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  موسوی

٢٩/١٢/١٠  

  

  "حدخا"مکثی بر چونی و چندی باز سازی احاد 

  بخش دوم
  

  : اجتماعی افغانستان بعد از استحاله قدرت–فضای سياسی 

ار  آگاھانهاز آن جائيکه مزدوران روس بسيار درت کن ً و با برنامۀ کامال از قبل آماده شده و در شرايطی خود را از ق

ت  وع در حال تراتيژيک جنگ در مجم اظ س ه از لح شيدند ک تراتيژيک"ک ادل س ه از " تع ا ک دان معن رار داشت؛  ب ق

رف ديگر و در  قدرت يعنی مزدوران روس و مناديان اسالم سياسی ھيچ يک توان نابودی طۀطرفين متخاصم و تشن

ان  نتيجه تغيير حالت ستراتيژيک جنگ را نداشت و ستراتيژيست ھای روسی اين را به درستی می دانستند که در چن

ال  ردای انتق وان داشت؛ از ف حالتی به جز پيدايش خالء قدرت و دامن زدن به ھرج و مرج ھيچ انتظار ديگری نمی ت

د وضعيتی به وجود آمد که فقط می توانست تا اکنون قدرت تا سقوط طالبان و از آن زمان  ستر و محيط و می توان ب

  .ز قماش مزدوران روس و مناديان اسالم سياسی باشدبقاء، پرورش و نموی جراثيمی ا

ان ديگر و صرف توجه خود  را برای آن که از مطلب دور نيفتيم، شرح کامل اوضاع آن زمان را می گذاريم به زم

ای . مۀ بحث ما ارتباط می گيرد، معطوف می داريمبه اداکه به چند نکته ای  آن نکات برجسته و عام به معنای درازن

  :زمان، از ديد اين قلم می تواند به صورت عمده در دو بخش خالصه شوند

  فضای مناسب برای جاسوس پروری: ادامه و تشديد جنگھا و جنايات، ب : الف

  :ادامه و تشديد جنگھا و جنايات: الف

اک به مثابه  ز و المن اريخ دردانگي ه ایببخشی از ت تحالرھ ه مجرد اس ه ب يم ک ات خود می دان ی ۀ از حي درت، يعن  ق

در چوکات برنامۀ از قبل مدون روسھا، خود را به واحد ھای قومی و مليتی تجزيه " حدخا"درست از ھمان زمانيکه 

سراج"نمودند و يکی حاکميت ارگ را در  ل ال ه " جب سعود"ب روش تبريک گفت و ديگری جنايتکار و" م يھن ف   م

ردم، حراج و تجاوز برھمتراز و ھمعقيدۀ وی، جنگ ھا، تاراج ھا، ھتک " حکمتيار"ھمان حاکميت را به  واميس م ن

تدار و ندار مادی و معنوی کشور اوت دوام ياف دکی تف اوت.  و بردار کشی ھا به مانند گذشته باان ه  تف شتر از آن ک بي

  . بطه گيرد، منوط به تغيير محل جنگھا می شدبه نوعيت و کميت جنگ را
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الم  دعيان اس ھا از طرف م ت روس ام دوران حاکمي ه در تم اتی ک شيھا و جناي ردار ک ا، ب ر، جنگھ اده ت ارت س ه عب ب

شور  تا ھای ک ات و روس ام والي ھا، سياسی در تم ادت روس ر قي م زي اھی ھ سوئی و گ اس در ھم ا شدت و حدت قي ب

ی  ه داشت و ط ذيری ادام شور و ناپ ربلندی ک ز آزادی و س ه ج انی ب ه آرم يھن ک ن م ر اي د دلي زاران فرزن ه ھ آن ب

اره از  بھروزی مردم آن درسينه نداشتند، در زير آتش متقاطع دشمنان رنگارنگ مردم به خون کشيده شدند، به يک ب

ا ز شھر ھ ه خصوص پايتخت روستا ھای ويران که ديگر چيزی در آنجا برای غارت و تاراج نمانده بود، به مراک  ب

  .افغانستان کابل و يکی دوشھر بزرگ ديگرانتقال يافت

وای ديغما گران ملبس به کتاب مقدس که برخی به  ل و س" دارالحرب"نبال تحقق فت ودن کاب ير شھر ھای ااعالن نم

زدوران روس رابزرگ در صدد انجام وجايب مذھبی خود بودند و عده ای ھم الۀ م ارده س ام حاکميت چھ ه از  انتق  ک

ه  ان و طالي ر بيگانگ ديد آنھا باشندگان شھر ھا بودند می خواستند از مردم عادی شھر بگيرند، برخی ھم به مثابه اجي

شر  م از موضع ق دادی ھ د و تع داران لشکر مھاجم پاکستان و ايران در تالش بودند تا کابل را با خاک يک سان نماين

ا خود لومپن پرولتاريا در جھت تأمين منافع آزمند ز ب دا را ني د راه خ ام مجاھ تثناء ن دون اس ه و ب د و ھم انۀ خود بودن

  .يدک می کشيند، به يک باره شھر ھا را آماج حمالت ددمنشانۀخويش قرار دادند

اب می ٨٠٠از يک سو از زمين و فضاء بر مردم راکت می باريد و تا روز  الی پرت دازان در ح  راکت را، راکت ان

ا چشمان را گويان مردم " هللا اکبر"گرفته و " وضو"نمودند که ھمه  شيدند و از سوی ديگر ب به خاک و خون می ک

سته و واب ا عطش خون دي د ت ام می نمودن ل ع تعمار و ارتجاع سرمه کرده و ريش ھای حنا بسته شھری را قت ه اس  ب

  يند؟در آن ميان چه می توانستند قضاوت نما" حدخا"فرونشيند، مردم عوام و حتا افراد عادی 

   سال جنايت و خيانت مزدوران روس بدانند؟١۴ فکری و تبليغاتی قادر بودند آن وضع را ادامۀ ۀآنھا با کدام پشتوان

 سال بدين سو ١۴روستا ھا از در چه کسی برای آنھا توضيخ داده بود که آنچه اکنون در شھرھا اتفاق می افتد، مردم 

  در زير فشار خونبار آن زيسته اند؟

را افشاء نموده سرشت واحد روس وی آگاھی اين زحمت را به خود داد تا ھمزمان اسالم سياسی و مزدوران کدام نير

  تذکر دھد؟را و بيگانه گرای آنھا 

ردم  رای م چند نوشته و اعالميه از ھمکاری مخفی و علنی مزدوران روس و مدعيان اسالم سياسی پرده برداشته و ب

  ؟ معرفی نمود۵٧نگين ثور آن حالت را ادامۀ خونبار فاجعۀ ن

  : در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود بنويسم-

ر آن " وقتی استحالۀ قدرت صورت گرفت، اين قلم نوشته ای  زير عنوان ار ت داد خونب ر " فرجام فاجعه يا امت تحري

  . از طريق نشريه روشنائی خواستم آنرا به نشر برسانمو 

ه آنھائی را که روشنائی خود به منظور بھب انع شدند ب ود، ضمن آنکه دوام روشنائی را م وده ب ار دعوت نم ود ک

وده ضمن توقيف آن " ادبيات آن نوشته، منوط به زمان اوج جنبش است"بھانۀ آن که  ری نم و گي ر آن جل از تکثي

ديم ، خود  اران ق نوشته که از طرف يک دوستی به صورت رساله نشر شده بود در زير خانه ھا و کندو ھای روزگ

  -را اعالم داشتند" مسامحه"يز با دشمنان مردم ن

يھن و بھروزی  ان واالی شھدای راه آزادی م اين رخوت که تا سرحد زير پا نمودن وظايف تاريخی و خيانت به آرم

ستان ر نفکران افغان شه مردم آن به وسيلۀ برخی ھا پيش رفت و در عمل حتا روش ه اندي وع ب ارالتانی ھای متن ا ش ا ب

ده از  ا مان ه ج ادر ھای ب ه ک د از " حدخا"ھای انقالبی بد بين می ساخت، درست در زمانی صورت می گرفت ک بع
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ا  د ت يک توقف کوتاه ، در داخل و خارج از افغانستان با محکوم نمودن سياست ھای اسالم سياسی، در صدد برآمدن

  .ت به حريفان خود به اثبات برسانندبسۀ ارتجاعی نت خود را در يک مقايسحقاني

ه ھ ۀ خود ب ه و جنايتکاران روی مخآنھا که در طی دوران حاکميت خاينان م ني ز فھ ی و چي ه الف زاران انقالب را جوق

ه جوقه الی ک ا، در ح  اعدام نموده بودند و فرزندان آنھا را نيز با محروم ساختن از درس و تعليم آوارۀ دشت و بيابانھ

زا به منظور اد سال١۴عکس آن در تمام آن  ن از م زاران ت ه ھ درت ب ه خارج دمه کاری و تضمين دوام ق وران را ب

ره  از کشور به غرض تحصيل فرستاده بودند، موقع را مناسب دانسته از ھر گوشه با نام ھای اصلی و مستعار با چھ

  :شناخته شده و نا آشنا به نشخوار يک حرف ادامه دادندھای 

  -.ھمديگر بلکه مردم کابل را نيز می خورندتنھا نجيب درست گفته بود که اگر من نباشم، آنھا نه  -

 و با تأسف اين درست ھمان چيزی بود که مردم عوام آنرا می ديدند و کسی نبود تا در تمام اين جريان دست شخص 

ده و نجيب و خادش را ديده به اثبات برساند که آنچه به خورد آنھا داده می ش سخه دھن ود، ھمان آشی است که نجيب ن

  .اعضای حزب آشپزان و پايدوان آن بوده اند

ده " حدخا" در چنين فضائی، اگر اينجا و يا آنجا، افراد معينی دوباره ھوادار سياست ھای خاينانه و جنايتکارانۀ  گردي

ستيم وظايف خويش را در باشد، قبل از آن که آن افراد را مالمت نمائيم بايد خود را زير شالق انتق اد بگيريم که نتوان

 نتوانستيم نقش خانه برباد کن استعمار ،عصر به درستی انجام دھيمپيشروزمينۀ تبليغ و ترويج اندايشه ھای دورانساز 

دار آن ردم ار اھروس و مزدوران بی مق ه م را ب رون وسطائی آن ستيم اسالم سياسی و حاکميت ق ائيم، نتوان شاء نم  اف

  ...سرگردان نسازيم و " جمھوری اسالمی"و آنھا را به دنبال نخود سياه فھمانده 

اوز  ا تج ود، بلکه ب اکم ب ه ح ر جامع د و طالب ب ھمين وضعيت نه تنھا در دوران حاکميت اسالم سياسی اعم از مجاھ

ردم آن، از آ شانيدن م  نن جائيکه ايگستاخانۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکاء بر کشور و به خاک و خون ک

خود را پنھان نموده بود، " رھائی از قيودغير انسانی قرون وسطا"و " طالب"حش سرمايه در پناه ادعای سرکوب تو

شکيالتی وباز ھم نبود مبارزات فکری الزم زمينه ساز آن گرديد، تامزدوران روس با تکيه برتجارب   شاخک ھای ت

شکيالتی مجدد ی که در زمان رقبلی و به اتکای مليون ھا دال سجام ت فرار به يغما برده بودند، تالش شان را جھت ان

  .شان تشديد نمايندحزب 

  :فضای مناسب برای جاسوس پروری: ب 

تعمار و ١٨از آن جائی که در تمام اين   سالی که از استحالۀ قدرت در افغانستان می گذرد تمام اداره ھا و ابسته به اس

ا چيزی بيشتر از اداره ھای استعما ه برخی ھ الی"ری و يا به گفت ه دوام " دولت ھای پوش رھن است ک د، مب وده ان نب

  .  ديده و ببينند امنيتی مستحکم و خونريز-سيستم نظامیقدرت شان را بايست و می بايد در ايجاد يک 

ته و رار داش شور ق ردم و ک اريخی م افع ت ردم و من ا م د، اداره ھای مستعمراتی که تا مغز استخوان در ضديت ب  دارن

ر –ھيچ راھی ندارند مگر شبکه ھای استخباراتی   امنيتی خود را ھرچه بيشتر، گسترده و در صورت امکان عميق ت

اين ھمان کاری بود که در زمانش روسھا و خاد انجام دادند، اين ھمان کاری بود که در زمانش ادارۀ مسعود . بسازند

ھا و  ه کمک روس انی ب ام داد" واواک"رب ران انج اری اي ه ھمک ب، ب انش طال ه در زم ود ک اری ب ان ک ن ھم د، اي ن

د " المخابرات العامۀ" پاکستان و " آی.اس.آی" ام دادن دار غرب انج عربستان سعودی و ساير کشور ھای عربی طرف

ام آن  و اين درست ھمان کاريست که اکنون امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکاء ھريک به نوبۀ خود در صدد انج

  .ھستند
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ا در نظرداشت آن ١٨موجوديت چنين بازار گرمی در تمام اين   سال، با در نظرداشت مناسبات عرضه و تقاضا، و ب

د،  رت دارن سته و سخت از آن نف که به صورت عمده مردم ما تا ھنوز ھم شغل جاسوسی را يکی از مشاغل پست دان

ائی " حدخا"ی يگانه کسانی را که در بازار عرضه بی رقيب باقی می گذاشت، اعضا ژه آنھ ه وي ود ب ه در ب اد"ک " خ

  .از سوابقی برخوردار بودند

د  وده بودن ا نم ر پ تند، زي جواسيس روس، که شرف انسانی و افغانی خويش را در زمانی که قالدۀ سرخ به گردن داش

ادی و ا برای بقای حيات حقير و انگلی خويشمعدودی افع م ه  و جم غفيری از آنھا به خاطر رسيدن به من ازاتی ک متي

ای  اد ھ ام نھ دمت تم ت در خ وان نوش ی ت رأت م ه ج وده ب وض نم ره ع گ چھ د رن ه ص د، ب ت داده بودن از دس

سير خ ، داستخباراتيی که از آنھا دعوت به ھمکاری نمودن ان م از ھم دان سان ب ده ب ه در آم ۀ خويش را ادام يانتگران

  .دادند

ه  اين شرف ه خاطر آن ک اريخ، از يک سود ب ند و از طرف ديگر در باختگان ت وده باش ديگر شان را کمک نم ھم

ستان  ارج از افغان مناسبات درونی و تضاد ھای حاکم بر آن ضربه پذير نباشند، در حد توان کوشيدند تا در داخل و خ

راد  ام اف ذب تم ا ج ل، ب ه خصوص در داخ دخا"ب دد " ح ای مج ان احي ع امک تخباراتی، در واق ای اس ا ھ در درون نھ

  .نيز فراھم نمايندرا " حدخا"

ه بيگانگان ترا به فعاليت ھای اس" حدخا"در نتيجه گفته می توانيم اگر ديروز فعاليت حزبی افراد  خباراتی و خدمت ب

ه ھای ايجاد يک طرکشاند امروز عکس آن، آنھا می خواھند تا از  ان، پاي يق خدمات استخباراتی و خدمت به بيگانگ

  .بريزندرا " حدخا"حزب سراتاسری از قماش 

                                          تا برگ ديگری از اين داستان

  

  

   

  

  


