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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٣ اکتوبر ٣٠

  گذرد؟ در افغانستان چه می

)٢٢۴(  
  !شنددر نظام ھای وابسته و مزدور، جاسوسان و جنايتکاران، نامزدان رياست جمھوری می با

انتخابات سمبوليک، فرمايشی و سفارشی رياست جمھوری دولت پوشالی کابل از چند ماه به اينطرف سر و صدا 

با سر . ھر روز گرم و گرم تر می شود» انتخابات«ھای بسياری را به وجود آورده و تنور داغ بازار مکارۀ اين 

 عجيب و غريب سياسی می افتد که از ھر دری »تحليلگران«و » کارشناسان«زدن به ھر تلويزيون محلی چشم به 

  .سخن می گويند و نسخه ھای بسيار جالبی برای نامزدان اين بازار مکاره پيشکش می نمايند

سال آيندۀ رياست جمھوری بيست و ھفت کثيفی که يا دست شان به خون توده ھای زجر ديدۀ ما » انتخابات«در 

ی به خصوص امپرياليسم امريکا می باشند و يا افرادی اند که در طول آغشته اند، يا  وابسته به کشور ھای خارج

دوازده سال گذشته حلقه ھای غالمی اشغالگران امريکائی و دولت پوشالی کابل را به گردن آويخته اند، اشتراک 

ور ما نداشته و عده ای انگشت شمار ديگر از آنھا افراد بی ھويتی اند که ھيچ مخالفتی با تداوم اشغال کش. نموده اند

  .را از سر شان کم نکنند» خدا سايۀ امريکا «ھميشه دست به آسمان اند تا 

کميسيون نا مستقل انتخابات بعد از بررسی و فيلتر اسامی بيست و ھفت تن از اين نامزدان، صرف ده تن از آنھا را 

کار وحشی پشمالوی به نام عبدالرب دانسته که در رأس ھمۀ آنھا جنايت» انتخابات«نامزدی در اين » واجد شرايط«

رسول سياف قرار دارد که يکی از کثيف ترين و جانی ترين انسان ھای چھار دھۀ استعمار و استبداد است و خون 

در رديف دوم اين ليست ده نفری، انسان جنايتکار ديگری . ھای بسياری را در جريان جنگ ھای داخلی ريخته است

ر دارد که او نيز جنايات بيشماری را ھمراه با احمد شاه مسعود جنايتکار انجام داده و يکی از به نام عبدهللا عبدهللا قرا

انسان مفلوک و مريض ديگری که در اين ليست گنجانيده شده، يک . کارکشته ترين وطنفروشان نيز می باشد

ان او را يکی از جاسوس مجرب و کارکشتۀ اشغالگران امريکائی به نام اشرف غنی احمدزی است که می تو

  . مغزھای متفکر اشغال کشور ما گفت

. زير سايۀ اشغال چه معنی می دھد» انتخابات«با مراجعه به نام ھای ھفت نامزد ديگر به وضوح می توان گفت که 

تمامی کسانی که مورد تأئيد کميسيون نا مستقل قرار گرفته اند، يا قصابان توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما می 
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شان » انتخاباتی« و يا جواسيس و کاسه ليسان اشغال اند که خدمت به تداوم اشغال را در سر لوحۀ برنامه ھای باشند

  .قرار داده اند و آنھائی که حذف شده اند، در اثر رقابت ھای داخلی پوشالی ھا حذف گرديده اند

به محکوم نمودن شرکت در انتخابات اکتفاء ھمۀ آزاديخواھان، استقالل طلبان، مبارزان و انقالبيون کشور نبايد تنھا 

ساختگی و زير » انتخابات«نمايند بلکه بايد تا جائی که می توانند از اشتراک توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما در 

  .  سايۀ اشغال ممانعت نموده و نگذارند تا با اشتراک شان مھر تأئيد بر دولت پوشالی و وابستۀ آينده گذاشته شود

  

   پيھم لندن و واشنگتن با کرزی و نواز شريف بر سر چيست؟مذاکرات

تضاد منافع بين سگ پير استعمار و امپرياليزم جھانخوار امريکا از دير زمانی در سياست ھای خارجی شان ديده 

 می شود، اما اين تضاد ھا تا حال شکل آشتی ناپذير را برای خود نگرفته و سردمداران امپرياليزم در اين دو کشور

  . تالش دارند تا اين تضاد ھا را از طريق مذاکره و گفت و گو کاھش دھند

با تجاربی که امپرياليزم انگليس از چند قرن تجاوز و اشغالگری اندوخته است، به خوبی می تواند از پس اختالفات 

داشتن لگام عمالی که انگليس بر آيد، مخصوصاً با ) افغانستان و پاکستان(با امپرياليزم امريکا در اين گوشه از جھان 

  .ھا در جريان ده ھا سال گذشته برای خود تربيه، نموده است

در کشور ما با ھم » جنگ عليه تروريزم و القاعده«امروز با وجودی که امپرياليست ھای انگليس و امريکائی در 

  .  اين جنگ به دست آورندمتحد می باشند، اما ھر يک از اين کشور ھا در تالش آن اند تا امتياز بيشتری از

در اين روز ھا رفت و آمد ھای مقامات دولت ھای پوشالی و ضد مردمی کابل و اسالم آباد به قبله ھای آمال شان 

زياد شده و طوری که ديده می شود، امريکائی ھا و انگليس ھا ضمن اين که در جريان دوازده سال گذشته پيوسته با 

دت امتياز دھی و امتياز گيری جريان داشته، اما حاال ھر يک از اين کشور ھا می ھم در مذاکره بوده و در اين م

  .خواھد با نوکران شان نيز گفت و گو و مذاکره نمايند

در سال جاری ميالدی تاکنون دوبار اشغالگران امريکائی و انگليس به شکل برنامه ريزی شده و پی در پی 

و سه جانبه ) امريکا، افغانستان(، )امريکا، پاکستان(، )نگليس، افغانستانا(، )انگليس، پاکستان(مذاکرات دو جانبه 

مطمئناً در اين مذاکرات دو جانبه و . با ھم داشته اند) امريکا، پاکستان و افغانستان(و ) انگليس، پاکستان و افغانستان(

رگز به بيرون درز نکنند، اما سه جانبه حرف ھای زيادی پشت در ھای بسته بين طرفين رد و بدل گرديده که شايد ھ

ً انگليس ھا و امريکائی ھا ھر  از قراين و شواھد چنين پيداست که ستراتيژی آسيائی اشغالگران غربی مخصوصا

روز به دقيقۀ نود نزديک شده می رود و آخرين روز ھای امتياز دھی ھا و امتياز خواھی ھا به سر انجام خود می 

  .رسد

 است و ھر انسان آگاه به آن واقف است، اين است که کشور استعمار زدۀ ما افغانستان موضوعی که غير قابل انکار

ً امريکا قرار  منحيث کليدی ترين نقطۀ آسيا در رأس سياست ھای خارجی امپرياليست ھای جنايتگستر مخصوصا

 خود را در کشور ما داشته و تا زمانی که اشغالگران امريکائی به اھداف آسيائی خود نرسند و پايگاه ھای نظامی

  . مستحکم نسازند، دست از جنگ، خونريزی، جنايت، بربريت و قتل عام مردم ما بر نخواھند داشت

  

   تن از انسان ھای ستمديدۀ ما را به زمين ريختند٢٠طالبان وابسته و مزدور يکبار ديگر خون بيش از 

ران امريکائی و ماشين جنگی امپرياليزم دوازده سال است که جنگ زرگری جاری بين طالبان فاشيست، اشغالگ

جريان داشته و ھر روز ده ھا تن از فقير ترين و بی چيز ترين فرزندان اين مرز و بوم به خاک و خون کشيده ) ناتو(
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. تجاوز وحشيانۀ اشغالگران غربی، افغانستان به قربانگاه خونين مردم آن مبدل گرديده است» برکت«از . می شوند

 ھای ما در حمالت انتحاری، کار گذاری مين ھای کنار جاده، عمليات نظامی اردوی پوشالی و باالخره بيشترين توده

زنان و کودکان بخش اعظم اين . قربانی می شوند) ناتو(حمالت جنگنده ھای امريکائی و ماشين جنگی امپرياليزم 

  . قربانی ھا را تشکيل می دھند

 عقرب سالجاری يک عراده وسيلۀ نقليۀ ھموطنان ما که ۵به به تاريخ به سلسلۀ فجايع گستردۀ جاری، روز يکشن

بيشترين سرنشينان آن را زنان و اطفال تشکيل می دادند و رھسپار عروسی بودند  با مين کنار جاده بر خورد کرد 

  . تن ديگر زخم برداشتند۵ مرد و يک طفل کشته و ٣ زن، ١۴که در نتيجه 

با آن که طالبان جنايتکار رسماً مسؤوليت اين .  عمق جنايت جاری را به اثبات رسانداين حملۀ وحشيانه يکبار ديگر

حمله را به عھده نگرفته، اما کارگذاری مين ھای کنار جاده يی از سياست ھای وحشيانۀ طالبان جنايتکار و وابسته 

 جنايت و بربريت طرفين جنگ .می باشند که زيادترين قربانيان اين نوع حمالت را غير نظامی ھا تشکيل می دھند

  .کماکان دوام داشته و ھر روز انسان ھای بيشماری، قربانی استعمار و استبداد می گردند

 


