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  کانديدای اکادميسين سيستانی

  اشغال موسی قلعه، توطئۀ جديد پاکستان
  !برخورد دولت با آن قابل تائيد است

  
ی         نگروپونتهازبيستم ماه جنوری سال روان  ببعد که          دير ادارۀ اطالعات مل ا   ، م ه کنگرۀ     امريک :" گزارش داد آن کشور  ب

ه های               ا برنان د             پاکستان  جای امنی برای القاعده است وازآنج ا سازماندهی ميکن ه وافريق رای شرق ميان ه   خود راب  وب
د ا صدمه ميزن افع امريک ای ،"من ر پ د، آتش زي د گردي ستان تائي ارات از جانب دولت افغان ن اظه ستان وبالفاصله اي   پاک
  . وحاميان طالبان روشن شد

يا ام س ن مق ارات اي دنبال  اظه انمب وکرات، خ ا از حزب دم نای امريک د س يس جدي ی از ی پلوسی نانس، رئ  در رأس هيئت
سناتوران وسپس وزير خارجۀ امريکا وبعد وزير جديد دفاع امريکا رابرت گيتس به اسالم آباد وافغانستان سفر کردند وبا              

ان                          سران و  روه طالب ستان از گ ه حمايت پاک ان ب ا ايق د وب ادل نظر نمودن ،  وسران القاعده    مقامات بلند رتبۀ هردو کشور تب
نای ا  ر د س يس جدي ک ه   ئ ی کم ا، حت شور در        مريک اری آن ک زان همک ه مي سته ب د واب ستان را منبع ه پاک ا ب ای امريک

  .امرکنترول مرزهايش با افغانستان وانمود ساخت
ا صراحت اعالم داشت،                        در همين راستا وقتی قوماندانی نيروهای ناتو به يک ژنرال امريکائی تعلق گرفت، اين ژنرال ب

ه             جهانيان خاک پاکستان تغقيب خواهد کرد،ميخواست به     ازاين ببعد طالبان را حتی در      ستان برنام ان از پاک ه طالب د ک  بگوي
شه                        ل همي ستان مث ی دولت پاک د، ول ريزی ميشوند وبعد از عمليات تخريبکارانه درافغانستان دوباره به آنکشور برميگردن

ا ازهم ب رد وگف     پرب ار ک ود انک اک خ ده در خ ران القاع ان وس ضور طالب ی از ح ود  : ت روئ ان در خ ران ش ان وس طالب
  .  دارندانیافغانستان در ميان مردم پايگاه وطرفدار

ازۀ     از آن تاريخ ببعد  ه های  ت دامات وتوطئ رای اينکه توجه       . کشورهستيم   ودولت آن ISI  ما شاهد اق ستان ب ار پاک ن ب اي
ان در       درت طالب ت وق ه اهمي ستان را ب ی درافغان ين الملل ای ب انی و نيروه ه جه الت    جامع د، حم شان بده ردم ن ان م  مي

  . به داخل کشور ما کشانده استواليات  هم مرزبا پاکستان، کمی دورترتخريبکارانه طالبان را از
ردم محل را  ه م ان در پنجوائی ک يان طالب ا شورش اتو ب ای ن رو ه ری ني د از درگي د،بحيث  بع رارداده بودن پرخود ق  و  س

است   يک امرغير ممکن   عمليات هوائی عادی وغير نظامی در يک محل برای      دن طالبان از مردم     درچنی حالتی وتميزدا  
ه                            ،   ستان ب ی افغان سئولين امنت ا م دون مشورت ب ان، ب ه طالب درت خود ب شان دادن ق  حمالت   بنابرين نيروهای ناتو برای ن

ر،   کشته تعدادی از افراد غير نظامی  درآن عمليات.ندگذاشت بجا  وتلفات انسانی فراوانی ندزدهوائی دست   شدند ، واين ام
ه حال     را واداشت    موج عظيم تنفر وشکايت مردم محل را از عمليات نيروهای بين المللی بهمراه داشت،تا جائی کرزی                  ب

وم  ردم مظل ۀ    و م اد رفت وائی برب دهارپنج ک قلبًاقن زد اش خنان     و ،بري ستان س ی پاک ان يعن اه طالب ه آدرس پناهگ ب
  .تندوتيزوصريحی بيان کند

ه وکجکی در واليت            اجباری  با اعزامن، اکنوپاکستانت که   اينس ه موسی قلع ان والقاعده ب  گروه های دهشت افگن طالب
د  پايگاه هائی ، در واليت هلمند نيز هواداران وميخواهد طوری وانمود کند که ، اينک طالبان درآنسوی قندهار  هلمند،   دارن

ستان    ای بين المللی بايد با آنها همانمی وملی است ونيروهشورش طالبان، يک شورش عمو  و ه دولت پاک گونه رفتار کند ک
ران شان در داخل               سخنرانی   . با قبايل وزيرستان شمالی داشته است          ان ورهب ی موجوديت طالب ز مشرف مبن ر پروي اخي

ين منظور سازماندهی شد           ه هم ا  . ه است افغانستان، که بالدرنگ از سوی يک مقام وزارت داخلۀ افغانستان ترديد شد، ب ت
د ی وب ين الملل امع ب ين گمان مج ازديق ا را از خود دور س ه  .امريک اد ک وثر افت ا حدی م ستان ت ات پاک وع تبليغ ن ن اثير اي ت

ان               ران مخالف ا رهب د ب ستان باي ه دولت افغان د ک ان کن ا بي انع شد ت نمايندگی دفترسازمان ملل متحد درکابل نيز به اين امر ق
  . بنشيندبه گفتگو) مالعمر وحکمتيار(

ان والقاعده   افراد وابسته به  تن از٧٠٠والی هلمند مبنی ورود نزديک به    اظهارات اسداهللا وفا،     ه موسی    طالب ستان ب از پاک
ه وکجکی   يده باشد،   قلع ا پوش اتو وامريک رای نيروهای ن ه ب زی نيست ک دها   چي ه بدرستی از ترفن ستان ک ا دولت افغان ام

ان  نيت کشور واقف است،  با ام در رابطه   وتوطئه های پاکستان      بخاطر حفظ حيات مردم بيدفاع وغير وابسته به گروه طالب
ه ميگذرد از ب              رده است            تاکنون که دوهفته از اشغال مرکز ولسوالی موسی قلع ه خود داری ک ان موسی قلع ه   .مباردم ورن

سيار      بر امکانات نيروهای ناتو وامريکا    در برا درموسی قلعه وديگر نقاط هلمند       اننابودی طالب  ار ب ا      ، ک ست، ام مشکلی ني
ستان اگر    .زهرطرف که شود کشته  خيراسالم آباد است     برای پاکستان    ردم ع  از نظر پاک شته شو  ا م ان  د، ندی ک از قرباني

د، واگر   سر تاُثر برای انتقام   شته شون   گيری از نيروهای خارجی ، به گروه طالبان می پيوندن ان ک ن تاثر د، ازطالب شتر  اي بي
ل    وختن آتش انتقام  آنها      برافرسبب غيض و   ا          ویدولت نيروهای  در مقاب ه در هردو صورت باعث ن ی ميگردد ک ين الملل ب

  .امنی وبرهم زدن ثبات  درافغانستان ميشود، چيزی که آرزوی پاکستان است 
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ا امن        واستقرار حکومت کرزی بجای آن       رژيم طالبان    ی گذشت پنج سال از سرنگون     با  سئله ن ستان، م اليت   و فع  یدر افغان
ۀ     یها ان   دهشت افگنان روه طالب ستان،          گ ه تحريک استخبارات نظامی پاک وز يک       ب ن        یجدمعضلۀ  هن ر دولت اي  در براب

 رئيس جمهور کرزی به انگلستان وايتاليا نيز برای آگاه ساختن  اخيرسفر.  شود ی آن محسوب م   یکشور و حاميان بين الملل    
  .رتباط به افغانستان استها از توطئه های جديد پاکستان در اکشورآنرهبران 

سانان                           هوشياری  ما    ات ان ه تلف ه ک ستان را بجای اشغال شتاب زده موسی قلع ی افغان اه  وتأمل دولت ونيروهای امنيت بيگن
آنجا که به تصرف دوباره آن به کمترين تلفات ميسر باشد،   به همراه دارد، يک هوشياری سياسی بجا ميدانيم وتا        محلی را 

ستان          . حوصله مندی آرزو ميکنيم    به دولت افغانستان   ه های پاک قلم بدستان افغان بايد هرچه بيشتر درافشای دسايس وتوطئ
ائی                       شويق ورهنم ستان ت ه های پاک سهم بگيرند و دولت افغانستان  را به موضعگيری برحق واستوارترش در برابرتوطئ

  ٢٠٠٧ / ٢ /١۶پايان . کنند
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