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  دولت دست نشاندۀ افغانستانتصادم زمخت غير ديپلماتيکی بين 
  ايران  آخندی فاشيستینظام  و 

 
ت  نمود و مورد استقبال فريبندۀ ھيأران سفرانستان به ايتی افغت پارلمانی دولت مستعمراچندی قبل يک ھيأ

  ،دبانه بود اما با گذشت زمانؤمًظاھرا رويۀ مقامات ايرانی در آغاز .  نی نظام ارتجاعی ايران قرار گرفتپارلما

  .تندتناب ناپذير قرار گرفجسرانجام ھر دو جناح در يک تصادم ا.  بی اعتنائی و بی ادبی شان افزايش يافت

  

ت پارلمانی افغانستان برگزار کرده بود، الريجانی رئيس ھيأ"  افتخار" پارلمانی ايران به تھيأ در ضيافتی که

از بايد گفت که  اشغال افغانستان بارۀدر .  خواند" حقير و اشغال شده" افغانستان را کشور ،پارلمان ايران

 ھم نميتواند آنرا رد یيچ فرد عاقل و حتی نيمه باسوادنظرگاه حقوق بين الدول کمترين ترديدی وجود ندارد و ھ

تا زمانيکه افغانستان استقالل خود را باز نيابد .  ھمچنان حيثيت يک کشور اشغال شده ھميش پامال است.  نمايد

يک نظام مستقل ملی و مردمی در آنجا مستقر نگردد، مورد تحقير و استھزای دايمی کشور ھای ھمسايه و و 

صرف نظر از حالت سياسی و موقف حقوقی افغانستان، الريجانی مغرور بايد .  ب قرار خواھد گرفتساير اجان

ت  ھيأبه ميز آرا نگھميداشت و از استعمال کلمات توھين و آداب ديپلماتيک حداقل نزاکت ھای حسن ھمجواری 

ايران "   فاشيستی–جاعی نظام ارت"باالخص با در نظرداشت اينکه خلق و تداوم . افغانی خودداری می ورزيد

  .  استبوده ھم امپرياليسم قھار جھانی زادۀ توطئه 

  

 جواب تندی به  ،دولت مستعمراتی کابل از روی احساس شخصی نه ملیت پارلمانی  از اعضای ھيأنيک ت

  :الريجانی داد و گفت
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ستان روابط سياسی برقرار شما بوديد که  در کنفرانس بن اشتراک داشتيد و حاال ھم شما ھستيد که با افغان "

 در سطح ديپلپماتيکی قناعت بخش معلوم شود اما به ھيچ وجه نميتواند تواندجواب شايد باين ."   نموده ايد

 احساس شخصی بود نه ملی، زيرا در باال گفتم که جواب بر مبنای.  رد نمايدآن  ادعای الريجانی را  در کليت

يست که می توانست با غرور و عزت جواب گويد و پوز الريجانی را به تقل نست افغانی نمايندۀ يک کشور مھيأ

 می بودند، عضويت  و ميھن دوست  ملیانسان ھای ت افغانی در اصل ھمچنان اگر اعضای ھيأ.  خاک بمالد

تن در نمی افغانستان را نمی پذيرفتند و به چنين سفر ھای تحقير آميز و ضد ملی  هپارلمان نظام دست نشاند

   .دادند

   

، نظامی و جاسوسی نيرو ھای اشغالگر و دو دشمن سياسیھای  محل زورآزمائی ھمه ميدانيم که افغانستان

.  ايران و پاکستان است که سعی می کنند يک ديگر را در تياتر افغانستان کشت و مات دھنديعنی ستراتژيک 

يرو ھای ر داريم که در گذشتۀ نه چندان دور به تحريک نخاطه ب.  بازندۀ اصلی افغانستان و مردم ستمکش آنست

.  راه افتاده به خاطر اعدام چند افغان در ايران بدر چند شھر افغانستان  ضد ايرانی اشغالگر امريکا، مظاھرات

 ضد امريکائی را به بھانۀ عمال ايران در افغانستان مظاھراتھمچنان به تحريک سازمان جاسوسی ايران، 

دست نشاندگان ھر دو جانب به يکبارگی چطور مظاھرات اما ديديم که .  تن مردم به راه انداختندمسيحی ساخ

درين جا من توافقات سری دستگاه ھای جاسوسی امريکا و ايران را می .  رنگ باخت و خاموشی مستولی شد

نده در صحنه تنھا سرافکيگر  عقب نشينی کردند و ياران افغانی خود را بار دنم که بعد از زورآزمائی ھای اولیبي

در سطور باال متذکر شدم که امريکا و ايران در .   که يک اندازه بيشتر توضيح بدھماست  الزم جادرين.  گذاشتند

چرا به خاطر کشتار روزمرۀ در غير آن بايد پرسيد، .  نددامن زدن تحريکات عليه يک ديگر نقش عمده داشت

ی گيرد؟  آيا نميدانيم که ھر روز چند تن از خواھران، برادران و نوبالغان  مظاھرات صورت نم،خلمردم ما در دا

افغان به خاک و خون می افتند؟ چرا به خاطر مسيحی ساختن مردم ما در نه سال اخير اقدامی صورت نگرفت و 

ی ما فقط ميتوان گفت که اجانب برا ًگی طغيان کرد و بعدا خاموش شد؟ چرا احساسات عمال ايران به يکبار

  .تصميم می گيرند

  

ت ھای اعزامی اش   و ھيأ داشتدخواھدر اسارت  بيگانگان است، حيثيت ملی و جھانی نتا زمانيکه افغانستان 

وقتيکه عمال استعمار از اسارت و اشغال .  دور دنيا بار ھا مورد مورد تحقير و اھانت قرار خواھند گرفته ب

سياسی ثروت ملی ما را به بيگانگان ھديه می دھند،  وقتيکه  افغانستان دفاع می کنند، وقتيکه خفاشان 

ن استعمار نوين خاک ترجيح می دھند و وقتيکه مدافعاو وجدان انسانی سرسپردگان اجانب پول را بر شرف ملی 

سرافراز آن .  برای خود حق می دھند تا ما را توھين و تحقير کنندھا الريجانی و ناموس کشور را می فروشند، 

  .ده زيست کند و آزاده بميردای است که آزملت

  

   


