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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ جنوری ١٩

  

  "خپل شعشعی" با آقای "معروفی"ۀ خانم مصاحب

  به مناسبت تحرکات اخير امپرياليستی در افغانستان
  

 !شعی دانشمند محترم آقای خپل شع

  .االت می پردازمؤ سالمتی تان، اينک به طرح سبه اميدبعد ازعرض سالم 

  

چيست و به نظر شما چه رول را می تواند در برای آغاز مذاکره بين امريکا و طالب  قطر انتخاب ھدف از - ١سؤال 

 ؟منطقه داشته باشد

 !ن جان معروفیي نسر–خواھر فرزانه و گرانقدر

ق شما يش را حضور شما ھمکار گرامی و از طريک خويات نيھمه، سالم ھای گرم و تمند تا اولتر ازي اجازه دھ

  .م دارم يتقد»  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد « ن و ارزشمند يت وزيبه ھمه دوستداران سا

  

زچند تواند ا کا میياالت متحدۀ امريان نمايندگان طالبان و اي انتخاب قطربه عنوان محل برگذاری مذاکرات م-١

  :جھت مطمح نظر باشد

نش شان تالش می ورزند تا با توجه به حوادث آخردرمناسبات ين گزيکائی با ايستان امريژين که ستراتي اول ا-

ن امر يا. ری به عمل آرديان پاکستانی درمسألۀ جنگ و صلح افغانستان جلوگيکا از ابتکارعمل نظاميپاکستان و امر

اسی زمامداران پاکستانی و رھبران طالبان را تا حدودی خدشه دار خواھد ي  س-خواھی نخواھی روابط نظامی 

  .خت يکا فرو خواھد رياب امرياسی مسلماً آب را به آسي  س-ن مناسبات نظامی يرگی ايت. ساخت 

ره از شروع  ين وغيت، قطر، امارت متحدۀ عربی، بحري کشورھای ثروتمند عرب از جمله عربستان سعودی، کو-

ين کننده يھن جنگ زدۀ ما نقش بزرگ و تعياسی ميشامد ھای سيپ داد ھا ويانستان تا کنون درکافه روفاجعۀ افغ

االت متحدۀ امريکا و شرکای يقطربه عنوان کشوری که سھم مھم و بسزا درسر و سامان دادن تجاوز ا. داشته اند
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شرفت يقش ارزشمندی درآغاز و پز می تواند نيا داشته است، اکنون نيبيتکارش برافغانستان، عراق و ليجنا

  . ديفاء نمايکا اي امر- مذاکرات طالبان 

د وضع متشنج کنونی يۀ ديان طالبان و امريکا می تواند از زوايث مرکز مذاکرات مي باالخره انتخاب قطر به ح-

ک يژيستراتل يلگران مسايھمانگونه که بر آگاھان و تحل. رديابی قرار گيل و ارزيج فارس، مورد تحليحاکم برخل

ه ين نظامی شان علير متحديکا و سايل، امريداست، پالن ھای تجاوزگرانۀ مشترک اسرائيکوئی ھوايمنطقه به ن

م، در يرمستقيا غيم يقطر و طالبان ھر دو می تواند، به طور مستق. ديران آھسته آھسته به منصۀ اجراء در می آيا

  . ، نقشی مھمی انجام دھندرانيه ايتحقق ھمچو اھداف و نقشه ھای استعماری عل

  

ـ در اين مدت زيادتر از ده سال که کشور ما مورد تجاوز قرار گرفته، ھدف امپرياليسم امريکا و متحدين ٢

 حقوق بشر و رنابودی طالبان به حيث حاميان تروريسم و به حيث کسانی که پا ب ، و خارج از آنناتودر جناياتش 

شرط خ قوای اشغالگر قيد و بدون خروج  به صراحت هھميشنيز و طالبان  اعالم شده بودحقوق زنان گذاشتند، 

  .خواستار بودنداز افغانستان را

   ؟ می تواند محور اصلی مذاکرات آنھا باشدیچطور شد که ھر دو طرف قابل پذيرش ھمديگر گرديدند ؟ و چه داليل

زم، تحقق ي و پرغرور ما، از قلع وقمع ترورکائی و ائتالفی دربدوء تھاجم بر کشور آزادهيسردمداران امر!  بلی-٢

ر خواب ي اجتماعی و اقتصادی و ساهن حاکميت قانون، رفايخصوص حقوق زنان، تأمه دموکراسی، حقوق بشر، ب

ای دولتی و خصوصی کابل ھر لحظه از به يديغاتی غرب و ميل تبليدر وسا. ھای چرب و نرم سخن می راندند

ھمۀ ما خوب به . زی، صحبت به عمل می آمديگری طالبان به نحو اغراق آميتکاری و وحشياصطالح ظلم و جنا

تفنگداران . ديين گرديون دالری تعيليز چند ميز جوايا کشتن رھبران طالبان نيری يم، که برای دستگيخاطر دار

ان ھموطن فرعون صفت امريکائی و متحدين ائتالفی آن در تجاوز ناروا و ظالمانه بر خاک مقدس ما نه تنھا ھزار

د، بلکه خود نيز متحمل تلفات بزرگ جانی و خسارات يبی گناه و مظلوم ما را بی رحمانه به خاک و خون کشان

 آنان درعرصۀ ملی و یجه شناسائيزمذاکره و بالنتين ملحوظ، فراخواندن طالبان به ميروی ا. دنديم مالی گرديعظ

. کائی خواندين امريد شکست واضح و آشکار متجاوزيا بان المللی به عنوان طرف منازعۀ جاری درافغانستان ريب

ز به نحوی خط بطالن بر کاکگی و يز مذاکره با تجاوزگران واشغالگران را نين حال نشستن طالبان روی ميدرع

د و شرط عساکر اشغالگراز وطن آزاده و سربلند ما يشان ھمواره بر خروج بی قيد دانست؛ چه ايآزادمنشی آنان با

چ گاه بدون يرانی ده ساله ھين، ختم جنگ و ويپافشاری نموده اند؛ علی رغم شکست ھای دو جانبۀ طرفد و يتأک

ات توافق يز مذاکره و مفاھمه را بدون توجه به محتوير به مين درگيمذاکره و مفاھمه ممکن نبوده، رجوع طرف

فقه به خاطر قطع ھرچه زودتر جنگ و را مذاکره و موايسته و نامعقول خواند؛ زيک امر ناشايد در اصل يشان، نبا

سته وضد منافع ملی نبوده، بلکه يان آور، ناشايگانه، نه تنھا امر زيدن به اشغال ظالمانۀ بيان بخشيزی و پايخونر

ق نظامی خود به معنای ادامۀ يد بر خروج مھاجمان اشغالگر از طريد؛ چه تأکين و تمجيکاريست درخور تحس

ن يران شده خواھد بود؛ ولی شرط اصلی و اساسی چنين خانۀ ويش ايش از پيزی و تباھی بيجنگ و خون ر

ای افغانستان بوده؛ وبه شکل يد ھمواره مبتنی و متکی برمنافع عليدخل باين ذيان طرفيمذاکرات صلح و مصالحه م

، که ل دھديل گوناگونی می تواند تشکين مذاکرات را مسايمحور چن. . . رديح صورت گير، علنی و صريفراگ

  :ل خواھد بودي قرار ذانآناز برخی 

  . تبادلۀ اسرای جنگی -
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  .م ساختن طالبان در حکومت دست نشاندۀ کابل ي سھ-

  . واگذاری فرمانراوئی مناطق جنوبی کشور به طالبان در ازای چشم پوشی از مناطق شمالی -

  .ر گروه ھای مسلح مخالف ي واگذاری سرتاسر افغانستان به طالبان و سا-

  .کائی در قلمرو افغانستان ي توافق با حضور لشکرگاه ھای امر-

ن ھمکاری يک و گسترش دامنۀ چنيندۀ نزديران درآيم آخوندی ايه رژي چگونگی ھمکاری در مبارزۀ مشترک عل-

  .ل المدت ين و کشور ھای آسيای مرکزی در طويه دولت چيھا عل

  

 اءنب در مذاکرات را با طالبان بازنموده و از جانب ديگر در ابتدــ روی کدام اھداف، امپرياليسم امريکا از يک جا٣

 در برلين صورت گرفت که در آن بعضی از وکالی امريکا با ائتالف ننگين شمال اشتراک ه ایماه جنوری جلس

  نموده بودند ؟

ش در ياری خور شرکای ائتالفی آن در پالنھای استعمياالت متحدۀ امريکا و ساي به ھمگان معلوم است، که ا-۴

اسی، نظامی و اقتصادی ين شکست ھای بزرگ سيا. افغانستان و منطقه با شکست ھای بزرگی مواجه گشته اند

گری يز دي تازه چین بازی ھايگری ادامه دھند؛ و ايش را به نحو ديباعث شده است تا بازی ھای استعماری خو

کائی ياستعمارگران امر. خی، نمی تواند باشديطۀ تارن خيان باشندگان ايجز تفرقۀ قومی، مذھبی، لسانی و سمتی م

اد طلبان و يتکاران، چپاولگران، جاسوسان، انقين بازی خطرناک مجبورند تا عالوه بر جنايو ائتالفی برای تداوم ا

ش يز در مشت خوير گروه ھای مسلح مخالف را نيم کابل، اکنون طالبان و ساير گروه ھای مزدور حاکم بر رژيسا

ش يطرۀ استعماری خويب هللا برای ادامۀ نفوذ و سي ھمانگونه که شوروی سابق بعد از سقوط دولت نج.رنديگ

 هد دوستم، شورای نظار، گروير جنبش ملی رشيش نظيدرکشورما از گروه ھا و گروھک ھای جنگی مزدور خو

قا به وضوح نشان داد، يافرام ھا و آشوب ھای کشور ھای عربی و شمال يق. ره استفاده به عمل آورديان وغيد کيس

ه ھای يچ گاه حاضر به ترک کردن  سرمايز به سان استعمار روسی ھيکائی و اروپائی نيکه استعمار امر

م نموده، عنان و يد و زرد وغيره تقسياه و سفيد جوامع بشری را بر سرخ و سبز و سيبا. ست يش نيک خويژيسترات

  .شگی استعمارينه وھميريست داينست سيا. افسار ھمۀ شان را در دست گرفت 

  

   چگونه ارزيابی می کنيد؟) طالبان و ھم ائتالف شمال(لمان را ازھر دو گروه اـ ھدف ميزبانی دولت ۴

کا ياالت متحدۀ امريژ واعتبار ايا بر پرستيبيه مردم افغانستان، عراق و ليانه علي تجاوزات ظالمانه و وحش-۴

.  مسلمانان جھان، صدمۀ بزرگ وارد نمودۀص مردم افغانستان وھموانگلستان در سرتاسر جھان، علی الخصو

ان ھموطنان ما برخوردار بوده، می يمان ناتو که از اعتبار نسبتاً خوب در ميگانه عضو پين، المان به مثابۀ يبنابر

  .د يکا بازی نمايتواند نقشی مھم ارتباطی و کمکی در تحقق اھداف و برنامه ھای استعماری امر

  

ی را که امپرياليسم و ارتجاع به سر مردم افغانستان آورده اند، با آنھم ئ وجود تمام جنايات و بدبختی ھاـ با۵

از صلح از اين اقدامات امپرياليسم و متحدينش حمايت می کنند و از مردم زير عنوان دفاع ی که ئھستند افغانھا

  نوع تالشھا را چگونه ارزيابی می کنيد؟شما اين . تقاضا می کنند که در اين روند خائنانه حصه بگيرند

ل يزی و تباھی تحميده بعد ازسی و اند سال جنگ و خون ريست، که افغان ھای جنگ زده و ماتم کشي  شکی ن-۵

افت؟ ھموطنان ين آرمان مقدس و واال چگونه تحقق خواھد ياز مبرم دارند؛ اما ايت سراسری نيشده، به صلح و امن
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چ وجه نمی توانند ياھکاری به ھيزی و چپاولگری وسيمی دانند، که عامالن جنگ و خون رک ين ما نيآگاه و واقعب

ب مردم يآالم و مصا. اورنديت قانون و عدالت اجتماعی به آرمغان بيت، دموکراسی، حقوق بشر، حاکميصلح، امن

ز قادر به حل يبان نکه تازی طاليو مطلق العنانی و  تحُجر. ما طی ده سال گذشته مصداق روشن اين ادعا است 

م يت عام و تام در سرتاسر کشور، تحکين صلح و امنيتأم. ستيدۀ ما نيخته و بالکشيل کشور درھم ريوفصل مسا

ل يازمند تشکياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی مردم ما در واقع نيل مبرم سيوحدت ملی و حل وفصل مسا

خی برخوردار ين خانۀ مشترک تاري باشندگان اۀغ ھميدريببانی يت و پشتيحکومت ملی و مردميی است، که از حما

کار ين دولت ملی و مردمی کار و پيد ھمه دست به دست ھمداده جھت ايجاد چنيافغان ھا، نه خارجی ھا، با. باشد

روزی يم و پيل، تحکياسی و جنگی مخالف اشغال می تواند در تشکير گروه ھای سيبدون شک طالبان و سا. ندينما

سرمۀ آزموده را : نديھمان طوری که مردم ما می گو. فاء کننديدی و ارزنده اي  مردمی سھم کل-اد ملی ن نھيچن

  . ش نخواھديز خطاء و جفائی بيا آن گروه جنگی نين ين کشور به ايآزمودن خطا است، واگذاری ھست و بود ا

  

 کشور ما وارد نموده اند، ايا با تسليم برـ امپرياليسم و ارتجاع بعد ازاين ھمه صدمات جبران نا پذيری را که ۶

و ديگر مقاومتی عليه آنھا در  ن بمانندوشدن طالبان و دادن امتيازات سياسی به آنھا می توانند از خشم مردم مص

  افغانستان وجود نخواھد داشت؟

ق جنوبی م ساختن در حکومت مزدور کابل، سپردن مناطيازات گوناگون به طالبان اعم از سھي واگذاری امت-۶

ری نخواھد يه اشغالگران اجنبی، جلوگيچ وجه از مقاومت مردم شجاع و آزادی پرور افغانستان عليره به ھيوغ

ر گروه ھای مسلح مخالف با بی توجھی به منافع و مصالح ملی افغانستان، به معامالت ياگر طالبان و سا. کرد

خواھان ملی، يھن دوستان و آزادي مۀومت سرسختانۀ ھمنانه تن در دھند، در آن صورت نه تنھا با مقايننگين و خا

ن ين مرزوبوم غرور آفريخ ايرا تاريز مواجه خواھند گشت؛ زيش نيبلکه رزمندگان متھور و جانباز جنبش خو

ر يچ گاه خون شھدای خويش را در برابر پول، مقام و ساين و آزادی پرور ھيشاھد است، که افغانان راست

  . گذاشته اند دگی و گروھی به فروش نخانواخواھشات شخصی و 

 

 

 


