
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  حميد عطا

 ٢٠١١ سپتمبر ١١

  

  شد" يا" که بی اوريائی
  

، چرا از آن صورت گرفت) ٢٠١١( را که در ماه رمضان امسال یاجالب تر برای من اين بود؛ مصاحبه از ھمه 

  .مدآدوھفته بعدتر پرده  برداشته شد و به گوش و چشم عام مردم درحد اقل 

علت ه که برای من ب(فضل الرحمن اوريا  خبری ايران با شخصی بنام  ۀ شبکۀوقتی در صفحات انترنت به مصاحب

حتی ( شد ، برخوردم ، تعجب کردم، تا مدتی ھم باورم نمی)بيخبری خودم از اوضاع منطقه اين شخص ناشناس بود

که فردی در تلويزيون ايران سخنی گويد که  چگونه امکان دارد!). کنم  نرا نگاه میآھمين اکنون نيز با بی باوری 

که در شبکه  را در شبکه ھای دوستان و  ريزه خوارانشان در خارج ازايران ندھند تا اين نآ ۀ حکام ايران اجازابداً 

سياست ھای واقعی حکومت ايران را به دور اندخته و تنديس  آويخته بر ۀ که پردئی، تند باد چنين صدا!خودشان

  . ھمه برساندۀمشاھده لخت  آنرا ب

مسايل داخلی ما شکايت دارند، دست درازی ! در خصوصی ترين بيگانگان ۀاز سالھا است که مردم ما از مداخل

 بخواھد از چنين چيزی پرده  کهئیھای بيگانگان رابر جان ، مال و آبروی  ملت و کشورما می بينند، اما ھر صدا

  . شود در گلو خفه ساخته میو يا تطميع يا تخويف : گونه ھای مختلف ه برداری کند ب

که مھمان  ئی يا آن از وسايل اطالعاتی شان شنيده اند ، آنجا ومردم مصاحبه ھای زيادی را در مدح و ثنای اين

، تشکرات آنھا حرف زده استداده و مطابق خواست ) یدستگاه تبليغات(صاحب خانه دست ه خريده شده افسارش را ب

 رفع خاطره نھا در برابر کشور و مردم خود نموده است، بدون اينکه حتی بآبيحد و حصری از رفتار حکام ! 

ه اما وقتی چنين حرفی را از چنان دستگاه خبری که ب.  به بد ترين اعمال خالف شان کرده باشندیاوليت اشاره مسؤ

 شناخت ۀاين بھت زدگی به انداز. روند ، در بھت و حيرت می شنوند  می،شود ھجومی از آن استفاده می قوه ۀمثاب

  .باشد نھا میآفرد شنونده از ماھيت اين دستگاه ھا و سياست ھای پنھانی حکومات 

رده ن در خارج از مرزھای کشورما پآآقای فضل الرحمن  اوريا  در اين مصاحبه از عمق وقائع و ريشه ھای 

و ...! رساند که  خيلی ھا يا از ترس   گوش جھانيان میه وی چيزی را از حلقوم تبليغاتی خودشان ب. کند  میئیگشا

  . توانند نھا حتی در مجالس خصوصی ھم گفته نمیآ ۀپر بودن دھانشان از جيف خاطره يا ھم ب
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قای اوريا برای جلوگيری از آرجواب  اخبار دۀيکی از نکات جالب برای من در اين مصاحبه  اين بود که گويند

  : گويدگری بيشتر و کشاندن وی به جھت ديگر  خيلی باتأکيد میءافشا

کالم حرفی و دقيق گوينده (گفته ھای شما در مورد پاکستان که درست است اما در مورد ايران اين نظر شماست  

، حکم کردن بر ديگران از )ن ھمين بودآھوم کلی قای اوريا شايد با اين جمله من فرق کند امامفآاخبار و پرسنده از 

رساند که دستگاھھای خبری جزء  نچه که نظر طرف مقابل است خود میآچنين منبری و برائت دادن خود از 

ع و جريانات  برای مردم ت نه اطالع رسانی معلومات  و وقاين اسآ) ه مھوم استخباراتیب(تی دستگاھھای اطالعا

را و مظھر سياست روی  کشور و خارج  ازکشور، حتی وی با اين مداخله و ابراز نظرش ، صفت ژورناليستی خود

  . حکومت خودرا نيز نتوانست حفظ کندۀپرد

 سياسی مداخله گران در امور کشور ديگر  اين است که برای گم کردن نشان ۀبدون شک يکی از شيوه ھای مکاران

  بکشانند که مردم به آنھا و اعمال آنھا ئی مردم  کشور مورد نظر را به حق و يا نا حق در پی چيزھا،ای خودپ

اين سياست منحصر به ايران ھم نيست بلکه در برابر ما غير از ايران کشور ھای طماع ديگری ھم . متوجه نشوند

کشانند که در  نھارا به اموری میآارکرد خودشان، لذا برای انصراف مردم از ک. کنند از چنين سياستی استفاده می

امروز در افغانستان خيلی ھا پذيرفته اند که در بقای طالبان .  واقعی خود را بپوشانندۀن چھرآورای گرد و غبار 

کنند، نقش اساسی دارند، اين ديگر روشن تر  نھا معرفی میآرا مخالف و يا در جنگ با   که در ظاھر خودئیھمينھا

معنی کوتاه شدن دست ھای نابکار ه ن  در افغانستان، بآاست که نابودی طالبان و حرکت طالبانی در ھر شکل شده 

برند  ن کارشان را پيش میآاين مداخله گران آشکار و پنھان در امور کشور ما است، زيرا بھانه و دليلی که روی 

ت که اين دشمنان دوست نمای کشور و مردم ما گاھی ، از ھمين رو اس باشدنا م طالبان میه  بیادر موجوديت پديده 

سر افغانستان ادامه داشته ر کشور و بدبختی مردم ما در سرتا تا وضعيت نا ھنجا،زنند و گاھی به ميخ نعل میه ب

  .باشد، تا زمانی که آنھا به اھداف پنھانی خودشان برسند

ه در ظاھر برای جنگ و نابودی طالبان به کشور ما ک نانیآريختن اسلحه از طياره برای طالبان توسط  شدنء افشا

گويند  مده اند و يا کشف شدن انواع اسلحه و نا آراميھا در مرزھای کشورما با کشوری که خودرا دشمن طالبان میآ

ھمنوا و ھمکارشدند، از اموری است که پنھان "  شيطان بزرگ" به تعبير خودشان با ،ه خاطر سرنگونی طالبانو ب

نچه پنھان است بدون شک خيلی بزرگتر و خطرناکتر برای کشور ما ومردم آ  ديگرمشکل شده است، ولی نآکردن 

  .نچه ظاھر شده است ،خواھد بودآما  از 

صورت پنھانی ه  است که بئیاز ھمين سياستھاجزئی رود  کار در بند سلما و بند کمال خان  به پيش نمی اينکه چرا

  بزرگتر از ، ولی برنامه ھای پنھانی شان در برابر کشور و مردم ما قطعاً  شده استمردم ما و کشور ما کشيدهبرای 

  .خواھد بودجزئی اين چيز ھای 

خاطر ه ، برمات قطعی بود گذاشت که در کشورما از محیامنطقه ه آقای  فضل الرحمن اوريا بدون شک پا را ب

ه درانجام  اين کار جرأتی کند  بايد حال و ھوای ، وھرکآنھا ايجاد نموده استرعب و وحشتی که دستان نا مرئی 

نھا در طی سه آبيشتر متوجه خود باشند چون دستان " اوريا" خود را داشته باشد، و از ھمين رو اميد واريم تا اقای 

من باور دارم ؛ آتشی که آقای فضل الرحمن اوريا در پای تلويزيون .  مصيبت بار کشور تا گلوی ما رسيده استۀدھ

 قبل از ،ن نطاق مسکينی که با ايشان خواست مصاحبه نمايدآران افروخت دامن کارکنان اين شبکه را در کابل و اي

  .  ھمه گرفته است
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 شعله ور ساخته است  تابشی روز افزونی داشته باشد فضل الرحمن اوريای را که اقای  " اور" اميد است تا اين 

  .وشيده در پوست ميش اندکه گرگان پ نانیآبرای شناخت چھره حقيقی 

  .بزرگترين جھاد، گفتن سخن حق در برابر حکام ظالم است: جا گفته اند که ه چه ب

   

  

  

  


