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  موسوی

  ٢٠١۴ نومبر ٢٨

  مخالف سياسی و يا دشمن
 دوگانه ای که نيروھای استعمارگر دور و نزديک در مستعمراتی کابل از يک سو و حاکميتماھيت وابسته و منقاد ادارۀ 

غانستان به وجود آوردند از سوی ديگر، موجب گرديده است تا در اين اواخر مزدوران و نوکران قدرت ھای اف

 و از کوچکترين فرصتی ھريک جھت تخريب استعماری بيشتر از پيش، بر سر و کلۀ ھم پريده، پاچۀ ھمديگر را بدرند

ن که سخت در تالش است تا به زور  يکی از دو سردستۀ غالمااشرف غنیديگری سود بجويند؛ چنانچه صحبت 

را مخالف » طالبان« پيدا نمايد، به ارتباط  عبدهللا عبدهللاربابش، جايگاه برتری نسبت به حريف مکار ترش يعنی 

 و عدۀ ديگر با تمام عبدهللاسياسی دانستن، جنگ جديدی را بين آحاد وابستگان ھر دو طرف به وجود آورده و ھواداران 

 و فقط بخشی از آن مطابق باوقع   که طالبان را مخالف سياسی می دانداشرف غنینند، تا از اين حکم  در صدد آءقوا

  .می گويد دشمن مردم معرفی بدارند» دغه«استفادۀ سوء نموده، زير نام طالب ھرکسی را که ، است

طالبان « خواھم به ارتباط جمالت ، میاينک که بعد از مدتھا قادر شده ام تا با شما آنچه را می انديشم در ميان گذارم

اندکی مکث نموده، به مانند ھميشه ضمن آن که آرزوی »  استطالب دشمن مردم افغانستان« و » مخالفان سياسی اند

نھائی آحوصله مندی و دقت در مطالعۀ مطلب را برای خوانندگان عزيز پورتال می نمايم، اميد بر آن دارم تا دوستان و 

شان، مواضع شان مورد انتقاد گرفته است، با شرکت فعال در بحث، کاستی ھای احتمالی نوشته ام را که بدون بردن نام 

  .مرفوع بدارند

و تفاوت فی » دشمن«و » مخالف «تبا حرکت از اين موضع که تمام خوانندگان عزيز پورتال، نه تنھا معنای لغوی کلما

 و يا ھم عکس آن به يک ديگر ک مخالفت ساده می تواند به دشمنی ما بين آنھا را دانسته و ھم چنين آگاھند که چگونه ي

  . آغاز می نمايماشرف غنیگذشته و بحثم را به صورت مستقيم از جملۀ ھا مبدل گردند، از توضيح آن واژه 

 طرف مقابل که .»طالبان مخالفان سياسی ما ھستند«: گفته استکه فقط بخشی از حرفش درست است،  اشرف غنی

اين دو جمله . »طالب دشمن مردم افغانستان است« می نمايد، باز ھم به درستی می گويند، ءگوناگون را احتواطيفھای 

 به وسيلۀ رسانه ھای وابسته و مزدور اجنبی به که اينک از طرف ھواداران ھر دو طرف به صد ھا و ھزاران بار

 در تقابل با ھم درک می گردند، اما وقتی به و با يک ديد سطحی خورد مردم داده شده است، ھر چند در ظاھر امر

گويندگان آن،  موقف و مواضعی که آنھا از آن نمايندگی می نمايند به دقت نگريسته شود، مشاھده می گردد، که نه تنھا 

  :زيرا. ھيچ نوع تقابلی با ھم ندارند، بلکه ھريک از آنھا بخشھائی از يک حقيقت کلی را بيان می دارند

الم شنگه به راه انداخته و که ، قبل از آن »طالبان مخالفان سياسی ما ھستند« حکم صادر می نمايد که نیاشرف غوقتی 

 که است و از جانب چه کسی اين حکم را اشرف غنی: نا آگاھانه به تأئيد ادارۀ مستعمراتی قلم بزنيم بايد از خود بپرسيم
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را مخالف سياسی می داند، با » طالب«نمايندگی از آن  به اشرف غنیصادر نموده و درکل مناسبات آن نھادی که 

و باداران طالب بر چه منوالی استوار است؟ فقط با پاسخ درست بدين سؤاالت است که می توان به عمق مسأله » طالب«

 و نه ھم ناشی از فقر فکری و دانش، چه ناسالمتی   را نه زادۀ بوالھوسی سياسی وی دانستاشرف غنی، حکم پی برده

، به صد ھا فرد و نھادی که در عقبش ايستاده اند و رشته ھرچند نباشد به عالوۀ آن که خودش چند صباحی درس خوانده

بر گرديم . ھای ھادی اين گدی کوکی را در دست دارند، آنقدر فھم دارند تا به وی در انتخاب کلمات، مشورۀ الزم بدھند

  .به سؤاالتی که خود مطرح نموديم

» رئيس جمھور جمھوری اسالمی افغانستان«ی از دو رئيس حاکميت دست نشاندۀ کابل است که عنوان ، يکاشرف غنی

 دست دولت» رئيس دولت«و » رئيس جمھور« کند از موقف یيعنی حکمی راکه صادر م. را با خود حمل می نمايد

کسی بخواھد در آن مورد نظری ابراز با مردم اساساً مطرح نيست تا » طالب«در نتيجه در اينجا رابطۀ . نشانده می باشد

مطرح است، رابطه ای که نه تنھا امروز و يا » طالب«دولت دست نشانده و ادارۀ مستعمراتی با بدارد، در اينجا رابطۀ 

 دو ازکاسۀ مشترک استعمار آب بقاء نوشيدن، با ھم ادری و اخوت اسالمی و ھرديروز بلکه از ساليان سال، ضمن بر

با وجود گاھگاھی به طرف دشمنی سوق يافتن، در اساس آنھا را مکمل و متمم ت ھائی که ف دارند، مخالمخالفت ھائی ھم

  .وجود داشته باشدنمی تواند ھمديگر می سازد، به عبارت ديگر آنھا چنان ممزوج اند، که يکی بدون ديگری اساساً 

 ھرگاه طالب و در کل اسالم سياسی وجود نزد خود فکر کنيد،. برای روشن شدن اين حکم از خودتان کمک می طلبم

ميھن، مقاومت ظفرمند نمی داشت و در جريان جنگ مقاومت ضد روسی ضمن قلع و قمع کردن فرزندان راستين اين 

ضد روسی مردم ما را در بيراھۀ وابستگی و انقياد به امپرياليزم و چوکره ھای منطقه ئی آن از قماش پاکستان، ايران و 

 وجود نموده به حاکميت برسد که با  چنان عرضمی توانست» طالب« نمی کشانيد، آيا چيزی به نام عربستان سعودی

 بستر تھاجم و اشغال کشور ما را به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و  جنايتکارانه و قرون وسطائی اشعملکرد

  .نه: پاسخ روش استشرکاء مساعد بسازد؟ 

ميت فعلی و تمام دار و دسته ھای آن، ادامۀ ھمان زنجيری است که در طی اين ھمه است و حاک» نه«پس وقتی پاسخ 

فته و ريخته شده است، الزاماً حلقات اسال از طرف امپرياليزم جھانی به سرکردگی امپرياليزم جنايتگستر امريکا ب

مکمل ھمديگر اند و ھر يکی در  به ذات خود زنجير نمی توانند با ھم در دشمنی با يک ديگر قرار داشته باشند، آنھا 

:  می گويداشرف غنیتالش است تا حلقۀ خود را در کل زنجير مستحکمتر و پا برجا تر به اثبات برساند، لذا وقتی 

که از دھان اين نوکر استعمار بيرون شده است حقيقت يک اعترافی حاوی بخشی از » طالبان مخالفان سياسی ما ھستند«

   .است

بين وجود نداشت، به ھمان سانی که  دشمنيی با ھم ندارند، به ھمان سانی که بين خلق و پرچم » دشمنيی«ھيچ گونه آنھا 

وجود نداشت، به دشمنيی ، به ھمان سانی که بين آحاد اخوان با ھمديگر وجود نداشتدشمنيی اخوان و خلق و پرچم 

 نداشت، و با تمام جويھای خونی که در اقصا نقاط کشور به وجوددشمنيی ھمان سانی که بين مزدوران ايران و پاکستان 

جای آن شقاوت و کينه ره نمودند، اينک اراه انداختند و به صد ھا و ميليونھا تن از مردم در بند ما را کشته، معيوب و آو

 زليخا و -وسف توزی اسالمی شان را، گذشت و برادری اسالمی گرفته، چنان با ھم نرد عشق می بازند، که گذشته از ي

  . مجنون ورقه و گلشاد و رومئو و ژوليت نيز نزد آنھا رنگ می بازد–ليلی 

  :به صورت نمونه به باندھای ھريک از آنھا نظر می افگنيم

ز ارا بر گردن آويخته و طی اين مدت . ای. آی.  سیرقيت و بردگیريسمان  دھه بدين سو ۴ که حد اقل از اشرف غنی

 اھداف بادارش اباء نورزيده است، در وسط و دوستم سگ ھار استعمار روس در طرف ھيچ دنائتی جھت تحقق

راستش، سرور دانش نواله خوار و مزدور آخند ايران در طرف چپش؛ آيا نفس اين ترکيب گويای آن نيست که اين 
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 رسيدن به اھداف مزدوران و نوکران ھيچ گاھی با ھم دشمن نبوده، بلکه تمام حرکات دشمنانۀ آنھا مقابل ھم جھت

  !؟خودشان بوده و است

و » حزب اسالمی«اری و تشنۀ خون پشتون و ھزاره و به نمايندگی از آنھا  شورای نظعبدهللا عبدهللادر طرف ديگر، 

و قاتل مستقيم صد ھا و ھزاران تن از » حزب اسالمی«رئيس استخبارات » خان محمد«در وسط، » حزب وحدت«

ئی که در زمانش و يکی از آنھا» حزب وحدت«عضو ناراضی » محقق«طرف راستش و ھموطنان دگر انديش ما در 

، مقابل عبدهللا و بزرگانش قرار داشت، در طرف چپ در تمام سگ جنگی ھای احزاب اخوانی در کابل و افغانستان

 ھا و کشت و کشتار وی، آيا نمايندگی از آن نمی نمايد که آنھا ھيچ زمانی دشمن ھمديگر نبوده اند بلکه تمام کشمکش

  . با ھم داشته اند،ھای آنھا صرف مخالفتی بوده که جھت رسيدن به قدرت

عبدهللا  به مانند رقيبش وی فردی می شود بگويد که طالب دشمن ماست، نخست آن که اشرف غنیدر نتيجه ھرگاه 

طالب را از قطار دشمنان امريکا بيرون دروغ می گويد و درثانی ارادۀ بادار را که از سالھا بدين سو که آشکارا  عبدهللا

  .در تقابل احتمالی قرار می گيردناديده گرفته نموده 

مشخص می سازد و اما قسمت » مخالف«و اما نوشتم بخشی از آن حقيقت دارد، يعنی ھمان بخشی که طالب را به مثابۀ 

به ھيچ صورت مطابق با » مخالف سياسی«عنی دوم ادعايش که با تأسف از ديد نقادانش کامالً ناديده انگاشته می شود، ي

 از کشتار مردم ، سياسیکته ای از نکاتچه ھمه می دانيم که بين طالب و نظام مستعمراتی کنونی در ھيچ ن. واقع نيست

، اختالف آنھا با گرفته تا خدمت به امپرياليزم کمترين اختالفی وجود ندارد، تا بتوانند ادعای اختالف سياسی نمايند

يگر، صرف روی تقسيم منافع بين خودشان می باشد، به عبارت ساده تر آنھا چند دزدی اند که سر تقسيم اموال ھمد

  .دزدی با ھم دعوا دارند، نه اين که از لحاظ سياسی با ھم اختالفی داشته باشند

ی دولت مستعمراتی با حرکت از چنين منظری و با در نظر داشت آن که در صورت خواست اربابان شان، تمام جناح ھا

ريزد، روی يک سفره می کابل روزی حاضر خواھند شد تا با ھمين طالبی که ھم اکنون از دستانش خون مردم ما 

را مخالف دانستن از موقف يک نمايندۀ استعمار در ادارۀ مستعمراتی، » طالب«نشسته، دعای سر ھمديگر را نمايند، 

  .شان می دھددر صدور ھمين حکم نرا کمال صداقت آن فرد 

عدوان و دشمنی اين گسترۀ » افغانستان«، گذشته از اين که قيد مکانی »طالب دشمن مردم افغانستان است«و اما اين که 

طالب دشمن مردم افغانستان و مردم «شجرۀ خبيثه را محدود می سازد و حين صدور حکم بايد با صراحت گفت

مگر سؤالی به ھمين ارتباط مطرح می گردد، که .  با واقعجای و مطابق، باز ھم حکمی است ب»جھان استسراسر

 اشرف غنیدشمنی آشتی ناپذيرطالب را با مردم افغانستان، به ادارۀ مستعمراتی کابل و آحاد آن چه، تا کسی بيايد يخن 

  را بچسپد که چرا طالب را مخالف سياسی گفته و دشمن ندانسته است؟

، نمايانگر توھم متقاضی نسبت به دولت دست نشانده و شخص اشرف غنیف فردی در موقآيا نفس چنان انتظاری از 

اعالم بدارد، آنقدر » دشمن« می خواھند تا طالب را اشرف غنی نمی تواند به شمار آيد؟ آيا افرادی که از اشرف غنی

سبات بين مردم با  مناسبات بين طالب و حاکميت را مطرح می نمايد نه منااشرف غنیاالغ تشريف دارند که نمی دانند 

 طالب و : می بايست می گفتاشرف غنیحاکميت و طالب را؛ که اگر چنان می بود به يقين فردی به درجۀ تحصيل 

  . دشمنان مردم افغانستان اند،حاکميت

دربند رقابت ھای مزدوران  و اما آن عده به اصطالح روشنفکرانی که در زمينه نا آگاھانه و يا ھم آگاھانه، خود را

فرسائی می م ، له و يا عليه يکی از آنھا قل قرار دادهعبدهللا عبدهللا و اشرف غنیتعمار در وجود باند ھای مربوط به اس

 را، چه ارتباطی گلبدين و مال عمر، عبدهللا، اشرف غنینمايند، آيا نبايد در گام اول از خود بپرسند، که مخالفت بين 
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چرا می بايد اين قدر ساده نگر باشند که ھرکسی بتواند آنھا را به دنبال نخود شمنی تمام آنھا با مردم؟ و است به نفی د

  سياه استعمار و ارتجاع سرگردان بسازد؟

  :من حيث حسن ختام می بايست نوشت

طالب مخالف سياسی اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا است؛ و به ھمان سانی که طالب دشمن مردم افغانستان است، 

گذشته از آنھا ھرکسی که .  عبدهللا نيز از دشمنان سوگند خوردۀ مردم افغانستان به شمار می آينداشرف غنی و عبدهللا

قيم بوده باشد و ، می خواھد مستچه ديروز و چه ھم امروز در کنار قوت ھای امپرياليستی و جھت تحکيم مناسبات آن

شته است، به تناسب ميزان گامھائی که ام گذمی خواھد به صورت غير مستقيم و خدمت به انجو و ترويج انجوئيزم، گا

 .برداشته، دشمن مردم افغانستان به شمار رفته و می رود

  


