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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١٢ جنوری ٠٨

  

  شکست امريکا، تسليمی طالبان 

  و شرمندگی متداوم لوده ھای سياسی
  

فتاد و  امريکای مغرور و متجاوز طعم شکست را نه تنھا در باالخره پرده از  مذاکرات  پنھانی امريکا و طالبان ا

راه ه تحريک طالبان با تحميل تلفات بر قوای متجاوز امريکا و ناتو و ب.  عراق، بلکه در افغانستان ھم  چشيد

انداختن حمالت خود کشانه و بربادکن سر تسليم فرو نھاد و حاضر به مذاکره با قدرتی شد که خصم درجه يک آنھا 

ای سياسی که از ھلوده .  خاطرۀ قراد داد ھای مخفی احمد شاه مسعود با شوروی تازه شده است.  شد شمرده می

موجوديت مراکز نظامی امريکا برای جلوگيری از به قدرت رسيدن دوبارۀ طالبان و دفع تجاوزات ھمسايگان طماع 

 به جواسيس کی جی بی و شب نامه نويسان کردند، به شرمندگی ابدی پيوستند و حال برای نجات خويش دفاع می

  .        برند دۀ روس پناه میرشورای نظاری دست پرو

  

ھا قبل، تجاوزگران امريکائی و دوستان طالبی شان داخل مذاکرات مخفی شدند تا ھر دو برای يک  مدت :امريکا

 طرفين مطرح بحث نبوده، بلکه موضوع  استقالل افغانستان و حاکميت اين کشور برای.  ديگر قابل پذيرش گردند

 دست آوردن و دادن امتيازات سياسی محور اصلی  مذاکرات  دو جانب تجاوزگر و تسليم طلب را تشکيل میه ب

 و دولت مستعمراتی اش  صورت "حامد کرزی" اين فعاليت ھای مخفی تا زمان افشاء شدن آن در غياب ۀھم.  دھد

که جريان مذاکرات مخفی امريکا و طالبان  ينابعد از.  ن با خبر نبوده باشدشک دارم که اسالم آباد از جريا.  گرفت

راه انداختن قيل وقال  بی مورد، سر اطاعت و فرمانبرداری خم ه  سر زبان ھا افتاد، دولت مستعمراتی کرزی با برب

ين اال درؤس. فتنمائی و تظاھر به آزادی عمل تماس با حزب اسالمی حکمتيار را در پيش گردکرد و از روی خو

جاست که چرا قدرت فرعونی امريکا بعد از ده سال کشتار صد ھزار تن مردم ما، ويران  ساختن بيشتر کشور 

ما و از صحنه کشيدن تحريک طالبان، حاضر به مذاکره با گروھی می شود که متھم به پناه دادن شدۀ ويران 

نشينی يک قدرت عظيم متجاوز دنيائی از تياتر يک عقب .  تروريست ھا و متعرض به حقوق بشر و حقوق زن بود
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که به درھم کوبيدن کامل دشمن موفق گردد، برای آن قدرت بد ھيبت يک  بحران بزرگ مخلوق خودش بدون اين

اين حالت را در . تواند حيثيت جھانی آن کشور متجاوز را صدمه زند شکست بزرگ ستراتژيک است که می

ين نباشيم که امريکا توانائی تحميل شرارت و بربادی ااما غافل از.  ھده کرديمشکست شوروی در افغانستان مشا

ھای بی شماری را در افغانستان و منطقه دارد و کدام نيروی بازدارنده ای ھم وجود ندارد که به خاطر افغانستان و 

 طالبان روی سه دليل استوار پس از نگاه اينجانب، مذاکرات امريکا با.  منطقه خطر روياروئی با امريکا را بپذيرد

تجزيۀ افغانستان به .  ٢. ھراس از تبديلی مقاومت قشری طالبان به مقاومت و جنبش آزاديبخش ملی. ١.  بوده است

  . آمادگی تجاوز به ايران. ٣شمال و جنوب و 

  

 کمترين ايندر. ورد آنھم تجاوز بر حريم مقدس افغان ھا آداند که تجاوز مقاومت را بار می امريکا می .١

ن و دشمنان خارجی و متجاوزان و مھين فروشان  در ھر جامعه وجود دارند که با ترديدی نيست که خاينا

اما اکثريت مردم ھرگز .   سال اخير کشور شاھد اين ادعاست٣۴تاريخ .  دھند داخلی دست ھمکاری می

امريکا .  ارت را در ھم شکندکسی زودتر و کسی ھم ديرتر به پا می خيزد تا زنجير اس.  تسليم نمی شوند

می ترسد که مقاومت در افغانستان ھمگانی شود و از حالت قشری طالبی به مبارزات سرتاسری آزاديبخش 

لذا امريکا ممکن به اين عقيده رسيده باشد که با دادن امتيازات سياسی و کنار آمدن با طالبان . ملی مبدل گردد

ما اين .  ون گرددتی از خشم مردمی در افغانستان مصگشايد تا مدصفحۀ جديدی را در روابطش با طالبان ب

روش ضد انسانی امريکا را در جريان جھاد ضد شوروی ديديم که چطور اين کشور و ساير کشور ھای 

  .  غرب جلو رشد و تشکيالت نيرو ھای ملی را به قيمت حمايت از گروه ھای اخوانی گرفتند

  

در سر می را شته و امپرياليسم امريکا در حال کنونی تجزيۀ افغانستان سوسيال امپرياليسم شوروی در گذ .٢

شود و عمال داخلی  در محافل سياسی امريکا موضوع تجزيۀ افغانستان گاه و بيگاه مطرح می.  پروراند

شنوند  به خيز و جست آغاز می نمايند و خود را در رسيدن به  استعمار ھم زمانی که اين جريان را می

سفير  Robert Blackwill)(رابرت بلکويل  .  ن  در جھت اضمحالل افغانستان نزديک می بينندآرزوی شا

ثريت ندارد، لذا ه ستراتژی اوباما در افغانستان مؤ  نظر داد  ک٢٠١٠اسبق امريکا در ھند در ماه جوالی 

بان سپرد و خود را در بھتر است که  افغانستان را به شمال و جنوب تقسيم نمود و قسمتی از جنوب را به طال

اين تز شبيه به ھمان طرح شوروی بود که با احمد شاه مسعود ريخته .  شمال و غرب کشور مستحکم ساخت

اگر يکی از داليل مذاکرات .  حاميان مسعود ھم از تز رابرد بلکويل به جبين باز پذيرائی می کنند. بودند

يروی از تز سفير سابق امريکا در ھند در تقسيم افغانستان امريکا با طالبان و اعطای امتيازات به اين گروه پ

به شمال و جنوب باشد، آيندۀ نحسی در انتظار کشور و مردم ما خواھد بود که مستلزم بيداری و مبارزات 

  .مستمر ھمگانی است  تا اين طرح دشمنان خارجی و داخلی افغانستان خنثی گردد

 

شود که امريکا و اسرائيل برای  امريکا و ايران چنين استنباط میاز قراين و شدت جنگ ھای لفظی بين  .٣

ه رات در دوکتورين نظامی پنتاگون و جابيادارۀ اوباما مصروف آوردن تغي.  شوند جنگ با ايران آماده می

ضعف اقتصادی رو به ازدياد امريکا، مصارف .  جائی جديد قوای نظامی امريکا  در سطح جھانی است

ين کشور، قدرت حاکمه را بر آن داشته است که از اجه و نارضايتی عمومی دردکسر بوکمرشکن نظامی، 
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درگيری در دو يا چند جبھه در يک زمان معين اجتناب نموده و خود را در صورت ضرورت صرف در 

کشيدن قسمت اعظم قوای نظامی امريکا از عراق و افغانستان اين امکان را برای . زديک جبھه متمرکز سا

دھد که کار ايران را يک سره ساخته  و اين کشور را مانند عراق به خاک و خون  کا و شرکا میامري

 استقالل و حاکميت اين کشور ۀخروج قسمی عساکر امريکائی از عراق و افغانستان به معنی  اعاد.  بکشانند

نظام ھای ين دو کشور و حمايت مادی و سياسی از ابا نصب دولت ھای دست نشانده در.  ھا نيست

تواند با مصرف کمتر و قوای کوچکتری عراق و افغانستان را برای مدت  مستعمراتی اش، امريکا می

ئی با ايران، امريکا بايد خود را از شر طالبان خالص روبرای رويا.  دلخواه تحت سيطرۀ خود داشته باشد

  .  يدکرده و حتا در صورت لزوم از نيروی ھای طالبی عليه ايران استفاده نما

 

می پندارند که از اسالم و کشور در دفاع برخاسته اند، " مقاومت ملی"تحريک طالبان خود را  :تسليمی طالبان

تواند مقاومت ملی باشد زيرا اين گروه فقط متشکل  وجه نمی مقاومت قشری طالبان به ھيچ.  که چنين نيست درحالی

خاص خود را داشته  و کمترين انعطاف پذيری در پذيرش آراء لوژی ئوايد. از خود اند نه ساير مبارزان راه آزادی

نيست که طالبان ين ترديدی ادر.  ن از خصوصيات يک جنبش آزاديبخش ملی مبرا اندآبنابر.  و عقايد ديگران ندارند

االخره دست آوردن امتيازی که به ن امريکا و ناتو جنگيده اند، اما نه برای آزادی کشور بلکه برای  بعليه متجاوزا

سوی اعادۀ ه دست آوردن چند پست وزارت، افغانستان را به داشتن يک دفتر سياسی در قطر و ب.  خواھند گرفت

ن را تسليم شدن و ھمکاری با متجاوزااگر طالبان آرزوی .  افتخارآميز ھم نيستمۀ برد و کدام عال حاکميت ملی نمی

خاين و " کرزی"که   مردم کش برای چه؟ صرف برای اينداشتند، پس اين قتل وقتال و تخريب و حمالت انتحاری

ت عين اين خيان.  ن آنھا  را دل آسا کنند و برادر بخوانند و زمينه را برای برگشت دوبارۀ شان مھيا سازندمتجاوزا

وی  نويسان بی ھويت ھم انجام داد و با عقد قراد داد ھای مخفی با شورنامهن و شبرا احمد شاه مسعود قھرمان خاينا

.  به جھاد ضد روس صدمات جبران ناپذيری وارد کرد که تا ابد برای خود و حاميانش  ننگ دايمی کمائی نمود

در ھر دو .   مخفی بود و بعداٌ علنی شدءھر دو دادوستد در ابتدا: شباھت ھائی بين اين دو معامله گری وجود دارد

ر ھر دو معامله گری، گروه ھای مشخص شورای نظار و د.  معامله گری، مردم افغانستان قربانيان اول بوده اند

در قرارداد مخفی احمدشاه .  ھر دومعامله گری ضد منافع ملی و ميھنی بوده است. طالبان صاحب امتيازات شده اند

تا اکنون از متن قراد داد مخفی  طالبان با امريکا .  مسعود با شوروی تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب مطرح شد

اين خيانت .  ارتباط تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب اطالع نداريم، اما بعيد نيست که حاوی چنين خيانت باشدبه 

  .     ھا يکی در شمال اتفاق افتاد و ديگری در جنوب

 

سيس و موجوديت ألوده ھای سياسی مبلغ ت.  خدا آدم را لوده نسازد و اگر سازد، چنين نسازد :لوده ھای سياسی

تواند از برگشت طالبان و مداخالت   نظامی امريکا در افغانستان اند و ادعا می کنند که اين مراکز نظامی میمراکز

امريکا در خالل مدت ده سال تجاوز و .  حال چه خاک را بر سر خود می ريزند.  ايران و پاکستان جلوگيری نمايد

از تان و ايران جلوگيری نکرد و چگونه بعداً به دفاع اشغال متداوم افغانستان يک بار ھم از مداخالت متواتر پاکس

موقف اين لوده ھا در مورد قراد داد ھای مخفی طالبان با امريکا که حاال علنی گشته چه .  تخاسافغانستان برخواھد 

خفی است؟  کی مالمت است، امريکا و يا طالبان؟ آيا لوده ھای سياسی اين معامله گری طالبان را مانند قراد داد م

 که به خاطر دو چشم اربابان استعماری خاموشی را ترجيح می دانند يا اين احمد شاه مشعود خيانت به کشور می
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سايت ھای لوده ھای سياسی النۀ جواسيس کی .  کنم که اين مردم در حال جنون قرار گرفته اند دھند؟  تصور می

اين روزگاری لوده ھای سياسی  .  س شده است نويسان شورای نظاری دست پروردۀ رونامهجی بی و  ملجای شب

.  ن ملی می دانستند و حال ھر دو در يک صف قرار دارند و به نوازش يک ديگر می پردازندگروه ھا را خاينا

صعود بر قلۀ کردند، اما حاال عوض   خود را به قلۀ شامخ پامير تشبيه مییروزگاری لوده ھای سياسی سايت ھا

لوده ھای سياسی در چه حالت نکبتباری ! و مرحبا! مرحبا.  مه نويسان مسکن می جويندناپامير در زير زين شب

  .      افتاده اند

 

 


