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  رھا .س
  ٢٠١۴ اپريل ٠٢

  
  !عين تحقق دموکراسی است؟ گران،پس انتخاباتی با حضور اشغال

 
  .کار است می کند، تبھ]پنھان[ داند و آن را انکارمی آن که حقيقت را نمی داند، نادان است ولی آن کسی که حقيقت را

 )رتولت برشتب(
يعنی شانزدھم حمل، قرار است طی يک انتصاباتی، چھار روز بعد از امروز . امروز برابر است با دوازدھم حمل

 ديگر شان را که در وطن فروشی وخيانت وبردگی دست کمی از حامد ۀدست نشاند امپرياليزم اشغالگر امريکا وشرکاء،

براين، جھت اجرای قدم  نداشته باشد، باالی چوکی پوشالی ونمايشی قرار داده واموری را که اشغال گران، قبل کرزی

 ھمان ھارا انجام داده وحق تاريخ به بعد، چاکر بعدی شان  شان گذاشته بودند، از آنۀبه قدم شان به دوش آن دست نشاند

  .بردگی به جای آورد

پورتال نوشته ھای مفيدی به نشر رسانيده اند که اگر کسی   ماھيت اين انتصابات رفقاء ودوستان زيادی در ھمينۀدر بار

نوشته ھا داشته باشد، فکر نمی کنم مشکلی در خصوص اين انتصابات وماھيت پوشالی  نيتی جھت شنيدن وفھميدن آن

ھم نمی توان » سوته« برايش باقی مانده باشد، وآن کسانی که گوش شنوا جھت شنيدن آن مطالب نداشته باشد، با آن،

قول پشت نقل قول قطار نمايم تا ثابت سازم که آيا از  لذا نخواستم در اين جا روده درازی کرده ونقل. آنھارا فھماند

-ئی چه نظراتی داشته اند وبه خصوص استاد کبير انقالب لنين چنين مضحکه ھاۀبار مارکس تا لنين ومائوتسه دون در

وبرای ما چه رھنمودھائی  ، چه گفته است-آثار متعددش به طور بسيار آموزنده وخالقانه به چنين مسائلی پرداخته که در

 نمی است، ولی کسی که خودرا به خواب زده است، آن کسی که خواب است، بيدار نمودنش آسان«داده است؛ زيرا، 

 شان باعث به نگارش در آمدن اين ۀترھات خائنانکه واز طرف ديگر، آن کسانی  )نقل به مفھوم(».توان آن را بيدار کرد

حفظ ھستند وزمانی  شده اند، برای چندمين بار می گويم که آنھا آثار کالسيکران مارکسيزم را کلمه به کلمه کوتاه نبشته

تاب داده واز ميان شان ھدف خودرا  شان پيچ و  جمالت آن آثار را طبق ميلھم اگر منافع شان ايجاب کرد، می توانند

، با تفحص قدم برداريد، آن وقت به »تجاوز«تا » مداخله«کافيست از . ادعاء نيست يننيازی به اثبات ا. برآورده سازند

  !!نداشته باشيد گله ای »کمک ھای ناکافی«را دريابيد وديگر از» استفاده از تضاد«می توانيد ماھيت  آسانی

  ]. آشنا با مسائل، دچار تناقض درک نگرددۀاميدوارم خوانند[

جالب توجه از اين رو که ھمين . جالب توجه است در ھمين حول وحوش ما مدتيست، حزبکی سربلند کرده که اندکی

ره بختی ھا، بلکه  اساسی خودرا نه تفسير وتشريح بی پايان تيۀماکه وظيف« :حزبک مسخره، در برنامه اش می نويسد

يعنی چه؟ يعنی اين  ».جھت امحای کامل آن ودستيابی به بھروزی دانسته به دشواری راه، کامالً آگاه ھستيم بسيج مردم

داده اند وتفسير کرده اند، حال آن که سخن برسر  فالسفه فقط به انحاء مختلف جھان را توضيح«: که مارکس می گويد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خوشبختی رسيدن به قله ھای درخشان آزادی وآگاھی فقط نصيب «: می گويد مارکسيعنی اين که  و» .تغيير آن است

که در  واين است ھمان مسأله ای. ».از خستگی باالرفتن در جاده ھای پرفراز وفرودش نينديشند کسانی می شود که

 را به دليل اين که قبل از خودش ۀمارکس فالسف. جمالت نام برده بودم» پيچ وتاب دادن«سطورباال از آن به معنای 

 خودرا تفسير وتشريح بی پايان تيره بختی ۀوظيف«حزبک نيز  جھان را تفسير می کرده بودند، نکوھش می کند وھمين

 رسيدن به«تيره بختی ھا و» جھت امحای کامل«تغيير جھان حرف می زند وھمين حزبک نيز  مارکس از. نمی داند» ھا

را نصيب کسانی می داند  مارکس رسيدن به قله ھای شامخ آزادی. ن می آوردسخن به زبا» بسيج مردم«، از »بھروزی

ش در »آگاھی کامل« نينديشند، وھمين حزبک نيز از داشتن قله» خستگی باالرفتن در جاده ھای پرفراز وفرود«که به 

  !! زندحرف می» دشواری راه«مورد 

حتا  را مارکسيست و اگر گستاخی نباشد، ماھم خود زيرا دست کم. بسيارخوب، مابا اين سخنان ھيچ مشکلی نداريم

يکی از  و. می خوانيم وچشم دشمنان کور، تاجائی به آن عمل ھم کرده ايم مائوتسه دون انديشه - لنينيست-مارکسيست

 برای را يک کشور اشغال شده می دانيم و اين است که در قدم اول، در حال حاضر، کشور خود موارد عملی آن،

در اين راه، نه . مبارزه می کنيم -توان وآرزو داريم باالتر از - امپرياليست ھای اشغالگر، تاحد تواناستقاللش از چنگ 

نه  است ھمسوئی داريم، نه با جنايت کاران جھادی ھم ماھيت طالب و  دست ساخت ھمان اشغال گرانۀبا طالبی که پروژ

 سيدن به چوکی ھای باالتر، نوکری اشغالر نه ھم جھت پس زدن اين جنايت کاران و و. وپرچم ھم با مزدوران خلق

امحای کامل تيره بختی ھا «و تا رسيدن به يک کشور آزاد از چنگ امپرياليزم اشغالگر. گران را پذيرا می شويم

کوچکترين سازشی را با انواع دشمنان خود،  نشده و مقاومتی فروگذار از ھيچ نوع مبارزه و» ورسيدن به بھروزی

گذشته از اين، معيار . ».از دشواری راه، کامالً آگاه ھستيم«تاريخ خود می دانيم و  مسخ ومرگمرگ خود وبد تر از آن،

از اين رو، . دانيم  واقعی را در کشور خود نيز قبول ھمين مسائل میۀمائوتسه دون انديش -لنينيست -مارکسيست يک

وياھم رھنمود ھای مارکس را جھت بياورد   خود از مارکس نقل قولۀچم مختص به خود، در برنام کسی که با خم و

اما با تأسف، . باشد، به نظر می رسد که معيار فوق را پوره کرده باشد  کارش قرار دادهۀپيشبرد مبارزه اش، در سرلوح

آغاز به   حزب شان را با آوردن نقل قولی از مارکسۀھا برنام» مارکسيست«بينيم از يک طرف ھمين  زمانی که می

جھت  ھای اکشنی يادگاری می گيرند و  پارلمان اروپا عکسۀن ونمايندرف ديگر با ھلری کلينتتشريح می کند واز ط

» ُدما«حرف می زنند و »  جنايت کارانۀلگدی برپوز«واز  کشورھای ديدنی سفر می کنند سياحت به مناطق و سير و

 وع، يعنی تشبيه پارلمان سيافاين موض - پارلمان جنايت کاران نماينده روان می کنند را سرمشق خود قرار داده، در

دارند، بافخر ومباھات ياد می کنند   واز اين که در سنا چندين نماينده- مجددی به ُدمای روسيه، واقعاً خنده آور است

کانديد در رياست جمھوری حرف می زنند وجھت راه وچاره پيدا  وعمق فاجعه اين که؛ از ناتوانی خود جھت نداشتن

که  را مارکسيست نفرانس داير می کنند؛ نام شانن روزه در کانتيننتال وامثالھم کشان چندي لکردن برای حل اين مشک

خروجی گرفته چھار نعل از مرز  ھيچ، ماکياوليست ھم گفته نمی توانيم، زيرا ھمين کسان با اين کار خود، ويزای

 ۀرين خائن ھا خطاب کنيم وجز اين کلمصرفاً می توانيم بدت چنين اشخاص وتشکالتی را. ماکياوليزم ھم عبور می کنند

  .اين چنين اشخاص با چنين اعمال شان باشد ۀديگری نمی تواند برازند

پوشالی، نمايشی وفرمايشی دانسته، مشروعيتش را زير سؤال   اشغال گران داير شود، از بنيادۀما، انتخاباتی که در ساي

از  -که مپرياليست ھائی که با قبول مصارف ھنگفت وکمرشکنیپذيرفته نمی توانيم، زيرا مگر ا که ھيچ، اصالً تاابد

اند، کشور ما را اشغال کرده  ارقامش برای ما نجومی -ماليات خلق کشورش به دست می آورد وچوروچپاول می کند

 ھا با ببينند که افغان ھا ُملی است که در يک بغل ايستاده شده و ودر اين جا برای خود خانه والنه ساخته اند، مگر ھمين

 که -ويانتوانند -نکنند گران اين کار راه انجام برسانند؟ زمانی که اشغالسالم، انتخابات شان را ب ۀخاطر آرام وپروس
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 انشآن طريق در پيشبرد اھداف استعماری  را در کشور تحت اشغالش به جود آورده واز شان ۀحکومت دست نشاند

 برای حضور خود در آن کشور حس می کنند؟ ويا ھم الزاماً در ضرورتی موفقيت بيشتری به دست بياورند، ديگر مگر

  :سؤال در جلو ما خود نمائی می کند چنين حالتی، اين

صورتی که مداخله ای در انتخابات ما ندارند؟؟ در غير آن، حتا اگر ھيچ   پس چرا امپرياليزم کشور مارا اشغال کرد در

ما شاھد يک  گرانبازھم ممکن بود که با حضور اشغالی بود، آيا ومزدوری ھم در داخل کشور موجود نم جنايتکار

  ؟در کشورخود می بوديم -نه انتصابات مضحک -انتخابات سالم

داشته نمی تواند وحرف زدن از انتخابات، خراميدن  در کشور اشغال شده ای چون افغانستان، ھيچ انتخاباتی وجود

  !!محسوب می شود وعشوه فروشی در مقابل اشغال گران

» بسيج مردم«از طريق » امحای کامل تيره بختی ھا« واين جاست که ما شاھد يک پارادوکس غير قابل حل فی مابين

  :واين جمله می باشيم

  

  

  

  

  

آن را مسخره می کند؟ ولی » کارانجنايت«حضور  آقايان شما از کدام وچه نوع دموکراسی حرف می زنيد که: کمي

در افغانستان پيدا » دموکراسی«مشکلی ندارد؟ آيا از کدام زمان به اين طرف اين  »دموکراسی«گران با آن اشغال اشغال

  ؟کسی که اين دموکراسی را برافغانستان حاکم ساخته است، کی است است؟ آورنده و شده

 تمسخر«را در آن انتخابات » جنايت کاران«حضور شما از کدام انتخابات حرف می زنيد؟ در صورتی که: دوم

جنايت «؟ واز جانب ديگر؛ به غيراز »دموکراسی«گران را عين تحقق  می دانيد، ولی حضور اشغال» دموکراسی

کرده  ھم به اصطالح خودرا کانديد يا را سراغ داريد که در اين انتخابات اشتراک نموده باشد و ، شما چه کسی»کاران

کانديد بفرستيد وما از آن بی ) ؟؟(جمھوری  انتخابات رياستباشد؟ نکند در اين بعدی ھا توان آن را پيدا کرده ايد تا در

  !خبريم؟

وبه ما بگوئيد که نام چنين کسانی را که از وجود  شما خود حتماً نزد خود قضاوت کرده ايد! خواننده ھای عزيز

 برای گران را ھم مانعیخابات را قبول دارند، حضور اشغالمی زنند وانت اشغال شده حرفکشوردر اين » دموکراسی«

دارد وآن ھم  نمی دانند، ولی برای شان حيف که يک مشکل اندک وجود» انتخابات سالم«وبرگزاری يک  »دموکراسی«

انتخابات شان را با خير وخوبی ولب خنده برگزار می  کاران نمی بودند، اين آقايانکاران است؛ واگر جنايتحضور جنايت

ارک اوباما را ھم در محفل پيروزی شان دعوت می کردند وخواھان خوشحال بودند وب کردند واز انتخاب زعيم شان

افغانستان آن کمک ھا  بيشتر ھم می شدند تا به تناسب وضعيت خراب» نيروھای کمکی«وحضور » ھای بيشتر کمک«

ھای دوست وھمکار را ھم نکند؛ چه می توان  کشور »نيروی کمکی«نباشند وافغانستان احساس کمبود » ناکافی«

  ؟»بدترين خائن ھا« به جز گذاشت

انتخابات با حضور : باط کردرا می توان استن  باال نوشته شده است، مگر جز اين معناۀاز جمله ای که در قطع

کاران وکراسی بوده واگر فقط ھمين جنايتگران عين تحقق دمحضور اشغال کاران، تمسخر دموکراسی است ولی باجنايت

  !! ھای دوست وبه ويژه اياالت متحده، دنيا را گل وگلزار می کرديم؟؟با ھمکاری کشور نمی بودند، ما

  )صادق ھدايت(» !بيزار ومتنفرم من از برھنگان تن فروش بيزار نيستم، از پوشيدگان وطن فروش«

 


