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  ھواداری ازکابل
١٨.٠٨.٠٩  

  

  .مردم ما منتظر ھيچ تغيير مثبتی در زندگی شان نخواھند بود

  
 مصارف بی رويه و تبليغات زھرآگين .     تنور انتخابات رياست جمھوری افغانستان ھر روز گرم تر شده ميرود

ًانتخابات در اين گيرودار چشم و گوش ھمه را بيشتر به طرف خود جلب نموده است، مخصوصا شعار ھای تبليغاتی 

يکتعداد از نامزدان  انسان را به ياد برگزاری انتخابات شفاف در کشورھای دموکراتيک و دولت ھای مردمی می 

سايه تفنگ اشغال و دست جنايتکاران جنگی نه بلکه با استقالليت و آزادی تمام برگزار می اندازد، انتخاباتی که زير 

  . گردد

ی نيست که در ئو مانند اينھا، شعار ھا" عدالت اجتماعی"، "تغيير و اميد"، "عدل و انصاف"     شعارھای چون 

 فساد، حق تلفی، مافيای اقتصادی، خويش در اين نوع کشورھا.  نيمه فيودالی مفھوم داشته باشند–کشورھای مستعمره 

خوری، ھتک حرمت، بی عدالتی، نا اميدی و غيره کلماتی است که حتی ھر آدم بی سوادی  با پوست و گوشت خود آن 

  .ھا را حس می کند

ای آن ی ترين پاليسی ھئجاوز و اشغال قرار داشته و ابتداکشوری که در چنگال ت.      واقعيت فراتر از اين شعار ھاست

وحدت و "، "عدل و انصاف"، "تغيير و اميد"توسط مشاورين خارجی طرح ريزی ميگردد، سردادن شعار ھای چون 

آنھم توسط کسانيکه کوچکترين باوری به اين شعار ھا ندارند، حرف پوچ و بی معنی بيش بوده نمی " عدالت"، "ترقی

حکومت عادل و "س جھادی سابقه دار سرداده می شود و شعاريست که از آدر" تغيير و اميد"به طور نمونه، . تواند

اولی از مھره ھای اصلی جنگ ھای . شعاريست که از آدرس کارمند سابقه بانک جھانی سرداده می شود" پاسخگو

 در کابل است که در نتيجه آن ھزاران نفر در کابل کشته شدند و تاريخ کشور ما ھرگز آن را از ياد ٧٢داخلی سالھای 

ی توسط پيچاندن نسخه ھای بانک ئی و افريقائ کشورھای آسياد برد و دومی سمبول آوردن فقر و ويرانی درنخواھن

  .جھانی می باشد

     امروز خلق زحمتکش و ستمديده ای اين مرز و بوم ھوشيارتر از آن است که با اين شعارھای پوچ و بی معنی اغوا 

نيم نخود سياه ھم باور ۀ ًد به آن کوچکترين باوری ندارند، ثانيا اگر به اندازًاوال کسانيکه اين شعارھا را سر ميدھن. گردد
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 که کشور ما اشغال را با تمام وجود خود احساس می کند، چقدر صالحيت خواھند داشت که در یداشته باشند در وضعيت

  . تطبيق اين شعار ھا گام عملی بردارند

در تحميق توده " امپرياليزم جھانخوار" يکی از شگردھای جامعه جھانی      جدی و مھم جلوه دادن انتخابات، در واقع

اگر . ی مردم انتخاب گرديده اندأھاست تا نشان دھد که زعيم ملی کشور نه به اشاره دست باداران شان بلکه توسط ر

فاصله طبقاتی به اوج خود رسيده است و  فيصد خلق ما شب با شکم گرسنه ميخوابد، اگر امروز ۶٠امروز اضافه از 

ًله کامال أ اما يک مسشت خويش تصميم بگيرند،باالخره اگر امروز زحمتکشان اين مرز و بوم نمی توانند به سرنو

واضح است و آن اينکه آگاھی سياسی مردم محروم جامعه ما زياد شده و ميدانند که اشتراک در اين انتخابات، در حقيقت 

  . دشمن انداختن استآب به آسياب 

      حدس و گمان ھا نشان دھنده آن است که اشتراک توده ھا در اين دوره، حتی از انتخابات دوره اول رياست 

اکثريت توده ھای زحمتکش و ستمديده ما طی مدت پنجسال گذشته به يک نتيجه . جمھوری ھم کم رنگتر خواھد بود

نتخابات ھا جز طوالنی کردن عمر استعمار و حاکميت حکومت وابسته به آن، رسيده و آن اينکه با اشتراک در اين نوع ا

اين را ميشود در چھره ھای رنجديده و خسته فرد فرد اين مرز و بوم . چيزی ديگری برايشان به ارمغان نخواھد رسيد

 به اين نتيجه رسيده مردم ما با درس گيری از اشتراک در انتخابات سرکاری دوره اول اکنون. به وضاحت مشاھده نمود

  است که 

  ." من از طرز خرامت می شناسمخواھی جامه ميپوش        که رنگیبه ھر"

را سر می دھند، تا ديروز با حکومت کرزی گره ھای " نظام عادل"و " تغيير و اميد"ی که شعار ھای ئ     ھمين ھا

بستگی ھای سياسی در وزارت خارجه و وابستگی را ھرچه محکم تر می بستند و شبانه روزی به فکر ايجاد وا

ند و ه ااستًھرا با نظام حاکم به مخالفت برخاقتصادی در وزارت ماليه کشور ما با اربابان شان بودند، اما امروز ظا

ی را که ئی نمايند، در غير آنصورت سياست ھا و طرح ھائار برای خود شان نام و نشانی کماميخواھند در اين آشفته باز

پس مردم ما . کمپاين انتخاباتی شان مطرح نموده اند، ھيچ تفاوت با سياست ھا و طرح ھای نظام حاکم ندارنددر جريان 

  .      منتظر ھيچ تغييری در زندگی شان نخواھند بود

در گلو بريدن زحمتکشان گوی سبقت را " آرمان ھای جھاد"     اگر تا ديروز جھادی ھا و جنايتکاران جنگی زير نام 

 خود کرده بودند، اگر تا ديروز تکنوکرات ھا و از اين قماش ۀ را پيش ديگر می ربودند و تجارت ويرانی و خوناز يک

ی در کشور ھای غربی غمی از آينده اين مردم به ه ئو به دست آوردن سرمايه ھای افسانانسان ھا به فکر تن پروری 

وغيره نوع " نظام عادل"، "تغيير و اميد"، "اجتماعیعدالت "سر راه نمی دادند، امروز با سردادن شعارھای چون 

  .    نمايند" بيزنس"تجارت شان را تغيير داده و اينبار ميخواھند با سياست، 

  


