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 ۱۶/۰۴/۲۰۱۵              دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!
 (مچهار)قسمت 

 

 ،"مهاجرین" افریقائی ورودزمینه های  در ادوار مختلف بحرانات در شرق افریقا عمدتاً، ،یمن موقعیت جغرافیائی 
حال  بار سنگین بوده است. مساعد ساخته است، که برای این کشور فقیر،را "سومالیه" و غیره  ،قدم اول در

انسان تا اکنون اکثراً به  ۱۰۰۰۰۰"بحران" در کشور آنها، چنان شدید است، که بر اساس گزارشات خبری، قریب 
که طوری در مراحل مختلف "بحرانی"،  ابل ذکر است، که مردم این کشور،مناطق شرقی افریقا، فرار نموده اند. ق

، کشور اعی اقتصادیدر مسیر حل مسایل اجتم از جانب حاکمیت ها، شدید بوده است،در یک و نیم دهۀ اخیرخیلی، 
از ذکر است، که بسیاری بل متذکره، هم چنان قا "فکتور های"در پهلوی همه  گرفته است.توجه الزم صورت، ن

انواعی از قیمومیت های  نظام در تحت ، و یا" قرار داشتهاستعمار"سالیان طوالنی در تحت تسلط کشور های خلیج، 
تقسیم یافته بود، ، «جنوب»و « شمال» که بنامدر حقیقت  ،«یمن»ها، اداره می شده اند. متفاوت از دیگر کشور ها، 

قسمت جنوب  .ستبسر می برده ا و متفاوت  اً نا همگوننسبت اداری-« اسیسی» های سیستم در حاکمیت مدت ها،
اداره می شده ، این کشور برتانیه، در وضعیت متفاوت از بعضی از مناطق شمال رگدر زمان اشغال قوای استعمار

 .است
 

در آستانۀ "ختم فضای جنگ سرد" در عرصۀ  بین المللی،  طوری که در قسمت های قبلی نیز یادآوری شده است،
هر دو قسمت یمن، دولت "واحد یمن" را تشکیل داده اند. این وحدت، البته متفاوت از "وحدت دوبارۀ آلمان"، که 

و رنج و خونریزی در مرحلۀ "والدت" نبوده است. بعد ازین پروسۀ  دبدون خونریزی انجام یافت، فارغ از در
"وحدت" مقام ریاست جمهوری در 

در اختیار "علی عبدهللا صالح"، که 
قبل در قسمت شمال،  سالیان

، گذاشته شد. نا حاکمیت می نمود
گفته نماند، که در گذشته وقتی 
رژیم او در "صنعاء"، با مشکل 

ار به او روبرو می شد، قبایل وفاد
از مناطق "کوهستانی شمال"، به 
کمک او می رسیدند، و بعد از 
ختم "بحران" و رفع دشواری های 
جدی و حاد، دوباره، به محالت 

در کوهستان های "زیست" آنها، 
 .عودت می نمودند،لشما

 

ه شده می م"، از برجستگی خاص برخوردار شناخت۲۰۱۲ به سلسلۀ بحران ها، در دهه های اخیر، "بحران سال
، گزارش می دهد، که "رئیس ۲۲/۰۱/۲۰۱۲"، به تأریخ عربیبهار تواند. "شپیگل آنالین"، در تحت عنوان: "

 یمن را ترک می گوید." ،جمهور صالح
 

در جملۀ بعدی هیأت تحریر مجله، می نویسد: " رئیس جمهور یمن صالح، که تا اکنون بر حال است، کشور را 
سال  ۳۳در خود " . در یک پیام، از "همه اشتباهات "معاون خود، انتقال داده استترک گفته، قدرت را به 

، خواستار اعدام او استند." هممظاهره کنندگان باز "اما معذرت خواسته است.بحیث رئیس جمهور، مأموریت، 
عکس  پایانمعاون او در آنزمان همین "رئیس جمهور" فراری  امروزی، "عبد ربو منصور هادی" بوده است. در 

 "قدرتمدار صالح: برگشت در مقابل آزادی از جرمفوق می خوانیم: "
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در یک حمله بر قصر ریاست جمهوری، جراحت برداشته بود، که در قدم اول جهت "شپیگل" می نویسد که: "
 کاندیدیگانه بحیث ، را معاون صالح ." بر اساس همین خبر، "پارلمان،معالجه به عربستان سعودی سفر کرده است

تدویر یابد، تعیین نموده م، ۲۰۱۲فبروری  ۲۱روز شنبه  که قرار بوده است، ،یجمهور یاستربرای مقام  انتخاباتی
 ."است

 

دولت دیگر نیست، که علیه یکدیگر، در  آن این و یا و ارزیابی از سیاست های انتقاد ، درین سلسله،هدف نویسنده 
نزد نویسنده، این امر یک حقیقت است، که "جنگ های مذهبی می کنند.  کرده اند و یا چه مقابله های "سیاسی"، چه

و نژادی"، قابل محکوم نمودن است. به دین و مذهب هر یک باید، احترام متقابل وجود داشته باشد، هیچگاه، نباید، 
آنچه قابل ذکر بوده می تواند  مورد استفادۀ سوء قرار گیرد. بمثابۀ اسباب سیاستمداران برای رسیدن، به قدرت

اینست، که در عرصۀ بین المللی در بین کشور های مختلف متناسب با توانمندی های معین، بازی های مغلق و پر 
می گیرد، که طبیعتاً با توانمندی مالی و  گرفته و مصرف، منجمله فعالیت های استخباراتی و مخفی آنها نیز صورت

مطبوعات در گذشته، نمونه هایی را  ارتباط مستقیم می داشته باشد. کی و مهارت ها،مسل پولی و آگاهی های الزم
متهم می نموده  نیز کشور های معین را به "تمویل" و حمایت از "تروریزم" و "شورشیان"بعضی از د، که می شناس

که مظنون حمایت از بطور نمونه یک زمان، در لیست کشورهایی شامل بوده اند،  اند. کشور "ایران"، "لیبیا" 
، زمامداران این کشور ها، هم چنان از شعار ها و در کشور های دیگر بوده اند« شورشیان»و « تروریزم»

   .احساسات دینی و مذهبی مردم، استفادۀ سوء نموده اند
 

پس از خروج قوای "شوروی" از افغانستان، دوران "جنگ سرد"، به پایان رسید. متعاقباً در حرکات "شورشی" و 
پراکنده شدن "داوطلبان جهادی" خارجی )رقم در جهان نیز تغییراتی رخ داده است. سازمان های "تروریستی" 

ربی، طوری که در یک مقالۀ دیگر نیز از کشور های عربی و اسالمی(، در بسیاری از کشور های ع آنها بیشتر
کشور ها، افزودند. تشکیل "سازمان  از ثباتی، اوضاع بعضیبی "شهرت االفغانی"، به تذکار یافته است، با 

 ""ایاالت متحدهدر صدر همه، القاعده"، و آغازفعالیت های آن، که بیشتر متوجه نمایندگی ها و اتباع  قدرت بزرگ، 
. پدیدار گردیده است در "دهۀ نود"، قرن بیست"، انکشاف شناخته می شود، که  ناکتریناز جملۀ خطر ،بوده است

نگتن" است، که ایاالت متحده، همین "سازمان" و سرکردۀ آنرا، ش"نیویارک و واسپتمبر" در  ۱۱بزرگترین واقعه، "
 .، شمرده استۀ آن حادثۀ وحشتناک"سازمانده" و "تعمیل" کنند

 

همان آغاز وقوع حادثه، زیر "نظر" رسانه ها، بوده است، به نسبت اینکه گفته می شد، که  "عربستان سعودی" در
البته نمی توانستند، "ثبوتی" را در مورد احتمال  ،اکثریت "طیاره ربایان"، "اتباع" سعودی بوده اند. در قدم اول

دست داشتن دولت آنکشور، در 
حادثه داشته باشند. البته اینجا و 

حتمال موجودیت آنجا، از ا
"هواداران" در حلقات "معتبر" 
 ،اجتماعی الی حلقۀ "شهزاده ها"

 .ه استشایع می گردید
 

که « بحران یمن»حال در اوج 
عربستان سعودی، در رأس یک 
"ائتالف ده کشور"، به "تبارز 
قدرت" پرداخته است، مطبوعات به 

، خبری را به ۰۴/۰۲/۲۰۱۴تأریخ 
 یکی گویا که  نشر سپرده است،  
، بنام  سره "یاز "تروریست ها

نموده است. « تمویل القاعده»را متهم به « خاندان سلطنتی سعودی»(، Zacarias Moussaoui)موسوی" ز "ذخاریا
در سطر باالئی این تصویر، افاده نموده است. البته منابع معتبر نشراتی دیگر هم، آنرا « شپیگل»این مفهوم را 
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": اتهام سنگینی مرد قاعده موسوی»"پائین این عکس، با رنگ خفیف می بینیم:  اول منتشر ساخته است. در سطر
 «را در یک مکتوب به قاضی نوشته است.

 

که در ایاالت متحدۀ امریکا، در زندان به آیا پول از خانوادۀ پادشاهی سعودی به القاعده انتقال یافته است؟ تروریست»
لهای نود، یک "بانک اطالعاتی" "ذخاریاز موسوی"، ، ادعا دارد که در ساسر می برد، مدعی، این امر است. او 

(Datenbank ،Database.را اداره می نموده است )» 
 

اعضاء معتبر فامیل پادشاهی سعودی، بر اساس اظهارات »"نیویارک" گفته شده است، که گویا در خبر رسیده از 
، در سالهای نود، حمایت مالی و را (al-Qaida "القاعده" )"ذخاریاز موسوی"، شبکه ترور ، تروریست محکوم

، "شهزاده سعودی سابق خدمات مخفیپولی نموده است. بر اساس اظهار این شخص، در لیست، گویا نام های رئیس 
 الل" قرار داشته اند. طبندر بن  سلطان" و سفیر آنکشور در ایاالت متحدۀ امریکا، "شهزاده ولید بن 

 

 ست، که اوالً وظایف داخلی کشور خود را، برای برگشت صلح بهینهوشداری به "رهبران" افغان و نویسندگان ا
یا مشی سیاسی، در تعیین راه و روش مناسبات،  "پالیسی"یک ، انجام دهند. در کشور ما، عنعنۀ دیرینۀ کشورمردم 

دولت افغانستان وجود داشته است، که به مثابۀ یک کشور عضو سازمان ملل متحد، چگونه عمل کند. با دول دیگر 
دارای معتقدات جامعۀ ما هر فرد اید. مدر داخل کشور، وظیفه دارد، تا در برابر اتباع آن، بدون تبعیض عمل ن

وجود  هم"سنی" و "شیعه" بعنوان نمونه خود می دانند، که در کشور افغانستان  اینرا هم اند، خاص خود مذهبی
 نمود.  و یا جریحه دارتعرض کرد و احساسات مذهبی مردم را تحریک  مردم نباید، به اعتقاداتدارد. 

 

و یا "منشاء نژادی"، طوری  در موضوعات "سیاسی"، بر اساس "تمایالت مذهبی"دولت حق ندارد، بدین معنی که 
به عقاید هر کس، باید، احترام متقابل صورت گیرد.  بعنوان دشمن قرار دهد. یعمل کند، که یکی را در برابر دیگر

حق دارد و باید  ارتباط می گیرد، این کشور مستقل بطور خاص آنچه در مناسبات با "ایران" و "عربستان سعودی"
 مردم خود،بخاطر حفظ منافع همگانی  ، یعنی دو جانبه،هم، با هر یک از آنها، مناسبات "حسنه" و "دوستی" متقابل

رد ننماید. در رشد و توسعهٔ مناسبات با هیچ کشور،  را هم به همین ترتیب، دست دوستی هیچ کشوری داشته باشد.
گرفته شود. با هر کشور، بر مبنای اصول حفظ  کار ، نباید از "تبعیض"دنیا از همسایگان گرفته، تا دور ترین نقطۀ

 منافع اجتماع خود کشور، روابط حسنه برقرار گردد.
 

اگر بطور نمونه "ایران" و دوست، اثرات نا مطلوب وارد آورد. دو این چنین دوستی ها، نباید در مناسبات 
که "مطبوعات" نظر به فعالیت های روزمرۀ آنها، یکدیگر  متفاوت ،"سیاسی""عربستان سعودی"، بحیث دو سیستم 

نباید، "انگیزه های" آن دو دولت، ند، برای دولت افغانستان بخصوص در چنین شرایط، نرا "رقیب" معرفی می ک
، یباشد، بلکه نخست "صلح" را در خانۀ خود ممکن ساخت، در قدم بعدمطرح بعنوان موضوعات کشور خود ما، 

 ، در بین دوستان ترجیح داد.یاسی" را از طریق "مذاکرات" و طرق معمول "دیپلوماتیک""حل س
 

دارند، که از جانب قدرت های حاکم در آن کشورها، هر یک ازین دولت ها، تعریف معینی از منافع "ملی" خود را 
های خود آنها، نیرو  . وقتی در داخل کشورمطرح می باشد و در آن جهت برای حفظ حاکمیت آنها، عمل می کنند

هر یک ازین دولت ها وجود دارد، این امر برای دولت افغانستان، چه ربطی  علیه های "نا راض" و "مخالف"
معضالت  و حل نواقص ، به اصالحداخل کشور، در برابر نواقص و معضالت اجتماعی، که بدون اینکه در دارد

. بپردازند، در رقابت های منطقوی بر حسب عادت وظایف "خدماتی"، مزدورانه انجام می دهند عمالً خود آنها، 
ایجاد و تحکیم و  دیگرهای ، با کشور کشور را با درنظر داشت، "نورم های بین المللی"، روابطبرخالف باید 

 .بخشدتوسعه 
 

دوبارۀ "بحران یمن"، چه حلقات این جنگ را به بخصوص بعد از تشدید قبالً هم تذکر بعمل آمد، که در حال حاضر، 
حالت، "هر یک علیه هر یک" رسانیده است. در جمله عالوه از "ملیشه های حوثی" )"شیعه"(، که با نفوذ و توسعۀ 
فعالیت های آن، باعث "سقوط دولت و حکومت " گردیده است، چنین بنظر می رسد، که "گروپ"، "دولت اسالمی 

یاد می گردد، بعد از اینکه  نیز "داعش" ،در حلقۀ بعضی از نویسندگان افغان، با اسم مسمیعراق و سوریه" که 
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حضور خود را در عراق، سوریه، لیبیا و دیگر ساحات شمال افریقا، نشان داده است، در بحران اخیر "یمن"، بحیث 
 گروپ "تازه دم" قد علم نموده است.

 

تان سعودی" از کشور صاحب "سالح اتومیک" و کشور "سنی"، دوست آنچه جلب توجه می نماید، اینست که "عربس
"سعودی"، "جمهوری اسالمی پاکستان"، که هم چنان "حامی مجاهدین افغان" شناخته شده است، طلب ارسال "طیاره 

در ارتباط به "بحران یمن" کشور  " می نماید. همین "پاکستان، حل سیاسی" را بزبان می آورد.کشتی ... ...
" فقط در حالت "خطر در برابر تمامیت ارضی است. ستان، به خواست عربستان سعودی جواب مثبت ندادهپاک

کدام عقل و منطق به جز "افراطیت"، به حاکمان "فعلی" دولت  آنکشور، به حمایت از آن ، حاضر خواهد بود.
افغانستان، اجازه می دهد، که از همه پیشتر، چنین قدم را بردارد، در حالیکه، در "حکومت وحدت ملی" نام نهاد 

  نه بوده است. ، فعال و شایسته، بنا بر اختالفات شدید، مدت ها، قادر به تشکیل حکومتهاآنخود 
 

قادر به پرداخت معاش برای کارمندان و حتی تا اکنون،  همین دولت و دستگاه اداری آن، دیگر ممکن از جانب
باشد، صرفنظر از فساد و نا امنی وغیره رسوائی های ضعف "اداری" در کشور، چنین یک قدم ه مأموران خود ن

از جانب افغانستان "محاط به خشکه"، در عرصۀ سیاست خارجی، تفاوت چندانی با موقف "داعش"، "القاعده" و 
ت های بزرگ، در امر "وهابی ها" نشان نمی دهد. همسایگی با ایران و همه تعهدات محسوس پس "پرده"، بین قدر

تشکیل "حکومت موقت"، 
م در ۲۰۰۱در سال 

و نقش « بن –پترزبرگ »
ایران درین کشور، باید این 
"سیاستمداران دولتی" 
افغانستان را متوجه می 
ساخت، که حال در ریاست 
"تنظیم های مهاجر" قرار 
ندارند، برخالف جهان از 
آنها، دراز کردن پا، را، به 

، آنها "کلیم"اندازۀ "گلیم" یا 
 می طلبد.

 
افغانستان ویران، با 
حاکمیت دولتی و اداری 
فاسد، که قادر به تشکیل 
حکومت ملی خود، نمی 
باشد، و هزاران کیلومتر، 
از سرحدات این کشور ها 

کیلومتر  ۲۴۲۱قریب )
از سرحد "عربستان 
سعودی" در خلیج و 

کیلومتر از سرحد  ۳۲۸۲
"یمن"  فاصله دارد، که 

تا "اماکن مقدسه"  ا  تعیطب
در عربستان سعودی و 

" و "عدن" ءیا تا "صنعا
(، تعجب است که با وجود ترکیب اجتماعی کشور ما، که "کثیراالتنیک" و "کثیرالمذهب" )صرفنظر می باشد بیشتر

 و خود هم چنان درگیر بحرانات و اختالفات غم انگیز است، پس چه چیز این حکومت می باشداز سایر "ادیان"(، 
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 بطور یک جانبه، را بر آن داشته است، تا در سیاست دولتی آن، در عرصۀ بین المللی، از "فرقۀ سنی )وهابی("،
 برای این بحران گردد. و موقف مناسب، حمایت نماید، به جای اینکه جانبدار "حل سیاسی"،

 

، «ـ حوثی شورشیان»به « تحریم اسلحه»شورای امنیت سازمان ملل متحد، در بارهٔ  ۲۰۱۵اپریا  ۱۴فیصله تأریخ 
صلح و  بمب باران های" روزانه و یا شبانه،"و یا  ،«ُمدرن»ۀ یک بار دیگر ثابت می سازد، که نه استعمال اسلح

، می تواند از شدت کشتار و تشنج بکاهد. راه آن و جلوگیری از پخش اسلحه ببار می آورد، بلکه محو را ثبات
 مذاکرات معقول سیاسی می تواند، صلح را ممکن سازد.

که در  را  ردن"، که "شورای امنیت سازمان ملل متحد"، قطعنامۀ "طرح شده" از جانب "ا  ندها، خبر داده ارسانه  
عضو  ۱۵از جملۀ قطعنامه، تصویب نموده است. تحریم اسلحه بر شورشیان حوثی" مطرح گردیده است، »آن 

، "تحریم تصویبقبل از به تصویب رسیده است. روسیهرأی "ممتنع"  رأی موافق، و یک ۱۴، با شورای امنیت
 بلکه تحریم را بر تمام گروپ های درگیر در جنگ، می خواسته است. نه، اسلحه" را تنها بر "شورشیان حوثی"،

خبر می رساند، در  ( نماید.Vetoر می شد که ممکن، روسیه، این قطعنامه را "ویتو")در گزارش آمده است، که فک
صورتی که "روسیه" از حق "ویتوی" آن استفاده می نمود، علی الرغم موجودیت "اکثریت" جانبدار در حمایت از 

این هم مثالی است، تا دیده شود که در مناسبات بین المللی حق و قدرت،  می توانست ناکام شود.ین اقدام، قطعنامه، ا
چگونه تقسیم گردیده است. باز هم اینکه روسیه، چرا ازین "حق" استفاده ننموده است، باید محاسباتی هم نزد خود 

اشغال آن، نیز  قوای "ملیشه"، از ساحات تحت همزمان تقاضای "عقب نشینی"که درین قطعنامه،  باشد.بوده داشته 
-Abdulmalik al"عبدالملک الحوثی" )  صورت گرفته است، هم چنان اقدامات جزائی علیه رهبر "شورشی ها"،

Huthi"پیوسته است، شامل می باشد.  با "شورشی ها" رئیس جمهور سابق، که  ،( و پسر کالن "علی عبدهللا صالح
، تطبیق گردد. این قطعنامه که از جانب های آنها بر هر دوی آنها، باید "منع سفر" و هم چنان "انجماد دارائی"

، تهیه شده است، طوری که قبالً ذکر شده است، از جانب نمایندۀ ی "خلیج"عربستان سعودی، و دیگر کشورها
چنین اهداف، قبالً از جانب "عربستان سعودی"، در آغاز دیده است. تقدیم گر "پادشاهی ا ردن"، در شورای امنیت،

  عملیات هوائی و هم چنان، تشکیل "ائتالف" ضد "شورشی های حوثی"، اعالم گردیده است.
 

طوری که در قسمت های قبلی نیز تذکار یافته است، مطبوعات این جنگ را بین "شیعه های حوثی" شمال "یمن"، با 
" به رئیس جمهور، "عبد ربو منصور الهادی"، که به خارج از های سنی" و "نیرو های امنیتی"، "وفادار "ملیشه

کشور فرار نموده است، تعریف نموده است. "ایران" و "عربستان سعودی" یکدیگر را به حمایت از "شورشیان 
در قدرت در خلیج، بار دیگر بین  مسلح" متهم می سازند. درین رابطه، که به این مقابله، و رقابت کسب برتری
 ."ایران" و "سعودی"، از "پوشش مذهبی" و هم "نژادی" نیز، استفاده بعمل می آید

 

بر اساس گزارشات خبری، "روسیه" در بارۀ بحران "یمن" بی تفاوت نبوده است.  با "آغاز عملیات هوائی 
سعودی"، خواسته است، تا از طریق 

"قطعنامه"، شورای امنیت، با تصویب 
حمالت هوائی سعودی را متوقف سازد.  

روز یکشنبه، مؤرخ  ،"شپیگل آنالین"
با نشر این تصویر، می  ۰۵/۰۴/۲۰۱۵

نویسد که روسیه خود را درین حوادث 
در سطر فوقانی می  "خلط" می سازد.

: منیت سازمان ملل متحدشورای اخوانیم: "
روسیه وقفۀ آتش بس در یمن درخواست 

 ."نموده است
 

نمایانگر تخریب  که در پایان تصویر،
کشته و  ملکی ۵۱۹از تلفات جانی  ، یعنی در مدت قریب دو هفته،تا آنزمان و، "سعودی" بوده است هوائیحمالت 
است، "شپیگل" می نویسد: " روسیه در جنگ یمن خود را خلط می سازد: نیز گزارش گردیده  زخمی ۱۷۰۰

 سعودی را از طریق یک قطعنامۀ سازمان ملل متحد، متوقف سازد."کریملن می خواهد حمالت هوائی 
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. حکومت "مسکو"، در طرح با این پشنهاد خود، "قدرت بزرگ"، امیدوار "کمک سازمان ملل متحد" بوده است
ارائه داشته است. قبل از  ، دالیلقطعنامۀ خود، به "شورای امنیت" سازمان ملل متحد بخاطر یک "وقفۀ بشری"

در  " عضو، شورای امنیت دو ساعت در مورد، به بحث پرداخته اند. با وجود، هوشداری سازمان ملل۱۵آن،"
 خطر، "فاجعۀ بشری"، باز هم، همان روز به کدام تصویب نرسیده است. رابطه با

 

وزیر  ، "شپیگل آنالین" خبر می دهد، که "جان کیری"،۰۹/۰۴/۲۰۱۵، درست به تأریخ چهار روز پس از آن
، است در حالیکه آنکشور تسلیمدهی اسلحه به عربستان سعودی را تسریع بخشیدهخارجۀ ایاالت متحدۀ امریک، 

با "تیل گیری طیارات در فضا" و و "ائتالف" تحت رهبری آن،  حمایت آنکشور را هم از "عملیات های" سعودی 
در حالیکه "مذاکرات"  ین "قدرت بزرگ جهانی"،سایر معلومات اکتشافی بیان داشته، می نویسد که وزیر خارجۀ ا

ادامه مورد در موضوع "پروژه های اتومی" ایران، جریان داشته است، به آدرس ایران "اخطاریۀ" خود را در 
 های مداخالت ایران، در جنگ یمن، بیان داشته است. "شپیگل" از عکس العمل ایران نیز خبر می دهد، که کشتی

 .اعزام می دارد« یمن»به آبهای ساحلی  آنکشور را، به« جنگی»
 

را تحت کنترول گرفته و به "پیشروی" ادامه می دهند، برضد آنها،  ءدر حال حاضر، که "شورشیان حوثی"، صنعا 
عالوه از حمالت هوائی "سعودی"، سه گروپ دیگر، چون "سنی های جانبدار حکومت سقوط یافته"، حلقات "دولت 
اسالمی عراق و سوریه" و "سازمان القاعده" نیز، درگیر جنگ اند. این هم نمونه ایست، که حالت "هر کس علیه 

به یک « جنگ داخلی»م را، در افغانستان، به یاد می آورد، که بعد از آن، یک دهه ۱۹۹۲هر کس می جنگد"، سال 
 ادامه یافت.  یشکل و بعد، به شکل دیگر

 

 ختم قسمت چهارم
 ادامه دارد ...
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