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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٩٨
دستور غنی» :ظرف يک ھفته با خانواده برای رأی دھی ثبت نام کنيد!«:
نامراد و بدبخت ملتی است که دارای حکومت پوشالی ،وابسته و مزدور باشد و بدبختر و نامرادتر از آن ملتی است که
نه تنھا دولت آن پوشالی و وابسته اند که در رأس آن انسان جاھل ،کودن و کسی باشد که ذره ای از ذرات خرد سياسی
ندارد .در فرسوده ترين و عقب مانده ترين نظام ھای سياسی جھان که در آنھا جز وحشت ،دھشت ،آدمکشی و اختناق
چيز ديگری پيدا نمی شود ھم ھرگز رھبران آن کشور ھا برای خود چنين جرأتی نمی دھند که به کارمندان دولت ھای
شان دستور بدھند که »با خانواده ھای شان برای رأی دھی ،ظرف يک ھفته ثبت نام نمايند«!!!.
اشرف غنی به تازگی به والی ھای واليات دستور داده تا از تمام مأمورين حکومت بخواھند که ظرف يک ھفته جھت
ثبت نام به مراکز رأی دھی بروند .ھمچنان به وزارت حج و اوقاف دستور داده تا به تمام مال ھای مساجد ھدايت دھد که
در خطبه ھای نماز جمعه در مورد اھميت اين روند صحبت کنند.
امپرياليست ھای غربی با سرازير نمودن ميليارد ھا دالر و ايجاد قوانين متعدد که اکثراً کاپی شده ای ساير کشور ھا اند،
تالش کردند که در ظاھر ھم شده ،ادعا نمايند که گويا مردم افغانستان به »دموکراسی« رسيده و در اين کشور
»آزادی بيان« و حق »انتخاب کردن و انتخاب شدن« به شکل آزاد آن وجود دارد!!! ،اما ھرچه غربی ھای اشغالگر در
جريان ھفده سال گذشته در زمينۀ »آزادی ھای مدنی« ساخته بودند ،جرثومۀ به نام "غنی احمدزی" ھمه را با اين
دستور خود نقش بر آب ساخت.
چنين دستوری به اين معناست که در سرزمين اشغالی ما حتی کسی حق ندارد که از ابتدائی ترين حقوق سياسی شان ھم
به شکل آزادانه استفاده نمايند .فشار وارد نمودن به مأموران دولتی که مطمئنا ً اکثريت آنھا جز مسألۀ قوت اليموت به
خانواده ھايشان ،ھيچ عالقۀ به کار کردن در دولت فاسد ،مزدور ،پوشالی و سر سپرده ندارند و ھميشه نفرت و انزجار
شان را از چنين حکومتی ابراز داشته اند ،به معنای واقعی کلمه ،استبداد مطلق سياسی می باشد که از چنين حکومت
ھای چيزی جز اين نبايد توقع داشت.
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امپرياليست ھا پروژه ھای بسيار زياد مذھبی را برای تطبيق اھداف شان در جريان قرن بيست و يک ،طراحی و
تطبيق نموده اند ،اما ھيچ يک از اين پروژه ھا به اندازۀ پروژۀ داعش »النۀ زنبور سرخ« خونين و جنايتکار نبوده اند.
وحشت و دھشتی که توسط پروژۀ داعش در سراسر جھان حکمفرما گرديده ،به مراتب دلھره انگيز تر و ترسناک تر از
خونين ترين جنگ ھا عمل کرده اند .جناياتی که توسط داعشی ھا در سراسر دنيا مخصوصا ً در کشور ھای خاورميانه و
افغانستان به وقوع می پيوندند ،باعث رعب و وحشت عجيب ميان انسان ھا می گردند که سال ھای سال از خاطرۀ آنھا
فراموش نمی گردند.
سر بريدن ،قطع اعضای بدن انسان ،زنده به گور کردن ،سوزاندن انسان ھای زنده ،به تيزاب انداختن انسان ھا ،کشيدن
قلب انسان ھای زنده ،به سيخ کشيدن قربانيان ،منفجر کردن انسان ھا و صد ھا نمونه از اين نوع جنايات فجيع و نشر
آنھا در شبکه ھای اجتماعی ،از داعش چھرۀ ھيوالی خونخوار فلم ھای ھالييودی را به تصوير کشيده و از اين طريق
جنگ روحی و روانی خطرناکی را بين جوامع انسانی به راه انداخته اند.
چنين سياستی زمانی که با جھالت و نادانی داعشی ھای افغان يکجا می گردد ،ده ھا مرتبه وحشت و دھشت داعشی ھا
را در اذھان توده ھای کشور ما افزون می سازند .در تازه ترين گزارشی که از منطقۀ موسوم به کوتل اويستای روستای
مغل ولسوالی درزاب واليت جوزجان به نشر رسيده ،آمده است که داعشی ھا در يک محکمۀ صحرائی يک کودک
يازده ساله را به جرم اين که شوھر خواھرش در صفوف پوليس محلی فعاليت دارد ،در برابر چشمان حيرت زدۀ مردم
فقير اين منطقه سر می برد.
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