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 Political  سياسی

  
  موسوی 

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٨
  

   ھايشگنديدگیادارۀ مستعمراتی و 
  

" اشرف غنی "ادارۀ مستعمراتی کابل از" رئيس اجرائيۀ"به اصطالح " عبدهللا عبدهللا"به دنبال گلۀ اعتراض آميزی که 

رئيس ادارۀ مستعمراتی کابل نمود و وی نيز ناگزير با گرفتن امتيازات چندی که از ديد رسانه ھا مخفی ماند و يکی دو 

رشيد "تھديد از جانب امريکا و عربستان سعودی، به امتيازات داده شده قناعت ورزيده، صدايش را خاموش نمود، 

عبدهللا "و " اشرف غنی"ل، فيلش ياد ھندوستان نموده، اتھامات چندی عليه معاون اول ادارۀ مستعمراتی کاب" دوستم

وارد نمود، که بازتاب گسترده ای در رسانه ھا يافته، تا ھنوز ھم می توان شيرۀ آن اتھامات را درتمام رسانه ھا " عبدهللا

  :يافت که گفته است

  :به ارتباط اشرف غنی

تو گپ بزند، انسان خوب است و پشتو ھم صحبت کند و از لوگر ھم برای رئيس جمھوری افغانستان کسی که پش"

  ."باشد، به نظر او آدم بسيار خوب است

  :به ارتباط عبدهللا عبدهللا

  ."برای دکتر عبدهللا ھر کسی که تاجيک باشد، اگر ناتوان ھم باشد و نام نيک ھم نداشته باشد، قابل قبول است"

" دوستم"به جواب " غنی"جنگ ناخنک گفته، خود را آرام گرفته است، " بدهللاع"، در حالی که "دوستم"بعد از حکم 

ندانست، گفته " رئيس جمھور"به ادعای خودشان " مقام معاون اول"اقدام نموده، ضمن آن که سخنان وی را در شأن 

  .ھای ھايش را قابل تأمل اعالم داشته، قابل تعقيب قضائی اعالم داشت

چنان جرأتی را به خود بدھد که وی را تھديد به محکمه نمايد، به جای عقب نشينی، " غنی"، که فکر نمی کرد" دوستم"

را از موضع يک مقام " امنيت ملی"رئيس به اصطالح " معصوم ستانکزی"حمله اش را وسعت بخشيده، ضمن آن که 

ادارۀ " ی امنيتاشور"ه بخشی از ًنمود، رسما اعالم داشت ک" برھان الدين ربانی"رسمی ادارۀ مستعمراتی متھم به قتل 

 قتل وی را چيده، حتا به کسی که ۀمی باشد، توطئ" اشرف غنی، حنيف اتمرو معصوم ستانکزی"مستعمراتی که منظور 

اين که چطور از اين توطئه اطالع يافته و توانسته از مھلکه . ، شناخته شده استپول داده اند تا چنين کاری را انجام دھد

ياد " دوستان"از آن به نام " دوستم" می گردد، به نھاد ھای امنيتی موازی در درون ادارۀ مستعمراتی که نجات يابد، بر

  .نمود
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در " معاون صاحب اول"و اکتفاء تذکراتی چند مبنی بر تأئيد مواضع " عبدهللا عبدهللا"در بطن حفظ خاموشی از جانب 

نيز بيکار ننشسته، " غنی"، باند "عبدهللا"جانب افراد مربوط از " رئيس جمھور"قبال انحصارطلبی ھای تبار گرايانۀ 

  :افزايش بيشتر داده افزودند" دوستم"اتھامات شان را بر 

ًشخصا تبار گرا بوده به ھمين علت تمام ھم و غمش به اصطالح تأمين امنيت در دو واليتيست که اکثريت " دوستم"

ب و داعش را بھانه ساخته، بدان وسيله به صد ھا ميليون افغانی و سرکوب طال" دوستم"ھستند، " ازبيک"باشندگان آن، 

انۀ جنگ عليه طالب، به نسل کشی و پشتون زدائی پرداخته است، بھبه " دوستم"دالر خرج بر دولت تحميل نموده است، 

  . دھۀ اخير است که می بايد محاکمه شود۴ران جنگی ااز جمع جنايتک" دوستم"

*****  

تن از گردانندگان ظاھری ادارۀ مستعمراتی کابل از ھمديگر ارائه می دارند، شخصيت و کرکتر آنھا شناختی را که سه 

  :را چنين معرفی می دارد

  .تبارگرا، محلی گرا، يک دنده و متحجر، زور گو و انحصار طلب، بی کفايت و توطئه گر: انسانيست" اشرف غنی "-١

   جنايتکاراستفاده جو، تبارگرا،": انسانيست" دوستم "-٢

  .بی کفايت، تبار گرا، خپ جنگ و توطئه گر: انسانيت" عبدهللا عبدهللا "-٣

*****  

  !خوانندگان نھايت عزيز

از رأس ادارۀ امور به دور افگند، را ھرچند داشتن ھريک از صفات زشت ياد شده در باال به تنھائی کافيست تا فردی 

ا آگاھانه تمام طرفين دعوا با تمام قواء کوشيده اند تا از انظار شما مگر در اين اعالم زشتی ھای طرف مقابل يک امر ر

. نھم چيزی نيست به غير از تعلق شديد و غليظ ھريک از آنھا به نھاد ھای استخباراتی دور و نزديکآمخفی بدارند و 

ال و ارتجاع در حال اين که آنھا در تمام قضايا نه از موضع يک افغانی که وطنش اشغال شده و مردمش در مصيبت اشغ

مگر . ، می خواھند در افغانستان اعمال قدرت نمايندنزع است، بلکه از موضع جواسيس وابسته به کشور ھای ديگر

" عبدهللا"و " دوستم"نمی داند که " غنی"ھر دو جاسوس بوده و اند، مگر " عبدهللا"و " غنی"نمی داند که " دوستم"

ھر دو جاسوس بوده و می باشند؟ پاسخ به اين " دوستم"و " غنی"نمی داند که " عبدهللا"جاسوس بوده و اند و مگر 

ًسؤاالت کامال روشن است، آنھا به خوبی ھمديگر را می شناسند و از ھويت استخباراتی ھمديگر کامال مطلع اند، مگر  ً

از افشای خودشان، به خود حق اين که از آن ياد نمی کنند می توان دو دليل داشته باشد، يکی آن که آگاھانه و به ترس 

ًنمی دھند تا اتھام جاسوسی بر ھمديگر وارد نمايند و ديگر اين که اصوال گردانندگان جنگ زرگری شان، يعنی آنھائی 

در دست دارند، به آنھا چنين اجازه ای نداده است، در غير آن با اطمينان می توان گفت، را که طناب و قالدۀ بردگی آنھا 

  .فرا می گرفترا ای آنھا در آن عرصه نيز رسانه ھا که افشاگری ھ

*****  

و اما اين که کدام يک از آنھا راست می گويد و کدام يک دروغ، حاضرم سرم را گروگان حرفم قرار دھم که آنھا خالف 

م موارد ديگر که به جز دروغ حرفی از دھان شان بيرون نشده و نخواھد شد، در قسمت معرفی ھمديگر شان، تما

را ارزانی " صادق"راستگوترين افراد روی زمين به گرد شان نرسيده، می توان به ھريک شان در ھمين زمينه صفت 

  .داشت

 و جنايتکار می باشند که وقتی خواسته ، استفاده جوآنھا راست می گويند، ھر سه تن تبار گرا، انحصار طلب، زورگو

  . باشيم اين تصوير را کامل بسازيم بايد خصوصيات جاسوس، خاين به وطن را نيز به آن عالوه نمائيم
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حال با چنين شناختی، سؤالی که مطرح می گردد اين است که آنھا با وجود چنان شناختی از ھمديگر چطور و چرا نرد 

در دست دست " رياست اجرائی"ن ديگری بعد از تقرر به مقام آباخته، يکی در دوران انتخابات و عشق به ھمديگر 

 و انحصار گواز ھمديگر شناخت کافی نداشتند و نمی دانستند که چه کسی زور" کرزی"گذاشتند؟ مگر در زمان " غنی"

  .و استفاده جوطلب است، چه کسی ناقض حقوق بشر و جنايتکار و چه کسی سکتريست، تبار گرا 

آيا آنھا از اول ھمديگر را می شناختند و يا خير؟ اگر می شناختند، چرا آگاھانه با چنان ھمکارانی دست ھمکاری دراز 

نمودند، و اگر نمی شناختند و يا در جريان اين مدت استحاله ای در شخصيت آنھا صورت گرفته، چرا بدون شناخت 

  آن استحاله کدام اند؟الزم دست دوستی دراز نموده و عوامل 

  :وقتی به مسأله از چنين منظری نظر می اندازيم، متوجه می شويم که مسأله در جای ديگريست و آن اين 

*****  

 کنونی نه برادری اولی شان، حرکتی بوده مستقالنه و در جھت تأمين منافع و خدمت به اوالد اين کشور و نه ھم دشمنی

خالف آن، ھم برادری ديروز شان و ھم دشمنی . فاع از منافع مردم قرار می دھدنھا را در صف دآشان کدام يک از 

امروز شان، دال بر تعلقات بيرونی شان به اين و يا آن نھاد استخباراتی و نيابت از منافع دشمنان افغانستان در خارج از 

  .کشور می باشد

 مرداد احساس می نمود و در خود اين توان را پ اسدو سه سال قبل که امپرياليزم جنايتگستر امريکا خود را سوار بر

گفته " دوستم"نه ادعای گذشته اش را که در مورد " غنی"می ديد که از جواسيس ديگران ھم به نفع خود سود بجويد، 

رفته، با عزار و " عطاء"و " عبدهللا"، پس گرفت بلکه در يک اتحاد کامل، با وی به جنگ "وی يک جنايتکار است"بود

مگر اينک که ". عبدهللا"را بر تنش آويخت، به ھمين سان رفتن پای ھمکاری با " معاونيت اول"ام الزم، خلعت اکر

جھان با شتاب غير قابل تصوری به طرف چند قطبی شدن در حرکت بوده، و ھر قطب قدرت می خواھد صف دوستان 

 افراد و همی بين قدرت ھای رقيب، جايگاو دشمنان شان را مشخص بسازند تا در صورت يک درگيری تمام عيار نظا

در نتيجه جايگاه کشورھا در تقابل احتمالی مشخص باشد، ديگر فصل مماشات و ھمکاری متقابل گذشته است، ھيچ يک 

  .نمی تواند، بر روی دو زين ھمزمان سواری نمايد

ستاده می شود، به ر کجای جنگ ايلذا بايد مشخص شود که در صورت تقابل بين ايران و عربستان سعودی، افغانستان د

نوکر " غنی"اگر به حمايت از ايران موضع می گيرد، بايد تکليف . و يا حمايت از ايرانسعودی  انحمايت از عربست

بايد تکليفش را با جاسوس " عبدهللا"عربستان ھرچه زودتر معلوم گردد و اگر به حمايت از عربستان موضع می گيرد، 

  .ھمقطارانش روشن سازدو ديگر " محقق"ايران 

در مقياس بزرگتر، ھرگاه بين روسيه و امريکا تشنج کنونی قسمی ادامه يابد که به يک جنگ متعارف و بدون استفاده از 

اگر افغانستان به . ًسالح اتومی بينجامد، افغانستان بايد موقفش را در باز کردن جبھۀ جنوب روسيه کامال روشن بسازد

 که داعش می بايد عراق و سوريه را ترک نمايد، آمادگی ، نگرد، می بايد در چنين شرايطیمی" ستانگزی"و " غنی"

نمی خواھند به عشق گذشتۀ شان نسبت به روسھا خيانت " اتمر"و " دوستم"پذيرائی از آنھا را بگيرد و اگر ھنوز ھم 

الی ھای غورماچ و قيصار دست يازد بورزند، يکی می بايد به سرکوب پايگاه احتمالی داعش در واليت فارياب و ولسو

و خودش " ستانگزی"، "غنی"و آن ديگری، عقبش را خالی نگذاشته وی را در جريان توطئۀ سه جانبۀ شان يعنی 

  .قرار دھد" اتمر"

*****  
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بادرنظرداشت اوضاع کنونی کشور ما، باز ھم با تأسف ديده می شود که کسانی به قضيه از ھمان منظری نگاه می 

  .  و له و يا عليه اين و يا آن قلم می زنند که امپرياليزم می خواھد، يعنی منظر قومی و تبارینمايند

  !خوانندگان نھايت عزيز

. زاب و نيروھای درگير، جنگ قوم و تبار بود و نه امروز چنان استحاين را نيک بدانيد که نه ديروز جنگ بين ا

قب قوم و تبار آزمنديھای امپرياليستی اش را پنھان نمود، امروز نيز  در عزم جھت رسيدن به اھدافشليديروز ھم امپريا

  .می کوشد باز ھم از ھمان سوراخ مار تفرقه و پراگندگی را بين مردم رھا نمايد

 برماست وقتی نمی توانيم به جنگی که به ما مربوط نيست، داخل نشويم، حداقل دست حريفان را خوانده، ماھيت 

  :درت ھای استعماری افشاء و به صراحت بيان داريموابستگی آنھا را به ق

آنھا اولتر از ھمه نوکران و جواسيس قدرت . ازبيک" دوستم"تاجک و نه ھم " عبدهللا"پشتون است، نه " غنی"نه 

 به فير نمايند، تا مردم تظاھرھای بيگانه اند که می خواھند از ورای سنگر ھای قومی و تباری بر يک ديگر 

  . به جان ھم انداخته، اھداف باداران شان را برآورده سازندافغانستان را

*****  

، اينک می بينيد که آن رشته تا ھنوز به اتمام " داردزاراين رشته سرد"بتی نگاشته بودم، در پايان نوشتۀ جنگ نيا

   !!ًنرسيده و واقعا سردراز دارد


