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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ می ١۵
  

  "جمعيت اسالمی"به " غنی"کمک 
ھا شھرت دارند، زمانی که بعد از " اخوانی"بدين سو، به نام سال که در کشور ما از ده ھا " اسالم سياسی"نيروھای 

ذوالفقار علی "و صدراعظم " داوود"ن دولت رئيس جمھور نتيجۀ نزديکی بيتبعيد اجباری از جانب پاکستان که در 

 مجدداً به پاکستان برگشتند، به استناد گفته ھای ١٣۵٧بر آنھا تحميل شده بود، شب فردای فاجعۀ ھفت ثور " بوتھو

ی در حدود که خود يک تن از ھمانھا بود، ھمه اعم از رھبران، کادرھا، اعضاء و ھواداران چيز" آصف خاوری"

  . نفر بود۴٠٠

موسی " نفر با آن که روابط تشکيالتی چندان واحد و مستحکمی با ھم نداشتند، با آنھم الی اعالم کشته شدن ۴٠٠اين 

و رھبران زندانی اخوان که حيثيت پدران و پيشکسوتان معنوی آنھا را داشتند، بدون آن که نام تازه ای " شفيق

در پاکستان مشغول فعاليت ھای استخباراتی به نفع " سازمان جوانان مسلمان"سابقۀ برخود بگذارند، زير ھمان نام 

  .بودند" آی. اس. آی"سازمان استخبارات نظامی پاکستان 

ھريک برای خود شروع به " ربانی"و " گلبدين"افراد باقيماندۀ اخوان، به خصوص با اعالم کشته شدن زندانيان، 

جمع شده، بنيان " ربانی"و " گلبدين"نپائيد که تمام آن افراد به دور دو محور تشکيل حلقات خصوصی نموده، ديری 

باز ھم تاجائی .  گذاشتند را"ربانی"به رھبری " جمعيت اسالمی"و " گلبدين"به رھبری " حزب اسالمی"نھاد ھای 

 تن ٣٢٠ الی ٣٠٠دود  نفر ح۴٠٠که از تاريخ حيات ننگين آن دو نھاد بر می آيد، حين شکل گيری نھاد ھا، از جمع 

  .جمع شدند" ربانی"دورقيه به بو " گلبدين"به دور 

، برپاکستان انتقاد می ۵٨ الی ۵٧آنھائی که از عمق سياست ھای پاکستان اطالع دقيقی نداشتند، در جريان سالھای 

اجازه " ن امارتامير بدو"در جھت وحدت آنھا استفاده ننموده، به دو ه چرا از قدرت و نقش برجستۀ خود نمودند ک

  .داد، تا به جای وحدت راه انشقاق و پراگندگی را انتخاب نمايند

ندگی، اگر از يک جانب ت حکم می نمودند که در ايجاد پراگدر حالی که ھمان زمان ھم بودند کسانی که با قاطعي

بۀ عامل اساسی و حتا دخيل بوده اما از جانب ديگر به مثا" ربانی"و " گلبدين"خودخواھی ھای افراد حقيری چون 

اکستان بوده اند که جھت برآورده ساختن اھداف شوم توسعه طلبانۀ شان در افغانستان، از پعمده اين زمامداران 

 بر روی محور ھای قومی و زبانی، نطفۀ انشقاق و دوگانگی را بين "جمعيت"و " حزب"طريق ايجاد نھاد ھای 

ذشت ھر روز در چھار دھۀ گذشته، مھر تأئيد جديدی برآن گذاشته حکمی که گ. ملت واحد افغانستان گذاشته اند
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  .است

بيشترين افراد حاضر در پاکستان را به خود جذب " حزب اسالمی"در دو تشکل به وجود آمده، با آن که در آغاز 

 به نمود و گويا به ھمان اساس، بيشترين کمکھای اقتصادی و نظامی پاکستان را نيز به خود اختصاص داد، مگر

از خوان " حزب"مرور زمان تحرکات تجزيه طلبانه در آن ھمه وقته وجود داشت، بدون آن که تأثيری بر سھميۀ 

  .نعمت استعمار داشته باشد

" ساواک"جالد " نصيری"که زير نظر " حرکت انقالب اسالمی"، از "جمعيت"و " حزب"چنانچه به محض بريدن 

محمد "در رأس آن گماشته شده بود، مولوی " مولوی محمد نبی محمدی "به وجود آمده و" نصرهللا بابر"ايران و 

تحميل نموده، حزب جديدی را بنيان گذاشت که بعد " گلبدين"مربوط به " حزب"اولين انشعاب را بر " يونس خالص

 حزب"ھر چند اولين انشعاب در حيات " خالص"انشعاب . مسما گرديد" حزب اسالمی مولوی خالص"ھا به نام 

بود، مگر به گواھی تاريخ آخرين آن باقيمانده در دوام آن اگر گفته شود ده ھا انشعاب ديگر از قبيل جدائی " بدينگل

حزب "را نيز تجربه نموده، با آن که ھريک از جدائی ھا ... و " گروه ارغنديوال"، "گروه کرياب"، "امين وقاد"

 آن آسيب ھا ھيچ گونه تأثيری در موقعيت آن نھاد نزد را از لحاظ کمی و کيفی سخت آسيب رسانيد، مگر" گلبدين

امپرياليزم و چوبک دست آن در منطقه يعنی پاکستان نگذاشته، به مانند ھميشه بيشترين سھم را از صدقات 

  .امپرياليستی و ارتجاع ھار مذھبی به خود اختصاص داده بود

ردۀ بين المللی چندين انشعاب را تجربه نمود، با وجود حمايت وسيع و گست" حزب گلبدين"در مورد اين که چرا 

نخست زور گوئی، .  بودند، در کل دو عامل را اساسی می دانستندتر مناسبات درونی اخوان نزديککه بهآنھائی 

در داخل حزب و ديگر دست دراز تفتين رقيبش " گلبدين" و يکه تازی ھای شخص ، انحصار طلبیتماميتخواھی

  ".ربانی"

ھر چند اينجا و آنجا به " ربانی"که با انشعاب زائيده شده بود، طرف مقابلش در تحت رھبری " حزب گلبدين"عکس 

" اسماعيل خان"که نمی خواست از " صفی هللا"مانند قومندان " جمعيت اسالمی"برخی تصفيه ھای جسدی اعضای 

مخصوص خودش نه تنھا مانع از آن شد با زيرکی و فرصت طلبی " ربانی"، دست يازيد مگر در کل، اطاعت نمايد

را ھم تضعيف نمايد، بلکه با پھن نمودن خوان يغما برای تعدادی از بقايای بيروکراسی پادشاه " جمعيت"تا انشعابات 

و تجديد عقد اخوت با بقايای پرچم، توانست در آستانۀ اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و 

  .بۀ نيروی قابل معامله تقديم نمايدشرکاء به مثا

*****  

از اين قلم را از نظر گذشتانده اند، ممکن به خاطر داشته باشند " آزمونی از نو و يا رسالت ديگر"دوستانی که رسالۀ 

که در آنجا پيشگوئی شده بود که در آينده شتر انشعاب  و جدائی درب خانۀ جمعيت نيز خوابيده، کرزی و باندش 

به خصوص " جمعيت اسالمی"وشيد تا از طريق تزريق اختالفات و تشديد مداوم آن بين آحاد اعضای خواھند ک

، آن نھاد را نيز تجزيه "جمعيت اسالمی"رھبران آن، جھت استحکام قدرت خود شان و سرباز گيری از درون 

  .نمايد

" قسيم فھيم"و يا از آنھم فشرده تر، پيشبينيی که از ھمان آغاز وقتی شورای نظار در تقابل با جمعيت قرار گرفت 

  .ايستاده شد، نمودھای بارزش را به نمايش می گذاشت" کرزی" در کنار "عبدهللا عبدهللا"مقابل 

*****  

" جان کری"از درون کاله جادوئی " عبدهللا"و " غنی"وقتی در نتيجۀ مضحکۀ انتخابات اخير، حکومت دوسرۀ 
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" جمعيت وشورای نظار" از يک جانب با تمام قواء به خريد افراد چندی از "غنی"بيرون شد، ھمه شاھد بوديم که 

" عبدهللا"تماميتخواھی را دردستور کار قرار دادن، روز تا روز بر توافقات با سياسيت دست يازيد و از جانب ديگر 

جمعيت و شورای "ی  موقعيتی قرار داد، که مجبور باشد از ترس افراد و اعضارا" عبدهللا"پای گذاشته، " کری"و 

نيز در سراشيب بی " شورای نظار"و " جمعيت"پناه ببرد، انتظار می رفت که " غنی"به خودش يعنی به " نظار

و تشديد جدال بين " قسيم فھيم"و " مسعود"، "ربانی"امری که در غياب افرادی چون . برگشت انشعابات قرار بگيرد

  .ی شدجانشينان آنھا کامالً اجتناب ناپذير تصور م

مسألۀ به آمده، " جمعيت و شورای نظار"به کمک " غنی"در چنين زمانيست که حماقت ھای بی حد و حصر، 

با قبول ريسک کودتا از " روباه جمعيت اسالمی"از " غنی"اما در واقعيت امر پناه بردن " گلبدين"اصطالح صلح با 

را که يکی از علل چسپيدن شان به " جمعيت و شورای نظار"، نھاد "گرگ حزب اسالمی"به " گلبدين"جانب 

، با کنار گذاشتن اختهسبود و است، باز ھم متوجه خطر " حزب اسالمی گلبدين"ريسمان وحدت درونی، ترس از 

ديگر دراز ک ي تضاد ھای درونی شان، برای بقاء و اجتناب از نابودی محتوم دست ھمکاری به طرف نسبی

حزب "با " اسالمی و شورایجمعيت "ھمکارئی که شما نخستين بازتاب آن را در جلسات مشترک آحاد . نمودند

و " نقيب"وھای و حتا تعدادی از نزديکان به اصطالح احزاب ميانه رو گذشته چون نير" جنبش"و " وحدت

را که ھويت ضد پشتونی آن کامالً آشکار " اتحاد سمت شمال"مشاھده و می شود گفت زمينۀ احيای مجدد " حضرت"

  .بود، فراھم نموده است

شمشير افتراق را به " غنی"در فوق تذکار يافت به جرأت می توان گفت، در عين حالی که بادرنظرداشت نکاتی که 

اين دو " حزب"و " جمعيت"برداشت، آگاھانه و يا ھم ناآگاھانه، " جمعيت و شورای نظار"صورت موقت از باالی 

ما قبالً آن را در شب فردای حريف تاريخی را در تقابل مجدد با ھم قرار داده، چه بسا باعث بروز حوادثی گردد، که 

  .سقوط حاکميت مزدوران روس تجربه نموديم

اين نکته زمانی می تواند به يک فاجعۀ جديد بينجامد که به مثابۀ بخشی از ستراتيژی کلی سيطرۀ امپرياليزم 

تصميم بر " یغن"يعنی امپرياليزم امريکا از طريق نوکر بی مقدارش . جنايتگستر امريکا به ميان انداخته شده باشد

،  يعنی ايجاد و تشديد جنگ داخلی و بردن کشور به طرف تجزيه جھت بالکانيزه ساختن افغانستانتاآن گرفته باشد 

  .امری که باز ھم به جاری شدن سيالب خون در افغانستان منجر خواھد شد. نمايدرا در ميدان داخل " گلبدين"


