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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 بريالی  .ح
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 "وعبدهللا غنى" ِوحدت حكومت دوسالگى
 زير رتجعم حاکمان که شود می دوسال .گذرد می "ملى وحدت"حکومت  نام به معجونى از که شود می دوسال حدود

 اين و اند بوده به حق خود اينھا که سازند ثابت تا اند گرفته گروگان به را افغانستان مردم تقلبى، انتخابات نتائج عنوان

 کشورھای عظيم مالی منابع که دوسال اين طى .می کنند تصور اشتباه و فھمند مى غلط که اند افغانستان مردم

 افغانستان جامعۀ بر اثراتی چه کردند، سرازير افغانستان در خودشان نافعم تحکيم و دفاع براى غرب امپرياليستی

  .شود می پرداخته مسأله اين به عرصه چند در مختصر صورت به کوتاه مطلب اين در است؟ گذاشته

 

 - اسىيس عرصۀ در ١

 و جعل با که است گذشته سال١۵ در ھا حکومت ترين کفايت وبى ترين شکننده ترين، ناکام از يکى ملى وحدت حکومت

 که از آنجائی ولى داشتند قرار برابرھم در شدت به معرکه گيرى اول در فيگوری که دو .شد تحميل بر مردم آراء تقلب

 سفرۀ دور اکراه با ولو امريکا ِو ھدايت مشوره با و افتاد بام از جھانيان ھمۀ آنھا نزد جعلى انتخابات رسوائی طشت

 بود کجى ديوار  ھمان"ملى وحدت " اين .گذاشتند " ملى وحدت"مضحک  اسم اتحادى ينچن بر و نشستند تقسيم قدرت

 .جھان برمال شد نقاط اقصا در سومى جھان به خصوص بورژوازى ھرحاکميت مانند آن بى کفايتى اصل آن پناه در که

 اين بدفرجامى وسکار ناق اول ھمان از ومذھبى، وقومى گروپى اصطکاک منافع در و مريض ھميشه ِساختار اين

 اثر تبليغات در بورژوازى انتخابات از که را متعدد روشنفکرى ھاى ودسته ھا گروه خيال و صدا درآورد به را حاکميت

 وعده برابر ًاساسا در اين دوسال طى حکومت اين .کرد تبدل سراب ،به دموکراتيک داشتند فريبندۀ ِتجسم آن کنندۀ کر

 امنيتى موافقتنامۀ امضاى اگر ًمثال .است انجام نداده را کارى ھيچ داد، می مردم به اتانتخاب قبل از که دروغينى ھاى

 : بزنيم مثال کرد صادر را افغانستان در نظامى  پايگاه٩ ايجاد براى رسمى مجوز که را وافغانستان ميان امريکا

 کنونى ِبيشتر حاکميت ساختن بازيچه و اامريک به افغانستان ِبيشتر وابستگى راستاى در ُجز اقدامى معاھده اين تصويب

 به عکسش بلکه نيست پيشروى کار و که تنھا نه توافقنامه اين امضاى ھا ما سوسياليست نظر به .ندارد ارمغان به چيزى

که به  حالی در .آورد ارمغان به افغانستان را براى وناتو امريکا به نسبت تر فروان گوشى به حلقه بيشتر و خودفروشى

 حکومت از افتخارات يکى را ننگين معاھدۀ اين ھمرکابانشان از  وبرخىوعبدهللا غنى آن مفتضح صورت وبه عکس

 .آورند مى حساب به خود
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 تأمين توافق يا اين معاھده مفاد ترين اعظمى و بيشترين که ساختيم وابستگى روشن معاھدۀ اين امضاى ِزمان ھمان در ما

 امريکا دست جانبى از و دارد دنبال به در منطقه وھم افغانستان در ھم را امريکا ى ميليتاريست- سياسى سلطۀ تحکيم و

  .می گذارد باز مندى قوت با ، قيم حيث به افغانستان مدت در دراز و مدت کوتاه ھاى گيرى تصميم در تمام را

 

 - امنيتى يا نظامى عرصۀ در ٢

 طالبان حرکت تروريستى از تا نخواست ًقصدا وعبدهللا غنى ِيت، حاکمکرزى اپورتونيستى ِمواضع ِدوام به اين که ًاوال

 به طالبان تعريف زيرنام قبلى طلبانۀ پوچ وتسليم ِسياست ھمان ِدوام .کند ارائه مردم افغانستان براى مشخص تعريف يک

 مردم عليه بانطال ِوجنايات بيرحمانۀ وکشتار قتل برابر در را اين حاکميت پروائی بى عمق "سياسى اپوزيسون"حيث 

 .کرد تمثيل افغانستان

 را افغانسان مردم که ساله اينست دو ِحاکميت اين جانب از جانى برابر دشمن در سياسى وحيلۀ روش اين ِتبعات از يکى

 يا راھى يک دو در افغانستان در بعدى حاکميت ِيا شريکان و دشمن حيث به طالبان گروه ِعدم تشخيص ِھراس يک در

 .دھد قرار اھدخو می گمراھى

 در .دارد ربط حاکميت سياسى ھمين ِکفايت بى ھاى برنامه باً دقيقا اين عرصه در "ملى وحدت " حکومت ِوضعيتً ثانيا

 اينھا به قول اگر باشد، آمده ميان به افغانستان مردم امان براى و أمن فضاى ِبھترشدن در تحولى قرار باشد اگر داخل

 انسانھاى ِوکشتار وقتل اگر خشونت باشند، کرده خم امتيازدھى به گردن ھاى مسلح الھيو از ديگرى انواع و طالبان

 .اند يافته معکوس رشدً عمال که ھائيست ، پديده غيره و باشد شده کمتر قبل به نسبت پيمانه اش بيگناه

 سقوط البان،ط دست کندز به تصرف .پيمايد مى را خود صعودى ًکامال قوس مخالف مسير در موجود ھاى واقعيت

به  حساب بى انتحارى حمالت طالبان به دست واليات غيره و وتخار ھلمند کندز، در بدخشان، متعدد ھاى ولسوالى

 در دوسال طى را اين حاکميت جايگاه خروار نمونۀ مشت حيث ھا به راه قطع ، وفرھنگى تعلميى و آموزشى مراکز

 .دھد نشان می امنيتى عرصۀ

 سال جنورى اول از با طالبان دشمنى ترک رسمى ِإعالم با مسخره ِاين حاکميت اربابان خارج، رد که است حالی در اين

در  بخور درد به و سياسى اعتناى قابل يک نيروى حيث به اسالمى تروريسم ِشناسى به رسميت ِساز زمينه ٢٠١٥

 را وعبدهللا غنى دست ساخت ومتحک ديگر بار يک ًعمال که افغانستان گرديدند آيندۀ ساختارسياسى رسمى تعامالت

 ودر در افغانستان "تروريسم شکست" مفھوم .مضاعف گذاشت فشار زير طالبان با آنھا ِدشمنى مستقالنۀ إعالم براى

 يک تا نمايد مى پيدا شباھت زننده و ھاى تلخ وشوخى جوک به بيشتر مسخره و ھاى نظامى سياست اين در !!!منطقه

 .جدى نيمه برنامۀ بحث يا

 .پردازند مى را ھاى نابخردانه سياست چنين بھاى که ھستند مردم افغانستان اين ، بين اين در و فضا اين در دوم

،  پاکستان استخباراتى حلقات به واھى ھاى اميد بستن ، کشور اين به بازى دلقک مرز تا به پاکستان دوساله امتيازدھى

 عليه مقابله در سيستم نظامى ھدفمندانۀ تربيت و سياسى ارادۀ قداناسالمى، ف تروريسم عليه متعھدانه نبرد يک فقدان

 سياست اين که ھائيست شاخص جمله از اين حاکميت، نظامى ھاى ارگان تمام ِفاسد سيما وھويت ، مشخص دشمن

  .می سازد آشکار وضاحت به را امنتيى عرصۀ

 

 - اقتصادى عرصۀ در  -٣
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 يا تمجيد قابل و ، برجسته مشخص که است اقتصادى ھاى رصۀ دگرگونىع در راستى وچه چپى چه ھرسياستى ًاوال،

 عرصه درتمام را دالر مليارد صدھا سال١۵طى  دوستانش کمک با خود ملى منافع به براى رسيدن امريکا .شود می نفى

 براى ذارد و خطرگ اساس را افغانستان در طالبان و حکومت القاعده الترناتيف بتواند تا کرد سرازير به افغانستان ھا

 و اجتماعى و سياسى سيماى جديد به بخشيدن ھويت نام به که افغان ميان سردمداران اين در .کند مرفوع را خودش

با  ھمراه که واقتصاد سياست در ىه ئحرف غارتگراناز مشت  يک از بودند عبارت شدند عمل أفغانستان وارد اقتصادى

 و دزديدند خود براى شده سرازير مالى ھاى ظرفيت اين از إمکان داشتند و توان که تا خارجى ھاى دونر و ھا اليه

 .ساختند مروج افغانستان در آزاد اقتصاد بازار سياسى فرھنگ حيث به را مردم ِو چاپيدن دزديدن ِروند اين و چاپيدند

 يکى حيث به را فغانستانسال ا ١٥ اين طى دزد و فاسد ھاى اليه ِدستان چنين در اقتصادى مديرت و رھبرى قبضۀ دوم

ھمه  گىوابست با ھمراه اقتصادى بيمار آن مديريت جايگاه .کرد معرفى جھان ھاى حکومت ومفسد ترين بيمارترين از

 حکومت در بيمار قرارشد ِمديريت آن سلطۀ از مردم نارضايتى وحشتناک نآ و ھا عرصه تمام در افغانستان جانبۀ

 إنصاف را جايش و شود  ديگرگون،افغانستان زحمتکشان به آنھا انتخاباتى ھاى عدهاولين و نامه ب " وعبدهللا غنى" 

 کوچکترين وضيعت آن جايگزين کردن پيدا براى تنھا شود نه می ديده که ھمانسانی اما .بگيرد !!وعدالت بورژوازى

 ھاى منفعت ِشکارآ گىدست دو حاکميت و اين در سياسى ناھمگون درسلطۀ نشده بلکه گرفته دست روی یا برنامه

 ھاى مين نيازمندىأت عدم در را آن تبعات که ماند گير ھاى سياسى افتراق ھمين لجن در نيز مديريت اين عرصۀ جناحى،

 زحمتکشان دسترسى عدم ، فقر ابعاد خط گسترش زحمتکشان، ليونىيم بيکارى وسعت بيشتر در مردم، زندگى ابتدائی

 دائرۀ و توسعۀ شغلى ھاى فرصت نبود اثر به بيرونى کشور ھاى به کار يروىن فرار گستردۀ ادامۀ شغل مناسب، به

 حق نقض شکارآ جزاىا حاکميت اين سياسى ناکام ھاى سايرعرصه عددى جمع اينھا با .بينيم مى روزه ھمه وغيره فساد

 .ددھ می نشان را وحداقلى ابتدائی يک زندگى براى وابتدائی اولى حق نقض ، شھروندان افغانستان

 را ساله پانزده راه رفتۀ ھمان ومحتواى بدنه از بخشى ًساساا  خودعبدهللا و غنى حکومت ترکيب که آنجائی از ًبناء

 بستن اميد پس است، گذشته سلسلۀ إجرائی ھمان نيروىی از بخش و طراح و شريک ابعاد متنوع در و دھد می تشکيل

  .اشکار استً قبال واھى آرزومندى يک آن از اجتماعىو  اقتصادى امنيت و افغانستان انسان براى بھزيستى

 

 - مذھبىۀ درعرص  -۴

 آغاز ، آن به فراوان ِدادن نقش و مذھبى ارتجاعى نيروى بر ءاتکا با "ملى وحدت " حاکميت اين اولش روز ھمان از

 رفع کليد شاه ذھبىم خرافات وتمام ومدرسه ومسجد ومولوى مال و طالبان به دادن نشان دوستى در رغبت و ميل .شد

 لقب طالقا .شد گذارى سرمايه بااليش ئی ورسانه مالى نگاه بيشتراز وھرچه شد تلقى افغانستان مردم مشکالت

 کردن حواله عمره، حج براى جمھور رئيس خارجى سفر اولين اختصاص طالب، ھاى تروريست به سياسى اپوزيسون

، صلح شوراى رياست به طالبان رسمى و شکارآ نامدافع از نىپيرگيال نصب ، مذھبىۀ پوسيد ھاى شورا به ھا کار

 اقدامات ھمه ھا، سازى زمينه وغيره جنايتکارش حزب و حکمتيار گلبدين به سرخ فرش کردن پھن براى گىآماد

 شکل به که مذھبى ومؤسسات ھا ودستگاه مذھب از حاکميت بيشتر وحراست حفاظت براى بود يیپوپوليست ارتجاعى

 مرتجع با نزديکى در "ملى وحدت" حکومت سال دو حدود طى .شدند وکرنا بوق در و اندازى راه کننده جرمنز بسيار

 تمام در سياسى بالقوۀ ِمتحد يگانه حيث به را مذھبى ارتجاع حاکميت اين که نمود ثابت مذھبى ھای ونھاد افراد ترين

از  .ددار نمی بر قدم روشنگرى و ديگرانديشى براى سازى فضا خاطر به نيز وجب يک و گيرد می کار به معامالت

 وھشتگانه پاکستان ھفتگانه در نام به که قبلى اسالمى ھاى تنظيم تمام حکومت را اين خود ترکيب ًساساا و ديگر جانب
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با  مشترکاتى کوچکترين و يافته بنا مبنای مذھب بر حاکميت اين شالودۀ يعنى .سازد  می،داشتند تشريف ايران در

 وحجاب چادرى ، بند ُوتنبان وايزار وپيراھن پکول سرشانه، ِوشال ودستار، پتکى لنگى يا َسله .ندارد والئسيته تهمدرني

 ِرا روحانيت رژيم اين معنوى اتکاى .است اين حاکميت احترام قابل و حتمى و مقدس ھاى  سمبول،وغيره زنان براى

ه د و محسنى هللا يتآ گيالنى، پير پير مجددى، چون ده ومارطو ذوتعوي گير جن ِو رھبران خرافات و گنديدگى در غرق

 و رنگ در افغانستان "دينى صنعت" به وخرافات دين ابزار که باھمين دھد می تشکيل ديگر التاريخی ماقبل ھا چھرۀ

 .اند بخشيده خاصى رونق

 

 ٣٠سوسياليسم کاری شمارۀ : برگرفته از
 


