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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

  ٢٠١۶ نومبر ٢٢

  

  !نيست" ترمپ"به " آری"، "کلينتن"به " نه"
٢  

 سؤاالتی که در قسمت ادامه دھيم، الز م می دانم نخست به" ترمپ"قبل از اين که بحث ما را به ارتباط چرائی انتخاب 

فرزند فرقه مشر متقاعد " عزيز عسکر زاده"بر " بينش" اول نوشته، به ارتباط مقايسۀ پيروزی زنده ياد استاد

  .مطرح شده بود، پاسخی ھرچند فشرده ارائه داشته، در ختم آن به بحث ما ادامه دھيم" جعفرخان"

، اين بود که درست و يا "عزيزعسکر زاده"بر " بينش"نده ياد  تا جائی که اين قلم می دانم، نخستين علت پيروزی ز-١

نادرست، در ھمان مقطع تاريخی برخ اعظمی از روشنفکران ساکن در نواحی پنج و شش شھر کابل، آن مبارزه را 

اول به نمايندگان و موسپيدان چند" جعفر خان"نمی دانستند بلکه به اساس اھانتی که شخص " عزيز"و " بينش"تقابل بين 

که در " طالئی"با استخبارات خاندان " عزيز"و پسرش "  جعفر خان"نموده بود و به اساس تعلقات استخباراتی شخص 

ًبعد از رھائی آنھا از زندان کامال از پرده بيرون افتاد؛ کسانی که در آن مبارزه " سيد اسماعيل بلخی"افشای حرکت 

  و و سياست ھای ضد ملی و تفرقه افگنانۀ آنھا دانسته با شور" طالئی"ان حصه گرفتند، آن را به مثابۀ مبارزه عليه خاند

آن رزم را " طالئی"شعفی در آن مبارزه حصه می گرفتند، توگوئی ھريک برای خود و برای نابودی مستقيم خاندان 

  .پذيرا شده اند

ده که وقتی مردم يک کشور، يک شھر و تاريخ اين حقيقت را نه تنھا در افغانستان بلکه در سراسر جھان به اثبات رساني

يا يک محل، امری را مختص به خود بدانند و در پی دفاع از آن برآيند، ھيچ نيروی ضد مردميی ھرچند خيلی ھم مقتدر 

. يد و يا باشد، توان آن را ندارد تا برای ھميشه از پيروزی آن خواست مردمی جلو گيری به عمل آردآو توانمند به نظر 

ی برجستۀ تاريخی آن را ما می توانيم در کشور خود ما بعد از شکست ھا و فرارھای  مفتضحانۀ اوالدۀ نمونه ھا

از مقابل انگليس، و ايستادگی پيروزمندانۀ مردم افغانستان در دفع تجاوزات آن کشور، در " سردار پاينده محمد خان"

زم شوروی متوفا و در عرصۀ بين المللی از بزرگترين مبارزۀ ظفرمندانۀ مردم افغانستان عليه تجاوز سوسيال امپريالي

م شوروی عليه جنايات و استيالی فاشيزم و پيروزی حماسی خلق ويتنام عليه دنمونۀ تاريخی آن در جنگ کبير ميھنی مر

  .تجاوزات و جنايات امپرياليزم جنايتگستر امريکا، يادآوری نمائيم
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وارد عرصۀ مبارزه و رقابت شده " کلينتن"ل، آنھائی که برای خانم الزم به نوشتن نيست که خالف رزم مردم چنداو

بودند، به جرأت می توان گفت که ھيچ يک از آنھا آن رزم را رزم و نبرد خود نمی دانستند، بلکه ھريک از شخص 

ای لقمۀ نانی در آن گرفته تا دور ترين افراد گرد آمده در ستاد انتخاباتی وی، به نيکوئی می دانستند که بر" کلينتن"خانم 

  ".از برای جان"می رزميد نه " نان"نبرد حصه گرفته اند، به گفتۀ شاعر ھريک برای 

.  نکتۀ دوم در آن مبارزه و مقايسۀ آن با وضعيت فعلی، تفاوت فاحش بين ارزش ھای حاکم در دو کشور متفاوت است-٢

معۀ افغانستان حاکميت داشت و ھر انسانی ھر عملی به عبارت ديگر در حالی که در افغانستان ارزش ھای اجتماعی جا

" ارزش ھای امريکائی"، "کلينتن"را بر مبنای ھمان ارزشھا، محک می زد، در جامعۀ امريکا به گفتۀ شخص خانم 

  .حاکم بوده انسانھا به ناگزير تحت سيطرۀ آن عملکرد شان را عيار می سازند

ی را در نظر بگيريم، به وضاحت ديده می شود اخالقصرف چند ارزش ھرگاه در اينجا از مجموع ارزشھای اجتماعی، 

را اھانتی بر خود، بر شرف و بر ارزشھای شان می " عزيز عسکر زاده"که چرا مردم عادی کوچه و بازار، پيروزی 

  .وجود نداشته است" ترمپ"و " کلينتن"دانستند، در حالی که چنين اختالف ارزشی بين 

  .  ھر دو را در نظر بگيريمنبود" قمارباز"، يعنی "ترمپ"و " عزيز عسکر زاده"ترک ًمثال يکی از وجوه مش

، در جمع * سورۀ بقره٢١٩ سورۀ مائده و آيت ٩١ و ٩٠گذشته از آن که برای تمام مؤمنان قمار به اساس حکم آيات 

يجه ھيچ فرد مؤمنی به خود اين اجازه ًناھان کبيره به شمار رفته و قرآن اکيدا به اجتناب از آن امر نموده است که در نتگ

را نمی دھد تا افرادی از آن قماش را وکيل و نمايندۀ خود انتخاب نمايد، در عرف ھم مردم افغانستان بر دو نوع 

  .شخصيت ھيچ نوع اعتمادی نداشتند، يکی چرسی و ديگری ھم قمار باز

قول و قرارش، حرف و گفتار وی را زير سؤال می برد، عدم اعتماد در مورد انسان چرسی اگر بيشتر با بی اعتنائی به 

بر مبنای باور مردم، قمار می توانست از يک انسان . در مورد انسان قمار باز، مجموع عملکردش را نفی می نمود

انسانی بسازد که وقتی در ... عادی، يک دزد، يک ناموس فروش، يک جاسوس، يک مال مردم خور، يک قاتل و يک

می ماند، دست به ھر عملی می زد، از گروی خانه و موترش گرفته، تا زن و خواھرش را به عقد " تواسوخ"قمار 

، در ميان باشد، مرز ھا "عزيز عسکرزاده"و " بينش"در نتيجه وقتی مسألۀ انتخاب و مقايسه بين  ... برنده در آوردن

انی برده باشد، حاضر می شود دستش را در آنقدر روشن و شفاف است که کمتر کسی که بوئی از وجدان اسالمی و انس

  . رأی بدھد" عزيز عسکرزاده"دست يک دزد ناموس گذاشته و به فردی از قماش 

و " کلينتن"قرار باشد مقايسه و انتخاب بين " عزيز عسکرزاده"و " بينش"ھرگاه صرف در ھمين مورد، به جای 

 موضع را نمی تواند عي" کلينتن"ادعائی خانم " ھای امريکائیارزش "به اساس اشتغال به قمار انجام يابد، آيا " ترمپ"

  باز تاب دھد؟؟

خالف جامعۀ آنروز افغانستان قمار و قمار " ارزش ھای امريکائی"زيرا در . روشن است که جواب سؤال منفی است

رسميت شناخته خانه داشتن، نه تنھا يک امر مذموم، زشت و شرم آور نيست بلکه به مثابۀ يک شغل و يک حرفه به 

در " تاج محل"به خود افتخار می کند که از طريق افتتاح قمار خانۀ معروف " ترمپ"شده، قمار بازی از قماش 

  .شرق امريکا، صد ھا نفر را استخدام نموده، ميليونھا دالر ساالنه ماليه و تکس می پردازد"  سيتیيکاتالنت"

 در تانک تيل بپردازی بايد، ده دقيقه صبر نمائی تا پيرمرد و يا پير  دالر پول تيل را٢٠در جامعه ای که وقتی بخواھی 

وقتی بخواھی به يک خشکه که  در جامعه ای د،زنی که پايش به لب گور است، از بازی با کارتھای قمارش خالص شو

قمار نصب و کز خريد بروی، می بينی که در ھر گوشۀ آن يک و يا چند ماشين ی، رستوران، سينما، فروشگاه و مرشوئ

ھستند، در چنين جامعه ای، قمار بازی " برد و باخت"از جوان گرفته تا پير و حتا در برخی ھا، نوجوانان مصروف 
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بدان فخر می نمايد، در نتيجه نمی توان فردی را " کلينتن"است که خانم " ارزش ھای فرھنگی امريکائی"بخشی از آن 

از جامعه راند و وی را فاقد صالحيت اخالقی " ای فرھنگی امريکائیارزش ھ"به خاطر قمارباز بودنش يعنی معرف 

  .برای اشتغال مقام رياست جمھوری در امريکا معرفی نموده مردم را عليه وی بسيج کرد

فرقه مشر "، آنگاھی که قرار شد تا مقابل ارادۀ ١٣۴٨ ھمان طوری که در قسمت اول اين مختصر نگاشتم، در سال -٣

دگی صورت گيرد، اولين مسأله ای که مطرح گرديد، اين بود که چه کسی می تواند ضمن آن که ايستا" جعفر خان

بھترين معرف باشندگان چنداول به شمار آيد، روشنترين خط فاصل بين خوب و بد، بين مبارز و جاسوس، بين دانشمند 

 حين انتخاب قرار نگيرد، اينجا بود و بی دانش، بين متقی و گناھکار باشد، تا رأی دھنده حتا برای يک لحظه در شک

را که انسانی بود دانشمند، شجاع و متقی در " بينش"به رسميت شناخته شدۀ مذھبی و اجتماعی ارزشھای که بر مبنای 

  .کم سواد، جبون و شقی کانديد نمودند" عزيز عسکرزادۀ"مقابل 

ًھر چند اين تفاوت ھا برای نسلی که در آن زمان، در آن نبرد حصه گرفتند، کامال آشکار بود صرف برای آنعده از 

داشته ، يا نخواسته اند و يا ھم فرصت نيافته اند تا در مورد تحقيق " بينش"خوانندگانی که يا جوانتر از آنند تا شناختی از 

  :نمايند، بايد بنويسم

بود، يکی از سخنوران معروف مذھبی و از جمع آنھائی که " ليسۀ نجات" معلم زبان و ادبيات در "محمد يوسف بينش"

را که برخی از مؤرخين به " آزاديخواھی"ياد نمايد تالش می ورزيد تا وجوه " حسين بن علی"ھروقتی می خواست از 

ظاھر "فات ناشايستی را که شخص ، تمام ص"يزيد بن معاويه" ساختن نامبرده نسبت داده اند، برجسته ساخته، با سمبول

" حسين بن علی"پادشاه افغانستان و حواريونش بدان متصف بودند، برجسته ساخته، به ھمان سانی که به قيام " خان

  .عليه چنان مفاسد و مظالمی قيام نمايند" حسين گونه"صحه می گذاشت، از شنوندگانش نيز می خواست تا 

کوته قفلی ھای صدارت و دھمزنگ گذشتانده، وقتی بعد از ھفت سال، در  سال زندان را به ھمين علت برای مدت ھفت

زندگی دنيا عقيده "نسبت می دھند مبنی بر اين که " حسين بن علی"از زندان بيرون شد، صحبتش را به جمله ای که به 

بزرگترين جھاد "  پيامبر اسالم، آغاز نموده با صراحت کامل اعالم داشت که به اساس حديث" است و پيکار در راه آن

 که وقتی از طرف مردم ،به ارتباط تقوايش ھم ھمين بس". ھا نزد خداوند ابراز کلمۀ حق است نزد امام و پيشوای جابر

  :خواسته شد تا خود را کانديد نمايد، بدون کمترين پروائی، آستين کھنه و شاريده اش را به ھمه نشانداده گفت

ه به مشکل چرخ خانواده ام را می گردانم، وقتی در تکيه ھا حاضر می شوم چون از جانبی خود من يک معلم ھستم ک"

الی چنداول را  ندارم و از جانب ديگر نمی خواھم با پول کس ويا کسان ديگری " قلعۀ موسی"توان گرفتن تکسی از 

کوچکترين امکان . استفاده می نمايمخود را به تکيه رسانيده، زير بار منت آنھا قرار گيرم از سرويس ھای عمومی 

به نظر من بھتر است برويد . مادی جھت مصارف يک مبارزۀ پارلمانی را که مردم لکھا افغانی مصرف می کنند ندارم

باز ھم اگر يک انسان با جيب خالی را الزم داريد، . کسی را کانديد نمائيد که توان پرداخت چنان مصارفی را داشته باشد

ھرچند می دانم که در جامعۀ ما نه پارلمان کاری می تواند . يتی که مردم بر دوشم بگذارند، فرار نمی کنممن از مسؤول

  ..."**انجام دھد و نه ھم

گذشته از کم سواد بودنش، چيزی از کلمۀ تقوا به گوشش نخورده در " عزيز عسکرزاده"در حالی که در طرف مقابلش، 

  . مايگی اش را در عمل به اثبات می رسانيدعمل با جاسوسی برای دولت، جبن و بی

يا کسی می آرا بخواھيم از لحاظ شخصيتی مورد مقايسه قرار دھيم، " ترامپ"و " کلينتن"حال اگر قرار باشد، خانم 

  تواند ادعا کند که بين آنھا تفاوت زيادی وجود داشته و دارد؟

  :ده اند، در خطوط کلی خود شامل چند قسمت استياد نمو" ترمپ"صفات مذموم و زشت شخصی را  که رسانه ھا از 
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  . قمار باز و صاحب کازينو است-

  .چران است  زن باره و چشم-

  . ضد زن  و مرد ساالر است-

  . ضد خارجی، راسيست و فاشيست است-

   تعصب مذھبی داشته، ضد اسالم است-

ھا صحت داشته باشد، مگر ھمين خصوصيات ھرگاه به نکات باال به دقت نگريسته شود به فرض آن که تمام اين ادعا 

در کل را نمی سازد؟ مگر سرمايۀ قمار در امريکا امر قانونی نيست؟ مگر سرمايۀ " ارزش ھای امريکائی"بخشی از 

 ميليارد دالر تنھا در امريکا در دوران نيست؟ مگر ھمين جناح سرمايه ھم اکنون از طريق ٣٠٠سکس ساالنه بيش از 

به مثابۀ فردی که دربستر حاکميت " ترمپ"رف آزادی جنسی در امريکا نيست؟ اين درست که سينما و مجالت مع

ی کمتر از در ھمين زمينه چيز" کلينتن"خانم فرھنگ مرد ساالر پرورش يافته، می تواند زن ستيز باشد، مگر شخص 

ان کاری دست يازيدند، مگر رأی دادند، چرا به چن" ترمپ" ميليون زنی که برای ١٢وی است؟ اگر چنين است حدود 

را زن معامله گری معرفی داشتند که جھت رسيدن به اھداف سياسی اش، با " کلينتن"غير از اين است که آنھا خانم 

، در عمل به ھويت زنانۀ خودش و  حين رسوائی ھای شوھرش و جدائی را به امروز گذاشتنامتناع از گرفتن طالق

 وقتی پای ضديت با خارجی، راسيسزم، فاشيزم و تعصب مذھبی در ميان می آيد آيا ميليارد ھا زن ديگر خيانت ورزيد؟

وقتی . در عمل به اثبات نرسانيده که وی نيز ھيچ کم و کاستی نسبت به حريفش نداشته و ندارد" کلينتن"شخص خانم 

عراق که منجر به مرگ خودش اعتراف می نمايد که گذشته از توافق با ھمسرش در قسمت ادامۀ محاصرۀ غير انسانی 

شوھرش را وی به " است نوشته که یبيش از يک ميليون کودک گرديد و ھمچنان به اساس ادعای خودش در کتاب

ھمه می توانيم وجد شبيه به " يوتيوپ"تشويق و ترغيب نموده است، و وقتی از طريق ويديو ھای " بمباران يوگوساالويا

بوده " ترمپ"يا می شود گفت وی چيز ديگری غير از آ مشاھد کنيم، - فی قذا-يک انسان شدن رقص وی را از کشته 

  است؟

وقتی اين ھمه تشابه را بين ھر دو کانديد و وجوه مشترک شان را می بينيم بايد قبول نمائيم که علت شکست يکی و 

 ۴برای "اشته تا بدان وادرا نبوده، بلکه عوامل ديگری رأی دھندۀ امريکائی " شخصيتی"پيروزی آن ديگری مسائل 

سال ديگر با سپردن سرنوشتش به دست يک قمار باز زن باره، دوام نظام ننگين و ضد انسانی امپرياليستی را رقم بزند، 

  :نمائيمداليلی که اميد در قسمت و يا ھم قسمت ھای بعدی اين مختصر بدان اشاره 

  ادامه دارد 

   

  :پينوشت

  :آيات قرآن به ارتباط قمار*
َيا أيھ َُّ َا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون َ َ َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ ُْ َ ََّّ ََّ َُ َُ َْ ْ ْ َْ ِ َّ ْ ِْ َ َ َ َْ ٌَ ِ َ َْ َْ َ َْ ْ ُإنما يريد ﴾ ٩٠﴿ِ ِ ُ َ َّ ِ

ِالشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر  ْ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ َ َْ ََّ ُ ُ َْ ُْ ْ َ َوالميسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فھل أنتم منتھون ُ َ َُ َُ ْ ُْ ْ ُْ َ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َِ َّْ ِ َ َ ََّ ِ ِْ ُ َّ َ ْ﴿٩١ ﴾
  المائده

از عمل شيطانند پس از آنھا دورى گزينيد ] و[ و بتھا و تيرھاى قرعه پليدند قمار ايد شراب و  اى كسانى كه ايمان آورده
 ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند و شما را از ياد قمار خواھد با شراب و  ھمانا شيطان مى)٩٠(باشد كه رستگار شويد 

  )٩١(خدا و از نماز باز دارد پس آيا شما دست برمى داريد 
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َيسألونك عن الخمر والميسر قل فيھما إثم كبير ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھم َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ٌ ِ ِْ َ َ َ َْ ُ ُ َُ َْ َ َُ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َِ َّ ٌ ِ َِ ْ ْ ُْ ِ ِ ْ َ َ َا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك ُ َ َِ َِ ََ َ َْ َ َْ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ

َيبين هللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون  ُ َُّ َ َ َ ْ ُ َُّ ََّ َ ََ َِ ْ ُ ُ ُ پرسند بگو در آن دوگناھى بزرك و   از تو مى قمار درباره شراب و﴾ البقره ٢١٩﴿ِّ
پرسند چه چيزى انفاق كنند بگو مازاد  از تو مى گناھشان از سودشان بزرگتر است و ] لى[سودھائى براى مردم است و

  )٢١٩( گرداند باشد كه بينديشيد  براى شما روشن مى] خود را[را اين گونه خداوند آيات ] بر نيازمندى خود[
ی ملت ما در تقابل با مزدوران روس اکه از جملۀ شھد" بينش" اختالف عميق ايدئولوژيک بين اين قلم و زنده ياد -**

، نمی تواند مانع از آن شود تا نکات مثبت حيات سياسی و شخصی اش را از قلم به دور افگنده، به مانند برخی می باشد
  .نتوانم خوب غير از خود را ببينم

  


