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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٠
  

  با ھويت اصلی" گلبدين"ورود 
  ! انتصابات رياست جمھوری*"بال ماسکۀ"به 

  
به تقليد از جھان سرمايه داری زير که اری، و آن کشور ھائی  در تمام جھان سرمايه د: کابل- ١٣٩٧ جدی ٢٩ -شنبه

نام انتخابات و مبارزات انتخاباتی از مردم می خواھند تا برای چند سال آينده، فردی را به حيث قيم، رئيس و دزد 

و با آرايش است که تمام کانديد ھا، با چھره ھای عاريتی، تقلبی و بوده دسترنج خويش گويا انتخاب نمايند، اصل بر آن 

غليظ مردم دوستی و مردم خواھی در محفل بال ماسکه حاضر شده، ھر يک بدون استثناء تالش می ورزد تا به گفتۀ 

به جرأت . معرفی نموده با خر ساختن خريدار، مرض را به خانه اش روانه دارد" دوغ ترشش را ماست"مردم ما 

ًمايه داری به مثابۀ يک قانون نانوشته عملی شده و بعدا نيز عملی ًنوشته می توانم که اين رسم مطلقا در تمام جھان سر

 بر مبنای ھمين قانون نا نوشته، در جريان تمام سالھائی که اشغالگران اين بازی را در افغانستان به راه .خواھد شد

 فريب و یاوانيد تالش بربخ -انداخته اند ھمه شاھد بوده و ھستيم که کانديد ھا در ھنگام به اصطالح مبارزات انتخاباتی 

 باشد  ندارد خود را چيزی معرفی می دارند که يک در ھزار نيز با ھويت اصلی شان مطابقت- خر ساختن مردم

ًمثال دزد، قاچاقبر، مخل امنيت شخصی و اجتماعی مردم، می آيد خود را طرفدار و فدائی . سرجايش مشابھت نيز ندارد

وش و خاين که به وسيلۀ اشغالگران به قدرت رسيده و تمام مردم شاھد  دارد، جاسوس، وطنفریمتأمين امنيت معرفی 

، خود را وطنپرست و مستقل معرفی می دارد، شوونيست، فاشيست، دننوکری و جاسوسی آنھا به نيروھای اشغالگر ا

را دور سکتاريست، راسيست و لوکاليست که چشم ديدن غير حلقۀ محدود خود را ندارد، در چنين مراحلی چنان خيزش 

، به ھمين .نيز می باشدديگر برايش کوچک شمرده شده، عاشق موجودات کرات " جھان وطنی"انتخاب می نمايد که 

  ...سان 

" گلبدين"ثبت نام نمود، " بال ماسکه"شرکت در اين در اين ميان تنھا فردی که با ھويت اصلی اش امروز خود را جھت 

  :زيرا. بود

 به خاطر داريم و يا ھم در کتابھا خوانده وص از تمام دوران مبارزات ضد روسی مردماين را ھمه از گذشته ھا به خص

 و يا تنظيم ھای ديگر ايم که تنھا کسی که در تمام اين سالھا، ھيچ گاھی و تحت ھيچ شرايطی با کس و يا کسان ديگر

او در تمام آن سالھا بر مبنای ھمين سياست تکروانه و انحصار طلبانه و خود را .  بوده استو باندش" گلبدين"نساخته، 

طبق گفتۀ . دانستن، در تمام افغانستان بانی جنگھای داخلی بين نيروھای مقاومت ضد روسی بوده است" حق مطلق"
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حدی بود، که حتا تحمل نصب بزرگان و سالمندان کوھستان زمين، انحصار طلبی و تکروی اين جالد و باندش در 

" گلبدين"عکس يک فرد غير باند خودشان را بر پايۀ ديوار نکرده، ده ھا انسان را به خاطر کنده شدن يک عکس 

  .فجيعانه به قتل رسانده اند

پنداشتن بود که بعد از سقوط دولت پوشالی وابسته به روس، " حق مطلق"ھمين خصوصيت و انحصار طلبی و خود را 

 ھزار انسان درد مند و ۶۵در تقابل با ساير ھمترازان جالدشان، کابل را به خاک و خون کشيده بيش از " گلبدين"باند 

  .بی گناه را به قتل رسانيد

اينک ھمين شخص وقتی در بال ماسکۀ انتصابات رياست جمھوری وارد می شود، برای بار اول چه بسا برای بار آخر 

حکومات ائتالفی برخاسته از کارمشترک احزاب و حتا به ت اعالم می دارد که ھم، صداقت به خرج داده با صراح

مستقالنه و بدون " حزبش"شرکت تمام اقوام در ترکيب قدرت حاکم باور ندارد و از ھمين رو، خودش را به نمايندگی از 

  .پيوند با ديگران کانديد می نمايد

  !ھموطنان گرامی

داده رأی تعداد واه باشد، اين را می داند که بعد از انتصابات ولسی جرگه که به ھر اندازه که احمق و خودخ" گلبدين"

تمام کانديد ھای باندش در سراسر افغانستان، به ھزار رأی نمی رسيد، نمی بايست با بدن برھنه به نيزه بازی شده به 

تمال اين که به چنين عملی دست يازيد، گذشته از جنون قدرت خواھی و انحصار طلبی خودش، به اح. آغاز می نمود

يعنی در بطن . اغلب از طرف باداران دور و نزديکش جھت اھدافی که آنھا دارند مجبور به اين نيزه بازی شده است

  . دھدیم را نيز جای "مستقالنه"ت بی باوری به کار مشترک با ديگران، دروغ ساحرف ر

  !ھموطنان گرامی

م ديگری از کانديدی وی نداشته باشند، بايد منتظر شد و  و اشغالگران تصميھرگاه روند قضايا بر روال کنونی ادامه يابد

  .ديد که اينبار حاکميت چگونه مرکب خت و قير را به نشيمنگاه وی خواھند ماليد

  !!ديده شود چه می شود

  

ً بال ماسکه کلمۀ فرانسوی است و به يک نوع بازی که عمدتا بين اشراف رايج بود، اطالق می گرديد که شرکت -*

  .ا ماسکھای عجيب و غريب در محفل شرکت می ورزيدندکنندگان ب

  قريشی. ع


