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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٢٠
  

   جلسۀ قطر، بازتاب کدام تضادھائيست؟؟غول

١  

گويا قطر " ارگ رياست جمھوری"ۀ  مطلع شديم که  به اساس اعالمي از طريق رسانه ھا: کابل-١٣٩٨ حمل ٣٠ - جمعه

، ند تن می رسيد٣۵٠ به کس بردارو محافظ و باديگارد و سکرتر و ب" خدم و حشم" تن مھمان که با ٢۵٠از پذيرفتن 

از جانب رياست معذرت خواسته، در عوض ليستی را جھت اشتراک در جلسه پيشنھاد نموده که ذات پيشنھاد به نحوی 

. تصميم گرفته تا دراين جلسه شرکت نورزد" رياست جمھوری" در نتيجه تلقی شدهستان اھانت به مردم افغانجمھوری 

  : ما را بحث در ھمين مورد می سازدکنونیيادداشت 

شدند برای اين قلم و خوانندگان " شوکه"قبل از ھر چيزی بايد نوشت که خواندن اين خبر خالف آنھائی که از خواندنش 

نه تنھا غير مترقبه و دور از انتظار نبود بلکه حد اقل در ده نوشتۀ " آزاد افغانستان- ان آزادافغانست"صبور و آگاه پورتال 

در نتيجه صميمانه برای تمام آنھائی که می خواھند در . ھمين حالت را پيشبينی نموده و در انتظار آن بوديم ودخقبلی 

اری می نمايند، پيشنھاد می نمايم که در کنار جامعه به حيث يک آگاه سياسی شناخته شوند و در تمام رسانه ھا ميداند

مطالعۀ آثار و نوشته ھای بزرگان عصر روشنگری اروپا و بقيه دانشمندان و متخصصان علم سياست و جامعه شناسی 

يالت روشنفکرانۀ شان پائين آمده، شناخت ذھنی و حسی شان را از جامعه و خدر شرق و غرب، از جايگاه رفيع ت

بيش از اتيک اجتماعی داغ افغانستان صيقل دھند، باشد گامی در جھت ارتقای شناخت شان برداشته تحوالت آن در پر

  . و ھميشه به دنبال نخود سياه سرگردان نمانند ايندماين پای را به اندازۀ کفش اره نن

  :و اما بحث اين که کدام عوامل و تضاد ھا باعث گرديد تا جلسۀ قطر ملغاء اعالم گردد

  

  :داخلی عوامل -١

دو جاسوس سرسپردۀ امپرياليسم " غنی احمدزی"و " حامدکرزی" نخستين عامل الغای اين جلسه تضاديست که بين - الف

  :زيرا.  وجود داردامريکا

 از آن جائی که ھر دو نفر جاسوس و خادم امپرياليسم امريکا ھستند و ھيچ حرکت آنھا نمی تواند مستقالنه از جانب -*

" حامد کرزی"، "انتخابات گوسپندی"و آن " غنی احمدزی"ه ھمان سانی که حين انتقال قدرت به خودشان باشد لذا ب

غنی "اعالم داشت، امروز نيز وقتی در مخالت با " رئيس جمھور"تشتی از قير را بر رويش ماليده و نامبرده را 
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 به منظور دفاع از مردم است و نه ھم به منظور حفظ منافع تاريخی قرار گرفته است، اين موضعگيری نيز نه" احمدزی

افغانستان، بلکه انعکاس بخشی از تضاد ھای درونی ھيأت حاکمۀ چند پارچۀ امپرياليسم امريکاست که در افغانستان 

  .بدين شکل خود را تبارز می دھند

نس کنونی دانست و در آنجا ھمه شاھد بوديم که از آن جائی که کنفرانس مسکو را می توان به مثابۀ مقدمۀ کنفرا -*

را به " غنی احمدزی"ًکرزی چگونه توانست با اجازه و مشورت با سفارت امريکا، تقريبا تمام مخالفان بالقوه و بالفعل 

در انتظار را نيز داشت تا در کنفرانس فعلی آن مواضع را تثبيت نموده استحکام بخشد و دور خود جمع نمايد و اين 

ًکه فعال در پيوند با جناح تماميت خواه حاکميت در اياالت متحدۀ امريکا، " غنی احمدزی"ًنھايت از آن طريق مجددا بر 

 می باشد، حمالتش را سازماندھی نمايد، ۵٠  و ۴٠ھۀ دمخالف و مانع بازگشت افغانستان از لحاظ سياست خارجی به 

در " غنی احمدزی"حاصل کار تالش ھای ًف در انتخاب ھيأت، عمال شکست و الغای کنفرانس قطر آنھم به دليل اختال

  .حامد کرزی بود" شبه کودتائی"خنثا ساختن حرکت 

ًدر به شکست کشانيدن اين جلسه حتا تا ملغا قرار دادن آن زمانی کامال ھويدا گرديد که " غنی احمدزی" نيت و ھدف -*

 نفر آنھم ھمه از ٢۵٠تا را ۀ آن که تعداد افراد شرکت کننده دو پای را در يک موزه کرده به عالو" غنی احمدزی"

نده اصلی جلسه را از ليست شرکت کنندگان ايعنی سازم" حامد کرزی"طرفداران و معاشخوران خودش باال برد، بلکه 

  .سپرد" سياف"جرگه بيرون نموده، سکان ھدايت ھمه را به دست 

نشان دھد که بدون وی ھيچ کاری را " غنی احمدزی"ه باشد تا به ھم بود" حامدکرزی" لغو جلسه حتا اگر به مشورت -*

و جناح تماميت خواه در درون ھيأت حاکمۀ امپرياليسم " غنی احمدزی"انجام داده نمی تواند، مسلم است که به نفع 

  .امريکا تمام شده است

ق و پرچم گرفته تا جنبش و  از بقايای خل۵٠ و ۴٠ران سياست بازگشت به خط سياسی ده ھای اجائی طرفدکه  از آن - ب

صف بسته بودند و می خواستند به وسيلۀ " حامدکرزی"از شورای نظار و جمعيت گرفته تا حزب وحدت، ھمه در عقب 

باخت آنھا " حامدکرزی"، در نتيجه باخت را عملی نمايند" آتش زدن سيگرت امريکائی با گوگرد روسی"وی سياست 

ً موفق شد با تکيه بر بخش تماميت خواه ھيأت حاکمۀ امريکا، موقتا  از رقباء يگ "غنی احمدزی"نيز بوده، بدين وسيله 

  .گل پيشی بگيرد، اما چون بازی ادامه دارد نبايد يک گل پيشی را به معنای شکست حريف پنداشت

  .ادامه دارد


