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  تورنتو–پيکار پامير 

29-12-2011  

  سرابی بنام تأمين صلح و امنيت در افغانستان

ما طی نبشته های قبلی به تکرار گفته بودیم که جهان غرب به سر دمداری ایاالت متحده ی امریکا، 
در تبانی با انتجلنت سرویس انگليس، سازمان جاسوسی عربستان سعودی و شبکه ی جاسوسی 

 اساسًا درنظر دارند نا امنی ها را قصدًا ادامه داده  گروه طالبان را مجددًا در ارتش پاکستان ،
افغانستان به قدرت برسانند و اگر از راه مصالحه و مدارای مورد نياز به خواست اصلی وهدف های 

معين خویش نایل نيایند،  نهایتًا، این کشور باستانی را به دو بخش شمال و جنوب منقسم خواهند 
منتها رسيدن به چنين هدفهای از قبل تعيين شده را طوری طراحی نموده اند که باید از راه . تساخ

های پيچيده تر، خونين تر  و  از راه ایجاد بحران های ساخته گی وتداوم جنگ و نا امنی  تصنعی 
. خته اندیعنی چنين وانمود سازند که در برابر گروه طالبان عاجز آمده و جنگ را با. ميسر گردانند

گزینش چنين راه خونين به این منظور صورت گرفته است که شهروندان افغانستان را درسراسر 
کشور چنان به ستوه آورده و دچار مصيبت های بال انقطاع نمایند تا از یکطرف قدرت  درک و 
خره  مقاومت شان بالتدریج تضعيف شود و از سوی دیگر، بيداد دوامدار ناشی از دهشت طالبی، باال

.                                                                      افکار و اذهان ، آماده ی پذیرش  تجزیه و تقسيم گردد

پيروزی از راه جنگ ميسر "  تبليغات دیگر جهان غرب در درازنای ده سال گذشته این بود که 
حتا برخی .  راه ها ی سياسی مانند تماسگيری و مذاکره و مصالحه را در پيش گرفتو باید" نيست 

طالبان را از طریق جنگ شکست داده " ازمقامات بریتانيایی سخن را تا آنجا کشانيدند که گفتند 
روی همين ملحوظات بود که بصورت ّسری و محرمانه در تقویت بيش از پيش این " . نميتوانيم 

را ادامه دادند، فساد و فقر و بی اعتمادی را " موش و گربه " کوشيدند ، با آنها بازی گروه خونریز 
در چهار چوب نهاد های دولتی و جامعه ی افغانستان دامن زدند و برنامه های شيطانی و غير قابل 

 اقتصادی خود شان در دراز مدت بود ، تدوین -باور را که تضمين کننده ی خواست های سياسی
.                                                                                و آنها را در قلمرو افغانستان پياده کردندنموده

( چرا چنين راهی را بر گزیدند ؟  چنانکه در باال گفته آمد، امریکایی ها و همچنان متحد نزدیک آنها 
ی که از جنگها ی مستقيم مردم افغانستان با دشمنان خارجی و چگونه با تجارب کافی ی) انگلستان
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گی روحيه و طبيعت آنان طی سالهای متمادی بدست آورده اند، به این نتيجه رسيدند که اوًال باید 
کارد را ازمجرای تداوم جنگ و جنایت ، فقر و  بيکاری ، عمليات انتحاری و انفجارهای دهشتبار، 

 باالخره ایجاد یأس و  دلسردی و نا اميدی ميان جامعه به استخوان  این ملت گرسنه گی و فساد و
غيور رسانيد، به درمانده گی عميق مبتالی شان کرد و باز با فریبکاری و دپلوماسی نوع استعماری 

                  .                                            مسحور و به پذیرش برنامه های مورد نظر مجبور شان نمود

 امریکا برای نخستين بار در تاریخ سياست و دپلوماسی جهانی خویش، چه شيوه های جدید و 
مزورانه یی را در مورد افغانستان بکار بست؟  اوًال بنام حمایت و پشتيبانی از مجاهدین افغان عليه 

و متحدان جهانی اش را نيز وادار به شوروی دیروز، سرِ  خزانه  و دربِ سالح و کمکها را گشود 
در مرحله ی دوم وپس از شکست . سخاوت های دامنه داری برای حکومت مداران پاکستانی نمود

رقيب جهانی اش،  احزاب و تنظيم های جهادی را با همکاری و همدستی شبکه ی جاسوسی ارتش 
بدل کرد، در مرحله ی سوم  پاکستان تا توانست ميان خود شان جنگانيد و کشور را به ویرانه م

را ایجاد نموده به افغانستان گسيل نمود تا آنچه بنام " طالبان " گروه سر سپرده و مزدور بنام  
غرور و ملت پروری و ترقی پسندی و شجاعت در قلمرو کشور باقی مانده باشد، توسط آنها به 

ازمان یافته ی آسمانخراش های نابودی بکشاند و در مرحله ی چهارم ، با فرو ریختاندن عمدی و س
جنگ " ، "  نجات افغانستان" نيویارک، زمينه را برای اشغال نظامی افغانستان، آنهم تحت شعار 

این سياست جدید و فریبنده ی امریکا آنقدر .  کشور فراهم ساخت" باز سازی" و  "  عليه تروریسم
ان تاریخی اش مانند روسيه و چين ، جالب و کار آ از آب در آمد که حتا کشور های رقيب و دشمن

بحالش دل سوختاندند ، صدایش را لبيک گفتند ، تسهيالت نظامی و تدارکاتی بسوی افغانستان را 
.                                                                   برایش مهيا نمودند و عمل اشغالگرانه اش را تأیيد کردند

ما بار ها گفتيم که هرگاه جهان غرب به رهبری  ابر قدرت امریکا واقعًا بخواهد  گروه جاهل، قرون 
را سرکوب کنند، ميتوانند با استفاده  از  )  طالبان ( وسطایی و دست پرورده ی خودشان بنام 

ما . د ، به انجام چنين کاری موفق شونامکانات علمی، مالی و نظامی که دراختيار دارند به سهولت
همچنان می گفتيم که هيچ عقل سليم باور نميکند که چهل وشش کشور پيشرفته، متمول  و قدرتمند 
جهان در برابر یک گروه کوچک بی علم و دانش، آنهم در یک کشور کوچک و عقب مانده یی مانند 

مریکا و ناتو  یعنی قابل باور نخواهد بود که مثًال ستالیت ا.  افغانستان به شکست نظامی مواجه گردد
یکروز بتواند حتا تصویر برگهای درختان افغانستان را بگونه ی کامًال شفاف بردارد و به پایگاه 

های نظامی خویش و استخبارات نظامی پاکستان  انتقال دهد تا با استفاده ازان ها ، سربازان روسی 

یا طيارات بلند . انجام دهددقيقًا شکار شوند، ولی روز دیگر  در عين جای نتواند چنين کاری را 
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پرواز بی پيلوت آن در یک طرف مرز قادرباشد  هدفهایش  را به موشک ببندد و توفان بر پا کند، 
یک روز مالعمر سردسته ی گروه . ولی به طرف دیگر مرز، حتا یک هدف را هم نا بود کرده نتواند

 و افغان در آید، ولی روز دیگر طالبان در محاصره ی تنگ نظامی نيرو های مشترک ناتو ، امریکا
امریکایی ها وقتی . از درون حلقه ی تنگ محاصره نا پدید شود"  با استفاده از موترسایکل " گو یا 

بخواهند ميتوانند در هر گوشه یی از جهان بزرگترین پروژه ی عمرانی را  ظرف سه الی پنجسال به 
ن امریکایی های قدرتمند قادر نباشند ظرف ده اتمام برسانند ، ولی کسی پذیرفته نميتواند که همي

سال حتا چند خيابان شهر کوچک کابل را اسفالت نمایند ، چند دستگاه یا فابریکه ی توليد ی ایجاد 
.                                                            کنند ، کشت مواد مخدر را متوقف سازند و ده ها نکته ی دیگر

طالبان دشمن امریکا " معاون ریيس جمهور امریکا اظهار داشته است که " جو بایدن " تازه  
وی " نيستند و باراک اوباما حتا یک حرف هم نگفته مبنی بر اینکه طالبان دشمن امریکا باشند

"                          افغانستان آمدیم ، نه بخاطر سرکوب طالبان ما به منظور سرکوب القاعده به" عالوه کرد که 

اینجاست که پس از تمهيد زیرکانه ی ده ساله که توأم با خونریز ی و انفجارات و دهشت افگنی 
عظيمی در خاک افغانستان جریان پيدا کرد و بخصوص ، متعاقب بر گزاری کنفرانس دوم بن که آنهم 

ذهان عامه صورت گرفت و از این طریق، تأیيدیه ی بين المللی بخاطربه رسميت بخاطر فریب ا
و  دولت " لویه جرگه " شناختن گروه طالبان را بدست آوردند و همچنان،  پس از حصول موافقت 

افغانستان برای تأسيس پایگاه های نظامی دایمی در قلمرو کشور و بدست آوردن سایر اهداف و 

می و تبليفاتی شان،  کنه سخن از زبان شان بيرون می جهد و آنچه را تا کنون مقاصد سياسی و نظا
.                                                                                        پنهان نگهداشته بودند، آشکار ميسازند

ولت افغانستان ، پایان مصيبت ها و آیا فکر ميکنيد ادغام گروه طالبان در د!   هم ميهنان عزیز
مجموع برنامه ی جهان غرب در کشور ما باشد ؟  به اعتقاد ما ، هرگز چنين نخواهد بود، چونکه 

 .                                                                                      این داستان هنوز سر دراز خواهد داشت

ووليت انسانی ، افغانی و تاریخی خویش، صراحتًا بعرض ميرسا نيم ما باساس رفع مس
ما یقين داریم که . که افغانستان و منطقه، هنوز هم آبستن حوادث خونين تری است 

در ترکيب دولت مرکزی افغانستان مدغم هم حتا گروه متحجر طالبان، درصورتيکه 
اب دیده ی ما  به بار عذ برای مردم د، بازهم آشتی و امنيت و آرامش شونساخته 

گسترش تضاد ها ، اختالفات ذات البينی ، گرایشات قومی و زبانی که آتش . نخواهد آمد
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آن از قبل مشتعل ساخته شده، منافع و اغراض همسایه ها، فشار های متعصبانه ی 
االت  که بازتاب چنين ادغام و واکنشهای مردمی و سایر فعل و انفعمذهبی این گروه و  

ل خواهد بود، برخورد ها ، رویداد ها و حوادث نا گوار دیگری را در پی خواهد ادخا
                                 .  این چيزی است که جهان غرب بالذات خواهان آن بوده و هست. داشت

که بازهم ابرقدرتها و بخصوص امریکا و انگليس ظاهرًا به  درچنين حال و احوال است 
، پا پيش خواهند ما ند و با "بين االفغانی" منظور حل و فصل به اصطالح منازعات 

، کشور ما را عمًال به  )از کيسه ی خليفه(اعطای ده تا دوازده والیت افغانستان به آنان 
 این نکته ی مهم را نيز پيشبينی باید .که هرگز چنين مباد .  دو بخش تقسيم خواهند کرد

کرد که حتا در همان صورت مصيبت بار هم، هزاران مصيبت دیگر را برای این ملت 
زیرا برنامه های استعمارجهان در . غمدیده و زجر کشيده ی آسيا ایجاد خواهند نمود

دم به چنين حاالت خونين و مصيبت بار است که به پيش ميروند و استعمارگران قدم به ق
             .                                                                                ميرسندآرزو هایشان

  آنچه ميتواند جلو توطئه ها ، دسيسه ها  و برنامه های تباهکن کشور های قدرتمند در 
هشياری، درک عميق، وحدت ملی، افشا گری و مبارزه ی افغانستان را سد سازد، همانا 

                             .        و بسفدا کارانه ی فرزندان دلير و دلسوز این آب و خاک خواهد بود

     تاکجا انجامد آخر ما جرای داغ دل                                                                                   

  .برکباب خام سوزم اخگری چسبيده است       

  


