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 Political   سياسی

  
  :يادداشت

رای که درمقدمه اول می خھمانطوری  يده است، اينک ب شر رس ه ن ار وانيد اين نوشته حدود سه سال قبل تھيه ودوبار ب ب
وم ادس ه نھ م علي ن قل ری اي ه موضع گي ده شود ک ا دي ردد ت دام می گ شر آن اق ه ن ای  ب ستعمراتیاداره  ھ ه م ه ب ن جمل  م

  .تعبير گرددفرد  نبايد به برخورد شخصی عليه اين ويا آن ارلمان آن از اول آشکاربودهپ اصطالح 
    موسوی                                                                                                                    

 
ن-جرمن–افغان «نھايت عزيز وگرامی سايت انترنيتی دوستان  ديم می دارم »  آنالي د وارم از صحت کامل .سالم تق امي

ه ! برخوردار ودر لباس عافيت ملبس باشيد  صله خايينان ه في ته ک د روز گذش ستعمراتی« در اين چن ان اداره م در » پارلم
ررابطه با عفو وغير قابل تعقيب اعالم داشتن جنايتک ه اخي ايع سه دھ ا اران جنگی فج ردم آزادمنش ام ه حق م ، خشم ب

د ، از آن  را از کران تاکران بر انگيخته رنجکشيده ی ما ، وھريک از ديد خود به آن عمل جنايتکارانه بر خورد می نماي
ته است ، ا» اداره ھای مستعمراتی واستعماری درکليت آن « جايی که موضع طرد ونفی  ن مختصر کمتر انعکاس داش ي

ايپی » افغان رساله « را که سال قبل نوشته ودر جريده وزين  به نشر رسانيده بودم ، بعد از اصالح برخی کاستی ھای ت
اخود . برای شما ارسال داشتم  اميد است با نشر آن خواننده افغان ما را که با کمال تاسف از طرف برخی ھا آگاھانه ويا ن

ال عادت د» روزمره نگری« آگاه به  ه خي ن ب شتر از اي ه بي د ک رفتن اده شده اند ، در مسيری سوق دھي ات از «گ آب حي
ه » چشمه مرگ د ب فاھت نباش ر از روی س داری اگ دل خوش ننموده از دشمن عافيت واز دد سالمت نجويند ، که چنين پن

  .خواھد بود » تعلقات آنچنانی « يقين برخاسته از 
  صحت وکامگاری شما   آرزومند                                     

   موسوی  . ح.     س                                             
  

  مضحکه انتخابات پارلمانی
  اھانتی بس بزرگ به مردم افغانستان

می خواستند تاضمن  ) ٢٠(وسوسيال امپرياليزم شوروی در قرن )  ١٩(ھمانطوريکه اداره استعماری انگليس در قرن 
 شاه (ست نشاندگان بی مقداروحقير شانرا  ، با ھزار ويک ترفند سياسی د عليه مردم ماسرکوب وقھر عريان فاشيستی

 موجه جلوه داده ، وبر روی استخوانھای قربانيان تجاوز ھای استعماری ، ادارات مستعمراتی را )مل شجاع وببرک کار
قانونيت بخشند ؛ امپرياليزم غرب نيز به سردمداری جنايت گستر قرون ، اياالت متحده امريکا ، از ھمان آغاز مداخله 

، کوشيده است تا حلقه ھای جداگانه اما مکمل )  ٢٠٠١ (در سال» بن « مستقيم در امور افغانستان يعنی نشست علنی و
يس جمھور ي را ر) حامد کرزی (قوا کامل نموده ، ببرک امريکايی با تمام  زنجير استعماری اش را  به ھم ومرتبط

  . بزند  واداره استعماری اش را نظام قانونی افغانستان جا
 که امپرياليزم جنايت گستر امريکا ، درکنار به خاک وخون کشانيدن کشور ما طی با تکيه بر چنين سياستی می باشد 

 کشور ، با تکيه بر رسانه ھای در بخشی ازاخت اقتصادی ترک بر داشته ونابود نمودن کامل زير سسال ) ۴( بيش از
ر داشته وبه مثابه بلند گوھای امپر ياليزم به شمار می روند ، جمعی که به صورت عمده در خدمت اميال امپرياليستی قرا

 ھرچند گاھی تجمع خاينين به ميھن وجنايت خلق افغانستان وخلقھای جھان را زير شديدترين حمالت تبليغاتی قرار داده ،
و » ولسی جرگه نتخابات ا«، » يه جرگه قانون اساسی لو« ، » لويه جرگه اضطراری « کاران جنگی را زير عناوين ، 

د تا از يک سو عمق وپھنای جناياتش را در حق خلق ما از انظار مخفی دارد اي با بوق وسرنا نشخوار می نمامثالھم ،
؛ رژيم دست نشانده را به مثابه مستقل به خورد واز جانب ديگر ، حلقه ھای زنجير استعماری اش را کامل نموده 

  .جھانيان بدھد 
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سر بيرون » چپن آقا « وبرخی ديگر از زير » چادر بی بی« بی نما ھاييکه برخی از زير صرف نظر از اينکه انقال
 به خاطر شرکت وعدم نموده ، اختالف وتضاد  بين حرف وعمل آنھا مبين کرکتر ارتجاعی آنھا ست ؛ چه می گويند ويا

ا ده از پارلمان ونفی پارلمانتاريزم رچه نوع موضع گيری می نمايند ، ويا آن ديگرانی که مسايل استفا، شرکت اين وآن 
زيرا  به اصطالح پارلمان افغانستان نه محصول رشد . ؛ اين مساله ھيچ ربطی به آن مسايل ندارد گيرند به بحث می

طبيعی جامعه آنھم در شرايطی که بورژوازی می توانست انقالبی باشد ؛ است ونه ھم افغانستان کشوريست نيمه 
  . ی تا شرکت در پارلمان اھدايی را زير سوال کشيد مستعمره نيمه فيودال

با در نظرداشت آنکه افغانستان کشوريست مستعمره بازير ساخت اقتصادی اجتماعی نيمه فيودالی ، وبا در نظر داشت 
ويا اينکه امپرياليزم  می خواھد تا اداره استعماری خودرا به يک اداره مستعمراتی بومی استحاله نمايد ، مساله شرکت 

عدم شرکت در چنين پارلمانی ، فرا تر از آن می رود که بتوان پاسخ آنرا درجايز بودن استفاده تاکتيکی از پارلمان و يا 
آيا در ال اساسی آن نيست که ؤزيرا س. جستجو نمود نفی ھر نوع مبارزه پارلمانی تحت عنوان نفی پارلمانتاريزم 

 آن است که آيا نيروه ھای آزاديخواه وانقالبيون راستين در اساس حق دارند  بلکه جان کالمپارلمان شرکت کرد ويا نه ؟
  تا حلقه ای از حلقه ھای زنجير امپرياليستی را کامل بسازند ويا خير ؟ 

با پاسخ روشن بدين پرسش است که می توان گفت کی در کجا ايستاده ؟ آيا در کنارملت ودر سنگر دفاع از استقالل 
  وتحکيم اداره مستعمراتی ؟ر استعمار وآزادی ويا در کنا

ال در مقطع کنونی بر دوش آزاديخواھان وانقالبيون راستين افغانستان وعراق ؤوليت پاسخدھی بدين سؤھر چند مس
 وسطح جھان وجود دارد ؛ به دور از انتظار نخواھد منطقهافتيده ، مگر با شناختی که از جنگ طلبی ھای امپرياليزم در

با در نظر داشت . بر قربانيان سياست آتش وخون افزوده گردد بود ھر گاه افغانستان ھای ديگر وعراق ھای ديگری نيز 
  . چنان وضعيتی ، باييست به جنگ استراتيژی جديد نظم نوين جھانی شتافت 

 ديگر ، دارای دو سيما ، سيمای قھر هبه افزار سرکوب يک طبقه در دست طبقھمانطوريکه می دانيم ، دولت ھا به مثا
به محض اشغال يک کشور روی واين ھم کامال روشن است که نيروھای اشغالگراستعماری . وسيمای فريب می باشند 

ری خودرا به  عوامل عديده ايکه جای بحث آن در اينجا نيست ، تالش می ورزند تا در اسرع وقت ممکن اداره استعما
 ،آنھا ھمانطوريکه در بطن کشتار بيرحمانه آزاديخواھان وانقالبيون راستين. يک اداره مستعمراتی بومی جاگزين سازند 

، دست می »  استخبارات ملی « و » پوليس ملی « ، » ارتش ملی « به ايجاد نھاد ھای سرکوب وامنيت ،  بخوانيد 
ولسی جرگه « می نمايند بخوانيد  ولت را نمايندگی  د نھاد ھايی را که سيمای فريبيازند ؛ در ھمان راستا می کوشند تا

له از اين منظر ، نظاره صورت أ وقتی به مسويش را قانونيت بخشندنيز به وجود آورده ، کشتار خ»  ومشرانو جرگه 
دارد که شرکت در نھاد ھای گيرد به روشنی ھويدا می گردد که شرکت در پارلمان اداره مستعمراتی ، ھمان حکم را 

تجاوز واشغال را رسميت بخشيده ومورد تاييد قرار می  ، به عالوه آنکه یچنين شرکت ھاي. سرکوب دارا می باشد 
  .  باعث تحکيم اداره مستعمراتی گرديده ، خدمت به امپرياليزم وخيانت به ملت محسوب می گردد ،دھد

که آنھا منتخبين ملت نبوده بلکه در ھمين جا بايد به صراحت گفت _ بيندرست به ھمين خاطر است که در جمع ، منتص
ينين نھاد از جمع ساير جنايتکاران وخا به ھر دو _  امپرياليزم آنھا را نصب نموده است  ،بنا بر ضرورتھای مشخصی

دم «نند به اصطالح  حال در اين ميان يکی دو تنی که فکر می ک. به ملت  از طرف امپر ياليزم انتخاب گرديده اند 
دارند ومی توانند با آب تنی  وشنا در باتالق ولجنزار امپرياليستی آنرا از درون بخشکانند ، صرف » مسيحا ويد بيضا

ی آنھا را از صف ملت مجزا می سازد ،  استحاله آنھا را به بخشی از ھاينظر از آنکه نفس شرکت آنھا در ھمچو پروژه 
   . گويم برای شان تبريک می باتالق 

تھای خويش را در نظر داشتند در رامپرياليست ھا  ھمانطوريکه در به وجود آوردن چنين نھادی بيشتر منافع وضرو
چه برای آنھاييکه طی سه دھه اخير حيات سياسی . ترکيب آن نيز منافع کوتاه مدت ودراز مدت شان را از ياد نبرده اند 

اسامی به اصطالح وکالی ملت به خوبی نشان می دھد که ھر آنچه انسان فعالی داشته اند ، ديدن تصاوير وخواندن 
 ، دھشت افگن و ضد مدنيت در جامعه وجود داشته ، چطور از بين ساير ھمقطاران  دستچين شده جنايتکار، قاتل  ،خاين

  . وبدان کرسی ھا منصوب گشته اند 
 در افغانستان و نمايش پيروزی بزرگش در تطبيق  خود تا به خاطر تحقق اھداف دراز مدتامپرياليزم نياز داشت

 بازی  ، وسيع ترين طيف ھای شناخته شده  سياسی را زير يک سقف گرد آورده خيمه شبنظم نويناستراتيژی 
خلقی بعد از آنھمه جنايت و سر کوب وکشمکش » گالب زوی« ارد از ھمين روست کهاستعماری اش را به نمايش گذ

، ب گرفته بود ، پشت يک ميز نشسته قکه به درستی چنگيز قندھار ل» ومیعل«ی پرچمی اش ساله ، با ھمپالگ) ١۴(
. در تاريخ کشور ما وجود نداشته است دراساس ساله ) ٣٠(گويی اين دوران سياه نان با ھم خوش وبش می کنند که توچ

ھای » داوود « ای نظار تاحاجی شور» قانونی« طالب ، از » مال راکتی « جمعيتی تا » ربانی « به ھمين ترتيب از
» شعله جاويد « وحدتی واز دست پروردگان دوستم تا  بقايای به اصطالح » محقق « اتحاد تا» سياف « گلبدين ، از 

جمع شده ، به خاطر تطبيق اھداف امپرياليزم که در نخستين گام سرکوب خلق ھمه به دور خوان يغمای امپرياليزم 
  . ف وفاداری ياد نمودند  حلاست؛انيدن کشورنستان وبه انقياد کشافغا
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ترکيب درونی به اصطالح پارلمان ، گذشته از ماھيت مستعمراتی آن ، به مثابه اھانتيست بس بزرگ به حافظه تاريخی 
يشه مردم ما کوچکترين نقشی داشت که در گزينش آن دھاره خاين وجنايت پ چه اگر اين ايقان وجود نمی. مردم ما
  . جا نمی بود ھرگاه به سالمت روانی مجموع ملت شک صورت می گرفت  ی ، بندنداشت

  ! ھموطن 
به زنجير کشيده شده ات ايستاده ، ودامنت را با لوث حلقه ھای زنجير به ھم در ھر کجايی که ھستی در کنار مردم 

عمراتی را در دستور کار با ھمان نفرت وانزجاريکه تخريب ونابودی سيمای قھر اداره مست. پيوسته استعمار نياالی 
  . قرار داده ای ، سيمای فريب آنرا نيز راھی زباله دان تاريخ بنما 

  .يمان برآنست که فردا از آن ماست شب ھر قدر تاريک وراه پر مخاطره  است ، ما را ا
٠۶/٠١/٠٧  

  موسوی
 


