
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  دگرمن احمد قندھاری

  ٢٠١۴ اپريل ١٠
 

!!!يدئاگر خالف گفته ام بفرما  
 

مگر بايد !! باشد هدر تاريخ جامعه بشری ھيچ کسی مخالف انتخابات نخواھد بود ، و لو اگر يک صنف مکتب ھم نخواند

 :::دواھميت انتخاب و انتخابات بايد ارزيابی ش

 انتخابات برای کدام انتخاب، و چه نوع انتخابات؟

 زيربناھای اقتصادی و اجتماعی ۀانتخاب کسانی که در طی سه و نيم دھه عامل اصلی بدبختی ھای مردم ، و ويرانی ھم

 کشور عزيز ما بودند؟

 صلی ھمين نظام فاسد و غير مردمی ھستند؟ان احانتخاب کسانی که طرا

 گاه ما وارد شده؟آمردم نا بوديجه ھای ميليون دالری غرض احداث پايگاھای نظامی امريکا از خارج بر  انتخاباتی که به

انتخاباتی که تمام نابسامانی ھای اين سرزمين مريض و زخمی را توسط اين ناقضين حرامزاده و ضد حقوق بشری و 

 اشغال؟ ببخشد تا سرحد و مشروعيت قانونمند ن جنگی جنايتکارا

  ی دھی اشتراک نمودند قابل ستايش بودأری از مردم در شرايط ھوای نامساعد و بارانی در مراکز ري کثۀکه عد ينا از

 ! نيزسیرولی قابل تعمق و غور بر

 که به مردم ف روشنفکران بود زمان از وظايۀدر اين برھ .ن در خور اھميت موضوع می باشدآعوامل و ملحوظات 

 .می شد گاھی سياسی دادهآ

انجام نشده، ولی تاريخ افغانسان شاھد   اشغالیۀ تاريخ افغانستان انتخابات رياست جمھوری تا قبل از دورۀگذشت در

 .انتخابات پارلمانی می باشد

خودکامه  بر حکومت ھای شاھی ،خواھان مشروطه طلب زاديآورد ھا و خودگذری ھای آدست   ۀن انتخابات از ثمرآکه 

 .داتی نبودراو و و قبوالنده شدگزور و

 :دانم  قابل تذکار میاً ن بودم مختصرآ را که اين قلم شاھد ١٣۴٣دوازدھم در   ۀاز جمله انتخابات دور

گونه  چيرفت ھيذنماينده از سرتاسر کشور تحت نظر ارگانھای دولتی و محلی انجام پ  ٢١۶ن زمان که برای آانتخابات 

 کميسونھا ، و ن زمان ازآنشده بود و نه کدام بوديجه برای ھر کانديد؛ يعنی که در  نيتعي  مستقل و مشخصیۀادار

 ۀ امروزی صدھا رسانۀبه گون و. ی خبری نبودئو امريکا جیون دالری انجوبازان صحنه ساز خاررياست ھای ميلي

 .ی گنجيدمھم ن ھن ما تصورشذ در ...  و  دالریی ، نھاد ھای مدنی ميليونئ، تلويزيونی و راديوخبری

يرفته می شد به اصطالح امروزی به کمپاين انتخاباتی اش ذديداتوری اش از طرف دولت پنکه ھر نماينده کا تنھا زمانی

قلمی و مرام کاری اش در روزنامه ھای  فوتو، سوانح  امکانات ناچيز که تنھا اولی بسيارساده و ب. غاز می نمودآ
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رد کاغذی چاپ و بر ديوار ھا و  خۀوی صفحرو مرام شان بر فوتو  ھمشد و بعضاً می يات و يا مرکز به نشر سپرده وال

به غير از شھر (واليات  و در سطح که از ھر ولسوالی يک نماينده طوری. ھای برق در واليات نصب شده بود پايه 

 .ن می شدي پارلمانی تعيۀدو نمايند) کابل

ولی ناگفته نبايد . بود) . خ. د.ح( ھمان مشروطه خواھان و ھمچنين چھار پنج نفر ھم از ۀان از زمرشماری از کانديد

 . را داشتنديتو متنفذين اکثر گذاشت مالکان بزرگ زمين

 ..ی دھی مساجد و مکاتب به غرض سھولت مردم مشخص شده بودأر ن شده بود و مراکز ي روز تعي١٣ی دھی أزمان ر

ولی رنگ قوم  ی داند،أ مورد قبول خويش رۀنمايند ی دھی رفتند و به أون کدام ھراس به مراکز ربد زادانه آمردم 

 .ار بودذثير گأی تئگرا

 .دولت ھم در بعضی نقاط کشور در خفا مداخله می نمود

ره که بعضی اوقات در مقابل زورمندان دولتی طالب ھزا(  يکی ھم طالب قندھاری ه روشنفکران مشروطه خواۀاز جمل

شده بود، تمام شھر قندھار نظر به  اتف کانديدھ اول شھر قندھار در مقابل عبدالرحيم ۀدر حوز که ، بود) کرد تخلص می

ھر حوزه چندين  در شروع کاری . گرديد ن می يھر حوزه يک نماينده تعي تعداد ناحيه به دو حوزه تقسيم بود که از

 .نفر به انتخابات رفتند  اول دوۀدر حوز ی کمپاينئ،، تا روز نھاد به نفع يک ديگر گذشتنیکانديد داشت که تعداد

 ۀدر کمپ مديريت معارف قندھار برگزار شد که از جمل اولين مجلس کمپاين انتخاباتی چون ايام جشن استقالل بود

عات و کلتور  سمت مديريت اطالد شدنکه پيش از کاندي محمد کرزی بود قاآکانديد بود روان شاد   که خود ھمیسخنرانان

 ..واليت قندھار را داشت

 .روشنفکران و معلمين غرض شنيدن سخنرانی ھای کانديدان حضور رسانيده بودند ری از جوانان ي کثجمع

 که به استقبال ايراد کردھيجانی پرمشروطه طلبان بود سخنرانی بس پرشور و   ۀجمل قامحمد کرزی که از آروان شاد 

گفت که برای شنونده بی سابقه   بی سوادی و عقب ماندگی ما سخن،جه بود، او از فقرموا نابس گرم و پرشور حاضر

 افغانستان که کمتر از يک دالر بود بر معلومات و دانش ۀيک تبع عايد ن زمان ازآ بين المللی ۀيئ نظر به احصاو بود

مردم  جانب   دولتی رضا کارانه از ۀزينھ کدام تمام اين ميتنگ ھا و مجالس قومی بدون.. می افزود سياسی جوانان 

 .محل برگزار می شد

در کمپين انتخاباتی  به امور سياسی داشتم  بابا فارغ شده بودم نظر به عالقه مندی کهه  احمد شاۀ از ليستازهقلم که  اين

غدار و حصه گرفتم ، طالب قندھاری پسر يک دھقان بی زمين بود که پدرش در زمان امير  شادروان طالب قندھاری

يه را در قندھار و ئ، طالب که دوره ابتدا نموده  از گيزاب ارزگان به قندھار سکونت اختيار)عبدالرحمان خان(ظالم

ش يکه اشعار پشتو و پشتوبود  زبان دری  ۀشاعر ورزيد  يک طالب  .ن وقت را در کابل اکمال نموده بودآکام حمکتب ا

ه يا نه شعرزيبايش ب کرده بود ، در کتاب مضمون پشتو صنف ھشت و جلب خود بهدر کتب درسی مکتب توجه ھمه را 

 .چاپ شده بود) ايتيم ژړ د(نام 

 فھم و دانش علمی و ادبی که داشت او يک ۀعالوه  نشمين ھم نداشت بۀطالب که از صف مردم برخاسته بود حتی خان

 ..کسب کرد به نيازمندان معاونت کردنچه آوی ھمه کس باز بود و ھر ر نانش برۀانسان جوانمرد و عياربود سفر

 بلکه مصارف که بسيار نا ددولت نداشتن از موضوع به دور نرفته باشم کانديدان ھيچ منبع پولی از خارج و يا از جانب

که  .تمويل می شدتاجران و مردم محل رضاکارانه از جانب  ھم ھای شخصی کانديدان و بعضاً  داشته جيز ھم بود از

 ..ل ستايش بودفوق العاده قاب

يمانه بدون کدام دغلی و مجالس در مساجد و يا خانه ھای شخصی در يک فضای صم  انتخاباتیۀحوزه ھای مبارز در

که حتی اکثر روزھا چای ھم نبود و امروز مشاھده می شود که محافل ميليون دالری در ، گرديدی ی داير مئمنفعت جو
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ری الی ھزارنفر داير می شود که قيمت يک جای الی ده دالر می باشد اين خود ھوتل انترکانتيننتال و امثالھم به مھماندا

 .صف باز دھی دارد

 اول قندھار در مقابل ۀکانديد حوز غبار و داکتر محمودی فقيد بود  روانشادان   ياران ۀطالب قندھاری ھم که از جمل

 .شد اتفھعبدالرحيم 

 طالب شخصاً ی رضاکارانه از طرف مردم محل برگزار گرديد، که ت از طالب دو و يا سه مجلس تبليغابه جانبداری

 .کابل به کارھايش مصروف بود حضور نداشت و در

ی أی دھی و صندوقھای رأتنھا عياران محلی کمر به حفظ و مراقبت مراکز ر ناتو نبود  و لشکر همين امنيت سپاأبرای ت

 .بستند

 .ظف شده بودند ساعته مو٢۴ارانه بدون مزد و چھار نفر رضاک که از طرف ھر کانديد سه يا طوری

ی أی نداشتند، تعداد نفوس به تناسب امروزی اندک بود تعداد رئشناآی دھی أولی مردم عوام انقدر به ديموکراسی و ر

 .به امروز رقم باالتر را دارد فيصدی نظر  ولی به تناسب  دھندگان ھم کم بود

ثال از م با چند مأن توآی دھی و اھميت أم به تشريح ديموکراسی و حق ردر يکی از مجالس عمومی تبليغاتی اين قل

ن مجلس استقبال بسيار اسخنرانی مختصری داشتم که از جانب حاضر مردمی در چند کشور جھان  ديموکراسی ھای

 . قرار گرفتمعلمای کرام و مورد خشم گرم و پر شور شدم ،

ی شماری بودند و در انجام ھر أظف به رکه مو ن گرديده بود ي کاتب تعيدر مراکز انتخابات از طرف ھر نماينده دو نفر

 .معلوم می شد ھر کانديد  روز حساب

ی بر کانديد مقابلش پيروز أ ھزار رراء را داشت به اضافه تقريباً آطالب اکثريت  ی دھی بود أدر روز سيزدھم که ختم ر

ی دھی أ روز ر١۶ روز به ١٣ اول از ۀتنھا در حوز ذ قومی و چند متنف) محمد صديق خان(والی ۀ بود، ولی با مداخل

 . تمام شدھاتفناکامی طالب و پيروزی  که در نتيجه به. گرديد تمديد

 .بود  مربوط طالب قندھاری۵٨٠٠که  . ھزار می رسيد١٢ اول به ۀی دھندگان حوزأجمله ر

 که در بازار ھرات قندھار  فراح الدين مالراء مسجدآدر روز شانزدھم که نتايج اعالم می گرديد چون محل شمارش 

شور  .ی دھنده در بازار برای نتايج صف کشيده بودند که باور نکردنی بودأچندين ھزار ر ن شده بوديتعي موقعيت داشت

رامش عمومی بر قرار گرديد و ھيچ آيک کالن و ريش سفيد  اعالم  بسيار زياد بود که به  و ھيجان به خاطر تقلب

 .مداخله نداشت يتی نيروی امن

 .نروزی و تاريخیآ از انتخابات ه ایاين بود شم

داخل افغانستان قدم رنجه نمايند از ويژگی ھای درون مردم و نظرات ايشان ه ب  بيرونی ۀنويسند و اگر روشنفکران 

  .، در سينه دارندزورمندان یئاز فقر بيکاری مواد مخدر زورگو یخواھد نمود که چه درد گاھی حاصلآ

، با رأی در افغانستان آزاد و مستقل که در آن مردم در زير سايۀ اسلحۀ بيگانگانبه اميد يک انتخابات عادالنه و مردمی 

  .انتصابات صحه نگذارندشان بر 

 .دگرمن احمد قندھاری

۴/ ٢٠١ / ٨۴ 

 


