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  در پس پردۀ لبخند ھا و غريدن ھا

٢  

 :به ادامۀ گذشته

را به اصطالح در انتخابات و جنايتکارانی که وی  که از يک جانب سخت زير فشار آن عده از کالھبرداران" غنی "-  ٣

رياست جمھوری کمک نموده و خواستار آنند تا ھر چه زودتر و تا زمانی که تنور گرم است، نان خود را پزيده به نان و 

را بدين مقام نصب نموده اند، بر شانه ھايش سنگينی " غنی"نوائی برسند و از جانب ديگر، فشار روابط بين المللی که 

بيشتر منابع نان آور را شورای نظار به چنگ آورده و با چنگ و " کرزی"جائی در جريان حاکميت می نمايد و از آن 

کن پناه برده، با کوبيدن بر طبل ميان قب شعار ھای پوپوليستی و عوام خردندان از آن حفاظت می نمايد، به ناگزير در ع

ه شورای نظار و جمعيت اسالمی را زير فشار قرار ، تنی چند از سرشناس ترين افراد وابسته ب"مبارزه عليه فساد"تھی 

  .داد

 سال اخير ھريک برای خود کمربند ھای حفاظتی چند اليه ای به وجود آورده ١۴گرفته، که طی قرارافراد زير فشار 

 ًاين که چه نوع مقاومتی، کامال ارتباط می. اند، مسلم است که به ھيچ صورتی نمی خواھند بدون مقاومت تسليم شوند

يعنی مماشات و چشم پوشی . و ادارۀ مستعمراتی" غنی"گيرد به اوضاع عمومی کشور و فشار بر زخم خونچکان 

  . جنايتکارانه در مقابل دھشت افکنی ھای جنايتکاران طالبی

 بدان معنا که افراد وابسته به شورای نظار و جمعيت اسالمی که بيشترين بخش ھای نيروھای امنيتی به شکلی از اشکال

در ارتباط با آنھا قرار می گيرند، با سھل انگاری ھای عمدی، فضا را قسمی می سازند، تا طالب ھرچه بيشتر و گسترده 

را جلو " داکتر نجيب"تر در درون افغانستان نفوذ نموده، با تشديد فعاليت ھای جنگی و دھشت افگنانه، رقص مرگ 

  .دھا مجسم ساز" احمدزی"چشمان حيرتزدۀ قربانی جديد 

 بادرنظرداشت اين که، نيروھای نظامی و امنيتی وابسته به ادارۀ مستعمراتی، حين اجرای سياست ھای آن اداره خود -۴

 بلکه بادر نجام درست وظايف جنگی خود ندارند،را مغبون احساس می نمايند، نه تنھا ھيچ انگيزه ای درجھت ا

آن ھر کسی فقط در صدد برآورده ساختن اھداف شخصی، نظرداشت شناخت از کل حاکميت مستعمراتی و اين که در 

قومی و حزبی و تأمين منافع خود است، تالش می ورزد تا به جای نابودی طرف مقابل، وی را به شريک  دايمی اش 
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جھت تأمين منافع فردی و گروھی خود مبدل بسازد، در چنين حالتيست که ولسوالی بعد ولسوالی با تمام امکانات و 

به ستراتيژی تمام نيروھای امنيتی ادارۀ " سر زنده باشد مال بسيار است" آن سقوط نموده، ضرب المثل تجھيزات

  . مستعمراتی کابل مبدل می گردد

تأثير مسقيم تحقق چنين ستراتيژيی، امکان آن را به وجود می آورد که سربازان و صاحب منصبان، به جای جنگ، 

ی سازند، فروش تسليحات و تمام امکانات چنان اوج می گيرد که يک تولی مبدل م" گنج"جنگ را معکوس ساخته به 

اھميت اين مقدار . ظرف يک ھفته، لست مصرف يک ميليون مرمی را به وزارت دفاع ادارۀ مستعمراتی می فرستد

در ازای و حتا  ه بپذيريم در ازای فير ھر ھزار مرمی يک قربانی از طرف مقابلکمرمی وقتی می تواند مشھود گردد 

يعنی در صورت اولی ھزار نفر تلفات از جانب .  باشد شده کشتهيستفير ھر ده ھزار مرمی يک نفر از طرف مقابل با

در حالی که چنين نبوده، ماحصل فير . مقابل و در حالت دومی صد نفر از تمام مقابل می بايد تلفات وجود داشته باشد

  . الی ده طالب گزارش داده می شودپنجين صورت بين ترھيک ميليون مرمی و ارائۀ اسناد آن، در ب

اندکی دقت به اين دو آمار يعنی مصرف مرمی و تعداد اجساد، به خوبی فقدان انگيزه در جنگ و تبديل جنگ به گنج را 

  .کاری که بدون وقفه ادامه دارد. نشان می دھد

طالب که بھتر است . و تخريبی طالب می باشد نتيجۀ منطقی چنين عملی، گسترش ساحه و انواع فعاليت ھای جنگی -۵

" المخابرات العامۀ"و " آی. اس. آی"استخبارات کشور ھای ھمسايه و منطقه به خصوص " پياده نظام"از آن به مثابۀ 

  :دانندمی  دھه جنگ، اين را به خوبی ۴عربستان سعودی ياد نمود، بر مبنای شرکت مستقيم در 

سترش يافته و تکتيک ھای نظامی تنوع بيشتر داشته باشد، به ھمان تناسب، حاکميت  به ھر ميزانی که ساحۀ جنگ گ-

شکار بی آدولتی بيشتر زير سؤال رفته، موفق خواھند شد تا در چنين جنگھائی به نخستين ھدف که چيزی جز نمايش 

 به طرف فرار معرکه و ثباتی حاکميت و از آن طريق، در کنار تضعيف روانی نيروھای وابسته به حاکميت و آنھا را

خود را نجات دادن بکشاند،  بخش اعظمی از آن نيروھائی را که مترصد فرصت اند، تا با برخورد فرصت طلبانه، 

  .سمت قدرت مسلط را بگيرند، به نيروی ذخيرۀ خود استحاله می دارند

جنگ و درگيری به ھر اندازه ای که  طالب به مثابۀ پياده نظام نھاد ھای استخباراتی منطقه، به خوبی می دانند که -

طوالنی شود و زمان بيشتری را فرا گيرد، به ھمان نسبت پايه ھای حاکميت در داخل تضعيف بيشتر شده، حمايت ھای 

ع متغير جھانی و سير پرشتاب حوادث در اچه آنھا می دانند که با در نظرداشت اوض. بين المللی آنھا کاھش می يابد

لت فعلی که افغانستان به مثابۀ محور توجھات چندين کشور جھانی باشد، مقامش را از دست داده ، عرصۀ بين المللی حا

  .بروز بحرانات جديد، اولويت ھای حمايتی جديدی را به ارمغان می آورد

ابل  طالب اين را می داند که نيروئی به مانند خودش که ھيچ نوع تعھدی نه در قبال افراد خودش دارد و نه ھم در مق-

يعنی در حالی که . است" سنگ مفت و گنجشک مفت"مردم افغانستان، در جنگی شرکت می نمايد که به گفتۀ مردم 

بدون کمترين پاسخگوئی از بزرگترين پشتوانه يعنی جھالت مذھبی و فريب برخورداراست و می تواند برای ساليان سال 

 ھزار ديگر را با صرف کمترين ھزينه ای آماده به ادامۀ نبرد بر بستر جھالت مذھبی و ادامۀ فريبکاری ھايش، به ده ھا

و خود را گوشت دم توپ دشمن ساختن، دوام دھد، طرف مقابلش چه بخواھد و چه نخواھد مجبور است جھت بقايش، در 

از جانب طالب، در " سنگ مفت و گنجشک مفت"قبال تحرکاتش بار پاسخگوئی را نيز بر دوش بکشد، ھمينجاست 

، جان بخشيده، ادارۀ "ما به دل می زديم او به گل"ه با حاکميت دست نشانده، به ضرب المثل ديگر وطن ما مواجھ

  . پای می افگندزمستعمراتی را در دراز مدت ا
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 با گسترش ساحۀ جنگ و تزئيد مصارف و بلند شدن سروصدای ادارۀ مستعمراتی آنھم در تحت قيادت يک تن از -۶

بات پيش رو در امريکا، امپرياليزم جنايتگستر امريکا او بادر نظرداشت انتخ" غنی"مايه يعنی غالمان بسيار نزديک سر

وجه ناچار می شود تا حد اقل به خاطر مصارف داخلی خودش و تحميق رأی دھندگان امريکائی انگشت اتھام را مت

پاکستان ساخته، نه تنھا اجرای بخشی از کمک ھای نظامی اش را عليه آن کشور به حالت تعليق درآورد، بلکه با رقيب 

  .زله را می کشايداديرينۀ اين دولت يعنی، ھندوستان باب مغ

می خواھد وضعيت پاکستان که می داند نبايد در چنين موقعيتی اربابش را زير فشار ديگران قرار دھد و از جانب ديگر ن

کنونی ادامه يافته و از کمکھای ميليارد دالری ارباب قدرت ، بی بھره ماند، با درک ضعف ھای درونی ادارۀ 

مستعمراتی، با تعقيب يک ستراتيژی چند بعدی می خواھد با يک تير چند نشان زده، ھم خود و ھم ارباب را از زير 

 دادن ادارۀ مستعمراتی فعاليت ھمان ستراتيژی چند بعدی و زير فشار قراراينجاست که به پيروی از . فشار بيرون نمايد

  :آتی را رويدست می گيرد یھا

 تشديد ھرچه بيشتر فعاليت ھای خود کشانه در مراکز به اصطالح قدرت ادارۀ مستعمراتی از داخل شھر ھا گرفته، تا -

  .يتیندرب و ديوار مراکز ام

ستراتيژی ھزار "، يعنی "ضياء الحق"مانده از دشمن معدوم خلق افغانستان جنرال  با پيروی از اصل قديمی به جای -

بستر جنگ و حوزۀ عملياتش را از يک و يا دو واليت و يا ولسوالی فرا تر برده، ضمن حمله بر مراکز قدرت " زخم

ت افغانستان آن چنان شدت  والي٩ ولسوالی ٣۶ھای نظامی را در اشکال متعدد آن  حد اقل در تادارۀ مستعمراتی، فعالي

می بخشد، که ادارۀ مستعمراتی حتا فرصت فکر به مبارزه عليه آن را نمی يابد، تا چه رسد به اين که، بتواند اقدامات 

  .عملی عليه آن انجام دھد

ای  راه بندانھا و قطع خطوط مواصالتی ملکی و نظامی، گذشته از اين که مردم را ھر چه بيشتر متوجه نا توانی ھ-

ستعمراتی را ناکام ساخته، آسيب پذيری مادارۀ مستعمراتی می سازد، اکماالت نظامی واحد ھای نظامی پراکندۀ ادارۀ 

  .آنھا را فزونی می بخشد

دارد، تضاد " حکومت وحدت ملی"طالح ص به وسيلۀ عمالی که در ھر دو جناح ادارۀ مستعمراتی کابل در وجود به ا-

بارزترين نمونۀ چنين . ده، توانائی ھای آنھا را در مھار مشکالت به صفر ضرب می زندھای درونی آنھا تشديد نمو

است و از " کاکای اشرف غنی "جاسوس کار کشتۀ پاکستان، که از جانبی " قيوم کوچی"تالشی را می توان در سخنان 

لقات خانوادگی و ھم از عحاظ تبل در مسکو شناخته شود، يعنی ھم از لکاجانب ديگر می خواھد سفير ادارۀ مستعمراتی 

صی و خچه وقتی در مقام ش. لحاظ مقام اداری، در جمع اداره کنندگان افغانستان به شمار می رود، می توان تذکر داد

علمدار آزادی، استقالل و عزت افغانستان است و می بايد تمام مناطق تحت سلطه " طالب"اداری وی، ادعا می دارد که 

گردد و چشم خود را به جناياتی که طالب در حق مردم افغانستان و حتا تاريخ افغانستان انجام داده، اش به آنھا واگذار 

را ببيند، نمی توان آن را ناشی از احساس و درک ... بسته نگاه داشته نمی خواھد قتل عام يکاولنگ، کوھدامن و 

است و پوست کنده در جھت تشديد تضاد ھای بلکه چنين ادعائی ر. شخصی وی تلقی نموده دال بر حمق ذاتی وی نمود

رونی ھيأت حاکمۀ ادارۀ مستعمراتی صورت گرفته، به زبان حال می خواھد، چيزی را بلند نشخوار نمايد که در خفاء د

  .با برادرزادۀ دلقکش بدان فکر می نمايد

کی دو واليت و يا ھم ولسوالی پاکستان می خواھد با تحت تصرف در آوردن حد اقل ي بر بستر چنين اوضاع و احوالی -

 از يک جانب خود را از زير فشار امريکا و ساير دولت ،ھای درجه اول و انتقال مرکزيت طالب و شبکۀ حقانی بدانجا
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ھای غربی رھا سازد و از طرف ديگر با تقويت روز افزون آن مناطق، به مانند گذشته بر ناخن ادارۀ مستعمراتی فشار 

  . چون و چرا از خود نمايدن وادار به اطاعت بدووارد نموده، آنھا را

 اين که چينائی ھا بعد از سالھا جوالن در عرصۀ اقتصادی چه در سطح منطقه و چه ھم در سطح جھان، به يک باره - ٧

ًدر زمينۀ سياسی نيز اعالم موجوديت نموده تقريبا ھمزمان از يک سو با ادارۀ مستعمراتی کابل در جمع دو کشور 

 در ظاھر غير -  استخباراتی امضاء می نمايد و از سوی ديگر، پيمان ھمکاری ھای نظامی -  موافقتامۀ امنيتی ديگر،

 با سوريه منعقد می سازد، ھرچند به صورت عمده درواقع قدرت نمائی عليه منافع امريکا بوده و بيشتر پاسخ -جنگی

ات آن کشور در آبھای جنوبی چين و منازعات منطقه ئی بثگردن فرازی ھای امپرياليزم جنايتگستر امريکا به ارتباط تش

ر منطقه حتا اگر درا داشته باشد، مگر تأثيراتش " شانتاژ متقابل"ًچين با ھمسايگانش می باشد و عمدتا می تواند حيثيت 

  .ه گرفتناديدگذرا و ابزاری ھم باشد نمی توان 

الفان ادارۀ مستعمراتی و حاميانش گرديده، به خودی خود به نظر من چنين مانور ھائی، حد اقل با عث جری شدن  مخ

  .حاوی پيام حد تان را بشناسيد، می باشد

روسھا که بعد از فرار افتضاح آميز شان از افغانستان، جرأت نگاه مجدد به افغانستان را در خود نمی ترتيب به ھمين 

و بادارانش از يک سو و تحوالت عميق ديگری که ديدند، با در نظر داشت ضعف ھا و ناتوانی ھای ادارۀ مستعمراتی 

در سطح منطقه و جھان صورت گرفته، فرصت را غنيمت دانسته، با فشار بر زخم خونچکانش يعنی افغانستان، می 

  .خواھد در جای ديگری امتياز بگيرد

 يک ارتباط ديالکتيکی قرار می با در نظر داشت تمام نکاتی که در باال تذکار داديم، می بينيم که تمام وقايع به نحوی در

  :گيرند، بدين معنا

را به وجود آورد و می داند که آنھا می خواستند " دوسره"که می داند به چه علتی امپرياليزم امريکا حکومت " عبدهللا"

ھره ، ازتضاد آنھا ب"امير دوست محمد خان"و " شاه شجاع" مانند هبدين وسيله و با در رقابت قرار دادن دو طرف، ب

جسته خواسته ھايش را بر آورده سازد، و در طی دوسال گذشته تا حد زيادی خود را بازندۀ ميدان حساب می نمود، در 

فضای مناسب تعرضاتش را آغاز نموده، از جانبی خودش از لحاظ سياسی و از جانب ديگر با سازماندھی بزرگنمائی 

زياد نموده، طناب دار طالب را در يک قدمی گردن " غنی"ا بر ًطالب و تسليمی ھای کامال برنامه ريزی شده، فشار ر

  .به نمايش گذاشت"  غنیشرفا"

را بر سر عقل آورده وادارش سازد تا به توافقات " غنی"اين که چنين نمايشی تا چه حدی می تواند دلقک استعمار، 

از آن چه تا کنون ديده می  شود . ساختپايبند باقی بماند، مسأله ايست که آينده آن را روشن خواھد " حکومت دوسره"

می توان نوشت تمام کش و قوس ھا، اگر برای ھر کسی منفعت برساند، به يقين مردم ما يعنی توده ھای ميليونی کشور 

ر ھر کش و قوسی به صد ھا تن از آنھا به خاک و خون کشانيده دبه عالوۀ آن که از آن ھيچ بھره ای نخواھند داشت، 

  .خواھد شد

 

 
 


