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  موسوی

  ٢٠١۴ مارچ ١١
  

  چرا بايد می مرد؟؟» فھيم«
  

يم«ھر گاه در اخبار می خوانديم و يا می شنيديم که  ۀ مخالف» قسيم فھ ۀ موفقان ا حمل ان يک عمل انتحاری و ي ان در جري

يش از » کرزی«ادارۀ   سال حاکميت اشغالگران ١٢به قتل رسيد، شايد زياد برای ما سؤال بر انگيز نمی بود، چه طی ب

نه اولين آن می بود و نه ھم آخرين آن، قايعی  بر افغانستان حدوث چنان وو در رأس ھمه امپرياليزم جنايت گستر امريکا

ی يه می گرديد و چه بسا بيشتر از اينک ، لبخند تلخ انتقام را نيز بر لبان تا باعث ايجاد سوءظن و بدگمانی در قبال قض تن

ين  باعث می گرديد، مگر وقتی می خوانيم که فرد به اصطالح دوم مملکتچند رين تالشی جھت آ، چن دون کمت سان و ب

ات ر و نجات وی می ميرد، نمی توان و نبايد قضيه را به ھمين سادگی تلقی نموده و مرگ يکی از ق دون اگ ردم را ب الن م

ه . مگر پذيرفته آن را در حيطۀ قتل ھای سياسی به شمار نياورد ان را ب جھت روشن شدن آنچه می خواھم بنويسم توجه ت

  :تسلسل نکات آتی جلب می نمايم

دهللا«اگر از عقب نشينی  دهللا عب ات» عب تعماری-در انتخاب صابات اس د انت د ا- بخواني د بع ه می گوين ته، ک ز سپردن  گذش

ات بعدی  »فھيم«از جانب تعھد  ه در انتخاب ر آن ک امالً » ارگ«به وی مبتنی ب پرد، بگذريم؛ آنچه ک د س ه وی خواھ را ب

 . جھت مھندسی انتخابات آيندۀ به اصطالح رياست جمھوری می باشد»کرزی«واضح و آشکار گرديد، دست ھای دراز 

د  ه کرزی خالف تعھ ا ۵بدان معنا ک بلش ب دهللا«و » يمفھ« سال ق ردن »عب ر گ ۀ غالمی را ب ه حلق دهللا عبدهللا«، ک » عب

د ساختن  ا کاندي خواھد آويخت، جھت حفظ منافع طبقاتی و خانوادگی خودش، بر تمام تعھدات پشت پا زده، ضمن آن که ب

ته، تعھد شکنی نمود، پای را از تعھد شکنی نيز فرا » زلمی رسول«يکی از دلقک ھای دست پرورده اش، يعنی  تر گذاش

رار » عبدهللا عبدهللا« را که می تواند از دو جھت برای »احمد شاه مسعود«برادر  خطر ساز گردد، در کنار کانديد خود ق

  .داد

انی«دو جھت، تعلق به جمعيت اسالمی و بخشی از نيروھائی که بعد از مرگ ربانی از پسرش  دين رب حرف » صالح ال

رایشنوی دارند و الزاماً وقتی پای رق ی ابت بين داماد خانواده و يک ستمی گ سعود« خالص يعن د ضياء م و يک » احم

به نحوی » عبدهللا عبدهللا«در ميان باشد، عضو خانواده را رجحان داده و از آرای » عبدهللا عبدهللا«فرد دو رگه ای مانند 

د ه عمل می آي ه خصوص در والسرقت ب اط شورای نظار ب ه ارتب ه ب ائی از  و جانب ديگر آن ک روان، بخش ھ ات پ ي

ده را » عبدهللا عبدهللا«رأی کاپيسا، ، بغالن، تخار و بدخشان،  را شکسته، در نتيجه، امکان پيروزی وی در انتصابات آين

د .به حد اقل آن کاھش می دھد ا کاندي زلمی «شکارش در وجود آ حال در اين مناسبت برای کرزی زياد مھم نيست که آي

  . پيروزی می رسد و يا کانديد اصلی رژيم در وجود داکتر احمد زی و معاونانش به»رسول
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ه به مثابۀبعد از سالھا سکوت و دوری از رسانه ھا، » قسيم فھيم«باعث گرديد تا » کرزی«اين حرکت   عکس العمل علي

دي»کرزی«تصميم و مداخالت  ه مجاھ ده ب اه در دولت آين ه ھرگ ن حق در  لب به سخن گشوده با صراحت اعالم بدارد ک

ه خواست کرزی شأنخور ه علي  شان داده نشود، تفنگ خود را برداشته، به کوه خواھد رفت، يعنی رسماً اعالم داشت ک

  . به مبارزۀ مسلحانه دست خواھد زد

د شدن  رای کاندي ری ب صميم گي سۀ ت د، جل دهللا«چنين نقشه ای با در نظر داشت آن که طبق ادعا ھائی چن دهللا عب در » عب

ۀ  يمف«خان ه موافق»ھ ودت، ب ده ب ر ش ر نظر وی داي يم  و زي رزی و فھ ين ک صادم ب انع از ت ست م ی توان رددب، نم ه . گ ب

وخصوص وقتی عده ای در ک ام جل ر ن ا«گيری از شکستن آرای انتيننتال جمع شده و زي ی ھ ين » دران ا ب د ت تالش نمودن

ه » نادر نعيم« طالئی خاندانگانبازمانديکی از  و شيرزوی و »زلمی رسول« و »قيوم کرزی« د و ب انجيگری نماين ، مي

دن  م دي اری ھ رزی«اين منظور يکی دو ب د،»ک يم« عکس العمل  رفتن د» فھ يم«چنانچه . را باعث گردي ان » فھ در ھم

از سخنرانیيک داشتند، در » جرگه«ه مھمانان کرزی در کانتينتال زمانی ک وده، ب د نم ، کرزی و دار ودسته اش را تھدي

ات ھم به صراحت ا در انتخاب د داد، ت ازه نخواھ صابات استعماری– ابراز داشت که به ھيچ کسی اج د انت   دست - بخواني

  . آزاد و شفاف بگرددتدرازی نموده مانع انجام برگزاری يک انتخابا

 ندارد، وقتی متوجه عربده کشی ھای نش چيزی کم که در شعبده بازی و ترويج سياست تطميع در بين ھمقطارا»کرزی«

ر گرديد، خواست مشکل را با صدور فرمان دو ھفته قبل خود، مبتنی بر آن که » فھيم« م العم تعيين نمودن يک معاش داي

رای  يم«ب ت و » فھ ظ حرم ه است و حف ود گرفت ه زور خ ه ب اطقی را ک ای من ه ھ ه، دادن قبال شيدن يک خان ا بخ وأم ب ت

د، کسی چون . احترامش، حل نمايد ست بفريب ه کس را می توان يم«مگر اين فرمان اگر ھم ه سر را در آخور » فھ را ک

رامين  ه ف ستن ب ه دل ب ست، ک استخباراتی روس و امريکا سفيد ساخته بود، نمی توانست بفريبد زيرا وی به خوبی می دان

ه آن چيزی کمتر از بخشش گ، »کرزی«شخص خود فروخته ای مانند  ه، ب دون آن ک ست، در نتيجه ب ه ني نجشک نا گرفت

ده  د ورزي ی اش تأکي ان شعار قبل ه ھم د، ب ان نماي بخشش ھا حتا در ظاھر امر ھم باشد، توجھی مبذول بدارد و ابراز امتن

د، انھمزمان با آن، يا از جانب وی و يا از طرف کس  »کرزی« ديگری که در چنين مواقعی دنبال اھداف خود می گردن

 که سروکار خودش به بيمارستان و شست وشوی معده کشيده، ھمسرش ندو بخشی از خانواده اش به قسمی مسموم گرديد

  .ندرا به ناگزير به ھندوستان فرستاد

که خطر را جدی احساس نموده بود، در ظاھر به مثابۀ يک عقب نشينی، برادرش را وادار ساخت تا دست از » کرزی«

ن  د اصلی رقابت بدارد؛ مگر اي ه کاندي ه خوبی می دانست ک ل ب را طرف مقاب اد، زي يچ سودمند نيفت ، »کرزی«چال ھ

وده چانس را است، چه فقط آن دو نفر اند که رأی جمعيت اسالمی و شورای نظار»سياف« و »زلمی رسول«  پارچه نم

د»عبدهللا عبدهللا« اھش می دھن درت ک ه ق يدن ب د  را در رس ه بع تان است ک ر ، دراينجای داس وس، خب ه کش و ق از آنھم

گری را نمی تواند قانع بسازد که فردی با سالمتی جوخبری که ھيچ جست و . پخش می گردد» قسيم فھيم«مرگ ناگھانی 

ين که خود را آن قدر سالم می دانست که طرف را » قسيم فھيم« ه حساب مرض شکر چن د، ب به کوه باال شدن تھديد نماي

  .يکباره بميرد

يم«ی می توان با جرأت ابراز داشت که مرگ  در چنين حالت ل » قسيم فھ ۀ يکی از قت ه مثاب ه، بلکه ب يک مرگ عادی ن

  .ھای سياسی به وسيلۀ گماشتگان کرزی، صورت گرفته است

چه ھمان طوری . نکتۀ ديگری که نبايد حين بررسی از قلم بيفتد، تشديد جنگ و روياروئی بين امريکا و روسيه می باشد

خواستار تجديد نظر در تقسيم مناطق نفوذ گرديده و آنچه » پوتين«انيم روسيه بعد از به قدرت رسيدن مجدد که ھمه می د

به خصوص بعد از . ، زير سؤال بردبا غرب تعھد و امضاء نموده بود» يلتسين بوريس«را مرد دايم الخمر کرملين يعنی 

راين، جناياتی که امپرياليزم غرب در ليبيا مرتکب شد و آنچه ھم  سايل اوک اکنون در سوريه می گذرد و  از ھمه باالتر م
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اليزم حدت  ستم امپري ی سي ضاد ھای درون هت شگيرانه ، يافت ای پي ه برخورد ھ دم ھر دو طرف را ب ا تق ظ م ۀ حف ه مثاب ب

اليزم جنیدر نتيجه در کشور. کشانيده است  ه سرکردگی امپري اليزم غرب ب ايت  مانند افغانستان که از يک طرف امپري

شه ھای  انی آن را از نق وذ گستر امريکا در صدد بلعيدن آن است و از طرف ديگرروسھا ھيچ زم اطق نف تراتيژيک من س

» .ب. ج. ک«که فعاليت استخباراتی اش با خاد و » قسيم فھيم« اند، موجوديت جاسوس شناخته شده ای مانند خود نزدوده

ه . عاری از خطر باشدھا  امريکائی ، نمی توانست برایدر حقيقت نردبان ترقی اش بوده سيار ب ا ب ائی ھ رای امريک لذا ب

انی«ين موقعيتی وی را نزد نصرفه بود که در چ ساً ارسال بدار»مسعود و رب ه وطن از درون ن جن ان ب ا مثلث خاين د، ت

 .جمعيت کامل بگردد

ای استعماری، چه ختم دوران تا جائی که تجارب تاريخی نشان داده، ھر نوع تغييری در چگونگی مناسبات قدرت ھ

 ھا، اولين قربانيان خود را از جمع آنھائی می کشمکش ھای حاد و چه ھم حدت يابی تضاد ھا و آغاز تشديد کشمکش

 قدرت نگھدارند و يا ھم عکس آن از يرگيرد که يا خواسته اند با استفاده از تضاد ھای درونی امپرياليزم خود را بر سر

 از آن گذشته با در .شده می باشندانتخاب يب، به عنوان مھرۀ متوازن کنندۀ قدرت آگاھانه طرف امپرياليستھای رق

و باال شدنش به کوه و با در نظرداشت آن که امريکائی ھا نمی خواھند، امکان مزاحمت بالقوه » فھيم«نظرداشت اخطار 

 می بايد تمام آنھائی را که ظرفيت مبارزۀ واضح است که از نظر آنھا بايست وبرای رقيب امپرياليستی خويش بگذارند، 

بر » فھيم«اين که . ، از بين برده شوندگردندد، قبل از آن که از دسترس به دور نداشته باششان مسلحانه را به نفع رقبای 

زمان بماند، بلکه محض منتظر گذشت برای دريافت جواب کوه باال می شد و يا خير، از مطالبی نبود که امپرياليزم 

  .طالع  و يا تذکر چنان اراده ای، به معنای صدور حکم قتل از جانب خود شخص می تواند تلقی بگرددا

ده، د نچنين برداشتی بدان معنا نيست که کسانی بخواھ: در ھمين جا و بال فاصله بايد افزود شاد آن دمي به سرنی از سر ک

ا وی از وی را شھيد بنامند، چه واضح و آشکار است که ھرگاه وی به قتل  رسيده باشد، اين قتل به خاطرآن نبوده که گوي

 .منافع مردم و کشور دفاع نموده است، بلکه مبين آن است که استعمار گران به تصفيۀ جواسيس ھمديگر آغاز نموده اند


