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 Political  سياسی

  
  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  بريالی. ح: نويسنده
  ٢٠١۶ جون ١٢

  

   و حزبش"حکمتيار"فرش سرخ برای 
  اسالمى حزب با "غنى" دولت تفاھم منطق به نگاھى

سرمايه  نظام ھاى ارتجاعى ھمپالگى جايگاه و منافع از صريح اساس دفاع بر ًماھيتا افغانستان در غربى سىدموکرا

 براى مزدور و سياه نيروھای اين سياسى حيات و تداوم است يافته بناء سردى جنگ دوران لشکر مزدور ۀجمل از داری

 و اسالمى ارتجاع پتانسيال تخريبى و قدرت زيرا .تاس مبرھن نکار،ا ِغير قابل ِضرورت يک حيثه ب دموکراسى، اين

 بين المللی بورژوازی برای چپ و سوسياليستى و جنبش تفکر حرکت، روىيشپ از جلوگيرى آن برای از استفادهً اساسا

 .اند جسته سود آن نيز از تاريخ در و بوده برخوردار اھميت از در افغانستان جمله من و جھان کجاى ھر در

 ِحد ِساختن يک کاسه امريکا، رھبری به عرب ارتجاع و داری جھانی سرمايه پروژۀ نفس ، ُبن اول لسۀج ھمان از

 قابليت شوروى پرو ِنظام سقوط از نيروھا بعد اين .بود افغانستان در بورژوازى ھاى ارتجاعى دسته و ھا گروه اکثری

 به و ساختن ستراتيژى ھمکاسه اساس بر .ندنداشت را غرب و مطلوب مشترک سياسى حاکميت یئبرپا و يکجا زيستن

 توقع مردم خالف جنگى جنايتکاران و شد بنياد گذاشته بخشش و بذل ٌشالوده که بود اين نيروھا مجدد گرفتن خدمت

 در اسالمى حزب که ست اھم ھمين مسلم قدر .شدند قايل سياسی و نيت قانونیوصم ھمديگر به قربانی، و دردمند

 ارتجاع مذھبى ِشدن کاسه ھم اين براى شراکت ِاز فعاالن يکى و شد می نمايندگى قبرس گروه ِتبا ھوي بن کنفرانس

 و وکيل ھيأتھاى در اسالمی  حزبیعضاا اکنون الى کرزى رھبری به حاکميت انتقالی ِآوان ھمان از و بود افغانستان

 .داد ادامه آن ھاى شيهحا و ِدرون قدرت در خود سياسى حيات به وغيره جمھور مشاور رئيس و وزير

 نبوده منتفى گاه کلى ھيچ صورته ب سياسی قدرت در اسالمى شراکت حزب مسألۀ که رساند می وضاحت به حقيقت اين

 يک مبناى برً دقيقا .نيست و بيش نبودهه ای افسان باشد، شده ترسيم جنايتکار ِحزب عليه اين که قرمزی ِخاص خطوط و

 آن فعاالن و ھا کادر از بخشى ورود شد، گذاشته به نمايش تئاترسياسى بعدى ھاى ردهپ که است ِواقعيت سياسى چنين

 رأس در اش، جھانی و حاميان حکومت رسمى ئيدأت با و اسالمى حزب و نشان نام با و ارغنديوال رھبرى تحت حزب

گرديدند؛  سياسى قدرت اردو جمھوری، تقلبى رياست ِانتخابات در غنى اشرف از حمايت با ًامريکا، عمال حاکمۀ قدرت

 ِمساعد ھاى زمينه تفاھمنامۀ رسمى با که است حزب آن کليت به رسميت بخشيدن برگيرندۀ در ِتئاتر اين دوم پردۀ اجراى

 و گردد، می آماده دولتى رسمى تفاھمنامۀً عمال که است تئاترسياسی دوم پردۀ تحقق و براى شود می فراھم امتيازگيرى

 .گردد تنظيم می و تعريفً قانونا جايگاھش بعدی در سنياريوھای مجدد آفرينى نقش براى سياسى الماس ترين شعبۀ جانى
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 به گذاشتن احترام و جنايتکاران تاريخ به بخشيدن رسميت کلی تأھي يک اسالمی در حزب و حکومت ميان تفاھمً اساسا

 نگيرد قرار مؤاخذه مورد شده مرتکب که يتیبابت جنا کسى که شود می تصريح و است دولت از جانب آنھا جالل و جاه

 .نگردد بازخواست نشود، سپرده عدالت دست و به

 و حزب اسالمى از فرمان صدور و نامه تفاھم با ًعمال ھمپالگی ھايشان و غنی رھبری به کنونى ارتجاعى دولت

 به وخدمت ثواب عين را ناياتشتمام ج يعنی است؛ آورده عمل به قدردانى ًو رسما نموده اتھام رفع حکمتيار رھبرش

 .کند می تعريف انسان افغانستان

 و بوده نظامى و قابليت سياسى اجتماعی، اعتبار ھرگونه فاقد حزب اسالمى که شود می انجام زمانى ًدقيقا تفاھم اين

اين   .است زمحر و آشکار افغانستان از ِدر بيرون ھم و درون در ھم ھمه، به اش پارچه و پارچه خورده شکست ماھيت

 بر و نداشته ھم را واحد ادارى يک حتى تصرف یئتوانا نظامى از لحاظ سال پانزده اين طى اسالمى ارتجاعى نيروى

لحاظ  از اسالمى حزب که شود می اجرائی حقيقت زمانى در تفاھمنامه اين .شود مسلط کشور نتوانست از بخشى ھيچ

 برخوردار آن از در افغانستان اخوانيزم که است اش سردى جنگ جايگاهو  اتوريته فاقد و دارد اضمحالل به رو ھويتی

پراتيک  ديگر جانب از .شد می گرفته کاره ب صورت وسيعه ب زمان، آن سياسى و فکرى جايگاه معتبر حيثه ب و بود

 ھمچون ياناتىجر واقعى چھرۀ، بود استوار آدم و عالم فزيکى محو و ويران کردن بر که حزب اين جنايتبار و وحشتناک

در  حتى حزب اين اعتبار و نيرو .گذاشت چشم مردم جلو و ساخت برمال گان ھمه بر را در افغانستان اسالمی حزب

ه ب فعاليتش، سالھاى طى که یيتاريخ ھاى جنايتکارى از بلندى و ليست طويل اثر به نيز اش گذشته ھواخواھان ميان

ثبت  به تجدد مظاھر و مدنيته علي جامعه، مردمان ملکى عليه عريان صورت به امروز ھمين تا  و نود دھۀ ِخصوص

 .است مواجه شده بست بن به و تضعيف است، رسانيده

 اين سياسى صالبت شدن خارج رده از نمايانگر خود نظامى، سياسى چنين وضعيت يک در اسالمى حزب گرفتن قرار

 و حد بى پشتيبانى از جھاد که و جنگ ھاى دوره سان به آن مانور نظامى قدرت و افغانستان اخوانيزم در جنبش حزب

 .می باشد بود، برخوردار عرب و بورژوازى وغرب امريکا مرز

 را طلب جاه حزب اين که بود اين حزب براى دولت معلوم قبل از ھاىی و امتيازدھ باز آغوش که اينست آشکار واقعيت

 براى دولت نظامى سياسى و فشار نه است، نمود ترغيب  ترھيأت عمومی يک در سياسی قدرت به پيوستن آمدن و به

 به  و پيوستن صلح ۀپروس به نھادن گردن جزه ديگری ب راه و گزينه حزب اين نھايت در اسالمى، که حزب نابودى

 دھی امتياز به دولت مجبور موقف برتری و ضعف موضع از سرانجام ناگزير و باشد نداشته انداز چشم در را دولت

 .باشد شده

 نيستند، یئجنا جرايم ارتکاب متھم به که حزب اين زندانی اعضای آزادی"جمله  از تفاھمنامه اين از چکيدۀ بر دقت

 اين اعضای ھای-خانوادهاز  ھزار ٢٠ حدود به زمين دادن و ايران، پاکستان از آن مھاجر ھواداران به بازگشت کمک

 رسميت شناختن به وطن، از دفاع "معلوالن و ءشھدا"شمار  در حزب اين معلوالن و شدگان دادن کشته قرار حزب،

 تأمين و او "خاص احترام "برای  ويژه فرمانی صدور جھادی، رھبر و و اعزاز برجسته شخصيت عنوان به حکمتيار

 راستاى در تفاھمنامه اين سراسر نشان می دھد که وضاحته ب " حزب رھبری اقامت سه محل تا دو و امنيت ھزينه

 مردم شعور به آشکار ِتوھين نماينگر تفاھمنامه اين روح .شده است آماده حکمتيار و اسالمى حزب از و تمجيد سينتح

 .است آن به نھادن احترام افغانستان براى مردم از مطالبه و دعوت حتى و اين حزب اسالمى پراتيک ِقربانيان افغانستان،

 و ھا جنک طى تاريخ در دولتھا که اين يکى بسازد، منعکس تواند ا میر ديدگاه تا سه تفاھم اين به سوسياليستى نگاه

و  مردمى احزاب با نه ولى زده اند تفاھمات به دست رنگارنگ ھاى با اپوزيسون ناخواه خواه شان مشاجرات
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 عقايد و کارنامه در سياسى عادى روال و به انسانيت احترام از اقلى حد که یئجريانھا و ھاى انسانگرا اپوزيسيون

 ِمدعيان دروغين و ادعای فريبکارى ُرخ جنايتکارى، ِجريان چنين با یاتفاھمنامه  چنين عقد نفس .اند داشته شان سياسی

ً صريحا که مھم نچني اين قضاياى مردم در از نظرخواھى و مشورت که سازد می ثابت دھد، و می نشان را بشر حقوق

 .است علنى فريبکارى و محض دروغ دارد، يک رابطه انھاانس ھمين فرداى و امروز و سرنوشت ديروز به

 و کپک فرسوده ِدوبارۀ نھضت انسجام ِخطر افغانستان در اسالمى ھاى راست نيرو ِشدن کاسه يک و شدن تکميل دوم

بۀ تجر .کند می تمثيل را افغانستان سياسى و آيندۀ فعلى قدرت در آنھا متوازن و سياسى تشريح جايگاه و اخوانيزم زدۀ

 ھاى گرى حيله و کرنش ھا به نيرو ضعف ھنگام جريانھا اين که ساخته است ثابت سياسى اسالم جريانھای ۀگذشت

 شان ھاى خرابکارى و ويرانگرى اند پتانسيال شده نيرومند که زمانی و کنند جذب نيرو تا دوباره اند زده دست سياسى

 به نسبت تنھا نه که است افغانستان در سوسياليست و اى آزاديخواهھ نيرو تمام به باش ھشدار سوم .اند کار گرفتهه ب را

 باز تازه ھاى جبھه آن عليه متعدد مبارزاتى ھاى چارچوب در تا نمايد مى بلکه مطالبه نباشند اعتنا بىه ای پروس چنين

 ھاى پالتفرم با طرح و داد وسعت بيشتر ھرچه را آزاديخواه بايد جبھۀ .نپندارند ناچيز را مقدس اتحاد اين و اھميت نموده

 .ساخت مشخص را متعدد مبارزاتى ھاى عرصه اين مشترک،

 آنھا ومردۀ زنده جنايتکار سردسته ھاى و سياسى اسالم طيف پراتيک تمامى در ريشه حکمتيار آمدن با مخالف ۀريش

 داده تشکيل مدت اين طی را حاکمه قدرت از وسيعى متنوع بخش ساختارھای و اشکال در سياسی نيروھای اسالم .دارد

 که اين جزؤم و اند کرده تبديل پراتيک خود و ھا سياست ترين ِضدبشرى ِبه جوالنگاه سال چھل حدود را افغانستان و اند

 جنبش عکس اينه ب بلکه ندارد، را شان ھاى دسته و ِجنايتکاران معروف بخشايش حق کنونى دولت ارتجاعى

 در بايد که اند مردم تمام و باالخره شده قربانى ِدونسل اسالمی، اپارتايد اسير و شدهسرکوب  ِزنان مردم، آزاديخواھانۀ

 حزاباو  اسالمى حزب و جنايات پراتيک برابر که در بگيرند تصميم وحشت و رعب بدون و و آزاد باز فضای يک

 تمام با و انداخت راه بايد مردمى را مطالبۀ ِفاز اين .باشند عدالتی چگونه خواھان تأمين و بگويند چه آن سنخ ھم و برادر

 .برخاست به دفاع آن از امکان و نيرو

 

 
 


