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                    !   درحال تکوین که ازآن  بوی خون می آید  ء فاجعه         

راض  وانق  شوریهیر  تحاد جما وفروپاشی  ا  برلین  دیوارسرازیر شدن  تو مجاهد که 

نستی وهمچو طوطی وار ازاین  ا از افتخارات خویش میدحکومت دوکتور نجیب هللا را 

آی اس )بی   جنراالن  پنجا  دوستی و  وبر برادری ، میکردی  افتخارات خود گلو پاره

ایستاد گی  سمیع الحق    ومواالنا  وجنرال حمید گل و موالنا فضل الرحمان پاکستان ( ای

در خانه   زما نیکه  وباالخره   وآنها را درپهلوی خود همچو سپر تلقی می نمودیداشتی 

طعام خیرات  ن و ازصرف نا  بعد  ای  نواز شریف  نخست وزیر  قبلی وفعلی پاکستان

  که کابل باید  جنراالن پاکستانی  وصدقه آوامر اورا  با دل وجان  مبنی بر تحقق اهداف

خم  تعظیمنواز شریف سر  پیشگاه  در آتش  بسوزد پذیرفتی و مثل غالم حلقه بگوش در

باشد  واگر احیاناً   ما نده  ات باقی شاید درخاطرات  غالمی نمودی و ادای سالم  نمودی

تحقیر آمیز و غالم  خاطرات   آن  من  این  افتخارات  ات را فراموش کرده باشی اینک

ر  یکبا  وتحقیر شده ات  زبون  وجدان  شد که با اد تان می آورم  تامشربانه تان را به ی

                      . دیگرپستی ها  و حقارت گریهای  تو انسان فرومایه را بخاطرت بیاورد

نیاورده ای بلکه این تمام رویداد ها  تس تو تاکنون هیچ افتخاری را بدبرادر مجاهد  بلی 

آن افتخارات ایاالت   ودرراس   غرب  افتخارات   مل آوردیمکر بع که ازآن درباال تذ

مصا رف ناچیز موفیقیت های  ستراتیژیک  درمنطقه ما  بل متحده امریکا است که درمقا

بخاطر گرفتن )  امریکا  دالرهای   نا هما  موفقیت ها  مل اصلی این اوردند  وعا بدست 

مجوز هجوم بر افغانستان از برادران   مجاهد  دارودسته ای  وسرکردگان شورای نظار 

وغالمی و چاکری جناب شما  ( وجمیعت اسالمی اقای ربانی پدر خوانده اوسما بن الدن  

این  ز این مغز جامد  و گنگ  و ناشنوای تانمشهور به اشرار میباشد که تاهنو  انمجاهد

گردیده است ،   کور  حقیقت  روشنایی  ن ید از د را درک نکرده  وچشمان تا ن حقیقت 

تمام افتخارات  و   تومجاهدی که راه را برای افراطگرایی هرچه گسترده تر باز گذاشتی

یس خان و میرمسجدی خان و میرو ،این سرزمین قهرمانان همجپو وزیر محمد اکبرخان 

کاسه دال کاتب هزار ه    را  درمقبل یک  تالی یا یک مشک عالم   ومال امان هللا خان و

،   تاریخ آن   را  فراموش کردی هم بخطر سیر شدن شکم گندیده خود نثارودوچپاتی وآن

نخواهد کرد  واین اعمال وقیح وسبکسرانه تو نه تنها که وجدان ترا به لرزه خواهد  اورد 

ای امیر محمدیعقوب خان شرمسار و بلکه اوالد ونبیره ات در طول تاریخ همچو نواسه ه

.                                                                     خجالت زده  باقی خواهند ماند 



برای آنکه ثمره ای فعالیت های نابخردانه خودرا بتوانی بدانی اینک به ترجمه فشرده ای 

                                                                            :از  مقاله ای  تحت عنوان ذیل می پردازم 

 

                                                                
                 د                                             همچو دودوست صحبت مینمایناینجا سیاف وحمیدګل را مشاهده نماید که              

--------------------------------------------------------------------------------- 

 ید بمثابه ای یک تهد:«درافغانستان وپاکستان»دولت اسالمی       

               ؟وان برای جلب توجهیک فراخ یا واقعی                  
خروج  از  بعد  افغانستان  :«دویچ ولی»با اور بخت گفت وشنود فرید             

اسالمی واعضای   دولتحضور  وهای نظامی بین المللی به نسبت رشد روز افزون نیر

چنین   میتوان واقیعت  همین    جدیدالورود آن  مواجهه به تهدید میباشد  وبادرنظرداشت

یک تهدید واقعی خواهد بود ویا بازی مقامات محلی بمنظور جلب  این ایا   نداشت  کهپ

حضور والیتی والیت فراه درافغانستان به ارتباط  ریس شورایفریدبختاور ؟  توجه غرب

چنین شریک    دوچ ویلی  را با خود  نظراتودستاوردهای  دولت اسالمی  درافغانستان 

                                                        :                            ساخت  وگفت 

گروهای شبهه نظامیان  که همین اکنون درعراق وسوریه  می جنگند  به اسخدام »      

اعضای جدید الورود  بشمول جذب جنگجویان اسبق طالبان درحوزه ما ازاغازهمین سال  

مقامات مسول و پولیس افغانستان   با درنظرداشت  همین چشم  انداز .دست بکار شده اند 

مکررٌا ازحضور  وفعالیت های  روزافزون دولت اسالمی درچندین بخش ها ونواحی از 

.                                                                        کشور اولیای امور را درجریان گذاشته اند 

به ارتباط تهدید وشانتاژ  ترم محمد اشرف غنی تاجایکه حتی ریس جمهورافغانستان مح     

درهفته گذشته  طی صحبت وسخنرانی خودازجانب  دولت روبه رشد اسالمی درافغانستان 

گان  این به اشتراک کنند  خطاب  جرمنی  در  درهمایش وکنفرانس  امنیتی منعقده مونیخ

تهدید  دربرگیرنده که این مودوگفت به صراحت لهجه  ابراز نکنفرانس تشویش خویش را 

این محیط   وزمینه مساعد  گهواره یگانه   افغانستان   ای محیط زیست جهانی بوده  ولی



جهانیان ،     صورت عدم توجهه زمین در سر زیست جهانی  میتواند باشد یعنی که دراین 

را  د خواهند نمود  ، بناً  ما نباید  این واقیعتبه سهولت رشاین نیروها آدمکش اسالمی  

نادیده گیریم  وچشمان نظاره گر خودرا به نقاط دیگر جهان معطوف بداریم   ونتایجی که  

ه بار خواهد بود  فاجع  خواهد آمد  از بی تفاوتی های ما  درآینده ای نه چندان دور بوجود

 ده گان کنفرانس امنیتی را درمورد هشدار داداو یعنی محترم اشرف غنی تمام استماع کنن

.                                                      د به همچو رویداد  سهل انگاری صورت گیرد که نبای

مال عبدالروف  سابق محبوس در زندان گوانتاما که ازشمولیت خود  درسازمان  اسالمی 

 اعالم نموده بود  یعنی که او آماده گی خودرا درتحت رهبری دولت اسالمی درافغانستان

از فرمانذهان نیروی   یکی  سابق  نا به گقته ای محترم عتیق هللا امرخیلداشت  باظهار 

مال   که  ظهار نمودرای امنیتی افغانستان   به تاکید  اور شو هوای افغانستان واکنون مشا

مای بیدون سر نشین درافغانستان به قتل رسیده عبدالروف دراثر پرتاب بمب وهجوم هواپی

                                                                                                                        . است

                                  بدالروف فرمانده تازه دم دولت اسالمی درافغانستانعمال

                             

 

تحلیلګر ارشد موضوعات  افغانستان وعضو گروپ   ( Greame  Smith)ګریم سمت  

درارتباط به اوضاع کنونی افغانستان  وچشم انداز  محمد اشرف  (ICG)بحران بینالمللی 

ریس جمهور   محمد اشرف غنی: غنی ریس جمهور افغانستان چنین اظهار نظر مینماید 



المللی را  درارتباط  به  قضایای   افغانستان  درتالش  آن است  تا توجه  همه جا نبه بین

کشورش معطوف داشته باشد  وآن اینکه اکثر اگاهان سیاسیی به این باور اند که باخروج 

نیروهای بین المللی از افغانستان توجه  حلقات بین المللی پیرامون اوضاع  افغانستان نیز 

درسر می پروراند    ارآن  احتمال  مخمد اشرف غنی او یعنی  کاهش  خواهد یافت ،  ویا

که تهد ید  درحال  تکوین  به  کشورش  ازطرف   دولت اسالمی  ممکن تهد ید بمراتب 

سمت درادامه صحبت اش  به دوچ ویلی  در تحت .شد ید تر نسبت به تهد ید طالبان باشد 

بین المللی   دراجندای  من بعد  افغانستان  :؟ این چنین  گفت   یک فصل محرمانهعنوان  

به این باوراند که افغانها سیاسیی بین المللی  جایگاه بویژه ای نخواهد داشت واکثر آگاهان

از  سالیان متمادی به اینسو دراین ترس ورعب بودند که   مبادا  روزی   ایشان از نظر 

 دوستان بین المللی درانزوا قرار گیرند طوریکه همین اکنون میتوان حد س زد و یا گفت

چونکه تمرکز توجه غرب از این کشور جنگ .که  افغان ها دارند که درانزوا قرارگیرند 

زده   تاحدودی زیاد به طرف سوریه  وعراق  معطوف گردیده است، واز جانبی همچنان   

و کشورهای   متحده امریکا  نایجیریا  برای ایاالتو  اوکراین  چون  اوضاع کشورهای

وجه آنها را بخود جلب نموده است  ولی این هرگز بدان مفهوم اروپای غربی مهم بوده وت

رشد روبه  شود واز   نیست که حضوردولت اسالمی درافغانستان وپاکستان  نادیده گرفته

دراین  دوکشور  تغافل تزاید حضور فعاالن واعضای جدیدالورود  این  دولت  اسالمی   

  که موضوعاتاست ادعا موید اینه انکشافات تاز!موشی سپرده شودوبه فراصورت گیرد 

پا کستان  محضاً شایعات  نبوده  بلکه  تعدادی  و در افغانستان   مربوط به دولت اسالمی

ازشبهه نظامین افغان ها  شامل گروپ های سنی مذهب  شبهه  نظامیان   دولت اسالمی 

ت اسالمی درحال گردیده اند ویا تعدادازافغانها  درگوشه  وکنا ر افغانستان  ازطرف  دول

                                                                                               . تکوین و  رو به رشد استخدام گردیده اند 

و تهدیدات  وقع نگذاشته  برخی ازمقامات در دولت کنونی افغانستان  در واقع  به همچ    

اند که صلح وامنیت ین باور بی میلی نشان میدهند وبد ات ید درمقابل همچو تهد واز خود

طر داشت که درعین باید بخا: سمت چنین افاده مینماید . در کشور شان مستقر خواهد شد

تکوین در  درحال   دولت  جانباز  تهد ید ات  کهیشند می اند   چنین زمان بعضی ها   

دونورهای   از طرف وبودجوی  لی ما ربیشت  افغانستان وپاکستان  بخاطر دریافت وجوه

:                                                                        یعنی سمت می افزایداو ،  بین المللی میباشد

اوهرگز تعجب :   مد یر مرکز مطالعات  حوزه کابل  چنین میگوید   عبدالغفور لیوال   

تحلیلگر   مواجهه نگردد نمیکند  که دولت افغانستان  به همچو تهد ید ات  اغراق آمیز 

مقامات مسول افغانستان  رویهمرفته  موضوع  تهد ید :مذکور به دوچ ویلی   چنین گفت 

از جانب دولت اسالمی را باید جدی درنظر داشته باشند چونکه درصورت استقرارهمچو 

کل منطقه  افغانستان  نه تنها که افغانستان را درتحت تهدید قرار خواهد داد بلکهر دولت د

                                                                             !که نبا ید از آن غافل بود خواهد نمود  را مواجهه به تهد ید 



طالبان افغانستان  طی یک صحبت سابق وزیر امورخارجه در امارت  وکیل احمد متوکل

احساسات روزافزون ضد امریکایی مردم  میتواند زمینه ای را برای ادغام : خبری ګفت 

ها ویا ګرو   دو سازمان  ګرچه این ویکجا شدن طالبان با دولت اسالمی  مساعد سازد   ،

اهداف  برعکس  ومرام خویش ازهم متفاوت اند وآن بدین مفهوم که طالبانازنظر اهداف 

وافزون بر آن می جنګند   خویش  بخاطر استقالل وتمامیت ارضی  کشوردولت اسالمی 

او   در  ادامه  .این دو گروه ویاسازمان ازنظر فرهنگی نیز   کاماًل  ازهم   متفا وت اند 

باوجود یکجا شدن این دوگروه  بازهم  اگر احیاناً دولت : صحبت اش به دوچ ویلی گفت 

رسمی درافغانستان  مستقر گردد  زمینه ای تصادم  بین این هردو گروپ اسالمی بشکل 

                                                                                        .ویاسازمان  را نمیتوان  ازنظر دورداشت 

آژانسی قبیلیه ای هفته ای گذشته  موالنا  ابوبکر رهبر طالبان  در :  پاکستاناستخدام در

پاکستان باجوریک شاخه ای ازدولت اسالمی را تحت نام  منطقه ای جغرافیوی خراسا ن  

                                     .                                                                                              که دربرگیرنده افغانستان و کشورهای همجوار آن میباشد  راه اندازی نمود

باید اذعان نمود وآن اینکه  حضور ویا ایجاد  دولت اسالمی در افغانستان از بسا جهات     

که شبهه اًل محدود وناممکن به نظر میرسد ولی این امکانات را نباید ازنظردورداشت کام

اسالمی را ازکشورهمسا یه    جنگجویان  ولمنظامیان  ممکن است  کمک های چندی بش

اشتهار  جمهوری  اسالمی  بعنوان   ازجانب دیګر  . یعنی پاکستان  بتوانند  بدست آورند 

که  غیرمسوالنه از  یک حوزه ای مستعد برای  پرورش  گروهای   شبهه نظامی   سنی 

دولت  طرف تندروان پاکستا نی پیشتبا نی شده است مقامات دولت افغانستان بارها ومکرراً 

مبنی برحمایت   ازاین گروه ها  وطالبان مورد انتقاد  قرارداده است که این  پاکستان را 

دولت پاکستان است  که  شورشیا ن را مسلح  نموده   وبرای  بی ثبات   ساختن اوضاع 

گرچه پاکستا ن  چنین  نمی اند یشید  که دولت .   وآدم کشی  به افغانستان گسیل مینماید 

ومتحدان   آن  ویا گروپ های چندی  به اهداف ستراتیژیک قباًل طرح شده ای    اسالمی

درحالکه اوضاع  در این حوزه کاماًل دگرگون جلوه . مورد پسند شان درمنطقه نایل آیند 

مینماید  و ازجانبی هم  دکترین وهابی عربستان سعودی نیز یکی  از فکتورهای زیدخل  

                                                                                        . ارباشد درین حوزه میتواند تاثیر گذ

                 

 که بیش ازیک دهه شورشی را رهبری کردندطالبانی                  



تعداد بیشتر   به این باور اند  که اګر   باید خاطر نشان ساخت که  آګاهان سیاسی         

ممکن  است درآنصورت    ند لب  با دولت اسالمی  بپیوند از قوماندانان وجنګجویان  طا

که تحریک طالبان پاکستا نی از هم بپا شند واعضای پاکستا نی  آن که ازتحریک  طالبان 

پاکستا نی حمایت می نمایند وزنه ای شان را  درعقب  دولت اسالمی  قرار  خواهند  داد  

کان آن میرود  که  این  هردو گروپ ها  باهم  یکجا شوند  و درحوزه ای  افغانستان وام

سناریوی   وپاکستان  به ایجاد  خالفت اسالمی  دست بکار شوند وبا ایجاد خالفت اسالمی 

ویرانگر برای افعانستان  به ارمغان خواهد اورد  ویا این امر میتواند  سنا ریوی کا بوس 

وحشت ناکترین    اساسًا ظهور  شت ، وشما ا بر خواهد د را در   حماسویمانندی  نسبتاً 

کرد  که    مشاهده خواهید(  ویا حتی اکنون)را در همین دهه  می  نظا  گروه های  شبهه

وباعث  فجایع  بزرگ  درافغانستان   رهم قرار خواهند گرفت افراطی ترین نیروها درکنا

کارشناس افغانستان ( M.Kugelman)یخایل کوگلمن م این مطلب راومنطقه خواهند شد  

.                                         واشنگتن  اظهار داشت(  Woodrow Wilson)وعضو محققان درمرکز اودرو ویلسون

دی  بروز همه بدبختی ها و بربابناً بادرنظرداشت تذکرات فوق میتوان گفت که              

نه آن مجاهیدین )  نیا ند ش اند  وعا قبت  سبکسر  همین مجاهد ینوویرانی افغانستان 

وبیگانگان    دولت پاکستان  برایهنوز برتوسن سرکش جهل سواراند وکه تا   (واقعی 

این وقایع اریخ ابداً تهمت نیست بلکه واقیعت است وت  این یند مت مینما جاسوسی وخد

                                                            ورویداد هارا فراموش نخواهد کرد
                      .با تقد یم احترامات                                          


