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"اتحاديۀ افغانھای مقيم روسيه" يا يکی از شاخه ھای ""FSB
يکشنبه ١۴ -دلو  -١٣٩٧کابل :در ياداشت ديروز ،اندکی بر مفھوم و معنای دعوتنامۀ سفارت روسيه در افغانستان
نظر انداختم ،می بينم که روسھا بعد از شکست افتضاح آميز شان در قرن گذشته ،درسھای شان را خوب فرا گرفته
وقتی مشت شان باز شد ،خيلی زود عکس العمل نشان داده می خواھند مجدداً چھارزانو بنشينند .در ھرصورت از قرار
اطالع برخی از رسانه ھا ،گويا سفارت مسکو در کابل اعالميۀ روز گذشته را جعلی اعالم نموده ،اينک در متن اصلی
اعالميه نگاشته است:

"در اين راستا ما اطالع میدھيم که ھفتۀ آينده در مسکو نشست بيناالفغانی قرار است برگزار شود .سازماندگان اين
نشست اتحاديه افغانھای مقيم روسيه استند و نشست که قرار است در مسکو برگزار شود نشست بيناالفغانی است و
ما رسما ً اعالم میکنيم که در اين نشست ھيچ نمايندۀ از روسيه و يا کشورھای خارجی ديگر شرکت نخواھند کرد-".
اغالط امالئی اين متن ويراستاری نشده است-پورتال-
با مطالعۀ اين اعالميه می توان چنين نوشت:
 -١به گفتۀ مردم وطن ما" ،شما که راست می گوئيد ،دروغگوی را "....
 -٢روسھا ھا برای پوشاندن چھرۀ واقعی شان ،پای يک نھاد به اصطالح "افغانی" را به ميان کشيده ،ادعا می دارند که
گويا سازمانده و دعوت کنندۀ اين جلسۀ دو روزه آن نھاد يعنی "اتحاديۀ افغانھای مقيم روسيه" می باشد.
 -٣نه من خودم در روسيه بوده ام و نه ھم خوشبختانه با "روسيه رو ھا" و "روسيه نشين ھا" سروکار داشته ام تا بدانم
که آيا واقعا ً چنين نھادی در آنجا وجود دارد و يا خير؟ و اگر وجود دارد برنامه و اھداف آن ھا چه می باشد؟ و مناسبات
آن با نھاد ھای امنيتی  -استخباراتی کشور ميزبان در کدام سطح است ،در کل دارای چه نوع روابطی با دولت
امپرياليستی روسيه به خصوص وزارت خارجۀ آن می باشد؟ و ...
 -۴از متن ارائه شدۀ جديد به وسيلۀ سفارت روسيه در کابل بر می آيد که اين اتحاديه در چنان سطحی از مناسبات با
وزارت خارجۀ روسيه و به ھمين سان نھاد ھای امنيتی آن کشور قرار دارد که ھردو نھاد روسی ضمن آن که به يک
اتحاديۀ متشکا از چند پناھنده ،اين حق را می دھند تا کسانی را دعوت نمايند ،آنھم کسانی که در گذشته ھای دور و
نزديک دست شان به خون فرزندان خلق شوروی خونين بوده است ،بلکه به مثابۀ پيشکاره و سکرتريت آنھا نيز ايفای
وظيفه می نمايند.
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 -۵اگر انسان اجازه داشته باشد جائی بنويسد "يا للعجب" ،فکر می کنم يکی از ھمان موارد ھمين ادعای سفارت روسيه
می باشد .سفارت روسيه با اين تذکر می گويد:
الف -اتحاديه ھای متشکل از چند پناھنده در روسيه از چنان قانونيتی برخوردار اند ،که می توانند افرادی را جھت
شرکت در جلسات از خارج از روسيه دعوت نمايند،
ب -اين اتحاديه ھا آنقدر از لحاظ امنيتی قابل اعتماد ھستند که می توانند افرادی را با گذشتۀ اسماعيل خان ،عطاء محمد
نور ،عباس ستانکزی و  ...که ھريک در کارنامه ھای شان ،خود از کشتن ده ھا سرباز روسی ياد نموده اند ،دعوت
نمايند و نھاد ھای امنيتی نيز بدون کمترين تأملی ورود آنھا را به خاک روسيه نه تنھا اجازه دھند ،بلکه امنيت آنھا را نيز
بگيرد.
پ -با آن که وزارت خارجۀ روسيه و نھاد ھای امنيتی آن تمام پايدوی ھا را جھت تدوير چنين جلسه ای انجام داده و می
دھند ،مگر خود در آن شرکت نمی ورزند.
ھموطنان گرامی!
در جريان  ۴دھۀ گذشته اشغالگران در ھر قد و قامتی که بوده اند ،انواع ظلم ،ستم ،جنايت و قتل و غارت را بر مردم ما
روا داشته اند ،امری که غير از آن نمی شود چيزی ديگری از آنھا متوقع بود در اين ميان تعدادی از آنھا که در رأس
ھمه امريکا و روسيه قرار دارد پای را فرا تر گذاشته ،حرکت شان را بر چنان مبنائی آغاز نموده اند که گويا "ما خر
ھستيم و نمی فھميم".
به تمام آنھائی که به شعور مردم ما توھين می دارند ،بايد با صراحت گفت":خرخودتان ھستيد" ما می دانيم که شما چه
می کنيد اين که مانع تان شده نمی توانيم داليل آن نادانی ما نيست ،بلکه داليل آن در جای ھای ديگريست.
ما می دانيم که چنين اتحاديه ھائی آنھم در کشوری با ساختار سياسی روسيه که در صد تحمل در آن انسان را به ياد
ادارۀ "ستوليپنی" می اندازد در پيوند تنگاتنگ با نھاد ھای امنيتی آن کشور و به مثابۀ يک نھاد اجرائی وزارت خارجۀ
آن کشور به وجود آمده ،در تمام دوران حياتش مطلقا ً ناگزير است تا ارادۀ نھاد ھای امنيتی و وزارت خارجه را عملی
نمايند .از جمله اتحاديۀ نامنھاد افغانھای مقيم روسيه نيز نمی تواند مستقالً کاری انجام دھد.
ھموطنان گرامی!
دولت دست نشانده در افغانستان در کشور ما حالتی را به وجود آورده که ھر کسی در ھرکجای دنيا که دلش خواسته
باشد می خواھد قسمتی از آن را به نفع خود مصادره و جدا نمايد .اگر نمی خواھيد ميھن ما بيش از آن بازيچۀ دست اين
ولگردان بی ميھن گردد ،می بايد به ميدان آئيم.
سرکھا ما را می طلبد!!
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