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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اپريل ٠۴
  

  "کانديدان رياست جمھوری"ھراس شديد 

   از تماس با کارگران و دھقانان
  

اما ھيچ يک ازين . ولت دست نشاندۀ افغانستان به پايان رسيدد" کانديدان رياست جمھوری"جريان مبارزات انتخاباتی 

تمام کوشش اين جيره خواران امپرياليسم تمرکز .  شھامت رويائی با کارگران و دھقانان کشور را نداشتند،عمال استعمار

  .در شھر ھای بزرگ بود تا از حمايت قوای متجاوز برخوردار باشند

ت شان در نزديکی با طبقات رنجبر افغانستان اشغال شده فقدان جرأ"  ت جمھوریکانديدان رياس"يکی از نقاط مشترک 

 مخالف اشغال ما،فاله ھای امپرياليسم خوب می دانستند که طبقات رنجبر کشورزيرا اين ت. افغانستان بودو زير ستم 

عار ھای انتخاباتی اين شرف ش.  کشور بوده و ھر گونه تجاوز را به ھر بھانه ای که باشد محکوم می کردند و می کنند

ھيچ کدام شرافت و اخالق حمايت از طبقات محروم .  باختگان صرف برای خوشنودی اربابان اجنبی ترتيب شده بود

ر به فقدان نظ" کانديدان. "کشور را از خود نشان ندادند و فقط با استعمال شعار ھا و کلمات ميان تھی اکتفاء می کردند

 تا، از رفتن به سوی قصبات و شھر ھای کوچک خودداری ورزيدند  سالم و مترقیشعور طبقاتی و گرايش ھای مردمی

  .  ال و بازپرسی طبقات محروم کشور قرار نگيرندؤمورد س

يھن فروشی  خاين به خاک و ميھن نيستند و با ھر گونه خيانت و م،کارگران و دھقانان يک جامعه به شمول افغانستان

شعار اين دو طبقۀ . نمی کندنکرده و ئيد و امضاء أ سند غالمی به اجانب را ت،ھيچ کارگر و دھقان زير ستم. مخالف اند

 عليه امپرياليستم جھانی و ارتجاع داخلی همبارز.  و عدالت اجتماعی استآزادی، برابریمحروم کشور ھميش استقالل، 

 ھمين روش دقيقاً .  دھدستعماری محور فکری اين دو طبقۀ زير ستم را تشکيل میو دشمنی با امضای ھر گونه معاھدۀ ا

از نزديکی با آنھا " کانديدان رياست جمھوری"و تفکر ضد استعماری و ضد ارتجاعی کارگران و دھقانان بود که 

  . قوای متجاوز و جنگ ساالران قرار دادندھایھراس داشتند و خود را در پناه نيرو

افغانستان اشغال شده اند، نمايندگان واقعی مردم " کانديدان رياست جمھوری" اين جيره خواران را که آيا می توان
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