
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

  
  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٣

  سخن سردبير

  
 عالی شورای «و  رھبری حکمتيار به اسالمی حزب اصلی ۀشاخ ھای زياد، بستان و بده و زنی چانه از پس سرانجام

 دھی که سھم و خواھی سھم اين ۀنتيج در .کردند  امضاء شان  را ميان» صلح « ۀنام حکومت پوشالی تفاھم» صلح

 با نامه تفاھم داشت، اين به ھمراه نيز را امريکا امپرياليسم رأس در کشورھای امپرياليستی آشکار ۀديئيتأ و حمايت

 اعضای بيگاه و گاه ھای کشيدن و عربده غنی اشرف سخنرانی و حکمتيار جانب بيشتر از مطالبات طرح و سخنرانی

 گاننمايند از که يکی اسالمی حزب ھرچند .شد ئینھا آن، پای دو تن اين امضای و تجمع اين در اسالمی حاضر حزب

 ھمان آوان از ولی است شده تقسيم مختلفی دسته ھای و ھا جناح به رفت می شمار به در افغانستان سياسی اسالم اصلی

 مدارج و سياسی قدرت در اين حزب طالبان اسالمی امارت سرنگونی و از اشغال پس دولت نھاد مھندسی و گيری شکل

 يافته سياسی رسميت احزاب عنوان به نه تنھا کدام ھر ھای انشعابی دسته .است داشته اساسی نقش و سھم اقتدار آن عالی

 .اند نموده نيز معرفی را ئیکانديداتور ھا جمھوری رياست ستقبلی پ انتخابات دور دو در بلکه اند

 که کسانی ورنه است در قدرت حکمتيار شخص ساختن شريک واقع شامل در صلح ۀپروس عنوان تحت کنونی ۀغايل

 اشرف غنی رھبری به  » ملی وحدت دولت«با » صلح « مذاکرات  وارد اسالمی حزب نمايندگان تأحيث ھي به امروز

 در اسالمی حزب سران و ھا کنندگان جناح کمپاين و سخنگو عنوان به که خود اند اشخاصی اند شده عبدهللا عبدهللا و

 .کريم امين جمله از کردند، می علنی و فعاليت کار پوشالی دولت اقتدار مرکز در و اند فعال بوده گذشته

 خوان در حکمتيار ساختن گلبدين سھيم اقعو در بلکه اسالمی با حزب صلح نه شود می کرنا و بوق در که آنچه پس

 جانيان اسالمی و دزدان ۀحلق آخور، از ھم و خورد توبره می از ھم سال ١۵ اين طی که او با پيوستن .است قدرت
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 منشعب جناح سه از رھبران برخی تنھا گردد؛ می تر متصل و تر  تکميل- مردم سرنوشت و جامعه بر مسلط قومی

 ھای قدرت ئی منطقه ستراتيژی و سياسی پاکستان ستراتيژی به خدمت در شان  مصرفتاريخ ھنوز که طالبان

 ارتجاعی نيروھای و تکميلی ئینھا حلقه و پروسه اين شامل است، سر نرسيده به امريکا امپرياليسم جمله از امپرياليستی

 .نشده است قدرت سرير بر

 افغانستان ۀسياسی جامع ۀعرص در و جنگ ادينمي در و مکانی وزن آن از حکمتيار رھبری به اسالمی حزب

 قدرت به سياسی فشار کاھش و بھبود امنيت و نظامی تحوالت در یتغيير او با» صلح « بتواند  که نيست برخوردار

 با که است یجاني و مفلوک منفور، ۀچھر يک ارتجاع اسالمی سران ساير کنار در حکمتيار .بياورد را بار حاکمه

 به مرد زن و جوان و پير از مردم زحمتکش تمام و تام اکثريت عميق نفرت حق مورده ب دارد، که یخونبار ۀتاريخچ

 .باشد می کابل ويژه شھروندان

 حواشی و وابسته و نھادھای روشنفکران از برخی خوشبينی تواند که نمی کنند می عمل و ھستند زيادی ھای لفهؤم

 .سازد متحقق صلح ۀپروس از شان نيتی وجود خوش با را حاکميت

 ئینبرد نيرو ھای در ميدان و جاری جدال متن در حکميتيار رھبری اسالمی به حزب رفت اشاره بدان فوق در چنانچه

در  که ھم آنعده .بياورد بار به حکومت به نفع ءقوا توازن تغيير در تأثيری اش رزمی و نيروی نظامی توان که نيست

 گینمايند مدعی نيروی اصلی عنوان به طالبان تسلط از پس بودند فعاليت نظامی مشغول حزب اين رھبری تحت گذشته

 طالبان به اسالمی امارت پرچم زير عمل در شئونيسم پشتون، و تباری ناسيوناليسم علمبردار و ھمچنين سياسی اسالم از

 .شدند گمارده خدمت

 داد دست از را اش موجوديت اجتماعی مادی و یعين لحاظ به حتی حاکميت طالبان، دوران دوران، آن در اسالمی حزب

 ايدئولوژيکش و سياسی وجود ابراز ابزارھای اين حزب و گشت استحاله طالبان برتر قدرت در در بست نيروھايش و

َدنائت و جنايت از خونبار تاريخ يک جزه ب چيزی بيشتر و داد دست از قطع طوره ب را  کادر و مردم عموم اذھان  درَ

 .نماند جا به از آن اریمتو رھبری

 تحت بن در کنفرانس حزب اين از مانده باز ھای جناح اسالمی طالبان، امارت سرنگونی و افغانستان اشغال از پس

 حامد رھبری به حاکميت باالی ھای در رده آن از پس و داشتند مشارکت جرير رھبری ھمايون به قبرس تأھي عنوان

 رقيب دو نظار شورای و اسالمی جمعيت رنگ پر دليل حضور به اما گلبدين فرد .گرفتند موقف و نقش کرزی نيز

 اعالم طالبان پرچم زير و ماند بی نصيب دستگاه و دم اين نعمت خوان از  پاکستانستراتيژی ھمچنين و قبلی قدرتمند

 .نمود جھاد

 آن فترت و  ضعف از حاکی لب قدرت سر از نه» صلح « نھاد نام ۀو غايل ملی وحدت دولت به حکمتيار فرد پيوستن

  .است

 سرمايه ئی منطقه ستراتيژیو  پوشالی دولت تحکيم خدمت در سال اين پانزده طی انصارش و اعوان تمام که حکمتياری

 با نبرد ۀعرص ۀپنب پھلوان خود تواند نمی نموده است، خدمت و مجاھدت امريکا رأس امپرياليسم در جھانی داری

   .باشد ديروزی اش حاميان و ربابانا  و» جھانخوار استکبار«

 کشور، در جھانی و ئی منطقه دخل ھای ذی قدرت کستراتيژي ھای سياست و معادالت قدرت در وجودش که ھرچند

 رھبری به پشتون جناح تبارگرايان حاکميت، از جناحی ولی اعتباری ندارد، و ارزش ھم ساده، ۀمھر يک به عنوان حتی

جمله  از حاکميت درون ديگر رقبای با  قدرتۀمنازع در خودشان منافع تأمين و ضعموا برای تحکيم غنی، اشرف

 .ببرد بھينه استفاده می خواھد منفور و سوخته ۀمھر اين از عبدهللا، رھبری عبدهللا تحت متحدانش و اسالمی جمعيت
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 شعبده اين به ھا عرصه تمامدر  پی در پی ھای ناکامی توجيه برای و ھمچنين اقتدار تحکيم جھت در حاميانش و رژيم

با » صلح« چون یئمحتوا بی سناريوھای نمايش گذاشتن به با که پندارند می چنين و دارند مضحک نياز ھای بازی

 خوانده کور اما .يابند دست اجتماعی مشروعيت از نوعی به تا خاک بپاشاند مردم ھای توده چشم بر توانند می حکمتيار

می  دستی تر با و نمايند می که خودفريبی اند پوشالی رژيم سران اين که اند کرده  درکخوبی به را اين مردم اند،

 قماش ھم جانی سفاک يک و بدمند ۀتاز دم مفلوکش  و مسؤولين واعضاء» صلح عالی شورای «متعفن  ۀبه الش خواھند

 .سازند شريک قدرت خوان در دارد، ئیيد طوال بربريت و توحش در را که شان

 بر ابطال حکم چيزی از ھر بيشتر بغالن و ھلمند و کندز به طالبان ۀحمالت گسترد کشور، ۀگوش چھار در نگج تشديد

 . است» صلح « ۀ پروس- عنوان زير شدن ھمکاسه برای قومی ارتجاع اسالمی ۀمذبوحان تالش

 حلقه اين به نيز طالبان زود يا دير .است مواضعش استحکام و صف تحکيم تالش در  و ظواھر اشکال تمام در ارتجاع

 سوسياليستی جنبش آن رأس در و خواھی آزادی جنبش است صف متشتت و غايب ميان اين در آنچه .خواھند پيوست

 .است زحمتکش اقشار و کارگر ۀطبق

 

 ٣١ شمارۀ -سوسياليسم کارگری: منبع 
 


