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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠٢

 

  در پس پردۀ لبخند ھا و غريدن ھا

١  

پس لرزه ھای آن در جريان چند ھفتۀ اخير، سلسله وقايع معينی، ادارۀ مستعمراتی کابل را چنان به لرزه انداخت، که حتا 

در ورای اقيانوس ھا، در قارۀ امريکا و اروپا نيز سردمداران و طراحان آن اداره را به خود مشغول ساخت، در اين 

مختصر خواھم کوشيد تا در حد توان به اين سلسله وقايع اندکی نزديک شده، پيوند ھای احتمالی بين آنھا را به صورت 

 شان، بستر انتقادیام خوانندگان عزيز تمنا دارم، تا با بحث ھای اصالحی، تکميلی و شفاف بيان دارم، مثل ھميشه از تم

  .شفافيت بيشتر را فراھم نموده بر اين قلم منت گذارند

  : سلسله وقايع

و ادارۀ مستعمراتی، بار ديگر مسألۀ صحبت ھای شان را از سر گرفته، ھر " گلبدين" بعد از مدتھا سکوت معنا دار، -١

به زبان حال به طرف ديگر فھماندند که در جريان برداشتن آخرين قدم ھا جھت رسيدن به يک ھماغوشی دو طرف 

  .کامل قرار دارند

را فاقد صالحيت در " غنی"به جوش آمده، با انتقادات تند و صريحی " عبدهللا عبدهللا" صبر ديگ ،  به يک باره-٢

  .اجرای وظايف رياست جمھوری اعالم داشت

جمعيت "نيرومندترين فرد نظامی " عطاء"، "عبدهللا"ضمن حوالۀ غير مستقيم برخی اتھامات به استقامت " غنی "-٣

  . به عالوۀ خلع منصب از واليت بلخ، ممنوع الخروج نيز اعالم داشت را"اسالمی

 جنايتکاران و  نيروھای نظامی ادارۀ مستعمراتی، در جبھات متحمل شکست ھای پيھم گرديده، به استناد گفتۀ يکی از-۴

 ھزار نيروی امنيتی ادارۀ مستعمراتی را در واليت ھلمند ٣٠ طالب، بيش از ۵٠٠حدود " جبار قھرمان"ابسته به رژيم 

  .وادار به فرار و تسليمی ولسوالی ھا نمودندھا را آن به بازی گرفته، امروز از يک جا و روز ديگر از جای ديگری 

محدود و چريکی شانه ُ فعاليت ھای نظامی اش را به صورت عمده به عمليات خودک طالب که تا قبل از آن می کوشيد-۵

 موجود و درک ضعف ھای ادارۀ مستعمراتی، به جنگ جبھه ئی روی آورده، می کوشد تا بسازد، با استفاده از وضع

 از موضع برتری  نفوذ خود را ھر چه بيشتر گسترش داده بر پايۀ آن در ادامۀ جنگ و يا رفتن پای مصالحه،مناطق

  .برخوردار باشد
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 امپرياليزم جنايتگستر امريکا که بانی و موجد تمام بد بختی ھای مردم افغانستان حد اقل بعد از خروج اشغالگران -۶

 ايفاء سوسيال امپرياليستی از افغانستان است و تا ھمين اواخر در مقابل سياست ھای تکروانۀ پاکستان نقش منفعلی را 

 اين اواخر زير فشار جناح ھای رقيب، ضمن محدود ساختن کمک ھای نظامی اش به پاکستان، نزديکی می نمود، در

  .اش را به ھند بيشتر ساخته، حتا به حمايت ھای نظامی ھند از ادارۀ مستعمراتی کابل نيزموافقت نشان داده است

فغانستان، به صورت غير مستقيم و از طريق  دھۀ اخير، تمام دخالت ھای شان را در امور ا۴ چينائی ھا که در تمام -٧

ًپاکستان در افغانستان انجام می داد، دفعتا و تا حدودی به صورت غير مترقبه، با عقد قرار داد امنيتی و استخباراتی 

  .چھار جانبه بين چين، افغانستان، پاکستان و تاجيکستان، به صورت علنی وارد ميدان شده است

 مفتضحانۀ شان  از افغانستان و سقوط آخرين دست نشاندۀ شان، سخت می کوشيدند، تا ھيچ  روسھا که بعد از فرار-٨

گاھی با صدای بلند در مورد افغانستان، حرفی بيرون دھند و به دنبال آن که برای سالھا ضمن نرد عشق باختن با 

با ." ب. ج. ک" روابط قبلی  و احيای"حزب دموکراتيک خلق افغانستان" و ساير بديل ھای به اصطالح  نظارشورای

و ساير بقايای القاعده، با طالبان نيز مخفيانه ارتباط داشت، با " ظواھری"در وجود  "الجامع االزھر"فارغ التحصيالن 

مالحظۀ اوضاع عمومی افغانستان، و مناسبات قدرت در آن، به صورت علنی اظھار داشتند، که حل معضلۀ افغانستان 

  .ر امکان ناپذير نباشد، سھل و ساده ھم نيستبدون موجوديت آنھا اگ

  !خوانندگان نھايت عزيز

  :حال به اجازۀ شما بزرگواران، برخی از موارد تذکار يافته را، باز نموده، به پيوندھای آنھا اشارۀ الزم می نمايم

  :، چنين نوشتم"گلبدين يار قديم امريکا"ھرگاه به خاطر داشته باشيد، در مطلب معنون به  -١

ًکه تقريبا ارگ را از درون به وسيلۀ افراد نزديک به خود تا حدودی در کنترول دارد، در چنين مقطعی می " گلبدين"«

  :تواند از چند جھت برای امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء و رأس ادارۀ مستعمراتی کابل مفيد واقع شود

ه ھيچ گونه نفوذ قومی و تشکيالتی بين مردم نداشته و ندارند و  ک را جناح به اصطالح تکنوکرات وابسته به اشغالگران-

  .ھر حرکت آنھا می بايد با دالر تقويت شود، از پشتوانۀ جنايتکاران حزب اسالمی برخوردار می سازد

يعنی يا بايد ھر آنچه .  جمعيت و شورای نظار را وادار می سازد، تا بين انقياد مطلق و مرگ يکی را انتخاب نمايد-

و " گلبدين" می گويد بدون چون و چرا قبول نمايد و يا ھم با انداختن سگ" غنی"امپرياليزم و مھرۀ مورد اعتمادش، 

  .به جان شان، آنھا را اين بار از دريای آمو فراتر خواھد دواند" دوستم"

را از دست "  اسالم سياسی"، اگر در تمام خاور ميانه، ابزار "آی. اس. آی"با " گلبدين" بر مبنای پيوند ھای عميق -

  ».محفوظ نگه خواھد داشت" گلبدين"بدھد، حد اقل در افغانستان، اين ابزار را در وجود 

را مورد بحث " گلبدين"از روی کار آوردن  عد قضيه، يعنی نياز امپرياليزمُآنچه در فوق از نظر تان گذشت، فقط يک ب

به ماليدن مجدد تشتی از قير " گلبدين"بيشتر بوده، از ھمه بيشتر نياز قرار می دھد، در حالی که اين قضيه، دارای ابعاد 

  .بر چھره اش را نيز بايد از نظر دور نداشت

، جنايتکاری و سفاکی وی خوئیرا معرفی بدارند، بيشتر بر قساوت، درنده " گلبدين"تا حال اکثر کسانی که خواسته اند، 

ی با نھاد ھای استخباراتی منطقه و جھان به از روابط استخباراتی وتأکيد نموده گاھگاھی ھم در کنار اين صفات، 

" گلبدين"با آن که صفات تذکار يافته در فوق بدون استثناء ھمه در . ذکری به عمل آورده اند" آی. اس. آی"خصوص 

صدق می کند، مگر بايد دانست که نردبان ترقی وی به موقعيت فعلی، تنھا صفات ياد شده نيست، بلکه در کنار آنھا، 

زيرکی توأم با حيله گری، دروغپردازی، عھد شکنی، مکر و " اسالم سياسی" به مانند تمام شاگردان مکتب "گلبدين"

اسالم "را " گلبدين " بدون مبالغهتوانمی  که چنان در وجودش پرورش داده  نيز  و اداره چی ديکتاتور منشانه رافريب
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اگر برای مردم عادی، " گلبدين"و خصايص در وجود اين صفات .  تجسم يافته در وجود يک فرد معرفی نمود" سياسی

زياد متبارز نباشد، برای کسانی که در عين مکتب پرورش يافته و از پستان يک مادر واحد يعنی اسالم سياسی ارتزاق 

  . ًنموده اند، کامال آشکار می باشد

بجنبد، تاريخ مصرفش برای ھميشه چه بسا زودتر از ھر کسی متوجه شده است، که اگر دير " گلبدين"بر ھمين مبنا، 

چه در کشوری که موقعيت افراد بر ميزان توانائی ھای نظامی و قدرت تفنگش مشخص می گردد، . سپری خواھد شد

به نيکوئی می داند که با ختم حضور نظامی اش در افغانستان، يگانه چيزی که برايش در عرصۀ نبرد با " گلبدين"

ر سياسی فعال خودش و افراد وابسته به وی از يک سو و ظرفيت انسجام و بسيج رقبايش، باقی خواھد ماند، حضو

  .نيروھای مسلح گذشته اش می باشد

در اداره مستعمراتی فرستاده است، " دستوری و آگاھانه"اين را ھم می داند که با وجود آن که قسمت اعظم افرادش را 

نھا را حين ترک پول و مقام چنان بلرزاند که عامدانه به دامن مگر نفس تأمين منافع ممکن است پای تعداد زيادی از آ

زمان نزديکی به ادارۀ مستعمراتی را مناسب دانسته، " گلبدين "با حرکت از چنين منظری است که . دشمنانش بيفتند

ای درگير در خواه ناخواه خودش را در نزد ارباب قدرت يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکا به مثابۀ بديل تمام نيروھ

  .جنگھای افغانستان پيشکش می نمايد

توانائی ادارۀ يک قريه را دارا نيست، تا چه رسد به يک " غنی"اين را می داند و ھم امپرياليزم امريکا، که " گلبدين"ھم 

با اتکاء به برادر خواندگی به صورت رسمی در قدرت شريک شود، " گلبدين"در نتيجه وقتی . کشور در حال جنگ

به عبارت ساده تر، . آغاز يافته، تحوالت ديگری در ارگ رونما گردد" غنی"، پروسۀ ختم "دوستم"لی بين وی و قب

را " گلبدين"چه بخواھد و چه ھم نخواھد، امپرياليزم جنايتگستر امريکا، در صورتی که نياز به باال کشيدن " غنی"

  .ک خاتمه خواھد داداحساس نمايد، او را باال کشيده، بر حيات ذلتبار اين دلق

ًکه برای حدود دو سال، با وجود گله و شکايت ھوادارانش، کامال از وضع راضی بود، به يک باره، انفجار " عبدهللا "-٢

فرا خواند که فقط چند ھفته قبل از اين رجز " مرگ و زندگی"را در حالی به مبارزۀ " غنی"نموده به صورت علنی 

  .اعالم داشته بود" غنی" دولتش را از ًرسما حمايت" جان کری"خوانی، 

نشده  و به چنين نبردی فراخوان دھد، پس بايد ديد که " جان کری"احمق نيست تا متوجه نيات " عبدهللا"از آن جائی که 

جان "ًعلت اتخاذ سياست چنين روياروئی چيست؟ آيا واقعا فشار ھواداران به وی چنان جرأتی را داده که بر روی 

  ديگری در ميان است؟ مسألۀ د و يا پخ بزن" کری

  :می توانند، نقش بيشتر داشته باشند" غنی"از ديد من، چند نکته در اتخاذ سياست روياروئی با 

اگر نظار تصميم دارد تا به نفوذ شورای " گلبدين"و " دوستم"با تکيه بر " غنی"متوجه شده اند که باندش و " عبدهللا "-

  . ی که ممکن است نقطۀ پايان بگذارددر آن جای ھائنتواند درکل، 

" چک"زده و " غف"سگی نيست که تنھا " غنی"خالف " گلبدين"و باندش اين را به نيکوئی می دانند، که " عبدهللا "-

انداخته و وقتی طعمه را زير " چک"زدن، نخست " غف"نگيرد، بلکه از جمع آن سگھائی به شمار می رود که قبل از 

، فقط می غرد، يعنی ھمان کاری که حين جنگھای کابل انجام داده به ده "غف زدن"فت، به جای دندان ھايش محکم گر

  .ھا ھزار انسان بيگناه را به خاک و خون کشيد

زنده " مسعود"و " ربانی" عبدهللا و باندش اين را ھم می دانند، که در فريبکاری، حيله گری، قساوت و توحش، اگر -

ً داشت که جمعيت و شورای نظار جمعا بتوانند با وی رقابت نمايند، مگر در غياب آن دو می بودند، اين امکان وجود
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باشد، لذا بايد به عالج واقعه قبل از وقوع آن ھمت " گلبدين"حريف تواند جرثومۀ فساد و تباھی، ھيچ يک از آنھا نمی 

  .گماشت

 سطح جھانی و منطقه که می تواند باعث اشتغاالت و باندش اين را ھم به نيکوئی می دانند که تحوالت در" عبدهللا "-

 روسھا، چينائی ھا و رژيم واليت فقيه، می تواند در دراز  ھای"حق خواھی"جديدی برای امريکا گردد، به خصوص

امپرياليزم جنايتگستر امريکا عمل نموده، آن کشور را وادار به امتيازدھی ھای خاصی " پاشنۀ آشيل"مدت، به مثابۀ 

  .نمايد

و باندش اين را ھم به نيکوئی می دانند، که قدرت دست داشتۀ آنھا بر مبنای اعتقادات مستحکم ايدئولوژيک و " عبدهللا "-

سياسی ھواداران بنا نيافته است، بلکه آنچه آنھا را به مثابۀ يک باند مافيائی گرد ھم آورده منافع مشترک مادی شان می 

و يا " غنی" تا زمانی می تواند حفظ گردد، که فرد و يا افراد ، مطمئن باشند که بدان معنا که ترکيب کنونی فقط. باشد

 آنھا را حفظ نمايد، در غير آن موقعيت عوض کردن، چيزی است که يکی در بستر اسالم منافعمی تواند " عبدهللا"

  .دی شخصيتی آنھا را می سازدسياسی و ديگری  آخور پراگماتيزم ليبرالی به حد اعال با آن آشنائی داشته، استخوان بن

، "تره کی"به حاتم بخشی ھای نوع " غنی"و باندش به صورت جدی مطرح گرديد، که " عبدهللا"اين نکته زمانی برای 

که اميد خريد آنھا محسوس بود، رتبۀ اضافی داده، " عبدهللا"صاحب منصبان ھوادار  از روی آورده به عده ای " ببرک"

  .وبيخ قرار داد ديگری را مورد تتعداد

 سال ١۵در پوشش مبارزه عليه فساد، تمام قرارداد ھائی را که ظرف " غنی"و باندش متوجه شدند که " عبدهللا "-

تجاوز و اشغال امريکا بر افغانستان، با افراد دور و نزديک شورای نظار منعقد شده است، ملغا قرار داده، در عوض 

، از جانب "غنی"اين حرکت . منعقد نمايدونزديکان  خودش با حواريون  ھا را در صدد است  تا ھمان قرارداد 

" غنی"به مثابۀ اعالم جنگ عليه خودش و باندش تلقی شده، وی را وادار نمود، تا در کنار ساير عوامل، با " عبدهللا"

  .اعالم جنگ نمايد

 .ادامه دارد

 
 


