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 Political سياسی

  

  موسوی

 

CIA 

  در افغانستان
  :به ادامه گذشته

  : امريکا و ساير کشور ھای غربی-:ث

د ھر  درت ھای امپرياليآخالف تصور آن عده از خوش باوران سياسی که فکر می کنن دنچه ق ا نماين عين "ستی ادع

ا رااست، از نخستين روز ھائيکه فاجع" تحقيق وع پيوست و کشور م ه وق ور ب ين  ۀ ث ی و ب رداب حوادث مل در گ

بکه  ه ش ا ب المللی دستخوش طوفان ھای خانمان برافگن ساخت، امپرياليزم امريکا به منظور ايجاد ھسته و تکامل آنھ

ه  خت تالش نمودری نورزيده سھای استخباراتی از ھيچ نوع تالشی خود دا تا در آن زمينه از حريف زورمند شان ک

  .در افغانستان حاکميت را در دست داشت، عقب نماند

يکی ازآن زمينه ھا، ھجوم بيش از صدھا ھزار افغان در کشور ھای اروپائی، آسترليا، زيالند جديد، جاپان و امريکا 

صله ھای ھر چند در ظاھر تمام آن کشور ھا ادعا م. بود ه في رار داد "ی نمودند که مطابق ب وق تھای " ژن از درخواس

ل  ه دو سال قب ی ک سران عراق ن از اف ر پناھندگی استفاده استخباراتی نخواھند نمود، مگر قضيه يک ت ه صورت غي ب

ژه  ه وي فيد ب اخ س ود سردمداران ک ان خون آل ی"مستقيم به خاطر پاک کردن دام وش و چن ق "ب ای از طري ته ھ گماش

ام تق" ای.آی.سی"طبوعاتیم ط در ھنگ ان، اضمتھم شد که گويا با دادن معلومات غل دگی در الم را " د.ن.ب"ای پناھن

ا و شرکاء نيز گرديده است" ای.آی.سی"فريب داده و درنتيجه باعث فريب  ات امريک ار جناي اری ب ، و با آن فريب ک

  .کلی باطل و عاری از حقيقت می باشددر عراق را به دوش دارد، به اثبات رسانيد که اين ادعا به 

ت اد ھای اس يچ منبعی نھ ر ھ د ت م بع سه و خھرچند چه در ھمان زمان و چه ھ يس ، فران ا، انگل ان ، امريک باراتی الم

ودن يکی از دست داشتند اسرائيل را که در ھمان زمان در آن قضيه  ا نم مورد بازخواست قرار نداد که چرا با زير پ

د، مگر " ژنوقرارداد"فيصله ھای  وده ان محرميت درخواست پناھندگی را نقص نموده و از آن استفادۀ استخباراتی نم

  :نفس آن سکوت، چند نکته را به نيکوئی نمايان ساخت
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ا سيل -١ ته، آنھ اری نداش ه اعتب  محرميت و مصونيت در خواست پناھندگی در نزد کشور ھای امپرياليستی ھيچ گون

نگين ھای الزم طرف متقاز اتی را که ممعلو د از سبک وس اضيان پناھندگی به اداراه ھای مربوطه داده می شود بع

  .وضروری، در دسترس نھاد ھای استخباراتی خويش قرار می دھند

ه  اين تخلف آنقدر عام و گسترده است که ھيچ يک از کشور ھا نسبت به آن-٢ دن ب ع دست يازي وده در واق  حساس نب

  . شده می دانستندآنرا يک امر معمولی و قبول

درت ھای  يخن کشور ھای کوچک ومشابه  نھاد ھای بين المللی که در موارد -٣ ا ق ه ب د، در مقابل ر را می گيرن فقي

  .بزرگ حق ھيچ گونه ابراز نظر را ندارند وبايد سکوت مطلق را انتخاب نمايند

رھن با در نظرداشت نکاتی که در باال تذکار يافت، به خصوص ترکيب افراديکه خ انيدند، مب ه غرب می رس ود را ب

ستر  ه ب ذب"است ک اب و ج ائی، انتخ ه " شناس راد ب ی"اف ی از " ای.آی.س ای غرب شور ھ شابه در ک ای م اد ھ و نھ

ورد نظر خويش  ال شکار ھای م گستردگی کامل برخوردار بوده آنھا را قادر می ساخت، تا با خاطری آسوده به دنب

دگان . روان گردند ان را در غرب طی اياگر مجموع پناھن ين افغ ا ٣٠٠ن مدت ب ر تخ۵٠٠ ت زار نف ائيم و  ھ ين نم م

ين   ٣٠٠٠ھرگاه بپذيريم که غرب فقط بر روی يک درصد از آنھا انگشت گذاشته باشد، می بينيم که با تأسف رقمی ب

ر .  افغان بايد جذب نھاد ھای استخباراتی آنھا گرديده باشد۵٠٠٠تا  ن فيلت د الرا حتا ھرگاه اي ذيريم چن سازيم و بپ ه ب ي

ه دست می ۵٠٠ تا ٣٠٠که از ھر ھزار نفر يک نفر عبوديت آنھا را پذيرفته باشد، باز ھم رقمی بين   نفر جاسوس ب

  .آيد

ه آدم  ه غرب از اينھم ن است، ک رد اي ه آن برخورد صورت گي ق ب د دقي ردد و باي ه مطرح می گ در اينجا سؤالی ک

د و به. چگونه می توانست استفاده نمايد ه از کشور خود دور بودن يش از دودھ  خصوص وقتی اکثريت ھمچو افراد ب

ق  ه طري ه چ ست ب ا می باي تادن آنھ د، فرس ده بودن ه ش ه کشور بيگان سبت ب ا ن ه تقريب ا تحوالت آن دو دھ ًدر نتيجه ب

  صورت می گرفت؟ وزير کدام پوشش می توانستند اھداف امپرياليزم را بر آورده سازند؟

ه د ارچ ھمانطوريک اه م من مق٢٠٠٨ر م ۀ ا ض رای .N.G.O "ل رورش ب ای پ ب ھ ا مکت ه  ھ سته ب شر دالل واب ق

راد انتخابی خود را در داخل  *"امپرياليزم ه خاطر آنکه اف دافغاننگاشته بودم، غرب ب وده بتوان  ،ستان جاسازی نم

  .تشخيص داد." او.جی.ن"خوبترين وسيله را در ايجاد شبکه ھای 

ه  مليارد دالری در دورترينو ھستند که با امکانات مالیھمين شبکه ھا بودند  ر ھای خويش را ب ستان دفت اط افغان  نق

  .وجود آورده و به صورت دقيق به خاطر تحکيم و گسترش مناسبات استعماری کار می نمايند

وای س ودهاين باند ھای رسوا و خيانت کار، چه خود را درزير ل ان نم امبر آن پنھ  باشند و چه بز اسالم و ردای پي

دار  ی مق زدوران ب ائويزم آراسته باشند، م زم و م سيزم، لنيني ھم تن و روان کثيف شان را با بيرق ھای سرخ مارک

اده  ه و ج ه قدام ه مثاب ه ب ه آگاھان د ک روش ان امپرياليزم امريکا و ساير کشور ھای غربی و مشتی جاسوس وطن ف

ی آن وذ سياس تعمار و نف ش اس ن ارت اف ک شور ع،ص ر دوش  در ک يھن را ب ه م ت ب نگين خيان ار س وده ب ل نم م

  .**دارند

ا و شرکای  اليزم امريک شتر، امپري ه جواسيس بي دی ب ستان و درک نيازمن ر افغان ستی ب اوز امپريالي د از تج ا بع و ام

ان و ھمکار فرھنگی در  اروپائی اش، طريقۀ ديگری را به منظور جذب افراد پيش گرفته اند که ھمانا زير نام ترجم

ان . خدمت نھاد ھای استخباراتی درآمدن افراد می باشد رور زم اين شيوه که در آغاز با استقبال نسبی ھمراه بود به م

الی آن،  ه و از جانب ديگر خطرات احتم ان خاينان با رشد آگاھی افراد فريب خورده و فاصله گرفتن آنھا از اين جري

دل شده است اکنون به يکی از پردرآمدترين مشاغل در کشور ھای ا رد . شغالگر مب ه ف ه عالوۀ معاشی ک چنانچه ب
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وده از درک ھر  يش نم ا پ ز پ ه دالل ني عازم به افغانستان می گيرد آنھم گاھی تا روز يک ھزار دالر، عده ای به مثاب

  . دالر حق الزحمه می گيرند۵٠٠٠معرفی موفق مبلغ 

اين " دستگير پنجشيری"خويش را داخل نموده است،  دستان کثيف برده ساز يکی از اين افراد که در اين تجارت  خ

  .است." ب.ج .ک"و جاسوس معروف 

ن شرف باختگان اآنچه در مورد  ين وطن فروش پر رو و بی آزرم و بقيه باند ھای خلق و پرچم قابل توجه است، اي

  :با اين عمل به عالوۀ استفادۀ مادی اھداف چند ديگری را نيز در نظر دارند

د-١ ا بع اولين ھ تفاددف آنھ ه خاطر ۀ از اس ا تالش ب وپ و تانک آنھ تفاده از ت ا اس ا و ب رق امريک ر بي ادی، در زي  م

  .دوباره سازی تشکيالت وطن فروشان می باشد

 آنھا با اين عمل می خواھند در عمل به ھمه بفھمانند که با سجده بر درگاه ارباب بزرگ، از گناھان قبلی پاک شده -٢

  .الفت با آنھا را نداشته باشدو ديگر کسی قصد مخ

ا  -٣ د ت رده تالش می ورزن يش ب ی خويش را پ ا دشمنی ھای قبل به صورت غير مستقيم و در پناه امپرياليزم امريک

  .دست مردم را از گريبان خويش دور نگھدارند

ا ائی دقيق به ھمين منظور است که در کابينۀ فعلی سردسته غالمان و در سيستم اداری جديد در تمام س ا، امريک حه ھ

ا کامل  يلۀ آنھ ه وس تعماری را ب د ماشين سرکوب اس وده و می خواھن ن وطن فروشان دست دراز نم ھا به طرف اي

  .ساخته به راه بيندازند

                    ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

  

 *-  
  موسوی

١۵.٠٣.٠٨  

N.G.O.ھا مکتب ھای پرورش  

  برای
  قشر دالل وابسته به امپرياليزم

  
ايفی .N.G.Oاز دير زمانی ، اين فکر ، که بايد اندکی دررابطه با علل پيدايش   ھا ، نقش آن ھا در مقطع کنونی ووظ

را که در آينده ھا در صورت تداوم اوضاع کنونی ، به عھده خواھند گرفت ؛ نوشته وخدمت خوانندگان گرانقدر تقديم 
ق . وردنمايم ؛ به مانند يک ندای درونی بر من فشار می آ ه تعوي روز ب ا ام ل اساسی ت مگر تعميل آن بيشتر به دو دلي

د، ديگری . افتاده بود يکی آن که دوستانی وعده نموده بودند تا اسناد الزم را از شعبه ھای مربوطه برايم ارسال دارن
ه  ستم ، ک د از گذشت کم بھا دادن به اصل قضيه، آنھم به شکلی که ضريب ھوش مردم خودرا باالتر از آن می دان بع
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ده در دام  ا نگردي ای آنھ ستی ورقب غالگر امپريالي درت ھای اش ات ق ه درک ني م موفق ب وز ھ اين چند دھه خونبار، ھن
  . توطئه ھای آنھا گير بمانند

ای  د"اگر گذشت زمان انتظار بيھوده از برخی دوستان فراموش کاررا به اثبات رسانيد ، مطالعه نوشته آق ر " حمي زي
ستانراه ح"عنوان  ر سياسی مشکل افغان ن " ل غي ا اي ده ، باعث شد ت م را متوجه خطر گرداني ن قل ل اي شتر از قب بي

ای . مختصر را خدمت شما خوانندگان گرامی تقديم واز کاستی ھای آن بخشش بخواھم  د است آق د"امي ه " حمي ز ک ني
ه د سطر ستون فقرات پروژه آنھا بر اين قشر اجتماعی می خواھد بنا يابد ، به مثاب ن چن ش، اي ه دروي  برگ سبز تحف

  .را، از من پذيرا گردند
ن ضرب " درخت گفته اگر دسته از خودم نباشد ، مرا تبر قطع کرده نمی تواند " ما در فرھنگ عاميانه خودداريم  اي

اشنده المثل که به مانند صد ھا وھزاران ديگراز ھمين نوع ، محصول تجارب چند ھزار سالۀ عمل اجتماعی مليونھا ب
اين ميھن بوده ودر ادوار مختلف، بار بار حقانيت خودرا در تمام ساحه ھای روابط اجتماعی به اثبات رسانيده است، 
وم  سبی وشکست محت زان موفقيت ھای ن وده ، مي ز صادق ب دررابطه با مناسبات افغانستان وکشور ھای اشغالگر ني

ه آنھا به صورت کامل مربوط است به توانائی ھا ودرجه  ا ب انی وي ه افغ ا از درون جامع ته شدۀ آنھ راد گماش د اف تعھ
  . عبارت ديگر دسته ھای تبر در قطع کردن درخت برومند افغانستان تجزيه ناپذير وپربار

نتی  ه س تعماری اش را از درون جامع افع اس دافع من شر م ادی وق ه اي ر ک ای کبي ار بريتاني ه ک اليزم کھن خالف امپري
ستان از  ر۵افغان ع ق ده ای  رب ا ، ع دی ھ ا ، افن ددی ھ ون مج ذھبی مشخصی چ دانھای م ود خان و در وج دين س ن ب

ورد ھمچو اشخاص،  اه دشمن در م املين آگ ا ع اه از لحاظ سياسی وي ا آگ راد ن اره اف ازمولوی ھای ديوبندی ــ بی چ
اھی  ه ، گ دين دھ ر شبکه ھای استخباراتی مشخص وشاخک ھای ارتباطی آنھا را ھنوز ھم بعد از چن ه پي " سوات"ب

ر  ه پي انی ب اجور"وزم ذھبی . . . و" ب والت م ائی را در مق اط ھ ان ارتب دف از چن سبت داده، ھ د"ن ر ومرش ا " پي وي
به خورد مردم داده آگاھانه ويا نا آگاھانه شخصيت ھای کاذبی را بر تارک مردم سوار می کنند ــ " دست پير گرفتن"

انی دوم فيودال ھا ، دودمانھای معينی که بر حاکم يت تکيه زده بودند ؛ داشت ، امپرياليزم آمريکا که بعد از جنگ جھ
ستان  ا افغان از موضع برنده واقعی جنگ در رأس قدرت ھای امپرياليستی قرار گرفت، از زمان قايم ساختن رابطه ب

شری را يک لحظه از  ين ق رورش چن اد وپ نظر واھدای اولين کمک ھای بدون عوض وقرضه ھای کمر شکن، ايج
د رورش دھ ن کشور پ ه خودرا در اي وط ب شر دالل مرب ا ق يد، ت ن . دور نداشته در ھمه حالت وبا حيل مختلف کوش اي

زرگ ر ب ده در دو مرکز جذب ، دفت ه صورت عم ل ب ه .I.C.Aتالشھا اگر از يک سو در شھر کاب ا ۴ درکارت ـ ب  ـ
ی ازمان جاسوسی آن کشور يعن ـ وم.C.I.Aس ته شود ـ د يکی پنداش ل،  نباي و کاب ز فرھنگی آن کشور در شھر ن رک

د ،  دھار ، ھلمن فعاليت خودرا متمرکز ساخته ، مزدوران آينده را از آن ميان انتخاب می نمود ، از جانب ديگر در قن
ا  سترده ، در رقابت ب ه خودرا گ سته ب شر واب رورش ق تخباراتی وپ به ويژه لشکر گاه وچاه انجير، دام ھای جذب اس

  . ريالستی اش ، دست آورد ھايش را تحکيم بيشترمی بخشيدحريف سوسيال امپ
ا واز جانب ديگر  ائی ھ ر اقتصادی آمريک دنام وغي ام ، ب اين روند ديری نپاييده ، از يک سو ناکامی پروژه ھای ناک
شر  ن پروسه ق ونيزم خروسچفی ، اي دن آن در دام رويزي چرخش ديوانه وار دولت افغانستان به جانب شوروی وافتي

د ی را به ضرر امريکا آسيب رسانيده ، در بسا موارد از حريف نيرومند سوسيال امپرياليساز از . ستی اش عقب مان
ای عرب،ديد امريکائ ال خلقھ ات صھيونيزم در قب ا از جناي ق م ده، نفرت خل تم نگردي ا خ ين ج ه ھم  ی ھا مصيبت ب

دونيزيا،افشای جنايات امپرياليزم امريکا در کشور ھای ھندو چين وجنوب شر ام وان ه خصوص ويتن يا ب ونقش  ق آس
ا در داخل ۀرقيب در افشای ھرچه بيشتر آن جنايات ، به عالو اليزم امريک ه امپري سته ب شر دالل واب  آنکه مانع رشد ق
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رار داده ، در " يانکی"کشور گرديد، حتا برخی ھا را که به دست ودل بازيھای  شار ق ھا دل بسته بودند، سخت زير ف
ه ھيچ جمع ر ده را در اسرع وقت ب اع کنن وشنفکری تبليغ برای يانکی ھا ويا دفاع از آنھا نه تنھا مقدور نبود بلکه دف

  .چنان بدناميی می کشانيد ، که تا اخير عمر نجات از آن در چشمرس نمی توانست قرار گيرد 
تف به وقوع پيوسته در نتيجه عده زيادی از ا۵٢ سرطان ٢۶ی کودتای فضائدر چنين يک  ، رادی که گمان آن می رف

ه  منتفھای ھا قرار داشته ويا حتا احتمال قرار گرفتن آنابطه با آمريکائکه درر اه اتوريت ود، در پن ور رئ"ی نب يس جمھ
ا " داوود به وسيله پرچمی ھا در تمام بخش ھای جامعه به خصوص در ارتش از ميان برداشته شده ، حد اقل نقش آنھ

  . دادند ۀ تماعی کاھش در خور مالحظرا در درپيش برد امور اج
ه جان مجموع ۵٧ثور٧به تعقيب آن بعد از فاجعه خونبار  ل تصوری ب ر قاب ه ونفرت غي ، که مزدوران روس با کين

ا نج شيده ملت افتادند، ھواداران احتمالی غرب نيز از ساطور خونين آنھ ه سالخی ک دانھا ب ه ، برخی در زن ات نيافت
ده  ه صورت عم ده ب شدند وقسمتی ديگر ، که از امکانات اقتصادی بيشتری برخوردار بودند، راھی ديار غرب گردي

  . در امريکای شمالی مستقر گرديدند 
را باعث اگراوجگيری مبارزات ضد استبدادی مردم ، تجاوز مستقيم شوروی برافغانستان وبه خون کشان ردم آن يدن م

اعی را  ات اجتم شار وطبق ام اق ده، تم ری را باعث گردي زرگ ت اعی ب ان اجتم ه شوروی تک اوز رھزنان د ، تج گردي
ای آن  ه عمق وپھن ه، ب واداشت تا ھريک به دفاع از منافع طبقاتی وحفظ ھويت خود ، در تقابل با شوروی قرار گرفت

ه فکر حامی در چنين حالتی از يک سو اق. تکان بيفزايند تند ، ب ه مردمی نداش شار وطبقات ضد خلقی که ھيچ گاه پاي
ه  اوری ب ر ب ويا حاميان مقتدر در سطح بين المللی بر آمدند واز جانبی نيروھای امپرياليستی بعد از سالی سکوت ودي

  .  بندی نمايند تا به منظور درھم کوبيدن نيروی حريف ، متحدين و وابستگان ديگری تدارک وسر ھم فکر آن افتادند
درت ھای  د ق در چنين يک فضايی ، پر واضح است که زودتر از ھمه نيروھای وابسته به اسالم سياسی در مرکز دي
ا  يش شرط ھمکاری ب ه پ ه مثاب ستان ب استعماری قرار می گيرند ، زيرا از جانبی دولت اسالم گرای جنراالن در پاک

کيد می ورزيد، واز جانب ديگر در أيه باالی اسالم سياسی سخت تغرب واحتمال خطررا پذيرفتن ، بر ھمکاری وتک
االئخود نيروھای منوط به اسالم سياسی ، ظرفيت در خدمت امپري د ب رفتن در ح رار گ ن اليزم ق ی وجود داشت، اي

اد وعامل زمانی ا ا اعتق ه اصل لويت پيدا می کند ، که امپرياليزم به تجربه درک می نمايد، نيروھای ملی وانقالبی ب ب
  . به ھيچ صورت نمی توانند طرف مذاکره ، امپرياليستھا قرار گيرند " ھدف وسيله را توجيه نمی کند"

ابادر نظرداشت نکات فوق، از سيل سالح وامکا ا نيروئن ستان ، تنھ الی در پاک تفاده را می ت ارس ر اس ه حد اکث ی ک
ند به صورت خاص ، " حکمتياروربانی"نمايد  اسالم سياسی در کل و روال. می باش ه دگ سنده " يوسف"امری ک نوي

ستان " خاموش مجاھد"و" تلک خرس"کتاب ام می .I.S.I، که از طرف استخبارات ارتش پاک ن ماموريت را انج  اي
ه . در ھردو کتاب بار ھا از آن نام می برد  ،داد سيار آگاھان اين توزيع تسليحات وساير امکانات که از طرف غرب ب

ود  ه ب ازمان يافت شتر ازس ه ۶٣وبي ا ب ار" در صد آن تنھ ه مصرف " حکمتي ت، صرف نظر از آن ک ی گرف ق م تعل
ه سلطه  ت، از لحاظ ادام رار می گرف تفاده ق ورد اس ه منظور تضعيف رقيب م ارت ديگر ب ه عب رقابتی داشت ويا ب

ه غر ع ب وده ، در واق ز دارای اھميت ب روز ، ني ه وقدرت غرب در افغانستان بعد از خروج شوروی آن ب در کل وب
ه  امپرياليزم امريکا به صورت خاص اين امکان را به وجود می آورد، که کاستی ھای گذشته را جبران وقشری را ک

د رورش ورشد الزم بدھ ه ايست ، . در دراز مدت حافظ منافع امپرياليزم در افغانستان باشد ، نيز پ ين برنام تحت چن
ه درب به مانند" حکمتيار"که افراد متعلق به باند   گل سرسبد مقاومت رسمی در ھمه جا جوالن داده ، به عالوه آن ک

ز تصاحب  تمام سفارت خانه ھا بر روی شان باز بود ، متناسب با سطح آمادگی شان ، ھزاران بورس تحصيلی را ني
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ا در اجمالی به دور وبر مان در کشورھائی که زندگی می نمائيک نظر . نمودند ن يم ، بھترين سند وگواه م درستی اي
ا می  ،ــ اين کار به وسيله روسھا. باشدحکم می  ده ھريک از آنھ ايرانی ھا وپاکستانی ھا نيز با شدت به پيش برده ش

ستانخ املين سياست ھای تجاوز کارانواستند، تا برای آينده افغان ادگی ھای الزم در ۀ ، ح افی از آم ه حد ک انرا، ب ش
  امور متعدد برخوردار سازند ــ 

 بين يک مھره شطرنج ھيتیچه را دربسا مواقع سياست مداران غربی نمی خواھند در نظر بگيرند ، تفاوت ما مگر آن
ی جان . ويک انسان زنده دريک بازی مرگ وزندگی است ه ھای ب ه ھمانطوريکه دان د، ک شه فکر می کنن ا ھمي آنھ

سانھابه ھمان سحريف اينطرف وآنطرف می برند، " مات کردن"شطرنج را به منظور  ا ان ه ان قادر اند ب سته ب ی واب
ا سه اين اشتباھيست که قدرت ھای امپرياليستی نه يک بار آنرا مر. خود نيز برخورد نمايند تکب شده اند ونه ھم دو ي

انبر . بار ده وفرم زدور، فرمان ادار وم اکم ومحکوم ، ب ه مناسبات ح انی ک بلکه در تاريخ به کرات اتفاق افتيده وتا زم
صدام حسين ، نورويگا، سادات ، اسامه "از نمونه ھای برجسته آن می توان از. باز ھم اتفاق خواھد افتاد وجود دارد 
انی ، سياف و" وده ھا نمونه ديگر درسطح بين المللی ودرداخل افغانستان ..." بن الدن و ر، رب . .. حکمتيار، مال عم

ه . ياد دھانی نمود " انی"از جمل ار ورب شترين ک"حکمتي ه بي دک ه خود اختصاص داده بودن ارا ب ه  مک ھ وھر يک ب
ار  ی در اختي شور ھای غرب ا تحصيالت در ک ر وماستر ب ده در سطح داکت ادر ورزي ا ک ده ده ھ ای آين خاطر روز ھ

  .داشتند ، از دو موضع متفاوت در تقابل با امريکا قرار گرفتند
ه با ھمان روش بازی دوسره در زم"حکمتيار" در حالی که ،بدين معنی ط دوگان ه رواب ان جنگ سرد ، می خواست ب

 از طرف ديگرــ چنين روابطی از جانب I.S.Iگالب زوی از يک طرف و  ،ا روس وامريکا ادامه دھد ــ  تنیخود ب
ود ه برجر. امريکا مورد پذيرش قرار نگرفته خواستار اطاعت وکرنش بيشتر وی ب ن ميان ار"ت أآنچه در اي " حکمتي

ه صومی افزود به عالوه نق دن حريف ب ه حمايت از وی ، غلتي ستان ب ده در مقاومت افغان رت ش اعراب شرکت کنن
ار. "کامل در دامن روسھا نيزبود انی " حکمتي اب رب ه در غي رد ، ک ا وی –فکر می ک  مسعود  غرب ناگزيراست ب

ديل کراي، فمی که در واقعفکر خا. کنار آمده ، در برخی موارد از آزادی ھای بيشتری برخوردار گردد  جاد نيروی ب
رد وی" حکمتيار"ی غرب مقابل اين بی اعتنائ. الب از آن سر کشيد، مالعمر وپروژه طرا به ميان آورده ه تم  به دامن

ه افزوده ، در نتيجه بيشترين نيروئ رول آن ب وداز سيطره وکنت وده ب د از شوروی تربيت نم رای بع ه غرب ب ی را ک
  . صورت نسبی خارج گرديد

ه  الی ک انی در ح ود–موضع رب ل ديگری را طی نم ير تکام سعود س د .  م ه مانن از ب ه در آغ ا ک ار"آنھ در " حکمتي
اريخ ١۴ی کامل با غرب پا به ميدان نھاده بودند ، برخی در ھمان اولين گامھا وبرخی ديگر در جريان ھمسوئ  سال ت

ه رقيت روس را مقاومت رسمی ، جبھه عوض نموده، با تمام سروصداھا وشوروی ستيزی درظاھر،  در اساس حلق
اد کامل غرب ودر ر دأبه گردن انداخته، به ھيچ صورت نمی توانند از اعتم ا برخوردار گردن اليزم امريک . س امپري

دت م ود، م ود آورده ب ه وج ب ب ود طال رب در وج ه غ ز ک ديلی را ني روی ب رايش نپاءني دی ب ه دي رف ب ده از ط ي
  . بلعيده شد" القاعده"اصطالح

ا بدين ترتيب ه، ب يش از دودھ ون دالرطی ب ا ملي ا وجود خرچ صد ھ ه خود ب د ب شر متعھ  بارديگر غرب از لحاظ ق
د اقی مان ا آسمان . دستان خالی ب ين ت ان داشت بااوضاع امروزی از زم ازی جري روزدر آن ب ه دي مگر اوضاعی ک

اره شانس ديروز اگر دولت مرکزيی وجود داشت ومی توانستند خوش بين باشند که . تفاوت دارد  ان دوب به کمک زم
ده،٢٠٠١ سپتامبر ١١حوادث . نفوذ خواھند يافت ، امروز اوضاع درکل به شکل ديگريست  اق افتي ه   اتف انبی ب از ج

ه عاجل  ه ضرورت مداخل تراتيژيک در منطق ق اھداف س ه خاطر تحق ا واز جانب ديگر ب ردم امريک اع م خاطر اقن
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ق شورای نظار وحزب وحدت وحاکميت بالمنازع حريف،ايجاب می نمايد ، در غياب يک دولت مرکزی  ، از طري
رو ب رين ني ا کمت ه ھرقيمت وب ذا ب اد هھيچ دور نمای مشخص واميدوار کننده ای برای غرب باقی نمانده ، ل د ايج  امي

ی وآشکار ببخشد  ر . نيروی جديد بايد به مداخالت خود شکل علن ه ديگر اب زدور را ک شد، يک م شکر ک ستان ل فغان
ه اين کارھائ. ن بر مسند قدرت نشاندرست فرمانبردار نسيت به زير کشيده ديگری را در عوض آد ه غرب ب ی بود ک

د حامل سياست . به جايش نشست "یببرک امريکائ"نجام داد ، مالعمر رفت ، اسادگی  ه بتوان ی ک شر دالل مگر آن ق
  ھای استعمار وحامی منافع آن باشد، کجاست؟ 

  : جھت مشخص وتاحدودی متفاوت به کار آغاز نمود ۴له غرب به ناگزير در به خاطر حل اين معض
ائی که سال ھا در غ صورت موقت يک تعداد از افغان ھائــ به١ ر رب زندگی نموده وخودرا از امريکائی امريک ی ت

ه مالمانی اواز ل ب ل حد اق ه کاب ين لمانی تر می دانستند، بايد به خدمت گرفته می شدند تا روز ورود ب ر ومع ه وزي ثاب
تند ی می داش ا حريف معرف ن م. چند تن را در رقابت ب ق اي رای يک مشت أتحق دی را ب ست "مول شانس جدي توري

ا " سياسی ه از بيکاری وي رادی ک ده از اف وده ، آن ع از نم وری"ب زا دلي د"پيت ده بودن ه جان آم ، فرصت را غنيمت ب
ر "توريست"ی می دانست وھم خود آن ه نيکوئمگر ھم غرب ب.  شدندشمرده با بوق وسرنا عازم ميھن ه ب ا ، ک ا ھ آنھ

ه محض  ،نمی توان اعتماد دايمی نمود ا دارد ب آنھا تا ھمان زمان درافغانستان باقی خواھند ماند که جيب ھای شان ج
د گشت !! پرشدن جيب ، عطای خدمت به وطن  از خواھن ه غرب ب اره ب  .را به لقای استعمار بخشيده با جيب پر دوب

  .خود محاسبه کنيد که از ھمسايه ھا به چه تعداد شامل اين روند می گردند
ایداکتر ع. گاه حريف وــ خريداری کادر اداری ومدافع منافع خود از درون ارد٢ ر ب دير، اکب ، بدالرحمان ، حاجی ق

ح رقيب نشان داده اين سياست با آنکه در آغاز به علت مقاومت خشونت آميزی که از طرف جنا. . . عطا محمد نورو
ن  شد،ــ کشته شدن دونفر اولی ــ  اندکی کنار گذاشته شده وبا احتياط نسبت با آن برخورد صورت می گرفت ، در اي

ا چه مدت .  شده در برخی موارد از موضع قدرت برخورد می نمايد ءاواخر دوباره احيا رادی ت ين اف اينکه جذب چن
د د خورد ادامه يافته وعکس العمل رقيب چه خواھ ور محک خواھ د ن ای وعطامحم ر ب ا اکب ود ، در رابطه ب در .  ب

اختن کامل  ی س ه خاطر خنث سا حريف ب شوند، چه ب ار ن ی گرفت ن قبل ه سرنوشت دوت ز ب ن ھر دو ني ه اي صورتی ک
  .پروژه، به گسيل افراد نفوذی دست يازيده ، از درون برای آنھا دردسرھای غير قابل کنترول ايجاد نمايند

ه ــ د٣ ه مثاب ون ب وده واکن ا را تربيت نم ه آنھ راز کردن دست دوستی به جانب کادرھايی که درجريان بيش از دو دھ
اروق . امکان احيای روابط دوستانه با آنھا وجود دارد " حکمتيارومالعمر"افراد ناراضی از جناح  ت، ف ـ خرم، ثاب ـ

ربه اصطالح پارلمان اداره مستعمراتی ــ اين افراد با وردک ، جمعه خان ھمدرد ، مقبل، مالراکتی وده ھا تن ديگر د
ز  تمام عشق وعالقه ای که در خدمت به استعمار ونفرت از مردم دارند وبه صورت عمده از سطح باالی تحصيلی ني

چه در صورت تشديد تضاد . برخوردار می باشند ، در دراز مدت نمی توانند پايه ثابتی برای بقای رژيم به شمار آيند
د ودر صورت دور ھ ا آنھا با نزديک شدن بيشتر به اداره مستعمراتی ، امکان نفوذ مردمی خويش را از دست خواھن

  . ماندن از قدرت ، در عمل به مخالف مبدل خواھند شد
ی ۴ ی در مقطع فعل ار آئــ خالف سه بخش اول که ممکن از لحاظ کيف تفاده ک ورد اس ون م ين اکن ته وھم شتر داش ی بي

ه عالو ، ھا سازماندھی می گردند.N.G.Oه بتوانند، بخش چھارم که ھمان طيف جديديست که در قرار گرفت  آنکه ۀب
ه صورت عاجل  شاکل ب ع م ه منظور رف ز ب ا ني ل است ، تربيت آنھ از لحاظ کمی غير قابل مقايسه با چھار بخش قب

ا وابسته به امپرياليزم  نبوده بلکه غرض از ايجاد آن پرورش يک قشر دالل و ست آنھ ود ، ھست وني است که بود ونب
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تعمار ءام وضعيت مستعمراتی کنونی منوط بوده ، در آينده ھا خواھند کوشيد با تمام قواوبه د  از موجوديت ومنافع اس
  . با چنگ ودندان به دفاع بپردازند

يش از اين طيف که بنا بر احصائ ون ب ان را٢۵٠٠٠يه ھای موثق اکن ستقيم تحت پو افغ ه صورت م  شش خود داردب
ع ١۵٠ تن عضو خانواده ، به تعداد مجموعی ۵وبا يک حساب عادی ھر فرد جمع  د، در واق  ھزار نفر بالغ می گردن

د  اع خواھن ه دف ای جان از آن ب ا پ ده وت ه وجود آم تعمار ب افع اس ظ من پرچمی خلقی ھای جديدی اند که به منظور حف
  . برخاست

د ، ر امريکا ، که در مقطع کنونی وسعت وگستردگی س آن امپرياليزم جنايت گستأغرب ودر ر طيف را در نظردارن
ر رابه ھر نيروئ ر  در ی که در شرايط کنونی بتواند چھار نف وای زي هل ار وب د ـ ارتش ک ازمان دھ  ارتش استعمار س

ه ی نيکوئی برخوردار اند بهاز مطالعات باالئ" يدحم" آقایی که چون اصطالح باز سازی ، به يقين آنھائ د ک  می دانن
تنددر دوران برده داری به ويژه در روم قديم برده ھا به عالوه آن که در کار ھای ،  نظامی وتوليدی نقش بزرگی داش

وليت ھا را به عھده داشتند ـــ درب خودرا گشوده کمک ھا را به صورت سيل در خدمات اجتماعی نيز بيشترين مسؤ
د طيف ھای مختلف  پروژه گسترده وبدين معنی که چون . آسا سرازير می نمايد ذا باي ه شده ، ل يع در نظر گرفت وس

ا ونيزم وم ين کم دعيان دروغ ا م ه ت ی گرفت الم سياس روان اس اعی را از رھ ت ئاجتم ته در وق ود داش ويزم ، در خ
انندرا ضرورت وظايف محوله  ا. به انجام برس ونيزم وم ان مدعی کم اد طلب ون انقي ين اکن ارئچنانچه ھم  ويزم در کن

ت  ه تقوي ان را ک اريخی ش ه ، نقش ت ه حصه گرفت ارج مجدان ا در داخل و خ رانس ھ روان اسالم سياسی در کنف رھ
  .  می نمايندءاستعمار وتکميل ماشين استعماريست ؛ ايفا

ای  ژه آق ه وي ز ب دگان عزي ما خوانن ه از نظر ش د"بادرنظرداشت توضيحات مختصری ک د است " حمي گذشت ، امي
ه متوجه شده باشيد ک ستن ب ستن ، آنھ.N.G.Oه دل ب ری دان ا را مصدر امر خي ا وآنھ م در سطح نجات کشور از  ھ

نفبدبختی ھائ ر کی که دامنگيرش است ، من جمله دفع تجاوز ورسيدن به آزادی اگر از خوش باوری ھای روش رانه ب
  ...      نخاسته باشد به يقين

  _________________  
  

  به اين مطلب باز گشته به تفصيل بيشتر با آن برخورد خواھيم داشت" ای.آی.شيوه ھای کار سی" در بخش -**
  
  
  
  


