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  الله

  ٢٠١١ جون ٠٢

  

  سند واگذاری افغانستان را دولت پوشالی

  .امضاء می کند" لويه جرگه" توسط 
  

به خودش است، اعالن کرد که برای رد  که مختص ئی با ديده درا١٣٩٠ جوزای ١٠شاه شجاع ثالت روز سه شنبه 

ئيد ھمکاری ھای ستراتيژيک و دراز مدت بين افغانستان و اياالت متحده و ايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا در أيا ت

" لويه جرگه"عالوه بر آن قرار است در اين . را فرا خواھد خواند" لويه جرگه"افغانستان تا چند روز ديگر 

برای ذھنيت خوانندۀ اين سطور، الزم است تا به مفھوم و ماھيت . لبان نيز به بحث گرفته شودچگونگی مذاکره با طا

دست می ه ب" لويه جرگه" آن نظری گذرا داشته باشيم تا از نتايجی که بعد از برگزاری اين اعضایو " لويه جرگه"

  . آيد، بھتر آگاھی داشته باشيم

گذشته ما دارد که تاريخی بس طوالنی را پيموده است و عمر آن به ريشه در فرھنگ فيودالی کشور " لويه جرگه"

ی که تا حال در افغانستان داير گرديده، ھرگز خواست و نظر توده ھا و ئھا" لويه جرگه"در . رسد میھای دور 

 مستعمره ھمچون –زحمتکشان افغانستان در نظر گرفته نشده، چرا که در کشور ھای فيودالی يا نيمه فيودالی 

که اکثريت جامعه را می سازد، بايد دساتير و فرمان ھای ) توده ھای پا برھنه و زحمتکش(افغانستان، رعيت 

اربابان، مالکان ارضی، زورمندان و اشغالگران را با دل و جان قبول نمايد تا مورد خشم و عتاب آن ھا قرار 

ار گرديده و ھيچ فرزندی از فرزندان طبقات لويه جرگه ھا ھميشه توسط طبقات حاکم و صاحبان قدرت برگز. نگيرد

  .تحت ستم و استثمار حتی حق نزديک شدن به محل برگزاری آن را نداشته اند

سای ؤر"، "شورای ملی" قانون اساسی دولت پوشالی، اعضای لويه جرگه متشکل از اعضای ١١٠در مادۀ 

پيش رو، " لويه جرگۀ"دست آمده را در ه ج بواليتی و ولسوالی تعريف گرديده که اين تعريف خود نتاي" شوراھای

  :دھد يک ضرب المثل عاميانه جواب دادن شکِن به اين فراخوان شاه شجاع ثالث می. دھد از قبل نشان می

آن بيشتر به شورای جاسوسان " شورای ملی"در کشوری که ." به روباه گفتند که شاھدت کيست، گفتم ُدم ام "

  . آن بتواند خالف ميل اشغالگران عمل نمايد" لويه جرگۀ"د که شباھت دارد، چگونه امکان دار
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نظامی که سرشت آن وابستگی و نوکر منشی است، ھرگز قادر به اتخاذ تصميمی ھر چند کوچک خالف منافع 

لويه "برگزاری . ی نخواھد رسيدئاشغالگران نبوده و شاه شجاع ثالث ھرچه گلو پاره نمايد، باز ھم صدای او به جا

ری در ستراتيژی و برنامه ھای شوم امپرياليست ھای غدار وارد کرده نمی ييھا زير سايۀ اشغال ھيچ تغ" جرگه

ھا محتوای ضد مردمی داشته و ھميشه تصاميمی که اتخاذ می " لويه جرگه"دانند که  توانند؛ اشغالگران دقيق می

  . نمايند، به نفع حاکمان و ضرر زحمتکشان است

" لويه جرگه"ت پوشالی و دست نشاندۀ کابل با طمطراق و تبليغات وسيع بخواھد کاالی بی ارزشی چون ھر چه دول

را به خورد زحمتکشان کشور بدھد، قادر به اين کار نخواھد گرديد، چرا که توده ھای زحمتکش ما با کسب تجارب 

لگران را از ھر سياستمداری بھتر  سال گذشته، ماھيت رژيم ھای مزدور و اھداف اشغا١٠سه دھه جنگ مخصوصاً 

  . درک می کنند

القاعده، تروريزم و "  زير نام مبارزه عليه ٢٠٠١که در سال   ھنگامیئی و غير امريکائیامپرياليست ھای امريکا

با پيشرفته ترين سالح ھا بر خانه و کاشانۀ توده ھای زحمتکش ما ھمچون گرگان وحشی حمله ور شدند، آيا " طالب

لويه " تماسی با توده ھای پا برھنۀ ما گرفتند که حاال نوکر حلقه به گوش آنھا می خواھد با راه اندازی کوچکترين

اين تماس را به گفتۀ خودش با زن، مرد، پير و جوان کشور ما بر قرار نموده و در رابطه به سرنوشت آيندۀ " جرگه

  !! کشور تصميم بگيرد

کسانی خواھند بود که يا دست شان " لويه جرگه"رزی، تمامی اعضای به اساس حکم قانون اساسی رژيم مزدور ک

به خون توده ھای ما آغشته اند يا ُدم شان با ُدم استخبارات منطقه و امپرياليست ھا سالھاست که در ھزار نقطه گره 

  .  خورده اند

 حل مشکالت روز ئیا ثابت ساخته که دولت ھای وابسته و نوکرمنش ھرگز توانآنتاريخ کشور ما در ھر ورق 

 و سيه افزون توده ھا را نداشته و اين نوع دولت ھا جز فقر، بدبختی، بيکاری، فساد، تجاوز، قتل، غارت، چپاول

توانند در ھمگامی با پيشاھنگان طبقات  تنھا زحمتکشان است که می.  ديگری را به ارمغان نمی آوردروزی چيز

ديشه مائوتسه دون، با اتحاد و ھمبستگی خود ھيوالی استثمار و استعمار زحمتکش و با شعار مارکسيسم، لنينيزم، ان

 به جزای ئیرا از کشورشان بيرون انداخته و غالمان حلقه به گوش امپرياليست ھای خون آشام را در دادگاه صحرا

  . اعمالشان برسانند

  

  زنده باد توده ھای زحمتکش و پا برھنۀ افغانستان

  شغالگر و غالمان حلقه به گوش آنھامرگ بر امپرياليست ھای ا

  


