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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جوالی ١٢

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

٣ 

  : توفقنامه جديد امنيتی بين ادارۀ مستعمراتی و پاکستان-٣

ی مورد اتدوين اجندبحث روی  اصول و ضوابط حاکم بر جلسات، قبل از خالف جلسات گذشته که صرف برای تدوين

ميۀ مشترک دو طرف نشان داد که اين بار چنان نبوده، برای رسيدن به يک مذاکره ھفته ھا و ماه وقت الزم بود، اعال

تراک جانبين صرف حيثيت توافقنامۀ خاينانۀ جديد آنھا نياز زيادی به زمان نداشتند، تو گوئی ھمه چيز از قبل آماده و اش

  .شکلی داشته است و بس

در اين مختصر قبل از آن که توجه خوانندگان را صرف به يک بند آن معطوف بدارم نخست می بينيم که زمان انعقاد 

  .اين موافقتنامه چه اھميتی برای طرفين داشته است

وزی آن يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکا و  در بخش ھای قبلی از نظر گذرانيديم که پاکستان از طرف متحدين دير-*

 که می یشرکاء به نسبت بازی رياکارانه و خارج از مجوز رسمی باداران سخت زير فشار قرار گرفته و کمترين آسيب

اين را ھم می . خواھد بودمالی  شود، به احتمال اغلب کاھش در سطح کمکھای بابت ھمان از  آن کشورتواند متوجه

ک ھمين معضل و چه بسا عواقب سختگيرانه تر آن باعث گرديد، تا چين به حمايت از پاکستان داخل عمل دانيم که در

در نتيجه برای پاکستان در مقطع کنونی رسيدن به يک توافقنامه که بتواند .  مذاکرات را خود به دست بگيردسکانشده، 

ا ارزشتر از ھمه چيز به شمار رفته، امضای آن آن کشور را از آماج حمالت خبری يکی دو مرتبه به عقب براند، ب

  . را داشتنوشداروبرايش حکم 

و متحدش در تمام جنايتکاری ھا و وطنفروشی ھا، " غنی"استعمار  دلقک رأس آندر  ادارۀ مستعمراتی کابل و -*

ان شکنی و نفرت دلقک حقير، که می خواھد بدان وسيله استخوھای به دنبال انحصار طلبی ھا و زورگوئی " عبدهللا"

پراگنی بين اقوام، زبانھا و مذاھب افغانستان را بسيار آگاھانه و مطابق با نقشه ھای امپرياليزم جنايتگستر امريکا به 

، به نسبت شتابی که به خرج دادند، حريفان را متوجه ساخته، ناخود آگاه و ناخواسته باعث دھدطرف انتاگونيزم سوق 

 ت را درک نموده، به فکر نجا وشرکاء حساس و عمق پالنھای استعماری دلقک استعمار تا مخالفان موقعيتندگرديد

  .جان شان برآيند
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در عين زمان موج تظاھرات و انزجار مردم از کليت ادارۀ مستعمراتی و کشته شدن تنی چند از مظاھره چيان، ھرچند 

، شد گرديده و به ابزاری جھت معامله مبدل با به غارت رفتن آن حرکت از طرف جمعيت و شورای نظار از محتوا تھی

  .شکلی شده چيزی را به نام دستاورد ثبت نمايدھر فضائی را برای ادارۀ مستعمراتی به وجود آورد که می بايست به 

واليات ھلمند و قندوز که سقوط آنھا  وضعيت خراب نظامی در سراسر کشور اعم از شمال و جنوب به خصوص در

ير نخواھد کرد، توأم با اوضاع اقتصادی خراب در تمام کشور، باز ھم باعث می گردد تا ادارۀ ديگر کسی را غافلگ

  د راھم نماينوکر و وابسته به استعمار فھای مستعمراتی چيزی برای خوراک تبليغاتی رسانه 

 و ناتوانی ادارۀ اين ضرورت زمانی اولويت يافت که نمايندۀ ملل متحد در کنفرانس رسمی آن نھاد، انگشت بر ضعف ھا

 قدو باندش گذاشته، به نحوی خالف نظر سفارت امريکا که تمام " غنی"مستعمراتی به خصوص شخص دلقک استعمار 

را مسؤول حوادث اخير معرفی " غنی"ً اعالميه صادر نموده بودند، تلويحا شخص کردهدھن باز " غنی"در حمايت از 

  . نمود

، "وحدت ملی"و باندش و تمام ادارۀ مستعمراتی کنونی به نام حکومت  " یغن"داشت چنين فضائی برای با در نظر

، باالتر از ھمه چيز ارزش يافته، ھمين بود که به  پيروزیشاندخو البته به زعم وردادست يافتن به يک پيروزی و دست

 تلقی نموده، با "کمکی از غيب" آن کشور، اين حرکت را به مثابۀ ۀمحض اشارۀ مقامات چينی و مسافرت وزير خارج

توافقنامه ای که به جز تسجيل معاھدۀ ننگين . سرعت تمام به طرف عقد توافقنامۀ جديد و امضای آن حرکت نمود

  .ديورند، ھيچ معنای ديگری ندارد

 روز قبل و بعد از ١٠با تأسف به ارتباط متن تمام توافقنامه نمی توانم چيزی بنويسم زيرا نه تنھا حين عقد آن حدود * 

مراتی متن مورد نظر منتشر نگرديد، بلکه استخوانبدی اصلی توافقنامه عمسافرت وزير خارجۀ چين، از طرف ادارۀ مست

دو کشور می گردانيد، نيز قبل از انتشار و مورد بحث قرار " نوار مرزی" که طرفين را ملزم به ھمکاری نظامی در را

ر آنھا به ميھن و صحه گذاشتن شان بر معاھدۀ ننگين ديورند از پرده فتن، از انظار مخفی نمودند، تا نکند خيانت آشکارگ

که در آن توفقنامه ذکر " نوارمرزی"فقنامه به ترکيب اًدر نتيجه توجه شما را عجالتا تا دستيابی به تمام تو. بيرون افتد

  :جلب می نمايمشده است، 

ھای سياسی يک ديگر " مرز"ور ھای مورد نظربين دو کشور بدان معناست، که کش" نوار مرزی" کاربرد ترکيب -١

استفادۀ اين کلمه در يک مقاولۀ سياسی بين افغانستان و پاکستان بدان معناست که برای . را به رسميت می شناسند

نداشته، بلکه مرزھای پاکستان درست و دقيق از افغانستان ديگر مسأله ای به نام امتناع از پذيرش خط ديورند وجود 

  .مرز افغانستان به بعد آغاز می يابد

اين قلم بارھا نگاشته ام که تأئيد خط استعماری ديورند نه از صالحيت ادارۀ مستعمراتی کابل است و نه ھم از صالحيت 

ن عده از مردمانيست که اين خط فرضی بلکه کسانی که در زمينه حق دارند تا تصميم بگيرند، آ. دولت نظامی پاکستان

  . به دو نصف نموده استرا به مانند يک شمشير پيکر واحد آنھا 

اين را ھم نگاشته ام مادامی که در کشور ما افغانستان يک ادارۀ دست نشانده و مزدور اجنبی در قدرت است و مادامی 

اخته است و مادامی که دولت نظامی پاکستان  ديورند جاری سفرضیکه نيروھای اشغالگر جوی خون در دو طرف خط 

، ھيچ کسی در تحت ھيچ به وجود آورده است آتش و گلوله را طوفانی ازبا توپ و تانک بر مردم آنطرف خط فرضی، 

عنوانی حق ندارد با به رسميت شناختن آن خط، حق انکار ناپذير مردم آن طرف خط را از حق تعيين سرنوشت شان 

  .جری را در قلب افغانستان فرو بردنپذيرش آن معاھده، خ، با ناديده گرفته
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مراتی کابل به سردمداری ميھن عبين دو کشور در واقع ھمان خنجريست که از طرف ادارۀ مست" نوار مرزی"تذکر 

 متن تمام گذشته از آن که آنھا ،به ھمين علت ھم. و باندش بر قلب کشور و مردم ما فرو می رود" غنی"فروش بی آزرم 

در . توافقنامه را منتشر نساختند، تبصره باالی ھمان يک کلمه را نيز در رسانه ھای مزدور و وابسته ممنوع قرار دادند

اينجا تنھا پای آن عده از رسانه ھائی که از طرف اشغالگران معاش می گيرند در ميان نيست، بلکه تمام آن سايتھائی که 

و آن ديگری " آريانا"يکی خود را درعقب نام  عاھدۀ ننگين ديورند می زنند ودر شرايط عادی دم از مبارزه عليه م

، آنھا نيز ھمه خفقان گرفته، حتا يک کلمه  و ھمه ادعای غير وابستگی و استقالل را دارندپنھان نموده اند... و " افغان"

  .ودتا نکند مشت باداران و ھمقطاران خاين شان باز ش. در مورد ابراز نمی نمايند

 عملکرد ادارۀ مستعمراتی کابل تنھا به خيانت سياسی محدود نشده، بلکه از لحاظ نظامی نيز در حديست که انسان را - ٢

ًادارۀ مستعمراتی کابل وقتی رسما . می اندازد" ازدست دادن ھم کون و ھم کرک" به ياد ضرب المثل معروف کابل 

بين دوکشور، شناسائی، مورد تعقيب و سرکوب نمايند، در "  مرزینوار"اعالم می دارد که دشمنان يک ديگر را در 

رانه و ا دولت پاکستان نيست که از درون خاکش عليه افغانستان دست به اقدامات جنايتکنًاساس می پذيرد که اوال اي

اين کشور را با يعنی پشتونھا ھستند، که دست به جنايت زده، امنيت " نوار مرز"تروريستی می زند، بلکه اين باشندگان 

  .  و تروريستی شان به ھم می زنندبکارانهاخراقدامات 

ھا کشته شد، با وجودی که مرگ " اجنسی"در ثانی با وجودی که بن الدن در داخل خاک پاکستان خارج از مناسبات 

مال  کهوجودی ًاز کراچی شنيده شد، با وجودی که شورای کويته، عمال از کويته اظھار وجود می نمايد، با " عمر"مال

در خارج از ايالت صوبۀ سرحد و مناطق پشتون نشين کشته شد، با وجودی که ھم اکنون تمام رھبری " اختر منصور"

طالب با خاطر آسوده در ايالت ھای پنجاب، سند و قلب پاکستان زندگانی می نمايند، ادارۀ مستعمراتی کابل با پذيرش 

اکستان که گويا آن کشور از داخل خاکش عليه افغانستان اقدامی نمی نمايد، ، رذيالنه  بر ادعای دولت پ"نوار مرزی"

  .صحه می گذارد

بلی شما ديديد که دولت افغانستان خود قبول دارد :"واين ھمان چيزيست که پاکستان بدان نياز داشت تا به جھانيان بگويد

  "پذيرندکه معضل در مناطقی است که نمی خواھند حاکميت کامل اسالم آباد را ب

با در نظرداشت نکاتی که به صورت مختصر در اين چند قسمت ارائه گرديد، با جرأت گفته می توانيم که در تمام اين 

داد و ستد سياسی که به ميانجی گری چين صورت گرفت، ھرکس آنچيزی را که می خواست به ھمان ھدف رسيد، به 

ذشته از اين که ادارۀ مستعمراتی حاکم بر آن، بر معاھدۀ ننگين غير از افغانستان که به جای رسيدن به کدام ھدفی، گ

ديورند صحه گذاشت، ادعا ھای چندين سالۀ پاکستان را که گويا  دولت آن کشور در امور افغانستان دخالت ننموده، اين 

در . يرفتذپًرسما ، با عقد توافقنامه فقط پشتونھای اطراف ديورند ھستند، که برای ھر دو طرف مشکالت خلق می نمايند

، نظری قلع و قمع اين قوم شديد تر ادامه دھدبه نتيجه اگر امپرياليزم می خواھد تا در منطقه آرامش داشته باشد، می بايد 

  .سالھا قبل آن را نشخوار نموده اند" ربانی-مسعود"که تعداد از جيره خواران خوان 

اين درست .  برای بقايشان در قدرت، به مردم افغانستان داده انداين تنھا تحفه ايست که شوونيزم و فاشيست ھای قومگرا

عبدالرحمان گرفته، تا خاندان طالئی و از تره کی گرفته تا طالب، نيان ميھن فروش شان از اميريھمان راھيست که پيش

ره ساختن ھای استعماری، راه بقای خودشان در ازای مستعمبقای خودشان در ازای پذيرفتن مرزراه . پيموده است

  .کشور، راه بقای خودشان در ازای به خاک و خون کشانيدن مردم افغانستان

 ادامه دارد

 


