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  داکتر عبدالحنان روستائی
  2010 اگست 30المان، 

  
  

  يا افغانستان ت پارلمانینتخابااهياهوی 
 و ارتجاع تعمارساز ا یدگرتزوير 

  
  : پيشگفتار -1
، قوم، محل، انتخاب شدن و انتخاب کردن از ازمنۀ دور در جوامع بشری وجود داشته که در حدود خانواده انديشۀ 

کشور مستقل و يا يک  ، تشکلنهاددر يک  کنِه اين انديشه را انتخاب افراد توانمند. ه استصنف و غيره تطبيق می شد
بخاطر حل ُمعضالت صنفی و اجتماعی می ساخت که در واقع تالشی بود برای استفاده از نيروی افراد  و آزاد

به صورت اين انديشه  .ورزيده، هوشيار، توانا و نخبه های جامعه برای راهنمائی کتله های بشری در امور زندگانی
گ، اشراف و روحانيون پرقدرت انگليس مالکان بزر 17ها رخنه کرد که در قرن زمانی در پيکر دولتمدرن آن 
اين دولت که در تصادم خونين با . منافع خود را از طريق شرکت در دولت مطلقۀ انگلستان قانونی بسازند خواستند،

د، ناگزير از آن شد تا در امور مالی و مالياتی از طريق ايجاد پارلمان و اشراف، مالکان و روحانيون قرار گرفته بو
به اين صورت اولين نطفه ها در روند انتخابات و پارلمان . انتخابات شرکت آنها را در قدرت دولتی ميسر گرداند

قاتی در کشورهای با تشديد مبارزات طب ان شکل و شمايل دگری به خود گرفت و سر انجامگذاشته شد که با گذشت زم
در قبضۀ بورژوازی افتيده و آهسته آهسته از روحيۀ اولی و رزمندگی آن تهی گرديده و به  نهاد پارلمانصنعتی 
ۀ امريکا، انتخابات بين دو در اضالع متحدنانکه چ .شدجوانب مختلف سرمايه داری استحاله در يد قدرت احزابی 

جامعه  اقشارو  حزاباصورت ميگيرد و سائر  اند، رمايهسجناح حزب يعنی جمهوری خواهان و ديموکراتها که دو 
ا کان پا بر جا می مکو نظامی اضالع متحدۀ امريکا  اجتماعی، اقتصادیبران سياست های ناب .ندارنددر آن نقشی 

که به دست بوش افغانستان جنگ نانکه چ .، صرف نظر از آنکه کدام يک ازين دو حزب به قدرت تکيه زده باشدماند
 ه استافزوده شد نيز ، بلکه بر شدت آندر دوران اوبا ادامه می يابدزمان او همان قساوت  نه تنها بااز گرديد، دوم آغ

   .امريکاست دوامدار و اين نتيجۀ سياست
چنانکه . کردند فراوان ازين نهاد بمنظور توسعه و تعميق منافع خويش استفادۀ سوِء و استعماری صنعتیی کشورها

تا ادارات  ،را بکار گرفتنداستعمار شرق و غرب با درک اهميت انتخابات در امر فريبکاری و دغلبازی اين ابزار 
را پادشاه حقيقی و وارث سلطنت  شاه شجاع 19استعمار انگليس در قرن  بطور مثال. بخشنديت مستعمراتی را قانون

به همين  .دادميموجه نشان ی انتخاب مردم افغانستان به قدرت رسيده بود، تيمور شاه پسر احمد شاه بابا که بر مبنا
استعمار روس دولت پوشالی خلق و پرچم را صبغۀ انتخاب مردم داده و از طريق انتخابات  20قرن  صورت در پايان

، کردندمياستعمار روس در آن نهاد تجمع  و طرفداران گرفتساختگی صورت ميبطور پارلمانی که بدست خويش و 
همچنان امپرياليزم امريکا با نصب کردن نوری الملکی در عراق و باند کرزی بر . آن دولت را قانونی جلوه می داد

و اين در حاليست که . نددولت های منتخب مردم می دازمامداران قدرت دولتی در افغانستان، اين نوکران خويش را 
اصله های زياد داشته، پيوسته مطابق اميال استعمار از مردم ف آنها پارلمانهای نام نهادو  زمامداراناعم از ها اين دولت

های مختلف ا زير نامکشور ر انخاينهر چند گاهی امپرياليزم می کوشد که  .و بر ضد منافع مردم خود عمل می کنند
و غيره " پارلمانی انتخابات" ،"جرگۀ مشورتی صلح" ،"قانون اساسی لويه جرگۀ"، "لويه جرگۀ اضطراری"مانند 

ب ديگر حلقه های را بفريبد و از جانش را بنمايش مردم گذاشته، آنها ديموکراسی قالبيجانب تا از يک  ،جمع کند
  .و استحکام بخشد بگستراند را شزنجير استعماري

  
  :استعمار و ارتجاع  مرام - 2
را مردم را از اين همه هياهو چيست و چ و ارتجاع افغانستان و شرکائش که منظور امريکا و اما سؤال در اينجاست 

خواهد از يک جانب برای پر واضح است که امريکا مي .دنطبل ميان تهی انتخابات پارلمانی به کجراه می بر با صدای
مردم افغانستان و از جانب دگر برای مردم جهان نشان دهد که گويا امريکا در پی اشاعۀ ديموکراسی می باشد و هر 

از مستبد  عمًال اليکه امريکادر ح. گرددبرخوردار مي بيدريغ اجتماعیآنکه گوش بفرمان امريکا باشد، ازين نعمت 
های کشور های ضد ديموکراسی در سطح جهان پشتيبانی کرده که مثالهای آنرا در کشور های حوزۀ خليج،ترين دولت

مصر،  مبارک در رضا شاه در ايران، مانند دولت پينوچه در چيلی، بخوبی ميتوان ديد غيره و افريقا امريکای التين،
امريکا در افغانستان نيز از چنين جنايتی دريغ . نيتانيهو در اسرائيل و ده های دگرد مارکوس در فليپين، نفردينا
رده، جانی ترين افراد را بر شانه هائی مردم افغانستان سوار کرد، مانند جنگ ساالرانی چون سياف، ربانی، نک

و غيره که عدۀ زياد آنها در  و وطنفروشانی چون گالب زوی، علومی، رنجبر دوستم محقق،خليلی، ، ، فهيمقانونی
خليلی را کريم نفر جنايتکار مشهور مانند قسيم فهيم و  دو ،عالوه بر اين. پارلمان استعماری حضور به هم رسانيده اند
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نوکری ه تا در صورت دهن کجی کرزی يکی از آنها را به در عقب غالم حلقه بگوش خود آقای کرزی توظيف نمود
 از مسير به اصطالح قانونی از طريق حتی المقدور در افغانستان را اهداف خود امريکا در نظر دارد که .بردارد

های بلند ادارۀ  به کرسی جرامخود را ازين  زرخريد افراد دلخواه و نوکران برينه والع. آرد دستبپارلمان 
مهمترين  چنانکه تا حال .فعاالت جنايتکارانۀ خود را از طريق پارلمان به تائيد می رساندنو فعل و ا نشانده مستعمراتی

های افغانی بر گرفته و از خاک ارهای دايمی نظامی خود در اختييات افغانستان را به حيث پايگاهی والئميدانهای هوا
و حضور خود را در افغانستان  های مختلف می کشدرا زير نام مردم اين کشورمردم افغانستان ميتازد و همه روزه 

امريکا در نظر دارد که بخاطر . هدمی دجلوه فيصلۀ ملل متحد به از طريق پارلمان و نوکران خود قانونی و مطابق 
ازين لحاظ است که  .بسازد يعنی اينکه افغان را باالی افغان بکشد "افغانی"اصطالح  کاهش تلفات خود جنگ را به

از  را امريکا همۀ اين جنايات. قوتهای مليشه و اربکی ميسازد و حتی طرح تجزبۀ افغانستان را رويدست گرفته است
  .می دهد طريق دولتمردان دولت پوشالی کرزی که همه به نوعی با پارلمان سر و کار دارند انجام

که پارلمان که خود را بدروغ مظهر ارادۀ ملت می پندارد، نه تنها جرأت ابراز نظر را ندارد، بلکه و اين در حاليست 
اعتراضی نمی کند، چه رسد به آنکه گامی در راه  یکش نااين همه افغ ربخاط وری غرق است که حتیدچنان در مز

های بيگانه اعمار گرديده، نظامی قـدرت ی که پايگاهئدر کشورها که دنها نشان می دهـواقعيت. خواست مردم بگذارد
های ضد مردمی و دست نشانده آماده گرديده و صحنه رخت بر بسته و زمينه برای حکومت حاکميت ملی به سرعـت

در اين ميانه ارتجاع هار . امپرياليزم آماده می گردد ۀبه حيل بطور مثال برای ارتجاع برای استفاده جويان استعمار
گوش به فرمان امريکا بوده و  ،به سينه ميزند سنگ اسالمخواهی و اسالم پناهیپيوسته يب مردم مذهبی که برای فر

جاع مذهبی در خدمت امپرياليزم تازينرو اين ار. های گزاف دست يافته استسائر اجنبيها به پولدر عبوديت امريکا و 
شايد بيشتر مرتجعين مذهبی که ر اکثريت به اين منظو. و استعمار قرار گرفته و در همکاری با آن عشوه می فروشد

توسط امريکا و ادارۀ کرزی نشانی گرديده و توسط پول، تقـلب و  را تشکيل دهند، در صد اعـضای پارلمان 90از 
اين کار در به يقين که . يد به اهـداف امريکا بگذارندئ، تا مهر تاو باز هم آورده می شوند زور به پارلمان آورده شدند

  .می گيردنيز صورت  2010پارلمانی سال  انتخابات
مواد مخدره و  به توليدنه تنها نستان پارلمان افغا اعـضای به اصطالح انتخابیتعداد زياد  بر همگان واضح است که
جم غفيری از . های جنايت کار مربوط اندبه گروه بوده و خود قاچاقـبران مواد مخدر، بلکه داد و ستد آن ارتباط دارند

 باشندتخلفات حقـوق بشر متهم مي به اتهام جنايات جنگی وو خرابکار و خونريز بوده های مسلح گروه انقـومانداناينها 
پس سؤال در اينجاست که چرا اين چنين جنايتکاران به عوض آنکه در پای ميز محاکمه . و با اشغالگران همکارند

 استعمار اهداف خود را توسط همين ه است، برای اينکهجواب بسيار ساد. کشانيده شوند، به پارلمان آورده می شوند
ن امريکا سياسيا .مال و منال ميرساندبه زای آن آنها را و در ا بدست می آورد ارتجاع مذهبی و ، مزدورانجنايتکاران

همين  افغانستاندر . بدين باورند که امريکا نه دوستان دائمی دارد و نه هم دشمنان دائمی، بلکه منافع دائمی دارد
   .دفاع می نمايندصداقتمندانه جنايتکاران، ارتجاع و روشنفکران خود فروخته از منافع امريکا و هم پالگان آن 

کشور های اشغالگر ملوث است و دست است که سر تا پای دولت پوشالی کرزی در مزدوری و مزدورمنشی  وشنر
شور های منطقه تا گلوی افراد بلند پايۀ اين دولت ميرسد، با آنهم دراز سازمانهای جاسوسی امريکا و انگليس و ک

چنانکه  .بر می دارد )سيا( اينک امريکا خود پرده از روی معاشخواران سازمان جاسوسی خود يعنی سی، آی، ای
 27( خود واشنگتن پست در شماره امروز: " چنين خبر داد  تاگس 27 مؤرخ سرويس فارسی بی بی سی در نشرات

نوشته است که سازمان اطالعات مرکزی آمريکا، سيا، به شمار قابل مالحظه ای از کارمندان کاخ  )2010اگست 
اين روزنامه از قول يک مقام آمريکايی نوشته است که نيمی از  .رياست جمهوری افغانستان مخفيانه پول می دهد

ا هستند، از اين ميان عده ای به کسانی که در کاخ رياست جمهوری کار می کنند در فهرست حقوق بگيران سي
صورت منظم حقوق می گيرند و با عده ديگر رابطه های غير رسمی تری وجود دارد، صرفا در اين حد که سيا 

  " .مطمئن باشد هر موقعی که بخواهد به آنها و اطالعاتشان دسترسی خواهد داشت
ابطه حامد کرزی با کاخ سفيد در ماه های گذشته ر " :می نويسد که  وال استريت ژورنالهمچنين بی بی سی از قول  

وال استريت ژورنال همچنين نوشته است که رئيس دفتر  .بعد از ميانجيگری رئيس دفتر سيا در کابل، بهبود يافته است
 ".يوسته به حامد کرزی دسترسی داردسيا در کابل پ

ران سيا بوده و اقين رياست امنيت ملی معاشخواين دو روزنامه خبر می دهند که در گام نخست منسوبين و متعل آنکها ب
الکن اين آغاز درامه است و شمۀ از . آقای کرزی صرف نام يکی از آنها را که آقای ضيا صالحی باشد می گيرد

ازين  افرادیقابل توجه است که . خيات و وطنفروشی منسوبان و دولتمردان ادارۀ مستعمراتی کرزی را نشان می دهد
پس واضح ميگردد که چرا اين . معاشخوار سيا بوده اند 1980منيت ملی از سالهای دهۀ متعلقين رياست ا

ران سيا اشغالگران و متجاوزان بر خاک و ناموس افغانستان را که تا حال ده ها هزار افغان را به شهادت امعاشخو
اد نموده و آنها را شان قلمد "مللیدوستان بين ال"، و مملکت را در همکاری با طالبان تا پرتگاه سقوط برده اند رسانيده

فقط جاده صاف نفکران وطنفروش و کاتب جنگساالران و ثنا خوانان استعمار و اجنبيان شاين رو. ميخوانند "مهمان"
واين کاريست که . ميدانند "ميهن پرست"وطنفروشی خود شان را  و عمق اند و در عين متجاوزانکن استعمار و 

اين  معهذا .و اين مرام استعمار است وسها در افغانستان نيز می کردندخلقيها و پرچميها در جريان تجاوز ر
  .طالق شدند در اوج روسياهی از خوان استعمار وطنفروشان
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   : در پارلمان کانديد هااهداف  - 3
های خبر از طريق مطبوعات و دستگاه افغانستان دولت مزدور و ارتجاع ،که امپرياليزم و هياهوئی غلغلهبنا بر 

خود را کانديد انتخابات پارلمانی نموده و ظاهرًا مبارزات زيادی  رسانی و تبليغات فراوان براه انداخته اند، عدۀ
  :ها را ميتوان به صورت عموم به سه گروه تقسيم کرد کانديد. اتی را براه انداخته اندانتخاب

ی و جنايتکاران ، روحانيون وطنفروشگروه اول شامل جنگساالران، ناقضان حقوق بشر، وطنفروشان دوره گرد •
اين گروه که شامل بخش عظيم  .د که در دورۀ قبلی نيز در پارلمان غنوده و به ساز اجنبی ميرقصيدندگردمی 

نبوده، برای گاه آوکالء می گردد، به صورت عموم بی سواد بوده، از سياست، اقتصاد و مسائل اجتماعی اصًال 
 .کسب امتياز و سازش و کرنش و چانه زنی با دولت وارد پارلمان ميگردند

 را میکه انقياد را پذيرفته و صرف تعويض مهره ها  شودمی ئی بيروکراتهاو  گروه دومی شامل تکنوکراتها •
زير سايۀ در ين تصور باطل اند که گويا از طريق اشتراک در پارلمان مقدرات جامعۀ افغانی را ا و بر طلبند

پارلمان اين خيال باطل را به اثبات دورۀ گذشتۀ  .استعمار و در حالت اشغال کشور به طور مثبت رقم می زنند
چيز که اين پارلمان استعماری جز آلۀ بی جانی در دست اشغالگران و دولت دست نشانده  رسانده و نشان داد

 .نيستدگری 
های ک و شريفی اند که از ديدن واقعيتاز عناصر پا و بسيار معدود گروه سومی عبارت از يک عدۀ محدود •

گری پرداخته و بر حکومت ء ند که با اشتراک در پارلمان به افشاواهی ا عينی جامعه عاجز بوده بدين پندار
که در دورۀ قبلی در پارلمان اتفاق افتيد، سقم اين خيال را نيز به اثبات  وادثیح .گويا فشار وارد می نمايند

 .رسانيد
 

الکن در خصوص گروه سوم . ر مورد آنها بحث صورت بگيرداست و ارزش آنرا ندارد که د حساب دو گروه اول معلوم
مامی حرکات و سکنات اين دولت مزدور در ت ورنه. واقعيات را ببيند نميتوانند هم يا شايد که آنها نمی خواهند بايد نوشت

تلويزيونها، مطبوعات،  نشراتدر  حبات،مظاهرات، مصادر جريان طول نه سال گذشته نه تنها از جانب مردم افغانستان 
 ،و بند های سياسی بين احزابزد  .آفتابی گرديده استرف حاميان بين المللی آنها های انترنتی، بلکه حتی از طسايت

لذا در چنين اوضاع  .معلوم همۀ مردم ميباشدو پارلمان مخصوصًا در تعيين و کسب رأی اعضای حکومت  ،جنگساالران
آلودگی دولت پوشالی افغانستان را حتی رئيس . خدمت به مردم از طريق پارلمان خيال واهی بيشتر نيست کرفو احوال 

در  2007چنانکه حامد کرزی رئيس جمهور دولت دست نشاندۀ افغانستان در نومبر  .بان خود بيان می کنداين دولت به ز
ها پخش از طريق تلويزيون یکرد که متن اين سخنران یافغانستان سخنران یهاانکشافی روستا یشورا! یکنفـرانس مل

  :  تـگفاو . گرديد
که مردم همچنان  یحال حساب پول آنها را ندارد، در یکنند و کس یم یمجلل زندگ یدولتمردان افغانستان در خانه ها« 
مردم اين  یدر زندگ یبه افغانستان آمد تا تغيير یجهان ۀجامع ....به آنها ندارد یهم توجه یيچ کسـستند و هـير هـقـف

سرمايه .... صيب آنها شددرت نـکشور ايجاد کند، اما تنها دولتمردان از اين حضور سود بردند و پول، مقام، آسايش و ق
يک عـده آن قـدر پولدار شده که حساب پول شان معلوم . ها يا به دست اعضای حکومت است و يا به دست اعضای شورا

بغالن به  ۀی که در حادثدر حاليکه بچه هائ. درس می خوانندشان در خارج  یبچه ها. نيست، در هـر مملکت خانه دارند
ميکنند، ديگران خرابی ميکنند، ما از بمبگذاری گله  یها خراب .N.G.O.. .داشتندهادت رسيدند، چپلک به پا ش

ديگر، ما  یمن در پاکستان خواب بودم و دولتمردان اين جا و آنجا در کشورها : "چنين ادامه می دهد کرزی ....داريم
از  یدولتمردان و بسيار ،جنگساالران، خود یاز غالمخودش ها بار یحامد کرز » .به وطن بر گشتيم 52 یب ۀدر ساي
و اينک نام  در زير حمايت مستقيم استعمار قرار دارند ياد کرده که همه جرگه و مشرانو جرگه یحکومت، ولس یاعضا

تا اين حد  پس وقتی قضيه .گرديده اءشاف سازمان جاسوسی امريکا از لست طويل سياافغانی  عده ای از معاشخواران
   ء گری چه دردی را دوا می کند؟و احيانًا اين افشا ندلمان مستعمراتی چه را افشاء می کاشتراک در يک پار ،روشن است

 در خصوص .ميسازد ادارۀ مستعمراتیقدرت در  اشتراک و زراندوزی کاری،بکاسرا می دانند که اهداف وکالء همه 
  : جلب می نمايم مثال زيردو به  را خوانندگان گرامی توجه بر حکومت وارد کردن فشار مبنی بر استدالل گروه سوم

  
با آنکه کمسيون به اصطالح حقوق بشر در افغانستان يک نهاد تجملی و نمايشيست با آنهم اين نهاد با يک پرسش  •

ر در صد جامعه افغانستان طرفدار محاکمۀ جنايتکاران جنگی و ناقضان حقوق بش 70عمومی دريافت که بيشتر از 
پرچمی و اخوانی و غيره در پارلمان فيصله کردند که اينها از  - در نتيجۀ اين همه پرسی جنايتکاران خلقی . اند

آنگاه عده ای در پارلمان و خارج از آن قيل و قال فراوان در سطح افغانستان و . و محاکمه معاف اند قانونی پيگرد
و  هکرد قبولکرزی اين فيصله را  آن شد که هنتيج. رندگويا اينکه بر دولت کرزی فشار می آو ،جهان براه انداختند

های اجنبی جنايتکاران در خدمت کشوردولتمردان و که اين  واقعيت از اين قرار است. به جنايت قانونيت بخشيد
اشتراک در  لذا. و به نوکران خويش معاش می دهند نفوذ فراوان دارند افغانستان ها درداشته و اين کشورقرار 
به بار نمی  نتيجۀ است که گذاشتن نيرو در جای غلط ادارۀ مستعمراتی دردی را دوا نکرده و در حقيقت امر پارلمان
کشور  سياسی حاکميتتأمين استقالل و استرداد در راه و راستين لذا بهتر است از طريق مبارزات بی امان . آورد



4 
 

وارد کردن فشار ضرور نيست که  برای پيروزی مبارزات و .بر حکومت و بی ثمر تا آوردن فشار دروغين کوشيد
 .به زمين می کشداز اورنگ به پارلمان خزيد، بلکه به پای مردم بايد شتافت که زور مردم هر فرعونی را 

با  2009 یفبرور 7به تاريخ  "آريانا افغانستان"دوست که در پروگرام تلويزيون  داکتر رمضان بشر یآقا يکهقرار •
و حکومت در مورد سلب اعتماد وزير  پارلمانر شد که در جريان کشمکش بين کرد، يادآو خانم سجيه مصاحبه می

جرگه ده هزار دالر از بيت المال بخشش کرد تا  یهر وکيل ولس یبرا یکرز یدولت دست نشانده، آقا سابق ۀخارج
ترتيب وکالء به هدف شان که پول باشد رسيدند و دامنۀ آن افتضاح را دين ب .آنها به افتضاح آن استيضاح پايان دهند

ه جائی نکشيد، زيرا اين خواست سی دوست بء به شمول آقای بشراز وکال یدعدۀ معدوسر و صدای  .کوتاه کردند
 از آن اطالع دارند یمثال دگر در اين مورد وجود دارد که خوانندگان گرام دهها .می شد چنانبايست  آی ای بود که

، کنندق پارلمان بر حکومت فشار وارد ميلذا آنانيکه بدين باورند که گويا از طري. و يادآوری مزيد آن ضرور نيست
 .جز خود فريبی نميتواند چيز دگر باشد اين ادعای شان

 
های پارلمان را جنايتکارانی می سازند که اکثری کانديدد، نشان می دهدر اين شب و روز ها لست کانديد تا جائيکه

اين . و غيره ، علومی، گالب زوی، تنیخون هزاران افغان را به گردن دارند، مانند سياف، محقق، ربانی، قانونی
تعدادی دگر که اصًال . مردم افغانستان را زير قيموميت امريکا در سر می پرورانند ارادۀ تصاحب ها هوایکانديد

معامله گری دست نفع اقتصادی و  ،شهرت طلبیبر اين موضوع واقفند، بخاطر  نيز ندارند و خود هم چانس برندگی
تظاهر به داعيۀ افغانستان به تجارت اين موضوع باعث آن گرديده که تعدادی از پولپرستان با . به اين کار زده اند

ها و دولت دست نشانده آنرا می خواهند تا ديموکراسی قالبی خود را به نمايش دست بزنند و اين چيزيست که اجنبي
دان زو د که آدمکشان حرفوی ،در حالی که در هيچ کشور جهان چنين َمضحکه ای تا حال ديده نشده است. بگذارند

ن با موجوديت يک شورای جنگ ساالری و پر از انسان کشالذا . به مراجع قانونگذاری راه يابند دارائی های عامه
امکانات اصل  ،هدف دگری ندارندو زورگوئی و معامله گری  که جز زراندوزی ملی اناز خائن ه ایی و عدئحرفـه 

 تزير کنترول قدر وانينقصرف نظر از آنکه در يک کشور اشغالی  .نمی يابند مجال تطبيقمسلمًا حاکميت قوانين 
  .ميباشندسازگار ن ،که مشخصۀ يک کشور آزاد است نافع ملتو با م استعماری طرح و تدوين می گردند های
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  : گذشته ديدند که هایسال مردم افغانستان در طولو اما 
، بلکه با مزدورمنشی هيچ چيزی به سود مردم افغانستان تراوش نکرد نه تنها ارلمان ادارۀ مستعمراتین پچنين از •

های اقتصادی مملکت يکی پشت دگر تخريب گرديد و چطور زير بناآن به حکومت های فراوان رفندتاين پارلمان و 
 . کشور قدم به قدم به يک وابستگی غليظ اقتصادی، سياسی و نظامی در افتاد

ها در هر گوش و کنار سازش افع خود چطور با استعمار و اجنبيبه من ء برای دسترس يافتنمردم ديدند که وکال •
 .را بدست آنها سپردند مملکت مقدراتداخلی و خارجی  نالالددر همکاری با و  کردند

های عاشُم يگارد با خود ميگردانند،خود يک دلگی باد کلينؤاز ترس م مردم نمايندگاناصطالح ديدند که اين ب خالئق •
 .کنندد و دارائی ملت را چور و غارت ميگزاف می گيرند و خوابهای سنگين خود را در پارلمان پوره می کنن

پشتون و ساکنان  از جنگ بين کوچيهایدر بين پارلمان غرجستانی و  پشتونکه چطور قوم پرستان  ديدندمردم  •
استفاده کرده در يک  دشت برچیداراالمان و  دايمرداد، حومۀ ،بهسوددر  2010و  2009سال  غرجستانی در

سياف به نمايندگی از  که ائیزخمهاز . جنگ نيابتی کشور را به کجراه برده و وحدت ملی را ضربت می زنند
و حزب  عودی و حزب وحدت چون خليلی و محقق و شورای نظار به نيابت از دولت آخوندی ايرانعربستان س

ساد جکابل بر اشهر  بر 1990در دهۀ  و دوستم به طرفداری روسها پاکستان دولتاز  اسالمی گلبدين به نمايندگی
ان مستعمراتی اين شعبده بازان که در پارلم. هنوز خون می چکدوحدت ملی کشور وارد آوردند، مردم و بر پيکر 

ی داده و جنگ را هنوز تشديد به خيانتهای خود صبغۀ قومی و منطقه ئ و يا هوای غنودن در آن را دارند، غنوده اند
مبارزات انتخاباتی، مردم  بنابران قابل فهم است که در جريان .و بر زخمهای مردم کشور نمک می پاشند می کنند
 نددکرده و يا به روی آنها مرداری مالي ا به مجرد نصب کردن، پاره پارهها و عکس های اين خاينان ملی رپوستر

امتحان  نوکران استعمار در گذشته و حال مردم معتقد اند که تقلب در انتخابات حتميست و. که به حق سزاوار آنند
و  يکاها مخصوصًا برای امرو گذشت از منافع ملی برای خارجي خوبی در مزدوری، معامله گری، سازشکاری

، مانور سياسييست که بنابران اين همه هياهو و قيل و قال و مصارف گزاف .اند و کشور های منطقه داده تانسانگل
  . راه اندازی کرده اند و کاری به کار مردم ندارد در همکاری با ارتجاع های متجاوزکشور

  
  :نتيجه و دورنمای انتخابات  - 5

رده می شود، در واقع تالشيست برای تحکيم پايه های يکی از موضوعات مهم شم در ظاهر افغانستان که انتخابات
استعمار می کوشد با براه انداختن  از اينروست که. يک ادارۀ مستعمراتی زير قيموميت امپرياليزم امريکا و شرکاء

تبليغات و سر و صدای گسترده و بی سابقه و با بکارگيری مطبوعات متعارف و برقی و مصارف گزاف به جهانيان 
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انتخابات در در حاليکه . که گويا افغانستان يک کشور مستقل است و اينک مشق ديموکراسی می کند انمود کندچنان و
 .ردکه مملکت در اشغال تمام عيار قوای خارجی زير فرمان امريکا و ناتو قرار دا گرددبرگزار مي اوضاع و احوالی

و همه حرکات دولت  ران سيا بودهامعاشخو حکومت افغانستان نأمورين بلند پايه، وزراء و مشاوريم بر اينالوه ع
 استقالل، .صورت می گيرد هجاسوسی امريکا و انگليس و کشور های منطق های ازمانسدست نشانده زير نظارت 

، فقر، بيکاری، نقض حقوق بشر، گرسنگی آزادی و حاکميت ملی وجود نداشته، جنگ، بمبارد، حمالت انتحاری،
ميرسد، فساد اداری که سرتا پای دولت دست  انمافيای مواد مخدر، زمينخواران، جنايتکاران که تعداد شان به هزار

ش عظيمی از بخ. افغانستان را به جان رسانده اند مردمکنند و  نشانده را فرا گرفته و هزاران مصيبت ديگر بيداد می
متجاوز عمل می  طالبی قرار دارد که زير فرمان مستقيم پاکستان و به مشورۀ قوای های سياکشور زير کنترول قو

و نه هم عينی  به اين ترتيب نه شرايط .ها نفر بر اثر جنگ ناتو و امريکا و طالبان کشته می شوندکنند و هر روز ده
، گذشته از آن که در يک کشور اشغالی طرح انتخابات چيزی جز مساعد است ات پارلمانیبرای انتخاب ذهنیشرايط 

انتخابات مسايل قومی، زبانی و منطقه ئی را به صورت گسترده دامن زده و به . خود فريبی و مردم فريبی نيست
  . د شدنخواهکشته  ده ایع وحدت ملی کشور صدمات کاری رسانيده است و در جريان آن

و فعاليت در جهت تطبيق مرام متجاوزان در واقعيت امر دارۀ مستعمراتی اهای يک بنابران اشتراک در همچو نهاد
و تأمين امنيت اند، تا سياسی مردم افغانستان در گام اول در صدد استرداد استقالل و تأمين حاکميت . باشدمياستعمار 

و  قبلی پارلمانی عالوه بر اين، مردم در جريان انتخابات. در پارلمان يک کشور اشغالی تعويض مهره های اجنبی
 .اکراه در آن موج می زد ی وهاب، زورگوئتقلب، ار چگونه کههای گذشته ديدند و طی سال انتخابات رياست جمهوری

گشود، بلکه مشاکل خواهد يچ مشکلی نهگرهی از هيچ نه تنها  یپارلمان اتاين همه هياهو و قيل و قال در انتخابذا ل
  .يدئزاخواهد عظيم دگر 

مملکت  ملی انائندست بدست هم ندهند، معاشخواران سيا و خ در يک مبارزۀ بی امان عناصر ملی و آزاديخواهگر ا
لذا مکلفيت افراد ملی و آزاديخواه نه در تحکيم  .کشاندخواهند  ابودینتجزيه و  نيستی تا سرحد را گام به گام به پرتگاه

و  اين مناسبات استعماری، بلکه در زدودن اين افسون سياسيست تا هر چه زودتر پروسۀ ميرندگی اين دولت پوشالی
بر اعتقاد خلل نا بنا در زدودن استعمار بار ها آزاديخواهان کشور .که ديريست آغاز گرديده، تسريع گردد استعمار

   : پذير بر اين گفتۀ مواالنا بيدل که
  

  مۀ آزادی آسان نيست بر خود دوختناـــــــــــج
  سرو را زين آرزو در جمله اعضا سوزن است

  
تزوير دگری که ی افغانستان هياهوی انتخابات پارلمانلذا . های شيرين خود را در محراب آزادی کشور قربان کردندجان

  .سازد رؤيای رنگين استعمار فسونانبايد عناصر ملی و آزاديخواه را  ،استاز امپرياليزم و ارتجاع 
  

  پايان
  
 


