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 23/05/2018                      میر عبدالرحیم عزیز

 شكل گیری توطئه های اجانب علیه افغانستان
خرید  و فروش میشوند؟ مسکلیچطور مزدوران   

لقسمت او  

به ظاهراً قهریه  گرفت با قوۀ ر داد و امریكا تصمیمیجهان را از ریشه تغی تسیاس ،2001سپتامبر سال 11تروریستی  حادثۀ

ه اسالم را طبق دلخوا نجهابعضی کشور های سیاسی نظام  برخاسته اما در واقعیت تصمیم گرفت که  سم"یترور"جنگ علیه 

كشور در مجادله علیه  خود را از امریكا اعالم نمود. در حقیقت هر دو دهد.  فدریشن روسیه درین راستا حمایت   یرتغیخویش 

اند. چون  افغانستان و انهدام نظام طالبی هدف اولی امریكا بود،  ر شكل دادن آن نظرات مشترك داشتهیاسالم و یا تغی جهان  

از مراكز تا امریكا را كمك نمود و به این كشور اجازه داد  زایدالوصفی در ساحات سیاسی و لوژیستیكی هم با عالقۀ روسیه

ا از ربود تا انتقام شكستش  وسیهاین بهترین فرصت برای رزاد آسیای مركزی استفاده نماید. نظامی اش در كشور های ظاهراً آ

یك  لاستعما یكو تاكتی تجارب سیاسی، نظامی، كلتوری، لوژیستیكیسازد.  ژی تفرقه افگنی خود را عملییافغانها بگیرد و سترات

مریكا و اگذاشت  ی متجاوزافغانستان آموخته بود در اختیار امریكا فرارش ازكه روسیه از زمان تجاوز تا  را قوم علیه قوم دیگر

 ا درر افغانی،  نظرات و پیشنهادات روسیه ۀژی روس و نا آشنا با خصوصیات و پیچیدگی جامعیهم بدون توجه به عمق سترات

ً سهمیساحۀ عمل قرار داد.  امریكا در  افغانستان نداشت، اما هر آنچه كه در  عملیات نظامیدر با وجودیكه روسیه مستقیما

می امریكا میگذشت در مسكو و ایران سرور و نشاط  می آفرید. مناطق تحت بمباران امریكا افغانستان به ارتباط عملیات نظا

 حمانۀربیشتر جنوب و شرق افغانستان بود.  عین مناطق در زمان اشغال افغانستان بوسیله قوای شوروی هم مورد بمباران بی

و  خرد سابق( مجاهدیناشرار ) فعالیت  به بهانۀجنوب و شرق افغانستان را شوروی مناطق  قرار گرفت.آنكشور  قوای هوائی

ند. ک میبمباران بیرحمانه و امریكا هم بخاطر فعالیت طالبان و القاعده كه خود زمانی حامی ایشان بود این مناطق را   خمیر کرد

 ای هنقش عمد ،سكواحمد شاه مسعود با م مخفی ۀچهل شوروی و عقد معاهدنمبر روی قوای ه باز گذاشتن دره و تونل سالنگ ب

با امریكا اثرات به روس  همكاری یاران احمد شاه مسعود و سائر قوای متمایل ءهكذاافغانستان داشت.  دام جنوب و شرقدر انه

تردیدی نیست كه امریكا از خود   به نمایش گذاشت.خود را در كشتار یك تعداد از مردم بیگناه و تخریب بیشتر این مناطق 

المدتی نه تنها در افغانستان بلكه در آسیای مركزی و شرق میانه دارد و همچنان ممكن است پالیسی امریكا و ژی طویل یسترات

ه سیاست افغانستان بیشتر روسی درعرصۀ اما عملكرد و اشتباهات امریكاباشد، و یا مخالف منطبق هم موارد با روسیه در بعضی

تان پاكس امریكا را هم صدمه خواهد زد. ما درین جا دسایسستراتیژیک منافع  و ایران را مستفید ساخته است كه در نهایت حتی

ا بها و خواهیم دید كه چگونه این كشور های مشترك ایران، روسیه و هند را علیه افغانستان مورد ارزیابی قرار دادهو توطئه 

 .را خرید و فروش می نمایند کیمسلصدد انهدام افغانستان بوده و چطور مزدوران استفاده از تجاوز امریکا در 
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و همكاری ایران و امریكا در سرنگونی نظام طالبی در در مبارزه علیه تندروان اسالمی  وجود همكاری امریكا و روسیهبا

همچنان  منافع متفاوت سیاسی و نظامی و امریکا افغانستان، روسیه هنوز هم از رقبای جهانی امریكا به شمار میرود. روسیه 

شكست روسیه در افغانستان از قرار میدهد. دایمی د كه هر دو كشور را در سطح جهانی و منطقوی در رقابت و كشمكش نردا

صرف نظر ازینكه چه سیستم سیاسی بر روسیه  ،حمایت امریكا هرگز فراموش مسكو نخواهد شد مورد گروه های جهادیجانب 

در  ما نه تنها انتقام شكست خود را در افغانستان بگیرد، بلكه  امریكا را هحاكم است. احتمال دارد روسیه در صدد این باشد ت

تصور میشود كه روسیه به این   پامال نماید.را اش  جهانی تاسالمی بدام اندازد و حیثی هایو سائر كشورافغانستان، عراق 

امریكا قابل پذیرش نخواهد  دارد كه برایهدف خود نزدیك شده است. ایران هم آجندای سیاسی و نظامی در افغانستان و منطقه 

با وجود همكاری عمال ایران با امریكا در تركیب نظام فعلی افغانستان و اطاعت شان از اوامر خلیل زاد، مظنونیت امریكا بود. 

 دتان حنسافغادر سیاسی امریكا گونه اشتباه و خطایهم مترصد فرصت است كه ازهر نسبت به ایران كاهش نیافته است و ایران

اخل خاك پاكستان د اكثر بهره برداری نماید.  منابع اطالعاتی امریكا خوب آگاه اند كه یك تعداد فعالین القاعده از طریق بلوچستان  

نسبت بحران  امریكا. می نمایندعودت  و دوباره از همان طریق باز می کنندایران شده و از آنجا راه خود را بسوی شرق میانه 

یبی فعالیت های تخر امنیت كامل در افغانستان، فعالً عكس العملی شدیدی علیه ایران نشان نمیدهد ولی اینگونه نعراق و فقدا

 یر  احتمالی  رژیم دریبه ارتباط فعالیت های اتمی ایران برای تغ امریكا برای محاسبات آیندهو نظامی ایران در ذهن سیاسی 

      .ایران  باقی خواهد ماند

سكو داد و منافع م شوروی از افغانستان، نفوذ پاكستان را در افغانستان دو چندان افزایشمتجاوز شكست و خروج اجباری قوای 

وـ تهران ژیك مسكیو یك مثلث سترات را به ارتباط بحران افغانستان با هم متمركز ساخت.  بعداً هند هم به ایشان پیوستو تهران 

و هند به  ها تحت تاثیر قرار دهد.  هر سه  كشور شوروی، ایرانكشور حوادث افغانستان را طبق میل اینجود آمد تا وـ دهلی ب

 عقاید مشترک دارند:افغانستان  خصوصچند اصل در 

 ؛ختم حاكمیت پشتون -ا

 ؛لیت هاانتقال حاكمیت به تاجك با حمایت سائر اق -2

 محو زبان پشتو؛ -3

 تشویق جنگ قومی غرض بی ثبات ساختن افغانستان.  -۴

د یات ضنكشورها  اینهمۀ  پرورانید، اما در نهایت غرض انهدام افغانستان توطئه های دیگری در سر میپاكستان  با وجودیكه

ی در پیشگاه قانون معتقدیم و اگر احیاناً مشكلی ازین ما به اصل تساوی اقوام و كلیه افراد جامعه افغانافغانی مشترك داشته اند. 

آن صورت این خود ملت افغان خواهد بود نه اجانب كه به حل آن اقدام نماید. بناً افغانهای نجیب و صاحب در ناحیه پدید می آید،

دهد. هیچ فردی  یش قرارشان را مورد تاخت و تاز و بازی های سیاسی خوكه كشور به هیچ اجنبی اجازه نمیدهندسالم  وجدان  

 موضوع رجحان زمانی میتواند مطرح شود كه یك شخص دانش، شخصیتدارد. هیچ قومی بر قوم دیگر برتری نو  بر فرد دیگر

هزاره  بر رهبران فروخته شده ئی حزب وحدت  تو وطندوس با شخصیت یوطندوستی خود را ثابت كند.  یك جوال و درجۀ

ك ی و وطندوست تاجك بر ربانی و احمد شاه مسعود برتری دارد.  یك چوپان شریف تری دارد. بر مانند خلیلی، محقق و اكبری

برتری دارد. یك مزدوركار شریف و وطندوست بی پرنسیب و ملك آدمخوار بزكش با وجدان و وطندوست ازبك بر دوستم 

ان نجیب هر افغو باالخره  برتری دارد، بی تنگ نظر وهاسیاف و قرون وسطائی ، مال عمر انسانکش پشتون بر گلبدین حكمتیار

 برتری دارد.  و سایر میهن فروشان حرفه ئی و صادق به كشور بر ستمیان، خلقیان و پرچمیان 

ستایش نموده و او را بر اما از خائن قوم خود  ن یك قوم دیگر نكوهش كنیمیخااست كه از  عدالتی بی و این كمال ناجوانمردی

ی تحمیلی بت هانین چ ،طبق تجارب تاریخی سالیان اخیر. مجسمه اعمار نمائیمد تحمیل نموده و برایش مردم با زور و تهدی

 را تحت تاثیرت پرستی، بینش و وجدان یك تعداد باقی نخواهد ماند. كیش  شخصی هاخواهند شد و اثری از آنروزی منهدم 
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جا آنین كشور در تاریخ جهان است كه درتذكار است كه افغانستان اولمیدهد و از آنها انسان های فاقد شعور میسازد. قابل قرار

ً از خاه ب تصادفی نیست، بلكه غرض  میهنبه ینان این نوع ستایشگری ها از خا آید.ستایش بعمل می  ینانحكم اجانب رسما

شوروی،  گرعلیه قوای اشغالان جهاد مردم افغانست در جریان. آزاد منشی مردم مبارز ما عمداً عملی میشود ۀاضمحالل روحی

به مجاهدین افغانی مقیم آن كشور اجازه نداد  خمینی رهبر ایرانمبنای آن برتفاهم نزدیك بین مسكو و تهران ایجاد گردیده بود كه 

ن باز تاافغانس تابع مسکو، درهای نظام مزدور شوروی و نیرو گركه یك جبهه دیگری از داخل ایران برای مقابله با قوای اشغال

را مانند شمال افغانستان درعوض مسكو نفوذ ایران را در سمت مركزی افغانستان پذیرفت و تعهد نمود كه هزاره جات نمایند. 

 نكند و از جدال مردم هزاره علیه پشتون ها پشتیبانی نماید.  بمباران

از كشتار مردم  در هزاره جات و مزارشریف،  ایران بعد از فراغت خود وفا كردند.  حزب وحدت ساخت  روس ها به وعده های

ممد پالیسی شوروی و ایران در دامن زدن نفاق قومی و انهدام شهر كابل واقع شد. پاكستان هم از تخریب شهر كابل كه در 

دمت خ حقیقت طراح آن بود بسیار لذت  میبرد.  سران حزب وحدت مانند محقق، خلیلی و اكبری به تعقیب انهدام نظام طالبی به

امریكا درآمدند و با حفظ سر سپردگی دایمی به ایران، عجالتاً خود را در گرو امریكا گذاشته اند.  در سرزمین ما، تعدادی از  

عبودیت به درگاه اجنبیان فرو آورده و از اوامر شان در  محو زبان،  فرهنگ و حتی تمامیت سر این کشور ا خلف فرزندان ن

نیات ضد انسانی و ضد افغانی بیگانگان را در بدل پول و یا اعطای قدرت سیاسی  به مرحله  كشور اطاعت نموده و ارضی

طرح  1۹۹۶و  1۹۹2های سال های بر باد كن تنظیمی  بینه انداختن جنگبراو  ربانی ـ مسعود اجرا میگذارند. بقدرت رسانیدن

ملی افغانستان ذریعه عمال افغانی شان ثابت ساخت.   و پاكستان را در نابودی هویت و توطئه های عمیق روسیه، ایران، هند 

اجانب بر افغانستان تحمیل شد تا این كشور نتواند از افتخارات  نبود، بلكه طبق طرح  مرتبۀ جنگ های داخلی افغانستان اتفاقی

ای روزی از روسیه  تقاضقدرت جهانی مانند شوروی مستفید شود و یا اینكه ابر جهاد كبیر ملت افغان لذت برده و از شكست یك 

ملت افغان به ارمغان آورد و  برایطالبان  به نام های تباه كن  تنظیمی باالخره مخلوقی دیگری را . جنگغرامات جنگی نماید

پاكستان را در حیات سیاسی افغانستان وسعت بخشید.  تعجب اینكه بعد از انهدام عمدی كابل،  رهبران تنظیمی به هدایت  ۀمداخل

بسوی خانه كعبه شتافتند، اما بعد از برگشت كثیف تر شدند و  صدراعظم وقت پاكستان برای پاكیزه ساختن خویش نواز شریف

 .بیشتر كشتند و بیشتر تخریب كردند

شان داد.  نافغانستان  بربادیعمق توطئۀ اجانب را در  حكومت ائتالفی تنظیمی ـ پرچمی ـ ستمی تحت رهبری ربانیکردن  خلق 

از بقدرت رسیدن بدون اجازه ملت و یا داشتن صالحیت حقوقی اعالم نمود كه روسیه وارث شوروی نیست و ملزم ربانی بعد 

به پرداخت جبران خساره نمیباشد در حالیكه ده ها دالیل حقوقی و سیاسی وجود دارد كه روسیه وارث شوروی بوده و مكلف به 

عث شد كه افغانستان نتواند از پاكستان و ایران هم كه سهمی بزرگی با پرداخت جبران خساره است.  این عمل ضد ملی ربانی

مخفی بین احمد شاه مسعود و مسكو،  این  ۀدر ویرانی كشور ما داشتند  تقاضای جبران خساره نماید.  بعد از امضای معاهد

 روا داشتند.  دومین خیانت بزرگی بود كه افراد شورای نظار و جمعیت اسالمی ربانی در حق كشور و مردم خود

تان گذشته به آرزوی انهدام كامل افغانس لتا اكنون به همان منوا های مغرض همسایه بشمول هند و فدریشن روسیهكشور

گزارش داد كه ایوانف وزیر  200۴بتاریخ اول دسامبر  (Novosti) گزاری نوفوستی روسچنانچه خبر روزشماری میكنند.

گشت طالبان در افغانستان اظهار نگرانی نمود. بر ها  و هند، از قدرت روز افزون پشتون دفاع شوروی در آخرین دیدارش از

 .با مقامات هندی توجه فرمائید صحبت ایوانف لطفاً به متن انگلیسی

Russia and India are concerned about the “pashtunisation” of Afghanistan.  There is a 

straight way to war.  The official specified that the Russia and Indian sides met to discuss 

the issue of international terrorism, particularly the situation in Afghanistan and Iraq.  There 

is no “moderate” Talib, there are either living or dead Talibs. 
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روسیه و هند در خصوص پشتونازیشن افغانستان نگران اند. این یک راه مستقیم به جنگ است. مقامات رسمی مشخص ساختند 

 . هندث قرار دحمورد بحالت افغانستان و عراق را باالخص که جانب روسیه و هند مالقات نموده تا موضوع تروریسم بین المللی 

  زنده اند و یا مرده.    طالب میانه رو وجود  ندارد، یا طالبان

قومیت را در افغانستان مطرح میسازد؟  صحبت وی  نماینگر این واقعیت  ۀسوال درینجاست كه چرا وزیر دفاع روسیه مسل

است كه روسیه در صدد دامن زدن تحریكات قومی در افغانستان است.  همچنان این كشور از كنار زدن دست نشانده هایش مانند 

و نگران است كه نتواند اخبار و اسرار مربوط به حكومت درهراس افتاده  ونس قانونی از دستگاه حكومت فعلیو ی قسیم فهیم

 و مستعمراتی کابل دولت  اند بدست آورد.  آیا حامد كرزی رئیس افغانستان را از عمال خویش كه همان ستمیان شورای نظار

رئت اینرا دارند تا از مظالم و فجایع روس علیه مردم چیچنیا و سائر اقلیت عبدهللا وزیر خارجه نظام فعلی میتوانند و یا حق و ج

طالب پرداخت غرامات جنگی شود و  ،اینرا دارد تا از روسزعامت افغانستان شهامت حرفی بگویند؟ آیا  های فدریشن روسیه

واالت تا كنون منفی است و نظام فعلی همسایگان متجاوز شكوه نماید؟  جواب به این س از پامال شدن حقوق مردم افغان بوسیله

ما از راه های مختلف كشور مستقیم و تخریب ۀرا از خود بروز نخواهد داد.  ایران هم كماكان به مداخلجرئت  هر گز چنین

در  ما یكی از اهداف قدیمی ایران است. وطن  ادامه میدهد. روش امپیریالیستی ایران در انهدام هویت ملی افغانها و محو تاریخ

صدای اروپای آزاد از قول اخبار باهم منطبق بوده است.   خصوص نابودی افغانستان،  روش مسكو و تهران از دو قرن بدینسو

 :به ارتباط مظاهرات اخیر ضد امریكائی چنین گزارش داد 200۵می  1۷دولتی انیس مورخه 

رات تظاهند. ثبات  افغانستان را بر هم ز ام كرده است تا ایران مبلغ عظیم پول مصرف نموده و تعداد زیادی  اجیران را  استخد

  .بوسیله افغانهای فاقد مالحظه و بیباك با مشوره سفارت ایران در كابل طرح ریزی شده بود

 گیهم آهناز تساند و ران توطئه ها در داخل كشور، روسیه و ایران بفكر افغانهای مقیم خارج افتادند تا ایشا اجرایبه تعقیب 

یران، بهترین نوید را برای ا "امید" سیس جریده فاشیستیوقت تأ و نفاق و چند دستگی را میان آنها خلق نمایند. درینبازداشته 

دف ه سود برده اند،  زیرا "امید" دۀتفرقه افگنی جری ۀاز روحی خویش ها طبق دلخواهكشور یك ازینو پاكستان داد. هر روسیه

های فوق الذكر بشمار كشور مشترک یبوده است كه آرزو های قومیجنگزدن نفاق و دامن " خلق کردن امید" دۀجری عمدۀ

 دستگاه های استخباراتی امریکا هم درین توطئه شامل اند تا افغانستان همیش دستنگر امریکا باشد.میرود. 

ه از ك قرار داده شدند( یاقرارگرفتند ) جریده س اینأفرد و یا افرادی در ربه همه معلوم و آشكار است.   منابع تمویل این جریده

این افراد سالیان متمادی در خدمت سازمان های داشته اند. را هم به اجانب  خدمت گذاری متزلزل بوده و سابقۀ نگاه شخصیت

 ضیاالحق مهمان گرامیكرده و پاكستان چاكری (ISI) بودند و چند سالی را هم به آی اس آی های مختلف ایراننظام جاسوسی

د به دام بودن اعمال ضد ملی سران تنظیمیرا كه مخالف  غرض قربت بیشتر به پاكستانی ها، تعداد زیاد افغانهای نجیبیشدند. 

 است كه ازپائین ترین سطح "قوی كوشان"مدیر مسئول جریده فاشیستی امید انداختند و سر به نیست كردند.  (ISI) آی اس آی

 ناپاك، از وی یك حقارت و گذشتۀ هایعقده . نیست مقید به هیچ یك از اصول و روش انسانیبرخوردار بوده و  اخالق بشری

ك،  بشری ساخته است. سیمای زشت و سیاه هتلری مانندش داللت به این میكند كه گویا چك، هرزه و فاقد شرف لُ انسان ُمضح 

 مانند باید "قوی كوشان"مانند  با افرادیام كه  عقیده من به این. وی خون مردم را میمكد و گوشت شان را به دندان پاره میكند

، شكست جانب مقابل و موفقیت خویش تعبیر آنهاترس از را  روش انسانیاتخاذ گونه خاموشی و هر زیراشان رفتار كرد  خود

 ایران باالخص دروس   تتبلیغات و تلقیناند سالی را در ایران سپری نمود. چ "سید مخدوم رهین"مانند باجه اش  او می نمایند.

ه كبا كمال فرومایگی و پستی است.  ضد افغانی ببار آورده جاسوس ایرانی از وی یك گدی كوككی "چنگیز پهلوان"تبلیغاتی 

های مورد كشور های امنیتیرا بدام سازمان همچو افراد و دوستان شان تعدادی از افغانهای نجیبآنهاست،  اخالق فطری ءجز

نیم كه كخویش بدست آورند. اگر تصور  عالیت های ضد افغانی و ضد انسانیبتوانند ازین طریق كاری برای ف نظر  انداخته تا
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از خود شاهكار اشخاص  انتخاب ایندو كشور در  روسیه و ایران برخوردار بوده اند، واقعاً كه ایناین افراد از حمایت خاص 

كاری ساخته است و هرگز از اوامر و رهنمائی های شان در بربادی افغانستان  زیرا میدانستند كه ازین ناخلفان هر ،نشان دادند

منافع ضد افغانی ایران و  تا غرض حمایت ازدستور داده شد  و محو هویت ملی افغانها سر پیچی نخواهند كرد.  لذا به ایشان

ابسته و داجنبی، این فرد و یا افرا نو نهی اربابا سی از امر.  به تأشنام  و اهانت نثار نمایندالزم  دانند د روسیه  به هر كسیكه

و وطندوست خودداری نكرده و گاهی به اسم محترم  به بیگانگان از هیچگونه گفتار و بیان  زشت و توهین به اشخاص شریف،

 ریناین افراد د خود اما اكثراً به اسمای مستعار مضامین ضد ملی و تفرقه انگیز به نشر سپرده اند.  معلم بیرونی و پیر َدین

كه به ایشان فرمان میدهد.  اهداف اصلی این ناخلفان  بر عالوه پیاده است  جاسوس نظام آخندی ایران "چنگیز پهلوان"كار  ساحۀ

 سه چیز بوده است:و هند  ایرانروس،  كردن چهار اصل استعماری

 د؛اعتراض را بلند نمایتضعیف روحیه مردم با تهدید و تخویف تا كسی نتواند علیه آنها صدای  -1

 ؛جلوگیری از مبارزات مردم میهن دوست در افشای نیات استعماری روس و ایران -2

دشمنی میان اعضای یك فامیل تا ایشان فرصت نیابند  به نیات واقعی جیره خوران استعمار  نمودن   نفوذ در فامیل ها و خلق -3

 پی ببرند.  

آنرا ار ب افغانی بكار بردند كه نتایج  مصیبت ۀان نظر به دساتیر مسكو در انهدام جامعخلقیان و پرچمیبود كه  این عین روشی

روئی ایرانی هم بر اهداف فوق الذكر  مشاهده و تجربه كرده ایم. بایست عالوه بداریم كه یك عنصر دیگر یعنی منافقت و دو

افغانستان: عصر " به نام كتابش   ۵۵و   ۵۴در صفحات چنگیز پهلوان كه  عالوه گردید و چاشنی آن بیشتر شد.  به این گفتار  

  :درج شده توجه نمائید "مجاهدین و برآمدن طالبان

افغانستان در واقع امتداد حیات فرهنگی ماست و از افغانستان است كه ما میتوانیم به حوزه های دیگر فرهنگ ایرانی برسیم.  "

ران نا پذیر تا حاال به بار آورده است و اگر اكنون هم به از میان برداشتن در اصل باید دانست كه  جدائی فرهنگی  زیانهایی جب

ان باید ر ایروجداییهای فرهنگی توجه نكنیم شاید دیگر هیچ فرصتی نماند كه بتوانیم اشتباه های این مرحله را جبران كنیم.  كش

م اكنون خوشبختانه ه دن شرایط كامالً مساعد بنشیند.هم آماین جریان پیوند دوباره باشد و نباید در انتظار فرا ۀنیروی حركت دهند

 .شدتواند تقویت پیوند فرهنگی منطقه را شتاب بخگشته است كه نوید دهنده است و میدر افغانستان هم جریانهایی فرهنگی پدیدار 

مال خود غرض تخریب افغانستان به ع  ،هموطنان ما از خالل جمالت باال در میابند  كه چطور بیگانگان در البالی كلمات

ان در صدر همین ناخلف" چنگیز"میرساند كه  ،فرهنگی پدیدار گشته است یها هم اكنون در  جریانکه كلمات این . دستور میدهند

 نافغانی قرار دارد و قدم بقدم به ایشان فرمان میدهد تا هویت و فرهنگ افغانستان را نابود سازند.  روی همین دلیل است كه ای

فرهنگ و زبان و نام كشور است برای  حامیكه   نا خلفان تحمل انتقاد ازین جاسوس ایرانی را ندارند و به هر افغان نجیب

شویم كه چنگیز پهلوان نظر به اظهار خودش مدتی را  یادآور خوشنودی فرمانده ایرانی شان میتازند و دشنام نثار میكنند.  باید

عود سپری نمود.  یقیناً كه  چنگیز در حین اقامتش در پنجشیر در  دماغ احمد شاه مسعود تلقینات در دره پنجشیر با احمد شاه مس

وی تعلیمات جاسوسی میداد تا او را برای خیانت بیشتر به افغانستان بهتر آماده سازد.  هموطنان ه ضد افغانی تزریق میكرد و ب

ارتباط فعالیت های ضد افغانستان مشاهده می فرمایند.  یك جاسوس  ما درینجا همكاری و تمركز  پالیسی مسكو و تهران را به

 .ایرانی یك دست نشانده روس را بار دیگر برای خیانت به كشور مادری اش آماده میسازد

و  حفظ آبروی خویش سكوت كردند و   "امید"برای مدتی موثر واقع گردید و افراد نجیب از ترس خفاشان   "امید"تهدیدی  وۀشی

شند، عمل پیاده كرده باگفتار را در برای اینكه" امید" بی هویتان ی نگفتند.   سرشار از باده پیروزی و موفقیت های آنی،حرف

ساختار  عینسازمان  جود آوردند.  درینویك تعداد افراد دیگر بانداختن  غرض بدام" صلح و دموكراسی" به نام را  سازمانی

بر دست پروردگان ایران، پرچمیان ببركی، اعضای آن مشتمل بوده اند  شد و اعضایو تبلیغاتی خلق و پرچم تعقیب می سیاسی
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  .نصب گردید  "سید مخدوم رهین"س این سازمان أشورای نظار و یك تعداد از عناصر بازاری، ضد ملی و فرصت طلب.  در ر

 تبلیغاتی روشطالبان،   .  در زمان حاكمیتایران پرستی پروگرام كار این سازمان كامالً مشخص بود: تفرقه افگنی قومی و تبلیغ

این  انسسنهاد.  مؤ تر شد خصوصاً اینكه كشمكش بین نظام قرون وسطائی طالبی و نظام آخندی ایران رو به افزایششان  تند

براه می سازمان ظاهراً خود را ضد پاكستان هم جلوه میدادند و گاهگاهی از روش اسالم آباد انتقاد نموده و تظاهرات ساختگی 

 "سید مخدوم رهین".  همه بخاطر دارند كه ه استانداختند، در حالیكه روابط قدیمی شان با پاكستان دست نخورده باقی ماند

تان سیس خانه دوستی افغانستان و پاكستأ پاكستان پیشنهاد سفرش به  منحیث وزیر اطالعات و فرهنگ  نظام بعد از طالبان حین

سیس خانه دوستی را به پاكستان پیشنهاد تأ  از سوی پاكستانی ها رد  گردید. چطور یك ضد پاكستانی را نمود كه با اهانت كامل

 .میكند و در عین زمان ادعا می نماید كه ضد پاكستان  است؟ اینطور اعمال و گفتار فریبنده  دیگر خریدار ندارد

 اسالمی شانو ضد  هم به فعالیت های ضد افغانی ان هنوزسازم بعد از یك مدت فعالیت مزورانه و وطنفروشانه كه بقایای این

و بدو دسته تقسیم گردید كه حتی سعی  هم پاشیداز "صلح و دموكراسی" ضد افغانیو همبستگی در سازمان اتحاد  ادامه میدهند،

و  صلح" "نشویكم"جناح  رأسدر  "شریف فایض"شان بجائی نرسید.  نگهداشتن دست نشاندگان  مسكو و تهران هم در یكجا

جم غفیری از اعضای این سازمان  آهسته ماند.  باقیآن  "بلشویك"جناح  رأسدر  "سید مخدوم رهین"و " قرار گرفت دموكراسی

دوری  داشتند ازین سازمانكه از نگاه  شعور سیاسی بر سائرین برتری  سسین آن پی بردند و تعدادیمؤ آهسته به نیات ضد ملی

  "صلح و دموكراسی"سازمان ضد ملی و ضد افغانی گذاران  بنیادسازمان اظهار داشتند كه " ی اینبعضی از اعضاجستند. 

به کمک و اشارۀ یک عده از افراد استخباراتی بیگانگان به ارتباط موجودیت و فعالیت شان و جلب توجه  غرض بقدرت رسیدن

تون بودن مرام همه کشور های دخیل در قضیۀ افغانستان را ، زیرا در آن زمان ضد پشسازمان را بجود آورده بودند اینامریکا 

ش همراه ا قبلی  مزورانۀ هایخالف شعار مستعمراتی کابلوزیر تعلیمات دولت   "شریف فایض"شرم  آور اینكه تشکیل میداد. 

شان در ماه نوامبر  چند تن از محصالن پوهنتون كابل را به نسبت خواسته های صنفی ،وزیر داخله  وقت  "وردكبا "تاج محمد 

همیش از مظالم نظام های گذشته شكوه داشت و خود را متعهد به تطبیق  "شریف فایض"به شهادت رسانیدند.   2002سال 

 "شریف فایض"اسمای  چه جنایاتی نبود كه انجام نداد. دموكراسی و عدالت اجتماعی  میدانست، در حالیكه بعد از بقدرت رسیدن

 نسبت" شریف فایض"یاد آوری است كه مردم كشور ما ثبت شده است. قابل رای همیش در لست قاتالن ب "تاج محمد وردك"و 

اخیراً به حیث رئیس پوهنتون امریكائی در كابل تعین االخص قتل محصالن پوهنتون كابل، خدمات صادقانه اش به اجانب ب

 .گردیده است

یم كه وی یكی از مخربترین فردیست كه تا حال در كدر عالی حكومت در بایست خاطر نشان ساز "سید مخدوم رهین"به ارتباط 

افغانستان داخل كار شده است. وی مدت هشت سال را منحیث محصل در ایران سپری نمود.  در خالل این مدت وی  كامالً 

ن عروف بشمار میرود. رهیحاال از ایرانی پرستان م او شستشوی مغزی شد.  با سر سپردگی خاص به ایران،  بوسیله ایرانی ها

 افغانستان مانند اسرائیل است وبارها اظهار داشته است كه " افغانستان  است. او به نامسرسخت و استثنائی كشوری دشمن   یك

رهین  خصومت  خاصی با قوم پشتون و لسان پشتو دارد كه درین خصوص حتی از  گردد." باید بین پاكستان و ایران تقسیم

نزد دو پشتون یعنی پادشاه سابق شب و روز از كابل  سبقت جسته است، اما در حین وقت، طبق اطالع رسیده روان فرهادی هم

ان از حامی "قوی كوشان"ش ا نا شریف مانند  باجۀ سید مخدوم رهینو پای بوسی حاضر میشود. سه لیسی و حامد كرزی برای كا

عیف و عملیكه باعث تضدارد. از انجام هر با چنگیز پهلوان جاسوس ایرانی افغانستان بوده و تماس بسیار نزدیك ۀتقسیم و تجزی

 كهو الف میزد  گفت مجالس مختلف در ایالت ورجینیای امریكا میدر همیش اوورزد.  داری نمی بربادی افغانستان شود خود

  ".میتواند افغانها را پارچه پارچه نماید"
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خود  چنانچه خواهر زاده هایهم اندازد. خودش به جان  را بشمول فامیلاه رهین همچنان عادت داشته است كه اعضای فامیل

.  یك وقعی قایل نشوند وی گفتاربی احترامی كنند و به  شتا در مقابل علیه پدر مرحومی شان كه پشتون بود تحریك میكردرا 

 قصداً نفاق لسانی را دامن میزند  كه  زمینه "رهینسید مخدوم "كه اخیراً از افغانستان برگشته اند میگویند كه  ی هائ تعداد افغان

افغانستان میسر شود تا به هدف شومیكه دارد برسد.  ویب سایت  ۀبرای جنگ داخلی و سر انجام تجزی

 :در مورد كارروائی وی چنین گزارش داده استجوالی  2۵بتاریخ  (www.benawa.com)بینوا

ر فرهنگ معاصر افغانستان یك چهره ناجوان، متعصب و بی كفایت بوده كه سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ، د

فرهنگ، هویت و حیثیت افغانی یك  این شخص در دشمنی به یدن نامش اظهار نفرت خواهد كرد. شعور تاریخ همیش از شن

رهنگ افغانستان فراموش خیانت های وی در مورد فگ افغانستان را زیر دندان دارد. چهره شناخته شده است. وی شاهرگ فرهن

 .نشدنی است

 حمایت میكنند تا از پست وزارت اطالعات و كلتور برطرف نگردد. طبق بعضی "رهین"بیگانگان  از مرموز  دست های

را در كابینه فعلی راه ندهد، اما نسبت فشار و تهدید  "سید مخدوم"درآغاز مصمم بود كه  "حامد كرزی"غیر رسمی، گزارشات 

با انفكاك آژانس باختر و رادیو و تلویزیون از وزارت  "حامد كرزی"زین تصمیم خویش منصرف شد. با وجود این، ایران ا

خیانت فرهنگی وی را به كشور محدود  ۀو ساح" وارد نموده سید مخدوم رهین" صالحیت  اطالعات و فرهنگ ضربه محكمی به 

ً مختل نموده است.را در اف یرات همچنان فعالیت جاسوسی ایرانیساخته است.  این تغ  در "سید مخدوم رهین" غانستان قسما

ن ایر و رادیو و تلویزیون بوده است. مصاحبات جعلی خود با جراید ضد ملی اظهار داشت كه وی مبتكر انفكاك آژانس باخت

 "رزیحامد ك"تب بیشتر از یرات اداری به مرایچنین وانمود میسازد كه صالحیت تصمیم گیری وی به ارتباط تغ "رهین"ادعای  

 آغاز خصوصی در افغانستان به فعالیت ن های رادیوها و تلویزیو طوریكه هموطنان ما آگاهی دارند، تعداد زیاد جراید، است.

 ،ایران میپردازندامریکا و خبری را بیگانگان باالخص سازمان های جاسوسی  این جراید و موسسات  كرده اند كه مصارف اكثر 

 و تلویزیونها طریق رادیوحالت، از با استفاده ازین "رهینمصارف گزاف را ندارند. " توان پرداخت چنینفعالً انها زیرا افغ

های خصوصی كه به مصارف ایران فعالیت مینمایند توانسته است فرهنگ ایران و روحیه ایران پرستی را به پیمانه وسیع  تبلیغ 

به یك دكتاتور تماماً عیار مبدل دموكرات متقلب و متظاهر  د از تقرر دوباره  از یكبع "سید مخدوم رهین"نماید.  به هر حال  

  :گشته است.  لطفاً به یكی از  گزارشات  اخبار آرمان ملی منتشره كابل توجه فرمائید

تا این دم، موقت  ادارۀ آقای سید مخدوم رهین كه از آغاز ایجاد !در مذهب آقای رهین، ارعاب و توطئه، دموكراسی است

و دموكراسی نام نهاد خودش سوء استفاده كرده و به جای   لیت اطالعات و فرهنگ را بدوش داشته است پیوسته از آزادیؤومس

آزادی بیان و توجیه درست سیاست فرهنگی كشور، بیشتر به اعمال سانسور گرایانه و توطئه آمیز توجه داشته و همیشه از 

ها یا به ارزش های دینی و فرهنگ ملی ما توهین شده است و یا به هدف بهره ه است كه در آننوشته ها و نشراتی حمایت كرد

لی فرهنگ ما قبو و با توجه به این كه در برداری های سیاسی و فراكسیونی علیه گروه ها و افراد خاص نگارش یافته است....

كه با  (نویسندهمنتخب مردم افغانستان خواسته ام )ت نیت، از آقای حامد كرزی زعامولیت است نه مصؤوچوكی و امارت مس

عمل بپوشاند  خود جامۀ ن و تقرر افراد دل سوز، متعهد، متخصص و مسلكی در وزارت ها و ادارات دولتی، به وعده هاییتعی

  د.ند در نظام جدید فرصت و مجال ندهو بیشتر از این به كسانی كه به خیانت، بی كفایتی و سوء استفاده متهم ا

 بعدگیرند.  اجانب قرار می دست بدست گشته و َمورد استفادۀ میهنیضد ملی و ضد  هموطنان ما متوجه اند كه چطور عناصر  

 پنهان ساختن چهره هایدر  این افراد كامالً آشكار شد و دیگر راه گریزی از بقدرت رساندن ایشان بوسیله بیگانگان، هویت

علیه مرمبارزه مست غرضملی گرایان عی چنین ناخلفان، زمینه را برای واق شدن هویت اء. افشاجنبی پرست شان باقی نمانده است
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وارد ان ویتبی ه نرق ایفبه  ه ضربات خرد كننده ئید كتوانسته اننون تا ك انرایلی گم عناصر ضد ملی مهیا ساخته است. این

ا وجود بد آورده است. دیلی در اراده آنها پلن به متوفیان خیو نه توه ،تیلیفونی های یرلچا و ی بیتك اهی،شف داتدیهنه تد. سازن

ب قو از موضع خویش ع  راسیدهوچ و ضد ملی نهناصر پن عدات ایدیر از تهمردم دیگ، و حامی اجنبی داشتن درت رسیدنقه ب

ران و واگدان شریف و نجیب افغان علیه اغرزنف ار است. مبارزۀاز كن آغكه اید ند بدانبای ان مانموطهرد. د كننخواه نشینی

شور خ كیراتو ام ، ناننگ و زباع از فرهدفدر  ل انگاریهس هونر گده است. هم شه دتشدیه كله بتپایان نیافاجنبی پرستان نه تنها 

 .ودد بواهخی نشودبخ ان زرگ وب اه  نگ

 

 

 

 

 

 

 


