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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٣ جون ١٩
  

  زانو زدن اوباما و امير قطر در پای مال عمر
  

اطالع يافته  کابلھمان طوری که از طريق رسانه ھای جمعی به خصوص رسانه ھای امپرياليستی و ادارۀ مستعمراتی 

نفوذ پاکستان برآن کشور،  مستقيم امريکا و به پيروی از فرمان، دولت قطر ٢٠١٣ جون ١٨ايد، امروز يعنی تاريخ 

با آن که در ظاھر رسانه ھای امپرياليستی غرب و ادارۀ . افتتاح نمود» مالمحمد عمر«دفتری را برای پيروان

ت رسيدن به صلح و ختم جنگ اعالم می دارند، مگر واقعيت قضيه کامالً  افتتاح دفتر را گام مثبتی جھ،مستعمراتی کابل

عکس آن بوده، در واقع می تواند به پس گرفتن شناسائی دولتھای امريکا، پاکستان و قطر از دولت دست نشاندۀ کابل 

  :تعبير گردد، چه

 ميھن ما، با کشيدن نقاب دموکراسی،  تجاوز و اشغال خونبارحينکه گذشته از آن که امپرياليزم جنايت گستر امريکا، 

 و باز سازی افغانستان حقوق زنتأمين حقوق بشر، آزادی ھای دموکراتيک، مبارزه عليه تروريزم، تأمين اھدافش را 

ن زمان می گذرد، آ سال از ١٢حدود که و اينک ، به ھمان بھانه به دنبال خويش کشانيدشرکای جنايتش را اعالم داشته 

ا بر خصلت و ماھيت سياست ھای اشغالگرانه اش، نمی توانست در آن زمينه بناز اول ھم نوشته بودم، ھمان طوری که 

 و در نتيجه ھيچ يک از اھداف اعالم شده اش تحقق نيافته است، از چندی بدين سو، که واشنگتن در کاری انجام دھدھا 

ند يک حيوان بسمل، دست و پا می زند؛ جھت زير بار مصارف اين اشغالکری و تبعات اقتصادی و سياسی آن به مان

  بود در قبل اعالم نمودهی که و رسيدن به خواستھای ستراتيژيکش با وسايل ديگر، به تمام اھدافنجاتش از شکست کامل

، تمام تالشش را به اين امر محدود ساخته بود که اوالً طالبان دولت دست نشانده را به رسميت بشناسد، در پا زدهپشت 

الثاً حقوق زن را به رسميت بشناسد، رابعاً اصل ی به قانون به اصطالح اساسی آن دولت دست نشانده تمکين نمايد، ثثان

  .مللی در وجود القاعده قطع رابطه نمايدلبپذيرد و خامساً با تروريزم بين ا احترام حقوق بشر را

گری را نيز جھت آغاز ھمکاری مجدد با طالب  شرط اعالم شده، امپرياليزم جنايت گستر امريکا شرط دي۵خالف اين 

شرط به رسميت شناختن حق قيموميت امپرياليزم امريکا بر . در نظر داشت که ھيچ گاھی آن را به زبان نمی آورد

  .چه کس و يا کسانی در رأس دولت دست نشانده قرار داشته باشدکه افغانستان، خارج از آن 

يم و غير مستقيم پاکستان و ايران و عدم ھماھنگی خواستھا و اھداف امپرياليزم مقاومت سرسختانۀ طالب به حمايت مستق

 که از تونس الی پاکستان، نيروھای ارتجاعی اخوان را به در افغانستان با خواستھا و اھداف منطقه ئی و جھانی اش

متوجه اين نقطۀ ضعف مثابۀ شرکای ستراتيژيک خود بر گزيده است، باعث گرديد تا طالب و حاميان و مشاورانش 

ستار شناسائی مستقيم ا، بدون آن که کمترين امتيازی در زمينۀ اھداف اعالم شده برايش بدھند، خوگرديدهامپرياليزم 

  .خويش بگردد
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عمر در قطر، تالش نمايد، تالشی محمد در چنين فضائی است که دولت قطر توظيف می گردد تا جھت افتتاح دفتر مال 

با آن که نفس افتتاح دفتر طالب برای امپرياليزم امريکا که می خواست با زور توپ . اعالم می گرددکه اينک نتيجۀ آن 

، که اگر امروز به اساس حاکميت بی  ند، شکستی است ستراتيژيکبشک، ارادۀ طالب را ۵٢. و تانک و درون و ب

ه ھای خبری کسی از آن ياد نمی کند، به يقين تاريخ آن را در سينه اش حفظ نموده و امپراليزم بر رسانو چرای چون 

فردا از آن يادآوری خواھد نمود، مگر آنچه اينک اتفاق افتاد از لحاظ سياسی به مراتب از اھميت بيشتر برخوردار می 

 دولت دست فت و حاضر نشد تا باش را نپذيرچه گذشته از آن که طالب ھيچ يک از شروط، اشغالگران و شرکاي. باشد

افتتاح » نمايندگی امارت اسالمی افغانستان«عنوان به نشانده پای صحبت بنشيند، دفتر را نيز نه به نام دفتر طالب، بلکه 

  .يعنی در واقع سفارت خويش را در قطر افتتاح کرد. نمود

ه برای يک سرزمين واحد دو نمايندگی سياسی به ک ، ھيچ گاھی اتفاق نيفتادهدر عرف روابط بين المللیکه از آن جائی 

 را که با خود حمل می نمايد، یدر قطر، معنای ضمني» نمايندگی امارت اسالمی افغانستان«رسميت شناخته شود، افتتاح 

  . از دولت پوشالی کرزی می باشد،سلب شناسائی دولت ھای ذی ربط با قضيه

 بر روی خود بياورد، در عين حالی که اساساً تتاح دفتر تذکر داده باشد و در اھداف افکه به تعبير ديگر طالب بدون آن 

آزاديخواھانه عليه اشغالگران را به مثابۀ يک تکليف  شرعی گوشزد می نمايد، مگر با اگر و مگر موجوديت » جھاد«

بالمنازع آن در منطقه و ، در واقع به شرط ناگفتۀ امريکا که حاکميت قوای اشغالگر را در افغانستان به رسميت شناخته

، مھر تأئيد می زند؛ بالمقابل امريکا، پاکستان و قطر ھم بدون آن که تذکر دھند با به رسميت شناختن دفتر  استافغانستان

  .، شناسائی شان را از دولت مستعمراتی کابل پس می گيرند»نمايندگی امارت اسالمی افغانستان«نمايندگی به مثابۀ 

د متقابل و تفاھم برخاسته از آن به وسيلۀ طرفين يک تفاھم ستراتيژيک است  يا استفاده ھای تکتيکی اين که چنين عقبگر

 به صورت قطع در مورد آن حکم نمود، چه به ھمان اندازه که اين از آن مورد نظر است، نمی توان در مقطع کنونی

 نق و فق ، قرار داد امنيتی با امپرياليزم حرکت بر مبنای زير فشار قرار دادن دولت دست نشانده جھت امضای بدون

امريکا و صحه گذاری بر معاھدۀ ديورند، می تواند از جانب امريکا و پاکستان يک حرکت تکتيکی به منظور به زانو 

صرف يک استفادۀ ابزاری صورت گرفته باشد، به می تواند  مال محمد عمراز  و باشددر آوردن دولت دست نشانده 

با نيروھای » سکوالر ھا«ی تواند تالش جھت جا به جائی دولت دست نشاندۀ به اصطالح متشکل از ھمان اندازه م

 به ھایدرت رسانيدن آن نيرو ھا و تکميل حلقۀ حاکمان مذھبی در تمام کشورق، به غرض به طالب و اخوان سازمانيافته

تداوم غارتگری و چپاول  - يران نمونۀ ا-اصطالح اسالمی و از آن طريق ضمن حل و فصل منازعات منطقه ئی

  .امپرياليستی را نيز تضمين نمايد

در قطر دقيقاً ھمزمان است با به اصطالح انتقال » نمايندگی امارت اسالمی افغانستان«نبايد فراموش نمود که افتتاح 

اين که امريکا با  به غير ازاين تقارن زمانی ھيچ چيزی را نمی تواند بازتاب دھد . به اردوی دولت پوشالی» امنيت«

  . پس گرفته استزبان حال شناسائی اش را از ادارۀ مستعمراتی

منکر وضعيت اشغال شدۀ افغانستان بوده و ادعای که ھرکدام آن که منظور نظر باشد، فعالً می توان به تمام آنھائی 

   . تسليت گفت،به خاطر مرگ ادعا ھايشاناستقالل برای اين کشور اشغال شده می نمودند، 

 اين رشته سر دراز دارد

 


