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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٨
  

  ؟!؟ با چه کسانی! و صلح*گلبدين
  

 ، به موازات گسترش کشت و"اشرف غنی"از چندی بدين سو، ادارۀ مستعمراتی کابل، به خصوص دلقک شرفباختۀ آن 

که  داعشی و نيروھای امنيتی ادارۀ مستعمراتی -کشتار بی گناھان به وسيلۀ نيروھای اشغالگر، ھمپالگی ھای طالبی

ای عام ھ از ھر کوی و برزنی بوی خون و دود و خاکستر به جای مانده از انفجارات و قتل  وفزونی يافتهروز تاروز 

زده، گاھی دست به دامان طالب و بادارش " صلح"رفت ھای حواس نيروھای مزدور را نيز اذيت می کند، دم از پيش

که از طرف مردم بدرستی و بحق تخلص " گلبدين"دراز می کند و زمانی ھم، با عجوزۀ ھزار داماد ديگری به نام 

را کمائی نموده، نرد عشق باخته، بدين وسيله می خواھد خشم و نفرت مردم را که ھر لحظه امکان فوران " راکتيار"

  .آرام نمايد" صلح"نده اش می رود، با مسکن توف

 رسانه ھای وابسته به استعمار ت از مشغوليیدر ادامۀ ھمين روند، اينک ظرف يکی دو ھفتۀ اخير، باز ھم بخش اعظم

و حتا افراد و نيروھای آگاھی را که می دانند، براين جنگ ارتجاعی و ضد انقالبی فقط می توان با يک جنگ انقالبی 

  . د نقطۀ پايان گذاشت، به خود مشغول ساخته، ھريک از منظر خاصی بدان نظر می افگنندپيروزمن

و بر ھمين مبنا عادت ندارم تا خود را " ھيچ گاھی با حلوا گفتن دھن شيرين نمی شود"اين قلم که خوشبختانه می دانم 

آگاھانه نخواسته ام به جز برخی اشارات وارد منازعات و يا ھم حدسيات فاقد پايه و اساس رسانه ئی نمايم، تا اکنون 

بين مردم " اسالم سياسی"گذرا به شعبده بازی اخير استعمار که به غرض تعميق استخوان شکنی، از طريق داعيان 

مگر با تأسف اين امتناع عمدی، مورد پذيرش خوانندگان عزيز پورتال قرار نگرفته، با ارسال ايميل . است، وارد شوم

اگر نمی توانم نظر رسمی پورتال را بيان دارم، حد " گلبدين"با " توافقنامۀ صلح"استه اند تا در زمينۀ ھای متواتر، خو

  .اقل نقطه نظرات خودم را با آنھا در ميان بگذارم

پاسخ به خواست صميمانۀ اين خوانندگان عزيز، که برخی ھا بزرگواری به خرج داده، ازدل کابل، اظھار نموده اند که 

د مواضع خودشان را با در نظرداشت مواضع من بازنگری و عيار نمايند، به اجبار وادارم ساخت تا اين می خواھن

مختصر را تقديم شما خوانندگان عزيز پورتال نموده، از کمی و کاستی آن به خصوص از طرح يکی دو بعد معدود در 

، الزم است تا نخست به يکی دو مورد به چنين مسأله ای پوزش بخواھم، اما قبل از ورد به اصل موضوع مورد بحث

  :مثابۀ درآمد بحث تذکار يابد و آن 
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مطرح است و به ھمين " گلبدين"با " صلح" از آن جائی که دراين مختصر به صورت عمده، مسألۀ به اصطالح -١

" گلبدين" تنھا با تلقی گردد که دشمنی اين قلمبار بار در محراق بحث قرار خواھد گرفت، نبايد چنين " گلبدين"علت، 

  . بوده گويا به  رقبايش نظر نيکی دارم

فارغ از تعلقات والدين و اجدادش به مذھب، زبان، " گلبدين"برای من : در ھمين آغاز و با صراحت تام اعالم می دارم

، "خليلی"، "مزاری"، "مسعود"، "ربانی"است که ھيچ تفاوتی با " اسالم سياسی"منطقه و تبار خاصی، يکی از داعيان 

نداشته، ھمه با پای کردن ھمه چيز حتا دين اسالم و استفادۀ " اسالم سياسی"و ساير داعيان " عبدهللا"، "سياف"، "محقق"

به شمار رفته، تفاوتی اگر در " اسالم سياسی"مسلمانان، شاگرد مکتب ضد انسانی و جنايتکارانۀ " هللا"ابزاری از 

ته از کرکتر و خصايص شخصی و فردی آنھا می باشد و به ھيچ صورتی، ربطی عملکرد بين آنھا مشھود گردد، برخاس

  .به قوميت، زبان و مذھب آنھا ندارد

 ابزاری نموده با پای ھرچند ھمه و بدون کدام استثنائی از دين در اينجا ديانت اسالم، استفادۀ" دين سياسی" داعيان -٢

، ھمه و بدون استثناء يک سان عمل می نمايند، "هللا"ا در اسالم آنھ" معبود"گذاشتن بر روی معتقدات مردم به ويژه 

مگر وقتی در مواجھه با راھيان و پيروان فريب خوردۀ شان قرار می گيرند، از ھمديگر تمايز يافته، برخی از آنھا در 

ا نيز به ابزاری و پيروان خودشان ر" دين سياسی"کنار آن که دين مردم را به ابزاری مبدل می سازند، راھيان ھمان 

مبدل ساخته، ھمه چيز را به منظور تأمين منافع شخصی فرد خودش سازماندھی می نمايد، در حالی که عده ای ديگر از 

ھمين داعيان، به استفادۀ ابزاری از دين اکتفاء نموده، راھيان و پيروان شان را در دستاورد ھا و غنايم در حد زيادی با 

  .خود شريک می سازند

در افغانستان و تنظيم روابط شان با راھيان و پيروان اين مکتب ضد انسانی، " اسالم سياسی"صوصيت در داعيان اين خ

، "مزاری"، "سياف"، "مسعود"، "ربانی"را نسبت به " گلبدين"يکی از برجسته ترين مميزاتی به شمار می رود، که 

، "گلبدين"بدين معنا که خالف .  بقيه متمايز می سازدو متباقی، ھويت خاصی بخشيده، اولی را از" مجددی"، "خليلی"

اکتفاء نموده، راھيان و پيروان شان را در بھره برداری از غنايم " هللا"بقيه، به ھمان استفادۀ ابزاری از اسالم و نام 

الی که در ح.  روابط درونی شان، تنظيم می يابداحتمالی با خود شريک ساخته، در واقع به مثابۀ يک قشر غارتگر

از راھيان و پيروان خودش نيز استفادۀ ابزاری نموده، با تمرکز " هللا"زاری از اسالم و نام ابگذشته از استفادۀ " گلبدين"

که نزد " هللا"قدرت دست خودش ضمن ايجاد يک ادارۀ منضبط فردی، تمام دستاورد ھا و غنايم را نيز به نام ھمان 

به جرأت گفته " ھيچ" مصادره نموده، راھيان و پيروان خودش را اگر نگوئيم خودش ابزاری بيش نيست، به نفع خودش

  .از مزايا و غنايم بھره مند می سازد" بسيار کم"می توانيم 

  ".گلبدين"با " توافقنامۀ صلح"با در نظر داشت نکات فوق بر می گردم به اصل به اصطالح 

 از ھمه بايد به انگيزه و محرک فرد  و يا جمع به آن  از نظر من جھت بررسی درست و دقيق ھر حرکتی، اولتر-١

بر " روانشناسی و جامعه شناسی"تا جائی که از مطالعات رفتار شناسانه به مثابۀ بخشی از علوم . حرکت، مراجعه نمود

برخوردار باشد، " ديوانه"از " عاقل"می آيد، ھيچ حرکتی از طرف ھيچ انسانی که از درصد ھوش الزم جھت تشخيص 

خطا ھا، اشتباھات و تصادف ھا، در کل آن حرکاتی را  - بدون انگيزه و محرکی از قبل مشخص صورت نمی گيرد

شامل می گردد، که ما در تشخيص علل و انگيزه ھای بروز چنان عملکردی ناتوان بوده آن را به تصادف و يا اشتباه 

 که نافش را به جنگ، "گلبدين"اھند، از گرايش  بر مبنای ھمين اصل، تمام آنھائی که اينک می خو-نسبت می دھيم

بايد از خود  ويرانی، تيزاب پاشی، يکه تازی و انحصار طلبی بريده اند، به صلح چيزی بدانند و بگويند، نخست از ھمه

  .بپرسند که کدام انگيزه و محرکی باعث شده است که اين  جنگ مجسم،  به صلح گرايش پيدا نموده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

جنگ رسيده است؟ و يا اين که  ديگر کسی برايش " بی ھودگی"ًاز جنگ خسته شده است؟ آيا واقعا به " دينگلب"ًآيا واقعا 

نمانده تا به فرمانش جنگيده، خطی از خون و آتش در قفايش بگذارد؟ و يا ضمن اختتام کامل حضور نظامی اش، از 

ر بجنبد، از لحاظ سياسی حتا در سطح يک نام نيز لحاظ سياسی نيز انشعابات پی در پی چنان تضعيفش نموده، که اگر دي

 دھۀ اخير قالده اش را در دست داشته ۴نھادی که در تمام " آی. اس. آی"از وی چيزی باقی نخواھد ماند؟ و يا از جانب 

به ھر طرفی که می خواست وی را می کشيد، به وی دستور داده شده تا آن چه را از طريق جنگ نتوانستند، به دست 

" حاکميت دوسرۀ"به دست بياورند؟ و يا از ھمه مھمتر ادارۀ مستعمراتی کابل و " توافقنامۀ صلح"اورند، در زير پوش بي

گالب "ھا و " تنی" اميدوار رسيدن به قدرت از طريق تبانی ھای نوع ھمکاری با آن را در وضعيتی ديده که می تواند

  ھا در ادارۀ مستعمراتی جديد باشد؟" زوی

اين شقاوت و قساوت تجسم يافته داريم، ھيچ فردی به خود اين اجازه را " گلبدين"که ھمۀ ما از نم با شناختی فکر می ک

نظر به مقتضای سن و سال و اين که خود را در آستانۀ مرگ طبيعی می بيند، " گلبدين"نمی دھد، تا حکم نمايد که گويا 

و با خدا حافظی از شخصيت و " تر استحتا يک صلح بد ھم از يک جنگ حتا جنگ خوب بھ"بدين نتيجه رسيده که 

 دھه جناياتش در حق فرزندان ۵کرکتر دھشت افگن گذشته اش می خواھد مصدر امر خيری در افغانستان گرديده، به 

  .راستين اين مرز وبوم، مردم بی پناه و کشور در خون خفتۀ ما، نقطۀ پايان بگذارد

فقط با پاسخ روی آورده است؟ " صلح"د، که چرا وی به طرف پرسي" گلبدين"پس بايد اولتر از ھمه از خود و از 

به چنين رويکردی پی برد، بلکه راجع به آينده و " گلبدين"درست بدين پرسش است که می توان، نه تنھا به نيت و ھدف 

  .پی آمد اين حرکت نيز ابراز نظر نمود

نيز از به بازی گرفتن، يک مھرۀ سوخته " غنی"ی و ً ھمان طوری که قبال نيز نگاشته ام، انگيزۀ اشغالگران امريکائ-٢

و فردی که در واقعيت امر ھم از لحاظ نظامی و ھم از لحاظ سياسی، تاريخ مصرفش به پايان رسيده، گذشته از اين که 

ر را دق الباب کردن است و می خواھند بدانھا عاجزانه پيشنھاد نمايند، که اگر د" آی. اس. آی"به نحوی درب سازش به 

به " گلبدين"مقطع کنونی برای شان مقدور نيست تا طالب و يا داعش و يا ھم ترکيبی از ھر دو را به قدرت برسانند، به 

شورای نظار و جمعيت اسالمی " گلبدين"خود رضايت بدھند، به نحوی می خواھند در گام نخست با نام " ب"مثابۀ پالن 

 ٩٠م بعدی، با به جان ھم انداختن آنھا، به نفع پاکستان، به مانند سالھای ياده خواھی ھای شان بازدارند و در گازرا از 

ره فرار پيش گرفته، پای شان به دريای آمو " گلبدين"بعد از شريک ساختن "  مسعود- ربانی"قرن گذشته، که حاکميت 

و " ی نظارارشو"، رقيبش "ينگلبد"رسيد، باز ھم در ھمان مسير گام گذاشته، قدم به قدم و گام به گام، با ازدياد قدرت 

را از صحنه دور نمانده، خاطر شان را از دست اندازی ھای احتمالی روسيه، چين و ايران، در امور " جمعيت اسالمی"

  .افغانستان آسوده بسازند

 ، سؤال ديگری که می بايد بدان پاسخ ارائه داشت،"گلبدين" مقابل به خصوص، ی به دنبال مطالعۀ انگيزۀ طرف ھا-٣

  ".صلح با چه کسانی؟"اين است که 

برلب، در قفاء " تبسم اسالمی"خالف ھميشه که با " گلبدين"تا جائی که از مطالعۀ عملکرد طرفھای مذاکره بر می آيد، 

سردشمنانش را قطع می کرد و به نحوی خود را چنان نشان می داد که گويا حتا در پرتاب روزانه بيش از ھزار راکت 

 ده ھا ھزار انسان بی گناه و بی پناه، در مظلوميت کامل قرار داشته، اينبار با ن، و به خاک و خون کشيدبر شھريان کابل

بر طبل جنگ با وضاحت کامل " موافقتنامۀ صلح"شاخت از نقاط ضعف ادارۀ مستعمراتی کابل، قبل از رسيدن به 

  " وی دولت افغانستان استتطرف صحب: "کوبيده، می گويد
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له ای ھر چند در ظاھر امر چيز خاصی را نمی رساند، مگر در واقعيت امر، بدون کدام اگر و مگر ، تذکر چنين جم

" غنی" است از ھمان ابتداء زير سؤال برده، در بطن مغازله با "حکومت وحدت ملی"حاکميت دوسره را که موسوم به 

با وضاحت تمام اعالم می " اسالم سياسی"وان و حريفان ديگرش بين داعيان، راھيان و پير" عبدهللا"و ھوادارانش، به 

و ديگر نيازی به شما که در مقايسه با من نسل دوم ھستيد، می بايد گليم تان را جمع نموده، از " من آمده ام"دارد، که 

  .قدرت به کنار رويد

ًرسما به جناح رقيب " غنی"با " موافقتنامۀ صلح"، ھمزمان با اعالم تالش به خاطر امضای "گلبدين"به عبارت ديگر، 

می کند را يعنی ھمان کاری . و ساير شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا اعالم جنگ می نمايد" عبدهللا"در وجود " غنی"

  .ن تخصص داشته و می توان از وی انتظار داشتآکه در 

ھمان آغاز اعالم از شرکت در چنين روندی و با در نظر داشت آن که از " گلبدين" با در نظرداشت انگيزه ھای -۴

باز ھم چيزی نيست به " گلبدين"داشته است که می خواھد با چه کسانی به توافق برسد، ديده می شود که تالش کنونی 

  .طبل راکت پراگنی و کشتار انسانھای بيدفاع. طبل جنگ و خونريزی. جز کوبيدن بر ھمان طبل قبلی

اھد شد، بر می گردد به عوامل آتی و ده ھا عامل ديگری که در افش موفق خودھاوا ما اين که وی تا چه حدی به تحقق 

  :اين مختصر نيامده اند

شده بودند، باز " چوچه گريز"که ھر دو به دفعات نزدش " مسعود"و " ربانی"فکر می کند که با معدوم شدن " گلبدين "-

اين که وی تا . ميدان کشيده، تابع خود سازدھم موفق خواھد شد جانشينان آنھا را با ھمان چالھا و پيشانی ترش کردنھا از 

چه حدی در شناختش درست ارزيابی نموده و تا چه حدی روند سير قھقرائی افراد و عناصر شورای نظار و جمعيت را 

، درک نموده است، آينده نشان خواھد داد، مگر تا جائی که از ھمين اکنون بر می در فاصله گرفتن از انسانيت و افغانيت

 ۀطبققشری و صار طلبانۀ عوامل شورای نظار و جمعيت طی تمام دوران اشغال، از آنھا حشرکت بی رقيب و انآيد، 

ندارند، بلکه " گلبدين"جديدی از حاکميت را به وجود آورده است، که نه تنھا ھيچ ھراسی از مھرۀ سوخته ای چون 

 از منافع شان ن دست و پنجه نرم نموده، تا پای جا"گلبدين"جھت حفظ منافع غارتگرانۀ شان، حاضر اند با ارباب ھای 

  .دفاع نمايند

نه تنھا از لحاظ نظامی ديگر حضوری در افغانستان کنونی ندارد، بلکه از " گلبدين"منوط به " حزب اسالمی" گفتيم که -

اين که .  استلحاظ سياسی نيز به خط آخر رسيده انشعابات پياپی، موجوديتش را به مثابۀ يک حزب زير سؤال برده

ادالت عو عدۀ ديگر، بيش از اين قادر نيست تا در م" کشمير خان"در غياب قومندان ھای نامدارش چون " گلبدين"

نظامی اثر گذار باشد، امريست قبول شده، اما با در نظر داشت اشتراک منافع پيروانش در طی سالھای گذشته با باند 

و " گلبدين"ن که آنھا در تمام اين مدت به دور از انحصار طلبی ھای و اي" جمعيت اسالمی"و " شورای نظار"ھای 

ًمجددا از آنھا " گلبدين"تعميل رياضت مرتاض گونه بر آنھا، باز ھم حاضر خواھند شد تا بار ديگر بدين تن دھند تا 

  . که فقط جواب آن را آينده و گذشت زمان خواھد داد،استفادۀ ابزاری نمايد، سؤالی است باز

حزب " ميالدی گفته می شد، يکی از داليل پيروی برده وار افراد ٩٠ و ٨٠ا جائی که در پاکستان در دھه ھای  ت-

به سلسله اسنادی از فرد فرد افراد حزبش به مثابۀ ناخن افگاردر " گلبدين"، دسترسی "گلبدين"از شخص " اسالمی

بخواھد باز ھم از اسناد " گلبدين" برساند، احتمال اين که نزدش بود که می توانست با افشای آن اسناد، آن افراد را آسيب

دش را به طرف خودش بکشاند، با آن که ديگر آن افراد در غم آنچه افشاء خواھد از افرااستفاده برده، با تھديد عده ای 

سب است با درجۀ ًشد، نبوده و اين را به خوبی دريافته اند که در حاکميت فعلی درجۀ سرعت ترقی افراد، مستقيما متنا

  .ًتوحش، قساوت، ميھنفروشی و دنائت آنھا، باز ھم نمی توان جمع عده ای از افراد گذشته اش را کامال منتفی دانست
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ًموفق شود، جمعی از افراد و قومندانھای قبلی اش را با وعده و يا تھديد به دور خود مجددا " گلبدين" ھرگاه -

ا وی ھيچ پی آمدی به غير از تدارک جھت درگيری ھای مجدد، و راکت پراگنی ب" موافقتامۀ صلح"سازماندھی نمايد، 

  .ھا دوباره نخواھد داشت

در تمام اين آمد و شد ھا،  و اعالم صلح خواھی ھا، آنچه نبايد از نظر دور ماند، مردم افغانستان به ھمان سانی که با 

ھيچ نوع صلحی نداشته و ھميشه مترصد فرصت  بوده " یاسالم سياس"حاکميت دوسره و تمام داعيان، راھيان و پيروان 

صلحی ندارند و " گلبدين"نقطۀ پايان بگذارند، نه تنھا با " اسالم سياسی"و اند تا در وقت الزم به حيات روند ضد انسانی 

وئی می دانند اين قاتل سفاک را به جرم جنايات عديده اش در حق مردم و ميھن قابل مجازات می دانند، اين را ھم به نيک

  "اتحاد گرگھا، نابودی رمه را بيشتر می سازد"که 

 
 م. در عربی باشد، نيز می نويسند" سگ دين"يعنی " کلب الدين"که می تواند مفرس " گلب الدين"را " گلبدين  "-* 


