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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۵ جون ٠۵
  

  کور خود و بينای مردم
  

ين آی ی ب ۀ امنيت ويش تفاھمنام يش ن رياست امنيت ضد آی و . اس. ًاز حدود سه ھفته بدين سو، يعنی دقيقا از زمانی که پ

ه،  ه آن تفاھمنام ا علي ه و ي ره، ل د ھای روزم ملی دولت دست نشانده، به امضاء رسيد، روزی نيست که توأم با جزر و م

ته  ان نداش اظره جري در مطبوعات وابسته به امپرياليسم، چه در داخل افغانستان و چه ھم در خارج از آن، بگومگو و من

ه نفس شرکت خود با تأسف اکثر شرکت کنندگا. باشد د ک ن در چنين مناظره ھائی، يا نمی دانند و يا ھم نمی خواھند بدانن

انۀ حاکميت  تراتيژی وطنفروش ين مضحکه ای، بخشی از س ا » ع و غ«آنھا در چن ی آنھ ه ئ اداران منطق اده و ب جھت آم

  .می باشدساختن ذھنيت ھا برای پذيرش آرام خيانت ملی غنی و عبدهللا 

د، جای خوشبختی در ھمه حال دلم ی داده ان ين خفت ه چن ن ب ه ت ا ناآگاھان  بدين خوش بود که اگر تمام رسانه ھاآگاھانه و ي

ه دولت دست » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«است که پورتال  وط ب بر ھمان مواضع قبلی خود که ھر آنچه منوط و مرب

داردنشانده می گردد، مردود و محکوم است و وقتی پديده ای در کلي ردد، الزم ن ا اجزای آن خود را ت آن نفی می گ ا ب  ت

از  د، ديگر ني مصروف بسازد، يا به عبارت رساتر وقتی فردی در کل شرکت در يک سرکس را در شأن خود نمی دان

ه بحث در آن  دم ک ی دي د؛ مگر وقت بدان ندارد تا راجع به نوک بينی سرخ و يا سياه يک دلقک جداگانه موضعگيری نماي

ن مختصر را مورد  با تأسف می خواھد جای پايش را در پورتال نيز بکشايد، با وجود ناتوانی جسمی، تصميم گرفتم تا اي

  .تقديم خوانندگان عزيز پورتال نموده، آنھا را با آنچه خودم می انديشم، آشنا بسازم

ودن يکی دو ، می توام بنويسم ک»جادو«من ھم به مانند اکثر عالقه مندان خارج نشين، از برکت  ه نم ا ھزين ه روز مره ب

ارک  وئی در پ رم، توگ ساعت از عمرم که بدون آنھم چيزی از آن نمانده، چنان در جريان وقايع داخل کشور قرار می گي

ر در » سرچوک کابل«و يا ھم » زرنگار« ان خب اد، طوف در خيمه ای زندگانی می نمايم که از دامن ھای خيمه به جای ب

رم، داگر بنويسم گاھی در جريان ساعت به ساعت رويداد ھای بخشی از . داخل ھجوم می آورد رار می گي شور ق اخل ک

  . باور کنيد مبالغه نکرده ام

م از برکت  از ھ ر صورت ب ادو«در ھ انی » ج شتر از آن زم رده، بي شت پ ات پ ھر و جريان ت اطالع اوضاع ش از باب

ا را گوش ،معلومات دارم که درخانۀ پدری لنگ را سر لنگ دور داده  از طريق راديو اخبار يک کوچه آنطرفتر منزل م

  .می نمودم

ا براساس مواضع   ه شخصيت آنھ در جريان بگو مگو ھا، گاھی افرادی شرکت می نمايند، که اگر انسان بخواھد راجع ب

م در وطنه ایر قبال قضيدشان  وز ھ ه ھن بختيم ک در خوش ردم چق ا م  خويش  مشخص قضاوت نمايد، فکر می کند که م

ی دولت دست  ه اصطالح شورای مل ل ب يظ منصور وکي ان حف راد آقاي ن از آن اف م، دو ت ين ذوات وطن دوستی داري چن
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شتر -نشانده و ديگری ھم سيد اسحاق گيالنی بود دگان بي اير شرکت کنن ه س سبت ب  اينھا را به خاطری انتخاب نمودم که ن

   .-گلو پاره نموده و ادعای وطندوستی بيشتر می نمودند

ا قاطعيت » يما سياوش«ھر دو تن در برنامه ای که از طرف  ر ب ه ھر دو نف وده، ضمن آن ک د شرکت نم دايت می ش ھ

اشرف «عليه امضای تفاھمنامه به درستی موضع گرفتند، در حالی که آقای حفيظ منصور می کوشيد، بدون نام بردن از 

ی سخت در تالش دانش و فھم وی را زير سؤال برده حتا وی را از صف» غنی ای گيالن دارد، آق ی ب ر نيز قرضدار معرف

رای فردیبود تا با نشانی دادن از گذشتۀ  دا ب وده و بع ستان ب اه ۶ً که در خاد کار کرده و سوپر وايزر کدام انجو در پاک  م

  .وی ببردنام ببرد، خواننده را تا عقب درب منزل » حنيف اتمر«، بدون آن که از در انگلستان درس جاسوسی آموخته

ۀ  ه مثاب ای منصور ب را آق ود، زي در اين ميانه آنچه بيشتر از ھمه جلب توجه می کرد، باز ھم ھمان برش مقطعی زمان ب

 ربانی بود، ھيچ نمی خواست به ياد بياورد که وقتی امضای تفاھمنامۀ -يکی از کسانی که در زمانش بيضه بردار مسعود

ه - که است، انتقال تمام اسناد خاد در نخستين روز ھای حاکميت مسعودخيانت ملی است. آی. اس. امنيتی با آی  انی ب رب

ه آیو بی محابا خاد را دست بسته و برنامۀ پاکستان و به صد ھا و ھزاران معاشخور  وده ت. آی. اس. ب ودن چه ب سليم نم

ته و است؟ آيا آن کار ھم خيانت ملی بوده و يا خير؟ اگر بوده جناب وکيل صاحب در کجا فاص راز داش ا آن اب لۀ خود را ب

  . اگر خيانت ملی نبوده، پس چه بوده تا من ھيچ مدان ھم راجع به آن معلومات کسب نمايم

رد، در  د و آزاد می ک به مانند آقای منصور، آقای گيالنی نيز که قيافه گرفتنش، تمام ھاليوود و باليوود را ده بار می خري

ی اعالم حالی که می خواست خود را سخت وطند ه درستی خيانت مل وست نشان بدھد، امضای آن تفاھمنامه را باز ھم ب

ی در سال  ه وقت د ک صميم . اس. ، آی ١٩٨۶می داشت، مگر فراموش نموده بود و يا ھم نمی خواست به مردم بگوي آی ت

اذ  استخباراتی مقاومت رسمی را در کليت آن در خود مدغم سازد، خودش آن ھای نھادتمام گرفت، تا  زمان در تنظيم مح

ايش چ ايش در آیمربوط کاک اذ کاک دگی از مح ه نماين ا خود ب ود؟ آي اره ب ر . آی. اس. ه ک ر؟ اگ ا خي عضويت داشت و ي

آی چه کسی بوده و گذشته از آن موضع شخص شان . اس. خودش عضويت نداشت، می تواند بگويد نمايندۀ محاذ در آی

ه ،قطه ھای يک خط طوالنی که اينک شکل گرفتهواقع نخستين ن در قبال آن ھمکاری که در ا علي  بود، چه بوده و در کج

افع  ه من شان علي ی محل سکونت جناب ان يعن ا بخشی از آن از  کبابي ه دقيق ه را ک د خاينان د و آن رون ًآن زبان باز نموده ان

  .تاريخی کشور ما، سازماندھی می شد، افشاء کرده اند

اس خدمت از ھمه گذشته ھر دو جنابان فرام ه پ ائی را ب ه » صادقانۀ«وش نموده اند که تا ھمين اکنون دالر امريک شان ب

امپرياليزم امريکا و شرکاء از طريق شرکت در پارلمان دولت دست نشانده، مصرف می نمايند، آيا اين خود گواھی نمی 

وده ياند؟ اگر ا» جنگی و با شوربای آن آشتیبا گوشت آن  «اندھد که آقاي نطور نيست اين گوی و اين ميدان، بيايند آنچه ب

  .بنويسند تا ھم تاريخ روش شود و ھم من از آنھا پوزش بخواھم

ه يه چيست؟ و چرا مزاج سنج برخی ھا،و اما اصل قض اھی ب وده، گ ر نم دهللا ھر لحظه تغيي دهللا عب د عب  من جمله از بان

  ميخ می زنند، گاھی به نعل؟

سته فکر می کنم به غير آ ود خود واب ارو پ نھائی که منافع طبقاتی شان اجازه نمی دھد بپذيرند که اين دولت از اساس و ت

ا در سطح  ه حت به استعمار و اشغالگران بوده و ھيچ نوع عرق ملی در آنھا وجود ندارد، کس ديگری در افغانستان چه ک

ی منطقه و جھان پيدا شود که حاکميت ھای دست نشانده را صبغۀ ملی دا ده و از آنھا انتظار داشته باشد، تا حافظ منافع مل

  . افغانستان باشند

اب و ھابر ھمين مبنا، باند ھای تعبيه شده در پاکستان و ايران و ساير کشور يلۀ ارب ه وس درت ب ه ق يدن ب ل از رس ، چه قب

شان داده، در صورت عالق تعمار و ارتجاع ن ه اس ای چه بعد از آن، در عمل سرسپردگی شان را ب ا الی پ اب، حت ۀ ارب

ی ا امنيت ی و ي ه اسرار دولت ا چه رسد ب د ت ته ان يم داش ز ترس ل . زنان شان را ني ستان روی دالي م پاک التی، ھ ين ح در چن
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ی و  ای غن د ھ م بان ود و ھ ستان ب ی افغان ا رياست امنيت ضد مل ی ب خاصی خواستار امضای يک تفاھمنامۀ رسمی امنيت

  . می نگارمن خدمت تاًعبدهللا، که ذيال داليل آن را

سی«و » چنده« با دکه عمری را خو. آی. اس. برای پاکستان و آی سيار مشکل » کاسه لي وده، ب تعمار سپری نم درب اس

ه آیسوءاز طرف نوکران خودش مورد » گاو شيری«است که به مثابۀ  بوده و . آی. اس. استفاده قرار گيرد، بدان معنا ک

ه ديگر حاضر نبود برای تھيۀ يک خب ل را بکشد ک ر برای صد تن و يا بيشتر معاش پرداخته و ھميشه ھم ناز طرف مقاب

دان شده،  ه شجاعانه وارد مي ود ک ه خصوص خواست گويا بايد از خطر افشاء ترسيد، اينجا ب دش ب ی و بان ق غن از طري

ای تعدادی از آنھا می باشد، تفاھمنامه ای را » سنت خانوادگی«که وطنفروشی بخشی از » اتمر« ر مبن ه ب امضاء نمايد ک

املين اطالعاتآن انتقال  ناخته شده و ح ه ش شای ھويت اطالعات، به جای جرم تلقی شدن، وظيف اط از اف ه جای احتي  ب

  . شان، تالش بورزند که در انجام وظيفه مباھات نيز نمايند

ارآی خوب می داند، که مردن يک بار و گريبان پاره ک. اس. چه اگر ھيچ کسی نداند آی م يک ب ه . ردن ھ ين است ک ھم

  .چرب نموده، پيش نويس تفاھمنامه را امضاء نمودرا و باند متعلق به آنھا » غنی«و » اتمر«بادادن مبلغ معينی، ناف 

وده و  ًباند غنی که عمدتا از تکنوکراتھا و عناصر خاين ديگری تشکيل يافته که بند ناف شان در جای ھای ديگری بسته ب

ا » صدقات«و » خيرات«زياد از  يد و ب ا نمی رس ه آنھ ستان ب ی از » چشم سر«پاک ه اسرار دولت ه روزان د ک می ديديدن

ساد«رف ديگراز آن خيانت به آنھا برسد و از طچيزی که بدون آن طرف باند رقيب به پاکستان فروخته می شود،  را » ف

رفتن حق ا» افسد«نيز دفع نموده باشند به  ا گ ه صورت مل مشخصی،علپناه برده، ب ی را ب  دروازه ھای اطالعات امنيت

روش آن اطالعات ،آی کشادند، تا باشد ديگر کسی قادر نگردد. اس. رسمی بر روی آی ا ف وده، باعث » جاسوسی« ب نم

  .ترويج فساد در جامعه گردد

دات ابع عاي د يکی از من ر زود نجنبن ه اگ ی خود را از دست واما باند عبدهللا که متوجه زرنگی طرف مقابل شده و ديدند ک

و ناز و کرشمه ھای خود فروشان حرفه ئی » با يک دست پس زدن و با دست ديگر پيش کشيدن«خواھند داد، با سياست 

ين  دمتگار در چن دائی خ وارد ميدان شده، در عين حالی که می خواستند و می خواھند تا به وسيلۀ افراد خودی و مشتی خ

امضاء نموده، . آی. اس. تا در قفاء معاھداتی مشابه طرف رقيب با آی ر تالش افتادنددارند، دنگه مواقعی، بازار را گرم 

  :و اما. اين بود کل قضيه.  قضيه را بکنندلقا

ی برخاسته » ع و غ«آنھائی که اينک عليه اين وطنفروشی آشکار باند ھای  اه از آن طيف د، ھرگ ه ان سروصدا راه انداخت

ساخته و صريح ا و در کليت آن دموکراسی اھدائی اند که از آغاز عليه اين باند ھ استعمار بودند، چرا مردم را مخاطب ن

تعمار و ارتجاع  ازی اس ۀ دموکراسی ب شات خاينان ه شکلی از اشکال در نماي ه ب ائی را ک ام آنھ و آشکار کوته نظری تم

ر سھمی ادا کرده اند، به باد انتقاد نگرفته آنھا را از تکرار چنين جرم و خيانتی  برحذر نمی دارند و ھر گاه از آن طيف ب

ه ن ه و علي پردند و ل ا می س د ھ ن بان ه اي ين سرنوشت شان را ب خاسته اند، آيا نبايد از خود بپرسند که وقتی صالحيت تعي

رای  ا ب د؟ آي اره داده بودن يکی از آنھا گلو پاره می کردند، از وجدان گذشته، عقل و خرد اجتماعی شان را به چه کسی اج

سان » کور خود و بينای مرد«نھا آ ديم، ان ه نفھمي د ک د و بگوين ه بياين ايز الخطاست«صدق نمی کند؟ گيريم ک م »ج ا ھ ، م

ه  ين تفاھمنام ا امضای چن د ب يده می خواھن اشتباه کرديم و نمی دانستيم که آنھا وطنفروش و خاين اند و ھنوز از راه نرس

االاھت اثبات اسند، چرا جنھائی، خط ديورند را به رسميت بش ی سرکھای دعای شن به سرکھا سرازير نمی شوند و برب

رد » غنی و عبدهللا«قير و خامه، نه تنھا  ه نب ز ب انی شان را ني ی و جھ ه ئ اداران منطق و باند ھای مربوطۀ شان را بلکه ب

  فرا نمی خوانند؟
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ه  مردم عادی، کجاست آن سازمانھا و احزاب رسميی که حق و ناحق و گاھازبيشتر  ده ای را ب ی جھت نمايش قدرت، ع

 تا در چنين مسأله ای پای پيش نموده، ضمن آن که خيانت باند ھای مسلط خيابانھا کشيده، زنده باد و مرده باد می گويند،

  ؟؟، به ھمه ثابت بسازند که آنھا بند نافی ندارند، تا در جای ديگری بسته باشدنمايندشکار آبر ھمگان را بر قدرت 

ذارم، مگر  با تمام اع از وی صورت گرفت را ارج می گ ه در دف ارزه ای ک ده دارم و مب اد فرخن  احترامی که به زنده ي

دۀ ننگين  ناختن معاھ ه رسميت ش ا ب ه آي نمی توانم از خودم و از تمام آنھائی که دم از مبارزه و کشور می زنند، نپرسم ک

ه آن ديورند و گندمک، ارزش کمتر از خون فرخنده ھا داشته و  ارزه علي يح و مب دارد که ھيچ کسی نمی خواھد جھت تقب

ام  ه ج د، ک حتا برای يک بار، روی سرک صدايش را بلند کرده، با چنان قاطعيتی دولت دست نشانده را به نبرد فرا خوان

   دسته جمعی سرکشند؟؟،زھر پاره کردن تفاھمنامه را

 


