
   اخترمحمد یوسفی 

نشست اطریش گیله  

طالبان روش چرا  ، میگوید "اتحاد" شمال نگجویان ج   

؟نکرده است "تغییر"  

ک در ایدیولوژیپیروان انسانها و  روش  بحث تغییرکه  میداننداعی  ماجت  علوم آگاهان 

بزرگ قران  دانشمند  .فلسفی است جداگانهمهم کامأل بحث یک  بذات خود  جامعه بشری

علوم اجتماعی نیز روی   نظرات با علوم اختراعات از البرت انیشتاین در مراحل بعد بیستم

  سطوتکه ا آنرجامعه ماحول  و ساختمانن  اانساصل رابطه تفکر آورده است. انیشتاین 

فرمولبندی نموده است.   یعالنهایت  ،ساخته شده است جوامع بشریدر سیاسی ان رهبر

متکی با   انسانها  انهاست"،محصول تفکر انسانسانی اجتماع " انیشتاین متعقد است که 

تغییرات بنیادی در  انسانی در یک جامعهتا  .میسازند راخویش و ماحول  جامعه افکار خود

  غییر بدهند.را تخود بوجود نیایند، انسانها نمی توانند ماحول اجتماعی   آنی تفکر انسانها

   

مخالفین طالبان  دو دوره ت ا حکوم وطالبان   افراطی گروه حکمرانی تالشها دو دوره 

که  را  زم ایتنیکی و مذهبیراسی حکومتبشمول در افغانستان "اتحاد" شمال ن  غارتگرا

در آنان دیگ متعفن سرانجام  ،ندبود میالدی در بن المان ساخته ۲۰۰۱ سال در دسیمبر

حاکمیت وابسته   .از بام اجیران بیگانه پائین افتادمیالدی  ۲۰۲۱اواسطه ماه اگست سال  

کسب  برای جنایات   همه و همه این  .فروپاشید از هم مانند دیوار شوره زار یکدمخارجیها 

  یهابا حمایت مستقیم خارجاند، که  افغانستانو غارت منابع ملی قدرت دولتی  ی کسبیکتاز

اقدامات  و غارتگران "اتحاد" شمال زم اینیکی راسی یصورت میگیرد. تالشها کشوردر

خاینانه  و ساختارهای ، اشکال در مجموع افراطی  امارت "اسالمی" طالبان مذهبیراسیزم 



  کشورصلح و ثبات در  در تضاد کامل با منافع ملی  ند، کههست در افغانستان قدرت دولتی

  طالبان ویا خواسته هایروش تغییر  ندهفریببلیغات و تبی اساس قرار دارند. ادعاهای 

افغانستان در زیر که در حمایت دشمنان طالبان  مخالف گروهدولت "همه شمول"  ایجاد

.  استخبارات بیرونی استو توطیه های برای دسایس تیاتر روی پوش  اند، لوایح راسیزم  

 کشورپنج دهه اخیر درنظامهای دولتی در افغانستان در طی با فروپاشی های پی درپی 

  درطی صد سال اخیر که   افغانستان،اجتماعی و سیاسی عنعنوی جامعه قبیلوی  ساختارهای

در  آن در کشورعرض اندام نموده بودند، نیز مدتها قبل قبیلوی/نیم بند سیاسی با ترکیب 

درافغانستان کنونی اساسأ ساختارهای سیاسی ملی  ازهم پاشیده است.  اثر جنگهای نیابتی

اخلی و خارجی را درافغانستان رهبری کنند.   وجود ندارد که بتوانند اهداف سیاست ملی د

درافغانستان کنونی ساختارهای جنگهای نیابتی و بقای دستان پرخون قاتالن حرفوی و 

اوم جنگ ساخته است وجود دارد.  غارتگران جنگی که توسط بیگانگان برای تد  

 

و  یمجهز قوای زمینسالحهای  برانو قاچاق ندگانفروشفوق،  در عکسهای همین چهره ها

"اتحاد"   غارتگرانکشور  معادن الجورد و زمرد  رانگافغانستان، تاراج اردو ملی هوایی

                پیش میبرند. به ارکه درطی پنج دهه جنگهای نیابتی غارت کشور  اند شمال

لیتیوم   قیمتی منرالهایو  کنونی معادن برانقاچاقدرعکسهای زیر طالبان   ین منوالهم به 

"اسالمی"  امارت رهبران  لیتیوم راقاچاق   سنگ  لبارهای ذغا زیر در که ،اند افغانستان

مردم بیگناه و  حرفوی داریهای ملی و قاتلین  غارتگراناین  .پاکستان میبرتده ب لبانطا

در  و خاصتأ  دشمنان معلوم الحال افغانستان بکمک خارجیها که  ،تند سهافغانستان   مظلوم

      .انجام میشود ما غارت و جنایات ر بیشرمانه  کشورپیشروی چشمان مردم بیدفاع 



 

یا    ،بجز نابویکه مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان بهر حال در زندگی روبه فنای قطعی 

، ندارند در دسترا خود برگشت از کوره راه ویرانی سزمین چاره شان فرار از کشور 

که در ارگ شاهی کابل   ،می کند نفرق  هیچ آن   افغانا و کفن پوشان قبرستانهاین برای 

و یا امارت چنگیزی خودکامه طالبان حکمران باشند.   شمال"اتحاد" حرفوی غارتگران   

    اهداف خارجیهاپیشبرد  ایبرکه ساختارهای جنگی طالبان و مخالفین طالبان مبنی 

برای مردم  و نابودی را  هابدبختی ،داده اندسازمان در افغانستان تصرف قدرت وغارت 

. ساختارهای جنگی و بقایای آن به هیچ صورت ساختار  ا ارمغان آورده استبکشور 

طالبان و  مذهبی گروه افراطی  میانجاری راسیزم در جدالهایسیاسی هدفمند ملی نیستند. 

  هیویام کلی تفاوتهایدر افغانستان باهم  در میدانهای جنگ هاتجزیه طلب آن مخالفین

با اصول و قواعد مولفه های  هیچوقت ندارد. تالشهای جاری طالبان و مخالفین طالبان 

نیست. آنچه مریوط با تالشهای طالبان بحیث یک گروه راسیستی  ایدیولوژیک استوار

راسیزم ایتنیکی  بحیث افراطی مذهبی، و تالشهای مخالفین طالبان "اتحاد" تجزیه طلبانه 

هردو گروه   این ،براساس اسناد انکارناپذیردر شمال افغانستان ادامه دارد،  اقلیتها قومی 

  دردست  رقبای بین المللی  .وسایل تداوم جنگ نیابتی دردست دشمنانان خارجیشک  بدون

در افغانستان   کشورهای بزرگ جهان  نیابتی  جنگهایویرانی های هولناک افغانستان است. 

انجام می شود. غارتگران  و ایران پاکستان فغانستانهمسایه  اندشمن کامل ییهمنوابا 

      است. گانو امارت مذهبی خودکامه طالبان وسایل دست ببگان"اتحاد" شمال  حرفوی 

غارتگران "اتحاد" شمال و  توسط جنگ نیابتی درافغانستان یشبرد توطیه های سناریوی پ

علیه مردم مظلوم   سایر جواسیس کشورهای خارجیاشتراک  با  امارت "اسالمی" طالبان

و خونریزی بی   نیابتی تیاتر نمایش ادامه جنگ  تان سرپوشیده نیست.سبیدفاع افغانو 

توسط  جنگ تصادفی نیست، سناریوی امر در مجامع ملی و ببن المللی   درافغانستانپایان 

     بیرونی مرتبأ صورت میگیرد. استخباراتی اجیران شده مهره معین از قبل تعیین



 

کشور عضو شانکهای در شهر سمرقند کنونی دو روزه همزمان با تشکیل کنفرانس 

 استخبارات چندین کشور خارجی یتعضو کسیکهاحمدشاه مسعود  پسر نوجوان  ،ازبکستان

  ۲۰۰۱درسال حادثه یازدهم سپتمبر القاعده باالی امریکا، ، دو روز قبل از بود را داشته

متعاقبأ امریکا و    .لدین والیت تخار کشته شده استولسوالی خواجه بهاوادر  کهمیالدی 

داد.حکومت طالبان را در افغانستان سقوط شهای "اتحاد" شمال متحدین ناتو بکمک ملی   

  

  با که بگمان اغلب به بلوغ نرسیده باشد، نظامی انگلستان  فارغ التحصیل ادکامی احمد 

که پالن   کودتاچی های دولت پیشین افغانستان از جمله رنگین دادفر سپنتاشماری از مقام

ئیها  و بگفته نبیل توسط امر افشا شده بودمیالدی  ۲۰۱۴در یال   آن کودتایش قبل وقوع

مبلغ   ، رحمت هللا نبیلش بدست چوبی با عسا زلمی رسول ممانعت صورت گرفته ایت،

وکیل فراری و عضو   ، فوزیه کوفیافغانستان استخباراتافشارگر اطالعات سری پرگو 

ملی و بین   ن نماینده دایمی زنان افغانستان در تمام محافلبا طالبا یأت مذاکرات دوحهه

  ارف گذشتهعوزیر م ، میرویس بلخیوکیل فراری ، نظیف شهرانی، شاه گل رضاییالمللی

نماینده  ، منصور نادریتان در واشنگتن و ماسکو سفیر افغانس  ، طیب جوادافغانستان

وکیل، سفیر خانم تاجر داوی که بجرم اختالس و غارت   ، شکریه بارکزیآغاخان انگلیس 

  "اتحاد" تجزیه طلبان شمال های دیگر سیاسی، حسین یاسا و برخی چهره بندی بود

   .  شرکت دارنداطریش  کشور طالبان در این نشستمی" امارت "اسال ینمخالفافغانستان 



م که توسط استخبارات فرانسه گرده از هر چمن سمنیشرکت کنندگان نمایش این ترکیب 

 آمده اند، هیچ کاری سالم از دستان ایشان ساخته نیست.   

  


