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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ دسمبر ٢١
  

  تعويض قالده ھا از طرف طالب و شورای نظار
  :توجه تان را به نکات آتی جلب می نمايمھمه قبل از 

، به "ترمپ"حکومت آيندۀ امريکا زير نظر عد از روشن شدن مواضع  بتاتصميم داشته و دارم که  از آن جائی -١

ه بندی ھای احتمالی منطقه، نظراتم را خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم دارم، ھصورت مفصل راجع به تحوالت و جب

ری ھای در شريک گيکه لذا در اينجا تالش خواھم ورزيد تا به صورت بسيار مختصر و فشرده تغييرات و تحوالتی را 

  .منطقه ئی به وجود آمده تذکار دھم، اميد خوانندگان عزيز پورتال با مختصر نويسی ام ناراحت نگردند

و آگاه نويسندگان ً راجع به موضوعی که می خواھم بدان مختصرا اشاراتی نمايم، خوشبختانه دو تن از ھمکاران و -٢

، با قلم توانا و ژرفنگری "سديد صاحب"و " داکتر صاحب عزيز"آقايان "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال خبرۀ 

به ھمان اساس در اينجا کوشش به عمل خواھد آمد تا به جای . خاص خودشان از دو جھت جداگانه تماس گرفته اند

 و باز  دانستهسنگناگرتکرار نوشته ھای آنھا، به اميد اين که شما خوانندگان عزيز، اين مختصر را ادامۀ آن دو تحليل 

  .ًھم به آنھا مراجعه نمائيد، جھت ديگری از اتحاد ھا و اختالفھائی را که جديدا عرض اندام نموده اند، به بحث بگيرم

 به مانند ھميشه از شما خوانندگان عزيز، توقع دارم تا کمبود ھا و نقايص احتمالی نوشته ام را که برخاسته از طرز -٣

  .ذکار داده، من را در تکميل و تصحيح برداشتھايم يار و مدد گار باشيد تديد و نگرش خودم به قضايا است،

******  

پرسيده بود، تذکار داده ام " جنگھای نيابتی"در نوشته ھای قبلی، به خصوص وقتی در پاسخ به سؤال دوستی که راجع 

 يعنی آنھائی که بيشتر آن است، که عوامل و نيروھای درگير جنگ،" جنگھای نيابتی"که در کل يکی از ويژگی ھای 

 خود کمترين اراده ای نداشته، در ھمه زعملی جنگ را به دوش کشيده، می کشند و کشته می شوند، کسانی اند که ابار

  .حالت در ادامه و قطع جنگ تابع ارادۀ ارباب می باشند

مزدوری اند، که نيرو و توان از جانب ديگر اين را نيز توضيح داده ام، که چنين نيروھائی در نھايت امر، جنگجويان 

نوکر "نظامی و جنگی شان را در بازار قدرت ھای امپرياليستی به حراج گذاشته، به گفتۀ معروف ھمه و بدون استثناء 

به ھمين اساس ھم بوده که در جريان جنگ، چنين نيرو ھائی از امروز تا فردا جبھه عوض نموده، ". خان اند نه بادنجان

  . روز بريده با پيوستن به دشمن، در عمل دشمن دوست قبلی برای روز ديگرش می گردنديکاز متحد و دوست 
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شنا ھستند، به نيکوئی می دانند که من چه می گويم، آآنھائی که به جزئيات جنگھائی که عليه روسھا صورت می گرفت، 

ض ن بارزترين نمونۀ چنين جبھه عوشايد بتوا. ھا شاھد چنين تغييراتی بوده اندرا آنھا به تجربۀ مستقيم خود بارزي

و بار ديگر " بز مقدس"و پيوستن به " داکتر نجيب" بار پشت کردن به جالد خاد کردنھا را در دو حرکت دوستم، يک

، مشخص نمود ھرچند نمونه ھای ديگری نيز "گلبدين"و پيوستن با يکی از قاتالن مردم کابل يعنی " بزمقدس"ن از يدبر

  .وجود دارد

 که وقايع منطقه نشان می دھد، به دنبال به اصطالح شکست سياست تصرف کامل خاور ميانه و کشور ھای به تا جائی

و نا توانی امپرياليزم جنايتگستر امريکا، در تحميل و تعميل " بھار عرب"اصطالح اسالمی از جانب امريکا زير نام 

سختی بين دو کشور بزرگ  و متمول منطقه در اراده اش بين کشور ھای متحدش در منطقه، کشمکش و جنگ نيابتی 

 ٧که از  در ھمکاری آشکار با دشمن جھان اسالم يعنی دولت اشغالگر اسرائيل عربستان سعودیيک طرف . گرفت

از ھيچ سبعيت و " جگر گوشۀ جھان اسالم"با به خاک و خون کشيدن " مجيد کلکانی"دھه بدين سو به گفتۀ زنده ياد 

سطين دريغ نورزيده و ھمچنان چند  شيخ نشين خليج فارس از قماش قطر، امارات و بحرين در زير قساوتی عليه خلق فل

چتر حمايت مستقيم ناتو و در رأس امپرياليزم جنايتگستر امريکا قرار دارد که در تمام اين مدت توانسته اند از فرصت 

 در اتحاد خوندی ايرانآند و طرف ديگر رژيم طلبی ھا، و سود جوئی ھای اخوانيت حاکم در ترکيه نيز بھره مند گرد

نزديک با نيروھای حزب هللا لبنان، دولت سوريه، دولت عراق و بھره جوئی ھای کم و زيادی از شيعه ھای افغانستان و 

  . روسيه و چين قرار دارداحياء شدۀپاکستان و حتا ھندوستان، در زير چتر حمايت قدرت ھای امپرياليستی 

" له و يا عليه"ولت پاکستان و مصر ھريک بنا به داليل خاص خودشان، آگاھانه از موضعگيری مستقيم در اين ميان، د

خود داری ھائی که ھريک از آنھا چه به صورت مستقيم از جانب امريکا و چه .  خود داری نمودندئتالفاين و يا آن ا

  .، مجازات ھائی را نيز متقبل شدندشرکايش متحدين منطقه ئی وی يعنی عربستان سعود و ھم غير مستقيم از جانب

در افغانستان کشوری که بنا بر ساختار مليتی و قومی اش می بايست بيشتر از ساير کشور ھا و به صورت قطع در 

محتاط می بود؛ چنين منازعاتی که بالقوه می تواند باعث ايجاد درگيری ھای قومی، مليتی و مذھبی در افغانستان گردد، 

اين " اشرف غنی"قابل مستقيم دو طرف که در تجاوز خونبار عربستان سعودی بر يمن خود را نشان داد، در آغاز ت

دلقک ھرزه و نادان بدون آن که مراعات نزاکت ھای نفوسی کشور خود را احساس نموده بتواند به دستور ارباب 

ز مواضع عربستان، کاری که با نعرۀ تجاوزگرش يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکا، شروع کرد به عرعر حمايت ا

  .مواجه شده، به ناگزير سکوت اختيار نمود" خليلی"مھيب 

آنچه به ارتباط افغانستان در چنين فضائی، از اھميت خاصی برخوردار است، سابقۀ موضعگيری ھا و ائتالفھا به نفع 

جھت که کشورھای ذی دخل  کشور ھا سايرخالف يعنی .  دھۀ اخير است۴اين و يا آن قدرت منطقه ئی و جھانی در 

روشن نمودن يک جنگ مذھبی، قومی و نژدای نياز دارند تا نخست ھيزم کشی نمايند، در افغانستان بر مبنای فضای 

جنگی موجود و تعھدات قبلی می توانند بدون انتظار با زدن يک جرقه، چنان حريق مدھشی را بر افروزند، که در شعله 

  .به ده ھا ھزار افغان دردمند، به خاک و خون کشيده شوندھای سرکش آن باز ھم 

  :ز می نمائيمادر اينجا به منظور روشنتر شدن موضوع، مثال ما را از استقرار حاکميت طالب در افغانستان آغ

 ديگر کشور، با فراری ساختن حاکميت ھایمی دانيم که به محض به قدرت رسيدن طالب در شھر کابل و تصرف شھر

 مسعود، ترکيب نيرو ھا به حساب قومی، مذھبی و زبانی در داخل کشور و در پيوند با کشور ھای منطقه و -ربانی 

ًيک طرف طالب عمدتا پشتون با بھره بردن از خدمات ارزان چند تن ھزاره، ازبک و : جھان، چنين شکل گرفت

 - چند شيخ نشين عرب در زير چتر حمايت سياسیتاجيک، زير فرمان مستقيم و ھمه جانبۀ پاکستان، عربستان سعودی و 
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لوژستيک امپرياليزم جنايتگستر امريکا و استعمار پير انگليس؛ در طرف ديگر شورای نظار و جمعيت به مثابۀ ستون 

فقرات نظامی مخالفت با طالب، در پيوند با بخش ھای وسيعی از ھزاره ھا، ازبک ھا، بلوچھا و چند تن جيره خوار 

ًماش سياف و افرادش، زير فرمان مستقيم ايران و ھند و حمايت بعضا ناقص و بی رمق روسيۀ محتضر و پشتون از ق

و تحويل تمام نيروھای مسلح واليات بلخ، جوزجان " دوستم"نقش ترکيه در آن زمان با خريدن و اقناع . چين پراگمتيست

الب در شمال ھندوکش نقش بسزا داشت وضعيتی  ميليون دالر به طالب، در گسترش برق آسای ط۵٠و فارياب در ازای 

  . که در تمام دوران حاکميت طالب ادامه داشت

با اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء و تالش پاکستان جھت حصول مجدد قدرتش در 

سياست ھای تجاوزگرانۀ پاکستان و افغانستان که منتج به درگيری ھائی بين نيروھای طالب به مثابۀ بازوی اجرائی 

 حاميان قبلی، مانند ايران و ھند، اينک امريکا نيز مجدانه به تقويت آنھا  برخوردارینيروھای شورای نظار که گذشته از

  .می پرداخت، ديده می شود که اندک تغييراتی در حاميان و وابستگی ھا به وجود می آيد

ت طالب و حتا اوايل تجاوز امريکا بر افغانستان، در خفا به معانقه با طالب يعنی عربستان سعودی که در جريان حاکمي

 ارا ب" نيربح"عمل بپوشاند يعنی از يک جانب خواست به آزمندی ھای منطقه ئی خودش جامۀ مشغول بود، وقتی 

ن و نجات سواحل در آنجاست اشغال کند و از جانب ديگر به بمباران يمامريکا بزرگترين پايگاه نظامی آن که وجود 

شرقی عدن از نفوذ ايران فايق آيد به ناگزير می بايست، سياستش را در قبال طالب از نو تنظيم نموده، دست از حمايت 

  .آنھا بر می داشت

نقطۀ مقابل آن، ايران که در تمام مدت ناظر اوضاع بود و با تکيه بر نفوذ عميقی که در درون حزب وحدت و شورای 

 را به نحوی بی نياز از ھمکاری با طالب می دانست وقتی متوجه شد که طالب يتيم مانده و قيمش نظار داشت، خود

، فرصت را غنيمت دانسته ھم به دوش گيردپاکستان ھم توانائی چندانی ندارد تا به تنھائی بار حمايت از طالب را بر

ظور ضربت زدن به جبھۀ عربستان سعودی سياست ھای ستراتيژيک خودش در قبال افغانستان و ھم به منتحقق منظور 

آنچه .  ساحۀ نفوذ آن کشور در شرق سرحدات خودش، آمادگی اش را جھت کمک به طالب ابراز نمود رفتن ز بيناو 

 روسيه بود که می خواھد به ھر احياء شدۀدر اين ميان زياد به نفع ايران تمام شد از يک جانب آزمندی ھای امپرياليزم 

ًدا در جنوب رود آمو صاحب نفوذ قبلی خود باشد و از جانب ديگر، داعش پروری امريکا و انگليس بود قيمتی شده مجد

 به که ضمن ايجاد خطر برای ايران، پاکستان و حتا ھند، به صورت مستقيم تھديداتی را عليه منافع حياتی روسيه و چين

  .وجود آورده بود

به وجود ه، ھريک مطابق به منافع کنونی شان اتحاد ھای جديدی را اين جاست که دوستان و دشمنان به ھم مخلوط شد

  . می آورند

د تا تمام نکارت طالب در افغانستان بازی نمايد، زيرا بادارانش از وی می خواھبا عربستان سعودی که ديگر نمی تواند 

اطالع از خود فروشی شورای تخمھايش را منبعد در سبد داعش بگذارد، جھت يافتن شريک جديد زياد معطل نمانده با 

 شورای نظاری دراز کرده، در اولين - و ساير سگان جمعيتی" ءعطا"، "عبدهللا"نظار دستان پر از پولش را به جانب، 

  .حرکت آنھا را خريد می کند

ايران که متوجه تشبثات عربستان سعودی بين نيروھای خودش می شود، بيکار نمانده ضمن ايجاد رابطه بين خودش و 

  .طالب، دست آنھا را در دست روسھا نيز می گذارد

امريکائی ھا که در ھمه حالت خواستار آن اند تا ھر چه زودتر محل امنی برای داعش بيابند، ضمن حمايت از پيشروی 

اعالم " جان کری" از طريق ،"اختر منصور"ھای عربستان در جذب باند ھای شورای نظار و جمعيت، و کشتن مال 
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را به " عبدهللا"ء و در نتيجه باند را احتوا" غنی"ه عمر حکومت دوسره دوسال نه بلکه تمام دورۀ کاری می دارند ک

  .طرف خود می کشاند

بازی آخوندی آشکار، به مثابۀ مجازات دش ھيچ به حساب بيايد، در يک چالايران که نمی خواھد نزد متحدين جدي

را در پارلمان حين "صالح الدين ربانی"يعنی جمعيت اسالمی  جمعيتی و در رأس ھمه رھبر - شورای نظاری یاروز

  .استيضاح با اقليت تحقير آميزی مواجه ساخته، از ميدان بيرون می کند

اقدام " عبدهللا"که ھيچ فکر نمی کرد ائتالف جديدش چنين زير ضربت قرار گيرد، به ناگزير به دفاع از نفر " غنی"

ھمچنان می کوشد تا ھم به خاطر دلجوئی در قضيۀ . دارۀ مستعمراتی قرار می دھدنموده خود را درتقابل با پارلمان ا

به زعم خودش تا  نرد عشق باخته، "عطاء"و ھم به منظور تحکيم پيمان بين مزدوران عربستان سعودی، با " ربانی"

  .را مھار نمايد" دوستم"گردنکشی ھای 

جانبی به اشارۀ روسيه که نبايد بيشتر از آن به قلع و قمع طالب که در دو دام روسيه و ترکيه اسير است، از " دوستم"

 و از جانب ديگر حالت انتظاری که ترکيه به  بپردازد و می بايد تمام تالشش را جھت سرکوب داعش معطوف دارد

جموع وجود آورده و نمی گذارد قبل از اين که تعھدات کافی و عملی از غرب جھت حمايت از آن کشور در تقابل با م

توسط متحدين ايران در سوريه و عراق بدان مواجه اند، که کردھا، امکان فرار و انتقال داعش را از ضربات مرگی 

و مجموع باند منوط به عربستان سعودی من جمله شورای نظار و جمعيت " غنی"فراھم سازد، به ناگزير در تقابل با 

مجازات " دوستمی"يوسته و می خواست عليه وی اقداماتی نمايد، قرار گرفته، فرد آنھا را که زمانی به دامن خودش پ

  .مجازاتی که گذشته از رسوائی ھای ادارۀ مستعمراتی می تواند، برای خودش نيز گران تمام شود. کرد

 تمام اين کش و قوسھا، اتحاد ھای جديدی را در افغانستان به وجود آورده، که امکان درگيری ھای مسلحانه بين آنھا ھيچ

يکی اتحاديست که به دور عربستان سعودی زير قيادت امپرياليزم جنايتگستر امريکا به وجود آمده شامل . بعيد نيست

 به درجات -و بخشھائی از شورای نظار و جمعيت؛ اتحاد ديگر به دور ايران" گلبدين"، "عطا"، "عبدهللا"، "غنی"

طع روسيه و چين و گوشۀ چشمی ھم از جانب ھند شامل طالب، ًمعينی پاکستان برخوردار از حمايت در ظاھر و فعال قا

 و در صورت ن ايران در وجود شاخه ھای متعدد حزب وحدت، بخشھائی از شورای نظار و جمعيتراتمام طرفدا

  .نيز با آنھا يکجا خواھد شد" دوستم"موضعگيری ترکيه به نفع ائتالف، 

اين که .  زنجير ھای آن در دست صاحبان جديدی قرار گرفته استو وض شدهعاينجاست که می بينيم قالده ھا 

افغانستان، چطور خواھد توانست اين صفگيری ھای جديد را بدون تقابل خونين پشت سر بگذارد، مسأله ايست که بيشتر 

 ھار بوده، زيرا سگان قالده به گردن وطنی، به قدر کافی. تعلق می گيرد" ترمپ"از ھر چيزی به چگونگی مواضع 

  .نمايد" اورکش"کافيست ارباب آنھا را 

  

 


