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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

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٠

  

   و شکار زخمی- کرگس-کرکسخيل 
  

 باشد و شکار زخمی اش، توجه تان را به اين کرکسبه جای درآمد سخن، نخست اندکی به ارتباط عنوان مطلب که 

  :پيديا جلب می نمايم يده از ويکیبر

خانواده با آن را  ھای ھم اين پرنده يا پرنده. کنند  تغذيه میمردار پرندگانی ھستند که بيشتر از ]ھا[الشخور يا ]ھا[َکرَکس

 .اند  نيز ناميدهر، دژکاک، دال و لشخورمرغ مردارخوادر فارسی 

  .جنوبگان و اقيانوسيهجز در  شوند به ھا يافت می ھا در ھمه قاره کرکس

ھا اين است که بر خالف بيشتر پرندگان ديگر،  ويژگی ديگر آن. ھا است پر و تاس آن ھا سر بی ھای کرکس از ويژگی

  .ھا به تيزپروازی، دوربينی و درازی عمر معروفند  کرکس]۴[.سازند ھا آشيانه نمی آن

کوھستانی زندگی در نواحی . باشد ھای پھن بزرگ می  قوی برگشته و گردن و سر سخت و بالمنقار دارای کرکس

ھای کرکس  پنجه. شود ھای کرکس بالغ بر سه متر می ھنگام پرواز گسترش بال. کند نمايد و بيشتر از الشه تغذيه می می

 بسيار کوچک را ھای طعمهھايش قادر نيست جز   پنجهۀوسيل طوری که بهه خالف منقار پرقدرتش نسبتاً ضعيف است ب

 وی نسبتاً آھسته ولی دارای پرواز. کند  حيوانات ديگر تغذيه میۀالشن جھت است که بيشتر از نگھداری کند و به ھمي

ھای دور  ای که از فاصله قدرت ديد اين پرنده بسيار زياد است به گونه. گيرد  است و در مدت طوالنی صورت میاوج

  ]۵[.ماند ترين حرکت از ديدش پنھان نمی بيند و کوچک خوبی می ھای کوچک را به طعمه

در زمان . کنند ولی ممکن است حيوانی زخمی يا بيمار را بکشند ندرت به حيوانات تندرست حمله می ھا به کرکس

ی جلوگيری از گنديدگی و ھا حيواناتی سودمند برا کرکس. است ھا شمار زيادی کرکس ديده شده ھا بر فراز نبردگاه جنگ

   ويکی پيديا]۶[.ه در مناطق گرمسيری مردارھا ھستند به ويژئزا عفونت

از چندی بدين سو در رسانه ھای استعماری و نواله خوران قالده به گردن آن با نوعی احتياط راجع به کنفرانس 

 تن از نمايندگان ٢٠ در پاريس زمزمه شده، اينک اعالم داشته اند که به تعداد افغانستاننيروھای درگير در قضايای 

 به  دسمبر وارد پاريس شده، قرار است برای دو روز١٩نيروھای مختلف درگير در قضايای افغانستان، به تاريخ 

ی اين کنفرانس و ھدف و يا ھم قبل از آن که به محتوا. با ھم مذاکره نمايند» ٢٠٢٠«ارتباط موضوع افغانستان در 

اھداف اجالس آن، نظری انداخته شود، از شما صميمانه تقاضا دارم، تا به اسامی شرکت کنندگان در اين کنفرانس با 

  :دقت کامل نظر بيندازيد
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  .د کردمحمد يونس قانونی به نمايندگی از ائتالف ملی، احمد ضيا مسعود و فيض هللا ذکی از جبھه ملی نمايندگی خواھن«

  .عھده خواھد داشته ت حزب اسالمی را بأالدين حکمتيار و داماد او، رياست ھي غيرت بھير، معاون گلب

 نمايندگی خواھند کنفرانسمال شھاب الدين دالور و محمد نعيم وردک از دفتر طالبان در قطر، از گروه طالبان در اين 

  .کرد

از به اصطالح را نادری و نيلوفر ابراھيمی نمايندگان زن حنيف اتمر، از اعضای حزب حق و عدالت، فرخنده زھ

  . ھستندکنفرانس افغانستان از ديگر شرکت کنندگان اين شورایمجلس 

 جلسهمعصوم استانکزی، دبير شورای عالی صلح، و حاجی دين محمد، مشاور رئيس جمھوری افغانستان نيز در اين 

  »سی. ب.  ب.شرکت دارند

 محتوا و ھدف کنفرانس بپردازم، توجه تان را به تمويل کنندۀ اين کنفرانس پر ھزينه، جلب می باز ھم قبل از آن که به

  :نمايم

سی فارسی گفت که اين بنياد به کمک دولت فرانسه  بی َکميل گراند، رئيس بنياد پژوھشی ستراتژيک فرانسه به بی« 

ه دعوت کرده است تا در مورد وضعيت افغانستان  گروه ھای مختلف مطرح در افغانستان را به فرانسۀ نمايند٢٠حدود 

  »سی. ب.  ب. صحبت کنند٢٠٢٠در 

  !خوانندگان نھايت عزيز

ی می نمايند، با لطف نموده يک بار ديگر به ميزبان کنفرانس و لست افراد شرکت کننده و نھاد ھائی که از آن نمايندگ

  :دارم، به خوبی پی برده بتوانيد، با آنھمدقت نظر بيندازيد، تا به آنچه می انديشم بدون آن که بيان 

نھاد ھای اژدھای ھزار سر  سر ھای رانس را به عھده دارد، يکی ازفبدون کمترين ترديد، بنيادی که ميزبانی اين کن

 موساداستخباراتی امپرياليزم فرانسه است که در پيوند نزديک و سازمانيافته با ھمتا ھای امريکائی، بريتانيائی، المانی، 

استخبارات روسيه، چين، ايران و پاکستان قرار داشته، اينک بر ده ھا المخابرات العامۀ کشور ھای عربی، اسرائيل، 

  نبايد فراموش نمود که بدون چنين آبشخوری، نمايندگان.انی از اعضای کنفرانس را به عھده داردبمبنای ملحوظاتی ميز

روپائی دعوت نمايد، چه نبايد فراموش نمود که واند به کشور ھای اوانست و نمی تطالب و حزب اسالمی را کسی نمی ت

  .نمايندگان طالب، در به اصطالح ليست سياه ملل متحد قرار دارند

و اما اعضای شرکت کننده، ھرگاه دو خانمی را که با تأسف زير عنوان آزادی و تساوی زنھا، لکۀ ننگ ميھن فروشی 

می چسپانند، صرف به خاطر جنسيت شان در يک جامعۀ مرد ساالر، از بقيه جدا  را به دامن زنھای آزادۀ افغانستان

 رنگين ننمائيم، چه کسی می تواند ادعا نمايد که دست بقيه افراد شرکت کننده در کنفرانس تا مرفق به خون خلق افغانستا

  نيست؟؟

ال شھاب الدين دالور و محمد نعيم م ؟؟، )حزب گلب الدين(؟؟، بھير غيرت)شورای نظار(قانونی و احمد ضياء مسعود

، معصوم استانکزی و  بريتانيا۶. آی. از اعضای برجستۀ خاد در ديروز و اينک عضو ام(؟؟ حنيف اتمر)طالب(وردک

؟؟ کدام يک از افراد باال قاتل، )آی و سگان زنجيری امپرياليزم جنايتگستر امريکا. اس. نوکران آی( حاجی دين محمد

  طنفروش نبوده و يا نيست تا بتوان نسبت به ديگران نيز با اغماض برخورد نمود؟و جنايتکار و

چه . يد مباشنگارش اين قلمدر انتظارخوانندگان نھايت عزيز، باز ھم از شما تمنا می نمايم تا خود به مسأله غور نموده، 

نبه، آيا می شود در آنجا مطلبی  ھمه جنايتکار و جاسوس چند جاانوقتی که ميزبان يک نھاد جاسوسی باشد و مھمان

 آنھم در حالی که نه تنھا ھيچ کسی به نمايندگی و دفاع از ؟؟!!طرح گردد که منافع مردم افغانستان در آن نھفته باشد

مردم افغانستان در آنجا وجود ندارد، تا اين خيل کرکسان را معرفی داشته، عليه تمام آنھا به نمايندگی از مردم دربند و 

 شدن نزديک حتا بھانۀ مسايل امنيتیدر فرانسه به ما گفتۀ ھمکاران قلمی يدۀ افغانستان اقامۀ دعوا نمايد، بلکه به زجر کش
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ست تا حداقل مردم را در جريان روند واقعی کنفرانس نيافراد عادی و يا ھم رسانه ھای الترناتيو در آنجا فعالً ممکن 

سی داشت؟؟ مگر نه اين است که چنين تجمع ھائی که مبين آشکار وحدت  چه انتظاری می توان از چنين مجلد،نقرار دھ

ستگی و پيوند بين ارتجاع و امپرياليزم بچنين ھم با نفی نيروھای ضد مردمی بوده و جا دارد از آن بابت تمام آنھائی که

 -ذره ای از شرافت انسانیآب به آسياب امپرياليزم و استعمار می ريختند، اگر  آنھا را عمده ساختن، مبارزۀ متقابلو 

پا پيش نموده از مردم ؛  در آنھا وجود داشته باشد-آگاھانه انقالبی نمی نويسم زيرا آنھا را با انقالب ھيچ مناسبتی نيست

 فقط می تواند حافظ منافع استعمار و نوکران زرين قالدۀ ؛کاری بزرگ شان معذرت بخواھندفريباين افغانستان به خاطر 

  آنھا باشد؟؟

و اما اين که فرانسه چرا ميزبانی خيل کرکسان را به عھده گرفته است، به مثابۀ تذکر شتابزده، در خطوط کلی خود می 

  .يکی دور نمای کارش در افغانستان و ديگری در مجموع خاور ميانه: تواند بر دو عامل استوار باشد

رند، شايد به خاطر داشته باشند که در سلسلۀ ناتمام آن عده از خوانندگان عزيزی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دا

نقشۀ حمله بر افغانستان را که تذکر داده بودم که امپرياليزم جنايت گستر امريکا، زمانی  "در افغانستان. ای. آی. سی"

 و سھم گيری اش در نابودی ، عاليقھاتناسب با خواستمايد، به ھريک از شرکای جنايتش، ممی خواست عملی ن

 سھمی را چه در افغانستان و چه ھم در ساير نقاط جھان اعطا نمود، در ھمانجا به صراحت تذکر داده بودم، غانستاناف

که امپرياليزم امريکا، برای فرانسه در سياست ھای افريقائی اش دست باز قايل شده و به اصطالح افريقا را به فرانسه 

  .، حمايت نمايدافغانستانريکا جھت سرکوب خلق از امفرانسه بخشيده بود تا در ازای اين بخشش، 

 سال اشغالگری در افغانستان به وضاحت نشان داد، که دولت فرانسه با وجود تغييراتی که در ١١جريان بيش از 

حاکميت آن به وقوع پيوست در انجام تعھدات و وظايفی که از طرف برادر بزرگتر برايش معين شده بود، کوچکترين 

حد اکثر استفاده را جھت تحکيم " شورای نظار"نه تنھا از نفوذ و توانائی ھای استخباراتی اش در درون غفلتی نکرده، 

 نمود بلکه با ھمان قساوتی که خود امريکا به کشتار مردم ما اشتغال داشت، آنھا نيز با ھمان پايه ھای استعماری امريکا

 بودند که مھمات آلوده به اورانيوم عليه یئی اولين کشورحدت، به سرکوب خلق ما پرداخته، در بين کشور ھای اروپا

 در اين زمينه توجه تان را به آرشيف ھمکار گرامی ما آقای محوی در پورتال خودتان جلب می - مردم ما استفاده نمودند

گامی که به دولت امريکا با ھر دولت فرانسه برای امپرياليزم جنايت گستر امريکا، " صادقانۀ" خالف اين خدمت -نمايم

گفتۀ مردم خرش به آخر پل نزديک می شود، بر تمام تعھدات خود پشت پا زده، نه تنھا در افريقا به خصوص در تونس 

و ليبيا، بعد از سقوط دکتاتور ھای آنجا و نابودی کشور ليبيا، حاضر نيست کمترين سھمی برای فرانسه قايل شود بلکه 

 ھم در صورت تشديد خصومت ھا تا سرکوب و سقوط رژيم اسد و ھم در ،زبه ارتباط افغانستان و خاور ميانه ني

  . صورت عقب نشينی از آن ديار، حتا حاضر نيست ھمان نفوذ سنتی دولت فرانسه را نيز اذعان بدارد

اذعان به نفوذ سنتی که جای خود را دارد، در صورت عقب نشينی، اين دولت فرانسه است که بايد به خاطر زندانی 

چنين اوضاعی دولت فرانسه را وادار می سازد تا از طريق . پاسخگو باشد تن از افسرانش در سوريه، ١٩ بيش از بودن

  .نھاد ھای استخباراتی خودش، وارد ميدان شده، نگذارد تا در نھايت دست خالی بماند

مان حاضر است تا ده ھا مال دولت فرانسه با اطالع از اين که در مسألۀ سوريه، القاعده دست درازی داشته و آن ساز

، و اين را ھم می داند که طالب بدون حمايت ھمه جانبۀ القاعده عمری کوتاھتر از يک حباب را عمر را فدای آنجا نمايد

، اين جلسه را در پاريس برگزار می نمايد تا به طالب بفھماند که ھرگاه حاضر نباشد دست برادری و خواھد داشت

ر و نھاد ھای مشابه و برخاسته از آن را در افغانستان بفشارد، آن دولت نيز به تأسی از اخوت اسالمی شورای نظا

ھر قدر ھم برای طالب آن شرکای امپرياليستی اش آنھا را در مقابل رژيم اسد تنھا خواھد گذاشت، امری که پذيرش 
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ر غير آن مال عمر بايد آمادگی تقابل با  القاعده ناگزير است بدان تمکين نمايد، ددشوار باشد، به خاطر خواست و ارادۀ

  .القاعده را نيز گرفته، در واقع به استقبال مرگ برود

به ھمين سان در مناسبات خاور ميانه به خصوص سوريه و لبنان، که فرانسه حاضر نيست به آسانی از آنھا دست بکشد، 

نای نفوذ سنتی اش در منطقه حاضر نيست به  که برمباين مانور سياسی دولت آنکشور در واقع به امريکا می فھماند

حاضر نباشد در اين منقطه منافعش را به رسميت بشناسد، امريکا ھمان سادگی ليبيا از بازی کنار گذاشته شود، و ھرگاه 

زمستان افغانستان لباس ھا در با نزديک ساختن، طالب و رقبای قدرتش در وجود شورای نظار و متحدين آن، بايد 

  . تدارک ببيندراگرمتری 

گزده و ويران خود برگرديم، آيا می توانيد حدس تحليل ھای باال به کشور جنخوانندگان نھايت عزيز، ھرگاه بخواھيم از 

به سرنوشتی در انتظار کشور و مردم ماست؟؟ وقتی آنھا ھريک به تنھائی افغانستان را بزنيد که با وحدت کرکسان چه 

خونين  می توانيد حدس بزنيد که وقتی بخواھند دسته جمعی به جان مردم ما و کشور ويرانۀ عصر حاضر تبديل نمودند،

 که آن بيفتند، چه به روز گار مردم آمده و سرنوشت کشور ما به کجا خواھد کشيد؟؟ اين را ھم فراموش ننمائيدپيکر ما 

موکراسی بازی و حقوق بشر نيز  سرخاب دخواھد بود ووحدت خيل کرکسان از حمايت کامل امپرياليزم نيز برخوردار 

  .ديگر وجود نخواھد داشت

با ھمين در وحدت خيل کرکسان پيشبينی نمائيد، از شما خواھش می کنم را اگر باز ھم قادر نيستيد، آيندۀ کشور ما 

ونين انترنيتی که مقالۀ اين قلم را تا اينجا خوانده ايد، لطف نموده يک بار به سرنوشت آن الشه ای که از منقار خ

  !کرکسان باقی می ماند، نظر بيندازيد، تا ھم سرنوشت خود ما را بتوانيد تصور نمائيد و ھم از کشور محبوب ما را

را گره ھا  دچار گرديم و نه ھم کشور ما، پس عزم را جزم و مشت  نه خود ماھرگاه نمی خواھيم که به آن سرنوشتو 

   . بست،مداری بعدی عليه تمام دشمنان مردماو دونموده، کمر ھمت را بايد برای نبرد ھای طوالنی 

  


