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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

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جوالی ١٧

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

۴  

  ١- ":ائتالف برای نجات افغانستان "-٢

ن نيروھای درگير در مصايب افغانستان به وجود آمده  دھه بي۴در ميان صد ھا ائتالف، اتحاد و وحدتی که در طول 

، "دوستم"يرانگران افغانستان، يعنی واست که به وسيلۀ سه تن از جمع " ائتالف برای نجات افغانستان"يکی ھم، 

و " جمعيت اسالمی"، "جنبش اسالمی"که ھريک به نمايندگی از نھاد ھای منوط به آنھا يعنی " محقق"و " عطاء"

  .، در آن شرکت نموده بودند، به وجود آمد" مردمحزب وحدت"

ر دھه در کوران مبارزات گرم و سوزان و خانمانسوز می بايست تا حدی ذھنيت ھا را وا می داشت تا به ابا آن که چھ

ين تحوالتی ژرفتر می نگريستند، مگر با تأسف در خطوط کلی آن برخورد به اين نوزاد جديد که بالقوه قادر است باز نچ

  :ھم جوی ھای خون جاری سازد، در اشکال آتی بسيار سطحی باقی ماند

 بيشترين بخش رسانه ھا به پيروی از خطی که ارگ از سفارت امريکا گرفته، نسبت به افرادی که ائتالف را به -*

زنباره و ، آن ديگری را مفعول و آخری را  و متجاوز جنسیقاتل، وجود آوردند، برخورد اخالقی نموده، يکی را دزد

 توگوئی بقيه اعضای حاکميت  انداختندهرافاسد معرفی نمودند، در اين معرفی آنقدر با صدای بلند سروصدا به 

مستعمراتی ھمه فرشتگانی اند که يھوه به صورت انسان آنھا را فرستاده، تا به جای کشتی با يعقوب، دوستم را از 

  . را از زنبارگی باز بدارنددزدی، قتل و لواط، عطاء را از مفعول بودن و محقق

آنھم يک جانبه و نيم بند تاجائی که ديده می شود اين جمع از رسانه ھا آگاھانه، آنھا را صرف در زمينه ھای اخالقی 

 آنھا نمی خواھد از وابستگی ھای غليظ آنھا به اين قدرت و يا آن قدرت منطقه يک ازمورد حمله قرار می دھند و ھيچ 

مايد، زيرا ترس دارند انگشت گذاشتن بر وابستگی ھای آنھا به قدرت ھای اشغالگر و استعماری دور و ئی و جھانی ياد ن

نزديک، ذھنيت مردم را نسبت به بقيۀ کرسی نشينان نيز فعال ساخته، از دم مار به سر آن رسيده افعی ھای آماده به 

  .بلعيدن را لمس نمايند

مل می شود، ديده می شود که ته مانده ھای ھا را شا" فيس بوکی" بيشتر ا تأسف در برخی ديگر از رسانه ھا که ب-*

ً اين و يا آن را بدون آن که مثال از خجوالنهشوونيزم از يک سو و ناسيوناليزم کور و سکتريزم در سوی ديگر، بسيار 

، بدون آن که متوجه د و به ھمين سان عکس آننو شرکاء می افت" دوستم"به صورت علنی دفاع نمايند، به جان " غنی"
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باشند برای کسی که دم از روشنفکری می زند تا چه رسد به اين که خود را انقالبی و يا لنگر زمين بداند، ھيچ چيزی 

 نيروھای تاريخزده و نوکران ۀدنبالچننگين تر از آن نيست که در دفاع از طرفين دعوا قلم زده در عمل خود را به مثابۀ 

  .استعمار بسازد

که ھمه چيز روسھا برايش مقدس " ببرک کارمل" ديگر آنھائی اند که بسيار آگاھانه و با صدای بلند به مانند  طيف-*

" نجيب"وناليزم کور و سکتريزم دست يازيده، يکی با نشر عکسھای داکتر ي و يا ھم ناسنيزموشوبود، به دفاع آشکار از 

ش و ھمقطارانش ھمه روزه به ھزاران خانواده را به ماتم جالد خاد که لست ھا و گور ھای دسته جمعی قربانيان خود

، "اتمر"، "غنی"، "ايون"پشتون به دفاع برخاسته دلقکان بی آزرمی مانند عظمت طلبانۀ  نيزموشو زمی نشاند، ا

، بلکه با ديده درائی دناز جنايات شان به دفاع بر می خيزنه تنھا  معرفی داشته  خويشپيشوایرا ... و " گلبدين"

 و آن ديگری درعقب اعالم داشته از آنھا می خواھند تا افغانستان را ترک نمايند" بيگانه"غير پشتونھا را ائدالوصفی، ز

  .سنگر گرفته، پشتون ستيزی را تا پشتون کشی شعار می دھند... و " ربانی "، "مسعود"، "مزاری"

انستان افاده بفروشند بدون آن که حضور فزيکی را  که فقط بلد اند به حضور فزيکی شان در داخل افغمبارزان سوپر -*

تفکيک نموده، اين را بدانند که اگر حضور فزيکی صرف کدام و تفاوت ميان آنھا را توأم با حضور مبارزاتی طرح 

ھا و امثال آنھا منت خانه ساخته می " غنی"ھا، " سپنتا"ھا، " کرزی"ارزشی می داشت، می بايست اولتر از ھمه برای 

تضاد ھای درونی طبقۀ حاکمه "به سر می برند، خود را با تذکر اين که " ارگ"زيرا در قلب شھر کابل يعنی شد، 

  . ارتقای ذھنيت توده ھای ميليونی بی نياز احساس می نمايندمنظوراز طرح مسأله و پاسخگوئی به آن به " است

ًند که اوال به گواھی تاريخ ھيچ يک از تضاد ھای ھا يا نمی دانند و يا ھم نمی خواھند بدانمبارزبا تأسف اين سوپر 

زدگی در توده ھای ن درونی طبقۀ حاکم روی داليل متعددی به ويژه عقب مانی فکری، قوم زدگی، مذھب زدگی و زبا

مانده، تمام قربانيانش را از توده ھای ميليونی ما گرفته است، جنگ ھای نميليونی کشور، در بين خود آن طبقه محدود 

ًلی کابل گواه فراموش ناشدنی آن است و ضرورت مراجعه به تاريخ و مطالعه ھم ندارد، تقريبا اکثريت آن عده از داخ

باشندگان کابل که سن شان اجازۀ ياددھانی را می دھد، خود گواه اند که در تمام آن جنگھای خونين، به جز در اواخر 

ر حتا يک تن از رھبران و بزرگان اين و يا آن طرف کشته کشته شد ديگ" مزاری"جنگ آنھم به دستور پاکستان که 

 ھا فراموش می کنند که يکی از شاخصه ھای بارز زنده بودن يک نھاد  مبارزاتی، برخورد فعال مبارزًنشد؛ ثانيا سوپر 

آوردن بازی در " عاشورا"ن که آو زندۀ آنھا در قبال تمام رويداد ھای جاری درکشور خودش، منطقه و جھان است نه 

  .و ھمه ساله اين و يا روز را علنی و يا مخفی تجليل نمودن

از اين نوشته نبايد چنان استنباط شود که گويا من، مخالف تجليل از ياد و خاطرۀ جانبازان مردم ھستم، بلکه عکس آن، 

 طی طريق در مسيری بر آن عقيده ھستم که بزرگترين تجليل از جانبازان انقالب، زنده نگھداشتن راه و آرمان آنھا و

نه اين که تا گلو در مرداب انقياد طلبی ملی و طبقاتی غرق .  اندادهداست که آنھا با ايثار خون شان با رنگ سرخ نشان 

  !ننگ برچنين افرادی. شده و نام از جانبازان انقالب ببرند

يد به آنھا آگاھی انقالبی و طبقاتی  توده ھای ميليونی کشور که باز ھم به مانند گذشته از طرف نيروھائی که می با-*

ًپيشکش نمايد، تقريبا دست خالی گذاشته شده اند، از يک جانب فقر و بيچارگی و به دنبال نان سرگردان بودن و از 

ھرکدام شان " در ابھام قرار داده به ھمين اندازه که بگويند طرف ديگر تأثير تبليغات سرسام آور متضاد، آنھا را نيز

ين منافع، أمخود را قناعت می دھند، بدون آن که به اين بينديشند که نکند تالش آنھا برای ت" دنبال منافع خودشان ھستند

  .به قيمت جان آنھا تمام شود
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اھم نمود تا به صورت فشرده به اين ائتالف، با در نظرداشت نکاتی که در فوق تذکار يافت، در اين مختصر تالش خو

تماس بگيرم، اين که تا چه حدی ديد ... پس منظر آن، زمينه ھای ايجاد آن، دست دراز نيروھای خارجی در ايجاد آن و 

من از قضيه می تواند درست باشد و تا چه حدی اشتباھاتی را ھمراه خواھد بود، گذشته از آن که قضاوتش را می گذارم 

ند، از تمام آنھائی که در زمينه بحث ھای اصالحی و يا تکميلی داشته باشند، نيز صميمانه توقع می خوانندگان ارجبرا

 مسأله يار و لابقدارم تا با ارسال بحث شان ھم به من کمک نمايند و ھم به مردم خود در جھت ذھنيت سالم بخشيدن در 

  :ياور بگردند

  

  : عين ائتالفی پس منظر تقريب-١

 سال اخير ٢۵ًقتی از لحاظ تاريخی به قضيه نظر اندازيم می بينيم که تقريبا عين ترکيب و عين ائتالف دوبار ديگر در و

از کابل فرار نموده و به مزار آمدند و "  مسعود- ربانی"نخستين بار اين ترکيب زمانی شکل گرفت که . شکل گرفته است

آنھا از مزار نيز فرار نموده، " مسعود-ربانی "و ادارۀ " طالب"ين بعد از چندی و بعد از دست به دست شدن مزار ب

  .ادامه دادند" اتحاد شمال"برای چند سال زير نام " طالب"جنگھای شان را عليه 

 کنونی را "ائتالف"ًديروز از لحاظ ترکيب تقريبا عين ترکيب " اتحاد شمال"تا جائی که از مطالعۀ گذشته بر می آيد، 

حزب "غييرات و تفاوت ھائی که نسبت به انتالف ديروز دارد، نخست در ترکيب ائتالف نقش ضعيف نشان می دھد، ت

منھای يک جناح کوچک آن حزب مربوط " حزب وحدت"زيرا در ترکيب ديروزی، . در کل می باشد" وحدت اسالمی

ًدت عمال دوپارچه شده، گويا ، بقيه تمام حزب در ائتالف سھيم بودند، در حالی که در ائتالف اخير، حزب وح"اکبری"

بعد از انتصاب به " کريم خليلی" درجۀ ١٨٠به خصوص چرخش " سرور دانش"و " کريم خليلی"اکثريت آن به رھبری 

که " گلبدين"اختالف دوم تفاوت موضعگيری ھای ديروز . ، در کنار ارگ قرار دارد"شورای عالی صلح"رياست 

پشتيبانی می نمود، اينک خالف آن با تمام قواء در کنار ادارۀ " طالب"يه ًتلويحا و شرمگينانه از ائتالف اول عل

ايستاده، حد اقل جھت ضربت زدن به ائتالف، شورائی را به مثابۀ بديل آن مطرح " غنی"مستعمراتی کابل به ويژه جناح 

  .می سازد

دان معنا که خالف ائتالف اول که ب. در قبال قضيه است" طالب"تفاوت ديگر اين ائتالف با ائتالف اولی، موضعگيری 

نقطۀ مقابل و دشمن ائتالف به شمار می رفت، در ائتالف کنونی ھم از جانب ائتالف خاموشانه از کنار " طالب"

راجع به شکل گيری و چگونگی برخوردھايش با آن، حرفی نمی زند، در واقع " طالب"گذر می گردد و ھم " طالب"

 .با يک ديگر معاوضه نموده اندرا جايگاه شان " طالب"و " گلبدين"می توان نوشت بين دو ائتالف، 

تغييرات و تفاوت ھا تنھا به ترکيب ائتالف و طرف مقابلش محدود نمانده، در پيوند با حاميانش نيز تغييرات بارزی رخ 

ر حاميان علنی د چه خالف ائتالف اولی، که از حمايت روسيه، ايران و ھندوستان برخوردار بود، امروز. داده است

ًائتالف نقش ھند زياد واضح به نظر نمی خورد اما به جای آن ترکيه در کنار روسيه و ايران تا فعال از ائتالف حمايت 

" طالب"می کند، در حالی که در طرف مقابل به ھمان سانی که در خود طرف تغيير فاحشی به وجود آمده يعنی به جای 

نيز نمی توانند با ھمان ميزان و کيفيت در کنار ادارۀ " طالب" حاميان ديروزی ادارۀ مستعمراتی کابل قرار دارد،

يعنی در حالی که به حمايت از طالب، پاکستان با تمام قواء وجود داشت و بخش بزرگی از . دنمستعمراتی قرار بگير

ن مدارس مذھبی پاکستان، از نمايندگی می شد، به عالوۀ جنگجويان مسلما" القاعده"اسالم سياسی که آنزمان به وسيلۀ 

حمايت تا پای جان می نمودند و کشور ھای عربی به خصوص عربستان سعودی با فراغت خاطر از آن " طالب"

 در جايش از حمايت شان دريغ نمی ورزيدند، ،حمايت نموده، قدرت ھای غربی نيز در عين حال اعالم دوری از آنھا
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به جای حمايت علنی و ھمه جانبۀ پاکستان زراد خانۀ ناتو با تمام قدرت از چه . ًامروز مسأله کامال فرق نموده است

 حمايت می نمايد، در حالی که پاکستان و حتا برخی از ارتجاع عرب اگر از ائتالف در مقطع کنونی ادارۀ مستعمراتی

مايت از ائتالف نيز، در حمايت نمی کنند در عوض، با حمايت از طالب و چه بسا در آينده به پيروی از روسيه و چين ح

  .عمل امکانات لوژستيک ادارۀ مستعمراتی را دچار مشکل می سازند

ئتالفی که فکر ا. به وجود آمد" کرزی "ت و طيفھا، در دوسال اخير حاکميددومين ائتالف از ھمين نوع  توسط ھمين افرا

باشد، به مبارزه " غنی"، می بايست می شد با تقديم يک کانديد مشخص، کانديد طرف مقابل را که حدس زده می شد

و " عبدهللا"از آن و بعد ھا پيدايش اختالف بين " دوستم"ائتالفی که در آستانۀ اعالم کانديدی افراد، با برآمدن . بطلبند

  .از ھم پاشيد" ضياء مسعود"

من : "د، اين بودبيرون ش" غنی"حين ترک ائتالف  و پيوستنش به " دوستم"در آن زمان مھمترين حرفی که از دھن 

وقتی تا ھمينجای مطلب ھم با دقت نگريسته شود، ديده می شود که از يک ". نخواستم افغانستان را به طرف تجزيه ببرم

ًجانب تغييرات در حاميان و از جانب ديگر جابه جائی ادارۀ مستعمراتی کابل و طالب، با نظرداشت تغييرات نسبتا 

 اگر در -الف اولی و فعلی، می توان به صراحت نوشت که اين بار جنگ نيابتیجزئی در مقايسه با طرف مقابل ائت

ً شکل کامال ديگری به خود گرفته، با در نظرداشت حلقۀ محاصره ای که آھسته آھسته به دور -جنگ نيابتی باقی بماند

بايد از کنار اين مسأله با چند نيروھای اشغالگر در افغانستان به وجود آمده و روز تا روز تنگتر می گردد، نمی توان و ن

ن آبرخورد اخالقی نيم بند گذر نمود، بلکه ھمۀ ما وظيفه داريم تا تمام ابعاد قضيه را شکافته در پرتو آن راه مبارزه عليه 

  .را انتخاب نمائيم

  ادامه دارد

 


