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  فـائـق رستـاقـی

 ٢٠٢١ می ١٧

 

نبرای مردن در افغانستا  نئخا غنی اندر باب تظاھر  
)١(  

 مزدور را "غنی"، گزارشی از مصاحبۀ »اسپوتنيک دری«به تاريخ پانزدھم ماه می سايت خبری روسی  دو روز قبل 

طبق اين گزارش، اشرف غنی، رئيس پوشالی جرگۀ وطن فروشان مستقر در ارگ .  المانی به نشر سپردجلۀمبا يک 

تو، در واکنش به نيات و برنامۀ پوشاليان حمايت و محافظت شده توسط جواسيس و نيرو ھای اشغالگر امريکا ــ نا

ُاربابان اشغالگران امريکائی اش برای کنار زدن او از رأس ادارۀ خيانت ملی، با گشاده دھانی چرندياتی گفته که گنده تر 

 .از دھان گشادش و سنگين تر از بنيۀ نحيف اين مزدور پوشالی است

 گذشت ھای نسبی دوجانبه برای رسيدن به توافق در وسط در قاموس استعمار، امپرياليسم و ارتجاع، ھر نوع تبانی با

توأم است و بدون چنين گذشتی از مواضع قبلی توسط دو طرف دعوا، رسيدن به يک اجماع نسبی ولو ) پنجاه پنجاه(راه 

دو اين گذشت ھای دو جانبه متناسب با وسعت منافع و شعاع ساحۀ عمل يکی يا . شکنند و زودگذر، بين آنان ممکن نيست

ی ميان اشغالگران و مزدوران اين صلح استعماری ــ ارتجاع. طرف مطرح در تبانی، می تواند محدود و يا گسترده باشد

مردم افغانستان در تدارک و تحقق يک چنين صلحی . بومی، بازی ايست تبھکارانه بر سرنوشت جمعی کشور و مردم ما

  .ننگين، نه سھمی دارند، نه منافع و عاليقی

وع طی اين بيست سال تجاوز و اشغالگری و نظامی و تھاجم ھمه جانبه، مأموريت و برنامه ھای استعماری در مجم

گورستان امپراتوری "امپرياليسم اشغالگر برای تحقق اھداف و جا انداختن سلطۀ اسارتبار استعماری در افغانستان که 

س أزمامداران متفرعن نوليبرال کاخ سفيد در ر. ستلقب گرفته، به شکست تاريخی و رسوائی عالمگير منجر شده ا" ھا

ھرم استعماری ضمن اذعان به اين شکست توأم با رسوائی در عين ذلت و زبونی در برابر خشم اعتراض و نفرت مردم 

، ھنوز ھم حرص و آز سيری ناپذير و طمع خام بلعيدن ثروت ھای "گورستان امپراتوری ھا"شجاع و آزادی دوست اين 

به رغم اين شکست، در اين بازی خطرناک، امپرياليسم امريکا و . غانستان را در کلۀ پوک خويش دارندسرشار اف

شرکای جنايت ناتوئی اش، منافع کلی و درازمدت خويش را در سطح منطقۀ آسيای ميانه ــ جنوب آسيا توأم با ستراتيژی 

  .ه و چين را در نظر دارندکلی استعماری توسعه طلبانه و رقابتی با رقبای امپرياليست روسي
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اين تاکتيک ھا، . از منظر منافع کلی امپرياليستی، ستراتيژی پابرجا تر است، ھرچند گھگاھی نيازمند تعديل قسمی است

.  پس از برخورد با بن بست، تغيير يافته و دوست به دشمن و دشمن به دوست مبدل شوددابزار و اشکال عمل اند که باي

امپرياليستی مثل امريکا به  ی و تاريخی نظام تاريخی سرمايه داری در کل و از نگاه منافع يک قدرت از منظر منافع کل

ھر آنگاھی که با تغيير . قتی و تاکتيکیوطور خاص، اتحاد ھا و متحدان ھم ستراتيژيک و درازمدت اند و ھم مقطعی، م

، يا بايد عوض شوند و يا ستراتيژی متناسب با شرايط، تاکتيک ھای موجوده نتوانند به تحقق ستراتيژی خدمت کنند

  .شود) modify(شرايط ماندگار، تعديل 

مدتی است که تالش ھای ھر چند ناموفق برای آوردن صلح تحميلی استعماری ــ ارتجاعی ميان اشغالگران امپرياليست، 

بی مزيد بر دالالن تکنوکرات و در رأس امريکا، با اخوانی ھای مزدور دولتی و منتظر الوزاره ھای خودفروختۀ طال

ھمزمان با آشکار شدن شکست برنامه ھای استعماری امپرياليسم  .بوروکرات خيانت پيشه، در جريان بوده است

اشغالگر در افغانستان اشغالی، تالش ھای اخير صلح و توحيد ارتجاع فئودالی ــ داللی به وساطت امپرياليسم امريکا و 

در .  آن ھا در جريان بوده است ژی استعماریي، در راستای حفظ سترات"حد مت ملل"حتمالی شرکاء و با نقش آفرينی ا

اين بده و بستان ارتجاعی، ھم اشغالگران، ھم مزدوران دولتی و طالبی، ھر يک، چيزی می دھند و چيزی می گيرند، 

ه نفس و قابل قبول به طرفين نصب می امتياز ھائی برباد می رود، مزدورانی کنار زده شده و به جای آن مزدورانی تاز

اين بده  . شوند و احتمال پايان يافتن و تعديل سلطه و حضور اشغالگرانۀ مستقيم امپرياليسم نيز در کشور ما مطرح است

  .و بستان و امتياز گيری و کنار زده شدن افراد، متناسب با قدرت آتش و ظرفيت مانور ھر يکی از طرف ھا است

ايتکارانۀ امپرياليست ھای اشغالگر بر مقدرات ملی و اجتماعی ملت و خلق افغانستان، قربانی کردن و در اين بازی جن

اين بردۀ بی وجدان و دالل بی مصرف در پای طالبان و در پای صلح ننگين و تحميلی ميان " غنی"کنار زدن 

ًخيرا به سرخط اخبار و سوژۀ داغ رسانه اشغالگران و مزدوران طالبی و دولتی شان، به مثابۀ يک مانع مطرح بوده و ا

  .ھای جھانی مبدل شده است

، غنی پوشالی در عکس العمل بر فشار و خواست اربابان »اسپوتنيک دری«بر پايۀ گزارش اخير سايت خبری روسی 

 اختصاصی صاحبۀمدر امريکائی ــ ناتوئی و بازتاب رسانه ئی آن و اشتياق بر ماندن در قدرت پوشالی تر از خودش، 

با مجلۀ اشپيگل المان ترھاتی را بيرون داده و ادعا ھائی را مطرح کرده که ھم متضاد با ماھيت مزدوری اين بردۀ بی 

وجدان، وطن فروش و زرين قالدۀ امپرياليسم امريکا و کل ماھيت وطن فروشانه و ضد مردمی نظام پوشالی و ستمگر 

ان است؛ و ھم با توجه به احتمال نادر قرار گرفتن در صف خلق افغانستان به ساخته و پرداختۀ اشغالگران در افغانست

  .و پناه بردن به مردم افغانستان و قدرت اليزال آنان، نامحتمل است" شاھزاده سيھانوک"سبک 

تمام سخنان نقل شدۀ . در اين بررسی مختصر، نکاتی از اين مصاحبۀ غنی دلقک استعمار را مرور مختصر می کنيم

  :ی ويراستاری شده اندغن

من از طرف مردم . ام اما افغانستان ويتنام جنوبی نيست؛ و من در پی کودتا به قدرت نرسيده : " در آغاز غنی گفته است

 که  من پيش از آن. است ام يا تانک امريکائی از من محافظت نکرده  ھرگز محافظ امريکائی نداشته .  ام انتخاب شده

ھيچ قدرتی در جھان نمی . سال در خارج زندگی کردم و کار موفقی داشتم؛ اما راضی نبودم ٢٨ رئيس جمھوری شوم،

اين کشور من است و دوستش دارم و حاضرم برای . تواند مرا وادار کند که سوار ھواپيما شوم و اين کشور را ترک کنم 

  ."دفاع از آن بميرم

انی گفته است که با واقعيت وجودی وی به عنوان يک در اين بخش از صحبت، غنی بی وجدان از روی رياکاری سخن

  :توجه بفرمائيد. بردۀ زرين قالده و ادارۀ مستعمراتی ضد ملی و ضد مردمی تحت امرش در ظاھر، ھمخوانی ندارد
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  ؛افغانستان ويتنام جنوبی نيست: الف

  ؛ ام ام، من از طرف مردم انتخاب شده من در پی کودتا به قدرت نرسيده : ب

  ؛است ام يا تانک امريکائی از من محافظت نکرده  ز محافظ امريکائی نداشته ھرگ: ج

  ؛سال در خارج زندگی کردم و کار موفقی داشتم ٢٨ :د

  ؛تواند مرا وادار کند که سوار ھواپيما شوم و اين کشور را ترک کنم ھيچ قدرتی در جھان نمی : ه

  .اين کشور من است و دوستش دارم و حاضرم برای دفاع از آن بميرم: و

دفروخته توسط طيارات امريکائی تا کابل حمل شد، افغانستان را با ويتنام وغنی مزدور که دولی اش مثل سائر دالالن خ

الگر امريکا در جنوبی مقايسه کرده است و وجه مشترک ھر دو کشور را که حضور اشغالگرانۀ مستقيم نيرو ھای اشغ

غنی شياد از نظر علمی و روش تحقيق در آن حدی از دانش است که . ھر دو کشور است، از نظر دور داشته است

غنی عوام فريب اين مقايسه ميان ويتنام و افغانستان . معيار ھای سنجش منطقی را در ارزيابی خود مد نظر داشته باشد

نخست وزير ويتنام جنوبی در " توسط" بائو دای"امپراتور ويتنام اشغالی امروزی را با استناد به سرنگونی 

اين درحاليست که وجه مشترک ميان ويتنام ھنگام خروج اجباری . م با حمايت امپرياليسم امريکا کرده است١٩۵۵ سال

. نستان استنيرو ھای اشغالگر امريکا و افغانستان در ھمين وضع، تحت اشغال بودن ھر دو کشور ويتنام جنوبی و افغا

در اين ميان اين مزدور شرف باخته فراموش و يا به عمد الپوشانی کرده که ده سال بعد از آن عمل کودتا گونه، نظاميان 

ميالدی ويتنام جنوبی را اشغال نظامی کرده و با جا به جا کردن مھره ھای درشت آن  ١٩۶۵ اشغالگر امريکائی در سال

، )سال اشغالگری جاری در افغانستان ٢٠ ه دولت خيانت ملی کرزی ــ احمدزی درمشاب(ادارۀ ضد ملی ويتنام جنوبی 

. م برای يک دھه ادامه داد١٩٧۵ تا سال رتش آزاديبخش ويتنام جنوبیاجنگ و تجاوز و کشتار را عليه ويتنام شمالی و 

يس و ھزاران امپرياليسم اشغالگر امريکا پس از اخراج نيرو ھايش و قبل از سقوط سايگون، متباقی سربازان، جواس

مزدور ويتنامی خود را از طريق ھوا به پايگاھی در کشور ھمجوار تايلند انتقال داده و يک روز قبل از سقوط سايگون، 

ًغنی شارلتان حتما . آخرين ھليکوپتر امريکائی از روی بام سفارت امريکا در شھر سايگون، به مقصد تايلند پرواز کرد

  "!منتظر ھليکوپتر باش" : تماشا کرده استرا" سقوط سايگون"فيلم امريکائی 

اين مزدور . بردۀ رياکار فراموش کرده است، که مزدوری بی مقدار تر از يک نظامی کودتاچی است نغنی اي

خودفروخته مگر به دليل کبر سن دچار ضعف حافظه شده است که از زمان بورس تحصيلی گرفتن در بيروت به اساس 

لت امريکا ھمراه وی د"سيا"دستچين شدن توسط سازمان جاسوسی  و در پوھنتون امريکائی بيروت دولتی ۀواسط

کرات ھمراه سائر دالالن تکنو شدن ، تا رفتن به امريکا و خدمت به سيا و نظام سرمايه و گسيل"زلمی خليل زاد"رفيقش 

ربابان اشغالگر و متجاوز غنی در ادارۀ سيا و خودفروخته به افغانستان در جمع نيرو ھای اشغالگر تا ھمين حاال؛ اين ا

. ندکار بکش... و ، احدیرانی مثل کرزی، غنی، خليل زاد، ستانکزیودولت امريکا بوده اند تا کجا و چگونه از مزد

به عنوان  اشتياق و حرص شخصی اين خودفروختگان مثل کرزی و احمدزی به ثروت و قدرت پوشالی چھار روزه،

تصميم . خيانت ملی توسط اينان، نيز نقش داشته است، ولی تعيين کننده نبوده و نخواھد بود ارتکاب لدر قبو قوی گيزۀان

  .اين که ديروز کرزی، امروز غنی و فردا چه مھره ای، در يد صالحيت اربابان کرزی ــ غنی است

رژوائی را می داند، اما به غنی عوامفريب که الفبای علم سياست و نظام سياسی مبتنی بر پلوراليسم و دموکراسی بو

سال اخير که ارادۀ جمعی مردم آن در تعيين  ٢٠ رغم چنين وقوفی، در کشور مستعمرۀ مقھوری مثل افغانستان طی اين

مقدرات و تصويب سياست ھای بزرگ ملی به صفر تقرب کرده و به بازی گرفته شده است، ارادۀ ملی مردم تمثيل نمی 

کشور امپرياليسم اشغالگر است و ھموست که حرف اول و آخر را می زند؛ چنان که شود و حاکم رسمی و عملی آن 
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گۀ لويه جر باز ھم از ھمان. ديده شد، انتخابات و مراجعه به آرای مردم، حرف مھمل و عوامفريبيی بيش نيست

ت وی نتيجۀ آن تا ھمين حاال خود غنی ھم شاھد تقلب و افتضاح مکرر انتخاباتی بوده و حکوم ٢٠٠۴ سال جون ماه

تقلب و انتخابات مھندسی شده ايست که در ھر نوبت در کشور مستعمرۀ مقھور، در تضاد با اصول دموکراتيک و 

  !زھی وقاحت. انتخاباتی بورژوائی در کشور ھای اربابان غنی، بوده است

يا تانک امريکائی از من ام  ھرگز محافظ امريکائی نداشته "غنی مزدور امريکا در ادامۀ چرندياتش می افزايد که 

غنی خودفروخته که اين سخنانش در رقابت و داوطلبی بر سر مزدوری به اربابانش است، اين ". است محافظت نکرده 

است که دولی اش را ھليکوپتر امريکائی ھمراه پول و تيلفون " حامد کرزی"سخنانش به طعنه متوجه رقيب احتمالی اش 

اما غنی تجريد شده از مردم دلير .  و در فردای تجاوز به برلين و کابل انتقال دادند، است کردهائينپزگان روستاليت به ا

افغانستان و محافظت شده در حصار نيرو ھای اشغالگر امريکائی با ديوار ھای آھنی و سمنتی در منطقۀ سبز کابل 

 انتقام بحق مردم شجاع افغانستان، اشغالی، در نقش يک بردۀ اشغالگران کشورش و قاتالن مردمش که از فرط ھراس از

از اين گوشه به آن گوشۀ شھر کابل و حومه با طياره می رود، چگونه ادعای شجاعت می کند و بر حريفش طعنه می 

نفس حضور اشغالگرانۀ نيرو ھا و جواسيس اشغالگر امريکا ــ ناتو در کشور ما، بر مزدوری، بردگی و پوشالی . زند

بود و نبود شان در رأس قدرت پوشالی، به ... ن ادارۀ خيانت ملی مثل کرزی، احمدزی، عبدهللا وبودن زمامداران و سرا

اگر غنی در نقش زمامدار مستقل و مردمی بدون محافظ در ميان . اراده و تصميم اربابان متجاوز شان گواھی می دھد

 ھای ملی و اجتماعی دولتش به آرای مردم ظاھر می شد و در غم و شادی در کنار آنان می بود و در مورد سياست

مردم و در سازندگی و دفاع ملی به نيروی اليزال خلق تکيه می کرد، باز اين حرف و ادعايش جدی گرفته می شد که 

غنی دلقک و مزدور در حالی ادعای مسخرۀ منتخب مردم افغانستان را درمی . می گفت او زعيم و منتخب مردم است

رمان اسارتبار اربابان اشغالگرش بر وی ديکته شده و از ده ھا تحرکات توطئه گرانه و تخريبی آورد که روزانه ده ھا ف

و تجاوز و تعدی اربابان اشغالگرش و دول آزمند ھمجوار و منطقه در حق منافع ملی و اجتماعی مردم افغانستان و آيندۀ 

کدام .  تا آن را با مردم کشورش شريک سازد، وظيفه دارد"منتخب مردم"جمعی ما با خبر شده و به عنوان زمامدار 

  ؟يکی از اين کار را غنی خائن انجام داده است

 که  من پيش از آن:" غنی شياد در ادامۀ صحبتش با نمايندۀ شپيگل بر مردم افغانستان منت گذاشته است مبنی بر اين که

  ." راضی نبودمسال در خارج زندگی کردم و کار موفقی داشتم؛ اما ٢٨ رئيس جمھوری شوم،

طبيب و دادرس و کشيش و شاعر و دانشمند "مگر غنی شارالتان نمی داند که نظام سرمايه از ابتدای به وجود آمدنش، 

بين آدميان پيوند ديگرى، جز پيوند نفع صرف و "و به خدمت گرفته است و " را به مزدوران جيره خوار مبدل ساخته

  .است" هتبى عاطفه باقى نگذاش" نقدينۀ"

در نقش يک جاسوس خادم دستگاه ھای جاسوس پروری و تکنوکرات بازو ھای نيرومند مالی نظام سرمايه  غنی ھم 

بى " نقدينۀ"نفع صرف و «در ازای ھمين  ،"سال در خارج زندگی کرده و کار موفقی داشته ٢٨"، )مثل بانک جھانی(

ريا کرده و عليه منافع ملی و تاريخی مردم افغانستان به آن نظام و به زيان زحمتکشان کشور ميزبان خدمت بی » عاطفه

نه ستايش  اين کارکرد اجتماعی، سياسی و علمی غنی تکنوکرات در نفسش سزاوار سرزنش است،. قلم و قدم زده است

  .و به رخ مردم افغانستان کشيدن

سان برخوردار از عقل سليم، اداء و اطوار مضحکش به يک آدم ھردم خيال ماليخوليائی می ماند تا ان هغنی دلقک ک

ھيچ قدرتی در جھان " الف و بلوفش، قدرت آتش و توطئۀ ارباب امريکائی اش را دست کم گرفته و مدعی شده که با

  ."تواند مرا وادار کند که سوار ھواپيما شوم و اين کشور را ترک کنم نمی 
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اگر از در توافق معنادار با اربابان امريکائی اش  یبازی ھای استخباراتی خيلی پيچيده اند، اين سخنان اخير غنی پوشال

واقف  بيشتر به ھذيان گوئی و خالی کردن غيرارادی باد دل شبيه است، تا سخن يک انسان آگاه به امور سياسی و نباشد،

ابود غنی اين را می داند که نزد اربابانش مگسی بيش نيست و ن. دسائس دستگاه ھای استخباراتی و دول استعمارگر از

ھر چند وادار کردن بردۀ پوشالی و بی مقداری مثل غنی برای سوار شدن بر . کردن مگس ھم کار دشواری نيست

ھواپيما ھمواره ضرور نيست، مگر باز ھم غنی عوامفريب فراموش کرده است که ھمان قدرت ھائی که وی را سوار 

اپيما به ھر جای ديگری ببرند و يا سرش را زير بالش کنند بر ھواپيما به کابل آوردند، می توانند باز وی را سوار بر ھو

خود و نظام " خط قرمز"و يا وادارش کنند با بی شرمی تمام، مثل موارد گذشته اين بار نيز مثل موارد مکرر قبلی از 

، اگر تاقپاين الف و . پوشالی اش بگذرد و چون ببرک مزدور در گوشۀ گمنامی با ننگ و افتضاح زندگی را به سر برد

  .ًاز روی حماقت ذاتی غنی نباشد، حتما ناشی از خطای محاسبۀ وی از قدرت اربابانش است

غنی در صورتی می توانست چنين ادعائی را بکند که پوشالی نمی بود و خود وی و دولتش پايه ھای مستحکم مردمی 

ی فرد يا نظامی فاقد وجاھت ملی ــ مردمی، زمامدار يا دولت پوشالی يعن. در بين توده ھای مردم افغانستان می داشتند

دارای موضع ناحق، تجريد شده و منفور نزد خلق، دارای فساد ذاتی، مرتجع، خودفروخته، تسليم طلب، مخالف وحدت 

. ملی از موضع تسليم طلبانۀ شوونيسم يا ناسيوناليسم تنگ نظر قومی، فاقد ارادۀ ملی و انگيزۀ شريف رزمی و غيره

ُعمال دولتی و دولت غرق در فساد و به ارث رسيده به وی از خائن قبلی کرزی، در کليتش، ھمۀ مصاديق غنی مزدور، 

اين دولت در انفراد و جدائی کامل و در تقابل ملی و تاريخی با مردم . فوق الذکر پوشالی بودن را در خود دارند

ناپذير از حاکميت استعماری امپرياليسم و در افغانستان، خود و زمامداران مزدور و مرتجع پوشالی اش بخش جدائی 

نقش زائدۀ آن و در جھت عمدۀ تضاد عمدۀ جامعۀ ما در کنار اشغالگران، آماج خشم و اعتراض و مبارزۀ مردم و نيرو 

  .ھای ملی ــ مترقی افغانستان و در نتيجه، در چارچوب ادارۀ موجود منفور ضد ملی و ضد مردمی، رفتنی است

جو فروش ولی گندم نما که عمرش از بيست سالگی در خدمت به امپرياليسم و سرمايۀ مالی اش و اين غنی اين بردۀ 

، "سيا"بيست سال اخير در خدمت به اشغالگر و خيانت به افغانستان و مردم آن سپری شده است و خود، خانمش عضو 

 خيانت ملی، جنايت، شوونيسم و تفرقه خانواده اش و بستگان خانمش مثل ھمۀ اراکين دولت پوشالی اش، طومار طويل

افکنی قومی، ستم، استثمار، دزدی، اختالس و غارتگری را در کارنامۀ ننگين شان دارند، باز خاک به چشم مردم و 

  ."اين کشور من است و دوستش دارم و حاضرم برای دفاع از آن بميرم"و مدعی شده است که  خوش باوران زده 

 اين  . دير جنبيدی و حاال برای اين کار خيلی دير شده است داره ای پوشالی تر از خودت،جناب رئيس صاحب پوشالی ا

اما اين ھم . درست است که غنی مثل سائر فرزندان ناخلف مادر ميھن، فرزند اين آب و خاک است و در آن شکی نيست

ھا ديده شده است که مادر ميھن  بار. درست است که غنی به عنوان فرزند ناخلف و خائن افغانستان منفور خلق است

اجساد گنديدۀ فرزندان ناخلفش را مثل نادر غدار، تره کی، امين جالد، ببرک شياد، نجيب خاد، ربانی اخوانی، عبدالعلی 

را برای ھميشه در دامان خود نپذيرفته است و اجسادی پس از سال ھا محافظ گماشتن، مثل امير عبدالرحمن ... مزاری و

اين بار نيز به رغم ميھن . سعود جالد، قسيم و غيره را مثل جسد مردار نادر غدار و ببرک دفع خواھد کردخون آشام، م

دوستی کذائی غنی خائن، اين خاک جسد مردارش را جای نخواھد داد و زنده و مردۀ غنی و تمامی خائنان به ميھن و 

  .مردم، در اين کشور جائی ندارد

ب خاد در روز ھای اخيرش، لفاظی و معصوم نمائی کرده و در عين حال با تکيه بر غنی دلقک مثل ببرک شياد و نجي

منابع استخباراتی و دول رقيب در ھمجواری افغانستان و منطقه که ھمه بدون استثناء چشم طمع به منابع و موقعيت 
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بابان امريکائی اش به طور خيلی افغانستان دوخته اند، برای فريب مردم ناآگاه و ساده لوحان، در برابر ولينعمتان و ار

  .مضحک گردن فرازی و ابراز وجود می کند

  دادامه دار

  

 


