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 ميرعنايت هللا آشفته

 ٢٠١٣مارچ ٠٢ 
  

  ميانافغانستان در [

  ] ھند- پاکستان و امريکا-برتانيا
کمرون، زرداری وکرزی   بٔه چندروز پيش ٓاقايانپس از ديدارسه جان افغانستان وامريکا دردھلی نو،  ھله پتٔه ھند،جلسۀ

  :در لندن نشان دھندٔە حساسيت سياست ھای منطقٔه ومنافع متضاد قدرت ھاست 

كه افغانستان ميدان رقابت ھندوستان و پاکستان است ، يا البراتوارقدرت ھای بازيگر جھان، شايد ھم در اثر ندانم  اين

 ھای ھمسايه، جغرافيای منطقه با دوام جنگ ھای فرسايشی به ضرر ھمه، منکاری سياست مداران افغانستان و کشور

 !جمله به ضرر افغانستان واحد ويک پارچه در تغيير باشد

که تا چه حدی مسٔووليت پذير . گردد   سياسيون کشور میۀالن دولت و ھمواالت قبل از ھمه متوجه مسؤ ؤجواب اين س

خواھد  پاکستان تقال كنان از بريتانيا می . باشند مي ر اوضاع به نفع منافع ملى کشور  تغييرمثبت دۀاند و تا کدام حد ٓاماد

 نقش پاکستان درقبال افغانستان، صرف ۀعکس، ھند درباره که نقش سياسی ھند در کشور افغانستان را محدود نمايد و ب

دولت . الفی جويانه می باشندنظر از داشتن روابط خوب امريکا با  چين و روسيه مصروف تدارک برنامه ھای ت

  .ايران نيز دررقابت سھم قابل مالحظٔه دارند  سعودی، دولت ھاى منطقۀ خليج و دولت 

به   عالوه ه خريدارى طياره ھاى جنگى ساخت فرانسه به ارزش مليارد ھا دالر توسط دولت ھند و پيشنھاد ٓاقای کمرون ب

ريتانيا ، برای دولت ھندوستان تشويق کننده بود، که طبعيتاً باعث تشنج خريد طياره ھاى كشتاربيشتر انسان ھا ، توليد ب

اين ھمه انکشاف اوضاع . گردد اتومى در منطقه و باعث كشمكش مزيد ميان ھمسايگان افغانستان می بيشتر قدرت ھای

ثليقه يی و  تکتيکی ،  امريکا با تأسف کامالً تابع مالحظات ۀدرحالى به وقوع می پيوندد که سياست خارجی اضالع متحد

 ۀت جامعستراتيژيك احزاب جمھوری خواه و دموکرات ، جھت كسب توافق ذھنيشعارھای مقطعی ونه بلند مدت و 

  .امريكا آنھم صرف درظاھرامرقرارگرفته است 

نجام داده ا نقش مؤثرى در زمينه منحيث يک دولت مستقل ،   ٓايا ادارۀ فاسدٓاقای کرزی :ھموطنان دردمند وصبور افغان 

شدٔە غير مسٔوول منحيث رقبای به  ٓار  دی  دی  تواند ؟ آيا اپوزيسيون ھای برقطار مسلح و درظاھر امربه اصطالح  می

جان ھم افتاده ، چگونه ٓامادگی منطقی برای حفظ وتعادل مناسبات با ھمسايگان و خروج بخشی ازقوت ھاى بيگانه و 

توانيم   ؟ به کدام اطمينان و امنيت انتظار انتخابات شفاف وعادالنه را ميحفظ ثبات برای مردم و کشور خود دارند

جان ومال ھموطنان تدارك ديده اند كه مدعى تدوير انتخابات ، آنھم شفاف  داشته باشيم ؟ وچه امكاناتى را برای حفظ 

طالب ھاى مسلح يک بار  ميان ھستند ؟ اکثريت خاموش مردم که از دست ھمه مدعيان قدرت به ستوه ٓامده اند ، در اين 
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 شھروندان و اقوام کشور در ۀديگر بدون اعالم مواضح روشن وبرنامٔه متعلق به افغان ھا و حفظ کشور مستقلی که ھم

ساعت به  در حضور حاميان بين المللی و سھمداران ديروز و امروزشان  ن احساس نمايند ،وٓان خود را سھيم ومص

، در مجالس پر  دستگاه به اصطالح دولت افغانستان  اين دم و! شوند  نزديكتر ميساعت به ارگ رياست جمھوری 

صدور فرامين غير مسٔووالنه ، شعارھا و حرف ھای عوامفريبانٔه ضد غربی ،  ضد ھمديگر وه زرق و برق با بيانات ب

اھد ازدواج ھای جديد و چه ٓامادگی براى تأمين صلح وامنيت مردم دارند؟ در اپوزيسيون فرمايشى ھم که ھرروز ش

را به  شوند و جامعه بطالن ادعاھاى شان مي ھستيم كه از نو ظاھر أيتالف ھای ھمان چند چھرۀ تکراری و فاقد برنامه 

  .كرات شاھد بوده است 

لفت  مخاۀباداشتن ھم  مدعيان قدرت و امتيازبگيران، ۀناگفته نبايد گذاشت تجربٔه يک چراغ سبزدادن دولت فرانسه به ھم

به اين معنى که ھرٓان . ھاى ظاھرى شان ، به ھمين تازگى يك بار ديگر درعملنامٔه سياه شان ثبت و امتحان گرديد 

  .حاضر به سخيفانه ترين معامله ھا عليه منافع عليای کشورو پامل شدن مجدد حقوق اکثريت خاموش مردم ھستند 

تخاذ تصاميم ستراتيژيک نبوده بلکه در تالش پادرميانى يك به گمان اين قلم ھدف اصلی سياست ھای ٓاقای اوباما ا

   .باشد وبس  خالص گير وجلب توجه افکار عامه مي

به گونٔه مثال نبود دپلوماسی روشن و شفاف ايالت متحده درقبال دوکشور وابسته و متکی به کمک ھای نظامی و 

 ، در قبال اشتراک بخشی از طالبان خوب يا ٓامادٔە اقتصادی غرب يعنى پاکستان و افغانستان البته با درجات متفاوت

تالفی خود پس از سال ھا ئوستان ادولت امريکا درتفاھم د مذاکره بدون دستور پاکستان كه اگر واقعيت داشته باشد، 

ا به فکر ايجاد دفتر قطر افتاد ، ت متضررساختن وريختن خون بيگناھان افغان ، حاضر به پذيرش اين واقعيت گرديد و

در نتيجٔه اين تفاھم و اشتراک يک بخشی ازطالبان افغان، در دولت بعدی افغانستان ، با سايرنيروھای رقيب از مجرای 

نام انتخابات يا بازھم لويه جرگٔه عنعنوى فرمايشی وسرکاری ونه لويه جرگٔه قانونى ، وارد يک مرحلٔه حساس ه شايد ب

 ۀعات خارجی از كشور ، كه با بی باوری و عدم تحرک الزم به مقايستاريخی شوند؛ يعنى پس از خروج بخشی از قط

 جھانی، زير ۀاين بدان معناست که باز دولت امريکا و جامع. نمايند  زمان کوتاھی که باقيمانده ، به بسيار كندى عمل مي

نستان را در برابر عمل نام ملل متحد مثل انتخابات تقلبى پيشتر، يک بار ديگر مردم افغاه اصطالح سازمان ب ريش به

  .دھند  توطئه ٓاميز نيروھای متخاصم و به کرات ٓازموده شدٔە وابسته به ھمسايگان ناعاقبت انديش ما ، قرار مي

اين بی توجھى ھا واغماض درحالی صورت می پذيرد که ، دولت پاکستان توسط کارت ھای دست داشتٔه خود، يعنى 

 امتياز گيرى ھاى بيشتر در چانه زنى ھا با اياالت متحدۀ ۀحکمتيار ، منحيث وسيلاسير در زندان ھا و جناح  طالب ھاى 

نام ه نظار ومولود ديگر قومی اش ب امريكا كه در اختيار دارد و از اثر اختالفات درونی سران شورای تاريخ تير شدۀ 

راديكال ھاى  ھند و پاکستان به نفع   ميان  پلۀ ترازو را در امر سنگينى معامالت ٓای -اس- ٓای ؟ در حلقٔه دام ! ملی ۀجبھ

  .شود  پاكستانى بيشتر متمايل گرداند كه در كوتاه مدت و دراز مدت به ضرر افغانستان تمام مي

ھند نقش مھم دربازسازی افغانستان بازی . ناً ھند نمی خواھد افغانستان به عمق ستراتيژيک پاکستان تبديل گردد ئمطم

مشکلی که تا ھنوزبرای ھندوستان حل ناشده . ميليارد دالر به افغانستان کمک نموده است ١ \٣ برنموده و تا اکنون بالغ

نان خاطر براى ھند را فراھم ئن خارجی شان ، نتوانسته اند، اطمباقيمانده است ، طالبان و ھواداران داخلی ودوستا

ای جھادی افغان محدود به افغانستان بوده واين سازند که ، فعاليت ھای کنونی مقاومت مجاھدان افغان مثل ساير نيروھ

 و ٩۶-٩٢سال ھای   ه ایپسوند جعلی و تحميلی القاعده را که نياز زمانی پاکستان با برنامه ھای افراطی ديگر فرا منطق

 افغانستان خاک مقدس ش با رژيم طالبان نمودند ، پيوند وپينه کاری داده وبا اين اتھام،ونزديکدر ھمکاری شرکای دور 

نيرو ھای اسالمی سنتی مجاھدين افغان را، فتنه . و عمال خويش ميزبان اسامه قلمداد نمودند  ٓای اس آی  را توسط 

 ۀانگيزانه به تروريزم متھم و برچسپ زدند، که حقيقت نداشته و مقاومت مجاھدان افغان برنامه ھای خارج از محدود
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برند،  سر میه وز ھزاران طالب  افغان درزندان ھای پاکستان در بد ترين حا لت بکه تا ھن در حالی. افغانستان ندارند 

 سال جنگ وبرادر کشی در افغانستان به ٣٣مع الوصف .   به اين مشکل جدی ننموده است یاما دولت ھند کمترين توجھ

غان صورت نپذيرفته اصطالح بی سرپوش، خوشبختانه ھيچ عملی تروريستی وتخريبی در جھان از جانب مجاھدين اف

. ھر جا عمل تروريستی در جھان اتفاق افتيده نتايج تحقيق يك پاكستانى را مسؤول شناخته و نه يك افغان را . است 

مقاومت مجاھدان مسلح افغان فاقد برنامه ھای سياسی جھانی بوده ، متعلق به ملت افغان و درمحدودۀ وطن ماست ،  در  

که  فغانستان ، ھمسايگان و کشور ھای دور ونزديک  مشکلی ندارند ، مشروط بر ايندوستی عنعنوی  ھندوستان ، ا

دوستی با ملت واحد افغانستان باشد و نه بايک گروپ خاص که درپی آن دسيسه ، توطئه و تفرقۀ شمال وجنوب 

  . خداناخواسته مطرح شده بتواند 

زير چتر  ا اند ، افراطيون سايرکشور ھای اسالمی را نيزطالبان پاکستانی که اتباع پاکستان و مولود مدارس پنجابی ھ

نمايند که يقيناً چند افغان مزدور نيز در دام شان  جھت اھداف و مقاصد شوم خود تربيت می ٓای اس ٓای  سازمان جھنمی 

د مارا  خاص داخلی کشورخوشوروی ، داليلاما مقاومت کنونی مجاھدان افغان مثل زمان اشغالگران . باشد  اجير می

 ناشی از بی عدالتی  ، تعرض و تجاوز برحريم خانه ھای مردم تقدات مذھبی،عو مُ  احساسات آزادگی ۀعالوه که ب. دارد 

و داخل شدن عساکر اجنبی با مترجمين افغان و ايرانی با سگ ھای کمکی شان شبانه نواميس مردم متدين و مسلمان را 

 ساختن  مردم بی گناه و بی دفاع همشکل مواجه آزار و ب.  رار می دھند در دھات و قصبات کشور مورد تالشی بدنی ق

خوار و ت  رشو،لين فاسدوما ، بمبارد مان ھای مکرر و کور بی نتيجه وبی حاصل ، اجراآت ظالمانۀ قومندانان  ومسؤ

 ست و القاعده می انتقام جويانه که ھر پشتون گويا طالب و ھر طالب نوکر پاکستانی، تروريۀغاصب  محلی با روحي

اين اشتباه ! ان  و انتقام حسابات نا تصفيۀ گذشته گرفته شد  و قوای ناتو ُدشمن شخصی غاصب۵٢باشد ، با قوت بی 

مکرر افغان ھا  توسط دولت ائتالفی آقای کرزی وافغان ھای واقعاً خود فروخته و اجير بيگانه بود که به شيوۀ غلط 

 ديروز، مردم درد مند وآسيب رسيدۀ رژيم ھای ۀچند طالب شکست خورد پيگرد  ووغيرمعقول و انتقام جويانۀ تعقيب

 خود دست به مقاومت وابسته به شوروی ھا ، رژيم ھای تنظيمی وطالبی ، يک بار ديگر از انتھای مجبوريت  به دفاع

 زور داخل جنت نخواھند من، سلحشور و آزادۀ  افغانستان ازجانب بد خواھان متھم اند که افغان ھا بهؤمردم م. زدند

  .  رفت ، ولی در دوستی دوذخ را می پذيرند 

ھند ٓارزو دارد موانع تجاری که پاکستان برايش ايجاد نموده از سر راه خود بردارد و تماس ھايش با افغانستان، ٓاسيای 

صادی افغان به اين باوراند که ٓاگاھان امور سياسی اقت. مرکزی، آسيای ميانه و فراتر از آن تا روسيه را تأمين نمايد 

تواند به ثبات سياسی و ترقی اقتصادی منطقه وجھان کمک  شامل بودن افغانستان در ھمکاريھای اقتصادی منطقه يى می

اين انکشافات و روابط در حالی بين ھند و افغانستان .  قرارداد معدن ٓاھن حاجی گک ھند گرديد ۀکه برند چنان. نمايد

ه در ديدار سه جانبٔه افغانستان ، پاکستان و بريتانيا، يکی ازنتايج حاصله از ميزبانی آقايان کمرون صورت می پذيرد ک

ربط جنگی بود که ازآغاز، به ديدٔە شک وترديد نگريسته  با زرداری و کرزی اعالن صلح دستوری ازجانب مقامات ذی

اکستان واتخاذ ھمچو موقف خود بيانگر خالف ھمه رد کنفرانس علمای افغانستان توسط علمای پ عدم اشتراک و . شد

 سه جانبه که دزد را گويند دزدی کن جلسۀادعاھای مقامات سرکاری و غير سرکاری پاکستان تلقی گرديده و نتايج اين 

افغان ھابه حکم جبر .  نيروھای سياسی افغان بايد باشدۀوصاحب خانه را گويند ھوشيار باش ، درس عبرت برای ھم

و فضای ناباوری ... برای تنازع بقای خود وحفظ افغانستان با عزت ، از پستٔه سمتی، قومی، زبانی، تنظيمی و تاريخ 

وجود ٓاورده ه وعدم اعتماد را که خواسته وناخواسته وھم در اثر دسيسه ھا و تبليغات ھمين دشمنان ُمغرض ومحيل ب

... لند پروازی ، امتياز طلبی ، تفوق طلبی ، قوم باورى و دور از تعصب وبه يرش ھمديگر، بذ، بيرون شوند و با پشده

  .وجود ٓاورند ه ب اتفاق نظر 
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باصالحيت اجماع افغانی را تشكيل و با ھمكارى ۀ موقع نيروھای متخاصم افغانی کميتبه  و درپرتواين تصميم بجا 

ابل قبول به اکثريت ملت واحد سازمان مللل متحد به يک طرح ملی که از مجرای انتخابات ، يک دولت مشروع و ق

ار برپايه ھای قانون اساسی افغانستان به وجود آيد ، به اشتراك افراد مسلکی ومتخصص و غير تنظيمی متکی واستو

يقيناً پس از يک توافق اوليه به ضمايم ومراحل بعدی  . تواند  نيرو ھای سالم کشور تبارز کرده ميۀيد ھمأٔئطرف ت

  !انشأهللا . ی خواھد گرديدئامه ھای دقيق ومتمم آن نھالی برنھمچو يک اتفاق م

حق ملت افغان پيشنھاد مشخص اين ھموطن شما به دولت امريکا و تيم ه  برای تدارك زمينٔه عملی اين خواست ھای ب-

ن شناخت کافی در قضئه افغانستان پاکستا کاری ٓاقای اوباما و وزيرخارجه ، ٓاقای جان کيری که از تجارب خوب و

صلح افغانستان ھمان گونه که صرف از راه : شود که  بازيگر افغان دارند ، توقع برده می ونيروھای ٓازمون شده و

. تواندی تواند ، به ھمان شکل از موقف يکجانبه و ديد دولت پاکستان نيزبه نتيجٔه مطلوب رسيده نم جنگ تأمين شده نمي

ره دولت پاکستان و ھمسايگان مغرض به ميز مذاکره حتمی و يگانه راه کشانيدن نيروھای مقاومت مجاھدان خارج از داي

  .باشد حل می

يد وھمکاری شان اين پيشنھاد به شورای امنيت ودرچوکات قوانين تأئلھذا از مجرای وزارت امور خارجٔه امريکا با اميد 

شتٔه افغانستان، اين ملت دردمند و ملل متحد با مد نظرداشت نواقص و تجارب منفی از کنفرانس اول بن ، انتخابات گذ

غرق در بيعدالتی را توسط دانشمندان و متخصصان ملی گرای خود افغان و حمايت معنوی و اقتصادی خويش يارى 

  .رسانيد 

مند بوده ويک قانون نياز اردو ، پوليس و امنيت ملی افغانستان با قضأ ومحاکم ٓان ھمه نھاد ھای دولت جداً به تطبيق - 

جدی مردمی با شيوه ھای معقول ، مدنى و ديموکراتيك ، مطابق شرايط عينی و ذھنی مردم ما و نه کاپی جوامع نظارت 

  . ٓان عادت نموده اند، تحقق يابدۀپيشرفتٔه غربی که مردم با رعايت داوطلبان

ميمی جامعۀ ن و ھمکار صئ سابقه دار ملل متحد ، دوست مطم افغانستان منحيث يک کشور مستقل و واحد، عضو- 

جھانی ، مانند ساير ملل عضو بدون تبعيض رعايت گردد وھيچ کشورحق تعرض نظامی و دھشت افگنى در آن را 

  . نداشته باشد 

  !  وتکيه به مردم افغانستان "ج "           توُکل با خداوند                                          

  پايان                                                                       

 

 

 

 

 


