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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  زنده ياد قيوم رھبر: نويسنده
  )ساما(کميتۀ فرھنگی : بازتکثير

  ٢٠١٧  اکتوبر٠٢

  از مسکو تا واشنگتن از سراب تا سراب

  ٢ -... "حل سياسی" حاشيه ای بر 

  
  قيوم رھبرزنده ياد 

  :تيعمين واققسمت دوم ـ پويش در سرز

دست به ) ١٩٧٨ (١٣۵٧امپرياليسم جنايتکار روس بعد از قريب يک ربع قرن تمھيد و زمينه چينی شيادانه در سال 

به طور کامل به " خلق"و "پرچم"کودتائی خونين زد تا مگر مقدرات کشور ما را از طريق ستون پنجم خود باند ھای 

آن ] مزدوران[بعد از اين که قتل عام، کشتار ھای دسته جمعی، بمباردمان، ترور و وحشت بی نظير . دست گيرد

نتوانست ارادۀ رزمجويانۀ مردم ما را به شکست و انعطاف وادارد و خود رژيم دست نشانده در ميان بحرانات تصفيه ھا 

به سراشيب سقوط و نابودی " پ نابود می ساختمگس را با تو"و تصفيه ھای متقابل، فروپاشيدگی و عدم اطمينانی که 

ناچار با تعويض پيھم نوکران و فرستادن ارتش اشغالگر خود، جنايتی بزرگ ود، ارباب جنايت پيشۀ روسی اش برسيده ب

  .و فراموش ناشدنی را عليه مردم ما و بشريت مترقی مرتکب گرديد

ھری رژيم کودتا و قطع و طرد کامل استعمار از کشور به طور از ابتدای کودتا تا کنون مردم آزادۀ ما برای سرنگونی ق

جنگ مقاومت ملی ما در طی ھشت سال گذشته آن کار نامۀ پرافتخار . شگفت انگيزی بسيج شده و به مبارزه پرداخته اند

  . ه است آن، جايگاه بس رفيعی را اشغال کردۀو حماسی مردم ماست که در امتداد تاريخ ضد استعماری و آزاديخواھان
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 در مقابل ارادۀ زورگويانه و قلدری امپرياليسم روس به لل ناپذير انسان آزاديخواه افغانبدين صورت اراده و ايمان خ

مثابۀ دو نوع عامل متضاد جنگ در جامعۀ ما در حال مصاف نبرد و زورآزمائی است تا بار ديگر در تاريخ بشريت و 

". ايمان خلل ناپذير افغانی غلبه می کند يا سالح مھيب روسی: "بت گردد، که تاريخ پر افتخار آزاديخواھانۀ کشور ما ث

ما نھايت پيروزمند جنگ مقاومت ميھنی مان را بنابر پيشرفت قوانين علمی تکامل اجتماعی در گذشته ھا بررسی کرده 

 ما نيز دو نوع عامل ۀ در جامعدر اينجا می خواھيم روی اين نکته روشنی بيندازيم که. ايم و اکنون سر تکرار آن نداريم

  :جنگ وجود دارد 

 ــ جنگ مقاومت ميھنی مردم ما عليه استعمارگر روسی و مزدوران آن؛ 

 .آن عليه مردم آزادۀ ما" خلقی"و" پرچمی"ــ جنگ نيروی اشغالگر روسی و چوچه سگان 

، چنانچه جنبش مقاومت، طبقات گر چه ھر کدام از اين دو عامل در درون خود از ناھمگونی بزرگی برخوردار است

مختلف مردم ما را در خود احتوا می کند که ھر کدام بنابر منافع طبقاتی و الزامات ايدئولوژيک ــ سياسی پايگاه ھای 

در درون اردوگاه دشمن نيز اين ناھمگونی بنابر تضاد ھای . اجتماعی، سياسی و شيوه ھای مبارزاتی ويژه ای دارد

ولی به طور کلی در جنگ مقاومت ما دو .  دم جنباندن در برابر ارباب روسی روز افزون استدرونی و رقابت برای

نوع ارادۀ متضاد در مقابل ھمديگر با دو سياست متضاد و آشتی ناپذير صف آرائی کرده است که ھستی يکی مستلزم 

  . نابودی ديگری است

ھنگی تا سرحد کودتا و تسلط سياسی بر مقدرات مردم سياستی که استعمار روس را از بھره کشی اقتصادی و تسلط فر

ما و باالخره ارسال قشون نظامی بيش از صد ھزاری اش، رھبری می کند، يک سياست استعماری و نواستعماری 

  . است که ھدف آن از چپاول و غارت اقتصادی، مسخ فرھنگی تا سرحد انقياد و بردگی کامل امتداد دارد) امپرياليستی(

به ھمکاری با ارتجاع " گشايش به طرف شرق" عملکرد اين سياست که از طريق سياست بدنام خروشچف شيوه ھای

ئيد آن تا سرحد توطئه عليه آن تغيير شکل داد، أداخلی افغانستان آغاز گرديد و با مشاطه گری ارتجاع، تقويت و ت

اد که بعد از يک سال و نيم دست و پا زدن در باالخره بعد از کودتا خود را در يک رژيم فاشيستی دست نشانده نمايش د

ًگرداب تباھی نھايتا در کام متروپول خود استعمار روس سقوط نمود و تاکنون نيز فاشيسم لجام گسيختۀ روس بر تمام 

  . جوانب زندگی مردم ما سايۀ منحوس و سياه ترور و وحشت خود را گسترده است

 شيوه و عملکرد ھا، نمی توانست عکس العمل آزاديخواھانۀ مردم ما را بر سياستی چنين با اھداف چنان و با اين گونه

، مبارزۀ مردم ما برای سرنگونی "ھر کجا ظلم، ستم و بھره کشی است؛ مبارزه وجود دارد"نينگيزد و به حکم اين که 

 ھای کال مختلف از قيامرژيم فاشيستی کودتا و آزادی از قيد و بند روابط جابرانۀ استعماری و نواستعماری نيز به اش

گانی شھری تا مقاومت منفی عدم ھمکاری، واکنش ھای طبقاتی و مليتی و محلی خود را تا سرحد مبارزۀ مسلحانه ھم

طبقات و اقشار مختلف ضد استعمار روسی ــ و مزدوران دست . خود انگيختۀ  مردم در سطح ملی گسترش و ارتقاء داد

ًيدئولوژيک و الزامات سياسی و شيوه ھای تشکيالتی خود کامال  از ھم متفامت و در نشاندۀ آن ــ اگر چه در پايگاه ا

ی می کنند و آن مبارزۀ ضد استعمار روس، بيرون قتقابل ھم قرار دارند، ولی در يک نکته به طور عينی با ھم تال

مجموعۀ ملت ماست که اين خواست . انداختن عساکر اشغالگر روس و سرنگونی رژيم دست نشانده و مزدور آن است

ًبناء اين دو سياست از بن و ريشه به طور . خود را در سازمان ھای سياسی و اشکال مبارزاتی متعدد نشان می دھد

  .آشتی ناپذيری با ھم در تضاد بوده و پيروزی يکی به طور حتمی مستلزم نابودی ديگری است و راه سومی وجود ندارد
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ردم ما را در آتش خود می سوزد و مقدرات مردم ما را چه در زير چکمه ھای جنگی که اکنون مدت ھشت سال است م

خون آلود اشغالگر روسی و چه در پناھگاه ھای آوارگی دستخوش نابودی ساخته است، در ماھيت خود دو نوع عوامل 

  :جنگ را در خود نھفته دارد

گ بھره کشی و جنگ ضد بھره جنگ استعماری و جنگ ضد استعماری، جنگ تجاوزی و جنگ ضد تجاوزی، جن

کشی، جنگ مسخ فرھنگی و جنگ ضد مسخ فرھنگی، جنگ نابود کننده و جنگ ھستی آفرين؛ خالصه جنگ 

اين دو نوع عوامل جنگ از ديدگاه علمی نمی توانند با ھم . غيرعادالنه و جنگ عادالنه در مقابل ھم مصاف داده اند

  . ش کنند، نمی توانند با ھم جمع شوندھمزيستی داشته باشند، نمی توانند با ھم ساز

 روس جنگ عادالنۀ ما را به ديار ۀ ما جنگ غيرعادالنۀ روس را نابود می سازد و يا جنگ غيرعادالنۀيا جنگ عادالن

نيستی می فرستد، در ھر دو صورت نه شکست استعمار روس از افغانستان سيستم امپرياليستی را به طور کامل نابود 

اين مبارزه . ًم شکست مردم ما از استعمار روس آتش مبارزات مردم ما را کامال می تواند از بين ببردمی کند  و نه ھ

ی اين حلقه و اين مرحلۀ مبارزه متوقف نمی شود و تا آن وقتی که بشريت مترقی و زدر ھر حال بعد از شکست و پيرو

  . ادی و آزادگی را برافرازد، ادامه خواھد داشترنجديده و زحمتکش بر ويرانه ھای استعمار ــ ارتجاع کاخ بلند آز

ولی اين ماھيت آشتی ناپذير عوامل جنگنده در دو طرف معادلۀ جنگ، مانع از اين نمی شود که در اين جريان پيشروندۀ 

از بطن جنگ و از روزی که جنگ آغاز يافته است، به طور علمی عوامل صلح . تاريخی عوامل صلح نيز رشد نمايد

و ھيچ صلح . ھيچ جنگی بدون فرجام صلح آميز آن در جھان وجود نداشته و نخواھد داشت. آن تولد يافته اندنيز با 

جنگ با صلح و . دوامداری بدون جنگی که آن را به وجود آورده و جنگی که بدان منتھی می شود، وجود نخواھد داشت

  .  ھای اجتماعی استصلح با جنگ رابطۀ تنگاتنگ دارد و اين قانون اساسی تمام پديده

ولی بايد گفت که چنانچه عوامل جنگ در کشور ما يکسان نبوده و عالوه بر دو طرف متضاد و آشتی ناپذير جنگ، تعدد 

 گسترده در آن حکومت می کند، ھمچنان ما دو نوع عوامل صلح را بايد در جنگ کنونی )Heterogeny(و ناھمگونی 

  . د اين ناھمگونی را حمل می کندخود نشانه گيری نمائيم که در بطن خو

چوف و زمانی ھم از دھان چوچه سگان مزدور آن از ببرک ح روسی است که گاھی از زبان گوربيکی از آن ھا صل

ماھيت اين صلح، خلع سالح کردن نيرو ھای مقاومت و مردم، تسلط کامل روس بر . گرفته تا نجيب بيرون می جھد

در " حل مسائل اطراف افغانستان"ًصلحی که اکثرا به نام . د کامل ميھن ماستمقدرات کشور ما و در نتيجه انقيا

نابود کردن مقاومت : اين صلح بر چھار پايۀ اساسی تکيه دارد. مناسبات و روابط بين المللی خود را نمايش می دھد

از طريق حمالت ھوائی افغانستان؛ مأيوس کردن مردم از نيرو ھای مقاومت، فشار بر ايران و به خصوص بر پاکستان 

  .و خرابکاری و بمب گذاری در محالت پرجمعيت؛ و اغواگری و صلح خواھی در سطح بين المللی

" نوشادر"ولی اين چھار پايۀ متحرک و ناھمگون و متناقض بر شانه ھای خود آرزوی مرده ای را حمل می کند که 

  . روس در طی ھشت سال نتوانسته است آن را به حرکت وادارد

عناصر اين صلح آزادی کامل . يگرش صلح مردم افغانستان است که با زبان گويای تفنگ آن را بيان داشته اندد

افغانستان، اعادۀ حق حاکميت ملی، حفظ تماميت ارضی و اخراج کامل بدون قيد و شرط و فوری ارتش اشغالگر روس 

نی رژيم دست نشانده و مجازات مزدوران حلقه به ًاز افغانستان است که لزوما شکست کامل امپرياليسم روس و سرنگو

  . گوش آن را نيز به ھمراه دارد

شکست امپرياليسم روس در افغانستان و تحصيل استقالل و آزادی ملی آن الزام اجتناب ناپذير سياسی است که بدون آن 

ی که تحقق انقالب ملی ـ خام طمعان و شيادان. انقالب ملی ـ دموکراتيک ما گامی ھم نمی تواند به جلو بردارد
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دموکراتيک را در ورای شکست امپرياليسم روس و صلح شرافتمندانه مبنی بر تحقق آزادی ملی کامل و واقعی کشور 

می برند و ھر قدر بيشتر خود را در لفافه ھای انقالبی نما و يا متبرک بپوشانند، بيشتر در " ره به ترکستان"ما می دانند 

  .گی و اپورتونيسم فرو می روندلجن زار از خود بيگان

ميان اين دو نوع صلح دريائی از آتش و خون در جريان است و تالقی آن دو نه از نظر ايدئولوژيک و نه ھم از ديدگاه 

  .عملی امکان پذير نيست

 تا ميان ت زنده، ملموس و گويا مانع از آن نمی شود که عده ای نابخرد و يا فرصت طلب در پی اين باشنديعولی اين واق

دو نوع صلح، ميان اين دو نوع اراده، ميان اين دو نوع ھدف و دورنما پلی بزنند و طرح ھای ميانگين و ميانجی خود 

اگر چه برخورد ھای . حل ارائه دارند که ما به برخی از آن ھا به طور مختصر اشاراتی می نمائيمھای را به عنوان راه 

توسط نيرو ھای مختلف با اھداف متفاوت عنوان شده است که ما به " ازشیس"سياسی ــ عملی نسبت به مسألۀ صلح 

طور مفصل در اين مقال در ماھيت ھر کدام از آن ھا نمی توانيم عميق شويم، اما فقط با رسم خطوط کلی آن، می توان 

  :جھت گيری کلی آن ھا را نشانه گيری نمود

 طرح )٨٠(بازار مشترک اروپا در اوائل سال ھای ) ١٩٧٩(مبر ی مستقيم روس در افغانستان در دسبعد از تجاوز نظام

پيشنھادی الرد کارينتون وزير خارجۀ اسبق انگليس درمورد افغانستان را به عنوان يک طرح اروپائی قبول و پيشنھاد 

  . نفع توصيه نمود آن را به جامعۀ بين المللی و اطراف ذی

ن که برگزاری يک کنفرانس بين المللی را در مورد حل مسألۀ افغانستان پيش بينی می نمود، عالوه بر طرح کارينتو

اشتراک پنج عضو دائمی شورای امنيت ملل متحد، از کشور ھای ھمسايۀ افغانستان مانند ايران، پاکستان، ھند و برخی 

. سألــۀ افغانستان دعوت به عمل می آورداز کشور ھای اسالمی نيز برای بحث و مذاکره و کوشش در راه حل م

ح خود انعکاس داده بود که بايد رکارينتون گويا موقيعت روسی ــ امريکائی، غير منسلک و اسالمی افغانستان را در ط

اين طرح که در فورمولبندی ھای عملی . نمايندگانی از اين جريانات بين المللی در حل قضيۀ افغانستان سھمگيری نمايند

اشتراک نمايندگان دولت دست نشاندۀ روس و مجاھدين افغان را نيز در مراحل معينی از اين کنفرانس پيش بينی خود 

گرچه طرح . می کرد، به علت مخالفت روسيه بنابر اين که طرح غيرواقعی و غيرعمليست، از اعتبار ساقط گرديد

 کنفرانس بين المللی و زير فشار قرار دادن کارينتون به طور عملی از صحنه خارج شده است، ولی ھنوز ھم فکر،

  . روس از جانب افکار عمومی جھان نزد بسياری از کشور ھای جھان به خصوص در قارۀ اروپا وجود دارد

 که برای بحث روی مسائل خلع سالح ھسته ئی منعقد شده  )٨١(در کنفرانس بين المللی سوسياليست ھا در مادريد سال 

يا حزب سوسيال دموکراسی افغانستان " افغان ملت"که خود را در مجامع بين المللی نمايندۀ " نواکم"بود، آقای امين 

به شمول پرچمی ھا (می داند، طرحی برای آشتی ملی در اين مجمع بين المللی ارائه داد که در آن يک حکومت ائتالفی 

اين که آيا غالم محمد . مطرح گرديده بود" عبدالرحيم زی"زير رھبری غالم محمد فرھاد و يا عبدالملک ) ــ خلقی ھا

ثق در دست نداريم، ولی آنچه واضع وبا اين طرح موافق بودند يا خير، ھنوز اطالعات م" عبدالرحيم زی"و يا " فرھاد"

 مانند ۀاست، اينست که روس ھا ھمزمان با اين طرح می خواستند در افغانستان اشخاص صاحب نفوذ و صاحب وجھ

َو غيره را به دور طرح ھای سازشکارانۀ خود جلب نمايند و برای ھمچو عناصر تا حدودی شرايط " عبدالرحيم زی"

نيز روی طرح کار می کرد که با تحقق آن روس ھا " عبدالرحيم زی"اسی را نيز فراھم کرده بودند و مساعد مبارزۀ سي

اين بود که روس ھا فقط به سه شرط " م زیعبدالرحي"پايه ھای اين طرح طبق اظھارات . از افغانستان خارج می شوند

ھا صدمه ای وارد نيايد، دوم اين که قرارداد ھای " خلقی"ھا و " پرچمی"يکی اين که به : از افغانستان خارج می شوند

 بايد به رسميت شناخته شوند و سوم اين که يک حکومت غير مخالف روس در افغانستان ٧٨منعقده ميان دولتين از سال 
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ًی از عناصر سرشناس جامعۀ افغانی عملی می گرديد که می توانست ظاھرا ااين طرح بايد توسط عده .  آيدروی کار

الترناتيفی در مقابل دولت دست نشانده باشد که در عين حال بايد خالء واقعی سياسی را پر کند و مانع به قدرت رسيدن 

  . ً صورت عجالتا خودداری می کنيمما از تفصيل بيشتر در اين. عناصر مجاھد در افغانستان شود

به علت دوری شان از سرزمين واقعيت انعکاس الزم خود را در ميان نيرو ھای " واکمن"به ھر حال، طرح آقای 

مقاومت نيافت و حتی در ميان مجامع بين المللی و عناصر افغانی در خارج نيز بدان برخورد جدی صورت نگرفت و تا 

راموشی مانده است و ھيچ گونه بازتاب خود را چه در ميان مجاھدين و مردم افغانستان، اکنون طرح مذکور در طاق ف

  .چه در داخل و چه در مراجع بين المللی نداده است

از چندين سال بدين سو، محمد ظاھرشاه، پادشاه سابق افغانستان، به عنوان مھره ای که می تواند در توافقات ميان 

نقش بازی کند، سر " آشتی ملی" جانب را کسب نموده و به مثابۀ عنصر رھبری کننده اعتماد ھر دو" غرب"و " شرق"

  .زبان ھا است

سياست کلی ظاھرخان در طول چند سال برين بوده است که طرح ھا و سياست ھای خود را به اطالع عموم نمی رساند 

ائل را در پشت پرده با قدرت ھای و می خواھد با تکيه بر سرمايۀ چھل و چند سال حکومت خود و خانواده اش مس

وی است که در طی چندين سال توانسته خود را در اذھان توده ھای " افسانه ساز"درست اين سياست . بزرگ حل نمايد

ت يعقب ماندگی مفرط فرھنگی نه با واقميليونی مردم ما تا حدودی مطرح سازد، توده ھائی که به طور عموم بنابر ع

ًو بين المللی، بلکه با مشتی پندار و افسانه ھا گالويز اند و اکثرا ھم اين گونه پندار ھا و افسانه ھای تلخ و بغرنج ملی 

مورد سوء " خواست توده ھا "ھای توده ئی است که از طرف قدرت ھای بزرگ و عناصر فرصت طلب به عنوان 

  .استفاده قرار می گيرد

ستار برگشت ظاھرخان و گرفتن زمام امور به دست خود اند، ولی ت دارد که تعداد چشمگيری از مردم ما خوايعاين واق

يک عکس العمل . ًاين خواست کامال عکس العملی است و بر پايۀ منافع و مصالح آنی و يا آتی مردم استوار نيست

کفن  "ت می کند که کارد را به استخوان مردم رسانده است و مردم به اصطالح بهأت تلخ نشعيدوگانه ای که از يک واق

  ".کش قديم خدا بيامرزی می فرستند

از يک طرف استعمارگر روس و رژيم فاشيستی ترور و اختناق بی نظير و بی مانندی را در کشور ما پھن کرده است 

که در نتيجۀ آن يک ميليون نفر از مردم ما را از تيغ گذرانده و بيش از سه ميليون را آواره و دربدر ساخته و از جانب 

ت ھای پاکستان و ايران به ھمدستی قدرت ھای بزرگ عناصر بی کفايت، نابخرد و تنگ نظر و بی مسؤوليت ديگر دول

را بر سرنوشت و مقدرات مردم ما حاکم ساخته اند که به نام اسالم خواھی و دين پناھی جنايات بزرگی را در حق مردم 

دست بيگانه در غياب يک جريان  رھبران ساختۀبيزاری از روس استعمارگر و تنفر از . و ملت ما مرتکب شده اند

روشنگر مسلط بر اذھان و وجدان مردم، آن ھا را در دام اوھام گذشته گرائی می اندازد و بدين صورت تمنای بد از 

  .بدتر خود را در خواست مردم برای بازگشت ظاھرخان متجلی می سازد

 که نيرو ھای مقاومت مسلح مردم از آن حمايت نمی کنند و يکی اين: ولی ظاھرخان از ھردو پاشنۀ خود زخم پذير است

ًيا اقال اگر نه بخش بزرگی، اقال بخش قابل مالحظه ای از آن، با آمدن ظاھرخان به طور علنی و يا ضمنی مخالفت خود  ً

بور می سازد تا ًرا اظھار داشته اند، ثانيا اين که نداشتن پايگاه مطمئن سياسی ــ نظامی در ميان مردم ظاھرخان را مج

  :به طور کلی و عمده برتوافقات بين المللی تکيه نمايد، توافقی که فقط در دو حالت امکان پذير است

يکی اين که جنبش مقاومت کنونی ما بدان حدی از پختگی و صالبت خود برسد که در آن منافع دو ابر قدرت 

نبش مقاومت کنونی در زير رھبری عناصر مستقل و اين فقط در صورتی است که ج. امپرياليستی با خطر مواجه شود
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انقالبی به وحدت برسد و برنامه ھای انقالبی خود را خالف خواست دو ابر قدرت امپرياليستی در صحنۀ عمل پياده 

  . نمايد

جھان به يعنی در تجديد تقسيم (دوم اين که دو ابرقدرت امپرياليستی به توافقاتی کلی در سطح بين المللی اقدام نمايند 

در شرايط کنونی ھيچ کدام از اين دو شرط متوفر . و افغانستان جزئی ازين توافق کلی باشد) طور کلی به توافقاتی برسند

اظھار . شم نمی خوردًبناء تبانی و توافق دو ابرقدرت بر روی مسألۀ افغانستان چنانچه ديروز، امروز نيز به چ. نيست

 را بايد آن پردۀ دودی دانست که در ورای آن بزرگ ترين جنايات عصر با چوف و کرشمه ھای نجيبنظر ھای گورب

بدين صورت بايد ظاھرخان و حواريون او را به .  می شودعملیقساوت و بی رحمی غيرقابل تصوری به طور مستمر 

جودی ندارد ت وعيطور کلی به عنوان مسألۀ توافق دو ابرقدرت مطرح بحث قرارداد؛ چه اين مسأله به طور مستقل واق

  .و فقط می تواند در اوضاع و شرايط ويژۀ تبانی مورد بحث قرار گيرد

 مصاحبۀ ،)٨٣( در سال  Le Monde مصاحبه او در لوموند ،)٨١(کويتی در سال " المجلۀ"مصاحبۀ ظاھرخان با 

 آيد و ھم يار ھم لعل به دست" چند روز قبل؛ ھمگی نشاندھندۀ آن سياستی است که The Muslim" مسلم"ايشان در 

  .، آنچه در اوضاع خونبار ملت ما نمی تواند به طور واقعی تحقق يابد" نرنجد

البته بحث روی محمد ظاھر شاه به عنوان مھره ای برای تبانی دو ابرقدرت معنی آن را نمی دھد که وی و حواريونش 

  .يگانه عنصر و مرجع حل سازشی قضيۀ افغانستان اند

در اين . ه جنبش مقاومت ما نيز با افرازات سياسی خود نيرو ھای مختلفی را بيرون داده استدر جريان چند سال گذشت

البته اين . ميان نطفه بندی يک جريان سازشکار در درون جنبش مقاومت از دير زمانی به طور واضح قابل رويت است

حل سياسی مسئلۀ افغانستان را ــ جريان سازشکار نيز محصور به نيرو ھا و شخصيت ھائی که در سخنرانی ھای خود 

می دانند و اگر روزی می خواھند توافقات پشت پردۀ خود را در موسم حج لباس متبرک مذھبی " قاب قوسين او ادنی"

بپوشانند و وقتی پرده ھا پائين می افتد، چيزی بر صحنه ظاھر نمی شود، بناچار راه از کعبه گل به کعبه دل می برند و 

  ر سفيد برون می کنند؛ نمی شود سر از دريچۀ قص

ت امر نيرو ھای به ظاھر جنگ عي، ولی در واق"آنچه می نمايند، ھستند"اين ھا آن نيرو ھای سازشکاری ھستند که اقال 

طلبی نيز در يمين و يسار به انتظار نشسته و به اصطالح ترازو بر زمين می زنند تا در معامالت سازشی جايگاه 

 اين البته ھمزمان با تقسيم وظيفه ايست که اربابان پشت پردۀ شان برای ھرکدام اين ھا تعيين کرده .بھتری به دست آورند

  . اند

  ھرچه استاد ازل گفت بگو می گويـم     نه طوطی صفتم داشته اندـدر پس آئي

 راشن آن ھا ھمگی از پايۀ منطقی اين گفته در وابستگی عميق و چند جانبۀ اين نيرو ھاست که از پول تا سالح تا خيمه و

  .رسانده اند" امارت" می رسد که آن ھا را از پس کوچه ھای پشاور تا سرير یآن منابع

اين گونه نيرو ھا که قوت و نفوذ خود را مديون سالح و پول خيراتی ھستند، نمی توانند سياست مستقل از منابع ايجاد 

 آن ھا قصد سازش با حريف را داشته باشند، آن ھا را با نوک کنندۀ خود داشته باشند و در تحليل نھائی وقتی اربابان

بيدار کرده و دو " امارت"انگشت در مسير دلخواه خود قرار می دھند و در صورت مخالفت، آن ھا را از خواب سنگين 

  .باره در جايگاه واقعی شان قرار می دھند، که بايد منتظر آن روز بود

از طرف قدرت ھای بزرگ و نيرو " مطلوب " برای رسيدن به حل " سياسی "  و ولی بايد گفت که مبارزۀ ديپلماتيک

  .ھای مقاومت ھر کدام بنابر منافع ويژۀ خود در جريان است که اين موضوع بحث قسمت آينده اين مقاله خواھد بود

  ادامه دارد


