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افغانستان رامونینشست سه جانبه مسکو پ  
 حضور افغانستان بدون

 

درعملکرد حفظ منافع بین کشورها جهان اصل معمول سیاسی وجود دارند که میگویند !      " درسیاست دوست و 
 دشمن دایمی وجود ندارند بلکه منافع دایمی وجود دارد ". 

در تمام تعامالت جهان و باالخره درهمۀ پدیده های تکامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بین جوامع بشری و کشورها 
ر زمان تغیرات مثبت رونما کردیده اند،  بآنکه افغانستان از جملۀ کشورهای اند که دارای کهن ترین تاریخ حیات بمرو

درهمین سرزمین فالکتباربا کالبد پرخویش بوده، و مردم کشور درآن قرنها زیسته اند.  آنچه را که افغانستان بحیث یک 
حمل میکنند،  همانا جدال بر سر حصول منافع عظمت طلبانۀ  کشور معضله دایمی و زخم ناسور را همواره با خود

 شرق وغرب درافغانستان است که بعد از هر چند سال باعث ویرانی و بربادی افغانستان میگردد.
درطی چند سدۀ اخیربخصوص با حضوراستعماربرتانیه در نیم قارۀ هند و میراث شوم خروج آن جدال حصول منافع 

انه های مختلف سرزمین افغانستان را بحیث میدان جنگ و رقابتهای خونین عظمت طلبانه دایمی شرق وغرب با به
 خویش قرار داده اند که هر بار جنگها و ویرانیها در کشور مخربتر پیش از پیش بوده است.

اشته هرگاه تصورات پیشروی منافع یکی ازآنها )شرق ویا غرب( درافغانستان برای چند سالی بگونۀ پیشرفت حضور د
اند، حریف دگرش متعاقبأ با دالیل رنگارنگ جعلی بر ضد آن بر میخزند که موضوع حقیقتأ هیچ ارتباط به افغانستان 
هم نداشته است، حریف با صد بار خشم بیشتر همرا با زرادخانۀ جنگی خویش وارد میدان جنگ  و مقابله شده اند، تا 

 فیت بشری آنرا کامأل نابود ساخته اند.  همی هستی مادی ومعنوی موجود کشور را بشمول ظر
هرآنچه بکمک یکی ایشان چیزی مؤقتآ هم اعمارشده باشند، توسط حریف دگرش مردود شمرده شده و آنرا بالدرنگ 

 از بین میبرند. 
، در این تالشهای تعمیر و تخریب متقابله دو قطب متضاد افغانستان را بمثابه یک البراتور تجاربوی استفاده مینمایند

 نتیجه پیشرفت و تحوالت انکشافی نه بلکه مسیرحرکت آن مانند حرکت دریک دایرۀ شیطانی بوده وانتهای هم ندارند. 
در دورهای گذشته دور تاریخ پیشین که هنوز هم رقابت سرمایداری ضعیف بوده ، مردم افغانستان توانایی مقابله را بر 

 ح دست خویش ازحقوق و سرزمین خویش در برابر تجاوز دفاع میکردند. ضد متجاوزین داشته بودند و با وسایل و سال
با پیشرفت صنایع  و اوج رقابتهای جوامع سرمایداری دگر توازن نیروهای مقابله هم تغیر نمودند ومتجاوزین با 

 شند.         امکانات مالی تخنیکی سالح مدرن که به دسترس خویش دارند، میتوانند در میدانهای جنگ برتری داشته با

میالدی که  باید روزنۀ امید دیتانت برای ملل  1945بعد از ختم جنگ دوم جهانی و ایجاد سازمان ملل متحد در سال 

جهان میبود، متاسفانه برعکس با توسعه انحصارات بین المللی سرمایه  ازیکطرف و تشدید رقابتهای بین دو بالک 
مسابقات تسلیحات زروی از جانب دگر هرلحظه خطرات نابودی حیات متخاصم همرا با ادامه جنگ سرد و تشدید 

 جهان ما را تهدید میکنند.    
افغانستان درطی قریب بیش از پنجاه سال اخیر یکی از میدانهای جدال حصول منافع عظمت طلبانۀ شرق وغرب بوده  

 و ما شاهد رقابتهای حوادت متعدد ذیل در سرزمین خدیش بوده ایم.  
 نستان میدان رقابت وانتقامگیری جنگ ویتنام بین شرق وغرب بوده است. * افغا

 * افغانستان میدان رقابت و مقابله هند و پاکستان بین شرق وغرب بوده است. 
 * افغانستان میدان رقابتهای جنگ درگرجستان و اوکراین بین شرق وغرب بوده است.

 یران و عربستان سعودی.  * افغانستان میدان رقابتهای مذهبی)شیعه و سنی( ا
 * افغانستان میدان رقابت جنگهای شرق میانه بخصوص عراق و سوریه بین شرق وغرب بوده است.  

 * افغانستان میدان رقابت کشورهای عضو شانگهای و اروپا غرب و امریکا است. 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kochi_m_neshast_3_janeba_bedone_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kochi_m_neshast_3_janeba_bedone_afg.pdf


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

اصم بعد از فروپاشی و در نتیجۀ اثرأت ناگوارجنگهای رقابتی و حصول منافع شرق و غرب بآنکه بالکهای  متخ

میالدی  که رقابت شان صرف به نام از بین رفته اند، مگر رقابت شدید بین شرق و  1985تغییرات شوروی درسال 

 غرب عمأل درافغانستان جریان دارد.  
 حذف نام افغانستان بحیث یک کشوردرمعادالت حقوق بین الدول و مناسبات بین المللی جهان برای ملت افغان نهایت

دردآور است. یکی از نمونهای برجسته توهین آن اقدام مذاکرات چند کشورهمسایه و مهم منطقه افغانستان )چین، 
روسیه و پاکستان( در مسکو بوده است،  که موضوع بحث آنان پیرامون صلح درافغانستان بدون حضور افغانستان 

 بوده صورت گرفته اند.  
کشورهای مهم منطقه، همسایه افغانستان و جهان بوده اند.  واز جانب دگر بی  این کنفرانس خود نمایانگرعدم اعتماد

 اعتنایی مطلق  در برابر حقوق اتباع افغانستان بحیث یک کشورعضو سازمان ملل متحد غیرقابل قبول است. 
با روسیه/  وطالبان در تحت نام دشمنی« جهادی»اگرروزی هم نه چندان دوردرگذشته پاکستان وایران با تنطیمهای 

« جهادی»شوروی توسط جنگ افغانستان را ویران کردند بودند، اکنون همان پاکستان وایران اند با حکومت تنطیمهای
 وطالبان خود بنام دوستی با روسیه/ شوروی و چین افغانستان را دوباره بمیدان جنگ تبدیل نموده و ویران میسازند.    

زی درنتیجه جنگهای ویرانگر چاردهه، دراثر توطیه ها و بازیهای دشنمان تصویر واقعی اسفتاک افغانستان امرو 
خارجی کشورما، عدم اتحاد ملی مردم ما ، نبود درایت رهبران و عدم موجودیت رهبران مدبر، افغانستان را بمثابۀ 

 داراه میشوند.یک کشور بیصاحب تبدیل نموده اند، افغانستان فقط توسط پاسبان اجیر برای حفظ منافع بیگانها ا
آتش جنگهای تباه کن چاردهه هیچگاهی خاموش ندارند، جنگ ومرگ هر روز به سراغ بهترین فرزندان سرزمین ما 
اعم از پیر وجوان، زن و کوک می آیند، جنگ تمام مزارع وکاشانۀ هم میهنان مظلوم ما را بدون هیچ دلیل و برهانی 

 به آتش میکشانند. 
پرستانه نیست که عده از رهبران کنونی افغانستان با نیروهای ذاخلی وطن باهم تفاهم ملی شرم آور و کامأل غیر وطن

ندارند و منتظر آن اند که خارجیها بیایند و آنها را متحد سازند، عدۀ از نوکران اجیر جنگ بر سر چوکی و امتیاز 
 طلبی را تا سرحد نابودی کشور ادامه میدهند.   

ان بر سر قدرت درافغانستان مسؤلیت دفاع ازمنافع ملی کشور شانرا ندارند، برای چی، آیا ملت افغان بخصوص حاکم
 برای کی و تا چه وقت هنوز هم انتظاردارند که جنگ این لکه  بدنامی را خود دور نمایند؟

هن است آیا افغانها چه وقت اختالفات قومی، مذهبی، شمال و جنوب، تنظیم و حزب که ساخته و بافته دست دشمنان می
 کنار میکذارند وهمۀ شان درامردفاع ازمنافع ملی کشورشان دریک سنگر واحد قرارمیگیرند؟

چرا تاهنوزافغانهای چیزفهم بخصوص روشنفکران و قلم بدستان کشورخطوط اصلی مبارزه مشترک ملی برای حفظ 
فراموش کرده اند، یک عدۀ آنها حصول منافع ملی کشورخود را در قالب منافع شرق وعدۀ منافع ملی افغانستان را 

 دیگری آنرا در قالب منافع غرب جستجو مینمایند؟ 
اگرافغانستان کشور آبایی افغانها هم وجود نداشته باشند،  ویا همۀ نفوس کنونی کشورقتل ویا فرار نمایند،  پس این 

ساخته نسل کنونی میخواهند باالی سنگها و کوها این کشورحکومت کنند ونویسندگان آن حکمران و سیاستمداران خود 
 هم برای انسان کنونی وطن شان نه بلکی برای سنگها و کوها کشورخواهند نوشت که هیچ سودی هم نخواهند داشت.    

ی و وطنپرستانه نهایت عاجل * وقت آن فرا رسیده اند که افغانها بخصوص سیاستمداران و روشنفکران بحیث وجبۀ مل
 شان اولتر از همه چیز وظایف ملی کشور خود را ایفا نمایند.

*  وقت آن فرا رسیده اند که افغانها چی درداخل و یا خارج از افغانستان باید همه برای دفاع واعمارمیهن محبوب شان 
ه دست دشمنان میهن شان اند پشت سر همۀ اختالفات قومی، مذهبی، شمال و جنوب، تنظیم و حزب که ساخته و بافت

 بگذارند.
برای نمونه درک حالت توافق و تضاد فکری افغانهای قلم بدست کشور صرف ستون نظریات الکترونیکی پورتال 

جرمن آنالین را بگونۀ مثال که ممکن هم  از سایر نشرات داخل و خارج کشور عده از قلم بدستان آن ملی  –افغان 
 ند مالحظه فرمائید. تروبهتردرک مینمای

سالهاست که روحیه تفاهم، رهنمودها طرق حصول منافع ملی، اتحاد ملی و همخوانی در نوشتهای عدۀ زیادی از 
نویسندگان بدست فراموشی سپرده شده اند. عدۀ از نویسندگان نوشتهای شان را بصورت مسلسل خارج ازعفت کالم و 

د متقابل علیه یکدیگرحتی گاهی همرا با دشنام به عنوان زمامداران و قلم، دردفاع ویا جوابهای  توهین امیز و ر
 رهبران سیاسی گذشته کشور چه مرده ویا زنده هستند مینویسند. 
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من از ذکر نام آن نویسندگان محترم صرف نظرمینمایم، مگرهستند چنین نویسندگان که فقط میدان دفاع و یا توهین 
ذشته را که اساسأ به همۀ ملت تعلق دارند، برای خود مانند تیکه دار تیکه ازیک زمامدار و رهبر سیاسی مشخص گ

 کرده اند، هفته دو ویا سه بارهمچنان موضوعات  تکراری را برای چندین سال است  که مسلسل مینویسند.   
درک کنند،   وقت آن فرا رسیده اند همه افغانها در چه داخل و یا خارج افغانستان وضع اسفناک کشور شان را درست

برای نجات وطن آبایی خویش متحدأ یکجا باهم تفاهم و کارکنند تا بتوانند همانند نیاکان سلحشورخویش میهن محبوب 
شان را ازاین بدبختیها و ویرانی نجاب دهند و با افتخار فریضۀ دینی، اسالمی، ملی و افغانی خویش را در قبال وطن 

 خویش ادا نمایند.
 زنده باد مردم طندوست افغانستان    -یلی دشمنان افغانستان  نابود باد جنگ تحم
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