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  پيکان بنوال

 ٢٠١۴ جوالی ١۴
 

 انتخاب يا انتصاب
لف راديو ھا وتلويزيونھا را پُر کرده ومخا در افغانستان روز نامه ھا، جرائد،} انتخابات{مدتھاست که بحث به اصطالح 

. ی ھم مخالف اندانويسند، کسانی موافق وعده  آن می ۀويب سايت ھا نيز دربار.  آن تبصره می کنندۀوموافق دربار

 سيستم ھا عطيه ايست که از جانب ئیگو تو .که اين شيره مالی سر مردم مارا دموکراسی نام داده اند ھستند کسانی

نانچه سھم کشور من وتو درين مدت کمتر از چھل سال؛ خدايان زر و زور به اين وآن کشور ھديه می گردد، چ

  .اسالم ناب محمدی وحاال دموکراسی غربی، رسيده است سوسياليزم روسی،

توھم پرچمی چنان به  نوکران روسی خلقی و  آش کاسه داغتر است،نسبت بهمتٲسفانه ھربار سھم ما طوريست که 

ی به مناسبات جامعه ورشد اره ذخواستند پياده کنند بی آنکه ا می ر  گرفتار بودند که يک شبه خياالت شانرويزيونيستی

بخوان دزد  " مجاھدکه نوکر، فرمان اربابش را دنبال می کند، اسالم  برای آن  مولده توجه داشته باشند،ینيروھا

و آماده  لب مھيا اسالم ناب را در وجود طاۀکشور را به دستور بادارانشان به ويرانه تبديل کردند تا زمين" وچپاولگر

وحاال دموکراسی . کرده بود در طول سالھای حکومت آل سعود نآنچه طالب در دوران امارتش کرد عربستان سازند،

  .ھديه شده

که گفته ام رٲی بدھی و  می برمت تا به آنی" ی انتخاب کردن، آزاد" که نه گوئی بگو برای آن"آزادی مطبوعات، 

". سھم ارباب را بده بقيه نوش جانت ، انحصاری بساز بعد به ھر قيمتی که فروختی،احتکار کن " بازار آزاد..." اال

  ".صميمانه بخوان انارشيزم " غرب زير نام دموکراسیۀاينھاست تحف

 آن در امريکا وانگلستان تعيين می شود ۀبودج در کشوری که بيشتر از صد ھزار ارتش نيروھای اشغالگر مستقر است،

 BBCحت نظارت آنھاپيش برده می شود؛ چطور می شود انتظار انتخابات آزاد را داشت؟ به نقل از، تمام امور کشور ت

مپرياليستھا خرچ کرده اند، تا سر زمين مارا اشغال کنند ومردم ا ، تا حاال چيزی حدود ھفت صد ميليارد دالرCNNو 

  .غرب به مردم ما، نه حق انتخابۀ  ھديکشورمارا ميدان جنگ بسازند، اينست مضمون اصلی و مارا جيره خوار وزبون

  .را ھدر بدھند مپرياليستھا پشکی نيستند که برای خدا موش بگيرند وپول شانا

 د،ورا داريم واز سر گذشتانده ايم؛ دوران ظاھر، دوران داو" انتصابات"  چندين ساله از اين نوع انتخابات ۀما تجرب

در ھر دوره ای قدرتمندان تصميم گرفته اند، خان . ی وحاال زمان حکومت مزدوران روس ، حکومت ھای  اسالم

را شکل قانونی  وملک قريه ومنطقه موافقت کرده اند، بعد مردم را به پای صندوقھای انتخابات برده اند، تا انتصاب شان

از ميان مردم بر خاسته بود؟ ذات  شورای ملی در دوران ظاھر ۀکدام نمايند.  وبعد ادعا کنند که مردم رٲی دادند بدھند
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د اشتراک داشت؟ و داوۀ مردم در لويه جرگۀملوکانه وھمراھانشان بايد صحه می گذاشتند تا به شورا برسد، کدام نمايند

  !وحاال..  تا راه بيابدمصونيت ملی را می داشتئيد أمھر تسابقۀ کارو بايد

رند وچه دل خوشی از دولت دست نشانده دارند تا بروند ورٲی مردم چه دست آوردی از ورود قوای اشغالگر تا حاال دا

 ، بيدادگری وظلم، رٲی می دھند که بله باز می خواھيم که ھمين وبدتر ءفحشا بدھند؟ فقر ، بدبختی، بيکاری، اعتياد،

  .باشيم

 مين عدالت اجتماعی،تٲ دموکراسی، حق انتخاب، با کلمات، آزادی،) بازی(اگر به زبان حقيقت بگويم " گورکی "ۀبه گفت

که کلمات مجرد  تواند از خوبی آنھا انکار کند، اما زمانی می اينھا کلماتيست که ھيچ کس نۀ؛ ھم.....مبارزه بافساد و

انتخابات دروغين در شرائط اشغال . شود دھيم به واقيعت تبديل می ذھنی را بر چيزی ويا بر حالت خاصی انطباق می

نه آنچه را که نياز مردم است، بدين می گويند  ورند،اآنچه را که می خواھند بايد بي. باشدمی تواند بدون تقلب کشور ن

  .بازی با کلمات که تازه ھم نيست، در ھمين رابطه خاطره ای را خدمت تان عرض می کنم 

ن ملل که در مجمع عمومی سازمای حين سخنراني.  ميناخين بيگن صدر اعظم اسرائيل بود١٩٨٣ و ١٩٧٧بين سالھای 

می توانست  بی خبری نۀ حقوق انسان، صلح وامنيت وعدالت چنان قشنگ صحبت می کرد که ھيچ شنوندۀداشت، در بار

از نيت خير او انکار کند؛ واين در حالی بود که کمپ ھای فلسطينی ھا در ارتفاعات جوالن زير آتش بم افگنھا وتوپخانه 

  !بازی با کلمات. اسرائيل قرار داشت

خابات در افغانستان است، کميسيون مستقل انتخابات از سازمان ملل برای حل اين معضله در خواست کمک مشکل انت

مور سازمان ملل که در حقيقت چوبک أاول يک م.  بی شرمانه استبرخوردی که صورت می گيرد واقعاً . می کند

عمل را به دست می گيرد بتکار امريکا ا غرب است مذاکره می کند که بی نتيجه است، بالفاصله ارباب اصلی ،

  .فرستد گانش را برای گوشمالی میونمايند

  تی به کابل رفت تا با دو ريزه خوار استعمار ديدار کند ودساتير الزمأھيجان مک کين سناتور جمھوری خواه در رٲس 

ين ادر .  در دور بعد اشاره ايست شايد برای به قدرت رسيدن جمھوری خواھانن کند، تلويحاً را بدھد وسھم ھارا معي

برای حل مشکل .. مريکا وژنرال دانفورد فرمانده نيروھای ناتو نيز حضور داشتندا سفير ،ديدار سناتور جيمزکنينگھام

  !کشور ما

را نصب کند،  مريکا به کابل رفت تا مزدور سابقه دارتر وقابل اعتمادشانا ۀ جوالی جان کری وزير خارج١١به تاريخ 

  !!انتخابات آزاد ودموکراتيکبه اين می گويند 

که اين مضحکه را انتخابات می گويند ، قابل اعتماد نيستند چه آنھا مشروعيت رژيم مزدور  به عقيده من کس ويا کسانی

  .....  ماۀيست به حق مردم سرزمين درد کشيدئرا صحه می گذارند؛ که جفا

 

  


