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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٢٢
  

   جلسۀ قطر، بازتاب کدام تضادھائيست؟؟لغو

٣  

   : کابل- ١٣٩٨  ثور٠١ -شنبهيک

  : عوامل خارجی-٢

  : دھۀ اخير می دانيم۴از تاريخ : ير آن بر الغای جلسه مناسبات قطر و امارات و تأث- ب

  .امارات متحدۀ عربی يکی از نخستين و تنھا سه کشوری بود که امارت طالبان را به رسميت شناخت -*

ربی در تمام دوران حاکميت طالبان در افغانستان نزديکترين روابط سياسی و اقتصادی با طالبان را ع امارات متحدۀ -*

  .نھا کمک نظامی و لوژستيک می نمودآيشه به داشته ھم

 امارات متحدۀ عربی با وجود کشته شدن يک تن از سفرايش که مربوط خاندان سلطنتی بود به وسيلۀ طالب در -*

قندھار، باز ھم در صدد بود تا مناسباتش را با طالب عادی ساخته، امکان تدوير يک جلسۀ مشترک بين طالب و دولت 

  . از شرکت در آن خودداری ورزيد و پاکستانفراھم سازد، که طالب به دستور قطردست نشانده را 

برقرار نموده، ھرگاه مخالفت ھای چندی من " غنی احمدزی"ً فعال امارات متحدۀ عربی بھترين رابطه را با شخص -*

تعدادی از در بين نمی بود و دولت را به جنگ داخلی تھديد نمی کردند، امارات موفق شده بود " محمد محقق"جمله 

  .سربازان افغانستان را در زير رکاب امارات و عربستان سعودی جھت کشتار خلق يمن به کار گيرد

 در جانب مقابل، قطر با استفاده از شبکۀ خبری الجزيره و با تکيه بر ترکيه و ايران و با برخورداری از پشتيبانی -*

ه تنھا دامن خاندان سلطنتی عربستان سعودی و امارات را ن" قرضاوی"چون " اخوان المسلمين"نماد ھای شناخته شدۀ 

ً، عمال "اخوان المسلمين"بر پشت آنھا گره زده است، بلکه با در دست گرفتن سکان ھدايت و رھبری حرکت جھانی 

 از ھمين رو ھمين اکنون با تحريم ھای جدی پنج. اسالم سياسی نوع سلفيگری و وھابيت را نيز به مبارزه طلبيده است

  .کشور عربی به شمول امارات متحدۀ عربی مواجه است

اوضاعی، مسلم است که امارات متحدۀ عربی به ھيچ صورت نمی خواھد، حريف منطقه ئی و ھمسايۀ ديوار  با چنين -*

به ديوارش با تدوير يک جلسۀ بزرگی برای آوردن صلح در افغانستان در بين مردم عرب و مسلمانان جھان نام و نشانی 

  .ائی نمايدکم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اگر به دستور امارات " غنی احمدزی"با در نظرداشت نکات فوق می توان به جرأت نوشت که لغو جلسۀ قطر به وسيلۀ 

  .ًصورت نگرفته باشد، مطمئنا به خاطر جلب رضايت آن کشور بوده است

از " حامدکرزی"ديد نظر نمايد، حذف  عامل ديگری که دولت قطر را واداشت تا بر ميزبانی اش از آنھمه مھمان تج- پ

  .بود" غنی احمدزی"به ھيأت انتخاب شده از جانب " سياف"ھيأت و رياست 

و مشاورانش يکی از آن چالھائی را به کار بردند که در ميدان " غنی احمدزی"در اين انتخاب نوشته می توانيم که 

  :می گويند، زيرا" کشت و مات"شطرنج به آن 

در بين اخوان بين المللی و اسالم شناسان جھان اگر نگوئيم يگانه و بی رقيب است به " سياف" که موقف اين را می دانيم

جرأت می توان نوشت، بسيار باالتر از آن است که جمعی مانند طالب بتواند با آن ھم ترازی و رقابت نمايد و به مثابۀ 

  :پيشنماز امامت آنھا را به عھده گيرد زيرا

  . دھه عقب کشيده می شود۶سابقه ای که .   است"اخوان المسلمين"ز با سابقه ترين اعضای  سياف يکی ا-*

را با خود يدک می " شيخ الحديث" ھزار حديث، لقب ٣٠٠ت که با حفظ  سياف يک تن از محدثين بنام جھان اسالم اس-*

  .کشد

عليه شوروی را  ثبت تاريخ نموده، از " نجھاد افغانستا"از  در کارنامۀ زندگانی اش گذشته از زندان، رھبری بخشی -*

  .در سطح جھان دارد" اخوان المسلمين"ھمين رو جايگاه خاصی در بين جميع اعضای 

 ورود چنان شخصی به نمايندگی از دولت دست نشاندۀ افغانستان در يک جلسه که فرد مقابلش يک خلقی مسلمان نما -* 

ھا جز " ستانکزی"واد، مسلم است که در بحث ھای اعتقادی، برای باشد و يا ھم يک مالی کم س" ستانگزی"مانند 

" اخوان المسلمين"ھا نيز محدود نمانده با وورد " ستانکزی"اين افتضاح به . افتضاح چيزی ديگری به بار نخواھد آورد

  .در ميدان ، قطر را نيز شامل می شد

گذشته از حمايت ھای سياسی، از لحاظ اعتقادی " مدزیغنی اح"به وسيلۀ " سياف"درنتيجه نوشته می توانيم که انتخاب 

  .ميم آن بسادگی مقدور نمی بودچنان آسيب می رساند که تر" اخوان المسلمين"طالب را بين 

  :وقتی تمام نکاتی که در ھر سه بخش اين مختصر نگاشته شده اند، در نظر گرفته شود می توانيم بنويسيم

 و آنقدر تضاد ھای گوناگون در آن جای دارند که ختم آن و رسيدن  خود گرفته استجنگ در افغانستان چنان ابعادی به

به صلح با طرقی که استعمار و ارتجاع پيش گرفته اند، نه تنھا ھيچ گاھی به صلح منجر نمی شود، بلکه ماحصل ھر 

  .جلسه به خاطر صحبت باالی صلح، تضاد ديگری را نيز بر مجموع اضداد قبلی می افزايد

  !وطنان گرامیھم

يگانه " صلح را با جنگ می توان به دست آورد"و " جنگ را با جنگ می توان از بين برد"در افغانستان حکم 

 خواھد گذاشت مشروط بر آن که جنگ را ارتش توده ئی و در بطن يک جنگ حهصحکميست که تاريخ بر صحت آن 

  .توده ئی طوالنی دارای خصلت انقالبی ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی به پيش ببرد

  !!لبدسرکھا ما را می ط


