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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  ٢٠١۶ اگست ٢۵
  

  يار قديم امريکا" گلبدين"
  

 ۀآنھائی که معلومات شان نسبت به پيدايش اخوان در سطح جھان و منطقه و چگونگی نفوذ شان عميقتر از چند نوشت

است و زندگانی برايشان اين فرصت را مساعد ساخته تا به صورت مستقيم " صدای امريکا"و ." سی. بی. بی"ی خبر

و ساير نواله " مسعود"ھا، "نيازی"، "ربانی"، "گلبدين"از اخوان در کل و به خصوص نامدار ترين آنھا از قماش 

ر س اين باند ھای سياه بعد از سالھای نخستين پيدايش که خواران امپرياليزم، شناخت داشته باشند، به نيکوئی می دانند که

نوک ھرم امپرياليستی از انگلستان که گليس داشتند، بعد از جنگ جھانی دوم و به دنبال آن ندر آخور استخبارات آنوقت ا

ند تنگاتنگ با زاب اخوانی در اقصا نقاط جھان، من جمله افغانستان، در پيوحزم جنايتگستر امريکا رسيد، اليبه امپريا

، اعتقادات اسالمی مردم را "اسالم سياسی" چنگ انداختن به اامپرياليزم امريکا قرار گرفته، به ھمان سانی که اخوان ب

به مثابۀ ابزار رسيدن به قدرت به بازی گرفتند، امپرياليزم نيز، خود نھاد ھای اخوانی را در ھر شکل و قامتی که تبارز 

  . قرار دادند آلوده به خونش مبارزه عليه رقيب آنزمانش، شوروی، بازيچۀ دستاننمودند، به مثابۀ ابزار

اين رابطه با آن که درسير زمان فراز و نشيب ھای خاصی را پيموده، زمانی آن قدر به ھم نزديک بوده اند که کورھا 

 اند که عناصر احمق را به خيال نموده" پيشانی ترش"ھم می توانستند آن نزديکی را ببيند و زمانی چنان مقابل ھمديگر 

انداخته، به مانند تمام انجو بازان، فند گيران و پارلمان نشين ھا، " ارتجاع و امپرياليزم"ًتضاد ماھيتا آشتی ناپذيربين 

کتمان نموده، سر بر آستان و درگاه امپرياليزم سائيده " ضد ارتجاعی"تعلقات آنچنانی شان را به امپرياليزم، با سرخاب 

کی شان ي و نزدی وارد نشده، دوری ھای شان تاکتکد؛ مگر در اساس بر روابط ماھوی آنھا ھيچ گونه خدشه اان

  .ستراتيژيک بوده است

که در ظاھر امر از " گلبدين"صدق می نمايد؛ چه " گلبدين"در مناسبات افغانستان، اين حکم بيشتر از ھمه در مورد 

می زند، به گواھی تاريخ و به استناد ده ھا جلد کتاب و ھزاران حرف کارش ضد امپرياليستی بودن خودش و باند جنايت

و در نتيجه امپرياليزم امريکا " ای. آی. سی"با " آی. اس. آی"مقاله، در باطن و در عمل باال ترين رابطه را از طريق 

اومت و پناھندگان داشته بر ھمان اساس در تمام دوران مقاومت ضد روسی، از مجموع کمک ھای جھانی برای مق

  .و بقيه را تنظيم ھای ديگر جھادی مقيم پاکستان، تصاحب می نمودند" گلبدين"را "  درصد۶٣"افغان، 

 قرن گذشته، امپرياليزم جنايتگستر امريکا، به بھانۀ آزاد سازی کويت، اماکن مقدسۀ اسالمی مانند ٩٠وقتی در در دھۀ 

آن اماکن را مجاز ندانسته، به اشغال در آورد و باعث شد تا بخشی از شھر ھای عربستان را که قرآن اقامت کفاردر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھم يا به صورت دستوری و يا ھم برمبنای فشار " گلبدين"ند، ارمسلمانان با اين حرکت امپرياليزم بنای مخالفت را بگذ

  .زم مخالف استلياز پائين، بر اين حرکت اعتراض نموده، قسمی وانمود نمود که گويا با امپريا

" گلبدين" برافغانستان لشکر کشيده و اين کشور را اشغال نمايد، ٢٠٠١زم خواست در سال يبه ھمين اساس وقتی امپريال

مانند را بود، با وجود آن که تنی چند از ايادی اش " فقه اسالمی"مشغول فراگرفتن " واليت فقيه"که آن زمان در دامان 

 با حاکميت دستنشاندۀ جديد خود نتوانست جرأت نمايد تا به صورت مستقيمفرستاد، " بن"به کنفرانس " ھالل"و " جرير"

  .به ھمکاری آغاز نمايد" انگشت ششم"از موضع يک 

 سال اخير به شکلی جريان يافت، که از يک جانب تمام افراد و نزديکانش را در سطوح مختلف ١۵اين روند در جريان 

 ارباب، بر طبل جنگ نواخته، خود ۀ جانب ديگر خودش، چه بسا به اجازادارۀ مستعمراتی نفوذ داده، مستقر ساخت و از

با اين حرکتش در عين اشتراک " گلبدين"در واقع . را دشمن سر سخت امپرياليزم امريکا و تمام اشغالگران معرفی نمود

ستخباراتی مسکن گزين در تاريکخانه ھای اشباح ا" روزمبادا"در ادارۀ امور، به مثابۀ نيروی ذخيرۀ امپرياليزم برای 

  .گرديد

امپرياليزم جنايت گستر امريکا ھم ، که از يک جانب می خواست نيروھائی را به عرصۀ سياست داخل نمايد که به مانند 

ھا تاريخزده و بدنام نباشند و از جانب ديگر، زمان را برای ايجاد ابزار ھای جديد مناسب تشخيص می دادند، " گلبدين"

تن از بخشی از اخوانيت در افغانستان يعنی، جمعيت اسالمی، شورای نظار، اتحاد سياف و طيف ھای در کنار بھره جس

با به وجود آوردن ھزاران انجو، تالش نمود تا قشر جديدی از نوکران و وابستگان خود به ايران، وابسته متعدد احزاب 

  . زياد نفرت انگيز نباشند" الم سياسیاس"را به وجود آرد، که به مانند نوکران قبلی اش در وجود داعيان 

ًدقيقا اين زمانيست که از زير ھر سنگی يک انجو عرض اندام نموده، فندگيری، مدال گيری، نمايش تقرب به نمايندگان 

 بدون استثناء دستان شان به خون خلق افغانستان و خلقھای جھان آغشته است، به فرھنگ مبتذلی امپرياليزم که ھمۀ آنھا

مبدل گرديد، که کسانی از سنخ اين قلم که بر مواضع ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی ما، پافشاری نموده، تجاوز و 

در "  آزادی، پاينده باد افغانستاندده بامرگ بر تجاوزگران، مرگ بر اشغالگران، زن"اشغال را محکوم و با شعارھای 

صحنه حضور داشتيم، گذشته از ھزاران دو و دشنام، با تمسک به ھمان شيوه ھای استعماری، به ديوانگی، عصبانيت، 

  - مورد حملۀ دشمن امريست خوب و نه بد-. متھم شديم... کھنه گرائی، در جا زدگی، بی خبری از تحوالت عصر و 

 و امپرياليزم به ھيچ وجه حاضر  حوادث در عين حالی که به کور ھا ھم فھماند که دلده شور استگذشت زمان و سير

نيست به خاطر گل روی چند ده روشنفکر بريده از مردم و پشت کرده به منافع تاريخی خلق ما، از شريک و انباز 

ه برنامۀ آنھا در قبال پرورش يک نسل تاريخی اش، يعنی اسالم سياسی ببرد، نکتۀ ديگری را نيز به اثبات رسانيد ک

. نبوده و نيست" بر يخ نوشتن و به آفتاب گذاشتن"جديد مدافع امپرياليزم از طريق انجو ھا و فند گيری، چيزی بيشتر از 

بدان معنا که خالف انتظار امپرياليزم، اکثريت قريب به اتفاق آنھائی که در جريان يک دھه مزدوری به امپرياليزم قشر 

يدی را به وجود آورده بودند، به محض آن که احساس نمودند که ممکن است با خروج امپرياليزم جان آنھا با خطر جد

  .مواجه شود، پولی را که جمع نموده بودند به کمر زده بيشتر آنھا سر از کشور ھای اروپائی در آوردند

ۀ جديد افغانستان به اروپا است، که در پاسخ به سؤال گواه اين ادعايم انداختن يک نظر اجمالی به تقاضای ھزاران پناھند

مستنطق که علت خروجش از افغانستان را پرسيده، با صراحت کار در انجو ھای غربی را تذکر داده و گفته اند، که 

 ھزار افغان، ھريک با ١۵٠اين که ظرف يک سال حدود . متناسب با قدرت گيری طالب، برجان خويش بيمناک بوده اند

خود گواه ديگريست که اکثر اين نسل از  ھزار دالر قادر می گردد، تا از افغانستان خارج گردد، ٢٠ف بيش از مصر
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پناھندگان، کسانی اند که يا خود در يکی از انجو ھا، در تحکيم ميخ قدرت امپرياليزم اشتغال داشتند و يا ھم بزرگان 

  .واد مخدر به دست آورده اندخانوادۀ شان و يا ھم اينھمه پول را از طريق قاچاق م

 ١٢٠ نفری، با درنظرداشت عايدات متوسط افراد در افغانستان، ۶در غير آن نزد خود محاسبه نمائيد که يک فاميل 

  .ھزاردالر را از کجا به دست آورده تا ھزينۀ چنين مسافرت پرھزينه ای را متقبل شده باشد

اسالم " عميقی که در افغانستان و منطقه بين دھاره ھای متعدد فرار ھزاران کارمند انجو، از يک جانب و تحوالت

تفنگ پشت "به وجود آمده است، امپرياليزم جنايتگستر امريکا را بر آن داشت، تا به فکر استفادۀ مجدد از " سياسی

  . بيفتد" گلبدين"يش يعنی " کندو

در افغانستان که در چوکات " اسالم سياسی"ش از زيرا امپرياليزم جنايتگستر امريکا به نيکوئی می داند، که بر آن بخ

جمعيت اسالمی و شورای نظار سازماندھی شده اند، با در نظرداشت ادعاھای مجدد روسيه و چين در تقسيم مجدد جھان 

 نمی توان ديگر اعتماد کامل نمود، از جانب ديگر ناتوانی ھای در سطح منطقه" واليت فقيه"و گردن فرازی ھای رژيم 

 در تعميل اھداف امپرياليزم با دورنگری امپرياليستی مغايرت داشته، نبايد تمام اميدش را به آنھا بست، در نتيجه طالب

 امپرياليزم مورد استفاده قرار ۀتنھا کسی که در چنين موقعيتی، می تواند باز ھم در خدمت تداوم اشغال و حفظ سلط

  .است" گلبدين"گيرد، 

 ارگ را از درون به وسيلۀ افراد نزديک به خود تا حدودی در کنترول دارد، در چنين مقطعی ًکه نوشتم تقريبا" گلبدين"

  :می تواند از چند جھت برای امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء و رأس ادارۀ مستعمراتی کابل مفيد واقع شود

تی بين مردم نداشته و ندارند و التشکي جناح به اصطالح تکنوکرات وابسته به اشغالگران که ھيچ گونه نفوذ قومی و -

  .ران حزب اسالمی برخوردار می سازداھر حرکت آنھا می بايد با دالر تقويت شود، از پشتوانۀ جنايتک

يعنی يا بايد ھر آنچه .  جمعيت و شورای نظار را وادار می سازد، تا بين انقياد مطلق و مرگ يکی را انتخاب نمايد-

و " گلبدين" ل نمايد و يا ھم با انداختن سگومی گويد بدون چون و چرا قب" غنی"اعتمادش، امپرياليزم و مھرۀ مورد 

  . اين بار از دريای آمو فراتر خواھد دواندبه جان شان، آنھا را" دوستم"

 را از دست"  اسالم سياسی"، اگر در تمام خاور ميانه، ابزار "آی. اس. آی"با " گلبدين" بر مبنای پيوند ھای عميق -

  .محفوظ نگه خواھد داشت" گلبدين"بدھد، حد اقل در افغانستان، اين ابزار را در وجود 

، "امينی"که به گفتۀ ھمکار عزيز پورتال آقای " غنی"ھمين برنامه و دل پری ھاست که به انسان بی ريشه ای از سنخ 

شان داده وی را به نبرد فراخواند؛ و اما چنگ و دندان ن" عبدهللا"است، جرأت می دھد تا مقابل " دوم دنيا از آخر فرد"

  .اين که، وصلت جديد چه ارمغانی برای افغانستان خواھد داشت، مطلبيست مجزا که می گذارمش برای بعد

 

 
 


