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  موسوی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠۶
  

  سوگلی حرم استعمار" غنی"
اد  پايش را در داخل افغانستان گذاشته با عقدقرار د١٩از ھمان نخستين روز ھائی که استعمار انگليس در دھۀ اول قرن 

مقاوله ای را به امضاء رسانيد، جھت تصرف و ادارۀ افغانستان در کنار استفاده از  "النفنستن و شاه شجاع درانی"بين 

صد ھا تکتيک و نيرنگ استعماری، استفاده از تضاد ھای قبيله ئی و قبايل متعدد پشتون را يکی مقابل ديگری مورد 

ت خارجی ، ھميشه جايگاه خاص خودش را در سياسمان روز تا اينکًاستفاده قرار دادن تقريبا در تمام مدت از ھ

  .در مواجھه با افغانستان دارا بوده استانگليسھا 

ھا تا می توانست جھت " بارکزائی"ھا و " سدوزائی"يعنی " درانی"يعنی در آغاز با استفاده از تضاد درونی قبايل 

 احفادش دست مرحمت کشيده ھميشه آنھا و روی شاه شجاع ترساندن و رام نگھداشتن اميردوست محمد خان، بر سر و

بعد ھا که . آويزان نگه می داشت" امير"معروف بر گردن نحيف " شمشير داموکلس"ۀ وسيلۀ فشار و يا ھمان برا به مثا

اندان بارکزائی تا حدودی تثبيت شد و در حد زيادی خطر احيای قدرت سدوزائی ھا از بين رفت، فردی از حاکميت خ

خاندان بارکزائی از جمله برادر و برادرزادگان و نواسه ھای امير دوست محمد خان را با عزت و احترامی که در خور 

مايه است، در ھندوستان مھمان نوازی نموده، به حکمدار و امير وقت می فھماند که اگر وی از اجرای ويک مزدور فر

  .دارددر خدمت حاضر را دساتيرش سرپيچی نمايد، طرف مقابل 

وب می دانستند، ھر آنچه را دارند از برکت ارباب آنھا انگليسھا است، خحکمداران و امرای ميھنفروش افغانستان ھم که 

رقص جديدی را به نمايش دم جنبانيده از موضع سگھای دست آموز استعمار آمادگی آن را داشتند تا با ھر اشارۀ ارباب، 

  .شان را تضمين نمايندبگذارند تا بدان وسيله استمرار قدرت 

چنين وضعيتی به استعمار انگليس محدود نمانده، روسھا نيز با درسگيری از انگليسھا، در مناسبات شان با نوکران 

را وادار می ساختند تا جھت جلوگيری از "  امين- تره کی "سياست را پيش گرفته، به ھمان سانپرچمی شان عين  - خلقی

، به ھر ساز آنھا رقصيده در جھت تعميل اميال سوسيال امپرياليزم "ببرک"مار روس سوگلی حرم استعبه قدرت رسيدن 

 وی "گالب زوی"نيز ادامه يافته يک روز از " ببرک"اين وضعيت در زمان  . روس از ھيچ جانفشانيی دريغ نورزند

   ...و " سليمان اليق"، "داکتر نجيب" و در نھايت از "تنی"را برحذر می داشت، روز ديگر از 
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 از جانب اجانب به روسھا ھم محدود نمانده، به گواھی تاريخ که اندهمداران دست نشکحفظ شمشير داموکلس بر گردن ح

 به کار بسته، با تشديد رقابت بين ھمدولت ھای ايران و پاکستان نيز عين سياست را در قبال رھبران احزاب جھادی 

  .ندانداخته بود" دور خوب کدام يک استنوکر و مز"آنھا، در واقع ھمه را در يک مسابقۀ 

وقتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا بر افغانستان لشکر کشيد، در واقع چھار تن از مزدورانش بيشتر از ديگرنوکران، 

  ".اشرف غنی" و "جاللیعلی احمد"، "حامد کرزی"، "زلمی خليلزاد. "مورد توجه قرار داشت

 با به دور انداختن تابعيت افغانستان، وظيفه گرفت تا از موضع يک امريکائی در "خليلزاد"از ميان چھارتن نامبرده، 

قبال قضايای افغانستان وظايفش را انجام دھد، از سه تن ديگر، امپرياليزم با آن که روی برخی محاسبات، به خصوص 

مان برگزيد، مگر دو تن ديگر را را بر رقباء ترجيح داده و وی را به مقام سرکردۀ غال" کرزی"تعلقات قومی و قبايلی، 

 در وفاداری و نوکر منشی کمترين کوتاھيی از وی سر نبايد می فھماند که "کرزی"ھميشه در آستينش نگھداشته، به 

  .د گردانيدنزند، در غير آن رقبايش را بر وی پيروز خواھب

تش به استعمار  و ا به پاس خدموی نھمبا آسپرد " اشرف غنی"قدرت را به " کرزی"اين حالت تا زمانی ادامه يافت که 

. دنخيانتش به مردم و کشور انتظار داشت تا در روياروئی ھای احتمالی آينده، اشغالگران بروی دست نوازش بکش

يا نمی دانست و يا نمی خواست بداند که در توليد انبوه سرمايه داری، ھيچ چيزی تضمين بقای جاويدان " کرزی"

 شد، به مانند يک شیء گنديده سپری و وقتی تاريخ مصرفش ريخ مصرف خاص خود را داردنداشته، ھر چيزی يک تا

  .و آلوده ساز به دور افگنده خواھد شد

عطاء محمد "حين جلوگيری از پرواز " عبدهللا- غنی"اند ھای بوقايع چند روز اخير از جمله حمايت قاطع اشغالگران از 

 کانديد، که نمی تواند بدون دستور اشغالگران و ١٢ کانديد وزير از ١١رفتن به قندھار و در نھايت رأی اعتماد گ" نور

فھماند که در مقطع کنونی، نه تنھا وی نمی تواند و حق ندارد کاری " کرزی" به دست آمده باشد، به دالرصرف ميليونھا 

  .اھد دادانجام دھد، بلکه به ھيچ کسی اجازۀ چنين امری را نخو" عبدهللا-غنی"جھت تضعيف قدرت 

درس الزم گرفته اند و يا نه، آينده روشن " عبدهللا- غنی"و باندش از اين دو حمايت علنی اشغالگران از " کرزی"اين که 

بر ھمه " اتمر-غنی"ًمگر يک نکته کامال روشن است که در جنگ قدرت ميان مزدوران در مقطع کنونی . خواھد نمود

 به اين - و يا ھم زمان جدائی بين آن دو نرسدد، ن رااز رده خارج ننماييشخو، اندست باالتر داشته، تا زمانی که خودش

به زير کشد، را  و تمام نظام مستعمراتی آنھادر غياب جنبش مقاومت مردمی که  - موضوع جداگانه پرداخته خواھد شد

  .د شدنساير نوکران بروی ارجحيت داده نخواھ

ست جمھوری آينده در افغانستان قضاوت نمود، مگر تا جائی که از سير ھرچند ھنوز زود است تا در مورد انتخابات ريا

و روند جريانات بر می آيد، نه تنھا احتمال اين که در زمان معين انتخابات برگزار نگردد، بعيد نيست، بلکه اگر 

 رئيس "اتمر " و يا"غنی: "انتخاباتی ھم برگزار گردد، از ھم اکنون رئيس جمھور آينده و معاون اولش معلوم است

  .معاون دوم" دانش"معاون اول و " عبدهللا"جمھور، 

توده ھای ميليونی افغانستان ھرگاه نمی خواھند چنين گردد، بايد به پاخاسته، با اتخاذ شيوه ھای مناسب مبارزه که چيزی 

 .ريخ بفرستندنيست، اشغالگران و نوکرانش را به زباله دانی تا" سه سالح خلق"به جز جانفشانی برای ايجاد 

  


