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 :انتخابات مسخره اشغالگران

قل برگزاری انتخابات اينک اصطالح مست اسد به سر رسيد و کميسيون به ٢٩باالخره انتخابات کذايی و مسخره ای 

اما رقبای او .  را شروع کرده و با اعالن قسمی اين انتخابات نشان ميدھد که کرزی برنده ای انتخابات استءراشمارش آ

 عبدهللا  که معلوم ميشود نزد امريکايی ھا محبوب تر شده و بيشتر از کرزی عشوه ھای او را به خصوص داکتر

ی آئدر روز انتخابات که نه رنگ کار. اينکه کرزی اين انتخابات را ميبرد چندان راضی به نظر نميرسدميخرند، نيز از 

 ھزار تن اعالن شده ٢٨٠وجود داشت و نه سوراخ کن کارش را به درستی انجام ميداد و نه ناظران بر انتخابات که 

 را  بی عيب و نقصًری يک انتخابات نسبتابود، وجود داشتند و نه ماموران برگزاری کوچکترين تعھدی به بر گزا

ی گيری شرکت أ مليون در ر۵ کارت گيرنده ، فقط مليون ١٧ی می انداختند و از أداشتند و ھر يکی به نفع يک کانديد ر

 نشان ،ساله ھم بار ھا به پای صندوق ھا رفتند و غيره١٠ی دادند و طفالن أکردند و آنھم افراد بسياری بيش از پنج بار ر

. اد که اين انتخابات در شرايط کنونی که طالبان بسياری از ولسوالی ھا را زير کنترول دارند، چقدر مضحک بودد

 تمام آنان سمت داشتند و به نفع يکی از کانديدان بازار گرمی ميکردند نيز توانستند پولھای کالنی به ًرسانه ھا که تقريبا

  !!  ياد کنند آنھند و به اصطالح از غيرت مردم در شرکت درجيب بزنند و اين انتخابانت را واقعی نشان د

کرزی و تيم او که اين بار از حمايت جنايتکارانی چون فھيم، محقق، خليلی، دوستم، سياف، مجددی، گيالنی، اسماعيل 

رايش تبليغ خان و جانيان ريز و درشت ديگری برخوردار بودند و تلويزيون ھای شمشاد، ملی، راه فردا، آئينه و نگاه ب

در مقابل داکتر عبدهللا که .  انجام دادندنيز مصرف پولی بسياری آن بايد رای بيشتری ميبرد و در کنار ًميکردند، مطمئنا

ت، علومی و قومندانان جنايتکار ديگری از انوری، عطا، احمد ولی، بھلول، جرأاز حمايت جانيانی چون ربانی، 

انست تلويزيون ھای طلوع، لمر، نور و نورين سخت برايش تبليغ ميکردند، توجمعيت و شورای نظار برخوردار بود و 

اما داکتر عبدهللا که بسيارمرموز وارد اين انتخابات شد و دوبار به سفارت امريکا . بخش اعظمی ازين رأی را بگيرد

که حمايت از داکتر گرم کردن صحنه نه فت، بسياری متوجه شدند که صرف مسألۀ دعوت و مورد الطاف سفير قرار گر

بسياری به اين باورند که داکتر عبدهللا از سالھا با شبکه ھای استخباراتی . عبدهللا برای امريکايی ھا تا حدی وجود دارد

امريکا در تماس قرار داشته و او بود که در جريان سقوط طالبان در جلسه ای داالن سنگ پنجشير به رھبران و 

عالن کرد که دوستان امريکايی با حکومت رھبران جھادی موافق نيستند و برای اين کار فرماندھان جبھه متحد شمال ا
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بھترين فرد حامد کرزی است که ديديم بعد نظر او گل کرد، اينکه عبدهللا چگونه از حمايت امريکا از کرزی مطلع شده 

" آمر صاحب"ميده بودند که ياور بود، فھميدن آن ھيچ طلسمی کار ندارد و حتی دوستان عبدهللا در شورای نظار فھ

 اخوانی ھای جوان ً مخصوصا، با جاھای ظريفی در رابطه قرار دارد و مدتھا او را تخريب ميکردندجنايتکار شان

در افغانستان بودند و سخت آنرا تبليغ ميکردند و » قانونی شدن اشغال و استعمار«شورای متحد ملی که خواھان 

رابر پارلمان کثيف و پر از جنايت کنونی صف ميبستند، داکتر عبدهللا را فرد مورد نظر  متری ساخته در ب٢۴ھای شعار

واشتنگتن و لندن ميناميدند، اما بعد از اينکه عبدهللا خود را کانديد کرد به فوريت از او حمايت کردند و در کمپاين او 

  .نبوده است و فاحشه ھای سياسی بيش نيستندشان چندان برايشان مھم قرار گرفتند و نشان دادند که گفته ھای قبلی 

درين ميان يکباره بی بی سی اعالن کرد که يکروز بعد از برگزاری . رای اين انتخابات جريان داردآحال شمارش 

انتخابات، ريچارد ھالبروک نماينده خاص حسين اوباما با کرزی در ارگ يک ديدار عاجل داشته و دران از کرزی 

 عصبانی ميشود تا جائيکه ًا برندۀ ميدان ميداند، شديداانتخابات به دور دوم برود، اما کرزی که خود رخواسته است که 

نام مپل انگليسی که يک جاسوس رسوا و باين را بعد از چند روز مايکل سي. صدای چيغ او را خارج از دفتر او ميشنوند

 به عنوان جاسوس از افغانستان اخراج کرد، اين را از انگليسی است و سال گذشته کرزی او را به ھدايت امريکايی ھا

گرچه . اين جاسوس که زن پاکستانی دارد، ھميشه تالش نموده تا کرزی را بزند و انتقام خود را بگيرد.  کردءلندن افشا

ا رقبای فردای آن ھالبروک نزد کرزی آمده و اعالن ميدارد که اين حرف او بوده نه از اوباما و آنرا پس ميگيرد، ام

  . کرزی حال آنرا شديدا دامن ميزنند

ده که ده درصد آنھا يحال گفته ميشود که بيش از دو ھزار شکايت انتخاباتی به کميسيون شکايات برگزاری انتخابات رس

  سنبله آنھا را ختم کنند، افراد بسياری را به خدمت گرفته٢۶بسيار جدی ميباشد و برای اينکه اين کميسيون بتواند تا 

است و کرزی خود را در تھديد ميبيند و داکتر عبدهللا که خود را مورد حمايت امريکايی ھا ميبيند، انتظار دارد که نتيجۀ 

اين انتخابات چه خواھد شد و فکر ميکند که امريکايی ھا بر طبق وعده او را بر تخت قدرت خواھد نشاند و بسياری از 

 بار دگر شورای نظار به قدرت برسد، وضعيت کابل ازين ھم دوزخ آسا تر کابليان درين اضطراب قرار دارند که اگر

 مردمکمترين تعداد حال که امريکايی ھا ميبينند که انتخابات بار دوم مصرف و مشکل خواھد داشت  اين بار . خواھد شد

اندن نه به قدرت رس جنوب بکلی انتخابات را تحريم خواھند کرد و اينگوًمخصوصا  کرد وخواھنددر انتخابات شرکت 

 داکتر را بسازد و تا دولت به اصطالح ائتالفی داردتالش امريکا در عين زمان . عبدهللا ھم بسيار مسخره خواھد بود

تعيين و به اين » چيف اکزکتيو«عبدهللا را با کرزی مثل گذشته روی يک سفره وطنفروشی بنشانند و او را به عنوان 

 را به آسانی  ائتالفروی يک خوان جمع کنند و به خاطريکه حاميان کرزی اينصورت بار ديگر جنگساالران را 

 دوستم را به ترکيه تبعيد مينمايند و ؛حاميان کرزی را زير فشار قرار ميدھندغرب و به ويژه امپراتوری جھانی بپذيرند، 

 او را وزير دفاع و مدتی به و ھمان فھيمی که در کنفرانس بن فھيم را متھم به دست داشتن در مواد مخدر ميسازند

،  مليون دالر برايش داد٧٣عنوان معاون اول کرزی قرار دادند و جنرال تامی فرانکس در ميدان ھوايی تاجکستان 

امريکا در کنار اين جدال به افزايش نيروھای . قاچاقچی اعالن ميکننداکنون که به کاغذ تشنابی تبديل شده است او را 

 ٢۵ ھزار در دوم ١۵مک کريستال سه ريسک را در افغانستان عنوان کرده که در ريسک اول جنرال . خود ميپردازد

 ھزار نفر خواھد خواست، اما ھمه به اين باورند که تمام اين نيروھا خواھند آمد و تعداد نيروھای ۴۵ھزار و در سوم 

ه اين خاطر امريکا در حال ساختن شش ھد رسيد و اشغال افغانستان مکمل خواھد شد و با ھزار نفر خو١۵٠اشغالگر به 

 جديد و آوردن نيرو با ھياھوی یتمام اين تغييرات و ستراتيژی ھا. پايگاه بسيار مھم با ميدان ھای ھوايی پيشرفته است

انتخابات و مصروف کردن افغانھا بر سر آن صورت گرفته است و به اين خاطر اين جدل را تا مدتھا ادامه خواھد داد، 
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ر برزخی قرار دارد که خود اعالن کرده اند و او د اعشاريه نه درصد رای ۴۵ کرزی را  ءآخرين شمارش آرا اينک در

  اشغالگررا تکان داده نميتواند، اما بسياری به اين باورند که تا ختم نتايج قسمی که  کرزی برنده خواھد بود، نيروھای

  و بعد به آسانی و يکروزه آنرا حل خواھد کرد، زيرا يک حکمامريکايی ورود خود را به افغانستان تکميل خواھند کرد

  .    کافيست دولت پوشالی برای مزدوراناز سفارت اين امپراتوری

     

  


