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 تقلب در يك نظام مستعمراتی
 

وعيت مراتی به ارادۀ اجانب و پشتيبانی حاميان داخلی استعمار در يك كشور خلق ميگردد، مشرتعزمانيكه  يك نظام مس

ً صرفا بر مبنای دروغ، یتھداب ھمچو نظام.  ال قرار ميگيردؤقی ھمان رژيم از روز نخست مورد سو ھويت حقو

قانون اساسی، قانون انتخابات، و ھر گونه اركان دولت ھويت .  مين منافع اشغالگران استوار ميشودأفريب و تقلب و ت

س امور قرار أ ملی، قاتالن، جواسيس و تابعين استعمار در رخود ميگيرد و افراد و يا گروه ھای ضده مستعمراتی ب

 كل نظام در تقلب زاده شده است و شكايات درين اپس تقلب اضافی اھميت حقوقی خود را از دست ميدھد زير.  ميگيرند

 .نظر ميرسده خصوص بسيار مضحك ب

ت اروپائی و امريكائی به أ و سفر ھيگست در افغانستانابحران ناشی از انتخابات رياست جمھوری مستعمراتی ماه 

 جعل كاری است كه ثبت ۀنشاندھندافغانستان و صدور ھدايات به غالمان خود در كابل كه دست را از پا خظا نكنند، 

سماجت و پافشاری بيمورد كرزی در عدم قبولی دور دوم انتخابات و گوشمالی وی از جانب .  تاريخ جھان خواھد شد

وجود آورد كه مرغ گريختگی بعد از چند نول خوردن ه حنۀ تماشائی  شبيه به ميدان مرغ جنگی بآمران بيگانه يك  ص

عبدهللا عبدهللا سر مست از  بادۀ  پيروزی و به اين آرزو  كه نيرو ھای امپرياليستی  .  صحنه را به مرغ فاتح  رھا ميكند

عبدهللا حاال ميگويد كه مردم .  يدی مبادرت ميورزدزودی با كرزی عوض ميكنند،  به بلند  پروازی ھای  جده او را ب

عبدهللا ھمچنان .  اين شعاری است كه عبدهللا از انتخابات امريكا به عاريت گرفته است.    ميخواھند"تغيير"افغانستان 

قك و    اگر اين دو دل".يك سلسله پيشنھادات وی قبل نشود، در انتخابات شركت نخواھد كرد"اظھار  داشت كه اگر  

ن شده پا را فراتر بگذارند، شايد ي  به نقش اساسی خود پی نبرند و يا از حدود تعي)كرزی و عبدهللا( خيانت ه ھایاعجوب

 .به سرنوشت  غم انگيزی مواجه گردند

ًال درين جاست كه اصال وقوع تقلب از ھر نوعی كه باشد در يك نظام مستعمراتی مانند افغانستان چرا تعجب و ؤس

خلق نمايد؟  آيا نظامی كه كرزی در راس آنست و عبدهللا ھم زمانی وزير خارجه اش بود، قانونی است؟  آيا ھمھمه 

پارلمان  افغانستان با دو تن شارالتان و دين فروش  در رھبری،  ميتواند يك شورا و يا سنای  ملی باشد؟  آيا انتخابات 



مين نمايد؟    أامنيت را برقرار سازد و عدالت اجتماعی را ترياست جمھوری در يك نظام مستعمراتی ميتواند صلح و 

 كشور كمتر حوادث ۀتجزيپس ما بايد يكبار به بنياد نظام مستعمراتی كابل توجه كنيم  تا زحمت ھموطنان ما در تحليل و 

منحيث رئيس جمھور دلخواه   كه كرزی برای پنج سال ديگر )بلی امر ميكرد(آيا بھتر نبود كه واشنگتن امر ميكرد . شود

  كار خود ادامه دھد؟ه امريكا ب

اين ھمه خيمه شب بازی ھا برای چه؟ امريكا و ساير نيرو ھای اشغالی كی را ميخواھند بفريبند، مردم جھان و يا مردم 

  .ست ديگری نصيب شان نشده اما را؟  در ھر دو صورت به جز سرشكستگی چيز

 قانونی جلوه داده و مشروعيت  را ۀ  مستعمراتی نظام پوشالی كابلھت آزاد ميتواند وجآيا دور دوم به اصطالح انتخابا

حقوقی آنرا تثبيت كند؟  آيا ھويت ضد ملی دو فرزند ناخلف افغان كرزی و عبدهللا در دور دوم انتخابات عوض  خواھد 

ه ارتباط انتخابات رياست جمھوری نظام ال ديگر بؤی گرا جلوه خواھند كرد؟  صد ھا سشد و اين دو پارازيت تاريخ،  مل

ھر فرد و يا . االت جواب يافتؤميكند كه به مشكل ميتوان به آن س كابل در ذھن ھم ميھنان ما خطور عمراتیتمس

  .االت باال پاسخ گويندؤاسی باشند، قدم رنجه فرموده به سافراديكه مايل  به دفاع ازين جريان سي

ھلری كلنتن .   نمايدتقاعد به قبولی دور دوم انتخاباتامريكا عازم كابل شد تا كرزی را مت عاليرتبۀ أ اينكه يك ھيبدلچس

وزير خارجۀ فرانسه از كرزی خواھش كرد  كه تن به دور دوم .   دقيقيه با كرزی درين خصوص صحبت نمود۴٠ھم 

 ۀھم.   با كرزی داخل تماس شدندنیصدراعظم برتانيه و سرمنشی ملل متحد و سكرتر جنرال ناتو تيليفو.  انتخابات دھد

دليل مقاومت كودكانۀ  .  اين بازی ھا صرف به منظور مشروعيت بخشيدن به نظام دست اجانب در كابل صورت گرفت

ملی بوده و دست نشاندۀ  ۀھوجكرزی برای چند روز اول تنھا و تنھا برای اين بود كه مردم فكر نكنند كه كرزی فاقد 

ويت  و بخشش ھوائی  ھوپائی و سرمنشی ملل متحد ھم اعطامداخلۀ ساير رھبران ار. )!اقصچه برداشت ن(. امريكاست

ًال خلق ميشود كه آيا كرزی بی ھويت و فاقد ھر گونه عزت نفس واقعا ميتوانست و يا أبازھم س.  به كرزی بود” ملی“

وردن كرزی و يا عبدهللا نه تنھا ھولبروك راه آه  بگويد؟  برای ھدايت و بنهميتواند برضد واشنگتن قدعلم كند و يا حتی 

 گرگ ۀكرزی  تا اكنون حد خود را می شناسد و  كندن كل.  بلكه حتی سكرتر چھارم سفارت امريكا در كابل كافی است

   . نكرده استشفراموھنوز را 

نه انتخابات تقلبی و .  بعد از ھشت سال اشغال و انسان كشی، امريكا و متحدين به ناكامی ھای شرم آوری مواجه شده اند

مردم افغان نظام فعلی رامانند رژيم  خلقی ـ پرچمی دست .  نه كرنش كرزی و عبدهللا ميتواند اين حالت را تغيير دھد

اين نظام از جانب قوای اشغالی بر آنھا تحميل شده است كه ھدف آن  خدمت به امپرياليسم  .   اجنبی می پندارندۀنشاند

   .ًروی ھمين دليل است كه ادارۀ اوباما احتماال جنگ را در افغانستان شدت خواھد بخشيد.  غاناست، نه به مردم اف

 


