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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١۴ اپريل ٠٩

  

  رياست جمھوری اشغال را تداوم می بخشد" انتخابات"
  

. ست جمھوری افغانستان اشغال شده بودی دھی به عمال دست چين استعمار برای اشغال کرسی رياأ اپريل، روز ر۵

ھيچ يک حتا پنھانی ھم نتوانستند .  ملی و مردمی بودندھۀفاقد وج" مذھبی"و چه در لفافۀ " مدنی"کانديدان چه در قيافۀ 

 مردم بی وسيلۀ کشور که گروگان نيرو ھای استعماری و عمال آنھا اند، برای  .وابستگی خود را به اجانب پنھان دارند

.   نانی روی اجبار حالت تحميلی را پذيرفته اند، اما آمادگی برای مقاومت مردمی در آينده می گيرندۀست آوردن لقمده ب

ژی ناکام طالبان ھم مردم را بيشتر در دامان امپرياليسم ودست پرورده ھای آنھا انداخته و آنھا را در قضاوت يسترات

ليغاتی امپرياليستی با تمام قوت وارد عمل شده و ذھن وروان مردم درمانده وسايل تب. ئيد و ترديد قرار داده استأدشوار ت

 دساتير وارد ميدان عمل می گردند و دقيقاً اينجاست که عمال استعمار .  سوی افراد معينی سوق داده استه را ب

اوباما و کری ت که بر ھمين مبناس ،بجاست متذکر شويم. دھند استعماری را مرحله به مرحله به معرض اجراء قرار می

رياست جموری افغانستان اشغال شده تبريک گفته  و " انتخابات"موفقيت دولت مستعمراتی کابل را در راه اندازی 

  . حمايت امريکا را از افغانستان بعد از کرزی وعده دادند

ده بودند که برای جلب طبق دساتير استعماری ھشت تن از ھويت باختگان، کانديدان رياست جمھوری افغانستان اشغال ش

ديکتر به استعمار که زين گروه نابکار، دو تن نااز. توجه استعمارگران و فريب مردم مبارزۀ انتخاباتی را به راه انداختند

رياست جمھوری خواھند رفت تا " انتخابات"دست آورند، به مرحلۀ دوم ه ی بيشتر را با قوت تبليغاتی امپرياليستی بأر

ئيد استعمار قرار گيرد و به اسم رئيس جمھور افغانستان، اشغال أ فرد مطيع تر و تابع تر مورد  تبعد از ريگشوئی ،

طبق قانون انتخابات که زير نظر . تواند به ده ھا تن برسد تعداد کانديدان در دور اول می. کشور را تداوم ببخشد

دست آورد تا ه را در مرحلۀ اول ب" مردم"ی أيصد ر ف۵٠اشغالگران تدوين يافته،  کانديد به ظاھر موفق بايد بيشتر از 

الکن تکثر کانديدان و فقدان ھويت ملی و تفرقه ھای قومی، نژادی و مذھبی مانع عمده در سر راه می . برنده اعالم گردد

ی ھمچنان روحيۀ قانون انتخابات را اشغالگران طور. گذارد که کانديدان بتوانند  در مرحلۀ اول به آن دست يابند

دۀ تمرين بودن قانون انتخابات معتقد شوند و آن را وسيلۀ عم" دموکراتيک"فربيکارانه عيار ساخته اند که مردم به 

دست آورند، در دور دوم وارد ه را ب" آرای مردم" از زمرۀ کانديدان، دوکانديدی که بيشتری ءً بنا. دموکراسی بپندارند

. و تصميم گيری استعمار در تعيين فرد مورد نظر خود است" تخاباتان"اين مرحلۀ آخر . می گردند" مبارزه "ۀصحن

ممکن است اعالم نتايج دور اول ماه ھا طول بکشد اگر . دور دوم دو ھفته بعد از اعالم نتايج مرحلۀ اول آغاز می شود

به . جعلی حرفی ندارمين انتخابات امن از تخلفات و تقلبات در.  طرز کار به زعم استعمار و عمال آنھا خوش آيند نباشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خود در مجموع " انتخابات"زعم اينجانب، در يک کشور اشغال شده و با نصب يک نظام مستعمراتی، به راه انداختن 

طميع ھمچنان بايد متدکر شد که کانديدان ميليون ھا دالر برای مبارزات انتخاباتی خود و ت. شود يک تقلب محسوب می

اگر . که به ملت حساب بدھند که مصارف انتخاباتی از کجا تمويل شده است افراد مورد نظر مصرف نموده اند بدون اين

  . دست پرودۀ اجانب نيستند، بايد شھامت حسابدھی به ملت را داشته باشند تقلب نيست و اگر کانديدان واقعاً اين

ی بيشتر أ که دو تن از کانديدان يعنی عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی راز گزارشات داخل کشور تا اکنون چنين بر می آيد

 فيصد آرای مردم را به ۵٠اگر اين دو تن نتوانند بيشتر از . شمارش آراء ھنوز ھم ادامه دارد.  دست آورده انده را ب

که  اين.  د شدين مرحله قطعی خواھاتصميم استعمار در. خود اختصاص دھند، به سوی دور دوم حرکت خواھند کرد

که افراد را   طبق تشخيص معيار ھائی. کدام يک مورد پذيرش قرار می گيرند، مھارت در سرسپردگی آنھا خواھد بود

البته معيار ھای تشخيص به ھيچ وجه عبدهللا . به اجانب وابسته می سازد، پلۀ ترازوی اشرف غنی سنگينی می کند

ر زمان، شرايط داخلی، وابستگی ھميشگی عبدهللا به يجلوه نمی دھد بلکه تغيعبدهللا را پاکدامن تر نسبت به اشرف غنی 

و شخصيت ضعيف فردی اش، او را در درجه بندی از نظر استعمار پائين )  سابق. بی. جی.کی (. بی. اس.واواک و اف

  .خواھد انداخت

م، جريان انتخابات بزرگترين اگر قضاوت خويش را  صرف بر مبنای فيصدی آراء و نه ارتباط با اجانب قرار دھي

ضربه را به مافيای برادران کرزی وارد نموده و دست پروردۀ حامد کرزی، سردار زلمی رسول، را  طور افتضاح 

تصور نمی شود که زلمی رسول بتواند تا چند روز ديگر از عبدهللا عبدهللا و يا اشرف غنی پيشی .  آميز به عقب انداخت

" زعامت" تيز نيرو ھای  استعماری زلمی رسول را برای یبدون ترديد که چشم ھا. ت نمايدگيرد تا در دور دوم رقاب

ھمچنان تيرگی در روابط . افغانستان اشغال شده مناسب تشخيص نداده که موفق به پياده کردن مرام ھای استعماری شود

جمھوری افغانستان اشغال شده برای امريکا و حامد کرزی که آنھم اگر واقعيت داشته باشد،  ميسر شدن فرصت رياست 

خود شخص زلمی رسول ھم انسان بسيار تنبل و استراحت طلب است که به .  زلمی رسول را بسيار محدود ساخته است

حامد کرزی و برادران می خواستند که خود را در پناه سردار زلمی رسول قرار ".  برش ندارد"اصطالح مردم کابل 

 مدھش را قيوم ۀضرب. ون باقی بمانندگونه عدالت خواھی ھم مصکشور ادامه داده بلکه از ھر داده تا نه تنھا به غارت 

تواند قندھار را به نفع  قيوم کرزی به اين تصور بود که حد اقل می. کرزی مدعی تاج و تخت برادر بيشتر احساس نمود

سران کاکای قيوم کرزی به اسمای حشمت اما پ.  خود را تضمين نمايدۀزلمی رسول بسيج کند و با موفقيت رسول آيند

ميان پسران کاکا پدرکشی . کرزی و حکمت کرزی که جانب اشرف غنی را گرفتند، برای قيوم در قندھار فاجعه آفريدند

  .  وجود دارد که به آسانی رفع نخواھد شد

يند و آينده را برای خود برادران کرزی با تقرر عبدهللا و اشرف غنی در پست رياست جمھوری احساس آرامش نمی نما

ن می يدانند که آمر از بيرون تداوم مرگ و زندگی را برای افراد مطيع و سرکش خود تعي اما ھمه می. تاريک می بينند

  .    کند که درين صورت نقش عبدهللا وغنی در تعيين سرنوشت برادران کرزی کمرنگ خواھد شد

  

          

  

     

 

 


