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 Political سياسی

  
  موسوی

٠٣.١١.٠٩  

  

  مافيای قدرت بين المللی
  و

  مضحکه انتخابات افغانستان
   

ه  ه ب ود ک ه ب ر مترقب ان غي ستان چن ستان، دست  ازعالوۀ برخیدر جريان دوھفته اخير، دو خبر ازافغان ردم افغان  م

ستان را  ی افغان ور سياس درکاران ام ز ان اختني ب س اھر متعج به . در ظ ی از ش رای برخ ا ب ه حت ر ک ن دو خب اي

ستان،  روشنفکران نيز کمتر از شوک نبود، نخست به دور دوم رفتن انتخابات به اصطالح رياست جمھوری در افغان

ستان از جانب بود و خبر دوم بعد از کناره گيری عاجل داکتر  عبدهللا، انتصاب کرزی به مقام رياست جمھوری افغان

   .بود" کميسيون انتخابات"

ا  ايی آنھ د توان ارج و داخل کشور در ح انی در خ ۀ افغ ه اصطالح مطبوعات جامع ھرچند ھر دو تصميم از طرف ب

ا از آن مورد تبصره قرار گرفته و تالش ھايی را باعث گرديد تا دنبال قانونيت و مشروعيت آ ر ھ ه خب ه ک ن دو واقع

رار  ورد بحث ق صاميی م ين ت ابی چن شريه ای علت ي ر ن مايه گرفته بودند، قلم فرسايی نمايند؛ مگر با تأسف در کمت

ه . گرفت تا خواننده قبل از آنکه مبھوت اين شعبده بازی ھای سياسی گردد، با اشراف بر داليل آن بار ديگر انزجار ب

دی . ابراز داردآنھا ران و سياست ھای حق خويش را عليه اشغالگ در اين مختصر کوشش به عمل می آيد تا نکات چن

  .در زمينه نقطه گذاری گردد، باشد کسان ديگری آنرا تکميل نمايند

ا آن  صاميم در رابطه ب ام ت ه تم تقالل سياسی ک با درنظرداشت آنکه افغانستان کشوريست اشغال شده و محروم از اس

بال می گردددر مراکزی اتخاذ  د، ھمانطوريکه ق ده دارن ً که آن مراکز مسؤوليت اشغال و کنترول افغانستان را به عھ

ال ته و پورت ان داش ستان آزاد"اين قلم بار ھا بي ستان-افغان ه شماره "  آزاد افغان ز ضمن صدور اعالمي ا ٣٧ني  خود ب

ده درات آنصراحت در آن مورد موضعگيری خويش را ابراز داشت، در کشوری اشغال ش ام مق ه تم تعمار   ک را اس

ه آرا رام ب ات و احت ل انتخاب ردم و ءتعيين می نمايد، عنوان کردن مطالبی از قبي ه خاطر فريب م ردم، تالشيست ب  م

  .پوشاندن چھرۀ کريه استعمار در پناه آن 
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ايی رژيپای ھر نوع انتخاباتی، به صورت م در چنين کشوری رفتن  شستقيم به معنای شناس ی اانده و واردم دست ن ت

رار بوده، موئ دگان تجاوز و اشغال ق د کنن د در قطار تأيي رديد چنين عملی چه بخواھد و چه ھم نخواھ ه ، می گي ا بک

تعماری، .  را از صف خاينان به ملت مجزا نمودھيچ قدرتی نمی توان ھمچو افراد ات اس چون نفس شرکت در انتخاب

  .ه امر استقالل و حاکميت ملی کشور می باشدبه معنای تأييد تجاوز و در نتيجه خيانت ب

ه  ی ک تقالل سياسی و حاکميت مل د اس ده و فاق ر نوشتيم که افغانستان کشوريست اشغال ش درات آن در خارج از ب مق

ات پوشالی .تصميم اتخاذ می گرددافغانستان به وسيلۀ اشغالگران  ی انتخاب  حال بينيم اين اصل چه تاثيری بر روند کل

  .ھفتۀ اخير داشته استبه ويژه دو

سلمات بحث خويش  به خاطر آنکه خواننده بھتر و زود تر به يک نتيجه گيری دست يافته بتواند، نخست از بعضی م

  :را آغاز می نمايم

يلۀامپرياليزم جنايت گستر امريکا با آنکه در ظاھر -١ ه وس ردم اداره ميگردد، مگر در ب ور منتخب م  رؤسای جمھ

ه عالوۀ و انحصارات غول آسای  تراست ھای ،واقعی آن کشور کارتل ھا اصل اداره کنندگان  ه ب د ک امپرياليستيی ان

  .ادارۀ خود آن کشور در ادارۀ تمام دنيای سرمايه نيز سھم خاص و تعيين کنندۀ خويش را دارند

ان صاحبان اص"بوش" -٢ ده خدمتگاران ھم ر از يک ع ه غي د ب روت و  وتمام ادارۀ متعلق به وی چيزی نبودن لی ث

  . که می بايست با تمام قواء اھداف آنھا را برآورده می ساختندقدرت

وش واداره-٣ ه از طرف ب ن شغ حامد کرزی، ھر چند در ظاھر امر خدمتگاريست ک ه اي ده است  اش ب ارده ش ل گم

د ک ايی ان ان ھ د، ھم يابی می نماين ال وی را ارزش ودن اعم ردار خود مگر درواقع بادار اصلی و کسانيکه مفيد ب ه ک

  .رول داشته ودارندبوش و ادره اش را زير کنت

ته   و"اوباما" -۴ ا حزب جمھوری خواه وشخص بوش ممکن است داش تمام حزب دموکرات، با تمام اختالفاتيکه ب

درت روت و ق ان صاحبان اصلی ث ار ھم د در اختي دمتگاری ان م خ از ھ ود ب ند، خ ری . باش ی گي روز و پ ی در ب يعن

ر نرزه با ھم تا وقتی اجازه دارند که ماختالفات ومبا ه آن افع صاحبان اصلی را به خطر مواجه نساخته باشند در غي ب

رين سروصدايی  دون کمت زاحم ب د يک مگس م ا مانن ر پ ه"زي د"ل رادر.  خواھندش رين ين کناب وان بھت ی ت دی را م

  .وشاخص ترين نمونۀ چنين سياستی معرفی نمود

ات با حرکت از اين مسلمات که فکر ه مضحکه انتخاب رديم ب ر می گ د، ب  نمی کنم ھيچ فرد مطلعی با آن مخالفت نماي

  .اداره مستعمراتی کرزی و شعبده بازی ھای تھوع آور مجريان آن

ه "اوباما" ل از ب  که به جرأت می توان وی را يکی از فريبکار ترين رؤسای جمھور امريکا دانست، ھمانطوريکه قب

د قدرت رسيدن در کشور خودش  يلۀ کمک ھای چن ه وس ل شده و ب در نقشی که برايش از جانب صاحبان اصلی قاي

ی و  ين الملل ا مناسبات ب ود در رابطه ب ر داده ب ه تغيي صد ميليون دالری وی را بر مرکب مراد سوار نمودند، وعده ب

وی تغي ه از آن ب ود، ک شمام سياست خارجی کشورش نيز حرفھايی از جانب خودش ويا معاونش زده شده ب ه است ر ب ي

رابه ھای خودش ُ قبل از انتخابات به ياد می آوريم و غ"کرزی"به خصوص وقتی برخورد معاونش را با .  می رسيد

يم" و "دوستم"را در مورد  ا "فھ تند در رابطه ب امبرده و اداره اش می خواس ه ن ده می شود ک اييم دي شاھده می نم  م

درت،  از "کرزی" با پائين کشيدن قضيه افغانستان ليقۀ سرير ق ل وس اری مطابق مي يم ک انيدن يک ت درت رس ه ق و ب

  .به اصطالح اعتبار امپرياليستی خويش را حفظ نمايدخودش 

وش"ھمين ھم بود که خالف تمام عرف دپلوماتيک و ظاھر سازی ھاييکه از طرف اداره  شان "ب رای شخصيت ن  ب

رد سال " جيلک"ن  در اذھان جھان صورت گرفته بود و حتا به يم"کرزی"دادن  رين م اس ت سبزش او را خوش لب
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وق وسرنا "اوباما" گردد برای پذيرش وی از طرف اذھان جھانی، ی خميريینيز اعالم داشتند، تا بين  واداره اش با ب

خص  رزی"ش د و "ک وب واداره اش را فاس ام عي وده، تم ی نم وار معرف وت خ ه از وی و ادرش ی ای را ک ره اش م

وده،  اثيری وارد نم شی شان ت ات فرماي د انتخاب دانستند، به خورد مطبوعات دادند تا مگر از آن طريق بتوانند بر رون

  . نظر نداشته باشد"ميخ باال"کس ديگری را به قدرت برسانند که ھر زمان به 

اد، از  ق افت ه تعوي ااوبا"بر ھمين مبنا بود که دو ماه اعالم نتايج انتخابات ب ات .  انکار"کرزی" اصرار و از "م تعلق

ان جری، کاخ سفيدتر ازفرا ل متحد  کرزی را چن دگی مل ا در نماين دۀ دولت امريک ه نماين ه ب ه ديگر ن ود ک اخته ب  س

  ".ھولبروک"يعنی" اوباما"احترام قايل بود و نه ھم به نمايندۀ خاص 

نای " سناتور کری"در چنين فضايی بود که  ط خارجی س يس رواب رام در رئ ل احت ره ھای قاب ا و يکی از چھ امريک

ه اصطالح از دو گوش  تن "کرزی"داخل دموکراتھا به افغانستان آمده، ب ه دور دوم رف ا ب ود ت ه او را وادار نم  گرفت

را اعالم دارد ده و چشمان مرطوب آن وی پرعق ا گل ط تعجب . انتخابات را پذيرفته ب ود و فق ر نخست ب ان خب ن ھم اي

  .نگيخت که از بطن پديده ھا ھيچ اطالعی نداشتندآنھايی را بر ا

شتر " ربانی"وبقيه باند " عبدهللا" شينی جرأت بي ن عقب ن د، از اي که در اين جنگ خود را پيروز به شمار می آوردن

د، در نت  خواستند،يافته دی را مطرح ماھی را قبل از آنکه از آب بيرون کشند در تابه سرخ نماين يجه خواستھای جدي

  . ندنمود

ين اوضاعی،  ی کرزی"در بطن چن ه اصطالح يک " ول رادر ب وده از موضع ب يش نم ا پ ان پ ته غالم رادر سردس ب

ار " ای.آی.سی"رئيس جمھور برحال به صورت علنی و آشکار ابراز داشت که در خدمت  دل ک ته و در ب رار داش ق

ته يين تواناو حاضر است ا آنھا پول دريافت نموده است، جانبھاييکه انجام داده از  ی خويش را به ھرکسی که خواس

" آلکاپون"با يک تھديد که وی را به " ستانلی مک کريستال"اين عمل ھرچند از طرف جنرال .باشد به فروش برساند

م از حدت پاسخ داده شد؛ ، دانسترا با موجوديت نامبرده غير ممکن " شيکاگو"معروف تشبيه و آرامش  ا آنھ مگر ب

ور "کرزی"مه نشان داد که خاندان قضيه نکاسته، به ھ ا عب ز ھ ام چراغ قرم درت از تم  حاضر اند به خاطر حفظ ق

  .نمايند

ه "ولی کرزی"به تعبير ديگر  ن ظرفيت ب ا اي واد مخدر ب ه در قاچاق م تند ک ستقيم اعالم داش  و باندش به صورت م

اضر اند در صورتيکه منافع شان به انکليس نيز دخيل بوده و آنھا ح" ۶.آی.ام"و " ای.آی.سی"صورت مستقيم دست 

  .خطر مواجه شود تمام راز ھای مگو را افشاء نمايند

ضايا  دخيل ساختن سرمايه مواد مخدر در قضيه که از نخستين روز اشغال افغانستان دوشادوش سرمايه نظامی در ق

ار" فريحی دست دراز داشته است ودر شرايط فعلی ھمراه با دوبخش ديگر به اصطالح جناح سرمايه ت " سکس و قم

درت را متوجه "ای.آی.سی" آنھا با ھای چند اليۀو پيوند  اريکی ، صاحبان اصلی ق وگيری ب رای جل اخته، ب ضيه س ق

ران ديرينۀ خود يک تن از کارگزا" باکی مون"ره از از افتضاح ھايی که نمی خواھند دامنگير شان گردد، با يک اشا

ھمين بود که ھمه . دبه ھيچ کسی اجازۀ ميدان داری ندھتم نموده، بيشتر از آن خ" کرزی"خواستند تا قضيه را به نفع 

  :در رسانه ھا خوانديم

ات " باکی مون " سيون انتخاب شيد، و کمي ا به کابل آمد، با ھر دو کانديد ديدن کرد، عبدهللا عبدهللا دست از رقابت ک حت

  . را برنده اعالم داشت"کرزی" می گيرد،خالف ھمان به اصطالح قانون اساسيی که خود از آن قانونيت 

  :اين مضحکۀ انتخاباتی بيشتر از ھمه چيز نکات آتی را آشکار نمود
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ارج از آن و در -١ ه در خ وده بلک شور نب ل آن ک درت در داخ ز ق ستان، مرک د افغان ده مانن غال ش شور اش  در يک ک

  .کشور ھای اشغال کننده انتقال می يابد

ی و مشروعيت  خيمه شب بازی ھای انتخ-٢ ار اجراي وع اعتب اباتی در کشور ھای اشغال شدۀ مانند افغانستان، ھيچ ن

  .قانونی نداشته، ھمه سرخآبی اند که در خدمت نظام مستعمراتی قرار دارند

م می -٣  گردانندگان اصلی صحنه و آنھايی که سھم ھريک را تقسيم می نمايند، نھاد ھايی اند که بر کاخ سفيد ھم حک

  .رانند

يظ " ملل متحد" اگر به دور دوم فرستادن انتخابات بی اعتباری -۴ ستگی غل ايش واب ردۀ دوم نم را به ارمغان آورد، پ

  .را به مراکز اصلی قدرت به اثبات رسانيد" اوباما"و برده آسای

دان   وساير به اصطالح "اوباما"اکنون اين  د در عرصۀ " کرزی"منق ه باي ان است ک ا " کلچه"جھ ام کرزی را ب تم

  اشتھای خوب  .نجاستی که بر روی آن ماليده اند، خود نوش جان نمايند

د " ولی کرزی"-۵  د بفھم که اکنون می توان وی را بر اساس مصاحبه اش برندۀ مضحکۀ انتخابات اعالم داشت، باي

تم دورۀ ک. که حکم مرگ خود را به دست خويش اعالم داشته است رادرش در بھترين صورت شايد بتواند الی خ ار ب

  . انتقام اين زبان درازی را از وی خواھد گرفت" ای.آی.سی"با اطمينان که . اجازۀ حيات داشته باشد

ا  اد و آي رزی"ًواما اينکه بعدا چه اتفاقی خواھد افت ه "ک ضيه ب ه خاطر حفظ ظاھرق ه ب ا" تعھدی را ک سپرده " او بام

دان درد سر د پاسخ ب ار آوردعملی خواھد کرد ويا خير، نمی توان اد ب رادی از قماش .  زي ا موجوديت اف ی "چه ب ول

ق يرآقا، محق ا در " کرزی، فھيم، خليلی، ش ال آنھ ستان و امث ه در افغان درت حاکم ين صدر ق ان ب ر حامي ه ب ا تکي ، وب

يشالمللی اش که حتا بر کاخ سفيد نيز دھن کجی می نمايند، به يقين فساد را بيشتر از  دپ ستميزه می نماي می او ن.  سي

ا  ه ت ستعمراتی ک تواند غير از آن انجام دھد، چه از جانبی نيروھای اجرايی اطرافش و مھمتر از آن ماھيت ادارات م

  .نس انتخاب برايش نمی گذاردا، اجباريست که ھيچ گونه چبايد فاسد باشندمغز استخوان 

ه "اوباما"کادریيک نکته را نبايد فراموش نمود، که ھر چند در مقطع کنونی سياست ھای  سما ب ً در قبال افغانستان ق

" يو گوسالوی"باشد، مگر نبايد فکر نمود که انديشه ھای " ھولبروک"شکست مواجه شده و چه بسا اولين قربانی آن 

    .کامل از دماغ آنھا بيرون شده است و ديگر خطر تجزيه کشور را تھديد نمی کندساختن افغانستان به صورت 

  

   

  


