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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اگست ٠۴

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

٧  

ی دوم، مطلبی به ، اين سازندۀ اولين ساختار سوسياليستی در يک کشور و فاتح بالمنازعۀ جنگ جھان"ستالين"زمانی از 

  :ھا در پيروزی يک امر خوانده بودم که نقل به مفھوم آن چنين استارتباط نقش کادر

وقتی يک مشی مورد قبول قرار می گيرد، سرنوشت ھمه چيز حتا مشی را نيز کادرھائی که آن را اجراء می کند، "

  "تعيين می نمايد

مريکا از نخستين روز ھای تجاوز علنی اش و حتا دھه ھا قبل در اين ھيچ جای شکی نيست که امپرياليزم جنايتگستر ا

از آن، می خواست تا از طريق پخش و گسترش نفوذش در شمال افغانستان، محاصرۀ شوروی آنزمان و روسيۀ کنونی 

در سقوط " جميلی" تکميلی آقای -و نظرات اصالحی" صمد غوث"را کامل نمايد، مسأله ای که به استناد نوشتۀ آقای 

نقش خاص خود را داشته است، مگر اين که چنين سياستی را چگونه بايد متحقق " فاجعۀ ثور"و " داوود"ئيس جمھور ر

  . ساخت بر می گردد به فردی که می بايد آن را اجراء نمايد

و باندش از يک سو و فردی با " غنی"می آيد، مسلم است که انتخاب روند وقايع فعلی در افغانستان برآنچه از 

و حواريونش از سوی ديگر، آن عوامل اجرائيی اند که نه تنھا خود را مفتضح خاص و عام " عبدهللا"صوصيات خ

ساخته اند، بلکه امريکا را نيز به چنان مشکلی مواجه ساخته اند، که نجاتش از مخمصه بدون پذيرفتن مخاطره با حيات 

  .سياسی مجريانش اجتناب ناپذير می باشد

را با " دوستم"می باشد، وقتی نتوانست " متفکر دوم جھان از آخر" "امينی" ھمکار عزيز ما آقای که به گفتۀ" غنی"

برنامه ھايش موافق خودش بسازد، به صورت بسيار پيش پای افتاده و کوچه بازاری شروع کرد به زعم خودش 

و از وی تعريف و " ء گذاشتنخربوزه زير بغل عطا"را دامن زدن آنھم از طريق " دوستم"و " عطاء"اختالفات بين 

اين جاسوس بی آزرم که به حمايت بادارش سخت مغرور است و فکر می کند با برخورداری از آن . تمجيد کردن

ًحمايت می تواند ھمه را بفريبد، نمی توانست درک نمايد که حريفانش کامال دست وی را خوانده و می دانند که تمام 

  .ًرا زير بالش نمايد، بعدا نوبت خود آنھا خواھد رسيد" دوستم" آنزمان است که سر کرنش ھا و عجز و البه اش فقط تا
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در " غنی"را می توانستند درک نمايند، ضمن تثبيت مواضع شان به وسيلۀ شخص " غنی"آنھا که نوشتم اميال و نيات 

ايستاده " دوستم"ند، در کنار جنگ قدرت درونی خودشان، در عمل بر مبنای ھمان تعھدات استخباراتی که داشتند و دار

  . را خالی نمودند" غنی"شده، به اصطالح پشت 

که فکر می کند چيزی از سياست به دماغش رسيده، به دنبال خبط اول، خبط دومش را با نزديکی بيش از حد با " غنی"

و معنايش را نمی داند و به را بدرستی نخوانده " قل ھوهللا احد"اين دلقک احمق که تا ھنوز سورۀ . مرتکب شد" گلبدين"

فرزند "نواسۀ پيامبر اسالم را " حسين بن علی"، "لم يلد و لم يولد"ھمان اساس خالف متن صريح آن سوره که می گويد 

 اگر روحانيت افغانستان درباری، نواله خور و نوکر امپرياليزم نمی بود می بايست وی را به -معرفی می دارد، " خدا

 اين ظرفيت دماغی - مبنای قانون اساسی استعمار ساخته اش از رياست جمھوری خلع می نمودرباقل جرم نفی قرآن حد 

به دور شان جمع " گلبدين"را ندارد تا بداند که حريفانش مردم شان را بر محور ضديت و مبارزه با جنايات طالب و 

ريفانش مفيد ثابت شده، مواضع آنھا را نموده، در واقع چنين صف بندئی بيشتر از آن که برای خودش مفيد باشد، برای ح

  .تقويت می نمايد

  :و اما به ارتباط اين سؤال که عاقبت اينکار به کجا خواھد کشيد، می توان نوشت

" عبدهللا"وباندش با  " غنی"و باندش از يک جانب و" غنی"وباندش با " دوستم"ازآنجائی که ازھمان آغاز ھمکاری بين 

ر مبنای نيازی که امپرياليزم جنايتگستر امريکا بدان ھمکاری ھا داشت به وجود آمده و در ی ديگر، ببو باندش از جان

کليت خود فضای به وجود آمدن آن بيشتر از آن که ضرورت و خواست وحدت طلبی مردم را بازتاب دھد، بيانگر 

ً ھمکاری ھا نيز مستقيما به سازش ھائی بود که در سطح جھان و منطقه در جريان بود، در نتيجه دوام و يا گسست آن

  .وابسته می باشد" محقق"، "عبدهللا"، "دوستم"، "غنی"سياست ھای منطقه ئی و جھانی باداران 

 امری که نه تنھا نمی تواند بلکه با -يعنی ھرگاه امريکا بتواند مناسباتش را با روسيه به اوضاع چھار سال قبل برگرداند

 عليه روسيه و پاسخ روسيه عليه امريکا به سمت غير ممکن شدن با سرعت در در نظرداشت تحريم ھای جديد امريکا

 اختالفات کنونی بين امريکا و ترکيه در مورد تسليح -؛ مناسباتش را با ترکيه به ھمان سالھا ھدايت کند-حرکت است

م واليت فقيه در فضای توافق ؛ و باالخره مناسباتش را با رژي-کردھا به وسيلۀ امريکا، چنين دورنمائی را نشان نمی دھد

و تحريمات جديد عليه ايران نمايانگر آن است که امريکا زياد به فکر " ترمپ" عربده کشی ھای -نگھدارد" برجام"

" و محقق" عطاء"و " غنی"و به ھمين سان " دوستم"و " غنی"د خواھيم شد که ؛ ھمه شاھ-بازگشت به آن فضاء نيست

خواھد کرد و نه ھم از " غنی"باز ھم عاشقانه ھمديگر را در آغوش گرفته و نه کسی صحبت از انحصار طلبی ھای 

  .اميددر غير آن فضای به وجود آمده شدت يافته به بحران ھای آينده خواھد انج". دروازۀ الھوری ايشچی"

چه با آن که . ناگفته نماند که نبايد تنھا به عدم سازش باداران اين مزدوران اجانب نگريسته و سازش آنھا را نفی نمود

ًاتحاد به وجود آمده عليه سياست ھای تجاوز کارانۀ امريکا در جھان و منطقه روند رشد خود را می پيمايد و فعال کشور 

" ماندن واالی"می خورند که " قسم جالله"به گفتۀ مردم کابل ... يه، پاکستان و ھائی چون چين، روسيه، ايران، ترک

امريکا نيستند، مگر از آنجائی که مبنای حرکت و سياست ھای شان نه بر منافع خلقھای منطقه استوار و نه آنھا را 

پرده با امريکا سازش نموده، نمايندگی می کند و از جانب ديگر ھريک از آنھا به فکر خودش می باشد، اين که در پس 

  .نمايد، به ھيچ صورت منتفی نيست" غنی"نوکرش را دو دسته تسليم باند 

  ً:مثال

در مورد چين نوشتيم که انگيزۀ چين از زير فشار قرار دادن امريکا در افغانستان و حتا کوريای شمالی، بيرون راندن 

به ھمين سان برای ترکيه، قبول . يتش در آن منطقه می باشدامريکا از بحيرۀ جنوب چين و به رسميت شناختن حق حاکم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

حق قيموميت بر کرد ھا از جانب امريکا که می تواند متضمن حفظ وحدت و تماميت ارضی آن کشور باشد، از اولويت 

برخوردار می باشد، به يقين تازمانی که اين حقوق از جانب امريکا به رسميت شناخته نشود، نه چينی ھا دست از 

را صادر خواھد " غنی"اجازۀ سازش با " دوستم"د کشيد و نه ھم ترکيه  به نمخالفت عليه سياست ھای امريکا خواھ

مسلم است ھرگاه اين دو کشور در زمينۀ اولويت ھای شان با امريکا به توافق برسند، در آنصورت لحظه ای ھم . نمود

  .د به خرچ نخواھند داددر وارد کردن فشار بر مزدوران شان حتا فروش آنھا تردي

اين مناسبات به ارتباط روسيه، ايران و پاکستان تا حدود زيادی به غير از آن چيزيست که امپرياليزم امريکا با چين می 

به صورت مثال اولويت . تواند بدان دست يابد، چه اولويت ھای آنھا تاحدود زيادی برای امريکا غيرقابل پذيرش است

در زمينۀ سرحدات غربی آن که شامل به رسميت . ا آنچه امريکا می خواھد در تقابل قرار داردروسيه در اين زمينه ب

ھای باقی مانده از پيمان وارسا يا به عبارت ديگر به  و پذيرش نقش برترش در تمام کشورشناختن تصرف کريميه

سيای ميانه دوری جستن و آن برگشتن است، در قسمت سرحدات شرقی  از کشور ھای آ"  بوش-گربچوف "قرارداد بين 

روس به رسميت شناختن و عالوه بر اين دو خواست، نقش جھانی روسيه را به مثابۀ يک " حياط خلوت"را قسمتی از 

واضح است که پذيرش اولويت ھای روسيه از جانب . شريک متساوی الحقوق در تمام مناسبات بين المللی پذيرفتن

است بر روی متحدين فعلی آن، به معنای نقطۀ پايان گذاشتن بر سلطۀ بی رقيب امريکا گذشته از آن که سيلی سختی 

امريکا بر جھان نيز می باشد، چيزی که تا کنون امريکا با جان سختی غير قابل باوری از پذيرش آن خودداری می 

  .ھزينه باشدبه ھمين سان پذيرفتن اولويت ھای ايران و پاکستان نيز برای امريکا نمی تواند بدون . نمايد

در ختم اين مختصر می بايد افزود تنھا راه درستی که می تواند کشور و مردم ما را از ورطۀ ھولناکی که در سرراھش 

افشای سياستھای ضد ملی و ضد انسانی تمام " علی و عمر"قرار داده اند، ارتقای آگاھی خودشان و بدون حب و بغض 

نيزم، سکتريزم و وبا چنگ انداختن به ريسمان وحدت ملت و با طرد شوفقط . باندھای شريک در قدرت استعماريست

است که می توان افغانستان را از باز گشت به دھۀ " سه سالح خلق"راسيزم به مثابۀ نقطۀ آغازين حرکت به جانب ايجاد 

ه شکلی از اشکال در ھرگاه در مقطع کنونی تمام آنھائی که دست به قلم می برند و ب. نود قرن گذشته به دور نگھداشت

شکلدھی افکار مردم سھيم ھستند، رسالت شان را درست درک ننموده، يکی به حمايت از امريکا قلم بزند و آن ديگر به 

حمايت نمايد و آن را  استعماری آن - حمايت از روسيه، يکی به حمايت از عربستان سعودی و پروژه ھای فرھنگی

آن به وسيلۀ ايران، يکی از موضع سخنگوی داعش تشيع را در ايجاد داعش ديگری در حمايت از پروژه ھای مشابه 

مسؤول معرفی داشته به صورت مستقيم جنايات داعش را در تخريب مساجد شيعه ھا تئوريزه نمايد و آن ديگری بار 

مرگ بر "ته به جای را عمده ساخ... مالمتی ھا را بر گردن تسنن بيندازد، به ھمين سان ساير اختالفات زبانی ، قومی و 

اين و يا آن تضاد تابع و درجه چندم را چنان بزرگ نمايد که " مرگ بر امپرياليزم"، "مرگ بر اشغالگران"، " امريکا

خودش نيز نتواند از دام آن رھائی يابد، بايد متوجه باشد که تاريخ به نيت و اميالش کمترين ارجی قايل نشده، حکمش را 

  .چيز ديگری نيست" خاين به وطن"حکمی که به جز. می صادر خواھد نموددر مورد وی نيز با بيرح

 


