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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ٠٩

  

  کرزی ذليل تر از ببرک

  ويا دھن کجی امريکا به وی
  

 حمالت خونبار و  سال قبل از امروز يعنی به دنبال آن که امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء١٠درست 

، و چنان با شدت و حدت عربده می کشيدند و رجز  آغاز نمودند٢٠٠١ويرانگر شان را بر افغانستان از ھفتم اکتوبر 

  :می خواندند که به گفتۀ شاعر

  نطع برافکند و بر او ريگ ريخت       ديو ز ديوانگی اش می گريخت

مريکا از سر و جان گذشته که ناموس شان را ھم پيشکش يعنی در شرايطی که عده ای به فکر و خيال خدمت به ا

 و با دوری جستن روز را شب می ديدندھا می نمودند و برخی ديگر از ترس ھمان عربده کشی ھا و رجز خوانی 

 و اگر بدبينانه تلقی نگردد، آنھائی که شھامت داشتند تا عليه تجاوز از اين قلم به فکر تضمين آزادی خود بودند

بيشتر نبودند، اين قلم با ھمکاری بی موضع بگيرند از تعداد انگشتان امپرياليزم امريکا و شرکاء  ۀ گستاخانعريان و

حزب کمونيست "امکان آن را يافتم تا با رفقای " توخی"شائبه و رفيقانۀ نويسنده و شاعر مبارز رفيق ارجمندم آقای 

  .  داشته باشم دو صحبت پالتاکی،اھم ساختن زمينهآشنا شده و با فر" سربداران"معروف به " مائويست ايران

" ببرک"و " کرزی"ادارۀ بحث يک مقايسۀ ھمه جانبه بين آغاز نموده و موضوع " کاوشگر" صحبت را زير نام

ط کلی آن شامل دو بخش می شد، يکی بحث در و ساعت وقت را گرفت، در خط۴صحبت که بين سه الی ھر . بود

و ديگری چگونگی مبارزه عليه حالت "  ادارۀ مستعمراتی کرزی با ادارۀ ببرکوجوه مشابه و مغاير"مورد 

  .مستعمراتی افغانستان و وظايف روشنفکران در قبال اوضاع به وجود آمده

ھرچند آن بحث ھا نه تنھا در آن زمان از اھميت برخوردار بود بلکه از آن جائی تا کنون در آن زمينه با چنان عمق 

 به نظرم نخورده، اکنون نيز می تواند با اھميت باشد، مگر به علت آن که اوالً کست ھای آن ینوشته او تفصيلی 

 ی، به اميد آن که روزروی کاغذ بياورمھا را بر صحبتھا در نزدم نيست و در ثانی وقت آن را ھم ندارم تا کست 
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ی که جای آن در صحبت ھای پالتاک يا کس ديگری آن کار را انجام داده بتواند، می پردازم به بحث ديگر خودم و

  .خالی اند

مقايسه بين دو ادارۀ مستعمراتی، با آن که تا حد زيادی تمام ابعاد مربوط به آن را احتوا می نمود، مگر اکنون وقتی 

کمبودی که در آن زمان نمی توانست .  کمبود خاص خود را داشتآن صحبت ھا را به خاطر می آورم در يک مورد

مسألۀ مورد .  نيافته بود تا بتوان به ارتباط آن چيزی نوشتعملی تبارزتفاوت اداره ھا زيرا تا آن روز مطرح گردد، 

  . نظر اعتبار ادارۀ دست نشانده نزد بادار و ارزش سردستۀ غالمان در نزد ارباب بود

 و گريخته از برخورد دليل آن که در چنان شرايط امکان مقايسه وجود نداشت کامالً واضح است، چه با آن که جسته

ھای روسھا اعم از افراد نظامی و ملکی و سياسی و استخباراتی، با شخص ببرک و ادارۀ مستعمراتی آن زمان 

عکس آن چون تا آن زمان کرزی و بوش اطالعاتی وجود داشت که می شد در ھمان مورد احکامی صادر کرد، 

ودند و تا آن وقت نمی توانستند عمق مناسبات شان را به روز ھای شاد ماه عسل عقد جنايتبار شان راسپری می نم

 بعد از ده سال، و به دنبال آن که بوش اينکمگر . نمايش بگذارند، در نتيجه امکان مقايسه نمی توانست مطرح باشد

جوه و"سپرد، اين روابط آن قدر آشکار شده است که می توان بازھم ھمان عنوان " اوباما"تيغ سرجالدی خلقھا را به 

  .را به کار گرفت" مشابه و مغاير

ھا را می توان در نخستين سالھای قالده آويزی ھر دو نفر تا جائی که به مشابھت ھا بر می گردد، اين مشابھت 

  :زيرا. بيشتر مشخص نمود

 از که نه تنھارا  به ھمان سانی که روسھا کوشش می نمودند تا از انسان حقير و شرف باخته ای به مانند ببرک -

 ، بلکه از لحاظ شخصيتی ھم فردی بود نفرت انگيز و جاسوس دربارکمترين اعتمادی در بين مردم برخوردار نبود

در مطبوعات وابسته به خود يک شخصيت تاريخی ساخته  و به جھانيان تقديم دارد، مطبوعات غرب ھم تا آن جائی 

 که يک شبه از لحاظ سياسی تولد ه انسان يعنی کرزیکه در توان شان می گنجيد تالش به خرچ دادند تا از يک نيم

  .است" کاخ سفيدکار دستی "شده بود، چنان شخصيتی را عرضه دارند، تو گوئی چيزی بيشتر از 

ببرک حتا پيشنھاد ھای احماقانه اش با ديدۀ اغماض نظر  ھمان طور که روسھا می کوشيدند، تا به ھر پيشنھاد -

 از اوجب و احترامش را به ھمگان حتا سردمداران کرملن و جنراالن ارتش سرخافکنند و در ظاھر امر حرمت 

واجبات به شمار بياورند، غرب ھم کوشش نمود تا جائی که برايش مقدور است، دم راه کرزی ميھن فروش، فرش 

  .سنا را نيز وادار سازد تا به احترامش از جا برخيزند مجلس قرمز پھن نموده حتا افراد

مراسم با اھميت حزبی و دولتی کشور خودشان و ساير تمام که روسھا می کوشيدند تا با دعوت ببرک به ھمچنانی  -

تبليغ شخصيت آن بی شخصيت بپردازند، امريکائی ھا ھم در اين زمينه ھيچ کوتاھی کشور ھای اقمار شان، به 

نساختند و به کدام شيپوری در " قھرمان مبارزه به خاطر دموکراسی و حقوق زن"نکرده در کجا بود که از کرزی 

  .اين مسيرت ننواختند

به  " Oرفيق"نام به ." ب. ج. ک" ساعتۀ ببرک را افسر ٢۴مسؤوليت کنترول " ماريوف" اگر به گفتۀ جنرال -

 از روسھا برخورد نموده در کنار تمام گارد حفاظت تردر آن زمينه دست و دل باز" ای. آی. سی"عھده داشت، 

که تبار افغانی داشتند، " ای.آی.سی" از قماش خليل زاد و يا جاللی و احمدی يعنی آن عده از افراد کرزی و افرادی

 خدا .ده ھا جاسوس چشم سبز و مو طالئی خود را نيز مقرر نمودند، تا کمترين حرکت کرزی را از نظر دور ندارند

 از چگونگی سکس در افغانستان به را در کجا ھا به حيث فلمی" ميرويس جان"می داند که پروسۀ شکل گيری 

  ؟! کرزی بيشتر آشنا شوندینمايش گذاشته و چه تعداد روان شناس از آن طريق خواسته اند با روان پريش
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 خواستند "اوباما"تا " جان کری" از و اما بعد از سپری شدن ماه عسل کرزی به خصوص بعد از آن که رقبای بوش

  يعنی کرزی را زير ضربت قرار دھند، بر اين " کاردستی وی"بوش، تا به خاطر خورد ساختن ھرچه بيشتر 

ساخته است، چنان روز گاری را پياده نمودند، که با سگ ببرک " بی پدر" را ش خود، خود که گوينديتيم بچۀ سياسی

  :چنانچه. ھم چنان برخوردی صورت نگرفته است

تکيه زند و " داکتر نجيب"گاوی  " ببرک" يعنیمحيل وقتی سياست شوروی آنروز اقتضاء نمود تا به جای روباھی -

سرغالمی را به گردن آويزد ھمه شاھديم که ھرچه در داخل  و در پشت در ھای بسته اتفاق افتاد، افتاد مگر قالدۀ 

کسی در بيرون چيزی از آن ندانست، مردم وقتی از آن اطالع يافتند که ھوداران ببرک به فکر روياروئی با گاو 

شوروی مضمحل شد، نه که  و گاو ھم به شاخ زنی شروع نمود، مگر با آنھم در تمام آن مدت حتا در زمانی افتادند

 در حالی که به حساب کرزی .رسانه ھای روسی و نه ھم مقامات آن کمترين بی احتراميی نسبت به وی انجام ندادند

از رسانه ھا گرفته تا معاون رئيس جمھور امريکا  ودر نھايت شخص اوباما به سگ .  نمايدقضيه از اساس فرق می

جان که تا ھنوز اسمی از وی در " ميرويس"به غير ازگذشته از شخص کرزی، . بيشتر احترام قايل اند، تا کرزی

ن کاکا و ادر گرفته تا پسرا از برشتمام اقاربرسانه ھا به خاطر خيانت، دزدی، قاچاق و سوء اداره نيامده، ديگر

  .معروف در نزد آنھا برۀ بی آزار نمايان می گردد" آل کاپون"، از ھمه چنان تصوير ھائی ارائه گرديده که خاله

 نه در ظاھر امر اد فردی در موقعيت وی به خود حق نمی ددر حالی که"ماريوف"نرال به اعتراف شخص ستر ج -

نھی نمايد، بيچاره کرزی از آن بخت برخوردار نبوده، ھر عسکر امريکائی بلکه حتا در تنھائی به ببرک امر و

انسان بی آزرم طاق گردد و ويش و و اگر کدام زمانی طاقت اين . ھرچه دلش بخواھد در حق وی ھمان می کند

د خو" خفه شو" گويندمی ب منصبی از ھمان محل به وی يزد، فوراً ھمان عسکر و يا ھم صاحواخی کرده اشکی بر

  .را گم نکن

وجوه اختالف بين کرزی و ببرک، به ارتباط تحرکاتيست که کشور ھای از از تمام اينھا ھا گذشته يکی ديگر 

  . انجام می دھند،اشغالگر به خاطر ختم جنگ و پای خود را از غايله به سالمت کشيدن

 سال حضور ١٠، در تمام عالقه مندی به ببرک و يا دوری جستن از ویچه در حالی که روسھا صرف نظر از 

شان ھيچ گاھی به ارتباط افغانستان در عرصۀ بين المللی چنان عمل نکردند، که گويا وقتی ما باشيم ببرک را صبر 

معرفی داشته است و ھميشه کوشيدند تا در روابط بين المللی و مناسبات ملل متحد ھميشه افغانستان را کشور مستقل 

ن را از صالحيت آنھا معرفی نمايند، امريکائی ھا به خصوص در اين اواخر با نگی حل قضايای افغانستاوگو چ

بودن ياد می کنند، در عمل  به " روراست"به نام دبی که بخشی از کلچر آنھا را می سازد و خود از آن اھمان بی 

به نام وی ھرچه است خود ما ھستيم و کرزی و حکومتی . تمام جھان جار زدند که کرزی و حکومتش يعنی ھيچ

  .وجود ندارد

  :ال به منظورم پی نبرده باشيد، لطف نموده به اين قسمت بيشتر توجه نمائيداھرگاه تا ح

، در تمام دوران مذاکره به مذاکرات ژنيو آغاز نمودندجھت ختم جنگ و برآمدن خود شان از افغانستان وقتی روسھا 

نيز در مذاکرات حصه داده " مجاھدين"رت گرفت که يا با آن که ده ھا بار از طرف غرب و پاکستان پافشاری صو

شوند و يا اين که دولت کابل نيز از مذاکرات بيرون بماند، روسھا زير بار چنين تقاضا ھائی نرفته از اول تا آخر 

  :گفتند

ت نمی نه تنھا برای ما دولت افغانستان نمايندۀ قانونی آن کشور است بلکه ما چيزی را به نام مجاھدين به رسمي

، لذا اين دو کشور بايد بين تمام مشکل افغانستان از دخالت ھای پاکستان است. نشينيمبشناسيم تا با آن ھا به صحبت 
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روسھا نقش خود را نيز صرف تا حد حامی آن دولت پائين آورده ھميشه از نقش حمايتگرانۀ . خود به توافق برسند

تشکيل " تقارن منفی" يکی از اساسی ترين مواد قرار ژنيو را روی ھمين دليل ھم بود که. خود صحبت می نمودند

  .می داد

نه تنھا به کرزی و ساير قالده دارانی که تبليغ می ھا مگر اينک وقتی پای مذاکره با طالب به ميان می آيد، امريکائی 

 قايل نمی شوند و با ه خرابی ھا بنيان می گذارند، کمترين حرمتیننمودند افغانستان مستقلی را بعد از آنھمه خا

ات وزارت خارجه اش رشعبه ای از دفتر تحريصراحت به ھمه می فھمانند که سرجايشان بنشينند، بلکه به 

ثيت يک پشقل را قايل نشده، خودش تصميم می گيرد تا به تنھائی باب مذاکره و  و تمام شرکايش حي"ملل متحد"يعنی

  .صحبت را با طالب باز نمايد

ن آن که از طريق رسمی اعالن نمايد که قضيه فقط به طالب و واشنکتن مربوط است در عمل به دولت امريکا بدو

 برای آخر سر ھم. ھمه می فھماند، که بايد خفقان بگيرند و ھمان را نشخوار نمايند که کاخ سفيد استفراغ نموده است

يز می خواھد تا در جريان مذاکرات قطر  دلجوئی نموده باشد از پاکستان ن،آن که از يار ديرينش در جنايات منطقه

  .قرار بگيرد

  :واشنگتن با اين عمل به ھمه می خواھد بگويد

 دولت افغانستان چيزی نيست به غير از يک ادارۀ مستعمراتی که خودم آن را به وجود آورده ام، بدون آن که -

قبايش آن را تعوض وقت ھم بخواھم با رکمترين احترامی نزدم برخوردار باشد، ھراز کمترين اختيار به وی داده و 

  .می نمايم

 ھای آن ۀ در قضايای افغانستان به مانند گذشته، پاکستان حيثيت نمايندۀ امپرياليزم امريکا و و نقش قيم را بر ادار-

  .دارد، که ھمه بايد به چنين نقشی گردن بگذارند

ملل متحد و به دنبال فيصلۀ شورای امنيت آن نھاد،  کشور ھائی که با طمطراق و زير عنوان آن که گويا به دستور -

  .، بايد بدانند که نه چرکی بود ھم پرکیبر افغانستان لشکر کشی نموده اند

 از ھمه باالتر تمام آنھائی که به حرف کاخ سفيد باور نموده اند از کرزی گرفته تا تمام ساير سگ و سگوران انقياد -

ا رو به اتمام بوده  تا می توانند ھرچه زود تر گورشان را از افغانستان گم نمايند تا طلبش، بايد بدانند که مأموريت آنھ

  .باز ھم مشکل روز ھای ويتنام برای ارتش امريکا به وجود نيايد

  --- و -

تا شما چه بگوئيد، به نظر من روسھا با سگشان بھتر برخورد می نمودند تا امريکائی ھا، بايد کميته ھای حمايت از 

 .انات را خبر کردحيو

  :يادداشت

 تيم ملی فوتبال انگليس به خاطر آن که فدراسيون فوتبال ترينر" فابيو کاپلو"ھمين چند لحظه قبل در اخبار خواندم که 

 ٨انگليس بدون مشوره باوی کاپيتان تيم ملی را برطرف نموده، در حالی از مقام خود استعفاء نموده که ساالنه 

 ميليون دالر به فدراسيون فوتبال انگليس ۴ت و اينک ناگزير است به خاطر استعفاء حدود ميليون دالر معاش داش

  .خساره بپردازد

کاپلو يک انسان سياسی نبود و نيست، او به طبقه ای تعلق دارد که ساير افراد آن طبقه ھمه چيز را با پول مقايسه 

احترام و شخصيت خودش نوان يک انسان به خود مگر به ع. می کنند يعنی اشرافيت مافيائی نوخاسته در سپورت
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او نتوانست باز ھم به عنوان مربی مقابل تيم ملی فوتبال . تحمل نمايدرا ، لذا نتوانست چنان بی حرمتی قايل است

  .قرار گيرد، در حالی که يکی از صالحيت ھايش که انتخاب کاپيتان تيم بود، از وی گرفته شده بود

 تا آحاد انقياد طلبان از چنين منظری نظراندازی صورت ان اعم از کرزی و دارودسته اشوقتی به قضايای افغانست

 گيرد متوجه می شويم که اين افراد شخصيت سياسی و اجتماعی که ندارند ھيچ، حتا به عنوان يک انسان غير سياسی

  . از شخصيت برخوردار نيستند، تا در مقابل توھين مقاومت نمايندنيز

  :ز ھم جملۀ داھيانۀ زنده ياد طغيان را بايد آورداينجاست که با

، اگر شما ھم باور نداريد به سکوت "بھترين جاسوس، بی غيرت ترين و بی ناموس ترين انسان می تواند باشد"

  . تا باورمند شويدرانش نظر اندازيدامرگ شبنامه نويس و ي

  

 


