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  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
  )دامه دھندگان ا-ساما (

  
   متمم بوروکراتيک تجاوز"نکنفرانس بُ "

   پيامدھای آنو
    
دست آوردن ھدفش درکشور اشغال شده ه پس از ھرحملۀ وحشيانه و اشغال کشوری، اشغالگر برای ب   

زند تا اشغال را با ايجاد ادارۀ مستعمراتی غرض تأمين  اداری می ل بوروکراتيک وئدست به يک سلسله مسا

  . تکميل کندحاکميتش

 و شرکای اروپائی اش استعمار در کشور ما است که درآن امريکا  ن يکی از اين مراحل اشغال وبُ       کنفرانس 

 ،س اين ادارهأ حامد کرزی در رن شادۀپن وکاله پوشيدن حاکم دست نشانچَ   با ايجاد ادارۀ مستعمراتی وندکوشيد

با يک نگاه به ترکيب گروھھای شرکت کننده در . ند کردند و چنيننش را عملی ک خويپالن ھای استعماری

  .شد پيشبينی کرد کنفرانس ُبن، نتايج و پيامدھای آن را قبل از تحقق ھم می

  :خوانيم ا اينچنين مین ر     در يک سند تاريخی ترکيب کنفرانس بُ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .ـ جريان روم منسوب به سلطنت تحت رياست ستار سيرت"

  . به رياست يونس قانونی“ مت ربانیحكو”تی از به اصطالح أـ ھي

دران تا تنظيم گيالنی وآقای انوارالحق احدی كه بعداً رئيس ځـ جريان پشاور با تركيب درھم برھمش از پاچاخان 

  . دافغانستان بانك شد

ين داماد گلبد ـ جريان قبرس كه به ھمين منظور به اشتراك چند آدم جاه طلب به رياست ھمايون جرير يار وفادار و

  . حكمتيار ساخته شده بود

يكی از . ن آورده شده بودند مشاور ارشد رئيس جمھور امريكا به بُ "زاد زلمی خليل" اين گروھھا به انتخاب مۀ    ھ

  راتی از ھواداران خارج كشوری اشأھيگروھھای روشنفكری كشور در ارتباط با نمايندۀ ملل متحد خوشباورانه 

ايشان ھم .  امريكائيھا ازآنھا خواستند كه پشت سريكی ازچار گروه فوق  بنشينندبه محل كنفرانس فرستاد، ولی

  ".ترك كردند جلسه را نپذيرفته و

يد کنفرانس ُبن و  و يا مؤھريک از اين گروھھا و افراد ديگر دست اندر کار، تا آنجا که در خدمت تحقق 

ا که از پيامد اين کنفرانس به خون نشسته اند حساب برنامه ھايش بوده اند، به اندازۀ سھم شان، به مردم و کشورم

 که پياده شده به نفع تحکيم ه ایدرھرعرص" کنفرانس ُبن"چه برنامه ھای تدوين و تصويب شده در. بايد بدھند

ن  کنفرانس ايدمجريان ومؤبناًء ، . تجاوز و استعمار کشورما وعامل مصيبت و سياه روزی به مردم ما شده است

يد اشغالگر واشغال، ھريک به اندازۀ سھمش، بخشی ازمقصران وقايع دردناک دھسال يا مؤان متحد و ُبن  به عنو

ن کنفرانس ُبن تا حد حضور درآن، اينک بعد از ده سال  و درآستانۀ ايدمؤاگرعده ای از. آيند گذشته به حساب می

ده اند و حال به منظور بحث روی آن سيمينار کنفرانس دوم ُبن زير فشار مبارزان انقالبی و وقايع اتفاقيه به خود آم

 اما به شرط آنکه با انگيزه و نيت پاک از حضور خود در کنفرانس اول .خيره کنند، اين نيز امری است ب داير می

ئيد و اشتراک،  و أُبن، در ھر سطحی که بوده، انتقاد کنند و آنرا به اطالع مردم برسانند، انگيزه ھا و داليل آن ت

  .اين نفی و اعتراض را صادقانه به مردم برشمارندعوامل 

 پرچمی، -    در برنامۀ کنفرانس ُبن به خدمت گرفتن تمام نيروھای جنايتکار و مزدور ھرسه رژيم گذشتۀ خلقی

جھادی، طالبی و جواسيس تربيت يافتۀ غرب به عنوان تکنوکرات، با روشنفکر نماھای تسليم طلب و توابان جنبش 

 در ادارۀ مستعمراتی کرزی به حيث مھره ھای اجرائی در کابينه، پارلمان، مقامات قضائی وغيره به  انقالبی،- ملی

عنوان يک ھدف مطرح شده بود، که عملی گرديد وھمۀ شان به درجاتی در خدمت امپرياليسم متجاوز به کشور 

اوزان، و در رأس امريکا، مردم اين باندھا و گروه ھای بريده از کشور و مردم به ھمدستی متج. خود قرارگرفتند

را فريب دادند، تا توانستند مال و ملک مردم را غارت کردند، برھمه ھستی و نواميس ملی ما  دستبرد زدند و 

  . مردم ما را تا لب پرتگاه نيستی کشاندند

رياليستی برای    دربرنامۀ کنفرانس ُبن طرحی به نام مرحلۀ ساختاری ريخته شده بود که طی آن استعمارگران امپ

آوردند و درجامعه ای که بيست سال جنگ تمام بنيادھا ونھادھای بدائی  اغوای مردم بايد ادای دموکراسی درمی

اجتماعی، سياسی و فرھنگی اش را درھم ريخته بود؛ شعار پوچ، اغواگر و بی محتوای حزب سازی، مطبوعات 

کليۀ نيروھای ارتجاعی که از بيخ و بنياد فکری خود . ادندرا سرد... آزاد، انتخابات، جامعۀ مدنی و حقوق بشر و 

شدند و ...با اين اصطالحت مخالف بودند، به دستور اربابان خارجی شان حامی پر وپا قرص دموکراسی و تمدن و

  .عدۀ روشنفکرنمای اخته نيز آنھا را ياری رساندند
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خوب و بد جنايت ميخوانند، امريکا ومتحدينش    درافغانستانی که روشنفکرنماھايش حزب سازی را بدون تفکيک 

بيش از صد حزب و نھاد را ) شود ممکن می ۀ پروستدارک وايجاد حزب طی يک( حز ب سازی شان "پروژۀ"با 

يعنی نھادھای " دونرھا"بدون مراعات الفبای اساسات حزبی سمارق وار، زيرنظارت ادارۀ مستعمراتی و به تأمين 

 نامھا را آلوده کرده و واژه ھائی چون نھضت ملی، رفاه ملی، ۀھم.  وجود آوردندوابسته به اشغالگران، به

را برتجمعات نامأنوس و بی ريختی ... نخبگان، جمھوريخواه، دموکرات، ھمبستگی، آزادگان، عدالت، آزاديخواه و

. کردند ُبن را اجرامیگذاشتند که حتی اعضای آن به اصطالح احزاب، به آن باورنداشتند، فقط بايد دستورکنفرانس 

آنھا با مسخره ساختن حزب و حزب سازی مردم را به تشکل وسازماندھی که شرط اساسی مبارزه است بد بين 

  .ساختند

     به کارگردانی امريکا و ھمراھانش درامه ھای رسوای انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی را که برنده 

شد،  به نمايش گذاشتند    اروپائی قبل از انتخابات مشخص می–يکائی ھايش در واشنگتن و اداره ھای مربوط امر

را ازمزدوران راست افراطی تا تسليم طلبان دموکرات نما برگزيدند که پالن ھای اغواگرکنفرانس  وبازيگران آن

برنامه ھای که در انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی کانديد دادند در زمرۀ مجريان   آنھائیهکلي. ُبن عملی شود

  .آيند به حساب می" کنفرانس ُبن"

 چنان ھنگامه ھا برپا کردند که  عروسکان تبليغات چی افغان شان "حقوق بشر " و"جامعۀ مدنی"به نام 

شود،  زنھا  توانستند ذھنيت عامۀ مردم غرب را برای مدتی بفريبند که گويا درافغانستان حقوق بشر مراعات می

به پاس اين خدمت عده ای به اخذ مدالھا ونشانھا از . امعۀ مدنی نيز درآن پا گرفته استبه حق شان رسيده اند وج

ولی دراين اواخرعده ای از افراد وابسته به گروھھای ضد جنگ در امريکا . شدند" مفتخر"نھادھای امپرياليستی 

 نتيجۀ تحقيقات اين گروه . که ھمگی از صاحبنظران سياسی، حقوقی و نظامی بودند، سفری به افغانستان داشتند

گويد آمار و تبليغات اعالن شدۀ پيشرفت ھا در تمام عرصه ھا  مغاير تبليغات رسمی امريکا است واين گروه می

کنند   فيصد مردم زيرخط فقر زندگی می۴٢براساس آمار اين ھيأت درافغانستان . دروغ ھای آشکاری بيش نيست

در نتيجۀ . دۀ تجاوز و جنگ دو ھزار وسيصد نفر خود کشی کرده است م درنتيجۀ فشارھای زا٢٠١٠وتنھا درسال 

اينھا گوشه ای از .  فيصد مردم افغانستان به بيماری ھای روانی مبتال شده اند۵۶ھمين فشارھا مطابق اين آمار 

  . جمله کنفرانس ُبن ھستند پيامد ھای تجاوز وملحقات اداری آن من

س و در ترکيب أوشته ولی واضح و روشن از طريق انتصاب افراد درر  دربرنامۀ کنفرانس ُبن به شکل نان

درنظر گرفته شده بود که به شکل خيلی حاد ... ی، مذھبی و ئادارات، دامن زدن به اختالفات قومی، زبانی، منطقه 

 حاکميت  روشنفکرنما نيز، يا به نام ُمَسلم بودن حقه ایجمعی از سازمانھا و احزاب ارتجاعی و عد. آن عملی شد

به اين افتراق دامن زدند که طرح خائنانۀ  فالن اکثريت و يا به بھانۀ مستحق بودن فالن اقليت چنان جنون آميز

تجزيۀ افغانستان را پيش کشيدند و به اين ترتيب به بھترين ابزار دست و مزدوران اجرائی استعمارگران تفرقه 

ھم به صندوق متجاوزان و به آخور جنگساالران آدمخواری چون دستاورد چنين فتنه انگيزی ھا . افگن بدل شده اند

افتد و با  می... ندانھای جھادی رنگارنگ به اصطالح پشتون، تاجيک، ازبک، ھزاره ورھبران و قومطالبان و 

پارچۀ شان عليه  استفاده از اين سالح ويرانگر، ملت واحد ما را تکه و پاره کرده و از بسيج ومقاومت يک

  .واين نيز ازپيامدھای شوم کنفرانس ُبن است. گيرند ن که درطول تاريخ تبارز داده اند جلو میمتجاوزا

    بازکردن بازارھای کشور بر روی کاالھای خارجی و سپردن حق ورود کاال و تعيين قيمت ھا به سرمايه داران 

گر تجاوز و مرحلۀ انسجام ھا ھدف دي" ان جی او"و نھادھای خارجی برای غارت بيشتر سرزمين ما وساختن 
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کاالھای " بازارآزاد"حال زير نام . اداری آن يعنی کنفرانس ُبن بود که خيلی با جبر و اکراه بر مردم تحميل شد

فروشند و داشته ھای گران قيمت ما را به نازلترين  ُبنجل خارجی را به قيمت ھای گزاف به مردم اسير ما می

 فئودال -شيرۀ جان مردم ما را می مکند و در عوض عدۀ کمپرادور" او ھاان جی . "نمايند قيمتھا تصاحب می

ھستند روشنفکرنماھای وطنفروش و يا مجنون صفتی که . وطنفروش و درخدمت استعمار به جامعه عرضه ميکنند

ا حرافی آنرا ببه نفع آن گلو پاره کرده و " بازار آزاد"و " جھانی شدن"برند و زير نام  از چنين سيستمی بھره می

  .کنند خرف روشنفکرانه  درسايتھا و نوشته ھا و نشرات شان تئوريزه و تبليغ میھای مز

باز " دست يافتن به منابع زير زمينی کشورما وغارت اين سرمايۀ ملی نيز تحت عنوان محيالنه وکاذب       

ليسم جھانی به رھبری امپريا. شود از پالن ھای شوم کنفرانس بن است که با حدت و شدت عملی می" سازی

امريکا با سروی معادن کشور به پول گزاف قرضه ھا ی کمرشکن استعماری، به موادی در دل خاک ما روبه رو 

ما در افغانستان درکنار ساير منرالھا و مواد ارزشمند، معدن سرشار . گشتند شد که دورادور جھان  دنبال آن می

ھم اکنون اين مادۀ معدنی مثل اورانيوم و نفت حيثيت يک . حياتی استاز ليتيم داريم که در تخنيک امروزی مادۀ 

تسلط بر . کنند دست آوردن آن از ھيچ جنايتی دريغ نمیه مادۀ ستراتژيک را يافته است که امپرياليست ھا برای ب

  .اين منابع سرشار کشور ما نيز از طريق ھمان برنامه ريزی ھای کنفرانس بن به اشغالگران رسيد

ضمن بيان احساس شرمندگی اش از دو جنگ بزرگی که کشورش " کرول"ک نويسندۀ امريکائی به نام خانم    ي

يکی از اھداف حضور امريکا در افغانستان را : "گويد می) افغانستان و عراق(طی ده سال راه انداخته است 

  ".سازد استخراج معادن و مواد مخدر می

ی ما قبل سرمايه داری درجامعۀ امروزی مانده ئنوان ميراث مناسبات قبيله     لويه جرگه نھاد سنتی است که به ع

که بارھا گفته ايم درجامعۀ ما معجون مرکبی از مناسبات توليدی دوره ھای مختلف تکاملی و متناسب  آنچنان. است

لويه جرگه ھا . ستتوان ديد که لويه جرگه يکی از مصاديق آن تحليل ما ا با آن نھادھا و سنن ادوار مختلف را می

در زمانھای گذشته متناسب با ھنجارھای اجتماعی زمان شان توانسته اند مشاکلی را در سطح جامعه به شيوۀ 

ولی از ده ھا سال بدينسو اين نھاد نيز به عنوان وسيلۀ تبانی فئوداليسم رو به زوال و . خودشان حل کنند

درطی سه دھۀ اخير که کشورما دربند اشغال و . ه شده استکمپرادوريسم وابسته به سرمايۀ اجنبی به کار گرفت

سر برده، لويه جرگه ھا وسيلۀ زد وبند امپرياليسم اشغال گر با ارتجاع و فئوداليسم ه استعمار اجانب رنگارنگ ب

 در دوران تجاوز شوروی نيز لويه جرگه  به حيث وسيلۀ چنين پيوندی به کار گرفته می. بومی قرار گرفته است

لويه جرگۀ " ،"طراریلويه جرگۀ اض"جرگه ھا زير نامھای  اينک درشرايط استعماری موجود  تدوير لويه .شد

لياردھا افغانی و يکه با مصرف م اخير" لويه جرگۀ عنعنوی"و سرانجام " جرگۀ مشورتی صلح"،  "قانون اساسی

بند  ئيد کرد، ھمه و ھمه از زد وأتحميل فشارھا و راه بندانھا برمردم، پيمان فروش وطن ما را به امريکا ت

عمده امپرياليسم و ارتجاع حکايت دارند وتمام فيصله ھای شان درتأمين منافع مشترک اين دوھيوال و دو دشمن 

تدوير اين چنين لويه جرگه ھا نيز جزء نيرنگ ھا و اجراآت اشغالگر و . مردم افغانستان صورت گرفته است

بومی و مردمان کشور استعمارگراست که به  حضور و عملکرد ضد قانونی ھمدستان بومی اش جھت فريب مردم 

که ھمه ديديم وشنيديم اينبار نيز در لويه جرگه نمايندگان  آنچنان. زند و ضدانسانی اش رنگ قانونی و اداری می

ته ھای ارتجاع، که به ھيچ صورت نمايندۀ مردم افغانستان نيستند، موبه مو و کلمه به کلمه دساتير و خواس

امپرياليسم تجاوزگرامريکا را برای تداوم سلطۀ جابرانه و استعمار گرانه اش برکشور مظلوم ما، رديف وباز گوئی 

  .      نيشخند زدند" تصادم امپريا ليسم و ارتجاع"ق عمده سازی  بافان مراھکردند و يکبار ديگر بر تئوری
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از اجرای برنامه ھای اين کنفرانس جھت تحقق اھداف پس " کنفرانس بن"    طراحان، گردانندگان و مجريان 

غارتگرانۀ شان متوجه شدند که اين کنفرانس نيز نواقصی با خود داشته و نتوانسته آنھا را طبق دلخواه به اھداف 

اول اين بوده که برخی از ستونھائی که امپرياليسم " کنفرانس بن"به قول آنھا يکی از جملۀ نواقص . شان برساند

برای ايجاد تشنج و (لگر برای تداوم سيطره اش درافغانستان آنھا را در جای ديگری به کارگرفته است اشغا

ً ازطريق ادارۀ  بايد موقعيت دوگانه می) وحشت داشتند، اکنون با تکامل اوضاع بايد جا عوض کنند و مستقيما

يکی از اشتباھات جدی کنفرانس اول بن "د گوين جمعی از ثنا گويان امپرياليسم می. مستعمراتی ايفای وظيفه نمايند

داير شود و " بن"لذا بايد کنفرانس دومی درھمان ". اين بوده که طالبان وحزب گلبدين درآن شرکت داده نشده اند

اين چاکران بی . درآن طالبان و گلبدين نيز شرکت کنند تا ازطريق آن سھمی از حاکميت رسماً به آنھا تفويض شود

ران متوجه نمی شوند که درآستانۀ کنفرانس اول بن طالبان و گلبدين ايفای نقش اپوزيسيون مسلح را ارادۀ استعمارگ

گرفتند و نامھای شان در ليست سياه داخل و  کردند و تحت پيگرد قرارمی بر عھده داشتند و بايد بزن و بگريز می

شد آنھا را درکنفرانس ھم  گونه میدرچنين وضعيت و چنين نقشی چ. برای گرفتاری شان جايزه تعيين شده بود

  شرکت داد؟ ؟

شود و مھره ھا در يک  داير می" کنفرانس دوم بن"  به ھرحال اينک درپردۀ ديگر که نقشھا تغيير کرده است، 

  . شوند جا میه جا ب) ارتجاع(تبانی، طبق منافع اشغالگران مسلط  و ريزه خواران بومی

نايم کشوراشغال شدۀ ما، بين  وحشيان استعمارگر وآدم کشانی است که     کار ديگر کنفرانس دوم بن تقسيم غ

ازاقصا نقاط جھان به کشور ما تجاوز کرده و طی دھسال خون ملت ما را ريخته اند و حال به ِازای آن حق 

ه با اينحال ھرچه در قصرسفيد امريکا و با ھمکاری حاکمان امپرياليستی اروپا فيصل. خواھند الزحمۀ بيشتر می

کنفرانس دوم "را به عنوان فيصله اش بيرون خواھد داد و به مردم افغانستان از  آن" کنفرانس دوم بن"شده باشد 

  .رسيده است" کنفرانس اول بن"رسد که از  دو چند ھمان مصايبی می" بن

ن کنفرانسھا    راه نجات مردم افغانستان ازچنگال ھيوالی مستبد استعمار و عفريت خونخوارارتجاع ھرگز از اي

نه امپرياليستھای اشغالگربه رضا و مسالمت و با سيمينار و . نمی گذرد و با درد واندوه راه دراز و پر مشقتی است

نه ھم و کنند  کنفرانس ازمنابع سرشار اقتصادی وموقعيت مھم ستراتيژيک افغانستان چشم پوشيده  و آنرا رھا می

. روند گو ومصالحه کنار می و ز حاکميت ومنافع سرشار شان با گفتمنی تا دندان مسلح ارتجاع اينيروھای اھر

بناًء ، فقط راه مقاومت و مبارزۀ دشوار و طوالنی و ارادۀ نيرومند مردم  با سازماندھی و انديشۀ پيشرو و رھبری 

سود مردم  تواند سرنوشت مشقتبار امروزی را دگرگون نموده و آينده را به  سالم پيکارجو و خردمند انقالبی می

  . در جھت آزادی کامل و رفاه ھمه جانبۀ وطن وھموطنان مظلوم ما رقم بزند

  !ھمه باھم به پيش در اين راه پــــــرافتخـــــــــــــار 

  !مـــــــــــرگ برامپرياليسم خون آشام وغارتگــــــر

  !مـــــــــــرگ برارتجاع، اين ريزه خوار امپرياليسـم

  !رتجعين از سرزمين ما کوتـاهدست اشغالگران و م

  !يــــــــا مـــــــــــرگ يــــــــا آزادی

  ) ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  م٢٠١١ نومبر٢٠ ش مطابق  ١٣٩٠عـقـرب ٢٩

  


