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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢٧
 

 نقش ايران در تشديد اختالفات قومی و مذھبی در افغانستان
  

 سال بی نظمی و ھرج و مرج بھترين زمنيه ۴٠. استايران از سال ھا  بدينسو در صدد بی ثبات ساختن افغانستان بوده 

ايران . را برای ايران مساعد ساخت است که ھمراه با پاکستان، افغانستان را بيشتر در قعر ذلت و بدبختی  فرو ببرند

ه  جناح ھا به قدر کافی جاسوس و دست پرورده دارد که از آنھا برای مقاصد استخباراتی استفادۀمانند پاکستان در ھم

  .نمايد

صرف نظر .  کشور ھای جھان قرار گرفته استۀًافغانستان ناتوان آماج حمالت سياسی، نظامی و استخباراتی تقريبا ھم

 افغانستان، نيات ضد افغانستان ايران و پاکستان بسيار برازنده است و ھر يک ازين دو راز تجاوز امريکا و متحدين ب

درين جا اندکی توجه را به .  می گذارندءی خطرناکی را به مرحلۀ اجراکشور در بی ثبات ساختن کشور ما طرح ھا

 .طرح ھای تخريبی ايران متمرکز می سازيم

آن  را طور خاص به ايران ملحق از ايران از زمان شاه  تا اکنون خواسته است که افغانستان را در مجموع و قسمتی 

يران در مورد افغانستان شکل مذھبی ھم به خود گرفت که با بعد از استقرار نظام فاشيستی آخندی، طرح ھای ا. سازد

، حزب وحدت ١٩٩۶- ١٩٩٢در جريان جنگ ھای . ًخلق و حمايت سازمان نصر و بعدا حزب وحدت به اوج خود رسيد

 تن را نابود انمورد حمايت ايران ھمانند گروه ھای جھادی مورد حمايت پاکستان کابل را به آتش کشيدند و ھزار

  .  مداخالت سياسی، مذھبی و استخبارتی ايران کماکان ادامه دارد.ساختند

با وضع ناھنجار کنونی افغانستان و با موجوديت يک نظام ضد مردمی و ضد ملی در کابل، ايران بھترين فرصت را 

.  استدست آورده و از مھره ھائی که به ھمين منظور تربيت نموده، خوب بھره داری نمودهه برای پخش نفوذ خود  ب

ًعمال در افغانستان داخل صحنه است و از عمال داخلی اش به قدر کافی در خلق " واواک"سازمان استخباراتی ايران 

تفرقه افگنی بين سنی و شيعه، دامن زدن اختالفات ميان پشتون، تاجک، ھزاره و ازبک، تشديد . گردد تشنج مستفيد می

ايران در راه . ران در افغانستان استيی تخريبی استخباراتی اخصومت بين دری زبانان و پشتو زبانان، طرح ھا

افراد ضعيف النفس و آلوده در . کند و موفق ھم شده است تضعيف وحدت ملی افغانستان ميليون ھا دالر مصرف می

درين روز ھا موضوع نام . ند خود و ناموس وطن را در بدل کمترين پول بفروشندا که حاضرستکشور ما زياد ا

افراد دست . ًدر تذکره ھای ھياھو برپا کرده که مردم واضحا دست ايران و پاکستان را در آن مشاھده می نمايند" انافغ"

اين پست فطرتان . پروردۀ واواک سعی دارند تشنج را ازدياد بخشند و وحدت ملی مردم افغانستان را منھدم نمايند

اگر روزش برسد، ايران سر . ھنان مھاجر شان آورده است فراموش می کنند که ھمين ايران چه بالئی بر سر ھم مي
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ايران عين کار را با عمال . ه چه مصيبتی در پاکستان مواجه شدبديديد که مال عمر .  ھمين عمال خود را ھم خواھند کند

  .خودش روزی انجام خواھد داد

  . ندمردم ما بايد از خواب غفلت برخيزند و دشمنان داخلی و خارجی خود را بشناس

  

  

 

 


