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  دفاعاي اشغال
  حاضرممناظره یبرا

 
 
ن  قبل از  را از افغانستاكاي عسا آر امرۀ  خروج آبرومندانیكائي از افراد نسبتًا با وجدان امر  عدهكي كهي آواندر

 تعداد از آسبه كي ند،ي نمای محي را در اصل تقبكاي و تجاوز امركنندي مشنهادي پی و افتضاح شكست احتمالیرسوائ
 غرض یاتي امر حكي و اشغال آشور را  ورزندي در افغانستان اصرار مكاي امری فروش به ماندن قواهنيآاران م

 شده اند آه در منازل، در محافل في تعداد از نابكاران توظنيا.  دانندي افغانستان از تعرضات پاآستان  متيحما
 شغال شد، به نفع اسري آه میگري دی در هر جائاي و یونيزي و تلویوئي و فاتحه، در مصاحبات رادیعروس

 گروه نمك حرام به نيا.   بدارندی آشور ما معرفیافغانستان عربده بكشند و راه سعادت افغانستان را در بردگ
 خواهد آرد ري نباشد، پاآستان  افغانستان را تسخكاي آه اگر امركنندي اظهار مني  چناني اجنبريطبق دسات هنيم

  . بنشانندی خود را  به آرسطق موجه  ابراز داشته  و منلي بتوانند دالنكهيبدون ا
 

 با كاي امركيستراتژ از طرفداران استعمار حرف زده ام، معلومات شان در مورد شناخت روابط ی با تعدادكهيطور
 دارند و ی جنگ سرد آمتر آگاهاني در جركاياز روابط پاآستان با امر.   استفي و ضعلي قلاريپاآستان بس

 حاضر نخواهد شد آه پاآستان را بخاطر ز هرگكاي آشور، امرني و فراز در روابط ابي آه باوجود نشدانندينم
 ۀ آری پاآستان در روشيداي و غرب از زمان پكاي امری برا پاآستانیخدمات استعمار.  افغانستان درهم بكوبد

 بود و تا كاي امری تحت رهبرتوي سنتو و سماني دو پی اعضاۀپاآستان از زمر.   با ارزش بوده استاري بسنيزم
 كي پاآستان خود از ابزار ستراتژگر،يبه  عبارت د.  كندي متي در منطقه حماكاي امركيتژاآنون هم  از مش سترا

 و بر پاآستان رفتي مشي پگري قدم دكي بعد از اشغال افغانستان یاگر شورو.  شودي در منطقه  محسوب مكايامر
 نظاره گر خرد و كاي امرچطور آه ميدياما د.   پاآستان بشتابدیاري به كاي داشت آه امری احتمال قوبرد،ي مورشي

 قي افغان آنهم از طرني به مجاهدكاي امریمآمك نظا.   بودی شوروی اردوزي مهمري شدن افغانستان در زريخم
 و بدام انداختن دشمن اش بود ـ تنامي انتقام  شكست اش در ویپاآستان به منظور محبت با مردم ما نبود، بلكه برا

 ی آقائی را برانهي و زمدي آشانی بربادی و مغرورانه در خشم و انتقام افغان بسونه  آه خود را نابخرادیدشمن
 . دو دهه آماده ساختی حد اقل  براكايآامل امر
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  شيداي پني َد قرار داد وكاي  پاآستان خود را آًال در خدمت امر،ی شورویدر دوران اشغال افغانستان توسط قوا  
 ی بربادۀفي پاآستان بود آه وظنيباالخره هم.   ادا نمودستهي طور شاكاي اش را به غرب و امریو نگهدار

 آه امروز در یميرهبران تنظ. دي رسانانيو آنرا موفقانه به نفع خود و غرب به پاافغانستان را بدوش گرفت 
 فروشان در ني دني تعداد ازكي.    و پاآستان بوده اندكاي  قدرت قرار دارند، معاش خواران   مشترك  امركهيار

 ی در بكايامر.  زدند ی آشور شان دست به خرابكارهي علی اس آی به پاآستان فرار آردند و به آمك آ١٩٧۴سال 
 ی ستراتژني اكي آغاز آرد  و پاآستان هم  شرتي به فعال١٩٧۴ مرحوم داود خان در سال تيورثبات ساختن جمه

 آه ما گردد،ي خلق مني متحداني ماي دو متحد و ني  تصادم منافع بگاه،يگاه و ب.    در اوج جنگ سرد بودكايامر
 امر كي آه مي  مشاهده آرده اهيان و برتكاي و امرلي و اسرائكاي، امر و پاآستانكاي تشنج را در روابط امرنيا

 است امدهي ندي در روابط واشنگتن با اسالم آباد  پدی جدی گونه  گسستچيه.    استی المللني در روابط  بیعيطب
 به  روش خود را نسبتكاي بر هم زند و به موجب آن امرشهي منطقه را از ركي و ستراتژیاسي سۀآه محاسب

 یكائي عساآر امرتي آه افغانستان به موجوددهندي تداوم اشغال نظر ماني مدعرحال هم اگ.   پاآستان عوض آند
 ٢٠ آه حد اقل ندي بفرماشنهادي پكايضرورت دارد تا ما را از شر پاآستان محفوظ نگهدارد، لطف آرده  به امر

ن  آشور آسوده ي از دست اگري سال د٧٠ مدت ی برا پاآستان  را منهدم سازد تا افغانستانی نظامساتي تاسصديف
   . بزند؟  هر گز نهی اقدامني حاضر خواهد شد آه بخاطر افغانستان دست به چنكاي امرايآ.  شود

 
 مي آن بحث خواهۀ در بارندهي دو آشور آه درصورت لزوم در آني  در روابط ای نظر از تحوالت  معمولصرف
 به منظور نجات افغانستان از شر پاآستان به آشور ما تجاوز نموده كاي امرايآه آ شودي مداي جا سوال پنيآرد، در

 بوده است نه دفع كي اهداف خاص ستراتژی روكاي ام آه تجاوز امردهي عقنيمن به ا.   داردیگري دی اهدافنكهي ااي
 شود، بدون ندهي آاي در افغانستان  و منطقه در حال و كاي امریاگر پاآستان واقعًا مانع تحقق طرح ها.  پاآستان

.    بردگان خود را نداردی تحمل نا فرمانكايامر.  خواهد ساختكطرفهي آار پاآستان را مانند عراق  كاي آه امرديترد
 سال ١١ سپتامبر یستي ترورۀ بعد از حادثكاي امری خود و خوشنودی بقای آه چطور پاآستان  براميديما د

 داد  و چند طالب ی خود  قربانی بقای  را برای آرد، اما  نظام  طالبیني عقب نشی،  از ترس انهدام احتمال٢٠٠١
 دي ترك گوندهي اجبارًا افغانستان را در آكاي آه اگر امردانمي جا الزم به تذآار منيدر.   سپردی ای ایرا هم بدست س

 نخواهد كاي  امركي آردار نلي دالاي و لي دلني عوض آند، ا افغانستاناي خود را در منطقه و ۀو روش تجاوزآاران
 وادار ا ركاي و مقاومت در داخل افغانستان است آه امری منطقوی ظهور قدرت هاكا،ي امریبود، بلكه ضعف جهان

  نكهي آشد مگر ای و رغبت خود از تاخت و تاز دست نملي به مچگاهياستعمار ه.   روش خواهد ساخترييبه تغ
 . از صحنه بدر شودريا احساس آند  تا  ناگزفشار ر

 
 آرده و سر تا سر افغانستان را  تي آه  پاآستان از طالبان حماميدي آه ما ددارندي اشغال افغانستان اظهار منيمدافع
 یباني نداشت تا اگر از پشتی اقدام را به تنهائني آه پاآستان شهامت چندانندي نمنراي اشغال انيمدافع.   آردريتسخ
 :كنمي اشاره می و خارجین جا بدو عنصر داخليدر.  بودي  برخوردار نمهي و برتانكايامر

 
 وطنفروشان انتي خۀ و پاآستان نبود، بلكه زادنهاٱ شهامت جهي طالبان نتی در پی پی هاتي موفقنكه،ي ااول

 به افغانستان را قبًال تاني خۀ گان، سابقشهي پانتي خنيا.  مبارزه را ترك گفتندۀ بود آه بزدالنه صحنیحرفو
 به پاآستان فرار ١٩٧۴ ها بودند در سال نيهم.   آردندميداشتند و بار ها وطن را به دشمنان افغانستان تسل

 ی مخفی ها بودند آه قرار داد هانيبعدًا  هم.  رفتندي افغانستان پذبي تخری را برای  آي اس آینمودند و مزدور
 هم  به طالبان و پاآستان در مقابل پول و نباريا.   نمودندانتيمردم افغان خ بستند و به جهاد برحق یبا شورو
  . ساختندخي خود را ثبت تاریرتي  غی شدند و بميلرشوه تس

 
 یمي تنطی آه افغانستان را از شر جنگ هاخواستي نفت و گاز  مورد نظرش می پروژه های براكاي امرنكه،ي ادوم

 آه چطور پاآستان ميني بیپس  بازهم م.   بودلهي وسنير دهد و طالبان هم بهتر دست قراكينجات داده و آنرا در 
 ی گرفت آه نظام طالبمي تصمكاي امركهياما وقت.  آردادهي را در افغانستان پكايتابع اوامر واشنگتن شد و طرح  امر

 و  دي رسانیارينستان و منطقه  در  افغاكاي امری ستراتژنيرا در آن زمان  منهدم  آند، بازهم پاآستان بود آه به ا
 آنها م است، پس چرا در انهداستاني  ترورۀ آه پاآستان النداندي نمكاي امرايآ.   خود را از ترس بلند نكردیصدا

   .  اشغال آشور بپردازنداني استعمار و حامني مدافعدي سوال را باني  جواب اكند؟ياقدام نم
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 را یاتي و حیاسي بحث سني اكي دموآراتۀيزومند است آه با حفظ روح آر"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
  ني اتي مسؤلسندهينو.  شوندمي سهمناظره ني آه درشودي هم خواهش مزيمطرح ساخته و از هموطنان عز

 شاني با ا آهبود حاضر خواهد سندهينو د، انی شفاه بحث ی آه به آرزویهموطنان.  را بدوش خواهد داشتگفتگو
  .د داخل شوناريمي سكي براه انداختن اي پالتاك و ،یونيزي ـ تلووي رادۀناظر مكيدر 
 
 ايدفاع افغانستان  و ".  نداردی ملتي و حاآمی معتقد است آه افغانستان در اشغال است و از خود آزادندهينوس  

 آامل  ی فروشهني م  وحي صرانتي تداوم اشغال آه آنرا خی بهانه است براكي  صرف " ائتالفیضرورت  به  قوا
 هم دست ندهي در آی نخواهد گرفت، بلكه حتتش آري هرگز پاآستان را بخاطر افعانستان زكايامر.  پندارمیم

 باز ی اقدام استعمارني سرسپردگان ازنيآه در آن صورت هم  امور افغانستان باز خواهد گذاشتپاآستان را در
 مردم ما را مسموم سازد تا تي آه ذهنكوشديم فروش هنيه م گرونيا ۀلي استعمار بوس.  خواهند آردتيهم حما
 اند آه به نفع امدهي ما به افغانستان نهنياز م دفاعاجانب بخاطر .   خود را بر آشور ما  برحق جلوه دهدتيحاآم
  فرق هر متجاوز راشي خوخي آزادگان آن آشور است آه با الهام از تارۀبي وجهنيدفاع از م.  دي عربده آشآنها
 اني و پرچمانيسرنوشت فالآت بار خلق .  كندي حواله مخي را در زباله دان تارني شكند و غالمان متجاوزیم
 . باشدی فروشان امروزهني می مثال براني بهترتوانديم


