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 Political سياسی

  
 يزميرعبدالرحيم عزداکتر

 ٢٠١٣ جون ٢٣

  

  يورش سياسی طالبان،
  ذلت کرزی و شکست امريکا در افغانستان

  

مان نشراتی در داخل و خارج کشور بود که جريان افتتاح اولين سايت و ساز"   آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "پورتال 

دانشمند گرانمايه آقای موسوی مضمونی تحليلی به ارتباط اين موضوع به نشر .  دفتر طالبان را مورد تبصره قرار داد

  .سپرد که بر مبنای آن مضمون کنونی را خدمت ھم ميھنان تقديم می نمايم

مين أسال جاری دفتر خود را در دوھه، مرکز قطر باز کرده و مذاکرات برای ت ماه جون ١٨تحريک طالبان به تاريخ 

 سال تجاوز و کشتار، امريکا باالخره نزد طالبان ١٢ از مدت تقريباً بعد .  را در افغانستان با امريکا آغاز نمودند" صلح"

توان اين را يک  آيا می.  ودندزانو زد و حاضر به مذاکره با گروھی شد که نزد واشنگتن تروريست و دشمن بشريت ب

جھان و پيروزی سياسی برای تحريک طالبان دانست؟  آيا امريکا " اول"شکست بزرگ سياسی و نظامی برای قدرت 

 گرفته و او را به زباله دان تاريخ حواله خواھد داد؟  دولت مستعمراتی کرزی يک روز بعد از ءکرزی را به استھزا

مشکل در ظاھر از آن .  بارگی از صحنه کنار رفت و آن را محکوم نمود انبه، به يکموافقت در مذاکرات صلح سه ج

گذاشته و بيرق دوران حاکميت خود را بر فراز " دفتر سياسی امارت اسالمی"جا آغاز شد که طالبان نام دفتر خود را 

ود طالبان با عناصر خارجی در کرزی ھمچنان مذاکرات امريکا با طالبان را محکوم نموده و ادعا نم. آن برافراشتند

رغم اين، امريکا اعالم کرد که به مذاکرات خود با طالبان ادامه   علی. سازش اند تا حکومت وی را بی ثبات سازند

که بيرق طالبان دوباره پائين  با وجودی.  با حکومت کرزی مشوره خواھد نمود" ضرورت"خواھد داد و در صورت 

افتتاح دفتر خويش  را در قطر زادۀ موفقيت شان در صحنۀ جنگ می پندارند و ھمچنان آورده شد، با آن ھم طالبان 

مخالفان آشتی با طالبان اظھار می .  اعالم کردند تا پيروزی نھائی و خروج قوای اشغالگران به نبرد ادامه خواھند داد

 در مجموع شديد ترين ضربه بر کهاند تو کنند که افتتاح دفتر طالبان در قطر، نوع دولت مماثل را جلوه داده که می

 .   حکومت مستعمراتی کرزی تلقی گردد

که، طالبان به ھيچ کسی اجازه نخواھند داد که از خاک افغانستان  اول اين: طالبان در ظاھر دو وعده را به امريکا دادند

ريق سياسی و صلح آميز اقدام خواھند که، برای حل بحران افغانستان از ط دوم اين.  امنيت ساير کشور ھا را تھديد نمايد

امريکا ھم .  ھر دو وعدۀ طالبان زيرکانه طرح شده که گويا طالبان دولت افغانستان اند، نه حکومت فعلی کرزی.  کرد

بدون کمترين ترديد، يک قرارداد مخفی بين . به اين وعده ھا بسنده نموده و حاضر به مذاکره با تحريک  طالبان گرديد
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که قراد داد مخفی  البان و کرزی به امضاء رسيده که ھنوز محتويات آن مخفی نگھداشته شده است، طوریامريکا، ط

ين جا از پيروزی ديپلماسی پاکستان ادر.  احمد شاه مسعود با قوای اشغالگر شوروی برای چند سالی از انظار پنھان بود

م آباد را با خود داشته که سرانجام به پيروزی سياسی ھر قدمی که طالبان برداشته اند، حمايت اسال. بايد يادآور شد

  .طالبان منجر گرديده است

  :تواند يک شکست تلقی گردد، بر چند دليل استوار است  عقب نشينی تاکتيکی و شايد ھم ستراتژيک امريکا که می

  باتالق افغانستان امريکا  سخت در مضيقۀ سياسی و نظامی در افغانستان قرار داشته و ميکوشد که خود را از

دانيم که امريکا قسمتی از قوای خود را در مراکز عمدۀ نظامی در  آھسته آھسته خارج گرداند، اما می

افتتاح دفتر "اوباما در اجتماع سران ھشت کشور در ايرلند اظھار داشت که .  افغانستان باقی خواھد گذاشت

اظھار عقيدۀ رئيس ."   ه دشواری در پيش خواھد بودسوی آشتی دوباره بوده، اما راه طالبان قدم مھم اول ب

جمھور امريکا به ارتباط باز شدن  دفتر طالبان، درماندگی امريکا و ناچيز شمردن  دولت مستعمراتی کرزی 

  .  را به اثبات می رساند

 ردم مصارف کمرشکن نظامی، نامتوازن بودن اقتصاد امريکا، بلند بردن سطح بيکاری و افزايش نارضايتی م

حتی جمھوری .  ين کشور،  واشنگتن را وادار به تجديد نظر در روش خود نسبت به افغانستان نموده استادر

خواھان دست راستی چھار آتشه در کانگرس روی اجبار ھای اجتماعی و اقتصادی، خواستار تسريع خروج 

 .قوای امريکا از افغانستان شده اند

 ھر زمانی .   بزرگ نه دوست دايمی دارند و نه دشمن دايمییه قدرت ھاکند ک سير روابط بين المللی حالی می

پيش چشمان کور .  دور می اندازند و دشمن را در آغوش می کشنده که منافع شان ايجاب کند دوست را ب

 افراد دست نشاندۀ خود را در واپسين حيات  تن ازجيره خوران استعمار، قدرت ھای استعماری صد ھا

نابود کردند و يا در ذلت دايمی قرار دادند که ديگر رمقی در وجود شان برای تبارز دوباره سياسی شان يا 

قدرت ھای استعماری صد در صد سرسپردگی می خواھند و کمترين بی اطاعتی و .  باقی نگذاشته است

ار ھای ضد امريکائی برای خود ھويت ملی که کرزی می خواھد با بعضی گفت اين.  سرکشی را نمی پذيرند

شود و چھره ھای خوب و زشت    که تاريخ ھر چند باری تکرار میواقعاً .  کسب نمايد، سرابی بيش نيست

باداران اجنبی اش او را تنھا .   اخير نجيب ھم شبيه به حالت کنونی بودیروز ھا.  افراد نمايان می گردد

رھبران تحميلی نظام ھای مستعمراتی  نه .  وبندۀ تاريخ خرد و خمير گرديدکه در زير چرخ ک   تا اينندگذاشت

 .  تعقل دارند و نه از تاريخ می آموزند

 که نظاميان  اين.  برای نظاميان تندخو و متجاوز امريکا، ھر نوع مذاکره با دشمن به منزلۀ شکست است

 سال تجاوز و کشتار برای نصب و ١٢ که امريکا تا حال صدای اعتراض را بلند نکرده اند ثابت می نمايد

قاتل شھرت جھانی  يک نظام مزدور در کابل با صرف بيليون ھا دالر و حمايت از چند دزد و ننگھداشت

 .   صده زده استامريکا را شديداً 

 که خود را در يک رويائی نظامی با چين در حال  اول اين.  امريکا طرح ھای مھمتری در سطح منطقه دارد

 نظامی و سياسی با کشور ھای حنوب و شرق آسيا بسته  تا امريکا پيمان ھای متعدد.  سازدآماده میصعود 

که امريکا سعی دارد که بيشتر بر  دوم اين. چين را مانند شوروی دوران جنگ سرد در محاصره بکشاند

ند به ستراتژی توا ين صورت يک نظام طالبی بھتر میاايران فشار اقتصادی و نظامی وارد کرده  که در

 که امريکا کار ايران را به نفع احتماالً بايد اظھار داشت که بعد از سقوط اسد در سوريه، .  امريکا کمک نمايد

امريکا .  برخورد منافع بين مسکو و واشنگتن را ھم نبايد ناديده گرفت.  اسرائيل ھم يک طرفه خواھد کرد
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 مسکو می.  کرده و موانع عمده سر راه روسيه خلق نمايدتالش دارد که از برگشت دنيائی روسيه جلوگيری 

داند که برگشت احتمالی طلبان به قدرت،  منافع اين کشور را در افغانستان صدمه زده و امنيت کشور ھای 

پس برای طراحان سياسی امريکا، بھتر خواھد بود که ازبحران  .  ال خواھد بردؤآسيای مرکزی را  زير س

قدم به قدم و بر حسب طرح ھای معين دور ساخته و برای تعرضات سياسی و نظامی مھم افغانستان خود را 

 .      آينده آماده شوند

   شرق شمال افريقا و دوست و يا سرکش در بعضی ھای کشور ھای ) سيکوالر( تغير نظام ھای غير مذھبی

کن يک نظام مذھبی تابع واشنگتن ميانه مانند تونس، مصر و ليبيا نشان دھندۀ اين جريان است که امريکا مم

را بر يک نظام سيکوالر ترجيح داده و منافع خود را در تحکيم  سيستم ھای تيوکرات که بتواند مردم را در 

 آشتی با طالبان و برگشت اين گروه می.  بند کشيده و صدای آزادی خواھی را در نطفه خفه کنند، می جويد

 .تواند بر اين برداشت صحه بگذارد

 سوی افريقا باز نموده و نبرد جھانی ه ريکا و قدرت ھای استعماری اروپائی سعی می ورزند راه خود را بام

برخورد منافع  سياسی و اقتصادی بين غرب و چين در افريقا رو به .  را با رقبای خود به آن قاره بکشانند

ی  سرمايه گذاری ھای قابل توجھچين.  ی نظامی را ھم در بر خواھد داشتروئياوتزايد است که در نھايت ر

بنابران، کنار آمدن با طالبان و .  در افريقا کرده که از چشمان قدرت ھای استعماری غرب دور نمانده است

قربان ساختن يک مشت جيره خوار در کابل جزء طرح واشگتن برای يورش ھای بعدی امريکا در سطح 

 .    جھانی خواھد بود

 حکومت کابل در قطر - طالبان - امريکاۀآغاز ھمکاری خود را در مذاکرات سه جانبحکومت مستعمراتی کرزی در 

 خشمگين دفتر شان در دوھه، کرزی را ظاھراً بر  فراز " امارت اسالمی طالبان"اعالم کرد، اما برافراشته شدن بيرق 

 لوحۀ دفتر را ھم از ديوار دور ساخته که در نتيجه نظر به فشار امريکا، روز بعد قطر بيرق طالبان را فرود آورده و

  :ر جھت کرزی داليلی ديگری ھم  در خود دارديکنم که تغي اما فکر می.  کرد

  حرکات و .  اعالم بداردحامد کرزی تالش دارد که ھويت خود را منحيث يک افغان با شرف و مھين دوست

  .   شور است برای فريب مردم کوانه اش با مقامات امريکائی صرفاً زبان بازی ھای مزر

 کرزی می داند که مانند نجيب . دست آورده خواھد امتيازی از امريکا ب  کرزی با کله شخی ھای ساختگی می

کمتر ديده شده که زمامداری در افغانستان جان به . و امين مرگ تحميلی روزی در انتظارش خواھد بود

 .خواستار تمديد حيات خود از امريکا شده استلذا با ناز و نزاکت و قھر ھای  بچه گانه، .  سالمت برده باشد

  فشار مخالفان صلح در داخل، باالخص قاچاقچيان مواد مخدره، جنگ ساالران، گروه شورای نظار و جمعيت

  که زوال خود را در افق مشاھده می نمايند، کرزی را وادار ساخته است  تا با ه ئیاسالمی  و دزدان حرف

 .وارد معرکه شود" م پسيک قدم پيش و يک قد"تاکتيک 

  ند، ا ھند و ايران که از نفوذ قابل مالحظه ای در افغانستان برخوردارخصوصاً  فشار کشور ھای ھمجوار

ھند و ايران باز شدن دفتر طالبان را در قطر .  کرزی را  مجبور ساخته است که محتاطانه عمل نمايد

برگشت طالبان در اريکۀ قدرت زنگ خطری .  دارندپيروزی ديپلماسی پاکستان در افغانستان و منطقه می پن

 .برای ايران، ھند و حتی روسيه تلقی می گردد

نيرو ھای ملی .  افغانستان در آستانۀ تحول ديگر سياسی قرار دارد که منافع مردم ما را بار ديگر زيرپا قرار خواھد داد

خاموشی و بی تفاوتی خيانت .  دسيسه قيام نمايند ضد ھرگونه توطئه و هو انقالبی بايد از خواب عميق برخيزند و ب

 .عظيم ملی  است


