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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ اکتوبر ١۴

  

  !بی شخصيتو جاسوس عبدهللا عبدهللا اپورتونيست 
  

سياسی ھمچو بوقلمون ھر لحظه  درت روزگار به خاطر لذت ھای زودگذر قۀ اين ھرز عبدهللاوقتی می بينم عبدهللا

ً کند، واقع می  روسپی سياسی عملۀمثابه رنگ عوض کرده و ب  دلم به حال زنان روسپی که در جامعه بدنام شده ا

  ! می سوزد،اند

  

  اپوزيسيون چه معنی دارد؟

  گفته مینھادھای مخالف نظام سياسی  افراد وۀدر اصطالح سياست به مجموع) اپوزيسيون(مخالفان دولتی يا 

مورد گروھھای مخالف دولت و يا در مورد گروھی از جامعه که با  اين واژه در نظامھای پارلمانی در .شود

معنای ضد از کلمه  به) Opposite (ۀ التين کلمۀريش .شود دولت موافق نباشند به کار برده می سياستھای

  .باشد اپوزيسيون می

کنند که اين احزاب  مبارزه می قدرت سياسیه نی برای رسيدن بدر کشور کانادا سه حزب در مبارزات پارلما

و محافظه کاران و در پھلوی اين سه حزب مشھور حزب سبز  حزب دموکراتيک نوين - عبارت اند از ليبرال ھا 

احزاب  اين .پردازند فعاليت ھای سياسی و رقابت میه کانادا و چند حزب کوچک ديگر نيز ب حزب کمونيست -ھا 

ه  نيز ب)سراسری(درال بلکه در انتخابات ف پردازند مبارزه و رقابت میه  در انتخابات واليتی با ھمديگر بتنھاه ن

  .درال دارندندگانی در پارلمانھای ايالتی و فنماي مبارزه و رقابت پرداخته و

درال ولت فپارلمان د  و در داخلقرار دارند قدرت دولت فيدرال در رأسطور مثال امروز حزب محافظه کاران 

کنند و  پردازند واز ھمديگر انتقاد می تبادل افکار می ديگر به با يگ..... سياسی و - مورد اوضاع اقتصادی در

  .دارند ارائه می پيشنھاداتی را ھم

وقت در پارلمان رفته و ه حزبش چ  و اعضای٢×  شود که رھبر اپوزيسيون افغانستان عبدهللا ال پيدا میؤحاال س

ه عملکرد ھای چھار سال اخير دولت و حکومت پوشالی انتقاد ب لتش به جروبحث پرداخته اند و ازبا کرزی و دو

  !پيشنھاداتی را ارائه داده است؟ عمل آورده و يا
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ً چه بوده است که درعملکرد ھای عبدهللا   کند؟ انتخابات شرکت می  و حزبش در چھار سال گذشته واقعا

آينده »انتخابات «حمايت وی را در   به آستانبوسی اش شتافت تاابل عبدهللامريکا در کامحض ورود سفير جديد ه ب

 و رمضان بشر دوست و ديگر از يک سکوت طوالنی عبدهللا نزديک است و بعد »انتخابات«چون  .جلب کند

توجه ھا را به خويش  رياءکار و عوامفريب از مغاره و سوراخھای ھايشان سر بيرون کرده اند تا اپورتونيستھای

  !جلب نمايند

ن بچگا بار ھا گفته ام که غالم !در مقابل باداران پاکستانی شان» ملی« ۀبچگان جبھ کرنشگری و سر خمی غالم

خاطر رسيدن ه ، سکتاريست و تجزيه طلب شان ب»پارلمانتاريست«، »دراليستف«شورای نظار و ديگر ھمپالگان 

  !در و از ناموسھای شان بگذرندحتی از پدر و ما نداقدرت حاضره ب

 دشمن اصلی کشور ۀمثابه پاکستان را ب غالمان با رگ گردن کشيدنھا و بيانيه ھای پر از طمطراق شان بار ھا

ديپلوماتيک با آنکشور گشته اند تا بتوانند با اينحرکت شان در قلوب  ۀقلمداد کرده اند وحتی خواھان قطع رابط

اينطرف توسط پاکستان   تحت رھبری مسعود وطنفروش از سالھای پنجاه به، غالمانکه در حالی .جا باز کند مردم

  !بود که مسعود را باالی جبھه پنجشير تحميل داشت  ای اس ای اين ونداعاشه وتمويل ميشد -استخباراتش تربيه  و

ک دولت ائتالفی را پوشالی فعلی ي حزب اسالمی با حکومت و دولت - طالبان ،بعد از فرار امپرياليستھااز کشور

 دولتی و حکومتی شامل نيستند با عوامل ايران و رشيد دوستم قبل از که در قدرت غالمانی. تشکيل خواھند داد

 اين اءً بن دھند، نشان می قدرت سياسیه خاطر رسيدن به را ب فراراستعمار از ھمين حاال چنگ و دندان شان

ھم زند ه حرکتی که صلح و ثبات را در افغانستان ب يرا ھرحرکت غالمان توجه پاکستان را جلب نموده است ز

 ۀساد  چندی قبل يک ديدار عبدهللاديدار صدراعظم پاکستان باعبدهللا .و نھفته است منافع پاکستان در آن دخيل

  . سياسی بودۀتعارفاتی و تشريفاتی نبوده بلکه يک ديداری پالن شد

خواھد پيوست و بدان منظور  وقوعه عمار از کشور جنگ داخلی بپاکستان چنين می انديشد که بعد از فرار است

 استفاده کرده مردم ١٩٩۶- ١٩٩٢باز ھم از آنھا ھمچو سالھای  بچگان وطنفروش شده است که وارد معامله با غالم

  !شان تجزيه نمايند بيمارزعمکشند و افغانستان را به ب خاک و خونه را ب

  !و کاخھای استبداد را از ھيبت خويش بلرزانيدزمين بر خيزيد  ای انقالبيون افغان

  ! ظلم و ستم طبقاتی را بسوزانۀای شعله ھای سرکش انقالب شعله ور تر شو و ريش

 انتظار صدای تفنگ تو ای يار وای رفيق متحد شو زيرا کشورت در پرتگاه سقوط نزديک است و مردمت در

  !نشسته اند

  !صدا خواھد آمد ه گ بصدا آور بدان که ھزاران تفنه تفنکت را ب

  !رقم زنند را انتخابات سرنوشت تان ۀبھانه  بجناياتگان دننت کن و طرح نو درانداز و نگذار اين آفريأجر

شرکت کردن در اينوع انتخابات  شرکت نمودن در انتخابات فرسايشی و فرمايشی دولت مزدور را تحريم کنيد زيرا

  !باشد اوزگران میشمشيرتج خيانت ملی بوده و مھر صحت زدن بر
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