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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

٢٦/٠٩/١٠  

  

  

  در افغانستان چه می گذرد؟
) ٨٦(  

  
 

  :مسخره ترين انتخابات

 ١٩ تخابات پارلمانی به پايان رسيد و به تاريخ  برگزاری انرأی بعد از دو ماه سرو صدای کر کننده بسرانجام

 عمليات و در روز انتخابات ٢٢٧يکروز قبل از انتخابات  .   سنبله اين انتخابات برگزار شد٢٧ مطابق به سپتمبر

 ٤١٠٠ غير نظامی به قتل رسيدند و ١١ نفر به شمول ٤١درين  روز .  عمليات از سوی طالبان به سر رسيد٣٠٥

 ٣٠ادعا کرد که نيروی ھای مسلح او درين روز ادارۀ مستعمراتی ھمچنان وزير دفاع . گير شدکارت جعلی دست

مھمترين چيزيکه درين انتخابات ديده شد اينکه شعور بيدار مردم افغانستان به . طالب مسلح را به قتل رسانده است

د ، شرکت نکردن مردم در انتخابات  آن گذاشتنفرماننمايش گذاشته شد و دست رد بر سينۀ اشغالگران و دولت زير 

گرچه فضل احمد معنوی رئيس کميسيون برگزاری . گلوله ھای جانگدازی بود که از سوی مردم شليک گشت

چون .  مليون نفر صورت گرفته ، اما کسی به اين دروغ باور نميکند٤ رأیانتخابات می گويد که تا حال شمارش آ

ندز، قندھار، غور، بغالن، پنجشير، کاپيسا ، نورستان ، ارزگان، کنر و در والياتی مثل غزنی، وردک، ھلمند، ک

در بسياری . لوگر يا انتخابات صورت نگرفت و يا اگر گرفت بسيار کمرنگ و در جاھای محدودی صورت گرفت

ت ھرچه از جعلکاری و تقلب وجود داشت درين انتخابات صور.  از ولسوالی ھای اين واليات اصالً انتخابات نشد

گرفت و با اينکه سيصد ھزار نيروی داخلی و خارجی امنيت اين انتخابات را گرفته بودند، اما در روز به راه افتادن  

ندان جنگساالر يک درگيری مدرين ميان در غور ميان دو قو. شمگير ميباشدچ عمليات بسيار ٣٠٥انتخابات انجام 

 سه نفر به قتل رسيدند، در کلفگان واليت تخار نيز مردم سه و نيم ساعته به راه افتاد که درجريان آن بيش از

تظاھرات کردند که در جريان آن دو نفر به وسيلۀ افراد پوليس زخمی شدند، در جاغوری نيز در اعتراض بر 

ن مردم شعار ھای مرگ بر دولت و مرگ بر کميسيون برگزاری آکارکرد دولت تظاھراتی  به راه افتاد که در

  .  می دادندانتخابات را سر
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 دھی آغاز کنند، صندوق ھا تا نيمه پر شده بود و در رأی دھندگان به رأی دھی قبل از آنکه رأی ھای حوزهدر اکثر 

 دھی جواب دادند که صندوق ھا پر شده به جای ديگری برويد، رأیشھر غزنی ساعت ھشت مردم را در چند محل 

 دھنده را درين رأیداده بودند، اما دولت و کميسيون تعداد مردم  رأیدر حاليکه در کل غزنی کمتر از دو ھزار نفر 

 ھای انتخاباتی شده و صندوق ھا را حوزهدر پغمان افراد سياف به طور مسلحانه وارد . واليت بسيار باال نشان داد

انديدان  کیار دادن برأیپر کردند، در جاھای ديگری مثل نورستان و شمالی نيز افراد مسلح مردم را وادار به 

جنگساالر می کردند، در ده سبز زنان و مردان بسياری به وسيلۀ قومندان ديدار آورده می شد و افراد مسلح او به 

 رأی ميگرفتند و افراد خود را کنترول ميکردند تا به کسی ديگری رأی انتخاباتی شده و از مردم حوزهزور وارد 

 کار ميکردند ، در حاليکه تا ساعت دوی بعد از یگرفته و به نفع يکچون بعضی از دالالن از چند کانديد پول . ندھند

 دھی  در پغمان کمتر از سی نفر  مراجعه کرده بودند، اما موتر ھای سياف با آرم ونشان او رأیظھر در ھرمحل 

آنرا  دھی ايستاده بودند و اين را تمام خبرنگاران گزارش کردند، اما کسی جلو رأی ھای حوزهدر دروازه ھای 

 دھی به علت رأیدر پنجشير در ھمه مراکز . گرفته نتوانست چون سياف پغمان را ساحۀ امپراتوری خود می داند

در ليسه عبدالھادی داوی در مکروريان .  دھندگان بودرأیتحريم انتخابات تعداد ناظران کانديدان بيشتر از تعداد 

 نفر  درين ٥٠ وجود داشت اما کمتر از رأی برگ ٦٥٠که سوم که يکی از امن ترين نقاط کابل می باشد و با اين

 بدھند و رأیزن معلمی که از شاگردان صنف يازده خواسته بود تا بريش .  شان را  استعمال کرده بودندرأیمحل 

 بود و رأی دوازده رأی ھم نبرده بود که بيشترين رأی داده بود، حتی يک ٦٠ ھمه شاگردانش نمرۀ یاردر امتحان ب

ی بودند که ئ دھندگان ديگر مستخدمان و سرمعلم ھارأی داده بودند و رأی نفر ٥ معلمان اين مکتب فقط رأیمع از ج

 داده بودند، ورنه ھمين رأین روز در مکتب حضور داشتند و از طرف کميسيون پول دريافت ميکردند، لذا آدر

  .  نميدادندرأیتعداد ھم 

 دھی گزارشی رأیتلويزيون الجزيره ازين (  شرکت کرده بودندآن   درصد مردم در٢٠درين انتخابات که حدود 

 ٤٠ اما.) را جعلی ارزيابی کرده بودرأی درصد و بقيه ٥ دھندگان را رأیتھيه و ارزيابی معينی داشت که تعداد 

د به   ابالغ می گردرأی ھا جعلی ميباشند و اين را ھمه مردم  می دانند و در ھر محلی که تعداد رأیدرصد اين 

يک ريش سفيد پنجشيری به رسانه ھا می گفت که در دور قبلی وکال به مردم چه کردند . مشکل تا صد نفر می رسد

اين .   بدھيم و اين زبان حال اکثر مردمی است که بر سينۀ انتخابات دست رد نھاده بودندرأی شان یارکه اين بار ب

 از زمان اشغال افغانستان به راه افتاده و نشان می دھد که شعور مردم انتخابات شرمناکترين انتخاباتی است که

افغانستان نسبت به دولت پوشالی و اشغالگران چقدر باال رفته و تشخيص می دھند که اين انتخابات به اندازۀ پشقل 

لمان می روند کثيفی که به اين پاراثيم چون جر.  خارجی ھا از لحاظ مضمون و کارکرد آن اھميت نداردیارھم ب

فقط بايد غالم حلقه به گوش باداران شان باشند، چيزيکه مردم در دور گذشته علناً و عمالً ديدند که اين ولسی جرگه 

با جنايتکارانی چون سياف، ربانی، مجددی، قانونی، گالبزوی، علومی، قدريه يزدان پرست، محقق و دھھا جنايتکار 

ی را انجام می دادند و چگونه شب ئفی ، جمعيتی، طالبی و غيره چه کار ھاديگر خلقی ، پرچمی، حزب اسالمی، سيا

  .و روز به ليسيدن پای اشغالگران مصروف بودند

لمان، کانادا، رھبران نظامی و ملکی ناتو از زمان ختم اين ا کشور ھای اشغالگر چون امريکا، یاردرين ميان وز

بات را دموکراتيک و مردمی بنامند و ھر يک بر صفحه ھای انتخابات مسخره پيوسته تالش می نمايند تا انتخا

در حاليکه ھمه ميدانند و ھزاران گزارشی که درين . مردم افغانستان توصيف می کنند» شجاعت«تلويزيون آمده واز 
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 پيمانه روز از سوی رسانه ھا انتشار يافته، ھمه و يا اکثر اين گزارش ھا را ديده و شنيده اند که اين انتخابات به چه

  .مسخره، ضد مردمی و زورگويانه بوده است

درين ميان طی دو روز گذشته مزدوران مدنی و رسانه ای اشغالگران تالش می کنند تا اين انتخابات را پيروز 

 رفتند و رأیاعالن کنند و پيوسته می گويند که چون طالبان تھديد کرده نتوانستند مردم ھمه به پای صندوق ھای 

مردم را طوری تلقين نمايند د تا در رسانه ھا ناينان کوشش ميکن. مليون نفر به اين انتخابات آری گفته انداينک چھار 

در حاليکه در مناطقی که طالبان تھديد کرده بودند، . ن شرکت کرده و از تھديد طالبان نترسيده اندآی ھمه درئکه گو

در .  به دست آمده استرأیی اندر واليت غزنی فقط سه کسی توان رفتن به پای صندوق ھا را نداشته ، از ولسوال

مدن بر زمين را نداشته، صندوق ھا را از باال پرتاب ميکردند که تکه پاره آ فرودبرخی مناطق ھليکوپتر ھا توان 

در کارته نو ، ده سبز، پغمان، شکردره و چندين واليت ديگر صندوق ھای .  دھی پراکنده می شدندرأیشده، اوراق 

 دھی افراد گرداننده و ماموران رأیدر برخی از مراکز  . ی عصر ھمانروز پر شده و به مرکز ارسال شده استخال

 شان را مشخص ميساختند رأی دھی آمده بودند، عقب غرفه رفته و رأیانتخابات با بسياری از افرادی که به غرض 

و در بعضی جا ھا ناظران کانديدان چنان زياد بودند و بعد خود اين افراد اين کاغذ ھا را به صندوق ھا می انداختند 

پنجشير نشان داده می شد که تعداد زيادی انتخاباتی  ھای حوزهدر .  دھندگان چند برابر بيشتر بودندرأیکه از اصل 

  . دادن نمی آمدندرأی یاراز ناظران بيکار و چرتی نشسته و تا ساعت ھا حتی يک نفر ھم ب

 با يکی از راديو ھا ميگفت ه ایودا شد، يکی از کانديدان درمصاحب افغانی ھم س١٥٠٠تا  مردم رأیدرين روز ھای 

 مشخص شده ، در روز اول ھزار و در روز ء در شمارش آرارأی نرخ فروش افراد کميسيونم از سوی يارکه ب

 تا سه کارتد و فی  افغانی افزايش پيدا کر٢٠٠٠اد بسيار زياد شد، قيمت به ددوم که خريداران صف کشيدند و تع

  .ھزار افغانی خريد و فروش می شد

درين ميان افراد کميسيون پول . ی عمومی آغاز شود که شمارش آراشوداما غريبی کميسون بعد ازين شروع می 

 دھی با گزارشگران برخورد ھای رأیناظران برخی از کانديدان در جريان . ھای بسياری را به جيب خواھد زد

 دشت برچی است هزھرا کريمی که از منطق.  ميکردندءيرا فساد شان را برخی از رسانه ھا افشابسياری داشتند ز

 ھا فرستاده و خبرنگاران را به زور از ساحه دور ميکردند، حوزهتعداد زيادی از اوباشان را به نام ناظران خود به 

دختر حبيبه . ظران خود پخش کرده بود دھی جعلی را ميان افراد و نارأیزيرا اين خانم تعداد زيادی از اوراق 

 کارت جعلی را با خود داشت که توسط پوليس دستگير و ١٥٠٠سادات، زنی که خود را در ھلمند کانديد کرده بود، 

ن چند کانديد به افراد پول توزيع می آمعرفی شد، در کنار مکتب ليسۀ مرکزی لشکرگاه دکانی باز شده بود که در

 گيری رأی کارت بار شده بود و به محل انن ھزارآ در که ایسراچه موتر نھمچنا. بدھند رأیيشان اکردند تا بر

ً آآورده ميشد در گرديز مرکز پکتيا دستگير شد، اما   آنانی که مربوط زورگويان نکه چقدر افراد ديگر مخصوصا

يشتر مردم افغانستان اين انتخابات را ب.  ھمه روشن ميباشدیار استعمال کرده باشند، برابودند، کارت جعلی 

نام نھاده و زن ومرد بران ريشخند ميزنند و مورد تمسخر قرار ميدھند، اما اين سايت بی بی سی مربوط » همسخر«

 شرکت درين یاربه امپرياليزم پير بريتانيا ست که در سرلوح سايت خود بيشرمانه از شجاعت مردم افغانستان ب

ی دست ئ بی معناتبليغاتن اينک به چنين آ مزدوران غربی به پيروی از گيری مسخره تعريف کرده وعده ای ازرأی

  . ميزنند که فقط مورد تمسخر مردم قرار می گيرند

  

  


