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ختر محمد یوسفی

هیالری کلنتن
تواففنامه قطر امریکا با طالبان غیر عملی است

هیالری کلنتن کاندید پر توان ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا در سال  2016میالدی ،وزیر امور خارجه
ایاالت متحده امریکا در دولت بارک اوباما ،سناتور ایالت نیویارک وخانم اول ایاالت متحده امریکا در دو دورۀ
ریاست جمهوری شوهرش بلکنتن ،یکی از سیاست مداران برجست زن در ایاالت متحده امریکا می باشد.
خانم کلنتن امسال بمناسبت هشتم مارچ ( )8روز بین المللی زن در مصاحبه اش با تلویزیون سی .ان .ان .امریکا در
روز یکشنبه هشتم مارچ  2020میالدی چنین گفت:
" امضاء توافقنامۀ قطر ایاالت متحده صلح با طالبان که در دوهه پایتخت قطر به امضا رسیده است غیر عملی می
باشد".
خانم کلنتن عالوه کرده که امضاء توافقنامه با طالبان در صورت خروج قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو از
افغانستان عملی شده نمتوانند.
این سیاستمدار بر جستۀ امریکایی اضافه نمود که عدم موافقت و نارضایتی دولت منتخب افغانستان (داکتر اشرف
غنی) مبنی رهائی پنجهراز زندانی طالب یک رقم درشت ،ناممکن و خطرناک است.
قسمت اعظم از مشکالت کنونی جنگ در افغانستان ناشی از شانه خالی کردن و فرار بازیگران رقیب خارجی مداخله
گر دخیل درجنگ افغانستان است .شوروی سابق بعد از تجاوز نظامی با جنگ ویران کنندۀ ده سال شان با بی مسؤلیتی
بر خالف قوانین بین الدول عام و تام افغانستان را در میدان جنگ رها کردند.
با ناکامی معاهدۀ صلح ژنیو سال  1988میالدی ،جانب روسیه -شوروی سابق فرار بر قرار را از افغانستان ترجع
دادند و عمأل خال قدرت را در افغانستان بوجوجود آوردند.
در سال  1991میالدی یلسن رئیس جمهور وقت روسیه با گرما گرم خروج قوای متجاوز نظامی شان از افغانستان،
هیأت تنظیمهای "جهادی" مقیم پاکستان را به رهبری برهان الدین ربانی را به ماسکو دعوت نمودند در حالیکه
دولت و حکومت داکتر نجبب هللا در افغانستان برحال بود ،تصمیم انتقال قدرت "سیاسی" را به تنظیمهای "جهادی"
مخالف در غیاب و عدم موافقت دولت فیصلۀ نمود.
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خروج بی مسولیت قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی-روسیه از افغانستان را هر دو طرف رقیب جنگ در افغانستان
(شوروی و ایاالت متحده امریکا -غرب) انارشی را در زیر چتر که عدم اجرای مواد مندرج قرار داد ژنیو انجام
دادند .هر جانب خارجی تضمین کننده قرارداد ژنیو (شوروی و ایاالت متحده امریکا -غرب) خود شان آگاهانه تعهدات
خود را عملی نکردند تا زمینۀ سقود دولت و حکومت برحال داکتر نجیب هللا را همزمان با سکشتاندن ماشین حرارشی
دولتی افغانستان فراهم نمودند .در نتیجه جنگ بر سر قدرت تنظیمهای "جهادی" انارشی مطلق در افغانستان برپا
گردید .توطیه های علیه معاهدۀ صلح ژنیو هم مانند انکون نخست با تحریکات از درون دولت برحال با شکل گیری
اتحاد شمال آغاز گردیده بود.
توطیه ها کنونی نیز با مالقات های پی در پی زلمی خلیلزاد نمایندۀ با صالحیت ایاالت متحده امریکا با عبدهللا عبدهللا
رئیس اجرایی ،حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی دیگر از چهره های فاسد وجنایتکار "جهادی" که در خدمت
پاکستان ،ایران ،روسیه ،ترکیه ،و اعراب قرار دارند آغازشده است.

امضاء توافقنامۀ "صلح" قطر ایاالت متحده امریکا با طالبان مبنی خروج قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو نیز
بر شیوۀ سکشتاندن ماشین حرارشی دولتی کنونی افغانستان با سوگند خوردن همزمان دو رئیس جمهور نشانۀ قانون
شکنی با انارشی در داخل نظام دولتی آغاز شده است.
بغاوتگران و حامیان شان میخواهد که در موجودیت دولت برحال و قانون اساسی موجود در افغانستان ،دولت موازی
ویا ایتالفی را مرکب از چهره های فاسد وجنایتکار"جهادی" که در چاردهه جنگ که از مخالفین سرسخت صلح و
تأمین عدالت واقعی در افغانستان بودند ایجاد نمایند تا ایجاد زمینۀ انارشی ورود طالبان در کشور میسر شود.
اولین اقدام انارشی پالن شدۀ دشمن با زیر پا کردن قانون اساسی قانون اساسی موجود با تیاتر سوگند خوردن دو
رئیس جمهور در یک احاطه با دو تعمیر دیوار به دیوار آغار گردیده است .اوباشان اجیران و نوکران خارجی قانون
شکنی و انارشی مطلق را بزعم خویش آنرا قوت دیموکراسی تعبیر می کند.
این هر دو رویداد ( خروج بی مسولیت قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی و امضاء توافقنامۀ "صلح" قطر ایاالت
متحده امریکا با طالبان ) صرفنظر ار تفاتهای شکلی و زمانی آن ،براساس طرزالعمل های اجرائیوی شان با مسؤلیتی
و عدم تضمین صلح در افغانستان استوار میباشد .این هردو پدیده در واقعیت حیثیت فرار از جنگ بدون صلح را با
خود داشته و در برخی موارد نیز وجوهات مشابه دارد.
در سال  1992میالدی با سقود دولت داکتر نجیب هللا و به قدرت رسیدن تنظیمهای "جهادی" مقیم پاکستان ،ایاالت
متحده امریکا و غرب پاکستان را همه کارۀ امور افغانستان مؤظف ساختند و با اصطالح عوام ما گرگ را چوپان
مقررکردند .اکنون نیز حکمروایی طالبان وسیله نفوذ پاکستان است که با امضاء توافقنامۀ "صلح" طالبان با ایاالت
متحده امریکا در افغانستان عملی می شود.
شعارهای بدون پشتوانه و سرنوشت حفظ دستاوردهای ( )18هژده سالۀ ایاالت متحده امریکا و ناتو در افغانستان با
امضاء توافقنامۀ "صلح" قطر ایاالت متحده امریکا با طالبان در موجودیت تأسیس امارت "اسالمی" طالبان و یا
اشتراک طالبان در دولت افغانستان بذات خود یک شعار مسخرۀ بیش نیست.
آغاز دور جدید جنگ درافغانستان با انارشی و قانون شکنی عبدهللا عبدهللا و موجودیت اتحاد مثلث پاکستان ،طالبان،
القاعده در پس پرده بعید بنظر نمی رسد که ایاالت متحده امریکا و غرب دوباره مجبور شوند مانند یازدهم سپتمبر
 2001با قوای نظامی شان بازهم وارد افغانستان شوند.
دوران این دایرۀ شیطان مشابه را ببیند ،هنوز قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو از افغانستان خارج نگردیده
است ،ضمیر کابلوف نمایندۀ فدراتیف روسیه در امور آسیا و افغانستان اعالم کرده که " فدراتیف روسیه حاضر است
تا با براساس موافقۀ دولت افغانستان قوای نظامی خود را به افغانستان بفرستد".
گانکرس ایاالت متحده امریکا اسناد و شواهد شیوه های تحقیق و شکنجه های هولناک متهمین حادثۀ یازدهم سپتمبر
راکه خالف قوانی ن و لوایح فیصله های کنواسیون ژنیو توسط ادارات استخباراتی امریکا صورت گرفته است،
جمعبندی و بررسی نموده است .تلویزیون بی بی با شخص سازماندۀ جمعبندی شواهد و اسناد آن مصاحبۀ را انجام
داده که شما میتوانید با کلک نمودن لینک زیر آنرا بشنوید.
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