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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  ٢٠١۶ می ٢٣
  

  "پوتين"قربانی مغازله با " اختر منصور"
  

، بار ديگر "اوباما"از طريق رسانه ھای جمعی اطالع يافتيم که امپرياليزم جنايتگستر امريکا، زير رھبری مستقيم 

" تفتان"و " کويته"، مناصفۀ راه بين "دالبندين"ستين جنايت بيرون نموده، اينبار در پاکستان و در حوالی آدستانش را از 

در آن است مورد حمله قرار داده و راننده و سرنشين ديگر " مال اختر منصور"سرحد ايران، موتری را به گمان اين که 

  . آن را به قتل رسانيد

ھمراه بود، در داخل افغانستان به خصوص " اما و اگر"ين خبر که به اندازۀ زيادی از جانب امپرياليزم امريکا با پخش ا

از طرف رسانه ھای دستنگر و وابسته به امپرياليزم با خوشی زايدالوصفی استقبال گرديده، به موازات آن، کسانی از 

  .گرديدند" شادی مرگک"، "مال اختر منصور"ادارۀ مستعمراتی نيز در مرگ گويا 

الوصف، بازار تحليل ھا نيز گرم گرديده، ھريک به زعم خود در جست و جوی آن بر ھمزمان با اين خوشحالی زايد

در اين مختصر اين قلم ھم خواھد .  دليل يابی نمايندآمدند تا خشم امپرياليزم امريکا بر مزدورش و تصفيۀ جسدی وی را

 به تاريخ منطقه و سياست ھای انحصار طلبانۀ قدرت ھای بزرگ دور و نزديک به ارتباط کوشيد با در نظر داشت توجه

 ھای مجزا بيان دارم، باشد با گذشت زمان امکان هزمامداران غير و ضد مردمی افغانستان، نکات چندی را به مثابۀ نقط

  :اتصال نقطه ھا و ترسيم يک خط روش از پيوند آن نقطه ھا، به وجود بيايد

بدان معنا که . نخستين مسأله ای که در اين مورد بايد بيشتر از ھمه مورد توجه قرار گيرد، درستی و دقت خبر است -١

است و سرانجام به کيفر جناياتش از طرف " مال اختر منصور"ًمی بايد اول مطمئن شد که آيا واقعا شخص مقتول، 

" احسن الخالقين"ظلم نموده، به جای وفای به عھد و در حق وی " خدا"اربابش رسيد و يا فرد بی گناھی است که 

 بر کوھوارۀ جنايات امپرياليزم همعرفی نمودن خودش، آن بيچاره را شبيه يکی از جنايتکاران عصر آفريده تا بدان وسيل

ن، اندکی در ذيل اين نوشته خواھم کوشيد تا اين خبر را در ھر دو بعد درست بودن و يا ھم نادرست بود. امريکا بيفزايد

  .پرتاب نمايندرا بشکافم، اميد ديگران در قبال کلوخ ما، در و گوھر شان 

 نخست ديد و تحليل ھای رسمی را از نظر "اخترمنصور" در صورت درست بودن خبر و براستی کشته شدن -٢

و سخنگويان پيدا و تا جائی که از مطالعۀ رسانه ھای رسمی .  خواھم پرداخت،ًگذرانيده بعدا به آنچه خود می انديشم

اختر "و آنھائی که فقط تحليل ھای رسمی را تکرار می نمايند بر می آيد، علت خشم امريکا بر " کاخ سفيد"پنھان 

  :نکات آتی بوده است" منصور
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  ،در اجتناب از پيوستن به پروسۀ صلح و پافشاری خيره سرانه بر کوبيدن طبل جنگ" اختر منصور"لجاجت : الف

  ،و از آن طريق وارد ساختن ضربات مرگبار بر دولت دست نشانده" شبکۀ حقانی" چه بيشتر با نزديکی ھر: ب 

تأمين وحدت دوبارۀ گروه طالبان و بدان وسيله افزودن بر اعتبار داخلی و منطقه ئی خود؛ آنھم تا جائی که در اين : پ 

يابی مجدد خود از جانب وی دريافت داشتند، به وی بيعت نموده، امکانات چندی جھت سازمان" القاعده"اواخر بقايای 

  .امری که مقامات امريکائی چندی پيش در مطبوعات تشويش شان را از آن بابت اعالم داشتند

،  تمام ظواھر قابل قبول شان بر روی چند پيش فرضی استوار اند که با تأسف پذيرش آن پيش فرض ھاااين تحليل ھا ب

  :به صورت مثال. ز اوضاع داخلی افغانستان و جھان ھمه روز تجربه می نمائيمدر تقابل واقعيت ھائيست که ما ا

را بدين دليل کشته که وی بر ادامۀ جنگ پافشاری نموده و از پيوستن " اختر منصور"امپرياليزم امريکا "وقتی بپذيريم 

پرياليزم خالف ماھيت جنگ به روند صلح اجتناب می نمود، بدون آن که بدانيم ما را بدانجا می کشاند که گويا ام

افروزانه و جنگ طلبانه اش ، چنان عاشق و شيفتۀ صلح است که بر مزدور جنگ طلبش نيز دست بلند نموده، وی را 

  .از بين می برد

ناقص ما را از امپرياليزم می رساند، بلکه در عمل حين شناخت اين را بايد بدانيم که پذيرش چنين پيش فرضی، نه تنھا 

ارچی بی مزد امپرياليزم نيز مبدل گرديده، چيزی را به خورد مردم می دھيم جقضايای افغانستان و منطقه، به تحليل از 

  .که ھيچ گونه قرابتی با واقعيت ھای عينی در افغانستان و منطقه ندارد

نه تنھا خود د که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء، نواقعيت ھای عينی در افغانستان و منطقه گواھی می دھ

آغازگر جنگ و درگيری ھا در افغانستان و تمام کشورھای منطقه ھستند، بلکه با تمام قواء از تشديد و تزئيد جنگ و 

 اگر کس و يا کسانی ھم بخواھند زير تأثير افکار جھانی و شنيدن ناله ھای حزن انگيز ،ساحه ھای جنگی حمايت نموده

 دوام حضور نيروھای امپرياليستی را کهر بکشند، به غرض دوام جنگ سيب ديدگان جنگ، خود را از جنگ کناآ

  .، آن کس و يا کسان را سربه نيست می نمايندمی بخشد" قانونيت"

به ھمين سان، در حالی که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء در تمام خاور ميانه به شدت تالش می ورزند تا ضمن 

را در مقطع " قاعدهلا"مبارزاتی اولويت در سوريه،  " ری امپرياليزم و القاعدهھمکا"مخفی نگھداشتن راز آشکار 

به خورد اعضايش بدھد و به " صدای امريکا"و " بی بی سی"اعالم داشته و توسط " بشار اسد"کنونی، مبارزه عليه 

 ديگر به ليبيا و از آنجا به یروزی به يمن انتقال می يابند و روز از پاکستان و  سودان" القاعده"صد ھا تن از اعضای 

شده است، به عالوۀ آن که ھيچ مناسبتی با " القاعده"قربانی نزديکی به " اختر منصور"سوريه؛ انديشه در مورد اين که 

 را  انديشه گر، طرز تفکری واقعيت ھای عينی و آنچه ھمه روزه در سراسر جھان اتفاق می افتد ندارد با تأسف چنين

، "داعش"، " القاعده" را در ايجاد نھاد ھائی مانند ءبدانجا می کشاند که نقش امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکا

، کاستن از کوھوارۀ جنايات امپرياليزم در کل به مثابۀ يک سيستم، ماحصل نيز ناديده انگاشته" طالب"و " بوکو حرام"

 .قضاوتش بگردد

 افغانستان در پيوند با چگونگی نفوذ اين و يا آن ابر قدرت ھمان زمان، بر ٢٠ و ١٩ده ھای  تا جائی که از تاريخ س-٣

رت ھای استيالگر برامده از جنوب و نه ھم قدرت استيالگر برامده از شمال، ھيچ يک از دمی آيد ديده می شود که نه ق

چه آنھا ف منطقه ئی بيشتر از آنيبر روی حرن آنھا در ھيچ زمانی حاضر نبوده اند، تا درب ارتباط زمامداران افغانستا

  .  کشوده گردد،می خواھند

را متھم " امير دوست محمد خان"در ھمين زمينه ھرگاه از بھانه ھای انگليس ھا حين تجاوز اول و دوم شان که در اولی 

ر پيھم بر کشور ما ھجوم را و به ھمان بھانه دوبا" امير شير علی خان"به تزئيد دوستی با روسھا نمودند و در دومی 
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 بگذريم و تنھا مثال را از   ضمن نابودی دار و ندار مردم ما، رشد نيروھای مولده را ضربتی در حد توقف زدند،آورده

را به دست آورده می " اختر منصور"زمان اولين جمھوريت افغانستان بدھيم، تا جائی کليد قفل احتمال کشته شدن 

  .توانيم

، در عمل دريافت که نزديکی بيش از حد به شوروی و "داوود"وزاند به دنبال آن که رئيس جمھورتاريخ به ما می آم

 ھيچ نتيجه ای به ؛، ھدايت کردنزمام امور افغانستان را نظر به خواست و ارادۀ شورويھا و مزدورانش در افغانستان

 از جمله مسافرت به مصر و به - ند حرکت آشکارداشته باشد و با چتواند جز فقر، بدبختی و سلب استقالل افغانستان نمی 

رسميت شناختن غير مستقيم معاھدۀ کمپ ديويد، تالش به منظور بيرون انداختن کوبا از جمع کشور ھای غير منسلک و 

 ايران و پذيرفتن شاه به مثابۀ ژاندارم امريکائی منطقه، هن جمع، نزديکی با شاآدر نتيجه قطع ارتباط عملی روسھا بر 

 قرار داد ۵٢جه به حل معضالت سياسی بين افغانستان و پاکستان تا سرحد معضلۀ ديورند و اجتناب از امضای حدود تو

 غرب بگرداند، ف در صدد برامد تا وزنۀ روابطش را به طر-اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و نظامی جديد با شوروی

را بريده، " داوود"آميز خروسچوفيزم گلوی نازک رژيم لمت احد اقل نسل ما به ياد دارد که چگونه دشنۀ ھمزيستی مس

  .به تعقيب آن با حمله بر افغانستان، کشور ما را به مثابۀ بخشی از قلمروش اعالم داشت

گونه  می " سيستانی"اعالمی که اگر مقاومت جانبازانه و شجاعانۀ مردم و فرزندان راستين آن نمی بود و ھمه کس 

نه تنھا ديگر نامی از افغانستان به مثابۀ يک "  کتاب بنويسند۴٠ينده بتوانند آحفظ نمايند، تا در بايد خود را "انديشيد که 

 و قدرت  مانده، ارتفاع ديوار برلين٨٠ۀ جھانی به احتمال اغلب، جھان به سان دھۀ صکشور باقی نمی ماند بلکه در عر

ما مداخله در خليج "با عبارات " کارتر"مداری ًامری که رسما از طرف غرب به سرد. پيمان وارسا فزونی می گرفت

  .پذيرفته شده، حتا حاضر بودند پاکستان را نيز دست بسته تسليم ھند و شوروی نمايند" فارس را تحمل نخواھيم کرد

ھمان طوری که بار ھا نوشته ام، از اولين فيری که  مردم ما عليه دولت دستنشاندۀ روس و به تعقيب آن خود روسھا 

 ثور، مقاومت رسمی را امپرياليزم و ارتجاع بر مقدرات کشور و مردم ما حاکم ٨د تا آخرين روزی که در نمودن

 و با عبور از مراحل چندی، بعد ھجوم بر افغانستان و ترسيم خط فاصلهساختند، اھداف ستراتيژيک امريکا از موقعيت 

  . ستاشغال اين کشور، سلطۀ کامل و بالمنازع بر افغانستان رسيده ا

 اداری مجدد روسيه و رشد اقتصادی در حدی مھار ناپذير - يعنی در موقعيت فعلی که از مدتھا بدين سو، با احيای نظامی

آنھا خاتمه يافته و چه بخواھند و چه ھم نخواھند " تنھا ابر قدرت جھان بودن"چين، امريکائی ھا می دانند که عمر

ه وارد شدن به ند به ھيچ صورت تحمل نمايند، خدشی را که نمی توانشرکای ديگر خواھان سھمی برای خود اند، چيز

در اين ارتباط، سلطۀ . يارد ھا دالر آن را به دست آورده اندمصرف ميلبا آن دستاورد ھای ستراتيژيکی می باشد که 

سرخ تحمل منحصر به فرد بر افغانستان و ھرنوع تالش به منظور نزديکی با قدرت ھای ديگر دور و نزديک را خط 

   می باشدخود اعالم داشتن

را گذاشت و بدان وسيله حدود ده ھزار تفنگ " روسيه"بنای مغازله به " دوستم"بر ھمين اساس بود که وقتی چندی پيش 

به دست آورد، چنان مورد غضب امپرياليزم امريکا قرار گرفت که اگر شفاعت ترکيه دربين نمی بود، ھيچ بعيد نبود که 

  .اينک در جمع اموات قرار می داشتنيز " دوستم"

را درقفا دارد، اجازه " اردوخان"که شفاعتگر و تضمين کننده ای چون " دوستم"وقتی امريکائی ھا حاضر نيستند تا به 

نيز چنين مجالی را نداده، با کشتن وی به ھمه " منصور" به فردی چون مال ،دھند تا با روسھا تماس بگيرند، مسلم است

زادی کشور ھا از ديد امپرياليزم امريکا به چه معنا آًاعالم خط سرخ امپرياليستی، اصوال از ، که گذشته نشان می دھد

  . می تواند تعبير گردد
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 ميليون رأی مردم برازيل، ۵۴ق اھداف ستراتيژيکش با زير پای کردن قوقتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا جھت تح

را تا آنجا زير فشار قرار می دھد، که رئيس " ونزويال" دارد و وقتی رئيس جمھور آن کشور را از صحنه بر می

جمھور آن کشور دست کمک به طرف تمام خلقھای جھان دراز می کند، مسلم است که به مزدور خودش ھيچ گاھی 

  .نزديکی نمايدراتيژيکش تچنين اجازه ای را نمی دھد، تا آزادانه با رقيب س

کن اين خبر دروغ باشد، باز ھم به جرأت گفته می توانيم که امپرياليزم جنايتگستر امريکا،  و اما به ارتباط اين که مم-۴

، ساير طالبان و "مال اختر منصور"برای اعالم خطوط قرمزش، اينبار فرد بی گناھی را به قتل رسانيده است تا به 

  .پاکستان بفھماند که حدود و بلندای پرواز آنھا تا به کجا است

 ر دراز دارداين رشته س

 


