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 80/12/2813                                                                                                       یداور بینج

 محاط به خشکه افغانستان   آیا
 برای امریکا است؟ کیژیوستراتیج و تکیوپولیارزش جدارای 

 

هم آموزنده، بخصوص  اتینظر نیاز ا یبعض ارج بوده و و استادان سابق پوهنتون کابل قابل قدر و زیعز هنانینظر تمام هم م
بخاطر نظر  ی. تشکر از محترم عباسباشد یم یقیتحق یو حت له آدیا ق،یآموزنده، دق تینها یمحترم عارف عباس ۀنام

 شان..ارزشمند 
 

 شتریب ،امریکا یبرا افغانستان را عتیاستخبارات منطقه، ارزش و موق یپروپاگندها ریاز دوستان تحت تاث یتعداد
 که امریکا هرگز افغانستان را ترک نخواهد کرد. ورزندی تأکید م وستهیاز آنچه است، بلند و باال وانمود نموده و پ

 

 یافغانستان محاط به خشکه هرگز برا گرددیم غی. خالف آنچه که تبلگرددیتعداد هموطنان عرض م نیا حضور
اگر  را نداشته و نه هم دارد. رهیوغ رهیوغ کیکونومیوایج ک،یژیسترات ویج تک،یوپولیج یامریکا ارزش آنچنان

افغانستان بعنوان  عتیداشت موق رگرماگرم جنگ سرد با در نظ امریکا شش دهه قبل از امروز، در داشت،یم
 یپروژه ها شبردیداوود خان مرحوم بخاطر پ کهیوقت، زمان یشورو یعنیش بیرق ابر قدرت متخاصم و هیهمسا

که  داد،یخان پاسخ مثبت م افغانستان از امریکا در خواست کمک کرد، به درخواست داوود ییبنا ریو ز یاقتصاد
دولت و  تیدر امر حما یهللا بدنبال سقوط شورو بیداکتر نج یپنهان یبخصوص استغاثه ها یبعد ینداد. فرصتها

که مردم  یمیتنظ یشیناک و فرسا بتیه یجنگها و 1991و  1992دهشت  وحشت و یهاش از امریکا و سمیرژ
 .شیباشد در جا - شان بودند کشورصلح ملل متحد ب یو ورود قوت ها ریافغانستان هر لحظه چشم براه خالص گ

  

 تیثیح میسرکردگان القاعده و همچنان بخاطر ترم بیفقط جهت تعق  2881در سال  ارکیوین ۀبدنبال  واقع امریکا
و  یخارج استیس نیاز دست اندر کاران و دکتر یوارد افغانستان شد. حاال هم تعداد  ان،یبرباد رفته اش نزد جهان

افغانستان را} بنا به  ۀهستند که پروژ نظر نیجمهور امریکا به ا سیمعاون رئ دنیامریکا بخصوص جوبا یمل تیامن
که  دینیو بب دیسرکش را به ما بده یگرگ ها نیا سمانیها گفته اند ر ییها که به امریکا یدرخواست مکرر پاکستان

 یضدر بع وستهیپ یمدران پاکستان استیس کهیاز آنجائ یبه پاکستان بسپارند.  ول دیکرد{ با میخواه انچطور رام ش
از دولتمردان امریکا  یگرینموده اند.  تعداد د شهیپ ییدروغگو و ییصداقت؛ دو رو یبجا شانی ها استیاز س

آنها را غافل  گریها، بار د یافغانستان به پاکستان ۀدارند که مبادا سپردن پروژ نیبوده، و ترس از ا دهیا نیمخالف ا
 لیها تبد ستیو ترور ونیمقابل هندوستان افغانستان باز هم به النه افراط پاکستان در یژیو به اساس سترات ریگ

 شود.
 

 یهمان داستان جعل ۀشان با ارائ یشان و همچنان در مصاحبه ها یهموطنان در نامه ها یبعض نیبا ا همزمان
تأسیس ساختمان  دالر و اردیکه امریکا با مصارف چند صد مل کنندی وانمود م نیافغانستان، چن یافسانو عتیموق
 .هرگز از افغانستان خارج نخواهد شد یآنچنان یها
از هموطنان را مغشوش  یلیقل ای عده اهمی و یاریهوش بس امان استخبارات منطقه عقل و یب غاتیاست که تبل نیقی

دو صورت امریکا را مقصر و توطئه  هر بالخره در و – خیهم به م یگاه و زنندی به نعل م یساخته است که گاه
 .کنندی گر قلمداد م

که امریکا با درنظر داشت نرخ  شود،ی عرض م -زنندی م لیقب نیاز ا ییکه حرف ها یزیهموطنان عز یبرا
دانانگ را امریکا  ییهوا دانیخرچ کرده است؛ م تنامیدر و  کند،ی افغانستان خرچ م که در یتورم، ده ها برابر  پول

در آنجا کشته داد و تعداد   سربازبه شصت هزار  کیدر منطقه وجود نداشت. نزد رشیساخته بود که نذ یطور
 یرا بجا تنامیو اش را تکاند و فهینشد قد د،ید کهیامریکا وقت ی. ولدیرسی به صد ها هزار نفر م شیها یزخم

مردم  کهیطرفدار داس و چکش در کشور مذکور زمان میحقق رژو ت تنامیخودش گذاشت. بدنبال خروج امریکا از و
بعد  و یالدینود م ۀده انیرا مشاهده نمودند؛ در جر یجنوب یایمردم کور یزندگ یها و سطح باال شرفتیآنکشور پ
 یگذار هیها جهت سرما ییبه امریکا وستهیبا اظهار ندامت از گذشته، پ تنامیدولت و نیلواز مسؤ یازآن بعض
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 یالدینود م یها سال ۀانیاز بل کلنتن در م تنامیشاندار مردم و دولت مردان و مراجعه نموده اند. استقبال گسترده و
 ندارد. رینذ تنامیو خیرأجمهور امریکا بود، در ت سیکلنتن رئ کهیوقت
 یدر مصاحباتش با آدم ها« افغان امیپ» ونیزیاز هموطنان بخصوص گرداننده تلو یکه تعداد یگرید ۀمسئل
 .باشدی م یافغان رتیعبارت از غ ورزندی آن تأکید م یکه متقابالً رو ،یشیفرما
و استقالل کشور  یارض تیما در امر دفاع از تمام شهامت کشور که مردم با ستیشبه ن شک و یجا چیه نیا در

متوجه بود که  دیهمزمان با یقاطع داده اند. ول و زورمندان غاصب جواب الزم و نیبه متجاوز خیرأشان در طول ت
از  یو بعض یغرب یموقع کشورها به یمبرم دارد.  اگر کمک ها ازین یبه کمک و همکار رتمندیهر انسان غ

 توانستند،ی نم یما با دست خال نیمجاهد دی. شادیرسی نم نیهشتاد قرن قبل به مدد مجاهد ۀدر ده یاسالمی کشورها
 وقت را در یمشرف بار ها در مصاحباتش شکست شورو زیوقت را شکست بدهند. هرچند پرو یشورو ابرقدرت

ی آفتاب بدو انگشت پنهان نم یآنکشور قلمداد نموده است، ول ینظام تخباراتسازمان اس یافغانستان از کارنامه ها
 ها کامالً آگاه اند.  مقابل روس از مقاومت افغانها در انی. جهانشود
آشکار  پنهان و د  یاش عمالً تحت تهد یوغرب یگان بظاهر مسلمان شرقیاز طرف همسا کهیما در حال ورهم  کش حاال

 متحده اشد ضرورت دارد. االتیدر رأس ا یجهان ۀکمک جامع قرار دارد، به  مدد و
 و یمعدن ریبه ذخا یابیو پاکستان جهت دست رانیا یکشورها یاستخبارات و یاطالعات یسردمداران و سازمان ها 

 یقوت ها اریبخاطر خروج تمام ع قرار نداشته و ما آرام و کشور یارض تیتمام فراوان و یدست نخورده، آبها
 یاجرا یکشور پاکستان برا صوص. بخکنندی م یشان لحظه شمار یبرا دانیشدن م یاز افغانستان و شغال یغرب

 یها در دشت ها یپنجاب ها و یبخصوص سند نفر از نفوس در حال انفجار آنکشور، ونیطرح اسکان ده ها مل
از کشورما، با  سافیا ناتو و یها افغانستان سخت ناقرار است. بنده باور دارم که در صورت خروج قوت کرانیب

 و رانیا یافغانستان، کشورها یوعدم مداخله در امور داخل ،یطرفیب مردر ا یو آنچنان یاحتمال یها نیوجود تضم
ًء ما، دست بردار نخواهند بود. بنا هنیم یشان در امور داخل یطانیهرگز دست از مداخالت  ش پاکستان هرگز و

داشتن روابط  یعنی یحسن همجوار بر یمبتن یخارج یسیپال» چون یکلمات ها و مردم را با حرف خود و دینبا
 یدر هرصورت ماندن واال گانیهمسا مینخواه م،ی. ما بخواهفتیفر یخال انیسخنان م رهیوغ «گانیهمسا باحسنه 
. و با مشت کوبنده مانع مداخالت و میباآنها باش یمساو یونظام یقدرت اقتصاد ییما دارا نکهیا مگر ستند،یما ن

 .میافغانستان شو یشان در امور داخل یطانیش یشرارت ها
کشور  گریما عمالً بعنوان کشور آزاد در قطار د نیبه اصطالح اشغال، سرزم ای یفعل طیتحت شرا گریطرف د از
 ییامریکا یپروا برو یب و ر،یف طهیخر یب وستهیجمهور ما هم بدون ترس، پ سیرئ آزاد جهان قرار دارد. و یها

در آن هنگام ارباب  آباد وتهران باشد؛ و ماسال یما شهر ها تختیپا که دیترس یاز روز دیبا ی. ولزندیم یلیها س
 .کنندی م رانیساکن ا یها یکنند که اکنون با سن شهیهموطنان ما همان برخورد را پتهران با 

 

چرا آنها  ستند؟یهم در پاکستان افغان ن ونیو دو مل رانیمهاجر افغان در ا ونیسه مل نیا ایآ م،یموضوع دور نشو از
رفته و در آنجا  اریبه آند یکه حاال وجود ندارد، معلومدار که از روز بد اقتصاد یاسیس دیبه آنجا رفته اند؟ تهد

بار نه،  کیشان روزانه  یافغان رتیمواجهه و غ یشماریب یاه نیو توه رهایلقمه نان با تحق کی افتیبخاطر در
ورد زبان « فرهنگ یب یافغان»زیآم نی. اصطالح توهشودی لگد مال م پا شده و ریبلکه ده ها بار ز - دوبار نه

اطالع داشته  دیهموطنان شا طور نی. همباشدی م رانیدر داخل ا ستیشوون کوته فکر و یها یرانیاز ا یتعداد
به  کیپاکستان نزد تهیکو پشاور، اسالم آباد و یشهرها یها ییبه شامگاهان در نانوا کیو نزد هاباشند که عصر 
نان بخرد  کدانهی شانی برا دیایاند که ب یمنتظر کس شان،یپر گردن پت وبلکه با  نان، دینه بخاطر خر صد ها افغان،

 ندارند؟ یافغان رتیو غ ستندیافغان ن نهایا ایکند. آ راتیخ و
 

راه  تواندی است که بدون عصا نم ییدست و پا شکسته  یضیبمانند مر یکه افغانستان فعل نستیاست، ا انیع آنچه
محمد داوود برسد،  یجمهور یها سال یها اریجهات بتواند به مع یاریبس یکشور ما رو کهیتا زمان ءً برود. بنا

و پاکستان به کمک  رانیا یکشور ها ازافغان  نیبالخره برگشت مهاجر و گانیتوطئه همسا ،یجهت رشد اقتصاد
 مغرض و گانیهمسا د،یترد آن بدون هرگونه شک و ریاشد ضرورت دارد. در غ ءبعنوان اعصا یجهان ۀجامع

 نخواهد داشت. والسالم یسود یمانیآنگاه پش دست و پا شکسته را تکه و پاره خواهند. و ض  یمر نیمترصد ا
 

 پایان


