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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

  
 ميرعنايت هللا آشفته 

 ٢٠١٣ جنوری  ٩  
 

 کنفرانس پاريس
 : اقتصادی کثيرالجوانب است -ازبُعد سياسی

  

، مقامات رسمی و انتفاعی، نھادھا، و مؤسسات کنفرانس بازی ھای مبھم صلح ، توسط ميزبانان کشور ھای متعدد 

لمان، انگلستان، قطر اخيراً hپاکستان، جاپان، ھند، تُرکيه ، عربستان سعودی ،  متفاوت، از آدرس ھای قبرس، مالديف، 

تقسيم قدرت بين ( سياسی ۀمنظور حل قضي iفرانسه و احتماالً کنفرانس بعدی خالف ميل دولت کابل، درعشق آباد، ب

ھمين نکته خواستم . به اصطالح مبارزه عليه تروريزم ، ايجاد صلح و ثبات درکشور ما داير خواھد گرديد) مندان زور

  .مورد بحث قرار دھمرا 

؟ وطن اعم از نيروھای !سال اخير نيروھای فعال و مدعيان انقالبی ٣٣اوضاع نا بسامان موجود کشور، حاصل کار

بی سواد، مسلمان، سک،  ه مدعی نمايندگی ازھموطنان مظلوم، کم سواد،امروزک تا ١٣۵٧ ثور ٧چپ و راست از 

اشتباه خويش نبوده ، يک ديگر را مسؤول، وابسته،  سف معترف به کوچکترين أھندو، و کليمی ما را می نمايند، با ت

خود ھا ه متعلق بخود ھا وحتی قوم ه خطاب نموده، خود ھا، تشکيالت متعلق ب... دست نشانده، ُدشمن، فروخته شده و 

را وکالتاً صادق و وطن دوست تلقی نموده و متباقی اجزای اليتجزای کشور را با درد و دريغ، فروخته شده و بيگانه  

  .دارند معرفی می

سال فاجعۀ بدون وقفه، به اين بالغت و شعور باالی سياسی رسيده اند ٣٣پس از   از مردم ما ه ایخوشبختانه امروزعد

، در " در دنيای سياست دوست دايمی وُدشمن دايمی وجود ندارد، آنچه دايمی می باشد منافع دايمی است "  که می دانند 

تواند که منافع  نيروھای سياسی جامعه زمانی حمايت ملی کسب نموده می(. مسايل کالن ھمانا منافع ملی مطرح است 

  ).ی نمايند ُعليای کشور را، فارغ از قوم، زبان، سمت ، دين و مذھب پاسدار

فاقد آن بوده، اختالفات خطا ھا و گناھان نا بخشودنی و بيگانه  سفانه، نيروھای درگير أآنچه درفوق تذکرداده شد، مت

 ]١[پرستی احزاب پشاوری، مشھدی، تحريک طالبان ورژيم فاسد موجود، تکراری بوده که نيروھای افراطی چپ

 زمان سقوط نظام وابسته به شوروی، عدم توافق به نمايندگی ملت .سويتيست خلق و پرچم مرتکب آن، گرديده بودند

 پاکستان و ايران در ۀمجاھد و مسلمان افغان، توسط به اصطالح زعمای تنظيم ھا،اشتراک و به نيابت افغان ھا، به وسيل

را بيان  ان شايستگی الزم رھبران و دست نشانده بودن شقدانميز مذاکرۀ صلح حضور يافتند، اين خود به معنی ف

قيمت نھايت سنگين جانی ومالی، ملت افغان ، از چنگال يک رژيم دست نشانده به رژيم دست نشاندۀ ه ی بئرھا(! مينمود
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آنچه مقاومت مسلح امروز، دولت فاسد کنونی را دست نشانده و فاقد صالحيت الزم می شمارد که يک واقعيت ) . ديگر

     . کانات خود نيز بايد باشندتلخ است، متوجه شرايط، ناگزيری ھا وام

  آموزگار موزد ز ھيچ ا ين  ھرگز      +        روز گار  از گذشت  موخت اين ھر که 

ی که خويشتن را اپوزيسيون قلمداد می نمايند، بر ئ پاريس ، در کناردولتی ھا و رقباحضورطالبان با حزب حکمتيار در

مشروط بر صداقت طرفين . ، به نفع صلح تلقی گردد"  بن بست شکست" تواند به نحوی عالوه اھميت نمادينش می

             ) .                انتخابات(يز، ازطريق مراجعه به آرای ملت شکل صلح آمه وادامۀ آن تا سرحد تعويض قدرت ب

خود  ۀ ت نمايندبه گمان اين حقير، مردم اسيروبه ستوه آمده، بنابرشناخت وسوابق شان ھيچ طرفی را مستقل و به صف

شديداً  ) مخالفين مسلح دولتی و قوای خارجیزورمندان دولتی غير دولتی، (   زيرا توسط ھمه .تعيين وقبول ننموده اند

  .متضررگرديده اند

رقابت کشورھای دور و  دليلی که درشکل گيری تضادھای تنظيمی، جنگ ھای داخلی، ظھور تحريک طالبان و 

 افغانستان، نقش جدی وتأثيرگذار داشتند و دارند ، ھمانا بحث نفت و ۀالح حل سياسی قضينزديک در مداخله و به اصط

ه ب. بازی بزرگ نو در آسيای ميانه، منابع ، ذخاير و معادن سرشارما و موقعيت جيوپوليتک افغانستان می باشد

ان قدرت ھای مطرح جھان ، خود می گيرد که نظريه پردازه خصوص اھميت اين منابع زمانی نقش کليدی و برجسته ب

قرار دارند، تشخيص می نمايند ...درخدمت کمپنی ھای بزرگ وشبکه ھای جھانی چون انرژی، اسلحه، مواد مخدر و 

شاه لوله "  جنگ به نام تروريزم به چه شيوه و شعارصلح و تأمين منافع اقتصادی چند مليتی و چند جانبه توسط ۀکه ادام

در حال حاضر کشورھای کويت ، امارات   " صلح درافغانستان و منطقه ارزيابی شود ھای نفت وگاز ، عامل پيام

  .ی استخراج نفت و گاز اين پروژه انتخاب شده اندئعربی و ترکيه برای داوطلبی نھا ۀمتحد

 سال حضور پس ازيازده. تُرکمنستان، افغانستان، پاکستان، ھند، چين و ترکيه ، عبور داده می شود شاه لوله ھا از مسير 

ناتو، صرف نظر از ندانم کاری غربی ھا، و متضرر ساختن جدی بافت مردم افغانستان درقدرت وتحميل  -قوای امريکا

با داشتن آگاھی کامل از حضور نيروھای قدرت مند و فعال جنگ طوالنی و ظالمانه در مناطق پشتون نشين و سرحدی، 

ی، تانزانيا، سودان، کنيا، ماليزيا، فليپن، ئانان سياه پوست امريکايمنی، مسلماعراب، شامل سعودی، مصری، عراقی، 

، ھمه را ناديده زير نظارت وحمايت مستقيم آی اس آی ...بنگله ديش، چيچين ،اُزبكستان ، تاجيكستان، ايران پاکستان و 

ف تمام موازينی که انگاشته وتمام خرابکاری وآدم ُکشی ھا را به يک قوم گره کردن، عمليست دور از انصاف وخال

گيرد که رھبری دولت و مقاومت  جالبتر از ھمه اين ُکشتاردرحالی صورت می. دارد  را اذعان مي آن جھان غرب 

  .مسلح ھر دو مدعی عدالت و ملی بودن را دارند

 کشانيدن نيروھای طالبان وجناح حکمتياردرکنفرانس ھا وايجاد دفتر در قطر يک ضرورت: به صراحت بايد گفت 

 ولى بلند پروازی ھا وانتقام گيری ھاى سياست مردان عقده مند دولت بی کفايت و .نظامی، سياسی و اقتصادی است

 در ھردو جھت ، ]٢[ بی باکانۀ قوای ائتالفازسوی ديگر و تباني فاسد از يک سو ، حمايت از نيروی مقاومت مسلح 

مين بيشتر منفعت ھای أجھت حفظ و ت  نظامی امريکا را - سياسی  مداخلۀ ۀعامل بن بست موجود، دانسته شده كه زمين

 وضع موجود نه در ۀزيرا ادام. ثير گذار منطقه و افغان بزندأ به يک سلسله سازش ھای جديد با قدرت ھای تدستشان، 

  .تواند  ی اش ديده شده ميئان امريکا و متحدين ناتو و اروپاافغانستان ممکن است ونه درتو

ه  پاكستان تالش دارد جھان را متقاعد گرداند که اگر صلحی در افغانستان ب، يعنیغرق در افراطيتو  بازيگر چندپھلو

ری صورت اگرقرارباشد برای لوله ھای نفت سرمايه گذا ! وجود آيد، صرف ازطريق پاکستان امکان پذير است وبس 

.  داشته باشد٢٠١۴ امور به خصوص پس از پاکستان دست باال درھمه ى ساخته شود، بازھم ئگيرد و يا تصفيه خانه ھا

؟ با عبدهللا عبدهللا باز مينمايند، يا از !شود و رابطۀ دوستی  از ھمين رو چراغ سبز به نيروھای ائتالف شمال داده می
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تالش می نمايند، يا از دوستی وکنار آمدن بيش از حد دولت فاسد  " شورای نام نھاد صلح صالح الدين ربانی" مجرای 

صرف از مجرای آی اس ( استفاده می برند، يا درمورد صلح با طالبان از سياست قند و قمچين وءاکام افغانستان سو ن

کارشکنی وعدم صداقت نشان ميدھد و يا به ايجاد دفتر ! آزاد سازی اسيران طالب به خواست و نياز منافع خود ) آی 

ايجاد اختالف و نفاق بيشتر و بی باوری بين نيرو ھای افغان نمايد، ُعمق ستراتيژی آی اس آی  قطرماھرانه مخالفت می

  .وانمود می سازد " دايۀ  مھربان تر از مادر " خويشتن را به ھر يک  . است و بس 

آدرس ھای تدويرکنندگان کنفرانس ھای صلح افغانستان، ترکيه ، قطر، ترکمنستان نيز به وضاحت نشان دھندۀ عالقه 

 خاص ملل ۀادامۀ کنفرانس پاريس توسط نمايند. پنی ھای نفتی چينائی، امريکائی، می باشدمندی ھمين کشورھا با کم

 رد گرديد، زيرا نقشی دال بر دولت بودنش در اين پروسه مطرح نمی متحد، درعشق آباد، به شدت از جانب دولت کابل 

  .باشد

وافقات حاصل شدۀ فوق، ادامۀ نتايج رقابت ھای دانند و در حافظه دارند که اين تفاھمات و ت ما می عده ای ازھموطنان 

خاطر محو نيرو ه ب که . ودلتای عربی می باشد) يونيكال وبريداس(ی، ارجنتاينی ئاسالم شرکت ھای بزرگ نفتی امريکان

ھای شرو فساد، وجلب و جذب وحمايت نيروی طالبان در گرفتن امتياز تمديد واعمارلوله ھای گاز از ترکمنستان به 

   .ان از راه افغانستان، درسال ھای حاکميت طالبان باھم در ستيز بودندپاکست

ی ملت افغانستان در برابردسايس، توطئه ھا، مداخالت ، ايجاد موانع ، تخريب وسبوتاژ اين پروژه ئيباتحمل وتقبُل شک 

ت وتوجه بوده، و امروز نيزيکی ازعوامل عدم تنظيم ھا ، درآن زمان، قابل دق ھا از جانب ايران و روسيه با تبانى 

صرف نظر از بی کفايتی رژيم ، توسط ايران و پاکستان و ... تطبيق پروژه ھای کالن چون بند برق سلما، کجکی و

  . عمال وطنى شان به ثمر نمی رسد

ر برای تصفيه به شود، در حال حاض استخراج می) سی- پی-ان-سی(که توسط شرکت ملی نفت چين   آمو دريا ۀنفت ساح

سال با شرکت ملی نفت ٢۵ اين قرار داد برای٢٠١٢مبر ازجانب دولت افغانستان در ماه دسشود،  ترکمنستان فرستاده می

   نفت سرمايهۀ ميليون دالر را در بخش تصفيه خان٧٠٠ی اعالم کرده است که ئ امريکا-شرکت افغان.  گرديدءچين امضا

که با آغاز کار تصفيه   ھزار بيرل نفت روزانه خواھد بود، ۶٠فيت اين تصفيه خانه به قرارگذارش ظر. کنند گذاری می

 داران  سرمايه داران آن  که سھم) کو- ام -اف(شرکت  .  درصد نيازمندی نفتی کشور مرفوع خواھد شد۵٠خانه حدود 

شود که در اين کارخانه   بينی می پيش. تا اواخرھمين سال کار اين پروژه را شروع خواھند نمود. ی اندئافغان و امريکا

   . صورت غير مستقيم شغل ايجاد خواھد شده  ھزار نفر ديگر نيز ب٢٠شود و برای حدود   نفر استخدام ١٠٠٠بيش از 

 بزرگ نفتی در افغانستان است که بخش ھای از واليات فارياب، سرپل، ۀ نفتی آمودريا يکی از شش پروژۀپروژ

نج محل بزرگ، نفت وگاز ديگر درقسمت ھلمند، کتواز، ھرات و کشك وجود دارد، پروژۀ جوزجان و افزون بر اين، پ

براساس . ی خواھد شدئبرآورد شده است، نيز به زودی نھاتاجيک، که نفت آن حدود يک ميليارد بيرال -نفتی افغان 

  .شده است  ھزار ميليارد دالر بر آورد ٣چندين ارزيابی انجام شده، منابع طبيعی افغانستان تا 

سف وخجالت خواھد بود که با آفتابی شدن نيات شوم ھمه خارجی ھا اعم ازکفر أجای بس ت : ھموطنان آگاه وطن دوست 

ما را استعمال نمايند و  ومسلمان بيش ازاين درافتراق ما، متجاوزين وھمسايه ھای ُمغرض وطامع، ملت با ھم برادر 

که ھيچ يک ازنيرو ھای سياسی کشور کارنامۀ بدون عيب و نقص   به اينبا توجه. ی ھای مار ا به غارت برندئدارا

النۀ سياسی و وابستگی ھای روشن وآفتابی دارند، واز جانبی کلماتی چون آزادی، استقالل وندارند، واعمال غيرمسؤ

 ھای شمالی ما را و شما بھتر از ديگران وابستگی ھای پاکستان، ايران وھمسايه.  را ندارد١٩آن تعريف قرن  ديگر...و

  .مع الوصف ادعای آنچنانی شان می دانيد
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خود محوری با درک وتعريف واحد ازمنافع ملی، جلوگيری از  ی ، بلند پروازی و ئط گرابا دوری از تعصب، افرا  ءً بنا

رامش هللا درکنار ھم صاحب صلح وآاءتوانند با تعقُل و وحدت نظر وعمل انش  کشور، وارثان اين سرزمين میۀتجزي

   .عادالنه وبا ثبات شويم

قبل  . النه عمل گرددو راه برای آيندگان، مسؤۀکه ازتجارب تلخ گذشته آموخته شود، ومنحيث چراغ و نقش به اميد اين

ازھمه، پيشنھاد يک آتش بس قابل اعتماد را بين طرفين درگير به موقع می دانم، تا مردم بی گناه از حمالت وحشيانۀ 

ھمچنان به ميزبانان صلح . لتی و حمالت انتحاری و انفجاری نيروھای مقاومت مسلح درامان بمانندقوای خارجی، دو 

بايد خاطر نشان ساخت ؛ توافق نيروھای رقيب، با اشتراک اشخاص ثالث بالخير افغان ، که سوابق پاک وافتخارآميز 

درغياب ملت . يگانه وبھترين گزينه ميدانيم، ميز مذاکره را شدهسياسی غير جانب دارانه داشته باشند، حتمی ُشمرده

ودرھای بسته سازش ، تکرار اشتباه کنفرانس بُن خواھد بود، زيرا جايگاه اکثريت قاطع مردم غيرمسلح خالی باقی مى 

  .ماند 

تغييردرقانون اساسی کشورصرف خواست طالبان، نبوده بلکه، ھمه نيروھای مدعی قدرت، در داخل وخارج نظام به 

 تطبيق يکسان ۀو اما اصل عمد. فراد وارد و آگاه و متخصص نکاتی درتعديل بخش ھای قانون اساسی دارندشمول ا

  .باشد سف يکی ازعوامل بدبختی موجود کشورعدم تطبيق قانون ميأقانون است که بات

ھا ء، کمبود ھا وخالاين قلم ازدانشمندان، خبرگان و اھل سياست، صميمانه تقاضا به عمل می آورد، تا اشتباھات، نواقص

بشماريد، تاخدای نا خواسته از ُحب وبُغض کوردالنه که نيازی به آن  را به ديدۀ اغماض نگريسته وبه عدم آگاھی ام 

به اين معنا که نشان دادن شھامت باعث ايجاد ". کسی که شھامت نشان می دھد، شھامت می سازد" . ندارم در امان باشم

 برای تصميم ٢٠١۴رزو دارم شخصيت ھای فھيم ودانشمند اھل سياست تا قبل ازسال آ. شجاعت در ديگران می شود

را تشديد نموده تارضای حق تعالی حاصل  عاقالنه و دورانديشانه، نيروھای زورمند کارشجاعانه وخيرانديشانۀ خويش

  .  گردد

       بالصواب وهللا اعلم                                                              

                                                                         پايان  

  :يادداشت

به خاطر ارسال مطلب شان، ناگزيريم، " آشفته"ضمن ابراز خير مقدم و امتنان خدمت ھموطن بادرد و دلسوز ما آقای 

  : است، به ادامۀ بحث شان بيفزائيمال قضايای افغانستاننکات آتی را که مبين مواضع انصراف ناپذير پورتال در قب

چپ "، "چپ"الحاتی چون طصاستفاده از ا  امريکا و غرب نوکران پاکستان و ايران،، مزدوران روسبرایما ] ١[

 موافق نيستيم، زيرا آنھا مزدور و وابسته به بيگانه بوده، از .. و " نه روامي"، "راست افراطی"، "راست"، "افراطی

ودی ھای کوک شده ای ھستند که سمت و مسير حرکت ، بلکه گخود کدام مسلک و راه و روشی را نمايندگی نمی نمايند

  .می نمايندنموده و شان را باداران شان تعيين 

بازی  که نه تنھا از آغاز فعاليتش، بلکه متصديان آن حتا پيش از به وجود آمدن پورتال، بنويسدپورتال افتخار دارد ] ٢[

با کلمات را که به وسيلۀ استعمار به خورد مردم ما داده شده است، زودتر و اولتر از ھمه تشخيص و بی ھراس در قبال 

آن موضع گرفته، ھيچ گونه مالحظه وسياسيت بازی در قبال آنھا از خود نشان نداده، تجاوز و اشغال را با ھمان غلظت 

ر داده و بعد از اين ھم قرار خواھد داد، به ھمين اساس ما به ويش قراو شناعت استعماری وددمنشانۀ آن، آماج حمالت خ

و يا امثال آن، اشغالگران کوشيده اند تا ماھيت " قوای ائتالف"صراحت تذکر می دھيم که در پس کلماتی چون 

رده اند، افعال و  برماست تا به خاطر احتراز در دامی که برای ما گست.اشغالگرانه و جنايتکارانۀ شان را کتمان نمايند

 و اشياء را به ھمان نامی ياد نمائيم که ماھيت آنھا آشکار می سازد، يعنی اشغال را اشغال و اشغالگر را اشغالگر بناميم
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 آزاد سازی کشور در مقطع کنونی برای را دوست داريم، اگر توان برداشتن تفنگ را خوداز موضع يک افغان که ميھن 

ی آن در مقابل تمام رسانه ھای استعماری ايستاده با صراحت و بی پروا، ماھيت عملکرد نداريم، در بيان حالت فعل

  .اشغالگرانۀ آنھا را تذکر بدھيم

تمام تالشھائی که ديروز و يا امروز به وسيلۀ اشغالگران و ايادی آنھا زير نام کنفرانسھای صلح صورت گرفته و ] ٣[

نيز به نيکوئی از آن تذکر داده اند، ھمه در غياب ملت " آشفته" آقای بعد از اين صورت خواھد گرفت، ھمان طوری که

اين که در پس ھر نوع تالشی تأمين منافع اقتصادی کشور ھای اشغالگر نھفته است، ھر چند . افغان بوده و می باشد

آنھا طی چنين . دازديدن اھداف سياسی استعمار باز بدارحقيقت مسلم و غير قابل انکار می باشد، مگر نبايد ما را 

تالشھائی نه تنھا می خواھند منافع اقتصادی شان را تأمين و در آينده حفظ نمايند، بلکه با شريک ساختن تمام جنايتکاران 

ند که می خواھند سھم شان را اآقای موسوی، خيل کرگسانی ما  به گفتۀ ھمکار گرامی "ديگ بی صاحب افغانستان"در 

ستان در حالی تصاحب نمايند، که حاکميت بالمنازع اشغالگران را به رسميت شناخته از پيکر زخمی و خونين افغان

  .باشند

ران قالده نستان، تا يک تن سرباز خارجی و نوکبا حرکت از ھمين منظر برای ما، صحبت از صلح و حل سياسی افغا

 در افغانستان ر و متباقی جنايتکاران اعم ازتمام طيفھای شامل در ادارۀ مستعمراتی کابل، طالب و حکمتيا آنھانبه گرد

 صلح و رفاه در .نه تنھا خاک به چشم مردم پاشيدن است، بلکه امريست محال و غير قابل دسترسیوجود داشته باشد، 

 افغانستان فقط زمانی می تواند متحقق گردد که پائينترين اليه ھای اجتماعی افغانستان، يعنی کارگران و دھقانان کشور

جنگ تجاوز کارانه را با مبارزات آزاديخوھانۀ شان به جنگ رھائيبخش ايت نمايندگان سياسی واقعی شان، در تحت ھد

  به اميد آنروز. ، پوزۀ امپرياليزم و ارتجاع را به خاک بمالند آن نبرد پيروزی رسانيدن بهملی تبديل و با

  با عرض حرمت 

  AA-AAادارۀ پورتال

   

   

  

 

 

 


