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 Political سياسی

  
  کانادا– انجنير فضل احمد افغان

  ٢٠١٢ جنوری ١١

  

  ر سياسی طالبان در قطرتدف

  بازی بسيار خطرناک غرب
  

 ستراتژيکی بين دولتين جمھوری اسالمی ۀد معاھءھموطنان عزيز آگاھی دارند که بلندن شدن سرو صدای امضا

 نگرانی جدی را برای ، امريکا برای تأسيس پايگاھای نظامی امريکا در افغانستانۀافغانستان و اضالع متحد

نفرانس درنگ کبالفدراسيون روسيه  ايجاد کرد که در نتيجه فدارسيون روسيه برای جلوگيری از عواقب ناگوار آن 

تواند به  ير و فيصله نمودند که ھيچ يک از اعضائی  فدراسيون نمیاسيون را داعضو فدرامنيتی مشترک چھارده 

  .  نظامی را امضاء نمايدۀ فدراسيون موافقۀتنھائی با کشور سومی خارج حلق

ھه ش به ساختمان پايگاه ھای ١٣٩٠عقرب٢٨ی مشورتی مؤرخه ئ عنعنۀ لويه جرگۀرغم موافقی و از جانب ديگر عل

غانستان چنان شرايطی را در قطعنامه وضع کردند که تحت آن شرايط برای امريکا ناممکن است که نظامی در اف

 امريکا و انگلستان که بيش از دو قرن اءً پايگاه ھای نظامی خود را بسازد و به اھداف خود از طريق نظامی برسد بن

مان پايگاھای نظامی خود کشورھای آسيائی با اشغال افغانستان و ساختو آرزوی رسيدن به آسيائی مرکزی را داشتند 

ی مشورتی چنان ه ئ عنعنۀ جرگۀمرکزی را بلعيده حساب کرده بودند اما با اقدام اخير فدراسيون روسيه و قطعنام

ند که تمام نقشه ھای پيشروی شان را از طريق نظامی را به روی خورد دردناک و غير قابل تحمل ،لی ھای شديديس

خواھند بار  ر سياست میي لھذا حال با تغي. ساخت بلکه مشکل و نھايت پر مصرف نيز گردانيدنه تنھا نقش بر آب

 خاصتآ ، به اين معنی که برای پيشروی خود در منطقه.ديگر افغانستان عزيز ما را قربانی آرزوھای پليد خود سازند

شمول عده ای از اقوام ديگر خود ه ن بی مرکزی و ايران با استفاده از نام طالبان يعنی به اصطالح  قوم پشتوآسيا

ی مرکزی و  آسياۀ افراطيون تربيه شد،ئی ھا چچني، پاکستانی ھا، افغان که به يقين در عقب اعراب وھابیۀفروخته شد

 به اصطالح طالبان ۀ ديورند تحت اداره چين نيز خواھند بود در مناطق پشتون نشين دو طرف خط سياانحتی مسلمان

ود شان تحت تربيه گرفته شده و از پديده ھای سياه تروريزم و انکشاف توليد و قاچاق مواد مخدره در  خۀساخته و بافت
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 ايران نيز الی رسيدن اھدافشان که دسترسی ا در مناطق آسيای مرکزی و احتماالً افغانستان استفاده نموده و تروريزم ر

  .   دوام بدھند،باشد به نفت و گاز سرشار مناطق می

 دولت جمھوری اسالمی افغانستان که از سالھا گلو از ۀين آرزوی خود از يک طرف بدون موافقبه ادن برای رسي

 شورای عالی ، امريکااً اف بين المللی و خاصتز طالبان پاره نموده و به مصارف گسرو صدای مذاکرات صلح با

 مخالفين مسلح و هع تربيه گاکنند و ھمچنان دولت اسالمی پاکستان که مرکز و منب صلح را تأسيس و کار می

باشند کنار زده شده اند که  باشد و اشتراک ھردو دولت در مذاکرات با طالبان حتمی و ضروری می تروريستھا می

اين اقدام امريکا و انگلستان نه تنھا توھين به دول پاکستان و افغانستان است بلکه توھين به  ملل دو کشور ھمسايه نيز 

  .باشد می

 کانگرس امريکا به المان ی از جانب ديگر عده ای از تجزيه طلبان غير پشتون را با تعدادی از اعضا و ھمچنان

 المان موضوع فدراليزم را که در نھايت امر خداناخواسته ۀ سوشيل ديموکرات کانگرءسوق داده اند که با اعضا

  . مطرح نمايند، افغانستان استۀتجزي

 حزب اسالمی و ،برای رھبران طالبانبن نفرانس اول نند که از آغاز در کدا خواھران و برادران ميھندوست می

 خود و ۀ افغانستان سھم داده نشد بلکه برای پيشبرد مرامھای شوم آيندۀحقانی که ھرسه پشتون اند در تصميمگيری آيند

ران بود ھر سه جناح ی مرکزی و اي رسيدن به منابع سرشار نفتی آسيادوام جنگ در افغانستان که در نھايت ھدف از

نام مسلمان و پشتون از سه سرنای ه  تمويل و مسلح نموده اند  و ھرسه جناح ب،را امريکا و انگلستان در آغوش حفظ

 يک دولت اسالمی را بلند و  تغير قانون اساسی و ايجاد، خروج نيروھای خارجی از افغانستانۀ نغماً مختلف مکرر

 ديورند را مورد ضربات غير انسانی هاطق پشتون نشين دو طرف خط سيا با  امريکا و انگلستان مناً مشترک

 ماينگذاريھا و بمباردمانھای ھوائی و راکتی قرار داده اند و در نتيجه نه تنھا خواھران و برادران عزيز ،تروريستی

دی سوق داده اند کترا ويران و به   ديورند  به خاک و خون کشانده اند و کلبه ھای شانهما را در ھردو طرف خط سيا

را نيز به کشورھای خود انتقال و فاميلھای ملتھای خود را در غم و اندوه ) قوتھای نظامی(بلکه تابوتھای عساکر خود 

آرزوھای پليد شان در منطقه به  خود برای رسيدن ،غرق نموده اند و حال امريکا و انگلستان بعد از ده سال جنايات

 پاکستان و ايران که ھريک در ،بدون گذاشتن احترام به دول و ملل افغانستانی مرکزی و ايران  آسيااً خاصت

نام ه ی را بگيجغرافيای خود عاليق و منافع خود را در منطقه و جھان دارند خالف ميثاقھای بين المللی نمايند

در قطر کشوده اند که توانند  برای به اصطالح طالبان که به ھيچ نوع از برادران پشتون نمايندگی نمی" دفترسياسی"

 هبدون حضور دولتين افغانستان و پاکستان در مذاکرات پشت پرده در قطر از يکطرف و از جانب ديگر با تجزي

 نجيب و ،ازبک و ھزاره که به ھيچ وجه آنھا نيز از اقوام شريف،  برادران تاجکۀطلبان جنايتکار خود فروخته شد

خواھند در المان سرنوشت افغانستان  ده ای از امريکائی ھا و المانی ھا میتوانند با ع ميھندوست خود نمايندگی نمی

نام فدراليزم به قطعات کوچک تقسيم ه و ملت نجيب افغان را رقم زنند يعنی مادر وطن عزيز ما را خداناخواسته ب

   .نمايند

د بود چه آنھا نيز در وقت اشغال يون روسيه نيز موافق با غرب خواھاحتمال قوی در اين امر فدراسه بايد متذکر شد ب

 داکتر نجيب هللا نيز تالش نمودند  که افغانستان را به دو ۀاتحاد جماھير شوروی و حتی فدراسيون امروزی در دور

ھمچنان ھيأت با صالحيت حزب اسالمی که با تأسيس دفتر سياسی قطر برای . قسمت شمال و جنوب تقسيم نمايد

 نانی پخته ۀند تا لقمنخواھند نان خود را در تنور بز ن تنور مذاکرات را داغ ديده اند میاصطالح طالبابه مذاکرات با 

  رفته و می"جاللتماب حامد کرزی" بر زده و به دربار ار دست آرد بدون معطلی  پاچه ھاه ای از آن برای خود ب
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طالبان و ، کنيم نه با دولت افغانستان یباشيم و برای ايجاد صلح با امريکائی ھا مذاکره م گويند که ما آماده صلح می

 جنايتگران ديگری که به دربار المان ،بنازم شما وطندوستان و وطندوستی شما را که چون وطنفروشان، حقانی

  و ميگويند که رھبر حزب اسالمی مینمائيد چربتری را از امريکا تصاحب ۀخواھيد لقم تشريف برده اند شما نيز می

  .شود قت معرفی میو حزب اسالمی برای رھبری مءمند به رھبری نيستم يکی از اعضا هفرمايد که من عالق

مقام ه م اسالم آباد نيز وعده داده بودند که ب١٩٩٣ مارچ ٣د که قبآل در فيصله مؤرخو در اين قسمت بايد عرض ش

ند که چنان ھم شد دار حيث صدراعظم معرفی میه خود را بۀ مند نيستند در عوض نماينده صدارت و رھبری عالق

حيث صدراعظم معرفی و خود شان از چھار آسياب برای گرفتن مقام رياست ه جناب معلم صاحب فريد را ب

کردند که در نتيجه جنگھای  طلب  خود فير می جمھوری به شھر تاريخی کابل راکتھا را به مواضع رقيبان قدرت

م الی ١٩٩٢ی ار و ھالل احمر بين المللی دربين سالھم حقوق بش١٩٩۵داخلی تنظيمی جنايتکاران به اساس راپور 

 خاک و خون ھموار شد و حال میه مرد و طفل مظلوم وبيچاره شھيد و شھر کابل ب،  زن۶۵٠٠٠م بيش از ١٩٩۵

خواھند آقای فاروق وردگ وزير معارف را که از قبل  به رياستھای معارف واليات و مکاتب امر صادر فرموده اند 

 گرفتن قدرت ۀحيث معلمين مقرر تا تحت چتر تدريس علوم دينی زمينه  حزب اسالمی را بیلبان اعضانام طاه که  ب

يد وقت ذيل و  جھاد در پاکستان در جراۀرا در سراسر افغانستان مساعد سازند و ھمچنان جنايات شان در دور

 عالوه اينه  تحرير گرديده  که بيد فرانسوی  به وضاحتشمول جراه  فايننشل پست ب، نيويارک تايمز،واشنگتن پست

 قسی القبی آنھا  نيز چنان  بود  که . که مصروف قاچاق مواد مخدره و جنايات ديگر بودند

MCCOY, 2003.PP.475 و  

DREYFUSS,2005,PP.PP. 267-268  

خصلت قسی القلبی کردند و اين قسی القلبی شان نزد امريکا پاينت مثبت بود يعنی آنھا با  زندانيان را زنده پوست می

،  جھاد چپيھاۀتوانستند قشون سرخ اتحاد شوروی را شکست بدھند و نيز وظيفه داشتند که در دور ايشان می

 حکومتداری برای ۀکلی محو نمايند تا زمينه  اشغال روسھا در داخل افغانستان بۀروشنفکران و بيطرفان را چون دور

توانند به کتابخانه ھا  به آنچه من نقل قول نموده ام اعتبار ندارند میاگر برادران و خواھران . مجاھدين مساعد شود

 را به توجه خوانندگان عزيز ه ایعه فرموده خود موضوعات نشر شده را به تفصيل بخوانند من از دريا قطرجمرا

  .رساندم

 ما افغانستان در  ھموطنان عزيز حال کارد به استخوان ملت مظلوم و بيدفاع رسيده و يکپارچگی مادروطن عزيز

 شخصيت پرستيھا و بيگانه پرستيھا را کنار بزنيم خدا پرستی را شعار خود سازيم و نيز اً خطر است لھذا بيائيد لطف

ما تنھا با دادن .  خود را مسلمان و افغان بدانيم.گور بسپاريمه  اختالفات زبانی و اختالفات مذھبی را ب،قومپرستی

توانيم تا به  کدام جائی رسيده نمیه ر قانون اساسی بيقت و تغيو ايجاد حکومت م،صلح، چون وحدتیشعارھای کلمات

 اقتصادی و نظامی که طرف ، اجتماعی،ايجاد صلح را در يک خط مشی سياسی، کشورھای منطقه و جھان، ملت

 اً فغانستان واقعقد نگردند که ملت اتا ملت و جھانيان معت.  تعريف نکنيم، کشورھای منطقه و جھان باشد،يرش ملتذپ

ی دوستی و ھمزيستی مطابق ھدايات منشور ملل متحد در خواھد کشور خود را در فضا صلحدوست است و می

که در چنين گيريم   تصميم میاً گيريم و بعد يم اول قدرت را میئکه بگو روشنی علم و معرفت به پيش برند نه اين

اول پالن و اھداف مشخص طرف قبول ملت را ترتيب و به دور بلی اگر ما بتوانيم  . مثبت نميرسيمۀبه نتيجصورتی 

  .آن متحد شويم در آن وقت پاھای دشمنان آزادی ما نيزبه لرزه می آيد
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برادران و خواھران گرانقدر من در شرايط کنونی باز نمودن دفتر سياسی طالبان در قطر را در عدم حضور دول 

 که  ھستمکنم بلکه معتقد به اين جدی تقبيح میبه صورت  المان را افغانستان و پاکستان و ھمچنان مذاکرات مخفی

ضوع تحت نفرانس جينوا حل گرديد بار ديگر مواشغال اتحاد جماھير شوری که در ک ۀ افغانستان بايد مثل دورۀقضي

ايمی پاکستان و پنج عضوه د،  که در آن نمايندگان باصالحيت دول افغانستانینفرانسچترسازمان ملل متحد در ک

شورای امنيت ملل متحد حضور داشته باشند با در نظرداشت شرايط سی سال گذشته و امروز در افغانستان و منطقه 

م ٢٠١٠ جنوری ٢در غير آن پيشنھاد مفصل سيزده صفحه ای مؤرخ  .حل گردد نه در دفتر سياسی قطر و يا المان

انس بين االفغانی از دانشمندان مورد غور و مداقه نفرسايتھای مختلف موجود است در يک کاينجانب را که در ويب

  . گرفته شوداده تصاميم الزمقرار د

  من هللا توفيق

 .م٢٠١٢ جنوری ٩


