
 "پٛالد"دس دفاع اص سفیك 

 ٔشي تٝ ٔشتذا٘ی وٝ خط ا٘مالتی غذس اوشْ یاسی سا تٝ تاصی ٌشفتٝ ا٘ذ!

وطٛس  ٔیالدی تذیٙسٛ، جٙثص دٔٛوشاتیه ٘ٛیٗ  1002ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ سفمای تطىیالت ٔائٛئیست ٞای افغا٘ستاٖ ٘یض تٝ دسستی ٌفتٝ ا٘ذ، اص ساَ 

ٔائٛئیست ٞای افغا٘ستاٖ، دس ٕٞسٛیی -ِٙیٙیست-تیطتش پٛالسیضٜ ضذٜ است، ٚ ایٙه، تٟتشیٗ ٚ ٔػٕٓ تشیٗ تخص ٘یشٚ ٞای ٔتشلی، یؼٙی ٔاسوسیست

سإٞٙای غذس  اغِٛی ٚ ائتالف سصٔٙذٜ، دس تشاتش سٚیضیٛ٘یسٓ، اپٛستٛ٘یسٓ ٚ استذاد ٔٛضغ ٌشفتٝ، ٚ تٝ دفاع اص خط ا٘مالب افغا٘ستاٖ وٝ دس ا٘ذیطٝ ی

سٛی  اوشْ یاسی تجسذ یافتٝ است، تشخاستٝ ا٘ذ. دفاع اص خط سشخ غذس اوشْ یاسی، ضاٜ وّیذ پیطثشد ٔثاسصٜ ی ا٘مالتی ٚ یٍا٘ٝ ٔسیشی است وٝ تٝ

لؼیت ٔطخع جأؼٝ ٔائٛئیسٓ دس ٚا-ِٙیٙیسٓ-ساٜ ا٘ذاصی جًٙ خّك، ٔیشٚد. تٙاتش آٖ، دفاع اص ایٗ خط، دفاع اص تطثیك خالق حمیمت ػاْ ٔاسوسیسٓ

ِٛٛطی ی ٔا ٔیثاضذ. اص آ٘جایی وٝ اپٛستٛ٘یست ٞا ٚ ٔشتذاٖ، جض صتاٖ دضٙاْ ٚ فحص اص ٔٙطمی تشخٛسداس ٕ٘ی تاضٙذ ٚ ٕ٘ی تٛاٖ ٘ضدضاٖ سشاؽ ایذئ

ضت. اص ٕٞیٗ سٚ است ػّٕی پشِٚتاسیا سا ٌشفت، ِٟزا، تذیٟی است وٝ اص ایٗ ٔشتذاٖ جض جاسٛسی ٚ سشسپشدٜ ٌی تٝ أپشیاِیسٓ ٕ٘ی تٛاٖ چطٓ دا

ٔائٛئیست ٞای وطٛس لذ ػّٓ وشدٜ ا٘ذ. ایٗ ٔشتذاٖ -ِٙیٙیست-دس تشاتش ٔاسوسیست "جٕؼی"وٝ ایٙاٖ، چٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ی ا٘فشادی ٚ چٝ تٝ ضىُ 

ستشي ٔماٚٔت أپشیاِیستی وطٛس ٚ ضٟیذ -ٔیخٛاٞٙذ تا خٖٛ ضٟیذ ٔجیذ وّىا٘ی تاصی وٙٙذ. ضٟیذ ٔجیذ وّىا٘ی افتخاس جٙثص ا٘مالتی ضذ سٛسیاَ

أپشیاِیست سٚس ٚ سطیٓ پٛضاِی ٚاتستٝ تٝ آٖ، تٛد. تا ایٟٕٙٝ، ٔؼیاس ٚ ٔحه ساستیٗ ٔائٛئیست -ٔشدٔی ٚ ا٘مالتی ٔا دس تشاتش ٔتجاٚصاٖ سٛسیاَ-ّٔی

ٔؼذٚد، ٔی آیٙذ ٚ دس  ٞا، جًٙ ٕٔتذ خّك است، ٚ تا ایٗ ٔؼیاس است وٝ ٔا خط ضٟیذ ٔجیذ سا تٝ ٘مذ ٌشفتٝ ایٓ. حاَ، دِمىی چٙذ ٚ اپٛستٛ٘یستی

سىٛت ٍ٘ٙثاس تٛٞیٗ سٚا ٔیذاس٘ذ. أپشیاِیستی وطٛس، تٝ خٖٛ آٖ ضٟیذاٖ -دسٚغیٗ اص ضٟیذاٖ جا٘ثاختٝ جٙثص ٔماٚٔت ضذ سٛسیاَ "دفاع"الن 

وٝ ایٗ ٔشتذاٖ ٘ٝ تٟٙا  ٚ افطاٌشی ٞای خایٙا٘ٝ ی اخیش ضاٖ، ٘طا٘ذٞٙذٜ ی آ٘ست دس تشاتش أپشیاِیسٓ ٚ استجاع طی سٝ دٞٝ ی اخیش ،  ایٗ ٔشتذاٖ

واسٝ ِیساٖ  "اػظٓ داد فش ٞا"ٚ   "ٚاغف تاختشی ٞا"، ٞا "سٕٙذس"ػاللٝ یی ٚ ٔیا٘ٝ یی تا خط ا٘مالتی ضٟیذ ٔجیذ وّىا٘ی ٘ذاس٘ذ تّىٝ ٕٞا٘ٙذ 

 تسٝ دٖٚ سش ٚ واسی تاضذ!ا٘ذیطٝ ی ٔائٛ-ِٙیٙیسٓ-ٚطٗ ا٘ذ، چٝ سسذ تٝ ایٙىٝ ایٙاٖ سا تا ٔاسوسیسٓ-استذاد ٚ  ٕ٘ایٙذٜ ٌاٖ خیا٘ت تٝ ٔادس

ٚطٗ ٚ جٙثص ا٘مالتی وطٛس، ایٗ دِمىاٖ، تٝ واسٌضاساٖ پش ٚ پالشظ وٛا٘تُ پشٚ ٚ ٔه واستیسٓ -دس سّسّٝ ی خیا٘ت ٚسصی ٞای خٛیص تٝ ٔادس

ٔشتذ سا تش جثیٗ داسد، تٝ ایٗ لالضاٖ  ٔحٕٛدی وٝ داؽ ً٘ٙ سشسپشدٜ ٌی تٝ ٚداٖ ٔیشٚ یس ٔثذَ ضذٜ ا٘ذ. دس ایٗ اٚاخش، دِمىی ٍٖ٘ٛ ٔایٝ تٝ ٘اْ 

افطای ٞٛیت ٔائٛئیست ٞای وطٛس دست یاصیذٜ است. ٚی ٘خست ٞٛیت یه تٗ اص سٞثشاٖ ٌشإ٘ایٝ ی جٙثص ٔائٛئیستی وطٛس سا دس پیطٍاٜ ی 

٘تُ پشٚیی خٛیص لشاس سا ٘یض آٔاج حٕالت وثیف وٛا "پٛالد"أپشیاِیسٓ خٛ٘خٛاس افطا ٕ٘ٛدٜ، ٚ ایٙه ٔیخٛاٞذ وٝ سفیك ٌشإ٘ایٝ ٚ ٘ستٜٛ، آلای 

 دٞذ ٚ تا ایٗ افطاٌشی ٞا، استخٛا٘ی اص أپشیاِیسٓ جٟا٘ی تذست آٚسد. 



ٚ ٔثاسصٜ دس تشاتش ٔشتذا٘ی وٝ ایٗ سفیك ٌشأی سا تٟذیذ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ، سساِت  "پٛالد"ساصٔاٖ واسٌشاٖ افغا٘ستاٖ )ْ.َ.ْ( اػالْ ٔیذاسد وٝ دفاع اص سفیك 

 است. اص ٕٞیٗ سٚ است وٝ ٔا تا پای جاٖ، دس دفاع اص سفیك خٛیص ٚ دس تشاتش تِٛٝ ٞای أپشیاِیسٓ ایستادٜ ایٓ.  تاسیخی ٕٞٝ ی ٔائٛئیست ٞای وطٛس

ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ غذس چاسٚ ٔضٚٔذاس خط ٌزاس ٔائٛئیسٓ دس ٞٙذٚستاٖ تٝ دسستی ٔیٍفت، تایذ دس دفاع اص سفمای ٔاسوسیست خٛیص تا پای جاٖ 

استفادٜ وٙیٓ. ایٗ سخٗ غذس چاسٚ ٔضٚٔذاس سا وٝ تاییذ ٚ تاویذی  ٚسایُ فٛق اِؼادٜ تا اتٛسیتٝ ذ، دس ایٗ ساستا، اص تایستیٓ ٚ دس غٛستی وٝ الصْ افت

ئِٛٛطیه تش تاوتیه ِٙیٗ وثیش دس چٙیٗ ٔٛاسدی است، تایذ تٝ جذیتی تاْ تشٌشفت ٚ دس غٛستی وٝ ٘یاص افتذ، دس ػُٕ پیادٜ ٕ٘ٛد. ٔا ٕٞثستٝ ٌی ایذ

یص سا تا سفیك پٛالد ٚ سایش سفمایی وٝ دس تشاتش اپٛستٛ٘یست ٞای ٔشتذ ٔٛاضغ اغِٛی اتخار ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ، اػالْ داضتٝ ٚ ٔثاسصٜ ی وٙٛ٘ی ٚ سفیما٘ٝ ی خٛ

 سا تا حذ تٛاٖ ٌستشش ٚ ضذت ٔی تخطیٓ. سٞثشاٖ خشدٔٙذ پشِٚتاسیای تیٗ إِّّی ) ِٙیٗ ٚ استاِیٗ( تٝ دسستی ٌفتٝ ا٘ذ وٝ تذٖٚ ٔثاسصٜ تا

-ِٙیٙیست-اغِٛی تا سایش ٘یشٚ ٞا ٚ تطىالت ٔاسوسیست سٚی ایٗ ّٔحٛظ، ٔا دس ٕٞثستٝ ٌی  ٘یسٓ، ٔثاسصٜ تا أپشیاِیسٓ ٕٔىٗ ٘یست.اپٛستٛ

ٞطذاس ٔیذٞیٓ وٝ: ایٙه وٝ خٛیطتٗ سا آٔاج  ٔشتذاٖ تٝ  "ٔشدٜ تاد ٔشتذاٖ"ٔائٛئیست وطٛس حَٛ ایٗ ٔٛضٛع اساسی، لشاس ٌشفتٝ ایٓ ٚ تا ٘ثاس 

٘ٝ وٝ لثال حٕالت تی أاٖ ٌشداٖ سصٔٙذٜ پشِٚتشی وطٛس لشاس دادٜ ا٘ذ ،ٔٙتظش ػٛالة آٖ ٘یض تاضٙذ. دست اص افطاٌشی تیطتش تش داس٘ذ، ٚ اال، ٕٞاٍ٘ٛ

تاختٝ ٌا٘ی وٝ تٝ افطای ٔاسوسیست ٞا ٔی پشداص٘ذ، تایذ  اص تضسٌاٖ ٔاسوسیسٓ تیٗ إُِّ ٘مُ وشدیٓ، اغَٛ تشای ٔا ٔی آٔٛصد وٝ دس تشاتش ٚجذاٖ

 دس ػشغٝ ی ٔثاسصاتی ضذ. ٚسایُ فٛق اِؼادٜ تا اتٛسیتٝ دست تٝ دأاٖ 

 ٚ ٔٛاضغ اغِٛی ٚی "پٛالد"ص٘ذٜ تاد سفیك                                                          

 ٔشي تٝ ٔشتذا٘ی وٝ تٝ ػٛأُ وثیف وٛا٘تُ پشٚ ٔثذَ ضذٜ ا٘ذ!                                                        

 دس دفاع اص اغَٛ، ٔسّح تا ضیٜٛ ٞای ا٘مالتی ٚ ٚسایُ فٛق اِؼادٜ تا اتٛسیتٝ!                                                    

 اٖ واسٌشاٖ افغا٘ستاٖ )ْ.َ.ْ(ساصٔ                                                        
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