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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 ٢۴

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

۵  

  : بھانه ھای نخ نما و واقعيت ھای مکتوم-٢

طرفين دعوا و رسانه ھای وابسته به استعمار سخت در تالش ھمان طوری که در قسمت قبلی اين مختصر اشاره نمودم، 

، آنھا از جانب طرفين تالش می ورزند تا آسمان و ريسمان را "حرف بزنند تا چيزی نگفته باشند"ھستند تا به قول لنين 

وه سر و باندش شک" غنی"به ھم ببافند، گاھی از انحصار طلبی، خيره سری، قوم پرستی، تمرکز قدرت و توطئه گری 

می دھند و زمانی ھم برای دوام جنگ طرف مقابل را نشانه گرفته، دوستم و متحدينش را به اتھامات ناقض حقوق بشر، 

متجاوزان جنسی، تجزيه طلب و يک درجن اتھام ديگر متھم می سازند؛ مگر در تمام اين شمشير بازی ھا و عربده کشی 

در . اتر نگذاشته، ھيچ کدام از آنھا را با تعھدات شان معرفی نمی دارندھا ھيچ يک از آنھا پايش را از خط داده شده فر

ذيل خواھم کوشيد تا به صورت بسيار مختصر نخست ھر دو طرف را اندکی معرفی نموده، در روشنی آن سمت حرکت 

  .فعلی شان را تبيين نمايم

  

  :و باندش" غنی: "الف

صيل ھای دانشگاه امريکائی بيروت است، اما به اين که ھمه بدانيم که از جملۀ فارغ التح" غنی"اين را ھمه می دانيم که 

دانشگاه امريکائی "آن دانشگاه چگونه جائی بود، مطمئن نيستم از ھمين رو به اجازۀ شما خوانندگان گرامی نخست 

  :را اندکی مورد مطالعه قرار می دھيم" بيروت

ميالدی بر می گردد، در آغاز با ھدف گسترش مسحيت ) ١٨۶٢(عنی ي١٩ اين دانشگاه که سابقۀ آن الی نيمۀ دوم قرن -*

در قلمرو ترکيه عثمانی صرف در بخش طبی اساس گذاشته شده، به مرور زمان گسترش يافته، در سال ) پروتستانتيزم(

  . فاکولته به کارش ادامه داد٢٢در " علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم اساسی"در سه زمينۀ ) ١٨۶۶(

که در " جامعه ازھر"اه امريکائی بيروت در واقع از ھمان آغاز تالشی بود در جھت شکستاندن انحصار علمی دانشگ

مصر موقعيت داشته و از آن طريق در تمام جھان عرب زبان و کشور ھای به اصطالح اسالمی، به وسيلۀ فارغ 

  .خاصی برخوردار بودالتحصيالنش در تمام رشته ھا به خصوص شناخت از ديانت اسالم، از نفوذ 
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ھنگامی که در نيمۀ دوم قرن بيستم رقابت خونين بين بلوک ناتو در يک سو و بلوک وارسا در طرف ديگر به فراز 

با اتحاد جماھير " انور السادات"و آغازکار " جمال ناصر"جديدی گام گذاشت، روابط نزديک بين مصر آنزمان 

آنجا چھار اسپه به سمت سوسيال امپرياليزم در حرکت بود، در پاسخ به شوروی آنزمان که با احيای سرمايه داری در 

را به مثابۀ " ازھر"نيازمنديھای تدوين يک سياست جديد و پيدا کردن بستری برای فعاليت آن، شوروی موجوديت 

 رشته ھا، که در در تمام" ازھر"بھترين امکان تشخيص داده، بعد از آن با تمام قواء کوشش نمودند تا با نفوذ در درون 

يک مدرسۀ "را به چيزی شبيه " ازھر"می فرستادند، درواقع " ازھر"آنجا از تمام کشورھا جھت تحصيل، محصل به 

 فارغ تحصيالن دارالعلوم شريعه در پغمان از قماش سليمان اليق، قدوس غوربندی، بارق شفيعی، - . مبدل نمايند" حزبی

دگان دين، به مدافعان رويزيونيزم استحاله يافتند، نمی تواند بدون تأثير استادان که به جای نماين... دستگير پنجشيری و

  -مصری آنجا چنان مواضعی را اتخاذ نموده باشند

امپرياليزم جنايتگستر امريکا که در ھمان زمان به مثابۀ رأس قدرت ھای امپرياليستی خود را تثبيت نموده بود، وقتی 

ترش افکار و نيات رقيب گرديد، خيلی زود و با تمام امکاناتی که در دست داشت، در پخش و گس" ازھر"متوجه نقش 

دانشگاه امريکائی بيروت را که در آن زمان چيزی در حدود يک قرن سابقه داشت، در محراق توجھات استعماری اش 

افت، به مثابۀ بخشی  سال ادامه ي٣٠ به اتکای يک قانونی که حدود ١٩۵٧قرار داده با يک حرکت حساب شده در سال 

و " ازھر"از دانشگاه ھای امريکا به رسميت شناخته بدان وسيله، با ھزار و يک تار آن دانشگاه را به منظور مقابله با 

  .شوروی آنروز به نھاد ھای استخباراتی آن کشور پيوند ارگانيک داد

ام می شدند و امريکائی ھا از آنھا با دست از آن تاريخ به بعد، تمام محصالنی که در دانشگاه بيروت جھت تحصيل اعز

 را که در آنھا ظرفيت ميھنفروشی، کسانیو دل باز پذيرائی می نمودند، از ديد امنيتی مورد توجه قرار گرفته، تمام 

خيانت به وطن و مردم، نوکری بدون چون و چرای امپرياليزم امريکا وجود داشت و يا می توانست در آنھا به وجود 

ھای دانشگاھی جذب نھاد ھای امنيتی استخباراتی نيز گرديده، به مرور زمان دروازه ھای  نمايد، در کنار کارده رشدآم

ترقی و پيشرفت برای آنھا چه در کشور خودشان و چه ھم در کشور ھای ديگر با برخورداری از شھادتنامۀ معتبر 

  .کشوده می شد" دانشگاه امريکائی بيروت"

از " فارغ التحصيالن بيروت"و ده ھا تن ديگر از ميھنفروشان که اينک به مثابۀ " جميلی"، "خليل زاد"، "غنی "-*

در بين . حمايت کامل امپرياليزم امريکا برخوردار اند، کسانی اند که از دھه ھا بدين سو در خدمت امپرياليزم قرار دارند

ردار بوده و است، قبل از آن که به افغانستان که از ظرفيت ميھنفروشی و شارالتانی بيشتر برخو" غنی"ھم قطاران، 

 از شما خوانندۀ گرامی تقاضا دارم تا سلسله مقاالتی را که -ايفای وظيفه می نمود" بانک جھانی"فرستاده شود مدتی در 

انک به نشر رسيده مطالعه نمائيد، تا بدرستی متوجه شويد که کار در ب" جنايتکار اقتصادی"در ھمين پورتال زير عنوان 

  -.جھانی به چه معنا بوده می تواند

تربيت اختصاصی در زمينۀ جاسوسی يافته در دوران حاکميت " ب.ج.ک"پرچميی که از طرف " حنيف اتمر "-*

مزدوران روس به عالوۀ يک مستنطق شکنجه گر، با کشف نھاد و ھسته ھای مبارزاتی و سرکوب خونين آنھا به صد 

. اس. آی"ت، با ختم حاکميت مزدوران روس، به پاکستان پناه برده در ھمکاری مطلق با ھا خانواده را عزادار ساخته اس

  .قرار گرفت" آی

به آنجا فرستاده شده، ضمن تخليه کامل اطالعات، بر مبنای " ۶.آی. ام"نامبرده بعد از تخليۀ اطالعاتی، بنا بر عاليق 

بر گردن آويخته، از ھمان زمان تا اکنون به مثابۀ نمايندۀ ضديتش با مردم افغانستان، طوق لعنت استخبارات انگليس را 

  .وظيفه اجراء نموده است" ۶.آی. ام"خاص 
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شته و غ امين دستش به خون ھم ميھنان بيگناه آ- معصوم ستانکزی، خلقی شوونيستی که در تمام دوران تره کی -*

می ھا، نامش زياد بر سر زبانھا نبود، رنگين بوده، ھر چند در زمان حاکميت بخش ديگر مزدوران روس يعنی پرچ

فراگرفته بود، به محض آن ." ب.ج.ک"مگر بر مبنای ھمان تعھدات قبلی و تربيت استخباراتی که از جانب روس ھا و 

که پلۀ ترازوی امپرياليزم امريکا را سنگين تر مشاھده نمود بر تمام آنچه تا چندی قبل از آن بدان معتقد بود، خط بطالن 

استخباراتی به امپرياليزم جنايتگستر امريکا، در نزد آن کشور نور چشمی - با تقديم توانائی ھايش در زمينۀ امنيتیکشيده،

  .گرديد

  

  :دوستم و باندش: ب

 دوستم را ھمه تا حدودی می شناسيم، وی با آن که خاستگاه طبقاتی دھقانی داشته و مدتی ھم به حيث کارگر در -*

، شايد ھم به مثابۀ " جناح پرچم- حزب دموکراتيک خلق "ه، با جذب شدنش به اصطالح رياست تفحصات مشغول بود

نخستين بار به خاستگاه طبقاتی و موقف طبقاتی آنروزش خيانت نموده، با برداشتن تفنگ مزدوران روس و جذب خاد 

  . نپذيرفته بودندشدن، به کشتار آن دھقانان و کارگرانی اشتغال ورزيد که خالف وی ننگ بردگی استعمار را

از ھمان زمان تا سقوط حاکميت مزدوران روس، به مثابۀ يک جنگ ساالر بی رحم با قساوت غير قابل وصفی به 

  .سرکوب توده ھا در تمام افغانستان در قبال اخذ پول جھت تثبيت حاکميت مزدوران روس دست يازيد

ران شان نيز طرد شده بودند و ديگر انھا از طرف باددر آخرين روز ھای حاکميت مزدوران روس، آنھم در زمانی که آ

نمی توانست کمترين کمکی به آنھا نمايد، دوستم به بھانۀ ضديت عليه حاکميت پشتونھا، از دولت دست نشاندۀ " يلتسين"

 اتحاد نظامی با ساير نوکران روس و ايران در رو برگردانيده، بعد از کنفرانس جبل السراج، در يک" نجيب"داکتر 

  .نام مجاھد را کمائی نمود" مليشه"وجود باندھای جمعيت و شورای نظار و حزب وحدت اسالمی، به جای عنوان 

در جانب ديگر، جبھه عوض " ربانی و مسعود"در يک طرف و " گلبيدن"چندی بعد در اوج درگيری ھای کابل بين 

گذشته اش که گويا عليه حاکميت و يکه تازی ھای قوم پشتون تفنگ برداشته است، با يدک کشيدن نموده خالف ادعا ھای 

که ھيچ يک از پشتونھا به مانند وی قومگرا و " گلبدين"دريافت نموده بود، به " مجددی"که از " خالد بن وليد"لقب 

و به ھمان سانی که می تواند يک شبه از يک زيرا ا. فاشيست نيست، در عمل نشان داد که وی انسانی نيست قابل اعتماد

می ناميد به يک مسلمان دو آتشه تغيير نمايد و بر مبنای جنايت ھايش، جايگاھش تا " دموکراتيک"نھادی که خود را 

ک ره بندان و جنايتساالران اوايل اسالم ارتقای مقام يابد، از لحاظ تعھدات قومی نيز می تواند يايکی از قد" لدبن وليداخ"

  .شبه از کنار ناسيوناليستھای تنگ نظر و سکتاريست ھا برخاسته، خود را به دامان شوونيزم قومگرا بيندازد

محدود نمانده، بلکه بعد از " دوستم"تنھا در مناسبات سياست ھای داخلی " نان را به نرخ روز خوردن"اين بی ثباتی و 

گذاشته شد، وی در اسرع وقت به فکر پيوند با ترکيه افتاده با به حراج ." ب. ج. ک"آن که با اضمحالل شوروی، افراد 

ًمعامالت کامال رسوا با اخذ پول ھمان مردمی را که وی را بدانجا رسانيده بودند، به فروش رسانيده، ضمن آن که 

ب تنھا کارامنيتی اش را با استخبارات ترکيه آغاز کرد، آنھا را در زير ساطور طال" ميت"خودش با پذيرش عضويت 

  .گذاشت

که در رأس آن امريکا قرار دارد و ترکيه نيز بنا به ادعای " ناتو"با اشغال خونبار افغانستان به وسيلۀ پيمان تجاوزگر 

ًمجددا در افغانستان پيدا شده با ھمان قساوت قبلی اينبار " دوستم"خودش دومين ارتش قدرتمند در ناتو به شمار می رود، 

ت امپرياليزم جنايتگستر امريکا و دولت دست نشانده اش، به کشتار محالفان خودش زير نام طالب به منظور تثبيت حاکمي

  .ادامه داد
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آنچه آشکارتر از آفتاب است، تعلقات استخباراتی، جنايت پيشگی، فساد و تجاوز به عنف " دوستم"از تمام زندگانی 

در يک کالم دوستم جاسوسی است که به جز . ت می باشدباالی زنان و مردان و غارت اموال و دارائی ھای مردم و دول

او يک . تأمين منافع شخص خودش و در حلقۀ وسيعتر باند مربوطه اش به ھيچ اصلی نه معتقد است و نه ھم پايبند

  .آدمکش اجاره ئی است که در بدل پول بدون در نظرداشت کدام چيزی آدم کشته و من بعد ھم خواھد کشت

. ج. ک"و از آن طريق با روسھا و " جمعيت اسالمی"متولد واليت بلخ و وابستگی آن با " ورعطاء ن" سرگذشت -*

در سالھای قبل از اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا، در " عطاء محمد نور. "ًتقريبا مغاير با سرگذشت دوستم است." ب

ذبيح "که بعد ھا به نام قومندان " پاره دريائیمعلم قادر "يعنی ." ب. ج. ک"ليسۀ باختر به وسيلۀ يکی از عمال سرسپردۀ 

و " احمد شاه مسعود"در کنار " جمعيت اسالمی"در واليت بلخ شھرتی به ھم رسانيده يکی از سه قومندان برجستۀ " هللا

قدم به قدم بستر رشد وی به ." ب. ج. ک"به شمار می رفت، جذب گرديده از ھمان اوايل در پيوند با " تورن اسماعيل"

  .فراھم گرديد" معلم قادر"سيلۀ و

جانشين آن ." ب. اس. اف"و بعد ھا ." ب. ج. ک"نامبرده از لحاظ تعھدات استخباراتی، روابط محکم و ناگسستنی با 

نھاد استخباراتی در فدراسيون روسيه داشته، يکی از جنگساالران و جنايتکارانيست که در طول سالھای مقاومت عليه 

ل با طالب به ھزاران انسان را به خاک و خون کشانيده، با متواری ساختن آنھا تمام جای و جايداد روسھا و بعد در تقاب

  .آنھا را به نفع خود مصادره نموده است

، "جھاد کردن"در تمام سالھای مبارزه عليه شوروی اشغالگر، به جای مبارزه عليه آنھا و به اصطالح " عطاء نور"

به جرم کشتن زنده " ساما"به دستورکميتۀ تشکيالت آن وقت " معلم قادر"ات انقالبی نخست به فرمان و بعد از مجاز

به قلع و قمع نيروھای انقالبی که در مستقالنه ، "ساما"و ده ھا تن از اعضای ديگر " تيمور"و " بھرنگی"يادان رفقاء 

عد از اوجگيری و به دوام آن به مبارزۀ مسلحانه مبادرت ورزيده بودند، پرداخته ب" ساما"ًآن زمان عمدتا در تشکيالت 

  .فرار و سقوط طالب، پشتون کشی را پيشه نموده است

به مثابۀ يک جاسوس متعھد به روسيه و دشمن نيروھای انقالبی و قوم پشتون، از سالھا بدين سو شناخته " عطاء نور"

بش از ھيچ جنايت و خيانتی برای رضايت اربا" دوستم"شده، انسانيست قسی القلب، قاتل و سفاک که به مانند متحدش 

  .دريغ نمی ورزد

ًدر واليت بلخ تولد يافته، با اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا، مستقيما " عطاء محمد نور"نيز به مانند " محمد محقق "-*

درتحت چتر حمايت جمھوری اسالمی ايران قرار گرفته، از آن تاريخ تا اکنون با تمام فراز و نشيب ھائی که در 

پشت ننموده و با آن نھاد قطع رابطه " واواک"گانی شخصی اش داشته، نه تنھا ھيچ گاھی به استخبارات ايران يعنی زند

برای وی "نکرده، بلکه به صورت علنی از تعلقاتش با ايران دفاع نموده و حتا از طريق رسانه ھا اعالم داشته است، که 

  "ردمنافع ايران نسبت به منافع افغانستان اولويت دا

، تنھا به روابطش با ايران محدود نمانده، بلکه از طريق ذاشتنگو دست در دست استخبارات بيگانه " محقق"خيانت 

روابطش را مستحکم ساخته، اکثريت ميھنفروشان پرچمی برخاسته از قوم ھزاره ." ب. ج. ک"با روسھا و " کشتمند"

  .را شامل تشکيالت خودش نمود

جنگ برادرکشی بين " حزب وحدت اسالمی"نامبرده نيز در جريان جنگھای داخلی به مثابۀ يکی از اعضای رھبری 

تا جائی که از . شيعه و سنی، ھزاره و پشتون را دامن زده خود يکی از جنايتکاران بنام در واليت بلخ به شمار می رود

 بعد از شکست اول طالب در واليت بلخ در ھمسوئی و ھماھنگی با مطالعۀ تاريخ خونين واليت بلخ بر می آيد، نامبرده

به ھزاران تن از پشتونھا را به نام طالب از بين برده، باعث شد تا طالب حين تأمين " دوستم"و نيروھای " عطاء"
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يش  ربانی به ع-  خودش فرار نموده با نيروھای مسعود - "محقق"حاکميت دوباره بر آن واليت به بھانۀ مجازات 

 ھزار از باشندگان واليت بلخ به خصوص مردمان ھزاره در آن واليت، يکی ١٢ با کشتن حدود -وعشرت مصروف بود

  . دھۀ اخير انجام دھد۴از بزرگترين جنايتھا را در طی 

جاسوسی است که به جاسوسی خود افتخار نموده، به ھمان سانی که پله ھای ترقی اش را در قدرت انسان کشی " محقق"

 خصوص پشتون کشی ساخته است، بقايش را نيز در ادامۀ ھمان سياست ديده، در ريختن خون انسان کمترين تعللی به به

  .خرج نداده و نخواھد داد

*****  

  : تن از دست نشاندگان حاکم آمد، متوجه می شويم۶با دقت در آنچه در صفحات قبل راجع به ھر 

به طرف برادرکشی سوق دھند، ھمه جاسوس، را واھند باز ھم مردم  ھر شش تنی که اينک در جدال با ھم، می خ-١

  .جنايتکار، ميھنفروش و قاتل خلق ما می باشند

 ھيچ يک از آنھا به ھيچ مذھب، زبان و يا قوم افغانستان معتقد و پايبند نبوده، بدون استثناء برای آنھا زبان، مذھب و -٢

  .ران شان را برآورده می سازنداطالبانۀ بادقوم ابزاری است که بدان وسيله اھداف انقياد 

 شناخت آنھا از يک ديگر شان در حديست که ھيچ يک نمی تواند ادعا نمايد که گويا فريب خورده و متحد ديروز و -٣

  .مخالف امروزش را بدرستی نمی شناخته است

 جواسيسی است که ھيچ ربطی  اين جنگ و نزاع، جنگ و نزاع بين نھاد ھای استخباراتی شرق و غرب و مشتی از-۴

  .به ھيچ قوم و يا زبان کشور نداشته و ھيچ ننگی باالتر برای يک انسان متعھد، اعالم حمايت از اين و يا آن نيست

 در نتيجه تقابل و ضديت فعلی آنھا با يک ديگر و تشکيل اين و يا آن ائتالف آشکار و يا مخفی، ھيچ ربطی به آنچه -۵

به ھمين مناسبت جای دارد . نجام دساتير باداران بيگانۀ شان می باشدا آنھا،ته، به مانند تمام عملکردادعا می نمايند نداش

تا به جای دنباله روی از رسانه ھای وابسته و مزدور، خود ببينيم که علت و ضرورت اتحاد ديروز و مناقشۀ امروز آنھا 

  .از کجا آب می خورد

  ادامه دارد

 


