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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٢١
  

   جلسۀ قطر، بازتاب کدام تضادھائيست؟؟لغو

٢  

   : کابل-١٣٩٨حمل ٣١ -شنبه

  : عوامل خارجی-٢

با حفظ مناسبات تا حدودی مساويانۀ برده منشانه " طالئی"نستان در زمان خاندان  اين را ھمه می دانيم که افغا- الف

مقابل شرق و غرب و سرمداران آنھا يعنی  شوروی آنزمان و امريکا، موفق شده بود خود را از گزند ھردو محفوظ 

، يکی از عوامل با يک روز تکيه به شوروی و روز ديگر تکيه به امريکا" داوود خان" ھای متوالی شدارد، چرخ

گرديده از آن تاريخ به بعد افغانستان به مثابۀ يک امتعه و مال قابل خريد ١٣۵٧کودتای خونبار و اسارت آور ھفت ثور 

شورويھا در زمان که يعنی درحالی . و فروش، گاھی ملک اين يکی به شمار می رفت و زمانی ملک آن ديگری

 شمار می آوردند و حاضر نبودند ھيچ نوع جای پائی برای ملک خاص خود بهرا حاکميت مزدوران شان افغانستان 

امريکائی ھا در اينجا بگذارند، با سقوط حاکميت مزدوران روس از ھمان نخستين روزھای حاکميت جھادی ھا تا 

  .اکنون، اين امريکاست که ادعای مالکيت کامل بر افغانستان را دارد

 سال تمھيد تجاوز بر ٢۵را بسنجد، ميزان نفوذ روسھا در جريان آنچه امريکا نتوانسته بود در محاسبات خود آن 

آنھا با ھمان غرور احمقانه ای که دارند بدون آن .  سال حاکميت مزدوران و خود آنھا در افغانستان بود١۴افغانستان و 

خاديست موجوديت ده ھا ھزار پرچمی و خلقی و متحدان آنھا در وجود شورای نظار و حزب وحدت و ده ھا ھزار 

حرفه ئی را به شمار آورند، فکر می کردند که ديگر ميدان رقابت در افغانستان با در نظرداشت اضمحالل شوروی و به 

تاريخ نشان داد که اين طور نبود، چه به محض آن که روسيه به مثابۀ .  نشستن روسيه خاتمه يافته استهاخاک سي

ًجانشين حقوقی و حقيقی شوروی مجددا عرض وجود نمود و خواستار سھم خود در تقسيم غنايم کرۀ ارض گرديد، ديديم 

  .که نوکرانش در افغانستان، از موش مردگی برآمده آنھا نيز خواھان سھم شان در قدرت گرديدند

کت از چنين منظری کنفرانس مسکو برگزار گرديد تا حاميان خط روسيه را به دور يک رھبری واحد گرد آورد و با حر

 و از جان ھرچند امريکا قادر شد توسط جاسوس کھنه کار. از آن طريق به روسيه امکان سھمگيری را فراھم سازد

س مسأله که سھم خواھی روسيه در افغانستان گذشته اش حامد کرزی، خود را در رأس آن حرکت باال بکشد، مگر اسا

  .بود و است به جايش باقی ماند
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واضح بود که روسھا انتظار داشتند تا در دومين کنفرانس در قطر، دستاورد ھای کنفرانس اول را تحکيم بخشيده، گام 

ميت خواه ھيأت انتظار و خواستی که به ھيچ صورت برای جناح تما. دنديگری جھت تحقق اھداف شان نزديکتر شو

غنی "ًاقدامات بعدی آن کامال روشن است، به وسيلۀ . وردنی و قابل پذيرش نبوده و نخواھد شدآحاکمۀ واشنگتن بر

شنيدن ھای ارباب می سوخت و می ساخت، تمام " بخمل بچيم"که مدتی بود در حسرت روز ھای گذشته " احمدزی

  .گزاری جلسه گرديدرشته ھای روسھا را به پنبه تبديل نموده، مانع بر

 جناح بااز تمام بحث اين قسمت می توان نتيجه گرفت، که در عقب برگزار شدن و نشدن جلسۀ قطر، تضاد روسيه 

اين بازتاب به وضاحت نشان داد که حل قضايای افغانستان .  نيز خود را متبارز ساختتماميت خواه ھيأت حاکمۀ امريکا

ين گامی در اين جھت و يا آن جھت، نمی تواند بدون در نظرداشت، مالحظه و که باشد سرجايش، حتا برداشتن کوچکتر

آن را " ساما" سال قبل ۴٠و اين ھمان حالتيست که . مؤثريت قدرت ھای رقيب منطقه ئی و بين المللی صورت گيرد

  .ن داشته استابي" گرداب حوادث ملی و بين المللی"زير عنوان 

  .ادامه دارد


