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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩٩ 

  !بگوئيم» نه«زير سايۀ اشغال، با صدای بلند » ِانتخابات«به اشتراک در 

صوتی،  اال گرفته و در تمامی رسانه ھایب» انتخابات پارلمانی«ثبت نام برای اشتراک در  به اين روز ھا ھياھوی 

اندازه ای حاد گرديده که در  است؛ اين موضوع به» انتخابات«تصويری و نوشتاری حرف حرف ثبت نام برای شرکت 

له ای را که مطرح می سازد، اين أمی شوی، اولين مس روه ادارات دولتی و غير دولتی و حتی وقتی با يک دوست روب

  »کرده ايد؟آيا ثبت نام «است که 

طول  ًمستقيما بر می گردد به شعور سياسی انسان ھا و شناختی که از حکومت دست نشانده در لهأبرخورد با اين مس

فريب خورده و شرکای جرمی نظام   عده ای محدودی از انسان ھایخوشبختانه جز. ھفده سال گذشته به دست آمده است

کنی،  که از ھر ده موردی که برخورد می سياسی رسيده اند، چنان  شعورسياسی وابستۀ کنونی، توده ھا به سطح باالی

نام  سخن می زنند و ھيچ عالقه ای برای ثبت» انتخابات پارلمانی«مندی به اشتراک در ه عالق  مورد آن از عدم٨حداقل 

اکميت مشتی دزد، ًما واقعا از ح ًبدون برخورد تبليغاتی، واضحا آشکار است که توده ھای بيچاره و ستمديدۀ. دنندار

 آمده اند و از طريق عدم اشتراک در توهحاکم در دولت پوشالی به س یئين، جنايتکار و باالخره تيم مافياجنگساالر، خا

نام نمی  مند ثبته که عالق البته نبايد از ياد برد از ميان کسانی. دارند انزجار شان را بيان می نفرت و» انتخابات«

و پاکستان شھرۀ آفاق گرديده و نبايد آنھا را  ا کسانی اند که در وابستگی و سرسپردگی به ايرانقليلی از آنھ ۀباشند، عد

  .ی کنونی دانستئمافيا جزء معترضان واقعی نظام فاسد و

و با راه  به دستور بادارانشان تالش دارند تا پروسۀ ثبت نام را مختل سازند بيشتر فعال گرديده که از اين ميان، کسانی

االمکان رضايت خاطر نظام ھای فاشيستی و   حمالت انتحاری و انفجاری به مراکز ثبت نام، سعی دارند تا حتیاندازی

اين جنايتکاران وحشی بدون ترس از قتل و کشتار توده ھای فريب  .ضد انسانی ايران و پاکستان را به دست آورند

زندگی شان  شايد تغييرات مثبت در» تخابات پارلمانیان«کنند که از طريق شرکت در  لوحانه فکر می خوردۀ ما که ساده

کشور وحشيانه حمله کرده که باعث کشته و  وجود بيايند تاکنون بر چند مرکز ثبت نام در کابل، بغالن و ساير نقاطه ب

رخ سوم ثور سالجاری ؤترين مورد از اين نوع حمالت که به روز يکشنبه م در تازه. زخمی شدن صد ھا تن گرديده اند
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غير   تن ديگر زخم برداشتند که تمامی آنھا را١۵٠ تن کشته و بيش از ٧٠وقوع پيوست بيش از  در غرب کابل به

   .دادند نظاميان از جمله اطفال و زنان تشکيل می

ھای  وليت آن را به عھده گرفته، ھمانا دستؤبرد که رخ ديگر چنين حمالت خونبار که داعش مس البته نبايد از ياد

قصد دارند با دامن زدن به جنگ  ی به عنوان اصلی ترين حامی داعش می باشد کهئده ھای اشغالگر امريکامرموز درن

م عمر جاری را گسترده تر ساخته تا از اين طريق زمينۀ تداو ی و مذھبی، دامنۀ جنگ ارتجاعی و وحشيانۀئھای فرقه 

 سند که ھيچ طرفی از جنگ وحشيانۀ جاری برای خير وتوده ھای ما بايد به اين آگاھی بر ًءبنا. اشغال را فراھم سازند

انداخته می شوند، شرکت جويند و به  فالح آنھا کار نمی کنند و نبايد در تجارت ھای سياسی آنھا به ھر نامی که به راه

   . بگويندنهزير سايۀ اشغال » پارلمانی انتخابات«ًاين ترتيب بايد قويا به شرکت در 

  

   :ی به نام داعشئھيوال ايت فجيع ديگر توسطسه برادر، جنسر بريدن 

 پوشالی کابل نداشت و جز ی به نام داعش، پدر شان را که داکتر بود و ھيچ ارتباطی با دولتئگذشته، اھريمن ھاسال 

چپرھا جرمی نکرده بود، ناجوانمردانه در برابر ديدگان  ارائۀ خدمات صحی به توده ھای بيچاره و ستمديدۀ ولسوالی

 داغ از دست دادن پدر را مادر و خواھرانشان فراموش نکرده بودند، که اينبار داعشی  و ھنوزنداش سر بريدخانواده 

پايان برسانند و مصدر خدمت به   طب را بهندھای خون آشام سه برادر جوان و نازنين را که با ھزار مشکل توانسته بود

   .ندمی بر خلق زحمتکش و ستمديدۀ ولسوالی شان گردند، وحشيانه سر

که کارد قصابی را در گلوی اين سه برادر  ی و در حالیئمحکمۀ صحرا وحشی ھای داعشی اين جنايت فجيع را در يک

باشندگان اين  که با دولت پوشالی و وابسته ھمکاری دارند، مرتکب شدند، اتھامی که به گفتۀ اتھام اين گذاشته بودند به

  . نداشتند ایهارائۀ خدمات صحی به مردم وظيف  خدمت از طريقولسوالی ھرگز واقعيت نداشته و اين جوانان نامراد جز

گرفته تا شبکۀ حقانی، القاعده، احزاب منفور و نفرين شدۀ اسالمی  تمامی پروژه ھای مذھبی فعال از طالب و داعش

کشور  تروريستی ديگر در سرزمين اشغالی ما ساختۀ دست امپرياليست ھا، گروه ٢٠و نزديک به  ھفتگانه و ھشتگانه

می باشند که با استفاده از  ًھای طماع ھمسايه، کشور ھای عرب حوزۀ خليج فارس مخصوصا عربستان، امارات و قطر

ن، جاھل خويش اند که اين اھداف را توسط احمق تري جھل و نادانی حاکم در کشور ما در تالش تطبيق اھداف شوم

   .دھند انسان نما ھا انجام می ترين، مذھبی ترين و وحشی ترين

 

  


