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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
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 !تحول يا تداوم؟
ھای کالنی که روی آنھا عکس ھای اکشنی تخته در اين روزھا، کوی وبرزن وطن تحت اشغال ما مملو است از 

امروزھا ھمه کس، راننده وکلينر، دکاندار ونانوا، خياط . اران ھزار سر، نقش گرديده اندوھاليوودی از جنايتک

 اشغالگران حيوان ۀانتخاباتی که در ساي. ھمه از مضحکه ای سخن می رانند که به اصطالح، انتخابات نامندش...وُمچی

  .کده صورت گيرد است چند روزی بعد در اين ويرانصفت، قرار

رو شوند، نه انتخابات بلکه ه  ای را که مردم ما در شانزدھم حمل سال جاری قرار است با آن روبدر اين که مضحکه

انتصابات است، اظھرمن الشمس است وترديدی نمی توان داشت؛ اما جالب اين جا است که کسانی که من حيث مثالً 

موفق » ای.آی.سی« از فلتر وچلوصاف کانديدا در اين انتخابات نام نويسی کرده اند وبعد از طی مراحل چندی وگذر

شدند تا در اين روزھا با نھايت بی شرمی و وجدان باختگی، جھت ليسيدن خون از سر و روی باداران ناتوئی، خود 

چند . وھمپالگان شان سگ دوی کنند؛ گاھی اوقات دچار چنان تناقض گوئی می شوند که يارای رھانيدن از آن را ندارند

  :وار از چينل تلويزيون استخباراتی اش باالی ديگر ھمپالگانش پارس داشتشب قبل، سياف خونخ

وبه عالوه، خود را  کسانی که از خارج آمدند، صرفاً يک دريشی باخود داشت ولی حاال باالی گنج قارون خواب اند «

:  را در سخنانش تکرار می کند دست امپرياليزم، ھميشه آنۀويا مثالً جمله ای که عبدهللا مزدور وآل» .کانديد ھم کرده اند

  ...و» .برای ما قدرت بدھيد تاقدرت را برای شما بازگردانيم«

کافی است که از .  خواننده ويا شنونده را برانگيزانندۀاين ھا ھمه به فکاھياتی می مانند که ديگر عاجز از آن اند تا خند

با دريشی آمده بودند وحاال بعد از چوشيدن خون خلق ما از آن کسانی که : اين به اصطالح پروفيسور سياف پرسيده شود

ی مبدل شده اند، دفاع نمی کنيم؛ ولی يک چيز ه ئوکری شان، به سرمايه داران افسان جاسوسی ونۀما واخذ حق الزحم

برای گنگ مانده وآن اين است که اگر جناب سياف خودت امروز نتوانی فقط باجيب چپت تمام دار وندار ھم کاسه ھای 

 آن ھا نيست؛ حاال شما بفرمائيد روشن سازيد که مگر ۀ خودت کمتر از سرمايۀتائی پوشت را بخری، حداقل سرماينک

  !خودتان اين ھمه مال ومنال را از شکم مادر باخودتان بيرون آورديد؟

ولی از آن . با آن ھم، بايد درک کرد! ھنگامی که کر به کور می خندد، بيشتر از اين که مضحک باشد، تراژيک است

عده جاسوسانی که تمام عمرشان را مصروف اين بودند که مذھب ومکتب مزدوری وچاپلوسی وعوام فريبی را به شکل 

ھائی که نکردند؛ »آب سرخشک کردن«بھترش بياموزند وجھت نيل به اين مقصود، امپرياليست حامی را متحمل چه 

ضدونقيض گوئی ھائی که بيشتر از اين . ی از نوع باال را کردحداقل در گفتارشان نمی توان پيش بينی تناقض گوئی ھائ

 .بودن گويندگان شان باشند، سندی جھت اثبات روانی بودن شان است» روشنفکر«و» مغز متفکر«که نمايانگر 
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 خوش کرده یرا می بينيم که در وسط دو جنايتکار ديگر جا» اشرف غنی احمدزی«در تصوير باال، ما عکسی از 

پيش  را در پس و »کانديد رياست جمھوری« رف غنی که به دستور صاحبان امريکائی اش امروز برچسپاش. است

خود چسپانده است، از آن عده سرسپردگان وخود فروخته ھائی است که ازعنفوان طفوليتش تا کنون، در زير چپن 

ديده است وباری ھم ھمين  ئی آموزش ه جاسوسی وخود فروختگی را به صورت حرفۀغنوده و وظيف» ای.آی. سی«

را از آن خود کرده بود تا بيشتر از پيش خر شده » مغز متفکر دوم جھان«مزدور از جانب ھمان صاحبانش، عنوان 

  .ودر راستای برآورده نمودن اھداف صاحبان، تشويق وتحريص بيشتر گردد

 که کرگدن ھای وحشی را شبيه است، )رشيد ُدستم( در سمت راست اين مغز متفکر، ما يک جالدی را تماشاه می کنيم

 يک فرشته را ۀ سياه جنايت اين مزدور در پيش روی ما مجسم می شود، کرگدن در برابرش قيافۀاما زمانی که کارنام

که پيکر تراشی اش توسط ) سرورد دانش( تنديسی سرپا ايستاده است!! ؟؟»مغز متفکر«در سمت چپ . اختيار می کند

  .د صورت گرفته استواليت فقيه وخمينی جال

 عزيز شما حتماً در خصوص ھريکی از اين جانيان وخائنان چيزھائی می دانيد وبرای تان نيک مبرھن است که ۀخوانند

 وحشت وجنايت آفرينی رژيم منفور ترکيه ۀفرشته از آب در می آيند، نه کسانی که در کور» يانکی«نه چوچه ھای 

 چندين دھه درافغانستان عمالً به نمايش گذاشته است ونه ھم دست ساخت ھای پخته گرديده است واين پختگی اش را طی

  !واليت فقيه

جز وکوتاه خواستم مکث اندکی روی دو کلمه ای داشته باشم که اين سه وحشی، آن دو کلمه را شعار به ؤ مۀدر اين نوشت

 نخست از تناقض گوئی ھای اين جانيان از آن جائی که در. »تداوم تحول و«: اصطالح انتخاباتی شان کرده اند، يعنی

مغز «  تناقضی اين دو کلمه را به شکل مختصر بررسی نموده و اين که اينۀسخن به ميان آمد، در اين جا نيز جنب

  .از بيان اين دوکلمه در شکل عجين باھم چه ھدف ومقصدی دارد، نيز اندکی روشن خواھد شد(!!)  »متفکر

  .چيزی به چيز ديگر، وضعی به وضع ديگر، دگرگون شدن، منقلب شدن، تعويض حالتاستحاله يافتن : يعنی» تحول«

عکس تحول، دوام يافتن يک چيز در حالت خودش، ادامه پيدا کردن يک وضع، امتداد يافتن يک شيوه، : يعنی» تداوم«

ھمان آش وھمان «ن آن تا حدی که به وضع متفاوت از آن بدل نشود؛ يعنی  پيداکردهجريان داشتن يک وضع وادام

  !»ھمان َخَرک وھمان َدَرک«: باقی ماندن، يعنی» کاسه

 وضع ۀبرای اين که بتوان معنای اين دو کلمه را در وضع فعلی افغانستان درک کرد، نياز است تا شاخصه ھای عمد

» تحول«ا نيز مشخص کرد ودر صورتی که اين وضع، به وضع ديگری آن ر» تداوم«فعلی افغانستان را بر شمرده و

  .يابد، نيز بايد روشن شود که بديلش چگونه وضعيتی است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 مستعمره، پوشالی وفاسد، قربانی ۀدر قدم اول يک کشو اشغال شده با يک ادار: معرف افغانستان امروزی اين ھا ھستند

 از جانب آن تروريزم، زرع وقاچاق مواد مخدر در باالترين مدارج ۀ ده ھا ھموطن بی گناه ما به بھانۀشدن روزان

٪ ھموطنان ما با آن دست ٩٠ فاصله بين فقری که بيش از ۀاستعمار گران ودست پروردگانش، عميق ترشدن ھر روز

باشت ان(٪ جنايتکار وخونريز می ريزد١٠٪ مردم ما به دست آمده ودر جيب ٩٠در گريبان اند وثروتی که از خون اين 

، حيف وميل داشته ھای مادی کشور ما از جانب )ثروت در يک سوء وتجمع فقر وفالکت وبی نوائی در سوی ديگر

 مناسب ۀاشغالگران وپابوسانش، تحريص وتجھيز نيروی واپس گرای طالبان از طرف امپرياليزم اشغالگر وايجاد زمين

اين ھا ھستند از ... يکاری مفرط، فقر غير قابل تحمل و بھينه از کشور ومردم ما، انتحار وانفجار، بۀجھت استفاد

  .مشخص ترين نشانه ھای افغانستان امروز

من نمی خواھم ! اين وضع را می دھد، يعنی که ای مردم» تداوم«با اداء واطوار تمام، شعار » مغز متفکر«زمانی که 

نه در انتظار صلحی .  شمااستۀمروز شما، آيند شما درپيش شما است واۀشمارا به دنبال نخود سياه سرگردان کنم، آيند

چرا که در توان ما نيست واگر آن ھا نباشد، (باشيد ونه خواھان امنيتی، نه خارج نمودن قوای اشغالگر را از ما بخواھيد

نه ونه آبادی وطن تان را از ما بخواھيد، نه چشم به راه بھبودی وضعيت اقتصادی وسياسی تان باشيد و!!) ماھم نيستيم

  !خواستار رھائی از چنگ طالبان

به ! ای مردم. پشت استقالل مستقالل نگرديد که دست نيافتنی است وماھم برای تالش در اين راه، اراده نداريم!  ای مردم

امريکا باشد، من بدون رأی شما ھم می  من رأی می دھيد يا نمی دھيد، دل تان وبايسکل تان، اما اگر خواست خدا و

آواز «چه زحمت تان بدھم، ! ای مردم. رياست جمھوری را به دست بياورم وخانه وجيب تان را خالی کنمتوانم چوکی 

  :ولی من صاف وساده برای تان عرض می کنم» ُدھل از دور خوش است

 اخير افغانستان را به چشم سر خود ديده است، قسم به خدای اليزال ۀ ھرکسی که جنايت ھا و وحشی گری ھای چھار دھ

باتمام توان . راھه گام گذارممنحرف شده ودر بي سر سوزنی از آن وضعيت ۀريم مقدس که من ھم نمی خواھم به اندازوم

آن وضعيت از » تداوم« ھمان وضعيت بذل مساعی کنم و در راه» دوام«وقدرت خود اعالم می کنم که آمده ام تا در 

  !تم ھمان وضعيت ھسۀمن ادامه دھند. ھيچ زحمتی فروگذار نشوم

را نيز اضافه می » تحول «ۀ، کلم»تداوم«ولی زمانی که يک شخص در يک شعار، در کنار اين ! »تداوم«: اين يعنی

 مقابل تداوم می نشيند، حامل ۀببينيم که در وضعيت فعلی افغانستان، تحولی که در نقط. کند، وضع غريب تر می شود

  :چه باری است

رھا از چنگال امپرياليزم اشغالگر، دولت مستقل ومقتدر ودموکراتيک ومردمی، خروج قوای اشغالگر وافغانستان آزاد و

 جنايتکاران، منع کشت وقاچاق مواد مخدر وتالش ۀدچار شدن جنايتکاران وزالوھا به سزای اعمال شان يعنی محاکم

 ۀعدم مداخلجھت تداوی معتادان اين کشور، اقتصاد روبه رشد وسالم، صلح وامنيت سرتاسری وعدالت ھمگانی، 

وديگر » ۶. آی.ام«، »موساد«، »واکوا«، »آی.  اس.آی «،».ب. اس. اف«، ».ای. آی.سی «،» العامهلمخابراتا«

 نوکر وجاسوس از جانب ھمان سازمان ھا، عدم تجھيز وتکميل نيروی ۀسازمان ھای جاسوسی واستخباراتی وعدم تربي

اين ھا ھستند ...اين نيرو جھت به خاک وخون کشانيدن مردم ما وقرون وسطائی طالبان از جانب امپرياليزم ونفرستادن 

به  زمانی که اين معناھارا گرفته و. با خود حمل می کند» تحول «ۀھمان معناھائی که در وضعيت فعلی افغانستان، کلم

وس وھم تيم جنايتکارش رفته ودر برابرشان قرار دھيم، می بينيم که ھم اشرف غنی جاس سراغ اشرف غنی جاسوس و

آن دومزدور ھم کاسه اش، تُنبان سنگين می کنند ورو به فرار می گذارند، يعنی ميان آن سه مزدور وجاسوس واين 

واشرف غنی وتيمش با استقالل وامنيت وعدالت وانساندوستی ! »تفاوت از زمين تا آسمان است«: کلمات پر ارزش

  .سرسازش نداشته ودشمنی ديرينه دارند
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 متضاد در يک ۀ؟؟ از بيان اين دوکلم»متفکر«شما خود ببينيد وبنويسيد که مقصد اين جاسوس ! زخواننده ھای عزي

» تداوم«در صورتی که اين جاسوس بی وجدان بازبان خود اعالم می کند که خواھان . شعار، چه بوده می تواند

را باھمان معناھای » لتحو«مگر چه بوده می تواند؟ ودر صورتی که » تحول«وضعيت فعلی است، پس ھدفش از 

  چه کاره است؟» تداوم«نوشته شده در باال بپذيريم، پس مگر

  

نوشته می کند، نيز مريم مقدس می داند که » داکتر«، »دکتور«چرا به جای !!) ؟؟(»مغز متفکر«از اين که اين : نوت

 !!ھدفش چه است

ين جنايتکاران عين لطف ومھربانی است ھدف از نگارش اين مطلب نه اين است که ديگر کارھا وشعارھای ا: نوت

وفقط ھمين يک اشتباه را دارد، بلکه در کنار اين که ما چنين سگ دوی جنايتکاران وآن چنان انتخاباتی را که به دستور 

بُن نامشروع دانسته وتحريم می کنيم، خواستيم گوشه ای از مھمل بافی ھای  امپرياليزم اشغالگر برگزار گردد، از بيخ و

  .اين کشور اشغال شده را نيز نشان داده باشيم(!!) »ز متفکرينمغ«

 

 


