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  در افغانستان مستعمرهی و انتخابات تقلبتيمشروع
 

ه بوده و از مداخله و تجاوز اجانب ب آن كشور مستقل نكهي كشور است به شرط اكي آزاد مردم ۀ ارادۀ زادانتخابات

 كشور از ني را دری انتخاباتاني و جریاسي نظام ستي در افغانستان مشروعیستيالي امپری قواتيموجود.  دور باشد

 بتواند لهيكر و حم كه با ی جمھوراستي ری انتخابات تقلبباط كودكانه به ارتی ھاتي و فعالاھويھ.  كندي منھدم مشهير

 آنھا  یداخل یادي ا است كه استعمارگران وی استعماری بازكي كند، صرف لي تبدتيرا به مشروع تي مشروعريغ

 اش یاسي سی و توانائتي با  در نظرداشت ظرفداني از كاندكيھر .  راه انداخته انده  ملت افغان بدني دربند كشیبرا

نظام دست نشانده کابل  را به تي مشروعدتواني استعمار نم  دست پروردگانۀاستخار.  بسته شده استی غالمۀ حلقدر

 ني مردم را از متجاوزۀ حقوق از دست رفتتواندي  است كه می و مردمیبازگرداند، بلكه صرف تداوم مبارزات مل

  .بازستاند

 ینه تنھا دكتاتور.  ابدي ی مء جامعه بناكي آزاد مردم ۀ ارادی است كه بر مبنایاسي نظام سالم سكي تھداب  تيمشروع

. گرددي می مشروع تلقري شود، غی كشور مستقل متجلھمان آزاد مردم ۀ كه نتواند ارادیھر نظامدر بلكه ،ی فردیھا

 و د شونيمأ تتي كه امنشودي و باعث ماوردي جامعه را بار مد افرای است كه وفاداریاسي نظام سكي تي مشروعنيھم

.   استی  از ھر گونه تسلط اجنبی رھائتي مشروعۀ زي ممنياول.   را بر داردشرفتي پیگام ھامورد نظر  ه ایجامع

در .  ردي بگمي و تصمدي آزادنه عمل نمای و خارجی مستقل باشد تا بتواند در سطوح داخلدي بایاسي نظام سكي

 تيحاكم.   باشد تا مستقل و آزاد شناخته شودی و خارجی داخلتي  حاكمی دارادي كشور  باكي یاصطالح حقوق

 بتواند قانون را بدون دي نظام حاكم و مشروع باكي یعني.   استی مراتب حقوق داخلۀنون در سلسل قاقي تطبیداخل

 وداتي  و قیك كشور از ھر گونه تسلط اجنبي ی  رھائی خارجتيحاكم.   دنماي قيمسامحه و مانع در جامعه تطب

 شناخته و  آن كشور را قادر یھان جۀ عضو مستقل و آزاد جامعكي ثي كشور را  منحكي حالت  ني ا .ی استاستعمار

ھر .   كنميدو مثال اشاره مه  جا بنيدر.  دکن و عمل ردي گمي اش تصمی طبق منافع ملی المللني كه در روابط بسازديم

 اند و استقالل ی عاری خارجتي حاكمۀ است كه از مشخصی جھانسميالي افغانستان در اشغال امپرودو كشور عراق 

 ی نظر قواري  كه زی جمھوراستي  و ری كه به اصطالح انتخابات پارلمانردي بپذتواندي  مميكدام عقل سل. ندارند
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 كهي دو جامعه  باشد؟  پس تا زمانني اري  اسن آزاد  مردماۀ ارادانگري بتواندي افتد، میراه مه  دو كشور بني دریاشغال

 و مشروع ی از حكومت مردمتواندي، نمنگردد و آزاد ی نظام ملكي  ی و داراابدي نی رھائی كشور از تسلط اجنبكي

 و تابع اجانب ري اسیراه انداختن انتخابات در ھمچو كشور ھاه ب.   جامعه خود باشدتي اكثرۀندي و نماشودبرخوردار

   . استی جھانسميالي و عملكرد استعمار و امپرشغال اديتائ

 را تي مشروعطي شرادي نظام باكي.  اوردير نم بایاسي نظام سكي ی را براتي مشروعی از تسلط اجنبی  آزادصرف

 ،ی قرارداد اجتماعیوريبرحسب ت. ردي افراد جامعه قرار گتي اكثردي كند تا عملكردش مورد تائلي تكمیدر سطح مل

 اند و در ی قانونري از دساتیروي جامعه مكلف به پافراد كه بر اساس آن شودي منعقد ممقاوله ای  ملت و حكومت نيب

ً در افغانستان اصال ی امركي نيچن.   كندنيمأ افراد جامعه را تشيساٱ و تي كه رفاه، امنشوديمت متعھد معوض حكو

 یتياضر خود  ناني نبوده است كه اشي مردم خوشي و آساتي امننيمأ قادر به تی  ونظام مسعمراتافتهي نقي تطبتيقابل

به .   باشندی كه مردم از حكومت خود راضندكي مجابي ھمچنان اتيمشروع.   استدهي عامه را موجب گردیھا

 جامعه تي كه ھمان خواست اكثردھدي ملي حكومت را تشككي عملكرد تي مشروعءربناي ملت زتي رضاگريعبارت د

ھم بايد وظايف خود را در قبال جامعه  جامعه و افراد شودي قانون مقي جاست كه حكومت قادر به تطبنياز ھم.  است

  عدالت دي باشودي میانگذاري جامعه بنكمردم  ي آزاد ۀ ارادی حكومت مشروع كه بر مبناكيھمچنان . انجام بدھند

 عدالت ی در اجرا) كه باشدیاز ھر نوع( ضيھر گونه تعلل، تعصب و تبع.  دي نماقي تطبعي وسۀماني را به پیاجتماع

 افتهي  تحقق نتي مشروعطي از شراچي ھیدر افغانستان كنون.  برديال مؤ سري حكومت را زتي  مشروع،یاعاجتم

 الي امنيمأ تی اجانب است كه براۀ مشروع و دست نشاندري غ،ی نظام ضد ملكي كابل ی نظام فعلجهيدر نت.   است

  . خلق شده استی المللني و بیدر سطوح ملجھانی  سميالي امپریاستعمار

 ی و ماندگار شدن قوایجلوه دادن عملكرد استعمارحق ه  بی كشور تحت اشغال براكي انداختن انتخابات در راهه ب

 أی ری صندوق ھای پول به سوايزور قوه و ه  دارد تا مردم را بی سعاري بسسمياليامپر.  افتدیراه  مه اشغال ب

 به اصطالح  جادي  و ا"یدموكراس" كردن ادهي را در پسميالي امپری بلند باالی  طرز كار استعمار ادعانيا.  بكشاند

 ی از الطاف خداوندی ھم  آنر نشانه ایعده ا.  دھدي متيار غالمان و ساده لوحان مشروعظ  در ان"یمت مردمحكو"

 ی مبارزات ضد استعمارريما را  از مسۀ ديمردم در بند كشد  تي كه فعالخواھدي مميالسي امپروه،ي شنيبا ا.  پندارنديم

  . بكشاندی انحرافی ھاتي فعالیسوه منحرف كند و توجه آنھا را ب

.  ندي بگویت نكرده اند كه از اشغال كشور حرفأ كابل، جری نظام مسعمراتی جمھوراستي رداني از كاندكي چيھ

 تعداد كي و ممكن ستي در خون مردم آغشته ندانيدست ھمه كاند.   از ھم متفاوت استداني كاندی فردتيالبته شخص

 یاسي از نگاه سداني  كانداني در میادي مشابه  زوجوهاشند، اما  اجانب نبی استخباراتی سازمان ھایآنھا ھم اجنت ھا

 زي از دھلكي است كه ھر ی حالت اشغال كشور و نظام مستعمراترشي پذدانيمشخصات  كانداز  یكي.  موجود است

 ی سعكي تجاوز بر كشور را محكوم نكرده و ھر داني از كاندكي چيھ.  كشدي مروني  سر بی مختلف كشور اشغالیھا

ھر .  دي نمای معرفیخي و ضرورت تاری امر الزمكي ما را ۀ زدتيب متجاوز بر كشور مصی قواضور كه حدارديم

 اشغال كشور ی وقت حامنعي گرا بود و در ی ملتواني كه نمداندي نمنراي اما ازند،ي  می گرائی الف ملداني از كاندكي

 خاص اوباما در افغانستان و پاكستان حد اقل ۀتاد فرسايو  كاي امرري كه با سفكندي می سعداني از كاندكيھر .   شد

به شايد .   سازداي مھی و گزارشات مطبوعاتی عكس برداری را برانهي و زمردي ھم كه شده وقت مالقات بگكباري

لند  بء را در انظار مردم و رقبادي خاص اوباما وزن ھمان كاندۀ فرستاداي و كاي امرري مالقات با سفداني كاندۀديعق

.   برخوردار استكاي كامل امرتي از حمادي كاندني تا مردم برداشت كنند كه ادھد شيافزارا  اش یاسي و اعتبار سبردب
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 و سران ري و مالقات سفداري دی كه برارساندي سران خلق و پرچم  شباھت مانسيكاسه لکاروائی  به  وهي شنيا

برادران شمال ما بر من " كه گفتي مشي ھمیري پنجشريدستگ.  كردندي می سرشكنی شوروسميالي امپراليسوس

  ".اعتماد كامل دارد

 اشغال كشور و تي محكومی خود را بر مبناني دوكتورسيسأ از بدو ت" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"    پورتال 

 دي  اش پدیاسي  در روش و نظر سی تزلزلني كابل استوار ساخته كه از آغاز تا كنون  كمتریرد نظام مستعمرات

 ی افراد و گروه ھااي و ی ارتجاعی ھاتي ساوهي ش،دي كاندكي ی و رد كردن مصلحتدي تائاي و ی طلباديانق.   استامدهين

 كي  "ی جمھوراستيانتخابات ر" به اصطالح "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"از نگاه پورتال  . تابع استعمار است

  دوباره بریخواه كرز.  گذاردي بر مردم ما  صحه مانببر اشغال كشور و تسلط اج تي است كه در واقعی تقلبانيجر

 افغانستان ی مقرر شود بازھم  برای در کرسی رياست جمھوریگري كدام دلقك داي قدرت نصب گردد و ۀكريا

انتخابات "نام ه  بیتيراه انداختن فعاله  پورتال بۀديبه عق .  نخواھد داشتی تفاوتني اش كمتردهيمستعمره و مردم بالد

 مردم مبارز افغان را " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"  پورتال  . مشروع استري عملكرد غكي "ی جمھوراستير

 .كندي  كشور دعوت می آزادی براارزه در مبیداريبه پا

 


