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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ نومبر ٠٣
  

  !می انجامد"* قندوز"ھمۀ راه ھا به 
١  

  
اين قلم که " دوزو سقوط قن" عبدهللا- غنی"جنگ قدرت بين "اين نوشته در اساس می تواند به مثابۀ ادامه و مکمل نوشتۀ 

در آن نوشته که . ، به شمار بيايد ، منتشر شد"طالب" شب فردای اشغال قندوز به وسيلۀ ٢٠١۵ سپتمبر ٢٩به تاريخ 

، تالش "طالب"با سپردن قندوز به "  اتمر-غنی"بخشی از واقعيت را انعکاس می داد نه تمام آن را، آمده بود که باند 

آن تحليل با وجودی که بخشی از يک . به صدا در آوردرا " عبدهللا" خلع حريفش نموده است تا نخستين حلقۀ زنجير

 را انعکاس می دھد، از پرده بيرون افتادن برخی از راز ھا نشان داد که به ھيچ وجه نمی توانسته کامل باشد، لذا واقعيت

 اند، در اينجا کوشش می نمايم تا با عرض پوزش خدمت خوانندگان عزيز پورتال که مطلب ناقصی را از اين قلم خوانده

 واقعيت ارائه بدارم، اين که به چه اندازه در تعميل در پرتو برخی از پارچه ھای جداگانه، تصوير کاملتری را از آن

ارم می سازد تا باز ھم به مانند دفعات قبل دست دھدف موفق خواھم بود و يا باز ھم نقايصی عرض اندام خواھد نمود، وا

و اما در . ف شما خوانندگان عزيز دراز نموده، صميمانه بخواھم تا با تکميل نقايص آن بر من منت گذاريدکمک به طر

  :ادامۀ بحث

 قابل عبا تأسف محروميت شخص خودم از شرکت مستقيم در تحوالت جاری افغانستان و فقدان مواد روشنگرانه از مناب

ً اگر نه با چشمان بسته، بلکه تقريبا کورمال کورمال آغاز نموده، اعتماد انقالبی، باعث می گردد، تا باز ھم بحثم را

  :چنانچه. استنتاجات ممکن از آن نمايم

سفری به آسيای ميانه داشت، بعد از ديدار ھای چندی با رؤسای جمھور آن "پوتين" ماه قبل ۵ می دانيم وقتی حدود -

مائی و نبزرگيک نوع نۀ امنيت منطقه جلب نموده، حتا با ن بود تا توجه جدی آنھا را در زمييکشور ھا، تمام تالشش ا

ھرچه بيشتر خود را با "  داعش-طالب"، آنھا را وادار سازد تا جھت بقای شان در مقابل ھجوم احتمالی "طالب ترسانی"

  . دست بگيرند  ساخته، برنامه ھای دفاعی مشترکی را رویترمسکو نزديک

 داد ھای چند، گسترش و تحکيم موافقات قبلی مسکو با تاجيکستان بود که ماحصل اين تالشھا گذشته از عقد قرار

  . افغانستان بود-سرانجام به استقرار نيروھای تازه نفس با وسايل تقويتی جديد روسھا در نوار مرز تاجيکستان

رھبری طالبان، بر مسند " آی. اس. آی"گماشتۀ جديد " اختر محمد منصور" حدود يک ھفته قبل از سقوط قندوز، مال -

ًضمن ارسال پيام خاصی به خاطر آمدن عيد قربان و ابراز تبريک به مسلمانان افغانستان و جھان، رسما اعالم داشت که 
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ھمسايگان شمال افغانستان نبايد از قدرت گيری آنھا ھراسان شود، چه طالب به ھيچ صورت تصميم ندارد تا امنيت آن 

  .کشور ھا را زير سؤال ببرد

دوستم در واليت فارياب به خصوص زمانی که تعداد زيادی از خبرنگاران و به اصطالح !!" فتوحات"جوشاجوش  در -

بخواھد " رئيس جمھور" با صراحت اعالم داشت که ھرگاه  نامبردهدر رکابش قرار داشتند،" جامعۀ مدنی"اعضای 

مگر ھمه ديديم که نه تنھا . را نابود خواھد نمود" طالب"در واليات قندوز، تخار و بدخشان نيز ادامه داده، را فتوحاتش 

با چنين امری موافقه ننمود، بلکه معاش ماھوار آن عده از منسوبين اردو که در معيت وی قرار داشتند، به گفتۀ " غنی"

ل نيز قطع گرديد تا به ناگزير به کاب" اتمر" اعضای امنيتی طويله، به امر شورای امنيت و شخص ازيکی " سعادت"

  .دنمراجعت نماي

از وی به رسانه ھا درز نمايد و يا ھم " فتوحات"جع به  و بدون آن که ديگر خبری راآمدن به کابلاز  دوستم بعد -

چيزی شنيده شود، راھی روسيه می گردد و در آنجا از مقامات روسی به "  اتمر- غنی"بازتاب جار و جنجال ھايش با 

  .ی می خواھدکمک تسليحات" آشنائی ھای قبلی"پاس 

واليت بغالن " دھنۀ غوری"در ولسوالی " طالب" دوھفته قبل از سقوط قندوز، دولت دست نشانده با بخش ھائی از -

 عدم تعرض به امضاء می رساند که چيزی نيست به غير از به رسميت شناختن يک پايگاه جھت تجمع افراد و معاھدۀ

  .ندوزعوامل طالب از نقاط مختلف کشور به غرض تصرف ق

امنيت "و رئيس به اصطالح "  داخله ودفاع"برای وزرای  در جلسۀ استيضاحی که فردای سقوط قندوز طويله نشينان، -

ف را وھاين ضرب المثل معرکسی ترتيب داده بودند، در آغاز ھريک از وکالء چنان غرابه می نمودند که اگر " ملی

، فکر می کرد که در تعقيب آن استيضاح، اگر ھر سه فرد "گيردسگی که زياد غف می زند، دندان نمی "  نشنيده بود

در جوشاجوش چنين . مسؤول امنيتی در افغانستان، به دار کشيده نشوند، حد اقل با افتضاح بيرون انداخته خواھند شد

 برنامه ھای به دنبال آن که افشاء نمود که از ھفت ماه قبل از آن روز نه تنھا از" نبيل"فضائی رئيس امنيت ضد ملی 

گرفته شده بود و تمام برنامه از  نيز جھت سرکوب و قلع و قمع آنھا یطلع بودند بلکه آمادگی ھای عمليات م"طالب"

 اعم از "حکومت خيانت ملی"و با شرکت تمام سران " غنی"که ھمه وقته با رياست شخص " شورای امنيت"طرف 

. زرای مسؤول امور امنيتی  برگزار می گردد، ملغا قرار گرفتوو ، "دوستم، دانش، عبدهللا، محقق، خان محمد، اتمر"

جھت دفاع از خود و سياست ھای " لبين"وقتی اعضای طويله از وی خواستند، که چرا چنين شد و داليل آن چه بود، 

ر علنی در جلسۀ غي" نبيل"بعد از صحبت . يش را بزندعلنی اعالم گردد، تا بتواند حرفھا جسله غير حاکميت، خواست

و فشی ديگر از اعضای طويله باال نشد، بلکه با راز داری غير قابل تصوری، ھيچ  ھمه شاھد بوديم، که نه تنھا ھيچ غر

  .چه گفت که باعث قناعت ھمه گرديد" لبين"يک از آنھا حتا لب تر نکردند، که 

ش دفاع نموده، به خصوص در مورد در سخنرانی فردای سقوط قندوز، با صراحت کامل از ارگانھای امنيتی ا" غنی "-

سرپرست وزارت دفاع دولت دست نشانده، قاطع و صريح اعالم نمود که شخص وی تمام آنچه را انجام داده است، به 

  .صورت مطلق برنامۀ دولت بوده است

ه من ضمن يک مصاحبه می گويد، ک" شاھنشاه بلخ"به اصطالح "  عطاء محمد نور" يک ھفته بعد از سقوط قندوز، -

در ميان گذاشتم، وی وعده داد، که بعد از عيد قربان، " غنی"از تمام تحوالت قندوز اطالع داشتم و آنھا را با شخص 

  .طی عملياتی طالب را از آن واليت بيرون خواھد کشيد
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دان گذاشته که با سقوط قندوز پای به مي" شورای نظار"بعد بازگشت از سفر امريکا، خالف ساير نوچه ھای " عبدهللا "-

ًابراز وجود نمودند، بدون کمترين غروفشی تقريبا در يک حالت شبه خاموشانه ای، کسانی را انتقاد نمود که از تربيون 

  .دولت به انتقاد از دولت می پردازند

ج  و کنگرۀ آن کشور با مشاھدۀ سقوط قندوز، عاجل تصميم گرفتند تا در مورد خرو"اوباما" مقارن ھمين ايام دولت -

 سرباز را برای مدت دو سال ديگر در افغانستان ۵٠٠ ھزار و ۵عساکر امريکائی از افغانستان، باز نگری نموده حدود 

  .نگھدارند

 برخی از کشور ھای غربی عضو ناتو، من جمله المان و انگلستان نيز فيصله نمودند، تا برای دوسال ديگر به -

  .دموجوديت عساکر شان در افغانستان ادامه دھن

سپرده بودند، تقدير به عمل " طالب"حين سفرش به قندوز، از تمام کسانی که در واقعيت امر قندوز را به " غنی "-

  .آورده، به تعدادی از آنھا مدالھای افتخار نيز اعطاء نمود

  ! عزيزخوانندگان نھايت

  :حال بيائيد تمام اين پارچه ھا را کنار ھم چيده، يک تصوير بالنسبه کامل تری را ترسيم نمائيم

می ريزد، شورای امنيت با آن مخالفت را دی آنھا ورئيس امنيت از فعاليت طالبان اطالع می يابد، برنامۀ سرکوب و ناب

ن متمرکز می سازند، مال اختر به روسھا می کند، روسھا چندی بعد از آن عساکر شان را بر سرحدات تاجيکستا

اطمينان می دھد که مزاحم آنھا نمی شود، دوستم تصميم به عمليات می گيرد، منع می شود مگر ضمن سفر در روسيه، 

" عطا"دولت دست نشانده در دھنۀ غوری پايگاه برای طالب تدارک می بيند، از آنھا کمک تسليحاتی می خواھد، 

بر " طالب"ھمه چيز را به بعد از عيد موکول می کند، در ھمين فاصله " غنی"رار می دھد، را در جريان ق" غنی"

رئيس امنيت دولت دست نشانده در داخل طويله ضمن يک مجلس سری، مطالبی را مطرح می قندوز استيال می يابد، 

 تصميم خروج عساکر شان سازد که بعد از آن اعضای طويله سرمه خورده خفقان مرگ می گيرند، امريکا و ناتو بر

 خوش "غنی"تجديد نظر نموده، فيصله به دوام موجوديت پنج و نيم ھزار سرباز برای مدتی چند در افغانستان می کنند، 

 ھم رسانه ھا را انتقاد می کند که از تربيون دولت، عليه دولت "عبدهللا"خوشحال به گريختگی ھا، مدال می دھد و و 

  . صحبت می کنند

م شما جھت رسيدن به يک تصوير کجا را نقطۀ عطف قرار می دھيد، برای من، آنچه به مثابۀ نقطۀ عطف می نمی دان

  :زيرا. در طويله گفته است می باشد" نبيل"تواند خود را متبارز سازد، تمرکز بر آنچه 

.  رازداری می باشند ھمه می دانيم که اعضای طويله خبره ترين افراد در وطنفروشی و دھن دريده ترين افراد در-

گفته باشد، که ھمه بدون استثناء از شورای نظاری تا سيافی و کرزئی و از حزب اسالمی " طويله"چه بايد در " نبيل"

  به آن تمکين کرده و بيشتر از آن سروصدا به وجود نياوردند؟" اتمر- غنی"تا روابط 

  :به يقين گفته است" نبيل"به نظر من، 

نھا ت به اتفاق آراء فيصله به عمل آمد، تا به اين کار دست نزنيم و حتا از سقوط قندوز نيز نه "رای امنيت ملیوش"در 

تسليم بداريم، تا جناح نظامی گران کنگرۀ " طالب"به " صلح آميز"جلو گيری نکنيم بلکه آن واليت را به صورت 

با اين کارنه تنھا ھمۀ ما .  به عمل بيايدفشار وارد نموده، از خروج سربازان آن کشور جلوگيری" اوباما"امريکا بر 

با  سرباز امريکائی يک ميليارد دالر را نيز١٠٠٠امنيت و بقای بيشتر خواھيم داشت، بلکه از آنجائی که موجوديت ھر 

  .خود ھمراه دارد، برای چند سال ديگر باز ھم دکان و کاسبی ما رونق خواھد يافت
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بود که ھمۀ قرار دادن الشخوران طويله را در جريان برنامۀ دولت دست نشانده فقط با حرکت از ھمين منظر، يعنی تمام 

  .آنھا راضی و سرحال راھی منازل خويش گرديدند

 ستون پنجم شان در داخل ادارۀ مستعمراتی کابل از ماوقع مطلع می گردند، به زود ترين فرصت ۀوقتی روسھا به وسيل

نيتی آن کشور را با تمام کشور ھای آسيای ميانه محکمتر نموده، به اولين  ام- از موقع استفاده نموده، روابط نظامی

  . دنسنگر يعنی سرحدات تاجيکستان سرباز می فرست

از آن جائی که پاکستان تازه جذب شده به پيمان امنيت دسته جمعی شانکھای از يک جانب چشم اميد به کمکھای روسيه 

 در پيمان شانکھای زير فشار سياست ھای ھند، به مؤاخذه کشانيده و چين دوخته است و از طرف ديگر نمی خواھد

دستور می دھد تا جھت آرامش خاطر روسھا، اعالميه صادر نموده با تأکيد " اختر منصور"شود، در اولين اقدام به مال 

  .بر مرز ھای عملياتی شان روسھا را آسوده خاطر بسازد

 تا نيز می خواھد" دوستم"بسپارد، از " طالب"گيرد تا قندوز را به دولت دست نشانده در عين حالی که تصميم می 

ضمن تماس با روسھا و در خواست کمک تسليحاتی از آنھا، رقيبش امپرياليزم جنايتگستر امريکا را تحريک نمايد که 

ی و طبق  و وقتی ھمه چيز به خوش را به کمک خواھند خواست" ر بزرگ شمالیادبر"نھا دست به جيب نبرند، آاگر 

می بايست از سرپرست وزارت دفاع دولت دست نشانده و تمام صاحب منصبانی که در " غنی"برنامه پيش می رود، 

 و اما چرا تمام راه ھا به قندوز ختم می گردد، در بطن  اين برنامه نقشی ايفاء نموده بودند، تقدير به عمل می آورد

  که می توان در موردداشتند خواستھای خصوصيی نيز ، در گيرآحادام  تمھمگانی خاينان به ملت و امپرياليزم،خواست 

  :نوشت

 با اين " اتمر- غنی "ً شمال کشور قبال نوشتم که ھایاز سپردن قندوز و برخی ديگر از شھر" غنی" به ارتباط خواست -

  .م بسازندرا از پشتوانه ھای شان محرو" عبدهللا"تکتيک می خواستند و می خواھند طرف شان يعنی باند

را "  اتمر- غنی "و باندش با اطالع از اين که تزئيد ھر نوع ناآرامی  و تشديد تشنج، جناح مقابل يعنی باند " عبدهللا "-

، نقش آنھا را در ادارۀ مستعمراتی مؤثر تر وادار می سازد تا بيشتر از پيش به نظاميان و نيروھای مسلح روی آورده

اريونش از برنامۀ خود چيزی اطالع دھد، به ھمين منظور از صميم قلب می خواھد، بسازد، بدون آن که با تمام حو

  .بسپارد" طالب" شمال را به ھایبرخی از شھر

ندارند و فکر می کنند تا به آن اندازه مورد " حکومت خيانت ملی"که دل خوشی از " بسم هللا محمدی"افرادی از قماش 

مام تقلبات و اختالس ھای آنھا اشکار گردد، با نفوذی که در اردو دارند، به بی مھری قرار گرفته اند که ممکن است ت

سالح به دست " طالب"خاطر رسيدن مجدد به قدرت، از حواريون بيشمار شان در اردو می خواھند، تا نه تنھا مقابل 

ی از سالح و تجھيزات و سپردن قسمت"  خيانت ملیحکومت"و مورد پسند مقامات " شجاعانه"نگيرند، بلکه با يک فرار 

  .، جان خويش را نيز نجات بدھندودهشان به دشمن برای فردای شان ذخيرۀ تجاری نم

 امپرياليزم جنايتگستر امريکا که تا قبل از آن فکر می نمود که افغانستان  را می شود بدون حضور سربازانش ھم -

جديد اردوی خونريز روسيه را با تمام توانائيھای نگھداشت  و ديگر خطری از جانب رقيب وجود ندارد، وقتی تحرکات 

نظامی اش در اوکراين و به خصوص در سوريه ديد، بدان متيقن گرديد که می بايد در افغانستان حضور نظامی قدرتمند 

می  تا امريکا می نمود، چه بھتر که شھری چون قندوز سقوط خويش را حفظ نمايد و به خاطر رسيدن به چنين امری

  .بازھم با ماسک مبارزه عليه تروريزم وارد ميدان گردد توانست

را آسيب " عبدهللا"در حد توان يکی از مناطق نفوذ " اتمر-غنی" . می انجامد"قندوز"اينجاست که ھمۀ راه ھا به 

ز ھم ر بايگوعدۀ د" اسماعيل خان"سياف، "، "قانونی"از طريق " عبدهللا"د، نرسانيده، لرزه به نقاط ديگر آن می افگن
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دو باره خود را به مثابۀ يکی از کانديدان " بسم هللا محمدی"می کشاند،  را بيشتر از پيش به حاکميت" مجاھدين"پای 

، " لويه جرگه"به افاده فروشی آغاز نموده با طرح تدوير " رزیک"وزارت دفاع دولت دست نشانده مطرح می سازد، 

ن دالر به وی حق السکوت بپردازد، امپرياليزم جنايتگستر امريکا يويل م۵را وادار می سازد تا ساالنه بيش از " غنی"

  .، ضمن نواختن بر طبل جنگ، کبوتر سفيد به ھوا می فرستدمھ

  . و شھر ھای ھمجوارش چه آمد، باشد برای قسمت بعدی" قندوز"اين که بر مردم 

  

  :يادداشت

ھمۀ راه ھا به " گويند ه خصوص المانھا که می عنوان مطلب تصرفی است در ضرب المثل معروف اروپائی زبانھا ب

  ". روم می انجامد

يکی حاکميت مطلق امپراتوری در : در مورد بستر پيدايش اين ضرب المثل، بيشتر دو حدس مورد بحث قرار می گيرد

ليک تمام قرون اولی و حتا بخشی از قرون وسطا بر بخش اعظم اروپا و ديگری حاکميت و سلطۀ مذھبی کليسای کاتو

  .از مقرش در روم که تا حال ادامه يافته است

  .م

  
  
 
 


