
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٤از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

  م١٥/٠٣/٢٠٠٨                         موسوی: نويسنده 
  

N.G.O.ها مکتب های پرورش  
  برای

  قشر دالل وابسته به امپرياليزم
  

 ها ، نقش آن ها در مقطع کنونی و وظايفی .N.G.Oاز دير زمانی، اين فکر، که بايد اندکی دررابطه با علل پيدايش 
ه عهده خواهند گرفت؛ نوشته و خدمت خوانندگان گرانقدر تقديم را که در آينده ها در صورت تداوم اوضاع کنونی، ب

مگر تعميل آن بيشتر به دو دليل اساسی تا امروز به تعويق . نمايم ؛ به مانند يک ندای درونی بر من فشار می آورد
 دارند، ديگری يکی آن که دوستانی وعده نموده بودند تا اسناد الزم را از شعبه های مربوطه برايم ارسال. افتاده بود

کم بها دادن به اصل قضيه، آنهم به شکلی که ضريب هوش مردم خود را باالتر از آن می دانستم ، که بعد از گذشت 
اين چند دهه خونبار، هنوز هم موفق به درک نيات قدرت های اشغالگر امپرياليستی و رقبای آنها نگرديده در دام 

  . توطئه های آنها گير بمانند
زير " حميد"مان انتظار بيهوده از برخی دوستان فراموش کار را به اثبات رسانيد، مطالعه نوشته آقای اگر گذشت ز

بيشتر از قبل اين قلم را متوجه خطر گردانيده، باعث شد تا اين " راه حل غير سياسی مشکل افغانستان"عنوان 
نيز که " حميد"اميد است آقای . خواهم مختصر را خدمت شما خوانندگان گرامی تقديم و از کاستی های آن بخشش ب

ستون فقرات پروژه آنها بر اين قشر اجتماعی می خواهد بنا يابد، به مثابه برگ سبز تحفه درويش، اين چند سطر را، 
  .از من پذيرا گردند

 اين ضرب "درخت گفته، اگر دسته از خودم نباشد ، مرا تبر قطع کرده نمی تواند " ما در فرهنگ عاميانه خود داريم 
المثل که به مانند صد ها و هزاران ديگراز همين نوع ، محصول تجارب چند هزار ساله عمل اجتماعی مليونها باشنده 

اين ميهن بوده و در ادوار مختلف، بار بار حقانيت خود را در تمام ساحه های روابط اجتماعی به اثبات رسانيده   
ور های اشغالگر نيز صادق بوده، ميزان موفقيت های نسبی و شکست است، در رابطه با مناسبات افغانستان و کش

محتوم آنها به صورت کامل مربوط است به توانايی ها و درجه تعهد افراد گماشته شده ی آنها از درون جامعه افغانی 
  . و يا به عبارت ديگر دسته های تبر در قطع کردن درخت برومند افغانستان تجزيه ناپذير و پربار

ف امپرياليزم کهنه کار بريتانيای کبير که ايادی و قشر مدافع منافع استعماری اش را از درون جامعه سنتی خال
 ربع قرن بدين سو در وجود خاندانهای مذهبی مشخصی چون مجددی ها ، افندی ها ، عده ای ازمولوی ٥افغانستان از 

عاملين آگاه دشمن در مورد همچو اشخاص، شبکه های های ديوبندی ــ بی چاره افراد نا آگاه از لحاظ سياسی و يا 
و زمانی به " سوات"استخباراتی مشخص و شاخک های ارتباطی آنها را هنوز هم بعد از چندين دهه ، گاهی به پير 

دست پير "و يا " پير و مرشد"نسبت داده، هدف از چنان ارتباط هايی را در مقوالت مذهبی . . . و" باجور"پير 
خورد مردم داده آگاهانه و يا نا آگاهانه شخصيت های کاذبی را بر تارک مردم سوار می کنند ــ فيودال    به " گرفتن

ها، دودمانهای معينی که بر حاکميت تکيه زده بودند ؛ داشت، امپرياليزم آمريکا که بعد از جنگ جهانی دوم از موضع 
، از زمان قايم ساختن رابطه با افغانستان و اهدای برنده واقعی جنگ در راس قدرت های امپرياليستی قرار گرفت

اولين کمک های بدون عوض و قرضه های کمر شکن، ايجاد و پرورش چنين قشری را يک لحظه از نظر دور 
اين تالشها . نداشته در همه حالت و با حيل مختلف کوشيد، تا قشر دالل مربوط به خود را در اين کشور پرورش دهد

 ــ با سازمان جاسوسی آن کشور ٤ درکارته .I.C.Aشهر کابل در دو مرکز جذب، دفتر بزرگاگر از يک سو در 
 نبايد يکی پنداشته شود ــ و خانه فرهنگی آن کشور در شهر نو کابل، فعاليت خود را متمرکز ساخته ، .C.I.Aيعنی

د ، به ويژه لشکر گاه و چاه انجير، مزدوران آينده را از آن ميان انتخاب می نمود ، از جانب ديگر در قندهار ، هلمن
دام های جذب استخباراتی و پرورش قشر وابسته به خود را گسترده ، در رقابت با حريف سوسيال امپريالستی اش ، 

  . دست آورد هايش را تحکيم بيشترمی بخشيد
کايی ها و از جانب ديگر اين روند ديری نپاييده ، از يک سو ناکامی پروژه های ناکام ، بدنام و غير اقتصادی آمري

چرخش ديوانه وار دولت افغانستان به جانب شوروی و افتيدن آن در دام رويزيونيزم خروسچفی ، اين پروسه قشر 
از . سازی را به ضرر امريکا آسيب رسانيده ، در بسا موارد از حريف نيرومند سوسيال امپرياليستی اش عقب ماند 
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 ختم نگرديده، نفرت خلق ما از جنايات صهيونيزم در قبال خلقهای عرب، افشای ديد امريکايی ها مصيبت به همين جا
جنايات امپرياليزم امريکا در کشور های هند و چين و جنوب شرق آسيا به خصوص ويتنام و اندونيزيا، و نقش رقيب 

م امريکا در داخل کشور در افشای هرچه بيشتر آن جنايات ، به عالوه آنکه مانع رشد قشر دالل وابسته به امپرياليز
ها دل بسته بودند، سخت زير فشار قرار داده ، در هيچ " يانکی"گرديد، حتا برخی ها را که به دست و دل بازيهای 

جمع روشنفکری تبليغ برای يانکی ها و يا دفاع از آنها نه تنها مقدور نبود بلکه دفاع کننده را در اسرع وقت به چنان 
  . تا اخير عمر نجات از آن در چشمرس نمی توانست قرار گيرد بدناميی می کشانيد ، که

 به وقوع پيوسته در نتيجه عده زيادی از افرادی که گمان آن می رفت ، ٥٢ سرطان ٢٦در چنين يک فضايی کودتای 
س جمهور رئي"که در رابطه با آمريکايی ها قرار داشته و يا حتا احتمال قرار گرفتن آن منتفی نبود، در پناه اتوريته 

به وسيله پرچمی ها در تمام بخش های جامعه به خصوص در ارتش از ميان برداشته شده ، حد اقل نقش آنها " داوود
  . را در درپيش برد امور اجتماعی کاهش در خور مالحظه ی دادند 

جان مجموع ، که مزدوران روس با کينه و نفرت غير قابل تصوری به ٥٧ثور٧به تعقيب آن بعد از فاجعه خونبار 
ملت افتادند، هواداران احتمالی غرب نيز از ساطور خونين آنها نجات نيافته ، برخی در زندانها به سالخی کشيده شدند 
وقسمتی ديگر، که از امکانات اقتصادی بيشتری برخوردار بودند، راهی ديار غرب گرديده به صورت عمده در 

  . امريکای شمالی مستقر گرديدند 
مبارزات ضد استبدادی مردم ، تجاوز مستقيم شوروی برافغانستان و به خون کشانيدن مردم آنرا باعث اگر اوجگيری 

گرديد، تجاوز رهزنانه شوروی تکان اجتماعی بزرگ تری را باعث گرديده، تمام اقشار و طبقات اجتماعی را 
ی قرار گرفته، به عمق و پهنای آن واداشت تا هريک به دفاع از منافع طبقاتی وحفظ هويت خود ، در تقابل با شورو

در چنين حالتی از يک سو اقشار و طبقات ضد خلقی که هيچ گاه پايه مردمی نداشتند ، به فکر حامی و . تکان بيفزايند
يا حاميان مقتدر در سطح بين المللی بر آمدند و از جانبی نيروهای امپرياليستی بعد از سالی سکوت و دير باوری به 

  . ند تا به منظور درهم کوبيدن نيروی حريف ، متحدين و وابستگان ديگری تدارک و سر هم بندی نمايند فکر آن افتاد
در چنين يک فضايی ، پر واضح است که زودتر از همه نيروهای وابسته به اسالم سياسی در مرکز ديد قدرت های 

 پاکستان به مثابه پيش شرط همکاری با استعماری قرار می گيرند ، زيرا از جانبی دولت اسالم گرای جنراالن در
غرب و احتمال خطررا پذيرفتن ، بر همکاری و تکيه باالی اسالم سياسی سخت تاکيد می ورزيد، و از جانب ديگر 
در خود نيروهای منوط به اسالم سياسی ، ظرفيت در خدمت امپرياليزم قرار گرفتن در حد بااليی وجود داشت، اين 

ا می کند ، که امپرياليزم به تجربه درک می نمايد، نيروهای ملی و انقالبی با اعتقاد به اصل عامل زمانی الويت پيد
  . به هيچ صورت نمی توانند طرف مذاکره ، امپرياليستها قرار گيرند " هدف وسيله را توجيه نمی کند"

ه حد اکثر استفاده را می نمايد  با در نظرداشت نکات فوق، از سيل سالح و امکات ارسالی در پاکستان ، تنها نيرويی ک
نويسنده کتاب " يوسف"امری که دگروال. به صورت خاص، می باشند " حکمتياروربانی"اسالم سياسی در کل و 

 اين ماموريت را انجام می داد ، .I.S.I، که از طرف استخبارات ارتش پاکستان " خاموش مجاهد"و " تلک خرس"
اين توزيع تسليحات و ساير امکانات که از طرف غرب بسيار آگاهانه . برد در هردو کتاب بار ها از آن نام می 

تعلق می گرفت، صرف نظر از آن که مصرف رقابتی " حکمتيار" در صد آن تنها به ٦٣سازمان يافته بود و بيشتر از
ه و قدرت داشت و  يا به عبارت ديگر به منظور تضعيف رقيب مورد استفاده قرار می گرفت، از لحاظ ادامه سلط

غرب در افغانستان بعد از خروج شوروی آنروز ، نيز دارای اهميت بوده ، در واقع به غرب در کل و به امپرياليزم 
امريکا به صورت خاص اين امکان را به وجود می آورد، که کاستی های گذشته را جبران و قشری را که در دراز 

تحت چنين برنامه ايست ، که افراد . نيز پرورش ورشد الزم بدهدمدت حافظ منافع امپرياليزم در افغانستان باشد ، 
به مانند گل سرسبد مقاومت رسمی در همه جا جوالن داده ، به عالوه آن که درب تمام " حکمتيار"متعلق به باند 

سفارت خانه ها بر روی شان باز بود ، متناسب با سطح آمادگی شان ، هزاران بورس تحصيلی را نيز تصاحب 
يک نظر اجمالی به دور و بر مان در کشورهايی که زندگی می نماييم ، بهترين سند و گواه ما در درستی اين . دندنمو

ــ اين کار به وسيله روسها ، ايرانی ها و پاکستانی ها نيز با شدت به پيش برده شده هريک از آنها می . حکم می باشد
ت های تجاوز کارانه ی شانرا، به حد کافی از آمادگی های الزم در خواستند، تا برای آينده افغانستان ، حاملين سياس

  امور متعدد برخوردار سازند ــ 
مگر آنچه را دربسا مواقع سياست مداران غربی نمی خواهند در نظر بگيرند ، تفاوت ما هوی بين يک مهره شطرنج 

 که همانطوريکه دانه های بی جان آنها هميشه فکر می کنند،. و يک انسان زنده دريک بازی مرگ وزندگی است
حريف اينطرف و آنطرف می برند، به همان سان قادر اند با انسانها ی وابسته به " مات کردن"شطرنج را به منظور 
اين اشتباهيست که قدرت های امپرياليستی نه يک بار آنرا مرتکب شده اند و نه هم دو يا سه . خود نيز برخورد نمايند
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بلکه در تاريخ به کرات اتفاق افتيده و تا زمانی که مناسبات حاکم و محکوم ، بادار ومزدور، فرمانده و فرمانبر . بار
صدام حسين ، نورويگا، سادات ، اسامه "از نمونه های برجسته آن می توان از. وجود دارد باز هم اتفاق خواهد افتاد 

حکمتيار، مال عمر، ربانی ، سياف      " لمللی و درداخل افغانستان و ده ها نمونه ديگر درسطح بين ا..." بن الدن و
که بيشترين کمک ها را به خود اختصاص داده بودند، و هر يک " حکمتيار وربانی"از جمله . ياد دهانی نمود ..." و

ر اختيار به خاطر روز های آينده ده ها کادر ورزيده در سطح داکتر و ماستر با تحصيالت در کشور های غربی د
  .داشتند ، از دو موضع متفاوت در تقابل با امريکا قرار گرفتند

با همان روش بازی دوسره در زمان جنگ سرد ، می خواست به روابط " حکمتيار"بدين معنی که در حالی که 
ابطی  از طرف ديگرــ چنين روI.S.Iدوگانه خود با روس و امريکا ادامه دهد ــ  تنی ، گالب زوی از يک طرف و 

آنچه در اين ميانه برجرئت . از جانب امريکا مورد پذيرش قرار نگرفته خواستار اطاعت و کرنش بيشتر وی بود
می افزود به عالوه نقش اعراب شرکت کننده در مقاومت افغانستان به حمايت از وی ، غلتيدن حريف به " حکمتيار"

 مسعود  غرب ناگزيراست با –د ، که در غياب ربانی فکر می کر" حکمتيار. " صورت کامل در دامن روسها نيزبود
فکر خامی که در واقع ، فکرايجاد نيروی . وی کنار آمده ، در برخی موارد از آزادی های بيشتری برخوردار گردد 

به دامنه " حکمتيار"اين بی اعتنايی غرب مقابل . بديل را به ميان آورده ، مالعمر و پروژه طالب از آن سر کشيد
 وی افزوده ، در نتيجه بيشترين نيرويی را که غرب برای بعد از شوروی تربيت نموده بود از سيطره و کنترول تمرد

  . آن به صورت نسبی خارج گرديد
در " حکمتيار"آنها که در آغاز به مانند .  مسعود سير تکامل ديگری را طی نمود–در حالی که موضع ربانی 

 سال تاريخ ١٤هاده بودند ، برخی در همان اولين گامها و برخی ديگر در جريان همسويی کامل با غرب پا به ميدان ن
مقاومت رسمی ، جبهه عوض نموده، با تمام سرو صداها و شوروی ستيزی درظاهر، در اساس حلقه رقيت روس را 

. وردار گردندبه گردن انداخته، به هيچ صورت نمی توانند از اعتماد کامل غرب و در راس امپرياليزم امريکا برخ
نيروی بديلی را نيز که غرب در وجود طالب به وجود آورده بود، مدت مديدی برايش نپاييده از طرف به اصطالح 

  . بلعيده شد" القاعده"
بدين ترتيب بارديگر غرب از لحاظ قشر متعهد به خود با وجود خرچ صد ها مليون دالرطی بيش از دودهه، با دستان 

اوضاعی که ديروزدر آن بازی جريان داشت با اوضاع امروزی از زمين تا آسمان تفاوت   مگر . خالی باقی ماند
ديروز اگر دولت مرکزيی وجود داشت و می توانستند خوش بين باشند که به کمک زمان دوباره شانس نفوذ . دارد 

يده، از جانبی به خاطر  اتفاق افت٢٠٠١ سپتامبر ١١حوادث . خواهند يافت ، امروز اوضاع درکل به شکل ديگريست 
اقناع مردم امريکا و از جانب ديگر به خاطر تحقق اهداف استراتيژيک در منطقه ضرورت مداخله عاجل ايجاب می 
نمايد ، در غياب يک دولت مرکزی و حاکميت بالمنازع حريف، از طريق شورای نظار و حزب وحدت ، هيچ دور 

ی نمانده ، لذا به هرقيمت و با کمترين نيرو با اميد ايجاد نيروی جديد نمای مشخص و اميدوار کننده ای برای غرب باق
بر آفغانستان لشکر کشد، يک مزدور را که ديگر درست فرمانبردار . بايد به مداخالت خود شکل علنی وآشکار ببخشد

ی آنجام داد ، اين کارهايی بود که غرب به سادگ. نسيت به زير کشيده ديگری را در عوض آن بر مسند قدرت نشاند
مگر آن قشر داللی که بتواند حامل سياست های استعمار و حامی . به جايش نشست" ببرک امريکايی"مالعمر رفت ، 

  منافع آن باشد، کجاست؟ 
  : جهت مشخص و تاحدودی متفاوت به کار آغاز نمود ٤به خاطر حل اين معضله غرب به ناگزير در 

 هايی که سال ها در غرب زندگی نموده و خود را از امريکايی امريکايی تر ــ به صورت موقت يک تعداد از افغان١
و ازآلمانی آلمانی تر می دانستند، بايد به خدمت گرفته می شدند تا روز ورود به کابل حد اقل به مثابه وزير و معين 

توريست "  مشت تحقق اين مامول شانس جديدی را برای يک. چند تن را در رقابت با حريف معرفی می داشتند
به جان آمده بودند ، فرصت را غنيمت " پيتزا دليوری"باز نموده، آن عده از افرادی که از بيکاری و يا " سياسی

ها ، که بر " توريست" مگر هم غرب به نيکويی می دانست و هم خود آن . شمرده با بوق و سرنا عازم ميهن شدند
 همان زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که جيب های شان جا دارد به آنها نمی توان اعتماد دايمی نمود ، آنها تا

را به لقای استعمار بخشيده با جيب پر دوباره به غرب باز خواهند !! محض پرشدن جيب ، عطای خدمت به وطن 
  .خود محاسبه کنيد که از همسايه ها به چه تعداد شامل اين روند می گردند. گشت
داکتر عبدالرحمان ، حاجی قدير، اکبر بای ، . اری و مدافع منافع خود از درون اردگاه حريف ــ خريداری کادر اد٢

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

اينکه جذب چنين افرادی تا چه مدت . اواخر دوباره احيا شده در برخی موارد از موضع قدرت برخورد می نمايد 
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در . ادامه يافته و عکس العمل رقيب چه خواهد بود ، در رابطه با اکبر بای و عطامحمد نور محک خواهد خورد 
ه سرنوشت دوتن قبلی گرفتار نشوند، چه بسا حريف به خاطر خنثی ساختن کامل پروژه، صورتی که اين هر دو نيز ب

  .به گسيل افراد نفوذی دست يازيده ، از درون برای آنها دردسرهای غير قابل کنترول ايجاد نمايند
نون به مثابه ــ دراز کردن دست دوستی به جانب کادرهايی که درجريان بيش از دو دهه آنها را تربيت نموده و اک٣

ــ خرم، ثابت، فاروق . امکان احيای روابط دوستانه با آنها وجود دارد " حکمتيارومالعمر"افراد ناراضی از جناح 
وردک ، جمعه خان همدرد ، مقبل، مالراکتی و ده ها تن ديگر دربه اصطالح پارلمان اداره مستعمراتی ــ اين افراد با 

ه استعمار و نفرت از مردم دارند و به صورت عمده از سطح باالی تحصيلی تمام عشق و عالقه ای که در خدمت ب
چه در صورت تشديد . نيز برخوردار می باشند ، در دراز مدت نمی توانند پايه ثابتی برای بقای رژيم به شمار آيند

واهند داد و در تضاد ها آنها با نزديک شدن بيشتر به اداره مستعمراتی ، امکان نفوذ مردمی خويش را از دست خ
  . صورت دور ماندن از قدرت ، در عمل به مخالف مبدل خواهند شد

ــ خالف سه بخش اول که ممکن از لحاظ کيفی در مقطع فعلی کار آيی بيشتر داشته و همين اکنون مورد استفاده ٤
د ، به عالوه آنکه  ها سازماندهی می گردن.N.G.Oقرار گرفته بتوانند، بخش چهارم که همان طيف جديديست که در 

از لحاظ کمی غير قابل مقايسه با چهار بخش قبل است ، تربيت آنها نيز به منظور رفع مشاکل به صورت عاجل نبوده 
بلکه غرض از ايجاد آن پرورش يک قشر دالل و وابسته به امپرياليزم است که بود و نبود ، هست و نيست آنها به 

ده ، در آينده ها خواهند کوشيد با تمام قوا از موجوديت و منافع استعمار با دوام وضعيت مستعمراتی کنونی منوط بو
  . چنگ و دندان به دفاع بپردازند

 افغان رابه صورت مستقيم تحت پوشش خود دارد و با ٢٥٠٠٠اين طيف که بنا بر احصاييه های موثق اکنون بيش از 
 هزار نفر بالغ می گردند، در واقع ١٥٠جموعی  تن عضو خانواده ، به تعداد م٥يک حساب عادی هر فرد جمع 

پرچمی خلقی های جديدی اند که به منظور حفظ منافع استعمار به وجود آمده و تا پای جان از آن به دفاع خواهند 
  . برخاست

غرب و در راس آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا ، که در مقطع کنونی وسعت و گستردگی طيف را در نظردارند ، 
هر نيرويی که در شرايط کنونی بتواند چهار نفر را درزير ارتش استعمار سازمان دهد ـ ارتش کار و به اصطالح به 

از مطالعات بااليی برخوردار اند به نيکويی می دانند که در دوران " وحيد" باز سازی ، به يقين آنهايی که چون آقای
 که در کار های نظامی و توليدی نقش بزرگی داشتند ، در برده داری به ويژه در روم قديم برده ها به عالوه آن

خدمات اجتماعی نيز بيشترين مسؤوليت ها را به عهده داشتند ـــ درب خود را گشوده کمک ها را به صورت سيل آسا 
 بدين معنی که چون پروژه گسترده و وسيع در نظر گرفته شده، لذا بايد طيف های مختلف اجتماعی. سرازير می نمايد

را از رهروان اسالم سياسی گرفته تا مدعيان دروغين کمونيزم و ماويزم ، در خود داشته در وقت ضرورت وظايف 
چنانچه همين اکنون انقياد طلبان مدعی کمونيزم و ماويزم در کنار رهروان اسالم سياسی در . محوله به انجام برسانند

اريخی شان را که تقويت استعمار و تکميل ماشين کنفرانس ها در داخل و خارج مجدانه حصه گرفته، نقش ت
  . استعماريست ؛ ايفا می نمايند

است     گذشت ، اميد " حميد"با درنظرداشت توضيحات مختصری که از نظر شما خوانندگان عزيز به ويژه آقای 
نجات کشور از  ها و آنها را مصدر امر خيری دانستن ، آنهم در سطح .N.G.Oمتوجه شده باشيد که دل بستن به 

بدبختی هايی که دامنگيرش است، من جمله دفع تجاوز ورسيدن به آزادی اگر از خوش باوری های روشنفرانه بر 
  ...    نخاسته باشد به يقين

  
  پايان

    
 


