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  موسوی

١۶.٠٧.٠٩  

  قرار داد مسكو

  نمودي از پذيرش يك شكست دردناك
  

ا"چندی قبل ضمن گزارش مسافرت  ه " اوبام يه "ب ين اي" روس ام ب ه سر انج تند، ک ا اعالم داش انه ھ ت متحدۀ الارس

شبرد  ه منظور پي اتو را ب االتی نيروھای نظامی ن تفادۀ اکم ا روسھا اس د ت ه عمل آم امريکا و فدارتيو روسيه توافق ب

اد ھر . جنگ در افغانستان از داخل خاک خود اجازه دھند ی زي انه ھای غرب ر از طرف رس چند در رابطه با اين خب

را ک سايل ديگر درجۀ اھميت آن وه م ر انب ا زي د، مگر در تبصره صورت نگرفت وبه اصطالح خواستند ت ان نماين تم

ايز  ه ح ستان ومنطق د در چگونگی تکامل اوضاع در افغان حقيقت آنطور نبوده اين قرار داد از چندين جھت می توان

  :شد، که در ذيل به بخش ھائی از آن اشاره صورت می گيرداھميت با

ه يک  -١ ه مثاب ام آن دوران ب ضمن يک نظر اجمالی به سدۀ گذشته به ويژه نيمۀ دوم آن می بينيم که افغانستان در تم

ستی قدرت حايل بين شرق وغرب از  ه ھر دو بالک امپريالي ود ک اتو"موقعيتی برخوردار ب ا"و " ن ا " وارس در آن ت

ه ز، ھيچ يک ا  مساوی در غارت خلق ما برخوردار بوده!!قححدودی از   آنھا نمی توانستند منافع طرف ديگر را ب

دن مچنان  ھ.ايندمخاطره انداخته وپايمال نم ا خري ی غرب خواست ب ع خويش " داوود"ديديم وقت ه نف رازو را ب ۀ ت کف

ددمواجه گر"شوروی آنزمان"رگرداند، با چه عکس العمل فاجعه آميزی از طرف نيروی رقيبب ه کس  ع.ي ی ک العمل

د فروختهيدن مشتی مزدور خودانبا به قدرت رس ار ان ی سرآمد روزگ ده درائ ی آزرمی ودي ه در ب روش ک ،  وميھن ف

ق  حزب دموکراتيک يعنی ستانخل م "حدخا"افغان ا رق اريخ کشور م رين صفحات ت اک ت رين ودردن ياه ت  يکی از س

ه مجمری از آتش م، کشور  بيش از سه دھه می گذرد۵٧ فاجعۀ نکبتبار ثور خورده وتا ھنوز که از آغاز دل شده بب

  . خون دست وپا می زنندی از در باتالقنآ ومردم

روزی حزب مزدور شان روسھا  ه غارت آن از ھمان نخستين ساعات پي ستان را ک درت ھای !!حق ، افغان ام ق  تم

ستم  د، بخش الينفکی از سي ی ش ناخته م ستی ش ی"امپريالي رمايه داری انحصاری دولت اظ " س مار آورده از لح ه ش ب

دًستراتيژيک آن را کامال با منافع ان غرب مانطوريکه ھ.  خود مدغم به شمار آوردن ذکر شده ام در آن زم ا مت ار ھ ب
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افغانستان فقط می خواستند پاکستان ودر نھايت راستعماری خود د!!  با گذشتن از حق اس آن امپرياليزم امريکأ رودر

  . حفاظت نمايندوخليج را از حيطۀ تجاوز وقدرت شوروی ممنوع الورود اعالم 

ياه دلسرخ"متجاوزان ظفرمند خلق ما عليه خيزش  ساز "  ھای س ار دوران اس وپيک انی دھی قي ا ظرفيت قرب شان ب

انيد، بلکه محنا ات رس ه اثب ط ب غالگر را غل یساپذير، نتنھا محاسبات شوروی اش ا بات غرب م زد ھ ر ھ ز ب ه ک .را ني

ا  دی ھای آنھ ا آن آزمن ی متناسب ب ز فزون هيني ازھم افت ا ب ه وجود آورد ت ا ب د آنھ ائی را در ذھن آزمن دواری ھ  ، امي

  .وجود داشته باشد !!در نظر گيرند که ھرگرگ درنده وھر شغالی را در آن حقی " الشه ای" مثابه افغانستان را به

وده از ر تناسبدبا تکامل جنگ عليه شوروی اھداف ستراتيژيک غرب نيز  مزمانھ ه نصف" با آن تکامل نم يچ ب  ھ

اد . مشخص گرديد" واز نصف با تمام ده ي انی"اين درست زمانيست که شوروی ھمانطوريکه زن د کلک ه " مجي داھيان

ودل خودرا پيشگوئی نموده بود، پروسۀ اضمحالش را در اوج قدرتآن " تباھی" اسالم سياسی در حاکميت . می پيم

املی از " مجاھد و طالب"افغانستان در ھر دو شکل آن  ود ک د نم يدنردر حقيقت می توان ه اھداف س  موقت غرب ب

  .انستان به شمار آيدفغستراتيژيک آن در ا

ستی غرب ودر رسقوط روسيه واحيای مجدد خواست ھتوقف  تھای امپريالي د اش س أای استعماری آن در شرق، تزئي

ردن ،  بيشتربه منظور گسترش ساحه نفوذآن امپرياليزم امريکا  ه غرض ب ه ب رقابت ھای قدرت ھای رقيب در منطق

 ھائی از خط داده شده ارباب قرون وسطائی طالب توأم با تمرد در بطن حاکميت جبارانه و " هالش"سھم بيشتر از آن 

ارديگر در ا، نھاآ به وسيلۀ قدرت ا ب دهفغانباعث گرديد ت دی آغاز ،ستان آتش جنگ شعله ور گردي ازی مرگ جدي  ب

  .يابد

اق ١١بطن چنين اوضاعی، حادثۀ المناک در  ه سپتمبر اتف ه مثاب ا ب ستر امريک اليزم جنايت گ د و امپري  محور می افت

ده با دھشت قياس ناپذيری ب بر افغانستان يورش آورده،م آن بازی مرگتما ام ھدف .  کشتار مردم ما دست يازي از تم

ون که ھدفی . ودست رقباء را از آن کوتاه کردن بودآن دھشت وکشتار حاکميت کامل بر افغانستان  از ديد عناصر جب

اه  ستان کوت ا را از افغان د دست امريک وبی اطالع از تاريخ افغانستان برای ابد تحقق يافته وھيچگونه قدرتی نمی توان

  .يدنما

 را وارونه جلوه  مقاومت آزاديخواھانۀ آنھاحتوایمتجاع طالبی سايه شوم ارآنکه بازھم مردم افغانستان با وجود مگر 

ده گرفت" رسالت"جديد " آزمون"ريک می دھد، به ميدان آمده بارديگر ضمن قرار گرفتن د ه عھ طی . ديگری را ب

ودن عقب " ونیاين مدت با آنکه مقاومت مردم از امراض گوناگ رط، نب سايه سياه ارتجاع طالبی بر آن، پراگندگی مف

دان تراتيژيک، فق ئن س اه مطم اهگ د، آگ شاھنگ متعھ ده، بطض، من پي ی  ورزمن ان مل يعی از خاين موجوديت طيف وس

 وحشتناک فغانستان را به کابوساا آنھم رؤيای اشغال بدون درد سر ير فشار قرار دارد، مگر بز سخت ..."مسلح، و 

ستر ا اليزم جنايت گ وده ، امپري دل نم ا مب وده ھ تيک جنگ دراز مدت ت ا س را واداشت ت دين آن ا ومتح اتيژی رمريک

دغارتگرانۀ شان را باز  ه ھمکاری رقيب ر  د.نگری مجدد نماين اره ب ه غرب دوب از نگريست ک ن ب خم خورده زاي

  .ديروزی نيازمند گرديده ومجبور می شود دست به دامانش دراز نمايد

ستاکماالتی داد قرار ل حريف ديروزي وزه گری غرب مقاب ن دري ست مسکو که ماحصل اي انبی افتخاري ر از ج ، اگ

ان رقيب  ه دام درت دست ب ای ق رای بق ردد ب ور گ ا مجب انيده ت ان آسيب رس برای مقاومت افغانستان که دشمن را چن

اأنمايد، از جانب ديگر شکستيست فاحش ودردناک برای تمام ناتو ودر ردراز  ستر امريک اليزم جنايت گ  س آن امپري

شناسد" حق ھمسايه وحق خدا "نموده ، که مجبور شد از بلعيدن افغانستان به تنھائی عقب نشينی   .را نيز به رسميت ب

ستند ی ني يچ منفعت ال ھ ه دنب د وب ام ميدھن ار را انج دا اينک ا . چه نبايد تصور شود که روسھا برای رضای خ يکه جائت
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د " داوود"اکنون به مشاھده می رسد روسھا به چيزی کمتر از زمان قبل از  ر را هسقانع نبوده ونمی خواھن ۀ اخي  دھ

  .ياد آرنددر قبال افغانستان به 

ر  متناسب – ٢ ون از مم ا اکن ه ت ستان ک ا، پاک با تزئيد نقش روسيه به مثابه امکان اکماالتی به غرض سرکوب خلق م

يه راناقتصادی ده ومليارد ھا دالر منفعت چنين نقشی به حيات سياسی خويش ادامه دا ه حاش رده است، ب ده چه ب ده ش

ر سؤال ورتاب حرم سرای انباشته از عجوزگان بی آزرم  منطقه به عقب پ" سوگلی"بسا از مقام   حتا موجوديتش زي

رد رار گي روزیفس  ن.ق د دي ردن متح ا ک ر پ ن زي ه اي ا ب تراتيژيک امريک ای س ه يک شکست در سياست ھ ه مثاب  ب

ه دام ابق ب ام س ظ مق ه منظور حف دی ب سا حريف  ديانناگزير، پاکستان را بعد از تالشھای مذبوحانۀ چن گران وچه ب

 کاھش نقش پاکستان در آيندۀ افغانستان ومتناسب با آن نيروھای ،تاثيراين تغيير ستراتيژيکمترين  ک.ندازدبيديروزی 

ام شود مگر ر  ھ. دربروکراسی آيندۀ افغانستان می باشدوفادار به پاکستان م تم ستان سخت ھ چند برای مزدوران پاک

ازی  سر آمده بهنھا نيزآ، تاريخ مصرف شان " مربی"بايد اين حقيقت تلخ را بپذيرند که ھمزمان با عقب رفتن   ودر ب

  -ضياء مسعود نمونه – .ھای بعدی چه بسا آماج حمالت انتقام جويانۀ رقبا قرار گيرند

ھا " ھمسايه!!حق "به غرب  اذعان – ٣ رای روس اريکه ب ستانز بابتاصرف نظر از منافع مادی سرش ضيه افغان   ق

وارد و در مھا اين امکان را می دھد بازی سياسی  را از نو به ھم زده به آنارت ھایکمی آورد،  اير م اقی ت تا در س ب

راث "بخش ھای جھان خواستار  ه " حق مي رار دادن غرب ب شار ق ر ف دی از زي ده دور جدي رده اش ش وری م امپرات

يل دوس درت آغاز بياب د . ۀ آن ق ا نباي ری مخالفت ھ ا اوجگي ده متناسب ب اقی نمان ستا ب ن تعامل اي ه اي ود ک فراموش نم

  .ی يابدم جنگ در افغانستان، باج خواھی ھای روسيه نيز فزونی دوتشدي

ائی  رژيم – ۴ وه نم ا جل ا ب واليت فقيه با آنکه در ظاھر از اين حراج چيزی به دست نياورده، سخت در تالش است ت

وان خود را "  قندھار-اه بھارچ"خط ترانزيتیھای يک عجوزه ھزار داماد وطرح ھای  ده در حد ت از قافله عقب نمان

رين ااربه خاطر انجام اين مأمول انتظ مگر. نيز به مثابه بديل احتمالی روسيه پيشکش نمايد تی از غرب دارد  که کمت

درت به رسميت شناختن وتضمين نظام از قھر توده ھای مليونی ايرانآن  ه يک ق ه مثاب  وحد اکثر آن تحمل آن نظام ب

ه اينکه . د در منطقه استجدي" اتمی" غرب تا چه حدی به اين خواست ايران تن می دھد، بيشتر از ھمه منوط است ب

صورتيکه روسيه قادر نشود تحت ھر شرايطی اين در . تکامل مبارزه در افغانستان وظرفيت روسيه در امر اکماالت

يچ راھی د وظيفه را به درستی انجام دھد، برای غرب ودر رأس آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا ھ اقی نمی نمان  ب

ار ديگر  وده و ب ه دراز نم م واليت فقي ان رژي ه دام سايگ"به غير از آنکه دست ب ه را " یحق ھم در جای ديگری ب

و"اينکه زيرفشار حوادث، از قانون رسميت بشناسد مگر  ام " فرار به جل ا در گ ق م ه خل ه علي رای مقابل ه ب ار گرفت ک

ه دھ ه خاتم ت فقي م والي ين رژي ات ننگ ه حي ين . دنخست ب ازھم چن ين ب ه يق اجراجوئی ب ۀ لحم ردن ق ر گ اب را ب طن

  .ستان نھائی آن مبدل خواھد گرديدرموده، منطقه به گو تنگتر نامپرياليزم

م در پرتو چنين اوضاعيست که آيندۀ ترکيب قدرت در  -۵ ستان رق دان . می خوردافغان ه ھمانطوريکه ب ی ک  ١۶معن

ه  ه يافت د خاتم ماه قبل بعد از اجالس بخارست با صراحت ابراز داشتم، دوران کانديد ھائيکه يک قالده دارند می توان

د دل تلقی شده، فقط کسانی را صاحب شانس رسيدن به قدرت  ويا ابقای مجدد در قدرت ديد، که در مشاطه گری بتوان

اندقادر . از ھمه بربايد االنی را االغ ھر . باشد متاع خويش را در ھر بازاری به فروش برس انی را سگ وھر پ چوپ

ائی ثابت ھشورای نظار در وجود عبدهللا عبدهللا، ھريک به تن، کرزی ويا  در وجود تنی ومنگل"حدخا"بقايای . گردد

يچ دست کمی از يکديگر ستان ھ ردم افغان ه م ضيه در آن اساس . د ندارنساخته اند که در ميھن فروشی وخيانت ب ق

است که رقباء کدام يک را در ترازوی ميھن فروشی مساعد تر وارزشمند تر تشخيص می دھند، کرزی را که ضمن 
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ائی"الدۀ امريکائی به تبعيت از خاندانق ا " بابای امريک يم"ب یفھ ا کبريت "،  " و خليل ائی خويش را ب سگرت امريک

ن از "می زندروسی آتش  ا دل ودي ست ت  ويا عبدهللا عبدهللا را که بعد از عمری دلبری برای روسھا اينک در صدد آن

  .غرب بربايد

ه  راد آنچ رگردان اف د، رقص س سلم باش د م ی توان ل م دخا"از قب ارۀ ام" ح ازار مک ن وطن ستیرياليپاست در ب ، اي

ر  اران در ھ ت ک ان وجناي د از فروش ته ان رار داش طحيکه ق ارانس ان و جنايتک ورای  خاين یاش دنقالب ه مانن ی " ب تن

سی را در " منگل"ويا اعضای مرکزيت مانند " وسيستانی رين شان ه کمت آنقدر دريک جانبه گرائی اغراق نموده اند ک

ام . ميھن فروشی مجدد ندارندقدرت رسيدن مجدد به  ا ش ام ت ده واز ب دح"ھرچند ھم مشتاقانه در اين راه يخن دري  "ام

  .رتش اشغالگر باشندا

ضايا  د، يک حقيقت را ق ه ياب ر طور ادام د ھ ی توان دنم ار نماي درتی انک يچ ق ان ،ھ ای جھ ست ھ ام ستراتيژي ه تم  ک

تراتيژی خويش امپرياليستی وقتی پای مقاومت خلقھا به ويژه مردم  ر س د ب اگزير ان د، ن ان باش ا در مي ر گسل م زنجي

   .تجديد نظر نموده با ھر عقب گشت يک شکست مفتضاحانه را بپذيرند

االقاين   ۀی مقاومت آزاديخواھانلم را اعتقاد راسخ بر آن است که دير يا زود سايه شوم و نکبت ارتجاع طالبی از ب

د بخشيد آن چون آفتاب درخشان به ھمه حھائيبخشرو ماھيت برداشته شده مردم  ده . يات دوباره خواھ شود در آن دي

 .ی را عرضه خواھد کردبا کدام ترفند ستراتيژی جديددر کل زمان سيستم امپرياليستی 


