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  موسوی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٣
  

  "احزاب سياسی" اصطالح همضحکۀ انتخابات و ب

٢  

م به ھيچ وجه بدان معنا می نامي" جمعيت"و يا " شورا"، "جبھه"، "حزب"و يا آن نھاد را  وقتی در طی مقاله اين :درآمد

نيست که ما آن نھاد را به ھمان ھويتی که مسما است می شناسيم، بلکه غرض تسھيل در شناخت آنھا از اسم رسمی آنھا 

 و تشابھی با آنچه يک سنخيت ھستند که ھيچ نوع فيائیا مًياد می نمائيم، ورنه کامال روشن است که آن تشکالت باند ھای

  .شد، ندارندحزب می بايد داشته با

  

  :و مضحکۀ انتخابات" گلبدين"حزب اسالمی

و باندش وجود دارد، می توان به جرأت ادعا نمود که وی آنقدر احمق نيست تا علی رغم " گلبدين"با شناختی که از 

ما آقای ناکامی افتضاح آميز تمام کانديد ھای نزديک به وی، باز ھم بيايد و خود را کانديد نموده به نوشتۀ ھمکار عزيز 

ًبناء نوشته می توانيم که ورود وی در عرصۀ به اصطالح . را شروع نمايد" کون لچ نيزه بازی"، با "عمرقريشی"

را اعاشه " گلبدين"به نظر من آنھائی که تا حال . انتخابات انگيزه ھا و داليلی ديگری به غير از يک شرکت عادی دارد

  :وی را وارد ميدان نموده اند تا" گلبدين"ضعيت نفرت انگيز و حفظ نموده اند، آگاھانه و با درک دقيق و

که از آبشخور امپرياليزم ارتزاق می نمايند، اين " گلبدين"بلکه افراد و نھاد ھای ديگری از سنخ " گلبدين" نه تنھا -١

کۀ انتخابات را امکان را نيابند تا در پيشگاه مردم و در پيشگاه تاريخ، با عدم شرکت شان قانونيت و مشروعيت مضح

در واقع ھمان طوری که واقعيت دارد، شرکت در مضحکۀ انتخابات در ھر سطح و زير ھر عنوانی، . زير سؤال ببرند

" دولت قانونی و مشروع"به معنای به رسميت شناختن حاکميت برخاسته از اشغال و ادارۀ مستعمراتی کابل را يک 

 از انسان ھای ميھنفروش و خاين به کشور و  طيف ھای وسيعیکردن  رداشغالگران می خواھند با وا. دانستن می باشد

و برای . قاتل خلق افغانستان، مشروعيت دولت دست نشانده و يک ادارۀ پوشالی را در کثرت کانديد ھا  اعالم بدارند

  .بريده اند، باشدکه به اصطالح نافش را با جنگ و خونريزی " گلبدين"تحقق چنين ھدفی چه کسی می تواند بھتر از 

را وادار ساخته اند تا خود را کانديد نمايد، استفادۀ ابزاری از وی به " گلبدين" عاملی که امپرياليزم و ارتجاع مينود -٢

را امپرياليزم و ارتجاع منطقه کانديد " گلبدين"يعنی . مثابۀ يک سگ جنگی، در پروسۀ مضحکۀ انتخابات می باشد

 و ٩٠ توپخانۀ غير مسؤول و غير قابل کنترول، به ھر سمتی که آنھا اشاره نمايند به مانند دھۀ نموده اند تا به مانند يک
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کاری که تجربه ثابت نموده، . فير راکت ھا کور، حمالت خود را انجام داده ھر چه از دھنش بيرون شد برزبان بياورد

به اين وظيفه از " گلبدين"ت خواھد ساخت که گماردن  آينده اين پيش بينی را ثاب.گلبدين در انجامش خيلی توانا می باشد"

با دامن زدن به تعصبات قومی، مذھبی و زبانی، " غنی احمدزی"جانب امپرياليزم و ارتجاع بيشتر به منظور حمايت از 

  ".ولی مسعود"و " اتمر"، "عبدهللا" آماج حمله قرار خواھد داد، گرفتهسه نفر را بيشتر نشانه 

 وارد صحنه بگردد، باز ھم فشار امپرياليزم و ارتجاع بر وی "گلبدين" می تواند باعث شده باشد تا  دليل ديگری که-٣

 ۵امپرياليزم و ارتجاع که از . است تا او را به خودش بشناسانند و به وی بفھمانند که چه جايگاھی در بين مردم دارد

ردم افغانستان سوار نمايند و اين را ھم می دانند که در بين دھه به صد ھا ميليون دالر خرج نموده اند تا وی را بر گردۀ م

نوکران شان شايد در جنايت و خيانت توانمند ترين ھمه باشد، می خواھند به وی بفھمانند که اگر می خواھد از ضرب 

  .نجات بيابد بايد وفاداری و خدماتش را به امپرياليزم افزايش دھد" سگ سور از گله دور"المثل 

  

  : و مضحکۀ انتخابات- دوستم -"ملی اسالمیجنبش "

  :در مضحکۀ انتخابات چند نکته حايز اھميت است" جنبش"رتباط نقش به ا

 سال عليه جنبش و شخص ۵در جريان " اتمر"و " ستانکزی"، "غنی" علی رغم تمام تخريباتی که از جانب -١

و با آن که در جريان سال گذشته قادر " ايشچی"صورت گرفت و با وجود اتھام جنايات بشری و تجاوز باالی " دوستم"

، "دوستم"و اعالم انشعاب رسمی از دارو دستۀ " ايشچی"شدند به وسيلۀ چن تن از افراد جنبش و نشاندن آنھا در کنار 

ًاين که فعال آنھا در اين مضحکه وجود ندارند و ھيچ يک از آنھا جرأت ننموده تا خود را در کنار و يا آن کانديد نمايد، 

  .بر قوم و تبار خودشان می باشد" دوستم"مايانگر دوام اتوريتۀ جبارانۀ ن

" غنی احمدزی"يعنی دو فردی که در تمام توطئه عليه وی در کنار " خليلی"و " عبدهللا"به سمت " دوستم"رفتن  -٢

ناشی و برخاسته از که در روز ھای بد و دشوار در کنارش ايستادند، اگر " محقق"و " عطاء"قرار داشتند و بريدن از 

در " غنی احمدزی"و در تفاھم با دو فرد اخير الذکر نباشد، بيانگر آن است که باند " ايشچی"و دوسيۀ " غنی"فشار 

چه درصورتی که آن ائتالف از . دست آورد بس بزرگی داشته اند" ائتالف بزرگ ملی" شان عليه به اصطالح تامبارز

ً درون ائتالف کانديد نمايند، مطمئنا می توانستند يکی از زا يک ديگر، فردی را  و قادر می شدند در کنارتفربين نمی 

  .شانس داران پيروزی به شمار بروند

ضمن انصراف خودش " دوستم"به وجود آمده و " جنبش"و " حزب وحدت"، "جمعيت اسالمی"ً فعال اتحادی که بين -٣

" عبدهللا"کمتر ذکر شده است را در کنار " دوستم" بدنامی ھای که نامش در" عنايت هللا بابر فرھمند"از کانديد شدن، 

نينجامد، می تواند به مثابۀ " عبدهللا"برای مقام معاونيت اول قرار داده است، اگر به سازش ھای غير منتظره از جانب 

به خانم  وعيد ھائی که و با وعده" غنی احمدزی" با وجود دست درازی ھای  عظيم و دست نخوردهیرأيک مرکز 

  .داده است، به شمار آيد" دليلثريا "

  

  :نوکران روس و مضحکۀ انتخابات

 عظيم و فراموش ناشدنی آنھا در ربع چھارم قرن  خيانتمدوانموده اند به باند ھای خلق و پرچم که به خيانت اعتياد پيدا 

 و شرکاء در کنار آنھا قرار گرفته گذشته، به ھمان سان که از آغاز اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليزم امريکا

تقديم ارباب جديد نمودند، در اين مقطع تاريخی نيز، بار ديگر ھويت اصلی خاينانۀ شان را نشان داده  راداروندار شان 

  . ارتجاع نمايان ساختند و کانديد، عالقه مندی شان را در نوکری به امپرياليزم ٣با بيرون دادن  
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دانند ھيچ جايگاھی بين مردم افغانستان ندارند و به ھمين سان افراد مطلوب و مورد نظر اين باندھا با آن که می 

ًارتجاع نيز به شمار نمی روند خود را کانديد نموده اند تا اوال قشقه تازه نموده در عمل اعالم بدارند که می  و امپرياليزم

دی از خوان نعمت امپرياليزم چيزکی ھم به آنھا بگردند و در ثانی، از طريق سازش ھای بع" خر ھر پاالنی"توانند 

  .برسد

  

  :مالحظات 

 که علی رغم و شايد ھم به يمن تمام ندثابت ساخت" جنبش"و " حزب وحدت"و " جمعيت اسالمی و شورای نظار "-ا

ھا در  با تکيه بر رأی آندنخيانت ھا، سرقت ھا و چپاول ھا، ھنوز ھم بين بخشی از مردم جای پای داشته، می توان

  .محاسبات سياسی  خود را داخل نمايند

، در موقعيتی قرار دارد که ھيچ کسی پيدا نمی "غنی احمدزی"به مثابۀ منفور ترين چھره حتا مقدمتر از " گلبدين "-٢

  .شود تا ننگ ھمکاری با وی را بپذيرد

نمائيم که بايد ھم بکنيم، در مضحکۀ را از آنھا حذف " گلبدين" قوم پشتون در کليت آن، ھرگاه ننگ قوم پشتون يعنی -٣

 بی ميھن، ھيچ يک از افراد نامداری که در تکنوکراتانانتخابات به نحوی برخورد منفعالنه نموده، به جز تنی چند از 

علت اين برخورد . ًگذشته ھا به نمايندگی از قوم پشتون صحبت می نمودند، خود مستقيما وارد صحنه نگريده اند

اشد به ھيچ صورت به معنای تبعيت از طالب و يا تکنوکراتھای ميھنفروش نيست، بلکه عوامل آن را  بمنفعالنه ھرچه

بايد در جای و يا ھم جای ھای ديگری جست و جو نمود، در ھر صورت آنچه مسلم است به ھر سمتی که اين کتلۀ 

  . بگيردهدينادنخواھد بود تا کانديد آنھا را اليزم و ارتجاع نيز ساده يرامپخاموش و بدون نماينده روی بياورد، حتا برای 

سرانجام به مانند نمونه ھای قبل، نياز به دخالت مستقيم امپرياليزم وارتجاع يافته، نيز اين مضحکه که  است مسلم -۴

رياست "بدون آن که رأی مردم نقش تعيين کننده ای در انتخاب فرد داشته باشد، فردی از جانب امپرياليزم به مقام 

 در يک دولت دست نشانده و فاقد استقالل و صالحيت ھای الزم، مقرر می -  بخوانيد کارگزار امپرياليزم-" وریجمھ

 را دارۀ مستعمراتی کابل اننگ و نفرين تاريخ و مردم برای کسانی باقی می ماند که با شرکت در اين مضحکه، .  گردد

  .می بخشند و قانونيت مشروعيت کشوراشغال تجاوز و ناخته به شبه رسميت 


