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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

  
  موسوی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٩
  

  و سقوط قندوز" عبدهللا غنی،" قدرت بين جنگ
  

 مبتنی بر ديالکتيک به  تا با چشمان باز زندگانی نموده، تحوالت دور و نزديک را با يک ديدآنھائی که عادت کرده اند

تحليل و ارزيابی بگيرند، به خوبی می دانند که امپرياليزم به مثابۀ يک سيستم و اينک نمايندۀ با قدرت آن امپرياليزم 

جنايتگستر امريکا، در تمام تاريخ حيات شان، از نخستين روز ھای شکلگيری تا واپسين لحظاتی که به وسيلۀ روند ھای 

 که رسالت به گور سپردن مناسبات امپرياليستی را تاريخ بر دوش آنھا گذاشته است، يعنی ی زنجيز گسل وانسانی

، بر حيات نکبتبار آن نقطۀ پايان ًپرولتاريای، رزمنده، متشکل و پيروزمند جھانی در تحت قيادت احزاب واقعا کمونيستی

ريغ نورزيده و در آينده نيز دريغ نخواھد گذاشته شود؛ جھت رسيدن به آرمانھای سلطه جويانۀ شان از ھيچ جنايتی د

م مورد نظر تا سطح بلعيدن و قابل ھضورزيد که يکی از اين جنايات تکتيکی آنھا تقطيع و کوچک ساختن کشور ھای 

  .ساختن آنھا می باشد

شيعه "نگی بين دوستانی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند شايد به خاطر داشته باشند که وقتی حدود ده سال قبل، ج

، در مقالۀ "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتاليعنی قبل از ايجادزمان ان  گرفت، در ھمتدر ھرات صور" و سنی

به صراحت از دو ستراتيژی متفاوت امپرياليستی جھت ختم قضيۀ " تفرقۀ مذھبی خواست و سياست استعمار"معنون به 

و ديگری حل مشکل افغانستان با " حفظ نقشۀ جغرافيائی منطقه" افغانستان باافغانستان يادآوری نمودم، يکی حل مشکل

  . صحبت نمودم" تغيير نقشۀ جغرافيائی منطقه"

ش ناکام ا زمانی که در تطبيق سياست اولًدر ھمان زمان به استناد ھمان نوشته، صريحا تذکر دادم که امپرياليزم امريک

را فراھم " تغيير نقشۀ جغرافيائی منطقه"نطقه، آمادگی ھای الزم جھت ماند و در خطوط کلی قادر گردد در سطح م

و ويرانی کامل کشور ما نيز، آنھا را  سازد بدون کمترين درنگی دست به چنين کار کثيقی زده، حتا خون ميليونھا انسان

  .از تالش جھت تحقق ستراتيژی شان باز نخواھد داشت

را يگانه وسيله ای اعالم داشتم که نيروھای " سه سالح خلق"ت کامل ايجاد در ھمان زمان و ضمن ھمان مقاله با صراح

انقالبی کشور با تکيه بر مردم افغانستان، خواھند توانست بدان وسيله عليه تمام توطئه ھای امپرياليستی و ارتجاعی 

 گور سپردن نيروھای و به  دفع تجاوز امپرياليستی وکشور و با حصول استقالل ايستاده، از موجوديت کشور دفاع

  .امکان آزادی و بھروزی مردمان آن را نيز فراھم نمايندارتجاعی، 

اين که تا چه اندازه آن صدا شنيده شد و تا چه اندازه توانست وظيفۀ روشنگرانۀ خود را انجام دھد، ارزيابی آن را می 

ر ناپذير نمی توان ناديده گرفت، تالش گذارم به خوانندگان گرامی پورتال، اما آنچه را به مثابۀ يک وقعيت انکا
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امپرياليزم جنايتگستر امريکا جھت تحقق اھداف استعماری اش بود، که با ھزار ويک ترفند و تکتيک جھت تحقق آن گام 

  .برداشت

، يکی از آن ترفند ھا، مسألۀ تقلب در انتخابات تقلبی بود که سرانجام به اتحاد ظاھری ھر دو باند ميھن فروش ختم شده

  .نتيجۀ آن اعالم گشت" وحدت ملی"ادارۀ به اصطالح

، حد اقل جھت بقای اداره ای که از ھمان آغاز، ھيچ يک از طرفين حاضر نشد تا نسبت به ھمديگر صادقانه عمل نموده

شواھد و نمونه ھای روشن اين تخريب متقابل از انتخاب وزراء و . ديگر خودداری بورزند يک شان از توطئه عليه 

ی ھا گرفته تا کارمندان کوچک و از افشاءگری ھای متقابل گرفته تا کار شکنی آشکار آحاد اين اداره عليه يک ديگر وال

آنقدر واضح است که نه تنھا ضرورت به ارائۀ مثال ندارد بلکه عواقب خونبار آن را نيز ھمه روزه مردم ما تجربه می 

  .نمايند

دين ديگر، يکی ھم برخورد دو و چندگانه در قبال از گوربرخاستگان تاريخ يعنی در اين ميان و در کنار ده ھا تضاد بنيا

  .می باشد" طالب"

نژادی و حمايت بادارش امريکا، در دراز مدت اين امکان را به وجود آورد تا  -که اميدوار است تعلقات قومی" غنی"

سخت در تالش بوده تا زير نام تالش جھت  قدرت، ر اريکۀدر نھايت به مصالحه دست يابد، از ھمان آغاز گمارشش ب

رسيدن به صلح، خود را ھرچه بيشتر به طالب نزديک ساخته، در صورت امکان با استفادۀ ابزاری از طالب، مواضع 

  . تقويت نموده، وی را از صحنه بيرون اندازد"عبدهللا"خود را در جنگ قدرت عليه 

ھاد ھای استخباراتی کشور ھای دور و نزديک داشته، ضمن بھره  سر در آخور ن"غنی" که وی نيز مانند "عبدهللا"

 آنھم "غنی" کوشيده است، تا مانع نزديکی طالب و برداری از احساسات ضد طالبی مردم افغانستان، با وسايل گوناگون

  .بر محور پاکستان بگردد

 ھای اوليۀ کشی برخوردار است، عربده  که نسبت به رقيب از انسجام و ھمآھنگی بيشتری"عبدهللا"خالف باند وابسته به 

 ھزار سرباز نمونه، طالب ٢٠ عليه طالبان در ھمان روز ھای نخست با بيرون انداختن افکارش که می تواند با "دوستم"

را متوجه اين حقيقت نمود، که نمی " حنيف اتمر"و مھره ھای نزديک به وی از قماش" غنی"را به گورستان بفرستد، 

بدون " دوستم"ًحساب نمايند؛ در نتيجه به خاطر بی پايه ساختن و بعدا دور انداختن " دوستم"ر صداقت توانند زياد ب

کمترين توجھی به حالت مردم افغانستان، زمينه ھای آن را به وجود آوردند، تا به مثابۀ نخستين گام و به خاطر تابع 

روندی که ھمه شاھد بوديم و . سپارندمناطق تحت نفوذش را به طالب ب" دوستم"ساختن و يا ھم از صحنه دور انداختن 

اظھار وجود نموده، " دوستم"ديديم که چگونه طالب، در دورترين نقاط سمت شمال افغانستان به خصوص مناطق نفوذ 

  .در ظاھر حاکميت ادارۀ مستعمراتی را در آن مناطق زير سؤال بردند

 شده بود و يا ھم به وسيلۀ  -"۶ام آی "و " آی ایسی " بخوانيد -"اتمر- غنی"که يا خود متوجه توطئۀ باند " دوستم"

، بيشتر با تکيه بر باند رقيب " اتمر-غنی"ه ای اطالع حاصل نمود، بدون کمترين تفاھمی با ئبادارانش از چنين توط

" قمحقعطاء و "به شمال رفته، ضمن ايجاد يک اتحاد با دو نيروی بالقوه نيرومند در شمال يعنی " عبدهللا"يعنی " غنی"

با بسيج تمام نيروھای وابسته به پرچم از والی سرپرست فارياب گرفته  -" ميت"و " واواک"، "اف اس بی" بخوانيد -

حدود مردم منطقه، لباس رزم بر تن نموده، برای " نفرت از طالباسب "تا تمام وکالء و متنفذين محلی آنجا، سوار بر 

 جاری امی خواستند به يقين ب"  اتمر-غنی "ن اعتنائی به آنچه باند يک ماه، در يک محاصرۀ خبری مطلق و بدون کمتري

  .نمود" پاکسازی"ساختن جوی ھای خون، منطقه را از وجود طالب 

در شمال باند رقيب نيز بيکار ننشسته، ضمن آن که چند توطئه وسوءقصد به جان وی " دوستم"در جريان فعاليت ھای 

و آغاز حمالت امريکا بر افغانستان، بر " نجيب جالد"در زمان " دوستم" بر جنايات را تدارک ديدند، کوشيدند تا با تکيه
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و پرچمی ھا که حساب قضيه در " دوستم"د، ايننم" پف"تا توانستند " دوستم"مجدد از طرف " مليشه سازی"شيپور 

 -غنی "بينی برای باند ی داشتند، در يک حرکت غير قابل پيشنيکوئی از اھداف آن تحريکات آگاھدست شان بود و به 

را " حقوق بشر"و " طرفداران جامعۀ مدنی"يعنی نھادک به اصطالح "  اتمر- غنی "ابزار دست ساخت باداران " اتمر

و ساير جنايتکاران گردند، سر بر آستان قاتل خلقھای " دوستم"جلو انداخته، به جای آن که آنھا خواستار محاکمۀ 

" دوستم"در قبال عملکرد " سياست سکوت"ی بر اتخاذ نمبت" دوستم"و " غنی" بين افغانستان سائيده، ھر گاه توافق

" مسعود"و يا ھم به مانند برندۀ جايزۀ صلح " اوباما"به مانند " دوستم"به دور از انتظار نبود که صورت نمی گرفت، 

  . گرددقھرمان اعالم

ا قورت نموده بودند، مگر ھيچ گاھی بر سياست جام زھر شکست را بی صد" دوستم"با آن که در قسمت "  اتمر-غنی"

، تجديد نظر  در آوردن و يا ھم تجريد و سرکوبتخريب و اشغال پايگاه ھای قدرت حريفان و آنگاه آنھا را به زانو

  .را در جای ديگری جبران نمايند" دوستم"ننموده ھميشه مترصد فرصت بودند، تا شکست در قبال 

در يک حرکت بی سابقه بيشترين " عبدهللا" قندوز است و بھترين زمان ھم وقتيست که بھترين محل در چنين موقعيتی

در " عبدهللا"برتعداد بيش از حد ھمکاران " امينی"ھمکار عزيز ما آقای . افراد متعلق به باندش را با خود به امريکا برد

بخشی " عبدهللا"ن ھمه افراد نزديک به  آھمراھیحال ديده می شود که .  انتقاد نموده بود،مسافرتش ضمن توضيح خبر

  .ًاصال متوجه آن شده باشد" عبدهللا"از يک توطئۀ رقيب می توانست بوده باشد، بدون آن که خود 

 مگر در واقعيت امر، غند ضربۀ دشمنان داخلی و  جنگجوی به ظاھرطالب٧٠٠ الی ۵٠٠در چنين فضائی است که بين 

ای چھار روز آنھم بدون اختفاء و پنھانکاری ھای الزم عملياتی، در اطراف خارجی افغانستان، در کمال آرامش بر

قندوز تجمع نموده، تسليح و بسيج می گردند، نه تنھا اين پروسه از ديد نھاد ھای استخباراتی افغانستان و باداران آنھا 

ادارۀ مستعمراتی کابل که سر به ديده نمی شود و به ھيچ گرفته می شود، بلکه ھمين عدۀ معدود در مقايسه با نيروھای 

ھزاران می زند و باشندگان بزرگشھر قندوز که چيزی حدود نيم ميليون باشندۀ شھری در آن زيست نموده ھر کدام تا 

 جھت بر آن واليت حمله نموده ظرف چند ساعت و با وارد ۴مغز استخوان از طالب نفرت دارند؛ قادر می گردند از 

  .بر نيروھای مدافع قندوز بخش ھای بزرگی از آن واليت را تحت تصرف خويش بياورندکردن چند ده نفر تلفات 

وقتی از لحاظ نظامی به اين ھجوم و تصرف نگريسته شود و با در نظرداشت سابقۀ تاريخی فتوحات طالب، که بيشتر 

از چند الی قندوز و تنی از فير گلوله در آن خرج دالر ھميشه دست باال را داشته است و با در نظرداشت اين که و

غيب شان زده است، در آن واليت گماشته شده بودند، "  اتمر- غنی " که تازگی ھا به وسيلۀ باند  امنيتیمسؤولين ديگر

، قندوز از طرف باند  می گردد که در اين تصرف، پای ھيچ معجزۀ ديگری به جز معجزۀ دالر در ميان نبودهنروش

اند رقيب به طالب پيشکش شده است، روندی که اگر ھمينطور ادامه يابد با سقوط به خاطر تضعيف ب"  اتمر-غنی "

  .و باندش به ناگزير بايد به خاطر ولسوالی پنجشير با ھم دعوا نمايند" عبدهللا"تخار و بدخشان و در نھايت مزار، 

و " جمعيت اسالمی"، "ای نظارشور" گذاشته شود که برخی از ھموطنان ما آن قدر از نوشتهدر اينجا نبايد يک نکته نا

و باندش خوشحال بگردند، نيز می تواند وجود " عبدهللا"سياست ھای آنھا متنفر اند،  که خطر اين که به خاطر شکست 

  :برای اين ھموطنان بايد گفت. داشته باشد

مگر قيمت مقابل آن و در کل تمام نھاد ھای مذھبی امريست بسيار فرخنده، " جمعيت اسالمی"، "شورای نظار"نابودی 

شورای "من که حاضر نيستم نابودی . حد اقل حاکميت مجدد طالب و حد اکثر تجزيۀ کشور: را نيز نبايد ناديده گرفت

  خواھيد؟؟؟ب نمايم، تا شما چه خريدو کليت نھاد ھای مذھبی را با چنين قيمتی " جمعيت اسالمی"، "نظار

 


