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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٩

  

  کمک مجدد فرانسه به شورای نظار
) ١٣۴٢(از صدارت کدام وقت سال ) ٠٣/٠٣/١٩۶١" (سردار محمد داوود"چون درست به خاطرم نبود که استعفای 

داکتر " و توظيف "سردار"بين استعفای  ھر چند به ناگزير به ويکی پيديا مراجعه نمودم در آنجا متوجه شدم که بود 

ھفت روز فاصله بود، اختناق و سانسور اخبار در افغانستان چنان ) ١٠/٠٣/١٩۶١(به تشکيل کابينۀ جديد " محمد يوسف

به ھمين اساس وقتی عصر روز دھم .  ز آن اطالع نداشتشديد بود که به گفتۀ مردم ھيچ کسی در درون شھر کابل ا

به منزل ما آمد و برای صحبت با ھمديگر از من و پسرش " سيد اسحاق آقا" يکی از دوستان نزديک پدرم ١٩۶١مارچ 

ن زمان بود، خواستند تا آنھا را تنھا بگذاريم، حتا در ذھن ما ھم خطور آکه نزديک ترين دوستم در " سيد رضا اطھر"

ُپس پس"نمی کرد که آنھا می خواھند در مورد مسأله ای زير گوشی صحبت و  نمايند، که چند ساعت بعد از طريق " ُ

راديو به صورت رسمی اعالم می شد، در عوض فکر می نموديم که نکند کسی از ما شکايت نموده و اينک دو پدر می 

  .تبادل نظر نمايندخواھند راجع به مجازات ما 

ت شب اخبار راديو پخش می گرديد، پدرم که کمتر در مھمانخانه راديو می شنيد، ما را ھم صدا زده وقتی ساعت ھش

 به اضمن آن که دستور داد تا راديو را روشن و روی راديو کابل غرض شنيدن اخبار عيار بسازم، از ما خواست ت

  ....اخبار گوش نموده، مگر جائی در موردش تبصره ننمائيم تا 

و جامعه در ظاھر امر " آب از آب تکان نمی خورد"از مردم کابل شته ھای نچندان دور که به گفتۀ برخی گذآن خالف 

 و نه تنھا خبر شده بود" جامعۀ ايستا"چنان در سکوت و ايستائی به سر می برد، که از طرف جامعه شناسان ملقب به 

م نمی داد تا در مورد حتا اخبار رسمی تبصره نمايد، تازه ای در جامعه نبود بلکه کسی به خود اين جرأت و اجازه را ھ

امروز کشور ما در وضعيتی قرار گرفته که از يک جانب به گفتۀ خبرنگاران تلويزيون طلوع در ھر لحظۀ آن خبر 

 و از جانب ديگر، رسانه ھای موجود در افغانستان به تبعيت از سياست شنيد و يا انتظار داشتتوان جديدی را می 

ناتوی فرھنگی حتا برای يک لحظه به مردم اين فرصت را مساعد نمی سازند تا به مشکالت خود بينديشند و ھر عمومی 

آن و ھر لحظه، مردم را چنان بمبارد خبری می نمايند، که حتا توان تعقيب اخبار را نمی يابند، شاھديم که ھراز چندی 

. موضوع مصاحبه تشکيل می دھند" آگاھان سياسی"ه، با ھمين رسانه ھا مردم را به اين و يا آن خبر مصروف ساخت
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عليه " دوستم"به اصالح معاون اول رئيس جمھور " غر وفش"چنانچه در ھفته ھای اخير ھمه شاھد بوديم که بعد از 

  . چيز ديگری شنيده نمی شد" ايشچی"و " دوستم"، به يک باره برای چند روز پيھم به جز "غنی"رئيس کم سوادش 

ھسته رو به خاموشی نھاد و آچند روز بدون آن که معلوم شود آيا کار به تخم فيل مرغ کشيد و يا نه، قضيه آھسته بعد از 

 با يکی از دولت دست نشانده  ھيچ کسی ھم نفھميد که در پس پرده چه اتفاق افتاد، به ھمين قسم مسألۀ عقد پيمان صلح 

  ".گلبدين"يعنی سمبول ھای جنگ و شقاوت 

 روشن نشده است که اين ھمگان -جرايد داخل کشور و شنيدن اخبار متوجه شدم که گويا خالف انتظار ھمگانیبا مرور 

موضعگيری خواھد از لست سياه ملل متحد " گلبدين" که فکر می شد دولت روسيه عليه بيرون نمودن نام - چه کسانی اند

  .س العمل نشان داده است از حق ويتويش بھره خواھد جست، فرانسه نسبت به آن عکنمود و 

ھم بدون آن که به خود زحمت بدھند تا ريشه ھای قضيه را ارزيابی نموده، اين مخالفت " آگاھان سياسی"جرايد  و 

 تا داحتمالی فرانسه را در پيوند با سير رويداد ھای مشابه مورد مطالعه قرار دھند، ھر يک به زعم خود تالش نمودن

 و در -  تصميمی که نه تنھا اتخاذ نشده بلکه تا ھنوز اعالم نيز نشده است-  يابی نمايندچرائی تصميم فرانسه را علت

 سرباز فرانسوی در منطقۀ سروبی به وسيلۀ افراد ١٠نھايت ھمه بدين نتيجه رسيدند که علت قضيه، کشته شدن 

  . می باشد٢٠٠٨در سال " گلبدين"

 يا نمی دانند و يا ھم نخواستند بگويند که برای -"برکت بدھدخدا بر آگاھی شان "که " آگاھان سياسی"با تأسف اين 

امپرياليستھا آنچه مھم است تأمين منافع شان است نه انتقام جوئی نوع فئودالی حاکم در افغانستان که با پدر کشته نمی 

 و ببينند که در دنيای به خود اين زحمت را ھم ندادند تا حد اقل به تاريخ مراجعه نموده" آگاھان"اين . شتی نمودآتوان 

سرمايه، کشته شدن چند سرباز که ھيچ حتا نابودی مطلق شھرھا و به خون کشانيده شدن صد ھا ھزار انسان، ارزش آن 

  .را نداشته و ندارد تا وقتی پای تأمين منافع در ميان می آيد، به آن مراجعه نمايند

ملل "از لست سياه " گلبدين"ھرگاه چنين مخالفتی عليه بيرون نمودن نام . مستثنا نيستدولت فرانسه نيز از ھمين قاعده 

  نه در کين توزی فرانسه عليه شخصًواقعا حقيقت داشته باشد، می بايد علت آن را در جای ديگری مطالعه نمود،" متحد

 در افغانستان  برداشت نموده ام، اين ط نقش فرانسهتباتا جائی که اين قلم از حوادث چند دھۀ اخير به ار". گلبدين"

  :مخالفت احتمالی می تواند روی داليل آتی باشد

 به نظر من، نخستين دليل چنين مخالفتی ريشه در نقش قدرت ھای بزرگ امپرياليستی حين حمايت شان از بخشھای -١

يرا برای تمام آنھائی که قضايا را ز.  می تواند داشته باشدت رسمی عليه سوسيال امپرياليزم شوروی متوفاممتفاوت مقاو

ًاز ھمان زمان با چشمان باز تعقيب نموده اند، کامال روشن است که قدرت ھای امپرياليستی حامی مقاومت رسمی عليه 

ب شريک و يا شرکاء اشوروی، ھر چند در خطوط کلی حمايت با ھمديگر موافق بودند، مگر به ارتباط جزئيات و انتخ

  . نيز بين شان وجود داشتاختالف نظر شديدی 

نوشته بدان عمل نموده، ھريک از قدرتھای امپرياليستی نوکر خاص خود نا  به مثابۀ يک قانون ھمهاختالف نظری که 

بود و در " گلبدين"يعنی در حالی که برای امپرياليزم امريکا و انگليس، سوگلی حرمسرای شان شخص . را داشت

تر و "دند تا نامبرده را حمايت نموده به مثابۀ بديل مزدوران روس به اصطالح ھماھنگی با دولت پاکستان می کوشي

می گذاشت که بعد ھا زير رھبری " جمعيت اسالمی"ش نمايند، فرانسه تمام تخمھايش را در سبد آن بخشی از "خشک

وھای اشغالگر در رأس در نتيجه وقتی افغانستان مورد تھاجم نير. شورای نظار را به وجود آوردند" احمد شاه مسعود"

ھمه امپرياليزم جنايتگستر امريکا قرار گرفت و پای سربازان فرانسوی به افغانستان کشيده شد، آنھا نه تنھا در مناطقی 
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ًتمرکز يافتند که کال تحت نفوذ شورای نظار قرار داشت، بلکه با باال آمدن شورای نظار در غياب نوکران قدرتمند 

  .ا با کمترين ھزينه، برندۀ نھائی تکامل اوضاع در افغانستان نيز می دانستند امريکائی خود ر- انگليس

که در تمام زمانھا و در ھر موقعيتی که قرار داشته، ريسمانش " بدينلگ"تصميم دولت دست نشانده و عقد پيمان صلح با 

لقوه به معنای بيرون انداختن به دست امپرياليزم امريکا و انگليس بوده و احتمال  شريک ساختن وی به قدرت، که با

به ھمين اساس به . شورای نظار از قدرت می باشد، مسأله ايست که دولت فرانسه نمی تواند بی توجه بدان باقی بماند

 انگليس و نوکران افغان شان دريافت - نظر من مادامی که دولت فرانسه تضمين ھای کافی و قابل اعتمادی از امريکا 

ئی که استمرار قدرت آن بخش از شورای نظار را که ھنوز ھم سر در آخور فرانسه دارند، تأمين نکرده اند، تضمين ھا

در اجرای عمل باز را و ضمانت ننموده است، فرانسه به ھيچ قيمتی حاضر نخواھد شد، تا دست رقيب مزدورانش 

  .بگذارد

باط تجاوز بر افغانستان پيوست، واضح بود به ارت" رج بوشوج"رانه و خونبار اتکيا وقتی فرانسه به ماجراجوئی جن-٢

 دست باز و انحصاری امتيازاز وی طلب می نمود، آن امتيازی سرمايه در جای ديگری " داد و ستد"که در دنيای 

مسأله ای که بعد از .  بود، افريقا که مستعمرات فرانسه در آنجا قرار داشتلفرانسه در امور افريقا به خصوص شما

 تغيير شکل داده، امريکا از ضعف دول اروپائی به خصوص فرانسه هيا و ويرانی آن کشور، به يک بارکشتار مردم ليب

سود جسته، با زير پای نمودن تمام توافقات قبلی بالھای خونينش را  بر آن مناطق نيز پھن نموده، در عمل کوشيد تا 

جنگ ھای ت رسيدن به خواستش دامن زدن به  يکی از تکتيک ھای امريکا جھ-اروپائی ھا را از آنجا بيرون نمايد

   - سيل مھاجرت از افريقا جانب اروپا بودخونبار داخلی و 

افريقا را از وی بستاند، اينک خواھد دولت فرانسه که احساس می کند شريک بزرگش در حق وی خيانت ورزيده و می 

کا را وادار می سازد که يا به حق وی در موقعيت را مناسب دانسته ضمن حمايت از مزدوران شورای نظاری اش، امري

اين که سرانجام آنھا به کدام موافقتی نايل . دست بشويد" گلبدين"افريقا تجاوز ننمايد و يا اين که از مزدور سرسپرده اش

 آينده روشن می گردد، تا جائی که به امروز ارتباط می گيرد، بايد گفت امپرياليستھا در رخواھند شد، امريست که د

عملی نموده اند که جز سنگی که روی پای خودشان می افتد، ھيچ تعبير را فغانستان، منطقه و جھان سياست ھائی ا

  .ديگری ندارند


