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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ سپتمبر ١٢

  

  مناسبات مجددی و شورای نظار
  

باشند، متوجه آنانی که در داخل کشور زندگانی می نمايند، ھرگاه ديروز به تلويزيون ھای تحفۀ استعمار مراجعه نموده 

 به وجود ١٩ استعمار در قرن  يکی از بازماندگان راستين فرستادگانصبغة هللا مجددیافتضاحی که بين شورای نظار و 

آمد شده اند، اين که ھريک از بينندگان در زمينه چه قضاوتی نموده اند و کدام يک را به انتقاد گرفته اند، موجب نمی 

  . و شورای نظار اجتناب صورت بگيردمجددیسبات بين گردد تا از پرداختن به عمق منا

، فکر می کنم به منظور آن که يک ديد روشن از قضيه داشته باشيم، بايد نوشته را اندکی از گذشته ھای دور آغاز نمائيم

 را با  آمدگاه آن و از منافعی که در طی قرون به دفاع برخاسته اند و به افغانستان آمده ھامجددیيعنی از جائی که 

  .، مورد مقايسه قرار دھيمخاستگاه شورای نظار و منافعی که از آن نمايندگی می نمايند

تا جائی که به خاطرم مانده است فکر می کنم برای بار اول از طريق يکی از نوشته ھا و يا ھم مصاحبه ھای استاد 

يس ھا به افغانستان آورده شده و در  از طرف انگل١٩ در اواخر قرن مجددی بود که متوجه گرديدم خاندان موسوی

جريان يک پروسۀ پر و پيچ و خم و انباشته از مکر و فريب برای آنھا شخصيت ھای مذھبی با ده ھا و صد ھا ھزار 

  :اگر ذھنم درست ياری دھد، استاد در آن زمان علت اين گزينش را چنين بيان نموده بود. مريد ساخته شد

طی دو تقابل خونين خود با مردم افغانستان در جريان سالھای انگليس  که استعمار بعد از شکست ھای مفتضحانه ای

متقبل شد و در جريان ھر دو جنگ نابرابر، نقش روحانيت سنتی افغانستان را خالف  ١٨٨٠-١٨٧٩ و ١٨۴٢- ١٨٣٩

لگران شده بود، به ساير مناطقی که مورد ھجوم استعمار قرار گرفته بودند و در ھمه جای روحانيت، چماق دست اشغا

خانواده  ، مردم از روحانيت سنتی ضد استعماری شانجھت جدا سازی ضرر خود ارزيابی نمود، به اين نتيجه رسيد تا 

ھای مشخصی را با تمام امکانات حمايتی استعمار وارد ميدان نمايد، باشد در دراز مدت از طريق آنھا و قلع و قمع 

بر ھمين . مھيا بسازندرا م و وادار ساختن آنھا در اطاعت از سياست ھای استعماری روحانيت سنتی، امکان نفوذ بر مرد

 به افغانستان  در خاور ميانه، نفوذ خوداز مناطق تحتھا را نقيب  ھا و مجددیيعنی مبنا دو خانوادۀ متعھد به استعمار 

 کشور در زمان امير عبدالرحمان آورده و در جريان سالھای زياد با ھزار و يک توطئه، ضمن کشتن روحانيت سنتی

  - نقل به مضمون- جالد، بر گردۀ مردم سوار نمودند
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 صبغة هللا مجددی ھا چه به صورت خانوادگی در کل و چه ھم به صورت فردی شخص مجددیاز ھمان زمان تا اينک 

مار انگليس در حافظ منافع استعبه مثابۀ عاملين استعمار و نوکرگوش به فرمان انگليس انجام وظيفه نموده و در تمام ايام 

  .افغانستان بوده اند

 پای به عرصۀ وجود گذاشته است، براساس جمعيت ربانیعکس آن شورای نظار که در ظاھر امر از درون باند 

بيائيد جمعيت و شورای نظار رابھتر "  انجام داده و در رسالۀ افشاءگرانۀ شانتوخی تحقيقاتی که مبارز نستوه آقای

 ومت ظفرمند مردم افغانستان عليه تجاوز آن کشورا نگاشته اند، اين نھاد نيز به دست روسھا آنھم در جريان مق»بشناسيم

، از ترکيب تمام نيروھای مخفی و علنی نددر افغانستان ناکام ماندشان ای ھو به دنبال آن که روسھا در تطبيق سياست 

 نقل به - .ارانۀ مليت ھای مختلف کشور به وجود آمده استوفادار به روسھا با ھدف شکستاندن وحدت و پيوند برد

حيات نکبتبار اين باند آدمکش و ميھنفروش به خوبی نشان می دھد، که روسھا در   جريان بيش از سه دھه-مضمون

 تشخيص خود موفق بوده، برای ميھنفروشی و تجزيۀ افغانستان بھترين و مستعدترين افراد را گزيده و آنھا ھم در تمام

  .اين مدت در اشکال مختلف و شرايط گوناگون، حافظ منافع استعمار روس بوده اند

ھا بيش از آن که مربوط و شورای نظاری  مجددیبادر نظرداشت ھر دو تحليل فوق، ديده می توانيم که اختالف و تقابل 

و انگلستان به خصوص وجود ست که در عرصۀ جھانی بين روسيه و ناتو در کل  اتیابه خودشان باشد، بازتاب اختالف

 لذا تا زمانی که بين روسھا و انگليس اختالف و تقابل وجود دارد، نوکران و مزدوران آنھا در سراسر جھان، نمی .دارد

 ھمزمان و به موازات ختم ھمکاری بين روسيه و توانند دوست و رفيق ھمديگر خود باشند، چنانچه فعالً در افغانستان

  . نيز نمی توانند با ھم کنار بيايندعبدهللا عبدهللا و اشرف غنیر وجود ناتو، نوکران آنھا د

، اختالف وی با شورای نظار تنھا بر آمدگاه و خاستگاه آنھا محدود نشده، عوامل ديگری مجددیو اما به ارتباط شخص 

  .نيز در آن سھم خود را دارد، که ذيالً به اختصار به آن پرداخته می شود

 در واقع پدر اسالم سياسی در افغانستان قرن صبغة هللا مجددیين نکته را به خوبی می داند که شخص حد اقل نسل ما ا

، عليه روابط افغانستان و شوروی زبان به داوودچه اين او بود که برای بار اول در زمان صدرات . بيست می باشد

وقتی بعد ھا در جريان . رج از افغانستان گرديداعتراض کشوده بر ھمان مبنا بعد از تحمل مدت کوتاھی زندان، عازم خا

ند ناگسستنی با افرادی از خاندان غدار نادری و بيروکراسی فاسد آنھا پايه يوھار مذھبی در پدموکراسی تاجدار، ارتجاع 

ر از مجبور به فراآنھا از عده ای  داوودھای حرکات اخوانی را در افغانستان گذاشت و به تعقيب آن، در روياروئی با 

. سی« ، »آی . اس. آی«مورد لطف و مرحمت بيش از پيش فراری ھا  و به خصوص بعد از فاجعۀ ثور ندکشور گرديد

 نيز به حيث صبغة هللا کشور ھای عربی و اعضای ناتو قرار گرفتند، و یتو نھادھای استخبارا» موساد« ، »ای . آی

 در آن صبغة هللا مجددی به پاکستان فرستاده شد، انتظاری که ،بھترين وارث وظيفۀ پدری يعنی خدمت مجدد به استعمار

 که حق تقدم وی را به رسميت شناخته، روی ده ھا دليل به وی اقتداء زمان از اخوانی ھای مقيم پاکستان داشت، آن بود

  . نمايند

ست بود و راين د:  کهمگر اين پيرخرفت در محاسبات خود يک نکته را نتوانسته بود، درست ارزيابی نمايد و آن اين

 در افغانستان تا تاريخ وجود دارد، وی بر پيشنانی خويش دارد، مگر اين که دنباله است که ننگ احيای اسالم سياسی را

روانش خود را در ھمان حدی که وی ترسيم نموده بود، محدود بسازند از محاسبه اش به دور مانده بود، چه خالف وی 

راتی شان از اساس مخالف اتعلقات استخبدنباله روانش بنا برجمع اقمار غرب باقی بماند، که می خواست افغانستان در 

در نتيجه ھر . بوده و می خواستند اين کشور را به بخشی از پاکستان و شوروی آنروز مبدل نمايندموجوديت افغانستان 

مترين اعتنائی ننموده و به اصطالح ، ک بودآورده که با ھزاران آرزو به پاکستان تشريف جناب مجددیدو جناح به 

  .اعالم نمودند» قصۀ وی را مفت «
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دستش می رسد آنھا که  پيدا می نمايد و تا جائی مسعود و ربانی، گلبدين، خصومت خاصی عليه مجددیدر اينجاست که 

 مولوی تره ردد وبه لواط متھم می گگلبدين  از طرف  مسعود،۵٧وقتی در اواخر سال . را با چماق تکفير نيز می کوبد

 به ناگزير از پاکستان فرار نموده در مسعود و  می دھدمسعودوار کردن يبعد از شنيدن گواھی شھود، امر به زير دخيل 

 مسعود فرصت را مساعد تشخيص داده، عليه مجددی در منطقه مخفی می نمايد، اپيوند با افراد پرچمی پنجشير، خود ر

  . در مساجد پاکستان و بعد ھا بين، کمپ ھای مھاجران سخنرانی می کنديلمولوی تره خو به دفاع از فتوای 

 به حاکميت می رسد، مجددی، نجيب نوکر روسوقتی استحالۀ قدرت در کابل صورت می گيرد و يک شبه به جای 

د تا وی با شناختی که از وی دارد در صدد بر می آيمگر  خوب نيست، مسعود با آن که می داند مناسبات وی با مجددی

 که از يک جانب تعلقات روسی اش به وی مسعودمگر .  خريده، خود را در قدرت نگھداردچوکیرا با دادن مقام و 

 را از ياد نبرده بود بلکه مجددی ھای نه تنھا تخريب تا به دشمن روس بيعت کند و از طرف ديگر اجازه نمی داد

 توان پرداخت آن را داشت، بر تمام مجددی، بيش از آنچه بود، که  و روسھا برايش وعده داده بودندربانیامتيازاتی که 

  .داختن اعتناء ننموده بعد از ختم دوماه دوران حاکميتش، وی را تقريباً با لگد از ارگ بيرون امجددی ھایزارنالگی 

د به مثابۀ تنگر  و خوگلبدين و دوستم دراز نموده با وصلت دادن گلبدين دست به دامان مجددیاين عمل باعث شد، تا 

 مجددیدر طی آن مدت چه از دھان که اين .  را پيش ببردمسعود -ربانیدر اتحاد آنھا شريک شدن، مقابلۀ علنی عليه 

 حواله نمود، ھمان مثنوی ھفت من کاعذ است که در اين مختصر جای مسعودبيرون شد و چه چيز ھائی به استقامت 

  . در لست سياه شورای نظار جای دادرادر صدر از آن تاريخ به بعد خود ددیمجفقط ھمينقدر می توان نوشت که . ندارد

، ھر چند نامبرده از ته دل، با  مجددیبه دنبال اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکا و شرکاء و چند باره قدرت گيری

نھا را وادار می ، آبلير و بوش و پوتينشورای نظار نمی توانست ھمراه و ھمدل گردد، مگر ھماغوشی ھای اولی 

 در اين اواخر که از يک طرف مجددی به نفع اشرف غنی استخاره نمود تا اين که. ساخت تا در کنار ھم زندگانی نمايند

را  اگر من لنگ اين کار -ه، استخاره را با فال بينی يکی دانسته به ريشخند گرفتچ اخوان بعبدهللا عبدهللاو فردای آن 

 شورای نظار و ديگران به ارتداد متھم می شدم زيرا استخاره پايه و اساس قرآنی و یی ھامی کردم حتماً از طرف مفت

کشيده آشکاربه تشنج خاتمه و  و از طرف ديگر دوران تبانی بين نيروھای امپرياليستی ناتو و روسيه،  -سنت نبوی دارد

ی خود را به آن شکل افتضاح آميز ديروز ورای نظار عمق بيشتر يافته، تبارز علن و شمجددی  تضاد بينشد، به ناگزير

  .نشان داد» تاالر لويه جرگه «در به اصطالح

 است در جريان عبدهللا عبدهللابه نظر من آنچه در اين بين بيش از ھمه می تواند مورد توجه قرار گيرد، نخست برخورد 

 ۀمن ديروز برايتان گفتم که اين ھفته، ھفت«: جلسه که ناآگاھانه و يا ھم شايد آگاھانه و به غرض تھديد طرف مقابل گفت

  .» سياسی نيست و نبايد به چنين کارھائی دست بزنيدۀداست و ھفتھش

ھفتۀ « وساير اعضای شورای نظار، به اين توافق رسيده اند که در غير از عبدهللاز متن اين جمله چنين بر می آيد که 

که بخواھد حرف بزند لومپنھای شورای نظاری می توانند، مانع به ھيچ کسی حق ابراز نظر ندھند و ھر آنکسی » شھيد

  .حرف زدنش بگردند

دومين نکته انتظاريست که اين بی پای از کسانی که زير نام دفاع از دموکراسی و به اصطالح انتخابات آزاد و سالم 

وی خويش را با ريش آنھا حراج  و باند شورای نظار به حمايت برخاسته، آبرعبدهللا عبدهللا از و يا خجلتزدها آشکار

، دارم؛ آنھا که تا ديروز در يک حرکت نامشروع يک حق تشخيص داده و به دفاع از آن حق فرضی، قلم می کردند

 مخالفت عليه طبيعی انسان، اده ، حرکت شورای نظار را که چيزی به غير اززدند، آيا حاضر اند اکنون پای پيش نھ

 و حاکميت زور معنا  باشد،مجددی آن فرد انسان بی شخصيت و خود فروخته ای چون يعنی حق آزادی بيان، حتا اگر

  نمی دھد، محکوم نموده بين خود و اين باند ميھنفروش خط فاصل بکشند؟؟


