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 10/01/2020          اخترمحمد یوسفی

 رسمی مذهبی در سیاست هایتعصب پیوند
 افغانستان

و  زیانبارکامأل "رهبران" سیاسی در حرارشی دولتی افغانستان برای منافع ملی کشور   مذهبی متعصبانۀ هایپیوند 

دفاع امر خجالت آور است که زمامداران دست اول افغانستان خود را با نهایت است. مایۀ تأسف و  جبران ناپذیرامر 

   شمارند.مقدم می خارج از مرزهای افغانستانرا در خویش پیوند مذهبی بلکه ، داندمنافع ملی افغانستان مکلف نمیاز 

با   ایران سپاه قدس مرگ قاسم سلیمانی سرلشکر سوگواری دولتی افغانستان درمقامات رهبران برحال این عدۀ از 

   .نمودندصریحأ عدول  افغانستانمنافع ملی   مقدس خطوطو زرین اصول  از شان کلمات وجود آرایش دادن لفافۀ ها و

 

برکت پیوند که از  ستاافغانستان سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از آنجمله مقامامات دولتی 

رسیده است. سرور دانش در افغانستان  ورهچوکی معاون رئیس جم بهمدرسه قم ایران  فراغت از بعد مذهبی خویش

    خود را از منافع ملی کشور مقدم شمرده است.  پیوند مذهبی  مرگ قاسم سلیمانی سرلشکر سپاه قدس ایرانسوگ 

به عنوان "چهره برجسته" مبارزه با گروه سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، از قاسم سلیمانی 

المللی موسوم به دولت اسالمی )داعش( یاد کرد و گفت که بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین

  افزاید.در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می
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شکر فاطمیون که تشکل ایران با ل در خارج از مرزهای سرلشکر سپاه قدس ایرانقاسم سلیمانی ! بلی آقای دانش 

 اجباری از مهاجرین افغان اند،  مطابق ستراتیژی توسعه طلبانه اخند های ایران مصروف سازماندهی پیروان مذهب

با  روزی جمعه گذشته که ، بود میانه شیعیان عراق، سوریه، لبنان، و یمن بر ضد امریکا و هم پیمان آن در شرق

 تشت رسوایی که مشت نمونۀ خروار است، هم ذیل دیگری مثال  همراهان خویش درعراق کشته شده است. 

از درافغانسان های مذهبی از طریق عمال شان  پیوند چتر با سؤاستفاده از و پاکستانی ایرانی مداخله گر زمامداران

 .  ستاده اچنین پائین افت به کوچهسر بام 

 

سپاه  جانشین قاسم سلیمانی فرمانده جدید ،قاآنی اسماعیلگوید که میو والی بامیان وزارت امور خارجه افغانستان 

با نام جعلی "آقای اسماعیلی، معاون سفیر ایران به والیت بامیان افغانستان سفر نموده  قدس ایران در سال گذشته

جدی( در یک نشست خبری در  1۷شنبه خارجه افغانستان امروز )سه ادریس زمان، سرپرست وزارت امور است.

 "  آقای قاآنی هیچ وقت معاون سفیر ]ایران در کابل[ نبوده است. کابل گفت:"

  اهداف شوم ایران و پاکستان بر ضد منافع ملی افغانستان روشن است.

به فاصله « چاربرجک»های اقتصادی افغانستان است که در ولسوالی  از مهمترین پروژه یکی« کمال خان»بند 

مرز با ایران موقعیت دارد. این بند  کیلومتری جنوب شهر زرنج مرکز والیت نیمروز در غرب افغانستان و هم 95

افغانستان از طریق  های موسمی )سیالب( در افغانستان ساخته شده است.های شیرین و آببه هدف کنترل آب 

والیات نیمروز، فراه و هرات با ایران مرز مشترک دارد و سه بند مهم و بزرگ این کشور از جمله بند کمال خان 

 .در نیمروز، بند بخش آباد در فراه و بند سلما در هرات قرار دارند
 چرا ایران مانع اعمار بند کمال در افغانستان میگردند. 
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چرا ایرنی ها تنها عاشق  لقومی با پیروان مذاهب متعدد دارای سی وچهار والیت است. افغانستان کشور کثیرا

مگر تابعیت، وظایف و مکلفیتهای سرور دانش، کریم خلیلی یان مناطق افغانستان مرکزی است؟ والیت بامیان و شع

 و محمد محقق در تهران است که منافع ملی افغانستان نادیده گرفته اند.  
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