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 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2015اپریل 29   داوری هللا نجیب انجنیر 

 جنوب و شمال های ناآرامی و ننگرهار-بدخشان عام قتل آنسوی

 یاد آوری چند نکته به داکترغنی وداکتر عبدهللا
 
کشورشان از طریق راه های زمینی به کشور های شرق میانه، گفته میشود که چینی ها از چندین سال بدینسو درامر پیوست  *

آسیای میانه واروپا عالقه گرفته و طی همین مدت در میان حلقات اقتصادی وسیاسی چین، این بحث پیوسته درجریان، ولیانت 
 .ها ومسیرهای مختلفی را به همین ارتباط زیر کار داشتند

 
غانستان وآسیای میانه به اروپا و از همین طریق وصل شدن به بندر چاه بهار احیای جاده ابریشم از طریق اف -ولیانت اول

 .ایران و یا هم گوادر پاکستان
 

 .راه پاکستان، از بندر گوادر، بلوچستان، پشتونستان، کشمیر پاکستان و بالخره کاشغر -ولیانت دوم
 

ایی ها؛ در پی سبوتاژ مسیراول برآمد. که استخبارات پاکستان بدنبال آگاهی از موضوع و ارجیحت مسیر اول برای چین
ناآرامی های چند سال اخیر بدخشان توسط تفنگداران سازمان استخبارات نظامی پاکستان، ناشی میشد از همین ایده. در حالیکه 
 .بدخشان حتی در زمان امارت طالبان، تحت تصرف دولت ربانی ویکی از امن ترین محالت افغانستان بود

پینگ " به پاکستان در یک ضربه کاری در دوهفته قبل با سر بریدن تعدادی از سربازان افغان  ل سفر " شی جینبالخره در قبا
 .و تصرف چندین پوسته امنیتی به چینایی ها حرف آخر زده شد

 
 نهایی سازد. خرم دستگیر خان وزیر تجارت پاکستان نزدیک به دو هفته قبل به کابل آمده؛ تا موافقتنامه اپتا را جهت امضا  *

اما از طرف اشرف غنی برای دستگیرخان خاطر نشان شد که اگر پاکستان خواهان دست یابی به بازار های تاجیکستان، 
ازبکستان وترکمنستان از طریق افغانستان میباشد باالمقابل افغانستنان هم خواهان دست یابی به بازار های هند از طریق 

پاکستان که در بیشتر از دو دهه اخیر خواستهای نامشروع اش با زور وتوطءه باالی دولت  پاکستان و بندر واگه میباشد. ولی
های افغانستان قبوالنده بود، از در خواست متقابل وعادالنه غنی، ناراحت و بمجرد بازگشت خرم دستگیر خان به اسالم آباد، 

سازمان مذکور مستقر درافغانستان زیر نام طالب بلوا  به دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان، سربازان بدون یونیفورم
یا عملیات بهاری جهت زیر فشار گذاشتن دولت غنی « عزم»زیر نام   را در شرق، غرب، شمال و جنوب افغانستان آغاز و

 .بخاطر قبول معاهده اپتا وخواست های نامشروع شان در قبال مسافرت غنی به هندوستان، تحت اجرا گذاشتند
 ر اینسو،اما د

 
از مدت های مدیدی بدینسو بطور مستمر شبکه های استخبارات کشورهای همسایه بخصوص استخبارات   متأسفانه درکشورما

نظامی پاکستان درراستای منافع شیطانی اش با پخش شایعات واکاذیب به طور گسترده باالی روح وروان اکثریت مردم ما، 
حاکمیت رانده و آنها را بدون آنکه خود بدانند   اشخاص به اصطالح چیزفهمحتی باالی روح وروان تعدادی مشخصی از 

 .خالف منافع ملی، بدنبال خود کشیده است
 

روی همین اصل در قبال وموازی با نا آرامی های پالن شده ازسوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان در لباس طالب و 
از دست داشتن در   زم. استخبارات مذکور کمافی السابق بخاطر براءت اشدرنقاط مختلف افغانستان زیر نام عملیات بهاری ع

قتل عام وخونریزی مردم افغانستان، موجی از تبلیغات وافواهات اغوا کننده را توسط مزدورانش در شهرها ودهات افغانستان 
دادی از سوپر پروفسیورها براه انداخته وحرفهای از حضور داعش و غیره وغیره تا جایی بمیان کشیده شد؛ که حتی تع

بین المللی افغانها بخصوص در تلویزیون عمر خطاب زیر تاثیر تبلیغات و   ومبصرهای سیاسی ما با حضور در تلویزیون های

افواهات بی امان استخبارات پاکستان از حضور وحمالت داعش در شهر های شمال افغانستان سخن زدند، و بدینطریق آگاهانه 
پرده پوشی و ماست   آباد، بدخشان وکندز  مداخالت آشکار استخبارات نظامی پاکستان را در بی امن ساختن جاللیا نا آگاهانه 
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تحت تاثیر تبلیغات فوق الذکر، سخن از   مالی کردند. در اثر همین تبلیغات بودکه معاون ریس شورای اجراءیه محمد محقق

 .جناب محقق ایاالت متحده آمریکا بوده استبدون شک منظور   اهداف بزرگ قدرتهای جهانی زد؛ که
 

در حالیکه اگرمحقق صاحب بدور از تبلیغات استخباراتی کشور های بیگانه، اندکی بخود بیآندیشد به این واقعیت پی خواهد 
مک که اگر امریکا بخواهد در سمت شمال افغانستان جبهه جدیدی علیه روسها باز نماید. علناً در همکاری مستقیم وک -برد

دولت افغانستان با تطمیع ناراضیان آسیای میانه بصورت بسیار ساده و بدون ترس از دولت فدراتیف روسیه، چنین جبهه یی را 
پاکستان؛ کمک   باز میکند. همان طوریکه در دهه هشتاد میالدی عمالً وعلناً در همکاری و پراخت ملیارد ها دالر به دولت

به جبهه مقاومت افغان یا مجاهدین نمود.از اثر همین کمک ها بود که افغانها توانستند  آشکار تسلیحاتی، مالی ولوژستیکی
 .روسها را درافغانستان شکست وفرار دهند

 
بسیار تلخ، دو -اعترافات اخیرجنرال پرویز مشرف و جنرال اسد درانی، به ارتباط طالبان وافغانستان، ناگفته ها وحقایق بسیار

نسبت به مردم افغانستان و جامعه جهانی را قویاً آشکار میسازد که متأسفانه و متأسفانه تعداد کثیری از   رویی و خیانت پاکستان

نسبت به آن بی باور میباشند. در حالیکه هستند تعدادی   به اصطالح روشنفکر نما های افغان هنوز هم قادر به درک آن نبوده،

ن اینکه از دهان مشرف ویا درانی بشنوند؛ از سالها قبل واز همان روز های از هموطنان ما که نیات شوم پاکستانی ها را بدو
 .اول میدانسته اند

 
بعد از حضور جامعه بین الملل در افغانستان و بدنبال تار ومار شدن دارو دسته طالبان، استخبارات نظامی پاکستان مرحله  

گسترده   تبلیغات و افواهات  ر از حوادث؛ با راه اندازیوعکس العمل دولت مذکو  بمرحله با در نظر داشت نبض دولت کرزی

چون } امریکا وغرب بخاطر بقای خودش در افغانستان جنگ های ساختگی را در این کشور راه اندازی میکند{، طالبان 
 .وخرابکاران امنیت ملی افغانستان وارد صحنه ساخته و قدم بقدم جلو رفت 

 
شاندن پای قوت های ناتو بداخل خاک پاکستان و نابودی کمپ های آموزشی گروه های هر چند حامد کرزی بار ها در امر ک

وترسویی که دارد؛ هرگز علناً در   مصلحتی -هراس افگن تالش های پسیفی را به اجرا گذاشت. اما کرزی بنا به خصلت ذاتی

، قرار نگرفت و هرگز هم موضوع را به مقابل حمالت سازمان یافته استخبارت نظامی پاکستان زیر نام طالب بداخل کشورما
شورای امنیت ملل متحد ارجاع نکرد. خاموشی علنی دولت کرزی در برابر توطءه های روز افزون استخبارات نظامی 
پاکستان باعث شد که سازمان مذکور حمالت اش را زیر نام طالب علیه قوت های بین المللی، دولت، حکومت ومردم افغانستان 

 .افرایش دهدروز تا روز 
 

بنده باور دارم که اگر در آغاز حمالت وتوطءه های سازمان استخبارات نظامی علیه کشور ما، دولت حامد کرزی در حالیکه 
و موضوع را به مجامع بین المللی میکشانید.    قوت های بین المللی را با خود داشت در برابر دسایس پاکستانی علناً ایستاده گی

باریکی وبدبختی نمیرسید. ولی متأسفانه که افسون تبلیغات وافواهات سازمان استخبارات نظامی   مهحاال حرف به این ه

مذکور را   تبلغات وارجیف  پاکستان، کرزی و دارودسته اش را هم کروکور کرده که حتی خود گاهی آگاهانه یا نا خود آگاه

اختگی را در این کشور راه اندازی میکند{ بزبان میراند. چون } امریکا وغرب بخاطر بقای خودش در افغانستان جنگ های س
 .رجوع شود به سخنان کرزی هنگام سفر چاک هیگل وزیر دفاع وقت امریکا به کابل

 
بدوام تبلیغات سؤ وبی امان سازمان های استخباراتی واطالعاتی کشور های مغرض همسایه در ارتباط با قرار داد امنیتی 

تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان اعم از   ده امریکا و بدنبال بی امنیتی های اخیر درکشور،ایاالت متح -افغانستان 

مشرانوجرگه و ولسی جرگه خواهان لغو قرار داد امنیتی مذکور شدند. از آنجاکه اکثریت اعضای پارلمان نه به بیناد دانش و 
اند، حد اقل درک ندارند که مسؤولیت تأمین امنیت کشور بدوش  توانایی بلکه باالثر اعمال نفوذ، زور و زر به پارلمان آمده

و نه هم امریکا میتواند پاکستان را مجبور سازد تا دست از مداخله در امور  -دولت افغانستان میباشد، نه بعهده دولت امریکا
به دولت های   تند.ظاهراً داخلی افغانستان بردارد. زیرا پاکستانی ها ثابت کرده اند که در هیچ قول وقراری صادق نیس

افغانستان، ایاالت متحده و جامعه جهانی قول وقرار های میدهند ولی در پشت پرده دست به اعمال خالف قول وقرار شان زده؛ 
هزار قوای امنیتی امریکا وناتو در  ۱۵۰و مسؤولیت اش را هم خیلی آسان به گردن طالبان میآندازند. زمانیکه بیشتر از 

نزدیک به سه   به قول وقرار اش نسبت به امریکا صادق بود که حاال باشد، همان زمان  وجود بود، پاکستان کجاافغانستان م

هزار سرباز امریکا وناتو بنا به توطءه پاکستانی ها به قتل رسید. خالصه اینکه همین حاال تمام ضروریات اردو، امنیت ملی، 
اگر قرار باشد بنا به   ژستیکی ومعاش ماهوار از طرف امریکا تأمین میشود. بناً و پولیس افغانستان اعم مهمات، نفت، وسایل لو

و جاسوسان ایران وپاکستان نیز وجود دارد{ قرار داد   درخواست پارلمان} که در بین شان بدون شک تعدادی از طرفداران
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در اختیار دولت افغانستان قرار میگیرد،  امنیتی میان امریکا وافغانستان لغو شود. تمام امکاناتی که حاال از طرف امریکا
وبدون شک رژیم به سقوط مواجهه؛ و آنگاه پارلمانی هاهم مبجور خواهند بودند به خانه های شان   ضرب در صفر شده

  .خدا حافظی کنند -با معاشات چندین هزار دالری ودیگر امیتازاِت خدا داد   رفته؛
 

  عبدهللا توصیه میشود، -مؤجز اینکه به دولت غنی
 
قتل وغارت، خون وآتش از طرف   در ارتباط به دست درازی های مغرضانه استخبارات نظامی پاکستان وراه اندازی  -۱

سامان مذکور در سرزمین ما نباید آرام نشست. اگر دولت افغانستان نمیتواند به دولت پاکستان اخطار نظامی بدهد. 
به پاکستان اخطار نظامی  ۲۰۰۸صدراعظم وقت هند، بعد از حمالت به هوتل بمبی در سال « من موهن سنگهــ»نطوریکه هما

داد و پاکستان را سر جایش نشاند؛ حد اقل میتواند موضوع را به مراجع بین المللی و شواری امنیت ملل متحده کشانده؛ داره 
قبال ملت افغانستان بصورت اخص ودر مقابل جامعه انسانی وبشری بصورت  ماری ها و بی بند وباری های پاکستان را در

  .عموم، در سطح جهانی علنی سازد
 
مال قلم الدین، مال محمد اسحق نظامی، مال   در حالیکه بیشتر از هشتاد در صد از ستون اصلی دولت طالبان چون -۲

در کابل،   ، مال عبدالسالم ضعیف، مال عبدالحکیم مجاهد و غیرهعبدالسالم راکتی، مال عبدالوکیل متوکل، مال عبدالوحید مژده

با جمهوری اسالمی افغانستان همکار میباشند. وهمین طور بخش   ارگ ریاست جمهوری، وشورای ملی حضور داشته وعلناً 

از هراس  اعظم صفوف طالبان سابق دست از جنگ کشیده و درداخل کشور زنده گی صلح آمیزی دارند؛ ضرورتی ندارد تا
افگنان، و سربازان بدون یونیفورم سازمان استخبارت نظامی پاکستان در رسانه افغانستان بعنوان طالب نامبرده شود. ضرور 

برای سربازان بدون یونیفورم سازمان استخبارت نظامی پاکستان که در داخل افغانستان زیر نام طالب مصروف قتل   است تا

 .با مسمی جستجو شود وغارت هستند باید نام بدیل و
 
در حالیکه طرف اصلی نا آرامی های افغانستان دولت پاکستان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان میباشد. جهت حل  -۳

مشکل هم باید با پاکستان مذاکره صورت گیرد. بناً موجودیت شورای عالی صلح بخاطر مذاکره با طالبان، حرف مفت وکامالً 
ه اش بجز از مصارف سرسام آور صدها ملیون دالری و حضور اشخاص مجهول الهویه ودکانداران بی مفهوم بوده؛ ونتیج

شهر کویته پاکستان چون مال منصور در دربار کرزی و قربانی برهان الدین ربانی هیچ سود دیگری نداشته است. بناً 
 .فی واستخبارتی کشور قرار داده شودضرورت بنظر میرسد تا شورای مذکور ملغی و بودجه آن در اختیار ارگان های کش

الزم دیده میشود که در ارگان های کشفی، استخباراتی واطالعاتی کشور باز نگری جدی صورت گرفته ، جهت دفع حمالت  ۴
ددمنشانه استخبارات نظامی پاکستان در داخل کشور ما عملیات مشابه الزم تدارک دیده شود. برای اجرای این کار ضرور 

بران دولت وحدت ملی تمام اختالفات سلیقه یی شانرا کنار گذاشته ویک شخص با دانش وفعال نظیر امر هللا صالح است که ره
 .را بریاست امنیت کشور بگمارند
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