
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی
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  ٢٠١٩ جون ٢۴
  

  "!لطيف پدرام"مکث کوتاھی بر خزعبالت 

٢  

تبحر دارد به ھمان سان که در چيدن مقدمۀ درست و استنتاج غلط " لطيف پدرام" : کابل-١٣٩٨ان  سرط٠٢ -شنبهيک

که در مورد تحت اشغال و مستعمره  بودن افغانستان، حرف درستی زده اما نتيجۀ غلط از آن گرفته، خود نيز در خدمت 

در پاسخ به سؤال خبرنگار و پرسشگر تلويزيون طلوع به ارتباط ناکامی اش در به  استعمار و اشغالگران قرار گرفت،

ًات اخير نيز در عين مسير گام گذاشته، با اذعان به اين که انتخابات اساسا دموکرايک نبود، با آنھم خود اصطالح انتخاب

  .را به رياست جمھوری کانديد نمود

  :در تفصيل اين نکته بايد نوشت

، از در دست داشت" لطيف پدرام"خبرنگار طلوع که تعدادی از ارقام و احصائيه از ميزان به اصطالح رأی مردم به 

که " پدرام. "سؤال نمود بدخشان به خصوصراجع به صعود و نزول محبوبيت و اعتبارش بين مردم افغانستان " پدرام"

می خواست با کاله بازی و دروغپردازی از پاسخ به سؤال طفره برود از ھمين رو با ديده درائی خاص پرچمی ھا 

يغ و ترويج افکار و عقايد آزاديخواھانه و ضد امپرياليسم امريکا، خواست دستاوردھای نيروھای ملی و انقالبی را در تبل

را در جريان مبارزاتش وی ی أبه خود نسبت بدھد، با سؤال مجدد پرسشگر توأم با ارائۀ چند احصائيه که افول ميزان ر

  .نشان می داد، مواجه شد

جود دارد و نه مناسبات دموکراتيک تا يک مجبور شد اعتراف نمايد که در افغانستان نه دموکراسی و" پدرام"در نتيجه 

او با .  فساد، ارتشاء، زور گوئی و عرضۀ خدمات جنسی برگزار نمايد از را به دوريکتًانتخابات واقعا دموکرا

صراحت يک حرف درست زد و اعالم داشت که در افغانستان چيزی به نام انتخابات نمی تواند وجود داشته باشد، ھمه 

  .لت و انتصاب افراد معينی اعالم می گرددچيز به اساس دخالت دو

خوب وقتی کسی معتقد است که در جائی و در کشوری مناسبات دموکراتيک و عاری از فساد و ارتشاء وجود ندارد و 

ب مردم که حاکميت می خواھد از آن طريق حاکميت وابسته و منقادش به امپرياليسم انتخابات رويکشی است برای فري

از اين معامله گر سياسی می بايد پرسيد که راه حل چيست؟ آيا راه حل . را شکل و سيمای به اصطالح دموکراتيک بدھد

دم فروش ايستادن و خاک به شرکت در بازی رسوای انتخابات است و از آن طريق در کنار حاکميت وابسته و خود و مر

  چشم مردم زدن است و يا اين که، مبارزه عليه کليت نظام من جمله بازی ھای انتخاباتی اش؟
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را آشکار می سازد بلکه ماھيت و " پدرام"از قماش افرادی پاسخ به اين سؤال نه تنھا آن معياريست که چھرۀ واقعی 

نوان چپ و انقالبی به مردم فريبی اشتغال داشته، نسل جوان اصليت آنھائی ديگری را نيز آشکار می سازد که در زير ع

  .در بيراھه ھای وابستگی و غالمی و بيھودگی سوق می دھندرا ما 

 دست ماين افراد بايد سرانجام بپذيرند که نفس شرکت آنھا در به اصطالح بازی انتخاباتی در تمام ساحه ھا، تأئيد رژي

اينھا . غال افغانستان و به اصطالح قانون اساسی دست ساخت استعمار می باشدنشانده و قانونيت بخشيدن به تجاوز و اش

وقتی معتقد اند که انتخابات دموکراتيک و مبتنی بر رأی مردم در افغانستان وجود ندارد، يعنی مقدمه را درست می 

رأيدھی رابطه دارد و نه ھم چينند، بايد نتيجه اش را ھم بپذيرند که نه پيروزی افراد من جمله شخص خودشان به رأی و 

 را پيروز اعالم می داشت و از آن طريق خربوزه زير بغل ھابلکه اين استعمار بوده و است که ديروز آن. ناکامی شان

 گذاشته از اين کشور به آن کشور آنھا را برده در بازار مکارۀ سياست جھانی به فروش می رساند و امروز که انش

ار ايجاب می نمايد تا کسان ديگری را به جای آنھا به خدمت بگيرد، منتصبان ديروز را به ورق برگشته و منافع استعم

  .مانند يک تفاله و لجن به بيرون پرتاب می نمايد

  !ھموطنان گرامی

صدق نمی کند بلکه تمام آنھائی را که می خواھند از طريق به اصطالح شرکت در " پدرام"اين حکم تنھا در مورد 

اينھا در ھرلباسی که . شامل می شودنيز  شان را در بازار مکارۀ سياست امپرياليستی به فروش برسانند، انتخابات متاع

خود را پيچانده باشند و با ھر ادعائی که وارد ميدان شوند، چيزی بيشتر از نوکران و غالمان زرخريد استعمار نبوده، 

  .نيستند و نخواھند بود

 ادامه دارد

  


