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 ۱۲/۰۴/۲۰۱۵              دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

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

  

یم، نمائ ئی حاصلآشناتا حد الزم هرگاه بخواهیم، که با طرزالعمل رهبران و مسئولین کنونی دولت افغانستان، 
هم با  کشور ما را سال اخیر ۴۰گذشتۀ قریب مختصراً، واقعیت بینی و صداقت، با  اگر ،بود خواهد بیهوده نه

چرا بحران در ، که خواهد آمد"فکت ها" و عالیم بی شماری، بدست  . یقین است کهبگذرانیمنظر خونسردی از 
، بیشتر، حلقات مبتال به امراض مردم ما بیحد طول کشید. از وضعیت نگران کننده و غم انگیز بطور ما،کشور 

  افراطیت "مذهبی جهادی"، منفعت برده اند. هم مزمن "نژاد پرستی" در تحت نام "ناسیونالیزم" و
 

ً  تا اکنون  "رهبران" و فعالین "جهاد" افغانستان، بعد از ورود کشور به مرحلۀ گذشت قریب دونیم دهه،  با خاصتا
ختم یک مرحلۀ  از د، که پسنممکن درک نکرده باشدیگری از جنگ، که آنرا "جنگ داخلی" تعریف نموده اند، 

، که متضمن قدم گذاشت کشور اعمار مجدد های زمینه و فراهم ساختن صلح و امنیت برای تأمین جنگ، باید
 "،یو "مذهب "یدر زیر پوشش عقاید "دینکه ، امروزی آنهاتالش های عظمت طلبانۀ . برقراری ثبات بوده می تواند

برخورد  ،، با عوامفریبی بی مثال و بی تفاوتی ها در برابر زجر و عذاب مردمبه پیش می برند و خود نمائی ها،
 صورت می گیرد.

 

پرست" افراطی از تمام گروپ های "نژاد  عین حال با حلقاتدر در محافل قدرت،  «سیاسی»این مهره های  
ائتالف  در پس پرده، در سطح رهبری گروپ های مسلح قرار داشته اند، طوالنیکه در بحران "ایتنی" افغانستان، 

اصلی پیشرفت بسوی حل را مانع می سازد. یکی از اهداف ش ها، بین آنها بر سر قدرت، قدم های مککشنموده اند. 
اینجا ، آنها طلبانه و خود پرستیه اهداف جابرای پوشش سود و منفعت فردی است. اما بخاطرصریحاً  چنین ائتالف،
به زبان می  ، فریبکارانه،در برابر مردم دینی و مذهبی «تقدسات»احترام به  و بودن « ملی»کلمات و آنجا، از 

 .آورند
 

، تا برای خواهند نمودها استفاده  تالش ، از تمامخاصی که دارند تمرکز فکری بنابر  عادت وهم، بر حسب، حال  
و هم ملوث با "پیشداوری" و تنفر قرار داشته که هم در تحت تأثیر افراطیت "مذهبی"  افراد مسلح "افراطی" آنها،

 . نمایند یابی، کارمی باشند دیگر علیه "انساها" از "نژاد های" معین
 

افغان، خود را  ""افراطیون سنی"، بشمول "وهابی هایسایر هم خارج از احتمال نخواهد بود، که  یگمان دیگر
از جانب دیگر نقش "مدیون" رهبران "سعودی" بدانند و حال، در چنین شرایط، به خوش خدمتی، قدم بردارند. 

در کیالتی آنها، با تعدد زیاد شانترناسیونالیزم مذهبی )سنی("، که نمونه های ت" " در تحت شعار"حلقات افراطی
  .رهبری این حکومت وارد می آورند بر همنه نا چیز   یهای ، و فشارفعال اندعرصۀ بین المللی 

 

می نمایند،  حاصلنیز  فکری ۀتغذی، حلقاتموضعگیری های افراطی، این  ازخود  که افغانستان یحاکمان امروز
ه باشد. سازند های قادر به فعالیتتشکیل دهند، که در افغانستان حکومتی را باید  ند، کهشابآن بی خبر از ممکن 

برای همه اتباع یکسان باشد و همبستگی را در کشور واحد حفظ، و در قدم اول این  باید، برخورد و رویۀ حکومت
 را آباد نمایند. افغان خانهٔ ویران

 

"افراطیون سنی" و "وهابی"، ا متحدانه ب، مرحله که در تالش تبارز قدم گذاشتن در سیاست منطقوی می باشنددرین 
اصول سیاست خارجی دولت افغانستان را هم که  بلکه، دامن می زنند  با "شعیه" نه تنها یک "جنگ مذهبی" را

 سابقۀ بیش از یک قرن داشته است، زیر پا نموده اند. 
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. این یابددر همه کشورها، خطوط سیاست خارجی، هر روز، بنا بر میل و خواست، "سران حکومت"، تغییر نمی 
کشور زمانی که در عرصۀ بین المللی به تبارز می پردازد، باید به اصطالح معمول، در قدم اول، در خانۀ خود نظم 

، بعنوان مثال، معاون رئیس جمهور «فرخنده»ت در رابطه با شهاد بوجود آورد، که تا اکنون، خیلی شرمسار است.
واقعات چو وقوع هم مانعاما چه کسی باید،  است. خوانده« مایهٔ شرمساری»به زبان خود، کشور، خود آنرا 

  بگیرد. جلو این جنون را توسط چگونه مسئولین هم ۀ عملی وطریقکدام  با با چه وسیله وو  ، گردد ""شرمسار کننده
 

با وزیر "حقوق بشر" حکومت سقوط یافته  از خالل صحبت چاپ آلمان، امروزی "یمن"، "سایت آنالین"بحران در 
م را به یاد می آورد، که با الهام از وقایع و رویداد ۲۰۱۱م، حوادث "جنوری" سال ۲۰۱۵ اپریل ۸در شمارۀ مؤرخ 

"صنعاء" جمع شده بودند. آنها خواسته های داشتن  ،مرکز شهر پایتختای"تونس" و "مصر"، هزاران نفر در ه
رژیم رئیس  با "ختم را اند و هم چنان "ختم فساد و فقر" را مطرح می نموده "حیثیت و عزت""کار"، "تعلیم"، 

و شعار  بسته بودند جمهور علی عبدهللا صالح طلب می نموده اند. بسیاری از آنها تریشه های "گالبی" به پیشانی
 که با رنگ گالبی تحریر یافته بود، حمل می نموده اند. می را ههای

 

" سال بر مردم، اردو و خدمات مخفی، حاکمیت ۳۰" ،همین منبع می نویسد که، "رئیس جمهور صالح"، تا این زمان
ً از او بعنوان "متحد غرب" در مبارزه علیه "ترور"  یاد نموده است. عکس العمل اولی  نیز داشته است. عالوتا

 خود تفنگداران نشان زن از آن رئیس جمهور را با بخشش پولی و"سبک" ساختن "مالیات" تعریف نموده است. بعد
ه عالوتاً بر مظاهره کنندگان "مهر تروریست" زد ند.نرا توظیف می کند، که ده ها مظاهره کننده را به قتل می رسا

، چنین "ر "سوریه" نیز در مقابل "دیکتاتور بشر االسدند. همزمان با این حوادث، "سایت آنالین" می نویسد، که دا
 ستراتیژی، به راه می افتد. لیکن متفاوت از "اسد"، صالح می بازد. 

 

اما در اخیر سال 
که قبالً هم  م،۲۰۱۱

تذکر رفته است، 
قدرت را به معاون 
خود، همین رئیس 
جمهور فراری، انتقال 
 می دهد. قریب سه

در همین حالت  سال
 وقت ضایع می گردد. بحرانی،

 

"خالی قدرت 
خطرناک" را، مجلۀ 
"شترن"، چاپ آلمان، 

 ۲۳روز جمعه، تاریخ 
خبر  ،۲۰۱۵جنوری 

نامبرده از می دهد که 
ضیح چنین تو "یمن" را آنزمان وضعیت سیاسی "شترن" مجلهٔ  ،بر مفصلخدر مقدمۀ  .استعفاء می نمایدمقام خود 

منازعه بر سر قدرت، بین شورشیان حوثی شیعه و رهبری سیاسی در یمن، بعد از ماه های طوالنی می دارد: "
ق تر در کشورسخت فقیر را را عمی ،رئیس جمهور و حکومت بطور جمعی مستعفی می گردند. این خالی قدرت

ای فاستع «"عبد ربو منصور الهادی»متصل به عکس می نویسد: "رئیس جمهور یمن فقر مبتال خواهد ساخت." 
 «.الم داشت. آیندۀ یمن نا معلوم استخود را اع
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سوگند یاد نموده بود، که از جانب  سال قبل، "شترن" عالوه می کند، که این کابینه، نخست در ماه "نومبر"
"شورشیان شیعه" نیز 

بوده است.  مورد تائید
این حکومت باید، 
"پروسۀ مصالحه را به 

قبل از  ."راه می انداخت
آن، طوری که تصویر 

یعنی نشان می دهد، 
سه روز قبل از درست 

خبر استعفاء، حالت بی 
 شور،در ک نظمی

حکمفرما گردیده، 
شورشی ها بر قصر 
ریاست جمهوری هجوم 

"شترن" خبر  می برند.
می دهد، که "شورشیان" 

 ۲۱ ۀدر آنزمان، از جمل
را  توالی ۱۴والیت 

تحت کنترول خود داشته 
اند. همین "شورشیان" 
عالقمند، به تقسیم 

"شمال" و کشور، به 
"جنوب"، مانند سالهای 

م، ۱۹۹۰قبل از سال 
می باشند. رئیس 
جمهور "هادی"، 
برخالف، در نظر 
داشته است، تا کشور را 
به شش منطقه در یک 
دولت "فیدرال"، با 
قانون اساسی نو، 

 استقرار بخشد.
 

اساس گزارش بر 
 ۱۱"شترن"،  مؤرخ 

ت گرفته، کشور های "ایاالت متحدۀ امریکا"، "برتانیه" و "فرانسه" سم، شورشی ها، قدرت را در د۲۰۱۵فبروری 
  ند."عساکر "یمنی" در مقابل سفارت ایاالت متحده در "صنعاء" دیده می شوند.ه ابست را سفارتخانه های خود

 ا
 
 

"شیعه" و را تشدید بخشیده است. مطبوعات از انگیزه های  برادرکشی در "یمن" ،"ایران" و "سعودی" زور آزمائی
  –منازعۀ : " که می نویسد تحت این عنوان در گزارش آن "شپیگل"،بودن این دو دولت نام می برد. "سنی" 

 ."را به مکه فسخ یا قطع نماید ائرینسفر های ز ایران می خواهد: یمن
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کعبه در مکه )تصویر آرشیف(: » :است سطور پائین تصویر، ترجمۀ آنچه با رنگ خفیف دیده می شود، چنیندر 
کسب  بحران بین ایران و عربستان سعودی،در سطور بعدی می خوانیم: "«. زائرین ایرانیانقطاع جبری برای 
ً منع رلمان در تهران، سفر های زائرین شدت نموده است: پا مقدس ترین شهر  –ه است نمودرا به مکه مؤقتا

 «.اسالم
 

 ، ماه مارچ۲۶تأریخ  پنجشنبه روز ، قرار گزارش "شپیگل"،بر یمن عربستان سعودی، به حمالت هوائی آن
 د ده دقیقهحدو، م۲۰۱۵
شب،  ۱۲ ساعت بعد از

به امر پادشاه جدید، 
"ملک سلمان"، آغاز 
نموده است. در ماه 

، رئیس جمهور، فبروری
شهر بندری "هادی"، به 

"عدن" فرار نمود، بعد از 
اینکه "شورشیان" شهر 

را " ءپایتخت، "صنعا
تحت کنترول خویش 

وقتی  .نددرآورد
حوثی،  -"شورشیان"

 می بسمت جنوب پیشروی
از قصر ریاست جمهوری در "صنعاء" که قبالً  ، رئیس جمهورقرار داشته اند"عدن" را تحت حمله و ، اند نموده
"شورشیان حوثی در ائتالف با بخشی از نیروی . فرار می کند ، به صوب نا معلوم،هم «عدن»از  ،نموده بودفرار 

در جست جو، رئیس جمهور را هم در اختیار داشته اند، در عین حال، ی های امنیتی که رادیو تلویزون رسمی دولت
نموده بودند. روز بعد در عربستان عیین دالر انعام ت ۱۰۰۰۰۰ مبلغبرای دستگیری او، و  "ناپدید شده" بوده اند،
  و از پادشاهی عربستان سعودی، کمک می طلبد. سعودی دیده می شود

 

حال به این چند تصویر از وضعیت "جنگ داخلی یمن" و مداخالت "خارجی" توجه نمائید که "شپیگل" در یک 
مجموعۀ تصاویر، ضمیمۀ 
گزارش آن نشریه ساخته 

در سطر فوقانی این  است.
تصویر طیارات جنگی 
"سعودی"  می نویسد: 

جنگ های شدید بر : یمن"
در سطر پائین  ."سر عدن
جنگی طیارات »خفیف: 

ِجت عربستان سعودی 
پنجمین شب  )آرشیف(:

 «حمالت هوائی
 

حمالت  روزششمین در 
هوائی "سعودی" و متحدین 

، عربی آن درست به تأریخ
" و فراریان، گزارش ینو افراد "ملکی" در یک "کمپ"،"مهاجر غیر نظامی ها، "شپیگل" از تلفات، ۳۱/۰۳/۲۰۱۵

نفر ویک منبع  ۲۹خمی  از خود، بجا مانده است. تعداد اقل کشته شدگان را،  خمیز و می دهد که: ده ها نفر کشته
. آنچه در گزارش "شپیگل" ستا زخمی، دانسته ۲۰۰کشته و  ۴۰ درین حمالت ،خبری بین المللی برای مهاجرین
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این کمپ در نزدیکی سرحد عربستان سعودی واقع می باشد، که از اینست که می نویسد:  جلب توجه می نماید،
همان  انسان هم از  ۵۰۰، بتعداد درین اواخر د.انسان درین "کمپ" بسر می برده ان ۵۰۰۰م، حدود ۲۰۰۱سال 

زندگی داشته اند.  ساحات تحت کنترول "شورشی های حوثی"، درمناطقی به این کمپ مراجعه نموده اند، که 
تذکر می دهد، که هم چنان. خبر دهنده بودند، از آنجای ها، فرار نموده اندهدف بمب باران ها قرار گرفته چون، 

، ببعد م۲۰۰۱، که کمپ از سال ستدانسته ااردوی عربستان سعودی می خواهد، چنین وانمود کند، که گویا نمی "
 ".در آنجا وجود داشته است

 

ای علیه "شورشی ه طوری که در شمارۀ قبلی نیز تذکار یافته است، حمالت هوائی "سعودی" و "متحدان" آنکشور،
و حکومت سابق، که مراکز مهم، دولتی را در دست دارند، جریان دارد. اما بر طبق حوثی" و متحدان آنها در اردو 

و  ، که در سه سال اخیر، توسعهاست درین کشور، از ده های طوالنی، بحران جریان داشتهراپور های خبری، 
ی چون طآنچه جلب توجه می نماید، اینست که ازین "حالت"، گروپ های مسلح افرا تعمیق بیشتر یافته است.

" و از مدتی به این طرف "القاعده" و "سنی" های "دولت اسالمی عراق و سوریه" که بیشتر در "سوریه"، "عراق
 هم در لیبیا و دیگر کشور ها، در شمال افریقا، حضور خود را نشان داده اند، بهره می برند.

 

"شپیگل"، به تأریخ 
، با نشر ۱۷/۰۴/۲۰۱۵

این تصویر از قوای 
" سعودی، "توپخانۀمربوط 

که در سرحد با یمن 
موقعیت دارد، در سطر 
باالئی تصویر می نویسد: 

جهادی ها در حال "
القاعده از  : پیشروی

جنگ عربستان سعودی 
" در یمن منفعت می برد.

در سطر پائین تصویر، با 
نوشتۀ خفیف می خوانیم: 

عربستان سعودی می "
خواهد با حمالت بمب 

 – باران در یمن "ملیشۀ
حوثی" را سرکوب کند. تا 

به  اکنون، بدون مؤفقیت.
جای آن سازمان 
تروریستی "القاعده در 
شبه جزیرۀ عرب" قدرت 

 ."آنرا توسعه می بخشد
 

در سلسله تصاویر منتشرۀ "شپیگل آنالین"، که هر یک آن، حامل اطالعات خلص مشخص در بارۀ حوادث کنونی 
اما در می نویسد، ، یک جملۀ واحد را ۱شماره  ها مانند همین فوقانی این عکسمی باشد، این نشریه، در سطر یمن 

بعضی از تصاویر متأسفانه، در قسمت قبلی یا کیفیت خوب ذکر می کند.  سطور پائینی، "فکت های" متفاوت را 
 ی گردد.نداشته و یا متن ضمیمه، در جای مناسب نبوده است، بناًء، بعنوان تکرار احسن، دوباره، عالوه م
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" در جنگ بر سر قدرت در شبه جزیرۀ عرب: هریک علیه هر یک می جنگدکه در"درین سطر فوقانی می خوانیم 
ملیشه ها در پایان این تصویر، واقعیت تلخی را در بارۀ مردم این کشور و مصیبت های آنها، چنین افاده می کند: "

، ی بدینسو، بی ثبات است، اما وظعیت به این پیمانهفقیر ترین کشور در شرق میانه، از دهه های طوالن: یمن
هیچگاه همچو خصمانه و عناد 

 "آمیز نبوده است.
 

بحران یمن با این پیچیدگی، 
عالیمی را نشان می دهد، که 
ممکن کمتر از سوریه و عراق 

 و دوامدار نباشد. درد آور
 

در نخستین روز های آغاز این 
"عملیات ها"، ایران عالوه از 
اینکه خواستار "متوقف ساختن"، 

اران ها گردیده است، ضمن ب بمب
اظهارات اخطاریۀ اعمال "تالفی 
جویانه"، به مهاجم سعودی و 
متحدان، هوشدار وقوع اعمال 
"قتل عام" مردم نیز به زبان 

 ورده است. آ
 

قابل یادآوری است، که امسال با 
" صدمین سال "قتل عام ارمنی ها

جنگ اول ست "ترک ها"، در بد
 هم مصادف با، جهانی و

"هفتادمین سال، ختم "جنگ دوم" 
جهانی است. در همین روز ها، 
رئیس جمهور ترکیه، به ارتباط 

طالح صاظهارات "پاپ" که از ا
نام « قتل مردم»یا « قتل عام»

برده است، سخت خشمگین است. 
در « پااتحادیۀ ارو»کشور های 

با نظر دارند، ازین حوادث، 
تجلیل به  افل یاد بودمحتدویر 

. دولت اسرائیل هم عمل آورند
چنان می خواهند، از کشتار 
"شش" میلیون "یهود" در جنگ 
دوم جهانی، یاد بود، داشته باشند. 
با ذکر اصطالحات مشابه از 
جانب ایران، ممکن خونریزی 
های "وهابی ها" را، به یاد آورند، 
 که علیه "شیعه ها"، انجام داده اند.

 

ریاض پالن حملۀ : طیارات جنگی سعودی: "قسمت قبلی دیدیم که "شپیگل" گزارش داده است ۲در تصویر شماره 
( را عقب Huthi – Rebellenقوای زمینی را  بر یمن هم رویدست گرفته است، تا قوای شورشی قبیلۀ "حوثی" )
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سهیم گردند، که از حمایت هوائی ( عسکر، درین پالن ۲۰۰۰۰۰زند. قرار است، حدود نزدیک به دو صد هزار )
 "برخوردار خواهند بود.

 

برای رسیدن به این هدف، یعنی "عقب زدن شورشیان حوثی"، این "ائتالف کشور های عربی خلیج" و غیره، که در 
به حمالت هوائی ادامه می دهند، با عدۀ از آنها، قدم اول، متشکل از ده کشور، تحت رهبری عربستان سعودی، 

 قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، درین زمینه، مواضع آنها را در برابر "شورشیان حوثی"، تقویتتصویب 
 -اما خطر بزرگی آیندۀ مردم یمن و منطقه را تهدید می کند، که در صورت عقب زدن "شورشیان  بخشیده اند.

 ، چه قوتی اداره را در دست خواهد داشت؟حوثی"
 

، تصاویر بار بناءً  است. از تاویر، در شماره های قبلی، بدون متون ضمیمه نشر شدهبا عرض معذرت که بعضی 
دیگر، بعنوان نکرار احسن، کمی 

 بزرگترر نر می گردد.
، مظاهرۀ هواداران ۳تصویر شماره 
حوثی" را در  –"شورشیان 

در پایان  .، نشان می دهدء"صنعا"
 هم که در قسمت های قبلی تصویر

، مجلۀ "شپیگل" نشان داده شده است
وابستگان "شورشیان »می نویسد: 

. ملیشه ها، ءحوثی" در صنعا
پایتخت را تحت کنترول خود 
درآورده اند و در حال حاضر قوی 
ترین قوت نظامی را در یمن تشکیل 
می دهند. شعار های آن که در 
"پوستر" دیده می شود، چنین 

"هللا اکبر"، "مرگ بر » است: 
مریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، ا

"لعنت بر یهود"، "پیروز باد 
 «اسالم"

 

را از مظاهرۀ  ۴تصویر شماره 
بسیاری از "سنی" ها در یمن، پیشروی "اقلیت » "سنی ها" یاد کرده است. در سطور پایان تصویر می خوانیم: 

(، سومین شهر بزرگ کشور، Tais( را با نگرانی می بینند. در "تایس" )zeiditischen Minderheitزیدی ها" )
هزاران نفر به اعتراض، علیه "جنبش حوثی" پرداخته اند. جنگی ها، در برابر آنها با خشم و تعمیل زورعمل 

 .«نموده اند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان، با ضرب مرمی کشته شده اند
 

 ختم قسمت پنجم
 ... ادامه دارد
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