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   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢٢

  

  عبدهللا عبدهللا و باتالق انتخابات
 ارضی کشور، يته تمام چگونه می انديشيد، او را جنايتکار، جاسوس، خاين بعبدهللا عبدهللاين که شما راجع به 

، رشوتخوار قھار و يا ھم ده ھا خصوصيتی از ھمين قبيل را به وی نسبت می دھيد، پرچمی بوقلمون صفت اخوان شده

ا آن لست را بيشتر من نه تنھا به خود حق نمی دھم تا با آن مخالفت بورزم، بلکه به صورت جدی پيشنھاد خواھم کرد، ت

با ؛ مگر "و صفحه بشماريمسر انگشت آب بحر کافی نيست، تا ترکنيم " را عبدهللارذيلۀ  ھرچند صفات .دو کاملتر بسازي

تقسيم « خصوصيات نبايد به شناخت وی برخورد مطلق گرايانه و يک جانبه نموده و به اصطالح حکماء اصلتمام اين

 در افشای ماھيت ادارۀ عبدهللا عبدهللانقش برجسته ای را که  در نتيجۀ آن را فراموش نموده» يگانه به دوگانه

  :زيرا. مستعمراتی کابل ايفاء نمود ، ناديده بگيريم

 به بھانۀ مبارزه عليه القاعده و طالب که گويا ٢٠٠١ اکتوبر ٧از ھمان نخستين روزی که امپرياليزم امريکا به تاريخ 

رانه اش را آغاز نمود و اجنايتکرا در نيويارک مورد حمله قرار داده بودند، بر کشور ما ھجوم » برج ھای دوگانه«

، برخی از افراد ھمزمان با آن در حوالی شھر بن المان کنفرانسی را به منظور حل مشکل افغانستان داير نمود

خالف افرادی چون » توخی« و  مبارزه شناخته شده و نستوه آقای» موسوی «ھمرزم و استادمميھنپرست کشور چون 

عاجلی ما را تھديد نمی کند، جدی و  و انقالب، که بعد ھا و وقتی که مطمئن شديم خطر من و حتا به ده ھا مدعی مبارزه

در عقب آنھا روان شديم، با صراحت کامل عليه  سال سکوت مرگ خويش را به رخ بياوريم ۶ – ۵  کهبدون آن

 و مبه تقبيح تھاجو با ھمان صراحت  تجاوزات نظامی و مداخالت غير نظامی قدرت ھای امپرياليستی موضع گرفتند

 جھان اشغال کشور دست يازديدند، در حالی که عده ای ديگری بودند و با تأسف ھنوز ھم ھستند که نه تجاوز

ھميشه معجون دموکراسی و انتخابات آزاد را  را تجاوز ناميدند و نه ھم اشغال کشور را اشغال و در عوض امپرياليستی

  .ه قلم به دستان دادندھم خود نشخوار نمودند و ھم به خورد بقي

با وجودی که واقعيت ھای تاريخی نه يکبار بلکه باربار نشان داد که تمام آنچه به مثابۀ دولت در کابل سرھمبندی شده، 

شرق و غرب در امپرياليستھای چيزی نيست به جز يک دولت دست نشانده و پوشالی که حاصل دوران سازش بزرگ 

که باعث ايجاد آن ادارۀ مستعمراتی گرديد و درواقع نوکران » کنفرانس اول بن « بيست و يکم می باشد واوايل قرن

 سريک کاسه نشاند، پايه و اساس حاکميت ادارۀ استعمار روس را با مشتی اجير و خود فروختۀ امپرياليزم ناتوئی

زی که در مطبوعات مستعمراتی بوده، ھيچ يک از طرفين نه حق دارد و نه می تواند طرف ديگر را حذف نمايد، چي

  .داخل کشور گاھی به نام حاکميت مشارکتی و زمانی ھم به نام حاکميت ائتالفی ياد شده است
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 اختالف زيادی وجود ندارد، اختالف از زمانی آغاز می يابد که بازھم نتا اينجای قضيه بين ھيچ يک از تحليل گرا

ند که اين حالت يک حالت گذرا و موقتی نبوده، تا زمانی که خطی که رژيم را دست نشانده و پوشالی می داند، ادعا نمود

سلطۀ نيروھای اشغالگر در افغانستان وجود دارد، ماھيت حاکميت ھا را ھمين مشارکت ھا تشکيل می دھد، در حالی که 

گر در  کشور اشغال۴۴وجود و تبارز سياسی شان را مرھون نيروھای نظامی که قلم به دستان اجير استعمار و آنھائی 

ه با تأسف در توھم و به دور از واقعيت ھا زندگانی افغانستان اند به ھمراه آن عده از نويسندگان خوشنام و يا بدنامی ک

نموده و می نمايند، با برخورداری از حمايت تمام رسانه ھای امپرياليستی، خالف خط اولی به تبليغ پرداخته، ادعای 

اد، حق مردم درتعيين زعامت آيندۀ شان و از اين قبيل حرفھای دھن پرکن مگر آمدن دموکراسی، آزادی، انتخابات آز

، آنقدر »شيشته«نمودند، که صدای برخی از آنھا به مانند سادو ھای دوره گردتکرار  را آن قدر با صدای بلند ميان تھی

  .جر و ناھنجار گرديد که حتا شنيدنش بر دوستان و ھمرزمان نيز گران آمد

بروز ارادۀ مردم در  ، به تمسخر انتخابات و جنگ تبليغاتی که يکطرف با امکانات محدود از تمام جھاتاينبستر در 

تحت سرنيزۀ نيروھای اشغالگر پرداخت و تمام جريان را به نام مضحکۀ انتخابات از ريشه نفی نمود و طرف ديگر با 

، آنقدر از انتخابات آزاد و ھا  و ھزاران ميليون دالرھمان پشتوانۀ رسانه ئی ملی و بين المللی و با برخورداری از صد 

 از سنخ خودم و چند تای ديگر» !!خيره سرانی« زعامت آينده ياد نمود، که به غير از  رأی مردم و حق آنھا در انتخاب

 به مزدی نبود که در آن زن به خصوص قلم، قلمکه قلم فروشی را عاری مساوی و حتا بدتر از تن فروشی می دانيم

  .دايرۀ فساد اسير نشده باشد

در ھمين جا بالفاصله بايد بيفزايم، وقتی از اسيران دايرۀ فساد ياددھانی می نمايم منظورم به صورت مشخص شبه 

 اند،  و به حافظه سپردن چند نام فرنگی، فکر می کنند از دماغ فيل افتاده کرانی است که با خواندن چند عدد کتابفروشن

طی دو سه مسافرت خود در داخل با که  چند تماس مستقيمی تناددر حالی که مردم عادی افغانستان در داخل کشور به اس

توھمی در زمينۀ نقش نيروھای اشغالگر و آوردن دموکراسی داشته باشند، بسيار با بی آاليشی که بدون آن آنھا داشتم، 

عتبار ندارد، چه رأی ما در حفظ جان خود ما ا«، »خسته را به نام ما مشکاننگپ از جای ديگه تعيين ميشه، «: می گفتند

، عطا ھا، ھا سيافھرکس زر در کف داشته باشد، زور ھم در بازو دارد، وقتی « ، »يس جمھوررسد به انتخاب رئ

  ...» باشد نه رأی ما ارزش دارد و نه خود ما ...  و غنی ھا، عبدهللا ھا

 سال حضور مستقيم در ١٣امريکا می خواست بعد از . به اصطالح انتخابات برگزار گرديد، نوشتم بر ھمان بستر

 سرباز خارجی در افغانستان، قصۀ ٣٠٠٠ ميليارد دالر و پذيرش مرگ بيش از ١٠٢افغانستان و مصرف بيش از 

، چين، ھند و ايران وس را به گفتۀ مردم مفت ساخته، در جوشاجوش تشديد رقابت بين امپرياليزم ر»کنفرانس اول بن«

آنھم نه با اتکه و پتکه و . دست ساخته، دوران مشارکت را خاتمه يافته اعالم بداردستان يکبا ناتو، حاکميت را در افغان

  . و حق رأی را به رخ طرف مقابل کشيدن، بلکه با شعبده بازی انتخابات۵٢-درون و ب

ابد، زيرا نامبرده خالف تصور واھی امپرياليزم امريکا و شرکايش  آغاز می يعبدهللا عبدهللابزرگ کار ن آاينجاست که 

 سرمايۀ اشغالگران تمام نھاد  سال گذشته، با پول و١٣خارج از آن، بسيار آگاھانه و نقشه مند در طول تمام و در ناتو 

وافقات بن، پيريزی و ھای امنيتی را، اگر نگوئيم در وفاداری به خود و باندش، به جرأت نوشته می توانيم بر مبنای ت

زده، عوامل روس را از قدرت به » يک لوت، دو خو«استحکام داده، سربزنگاه که امپرياليزم امريکا می خواست با 

  .دفاع می نمايد» رأی پاک مردم به قيمت خونش«، پايش را بر زمين کوبيده، اعالم داشت که از کناری نھد

ف را ھمه می دانيم، بيچاره ھا مک کين، کری، بان کی مون و اوباما، ادامۀ قضيه، کشمکش و داد و فرياد ھر دو طر

در يک کشور تحت اشغال را موفقانه   را راضی ساخته، در نتيجه تجربۀ آوردن دموکراسیعبدهللاھرچه کوشيدند تا 

  : يک بلست بيشتر نداشت و آنھم اين بودعبدهللاجلوه دھند، نشد که نشد، دم خر 
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 را زنده نگھداشته، » اول بنکنفرانس«صندوق ھای رأی پيروز اعالن نمائيد، يا حد اقل روح يا خودم را از درون 

رنگ سرخ را اعالم کنيم، به رنگھای سبز و نارنجی پناه که  را ادامه دھيد، در غير آن پيش از آن  مشارکتیحاکميت

أی را اعالم بدارند، قرار داد حاکميت تعداد رکه امروز سرانجام خوانديم که ھر دو کانديد، بدون آن . خواھيم برد

  .مشارکتی را با ھم امضاء نمودند

شايد بپرسيد، کجای اينکار، کار بزرگ بود که داد خدا، وقت خود و خلق هللا را با نوشته اش ضايع نمود؟ به نظر من 

نه ه نشان داد که  با جگره ھا و چانه زنی ھايش در عمل به ھمعبدهللاصل مسأله و ظرافت کار در ھمين جاست، 

ھرچه بود و می باشد، در يک کشور اشغال شده . به گفتۀ مردم نه چرکی بود و نه ھم پرکی.  رأئی نه ھمانتخاباتی بود و

ھای دور و دراز که گويا ء  و باندش با آن ادعاعبدهللازيرا نفس تن دادن . ارادۀ استعمار و نيروھای اشغالگر است

، به رياست  يتيم بچۀ سياسیکرزیاست، و پائين کشيدن عکس عبدهللا س جمھور منتخب انتخابات را برده اند و رئي

 آنھم به اساس ميانجيگری سفارت امريکا، سيلی محکمی است بر دھان تمام آنھائی که در توھم اشرف غنیجمھوری 

  .زيسته، در کشوری اشغال شده انتظار آن را داشتند تا رأی مردم از اعتباری برخوردار باشد

از ھمۀ اينھا گذشته، تجربۀ اخير نشان داد که نمايشاتی از قماش انتخابات در يک کشور تحت اشغال، از ھيچ لحاظ به 

نفع کسی نبوده، در عوض خرج ھای بيجا برای تھيۀ کاغذ انتخابات، رنگ مخصوص، به صد ھا ميليون دالر مصارف 

 در ۵٠يعنی .   را قانون بسازند»کنفرانس اول بن«، روح مودهتقسيم نحاکميت ديگر، ھمان پول را از اول بين مدعيان 

از آنھا انتظار نداشته باشيد اگر از مردم بپرسيد، .  در صد حق جاسوسان روس و شرکاء۵٠صد حق جاسوسان ناتوئی، 

  :که به غير از اين بگويند

يان است، ما ھستيم که به نيابت از عوام چھارپاگور پدر مردم، مگر مردم ھم وجود دارد که ما به فکر آنھاباشيم،  

  .پيمبران، شبان آنھا ھستيم


