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  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴٧۶ 

  يکی از مسخره ترين و ريشخند ترين روز ھای تاريخ سياه خون و باروت١٣٩٨ حوت ١٩ :»شھريار« يک شھر و دو

وطنفروشی و خيانت در   پر از ایه که گذشت ایهدر اين روز دو جرثوم.  نيمه فيودالی رقم خورد–افغانستان مستعمره 

مراسم » ارگ رياست جمھوری«قدمی ھم و در  ی و چشم پارگی در چندئای شان ثبت دارند، با ديده دراکارنامه ھ

او را برنده اعالن » انتخابات« که کميسيون نامستقل "غنی احمدزی" در يک طرف. جداگانه برگزار کردند» تحليف«

  .ه دوم قرار گرفتصد آراء، در جايگادر  ٣٩که با گرفتن  "عبدهللا عبدهللا" کرد و در سمت ديگر

نماينده ھای کشور ھای خارجی و بادارانش جمع شده بودند و به گفتۀ  برگزار کرد» تحليف«در سمتی که غنی مراسم 

بود و خود  گرفته» تحليف« ھزار نفر دعوت شده بودند، اما در سمتی که عبدهللا مراسم ۴نزديک به  چوکره ھای غنی

داد،  تشکيل می» یئثبات و ھمگرا«  داخلی که اکثريت آنھا را اعضای تيماعالن کرد جمع اندک» رئيس جمھور«را 

  .شرکت کرده بودند

» رياست جمھوری« اينجاست که پس از اشغال افغانستان توسط امپرياليزم امريکا و شرکاء، در ھيچ انتخابات جالب 

ھا چه در دورۀ » انتخابات«ر ھيچ يک از اين که د اين نيست که عبدهللا عبدهللا خود را کانديدا نکرده باشد و جالبتر از آن

 نگرديده، اما در ھر» انتخابات«گاه برندۀ  و چه در دورۀ رقابت با غنی ھيچ) نوکران اين سر دستۀ(رقابت با کرزی 

احمق تر از ھمه آن . »انتخاباتم« برندۀ» من«ی و چشمپارگی عجيب دو پا را در يک موزه کرده که ئدوره با ديده درا

کنند و ھر بار اين بدبخت به ھر دليلی که  را کانديدای شان معرفی می ھای جنايتکار جھادی اند که بار بار عبدهللاتنظيم 

 ، اما با اين ھمه شکستی»شکست مادر پيروزيست«ھرچند ضرب المثل عام است که می گويد  .خورد است شکست می

شکست ھای پيھم «شود که  لمثل تغيير بخورد و گفتهخورده، بھتر آن است که اين ضرب ا» انتخابات«که عبدهللا در 

  . و خر ساخته استیئکه عبدهللا را عقده  ، چنان»سازد ی و خر میئانسان را عقده 

زير سايۀ اشغال و با » انتخابات«که  چيز را ثابت ساختند و آن اين به ھر حال توده ھای زجر ديده و ستم کشيدۀ ما يک

ننگ ابدی » انتخاباتی« ی معنی و مفھوم نداشته و اشتراک در چنينئی و غير امريکائاشغالگر امريکا حضور درنده ھای

سيلی محکمی بر روی » رياست جمھوری« ١٣٩٨سال » انتخابات«است و اشتراک نھايت کم رنگ توده ھا در 

   .ی زدئی و غير امريکائاشغالگر امريکا ًجنايتکاران، وطنفروشان و مخصوصا درنده ھای
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 ھای اشغالگر، طالب، داعش، دولت پوشالی و تنظيم ھای جنايتکار جھادی و تکنوکرات ھای، درنده »حصل«مذاکرات 

طالبی با درنده ھای  نزديک به يک و نيم سال بين وحوش جنايتکار و مزدور» صلح« مذاکرات به اصطالح :شوطنفرو

در بخشی از اين . و امريکائيان گرديدطالبان  بين» موافقتنامۀ صلح«ی باالخره منجر به امضای ئاشغالگر امريکا

با طالبان جنايتکار » صلح«بحث . کند  ھزار طالب را از زندان رھا می۵کابل  آمده است که دولت پوشالی» موافقتنامه«

بيشترين صدمه  بحث پيچيده است و اين از حقوق اوليه و انسانی توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ماست که و مزدور يک

که چگونه بايد اين جنايتکاران را  ديده و اين لی را از سوی اين گروه منحوس، متعفن، مزدور و جاسوسھای جانی و ما

رابطه به امپرياليزم امريکا، دولت پوشالی، جنايتکاران طالب و غير طالب،  اما در. بپذيرند، موضوع جداگانه است

  : پرداخته شودبايد به مسايل زير» صلح«وع جنايتکار جھادی، تکنوکرات ھای وطنفروش و باالخره موض تنظيم ھای

طالب و مزدور است و صلح با گروھی که خودش آن را  امپرياليزم جنايتکار امريکا خالق جنايتکاران -١

  .ھيچ معنی و مفھومی ندارد زائيده، نزد توده ھای زحمتکش ما

ی و غير ئغالگر امريکا سال گذشته، درنده ھای اش٢٠  و بيچارگی ھای نزديک بهعامل تمامی بدبختی ھا -٢

 .اشغال نقطۀ پايان بگذارد يست و ھرچه زودتر بايد بهئامريکا

ھای غدار پاکستان، ايران، روسيه، قطر و عربستان  وحوش جنايتکار و مزدور طالبی دست پروردۀ کشور -٣

اين از حمايت، تمويل و تجھيز اين گروھک منحوس برندارند، ھرگز  که اين کشور ھا دست است و تا زمانی

 .نمی گردد گروه نابود و متالشی

شرکاء سرپا ايستاد شده و ھمين که اشغالگران خاک ما را  دولت پوشالی کابل به حمايت امپرياليزم امريکا و -۴

د و اين بر نيرو ھای مترقی، انقالبی، روشنفکران و آزاديخواھان است که کتر می ترک کنند، پوقانۀ اين دولت

نگذارند تا   دموکراتيک فراھم ساخته و–زمينه را برای ايجاد يک دولت ملی درنده ھای اشغالگر  با خروج

 .خرد و خمير گردد بار ديگر کشور ما زير دندان ھای خون آشام جھادی، طالبی و تکنوکراتی يک

 نيمه فيودالی پس از جنايتکاران طالب است که ھيچ –مستعمره  داعش پروژۀ بعدی امپرياليزم در افغانستان -۵

 .به ھيچ عنوان خلق آزاديخواه ما تحمل اين اھريمنان را ندارد ی نداشته وئتوده پايگاه 

انتخابات رياست جمھوری در امريکا برگزار می گردد و  ٢٠٢٠مبر  نو٢٢ناگفته پيداست که به تاريخ  -۶

 و ھرچه رعت بخشيدهسبا طالبان را » صلح«آرای مردم امريکا پروسۀ  برای به دست آوردن» پيرخرفت«

 ی مردمأی را از افغانستان بيرون کند تا بتواند رئبخشی از نيرو ھای اشغالگر امريکا خواھد که دتر میزو

موقتی است و  امريکا را در انتخابات آيندۀ رياست جمھوری امريکا به دست آورد و اين خروج مقطعی و

دارند، بدبختانه ھرگز » انافغانست« ی از اين نقطۀ جھانئًمطمئنا با شناختی که استراتيژيست ھای امريکا

به خاک ذلت چنان   راا مگر اين که فرزندان راستين ميھن پوزۀ آنھ،دنحاضر به ترک دايمی کشور ما نمی باش

 ! به اميد آنروز-  .ًبمالند که ديگر توان ايستادگی در افغانستان مطلقا از آنھا سلب گردد

 

 
  


