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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 سپتمبر ٢٨
  

  "گلبدين"مأموريت جديد 
 و مخوف ملی و بين سريع، که جامعه و کشور ما را در گرداب حوادث ١٣۵٧ ثور ٧به دنبال و در اثر فاجعۀ خونين 

سيب اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی ديگر، يکی از ديرپای ترين آی قرار داد، در کنار ده ھا و صد ھا الملل

ارزش ھای اجتماعی ميھن ما را که آگاه و نا آگاه، خرد و کالن و زن و مرد، نسبت به آن حساسيت فوق العاده داشتند، 

  . امپرياليزم و ارتجاع ھار بود، جايگزين نمود ارزش ديگری را که خواست،نيز زير سؤال برده، به جای آن

تا . آن ارزش که در تمام سطوح بدان احترام گذاشته می شد، نفرت از نمامی، خبرچينی و بدترين شکل آن جاسوسی بود

جائی که اين قلم به خاطر می آورد، از دوران ھای خيلی دور، از آن زمانی که ھنوز پايمان به مکتب باز نشده بود، 

بين خانواده ھا تا " چغلی"بود، "چغلی"ترين حرکت در مناسبات خانوادگی و کوچه و بازار به گفتۀ ھمان ايام  تزش

ًجائی قبيح و نفرت انگير بود که حتا بعضا آن عده از اطفالی را که می خواستند به وسيلۀ خبرچينی، چغلی و حرف يکی 

اگر بار "د، از طرف بزرگان مسؤول بدان تھديد می شدند که را به ديگری رسانيدن، به اصطالح خود را شيرين بسازن

  "ديگر چغلی نمايد، زبانش را سوزن خواھند زد

 وقتی به مکتب ھم پای گذاشتيم، زشت ترين و غير قابل بخشش ترين گناه يک شاگرد، از با ھمين روحيه و طرز تفکر

خواھر و :"ی بود کسی بر باالی تختۀ صنف بنويسدکاف. طرف ساير شاگردان، شيطانی، خبر چينی و يا ھمان چغلی بود

تا شيطان صنف را رھا کرده حتا مکتب " و چنان و چنين خواھيم کرداشيطان را شناخته ايم، با "، ..."مادر شيطان را 

پرورش افراد در بطن چنين فرھنگی، مسلم است که از افراد به صورت عمده، انسانھای آزاده، . را نيز رھا نمايد

  . راز دار و قابل اعتماد می ساخت- به مفھوم فردی که حرف کسی را به جای ديگری انتقال نمی دھد-، بی زبانمتعھد

ساخت، اگر از جانبی مشتی از اخير را دچار شديد ترين تکان اجتماعی دو صد سال ما  ثور، که جامعۀ ٧فاجعۀ خونين 

ھنانشان را به اربابان متجاوز خود تقديم می نمودند، عناصر ميھنفروش و جواسيسی را که عزت و شرف ميھن و ھم مي

به قدرت رسانيد از جانب ديگر با دامن زدن به سيل پناھندگی و آوارگی، زمينه و بستر آن را به وجود آوردند، تا کشور 

بی تفاوت ھای ھمسايه، از نيازمندی و بيچارگی برخی ھا سود جسته، آنھا را نسبت به ارزش ھای پذيرفته شدۀ ميھن ما 

ساخته، ضد ارزش ھای خودشان را به جای ارزش بر آن عده از کسانی که منافع شخصی شان را بر منافع جمع 

  .رجحان می دادند و ظرفيت و آمادگی خدمت به بيگانه را داشتند، قبوالنده از آنھا جاسوس بسازد
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رأت گفته می توانم در صد قابل مالحظه ای از متھم شده و يا بلغزم، به جگوئی به ھمين ارتباط و بدون آن که به کلی 

آگاھانه و پيوند " اسالم سياسی"آنانی که در دو کشور ھمسايه يعنی ايران و پاکستان پناھنده شده و با احزاب  مدعی 

ستان عميق داشتند، به دام نھاد ھای استخباراتی آن کشور ھا افتاده، در زير کاله افغان، مغز حامی و ھوادار ايران و پاک

  .وجود داشت

يکی از بارزترين نمونه ھای اين تعلق استخباراتی به استناد گفتۀ تمام آنھائی که چند صباحی در پاکستان زندگانی نموده 

. در افغانستان می باشد" اسالم سياسی"اين نمايندۀ جھالت قرون وسطائی و داعی بيرحم و جنايتکار " گلبدين"اند، 

 عمر نکبتبارش را در خدمت به استخبارات پاکستان وايران گذرانيده است، در ھمه حالت  اززيادیکه قسمت " گلبدين"

  .تمام افعال و کردارش را مطابق به منافع پاکستان و جھت حفظ منافع آن کشورعيار نموده و باز ھم می نمايد

اين رشته سر دراز "اشتم، با تذکر به افغانستان د" گلبدين"اين قلم در نوشته ھای قبلی مکث اندکی بر انگيزه ھای آمدن 

اکنون در اين مختصر می خواھم . باز خواھم گشت" سياسیاسالم "و " گلبدين"درواقع وعده سپرده بودم که به " دارد

  .باز نمايم باشد ديگران آن را بيشتر کامل بسازندرا به اساس وظايفی که می بايد انجام دھد، " گلبدين"آمدن 

ساس جايگزينی بی ارزشی ھا استعمار به جای ارزش ھای خود ما، رھبران و حتا بدنه ھای ميانی ھمه می دانيم که به ا

 بدون استثناء سر در آخور يک و يا چند کشور بيگانه داشته، ھمه بدون کمترين  را که"اسالم سياسی"تمام داعيان 

بر ھمين اساس   .می باشند" انی کویدودی زما خوری تو تو په سالمخ"ائی مصداق کامل اين ضرب المثل پشتو ناستث

،  از بطن انتخابات استعماری تولد يافت"جان کری" تقلبی، حاکميت دوسره به قابلگی انتخاباتزمانی که بعد از تقلب در 

  .حاکميت دوسره دربطن خود، به عالوۀ صد ھا تضاد ديگر، يکی ھم تضاد آنھا بابت حفظ منافع باداران شان بود

المخابرات  "،"آی. اس. آی"و يارانش، تعلقات مخفی شان را با " اشرف غنی"يعنی در حالی که جناح دلقک استعمار

 شان از منافع آن سه کشور، در معرض ديد و با عملکرد ھا و دفاع آشکارترکيه، " ميت"و " سعودیعربستان العامۀ 

با عملکرد شان به ھمه که گذشته از آن " هللا و محققعبد"يعنی  قضاوت ھمگان قرار می دادند، جناح ديگر حاکميت

 و در بدل صد ھا ميليون دالری که  ثابت می ساختند که آنھا در زير کاله افغانيت شان، مغز ھای ھندی و ايرانی داشته

 شکارا حمايت چاکر منشانۀ شانآنمودند، به صورت علنی و "انتخابات استعماری"آن کشور ھا صرف پيروزی شان در 

  . ھندوستان ابراز می داشتند" راو"ايران و " واواک"را در قبال تصاميم 

ين فضائی بود که دلقک استعمار در آغاز کار حاکميت دوسره، با تمام قواء کوشش نمود تا تمام تخمھايش را در ندر چ

جاسوس را در " ببرک"خاطرۀ دردناک موضعگيری ھای ديگر ذاشته، بار اکستان، عربستان سعودی و ترکيه گسبد پ

نيت ميھنفروش در نطق رسمی اش، معيار افغا" ببرک"يعنی ھمان طوری که . زنده سازدھان ذقبال شوروی آنروز در ا

ی ھمانروز گره زد، دلقک استعمار ھم تا توانش اجازه می داد، داد از نوکری و وطنپرستی را به دوستی شورو

  .ن امپرياليزم امريکا زده بر تمام مواضع سياسی آنھا صحه گذاشتپاکستان، عربستان، ترکيه و در مجموع طيف نوکرا

تباط پاکستان، شرف و حيثيتی را که نداشت به حراج نزد خردضابطان اردوی پاکستان گذاشت، از راز يک جانب به ا

حمايت جانب ديگر از لشکرکشی جنايتکارانۀ عربستان سعودی عليه خلق يمن و سرکوب خونين مردم بی پناه آن ديار 

ترکيه زده، جنايات پياده نظام ناتوی اشغالگر " گلبدين"اين " اردوخان"خونچکان شمشيرنموده به موازات آن بوسه بر 

، تا مگر با تمام خوشخدمتی ھا، چند صباحی به عمر ننگين و شرکای جرمش تقديس نمود" داعش"را در وجود 

  .حاکميتش بيفزايد

که نسبت به باند دلقک استعمار، از حمايت علنی و فعال ھمکاسه ھای شان " قق مح-عبدهللا "طرف مقابل يعنی باند 

برخوردار اند، ضمن آن که در مقابل رجز خوانی ھای منطقه ئی و بين المللی دلقک ساکت نمانده، جواب بالمثل بيشتر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 نموده، به صورت خزنده و آرام  بيشترۀبرايش دادند، بسيار آگاھانه و ھدفمندانه، بر متحدين و اربان منطقه ئی شان تکي

 ھرچه بيشتر می خواست از ی ھايعنی در حالی که پاکستان. مؤثريت بخشيدندچگونگی روند قضايا نقش آنھا را در قبال 

 -عبدهللا"طريق تزئيد فشار و ريختن خون بيشتر، دلقک استعمار را به زانو درآورده، اھداف شان را متحقق سازند، باند 

ھندوستان نموده، ظرف چندماه چندين پروژۀ پرمصرف را که " بال عوض"شتر بر کمکھای به اصطالح تکيۀ بي" محقق

دلقک را که از عشق پاکستان و طالب دل نمی کند، در " غنی"از کمکھای آنکشور اعمار شده بود، افتتاح نموده، 

 از قافلۀ ھواداران و دوستان ھندوستان  درجه تغيير جھت داده، برای پس نماندن١٨٠موقعيتی قرار داد که به ناگزير، 

به کار انداخته، خواست از " نبوغش را در بالھت"که تعداد شان در افغانستان ھمه روزه بيشتر می گردد، عقب نماند 

  .موضع مھرۀ ھندوستان به تمام قضايای منطقه برخورد نمايد

ات و صدقات مردم فقير ھندوستان، صاحب يک تا حدودی برايش اعتباری به وجود آورده، از خيراين حرکت ھرچند، 

ميليارد دالر شدند، مگر دولت پاکستان را متقاعد ساخت که تمام مھره ھايش در داخل افغانستان در داخل ھر دو جناح، 

آموزش ديده اند، ." ب. ج. ک"ھيچ يک توانائی روياروئی با جواسيس روسيه را که برخی از آنھا در دستگاه مخوف 

که برای ھمين روز ھا وی را بزرگ ساخته و نگھش " گلبدين"نجا بود که پاکستان به تفنگ پشت کندويش اي. ندارد

  .داشته بود، اشاره داد تا وارد ميدان شده، جلودار پيشبرد سياست ھای پاکستان در افغانستان بگردد

در افغانستان، به ھم " گلبدين " از چنين منظری می توان به جرأت حکم نمود که يکی از اساسی ترين وظايفهبا نگا

 چنين سياست و خواستی را با کدام تکتيک" گلبدين"اين که . زدن مناسبات ادارۀ مستعمراتی کابل با ھندوستان می باشد

 نرا جھت به شکست کشانيد" گلبدين"ينده روشن خواھد شد، آنچه مسلم است، پاکستان آھائی عملی خواھد نمود، در 

به افغانستان  جمعيت اسالمی در کل و تخريب مناسبات ادارۀ مستعمراتی کابل با ھندوستان -رسياستھای شورای نظا

  .اعزام داشته است

   .در عملی ساختن چنين پالنی چقدر موفق خواھدشد، نکته و نکاتيست که در آينده بدان خواھم پرداخت" گلبدين"اين که 

 

 
 


