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 هم میگويم که افغانستان اشغال نیستباز
 

 !انصاریغالم برادر محترم و عزيزم 
مؤثرتر ابراز نظر  و ، معقولتررپسنديده ت، روستانه بوده خواستم شیوه های بهتنوشتۀ ديروز من يک پیشنهاد د

 آموزنده، مفید ودر غیر آن خواندن يک نظر مخالف  ،مطابق مقتضیات عصر وزمان بعرض برسانم را مخالف
هموطن عزيزم . افغان از صمیم قلب احترام دارم  مسرت بخش است تا رنجش آفرين، من به نظر شما بحیث يک

 .نموده جهات مهم قضیه را توضیح نمودندو آموزنده  جناب محترم عبدالمنان کريم موضوع را تحلیل همه حانبه
قسمت  و، اين نوشته بدن در تفهیم آن کوتاهی نکرده باشمبدقت و به غور کامل خوانده باشید و م اگر شما نوشتۀ مرا

بروی اسناد مؤثق  بر افغانستان تقسیم گرديده، بخش اول توضیح اقدام امريکا و متحدين مبنی بر حملۀ نظامی است
از اين حمله  نظريات مؤافق و مخالف و هکذا در بر گیرندۀ ،دو رسمی مقامات ذيصالح امريکا و سازمان ملل متح

 . مؤاخذ معتبر
 .که خود به آن معتقدم بخش دوم نظر شخصی خودم است با ارائۀ داليل مبنی بر اشغال نبودن افغانستان

است که صورت گرفته  يینساخته و بیان نکرده ام آنچه به تحرير در آمده مبتنی بر واقعیت هاتیوری را کدام  من 
ه و بیان نظر شخص خودم متکی بر داليلی است که بحیث يک افغان برايم موجه بوده و حق ابراز آنرا به خود داد

 .ام
بازهم به جرآت و صراحت میگويم که وطنم اشغال نشده، يک اقدام عجوالنه، بدون سنجش و بدون شناخت واقعی 

يی که تصور میرفت که با چپه کردن طالب غائله ختم شده و با دوستی و جامعۀ افغانستان بر مبنای حس انتقام جو
اوضاع آرام و مساعد گرديده بعد از يک اقامت کوتاه مدت شال هارا تکانده از اين امتیاز بخشیدن با دشمنان طالب 

ينش مردابی را نديشی امريکا و متحدا اين کوتاه نظری و عاقبت نا. تا کار عراق را يکطرفه کنند وطن می برآيند
و دوستان  و راه بیرون برآمدن معضلۀ بزرگ ديگر است بوجود آورد که با گذشت هر روز در آن فروتر رفتند

داشتند امريکا و متحدينش ندر جامعه شناخت و اعتباری  که بکمک امريکا بقدرت رسیدند که فاسد و دزد و رهزن
جیب  ، عفت خود در صدها بازار سودا نموده اند،همدست شده را درين مرداب بلعنده بیشتر تیله داده و با ديگران

و منتظر خروج قوای  جامعۀ جهانی را تهی نموده و به حماقت شان خنديده و خودرا مالک ابدی اين وطن شمردند
، بعد از غیبت چند روزه خدمت تقديم « امريکا و متحدين ناکام می برآيند»نوشتۀ آيندۀ من ) .ولی نعمت خود اند 

 .(یگردد م
آنچه امريکا و دوستانش در افغانستان انجام دادند شک و با بر رسی دقیق و مطالعۀ اسناد مراجع معتبر اين ممالک  

بحیث ابر قدرت يکه  امريکاعاقالنۀ سیاسی  و طرح های دراز مدت ها پیش بینی موجوديت  ترديد مرا در مورد
نه در ساحۀ نظامی  اصاًل باشم و اگر ساده لوحی سیاسی نکرده باشم و سطحی ننگريسته افزونتر ساخت، تاز جهان

در  را ايجاد نمايد و امريکا را پالن گذاری های مثمر که رفاه مردم افغانستان خدمات ملکی اثری از در تهیۀ و نه
بین وزارت  همآهنگی و انسجام از روز اول ورود تا امروز نه تنها بهدف برساند بنظر نمیرسد، بودرچه پالیدن ه

وجود نداشته بلکه اين تفاهم، همآهنگی و انسجام بین ممالک عضو ناتو در  امريکا CIAخارجه، وزارت دفاع و 
انکشاف اقتصادی افغانستان متکی بر اسناد نشر شدۀ خود امريکا مطابق به يک طرح مشخص عمل بر قرار نبوده، 

بوده ونه ناتو آ مادگی الزم الجستیکی و سوق الجیشی را برای انجام نمملکت با اهداف معین بر اساس اولیت های 
  اين وظیفه داشتند

آزادی خودرا داشتند تا تعقیب يک ، هر عضو ناتو در انتخاب ساحه و برخورد با حوادث (مبارزه علیه تروريزم ) 
 .طرزالعمل واحد قباًل آماده شده

کوره های آتشین روز گار بر آمده اند ، بعد از تحمل اين  بسی ازآن  مردم  ووطنم  در طول تأريخ اشغال نبوده 
ظلم، ستم و تجاوز بیرونی و خیانت های اوالد خودش زنده ماندن  تهاجمات، لشکر کشی ها قتل عام و ويرانی  همه

مملو از  افتخارال انديشه های مغرضانه و تجزيه طلبانه بر گذشته های پر اح. و بقای اين ملت مايۀ تعجب است
برويد منابع و از ما نشنويد و نخوانید  .و تأريخ را تحريف می کنند اين وطن کثافات را می پاشند واقعیت های
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 نزد کدام مملکتی قدرت سر باال کردن و نی گفتن در برابر آن آيا که در جهان آنروز ورق بزنیدتواريخ انگريز را 
برای محافظت جواهر تاج هنمی و اهريمنی وقت براين وطن بینوا و بیدفاع جاين قدرت جبروتی،  ؟وجود داشت

تجاوز نمود  بر اين وطن و با چه ساز وبرگ نظامیامپراتوری اش يعنی هندوستان آرزوی تصرف افغانستان نمود 
نی به و فرزندان سر سپردۀ آزادی اين خطه چه درس ماندنی و فراموش ناشد به چه سرنوشتی دچار شد ولی عاقبت

 .نداختا حیرت ، اين شکستن زنجیر اشغال نه تنها برای انگريز قابل باور نبود بلکه جهان را بآنها دادند
 کمک باکه تجربۀ انگريز را ناديده گرفت به هوای اشغال اين سرزمین  دور نرويد نزديک بیايید، شوروی زمان 

که زمین زير هیبت  قشون سرخ، موزه پوشان معرکه شدبود داخل تا دندان مسلح و مجهزکه حکومت بر سر اقتدار 
و تأريخ شش دهۀ شان شکستی را نديده قیام های ملی گرايان اروپای شرقی را يکی پی ديگر  قدوم شان میلرزيد

واز آسمان از غرش پر نستاناافغدر تجاوز بر ،می شدندسرکوب نموده بودند و اردوی قهرمان فاتح انقالبی نامیده 
زمین زير ارابه های زنجیر دار شان می لرزيد وچه داشتند به استثنی اتوم که برای ی شان آرام نداشت وجنگنده ها

استحکامات به اما اين همه وسايل و تجهیزات و .خفه کردن اين نعرۀ آسمان خراش آزادی خواهی افغان بکار نبردند
به با  را خللی وارد نکرد و اين زنجیر اسارتارادۀ پوالدين راد مردان آزادی خواه افغان متشکل از همه اقوام 

پرداخت بهای گران درهم شکستند، اينکه به اين رستاخیز ملی افغانستان چه خیانت ها صورت گرفت چه معامالت 
 .توسط اين اعمال لکه دار ساختو سوداگری ها شد نمیتوان عظمت و قربانی اين جهاد را 

افغانی ام بمن اجازه نداده، اولتر غرور اشغال وطنم را در فکرم راه زگهر  2441حوادث بعد از ماه اکتوبر سال 
نداده که اين تجاوز غیر مجاز و اين همه مداخالت نا جايز را اشغال بدانم ، در زمان اشغال شوروی هم با بسی 

هايی که عاقالن وطنی و سیل بینان خارجی که واقعیت های افغانستان را درک نمیتوانستند در مشاجره بودم آن
نمی از افغانستان گذشتۀ روس و قدرت نظامی اش در دل و دماغ شان هراس افگنده بود و متواتر می گفتند روس 

به ايجاد دولت ائتالفی بسازيم ويا  با  وادار و که روس را به اصالحاتيد در جستجوی راه سومی شد ا، بآيدبر
م اتاست که با سر سختی با اين منطق می جنگیدم و احساسخدايم آگاه  .طرح آشتی ملی داکتر نجیب همکاری نمايیم

 برايم میگفت مقاومت، شرائط منطقه و بین المللی  و تحلیل اوضاع و احوال، شناخت مردمم و گذشتۀ تأريخی وطنم 
البته از مداخالت  .و با شرمساری از خاک افغانستان بیرون می شود ، سرافگندهشده روس شکسته، ويران باآلخره

امريکا، متحدين غربی، ممالک اسالمی نمیتوان انکار کرد ولی اين آزادی بخون افغان بدست آمد ونه پول، اسلحه و 
 .استنگر امريکايی

افتخار میهنم است که با همه بیچارگی عقب افتادگی و هزاران درد و غم و رنج در قله تأريخ پر و رهنمايم معلم
غرور سر بر افراشتۀ اين ملت تمثیل میگردد، هر ويرانه و رمز  پید کوهشهای شامخ هندو کوه، بابا، سلیمان و س

آن بوده وهم شاهد روزگاران درخشان تمدن های  تودۀ خاک اين وطن به هزاران افسانه را در دل دفن دارد که هم
 .حماسه سرای رزمندگی و دلیری های مردمان آن

مت ملت افغان هتک حرمت نمايم و اين ذلت را پذيرفته ديده گیرم و به عزت و کرااپس چگونه اين گذشته را ن
 .بگويم وطنم اشغال شده، در چهار سال برنامه داری ام در تلويزيون چنین حرفی از دهانم بر نیامد

ايران و  حصول منافع  دستیار آگاهانه و نا آگاهانه  طوری که بارز صاحب فرمودند با بلند کردن شعار اشغال
تا حال اشغال نبوديم نشود که زمینۀ اشغال ايران و پاکستان را  .بدست جنگ طلبان نسپاريم پاکستان نشده بهانۀ

 .فراهم نسازيم
 !هموطن

دشنامت را  و وتوهین و تحقیر و َد  وطنم اشغال نیستاين است طرز ديد و موقف من و باز می گويم که 

 .است عارف عباسیقبول دارم ولی همین عقیدۀ من است و نام ام 

 
 ختم

 


