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عبدالحنان روستائی

کرگسان بر نعش افغانستان
اخیرا ً یک عده از وطنفروشان دوره َگرد زیر رهبری حامد کرزی و تعدادی از افراد نام بد و چند رسوای دیگر در جلسۀ
به اصطالح صلح با طالبان در ماسکو اشتراک نمودند ،بدون آنکه از جانب دولت و یا مردم افغانستان وکالتی داشته بوده
باشند .چنانکه مردم افغانستان اینها را می شناسند ،بسیاری این اشتراک کنندگان به نحوی در قتل و قتال مردم افغانستان
و چور و چپاول دارائیهای آنها و اموال بیت المال دخیل اند و هنوز هم برای ادامۀ جنگ به خاطر احراز قدرت و کسب
ثروت در افغانستان تالش می کنند .مرام اینها تأمین حاکمیت طالبان و بالوسیله سیطرۀ پاکستان با کمک امریکا و متحدین
آن بر افغانستان می باشد .چنانکه بر همگان معلوم است ،جلو دسته های مختلف طالبان و یاران آنها به دست امریکا،
انگلیس ،روسیه ،چین ،پاکستان و ایران و بعضی کشور های خلیج فارس است .این کشور ها با استفاده از نیروی سیاه
طالبان ،احزاب اسالمی ،کرزی و دار و دستۀ او می خواهند زیر نام صلح برای استقرار جاهلیت نوین تقالء کنند .درین
تقالء از قدرت افتادگان سالهای اخیر زیر رهبری حامد کرزی به مثابۀ پیشقراوالن برای تطبیق سیاست پاکستان ،با
طالبان همگام شده و در حالی که چون کرگسان بر نعش خون آلود افغانستان نشسته اند ،فریاد صلح خواهی را کاذبانه
سر می دهند .مبرهن است که این فریاد ها به جائی نمی رسند ،زیرا اربابان اینها خواستار صلح نیستند .همان طوری
که طالبان در مزدوری بیگانه تا گلو غرق اند ،به همین ترتیب احزاب اسالمی افغانستان و دار و دستۀ حامد کرزی نیز
سر در آخور بیگانگان دارند (تصاویر .)3 - 1

تصویر  :1گلبدین حکمتیار ،برهان الدین ربانی ،صبغت هللا مجددی و مولوی نبی زیر نظارت نواز شریف و سایر
بیگانگان .نواز شریف گفته بود که کابل را ویران و در خون غرق خواهم کرد و به کمک این مزدوران و سایر
همکاران شان چنین کرد که گفته بود.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تصویر  :2یک جنرال امریکائی از بمباران تصویر  :3جنرال حمید گل رئیس سازمان استخبارات نظامی
بعضی مناطق کشور و کشتار مردم به مال پاکستان ،با فرزند نازدانه اش عبدالرسول سیاف .جنرال حمید گل
طراح اصلی بربادی افغانستان بود.
اسماعیل اطمینان می دهد.
جنایات احزاب اسالمی ،اعم از ایرانی و پاکستانی ،بر همگان روشن است چنانکه خرابه های کابل و قتل هزاران باشندۀ
این شهر شاهد عینی این مدعاست .همچنین حامد کرزی و دار و دستۀ او نیز شریک این میهن فروشان اند .چهرۀ اصلی
حامد کرزی ،این فتنه ساز دوران و حیله گر زمان و چوکره ها و طالبان نکتائی پوشش نیز بر همگان هویداست.
حامد کرزی از جملۀ کسانی است که از همان آغاز ،ارتباطات سیاسی و دپلوماتیک طالبان را با امریکا برقـرار نمود.
او در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی الجزیره به تاریخ نهم اکتوبر  2002میالدی گفـت " :در ماه می  1994میالدی
در شهر کویتۀ پاکستان بودم که طالبان ظهور کردند و مرا در مقدمۀ حرکت خویش جا دادند ".او سالهای متمادی طالبان
را برادران ناراضی خوانده و جنایات آنها را نادیده گرفت و با تجاوزگران خارجی از دل و جان همکاری نمود .ولی
زمانی که از قدرت افتید ،سر مخالفت با امریکائیها را پیشه کرد و اینک در جلسۀ ماسکو نیز در همآهنگی با طالبان
گفت ":قوای خارجی باید از افغانستان خارج گردد ".و این همان قوائی است که کرزی و دار و دسته اش را به کرسی
قدرت نشانده بود و از آنها حمایت کرده بود (تصاویر  4و .)5

تصویر  : 4حامد کرزی تحت محافظت نظامیان امریکایی .تصویر  : 5حامد کرزی تحت حمایت صاحب منصبان
امریکایی .تصویر  :از بی بی سی مؤرخ  4فبروری
تصویر  :از بی بی سی.
.2007

د پاڼو شمیره :له  2تر5
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باید توجه داشت که سخنان کرزی ،حرفهای خود او نبوده ،بلکه حرفهای سازمان جاسوسی سی آی ای و در مطابقت با
خواستهای سازمان استخبارات نظامی پاکستان یعنی آی اس آی می باشد .او مخالفت خود با قوای خارجی را در مأل عام
ابراز می کند ،ولی وقتی که در خفاء می رود ،سر بر آستان امریکایها می ساید و هنوز در پی برگشت به قدرت است.
ورنه از کرزی باید پرسید که در سالهائی که شما و چوکره ها و طالبان نکتائی پوش تان بر کرسی دولت تکیه کرده
بودید و کشتار مردم توسط اجنبیها دوام داشت ،چرا حتی یک بار هم اعتراض نکردید ،چه رسد به اینکه طالب خروج
نیروهای خارجی می گردید.
جالب است که بعد از نصب کرزی بر قـدرت توسط امریکاییها در  2001میالدی ،عده ای از مال ها در پاکستان برایش
دعا خواندند و یکی از این مال ها بر سر حامد کرزی حیله گر فتنه انگیز دستار بسته کرد و این دیگری او را اولی االمر
کشور و سایۀ خداوندش در زمین دانست .این تنها نبود ،اشرف غنی به او لقب "زعیم ملی" داد و شورای ملی افغانستان،
میدان هوائی کابل را به نام او مسمی کرد و امریکائیها حتی از ُجل و چپن او ستایش کردند .الکن بعدا ً کرزی از خوان
امریکا طالق گردید و اینک او و یارانش از خوان روس لقمه می زند (تصویر .)6

تصویر  :6باال :عده ای از قدرت افتادگان با طالبان در کنفرانس ماسکو در حال تناول.
پائین :قربانیان این جنایتکاران در داخل کشور.

د پاڼو شمیره :له  3تر5
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امریکایها به این باورند که "امریکا دوست و دشمن دائمی ندارد ،الکن منافع دائمی دارد" .ازینرو برای تأمین این منافع،
نوکران خود را گاهی باال می کشد و زمانی آنها را به زباله دانی می فرستد و در صورت لزوم آنها را از زباله دانی
تاریخ دوباره بیرون می کشد و بر اریکۀ قدرت می نشاند .از بهر مثال نوسانات سیاسی گلبدین حکمتیار بر همگان روشن
است که او سالهای متمادی فرزند نازدانۀ سی آی ای امریکا و سازمان استخبارات نظامی پاکستان (آی اس آی) بود و
هنوز هم است .او در دهۀ  1980پولهای گزاف و اسلحۀ فراوان را از ارباب خود ،یعنی امریکا و انگلیس به کمک
جنرال حمیدگل به دست آورد .الکن یک زمانی که گلبدین تمرد کرد ،آنگاه ارباب امریکائی او را از خوان خود طالق
نمود و اسمش را در لست سیاه امریکا و مؤسسۀ ملل متحد به عنوان تروریست و قاتل درج نمود .این موضوع نه تنها
در مورد گلبدین صادق است ،بلکه مصداق حال رضا شاه در ایران ،صدام حسین در عـراق ،پینوچه در چیلی ،نویریگا
در پانامه ،ضیاءالحق در پاکستان ،کرزی در افغانستان و غـیره نیز می باشد.
الکن زمانی که گلبدین در سال  2017میالدی به صورت بال قید و شرط تسلیم شد ،آنگاه امریکا جیبهایش را با دالر پر
کرد و او را به معیت جنراالن پاکستانی و امریکائی با هلیکوپتر در ارگ ریاست جمهوری رساند و در قطار سائر
جنایتکاران ایستاده نمود .بعدا ً اسم او را از لست سیاه امریکا و ملل متحد دور نموده ،ماهانه یک میلیون دالر برای او
معاش مقرر نمود و حدود  90نفر عسکر و صاحب منصب را برای محافظت او تعیین کرد و امتیازات فراوان دیگر
نیز به او بخشید .و این در حالیست که گلبدین خون هزاران انسان بیگناه را به گردن دارد و باز هم این در حالیست که
قرار احصائیۀ دولت افغانستان  54در صد جامعه زیر خط فقر زندگی می نماید و گلبدین و شرکایش در اوج تنعم به
کرشمه بازی مصروف اند.
وقتی ارباب امریکائی گلبدین را در آغوش گرفت ،آنگاه گلبدین نیز از تخاصم دست گرفت و بر قول خود که گفته بود
"امت رسول هلل نباشم که تا ماندن یک عسکر امریکائی در افغانستان از جنگ دست بردارم" ،خط بطالن کشید.
چنانکه دیده می شود ،این گروه ،فرزندان نازدانۀ استعمار اند و هر روز و شب جامه تغییر می دهند ،گاهی در آغوش
امریکا ،زمانی در بغل روسیه و بیشتر بر زانوی شیطان جا خوش کرده ،همیشه بر ساز بیگانگان می رقصند .ازینرو
از امکان بعید نیست که حامد کرزی هم مانند گلبدین از نو تسلیم شود و به خوان امریکا برگردد .لذا به فریاد های کاذب
صلح خواهی این تاریک اندیشان نباید چشم امید بست .اگر این انسانهای بی عرضه و بی مقدار اندکی وجدان می داشتند،
باید خونهای  45هزار از افراد نظامی کشور و هزاران انسان بی گناه مملکت را که تنها در ظرف چهار و نیم سال
گذشته به دست طالبان به شهادت رسیده اند ،به خاطر می آوردند .و یا یادی از هزاران قربانی دیگر که توسط حمالت
انتحاری و انفجاری طالبان به شهادت رسیده اند ،می کردند .الکن چنین توقعی ازین میهن فروشان کامالً بی جاست و
سرابی است که تشنگان صلح را به کجراه می برد که بایست آنرا افشا کرد .اشتراک کنندگان این کانفرانس کرگسانی اند
که بر نعش افغانستان نشسته اند و از خون مردم آن تناول می کنند (تصویر .)6
از توضیحات باال باید به این نتیجه رسید که تحریک طالبان مولود سازمان استخبارات نظامی پاکستان است ،که بر
مبنای نیازهای استعماری و به استشارۀ دولت امریکا در آغاز سال  1994میالدی ظاهـر گردیدند .طالبان در طول
امارت سیاه خود به قتلهای دسته جمعی و حرکات وحشتناکی دست زده ،مکاتب و مراجع علمی مملکت را بسته کرده،
تمام مظاهر آزادی را از بین برده ،زنها را به قمچین بسته ،سنگسار را ترویج کرده و بر کشور آرامش قبرستان را
تحمیل نمودند .عالوه بر این طالبان تمامی قوانین حقوقی و مدنی کشور را ملغی قرار داده ،جمیع راههای پیشرفت و
تعالی کشور را مسدود نموده ،راه را برای سیاستهای خانه برانداز پاکستان مساعد ساختند .مضاف بر این طالبان با
پشتیبانی امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی به جنگ فرقه ئی و مذهبی پرداخته و هزار و یک جنایت دیگر را
مرتکب شدند .ازینرو خوشبینی به صلحی که طالبان می خواهند و حامد کرزی از آن دم می زند ،جفائیست عظیم در
حق مردم و تاریخ افغانستان .اینکه گویا فکر طالبان تغییر کرده ،افسانۀ بیش نیست ،به قول سعدی:
آهنی را که بد گهر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
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ازینرو باید آحاد مردم بر ضد این نیرو سیاه ،نوکر اجنبی و قاتل و خونریز مبارزه نمایند .و این رسالتیست که تاریخ
به عهدۀ همۀ افغانهای وطندوست و طرفدار ترقی ،تعالی ،آزادی و دیموکراسی و عدالت اجتماعی گذاشته است.
(پایان)

د پاڼو شمیره :له  5تر5
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