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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١٧ می ٢٢

  

  تشديد تالش ھای کودتا گرانه در کابل
 را می نوشتم، می توانستم حدس بزنم که از طرف عده ای از" جمعيت اسالمی"به " غنی"کمک "وقتی مطلب 

مورد سؤال قرار بگيرد، مگر نمی توانستم بپذيرم که " نیاشرف غ"ھای خوانندگان با در نظرداشت عملکرد

جمعيت "جود در و" مسعود- ربانی"انستان  يعنی ميراثھای به جای مانده از دو چھرۀ جنايتکار و ميھنفروش افغ

ۀ وسيع لساينقدر زود عکس العمل نشان داده دو روز بعد از نشر مطلب، با تدوير يک ج" شورای نظار"و " اسالمی

ابقۀ درون تشکيالتی، بر پيشبينی ھايم صحه گذاشته، عزم بازسازی تشکيالتی شان را در تقابل با زياده و بی س

  .ابراز بدارند" اشرف غنی"خواھی ھا، انحصار طلبی ھا و تماميتخواھی ھای 

مگر چند نکته به نمايش گذاشت، را " جمعيت اسالمی"اين جلسه با آن که در ظاھر امر تقريباً تمام افراد شناخته شدۀ 

و ترتيب مناسبات درونی " جمعيت"و " شورای نظار" می تواند بيانگر آن باشد، که سروسامان دادن به شدر مورد

  :به صورت مثال. آنقدر ساده ھم نيستاولی، بين آنھا در غياب بنيانگذاران 

به مثابۀ " بانی و عبدهللاولی مسعود، يونس قانونی، عطاء نور، صالح الدين ر"ھرچند موجوديت افرادی چون  -١

می توانست پيام وحدت سران نھاد را به ھواداران آن دو تنظيم " جمعيت اسالمی"شناخته شده ترين افراد فعلی 

و يا کدام نمايندۀ ديگری از حوزۀ غرب که در قد و " اسماعيل خان"مخابره نمايد، اما عدم موجوديت افرادی مانند 

تا حل مشکالت درونی شان به زمان " شورای نظار"و " جمعيت "د می رساند، که قامت نامبره باشد، به خودی خو

  .ھم کافی نباشد" سور اسرافيل"بعيد ھم نيست که زمان الی .  نياز دارندیزياد

و افراد ديگری از سنخ آنھا که گذشته " حقشناس"، "انجنير ايوب"، "سيد نورهللا عماد" عدم حضور افرادی مانند -٢

و تأثير بسزای آنھا در " جمعيت اسالمی"و نقش برجستۀ آنھا در ايجاد " برھان الدين ربانی"بيحد آنھا به از نزديکی 

 در واقع مھره ھای آن "آی. اس. آی"با  بر مبنای روابط شان ،"اسالم سياسی"به طرف " جمعيت اسالمی"سمتدھی 

جمعيت "کات، موضعگيری ھا و تعلقات بعدی ، نمی تواند در حروندبه شمار می ر" جمعيت اسالمی"نھاد در درون 

  .با دولت پاکستان قابل توجه نباشد " شورای نظار-

بريده و در " گلبدين"که از " حزب اسالمی"اين جلسه با تمام کمبودھايش، از آن جائی که از جانبی با آن بخش از 

و افرادی " محقق"در وجود جناح " حزب وحدت"ان بخشی از ھمچنسرجوال را گرفته اند و " عبدهللا"حاکميت با 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھا نمايندگی می نمود و اينک در کنار تنی چند من جمله " گيالنی"که زمانی از تشکيالت " داوود زی"مانند 

 - جمعيت"عضويت دارد، بيانگر آن است که " شورای حراست و ثبات"در به اصطالح " قانونی"و " سياف"

است وقوف يافته، در عمل می خواھند، نھادی را که در زمان به آنچه در عقب پرده در جريان " شورای نظار

سازماندھی نموده بودند، و با تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا بر " اتحاد سمت شمال" طالبان و عليه آن به نام

  .افغانستان و اشغال خونبار آن ديگر علت وجودی نداشت، مجدداً بازسازی و سازماندھی نمايند

*****  

ف مقابل تالش به منظور تحکيم و گسترش پايه ھای نفوذ، از دو طريق و به موازات ھمديگر به پيش برده در طر

  .می شود

به حيث رئيس ادارۀ مستعمراتی کابل به پيش برده " اشرف غنی" آن بخش از فعاليتھائيست که مستقيماً از جانب -١

 وز ھا و ھفته ھای اخير بعد از علنی شدن ھمکاریمی شود، از جمله سفر ھای مسخره اش در يکی دو واليت در ر

ش به باميان و  ھايت مسافرو تالش بلوچی حرف زدن و ديگری ه نيمروزۀ مستعمراتی، مانند رفتن ببا ادار" گلبدين"

قانۀ ساجق دخترک از پو ن از ترسی که ھنگام ترکيد-با رياکاری تمام طفلک ھزاره را بر دوش خود سوارنمودن

ش با حاکمان دھم می خواھد به دنبال درگيری ھای متعد" غنی" ھمه نمايانگر آن است که -د می گذريمخود بروز دا

، در بين اقوام غير "جنبش روشنائی"تاجيک، ازبک و بلوچ و جاری ساختن جوی خون مردم ھزاره در قضيۀ 

  .پشتون متحدينی برای خود جست وجو نمايد

شورای تفاھم و " در جھت باز سازی به اصطالح" گلبدين"ه از جانب  تالشھائيست که آگاھانه و ھدفمندان– ٢

نامبرده در ھمين راستا با آن که به . بود، صورت می پذيردشده که حين جنگھای کابل به وجود آورده .." ھماھنگی

لين کسی را که به مالقاتش او" افغانی"دراز نموده و به رسم " جمعيت اسالمی"صورت علنی دست اتحاد به طرف 

، را نشان داده باشددبود تا ھم بابت مرگ پدرش تسليت گفته باشد و ھم آشتيجوئی خو" ینباربرھان الدين "رفت پسر 

، فرستادن نمايندگانش به دربار -  بخوانيد متحد ديروزش در ويرانکردن کابل–" خليلی"مگر در اساس با ديدن 

و " شھنواز تنی"و تجديد ديدار با يار ديرينش " هللا مجددی صبغة"تنھا و مستقيم با ، تالش به منظور ديدار "دوستم"

ازسازی نھاد بدر عمل تالش می ورزد تا در کنار  " حراست و ثبات"و بقيه اعضای شورای " سياف"صحبت با 

  .متوفايش، آمادگی الزم برای روز مبادا را نيز بگيرد

*****  

اند از جھات مختلفی دارای اھميت تلقی گردد، روشن شدن موضعگيری ھای نکته ای که در اين ميان می تو

و ھم به مثابۀ فردی که نيروھای نظامی متعھد به خود دارد، " غنی"ھم به مثابۀ به اصطالخ معاون اول " دوستم"

  .است

ده شده است و ھم به وسيلۀ فرزندش دلداری دا" گلبدين"ھم از جانب " دوستم"تا جائی که از گزارشات بر می آيد، 

ھرچند محتوای ديدار آنھا افشاء نشده مگر ھيچ بعيد . به مثابۀ دوستان سابقش" محقق"و " عطاء نور"از جانب 

مسأله ای . نيست که ھر دو طرف از وی دعوت به عمل نياورده باشند تا در کنار آنھا برای روز مبادا ايستاده شودند

علقات دوستم با دولت ترکيه از يک جانب و دولتھای روسيه و ايران از تصميم گيری در آن باره با درنظرداشت ت

جانب ديگر، ساده نبوده به ھمين علت به نام تداوی عازم ترکيه شده است، تا از يک جانب خود را از جريان ماجرا 

منفعت تری را معاملۀ پر در کل بيرون بکشد و از جانب ديگر حين اتخاذ موضع له و يا عليه اين و يا آن، امکان 

  .برای خود فراھم نموده باشد
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  !خوانندگان نھايت عزيز

از آن جائی که با ايمان و اعتقاد راسخ می توان گفت، که ھدف از تمام اين تالشھا، به ھيچ وجه آرزوی خدمت به 

کل می تواند خلق افغانستان نيست، زيرا آنھا ماھيتاً ظرفيت خدمت به خلق را دارا نمی باشند، پس اين تحرکات در 

  .صرف به منظور رسيدن به دو ھدف صورت بگيرد

  . بھتر ساختن مواضع خود حين جگره کردن در تقسيم امتيازات و حاکميت دولتی-١

طر تقسيم مسالمت آميز امتيازات و قدرت، آماده شدن برای مرحلۀ بعدی ا در صورت بی نتيجه ماندن تالش به خ– ٢

  .ی خونين کابليعنی عبور به جنگی از نوع جنگھا

تا جائی که از ترکيب  و توازن نيروھا برمی آيد تا اکنون حد اقل درشھر کابل، آن زمانی که به جای فرمانھای 

به يمن "  گلبدين- غنی" ارگ ادارۀ مستعمراتی جناح لکاغذی، ميله ھای داغ تفنگ فرمان می رانند، در داخ

 و چندين جنرال خرد و بزرگ در "حنيف اتمر"، "ستانيکزیمعصوم ا"، "کريم خرم"، "گلبدين"موجوديت دامادان 

را از " عبدهللا" يک کودتا، م، از موضع برتر برخوردار بوده، می توانند با انجا"شورای امنيت ملی"به اصطالح 

  .قدرت خلع نموده به اصطالح حاکميت را يک دست بسازند

 در برخی از آنھا افسران و صاحبمنصبان طرفدار اما در خارج ارگ، گذشته از اين که تمام قطعات ھرچند فعالً 

در رأس امور قرار دارند با آنھم کتله ھای وسيعی از سربازان و عساکر که با برنامه " وار تنین شھ- غنی-گلبدين"

در اردو سازمان يافته اند، در کنار جناح رقيب قرار طی سالھای اخير " شورای نظار- جمعيت"از سوی رھبران 

، ميليونھا باشندۀ کابل بدون آن که تعلق قومی و نژادی آنھا در اتخاذ موضع زياد رول بازی نمايد، بر فت گرخواھند

داشته و دارند، اگر در کنار باند رقيب ھم قرار نگيرند، به يقين از "  تنی و غنی-گلبدين"مبنای نفرت بحقی که از 

  .و باندش نيز دفاع نخواھند نمود" غنی"

يعنی آغاز و ادامۀ درگيری ھای . بتی است که باز ھم می تواند در انتظار مردم قرار داشته باشداين ھمان اوج مصي

خونين و رسيدن به جائی که به امپرياليزم جنايتگستر امريکا، اين امکان را مھيا سازد که گويا در افغانستان اقوام با 

  .تجزيه شودھم ساخته نمی توانند، پس می بايد کشور بر مبنای تعلقات قومی 

  اين رشته سردراز دارد

  

  :نوت

  .و مردم افغانستان تماس گرفته نشده استدست نشانده در اين مختصر آگاھانه به نقش نيروھای مخالف دولت 

  

  

  


