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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

١/٣١/٢٠١٠ 

   

  لندن جنوری در ٢٨کنفرانس 
  

 ۀھای خاتم راهًظاھرا  که توسط قوای استعماری به راه انداخته شد، " بين المللی لندن"به اصطالح کنفرانس 

 امورليت وؤآشتی با طالبان و سپردن مس.  داد مورد بحث قرار را در افغانستان و تأمين صلح و امنيت گ جن

مستعمراتی حامد کرزی رئيس حکومت .  بود" لندنکنفرانس "  ۀاز مسايل عمدھم افغان  امنيتی به نيرو ھای

 باداران خارجی عرض حال نمايد و حضور يافت تا به" لندن کنفرانس"کمال سرافگندگی و شرمساری در کابل با 

 کي.   مل و شاه شجاع ھم تا اين حد بی عزت  نبودندرشايد ببرک کا.  برای نجات خود از ايشان طالب مدد شود

وزير با گردن پتی و قد خميده به سوی چطور نگاه به عکس پائين حالت زار کرزی را به  اثبات ميرساند که 

خالف اخالق ديپلماتيک با وی نشسته دست سم جھانی ياما نمايندۀ امپريال ،دست دراز ميکند خارجۀ برتانيه

صدراعظم برتانيه با گردن درازی از عقب ميخواھد که وزير خارجۀ خود را  متوجۀ اين بی نزاکتی اش .  ميدھد

  .کنيماش مرگ آرزو  برای کرزی  بی عزت و دار دسته جا دارد که .  بسازد
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کرزی فاقد اعتبار در صحنه ھای سياست داخلی و بين المللی، نسبت به ھر کس ديگر به اين کنفرانس ضرورت 

"  سانان"در داخل، مردم افغانستان او را يک .  ش و حيثيت از دست رفتۀ خود را باز يابدرزداشت که بتواند ا

پشتون ھا از کرزی  نفرت دارند  و او را يک پشتون کش درجه يک .  حقه باز، حيله گر و دروغگو شناخته اند

از دست داده  آن جذبۀ سابق را " ائتالف شمال"اش با گروه ھای به اصطالح  مکارانه دوستی .  می شمارند

تگاه حکومت مستعمراتی اش به اوج خود رسيده فساد در فاميل و در  دس.  فقر و بی امنيتی بيداد ميکند.  است

 البته . در مجموع کرزی در صحنۀ سياست داخلی، ھويت خود را منحيث يک  رئيس جمھور باخته است.  است

  ٢٠٠٣- ٢٠٠١ ھمان کرزی نازدانۀ سال ھای  ھمچنان در صحنۀ جھانی، کرزی.که ھويت ملی از آغاز نداشت

با کمترين لغزش ممکن است واشنگتن او را عاق کند .   زير نظر گرفته استجھان اعمال او را از نزديک.  نيست

کرزی نياز جدی به چنين کنفرانس داشت تا او را ،  تاريکبا اين پس منظر.  بپذيردو کس ديگری را به فرزندی 

که روزی حاميان کرزی از آيندۀ خود و فاميلش سخت در ھراس است .  رھائی بخشداز غرق شدن کامل 

، آنھم در خواھد شدبه  سرنوشت مرگبار نجيب مواجه عماری اش او را رھا خواھند کرد و بی يار وياور است

 بر آن داشت که از ش، کرزی را سياھر  روزگا.ًداران اجنبی قبال زنده برآمده باشدصورتيکه از تيغ شمشير با

راه انداختن لويه جرگۀ ه ًعدا با بوعيت جھانی دھد و بمشرسوی طالبان ه طريق کنفرانس لندن به تقرب خود ب

 به چون طالبان .  طرف خود بکشانده تقلبی، اعطای رشوه و واسطۀ عربستان سعودی قسمتی از طالبان را ب

ازينرو  به تقاضا ھای ، يدانندمنااليقی و بی اعتباری کرزی خوب پی برده و گزينش حق انتخاب او را محدود 

.  ًبين کرزی و طالبان قبال برقرار شده بودتماس ھای مخفی که ابل تذکار است ق.  خود ھر روز می افزايندسياسی 

نمايندگان طالبان و مامورين حکومت کرزی در " جنوری گزارش داد که ٢٨شبکۀ تلويزونی الجزيره به تاريخ 

من آگاه شدم الجزيره از مامورين حکومتی نام نبرد، اما "  .با ھم ديدار داشتند  )Maldives(جزيرۀ  ملداويس 
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دادوستد سياسی بعدی صرف برای فريب و   پس معلوم ميشود که . ت حکومتی بودکه قيوم کرزی ھم جز ھيأ

  .  اغفال ملت افغانستان بوده است

 افغانستان تحت رھبری امريکا ھنوز نتوانسته اند که ثمرۀ انھدام موقتی طالبان و صدور رکشور ھای متجاوز ب

غرب باالخص .  استبابت  کرزی نيز ھمين رخود را در افغانستان بردارند و دليل عصبيت شان بۀ سرماي

واشنگتن ھمچنان از صعود جنبش ھای واقعی آزاديبخش ملی و باال رفتن شعور سياسی مردم افغانستان  در 

 اين مفھوم که واشنگتن هماھرانه ب.  لذا ماھرانه در تشويق و تائيد نزديکی با طالبان برآمده است.  ھراس است

.  نميخواھد خودش در ظاھر مدافع نزديکی با  طالبان و برگشتاندن آنھا به صحنۀ سياسی افغانستان معرفی گردد

واشنگتن سه بازی را با مردم افغنستان در .  ازينرو رقص و پايکوبی را طبق ھدايات الزم به کرزی واگذار شد

  : پيش گرفته است

  

  البانبا ط" دشمنی"بازی  .١

 با طالبان" آشتی"بازی  .٢

 بازی توبيخ و نوازش با کرزی .٣

 

واشنگتن بعد از نه سال کشتار مردم بيگناه که تائيد  يک تعداد  از خائنين ملی را ھم با خود داشت، باالخره از 

 ھمه بتوطئه ھای کالسيک در .   زمين افتاد و خود و ياران خويش را درمانده يافتر قلۀ غرور امپراتوری ب

کشد و از سوی ديگر دل آسا  از يکسو می.  انداختن مردم بايد جای خود را به نيرنگ ھای جديد عوض کند

ضعف کرزی در ھمه ساحات، واشنگتن را .  ميکند و ميليشياھای قومی را در دامن زدن جنگ تمويل می نمايد

ز حالت بحرانی فعلی نجات دھد و اين متقاعد به اين ساخته است که برگشت نسبی طالبان شايد بتواند امريکا را ا

ًبحران روز افزون در منطقه و خصوصا برخورد .  را در استثمار اقتصادی و سياسی افغانستان کمک نمايدکشور 

ھای احتمالی با ايران، ظھور چين منحيث يک قدرت جھانی و عروج دوبارۀ روسيه، امريکا را به  تغيير تاکتيک 

ن وادار ساخته است که به ھيج وجه معنی ترحم و دلسوزی را به مردم افغانستان و ستراتژی خود در افغانستا

مک کرستل قومندان قوای ."   بافت جامعۀ افغانی خواندءطالبان را جز"   گيتس وزير دفاع امريکا .ندارد

پس .  براز داشتتجاوز امريکا در افغانستان پشتيبانی خود را از آشتی و دخول دوبارۀ طالبان در جامعۀ افغانی ام

  افراد و گروه ھای ضد ملی که از کشتار . استبوده ن ياکنيم که فعل و انفعاالتی درين خصوص در جرميمشاھده 

وضع سياسی  احتمالی با تغيير خوشحالی ميکردند، ھلھله و وسيلۀ متجاوزين امريکائی ه بيدريغ مردم افغان ب

و يا اينکه بار ديگر جامه که راه شرافتمندانه است   بزنند د کشیيا دست به خو: افغانستان دو راه در پيش دارند

   .حق انتخاب با ايشان است .  عوض کنند که راه غير شرافتمندانه است

  

ی آنھا ه ئاما از موقف حامی منطق.  طالبان اعالميه ھای متفاوتی صادر ميکنند تا ذھنيت ھا را مغشوش نگھدارند

طالبان و معلمان .   تحريک طالبان با کرزی و غرب سرانجام کنار خواھد آمديعنی پاکستان آشکار ميگردد که
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ا حد ممکن به اھداف تشان ميدانند که فرصت چانه زدن سياسی  بھتر ازين پيدا نخواھد شد و خواھند توانست که 

  .اھد کردعربستان سعودی ھم نظر به اشارات باالئی، نقش خود را  طور دلخواه بازی خو.  خويش نايل گردند

  

خراسانی ھا، ( اما پيروانش کرد،اشتر اک نلندن نظر به ملحوظات خاص سياسی وری ن  ج٢٨ايران در کنفرانس 

ختم بحران افغانستان به نفع .  تظاھرات زدنددست به در لندن طور نمايشی ) شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا

.  ً سر افغانستان، امريکا کال متوجۀ ايران خواھد شدايران نيست زيرا اين کشور ميداند که بعد از رھائی از درد

زمينه ساز افول نستان، شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا و ستمی ھا، برگشت طالبان را ادر سياست داخلی افغ

ايران پشتون ھا را مانع عمده در  سر راه توسعه طلبی .  قدرت خود و عروج  دوبارۀ پشتون ھا می پندارند

  .  ی خود ميدانده ئرھنگی در افغانستان و حتا منطقسياسی، مذھبی، ف

  

ه غرب بار ديگر از ب.  ی شان خواھد بودبرنده طالبان و حاميان منطقه ئدر مجموع، بازنده مردم افغانستان و 

به استقبال شکست سرانجام کاربرد نيرنگ تازۀ خويش دمی خواھد آسود، الکن با رستاخيز ملی مردم افغان 

      . خواھد شتافت

  

  

  

    


