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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ نومبر ١٢
  

  حاکميت دوگانۀ ادارۀ مستعمراتی
  استفادۀ اجانب از آن به نفع خودشان" حسن"و 

  
غ مبارزاتی داخل کشور زندگانی می نمايند و نه ھم از جھال سياسی و عناصر متوھمی که نه در بستر داخالف تصور

کشاد آن سر پراتيک مبارزاتی روشن و يا ھم دانش مبارزاتی کافی برخوردار اند و ھنوز که ھنوز است، سرنی را از 

  و باند وی دانسته بدان بھانه عقده ھایکرزی د را خواست و عملکر»انتخابات تقلبی«، تقلب در انتخابات پف نموده

 ارضاء می نمايند و حاکميت دوگانۀ فعلی در  امنيتی شان را–تاريخی خانوادگی و چه بسا ھم عقيدتی و سازمانی 

به ماھيت و خصلت ادارۀ افغانستان و به خصوص شھر کابل را زادۀ آن انتخابات می دانند، ايجاد حاکميت دوگانه 

شته، تا زمانی که استعمار بر مقدرات کشور ما حکم می  برگ٢٠٠٢ در سال همستعمراتی از ھمان آغاز ايجاد آن ادار

  :، زيران چه تا کنون بوده است، بگرددآراند، نمی تواند چيز ديگری به غير از 

 که از ، می دانيمدارديثيت تجربۀ مستقيم ما را حبه مثابۀ بخشی از آنچه بر زندگانی خود ما گذشته و در واقع برای ما 

ه شدن باند ھای خلق و پرچم و به دنبال آن تجاوز مستقيم سوسيال امپرياليزم روس بر ھمان آغاز به قدرت گمارد

افغانستان، غرب که ھيچ گونه روزنۀ اميدی را جھت به زير کشيدن حاکميت دست نشاندۀ شوروی در افغانستان نمی 

ه پايش را از آن بيشتر دراز که پيشروی روسھا را در افغانستان محدود نموده و نگذارد ک فقط به آن راضی بود ،ديد

 و يابیوسعت مساعدت به نچه مھم به نظر می رسيد، آدر نتيجۀ چنين نگرشی، برای غرب در ھمان مقطع .  نمايد

 بذری که بر بستر جنبش ھای خود به ه و  تخم مبارزۀ ضد روسی در افغانستان بود، تخمپراکنده ساختن ھرچه بيشتر

ترين زمان ممکن، افغانستان را به مجمر فروزانی در زير پای رژيم دست نشانده و ، در کمخودی در اقصا نقاط کشور

باداران روسی آنھا مبدل نموده، مقاومت روز افزون خلق آنھا را چنان زمين گير ساخت که ديگر ھرگز به فکر 

  .پيشروی نيفتند

ن زمان ايجاد اين غدۀ سرطانی به وسيلۀ  در ميدان مبارزۀ مسلحانه، ستراتيژيستھای پاکستان را که از ھماھمين تحول

اھميت زمان ذکر آنھا را گسترش خاک شان به شمال و جنوب و شمال غرب می سازد، متوجه  استعمار انگليس فکر و

ساخته، ھمين بود که آن دولت در قبال مقاومت ضد روسی افغانستان، خاينانه ترين و ضد انسانی ترين سياست ممکن را 

، اتخاذ کرده و تا توانست از ايجاد يک بديل فورموله نمود» ستراتيژی ھزار زخم«ن او را زير عنآنکه ضياء الحق 

اين ستراتيژی از طرف تحقق  تکتيک ھائی که جھت -قدرت حين سقوط دولت دست نشاندۀ روس ممانعت به عمل آورد

در  -ان امور مورد بحث قرار بگيردپاکستان به کار گرفته شد، ارزش آن را دارد تا در نوشتۀ مستقلی از طرف آگاھ
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نتيجه زمانی که دولت دست نشاندۀ روسھا در افغانستان شکست خورده و خلق افغانستان می بايست به پاس ميليونھا ليتر 

نثار نموده بودند، با کشور، سربلندی و رفاه مردم آن  پای نھال ھای آزادی، دموکراسی و ترقی اجتماعی خونی که در

 سال حاکميت نوکران روس نايل آيند، ١۴ميت مردمی مستقل، به تيمار داری زخمھای خونين و چرکين ايجاد يک حاک

 گانه مواجه گشته، بار ١۵در وجود باند ھای اخوانی » ستراتيژی ھزار زخم پاکستان«با محصوالت قرون وسطائی 

  .، باران خون باريدن گرفتروی شھر و شھريان کشور به خصوص کابلو  بر سر ديگر با باران راکت و ھاوان

فراخ شدن روزنه ھای اميد پيدايش و  سال به دنبال حرکات کورمال کورمال اولی، با ١۴امپرياليزم غرب که طی 

ھمسو و »  پاکستانستراتيژی ھزار زخم«پيروزی بر دشمن ستراتيژيک در کوھپايه ھندوکش و سليمان، آگاھانه با 

 دولت دست نشاندۀ روس سقوط نمود، جھت تصرف کامل افغانستان و آن را به عمل نموده بود، به محض آن کهھمگام 

 با دولت پاکستان، افغانستان را به حمام خون مبدل در ھمسوئی تالش نمود تا يکی از اقمار مصرفی اش مبدل نمودن،

ه زنجيرۀ جنگھای ھمينجاست ک. پائين بياورد» سگ پرستی«سقف توقعات مردم را تا » موسوی«نموده به گفتۀ استاد 

سگ بيايد فقط طالب «:  و جنگ با طالب تحقق می يابد و مردم در کل يک شعار دارند داخلی اولی، حاکميت طالب

  »برود

ء به بھانۀ واھی مبارزه عليه تروريزم، خود به ترور و کشتار مردم ما و شرکاامريکا در چنين فضائی وقتی، امپرياليزم 

آن را عناصر » هه تا مِ کِ «در صدد آن شدند تا به جای يک دولت استعماری که از آغاز نمودند و به تعقيب آن 

، متوجه نقصان ستراتيژی ھزار زخم گرديده، بدون استعمارگر خود می سازند، يک ادارۀ مستعمراتی به وجود بياورند

آغاز »  کون لچ به نيزه بازی«آن که بديل الزمی را جھت ادارۀ امور در اختيار داشته باشند، با گفتۀ مردم کابل با 

  .نمودند

» ستراتيژی ھزار زخم «بقايای ھمانفقدان بديل کامل تعليم يافته در دربار خودشان از يک سو، و موجوديت بخشی از 

ی در بوده و ھستند تا در بدل مبلغ معينضر فواحش سياسی حاکه به مثابۀ » شورای نظار و اتحاد شمال در کل«يعنی 

امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء را برآن از سوی ديگر، ،  بگيرندیرامند، کام دھند و نام و ونانھر بغلی خوش بخ

داشت، تا خالء قدرت ناشی از فرار طالب و فقدان بديل از قبل آمادۀ خود را با سوار شدن برگرده ھای شورای نظار و 

  . دن پر نمايھمقطارانش

حاکميت دوگانه .  به وجود می آوردکرزیاکميت دوگانه را از ھمان آغاز تقرر ھمين ضرورت، در واقع پايه و اساس ح

 آنھای ديگری که  چهبه افغانستان آمده اند و» کروز« و » ۵٢ب  «در پناهآنھائی که چه ای که ھريک از طرفين يعنی 

، يک فکر بيشتر از ھمه  و خر ھر پاالنی شده تا خود را طرف معامله بسازدستانی سائيدهآيک ربع قرن، سر بر ھر 

  .به ھر قيمتھمه جانبه حفظ قدرت :  و آنھم چيزی نبود  به جز ذھن آنھا را به خود مشغول می داشت

در ھمين بستر است که از يک ولسوالی درجه دومی مانند پنجشير که نه از لحاظ وسعت و نه ھم از لحاظ نفوس با 

 جنرال نظامی و به ھمان تعداد پوليس و ١۶٠، قابل مقايسه بود » ..چارآسياب، ميربچه کوت، پغمان و«ولسوالی ھای 

امنيتی ارتقای مقام می يابد، از انسان مفلوکی مانند عطاء محمد که در زمانش کاکه ھای مزار از ھمکاسگی با وی 

 یھادمری بود  دل گرفتند که اگر قرار ممآنھائی که با وی ھمراه و ھمگام بودند، آن قدر از وی کاخجالت می کشيدند 

بيشتر از اوالدۀ امير حبيب هللا خان در کوچه و بازار قدم می زدند، استاد عطاء نور عرض د، از عطاء نبزايمفعول نيز 

، برداران فھيم، عبدهللا، قانونی اندام می نمايد که سرمايۀ منقول و غير منقولش به چيزی حدود يک ميليارد دالر می رسد

ار و ھمچنان حزب وحدت در وجود خليلی ھا، محقق ھا و ديگران، چنان بر پايه ھای و متباقی اعضای شورای نظ

، تسلط پيدا نمودند، که متحدان ديروزی شان يعنی آن باند ھائی که با اقتصادی، امنيتی، سياسی و نظامی کشور

  .نندامپرياليزم و طيارات جنگی آن داخل کشور شده بودند، حتا تصورش را نيز نمی توانستند، بک
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اولی و تمھيداتيست که از جانب فواحش سياسی موجود  ھای ھا و توافقدر نتيجه حاکميت دوگانۀ فعلی، محصول سازش

در افغانستان گرفته شده است و ھيچ ربطی ھم به سالمت و عدم سالمت انتخابات ندارد، زيرا رژيمی که از مشروعيت 

  .برخوردار نيست، نمی تواند از سالمت بحث نمايد

، آيا واقعاً نمودی از ناتوانی امپرياليزم امريکا و شرکاء در يک دست ساختن اما اين که حاکميت دوگانۀ فعلی موجودو 

 است که امپرياليزم ه ایقدرت است و يا بازتاب تضاد ھای منطقه ئی و بين المللی سيستم امپرياليزم و يا ھم شجرۀ خبيث

چه به ھمان سانی که ناتوانی . ت که می بايد با دقت کامل بدان پرداختآگاھانه آن را چنان پرورانده است، بحثی اس

که بتواند منافع آنی و آتی آن را » کروز«و » ۵٢ب « بر شدگانامپرياليزم در ايجاد آن چنان قشری از ميان سوار

الشخوران برآورده بسازد، چيزی است مبرھن و اشکار، به ھمان سان تغييرات جديدی که در جنگ جديد قدرت بين 

 کامالً نابود نمايد نيز امپرياليستی به وجود آمده و ھر لحظه ممکن است از جائی، چنان زبانه بکشد که تمدن انسانی را

 غارتگرانه و آزمندانۀ امپرياليستھا جھت تحکيم بيشتر مناسبات استعماری و ۀامريست انکار ناپذير، به ھمان سان نقش

  . منتفی دانسته شود، دور ذھن تلقی شده قشه مند نيز نمی توانددر نتيجه ايجاد حاکميت دوگانۀ ن

، حاکميت دوگانۀ قبلی را که در خفاء و به شکل غير رسمی وجود داشت، اينک در ھر حالتی، واقعيت فعلی کشور ما

 از انگليس علنی ساخته و نفس علنی شدن به تمام الشخوران دور و نزديک، از پاکستان و ايران گرفته تا ترکيه و ھند،

، امکان آن را مساعد ساخته است، تا ھر زمانی که برای ھر کاری به افغانستان و المان گرفته تا روسيه و امريکا

چيزی که در اين ديدار ھا به ھيچ وجه مطرح . عبدهللا عبدهللا ديدار نمايند و ھم با اشرف غنیمسافرت می نمايند، ھم با 

   .عرف دپلماتيک بين مقامھای مساوی می باشدديد و بازديد و نبوده و مراعات نمی گردد، ضرورت 

 اشرف غنیمثالً تنھا کشور پاکستان را در نظر بگيريم، وقتی نمايندۀ خاص صدراعظم آن کشور به کابل آمد، ھم با 

ر دو نفر ديدار نمود به ھمان سان و قتی لوی درستيز پاکستان به کابل آمد، باز ھم با ھ. عبدهللا عبدهللاديدار نمود و ھم با 

اين سازمان مخوف آدمکشی که مسؤوليت ريختن خون بيش از صد ھا ھزار افغان را » آی.اس. آی«و اينک که رئيس

 اين ديدار ھا چه چيزی را می رساند؟ آيا ھمان .باز ھم با ھر دو نفر ديدار خواھد نموددر کابل است، بر دوش دارد، 

می  »دولت وحدت ملی« به اصطالح ، تبليغ می دارند، احترام آنھا را بهدهللا عب-غنیطوری که ادارۀ دست نشاندۀ 

رساند و يا اين که رسماً اعالم می دارند که در افغانستان حاکميت دوگانه را به رسميت شناخته و حاضر نيستند آن را به 

  مثابۀ يک دولت واحد بپذيرند؟

 تقسيم صالحيت ھا، ھر چه باشد بيشتر روشن خواھد شد، مگر پاسخ اين پرسش به دنبال تشکيل به اصطالح کابينه و

  :آنچه اينک نمی تواند از ديده فرو ماند اين است

 تا از فضای به وجود آمده و رقابت افسار  با تمام قدرت می کوشند عبدهللا-غنیھر يک از مھمانان ادارۀ مستعمراتی 

نھا سوء استفاده می نمايند، مگر از موضع خودشان حد اکثر حسن ، اگر از ديد افغاعبدهللا و غنیگسيخته بين باند ھای 

  .دن را بيشتر از پيش بر دست و پای مردم محکمتر ببند رقيت و بردگیزنجيراستفاده به نفع خودشان را نموده، 

ی آيد، تا جائی که از تجارب تاريخی تمام کشور ھای جھان که در موقعيت ھای بالنسبه مشابھی قرار داشته اند، بر م

جلو حاکميت ھای دوگانه و خيانت ھای آشکارو پنھان آنھا فقط زمانی گرفته شده و در آينده نيز می تواند گرفته شود، که 

صاحبان اصلی کشور، يعنی توده ھای ميليونی آنکشور ھا در اينجا مردم دربند افغانستان، سالح رزم شان را برداشته و 

اين . ای خيانت پيشۀ آن در وجود حاکميت ھای دوگانه و يا چندين گانه خاتمه داده اندسلطۀ امپرياليزم و مولود ھبه عمر 

  . قانون عام تاريخ است و از تطبيق آن در افغانستان کسی را گريزی نيست

  به اميد آنروز

  


