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 ٢٠١۴ جون ٠۴

 کنانتصابات مضحک ولی تباھ
قسمی که ھمگان در جريان اند، انتصابات مضحک مثالً رياست جمھوری افغانستان، به دور دوم کشانيده شده ومردم 

  .مال ترکتازی ھای مزدوران امپرياليزم می شونديگر پابار د

امپرياليزم به خيال خود، به آن اندازه از ھوشياری برخوردار است که بتواند از شيوه ھای متفاوت تحميق توده ھا 

يم  اجنبی نتوانستند به آرامی چوکی ھای قدرت را بين خود تقسۀبار اول زمانی که مزدوران سر سپرد. استفاده نمايد

 اين کار برآمده نتوانست که رضايت خاطر ارباب قدرت را به شکل ۀنمايند وھم چنان ھيچ يکی از اين مزدوران از عھد

 ارباب گردن نھادند که چندی به نام کسب آرای ناکافی از دور چانه زنی ۀتمام وکمال جلب نمايند، به اين ترفند بی مز

يکی دوتای باقی مانده که  ر در رکاب جنايتکار دگر شمشير بزنند وخيانت به دور شده وگوديگک وا برسر جنايت و

امپرياليزم اشغالگر نيز جھت پيشبرد اھداف  ميزان سرسپردگی شان در نزد ارباب قدرت بيشتر از دگران بوده و

رت گری  امپرياليستی شان آن چھره ھارا نسبت به ھمپالگان شان بھتر تشخيص داد، دستور داد تا خوان غاۀغارتگران

  .زار چانه زنی شان را جھت اثبات لياقت در مزدور بودن ادامه دھندجمع ننموده وکاروخيانت را به اين زودی 

اشرف غنی احمدزی جاسوسی است که به شکل درست وتمام عيار در مکتب جاسوسی ومزدوری امپرياليزم اشغالگر 

د است؛ اما عبدهللا نيز دست کمی از اين رقيب آموزش ديده وفوت وفن ھای چگونه بھتر مزدور بودن را خوب بل

 دلگرمی امپرياليزم در ۀ اين جاسوس نيز نمی تواند که مايۀ بس جنايتکارانۀچه، سابق. تکنوکرات ومزدورش ندارد

  .حمايت از آن نگردد

سخره ولی  اندکی از ھموطنان ما در دور اول انتصابات، گواھی بر اين ادعا است که دگر چنين تجمعات مۀشرکت عد

اما چيزی که اسفناک است، اين . ليونی وطن مارا ھمچنان خاموش وسربه زير نگھدارنديتباه کن، نمی توانند توده ھای م

قدرت براين تخيل بی بنياد استوار اند که گويا می توانند با اين » چوبين« موالنا، اين فارسان توسن ۀاست که به گفت

 توده ھارا ناديده بگيرند، واين پندار واھی نيز از آن ۀ انبوه شده وخشم گره شدمسخره بازی ھای شان، نارضايتی ھای

جا مايه می گيرد که اينان، امپرياليزم ھار واشغالگر را به صورت ھمه جانبه در پشت سرشان می بينند وباور می کنند 

ان بسته نمی تواند متوجه اعمال که گويا دگر با وجود چنين قدرتی در گردانندگی، خطری از جانب توده ھای دست وزب

  .وآمال ايشان گردد

 گذشته از جانب اين جنايتکاران و ۀ کافی در طی چندين دھۀمردمان بی دفاع ولی سخت ناراض وطن ما، به انداز

 تاريخ ملت ما، چندان ناچيز وضعيف ھم نخواھد بود که آن خونخواری ۀحافظ. روسياھان تاريخ جنايت وقساوت ديده اند

ريزی ھای ديروز اين ددمنشان را به باد نسيان سپرده وچنان که اين جنايتکاران می پندارند، آن گذشته ھارا وخون
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باشند ونه حال وآينده وبنابراين، ھمگی بدون اين که به اين مسأله بينديشند که اين جانوران » گذشته«بگذارند تا فقط 

 شان را ۀوخندان به پای صندوق ھای رأی رفته وانتظار انتخاب زعيم آيندتاامروز چه بالھائی برسر شان آورده، شاد 

  .داشته باشند

چنانچه در افغانستان - زمانی که ددمنشی ودرندگی در حق توده ھا از حدفزون گردد: تاريخ به صراحت فاش می سازد

وده ھا آنھا را از ياد نبرده  ولو به صورت موقتی ونسبی زمانی که اين جنايت ھا خيرگی يابند، ت- صورت گرفته است

وھمچون طوماری، در قلب تاريخ شان نگھميدارند وبازتاب اين مظالم، دير يازود، تبديل به خشم مھارنشدنی در نزد 

  .توده ھا شده ونتيجه ای را به دنبال دارد که بنيان ظلم وستم وجنايت را از بيخ می کند

 سيل عظيمی به عصيان گری آغاز کرده وموانع برسر راھش را يک  توده ھا زمانی که ھمچونۀنيروی بی مثال سد شد

ما نمی توانيم اين . به يک از ميان بردارد، دگر ھيچ قدرتی قادر به اين نخواھد شد تا اين سيل بنيان برافکن را لگام زند

رانجام نيز به توسط تاريخ را ناديده بگيريم که ھر پديده ای، ضد خودش را در بطنش می پروراند وسديالکتيک و حکم 

براين بنياد، واقعيت ھای جاری جھانی می تواند بيانگر اين موضوع باشد . ھمان ضد، از ھم می پاشد ومتالشی می شود

  .که جھان پس از آن ھمه نابرابری وجنايت، آبستن حوادثی است که ورق دگری برروی تاريخ می گشايد

 وقطبی شدن فقر وسرمايه، بدانجا منتھی شد که بيشترين اين جنايت ھای پی درپی وقطور دوران جنگ جھانی اول

سازد وبه انتظار چنان سرنوشتی » زندان ملل« ستالين، روسيه را ۀ تزاريزم قدبرافراشته وبه گفتۀجنايت ھا در چھر

 شد که ددمنشی ھای بعدی نظام سرمايه باعث اين. بر برسرشان آمدنی بودوبماند که با انقالب عظيم سوسياليستی اکت

  !بر دگری را شاھد باشد وآن ھم، انقالب بزرگ چينوتاريخ، اکت

 جھان ما شاھد آتشپاره ھای ۀامروز نيز که جنايت ھا ودرندگی ھای نظام سرمايه به حد آخرش رسيده، درگوشه گوش

  .لم بدر کشدبرھائی ھستيم که نظام نابرابر سرمايه داری نمی تواند بدون شکست عميق، از آن جان ساوبر واکتواکت

...  

توده ھای وطن ما دير زمانی است که انجام يک رسالت تاريخ شان را از ميان ھمه جنايت ھا وگرگ صفتی ھائی که در 

  .حق شان شده اند، به عھده گرفته وسرانجام بايد آن را به انجام رسانند

سرنا ھياھو راه انداخته اند که و  قوامروز ھا بلندگوھای نظام امپرياليستی از داخل وخارج افغانستان ھمواره باب

 اين کشور نيز آن چيزی ۀدرست است، اما با جسارت بايد گفت آيند!). ؟(افغانستان دگر به سه دھه قبل برنمی گردد

  .نيست که امپرياليست ھا وبه ويژه امپرياليزم اشغالگر امريکا انتظارش را دارد

يان آن جنايت ھا وکفتار صفتی ھائی که در اين کشور صورت گرفته ما بر اين باور ھستيم که توده ھای وطن ما از م

 نجات شان در گرو فضل ومرحمت اشغالگران ومزدوران داخلی شان نيست، بلکه فقط با ۀاند، حاال دريافته اند که نسخ

ير از عملی شدن  شان را آغاز نمايند واين امر، ناگزۀطرد نمودن اين ھا است که مردم ما می توانند زندگی آرام وآسود

  . است

 

 


