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  محمد رحيم افضلی: نويسنده

 ٢٠١١ سوم نومبر

 پاكستان 

 عمق ستراتژی منطقه ئی انگليسھا  در انتقام از

  افغانستان

١٢  

  

  !سيكا انگليمرا یا  بازي سوم  و یويسنار 

 ھا چگونه ی پاكستانیسھا به ھمكاريكه انگل نيس و ايكا انگليمران ي مابی فی روشن شدن عمق رقابت  پنھانیبرا

اندازند الزم است مرور گذرا به عملكرد و اتخاذ مواضع آنھا  یالق افغانستان  انداخته و متج  در بايكا را  به تدريمرا

  !اپاك آنھا بر مال گرددنت نيرامون حمله به افغانستان نموده، باشد كه طيپ

دھد كه اھداف  یخصوص افغانستان نشان مه رامون عملكردآنھا در منطقه، بيت فعل و انفعاالت انجام شده پيواقع

، فراتر از حمله به افغانستان ی بزرگ جھانیا در حال انجام قدرت ھاي انجام شده و ی ھای و بلند مدت بازیپنھان

  !د ي كشی گونه به درازا نمنيو اال ا.  شده استیزيبرنامه ر

ك رنسانس يعنوان ه  بیا حكومت اسالمي و یاسالم حكومتۀ شي بر اندین است كه ضرورت تفكر مبتنيقت امر ايحق

 و ی ضد ارزشی انسان سر خورده از  قدرت ھاید واريكه به تجربه گرفته شده است، ام ني عالوه بر ایاسالم

  )١١(.ن برابر نموده استي چندیاسالم را در رابطه با اسالم وانقالب یانسان

  . شودي آن  افزوده می كه ھر روز به وسعت و پھنا یاتجربه 

انداز ملت مسلمان دوش دشمن بره  جھادگران تبر بیروزي، پی در كنار گسترش روز افزون رنسانس اسالم

  ! را  بر ھم زده استیافغانستان آرامش دشمنان اسالم و انقالب اسالم

 در منطقه و ھكذا جھان، ی انقالب اسالمۀشي از رشد اندیرين، انحراف جھاد و جلوگي كردن مجاھد بد نامءً بنا

  )١٢(!باشد ی در منطقه می دشمنان انقالب اسالمئیك منطقه يژي و ستراتی از اھداف  اصلیران اسالميافغانستان و ا
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انه، ي میايآس جمله پاكستان، ھند، قه من منطی افغانستان در رابطه با كشورھائیت منطقه يبا در نظر گرفتن موقع

  :  توان گفتیك برخوردار بوده و است ميژين حال ستراتيت حساس  و در عيران كه ازمو قعين و ايچ

 بر یت جھان بشري و ھدای رھبرۀشي كه در اندیان اصلگري بازیده و  موجود، فر صت را برايب ديافغانستان آس

ر در افغانستان  توازن ي در گین  قدرت ھاي مابی  رود كه تداوم رقابت فیال من احتميآمده اند ممكن  ساخته  و ا

  ! اندي نمای از  اتفاق فوق الذكر را  مین موجود حاكيچنانچه قرا!   گرددی را بر ھم زده باعث دردسر جھانءقوا

  

  :  اولۀدھ

 و ھكذا ی و انقالبی اسالمیرزشھار ملت مسلمان و مجاھد افغانستان ھمراه با خلق ايگيده سال جھاد و مقاومت پ

ن  ي را  به عنوان نخستی متوفی شكست شوروی مردم مسلمان جھان نسبت به اسالم  و انقالب اسالمیونيليباور م

  ! خ رقم زد ي تاریويسنار

  

  :  دومۀدھ

ا انواع  ھمراه بی و نظامی، جھادیاسي سین احزاب و گروھاي مابی و اختالفات فی اعتمادیده سال دوم، جنگ، ب

 و بد یفي نمودند، ملت ما را در بالتكلیثار و ارزش ميروز صحبت از شھادت، اي از آن، كه تا دی ناشیشكنجه ھا

  ! ل نمودندينام طالب را بر ملت و دولت ما تحمه ده ای بيكه پد یئ قرار داد تا جایاعتماد

  !  دل نمودنيخ را بر كشور ملت تحميز تاري غم انگیوين سناريقت دوميدرحق

گر را تحمل يكدي یروزيقدر جھاد پس از پيخصوص بزرگان عاله  افغانستان بیاسي اگر دست اندركاران سیراسته ب

 ی نمی را از خود ناراضءروح شھدا! كردند یانت نميخ!  گفتندی دوستان شان دروغ نمی نمودند  و به ملت و حتیم

ن خواران و ھوتل داران جھت يه داران و زميت به سرماي نھایدر ب! كردند ی نمی  و باند بازیئحزب گرا! ساختند

كردند و نه ملت  یدا مي پیت جسارت و گستاخأندانھا جرنه قوم! شدند یل نمي اراذل و اوباش تبدی ھایخوش گزران

 كه ساخته و ی شان را عزا گرفته و از طالبیروزيكرد كه پ ی افغانستان به آنھا پشت میسخت كوش و دوست داشتن

  !  كردندی گونه استقبال نمآن آنھاست  ین المللي و بی دشمنان ملۀتپرداخ

 ھمراه با عملكرد ضد ینينام طالب و شعار ده ر پوشش بي افغانستان در زی و ملینيم با چپاول دشمنان دأحضور تو

 یپرست به سرین المللي بزرگ بی قدرت ھاۀده شدي از قبل تدارك دۀ پروسی آنھا بسترساز اجرای و اسالمینيد

  ! ديس گرديكا و انگليمرا

 ین گونه به قرباني داشتند ایني كه به طالب علوم دی  و اسالمینيخاطر اعتقاد ده چاره ملت مسلمان افغانستان كه بيب

  ! شوند یگرفته م

ده  رقم زینام طالبان افغانه  كه بین المللي بی ھای، و خراب كاریارح، انتیستيات تروريكه اكثر عمل نيجالب تر ا

 ی پاكستانی و انتحاریات ترورستيا كشته شدگان  عملير شده و ي دستگیكه اعضا یشود در حال یشده و ھنوز ھم م

  .  مربوط به القاعده یا عربھاياند و

  !   باشند ی افغانستان مۀبت زدي مظلوم و مصی ھا   اما متھم و بد نام  افغان

، ، فساد، تعصبیست سال جنگ، نا امنينستان پس از ب در افغای جھانۀزم حضور جامعيكاني به ھر صورت م

 از یگانگان بخشي بید رقابت ھاي از تشدی ناشیط ظلم و انواع شكنجه ھا و كشتار ھاي، تحجر، افراط، تفریرانيو
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شتر، مستلزم ي بوده است كه عالوه بر مطالعه و دقت بی بزرگ جھانی دراز مدت دشمنان اسالم و قدرت ھاۀبرنام

  ! باشد ی بزرگ در رابطه با افغانستان می قدرت ھائیفع  منطقه شناخت منا

 دولت ھا قابل تحمل ی نظامیاسيل تجاوز سي ملت ما و نه تعدیل مشروط گره خورده به باور جمعيرآن نه تحمي درغ

  !  باشدیم

فاصله دو روز  ه دو قلو آن ھم بیو انفجار برج ھا] ١[ "شھادت احمد شاه مسعود" حوادث بزرگ چون ۀ توطئءً بنا

  ! خورد ی رقم میزم و دھشت افگني  از تروریري جلوگۀبه بھان

خ مقاومت و جھاد ملت يز تاري غم انگی از روز ھایكي ٢٠٠١مبر  سپت٩ مطابق به ١٣٨٠ سنبله سال ١٨خ يتار

  !رود یشمار مه افغانستان ب

ر و سرسپردگان عرب تبار يوزا و تي رۀن چھري جھاد  توسط بدترین اسطوره ھاي از بھتریكي در آن روز بود كه 

   . رسد یان مصاحبه به شھادت ميآن ھم در جر

 ی نظامیت ھايمقاومت، ملت مسلمان  افغانستان،  جھاد گران سنگر دفاع، شخصۀ  از شھادت اسطوریشوك ناش

 مالقات و یوك با يكه از نزد یجمله كسان  منئیقه ي، سلی، شخصیان و طرفداران فكريآزاد و مستقل جھان، حام

  !ثر ساختأ داشتند را ماتم زده و متیئآشنا

كا اتفاق يمرا ی دو قلوی انفجار برج ھا٢٠٠١مبر ازدھم سپتي مطابق ١٣٨٠ سنبله   ٢٠خ يدو روز بعد ازآن به تار

  !افتاد

ا را كه دولت ھا را عكس العمل، ملت ھای  حساب شده آنھم به اندازه ۀا توطئيك نقشه و يشتر به ي كه بیاتفاق

  ! ن ساختير و اندوھگي را مشكوك و انسان دوستان را متحیاسيمتعجب، نخبگان س

 ۀرامون آنھا در پردي انجام شده پی ھایخ، و روند بررسي بزرگ تارۀ عوامل ھر دو حادثیريگيجالب است كه پ

  ! مانده است یابھام باق

  !مودندل نيخ را بر ملت كشور ما تحمي بزرگ تاریوين سناريقت سومي در حق

  ! ش نبوده استي بیكي ھر دو یدھد كه محور و مركز فرماندھ یج حاصله از آنھا نشان داده و ميرا نتاي ز

  

  : دھه سوم

 دو قلو به عنوان حوادث الزم و ی و انفجار برج ھا"د  احمد شاه مسعوديشھ"دكه از  ترور  ده یت نشان مي واقع

 ازآنھا اتفاق افتاده بود، ملت ما یكين عبارت كه اگر يبه ا. ندي نمایو مك گونه بھره برداری الزم را  نموده يملزوم، 

 یاز طلبي امتی شد كه ھر كدام به نوعی میئگاه كشورھايبود و نه افغانستان پا ی می  جھانۀنه شاھد حضور جامع

  ! ندي نمای خود شان را نموده و میھا

 و سه یكا، سيمراك ي و تحری به سرپرست]٢[ی جھانۀعكار كرد كه جامه  سوم آنچنان آغاز بیويبه ھرصورت سنار

 و پنج روز پس از ی و س٢٠٠١/ برو  اكت٧ مطابق ١٣٨٠زان ي م١۵خ يروز پس از ترور احمد شاه مسعود به تار

ره اعالم يون الجزيزيران به نقل از تلويوقت اه  شب ب٩ شب به وقت افغانستان و ٨ دو قلو ساعت یانفجار برج ھا

  )١٣! (كا قرار گرفتيمرا كروزیھر كابل مورد اثابت موشك ھا  ش:نمود كه

س در يكا و انگليمرا از اختالفات ی  ناشی ھاتقابل  و یكا و جامعه جھانيمرا ۀ  بدون وقفیئ حمالت ھوای در پ

 یرھا افغانستان، نقش پاكستان و كشوۀنديزم دولت آيكاني افغانستان، نقش و حضور طالبان، مۀنديرابطه باطالبان، آ
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ندانھا در دولت و ده ھا مورد ور قومن، حضي مجاھدألۀت القاعده، مسي جنگ و حمالت، موقعیه، چگونگيھمسا

  ! شود یش گذاشته شده و مي وجود داشته و دارد كه ھمواره به نمایگر بگو مگو ھايد

البان نموده اما ، ھند و فرانسه ھمواره صحبت  از حذف طین، شورويگر ھم چون چي دی كشورھایكا و بعضيمرا

 نموده یانه رو در قدرت صحبت نموده و پافشاري امارات ھمواره از حضور طالبان میس پاكستان، و كشورھايانگل

  )١۴(!ندي نمایو م

 با ھم  ئی منطقه ی جنگھای متحد در كابل و اشتراك شان در جنگ با طالبان، و نوع رھبرۀدر قسمت حضور جبھ

ن حمالت حضور ي نمود ما در ایسھا  بارھا اعالم مي انگلیر خارجه و فرمانده جنگيزكه و یئتا جا. اختالف داشتند

  ! مينداشت

 ۀكا ھم جامعيمرا دھد و یكا را داده و  ميمرا كه ی غلطی به نقشه ھاء تبار بنایسي انگلی ھایبه ھر صورت پاكستان

ل به دود و ي فاتح در جنگ با روسھا را تبدروز ويافغانستان پ! دينما ی نموده و  می آن رھبریئ را در روشنایجھان

  در تمام نقاط افغانستان یئن حمالت ھواين تري را كه خود ساخته بودند با سنگیآتش نمودند باالتر از آن  طالبان

  !دادند یكه در پاكستان  بدرقه نموده جا و پناھگاه م یدند در حاليكوب

  مختلف چون روم، قبرس و ی مختلف آنھم در كشورھایھا هياوك را از زيپلماتي و دیاسي سیگر فشارھاياز طرف د

وجود آورده كه حضورشان ه  را بیبي دادند  تا تركی ادامه میر افغاني غی و شبكه ھایبن توسط افراد خاص افغان

  .ت داده و قانون مند سازنديرا در افغانستان  مشروع

  ! در بن  بر گزار كردندزم خاصيكانيسرانجام  جلسات منعقده  روم و قبرس را با م

خ يو به تار! ب نمودندي شركت كننده در بن طرح سازمان ملل متحد را تصوی اعضا١٣٨٠ قوس ١٣سه شنبهخ ي تار

  ١ن گردندئي افغانستان تعسرپرست دولت انتقالی را ی قوس حامد كرز١۴

  )١۵(دين گردئيسرپرست موقت وزارت خارجه دكتر عبد هللا تع

  !دين گردئي نفر از پشتونھا تع١١ از سه قوم ازبكھا، ھزاره ھا، تاجيكھا و نهي كابی نفر اعضا١٨

 نفر عضو ٢٩د اما اجالس بن شمارا با يكه شما در داخل ھست ني بر ایال خبرنگار مبنؤ در پاسخ به سیحامد كرز

  ر؟  يا خيد يد كار كني توانیا ميس موقت انتخاب نموده است آينه به عنوان رئيدر كاب

  )١۶(!  دانم ، من در قندھار ھستمیچ خبر ندارم و نمين است كه من ھيراست ا:  پاسخ گفت دریكرز

كه فشار بوده و  نيمثل ا: ر گفتيا خي بن فشار آورده است ۀا سازمان ملل در رابطه با جلسيكه آ ني در پاسخ ایكرز

  ! ھم الزم استشتر بمانند  باز ي بی اگر الزم شود روز ھایحت! ن فشار ھم الزم بوده استيا

 یكا،  فرصتيمرا یئماحصل بمباران  ھوا. دا كردي با قوت ھر چه تمام تر ادامه  پیئ بمباران ھواۀاما جنگ و ادام

 یرو ھاي و نه نیئد و اال نه بمباران ھواي نماینيوجود آورد كه طالبان را مجبور به عقب نشه  متحد بۀ جبھیرا  برا

  !  شكست طالبان را داشتیئا توانی جھانۀكا و جامعيمرا ینيزم

شان به يكا  در رابطه با ورود ايمراس و يرغم  اختالفات  انگل ی علی استاد ربان١٣٨٠ عقرب٢۶خ يسرانجام به تار

  .ديتخت افغانستان گرديكابل، وارد كابل پا

  . نمودندی میھم ھمراي و فھی، انوریونس قانوني را دكتر عبدهللا، یاستاد ربان

 ی آنھا تالش می نابودیوجود آورده امروز براه كه طالبان را ب یكسان: س جمھور افغانستاني رئیانن ربيبرھان الد

  )١٧(!  شكست خورده استیزوده  كه در افغانستان آمده اند بیھر كس. كنند
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 یوانگيرا جنگ در افغانستان و افغانھا دي كنم كه از افغانستان خارج شوند زیحت مي بوش نصیمن برا: گورباچف

  )١٨ (!است

  )١٩(! د طالبان حضور داشته باشدي افغانستان نباۀنديدر دولت آ: ه اعالم نمودي روسۀر خارجيوز

م گرفته اند عالوه بر رفع ي تصمین المللي بی سال مشكالت دارد اما سازمان ھا٣٠افغانستان : یمياخضر ابراھ

  )٢٠(!  آن باشندیمشكل افغانستان در فكر سازندگ

  .شود یل ميد افغانستان تشكيگر دولت جدي دۀاعالم نمودند كه تا سه ھفت یاسيمقامات س

 یم ھا و بخشش قرضه ھايكا عالوه بر لغو تحريمرا ی است كه دولت پاكستان ھمزمان با حمالت نظامیادآوريقابل 

    !افت نمود ي دریكا و بانک جھانيمران نوبت از ي را در چندی بزرگ اقتصادیگذشته كمك ھا

ارد دالر در رابطه با جنگ افغانستان يك مليش از يد افغانستان  بيل دولت جديكا ھمزمان با تشكيمراجالب است كه 

ا،  ي سازمان  سیارد دالر  برايك مليكه ھمزمان با اختصاص  نيجالبتر ا! دھد یا اختصاص مي سازمان سیآنھم برا

  ! دي نمایدولت پاكستان ھم  در خواست كمك م

  ! انتقال قدرت صورت گرفتۀوقت افغانستان برنامه  صبح ب٩ ساعت ١٣٨٠ی جد١خ  يوز شنبه به تارسرانجام ر

 به زبان پشتو آغاز ی حامد كرزیان و از آقاي پایقه به زبان فارسي  دق۴۵/١٠ ساعت ی استاد ربانیختم سخنران

  !ديگرد

  !ف شروع شديقه مراسم تحلي دق۵/١١ساعت 

 مد نظر ]٣[شتر اقوامي بیاز طلبيكا جھت امتيمراس در رابطه با ي انگلی بازیرنما  قابل توجه است كه آغاز دو

 و یريرا درگيف در شرق  و جنوب كشور رقم زده شد زي تبار ھمزمان با مراسم تحلیسي  انگلی ھایپاكستان

  !مخالفت ھا  از سر گرفته شد

س و يت طرفداران انگليكه اكثر نيدانم و آن ا یز مي خوانندگان عزۀك مطلب  را قابل  تذكر و تفكر ھمي یادآوري

 را ی جھانۀت  افغانستان و امكانات جامعيگران  فرصت ھا ، آرامش، ثبات، امني دی برایكا كه در خوش خدمتيمرا

، پاكستان گره خورده است  ی، اس، آی اند كه سر نخ آن به آیئ گرفته اند پشتونھایدر رابطه با كشور ما به نابود

  !   در منطقه باشدیك  كشور مستقل و قويخواھد افغانستان به عنوان  ی است كه نمین كشوريتان نخسترا پاكسيز

 افغانستان ھم ی  پاكستان و دولت مركزی، اس، آیره خواران آين  جيت مخالفيكه  اكثر نيلب تر از آن  اجا

 از یاسيك گروه سي طالب به عنوان یلان اصيكه، حام نيا! ندي نمای اند كه ھمواره مخالفت نموده  و میئپشتونھا

 آنھا یلي و قبای قومی به ساختارھاید بستگي نمای می و اقتصادی، نظامیاسي سی ھایوجود آن ھا  بھره بردار

  ! دارد

م، يه، تعلي رشد، تربی طالبان و بستر اصلۀنيشي ھا و عدم توجه آنھا به پیكا در اطاعت از پاكستانيمرا یشتاب زدگ

ه  افغانستان بۀيكا در قضيمراون ياسيكا و سيمراست نشان داد كه يگر نبوده و ني دیه جز پاكستان جاز آنھا كيتجھ

ر ساخت عالوتاً  يب پذين بار آسي دومیگاه مثبت و فعال خود را در افغانستان براي معقول، جاینده نگريدور از آ

 ی ھایئكا را ھمسويمرابا افغانستان ی كه در جنگ ئخصوص كشورھاه ن كشورھا بي را كه در بیت مناسبيموقع

  ! از دست داد، كردندیاسي و سینظام

ه يسھا عليمضافاً مخالفت انگل. دي نمایكا در برابر عمل انجام شده قرارگرفته باشد را ممكن ميمرانكه ي احتمال اءً  بنا

 توطئه از طرف آنھا كه نين حمله، احتمال ايكا آن ھم در نخسيمرا با یئش طالبان، در ھمسويدست پرورده ھا

  ! كندي تر می را قو،ده شده باشديتدارك د
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چاره يكا بيمراكه اگر چنانچه درست باشد مطمئناً ! ده باشديكا ديمرا ی برائیسھا خواب ھايرسد كه انگل ینظر مه  ب

  ! ر خواھد شدين گي در افغانستان زمیتر از شورو

حت  يكا را  نصيمراره ين  و غي، چیسھا، شورويمله انگلج ان جھان،  منياست مداران و نظامي كه اكثر سیزيچ

  !   آن شده اند ی و مبتال سابق واردیسھا و شوروي شود كه در گذشته انگلیئ ھاید وارد بازينمودند كه نبا

 در رابطه با افغانستان عبرت یس و شورويه و سرنوشت انگلياست مداران آن نه تنھا از توصيكا و سيمراسفانه أمت

 را یك حركت دوگانه افغانستاني تبار اعتماد نموده و در یسي انگلی ھای غلط پاكستانیرھايل و تفسيه كه به تحلنگرفت

  !  از دست دادند، توانستند بسازندیكه م

  حكومت ۀنيران كابيكه ھم جنگ ساالر و محكوم نموده بود و ھم وز یكا در استفاده از كسانيمرا ۀ دو گانیباز

  ! و قانون منصوبی بر دموكراسیمبتن

  !ن مبارزه با مواد مخدريولؤو ھم  مس! ع مواد مخدري ھم عامل كشت و توز

  !ن القاعده و طالبيھم مخالف!   ھم طر فداران القاعده و طالب

  ! ی دولتیاست ھايون سيھم او پوزس! ی دولتیاست ھاي سیول اجراؤ ھم مس

  !د باش ی آنھا مۀل كننديو ھم تمو! ستھايھم  مخالف ترور

! تواند ی ھا انجام داده نمئیكايمرااست ي را بدون سیرا كاريز!  كه عمالً و علماً از خود اراده نخواھد داشتی دولت

  . توانندیھا انجام داده نمي پاكستانیل ھاير از تحلي را غیكا ھم كاريمراھمانگونه كه 

 یزيرا چيد زيا چگونه و از كجا آغاز نماش ريدانست برنامه ھا یافته كه خود ھم نميل يچاره دولت تازه تشكي ب

  ! كه در بن داده شده بودیئا بكند جز وعده ھايد و ينداشت كه بگو

  !دي روبرو گردی و خارجیش به مشكالت داخلين روزھاي از نخستءً بنا

) نکنه تانک داشت و نه با( مردم ۀبه اصطالح عام!  نداشتی مردمۀپشتوان!  كه پول نداشتیگر دولتيعبارت ده ب

 یكه  برا ی كسانۀشين افكار و انديرا تناسب بيح فكر كردن ھم محروم شده بود زيدن و صحيشياز مستقل اند

 كه انتخابش كرده بودند فاصله یشه و افكار كسي انجام بدھند با اندیخواستند كار یم گرفته بودند و ميافغانستان تصم

  ! داشت

  ! ك شبه معجزه خواھد شديكردند كه  یدند و فكر ميشي اندی آنھا مۀ ھمۀشي كه جدا از افكار و اندیمضافاً مردم

كه وعده  نيجز ا! ريا خيتواند  ی انجام داده میا كاري كه خودش اطالع نداشت آیده شخصيدوران رسه دولت تازه ب

  ! دارند بدھد ی كه مردم نسبت به ضرورت آن احساس جدئی آرزویھا

 ی می با مفاسد اداری قدرت صحبت از برخورد جدۀكيه بر اريپس از تكن روز يس جمھور منتخب بن در اولي رئ

سفانه أدھد تا  جنگ ھا را مھار كند كه مت یو تالش به خرج م!  دي گویدار سخن ميت پايكند و از استقالل و امن

  ! شود یق حاصلش نميچندان توف

با . دي رو برو گردیاديب و فراز  زيبا نش یكا  و دولت مركزيمراات مشترك يد، عملي گردین منوال سپريك ماه بدي

شتر از يا  بين بود كه در قندھار و پكتيباشد جالب ا ی قندھار می از پشتونھای حامد كرزیكه شخص آقا نيتوجه به ا

ه ك مايرا پس از يز.  آورد یدست مه  را بیقاتي توفیاما در قسمت نظر جامعه جھان!  داشتیريگر درگي دیجاھا

  ! دير گرديو داي افغانستان در توكی كمك به بازسازۀ جلس١٣٨٠در اول دلو

 و ی بازسازیب متعھد شدند كه برايران به ترتي ای اسالمیجمله جمھور  شركت كننده  منین جلسه كشورھايدر ا

  . ر  بپر دازندي را به شرح زئیت در افغانستان كمك ھاياستقرار امن
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 .ون دالريلي م۵۶٠ران  ي ای اسالمیجمھور -١

 .ون دالريلي م۵٠٠ه اروپا مبلغ يحاد ات -٢

 .ون دالريلي م٣٠٠كا مبلغ  يمرا  -٣

  .ون دالريلي م٣٠٠ا مبلغ يتاني بر -۴

  :ران در رابطه با افغانستان گفتيرامون موضع ايپای  مصاحبه یط ل زادي خلی زلم١٣٨٠ دلو٢سه شنبه

 یكا را برايمرا مرگ بر ی شعار ھاند كه مالھايگو یست؟ اما ميران چي ایاست خارجيمن آنقدر اطالع ندارم كه س

 یران و جناحي ایم كه مالھاي گوی كنم، میكا را ميمرا ی كه كار ھایمن به عنوان كس.  دھندیاد مي ی افغانیمالھا

 یران در امور كشورھايم ائي گویما م! كنند فرق دارند ی آن كار میاست جمھوريكه در وزارت خارجه و ر

  )٢١(!مناطق جنوب غرب دخالت نكند

 ی از فساد جدیري جلوگیما در پ!   ما مھم استی برایساختن بانک مركز:  گفتی كرز١٣٨٠ دلو ٣چھارشنبه 

  !ون دالر داده شوديلي م٣٠٠ ما تا اول سال ید برايبا!  خواھندیت ميم و مردم از ما امنيھست

ال ين فرھنگ، محمد محقق، سھيامك عبدهللا، محمد يو با حضور چھارتن  از وزراء ھر يز گرد توكين حال مي در ھم

م خودشان مصمم يشود گفت كشور ھا در تصم ی كه گرفته شد، میمينظر شما تصامه ب( ال كه ؤن سي با ایقيصد

  )انه؟يھستند 

ت يرند و ما در جديگ یم مشترك مي در امر افغانستان تصمین المللين بار است كه مجامع بي اولیبرا: در پاسخ گفتند

  !ميآن شك ندار

  !دي نگردیز رفت كه از طرف پاچا خان ھمكاريا و گرديطرف مناطق پكته  بیت كرزيأن ھي  اول١٣٨٠ دلو ١۴

 سخن ی عبدالحیقاض.  در مشھد و تھران بسته شدیدفاتر حزب اسالم: راني اۀنقل از روزنامه   ب١٣٨٠ دلو ٢١

  !دي نمای مدار و مالقاتيار فقط در منزل خود با دوستان ديحكمت: ار گفتي حكمتیگو

  ! خودشان دست بزنندیطنت ھايست كه به شي نی كسانیران جايا: ر كشور وقتي وزی الریموسو

كه او را به ای توافق نامه . شان عالوه كردنديا! مجلس بن شرم آور بود:  گفتی مطبوعاتۀ مصاحبی طیاستاد ربان

راكه دولتش در ي بود زئیث رسواي ھر ح كه رخ داد ازیاتفاق! رنگ شرم آور سازمان ملل بوديد نيه كشانيحاش

ت أيم ھيداشت یاگر ما اطالع م. شان عالوه كردند سازمان ملل سر ما كاله گذاشتنديا! ل شده استيرون مرزھا تشكيب

  )٢٢(!مي فرستادی میقو

  !م كرديكسال تحمل نخواھيش از ي را در افغانستان بی خارجیرو ھاين: ینقل از ربانه ب

 یم فقط در كابل گرفته مي است تصمی بن فقط مشورتۀم قول داده بود كه جلسي برایميبراھاخضر ا:  گفتیربان

  !شود

س توسط يكا و انگليمرا یروھايكه  ن ی آن ھم در زمانی كرزی نفر طالب توسط آقا٣۵٠ ی جالب تر از ھمه آزاد

 ی پشتونھاۀنكه عمق رابطيبر اكا بوده باشد، عالوه يمرا ۀشوند است كه اگر چنانچه بدون مشور یطالبان كشته م

 ی تبار منعكس میسي انگلی ھای را نسبت به نفوذ پاكستانی كرزی ھایدھد ناتوان یافغانستان با پاكستان را نشان م

 و شمال و ی مردم  شمالیكه خون كشتار دسته جمع یآنھم زمان! دي نماین گونه آزاد ميد كه قاتالن ملتش را اينما

  ! دي چكی از چنگال آنھا م افغانستانیمناطق مركز

ست كه  نسبت به يس تباري انگلی ھای نشان از نفوذ پاكستانی طالبان پاكستانیاند كه آزادي نمایقت امر حكم ميحق

  !  كنندی تر عمل می ھا قوئیكايمرا
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 و نشان كا خطيمرا خودشان یب  اصلي رقی ھا برایسيرود كه انگل ین احتمال ميگر اگر اشتباه نكنم  ايعبارت ده ب

  ! آنھا است ئی فھمانند كه افغانستان در قلمرو منطقه یده ميكش

 را در ی جھانۀان فعل و انفعاالت نه سال حضور جامعيتوان  لمس كرد كه جري میت مطلب فوق را زمانيواقع

  ! قرار دادیكا مورد بررسيمراس  و ي انگلیرابطه با بگو مگو ھا

 سر ی شان ھر چند گاھی و اقتصادیاسي، سی نظامی ھایت و توانمندي موقعگر متناسب بهي  دیر كشورھاي البته سا

!  ل شده انديس تعديا انگليكا و يمرا از دو قدرت یكي ۀواسطه  را عنوان كرده اند كه بیئ ھایاز طلبيتكان داده و امت

  ! را داشته اندیشتريدات بيكأش تيدگاه ھايانه  نسبت به  دين ميه اروپا در اياگرچه اتحاد

 كه یده  و ھر روزير گرديب پذي پاكستان عمالً آسی ھایب كاريس و فري انگلۀكا در برابر توطئيمرابه ھر صورت 

 اش كمرنگ تر یك آن در رابطه با مواضع  قبليتپلماي و دی، اجتماعی، اقتصادی، نظامیاسيت سي گذرد  موقعیم

  ! دارمير مينرا ذيالً تحر از آی گردد كه بخشیده و مي  گردیده و چه بسا كه منتفيگرد

  ادامه دارد

  

  :يادداشتھا

  .مبين مواضع پورتال می باشند و نويسندۀ مطلب در قبال آن کدام مسؤوليتی نداردتمام آنچه در ذيل می آيند، 

داريم به صراحت می نگاريم که در نکات آتی نه تنھا با " افضلی"ی ابا تمام احترامی که به ھمکار گرامی ما آق

  : شان موافق نيستيم، بلکه به شدت مخالف آن نيز می باشيمطرز ديد

 تکريم به عمل آورده است، پورتال را عقيده برآن است که " مسعوداحمد شاه"شت نويسنده که از دا خالف بر-]١[

ه  از قبيل گلبدين، سياف و مزاری، يک تن از قاتالن ملت ما بوده و بوی نيز به مانند ساير ھمسلکان و ھمقطارانش

  .اساس اسنادی که وجود دارد، به عالوۀ قاتل مردم، خاين به کشور نيز می باشد

می " جامعۀ جھانی" ما از آغاز تشکل پورتال با صراحت ابراز داشته ايم که آنچه را امپرياليزم زير عنوان-]٢[

، که کشور ما را می باشندخواھد به خورد مردم بدھد، تمام آنھا بدون استثناء شرکای جنايتکار امپرياليزم امريکا 

  .اشغال و مردم ما را قتل عام می نمايند

 تحقيقات نشان داده که در جريان بيش از سه دھه حاکميت قدرت ھای استعماری در افغانستان، دشمنان -]٣[

ليت ھای  اعم از کشور ھای ھمسايه، منطقه و يا جھان، با تمام قدرت کوشيده اند تا در بين تمام اقوام و مافغانستان

که با تأسف تمام آنھا من جمله پاکستان و ايران در اين ھدف شوم . افغانستان، مزدور و وطن فروش دست و پا نمايند

شان موفقيت ھائی به دست آورده قادر شده اند تا عناصر ضعيف النفس و وطن فروش را در خدمت خويش قرار 

  .بدھند

خاينين : حدود نگرديده، باز ھم با تأسف می توان نوشتم مشخصی مليتيا اين افراد خاين به کشور به يک قوم و 

  .بدون استثناء در خدمت بيگانگان قرار دارند... تمام اقوام و مليت ھا اعم از تاجک، پشتون، ھزاره، ازبک، بلوچ و 

 AA-AAادارۀ پورتال

  

  


