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 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١٢ جنوری ١۴

  

  امريکا، طالبان و ائتالف شمال
  

يک .   شمال به راه افتاده است زيادی  به ارتباط تماس امريکا با چند تن از خائينين ائتالف ين اواخر، داد و فريادادر

ت اظھار أکه جر تعداد انگشت انتقاد را صرف متوجه ائتالف شمال ساخته، اما به عمق موضوع پی نبرده و يا اين

پشتون است يا تاجک، ھزاره است يا ازبک و يا سيد، حضرت و : کند که خاين کی است فرقی نمی.  نظر را ندارند

شور را از جانب ھر فرد و يا گروھی که باشد بايد بدون تعصب مورد موشکافی  قرار پس اعمال خاينانه به ک.  نقيب

يک جانبه نگری و يک فرد خاص و يا .  داد  و خاين را ھم  در تمام جھات تشھير کرده  و ھويتش را افشاء نمود

  .گروه معينی را ھدف قرار دادن، کار وابستگان استعمار است

شکست امريکا، تسليمی طالبان و شرمندگی متداوم لوده ھای "د تحت عنوان  جنوری خو٨در مضمون تاريخی 

 روش امريکا را به ارتباط آغاز مذاکرات صلح اين کشور با طالبان مورد ارزيابی قرار داده و جھات "سياسی

زنگری نموده خواھم دليل تماس امريکا را با گروه ائتالف شمال با ين جا میادر. مختلف آن را مورد توجه قرار دادم

 .  وعلت روش چند گانۀ امريکا را بيابم

قدرت ھای بزرگ امپرياليستی غرض رسيدن به اھداف استعماری، سعی می نمايند جمع کثيری از مردم کشور زير 

که يک  يا اين.  يوس شدند، ديگری را در دست داشته باشندأتھاجم را در خدمت گيرند تا اگر از عملکرد يکی م

ما اين روش امريکا را در زمان تجاوز اين کشور  به .   گروه ديگر در ھنگام ضرورت استعمال نمايندگروه را عليه

ينجاست که با وجود داشتن سال ھا تجربۀ سياسی، يک تعداد ھم اتأسف در.  افغانستان و عراق به وضاحت ديديم

نشان .  فتاده استاتفاقی برای کشور شان نيکدام ميھنان ما چنين وانمود می نمايند که از جھان بی خبر بوده و گويا 

د رجريان .  دادن عکس العمل بعضی ھم ميھنان ما به حوادث افغانستان  آنی و زادۀ خواب آلودگی ذھنی شان است

تجاوز امريکا به افغانستان و کوبيدن طالبان،  انسان نما ھای شورای نظار احمد شاه مسعود وساير گروه ھای 

روی ھمين دليل بود که جنگ ساالران .  گ ھای زنجيری و راه گشای امپرياليسم مبدل گرديدندائتالف شمال  به س

ائتالف شمال برای مدتی در مقامات عاليه دولت مستعمراتی کابل قرار گرفتند و احمقی مانند قانونی صعود سريع 

ر اختالفات ذات البينی مردم را خوب متوجه شويد که امپرياليسم چطو.  خواند" دايمی"اش بر قلۀ سياست کشور را 
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ت نمودند که ازين روش أدر آن زمان تعداد قليلی  جر.  دامن می زند و وحدت ملی شان را درھم می شکند

  . ئيد به حمايت اعمال استعمار خم کردندسر تأبقيه يا خاموش ماندند و يا .  استعماری امپرياليسم انتقاد نمايند

با رھبران تحميلی ) چھار جمھوريخواه و يک دموکرات(ن از وکالی امريکا ، چند ت٢٠١٢ جنوری ٩به تاريخ 

 Dana(در ميان وکالی امريکا شخصی بود به اسم دانا روھرابيکر .  ائتالف شمال در برلين ديدار کردند

Rohrabacher( طبق گفته ھا، اين وکيل امريکا مقدار زياد . خواه است يکی از شارالتان ھای حزب جمھوري که

ين محفل استعماری، طبق گزارش مطبوعات افغانی، گروه ادر. تحايف و پول از دوستم گلم جم قبالٌ گرفته است

آنھا در پياده کردن طرح شان الی شدن افغانستان را با وکالی امريکا مطرح ساختند و از رائتالف شمال موضوع فد

بعداٌ ائتالف شمال اعالم نمود .  طالب  کمک شدند که باعث سر و صدای زيادی در داخل و خارج افغانستان گرديد

تم رياستی فعلی به سيستم پارلمانی سر سيي بلکه به ارتباط تغيهکه صحبت ما  در مورد فدرالی شدن افغانستان نبود

ھموطنان بی خبر ما از عمق موضوع، صرف بر گفتار ائتالف شورای نظار می تازند و آن را يک عمل ضد .  بود

اگر اين گفتار خاينانۀ گروه ائتالف شمال تنھا درداخل کشور صورت می گرفت به يقين که  صد .  ملی می پندارند

ابل امريکائيان بودند که با ائتالف شمال  اما فرق در کجاست؟  در برلين، جانب مق.  شد در صد ضد ملی پنداشته می

ين جا منتقدين از عملکرد و توطئۀ ادر. يعنی دو جانب در مذاکرات سياسی در برلين سھيم بودند. مذاکره می کردند

اربابان امريکائی شان  انتقاد نمی کنند، بلکه بر مبنای تعصبات خاص لبۀ تيز انتقاد خود را صرف متوجه ائتالف 

  .  زندشمال می سا

اگر امريکا برای .  امريکا با طالبان و ائتالف شمال کمترين فرقی از ھم نداردجلسۀبرای ميھن دوستان، ماھيت 

دھد، چه فرقی بين اين نوع تجزيه و پيشنھاد فدرالی  نھا قرار میآرضايت طالبان، چند واليت جنوب را در اختيار 

شود و افغانستان صدمه   دو صورت، استعمار جھانی مستفيد میشدن افغانستان از جانب ائتالف شمال است؟  در ھر

 امريکا با طالبان بلند نمی نمايند؟  حتا لوده ھای سياسی عليه جلسۀپس چرا ھم ميھنان ما صدای خود را .  می بيند

ه ما مردم مشاھده نمائيد ھم ميھنان ک.  اين عمل را زادۀ  يک حرکت مثبت از جانب اربابان استعماری خود می دانند

تا چه اندازه بازيچۀ بيگانگان می شويم و در ھمان دامی می افتيم که ساليان متمادی  ما را در تار ھای آن بسته کرده 

که نشان دھد که افغانستان  برای اين(امريکا از يکسو با دولت دست نشانده اش در کابل روابط ديپلماتيکی دارد .  اند

ا اين خود يک توطئه و يا به آي.  می گشايدرا  مذاکره  اطالع کرزی با طالبان درِ و از جانب ديگر بدون) آزاد است

ا گرفتن کرزی و حکومت مستعمراتی اش نيست؟  جريانات سياسی کشور ھمچنان نشان می دھد که عمال سی استھز

اس بوده و ای ای شب و روز با گروه ھای متعدد ائتالف شمال و بدون آگاھی به اصطالح حکومت مرکزی در تم

  برلين بين وکالی امريکا و ائتالف شمال، امپرياليسم جلسۀدر .  دھد برحسب ضرورت به آنھا فرمان و ھدايت می

به طالبان فھماند که ما ھنوز ائتالف شمال را در .  کار برده نداز و حکومت کن را بھمان تکتيک ھميشگی تفرقه بي

به ائتالف شمال فھماند که طالبان ھم .  م کردينھا استفاده خواھم و در صورت ضرورت بازھم از آيدست خود  دار

به کرزی فھماند که تو برای ما زياد ارزش نداری و خواه خوش .  جزء مھره ھای سياسی آيندۀ افغانستان خواھند بود

ی ساختن که سر و صدا به ارتباط پيشنھاد فدرال ينابعد از.  ميم می کنيباشی و يا خفه، ھر کاری را که بخواھ

 برلين بلند شد، ادارۀ اوباما اعالم کرد که وکالی حاضر در برلين جلسۀافغانستان از جانب ائتالف شمال در 

مورين قوای اجرائيه و أقبول که وکالی نامبرده م. اين تاکتيک ديگر امپرياليسم است.  نمايندگان ادارۀ اوباما نيستند

ۀ دولت فدرال امريکا اند که نا ممکن است در ھمچو جريانات حساس ادارۀ اوباما نيستند، اما جزء قوای سه گان

بااين نوع بازی، استعمار سعی می نمايد که ھم به .   سياسی بدون مشوره با وزارت خارجۀ امريکا داخل عمل گردند
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ھدف استعماری خود برسد و ھم در صورت ظھور نا رضايتی، ادارۀ بر سر اقتدار در واشنگتن از ھر گونه 

  .  ليت شانه خالی کندوسؤم

شياری و وجدان وھ.  کند امپرياليسم از ھر نوع تکتيک در انھدام افغانستان و به زنجير کشيدن مردم ما استفاده می

فراموش نکنيد که  .  سالم برای درک و افشای توطئه ھای استعماری مبين مو فقيت ما در زدودن استعمار خواھد بود

.  اه مسعود با شوروی و تسليمی و کنار آمدن طالبان با امريکا فرقی در ماھيت نداردقرار داد ھای مخفی احمد ش

  .                       توان يکی را خاين و ديگری را صادق خطاب نمود نمی

  

 

 


