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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

  ٢٠١٩ جنوری ٢٢
  

  "احزاب سياسی" اصطالح همضحکۀ انتخابات و ب

١  

   يعنی؛نظرداشت واقعيت ھای انکار ناپذير کنونی در افغانستانبا در 

مره ای مانند افغانستان تمام مقدرات سياسی، اقتصادی و نظامی آن در پاسخ به نيازمندی  اشغال شده و مستعیدر کشور

  نھا عيار می گردد؛آنيروھای اشغالگر و متناسب با خواست 

مانند افغانستان که طبقۀ حاکمه و قشر نمايندگان سياسی آنھا، جنايتکارترين، وطنفروشترين،   یدر کشور

  آنھا درسطح منطقه و جھان يافت؛رای ترين انسانھائی اند که شايد نتوان مشابھی ب ماع بی آزرمترين، طترين،خودفروش

 بدين سو، ارزش زدائی به مثابۀ يک روند حاکم از جانب تمام دشمنان افغانستان ھهد ۴در کشوری مانند افغانستان که از 

" قباحت قبح"براز داشته بودم و آن اين که  سال قبل ا٣٨اعم از امپرياليزم و ارتجاع، اعمال گرديده ترسی را که حدود 

 و درنتيجه معيار ھمه چيز فقط پول است و باز ھم پول و ھمه چيز من جمله شرافت، دھد که داده استبخود را از دست 

  وجدان، ناموس، وطن، مردم در بازار مکارۀ سرمايه قابل خريد و فروش است؛

 تا با ترفند ھای گوناگون از سرکوب مردم  تالش می ورزنددر کشوری که استعمار و ارتجاع در پيوند تنگاتنگ با ھم

  ارتجاعی شان تداوم ببخشند؛- حاکميت استعماری بهگرفته تا تحميق آنھا

 دم زدن از انتخابات و مبارزات انتخاباتی سالم و دموکراتيک به ھمان اندازه مسخره و در بطن چنين اوضاع و شرايطی

  .نظام شمسی ماانسانھای ايگان در به ديوار ما ھمين لحظه باشندگانی اند خارج از دور از واقعيت است که بپذيريم ھمس

در متن چنين اوضاع و احوالی تالش خواھم نمود تا برداشتم را از چگونگی شرکت به اصطالح احزاب و نھاد ھای 

دگان شما خواننبا در مضحکۀ انتخابات سال آينده شناخته شده و رجستر شده در وزارت عدليۀ ادارۀ مستعمراتی کابل 

برخوردار شده، در تکميل و زدودن کاستی ھای آن ھميشه عزيز پورتال در ميان گذارم، اميدوارم از لطف شما مانند 

  :ھمکاری تان را دريغ نورزيد

  

  :جمعيت اسالمی و مضحکۀ انتخابات سال آينده

که " جمعيت اسالمی. " بسته شدويا کامل گو" تکت ھای انتخاباتی" تا جائی که از مطالعۀ اخبار بر می آيد، به اصطالح

 سال حاکميت اشغالگران امپرياليستی به مانند چماق و چشم و چراغ امپرياليزم در سرکوب خلق و تحکيم ١٧در طی 
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 و نه تنھا خودشان از کانديد مستقل در ستاشده " جسيم"يسه با ديگران قامواضع اشغالگران خدمت کرده و در م

دور و ھای ل آينده ياد می نمودند بلکه تا جائی که از مطالعۀ تعدادی از مقاالت و موضعگيری  ساتمضحکۀ انتخابا

نزديک جمعيت اسالمی و شورای نظار نيز بر می آمد، بحث ورود مستقالنه و تمرکز يافتۀ آنھا را بازگو می نمود، 

  :ًعمال به ترکيبات آتی تجزيه شد

   ولی مسعود برای مقام رياست جمھوری-١

  دهللا برای مقام رياست جمھوری عب-٢

  "غنی احمدزی" امرهللا صالح برای مقام معاونيت اول رياست جمھوری ھمراه با -٣

  "حنيف اتمر" يونس قانونی برای مقام معاونيت اول رياست جمھوری ھمراه با -۴

ديده می شود، "  نظارشورای"و " جمعيت اسالمی"نيز جای پای " نامفرامرز ت"ھا مانند ھر چند در بين ساير کانديد

 فرد شناخته شدۀ آنھا که ھمه از ولسوالی و يا ۴ به صورت عمده، از بين تمام جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا مگر

" شورای نظار"و " جمعيت اسالمی"تشکيالت کنونی از واليت پنجشير اند، تعدادی را به اين فکر انداخته است که گويا 

ًبه نظر من ھرچند اين طرز تفکر نمی تواند مطلقا منتفی باشد، مگر . می نمايدآخرين روز ھای حياتش را سپری 

موضعگيری ھای اخير جمعيت و تقسيم آن به چھار بخش علی رغم درکی که آنھا از معايب چند پارچگی دارند، می بايد 

 شورای نظار نمائيم -المی يعنی نبايد ديد مان را محدود به مطالعۀ ضعف ھای جمعيت اس. بيشتر قابل توجه قرار گيرد

  ً:مثال. بلکه احتماالت ديگری را نيز از نظر دور نداريم

راضی به " صالح"و " قانونی"در وجود طرفداران " شورای نظار"و " جمعيت اسالمی" ھمين که بيشترين بخش -*

احمدشاه "از ،ز ديگرانا" تاجيک مقدمتر و اولتر"شدند می رساند که آنھا ديگر با ادعا ھای " معاونيت اول"مقام 

و ساير باند ھای ستکريست فاصله گرفته، به نحوی در پروسۀ خودشناسی، جايگاه جديدی را برای خود قايل " مسعود

  .شده اند

، ھردومعاون از جناحی خود را کانديد نموده، که تعھد به حفظ "اتمر"و " غنی" اين که برای کانديد ھای مطرح مانند -*

دارند، بيانگر آن است که آنھا آگاھانه نيروھای خود را تقسيم نموده اند تا در گام اول از " جمعيت اسالمی"وحدت 

با تصاميم آنھا " جمعيت"بار ھا ضمن تھديد وحدت " کميتۀ انسجام"حضور پررنگ رقبای درونی خودشان که زير نام 

ًتالشی که تا فعال بايد گفت موفقانه . ، جلوگيری نمايندايستاده شدند" عطاء"عليه " غنی"نيز مخالفت نموده، حتا در کنار 

  .بوده است

 باشد دورنگری توأم با ھراس آنھا  گرديده"و شورای نظاراسالمی جمعيت " نکتۀ ديگری که می تواند باعث تقسيم -*

مده ترين بر ع" معصوم ستانکزی"و " غنی"يعنی تا زمانی که . باشدمی و ماشين توطئه ھای وی " غنی احمدزی"از 

ھای رانند ھر لحظه ممکن است برای يک کانديد اتفاقی به وسيلۀ تروريست ائی حکم می ضبخش نيروھای امنيتی و ق

اتفاق بيفتد که نتيجۀ يکی حذف فزيکی و " ايشچیسوراخ "است امنيت ضد ملی و يا ھم افتضاحاتی از نوع ه ريمربوط ب

زياد بعيد نيست که در آستانۀ  در چنين صورتی .جۀ ديگری حذف قضائی فرد مورد نظر را باعث خواھد گرديدنتي

   .کانديدش را پس بگيردکۀ انتخابات تنی چند از آنھا به نفع يک تن حمض

شکار آنھا با نھاد ھای استخباراتی دور و آًو روابط کامال "  شورای نظار-جمعيت اسالمی" با شناختی که من از -*

  : نزديک دارم و با تذکر نکاتی که در باال بدانھا اشاره صورت گرفت، می توانم بنويسم

ًبه چھار بخش اساسی، حرکتيست کامال پالن شده و به دستور مقامات "  شورای نظار-جمعيت اسالمی"نی تقسيم کنو

که اشغالگران به اين بعد از استمزاج اشغالگران و يقين "  شورای نظار-جمعيت اسالمی"ًمطمئنا رھبری . اشغالگر
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را به عنوان ھمکاران مستقيم خود " ورای نظارجمعيت اسالمی و ش"تند روی داليلی که نزد آنھا اھميت دارد يسحاضر ن

  .بپذيرند، آنھا به تجزيۀ نيروھای شان بدين شکل دست يازيده اند

ھر آنھا با اطمينان به اين که بازيگر اصلی نخواھند شد، آگاھانه نيروھای شان را به چند قسمت تقسيم نموده اند تا در 

به تشبيه شاعر، خپ . ت احتمالی مخالفان شان جلوگيری نمايد، ديگران در آغوش گرفته از ضربافرد پيروزصورت 

خپ رفتن صياد از بھر صيد مرغان است و نبايد به آن خوشباورانه برخورد نموده، آن را نقطۀ پايان جمعيت اسالمی 

  .اعالم داشت

ود آمده و تا دور و نزديک به وجھای در پيوند با نيازمنديھای استعماری قدرت " جمعيت اسالمی و شورای نظار"چه 

و تحت سيطرۀ استعمار وجود داشته باشد، به مانند ابزاری در خدمت نيروھای اشغالگر شده افغانستان اشغال که زمانی 

  .در مبارزه با آنھا غافل ساخترا  رفتن آنھا را بين مردم برده، مردم ن توھم از بي نبايد،باقی مانده

  

  :مضحکۀ انتخابات سال آيندهو  حزب وحدت اسالمی

،  با جذب تمام بقايای باند پرچم و خاد از يک  به خصوص در آغاز حاکميت مجاھدينحزب وحدت اسالمی که زمانی

قوم خاص، يکی از منضبط ترين و متشکل ترين نھاد ھای قومی در افغانستان به شمار می رفت، ھمان طوری که می 

جمعيت اسالمی و "بين حمايت از " رژيم واليت فقيه" يعنی و نوسانات سياسی حاميان آنھا" مزاری"کشته شدن دانيم 

، باعث ايجاد سرگردانی ھای سياسی در خود حزب وحدت گرديده، "گلبدين"مربوط " حزب اسالمی"و " شورای نظار

 ، در تمام اين مدت به خصوص بعد از اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليزم"اکبری"گذشته از تحميل انشعاب اول توسط 

جنايتگستر امريکا و شرکاء ھميشه با چند مھره و کارت متعدد وارد بازی سياسی شده، آنھا نيز از ھمسوئی برده منشانۀ 

ھمه را در خود " یخليل"و مصلحت انديشی ھای " محقق"تا برخورد ھای جنگ طلبانۀ " غنی احمدزی "هب" دانش"

  .داشته است

ی را داشته باشد و حتا بيشترين بخش آن نصب العين خود را معاونيت اين به اصطالح حزب، بدون آن که داعيۀ رھبر

  :اول رياست جمھوری قرار داده باشند در تکت ھای انتخاباتی ذيل نامنويسی نموده اند

  "غنی احمدزی"برای مقام معاونيت دوم  در تکت انتخاباتی " سرور دانش "-١

  "حنيف اتمر"اباتی برای مقام معاونيت دوم در تکت انتخ" محمد محقق "-٢

  "عبدهللا عبدهللا"برای مقام معاونيت دوم در تکت انتخاباتی " اسدهللا سعادتی "-٣

  "رحمت هللا نبيل"برای مقام معاونيت اول در تکت انتخاباتی " مراد علی مراد "-۴

ا می خواھند در مضحکۀ اين افراد در حالی خود را تا ھنوز ھم نمايندۀ قوم ھزاره معرفی داشته و به نمايندگی از آنھ

انتخابات شرکت بورزند که در جريان چند سال گذشته ، نسل ھای دوم و سوم قوم ھزاره در وجود افرادی از سنخ 

ًو ده ھا تن ديگرعمال نقش و صالحيت آنھا را زير سؤال برده، بارزترين نمود عبور از اين چھارکاله " ناجی"، "بھزاد"

  .مسما شد، به نمايش گذاشتند" بش روشنائیجن"را در حرکتی که به نام 

نمی تواند " جمعيت اسالمی و شورای نظار"در ھمه حال تا جائی که ديده می شود بين آنھا نيز جور آمد ھائی از نوع 

و " حنيف اتمر"و ورود و تيمش " عبدهللا" صورتی که حاکميت مطمئن باشد که از ورود چنانچه در. منتفی باشد

" محقق"از قانون انتخابات جلوگيری خواھد نمود در انتخابات، درگيری بين " و محقق" عبدهللا"تخلف به علت " محقق"

 يک ديگر تکاندھنده نخواھد بود زيرا حوزۀ ھای نفوذ آنھا از ھم جدا بوده، از ایبا تمام اھميت آن زياد بر" دانش"و 

اسدهللا "در حالی که رقابت بين . يت دايکندیوال" دانش"به صورت عمده واليت بلخ و سمنگان است و از " محقق"
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ی قوم أ، می تواند جدی شده باعث تقسيم رندکه ھر دو از يک واليت و يک جناح حزب وحدت ا" دانش"با " سعادتی

به مانند سه تن که جذب بقايای پرچمی در اردو، از آن جائی گذشته از " مرادعلی مراد"به ھمين سان . ھزاره بگردد

ت نسل دوم و سوم قوم ھزاره قرار نگرفته، اين امکان را دارد که رأی قوم ھزاره را بيشتر شکستانده، ديگر آماج حمال

  .ًاز مؤثريت آن مطلقا جلوگيری نمايد

  .ادامه دارد

  


