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 مقدمه

ن و استخبارات بوقوع می پيوندد ھمه با يک صدا  آنرا به طالباما م1ت انتحاری و انفجاری در کشور ھرگاھی که ح

د از نقد و بررسی در ندست ھای مرموز ديگری که در حوادث افغانستان نقش دارو محکوم مينمايند تا  پاکستان نسبت داده

ث گرديده تا عده ديگری از بيگانگان  و مزدوران شان دست متاسفانه فرھنگ ظالمانه از قبل قضاوت کردن باع.امان بمانند

اجتماعی و دينی، سياسی، در عرصه ھای امنيتی  و ھم در عرصه ھای ھم ، باز تری برای فعاليت ھای تخريبی ھای 

  .تر از حوادثی که بوقوع می پيوندد نيستداشته باشند که اندوه اين غصه ھم کمافغانستان فرھنگی 

دست ھای مرموز و حذف نمودن گزينه ھای احتمالی ديگر از لست نقد و بررسی عمدتاً از طريق  پنھان نگھداشتن

مزدور و بادار از داخل و خارج کشور تنظيم ميگردد تا بدينوسيله بتوانند با دوست  ۀھمکاری مشترک حلقات بھم پيوست

ديگری بنام  ۀدشمن معرفی  نمودن عدمشترکات فرھنگی و تاريخی  و روابط دوستانه و تحت نام  ۀمعرفی کردن عد

  . به  اھداف  از قبل تعيين شده خود دسترسی پيدا نمايندو توطئه گر  متجاوز

شايد ھمان کسانی که  در ت1ش پنھان نگھداشتن دست ھای مرموز و حذف گزينه ھای ديگر از لست نقد و بررسی ميباشند 

البته اين نوشته نبايد . ق،  بنام دفاع از پاکستان بزير سوال ببرنداين نوشته را ھم بخاطر جلوگيری از افشاء شدن حقاي

و نيازی  بودهبرائتی برای پاکستان تلقی شود چون دست ھای پليد و اھداف شيطانی پاکستان در افغانستان اظھر من الشمس 

دست ھای ناپاک و پليد ديگری پيدا نمودن و آشکارا نمودن شناخت ، به تحقيق و تدقيق بيشتری ندارد بلکه بايد در زمينه 

صورت نيز تحقيقاتی  عمل مينمايندکه در پستی و رذالت و سفاکی و قساوت بمراتب خبيث تر و مضر تر از پاکستان 

تا پرده از رخ آن عده از دشمنان دوست نمای افغانستان نيز برداشته شود که از پشت سر به ملت ما خنجر ميزنند و  بگيرد

مه کثافت کاری ھای خود را بوسيله يک عده از انسان نماھای جيره خوار و رسانه ھای مزدور از ت1ش مينمايند تا ھ

  .انظار عمومی پنھان نگھدارند

ھر وقتيکه در افغانستان حادثه و انفجاری بوقوع می پيوندد و يا اينکه شخصيتی ترور ميشود بيدرنگ ھمه انگشت ! بلی 

Iزم به قضاوت پرداخته ميشود تا افکار عمومی به جانب پاکستان و  اتتحقيق ھا بطرف پاکستان دراز ميشود و قبل از

اگر در يک جمله عوامل ھمه اين اغواگری ھا .  طالبان توجيه گرديده و بعد از  آن ھم دوسيه مربوطه مختومه اع1ن گردد

و گروه  ھمراھی با عده از رسانه ھا و تفرقه افگنی ھا را خ1صه نمائيم ميتوانيم بگوئيم که مھره ھای در داخل دولت  در

 ايجاب مينمايدمطلب بيشتر اين بخاطر روشن شدن  .مزدور مسئوليت تحقق اين آرزوی نامقدس را عھده دار می باشند ھای

ايجاد  درموارد ھمانند پاکستان و يا حتی بيشتر از آن از تماIت ديگری که شايد در بسا حتا به  مشخص کردن گزينه ھا و ا

در عاشوری مانند  انفجاری  و وقايعی و، حوادث انتحاری ترور شخصيت ھای بانفوذ  ،  ئیمنی ھا ، قتل ھای زنجيره نا ا

  . افغانستان نقش داشته باشند پرداخته شود

عامل عمده ديگری که بايد در  ھنگام وقوع ھر حادثه  فراموش نشود و نام شان بخاطر بر رسی ھای Iزم در کنار   ھارچ

که و استخبارات کشور ھای ، تيم کرزی ايران ، کمونست ھای سابقه : اکستان و طالبان قرار داده شود عبارتند از نام پ



برای نقد و بررسی نقش ھريکی از موارد ذکر شده دIيلی .  منافع شان با تداوم جنگ در افغانستان ارتباط مستقيم دارد

  .پرداخته شود ھای Iزم ايان به نتيجه گيریوجود دارد که اينک به آن پرداخته ميشود تا در پ

  :نقش ايران در حوادث افغانستان : اول 
ايران يکی از مرموز ترين کشور ھای است که در طی سه دھه گذشته توانسته است فعاليت ھای تخريبی خود در 

حربه ھا استفاده نموده از ھمۀ  ی رسيدن به مقاصد شوم خوداز نظر ھا پنھان نگه دارد و برا زيادی  افغانستان را تا حدود

ملت واحد و  تابتواند در ميانه  و گاھی ھم بنام مذھب بجان ھم انداخت زبان و گاھی بنام قومگاھی مردم را بنام  يعنی است

  . به پردازد و فاصله ، فارسی و پشتو و شيعه و سنی به ايجاد اخت1ف و منازعهما بنام افغان و افغانستانی يکپارچه 

مزدور بنام ھای مختلف ت1ش از افراد و گروه ھای يک عد ه و جيره دادن برای تحقق اين اھداف خود با استخدام  ايران

. دی ايران باشد عيار نمايماس1به اصط1ح ای افغانستان را به گونه که تامين کننده منافع جمھوری  هنموده تا فضای رسان

انسان ھای جيره از ا باIی رسانه ھای افغانستان گسترش داده و يک عده نفوذ خود ر ،ايران برای تحقق اين اھداف خويش

بنام تحليلگر و کارشناس وارد صحنه نموده تا قضايای افغانستان را از طريق رسانه ھای چاپی ، صوتی و  نيز خوار را

فيصد   70وز می بينيم حدود امر است که در ھمين راستا. بر اساس منافع ايران تحليل و تجزيه نمايند تصويری افغانستان 

درصد  30 از تلويزيون ھا ، راديو ھا، جرايد و مج1ت  يا بوسيله عوامل ايران اداره ميشود و يا اينکه عوامل ايران در

که نسان ھای وجدان باخته و غ1م صفتی يک مشت از ابھمين علت است که . نقش اساسی دارند ی افغانستان رسانه ھابقيه 

مسايل و حوادث را درست ھمانطوری تحليل مينمايند که منافع جمھوری به  ،ان در رسانه ھا ميباشندمعاش بگير اير

با توجه به  آنچه که گفته شد ما از اين رسانه ھا و تحليلگر ھا چی   .گرديده باشداصط1ح اس1می ايران در آن تامين 

بسنده نکرده و  ايران را ھم و طالبان پاکستان متھم کر دن به ھا تن ،انتظاری را داشته ميتوانيم تا در ھنگام وقوع يک حادثه

  . ندبنمايشامل لست نقد و بررسی افغانستان بعنوان يک گزينه  اھتمالی در حوادث 

سلطه خود بر فضای رسانه ای افغانستان را گسترش داده بلکه برای پنھان نگھداشتن  ،ايران نه تنھا که با پول و فشار

را نيز با  اسپنتا و اعضای پارلمانآقايان کرزی ، خود در افغانستان درشت ترين مھره ھا  از قبيل  جنايات و مداخ1ت

رئيس رئيس دفتر ھای پول از جانب  تطميع پولی به سکوت و دفاع از خود واداشته است که ھمه شاھد دريافت بسته

که بعنوان حافظ منافع آن کشور در افغانستان  احزاب وابسته به ايرانسر سپردگی اما  .جمھور و آقای اسپنتا ميباشند

چون اوضاع افغانستان تا آن حدی درھم و بر ھم گرديده است که  فعاليت مينمايند به تشريح و توضيحی ضرورت ندارد

را در امور  ۀشيرازی ھم که ديگر کسی به او در خود ايران اھميتی قايل نيست، از جانب خود نمايندمکارۀ حتی آخند 

ستان تعيين مينمايد و يکی از مزدوران  زوزه کش آن کشور در افغانستان  يعنی حسينی مزاری مسئول سايت آوا را افغان

عجيب است که يک فردی که خود را اھل افغانستان ميشمارد از مکاره شيرازی مکتوب . 1 برای اين امر بر می گزيند

نگان بعنوان نماينده کشور ديگری فعاليت ميکند ،  بھتر بود رسمی دريافت ميکند و در کشور خود بحيث حافظ منافع بيگا

داستان ننگين دريافت از اين حرف ھا که بگذريم .  حسينی مزدور را آخند ھای ايرانی در سفارتخانه خود مقرر ميکردند

وز از ياد بسته ھای پول از طريق رئيس دفتر رئيس جمھور و ارسال پول برای آقای اسپنتا از طريق روسری خانمش ھن



 90مليون دالر از جانب ايران به  4از جانب ديگر اسناد افشاء شده در ويکی ليکس مبنی بر پرداخت .  کسی نرفته است

 90" ميباشد که اين موضوع تحت عنوان  ديگری داستان ننگين تر و شرم  آورترافغانستان نماينده مجلس شورای ملی 

  .است بدست نشر سپرده شدهدر سايت پيک نت ايران "  2 احمدی نژاد اند نماينده مجلس افغانستان جيره بگير دولت

با توجه به آنچه که گفته شد بوضاحت دانسته ميشود که چرا وقتی محموله ھای س1ح ايرانی در غرب افغانستان بدست 

ن را برائت ميدھند و يا آقايان اسپنتا و سخنگويان دولت از آن اظھار بی اط1عی کرده و ايرا دولت افغانستان می افتد،

 در کابل  سفارت يا Iنه جاسوسی آن کشوراينکه وقتی  عده از مردمی که بخاطر اعدام افغانھا و سياست ايران در برابر 

آقای کرزی ميگويد که تظاھرات به مقابل سفارت يک کشور ھمسايه کار خوبی نيست و  چرا دست به تظاھرات ميزنند ،

  .تظاھرات خود پايان بدھنداز مردم ميخواھد تا به 

انسانھای مزدور صفتی  ميباشد که از يک عده   ھای پشت پرده اين ابراز نظر ھا  ھمه و ھمه نتيجه تطميع و معامله گری 

را در بدل چند R پليد ايرانی بفروش  مملکتو استق1ل آينده  مردم ھمراه با آرزو ھای کنونی کشور افتخارات گذشته

سبز مردم خود نيز رحمی  شکه حتی به جنبجنايات ايران در افغانستان را  از دامن سردمداران ايران  ميرسانند و لکه

آينده شان را رقم ، بدا بحال ملتی که افرادی از قبيل کرزی و اسپنتا و عده ی جاسوس در پارلمان . پاک مينمايندند ه انکرد

بعنوان يک گزينه مھم در حوادث و نابسامانيھای افغانستان از قبيل بھرصورت برگرديم به دIيلی که ايران ميتواند . بزنند

 تا دIيل انتحار ھا و انفجار ھا ، قتل ھای زنجيره ای ، شھادت ربانی و حوادث عاشوری مورد نقد و بر رسی قرار بگيرد

  .نقش ايران در اين حوادث برجسته گردداحتمال 

  :نقش ايران در قتل ھای زنجيره ئی : الف
ھم يکی  انجام شدهھمه قتل ھای نظر انداخته شود ديده ميشود که در ميان در افغانستان به مسئله قتل ھای زنجيره ئی اگر 

در  ديده نمی شود و ھمه کسانی که ھدف قرار گرفته اند به نحوی با مداخ1ت ايران ايران مزدورآخند ھای از عوامل و 

ھمه يان اين قتل ھای زنجيره ئی مورد بر رسی قرار بگيرده ديده ميشود که اگر جر. در مخالفت قرار داشته اند افغانستان

تا اکنون که چند روز قبل و از زمان شھادت حاجی عبدالقدير تا ھنگام شھادت استاد ربانی کسانی که بشکل مرموزی 

و يا مورد حمله قرار  ه شده اندتکشاثر يک حمله انتحاری جان باخت ،  محمدھاشم منيب رئيس شورای صلح وIيت کنر در

از افراد و شخصيت ھای ميباشند که به شکلی از اشکال با مداخ1ت پنھان و آشکار ايران در افغانستان در  گرفته اند

به احزاب و رسانه ھای مورد حمايت ايران تعلق نداشته و از نگاه مذھبی پيرو به اصط1ح  و يا اينکهمخالفت قرار داشته 

  . دوIيت فقيه نبوده ان

مھره ھای درشتی به نفع چی کسی تمام ميشود از بين رفتن چنين شخصيت ھای بزرگ و ح بسازيم که راگر سوالی را مط

آن ايران خواھد بود چون ترور  ھای  جوابو تجاوز را برای چی کسانی ھموار ساخته ميتواند يکی از و  راه مداخله 

اگر از . ھای مزدور ايرانی ھموار تر و آسانتر ميسازدمھره  دانهآزا زمينه را برای نفوذ و فعاليت یشخصيت ھا چنين

ه  به سرعت کايران   ساختزمان آغاز قتل ھای زنجيره ئی به تعداد ده نفری ھم از آيت U ھا  و حجة اIس1م ھای  

شان  انانی و  نوکراز مھره ھای مھم احزاب مزدور ايراينکه چند نفری ھم در کشور ما در حال رشد ميباشند و يا  چقار



نوقت امکان اينکه نقش ايران در قتل ھای زنجيره کمرنگ تر جلوه داده شود قوی تر آ ندکشته ميشد  نيزدر رسانه ھا 

پارلمان و اکثريت  وتا رياست شورای امنيت ملی  گرفته اما اکنون که مھره ھای درشتی  از رياست جمھوری . ميشد

ايران بشمار می آيند و ايران ھم در ت1ش کنترول کامل افغانستان از طريق عوامل و  رسانه  ھا جزء مزدوران جيره خوار

نقش ايران بعنوان يک گزينه اساسی در قتل ھای زنجيره ئی از نقد و بر رسی حذف شده نميتواند ، مھره ھای خود ميباشد 

  .  ر زير ذره بين نقد و تحقيق قرار بدھندو جای دارد که دانشمندان وطندوست و قلم بدستان صاحبنظر ما اين مسئله را د

موضوع ديگری که ايران را در محراق مظنونيت قرار ميدھد تجارب و سابقه وزارت اط1عات ايران در مورد قتل ھای 

است که منجر به حذف فزيکی صد ھا تن از علماء ، شخصيت با نمونه ايرانی آن  و مشابه بودن اين قتل ھازنجيره ئی 

گرديده است که اين مسئله  د رداخل و خارج اين کشور ايران مخالف سياست ھای دگر انديشان ، دانشمندان و ھای سياسی 

   .3 رژيم وضاحت دارد اتدر اط1عيه سازمان قضائی نيرو ھای مسلح ايران در مور نقش سعيد امامی و وزارت اط1ع

ھمراه با ن و احزاب و رسانه ھای وابسته اش لمابا حضور پر رنگ ايران از ادارات دولتی و نظامی گرفته تا پار

در موجوديت ده ھا سازمان جاسوسی ايرانی در زير نام موسسات به اص1ح خيريۀ و مکتب و مدرسه و تجارتخانه 

سترش سيطره اش در افغانستان  چگونه ميتوانيم نقش گنفوذ و  ايران برای مفرط افغانستان و با در نظر داشت ع1قمندی

   .را کمرنگ بشمار آورده و آنرا کم اھميت جلوه بدھيمو حوادث انفجاری ر قتل ھای زنجيره ئی ايران د

اگر به اعترافات دوتن از افرادی که به منظور ترور و بمب گذاری در افغانستان بوسيله سپاه پاسداران ايران آموزش ديده 

ود بسادگی خواھيم دانست که نقش ايران در لباس دوست اند و توسط امنيت ملی افغانستان دستگير گرديده اند گوش داده ش

با مشاھده اين ويديو ھا ھيچ کسی نميتواند نقش ايران در قتل ھای زنجيره ئی ، .  تا چه حد خصمانه و نا جوانمردانه است

و انتحاری چون از فعاليت ھای تروريستی  حوادث عاشوری و عمليات ھای انفجاری و انتحاری در افغانستان را رد نمايد

و گفته شده که ايران برای شھرک ھای که در ھرات ايجاد کرده  استشده و انفجاری ايران در افغانستان پرده برداشته 

گارد محافظ آموزش ميدھد و برای محافظين آن معاش ماھوار می پردازد  و افراد خود را موظف مينمايد تا به کشتن 

ويديو ھای مذکور را با کليک کردن بروی لينک ھای ذيل مشاھده  . 4 پردازندخارجی ھا و افراد سرشناس افغانستان به 

  :کرده ميتوانيد

http://www.youtube.com/watch?v=MSAH4oVOzrI&feature=relmfu  

http://www.youtube.com/watch?v=gkjjdG180HQ&feature=relmfu  

 :مورد شھادت استاد ربانینقش ايران در : ب

چه چيزی  بجز از حضور فعال  عوامل جيره خوار ايران در رده ھای بلند قدرت و رسانه ھا ميتواند که قبل از تحقيقات 

را در ... نقش گزينه ھای ديگری از قبيل ايران و اھتمال ت استاد ربانی آنرا به پاکستان نسبت داده و Iزم در مورد شھاد

مسعود نقش ايران در آن حادثه ناديده احمد شاه درست ھمانطوريکه در ھنگام شھادت . بسازدذھن مردم افغانستان کمرنگ 

د مشاھده گرديد که سرداران سپاه نوشته رزاق مامون منتشر شی فرعون گرفته شد اما در اسنادی که بعد ھا در کتاب رد پا

که وقتی .  مخالفت مسعود با تجزيه افغانستان به شمال و جنوب در قتل او نقش فعاIنه ای را بازی نموده اند رايران بخاط



طالبان و پاکستان  مورد  بايد فوايد و ضرر ھای آن بهگفته ميشود طالبان و پاکستان در شھادت استاد ربانی نقش داشته اند 

فرماندھی يک لشکر نه ھم  در راس قدرت اجرائی کشور قرار داشته ونه اينکه استاد  ربانی  اوIً .  مطالعه قرار بگيرد

اينکه  ثانياً . ورزندببزرگ نظامی را بعھده داشته تا طالبان و پاکستان از او در ھراس قرار داشته باشند و بقتل او مبادرت 

در راس شورای عالی صلح نه تنھا که برای طالبان و پرنفوذ دينی و اجتماعی عالم و شخصيت  يک ی بعنوانحضور ربان

پاکستان چالشی بشمار نمی آمده  بلکه از شخصيت ھای بسيار موثر و مناسبی بوده که ميتوانسته در نزديک ساختن طالبان 

داده  توقتی قتل او به طالبان و پاکستان نسب.  ی را ايفا نمايدبه پروسه صلح و بھبود روابط افغانستان و پاکستان نقش مھم

ميشود سوالھای بوجود می آيد که  آيا ت1ش ھای او  در جھت رھائی زندانيان طالبان و حذف نام سران طالبان از لست 

رديده   تا او را به پروسه صلح باعث خشم طالبان گ ان ملل متحد بخاطر اعتماد سازی در جھت پيوستن طالبانمسياه ساز

ان با پاکستان  مقامات پاکستان را خشمگين کرده است تا او تبقتل برسانند؟ و يااينکه ت1ش ھای او برای بھبود روابط افغانس

و رای پاکستان داشته منافعی بھم نه به نفع طالبان بوده و نه تاد ربانی ساطوريکه ديده ميشود کشته شدن . ؟را نابود نمايند

ان آقای جليل نه طالبان مسئوليت حمله به او را بعھده گرفته اند و نه ھم پاکستان  در محکوم کردن حمله به به ھمين د

  . ربانی از خود تاخيری نشان داده است

سفر ايران  به منظور شرکت در کنفرانس بيداری اس1می بهموضوع قابل تامل ديگر اين است که استاد ربانی قبل از اينکه 

اگر طالبان . در شھر و ولسوالی ھا م1قات نموده است آن وIيت شب را در قندھار سپری کرده و با مردم  چندين نمايد

قصد کشتن او را ميداشتند چرا وقتی که استاد ربانی بمدت يک ھفته در قندھار بوده و در شھر  و ولسواليھا با مردم 

شد شھادت استاد ربانی منافع خاصی برای طالبان و پاکستان در طوريکه ديده . م1قات نموده است بقتل او اقدام نکرده اند

قبال نداشته پس بھتر است که منفعت ايران در  ترور و نابود سازی آقای ربانی مورد مطالعه قرار بگيرد تا ديده شود که 

  .ايران از اين قضيه چه نفعی برده ميتواند

ف خود در غالب تشيع صفوی بجھان و خصوصا در کشور ھای  ايران که بفکر صدور به اصط1ح انق1 ب و گسترش اھدا

ھمسايه ميباشد يکی از گزينه ھای ميتواند بشمار بيايد که شخصيت ھا و علمای مانند ربانی را که تحصيلکرده اIزھر و 

ا زمينه ھر وسيله برای حذف آنان کار ميگيرد ت زمفسر و محدث ميباشند با گسترش منافع  خود در تضاد  می بيند و ا

فعاليت مھره ھای مورد نظر خود  در افغانستان را  سھل تر و آسان تر نموده و به گسترش انديشه ھای مذموم صفويه به 

  . پردازد

به کشتن استاد ربانی مسئله ديگری که ميتواند ايران را خشمگين نموده باشد تا از طريق عوامل خود در ميان طالبان 

استاد ربانی در کانفرانس بيداری . نی استاد ربانی در کانفرانس بيداری اس1می استموضوع سخنرابه ورزد مبادرت 

اس1می از علمای کشور ھای اس1می خواسته بود تا نظر خود را در مورد حم1ت و عمليات ھای انتحاری بيان نمايند تا 

دار ترور و حم1ت انتحاری تحت نام شايد اين مسئله برای ايران که سردم. جامعه اس1می از اين مصيبت رھايی بيابد

عمليات ھای استشھادی در جھان ميباشد گران تمام شده باشد و از طريق عوامل خود در ميان طالبان دست به اين عمل زده 

ت و حيثي د رمورد بزير سوال بردن حربه ھای استشھادی جمھوری اس1می ايران، مشروعيت ربانی  ازباشد تا با انتقام 



داده و با حفظ اين حربه استشھادی را از زير سوال رفتن نجات اری در زير نام راجع شيعه برای حم1ت انتحم فتواھای

  . راه رسيدن به اھداف آينده خود را سھلتر و بيمه نمايد

و  اطوريکه ھمه ميدانند ايران ميتواند بعنوان بنيان گذار و موسس حم1ت انتحاری در جھان تلقی شود چون ايجاد  فرقه ھ

خيلی . اری در داخل و خارج ايران نمی باشدحانجام حم1ت انتابزاری برای چيزی به جز از استشھادی در ايران  قطعات

صورت بگيرد  ديگریھای ديگری و يا در کشور از جانب افراد  تیبه نظر ميرسد که اگر چنين حم1 تعجب بر انگيز

اما وقتيکه چنين حم1تی از طريق  دنماينمی انتحاری ياد آوری از آن بعنوان حم1ت تروريستی و سردمداران ايران 

در  ای رھبر ايران آيت U خامنه.  ميگيرنداز آن بعنوان عمليات استشھادی نام  به مورد اجراء گذاشته شودمراجع تقليد 

ت و اوج حماسه عمليات استشھادی ، اوج عظمت يک مل" : مورد حم1ت انتحاری و تشويق چنين حم1تی چنين ميگويد

اين که يک مرد ، يک جوان ، يک پسر و يک دختر حاضر ميشود برای منافع ملت و دينش جان خود را فدا کند ، . است

اين گفته او در فرم ثبت نام اوليه . " 5.اين چيزی است که دشمن از آن می ترسد. اوج افتخار و شجاعت و شھامت است

  :منعکس گرديده که از آدرس ذيل م1حظه شده ميتواند طلبداوطلبان عضويت در يگانھای شھادت 

http://parsine.com/files/fa/news/1389/10/25/19835_146.jpg  

مورد تھديد قرار بدھند از ھمين حربه ھرگاھی که ايران و يا عوامل و پيروان وIيت فقيه بخواھند مردم و يا ممالکی را 

در . بلکه در مقابل مسلمانان ن نااری در تحت نام استشھادی استفاده مينمايند و آنھم نه در مقابل غير مسلماححم1ت انت

از جانب شيعه نيوز پخش "  فراخوان برای عمليات استشھادی عليه رژيم سعودی" اط1عيه که در اين زمينه تحت عنوان 

غيور دعوت نمود به منظور دفاع از مردم  از احاد مسلمانان...سايت خبری تحليلی شيعه نيوز : " ه چنين آمده استگرديد

نيروھای عربستان سعودی در يک سری عمليات استشھادی عليه منافع  مظلوم بحرين و مقابله با لشکر کشی و نسل کشی

جھان  بال اين فراخوان خيل عظيمی از ازاديخواھان از سراسربه دن. نقاط جھان شرکت نمايند  سعودی در منطقه و اقصی

در ھر نقطه از جھان که  مسؤلين در اين طرح شرکت نموده و اع1م امادگی کردند که پس از اذن مرجعيت معظم شيعه و

طالبان  منسوب بهاع1ن فوق خيلی خطرناک تر از عمليات ھای انتحاری  ".  I6زم باشد عمليات استشھادی انجام دھند

که  گيردبر خ1ف مخالفينی انجام مياکثراً و محدوده جغرافيائی يک کشور در طالبان عمليات ھای انتحاری چون  ،ميباشد 

عم1 با آن ھا در جنگ ميباشند، اما حم1ت انتحاری شيعه نيوز به اذن مرجعيت شيعه ھمه جھان را شامل ميشود يعنی 

ان بشريت خيلی خطرناک و م1ت در امان بوده نميتواند که اين مسئله برای جھھيچ کسی در اقصی نقاط جھان از اين ح

در جای ديگری در سايت تحليلی عصر ايران می بينيم که . درد آورتر از حم1تی است که بوسيله طالبان صورت ميگيرد

اگر عربستان از : "  که ن U اکرم رئيس شورای ھماھنگی نيروھای حزب U ، به عربستان سعودی ھشدار ميدھد يحس

 ".  7بحرين خارج نشد تصميم نھائی ما عمليات استشھادی است

آيا اين ھمه  فرم ھای ثبت نام و فراخوان ھا و اط1عيه ھا و اخطار ھا چی مفھموی بغير از  تھديد و ترور را ارائه 

ستشھادی جمھوری به اصط1ح اس1می ايران مينمايد؟  آيا کسانی که مانند استاد ربانی در مقابل سياست ھای به اصط1ح ا

به ايستند و از علمای جھان اس1م بخواھند که نظر خود را در اين زمينه بيان نموده و برای پايان دادن به اين مشکل راه 



نس حلی پيدا نمايند  مورد خشم سران رژيم ايران قرار نخواھند گرفت؟ اين يک امر مسلم است که تقاضای ربانی در کانفرا

بيداری اس1می در تھران به ھيچ شکلی برای  ايرانی ھا قابل تحمل نبوده چون در صورت صدور فتوای علمای عالم 

اس1م حربه عمليات ھای استشھادی  از دست آخند ھای ايرانی گرفته ميشد و در واقعيت امر آنھا  از اين ناحيه خلع س1ح 

کی از گزينه ھای اساسی در ميان گزينه ھای ديگر در مورد قتل استاد ربانی بنابر اين گفته ميتوانيم که ايران ي. ميشدند

چون  قرار بگيردپيگيری مورد و اين موضوع از طريق سازمان ملل متحد  ودميباشد و بايد برايش پرونده جديدی باز ش

  . جيره خواران ايران در افغانستان از تحقيقات Iزم در اين زمينه جلوگيری خواھند کرد

ب وقتی که ميگوئيم ايران در شھادت استاد ربانی نقش داشته  و از جانبی ھم اين عمل به طالبان نسبت داده شده  پس خو

بعضی از دسته ھای ايران با .  چگونه ممکن است که ايران در اين حمله دست داشته باشد؟ جواب اين سوال واضح است 

بر اساس ھمين روابط . نظر ھا تا حدودی پنھان نگه داشته شده است طالبان روابط بسيار نزديک و تنگاتنگی دارد که از

کانفرانس بيداری اس1می در تھران دعوت ميشوند و چند متر دور تر از  بهايران با طالبان است که نمايندگان طالبان 

ين مسئله در يک کليپ ا. در حاليکه روی ھای آنھا ھم پوشيده ميباشد 8محلی که استاد ربانی نشسته است جا بجا ميشوند 

پخش گرديده صراحت دارد و شما ميتوانيد با  2011سپتامبر  21که بتاريخ  "تودی خبری" ويديوئی  طلوع نيوز در برنامه 

  .کليک کردن بروی لينک ذيل به مشاھده آن به پردازيد

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CvA-grq6nP8  

سوالی که مطرح ميشود اين است که اين افراد که  در واقع از رھبران طالبان بوده اند اگر مناسبات مستحکمی در ميان 

شوند و ايران با ب پورت وارد اين کشورايران و طالبان وجود ندارد چگونه به ايران اعتماد کرده اند که بدون ويزا و يا پاس

  چگونه شناختی از ايشان آنھا را در موقف رھبران جھان اس1م در کانفرانس بيداری اس1می وارد نموده است؟

وقتی رھبران طالبان بدون پاسپورت و ويزا ميتوانند در کنار استاد ربانی در کانفرانس بيداری اس1می بنشينند ، وقتی که 

، وقتی که اسناد افشاء شده ويکی ليکس نشان ميدھد که  9ه بگفته واشنگتن پست با طالبان رابطه عميق دارد ايران بناب

 ايران از طالبان برای کشتن سربازان و مقامات افغان حمايت ميکند
و وقتی که ايران برای طالبان کمک ھای را فراھم  10

می ماند که ما شھادت استاد ربانی را از طريق عوامل ايران در  پس چی دليلی باقی 11ميکند تا به جنگ خود ادامه بدھند 

   .ميان طالبان ارزيابی نکنيم

از جانب واحد يار و استانکزی نيز باعث تقويت اين حدس و فرد انتحار کننده با استاد ربانی جانب ديگر ترتيب م1قات  از

ن احزابی است که از گذشته ھا به دامن ايران سقوط گمان ھا ميگردد چون واحد يار معاون حزب مولوی منصور از رھبرا

که قاضی امين و مولوی موذن معاون ھمراه با شاخه ھای از احزاب ديگری کرده  و به گفته آگاھان امور اين حزب 

يک وقتی معاون . انشعابی مولوی محمد نبی در راس آنھا قرار داشته اند بصورت مستمر از ايران پول دريافت نموده اند

يکی از کسانی باشد که برای اين م1قات  ھم زبی که چنين روابط تنگاتنگی با ايرانی ھا  و طالبان داشته و اين شخصح

ربانی مورد استاد زمينه سازی نموده باشد عقل برای ما حکم ميکند که بايد نقش ايران بعنوان يکی از گزينه ھای قتل 

   .تحقيق قرار بگيرد



ايت از دسته ھای در داخل طالبان برای ادامه بی ثباتی در افغانستان و شکست دادن امريکا در وقتی ايران ميتواند با حم

منطقه استفاده نمايد يعنی توانائی آن را دارد که دو دشمن خود يعنی طالب و امريکا را با ھم به جنگاند و افراد کليدی 

عيد به نظر نميرسد که عوامل ايران در داخل مخالف خود در داخل و خارج کشور را به سادگی حذف نمايد، خيلی ب

ستفاده از امکانات آنھا نيز در استمرار نا امنی اسازمان استخبارات پاکستان نيز از توانائی ھای Iزم برخوردار باشند تا با 

  .استفاده نمايند در افغانستان و تداوم جنگ بر عليه قوت ھای خارجی

 مورد ارزيابی قرار نگيرد،ايران در شھادت استاد ربانی نقش ی باقی نمی ماند که با توجه به آنچه که گفته شد ھيچ دليل

يا مھره ھای ديگر خود در رده ھای باI و پائين دولت  پاکستان و از طريق عوامل خود در داخل طالبان وايران چون 

ه ترور  افرادی از قبيل استاد ربانی و دست ببسادگی ميتواند و يا از طريق Iنه ھای جاسوسی خود در افغانستان افغانستان 

 .قرار بگيرد مجدد و بھمين جھت بايد نقش ايران در شھادت استاد ربانی مورد دقت و بررسی قتل ھای زنجيره ئی بزند

  . 12ويديوی اعترافات يک فرد آموزش ديده در ايران از فعاليت ھای پرده بر ميدارد که مويد نگرانی ھای ما است 

http://www.youtube.com/watch?v=MSAH4oVOzrI&feature=relmfu  

  :در مورد حادثه عاشورینقش ايران : ج
 ۀان حادثدر کنار ساير عواملی که ميتواند منجر به چنبايد ھمانطوريکه گفته شد در ھر جائی که حادثه بوقوع می پيوندد 

مطالعه و تحقيق قرار بگيرد تا پرده از چھره کذاب سردمداران شياد و شيطان مورد شده باشد ، رد پای ايران ھم با دقت 

صفت ايران که در بسا موارد بعد از ايجاد و انجام يک حادثه برای فريب اذھان عمومی مردم بنام ھمدردی و غمشريکی 

يعنی بايد برای مھره ھای مزدور ايران در دولت و رسانه ھا . برداشته شود نيز می پردازند به نوحه سرائی و سينه زنی

اين موقع داده نشود تا قبل از تحقيق يک واقعه آنرا به کشور و افراد خاصی مثل پاکستان و طالبان ارتباط بدھند و ايران را 

داشتن ايران در حوادث عاشورای امسال در شھر کابل  وقتی از امکان دست .  غير مسئول و واجب اIحترام  جلوه بدھند

  . صحبت ميکنيم دIيلی وجود دارد که ما را به اين انديشه وا ميدارد

که مصادف به روز عاشوری حسينی بود بمب قدرتمندی در داخل حرم  1373جوزای سال  30ھمه بياد دارند که بتاريخ  

رژيم ايران بعد از .  نفر کشته  و ده ھا تن ديگر مجروح گرديدند 26منفجر گرديد که در نتيجه آن )  رض(حضرت رضا

را به مجاھدين خلق ايران نسبت داد و از اين طريق  آنوقوع اين حادثه با براه انداختن داد و بيداد و ريختن اشک تمساح 

)  رض(حضرت رضابه دستگيری و سرکوب جمع کثيری از مخالفان رژيم پرداخت اما پنج سال بعد از انفجار حرم  

سازمان قضائی نيرو ھای مسلح ايران اع1ن کرد که قتل ھای زنجيره ئی و حادثه بمب گذاری در حرم حضرت 

کار سعيد امامی و ھمدستانش در وزارت اط1عات بوده و اعتراف کرد که اين اقدام جنايتکارانه توسط )   رض(رضا

  : در  اين زمينه چنين مينويسدسايت ھمبستگی ملی . وزارت اط1عات صورت گرفته است

مصادف با روز عاشورا، در شرايطی که حرم و رواقھا مملو از مردم عزادار بود، بمب  ١٣٧٣خرداد  ٣٠وز ر" 

سال بعد  5 .قدرتمندی در حرم منفجر شد و شماری از زائران کشته و مجروح شدند و خساراتی به حرم وارد گرديد



در نھايت در آذر ...يره ای، نقش سعيد امامی و وزارت اط1عات در اين ماجرا افشا شددرجريان افشای پرونده قتلھای زنج

در مشھد را به باند سعيد امامی منتسب کرد و  گذاریای بمبسازمان قضايی نيروھای مسلح در اط1عيه - ١٣٧٨ماه سال 

سعيد امامی در زمان  .ی بوده استاز سوی وزارت اط1عات جمھوری اس1م ایمشخص شد اين اقدام جنايتکارانه توطئه

سازمان منافقين منتسب کرده  گذاری يکی از ارکان اصلی وزارت اط1عاتی بود که وزيرش اين حادثه را بهحادثه بمب

  ."13.بود

اشباحی وجود دارد که در آن عاليجنابان  خانه  تاريک... ": اکبر گنجی در اين زمينه چنين گفته است 1378قوس  13بتاريخ 

سنت را در  آنھا مسجد اھل. انفجار مشھد يکی از اقدامات آنان است. توطئه مشغولند  کستری اطراق کرده و ھمچنان بهخا

     .” انداختند) مجاھدين(گردن  به  را آن دنبال آن، حادثه وحشتناک انفجار حرم امام رضا پيش آمد که  مشھد خراب کردند که به

در روزنامه کار و کارگر به نشر رسيد  1377قوس  18سخنرانی اش  که بتاريخ  بھزاد نبوی مشاور خاتمی نيز در طی

درصدد طرح آن در  ھم بحث ديگری دارد که من ) ع(آن ماجرای حرم امام رضا: " در مورد  اين حوادث چنين گفته است

  " .14 اينجا نيستم، اص1ً مسأله طور ديگری است

ت رازنيز از نقش سعيد امامی و و"  تراژيدی دموکراسی در ايران"دوم کتاب عماد الدين باقی نويسنده ايرانی در جلد  

مطالعه حوادثی که بوقوع پيوسته ھمراه با افشاگری .  15حضرت رضا پرداه برداشته است  ماط1عات رژيم در انفجار حر

ئی و انفجار حرم  ھای صورت گرفته و ابراز نظر سازمان قضائی نيروھای مسلح ايران در زمينه قتل ھای زنجيره 

در روز عاشوری بوضاحت نشان ميدھد که ھمه توطئه ھا و ترور ھا  و انفجارات  بوسيله مھره ) رض(حضرت رضاء 

با توجه به آنچه که گفته شد چی کسی ميتواند نقش ايران . ن رھبری گرديده استراھای درشت رژيم و مراکز قدرت در اي

را ناديده در افغانستان و عمليات ھای انتحاری و انفجاری  حوادث عاشوری ،، شھادت ربانی در قتل ھای زنجيره ئی 

ھبی خود در افغانستان را بشکل غير قابل باوری به پيش ذبگيرد بخصوص در شرايطی که ايران فعاليت ھای سياسی و م

ی سياسی و مطبوعاتی حضور ايران ھمانند ابر قير گونی در فضا، می برد و با پرداخت رشوه و مصارف گوناگون ديگر 

  . ون عفريت وحشتناکی سايه افگنده استچافغانستان مشاھده ميشود و 

يک ان اجازه بر پائی  تسمند عمل ميکند که حتی مردم افغانسياسی افغانستان قدرت ھای ايران بحدی در رسانه ھا و عرصه

ھم يابند  و يا اينکه يک فلم چند دقيقه ای  تظاھرات ساده بخاطر محکوم نمودن کشتار عزيزان شان در ايران را ھم  نمی

يعنی يا آقای . از پخش آن جلوگيری ميشودايران  عواملکه پاليسی ايران در آن مورد سوال قرار گرفته باشد بوسيله 

فلم ھای انتقادی در مطبوعات کرزی ميگويد تظاھرات برعليه يک کشور ھمسايه کار خوبی نيست و يا اينکه مخدوم رھين 

به بھانه آزادی بيان از درد ھای مردم و مظالم  "امروز"تلويزيون  مسئول منوع و قدغن ميکند و يا اگر کسی مانندرا م

جھت دستگيری و مجاز ات ک ايرانی ھا پرده بردارد اوIً که سفارت ايران بدون در نظر گرفتن سلسله و مراتب دپلماتي

به حذف فزيکی او اقدام از طريق گماشته ھای خود  ثانياً و امه مينويسد مستقيما به لوی خارنوالی ن) نجيب کابلی(عامل آن 

بدون در نظر گرفتن در تحت فشار عوامل ايران  آقای کرزیمينمايد طوريکه در ويديوھای باI مشاھده نموديم و ثالثاً ھم 

 بناًء نفوذ ايران در  .مينمايدممنوع اع1م  نشرات تلويزيون مورد نظر را با تصويب شورای وزيران شعار آزادی بيان ، 



د رمورد حوادث افغانستان رسانه ھا اکثريت بعضی از مسئولين و رسانه ھا از اھميت قضاوت قبل از وقت  ادارات و

را الزامی می نمايد چون لشکری را که ايران برای انتحار و انفجار در افغانستان آموزش  یميکاھد و تحقيقات گسترده تر

يد تعداد و فعاليت شان از نگاه کمی و کيفی کمتر از طالبان نباشد چون ايرانی ھا ميخواھند از خون و داده و ميدھد شا

و افغانستان را آھسته آھسته  سرزمين افغانھا در جنگ با امريکا و آنھم در خارج از کشور خود به بھره برداری به پردازند

فته شد بعيد به نظر نمی رسد که ايران بخاطر ايجاد اخت1ف در ميان گ که با در نظر داشت آنچه  .به زير نفوذ خود بياورند

سنيان و شيعيان افغانستان دست به حوادثی از قبيل واقعۀ عاشوری نزند چون با اين کار از يکطرف ميتواند شيرازه وحدت 

يات ھای تخريبی و تداوم مردم افغانستان را از ھم به پاشاند و از طرف ديگر عناصر بی خبر زيادی را برای انجام عمل

کابل که در  ازين جھت بايد نقش ايران و رد پای ايران در حادثه عاشوری. جنگ در افغانستان به استخدام خود در بياورد

نيز خيلی عالمانه و موشگافانه مورد غور و بررسی قرار  نقش داشته ) رض(عمليات مشابھی در حرم حضرت رضا 

  . بگيرد

  : بقی ساکمونست ھا: دوم 
سه دھه گذشته بصورت شباروزی مشغول  و مصروف توطئه بر عليه بيشتر از که درطی  ميباشنداين ھا ھمان کسانی  

و باداران شان را  کمونست ھای مزدورکه مجاھدان و آزاد مردانی آزاده افغانستان بوده اند يعنی ھمان مجاھد و فرزندان 

و انفجاری با دقت بيشتری مورد مطالعه قرار بگيرد ديده ميشود که ھمه اگر حم1ت انتحاری . به خاک ذلت نشانده اند

افرادی که مورد حمله قرار  گرفته اند به جرياناتی مربوط ميباشند  که در گذشته با روسھا و مزدوران شان در نبرد بوده 

جابجا گرديده  و ايفای وظيفه  و پوليس ملی ی ملی از آنجائيکه کمونست ھا و ھمفکران شان در پست ھای کليدی اردو. اند

در مناطق حساسی که حم1ت  انتحاری و انفجاری صورت ميگيرد مورد را بسادگی ميتوانيم ارتباط حضور شان  مينمايند

سوال قرار بدھيم چون رسيدن موفقانه يک انتحار کننده نابلد به نقاط حساسی که تحت تدابير شديد امنيتی قرار دارد کار 

کار يک ابجا ساختن موفقانه جنگ افزار ھای انفجاری و جنگی در نقاط مھم نيست و ھمچنان انتقال و جساده و آسانی 

که عمليات  بسيار بعيد به نظر ميرسديعنی . ساخته نمی باشد بی تجربهنبوده و از افراد غير مسلکی مانند طالبان  عادی

  . صورت بگيردافغانستان و نظامی لکی مھای انتحاری  و انفجاری بدون ھمکاری از داخل  دستگاه ھای 

با مطالعه دقت و موفقيت عمليات ھای انتحاری و انفجاری در نقاط حساس زير ادارۀ دولت به اين نتيجه ميرسيم که بايد 

باص1حيت باشند و ھم باشخصيت ھم افرادی در سازماندھی و تنظيم اين عمليات ھا دست داشته باشند که  ھم مسلکی و 

ھمان ميتوانند اين ھا چی کسانی بوده ميتوانند ؟ اين ھا . رد حمله قرار گرفته اند در تضاد قرار داشته باشندکه موھای 

ف توطئه بر عليه فرزندان آزاده وکه در طی سه دھه گذشته  بصورت شباروزی مشغول و مصر باشندکمونست ھای سابق 

ست ھای ذلت بار خود و باداران شان را از کسانی که ايشان و افغانستان بوده اند و اکنون ميخواھند انتقام شکو مجاھد 

  . را به خاک ذلت نشانده اند بگيرند آنھابادران 

مسئله ديگری که دست داشتن بقايای احزاب خلق و پرچم  در انفجارات  و انتحارات را در محراق توجه قرار ميدھد اين 

افسران و رھبران سابق احزاب خلق و پرچم و يا آن عده از  ،است که در ھيچ يک از عمليات ھای انتحاری و انفجاری



اين خود سوال . کشته نشده اند که در داخل بخش ھای نظامی و ملکی حکومت فعال ميباشد وابسته به اين احزاب کارکنان

ن که ھم در اردو و پوليس مشغول وظيفه ميباشند و ھم دست ھای شان بخوبزرگی است که چرا کمونست ھای سابق 

برای طالبان آنعده از ھدف قرار نگرفته اند؟ زيرا در جريان قتل ھای زنجيره ئی فرزندان آزاده اين سرزمين سرخ ميباشد 

چوکات جنراIنی که عم1 ً در چوکات اردو در برابر آنھا می جنگند خيلی مھم تر از سران مجاھدينی ميباشند که يا در 

باشند و يا اينکه بدون داشتن کدام وظيفه دولتی و يا محاربوی در خانه ھای خود  مبارزه نمی دولت با آنھا  عم1 در حال

طرح مسئله خصومت ھای شخصی در ترور افراد جھادی نيز کام1 يک  .ته اند و به زندگی عادی خود ادامه ميدھندسنش

ی شخصی باعث چنين بی ربط و بی اساس ميباشد  چون اگر مسئله خصومت ھاکام1ً و يک موضوع ظالمانه  توطئه

حم1تی ميگرديد بايد در قدم اول کمونست ھای خلق و پرچم که قاتل صد ھا ھزار تن از ھموطنان بيگناه ما و عامل 

در نتيجه گفته ميتوانيم که در اکثريت انتحار ھا و انفجار ھای که در  .ويرانی کشور ما ھستند مورد حمله قرار ميگرفتند

يت ھا و رھبران جھادی برداشته ميشود نقش کمونست ھای سابق که  در ارود و پوليس فعال زمينه از ميان برداشتن شخص

ميباشند از ھمه برجسته تر ميباشد چه اين کار در تبانی با روسيه و يا ايران صورت بگيرد و يا در ھمکاری با طالبان و 

  پاکستان ويا کشور ديگری انجام بشود

مھيا جنراIن کمونست ديروزی رھبران و رای اين موقعيت را ب در افغانستان ھاادامه و موجوديت جنگ متاسفانه که 

جنايات خويش را بگردن طالبان  انداخته و آنھا را مسئول حم1تی از قبيل قتل ھای زنجيره  ده تا ھمه چتل کاری ھا وونم

کرد که طالبان بخاطر زدن اھداف  در حاليکه به سختی ميتوان باور. قلمداد نمايند کشتن شخصيت ھای جھادی کشور ئی و

به پردازند چون انفجار مساجد و کشتار نماز نيز به بمب گذاری ھا و انفجار مساجد  و کشتار نماز گزاران حتی شان 

از اين جھت کمونست ھای سابق در اکثريت حوادث کشور بايد  مورد سوال . ه ايشان قرار دارد دگزاران در تضاد با عقي

و  مورد توجه قرار بگيردديگر  تماIتحمانند ساير گزينه ھا و ابايد گيرند و نقش آنھا در حوادث افغانستان حقيق قرار بو ت

حتی در مورد گزارش ھای غلطی که منجر به بمباردمان ھای کورکورانه خارجی در مناطق مسکونی و کشتار مردم غير 

  .نظامی ميگردد بايد رد پای آنھا جستجو شود

  :کرزی تيم آقای: سوم 
تمال دست داشتن در حوادث و وقايعی که در کشور بوقوع می پيوندد برائت يافته نمی توانند حتيم آقای کرزی  از ااعضای 

و آماج توطئه  ھمفکری نداشته آقای کرزیخصيت ھای که با تيم شزيرا قسمی که ديده ميشود با ازبين رفتن ھر يک از 

ميدان اقتدار آقای پر گرديده و بدين ترتيب تيم کرزی از ھمفکران ه ھای جديدی قرار گرفته اند ، جای آنھا با نصب مھر

  .کرزی و تيم شان از وسعت بيشتری برخوردار گرديده است

ست که حتی کارمندان يک ولسوالی ھم  بايد با افزايش يافته ابحدی  يشانکرزی و تيم اآقای استبداد سياسی و اداری 

و بر ع1وه مبلغ پرداخت شده  او عبور نمايند کميسيون به اصط1ح اص1حات اداری پرداخت يک مبلغ گزاف از فلتر

آقای لودين در رياست اداره به اصط1ح مبارزه با فساد اداری را که خودش از ھمه فاسد تر می باشد نيز به  ۀخيران

بدنام ترين افراد را از طريق کميسيون کرزی با اخاذی و رشوه ستانی ناIيق ترين و آقای حالتی که تيم  با چنين. پردازند



بدنام کردن افراد خوشنام  و یو دامن زدن به مسايل قوم که در آن امتحانی به جز از رشوه ستانیبه اصط1ح ممتحنه شان 

از آن ھا گرفته نميشود در ھمه پست ھای خورد و بزرگ نصب مينمايند چطور ميتوانيم نقش آنھا را در حذف افرادی که 

خود به محکوم کردن و  کرزی در طول حکومت آقای آيا اين مسئله  که. يت مردمی برخودار باشند  ناديده بگيريماز حما

کرزی از ترس افشا شدن  نقش مھره آقای ه کتحقيق بسنده کرده است اين سوال را بر نمی انگيزد  ھای ساختن کميسيون

تايج حاصله از تحقيقات کميسيون ھای نام نھاد خود را برای ھای درشت تيم خود ھيچگاھی حاضر نبوده و نخواھد شد تا ن

عامه مردم اع1ن نمايد؟  بلی اين سوال بحث بر انگيز ھمراه با ترور و بدنام کردن شخصيت ھای مردمی و محبوب کشور 

شه وا ميداردتا اندياين و جابجائی مھره ھای مورد نظر  تيم کرزی در رده ھای بلند  و پائين دولت است که ھرکسی را به 

ھماھنگی سازمان ھای خود . کرزی و ھمدستانش در حوادث و وقايع کشور مظنون و بدگمان گردد آقای در مورد نقش

به  که با تيم کرزی ھمفکر نباشندساخته آقای کرزی بنام ھای حقوق بشر و امثالھم در بدنامی افراد و شخصيت ھای 

  . کرزی نيز قابل دقت و بررسی ميباشدآقای مھره ھای مورد نظر يدن انمنظور باز نمودن راه برای بقدرت رس

بھتر و بيشتر مھره ھای تيم کرزی مساعد  نميسازد؟ آيا بدنام کردن  آيا قتل ھای زنجيره ئی  زمينه را برای جابجائی 

عاشوری برای قدرت نيست؟ آيا حوادث  آنھاشخصيت ھای ملی و خوشنام کشور بخاطر تداوم چنگ زدن خرچنگ گونه 

آنانی که ميخواھند تفرقه بياندازند و به نفع  بودو تشيع موجود تسنن که در نتيجه آن امکان ايجاد اخت1ف در ميان اھل 

آيا کشتن استاد ربانی حذف يک رقيب نيرومند از انتخابات آينده بشمار آمده نمی تواند؟ اين ھا و  ؟نميباشد حکومت نمايند 

 تيم آقای کرزینزد مردمان چيز فھم و عوام الناس کشور وجود دارد ايجاب آنرا مينمايد تا  سواIت بيشمار ديگری که در

د و يا  از اينھا در مورد بی تفاوت گذشتن از کنار نتايج تحقيقات نھم در لست مظنونين حوادث افغانستان قرار بگير

سر يک گردنه ھم کميسيونی بخاطر چون اگر چند تن از دزدان . صورت بگيرد یکميسيون ھای موظف شان باز پرس

آيا اعضای تيم . ھمکاران شان بسازند نا ممکن است که به کدام نتيجه و رد پای دسترسی پيدا ننماينديکی از يافتن قاتل 

کرزی  از چند رھزن جاھل ھم بيکاره تر و بی عرضه تر ميباشند؟ اگر اين طور است پس به گروگانگيری ملت ما بنام 

  .و بدنبال مناصب قديمی خود به خارج از کشور باز گردند دادهجمھور پايان حکومت و رئيس 

  :نقش استخبارات کشور ھای خارجی: چھارم 
ی زنجيره ئی ، شھادت استاد ربانی، تيم مشخص کرزی در قتل ھانقش  ھمراه بابھمان قسميکه نقش ايران و کمونست ھا 

تمال نقش کشور ھا و قدرت ھای که شخصيت حا، دانسته ميشود محتمل و حوادث انتحاری و انفجاری عاشوری وقايع 

سيل اتھامات و . در حوادث متذکره منتفی شده نمی تواندنيز  بحساب می آورندھای پر نفوذ افغانستان را سد راه منافع خود 

وابسته ، دست نھاد ھای  بوسيلۀتوطئه ھای که برای بدنام کردن شخصيت ھای با نفوذ افغانستان تحت عناوين مختلف 

بعد از رويکار آمدن آقای کرزی نھاد ھای . وجود دارد اين سوء تفاھم ھا را تقويت مينمايد بيگانهپرورده  و معاش خوار 

مسئله موضوع حقوق بشر و امثالھم بفعاليت آغاز کردند که از  حقوق زن واز حقوق بشر و دفاع از زيادی بنام دفاع 

ملی کشور ما استفاده نموده و شخصيت ھای خوشنام بد نامی اعتقادات دينی و  انت بهاھحقوق زن بعنوان ابزاری برای 

ناقض حقوق بشر و عده ديگری را عدۀ را بنام بمجرديکه فعاليت ھای خود را آغار نمودند سازمان ھای جديدالتشکيل . اند

آن عده از قھرمانانی را که با . از کردندناقض حقوق زنان مورد حمله قرار داده و برای مردم ما به پرونده سازی آغبنام 



مورد حمله و و تفنگ ساIر نثار جان ھای شيرين خود بدفاع از عقايد و استق1ل کشور برخاسته بودند  بنام جنگ ساIر 

ھم از جريانات چپ شماتت قرار داده  و خواستار محاکمه آنھا گرديدند و موازی با اين سازمان ھا عناصر مزدور ديگری  

به جھاد گران مسلمان افغانستان بعنوان بخش تکميل  مورد با اتھامات بیفعاليت مينمايند  در داخل دولت آقای کرزیه ک

بجان جھاد و شخصيت ھای  بگونۀ خيلی ظالمانهمذکور  ۀکننده و حمايت کننده ھرزه سرائی ھای سازمان ھای وابست

و افراد وابستۀ  سازمان ھا. ه مقام و پول بيشتری دست پيدا نمايندجھادی افغانستان افتادند تا با خوش خدمتی و تبصبص ب

بيگانگان نيز به اثبات برسانند و در نتيجه اين  بی بنياد خود را بزور سر برچۀ ولو که ادعاھایجھاد دشمن و افغان دشمن 

به باور  رونده سازی ھای شانپرونده سازی ھا  به اھداف شوم و پشت پرده خود ھم دست پيدا نمايند  باز ھم ادعا ھا و پ

   .نميباشدبه سه دليل عمده  از نظر اخ1قی و حقوقی از ارزش و مشروعيتی برخوردار  مردم

دارای افکار گفته ميشود که گرد آورده  شده اند و يا اينکه آمده اند  ھم سازمان ھا گرد يناوIً اينکه اکثريت کسانی که در ا

جھادی مربوط ميباشند و يا اينکه درکی از ارزشھای ضد ضد دينی و جريانات چپ و سيکوIريستی بوده و به جريانات 

   .تا بتوانند ص1حيت ابراز نظر در مورد معادIت و معام1ت وطنی را داشته باشند دينی، ملی و اجتماعی جامعه ما ندارند

از خود استق1ل فکری و اخ1قی ه باور مردم بنا بثانياً اکثريت پرونده سازانی که داد و بيداد حقوق بشر را سرداده اند 

نداشته و معاش بگير و جيره خوار کشور ھای بيگانه در قالب کمک ھای انسانی ميباشند و ثالثاً اينکه گروه ھای معروف 

را صادر  ۀخود ھيچ بياني خارجی به دفاع از حقوق بشر و حقوق زن تا اکنون بر خ1ف ميل حاميان و تمويل کنندگان

ه اند  و ھيچگاھی حاضر نشده اند تا کشتار مردم  بيدفاع مردم افغانستان توسط قوای خارجی را بصورت شايد و بايد نکرد

و بازداشت ھای غير قانونی مردم از خود ھا محکوم نمايند و ھيچ وقتی در مقابل عمليات ھای شبانه ، زندانی ساختن 

ريش و دستار و عقيده عدۀ را بخاطر عدم ھمفکری و داشتن وريکه اI ھمانط، شايستۀ را نشان نداده اندعکس العملی 

آنھا ميگردند بايد در مقابل اس1می بنام جنگ ساIر و ناقض حقوق بشر محکوم مينمايند و خواستار به محاکمه کشيده شدن 

يا و  صورت ميگيرددر داخل کشور که مردم بيدفاع ما  کشتار و قتل ھای تفريحی  ، زندانی ساختن ھا ، تجاوزات جنسی

 اوقتی که مردم م. عکس العملی را نشان ميدادندانجام ميشود از خود در کشور ھای ھمسايه که  یاعدام افغانھادر مقابل 

فکر می افتند که شايد سازمان ھای حقوق بشر در مقابل اعدام افغان ھای مظلوم در ايران را نظاره می نمايند بدين سکوت 

افغانی داده ميشود در غير آن بصورت مصلحتی ھم که  "بشر"ه  از جانب بادران ايرانی شان به حقوقی باشد ک "اعدام"

  .از خود عکس العمل مناسبی را نشان ميدادند ميبود بايد 

در قتل ھای زنجيره ئی و از قبيل ايران و پاکستان و امثالھم تمال نقش استخبارات کشور ھای خارجی حاين جا است که ا

آن عده از افراد و ايجاد مينمايد که آيا  آنھاسواIتی را در ذھن کشور در ذھن مردم تقويت ميشود و  ون حوادث گوناگ

که شب و روز در ت1ش بدنام کردن  و ترور شخصيت جھادگران مومن افغانستان ميباشند تا آنھا را از سازمان ھای 

د است که بعد از ناکامی در اين صحنه سازی يشوند  بعصحنه ھای سياسی افغانستان حذف نمايند و در اين کار موفق نمي

بناء  ؟دست به حذف فزيکی کسانی بزنند که سالھا بر عليه ايشان مشغول توطئه بوده اند با ھمدستی با عوامل بيگانهھا 

ورد نقد و ايجاب می نمايد تا ھنگام وقوع حوادث گوناگون در کشور ، اين گزينه ھم بعنوان يکی از گزينه ھای احتمالی م

  . بررسی قرار بگيرد



  :نتيجه گيری
مجدد و واقعيت امر اين است که بايد سياست ھای دولت و جامعه بين المللی در طی حدود ده سال گذشته مورد ارزيابی 

و ھمچنان در گذشته در ساختار و بدنه دولت ، اردو ، پوليس ،  حوادثاساسی قرار بگيرد و عوامل اکثريت ناکامی ھا و 

جستجو شود تا بتوانيم  بسوی جامعه با ثبات و مرفه  فعاليت مينمايند افغانستانکه در احزاب و سازمانھای و عرض  طول

توام بايک عده عده از احزاب و سازمانھای جديد و کھنه يک اردو و پوليس  افغانستان ھمراه با ، يعنی دولت . گام برداريم

انه تکانی و يا يک عمليات جراحی اساسی ضرورت دارند تا ساختار  و بدنه به يک خاز سازمان ھای خيريه و غير دولتی 

  . آنھا  از لوث وجود آنعده از غده ھای سرطانی که برای تامين منافع بيگانگان فعاليت مينمايند پاکسازی شود

ی زنجيره قتل ھا :لبرای پيدا نمودن دست ھای مرموزی که در داخل و خارج دولت افغانستان باعث تداوم حوادثی از قبي

گرديده اند و يا خواھند شد بايد به افراد ، گروه ھا و کشور ھای  و حوادث انتحاری و انفجاری  عاشوریئی ، وقايع 

مظنون شد که از نگاه سياسی و عقيدتی با آن عده از افراد و شخصيت ھای که مورد حمله قرار گرفته اند  در مخالفت 

ر راه رسيدن به اھداف خود ميدانسته اند  و يا اينکه خواسته اند از  ايجاد چنين حوادثی به قرار  داشته و آنان را سدی د

  . بھره برداری ھای مذھبی ، سياسی و اقتصادی به پردازند

طبيعتاً با ايجاد حوادثی که به مسايل مذھبی ارتباط ميگيرد آنعده از کسانی سود خواھند برد که سنگ دفاع از مذھب را به 

مسايل سياسی آنعده از کسانی بھره خواھند برد که خواھان حذف چھره ھای  مرتبط باو با ايجاد حوادثی  کوبند  میسينه 

آنانی استفاده خواھند کرد که  خاصپرنفوذ کشور ما ميباشند و در نھايت از ايجاد نفرت و سوء تفاھم در مقابل يک کشور 

  . روش کاI ھا و امتعه صادراتی شان مبدل گرددميخواھند افغانستان از نظر اقتصادی به بازار ف

لل و عوامل حوادث افغانستان بصورت Iزم و شايسته مورد بحث قرار  نميگيرد و بر اساس ھمين دIيل است که ع

ھرگاھی که حادثه ی بوقوع می پيوندد ت1شھای فراوانی آغاز ميگردد  تا افکار عمومی را قبل از تحقيقات Iزم به جانب 

يا از طريق رسانه  گروھی و ھدف از ھمه ت1ش ھای که در اين زمينه يا بصورت انفرادی و البته  . ی توجيه نمايندديگر

اوIً اينکه دست ھای مرموز ديگری را که شايد در بسا : ھای بظاھر مستقل صورت ميگيرد در دو چيز نھفته ميباشد

د و ثانياً اينکه گزينه نداشته باشند از نظر ھای پنھان نگه دار طالبان و پاکستانموارد نقش ھای مخرب تری ھم نسبت به 

تا بمنظور  نمايدبناًء ايجاب مي . ند از لست نقد و بررسی حذف شوندھای ديگری که بايد مورد دقت و تامل قرار بگير

برداری می به بھره که از ادامه جنگ و آشوب در افغانستان  ديگری دستيابی به حقايق و شناخت دست ھای مرموز

تنھا به متھم کردن و محکوم کردن يک و يا دو گزينۀ احتمالی و مشکوک اکتفا نشود بلکه ھمۀ گزينه ھا  و  پردازند

احتماIتی که مورد بحث قرار گرفت در زير ذره بين نقد و بررسی گذاشته شود و مورد تدقيق و تحقيق و مطالعه قرار 

  .و من U التوفيق. آنانی که سرنوشت شان را به بازی گرفته اند بی اط1ع نمانند بيشتر از اين نسبت بهبگيرد تا مردم ما 
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