
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 11/13/3113                                                                                            میرعنايت اهلل آشفته 
 

 دهلی امريکا در و هند انستان،افغ ۀله پتـه اجالس
 

ن دهندٔە حساسیت سیاست های کرزی در لندن نشا کمرون، زرداری و روز پیش ٓاقايان چند ۀسه جانب پس از ديدار
 :منافع متضاد قدرت هاست و ه ایمنطق

 

شايد هم در اثر ندانم  قدرت های بازيگر جهان،  ، يا البراتوارو پاکستان است اينكه افغانستان میدان رقابت هندوستان 
به ضرر همه، کاری سیاست مداران افغانستان و کشورهای همسايه، جغرافیای منطقه با دوام جنگ های فرسايشی 

 !يک پارچه در تغییر باشد منجمله به ضرر افغانستان واحد و
 

ولیت پذير ؤکه تا چه حدی مس ،گردد و همه سیاسیون کشور می الن دولت وؤاين سواالت قبل از همه متوجه مسجواب 
 می هنان از برتانیپاکستان تقال ك . باشند ميدر اوضاع به نفع منافع ملى کشور مثبت  تغییر ۀمادآاند و تا کدام حد 

قبال  باره نقش پاکستان در خواهد که نقش سیاسی هند در کشور افغانستان را محدود نمايد و برعکس، هند در
برنامه های تالفی جويانه می  و روسیه مصروف تدارک افغانستان، صرف نظر از داشتن روابط خوب امريکا با چین 

 .دارند ه ایرقابت سهم قابل مالحظ ايران نیز درولت اى منطقۀ خلیج و د، دولت هدولت سعودی. دباش
به پیشنهاد ٓاقای کمرون برعالوه خريدارى طیاره هاى جنگى ساخت فرانسه به ارزش ملیارد ها دالر توسط دولت هند و 

تًا باعث تشنج عی، که طبدی دولت هندوستان تشويق کننده بو، براهبیشتر انسان ها، تولید برتانی خريد طیاره هاى كشتار
  . گردد و باعث كشمكش مزيد میان همسايگان افغانستان می اتومى در منطقه  بیشتر قدرت های

تأسف کاماًل تابع امريکا با  ۀیوندد که سیاست خارجی اضالع متحداين همه انکشاف اوضاع درحالى به وقوع می پ
ديموکرات، و  ستراتیژيك احزاب جمهوری خواه و  بلند مدت نه  ثلیقه يی و شعارهای مقطعی و ، مالحظات تکتیکی

 .گرفته است قرار امر ظاهر امريكا آنهم صرف در ۀجهت كسب توافق ذهنیت جامع
 

 : صبور افغان هموطنان دردمند و
 ؟ تواند انجام داده میرى در زمینه منحیث يک دولت مستقل، نقش مؤثٓاقای کرزی  ٓايا ادارۀ فاسد
ول منحیث رقبای به جان ؤشدٔە غیر مس  .ٓار .دی .دی به اصطالح  ظاهر امر و در قطار مسلح  های بر آيا اپوزيسیون

قوت هاى بیگانه و حفظ  تعادل مناسبات با همسايگان و خروج بخشی از ، چگونه ٓامادگی منطقی برای حفظ وهم افتاده
 ؟ کشور خود دارندثبات برای مردم و 

چه امكاناتى را برای  و توانیم داشته باشیم ؟  تظار انتخابات شفاف وعادالنه را ميبه کدام اطمینان و امنیت ان
 ، آنهم شفاف هستند ؟ ديده اند كه مدعى تدوير انتخاباتمال هموطنان تدارك  و جان  حفظ 

ديگر  طالب هاى مسلح يک باردر اين میان  ، مدعیان قدرت به ستوه ٓامده اند هاکثريت خاموش مردم که از دست هم
در ٓان خود  آنو اقوام  باشندگانحفظ کشور مستقلی که همه  متعلق به افغان ها و ۀبرنام بدون اعالم مواضح روشن و

ساعت به ساعت به شان  در حضور حامیان بین المللی و سهمداران ديروز و امروز  ،ن احساس نمايندمصٔو را سهیم و
 ! شوند ارگ رياست جمهوری نزديكتر مي

صدور فرامین  ، در مجالس پر زرق و برق با بیانات برضد همديگر واندستگاه به اصطالح دولت افغانست اين دم و
 امنیت مردم دارند؟  ، چه ٓامادگی براى تأمین صلح ویـربـضد غ ۀانـبـريـف وامــو حرف های ع ، شعارها والنهؤغیر مس

اقد برنامه تالف های همان چند چهرۀ تکراری و فئا يد وروز شاهد ازدواج های جد در اپوزيسیون فرمايشى هم که هر
 .جامعه بطالن ادعاهاى شانرا به كرات شاهد بوده استو  شوند  مي هستیم كه از نو ظاهر

 

داشتن همه  بابگیران،  همه مدعیان قدرت و امتیازدادن دولت فرانسه ب يک چراغ سبزۀ ناگفته نبايد گذاشت تجرب
 اين معنى که هرب. و امتحان گرديدسیاه شان ثبت  ۀنام عمل گى يك بار ديگر دربه همین تاز هاى ظاهرى شان،مخالفت

 .هستندل شدن مجدد حقوق اکثريت خاموش مردم او پام ها علیه منافع علیای کشور هن حاضر به سخیفانه ترين معاملآ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashofta_m_e_ejlas_afg_hend_wa_america_dar_delhi.pdf
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میانى يك  در ستراتیژيک نبوده بلکه در تالش پاهای ٓاقای اوباما اتخاذ تصامیم  به گمان اين قلم هدف اصلی سیاست
  .بس باشد و جلب توجه افکار عامه مي خالص گیر و

 

کشور وابسته و متکی به کمک های نظامی و  قبال دو و شفاف ايالت متحده در پلوماسی روشن يبه گونٔە مثال نبود د
 ۀاک بخشی از طالبان خوب يا ٓاماددر قبال اشتر ،افغانستان البته با درجات متفاوتاقتصادی غرب يعنى پاکستان و 

تالفی خود پس از سال ها ئتفاهم دوستان ا دولت امريکا دراکستان كه اگر واقعیت داشته باشد، مذاکره بدون دستور پ
به فکر ايجاد دفتر قطر افتاد، تا  ، حاضر به پذيرش اين واقعیت گرديد وريختن خون بیگناهان افغان ساختن و متضرر

نیروهای رقیب از  ، با سايردر دولت بعدی افغانستانطالبان افغان،  اين تفاهم و اشتراک يک بخشی از ۀر نتیجد
 ۀقانونى، وارد يک مرحل ۀنه لويه جرگ سرکاری و عنعنوى فرمايشی و ۀنام انتخابات يا بازهم لويه جرگمجرای شايد ب

، كه با بی باوری و عدم تحرک الزم به جی از كشورروج بخشی از قطعات خار؛ يعنى پس از خحساس تاريخی شوند
 ۀو جامع اين بدان معناست که باز دولت امريکا . نمايند ، به بسیار كندى عمل ميزمان کوتاهی که باقیمانده ۀايسمق

ر بنام ملل متحد مثل انتخابات تقلبى پیشتر، يک بار ديگر مردم افغانستان را د یاصطالح سازمان جهانی، زير ريش به
 .دهند، قرار میته به همسايگان ناعاقبت انديش ماوابس ۀٓازموده شدبرابر عمل توطئه ٓامیز نیروهای متخاصم و به کرات 

 

خود، يعنى  ۀپاکستان توسط کارت های دست داشت، دولت حالی صورت می پذيرد که اغماض در اين بی توجهى ها و
امتیاز گیرى هاى بیشتر در چانه زنى ها با اياالت  ۀمنحیث وسیل اسیر در زندان ها و جناح حکمتیار، طالب هاى 

مولود ديگر قومی  نظار و و از اثر اختالفات درونی سران شورای تاريخ تیر شدۀ  متحدۀ امريكا كه در اختیار دارد 
د و پاکستان به نفع را در امر سنگینى معامالت میان هن پلۀ ترازو  .ٓای. اس. ٓای دام  ۀدر حلق ؟ !اش بنام جبهه ملی 

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

افغانستان  اعمار مجدد در هند نقش مهم . هند نمی خواهد افغانستان به عمق ستراتیژيک پاکستان تبديل گرددنًا ئمطم
برای هندوستان  مشکلی که تا هنوز. ر به افغانستان کمک نموده استلامیلیارد د1 \3بر و تا اکنون بالغ  بازی نموده 

، نتوانسته اند، اطمینان خاطر براى هند را دوستان خارجی شان و هواداران داخلی و ، طالبان مانده شده باقي حل نا
ن افغان مثل ساير نیروهای جهادی افغان محدود به افغانستان بوده يمجاهد، فعالیت های کنونی مقاومت که فراهم سازند

سال های  ه ایاين پسوند جعلی و تحمیلی القاعده را که نیاز زمانی پاکستان با برنامه های افراطی ديگر فرا منطق و
خاک  اين اتهام، با پینه کاری داده و نزديک اش با رژيم طالبان نمودند، پیوند و و در همکاری شرکای دور و 23-29

نیرو های اسالمی سنتی مجاهدين . ودندو عمال خويش میزبان اسامه قلمداد نم  .ٓای .اس .ٓای مقدس افغانستان را توسط 
ن افغان برنامه های يمجاهدو برچسپ زدند، که حقیقت نداشته و مقاومت  افغان را، فتنه انگیزانه به تروريزم متهم 

ترين های پاکستان در بدزندان حالیکه تا هنوز هزاران طالب افغان دردر. ندارندنداشتند و  خارج از محدوده افغانستان را
کشی رادرب سال جنگ و 33مع الوصف . ی ننموده استمشکل جداين ، اما دولت هند کمترين توجه ببرندسر میلت بحا

 هیچ عملو چنگ آزادی بخش افغانستان  در تمام دوران مقاونتالح بی سرپوش، خوشبختانه اصطدر افغانستان ب
جا عمل تروريستی هر. مجاهدين افغان صورت نپذيرفته استجهان از جانب هیچ کشوری از تخريبی در تروريستی و

اقد ن مسلح افغان فيمقاومت مجاهد. خته و نه يك افغان رادر جهان اتفاق افتیده نتايج تحقیق يك پاكستانى را مسؤول شنا
هندوستان، ، در دوستی عنعنوی  محدودۀ وطن ماست ، متعلق به ملت افغان و دربرنامه های سیاسی جهانی بوده

، مشروط بر اينکه دوستی با ملت واحد افغانستان باشد نزديک مشکلی ندارند های دور و، همسايگان و کشورافغانستان
 . ناخواسته مطرح شده بتواند جنوب خدا قۀ شمال و، توطئه و تفرپی آن دسیسه يک گروپ خاص که در و نه با

زير چتر  کشور های اسالمی را نیز ، افراطیون سايرتان و مولود مدارس پنجابی ها اندطالبان پاکستانی که اتباع پاکس
دام  نمايند که يقینًا چند افغان مزدور نیز در و مقاصد شوم خود تربیت می جهت اهداف   .ٓای .اس .سازمان جهنمی ٓای

خود مارا  خاص داخلی کشور داليل ، زمان اشغال شوروی ن افغان مثليکنونی مجاهداما مقاومت . باشد شان اجیر می
حريم خانه های مردم  ، تعرض و تجاوز بری عدالتیناشی از ب تقدات مذهبی،عو ُماحساسات آزادگی  ۀکه برعالو ،دارد

ايرانی با سگ های کمکی شان شبانه نوامیس مردم متدين و مسلمان را و داخل شدن عساکر اجنبی با مترجمین افغان و 
و بی دفاع  مردم بی گناه مشکل مواجع ساختن ه آزار و ب. ور مورد تالشی بدنی قرار می دهنددر دهات و قصبات کش

ه خوار و لین فاسد رشووومسؤندانان ا، اجراآت ظالمانۀ قومبی حاصل مان های مکرر و کور بی نتیجه وبمبارد ،ما
 انتقام جويانه که هر پشتون گويا طالب و هر طالب نوکر پاکستانی، تروريست و القاعده می ۀغاصب محلی با روحی

اين اشتباه  ! حسابات نا تصفیۀ گذشته گرفته شد و انتقامقوای ناتو ُدشمن شخصی غاصب بان  و 23باشد، با قوت بی
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 و اجیر بیگانه بود که به شیوۀ غلط و افغان های واقعًا خود فروخته  توسط دولت ائتالفی آقای کرزی ومکرر افغان ها 
آسیب رسیدۀ رژيم های  چند طالب شکست خورده ديروز، مردم درد مند و پیگرد معقول و انتقام جويانۀ تعقیب و غیر
خود دست به مقاومت  به دفاعيک بار ديگر از انتهای مجبوريت  ،طالبی رژيم های تنظیمی و ، سته به شوروی هاواب

ها به زور داخل جنت نخواهند  جانب بد خواهان متهم اند که افغان من، سلحشور و آزادۀ  افغانستان ازؤمردم م. زدند
 .  خ را می پذيرندزرفت، ولی در دوستی دو

افغانستان، ٓاسیای هند ٓارزو دارد موانع تجاری که پاکستان برايش ايجاد نموده از سر راه خود بردارد و تماس هايش با 
گاهان امور سیاسی اقتصادی افغان به اين باوراند که آ . از ٓان تا روسیه را تأمین نمايد مرکزی، ٓاسیای میانه و فراتر

جهان  تواند به ثبات سیاسی و ترقی اقتصادی منطقه و های اقتصادی منطقه يى می شامل بودن افغانستان در همکاری
اين انکشافات و روابط در حالی بین هند و . داد معدن ٓاهن حاجی گک هند گرديدقرار دۀچنانکه برن . کمک نمايد

نتايج حاصله از میزبانی  ، يکی ازهو برتانی ، پاکستان افغانستان ۀت می پذيرد که در ديدار سه جانبافغانستان صور
ٓاغاز، به ديدٔە شک  جنگی بود که از جانب مقامات ذيربط ٓاقايان کمرون با زرداری و کرزی اعالن صلح دستوری از

خود  ،اتخاذ همچو موقف رد کنفرانس علمای افغانستان توسط علمای پاکستان و عدم اشتراک و . ترديد نگريسته شد و
سه جانبه که  اجالسو نتايج اين  بیانگر خالف همه ادعاهای مقامات سرکاری و غیر سرکاری پاکستان تلقی گرديده 

درس عبرت برای همه نیروهای سیاسی افغان بايد  ، صاحب خانه را گويند هوشیار باش ی کن ودزد را گويند دزد
سمتی، قومی، زبانی،  ۀحفظ افغانستان با عزت، از پست ريخ برای تنازع بقای خود وأبه حکم جبر ت افغان ها. باشد

م در اثر دسیسه ها و تبلیغات همین خواسته وه نا عدم اعتماد را که خواسته و باوری و و فضای نا.  . .تنظیمی و 
بلند پروازی، امتیاز  همديگر، بدور از تعصب و پذيرفتنمحیل بوجود ٓاورده شده، بیرون شوند و با  دشمنان ُمغرض و
 .جود ٓاورندبواتفاق نظر .  . .، قوم باورى و طلبی، تفوق طلبی

 

باصالحیت اجماع افغانی را تشكیل و با همكارى  ۀوقع نیروهای متخاصم افغانی کمیتبه م و اين تصمیم بجا پرتو در
ملت واحد  و قابل قبول به اکثريت ، يک دولت مشروع يک طرح ملی که از مجرای انتخاباتسازمان مللل متحد به 
پايه های قانون اساسی  استوار بر متخصص و غیر تنظیمی متکی و ، به اشتراك افراد مسلکی وافغانستان به وجود آيد

مراحل بعدی  يقینًا پس از يک توافق اولیه به ضمايم و . تواند د همه نیرو های سالم کشور تبارز کرده ميیأئطرف ت
 !هلل ءااانش. ی خواهد گرديدمتمم آن نهاي همچو يک اتفاق ملی برنامه های دقیق و

 

 عملی اين خواست های برحق ملت افغان پیشنهاد مشخص اين هموطن شما به دولت  ۀنبرای تدارك زمی
شناخت کافی در  قای جان کیری که از تجارب خوب وآ ، و وزيرخارجه امريکا و تیم کاری ٓاقای اوباما 

صلح  : شود که ، توقع برده میبازيگر افغان دارند شده و امتحاننیروهای  پاکستان و -افغانستان  ۀقضی
و ديد  جانبه  ، به همان شکل از موقف يکتواند گونه که صرف از راه جنگ تأمین شده نميفغانستان همانا

 ۀخارج از دايرن يمجاهدکشانیدن نیروهای مقاومت . تواندی مطلوب رسیده نم ۀبه نتیج دولت پاکستان نیز
هذا از مجرای وزارت ل .شدبا دولت پاکستان و همسايگان مغرض به میز مذاکره حتمی و يگانه راه حل می

چوکات قوانین ملل متحد  در همکاری شان اين پیشنهاد به شورای امنیت و ید وأئامريکا با امید ت ۀامور خارج
افغانستان، اين ملت دردمند و  ۀو تجارب منفی از کنفرانس اول بن، انتخابات گذشت با مد نظرداشت نواقص

عنوی و اقتصادی توسط دانشمندان و متخصصان ملی گرای خود افغان و حمايت م عدالتی را غرق در بی
 .خويش يارى رسانید

 مند ی دولت جدًا به تطبیق قانون نیازن همه نهاد هاآمحاکم  و اءلیس و امنیت ملی افغانستان با قض، پواردو
مردم شرايط عینی و ذهنی ، مطابق ارت جدی مردمی با شیوه های معقول، مدنى و ديموکراتیكيک نظ بوده و

 .غربی که مردم با رعايت داوطلبانه ٓان عادت نموده اند، تحقق يابد ۀما و نه کاپی جوامع پیشرفت
 ن و همکار صمیمی ئوست مطم، دو واحد، عضو سابقه دار ملل متحد افغانستان منحیث يک کشور مستقل

هشت حق تعرض نظامی و د هیچ کشور ، مانند ساير ملل عضو بدون تبعیض رعايت گردد وجهانیجامعۀ 
 . افگنى در ٓان را نداشته باشد

      
 !تکیه به مردم افغانستان  و "ج "توُکل با خداوند 

 
 پايان


