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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ضياء: نويسنده

  ٢٠١٧ می ٠۵

  
  

    ضياء

 "گلبدين" با "اشرف غنی"!!  تا پيمان صلحھفت ثوراز کودتای 
   

     
  

ی   ھا و پرچمی ھاخلقی .  سال گذشت٣٩ که به حمايت روسھا در افغانستان به ظھور رسيد، ۵٧از کودتای ھفت ثور 

خصوص دين ستيزی پا به عرصه گذاشته بودند، يکجا با اعضای شعوری و ه ، ب) ديگر ناپذيری(که با افکار ) پايه(

 ھمه ساله با مردم ُکشی و ويران "نجيب"را تا نيمه ھای حاکميت داکتر ) کودتا(غير شعوری شان آن رويداد نحس 

آھسته آھسته . ن و نمايش قدرت اھريمنی پُر زرقتر جشن می گرفتندسازی کشور، با نمايش سالگرد ھای ناميمو

  . که چاردھمين سالگرد به نابودی شان خاتمه يافت بی رنگتر می شد، تا آن سالگردھا

  و اما؛

دستگاه ھای جاسوسی غرب سالھا قبل از کودتای ھفت ثور با استفاده از دين باوری مردم افغانستان اجنت ھای 

ن ميان کسانی را نيز يافتند که در وجود آود را در ميان جوانان پاک طينت مسلمان نفوذ دادند و درپنھان و آشکارخ
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آنھا از ترکيب جوانان صاف دِل . شان استعداد مزدوری، دين فروشی و وطن فروشی بيشتر به مالحظه می رسيد

  . نستان نيروھای دفاعی و تھاجمی ساختندمسلمانان و   مسلمان نما ھای مزدور در مقابل روسھا و ايادی آنھا در افغا

قدرتھای .   ميالدی در عين غرور به سر می برند١٩٧٠ و ١٩۶٠غربی ھا می دانستند که روسھا طی سالھای 

ی را به کار گرفتند که از يکطرف روسھا به افغانستان مداخله ئ که داشتند، تکتيک ھایغربی با ستراتيژی بلند مدت

وقتی خلقی ھا و پرچمی ھا . شکر مدافع با سالح دين باوری از افغانستان عرض اندام نمايدی لئنظامی کند و از سو

مل و تفکرسالم به ساختھای فکری، عقيدتی، فرھنگی و اجتماعی مردم أکه ت به قدرت رسيدند، آنھا بدون آن

 داشته باشند،  بی "مان هللاشاه ا" ھا در زمان "مجددی" و فتنۀ "مالی لنگ"افغانستان و يا حد اقل نگاھی به آشوب 

ابا  با پيروی از غرور ناسالم حزب کمونست اتحاد شوروی و بی درايتی خود شان خواستند کار ھفتاد ساله را در حم

  .ھفت روز به انجام برسانند که ناکام و روسياه شدند

 طبق پالن مرتبۀ شان امريکا، انگليس و ساير کشور ھای ضد روس در غرب در تبانی با پاکستان، کوشش نمودند

به حصار بياورند، آنھا با اين کار ) فھميده و نافھميده مزدور(مردِم  دين دوست افغانستان را توسط  رھبران اسالمی 

وردند تا آنه تنھا جبھه بلکه جبھات مختلف را با پسوند ھای اسالمی عليه رژيم کودتا و قوای متجاوز روس به وجود 

کا به نخستين ھدف ستراتيژيک که آن شکست روسھا و رژيم کودتا بود، موفق شدند و س امريأکه غرب و در ر آن

از نام !! ين معادالت پيروزی مجاھدينامسلم است که در. افتاد) نه مجاھدين واقعی( قدرت به دست سران مجاھدين

اختن روسھا بود که ھدف اساسی غرب، تار و مار س.دين اسالم برای امريکا و غربی ھا فاقد ھرگونه دلچسپی بود

سرزمين پھناور شوروی از قطب شمال تا قطب جنوب پارچه پارچه شد، آبرو و حيثيت خود را به بدترين صورت 

  .در سطح جھان از دست داد

 آزاد و مستقل به نام افغانستاِن برای امريکا و ی پس از شکست روس در افغانستان و سقوط رژيم کودتا، کشور

امريکا در پی اقدام بعدی شد و آن مساعد ساختن زمينه برای جای پای پيدا . فھومی نداشتکشور ھای غربی کدام م

اما امريکا به داليل . کردن در افغانستان بود که اين کشور را پايگاه مقاوم در برابر روس، چين و ايران بسازد

ا از اسالم سنتی حرف می زندند مختلف نمی توانست که مستقيم وھمزمان با پيروزی مجاھدين با رھبرانی که سرا پ

 ۀی پاکستان که از وضع جنگی و فالکت زدئاز سو. و کشوری که با انبار ھای سالح مجھز است، کنار بيايد

 را به ميدان کشيد که در "حکمتيار"  زر خريد خود، ان مزدورکی ازافغانستان منافع فراوان به دست آورده بود، ي

 با داخل شدن خشونت بار به کابل ھنگامه برپا کند و سلطنت "نجيب" از نخستين روزھای تسليم گيری حکومت

  .جداگانه را در چار آسياب مستقر بسازد

از آدرس زور، تفنگ و .  پس از سقوط رژيم کودتا در برابر دولت انتقالی موقت دست به خشونت بُرد"حکمتيار"

مسايل . ، آصف دالور، ھزاره ھا و شيعه ھا شدنُقل زبانش مليشه ھای اوزبک، جنرال بابه جان. گپ زد.. آتش 

در نتيجه شھر کابل به ميدان بُزکشی قدرت طلبانه ميان تنظيم ھای . ی و حزبی مطرح گرديده ئقومی، زبانی، منطق

کابل بلکه تمام افغانستان ن موقع به بعد نه تنھا  آق و ساير تمايزات تبديل شد که ازاسالمی با آاليش ھای اقوام، مناط

زمانی خاص خره با گذشت تاريِخ مصرِف طالب در يک مقطع طالب به وجود آمد و باال. ل گرديدبه آتش و خون مبد

صورت مستقيم داخل افغانستان شدند و با ايجاد دولت دلخواه در ه مبر، امريکا و ناتو ب سپت١١با رخداد حادثۀ 

  . ر قدرت شاندند را بر سري"حامد کرزی"افغانستان 

 خود را بار ديگر جمع و جور ٢٠٠۵-۶تا سالھای ISI س أ  ودر ر"يارحکمت" ، "حامد کرزی"طالبان  با ھمدستی 

اين گروه  يک بار ديگر مطرح شد تا . ی و انتحاری و انفجاری دست زدندئکردند و آھسته، آھسته به حمالت گوريال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 به نام شورای عالی صلح را به ی،  شورای قالبی و حرام خوارکه حکومت کرزی به ياری امريکا و انگليس آن

ھزاران تن از سرباز تا . ن و در قدم نخست با طالبان ايجاد کردابه منظور صلح با مخالف١٣٨٩ جوزا سال ١٢تاريخ 

 به "حامد کرزی"مور ملکی و مردم عادی افغانستان با حمالت انتحاری طالبان در اثر سياست صلح جويانۀ کاذِب أم

کشور مزرعۀ ترياک شد و ھزاران نفر آغشته به مواد مخدر گشت و صدھا ھزار ديگر . خاک و خون غلتيد

وجوديت آنھا را مشروع م.  تا آخرين دم طالبان را برادر خطاب کرد"کرزی"ازکشور فرار نمودند، اما حامد 

  . ، جنايت طالبان را کنايتاً نادرست خواند شاھين به نحو نا شايست٢٠٩خره در حادثۀ خونين قول اردوی دانست، باال

 شريک رياست جمھوری قالبی پيشين و رئيس جمھور قالبی موجود که عالوه بر تقلب گسترده در "اشرف غنی"

طالبان به نفع او ساحه ھای انتخاباتی مناطق جنوب، جنوب غرب و برخ ديگر /  ٩٢انتخابات رياست جمھوری سال 

ی به دست أن را مساعد ساخته بود و به مراتب بيشتر از اصل نفوس مناطق کارت ھای راز مناطق مرزی با پاکستا

داند که صلح با طالب و  تواند از ولی نعمت خود يعنی طالبان روی بگرداند؟ عقل سليم می آورده بود، چگونه می

  . باد را درھاون کوبيدن است"گلبدين"

 "گلبدين"ز آدرس شورای حرام خوار صلح در افغانستان با  از مدتی به اينطرف بازی ديگری را ا"اشرف غنی"

. حکمت يار به راه انداخته که اين بازی با دقت تمام به منافع پاکستان و بقای ننگين خودش و حواريونش می چرخد

  :به اين داليل.  آدم راست، صادق و وفادار به عھد نيست"گلبدين"ھر فرد عاقل اين کشور می داند که 

 پيوست و در سال "برھان الدين ربانی" به حزب جمعيت اسالمی تحت رھبری ١٩٧١ در سال "يارحکمت" – ١

 به  آنيعنی با جمعيت گذاره نکرد خالف. (  ازان جدا شد و خودش به حيث رھبرحزب اسالمی قرار گرفت١٩٧۵

  ).مقابله پرداخت

شھنواز "ديده شد که موصوف با خلقی کالن  ھميشه می گفت که او با کمونست ھا يکجا نمی شود، اما "گلبدين" – ٢

  . در کودتای ناکام شريک شد"نجيب" عليه حکومت "تنی

دوستم، بابه جان، " چون ئی را با ترکيب کمونيست ھا"ربانی" بار بار انتقاد کرده بود که حکومت "گلبدين" – ٣

 و "دوستم، مزاری"ه خودش با اما ديده شد ک. خصوص مزاری نمی پذيرده  و ھمچنان ھزاره ھا و ب"آصف دالور

  .ده ھا خلقی و پرچمی ھمدست شد که ھمدستی او نيز بسيار موقتی بود

 با ھمه ساز و برگ نظامی اش بنا بر "گلبدين" رسيدند، "گلبدين" وقتی طالبان به چار آسياب و مناطق زير نفوذ – ۴

 با طالبان شدت گرفت و "گلبدين"ر ديگر دوستی اما با. دستور پاکستان دست ھا را به طالبان باال گرفت و تسليم شد

  .اينک پردۀ ديگر را در کار انداخته که گويا او در مخالفت با طالبان است

ی و ناتو را در افغانستان اشغال تعريف کرده بود، ھرگونه معامله را با ئ موجوديت سربازان امريکا"گلبدين" – ۵

ی با قاطعيت رد می کرد، چه شد که حاال به روند صلح داخل می ئدولت افغانستان در موجوديت سربازان امريکا

  شود و در حقيقت علناً معاش خوار امريکا می شود؟

 کشتار مردم بی دفاع کابل و ويرانی کابل می هول و جوابدؤ جناح ھای در جنگ با ھمدگر مسۀ بيشک که ھم– ۶

 با کدام چشم و "گلبدين"به حساب می آورند، اکنون ترين فرد   مردم مسبب و قاتلۀ را که ھم"گلبدين"اما . باشند

  زبان می خواھد به کابل بيايد؟ 

ی که قبالً ئ با قانون اساسی و روند حاضر راديو، تلويزيون، کنسرتھا، آزادی بيان و ساير چيز ھاي"گلبدين" آيا – ٧

 درازی ريش "ربانی" استاد را حرام می دانست و چه بسا که بيشترين افراد حزب اسالمی شامل اوايل دولت آن

: در غير آن اين مقوله. مردم را اندازه می کرد، چگونه برخورد خواھد کرد؟ و ازين گونه داليل فراوان وجود دارد
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 که پس از حادثۀ ) عبدهللا قرار می گيرد–ھرکس خيانت بيشتر کند، مورد احترام بيشتر حکومت اشرف غنی ( 

  . شاھين اتفاق افتاد، تحقق می يابد ٢٠٩خونبار بر جوانان قول اردوی 

   
  
 
 


