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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ مارچ ١٨

  "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعای

۵ 

  :ديمدر قسمت ھای قبلی اين مختصر به منظور توضيح عنوان اين سلسله، نکات چندی مطرح شده در قسمت چھارم آور

چرائی و چگونگی تالقی اھداف، منافع و سياست ھای امپرياليزم جھانی، ارتجاع منطقه و اسالم سياسی در زمينۀ "... 

، اينک به اجازۀ شما خوانندگان نھايت عزيز در پيوند با توضيح عنوان، جملۀ نقل شده از قسمت ..."يک ھويت" اھدای"

  .شنی آن، ھويت درست مزدوران روس را تثبيت نموده بتوانيمچھارم را اندکی باز می نمائيم، باشد در رو

 آن را در پيوند با حرکات اعتراضی جمعی محصالن، شاگردان ۵٠ش و اوايل دھۀ . ھــ۴٠آنھائی که اواخر دھۀ 

 مرده باد ھای آن - مکاتب، عده ای از کارگران يدی و فکری و جمع قيلی از دھقانان را به خاطر دارند و زنده باد 

خشی از پراتيک مبارزاتی خود آنھا را می سازد و يا ھم در ھمان زمان در پوھنتون کابل به مثابۀ مرکز آن حرکات که ب

 موسوم است، به تحصيل اشتغال داشتند، به نيکوئی می دانند ۵٠ و ۴٠به زبان سياسی بيشتر به جنبش روشنفکری دھۀ 

که در " شعله جاويد"ای علنی تظاھرات، بين طرفداران جريان که در کليت آن پوھنتون و معارف به استناد برآمد ھ

به دنبال خود می کشيد در يک جانب و نيروھای وابسته به روس يعنی را " جنبش دموکراتيک نوين"مقاطعی تمام طيف 

ت، افغان ملت، سازمان ولسی مل"ساير جريانات فکری و عقيدتی اعم از . خلق و پرچم در جانب ديگر تقسيم شده بود

ھم از لحاظ کمی و ھم از لحاظ " صدای عوام، دموکرات مترقی، آحاد ستمی ھا، اخوان و نمايندگان سلطنت طلب ھا

کيفی در موقعيت و توانمنديی قرار نداشتند تا حتا يک تظاھرات مستقلی را در اين و يا آن پوھنځی و يا مکتب 

  .  زرگ خود را بنمايانندسازماندھی نمايند، تا چه رسد که در تقابل با دو تقسيم ب

اين وضعيت بيشتر از ھر نھاد ديگری اخوانی ھا را در تنگنا قرار می داد، چه در حالی که نھاد ھای بسيار بسيار 

ذبيح هللا "ورزيده ای چون  و جناحی از ستمی ھا، به يمن داشتن سخنوران مترقی دموکرات ،کوچکی مانند صدای عوام

قادر بودند، اگر نه به صورت مستقل، حد اقل به حيث متحد " موالنا باعث"و يا " یداوود ياد فراھ"، "عصمتی

به حيث فردی " رحيم نيازی"تظاھرات ھا تثبيت ھويت نمايند، اخوان در ھمان جوشاجوش برآمد ھايش يعنی آنگاھی که 

گاھی نه  زنده بود، ھيچکه حلقۀ رھبری اخوان را با عدۀ معدودی از محصالن اخوانی در پوھنتون وصل می نمود، 

مد مستقلی را با تکيه به اقادر می شدند تا خود را با جمع روشنفکران ھماھنگ نمايند و نه ھم توان آن را داشتند تا بر

  .نيروی خود سازماندھی نمايند
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يند، به ھمين منظور وقتی خواستند، بين حرکات اعتراضی محصالن و شاگردان مکاتب جائی برای خود دست و پای نما

ھا در ھيأت دولت به خصوص شخص با تمام حمايتی که از طرف بخش ھائی از طبقۀ حاکمه و نمايندگان سياسی آن

دريافت می داشتند، گزينه ھای زيادی برای گسترش خويش نداشتند، لذا از يک " موسی شفيق"اعظم آن وقت، صدر

 از طريق تيزاب پاشی - دستورات قرآن وجود دارد ريشه ھای چنين ستراتيژيی در - جانب به اصل ھراسان ساختن مردم

رت، عدۀ مال و چلی را از ابر روی دختران و زنان مکاتب و ادارات دولتی آغاز کردند و از جانب ديگر به کمک صد

مدارس دور و نزديک مذھبی جمع کرده، خواستند خود را به مثابۀ يک نيروئی بنمايانند که گويا پشتوانۀ تمام روحانيت 

  .ی را نيز با خود دارندذھبارس مو مد

ھمۀ ما در عمل ديديم که تطبيق آن ستراتيژی و استفادۀ تکتيکی از روحانيت، خالف انتظار آنھا نتيجه بار آورده، از 

يک جانب، مردم افغانستان به جای ھراسان شدن از تيزاب پاشی و اعمال ضد انسانی اخوان، آنھا را آماج کين و نفرت 

 بود و اکثريتی از باشندگان هداد افغانستان، بر مبنای تحولی که در جامعه رخفھم ، ھر فردی ازافراد چيز خود قرار داده

شھر ھای بزرگ چندان التزام عملی به اسالم نداشتند، به يک مبلغ ضد اخوانيت مبدل شده، عملکرد جنايتکارانۀ آنھا را 

ولت، که نمی توانستند با خيز و جست ھای اخوان موافق باشند، تقبيح می نمود؛ و از جانب ديگر گردانندگان خاندانی د

را راھی مدارس شان و يا زندان نموده به " موسی شفيق"دست به عمل زده، با تحقير زياد تمام مال ھا و مال بچه ھای 

  .غايلۀ برامد علنی اخوان خاتمه داد

 سرطان، اخوان ٢۶ مشھود گرديد، که بعد از کودتای اين بی پايگی و بی رشيه ئی اخوانيت در افغانستان، بيشتر زمانی

که اسالم را به مثابۀ ابزار رسيدنش به قدرت انتخاب نموده بود، نيز سقوط نموده، به " سياسی"از موضع يک حرکت 

مثابۀ چماق دست بيگانگان و دشمنان تاريخی افغانستان در وجود دولت پاکستان، در خدمت استخبارات آن کشور قرار 

ته، حمالت چندی را عليه دولت آغاز نمودند، حمالتی که رژيم آنروز افغانستان، به سرعت غير قابل باوری به آن گرف

پاسخ داده در ھمکاری مردمان محل، آن عده از اخوانی ھا را که زنده دستگير شده بودند، به رسم افغان ھا، تنبان شان 

ھائی که موفق به فرار شده بودند، نيزفھماندند که حين ورود مجدد به را در آورده تسليم نيروھای دولتی نمودند، وبه آن

  .افغانستان، چه چيزی در انتظارشان است

، به نمايش گذاشت، اگر ١٣۵٧ًوضعيتی که در باال مختصرا حالت و موقعيت اخوان را در آستانۀ فاجعۀ خونبار ثور 

عاليتی در امور سياسی نداشتند، نمی دانستند که اخوان در چه برای افراد جامعه معلوم نبود، و افراد عاديی که چندان ف

موقعيتی قرار دارد، در کنار مردم آگاه و عناصر چيز فھم جامعه، خود اخوان به خوبی می دانست که تا چه حدودی از 

اه خواسته باشد مردم دور و به چه ميزانی در بين مردم افغانستان بی پايه و بی ريشه است، اين را ھم می دانست که ھرگ

برای خود در تاريخ افغانستان جائی پيدا نمايد، می بايد به ھر طريقی که شده، اگر در از خود ساختن مردم ناکام ھم 

راه ھای چگونگی سوار شدن بر شانه ھا و جنبش مردم را جست و جو نمايد، اين راه چيزی نبود به جز  بماند، بايد

اھداف و خواستھای آنھا و شعار ھای خود را با تمام طرق ممکن به جای خواست فريب مردم، به انحراف کشانيدن 

مردم تبليغ داشتن، امری که در کليت آن فقط می توانست از طريق معرفی يک مشت مزدور ميھن فروش، به نام 

اتيک خلق حزب دموکر"کمونيست و کافر بر آورده شود و اين ھمان کاری بود، که اخوان انجام داده، به اصطالح 

  .دشمن دين و ديانت اسالم معرفی نمودرا را مارکسيت و کمونيست معرفی نموده، در گام اول آنھا "  حدخا-افغانستان 

فريبکاری تنھا در اخوان فعال در افغانستان خالصه نشده، امپرياليزم جھانی نيزدوشادوش اخوان و ارتجاع منطقه به 

  :چه. عين عمل دست يازيد
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ز نخستين روز ھای پيروزی انقالب اکتوبر به بعد به خصوص بعد از ختم جنگ جھانی دوم و تثبيت جنبش می دانيم که ا

بين المللی کمونيستی به مثابۀ نجات دھندگان بشريت از توحش لگام گسيختۀ سرمايه داری فاشيستی، به وموازات و در 

يه تحت قيادت سردمدار جديد آن، امپرياليزم تقابل با استقبال خلقھای سراسر جھان از چنان جنبشی، دنيای سرما

فضائی " مک کارتيزم"جنايتگستر امريکا، با تمام قواء عليه آن مبارزه برخاسته، اگر در داخل امريکا با مسلط ساختن 

را به وجود آورد که امروز نيم قرن بعد از آن، رئيس جمھور خودش تشبيه آن فضاء را به مثابۀ دشنام حوالۀ رقيب می 

ايد و در خارج از امريکا کوھواره ھای جنايت را در جنوب شرق آسيا، افريقا و امريکای التين ثبت تاريخ نمود، با نم

نيز به راه "  انديشۀ مائو تسه دون-  لنينيزم-مارکسيزم"صرف ميليارد ھا دالر سرمايه، جنگ تبليغاتی عظيمی را عليه 

" مغز فروش و وجدان فروش"طالح روشنفکر که می شود آنھا را انداخته، ضمن استخدام ده ھا وصد ھا ھزار به اص

ناميد، ھر آنچه عيب و علت در درازنای تاريخ وجود داشت و يا می توانست وجود داشته باشد، در يک تالش مستمر آن 

تره "ند يکی از اين تالشھا با شناخت کاملی که از عناصری مان. عيوب را به مارکسيزم و کمونيزم نسبت و پيوند داد

داشت، اين جرثومه ھای " حدخا"و ساير رھبران ميھنفروش " داکتر نجيب"، "ببرک کارمل"، "حفيظ هللا امين"، "کی

  . فساد امپرياليستی را مھر مارکسيستی زده با تمام امکانات تبلغی خود آنھا را مارکسيست و کمونيست معرفی نمود

به  داشت و عملکرد آنھا را نيز از نظر دور نمی داشت،" حدخا" رھبران امپرياليزم امريکا بر پايۀ ھمان شناختی که از

نيکوئی می دانست که آب آنھا با مردم افغانستان نمی تواند در يک جوی روان گردد و دير يا زود مردم افغانستان عليه 

خواستھای مردم و آن مزدوران ميھنفروش دست به تفنگ خواھند برد، در نتيجه برای سھولت در امر جای به جائی 

را مارکسيست و کمونيست معرفی نموده، مردم افغانستان با سرھم بندی " حدخا"شعار ھای مبارزاتی آنھا، می بايد 

اين ھمان . ، به ھيستری مذھبی مصاب نمايد"کمونيستی"افسانه ھای غير قابل باوری از حيات مسلمانان در کشور ھای 

  .با امپرياليزم پيوند می دادرا " اسالم سياسی"آن  کليت محراق و يا محوری بود که اخوان و در

ارتجاع منطقه که ضلع ديگر اين مثلث شوم بود، به عالوۀ آن که از دير باز می خواست با پيوند دادنش به يک حرکت و 

ند، با جنبش ظفرنمون، برای خودش امکان بقاء فراھم نمايد، در صورت امکان با سايه انداختن بر يک جنبش پيروز م

ارائۀ يک الگوی جديد و سلطه بر يک کشور، نفوذش را در عرصۀ گيتی گسترش دھد، به دنبال فاجعۀ خونبار ثور 

 و حاکميت مزدوران روس بر افغانستان، شرايط را مساعد دانسته، با ھجوم ھمه جانبۀ مادی، تخنيکی و ١٣۵٧

برداشته با تمام امکانات " حدخا"نيست معرفی کردن، ايدئولوژيک بر افغانستان، اولين گام را در مارکسيست و کمو

  .خودش و در پناه تمام مساعدتھای امپرياليزم جھانی، تالش ورزيد تا شعار ھای خود را بر افغانستان تحميل نمايد

تالقی زم جھانی و ارتجاع منطقه لياينجاست که منافع و اھداف اسالم سياسی در افغانستان با خواستھا و شعار ھای امپريا

اسالم سياسی که نوشتيم ھيچ گونه ريشه و پيوندی با . و انطباق يافته، موج عظيمی از تبليغات گمراه کننده آغاز يافت

مولوی  "طمربو" حرکت انقالب اسالمی"مردم افغانستان نداشت و نه تنھا در جريان جنگ عليه روسھا رشد سمارق وار

ر در صدد مطرح ساختنش به مثابۀ بديل حاکميت ھم باشد، با اسالم سياسی نشان داد که اسالم سنتی افغانستان اگ" نبی

نوع اخوانيت گذشته از آن که ميانۀ خوبی ندارد، از حمايت گسترده تر مردم برخوردار است، بلکه تپ تپ پای چند 

م سياسی نوع طالب در ھمکاری مشتی جنايتکار بين المللی با پرچم ھای سفيد طالبی، به وضاحت نشان داد که اسال

اخوانيت، ھيچ گونه ريشه و پايه بين مردم افغانستان نداشته، بزرگنمائی ھای آنھا چيزی به جز حرکت روباه در پناه 

بر مساعدتھای بيدريغ ارتجاع منطقه و امپرياليزم، قادر شد تا ضمن بردن شعارھای منسوب به ه سايۀ شتر نبود، با تکي

ای آزاديخواھانۀ مردم، جنبش آزاديبخش ما را از محتوای آزاديخواھانۀ آن تھی خودش و جايگزينی آنھا با شعار ھ

  . بپيچاند" جمھوری اسالمی"و " انقالب اسالمی"نموده، در رايت مندرس و متعفن 
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بر مبنای ھمين خاک بر چشم زدن بود که شب فردای سقوط حاکميت وابسته به روس، به جای پيروزی جنبش 

ھنفروشان دوره گرد، زير نام اسالم مرز ندارد، دار وندار مردم ما را به تاراج برده به ده ھا آزاديبخش، مشتی از مي

افغانستان کشور عزيز ما را به النۀ مزدوران امپرياليزم و به مسلخ . ھزار از مردم بيگناه ميھن ما را به قتل رسانيدند

  .زی گرفتنداستبداد امپرياليستی مبدل و سرنوشت کشور و مردم آن را به با

  :با حرکت از ھمين منظر است که به خود حق می دھم با صدای رسا اعالم بدارم

د، بپذيرمی خواند، چه بخواھد و چه ھم نخواھد، بايد " کمونيست"و " مارکسيست"را " حدخا"ھر کسی که آگاھانه 

  . را نشخوار می نمايدCIAکه تفاله و استفراغ فکری 

 


