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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ اپريل ٠٨

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٣٩  

  تقلبی و فرمايشی» انتخابات«در » انتخاباتی«تقلبات 

ر دولت پوشالی کابل با راه اندازی تبليغات وسيع در بيشتر از يک سال گذشته از راه د» انتخابات«کميسيون نا مستقل 

ھای مختلف تالش کرد تا توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما را به مراکز رأی دھی بکشاند، که با تأسف اين تبليغات 

گذشته، در اين » انتخابات «زھرآگين تأثيرات خود را بر روح و روان مردم درد ديدۀ ما وارد نمود و نسبت به دو

  .اشتراک مردم بيشتر بود» انتخابات«

رياست جمھوری در رسانه ھای اطالعات جمعی داخلی و خارجی به شکل بی سابقه ای از ماه ھا » انتخابات«تبليغات 

صد برنامه ھای  في٩٠اين تبليغات در بيشتر از . به اينطرف آغاز گرديده بود و به صد ھا ميليون دالر ھزينه در برگرفت

مختلف تلويزيون ھای خصوصی و دولتی به شکل بيست و چھار ساعته نفوذ داشت، تا جائی که برخی از تلويزيون ھا 

در گوشه ای از صفحۀ اصلی شان ھر لحظه ببيننده را از نزديک شدن زمان » انتخابات«با گذاشتن روز شمار 

  .خبر می داد» انتخابات«برگزاری 

» انتخابات«ترس دولت پوشالی کابل از عدم اشتراک مردم در » انتخاباتی«ی کمپاين وسيع تبليغات ھدف از راه انداز

دولت پوشالی در .  فيصد مردم در آن اشتراک نموده بود١٧ سال قبل کمتر از ۵نمايشی » انتخابات«بود، چنان که در 

تقلبی و فرمايشی به شکل » انتخابات« به ،يغاتبه ھدف خود رسيد و توده ھای وسيع تحت تأثير اين تبل» انتخابات«اين 

  . اشتراک نمود١٣٩٣ حمل ١۶ به تاريخ ،گستردۀ آن

کشور ھست و بود زندگی شان را اشغال » برکت« توده ھای زحمتکش ما که در جريان بيشتر از دوازده سال گذشته از 

شان ۀ رئيس جمھور آيند» انتخاب«رياست جمھوری و » انتخابات«از دست داده اند، به فکر اين که شايد با اشتراک در 

ی رفتند و به أثير تبليغات زھرآگين قرار گرفته و به پای صندوق ھای رأبه اين مصيبت ھا نقطۀ پايان بگذارند، تحت ت

ر اند و ھر يک  کانديدای رياست جمھوری کاسه ليسان استعما٨که ھر  ی دادند، اما غافل از اينأن رنامزد مورد نظرشا

  .دداد دولت پوشالی آينده ادامه بدھد تا به استببه طريقی تالش دار

 ی مردمأنشان دادند که ر» انتخابات«با وجود تمامی اگر و مگر ھا، دولت پوشالی کابل به خصوص کميسيون نا مستقل 

ارزشی نداشته و به شکل گسترده و وسيع به تقلب دست زده که بوی تعفن اين تخلفات و تقلبات انتخاباتی ھر لحظه و ھر 

 نيست که در شبکۀ اجتماعی فيس بوک، کليپ ھای مختلفی از ساعتیساعت از گوشه گوشۀ کشور باال می شود و 

  .شان فيلمبرداری گرديده، گذاشته نشوده الفون ھای ھمرياز سوی مردم که توسط ت» انتخاباتی«تقلبات 
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، آيندۀ بھتری در انتظار شان باشند، با »انتخابات«توده ھای زحمتکش و ستم ديدۀ ما به اين فکر که شايد با اشتراک در 

سرکاری و فرمايشی اشتراک کردند، » انتخابات«وجود تمامی تھديدات امنيتی و در شرايط بد جوی، با شور و شوق در 

، چکمه ليسان استعمار به نام کانديدای »انتخابات«عکس العمل و جواب دولت دست نشاندۀ کابل، کميسيون نامستقل اما 

، زورمندان، مافيا و باالخره در يک کالم بله گويان استعمار در سراسر کشور به حضور پر شور توده ھا، »انتخابات«

  .ريشخند و تمسخر بود و بس» اباتیانتخ«با راه اندازی تقلبات و تخلفات وسيع و گستردۀ 

س گشوده زير سايۀ کرگ» انتخابات«شتراک در بايد به توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما واضح و آشکار شده باشد که ا

بال استعمار، از يکطرف ريشخند زدن به خود است و از سوی ديگر تداوم فقر، سيه روزی، بيکاری، بدبختی، فساد، 

ی و وسط سگان درندۀ اشغالگران امريکائت ھای طبيعی کشور و در يک کالم تداوم اشغال تقتل، کشتار، غارت ثرو
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