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 Political سياسی

  
  موسوی

٢٠.١٠.٠٩  

  نمايش دموکراسی
  يا و

   تحميق مردممنظورتالش به 
  

شتر دموکراتيک " گدی بازی"در خبرھا خوانديم وديديم که سر انجام   ه انتخابات به منظور ھرچه بي شان دادن آن ب ن

ه تقلب دست  دور دوم کشانيده شد، تو گوئی در فاصله اين چھار ماه متقلبان غسل تعميد جداگانه يافته و بيش از اين ب

  .نخواھند زد

ست  ال آن تالشي اتی وامث ازی ھای انتخاب ايش گذاشتن ب ه نم تقالل ، ب د اس ده وفاق صرف از آنکه در کشور اشغال ش

م و رنگ ولعاب قانونی بخشيدن به نظام مستعمره که نظريه پردازان و عاملين آن افرادی رسوا به منظور فريب مرد

اند، در  ا را بپوش شانۀ آنھ زدور من ياه وم د ماھيت س يچ سرخآبی نمی توان ه ھ تعمار ک ه اس ھستند، مزدور و وابسته ب

شان خيمه شب بازی اخير افغانستان، امپرياليزم جنايت گستر امريکا ومزدوران بيمقدار انونی ن ه خاطر ھرچه ق ش ب

چه آنھا قبل از .  قرار گرفتند"از ھول حليم در درون ديگ افتاد "مصداق کاملی برای ضرب المثل دادن روند کار ھا

ا " گدی بازی"به اصطالح انتخابات ويا ھمان  ايز خويش را ب انبی وجه تم مزدوران دست آموز به خاطر آنکه از ج

ه"رژيم  شان داد" واليت فقي ات را ن سأله تقلب در انتخاب ام، م رای آن نظ د ب ند واز طرف ديگر سرمشقی گردن ه باش

ردۀ دوم آغاز . مطرح نموده با زبان ھای مختلف از آن ياد نمودند در نتيجه بعد از ختم پردۀ اول نمايش، به سرعت پ

  . راجع ساختنديرفته موضوع را به کميسيون مربوطيافته، تقلب در انتخابات را پذ

ر در  ا زي جريان مدت بيش از دو ماه که از برگزاری به اصطالح انتخابات می گذرد، امپرياليزم جنايت گستر امريک

ا " اوباما"رھبری مستقيم يکی از فريبکارترين رؤسای جمھور در تاريخ امريکا يعنی يد ت وا کوش ضمن آنکه با تمام ق

عنی کشتار روزمره باشندگان اين سرزمين به دست جالدان  يًتوجه جھانيان را از آنچه واقعا در افغانستان می گذرد،

ات، تقلب در آن و " تأمين امنيت انتخابات" سرباز جديد زير عنوان ۴٠٠٠٠و ارسال بيش از " ناتو" سأله انتخاب به م

ايزه . معطوف سازد" کرزی"ناتوانی مزدور شان اره ج ای سرمايه ورق پ ه دني کاريکه با چنان مھارت تحقق يافت ک

د . باخون خلق ما نوشته وبه گردن اين نوکر جديد سرمايه آويختند  راصلح تند و نمی خواھن مگر آنچه را نمی خواس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ن ید، تاثيرات جانبيمردم از آن آگاه شو ه اي ازی" می باشد ک ا روز " گدی ب اد آن روز ت ته وابع ا گذاش ه ج از خود ب

  :صر مورد بحث قرار می گيرد از آنھا به صورت مختچندیبرای مردم روشنتر خواھد شد، که 

د-١ ان نماي ردم کتم ه را از م اد نظر  غرب چه بخواھد وچه ھم نخواھد نمی تواند ديگر اين نکت ه ديگر از آن اتح ، ک

ضاد ھای " کرزی"اولی در قبال اشغال افغانستان  و انتصاب  ه عالوۀ ت وده ب ر خوردار نب ام، ب وطن فروش بدان مق

ن خوان " مؤسسۀ ملل متحد"صطالح موجود بين دول اشغالگر، به ا رای خود در اي ضيه ب نيز به مثابه يک طرف ق

دگی . يغما حق و حسابی را طلب می کند ائی نماين د"بر ھمين اساس بود که عضو امريک ل متح سخت تالش می " مل

يد ت وا می کوش ا حمايت نمود تا سياست کشور خويش را به کرسی بنشاند، در حاليکه رئيس اروپائی وی با تمام ق ا ب

ائی " کرزی"از  سه"وانتخابات سياست کشور ھای اروپ يس وفران ای انگل و را " منھ ا حدودی جل وده، ت دگی نم نماين

ه . آزمندی ھای رو به تزايد امپرياليزم امريکا رابگيرد ان حرف اول و آخر ب نتيجۀ بازی نشان داد که باز ھم در جھ

وع ارزشی را صاحب نمی باشد" ملل متحد"ح مانند زمان بوش از آن امريکا بوده وبه اصطال ته . ھيچ ن ر خواس اگ

ه باشيم از اين قسمت صحبت نتيجه گيری نمائيم بايد با قاطعيت بيفزائيم ازی رسوا ب ه شب ب ، نخستين بازندۀ اين خيم

ازی"ونمايندۀ خاص آن می باشد که بايد با به دور دوم کشانيده شدن " ملل متحد" اصطالح  شکست افتضاح " گدی ب

  .آميز خويش را بپذيرد

تاده وشخص من-٢ ه فرس ا ت غرب با پذيرش تخلفات انتخاباتی به صورت صريح اعتراف داشت ک صب از جانب آنھ

ست . رديست متقلب وفريبکارف ده ، ارگاني ه وجود آم يلۀ وی ب ه وس ستقيم غرب ب ھمچنان اداره ای را که زير نظر م

شانده  ه از ماھيت دست ن ار سياسی ک دان مشروعيت واعتب ی، فق ار اخالق غير دموکراتيک و فاقد مشروعيت و اعتب

مام آن کوشش ھا چنين محصول نفرت انگيز وشرم در نتيجه وقتی چنين اداره ای با وجود ت. بودن آن نشأت می نمايد

آوری از خود به جا بگذارد، مبرھن است که دور دوم و دور ھای بعدی نيز ھيچ نتيجه ای به غير از ھمان محصول 

  .نفرت انگيز به بار نخواھد آورد

انجيگری ھای " کرزی"سماجت دو ماھۀ  -٣ ن و به عدم قبول پيشنھاد ھای دور ونزديک ورد مي ه آناي شان داد ک  ن

ست متقلب  ه عالوۀ آنکه آدمي ه، ب ات تقلب صورت گرفت نامبرده ھرگاه با حکم کميسيون ھم عقيده باشد که در انتخاب

د ول نماي ويش را قب ای خ ست خط يچ صورت حاضر ني ه ھ ه ب ر ک ره س وج و خي ست لج ار، فردي ا در . ورياک و ام

د ودر درون خوي سيون خويش شتن صورتيکه با فيصلۀ کميسيون موافق نباش صلۀ کمي ه في ن دادن ب د، ت را ذيحق بدان

تعفاء نمی  ا اس ل ب د اق ه ح ته اش ک ر از گماش بار ديگر نشان داد که نامبرده آدميست سخت جبون و بی ھمت وپست ت

  .نھدخواست به تمام خواست ھای اجانب گردن 

دار  ی مق ب، با در نظرداشت ھر دوبند باال، غرب خواسته ويا نخواسته مزدور ب تند، متقل ی داش سانی معرف شان را ان

رزی" ھرچند بر مزدور فرومايه ای چون صفاتيکه.  قدرت طلب، لجوج ، خيره سر وجبون د مگر " ک صدق می کن

  .نشان ميدھددر قبال غالم حلقه به گوش تسجيل آن از جانب ارباب کمال بی مروتی و ناسپاسی ارباب را 

درت  از ھمه باالتر روند عمومی بحث ھا -۴ ری و ق صميم گي و کشمکش ھا به وضاحت نشان داد که مرجع اصلی ت

ل  در کجاست و ھرگاه امپرياليزم جھان گستر امريکا بخواھد ارادۀ خويش را بر مزدورانش در اقصا نقاط جھان تعمي

ست. می نمايد ردم افغان ه م د ثابت ساخت، ک ل متح ات ومل سيون انتخاب ا در کمي ده ھای امريک ان و موضعگيری نماين

يا به عبارت . ی آنھا پشيزی ارزش نداشته و ھر آنچه را کاخ سفيد خواسته باشد، بر مزدورانش می قبوالندأرًاحتماال 

  . بھتر، ھيچ مقامی در افغانستان از طرف مردم انتخاب نشده بلکه تمام آنھا از طرف کاخ سفيد مقرر می گردند
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رده پوشی و شايد بتوان اين نتيجه را يگانه دست آوردی دانس دون پ ان آورده ب ه ارمغ ا خود ب ذائی ب ت که انتخابات گ

فيد  ه شده شف شف کردن ، آشکارا اعالم داشت که در افغانستان مستعمره ھمه چيز آن از طرف کاخ س صميم گرفت ت

ر آن شخص  ا اگ د، حت زی بگوي و به اجراء گذاشته می شود و ھيچ کسی حق ندارد خالف ارادۀ کاخ سفيد از خود چي

  .ھم باشد" کرزی"شان " سر دستۀ غالمان "غالم حلقه به گوش آنھا 

تعمار غرب به منظور انتباه جھت مثبت اين نکته  م از اس وز ھ ه ھن د باشد ک د مطرح و مفي فقط برای آنھائی می توان

زی " شھد" د، چي رده بودن ی ب م پ ن رژي ه ماھيت اي ل ب رای آنھائيکه از قب ه ب تند، ورن ست دموکراسی انتظار داش ني

  .ادعای افغانستان مستعمره و فاقد استقالل. مگراثبات ادعای شان

وده-۵ ز چه ب ازی افتضاح آمي ه شب ب ن خيم داختن اي ه راه ان ا ب ان، اينکه انگيزۀ غرب ب رای خودش د ب اه . باش  ھرگ

د؛ چه ده ان ردم خواسته باشند با چنين بازی ھائی مردم را فريب داده به تحميق آنھا بپردازند، کور خوان  در حاليکه م

ه در  ن غرب است ک به عمق افکار ونيات آنھا پی برده ومی دانند که اين خيمه شب بازی ھيچ نوع ارزشی ندارد، اي

  .تنھا مانده استتشخيص فھم مردم دچار اشتباه شده وسرانجام خود با گوشھای دراز در معرکه 

 


