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  "افغانستان و آسيای ميانه " کنفرانس

 نظری بر مداخالت صريح همسايگان بر اوضاع
  قدرات افغانستان و م

گان با شرکت نمايند"  و آسيای ميانهافغانستان"  زير نام یکنفرانسسه شنبه يازدهم نومبر ديروز 
دوشنبه مرکز تاجيکستان داير  رشه جمله همسايگان افغانستان در ان منسی کشورجه بيشتر از
 تاثيرات آن نستان وروی اوضاع سياسی کنونی افغا اجندای اين گردهم آيی دو روزه را غور. گرديد
 ممالک همسايه، توليد بی سابقۀ مواد مخدره، سهم گيری کشورهای همسايه در بازسازی بر

  .افغانستان تشکيل ميداد
ر اين گردهم آيی ستراتژيک تاجيکستان، که مبتکمعاون مرکز مطالعات »  يف اهللا صفروفص«

  : افتتاحيۀ خود چنين گفتۀبود، ضمن بياني
زی زياد شده حکومت مرک فغانستان وضعيت شدت گرفته است، فشار طالبان بردر حالی که در ا"

 تاجيکستان، بويژه مرکز مطالعات وانتقال آن افزايش يافته است، دولت راست، توليد مواد مخد
همسايه  به حل مسايل اين کشور» !«خواهد با اين ابتکارتژيک وابسته به رياست جمهوری، ميستراي

  ."کمک کند
هم آيی موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت اما محراق اصلی صحبت مذاکرات درين گرد

  . دولت اسالمی افغانستان با طالبان بود
سفير » علی اصغر شعردوست«گوها داير گرديد،  و اين گفت در کنفرانس مطبوعاتی که بعد از

لبان تاکيد نموده، چنين رژيم آخوندی ايران در تاجيکستان بر موضع دولت ايران عليه مذاکرات با طا
  : گفت

افراط . ديدگاه کشورهای غربی مبنی بر مذاکره با طالبان مقوله ای نيست که مورد قبول ما باشد"
گرايی به هر شکلی برای منطقه خطرناک است و تقسيم بندی افراط گرايان به معتدل وغيرمعتدل 

شته هم صدای آزادی خواهی مردم غلط و عبث است که نيروهای ملی گرا، نيروهايی که در گذ کار
افغانستان بوده اند، در جبهۀ شمال جنگيده اند، آنها را قدرت بدهند و با سلفی گری، افراطی گری 
بشدت مبارزه کنند و کار افغانستان را به خود افغانهای روشنفکر و ترقی خواه و ديندار بسپارند که 

  ."ندت کنصيانلدند چگونه از کشور خود حفاظت و آنها ب
يايد که دولت ايران از مداخالت ممالک   چنين بر می»دوستعلی اصغر شعر«از صحبت آقای 

حاال  افغانستان بسنده نکرده و در سه دهۀ اخير جمله ايران در جنگهای ويرانگر  منهمسايه
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ميخواهند که اين سرزمين بال کشيده را يکبار ديگر ميدان رقابتهای سياسی  سلفی های عربستان و 
  .ژيم افراطی ايران ساخته و خون هزاران افغان بيگناه را يکبار ديگر بريزندر

نموده و اين  را در مورد مذاکره با طالبان ابراز مخالفت جدی خود» علی اصغر شعر دوست« آقای
يران ادامه و تشديد جنگ را وی منحيث يک ديپلومات رسمی رژيم ا.  غير معقول خواند مذاکرات را

وی در . جدًا رد ميکند مذاکرات بين افغانها را کند وا خون افغان ميريزد توصيه ميآن تنه که در
 ۀ نيروی رهبری کننده برای آيند»!«منحيث مناسب ترين  شمال را ائتالفجريان صحبت خودا

  !افغانستان پيشنهاد ميکند
 زياد ندازۀنسبت به نيروهای ائتالف شمال تا ا» آقای شعردوست« مندی و  حسن نيته  اين عالق

وی به صحبت خود ادامه ميدهد و شنونده و خواننده در چند جملۀ بعدی .  است ال برانگيزؤس
  :وی ادامه ميدهد. يابد  خلق شده راه میسؤالبه جواب  صحبت وی،

و جهد  به جد روزهايی که طالبان در افغانستان می تازيدند، نيروی متحد شمال را دو کشور در"
 ۀصحن چطور شده است که امروز ايران و تاجيکستان از. ران و تاجيکستان اي- حمايت ميکردند

کشورهايی از چندين هزار کيلومتر آن طرف تر  نقشی نداشته باشند و» ؟!« افغانستانۀمديريت آيند
همين ساعت که ما در اين کنفرانس  بيايند و برای افغانستان نقشه بکشند، جلسات برگزاری کنند و

  ."البان مذاکره کنندنشسته ايم، با ط
زمان تسلط  به خاطر دارند آه در» آامًال« ملت افغانستان و جهان به اتكاء به حقايق مبرهن تاريخی 

ربانی ـ مسعود، بعد از فرار بزرگ و  طالبان، ائتالف شمال و جميعت ، يعنی حكمرانان  دولت ناآام
  و خاك پناه برده و ساحۀ آوچكی ازآور، باالخره به گوشۀ دور ترين اين آب عقب نشينی های شرم

 جهان و تاريخ بازهم شاهد اند آه اين ساحه هم از تسلط ....خشان را اقامتگاه خويش ساختندبد واليت
 و حمله بر آسمان ١١جريان سپتمبر   اگر خارج ميگرديد،٢٠٠١اين گروه فراری در خزان سال 

   !!خراش های مرآز تجارت جهانی به وقوع نمی پيوست
  آزموده شدۀامريكايی و سرازير شدن آزموده هایهای  B 52يان شكست طالبان و بم افگن های جر
 !!ارگان های دولتی همه بياد داريماشغال  های جنايت آاران جنگی چندين دهه را درهگرو

، بازهم » بن « ِ های مخفی و جلسۀ ناآام و تصنعیهمه ميدانند آه با آار سازی   ماجرا رابقيهبلی، 
  !! گرديدو نصب آزمايش شده بر ملت افغان تحميل  نظارشورای

  
  !!داد باد شد و باران شد و خدا مراد خوشه چين را

  
هوا ياد برده اند که هر روز يک  مگر مردمان تاجيکستان از": می افزايد» آقای شعر دوست«باری 
 و برای جبهۀ متحد شمال سالح ميبرد؟  نظامی از ايران در شهر کوالب به زمين می نشستپيمای

اما آنچه امروز در افغانستان . اين روزها را نه مردم افغانستان از ياد برده اند، نه مردم تاجيکستان
  ."جريان دارد، بر خالف مصالح منطقه و بر خالف مصالح افغانها است

 آاری های همسايگان غدار نخير، مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان آه درين سه دهه بازيچۀ خيانت
آنچه را جناب نمايندۀ  ٱخوندی ايران به صراحت و بدون خجالت ابراز نموده  قرار گرفته اند، هرگز

را در  نيت اين همسايه و رژيم ضد بشری آن وعدم  مراعات حقوق بشر. اند، فراموش نخواهند آرد
فرد فرد اين آب و خاك  د مينمايد، برحق مهاجرين مظلوم افغان ، با مظالمی آه هر روز بر آنان وار

  .... معلوم ميباشد
  

  او غش باشد خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان         تا سيه روی شود هر که در
  

همچنان بر ملت رنجور و جنگ زدۀ افغان معلوم ميباشد آه به تائيد وزارت دفاع افغانستان و قوای 
 مسير هزاران طفل و بزرگ افغان منفجر ميگردند، از های آشنده آه در» مين « ناتو، بيشمار 
انواع و اقسام سالح آشنده  ....ترس طالبان قرار ميگيردايۀ مسلمان غربی افغانستان به دسهمين همس
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ملت !  بلی ....طالبان به فروش ميرساند، از همان تاجكستان سرازير ميگردد ای آه ائتالف شمال بر
را ميداند و ممنون از جناب شما و دولت های شما آه به آن به بی  ين هامظلوم و بی پناه افغان همۀ ا

  !!حيايی همۀ اين تجاوزات مغرضانه را اعتراف ميكنيد
پرده از چهرۀ » علی اصغر شعردوست «بنا بران درين مقطع صحبت غير ديپلوماتيک خود آقای 

غانها از رحمانوف ها به رحمان ها واقعی ايران و تبانی آنها با رژيم تاجيکستان که به قيمت خون اف
بودن عناصر  تبديل شدند، برداشته و ماهيت ضد بشری و ضد افغانی اين دو رژيم غدار و مزدور

نامبرده سهمگيری فعاالنۀ دولت ايران و . وابسته به جبهۀ متحد شمال را برمال ساخته است
هشت  و فت گانۀ پيشاورزاب هدر تشديد جنگهای داخلی بعد از به قدرت رسيدن احرا تاجيکستان 
  : مات جنگی چنين اعتراف مينمايد تائيد نموده و به ارسال سالح و مه،گانۀ ايران

مگر مردمان تاجيکستان از ياد برده اند که هر روز يک هواپيمای نظامی از ايران در شهر کوالب "
  "به زمين می نشست و برای جبهۀ متحد شمال سالح می برد؟ 

دولت ايران را » !«و بشر دوستانۀ » !«وم که اگر مردم تاجيکستان اين خدمات انسانیبايد ياد آور ش
فراموش کرده باشند، فاميل های دو ميليون افغان بيگناهی  که در اين سه دهه اخير به شهادت رسيده 

 بيوطن حق فراموش کردن سهم نًا که ميليونها افغان آواره وئاند، فراموش نخواهند کرد و مطم
  .   اخير افغانستان بخود نخواهند دادۀرا در جنگ غير عادالنۀ اين سه دهگان بخصوص ايران ايهمس

گان بيشتر از  نامگذاری شده بود،  نمايند" افغانستان و آسيای ميانهگردهم آئی " که کنفرانسدر اين 
 ۀبارخويش گرد هم آمده بودند و در جهان برای ابراز نظر و طرح ريزی منافع ملی  سی کشور

موضوعی که هيچ جانبی به آن اشارۀ نکرد، وقايع چند ماه . و بحث نمودند موضوعات مختلف جر
چند ماهی که . چند ماهی که در آن تن ها بم به صفحات جنوب افغانستان ريخت. اخير افغانستان بود

سلسلۀ نسل اين رب شان در قندهار آغاز شد، واز بمباردمان عروس و داماد و دهها عضو فاميل و اقا
ادامه ... و و کشی در  عزيز آباد شينديد، سيد آباد وردک، لغمان، خوست، دوباره در قندهار، غور و

  .يافت
» ليوال عبدالغفور «اغلی ، و مقدرات افغانستانمورادر  مداخالت صريح همسايگان در مورد

يزی که کم بود و چ ": مطالعات منطقۀ در افغانستان ضمن سخنرانی خويش چنين گفت مرکزرئيس 
ما به آن اشاره کرديم، اين است که تاثيرات بالمقابل است و همان طور که وضع  افغانستان در 

افغانستان  ستراتيژيهای آنها نيز بر کشورهای همسايه  تاثير دارد، کشورهای همسايه و سياست ها و
 های غلط همسايه ها و ستراتيژیم که از اين باب هم صحبت شود که تاثير دارد،  ما توقع داري

  ."  در خراب شدن وضعيت افغانستان مؤثر بوده است مداخالت آنها چقدر
  

  الج درد  پنهانی  ماــــدردا  که ع
  ارۀ پريشانــی ماـــافسوس که  چ

  برعهدۀ جمعيست که پنداشته اند
  ـی ماـه ويرانــآبادی خويش را بـ

  
    
  

  .يدئ در لينک  ذيل مطالعه نما را ميتوانيدکنفرانس گزارش مکمل اين: نوت
  
     

link:http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2008/11/081111_si-    afghan-conf.shtml -  
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