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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

  ٢٠١۴ جون ١١
  

  گذرد؟ در افغانستان چه می
٢۴۴  

  

   دور دوم آن تر درھای مسخره» رقابت«مضحک با » انتخابات«

يک » رقيب« نمايشی و فرمايشی رياست جمھوری دولت پوشالی کابل به دور دوم رفت و دو »انتخابات«بعد از اين که 

پرداختند، بيشتر از ھر زمان ديگر به افشاءگری ھای جانانه عليه يک ديگر دست » انتخاباتی«بار ديگر به رقابت ھای 

بر برمال ساختند و با زبان توھين، زدند و خيانت ھا، جنايت ھا، غارتگری ھا و دزدی ھای يک ديگر را با اسناد معت

  . ديگر شان استقبال کردند ی از يک، ريشخند و بد و رد گوئتحقير

ئيد أت» انتخاباتی«زير سايۀ اشغال و در کشور اشغال شده قطعاً مردود است و اشتراک در چنين » انتخابات«که  با آن

ند جزء کاسه ليسان استعمار که در طول بيشتر از دوازده ھا کسانی نيست» کانديدا«استعمار و استبداد اند، مخصوصاً که 

سال گذشته پايه ھای دولت پوشالی کابل را تشکيل دادند و ھر يک آنھا به نحوی ميخ استعمار را محکمتر کوبيده و در 

 در ھيچ عذر و بھانه ای نمی گذارد که شرکت آگاھانهآشکار  و ھمين خصوصيت مشترک استبداد سھم بيشتر داشته اند

که در پيشگاه تاريخ خونين کشور  ، اما يک خوبی ھم دارد و آن اينچنين انتخاباتی چيزی به جز خيانت به ميھن نيست

 ديگر را باال می  نموده و دامن ھای يکءما خودشان بلبل واری جنايت ھا، خيانت ھا و سرسپردگی ھای شان را افشا

  . می سپارندکنند و در واقع اسناد معتبری به تاريخ کشور ما

 که در ٧٢چھره ھای کثيف و جنايتکاران تنظيم ھای جھادی سگ جنگی ھای سال ھای ) یت و ھمگرائاصالحا(در تيم 

قرار دارند، ) جمعيت اسالمی، حزب اسالمی و حزب وحدت(س آن نماينده ھای سه حزب جنايتکار جنگ ھای داخلی أر

  . ور ما نام ھای اين جنايتکاران و وطنفروشان ذکر گرديده استگردھم آمده اند و در برگ برگ تاريخ خون و آتش کش

عبدهللا عبدهللا، محمد خان، محمد محقق، گل آغا شيرزی وغيره از جمله کسانی اند که در قتل و کشتار مردم بی گناه و 

، محمود صيقل کسانی ديگری از جمله زلمی رسول، محمد قربان حقجو. ستمديدۀ ما بيشترين جنايت را انجام داده اند

 ی اند که نان به نرخ روز میئ تکنوکرات ھای لميده در غرب اند و فرصت طلب ھاۀوغيره نيز وجود دارند که از جمل

  .  ترازو را می بينندۀخورند و پل

بيشتر تکنوکرات ھا و سرسپرده ھای استعمارگران غربی گردھم آمده و البته چھره ھای کثيف ) تحول و تداوم(در تيم 

در اين تيم بله گويان استعمارگران درندۀ غربی و يا .  نيز ديده می شود٧٢تکاران سگ جنگی ھای سال ھای جناي

  . تيوريسن ھای اشغال کشور ما نسبت به جنايتکاران تنظيم ھای جھادی بيشتر ديده می شود
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حميدهللا فاروقی، حنيف اتمر، علی احمد جاللی، زلمی خليلزاد، شکريه بارکزی، داوود اشرف غنی، سرور دانش، 

 اشغال کشور ما داشته و در واقع تسلطان زوی، امين ارسال وغيره از جمله کسانی اند که نقش بسيار زيادی در تقوي

عود، نعمت هللا شھرانی وغيره دوستم، مال تره خيل، ظاھر قدير، ضياء مس. معماران واقعی دولت پوشالی کابل اند

به خاطر يک مخصوصاً دوستم که به . کسانی اند که در قتل و جنايت توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما دست داشته اند

 که ھم در دورۀ دولت مزدور نجيب و ھم در ند است، يکی از جنايتکارانی ا شدهگلم جمع مشھورتن از قومندانانش به 

  .ندی جنايات بيشماری کرده ادورۀ سگ جنگی ھای داخل

جالب از ھمه اين است که يکتعداد از انسان ھای فرصت طلب و استفاده جو برای حفظ قدرت به شکل خانوادگی در ھر 

ھا در صورت به قدرت رسيدن ھر يک از اين تيماند تا سھم گرفته اند و از اين طريق خواسته » انتخاباتی«دو تيم 

در قدرت نقش داشته باشند که اسامی اين انسان ھای جنايتکار، فرصت ) حول و تداومت(يا ) یاصالحات و ھمگرائ(

  :توانيد طلب، تکنوکرات و جاسوس را در زير مشاھده کرده می

  

  )اشرف غنی احمدزی(و برادرش قيوم کرزی ) عبدهللا عبدهللا( محمود کرزی -١

  )اشرف غنی احمدزی(سعود و برادرش احمد ضياء م) عبدهللا عبدهللا( احمد ولی مسعود -٢

  )اشرف غنی احمدزی(و برادرش حاجی دين محمد ) عبدهللا عبدهللا( حاجی بريالی -٣

  )اشرف غنی احمدزی(و پدرش نعمت هللا شھرانی ) عبدهللا عبدهللا( وحيدهللا شھرانی -۴

  )اشرف غنی احمدزی(، پير سيد احمد گيالنی )عبدهللا عبدهللا( سيد اسحاق گيالنی -۵

  )اشرف غنی احمدزی(، حشمت خليل کرزی )عبدهللا عبدهللا(جميل کرزی  -۶

  )اشرف غنی احمدزی(صبغت هللا مجددی  و پدرش، )عبدهللا عبدهللا(نجيب هللا مجددی  -٧

که ميخ استعمار بيشتر از  زير سايۀ اشغال به ھر نحوی که صورت بگيرد در آخر يک نتيجه دارد و آن اين» انتخابات«

» کانديدا« چه در دورۀ اول و چه در دورۀ دوم آن تمامی ١٣٩٣» انتخابات«که در طول دورۀ  چنان.  شودپيش کوبيده

اسارتبار امنيتی با امريکای اشغالگر استقبال نموده و گفته اند که در روز ھای اول » پيمان«ھا ھمه يک صدا از امضای 

  . می نمايندءاين قرارداد را امضا

گاه توده ھای درد ديده و  قدرت تکيه بزنند، ھيچۀ ی بر اريکئابسته و پوشالی در چنين کشور ھاکه دولت ھای و تا زمانی

ستم کشيدۀ ما روی خوبی و خوشبختی را نخواھند ديد و ھر روز جنايت، بربريت، تجاوز، دزدی، فساد و مافيا گسترده 

ی از زندگی رقتبار در قدم اول اين راه برای رھائتنھا . کتر می سازندتر شده و زندگی مردم ما را به پرتگاه نيستی نزدي

چنين نمايش ۀ ھای نمايشی و فرمايشی شرکت ننمايند و با دست رد زدن به سين» انتخابات«است که توده ھا در چنين 

می ھای مضحک، اصالت و رسالت خود شان را به نمايش بگذارند و با راه اندازی خيزش ھای مردمی لرزه بر اندام تما

  .ندازندمارگران و حاکمان قدرت بياستع

  


