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  موسوی

  ٢٠١٨  جنوری٠١
  

"CIA " جمعيت اسالمی"و"  
ھائی که امپرياليزم جھانی، به غرض مبارزه عليه ملی گرائی و جنبش ھای پرولتری بنياد و بنيان از ھمان نخستين روز

جھت متشکل شدن در يک را در مصر گذاشت، تالش نموده است تا افرادی " اخوان المسلمين"را به نام " اسالم سياسی"

نھاد مذھبی رياکار، انتخاب نمايد که آنھا نه تنھا ھيچ نوع تعلقی به قوم و ملت خاصی نداشته باشند، نه تنھا از لحاظ 

" مصلحت"ی نموده، زير نام رسيدن به قدرت از محتوای اعتقادی آن تھاعتقادی حاضر باشند اسالم را به مثابۀ ابزار 

بنياد ھای اسالم و ھمان پنج بنای مسلمانی نيز گام گذارند، بلکه حاضر باشند بر روی مردم خويش دست بلند حتا بر

ر گرفتن نداشته نموده با قساوت به قلع و قمع مردم پرداخته، ھيچ ابائی از فروش ميھن و در خدمت دشمنان ميھن قرا

  .ه آن می باشندد ھای منادی اسالم سياسی، متصف بدر واقع اين صفات، ھمان محور مشترکيست که تمام نھا. باشند

در  "سازمان جوانان مسلمان" آن، اسالم سياسی در وجود ۵٠ ھجری شمسی و اوايل دھۀ ۴٠واخر دھۀ ا وقتی در

اال به مثابۀ محور مشترک و يا پيش شرط شرکت در چنان نھادی از آن عرض اندام نمود، تمام صفاتی که در بافغانستان 

  .نيز وجود داشت" جوانان مسلمان"نام برديم در تشکل سلطنت ساختۀ 

آنھا که از ھمان آغاز پيدايش علت وجودی و وظيفه ای را که می بايست انجام می دادند بدرستی می دانستند، ھنوز پای 

نيدن زنده ياد را به خون يکی از بھترين فرزندان خلق رنگين ساخته، با به شھادت رسابه ميدان نگذاشته، دست شان 

ل اعالم داشتند، که پاسداران شب و تحجر، مصمم اند تا به کمک امپرياليزم، ارتجاع داخلی و معدر" سيدال سخندان"

افغانستان سبعانه دررا  ترقی اجتماعی و چرخ تکامل تاريخ و جامعه ايستاده، نمايندگان پيشرفت مقابلارتجاع منطقه، در 

  .به قتل برسانند

و تشديد تضاد ميان افغانستان و پاکستان، ھمه به ياد داريم که آنھا چگونه در خدمت " داوود"با روی کار آمدن 

 ھای عربیو نھاد ھای استخباراتی کشور" MI6"،  " سيا"استخبارات نظامی پاکستان و به اعتبار آن نھاد، در خدمت 

 و حاکميت مزدوران روس در افغانستان، افراد وابسته با اسالم سياسی در ١٣۵٧ فاجعۀ ثور وقوعبا . قرار گرفتند

پاکستان، که به مثابۀ تفنگ ھای پشت کندو برای روز مبادا صيقل ايدئولوژيک خورده، شست و شوی مغزی می شدند، 

ه مثابۀ لشکری آماده به خدمت، به روی صحنه آورده شده، تا کوچکترين رگی از عرق ملی در وجود شان باقی نماند، ب

  .در اسرع وقت صاحب آرگاه و بارگاه در پاکستان گرديدند
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 آموخته بود که جھت اطمينان خودشان و داشتن تضمين ھای محکم، برای سردمداران آن امپرياليزم به  تاريخیتجارب

دين نھاد کوچک و پراکنده ک نھاد بزرگ و منضبط، چنيجای امپرياليزم بسيار به صرفه است که در چنين مواردی به 

مقيم در پاکستان ھای تواند بيشتر به نفع آنھا تمام شود، از ھمين رو بسيار آگاھانه، اسباب انشعاب بين افراد اخوانی  یم

جمعيت " و "نحزب اسالمی گلبدي" پراکنده و شکست خوردۀ سازمان جوانان مسلمان، ایرا فراھم نموده، از درون بقاي

  . در حالی به وجود آمدند، که از لحاظ ماھوی ھيچ گونه تمايزی بين شان وجود نداشت"اسالمی ربانی

منافع ونه پيوندی با مردم افغانستان و اين دو تشکل که به مانند تمام نھاد ھای مشابه وابسته با اسالم سياسی، ھيچ گ

ان را خدمت به امپرياليزم می ساخت و موجوديت شان را تاريخی آن نداشتند به ھمان سانی که علت وجودی ش

امپرياليزم باعث گرديد، تکامل و بقای آنھا نيز در کل منوط به کمکھای امپرياليستی بوده، تا جائی که از مطالعۀ تاريخ 

تضمين را ات شان يد، آنھا قادر نبودند حتا برای چند ھفته، بدون حاتم بخشی ھای امپرياليزم امرار حيآحيات آنھا بر می 

  .نمايند

ھرچند اين دو تشکل و بعد ھا تشکل ھای مشابه، در کل از طرف نھاد ھای استخباراتی امپرياليزم و يا نزديک و خادم 

ياليزم به وجود آمدند و از لحاظ ماھوی تفاوتی با ھمديگر نداشتند، مگر نقش افراد و ميزان تعھد آن افراد به رامپ

" گلبدين"به صورت مثال در حالی که . روت و اسلحه بين آنھا فاصلۀ زيادی را باعث می گرديدامپرياليزم در توزيع ث

به ، م و ايادی آن را دريافت می داشتيز در صد تمام کمکھای نظامی و مالی امپريال۶٣ حدود ٨٠در تمام سالھای دھۀ 

اين تفاوت . صد تعلق می گرفت در٣٧، "یجمعيت اسالم" من جمله ه به اسالم سياسی در پاکستانت وابسنھاد ھایبقيۀ 

از ھمين رو . گذشته از آن که آتش جنگ را بين آنھا ھميشه مشتعل نگاه می داشت، به ارتباط رشد آنھا نيز بی تأثير نبود

به ھريک از قومندانھای داخل " آی. اس. آی"که در جريان آن " اناتومی قومندانھا"بود که الی زمان تطبيق سياست 

ً بھانۀ جلوگيری از فساد اما در حقيقت بستن طناب عبوديت خويش بر گردن آنھا برای روز ھای مبادا، مستقيما کشور به

  . قوی تر بود،نسبت به ساير احزاب" گلبدين "باسلحه و پول توزيع نمود، حز

 - ذبيح - مسعود "يعنی" جمعيت اسالمی"تطبيق اناتومی قومندانھا، به خصوص نقش تسليم طلبانۀ سه قومندان برجستۀ 

از طريق ھمکاری ھای پيدا و پنھان آنھا با دولت وابسته به روس و استفادۀ سرشار از " و اسماعيل خان - وجانشينانش

ناتوانی خود را در فرصت کم در مقايسه با " جمعيت ربانی"کمکھای سوسيال امپرياليزم شوروی، باعث گرديد، تا 

در آن چنان يد طوال داشت " ربانی" رياکارانه و مکارانه که شخص یسياست ھاجبران نموده، با اتخاذ " حزب گلبدين"

، تا حد زيادی جای پايش را بين احزاب ديگر در داخل و خارج از تايد در قرن حاضر کسی را نتوان رقيبش دانسکه ش

  .افغانستان مستحکم نمود

. آی"، می خواھد در ھمسوئی با "نجيب"داکتر در چنين شرايطيست، که آخرين بازماندۀ مزدوران روس در قدرت يعنی 

، امری که از ديد رقيب مخفی نمانده، توسط عمالش از قماش دھدتسليم " گلبدين"قدرت را به " سيا"و " آی. اس

 مزدوران روس ۀو بقي" جمعيت"و افراد نظامی پرچم، پالن آنھا خنثا گرديده، در استحالۀ قدرت، کابل به دست " دوستم"

  .افتاد

  :م امريکا و شرکاء باشد، زيرايز، به ھيچ وجه امری نبود که باب ميل امپريال"جمعيت ربانی"رت گيری قد

 و نزديکی کامل نھاد ھای استخباراتی مصر و اسرائيل،  ھا درجۀ سادات از روسھا به امريکائی١٨٠ بعد از چرخش -١

ز پرده بيرون افتاده، امريکائی ھا متوجه مصر ادر در جريان تحصيل آنھا " سياف"و " ربانی"روابط مخفی شخص 

  .موده اندگذاری نبر مھرۀ حريف سرمايه " برھان الدين ربانی"در وجود شدند که 
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 با روسھا، که امکان و فرصت عقب نشينی منظم عساکر "مسعود، ذبيح و اسماعيل خان" روابط پيدا و پنھان -٢

  .و ساير شرکاء قابل عفو و چشم پوشی باشد" سيا"امری نبود که از ديد مساعد ساخت، را اشغالگر روس 

و استفاده از آنھا در جھت " جمعيت" جذب لگام گسيختۀ افراد پرچمی اعم از مقامات ملکی و نظامی آنھا در تشکل -٣

  .به عھده داشت" گلبدين"که وظيفۀ تحقق آن را در واقع " آی. اس. آی"و " سيا"مخالفت با سياست ھای عملی 

غرامات جنگی از آن کشور مطالبۀ  جھت ايجاد روابط حسنه با روسيۀ فدرال حتا با زير پای نمودن حق  تالش در-۴

  .بابت جناياتی که طی يک دھه اشغال انجام داده بود

که به ارتباط سياست ھای منطقه ئی در تقابل با امريکا قرار متحد نسبی روسيه،  ايجاد روابط فوق حسنه با ايران -۵

  .دارد

 که تا ھنوز با ھزار ويک رشته به روسيۀ فدرال ھای آسيای مرکزی نزديک با تاجيکستان و بقيه کشور ايجاد رابطۀ-۶

  .وابستگی دارند

   خالف ھر نوع انتظار امريکا و پاکستان، نزديکی بيش از اندازه با ھند-٧

  ر کابل آغاز مخاصمت و دشمنی با پاکستان حتا تا سرحد آتش زدن سفارت آن کشور د- ٧

   تکيه يک جانبه برقوم تاجيک-٩

  ... و- ١٠

از ھمان نخستين روز غصب قدرت به وسيلۀ " سيا"نکاتی که در فوق تذکار يافتند و بسا نکات ديگر، باعث شد که 

و " گلبدين"ھمين بود که در گام نخست تالش نمودند تا آنھا را به وسيلۀ .  را بريزدھاطرح نابودی آن"  مسعود- ربانی"

بعد از آن پروژۀ طالب و القاعده رويدست گرفته شد که ھمه . حدينش از ميان بردارند امری که در آن توفيق نيافتندمت

ھيچ گونه " آی. اس. آی "و " سيا"در چنين مقطعی که . نيز دواندند" کوالب"را تا " مسعود"و " ربانی"شاھد بوديم، 

، فضاء را قسمی تمبر و حملۀ مستقيم امريکا و شرکاء بر افغانستانلۀ يازده سپأندارد، مس" جمعيت ربانی"اعتمادی بر 

ی که ھيچ گونه اعتمادی بر وی ندارد، تکيه نموده جھت فريب "جمعيت "ناگزير می گردد بر" سيا"تغيير می دھد، که 

  . بگذاردآنھاخلق امريکا و خلقھای جھان، به بھانۀ نابودی القاعده و طالب، دست در دست 

عھد شکنی ھا و جبھه عوض کردنھای " آی. اس. آی "و " سيا" گذاشتن نبايد چنين استنباط نمود، که گويا از اين دست

 از ھمان اول حين ،عکس آن. دنرا از ياد برده، دوستی از روی ناچاری را به برادری تنگاتنگ تغيير می دھ" جمعيت"

اتخاذ سياست جنگی سرکوب و نابودی طالب و القاعده، عمليات عليه طالب و القاعده، وقتی امپرياليزم امريکا به جای 

رئيس "ًو در کنار آن عمال به تارومار کردن آنھا پرداخته حتا زمينۀ فرار صحيح و سالم آنھا را به پاکستان فراھم نمود؛ 

 يکی از را از دايرۀ قدرت به دور افگنده، توسط" ربانیبرھان الدين "يعنی " جمعيت اسالمی" بر سر اقتدار "جمھور

در " شفاخانۀ نور"که از ھمان زمان کار در " عبدهللا عبدهللا"يعنی " جمعيت اسالمی"مخفی ترين عواملش در درون 

مراقبت زير" سيا"را به نفع " مسعود -ربانی"و " جمعيت اسالمی"در آمده و از درون " سيا"چنبرۀ تشکيالت 

الت درونی ابزاری و مقطعی نموده، با حل معضاستفادۀ " يتجمع"از " سيا"ًکامال روش بود که استخباراتی داشت،  

  .نيروھای وفادار به خودش، جمعيت را از سر راھش خواھد برداشت

تصفيۀ حسابش را به تعويق انداخته است، " جمعيت"با " سيا"اذ سياست استفادۀ ابزاری و مقطعی بدان معنا نبود، که خات

 چند بعدی را روی دست گرفته در ساحات آتی، زمينۀ ادامۀ حيات بلکه جھت برآورده ساختن ھدفش، يک سياست

و بيگاه و پرداختن پول بی حساب به اعضای آن و ه در عين نوازش ھای گاو تنگتر ساخت ، چنانچه جمعيت را تنگ 
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ت ، با تأنی و دقت جھامپرياليزم امريکا انتخاب شده است" ژيکجمعيت شريک ستراتي"ن اين که گويا وانمود ساخت

  :تضغيف و نابودی آنھا تکتيک ھای آتی را رويدست گرفت

از اتوريتۀ الزم برخوردار بودند، زيرنام طالب " جمعيت" بزرگان نظامی و ملکی آنھا، يعنی کسانی را که در درون -١

 "فھيمقسيم "، به شکل ديگری "داوود داوود"، قومندان "ربانی"ترور نموده از صحنه برداشت، نمونه ھای برجستۀ آن 

  .ه ھا قومندان خرد و بزرگ جمعيت اسالمی بوددو

 از بين ًھای آن ھا را کامال وترا در تمام مناطق خلع سالح نموده، سالح ک" جمعيت" زير نام خلع سالح عمومی، -٢

 بيرون "جمعيت اسالمی"با دادن رتبه ھای نظامی، از قيد اتوريتۀ را به اين ھم اکتفاء ننموده افراد نظامی آنھا . برد

در طبق را نموده به سگھای دست آموز خود مبدل نمود، سگھای دست آموزی که در موقع ضرورت سر افراد جمعيتی 

  .نمايند" سيا"اخالص گذاشته تقديم 

ً با پيش بردن يک سياست تبعيض آگاھانه در درون جمعيت، روابط درونی آن را کامال به ھم زده، در واقع تمام آنچه -٣

  .با زيرکی و شيطنت، رشته بود، ھمه را پنبه نمود "ربانی"را 

در عمل که خواسته باشند انجام دھند، را که قادر باشند ھرجنايتی " جمعيت" با فضاء دادن به برخی از افراد برجستۀ -۴

ا ديگر وام خود آنھحتا اقکه اد جمعيت را تخريب نموده، کار را به جائی برساند تمام روابط و پايه ھای قومی بين افر

  . برای تأمين منافع بزرگان شان، از جان شان بگذرندباشندحاضر ن

  .تا سرحد تصفيه ھای جسدی مخفی يک ديگر" شورای نظار"و " جمعيت" ايجاد و تشديد نفاق و شقاق بين -۵

 که و استفادۀ ابزاری از وسيله ای" جمعيت"در جھت توحيد و دموکراتيزه ساختن " ربانی" خنثا ساختن تالش -۶

  - شورای انسجام- به منظور حفظ وحدت خلق نموده بود در جھت نفاق و تفرقه" ربانی"

  .در ھای جمعيتی به وسيلۀ دالر و آنھا را در خدمت خود قرار دادن خريدن تعدادزيادی از کا-٧

به نحوی آنھا را زدن و ھم ر به يگ، مناسبات آن نھاد را با تمام نھاد ھای د"جمعيت" از طريق تقويت يکه تازی ھای -٨

  .در تقابل با ساير نھاد ھا قرار دادن

 محراق نفرت مردم قرار در، آنھا را "جمعيت اسالمی" با استفادۀ وسيع از رسانه و فوکس دايمی آنھا بر عملکرد -٩

  .دان

 "جمعيت" به نابودی موظف" اشرف غنی"در چنين فضائيست که دلقک ديسانت شدۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا يعنی 

زيرا .  می نمايدتداعیرا در اذھان " کله پز برخاست جايش سگ نشست" که در صورت تحقق، مثال توظيفی. دردمی گ

، نصب يک فرد از است" جمعيت"تاجائی که چشم کار می نمايد، ماحصل ريختن تمام خونھائی که الزمۀ کنار گذاشتن 

و آغاز دور جديدی از کشتار به " عطاء" به جای - ه خان ھمدرد جمعً مشخصا در ارتباط با بلخ -"حزب گلبدين"افراد 

  . می باشد"حزب گلبدين"وسيلۀ 

  !خوانندگان نھايت عزيز

  : سال قبل حين جابه جائی اشغالگران امريکائی نگاشته بودم١۶به ھمان سانی که 

ريکا نبايد ما را به دنبالۀ ياليزم امحق ما از امپر نفرت بنفرت بحق ما از طالب نبايد ما را به دامان امريکا و عکس آن"

 امری که با تأسف در ھمان مقطع چپ و راست به آن پشت نموده يکی سر از آستين طالب بيرون -"  مبدل سازدبطال

  : اينک باز وظيفۀ خود می دانم بنويسم-کشيد و آن ديگری در عمل و نظر نواله خوار خوان يغمای امپرياليزم گرديد
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سياست ھای امپرياليستی و حامی ھای قومی آنھا، ما را دنباله رو  و تنگ نظری "جمعيت" ما از نبايد نفرت بحق" 

است ھای شوينستی وی، ما را دنباله رو، ي و س"گلبدين"جنايتکار بسازد؛ ھمچنان نبايد نفرت بحق ما از " لبدينگ"

  ." و بادارانش بسازد"جمعيت"

از غانستان و حفظ منافع ملی و طبقاتی اش به قضايا می نگريم، ھمين افتخار ما افتخار داريم که از موضع پرولتاريای اف

ھای پيش رو، با حرکت از مواضع پرولتاريای کشور، عليه تمام نيروھای وابسته به ما می خواھد که در تمام پيکار

پيروزی جنگ آزاديبخش  ، به قضايا نگريسته وظايف ما را جھتامپرياليزم وارتجاع، عليه امپرياليزم و ارتجاع منطقه

  .پيش ببريمبه مثابۀ نخستين گام حرکت به طرف سوسياليزم، تراز نو تحقق انقالب دموکراتيک ملی و تکامل آن تا 

ھرگاه جنگی بين باند ھای رقيب قدرت، صورت گيرد اين را بايد بدانيم که چنان جنگی نه تنھا جنگ ما نيست، بلکه می 

فقط در آن . رتقاء دھيم تا چنان جنگی را به جنگ خلق و ايجاد سه سالح آن ارتقاء دھيمگی را در خود اادبايد اين آم

صورت است که ھم زمان با گذاشتن نقطۀ پايان بر حيات سياسی نيروھای وابسته و مزدور، بر فقر، بيچارگی و بی 

، که در آن رفاه سياسی و اجتماعی  رادموکرايتکو حقوقی مردم خويش نيز خاتمه داده، بنای يک افغانستان آزاد، آباد، 

  .تضمين شده باشد خواھيم گذاشت

  

  


