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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جوالی ٢٩

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

۶  

 

 جھان حتا يک برگ در"در بين مذاھب متعددی که در ديانت اسالم وجود دارد، برخی از مذاھب بدين امر معتقد اند که 

، بدون آن که خود را وارد بحث ھای موافق و مخالف چنين ادعائی در مورد "بدون ارادۀ خدا بر زمين نمی ريزد

آن نمايم، به جرأت گفته می توانم که وقتی پای بررسی مناسبات امپرياليزم " احاطۀ جھانشمول"و " توانائی مطلق خدا"

دی و مزدوران امپرياليزم اراده و توانائی بادار باالتر از ارادۀ خدای اديان بوده، بدون و ايادی آن در ميان باشد، برای ايا

ھای جھان پايه و اساس ری که در طول تاريخ در تمام کشوراجازه و نظر بادار حتا يک جرعه آب نمی توانند بنوشند، ام

  . و می باشدمناسبات قدرت ھای استعماری و حاکميت ھای مستعمراتی بر آن استوار بوده

که ائتالف شان را حين " دوستم"و " غنی"با حرکت از چنين واقعيتی می توان حکم نمود که خالف ادعاھای رياکارانۀ 

انتصابات استعماری محصول خواست، اراده و عملکرد خودشان معرفی داشتند، رقيت و بردگی ھر دو نفر به قدرت 

 بين آنھا نه از خود شان بلکه خواستی بوده مطابق با خواست ھای استعماری ايجاب می نموده، تا طرح ھمکاری

در .  و بر آورده ساختن اھداف ستراتيژيک آنھاتطبيقامپرياليزم به خصوص امپرياليزم جنايتگستر امريکا در جھت 

شت تا و جناياتش به قدر کافی شناخت دا" دوستم"که از " غنی"، ھم "دوستم"با " غنی"نتيجه وقت تشکيل ائتالف بين 

" قاتل"و " دزد"، "ناقض حقوق بشر"، "جنايتکار"جائی که سالھا قبل از اعالم ائتالف بر مبنای ھمان شناخت وی را 

 و به -  در جريان به اصطالح مبارزۀ انتخاباتی از طرف رقيب بر ھمان ناخن افگار باربار فشار وارد می شد-ناميده بود

بلند تر از آن نواخته شده بود که وی نداند با چه " دوستم"نيز برای " یغن"ھمان سان طبل انحصار طلبی و زورگوئی 

  .کسی دست می دھد، بايد ديد که با وجود آن شناخت کامل، چرا و روی کدام انگيزه ھائی آنھا به ھم نزديک شدند

مريکا در دور دوم برای وضاحت بيشتر در پاسخ به پرسش فوق، می بايد اشارۀ کوتاھی در مورد ستراتيژی امپرياليزم ا

سال می دانيم که وقتی امريکا در . ًبه ارتباط افغانستان نموده، متعاقبا بحث ما را ادامه دھيم" اوباما"رياست جمھوری 

کشی بر افغانستان آغاز نمود، ھدف ستراتيژيک آن از حمله و تجاوز، گذشته از استقرار  به تجاوز و بعد ھا لشکر٢٠٠١

مثابۀ يک تختۀ خيز  به غانستان و تثبيت موقعيت برترش در افغانستان و منطقه، آنجا رانيروھای امريکائی در اف
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نيروھای خودش به غرض مداخله عليه کشور ھای آسيای ميانه، چين و حتا محاصرۀ روسيه از جانب شرق مبدل نمودن 

  .نيز بود

قادر شد " اوباما" سال اول حاکميت ۴ب آن در کاخ سفيد و به تعقي" بوش" سال حاکميت ٨امپرياليزم امريکا در جريان 

به زعم خودش مرحلۀ اول ھدف ستراتيژيکش را با استقرار نيرو و ايجاد چندين پايگاه نظامی در افغانستان موفقانه 

در دوردوم حاکميت خود سخت تالش می نمود تا با قبوالندن معاھدۀ امنيتی به اصطالح بين " اوباما"تحقق بخشد، 

را تسجيل نموده، کار در مورد مرحلۀ دوم را " استقرار و تثبيت"دورۀ " کرزی"انستان و امضای آن باالی امريکا و افغ

به مثابۀ فردی که ريسمانش در دست کسان ديگری در واشنگتن قرار داشت، نمی " کرزی"نکته ای که . رويدست بگيرد

و باندش مخالف استقرار و تثبيت " کرزی"گردد که گويا البته اين امتناع نبايد بدان معنا تعبير . خواست بدان گردن نھد

ًحاکميت امپرياليزم بودند، بلکه علت آن بود که اوال آنھا نمی خواستند چنان دستاوردی را به حريف باداران نزديک به 

  .خودشان بدھند و در ثانی شرايط را برای امضای آن مساعد نمی دانستند

نتخابات رياست جمھوری در افغانستان می بايست در ھمان فضاء صورت بگيرد، در سطح بين المللی که به اصطالح ا

گذشته از اين که بين ترکيه و شريک بسيار نزديکش امپرياليزم امريکا، بھترين مناسبات وجود داشت و در عرصۀ 

، تالش به خاطر عقد منطقه و جھان عالمت رقابت بين آنھا بسيار کم ديده می شد، رابطۀ روسھا و امريکا نيز خوب بوده

 قدرت، چنان فضائی را در چشمرس قرار می داد که گويا امريکا قادر شده است سياست ۶معاھدۀ ھسته ئی بين ايران و 

  .ھر آنچه می خواھد انجام دھد" ُفعال مايريد"اش را بر ھمه قبوالنده و می تواند به حيث " تک قطبی"جھان 

ناکامی و شکست غرب به خصوص . به راه افتد" بھار عرب"رديد تا پروژۀ توھم چنين فضائی در کاخ سفيد، باعث گ

چرای آن پروژه و افتضاح آشکار آن در کشور ھای مصر و و  چونامپرياليزم جنايتگستر امريکا در تطبيق بدون 

کاخ سوريه که در دومی باعث به وجود آمدن يک جنگ طوالنی در منطقه گرديد، فضای واقعی جھان و منطقه را به 

  .سفيد نمايانده و آنھا را از توھم بيرون نمود

نگريسته شود، می بينيم که " دوستم"و " غنی"اگر از لحاظ زمانی و در قيد زمان به آغاز شکل گيری ائتالف بين 

ًائتالف زمانی شکل می گيرد که گذشته از ترکيه که مطلقا در ھمسوئی با امريکا حرکت می نمايد، روسھا نيز کدام 

روی ھمين علت، امريکائی ھا به مزدور و جاسوس . ی خاصی عليه سلطه جوئی امريکا از خود تبارز نمی دھندادعا

دستور می دھند تا جھت آغاز مرحلۀ دوم ستراتيژی منطقه ئی شان در افغانستان، يعنی اين " غنی"افسار گسيختۀ شان 

" دوستم"ببازد و از فردی مانند " دوستم"د عشق با کشور را به تختۀ خيز سياست ھای منطقه ئی خود مبدل نمودن، نر

 تعريفھائی که -.بسازد" انسان مدافع حقوق بشرنوين"، "انسان امريکائی نوين"، "انسان نوين"، "ببرک مزدور"به تعبير 

را نيز به پايبوس " جامعۀ جھانی"در سمت شمال صورت گرفت و افراد به اصطالح " دوستم"در اوايل لشکرکشی ھای 

، فرزندانش و تعدادی از فرماندھانش "دوستم"برای شخص " غنی"و نيروھای خونريزش کشانيده، از طرف " دوستم"

  .در اوايل قضيه می باشد" دوستم"مدالھای افتخار داده شد، نمونۀ ھای زنده ای از تالش به خاطر تقديس 

 مشترک گذاشته شده بود، نخست انتقال به صورت" عبدهللا"و " غنی"مرحلۀ دوم ستراتيژيک که انجام آن بر دوش 

  . جنگ از جنوب ھندوکش به شمال آن و در ثانی ايجاد پايگاه ھای امن به نام طالب برای داعش در آن مناطق بود

امپرياليزم جنايتگستر امريکا و انگليس جھت تحقق اين ھدف، گذشته از انتقال افراد طالب و بعد ھا داعش به صفحات 

ًبه وسيلۀ ھيليکوپتر، تسليح و تکميل مھمات آنھا، ظاھرا در ھمسوئی با دولت ترکيه اما در واقعيت امر شمال افغانستان 

 دارد، که در امريکا اقامت" فتح گولن"، فرد مذھبی ترکی االصل به نام "سيا"به وسيلۀ يکی از جواسيس سابقه دار 

 مدرسۀ مذھبی در صفحات شمال افغانستان جھت پرورش مال و انتحاری را نيز روی دست ٣٠٠٠تأسيس در حدود 
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به فعاليت ھای  و تحميق ھرچه بيشتر مردم  انتحاری پروری، بالفاصله بايد افزود که فابريکه ھای مال سازی.گرفت

 و پاکستان که ھريک تالش دارد اسالم خود را به  سعودی محدود نمانده، گذشته از کشور ھای ايران، عربستان"سيا"

 در امور مذھب تا جائی باال گرفته که حتا فرق مختلف لت ھااھد، دخدبه خورد مردم ما ب" اسالم ناب محمدی"مثابۀ 

وقت الزم که ه ای عی  بر نويسنددر چنين اوضا. مسيحی نيز در افغانستان، دکان باز نموده، بر سر مردم شيره می مالند

 يکجانبه نگری، ذھنيگری  داشتن، عصبت ھای اطر آن که از برچسببه ختا در مسأله حکمی صادر نمايد، و کافی دارد 

 مندی کافی به قضيه برخورد نموده، پايه ھای با حوصلهمی بايد و درخت را ديدن و جنگل را ناديدن نجات يافته باشد، 

کاری که با تأسف اين قلم وقت .  آن مذھب را ھمه جانبه تحليل نمايداين و ياگسترش تاريخی، حقوقی، مادی و سياسی 

  آن را ندارد

و باندش کسی را " غنی"در اوايل قضايا چنان به نفع و مطابق خواست امپرياليزم جنايتگستر امريکا پيش می رفت، که 

رياليزم امريکا و نھاد ھای استخباراتی آنھا در محاسبات شان نگنجانيده نمی شناختند؛ مگر آنچه را امپ" دوستم"بھتر از 

بودند، تغيير اوضاع در منطقۀ خاورميانه از يک سو و عکس العمل شديد روسيه در قبال زياده خواھی ھای امريکا از 

  .در افغانستان بود" دوستم"و " غنی"سوی ديگر و تأثير آنھا بر مجموع روند ھمکاری 

" دوستم"، اين را نمی خواستند بفھمند که دست "ُفعال مايريد"فرديست " دوستم"که فکر می کردند " امريکا"و " غنی"

در چند مورد زير سنگ بانيان و سازندگانش قرار داشته به جای يک نقطۀ ضعف، دو پاشنۀ آشيل وی را تضعيف می 

بعد از تشديد خصومت ھا " دوستم"ه نيست که اين نکته برای ھيچ کس پوشيد". جنبش"نخست ترکيب  مجموعی . نمايد

ًبين اقوام افغانستان به وسيلۀ روسھا، گذشته از آن که تقريبا اکثريت پرچمی خلقی ھای اقوام ازبيک، ترکمن و حتا برخی 

" امان هللا استوار"را که زمانی به وسيلۀ " گروه کار"مربوط خودش جمع نمود، تمام " جنبش"از تاجيک ھا را در 

به .  نموده بودجذب و حل "جنبش"ًانگذاری شده بود و مطلقا متشکل از اقليت ھای قومی ازبيک و ترکمن بود نيز در بني

  .امروز."  ب.اس. اف"ديروز و  ."ب. ج. ک"يعنی عوامل " دوستم"مربوط " جنبش"عبارت ساده تر 

. می باشد" اردوخان"شخص وارش به حاکميت کنونی دولت ترکيه و  تعلق برده" دوستم"دومين نقطۀ ضعف 

باقی بماند " غنی"فقط تا زمانی می توانست در کنار " دوستم"ًبادرنظرداشت ھر دو نقطۀ ضعف کامال روشن است که 

مورد حمايت قرار بگيرد و از جانب " جنبش"ًکه اوال از طرف صفوف و حتا بخش ھای وسطی و قاعدۀ ھرم قدرت در 

  . نيز باشد" اردوخان"يد دولت ترکيه و شخص ديگر کاری را که می کند، مورد تأئ

ھمان طوری که نوشتيم با اوجگيری مقاومت دولت سوريه در پناه کمکھای بی حد و حصر رژيم واليت فقيه و عواملش 

از يک سو و روسيه و چين از جانب ديگر و از منظر ترکھا افشای سياست اصلی کاخ سفيد که در ھمسوئی با اسرائيل 

به وجود بياورند، فضائی " کردستان" دولت قومی به نام ،ًا با تجزيۀ ترکيه، عراق، سوريه و احتماال ايران اند تددر صد

  .ًتقريبا نا ممکن گرديد" غنی"ھمکاری با " دوستم"را به وجود آورد که برای 

ی قتل عام در او تمايالت جديديش بودند، نخست کوشش نمودند تا با ايجاد سروصد" دوستم"امريکائی ھا که متوجه 

را وادار به عقب نشينی نمايد، " دوستم"اين حرکت به جای آن که . بياورند" سرعقل"ھا، وی را به زعم خودشان کانتينر

بوده " رامسفيلد"و " ديک چينی" تا با صراحت اعالم بدارد که تمام آنچه را انجام داده به دستور مستقيم واداشتوی را 

گرفتار نمايند، در دومين " کلينتن"و" ميالسويچ"ًاستند خود را مجددا به افتضاح نوع امريکائی ھا که نمی خو. است

ًرسما معاون اول رئيس جمھور افغانستان بود، از دادن ويزای ديدار امريکا برايش " دوستم"حرکت، در حالی که 

تمام آنھائی که با مغز خويش زياد جدی گرفته نشد، مگر به " دوستم"خودداری نمودند، ھرچند اين حرکت ھم از جانب 

" غنی"از جانب امريکا آغاز يافته دير و يا زود " دوستم"ًمی انديشند نه به جھاز ھاضمه، مستقيما فھماند که جنگ عليه 
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نيز خود را در مسأله داخل " تحاديۀ اروپاا"يه زمانی وضاحت بيشتر يافت که مجبور است عليه وی اقدام نمايد، اين قض

  .را نشخوار نمودند" دوستم"ی محاکمۀ ساخته، تقاضا

و باندش حرکت نمايد، " اتمر"، "غنی"که نوشتم بر مبنای دوعامل محدود کننده نمی توانست، به خواست " دوستم"

زادگاھش  ضمن آن که اينجا و آنجا در صدد خنثا ساختن برنامه ھای امريکا برآمد، به ناگزير خود را بيشتر در

در چنين زمانيست که سوءقصد عليه وی به مثابۀ آخرين . احتمال کشته شدنش را کاھش دھدمصروف ساخت تا حد اقل 

وقتی سوءقصد بعد از دادن تلفات و جنگ يازده ساعته، ناکام ساخته می . رھا می گردد" غنی"تير از کمان امريکا و 

ن که افسار دھانش را باز نموده به افشاگری ، ضمن آحوصله به خرج داده بود" غنی"ليه که تا آنزمان ع" دوستم"شود، 

بود، زندانی ساخته برای گرفتن اقرار به گفتۀ خودش که " ايشچی"آغاز کرد، عامل اجرائی سوءقصد را که شخص 

  " ساختدروازۀ الھوریکونش را " نفر بروی تجاوز جنسی نموده اند، ٩گويا 

، امريکا و "غنی"شد، ھمه می دانيم که " حنيف اتمر" با خواستار برخورد"ايشچی"به استناد اقرار " دوستم"وقتی 

، اما در واقعيت امر دفاع از سياست ھای خودشان آنقدر "ايشچی"اتحاديۀ اروپا ھمه در ظاھر امر به حمايت از 

بوده که بر " غلمانی"و يا " حور" اش ياد کردند توگوئی وی "دروازۀ الھوری"را مظلوم نمايش دادند و از " ايشچی"

در اين سروصدا ھيچ کس از خود نپرسيد . مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است" دوستم"زمين پای گذاشته و از طرف 

 آنچه مسلم است ارضای غريزۀ جنسی به - . چنان ظلمی را در حقش نموده بود" دوستم"چه کرده بود که " ايشچی"که 

 ".ن، او را خر بکند دل درد می شودگالب بر روی تا"ھيچ وجه مطرح نبوده چه به گفتۀ مردم کابل 

قلم زده گلوپاره می کنند، کسانی اند که تا امروز " کون ايشچی"جالب اينجاست که اکثريت کسانی که اينک به دفاع از 

. حتا برای يک بار ھم که شده، عليه تجاوزات سربازان امريکائی و انگليس در افغانستان، و عراق زبان باز نکرده اند

آنھا . آشناست و نه ھم برای امريکائی ھای با اخالق" گوانتانامو"و " بگرام"، "ابوغريب"نام " اتحاديۀ اروپا"نه برای 

به ارتباط گرفتن اقرار از محبوسان صادر " ديک چينی"نشان می دھند تو گوئی وقتی فرمان از خود چنان عکس العمل 

آنھا نمی خواھند بپذيرند که سرآغاز قانونی . زی خبر ندارندمی شد، آنھا ھنوز در رحم مادرھايشان بودند و از ھيچ چي

 ، نوکرانی"دوستم"ساختن تجاوز به عنف عليه زندانيان جھت گرفتن اقرار، سيستم امپرياليزم بوده و افرادی از قماش 

قا به صدھا و نوکرانی که در سراسر جھان از اروپا گرفته تا امريکا و از امريکای التين گرفته تا افري. بيش نيستند

   .ھزاران نمونۀ آن وجود دارد

در اين مضحکه بيشتر به خاطر آنھائی متأسفم که نا آگاھانه يک جنگ نيابتی جديد را به مثابۀ اختالفات قومی پذيرفته، 

 شرافتش را حراج می کند و" غنی"ًبه جای حمله و افشای سياست ھای امپرياليزم، يکی تلويحا و يا آشکارا به دفاع از 

  ".دوستم"آن ديگری در دفاع از 

  ادامه دارد

 


