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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe  
 

  م٠٨/٠٨/٢٠١٠
 

  

  !ما خاموشيم ميکنند وتجاهل پاکستان آشوب صادرميکند، غربيها 
  

با فجايع شش جدی وهشت ثور  طی سی ودوسال اخيرکه با کودتای شوم هفت ثور آغازگرديد ومداخالت خارجی 
 اشغال افغانستان توسط روسها به پاکستان و. بربادی ملت ما انجاميده است و همه به خرابی کشور تشديد يافت قبل از

انی پاکستان از آغاز بحران تا اکنون البته نقش شيط. ايران زمينۀ سوء استفاده ازبی ثباتی در افغانستان را مساعد نمود
. آتش به افغانستان برای هر افغان روشنتراز خورشيد است در به فسادکشيدن جنگ مقاومت افغانها و صدور مرگ و

 درجنوب وقطع خونريزی  صدور آشوب توسط پاکستان عامل عمدۀ جلوگيری ازايجاد ثبات و ،طی هشت سال اخير
شان در مداخالت جنايتبار ازپيوسته  پاکستانی با پررويی بينظيری که دارند، مقامات. استبوده شرق افغانستان 

  .  مشت پاکستان پيوسته بازترميشود افغانستان انکار ميکنند ولی بارکج به منزل نميرسد و
در مورد نقش " علم اقتصادلندن برای مکتب "برگزارش توسط سايت ويکيليکس هزارسند محرم ناتونودودوافشای 

مردم عام در که اکنون . بحيث سازماندهنده، تسليح کننده و تمويل کنندۀ طالبان افغانستان صحه گذاشتپاکستان 
 دول بزرگ غربی ديگرنميتوانند ازمداخالت دوست شان ،منافقت پاکستان آگاهی يافته اند کشورهای غربی از

" بی اساس"را با زدن برچسب تش مداخالگذشته پاکستان گزارشات برمالکنندۀ  در. کننداغماض بسادگی ) پاکستان(
- آیعملکردهای مشخصافشا شده از  اسناد٩٢٠٠٠در قسمت زيادی ازکه  از سر راه خويش بر ميداشت ولی اينبار

 دستۀ حکمتيارتذکررفته است، ، گروه حقانی وآی و اردوی پاکستان بحيث تسهيل کنندۀ پشت پردۀ اعمال طالبان -اس
 کنونیبازگو کنندۀ عملکرد " ادعا نمودند که اين اسناد  نگرديده و اين اسنادمطلق به رد  قادر دولتمداران پاکستان نيز

به اينکه درگذشته صادرکنندۀ مرگ به افغانستان بوده  بعبارۀ ديگر پاکستانيها به شکل غيرمستقيم ." پاکستان نميباشد
درعملکرد پاکستان درحالی  غييرادعای ت. اند اعتراف نموده ولی ادعا کرده اند که اين وضع اکنون تغييرکرده است

جنرال  لندن يکماه قبل انتشار يافت حاکی از مالقاتهای محرمانۀ زرداری و صورت ميگيرد که تحقيقات مکتب اقتصاد
آی  -اس -، تجهيز وتربيت طالبان توسط آیعالوتأ بخشی ازاسناد تمویل. راستکيانی با رهبران طالبان درين اواخ

نميتوان پذيرفت که . آی بود -اس -يس آیئاصلی پاکستان یعنی جنرال کیانی رن متعلق به سالهاييست که حکمرا
وی مالعمر، حکمتیار، جنرال متقاعد حميدگل که پدرمعن از. اين هيوال يکشبه به فرشتۀ صلح تبديل شده باشد

مصروف نقشه کشی برای به آتش  باوصف متقاعد بودن شب وروز ميباشد و... ، فاميل حقانی وربانی، سیاف
جنرال حميدگل . افغانستان نام برده شدهبه جنگ صدور متعدد بحيث فرد درگيردر اسناد کشيدن افغانستان است نيز در

پيروزی حتمی شاگردان معنوی اش  درمطبوعات صريحأ از و که به شيوۀ ساديستی با افغانستان دشمنی ميورزد
 که همه جنايتساالران برای گريز وسيله ايست انکار. آی انکارکرد -اس -نقش خرابکارانۀ آی صحبت ميکند، از

  . ازعدالت بدان چنگ ميزنند
از مداخالت بيشرمانۀ رژيم آخوندی ايران " سليکويکي"سايت " اداشت های افغانستاني"اسنادمندرج درمجموعۀ 

 مراکز ، ايجادسران افغاناف و با گذاشتن جايزۀ سربرای عساکر. درامور داخلی افغانستان نيزپرده برداشته است
راکتهای ضدهوايی  تربيتی برای گروه های مليشيۀ ضد دولتی، تهيه، خريداری وانتقال ماين های ضد پرسونل و

استعمال آنها برعليۀ بغرض اعضای پارلمان افغانستان با پول   تن از٩٠بالخره اغوای  و برای گروه های مذکور
مطبوعات . جمهوری اسالمی ايران در امور داخلی افغانستان قت آميزمنافع ملی شان مثال هايست از مداخالت مناف

محرم را بدون  ايران بشمول روزنامۀ اطالعات که درلندن برای ايرانی های مقيم خارج نشرميگردد، خبرافشای اسناد
 مورد در  سی از احمدی نژاد- بی-زمانيکه خبرنگار بی.  ايران نشرنمودمداخالت کوچکترين اشاره به افشای اسناد

اسناد مداخالت اش سوال نمود، موصوف با وقاحت که مشخصۀ همه منافقين است، ازاعمال ضد افغانی رژيم اش 
  . انکار نمود
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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ولی چشم وگوش  افغانها حاوی مطلب تازه ای نيست برای ما" ويکی ليک"محرم نظامی افشا شده توسط سايت  اسناد
ا حدودی با واقعيتهای پنهان نگهداشته شده اين جنگ آشنا مردم عادی کشورهای درگير درجنگ افغانستان را ت

تشديد آن مداخالت  کشورهای اتحاديۀ اروپا ميدانند که علت ادامۀ جنگ و اکنون اتباع عادی اياالت متحده و. ميسازد
به  متأسفانه دولت اياالت متحدۀ امريکا هنوزهم حاضر. کشور های همسايۀ افغانستان، بخصوص پاکستان است

طالبان ميماند،  در نتيجه افغانستان کماکان ميدان جنگ با القاعده و. پاليسی خويش در رابطه با پاکستان نميباشدتغيير
  .  پاکستان است، نه در افغانستان منبع آشوب در حاليکه ناتو ميداند که ريشه و در

يکيليکس ايجاد گرديده  وآگاهی عامه که توسط اسناد جانب ديگر از. برای هيچ فردافغان قابل پذيرش نيستاين وضع 
ساختن جنگ با  مطالبۀ متمرکز اعتراضی قانونی وحرکات از طريق  زمينۀ مساعد يست  برای اعمال فشار

زيرستان شمالی، کراچی کويته، و طالبان در سازی النه های امن القاعده و نابود به داخل پاکستان و" تروريسم"
چند  ه چند تبصرۀ شفاهی يکی دوتن ازمقامات دولتی وب اعتراضات که تا اکنون صورت گرفته است منحصر. وسند

اينهم بذات خود يکنوع اعتراض است ولی باعث تغيير . مقاله در سايتهای انترنتی توسط عده ای از هموطنان است
برگزاری  درين زمينه عبارتست از پيشنهاد فارو. افکار عامه در غرب وتغيير پاليسی دول غربی شده نميتواند

در مقابل سفارتهای کشورهای ميزبان شردوست  افرادب ها در همکاری با سازمانهای اجتماعی وتحصن تظاهرات و
دفاع کشور های که تعداد زياد  البی با وزارتهای خارجه و کشورهای بزرگ غربی، دفاترملل متحد، و پاکستان و

 با افغانها  همۀ ماهرگاه .  آستراليا افغانهای مقيم اياالت متحده، اروپا، کانادا و توسط  عسکر در افغانستان دارند
و هيچکس  احساس مسوليت درين قسمت سهم خود را ادا کنيم صدای مردم مظلوم افغانستان به گوش جهانيان ميرسد

   .خواستهای برحق ما را ناديده گرفته نميتواند ما و
  

 "کميتۀ حقوق بشرفارو"
  
 
  

FAROE, Postbus ٢٣٠٠   ,٧٠٧ AS,   Leiden,       
org.afghandiaspora.www   

faroe_af@hotmail.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


