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نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳اسد۱۸الی ۱۱از (۸۱:ش
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مقدمه

ه کېد اوون تحليل  يو د رول او همدا راز په په دې  ينې سيمو کې د وروستيو مرموزو بريدونو تر شا د بهرنيو ک ، د هېواد په 

ني ختي کې پر غزه د ارسائيلو  ېزې، مخينې او راتلونکو فرصتونو من اود جنايتکارانه بريدونو د ان د سرتاتېژيکو او سيمه ،په ت

نو م ې رکز، د اوون تحليل د بورډ شننې لولئ.ييزو 

واکونو له خوا د طالبانو د رېژيم له راپ۱۳کابو  يوالو  ېدو او د بن تر کنفرانس کاله وړاندې په افغانستان کې د امريکايي او ن ر

و لسيزو روانو ناخو  نې په افغانستان کې به د  وکېدې، چې  ينې افغانانو رسه داسې هيلې راو کی وروسته، له  الو ته د پای 

واکونو رات  ودل يش؛ خو له بده مرغه چې هېواد ته د بهرنيو  ام ثابت شو او بل يو د پخوانيو استخبارا لوبو په دوام همکې

ي  ه باندې يوه لسيزه کې د افغانستان د رس س د يو پر بل پسې ووژل شول او داسې بريدونه وشول، چې په يوه او بل نامه په تېره 

يواله ې تر شا يې استخبارا اهداف درلودل او دا بريدونه او استخبارا لوبه الهم روانه ده. پرد او په ميل او ن د دغې لوبې په ت

کارندويي کوي او د الزياتو ورانيو المل شوې ده.  ې؟ او ولې يې د کچه چوپتيا د دغې لوبې د ژوروايل  دغه لوبه چا روانه ک

مخه ډب ده؟او مخنيوياصيل لورو د افشا کېدو

ني ختي کې همد سيمې په کچه ل بيا هم ارسائيلوپه من نه بريدونه د روانو ناخوالو او نااراميو په دوام کې، يو  پر غزه بې رح

ل او برشي ناورين . د دغو بريدونو او جناياتو تر شا يېوک ته ک ينرامن و د لوېدي او په سيمه کې د لوېدي د  ې السپو

مستقيمې  ونو پراخې، مستقيمې او غ ياليو ارسائيلو تهبيا هم؛ خورستې هم موجودې وېمرېژ س جن ل د ح د تېر په دا 

واب ورک،پرتله ه دي؟ او همدا غاښ ماتوونکی  ېزې  . پر غزه او فلسطينيانو د ارسائيلو د پخوانيو او اوسنيو بريدونو اصيل ان

يوال اهميت ته په کتو رسه، وچې د دغو موضوعاتامونو د اوچتولو اړتيا ده؟د کومو کېراز په راتلونکي د په دې اړوندميل او ن

ول شوې ده.پام نه دی شوی او يا همتر ډېره بريده يا خو ، تهاړخونو د شننې او ارزونې اړتيابېالبېلو ACKUله پامه غور
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ې ه او وروست پې پېچلې استخبارا ج

، په منظم ډول د ۲۰۰۱له  واکونو پر افغانستان يرغل وک يوالو  ميالدي کال راپه دېخوا، کله چې امريکايي او ن

واکونو او له افغان هېواد  يوالو  په بېالبېلو سيمو کې داسې بريدونه وخت ناوخت وشول، چې نه يې له ن

ې پورې اصيل لوری  ر والړو وسله والو ډلو مسووليت منلی او نه يې هم تر نن ور ې پر ډ حکومت رسه د ج

چا ته معلوم شوی دی.

ه داسې  ند ډول د پردې تر په دغو بريدونو کې معموالً په خورا ماهرانه تو ر ي، چې په  ه کې اهداف په ن

خه، چې په دغو پالن  کارندويي کوي. د دغو بريدونو له ډول او هغو اهدافو  ې  شا د پېچلې استخبارا ج

نده ده چې په تېرو  ر ي، له ورايه  ه کې کلونو کې د يوه منظم پالن له مخې تررسه ۱۳شوو بريدونو کې په ن

شوي دي.

ته دا وضعي ت تر ډېره پر عراق د امريکا تر يرغل وروسته، تررسه شوو بريدونو او په هغه هېواد کې رامن

واکونو تر وتلو وروسته يې اهداف په  خه د امريکايي  شوي وضعيت رسه ورته والی لري، چې له هغه هېواد 

ند شول. ر ريو کې  ينې افشا

يو رول ه کې د بهرنيو ک په نيابتي ج

لې دي؛ خو عمومي افکار يوازې پر طالبانو د افغانست ه کې بېالبېلې ډلې په بېالبېلو لورو پورې ت ان په روانه ج

ه  ر تر چرت الندې بريدونه کوي او په روانه ج ۍ د بلک وا مرصوف ساتل شوي دي. د لوېدي استخبارا ک

کارندويي کوي، چې د لوېدي  ې د دې  و کې خپل اهداف تعقيبوي؛ ډېرې پې استخبارا شبکې په دغو ج

کې خپلې وسله والې ډلې هم لري او له نورو ډلو هم کار اخيل.
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لې دي. نن که  ۍ له يو بل رسه ت ينې ک ه کې  ری"په دغه نيابتي ج پاکستان له "د امريکا سرتاتېژيک مل

مکني او هوايي تنې لري او افغانستان ته د  خه عجيبې او غريبې غو ونه کوي افغان حکومت  وا بريد 

کارندوی دي. له  کېلتيا  و اړخونو د  رو په اشاره يې کوي او په لوبه کې د  هم، د خپلو لوېديزوالو مل

، د افغانستان پر ختيزو  ن تونو تر ينې نورو خو پاکستان رسه په رسحدي سيمو کې د پاکستان د 

يوالو  ونه توغنديز بريدونه او پر وړاندې يې د ن او په افغانستان کې د مېشتو لوېديزوالو چوپتيا هم سيمو زر

ي دي.  ينې اړخونو پوه ک ه دي، چې افغانان يې هم د دې لوبې پر  هغه 

کېل دي. روسيه، ايران او امريکا د نشه يي  ه کې  ن نور هېوادونه هم په ژور ډول په دې ج د پاکستان تر

کې يې خپله سيايس لوبه پوره توده ساتلې ده. بلخوا چ هم توکو په موضوع زور ازمايي کوي او په افغانستان

د کرزي "دلته بې طرفه نه دی پاتې شوی او په بېالبېلو الرو خپل اهداف تعقيبوي؛ خو امريکا او لوېديزوال بيا 

ن يې تر ډېره ل"خربه ه او د کور  ته وايي، بيدار شه! او د نورو سياستونو تر ه دې غله ته وايي، غال وک

و وېره په راتلونکي  ېر پې و په  لوبې هم کار اخېستی دی؛ چې په دې وروستيو کې په هرات کې د قومي شخ

ول هېواد په کچه شته ده. کې د 

ه او مرموز بريدونه تبليغا ج

ون کې د يوې درنې چاودنې له  ۍ مياشتې وې. په ار تېرې دوې مياشتې هم د افغان ولس لپاره سختې خون

تل او بيا ترې وروسته په غور واليت کې د کبل تنو عامو افغانانو ۱۵ه تر سلو زياتو کسانو ته د مرګ ژوبلې او

ې دي، چې نه يوازې هې لوري يې مسؤوليت هم نه دی منلی؛ بلکې د دولت وسله والو  وژل يې وروست بېل

وک  ه بريدونه غنديل دي. دا بريدونه  ينې وختونه دارن کوي او د کومو اهداف لپاره دي؟ ولې مخالفينو هم 

ي؟  ام نه اوچتې يې د اصيل لوري د موندلو، افشا کولو او مخنيوي لپاره 

ۍ يې د خپلو ۱۳افغانان له تېرو  کلونو راهيسې د ډېرو داسې بريدونو قربا دي، چې بهرن استخبارا ک

او په هېواد کې دننه په دوی پورې اړوندو سيايس لوبو د پر مخ بېولو لپاره تررسه کوي او د غر رسنيو 

يو له الرې يې په اړه رسچپه تبليغات کوي.  رسنيو او ک

ولو سرته ستونزه دا ده، چې د عمومي افکارو مديريت لوېديزوالو په الس کې  په افغانستان کې دا مهال تر 

نې داسې اداره کوي، چې تر شا يې  ولې توطئې او استخبارا ک پراته اهداف ملت ته بل ډول اخېستی او 

وليز ډول له قربا کېدونکو  و په اړه بېالبېل تحليلونه شته دي؛ خو په  ه هم د دغه راز پې کاري. که 

ه  ترل و د اهدافو او عواملو په اړه ل و عوامل او اهداف پ دي؛ حتی تر دې چې د دغه راز پې ملتونو د پې

ي. معلومات هم نه خپرې
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يو بريدونه پر په تېرو کلونو وايل معلومه شوه، چې د استخبارا ک رن و له  کې د ډېری بريدونو او پې

ې او دغو  ي. د دغې ج ه ترې پورته کې ونونه راپاروي او تبليغا  ي، چې غرب داسې اهدافو تررسه کې

ۍ خالف، داسې دی چې وړونکی لوری يې معلوم نه دی او له وراي نده ده، چې بريدونو ډول، د نورې ن ر ه 

هدف يې د پردې تر شا دی.

او روانه لوبه د زندانيانو د خويش کېدو په ت

ل شول او بيا يې له ډلې  کته ک خه  کسان  ر  ې مخکې د مسافرينو د سپرل له مو و ور په غور کې 

ې که له يوې خوا د  يل کسان په مخامخ ډزو رسه ووژل شول. دې پې و خه په يوه قوم پورې ت قومي شخ

ېر استخبارا موخې تر شا درلودې، له بلې خوا يې د ولسمرش کرزي له خوا د  موضوع ته د ملن وهلو په 

نو او فشارونو  او، د بهرنيانو د استخبارا ک واکونو له خوا نيول شوو زندانيانو د خويش کولو په ت امريکايي 

ان رسه درلود. هدف هم له 

ناه ولسمرش حامد کرزي د خپلې ونه بې  واکونو له خوا د زر واکمن په وروستيو کلونو کې د امريکايي 

ل لپاره تېر کال په يوه خربي  ي  اغيل کرزي د لوم ې.  لې وک نيول شوو افغانانو د بېرته خويش کولو هلې 

ينې اف ه هم د  رام زندان د طالب جوړونې فابريکه وبلله. د ولسمرش دا دري که  ه کې د ب غانانو له خوا غون

تر نيوکو الندې و؛ خو دا چې کرزی له امريکايانو رسه تر يوې لسيزې زيات وخت نژدې پاتې شوی، د هېواد 

مستقيمې  ې دي او وخت ناوخت يې مستقيمې او غ ې درک ک لپاره يې د لوېديزوالو پالنونه او توطئې 

ې دي. اشارې هم ورته ک

ينې افغان ضد پالنونو پر وړاندې دري نيولی، دا چې ولسمرش کرزي په وروستيو کلونو کې د لوېديزوالو 

و  ولې وسيلې په کار اچولې دي. له وروستيو پې هغوی هم له رسنيو نيولې تر دا ډول بريدونو پورې خپلې 

ي  ويلې يو له خوا  ي، ترې وروسته يو شمېر رسن چې د بهرنيو ک ه بريدونه کې کاري، چې هرکله دارن

ۍ، په منظم ډول موضوع ته بېل رن ورکوي او په اړه تر خپله وسه او په  لې ک ينې نورې ت بهرنيانو پورې 

تبليغات کوي.

ل شوې، چې له مخې يې يو شمېر هغه زندانيان خويش  ې هم د کرزي پر هغه اقدام پورې وت وروست پې

واک ونو له خوا د خپلو اهدافو لپاره په چاپو شول، چې په اړه يې هې ډول اسناد هم موجود نه وو، د امريکايي 

ي وو.  ندوايل پرته په بند کې تېر ک ر کې نيول شوي وو او کلونه کلونه يې له محکمې او د جرم له 

وتو په شمېر خويش شوي  غه د  ی خو دا چې که دا تبليغات استخبارا اړخ نه لري، ايا يوازې ه لوم

خه له خويش کېدو سماليس وروسته دومره توان پيدا کوي، زندانيان د دغسې بريدونو توان لري؟ او له بند 
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ي؟ په خويش شوو زندانيانو کې که د دولت وسله وال مخالف هم  ه پېچيل او ورانوونکي بريدونه وک چې دارن

ر ته هم تليل  ې ډ ر ته والړ يش؛ خو که د ج ې ډ رانه وي چې د ج ی خو به ډېره  خويش شوي وي، لوم

ه بريدونه نه وي ، ايا له دغو خويش شوو زندانيانو پرته نور وسله وال مخالف په هېواد کې کم دي او دارن

يش کولی؟

ولو مهم زندانيان له  ام و؛ بيا ولې امريکا د خپلو مخالفينو تر  که د دغو زندانيانو خويش کول، هومره خطرناک 

وان ل؟ حقيقت دا دی، چې  تامو زندان ته د مهمو بنديانو وړل او بيا خويش کول هم، وانتامو زندانه خويش ک

رام  د دغې لوبې مهمه برخه ده او په بېالبېلو وختونو کې يې د خپلو اهدافو لپاره کار ترې اخېستی دی. په ب

زندان کې بندي افغانان هم د دې لپاره نيول شوي وو، چې په روانه لوبه کې کار ترې واخيل؛ او د عامو افغانانو 

واکونو د خپلو اهدافو د ترالسه  نيول، بنديانول او د کرکو راپارول هم د دې لوبې يوه برخه وه، چې بهرنيو 

ه. کولو لپاره عميل ک

د روانو دسيسو پر وړاندې د حامد کرزي دري

نده شوه، چې د بهرني ر ه هم د امريکا له لوري واک ته رسول شوی او په تېرو کلونو کې  و د حامد کرزی که 

ر وخت ناوخت يې افغان ولس په خپلو ويناوو کې په دې  توطئو پر م تر ډېره بې واکه شوی هم و؛ م

ه هم د واک له مودې وروسته، د سيمې لپاره د  پوهولی، چې د بهرنيانو د توطيو پر وړاندې بيدار يش. که 

اغيل کرزي ته بې يو د اهدافو پر وړاندې د خن کېدو له امله،  ونه هم متوجه دي.بهرنيو ک وا البېل 

ن يې، په تېرو کلونو  و ستونزو تر کار دی او د نورو ورپې اغلی کرزی خپله هم د دغو توطيو  له بلې خوا 

ر هغه اوس په دې پوهېدلی چې لوبه چا روانه  ي دي؛ م ي او نژدې کسان هم له السه ورک کې يې د کورن غ

ه روان دي؛ له همدې امله يې د ې او  نو پر وړاندې مخالف دري هم نيولی دی. ک ينې ک بهرنيانو د 

ولنې رسه  يوالې  کېل پاتې شوی او همدومره موده يې پر ۱۳کرزي له ن کاله نژدې او په معاملو کې 

که نو هغه اوس د هېواد د سيايس وضعيت او په هېواد کې روانې سيايس  ې ده؛  افغانستان واکمني ک

ۍ درجه پوه و تنو لوبې لوم په "سيايس شنونکو"شخصيت بلل کېدای يش. دومره هم ساده نه ده، چې د 

ه  و له مخې وي او تر ولسمرش دوی پر روانه سيايس لوبه  وينا، د زندانيانو په اړه يې فرمان د شخيص 

ي!  پوهې
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اسرائیل در غزهبازهم جنایت امریکا و

هاانگیزة اسرائیل در مورد کشتار فلسطینی

بود و مقاومت کرد. ها غزه بار دیگر به خون فرزندان فلسطین رنگین شد! غزه بار دیگر شاهد جنایات نابخشودنی صهیونیست
و بخش شهید و هزاران تن مجروج شدنددفاع غیرنظامی تن از مردم بی1800حدود سه هفته مقاومت، بیش از ۀ در نتیج

به خاك ،مزدور در جهان اسالمهاي تفاوت مدعیان دروغین حقوق بشر و رژیمبیهاي بزرگی از این شهر در برابر نگاه
زیرا در تورات جعلی و ،بصورت قصدي تالش کردند تا آنجا که در توان شان بود اطفال را بکشندها . صهیونیستیکسان شد

ت آنان آمده است:دسۀ ساخت

اند، در صدد بودند تا دیرینه در به دل داشتهۀ اند و از آنها کیناز مردم یهود انتقام گرفتهها فرماید: چون فلسطینیمیخداوند«
کنم. بلی تمام کسانی را که در سرزمین فلسطین زندگیمیرا نابودها دست خود فلسطینیآنها را نابود کنند، پس من با

25حزقیال باب » برممیکلی از بینه بکنند می

از طرف اسرائیل بعنوان یک دستور آسمانی و ها سو کشتار فلسطینیها سال بدیناز دهاست کهجعلیبر بنیاد همین تعالیم
بن گوریون گفته بود:مقدس پی گرفته شده است.

. »اهند کردباید باز نگردند... پیران خواهند مرد و جوانان فراموش خوها فلسطینی«

».اندود ندارد. آنان هرگز وجود نداشتهچیزي بنام فلسطین وج«موشه دایان گفته بود: 

».!اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند«گوید: میو اوباما در جواب کشتار اطفال فلسطینی

رو که در صدد نابودي تا مسلمانان را بنیادگرا و تند،حساب شده در تالش اندغرب بشکل کامًالهاي امروز رسانه
گذرد؛ میپوشند که در اسرائیل چهمیاما بر این حقیقت چشم؛اند، به جهان معرفی نمایندبخصوص یهودیانغیرمسلمانان

رود مصر تا شط عظیم «از » سرزمین«شود که این میآموزند و به آنان تلقینمیدر اسرائیل اطفال از شش سالگی تورات

ACKU
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وهم توجیه تصرف وضبط اراضی اعراب در » اسرائیل بزرگ«این تعالیم هم متضمن فکر ». یابدمییعنی نهر فرات امتداد
بخش جدا ناپذیر از این برنامه است.،شانهاي حال و در آینده است که کشتار و بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمین

غزهدراسرائیل جنایاتسابقۀ وچگونگی 

سال قبل صورت چند،ترین حمله به غزه از نظر زمانیل به غزه یورش آورده است؛ نزدیکاین بار نخست نیست که اسرائی
یا » مجزرة الغزة«آن واقعه را ها نوار غزه را مورد حمله قرار داده بود که فلسطینیمیالدي 2008اسرائیل در سال گرفت. 

تا جنوري 2008سه هفته از دسامبر نامید مدت » سرب گداخته«کشتار غزه نامیدند. آن جنگ که اسرائیل آنرا عملیات 
در کنار کشتار مردم غیرنظامی که بیشترین قربانیان بعد از جنگ سال ،دوام کرد و در طی آن جنایتکاران صهیونیست2009
؛زیاد بر نوار غزه وارد کردند و سپس آتش بس یکجانبه اعالم نمودندهاي اسرائیل در یک روز بود، ویرانیاعراب و1947

بازسازي ها ویرانیتا ،تمانی را به غزه ممنوع قرار داده شدهانتقال مواد ساخحتی و به نوار غزه بسته استها م گذرگاهمااما ت
.به کوچ اجباري از غزه مجبور شونداند،سرپناه شدهو مردمی که بینشود

این ۀ استفاده کرد و در ساعات اولیحاوي فسفر سفید هاي ممنوعه از جمله سالحهاي در آن جنگ اسرائیل از جنگ افزار
حمله حدود یکصد تن بمب و موشک از جانب اسرئیل به غزه فرو ریخته شد. این درحالیست که غزه از نظر تجمع جمیعت 

از پرجمیعت ترین مناطق جهان است ودر جنگ اخیر نیز همین کار را انجام داد.در یک کیلومتر مربع، یکی

که به هرچند گزارش سازمان ملل متحدحقوق بشر متهم کرد. ة ه نقض گسترددر آن زمان سازمان ملل متحد اسرائیل را ب
اسرائیل را مقصر بخش بزرگی از نقض گزارش گلدستون هم مشهور است و توسط شخصی خود یهودي است ترتیب شد و

اسرائیل است ة مردم غزه نداشت. غزه همچنان در محاصراما این محکومیت روي کاغذ هیچ نفعی براي،حقوق بشر دانست
د نواز غزه نمایند، از توانستند مقداري مواد وارمیو مردم تحت تعزیرات شدید اقتصادي قرار دارند. یگانه راهی که از آن

سرائیل، با همکاري مشترك حکومت مصر وا،از خاك مصر بود که بعد از بقدرت رسیدن سیسی در مصریی هاطریق تونل
نیز ویران شد.ها این تونل

دست هاي شد، اگر رژیممیآنان به پیگیري بین الملی مواجه2008علیه غزه در تجاوز سال ها اگر جنایات صهیونیست
کرد تا نمیگرفتند، اسرائیل جرئتمیآمدند و علیه اسرائیل و حامیانش موضع مخالفمینشانده در جهان اسالم کمی بخود

گوید که اسرائیل حق دفاع از خود را میچنین نشد. اوبامااما ،ر به غزه حمله کند و بازهم مردم غیرنظامی را بکشدبار دیگ
دارد! یعنی اسرائیل حق دارد بنام دفاع از خود اطفال و غیرنظامیان را بکشد!

ACKU
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ة غزهفرصتی براي پایان یافتن محاصر

،جنگ، از فرصتی که بدست آورده و فشاري که بر اسرائیل وارد آمده استاما حماس هم با مقاومت و استوار قامتی در این
رژیم صهیونیستی قرار دارد و حتی ارسال مواد ساختمانی به ة هاست که تحت محاصرتواند استفاده نماید. نوار غزه سالمی

بیدار هاي ي گذشته را وجدانغزه در طول سالهاة شدید از جانب اسرائیل مواجه است. محاصرهاي این منطقه با محدودیت
اند. اکنون که اسرائیل از دست یابی به اهداف خویش ناکام مانده و نیز با کشتار مردمان به (نسل کشی خاموش) تعبیر کرده

قرار گرفته است و از قدرتی باالتر از آنچه که تاکنون علیه مردم غزه بکار در جهانغیرنظامی غزه، زیر فشار افکار عمومی 
غزه را بعنوان پیش شرط آتش بس مطرح سازد و اگر چنین ة تواند رفع محاصرمیتواند استفاده کند، حماسنمیه استگرفت
توان گفت که اسرائیل در جنگ غزه به شکستی خفت بار مواجه شده است. میشود

ه اسرائیل  ومصر بر آنان تحمیل کرده اگر اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، مردم نوار غزه هم حق دارند تا از زندان بزرگی ک
اسالمی قاطعانه از این خواست مشروع و انسانی مردم غزه حمایت نمایند و غزه از هاي است بیرون بیایند. باید کشور

محاصره نجات یابد.

ها واکنش افغان

بلکه اعتراضات مدنی گسترده نبوداما در افغانستان ،بیدار در سراسر جهان علیه اسرائیل بلند شدهاي صداي اعتراض وجدان
، اسرائیلو مجروح نمودن تعدادي دیگر از نظامیان خارجی، به این جنایاتیی یک سرباز افغان با کشتن یک جنرال امریکا

کند ونمیتجاوز و ظلم به از میان بردن خشونت کمکیدهد کهمیروشنی نشانه پاسخی خشونت آمیز داد. این واقعه ب
ترویج خشونت حتی در میان مردمانی بیانجامد که امریکا از آنان امید تواند به میه ریخته شدن خون مسلمانانبیی اعتنابی

پایاندوستی دارد.

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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