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 ٢٠١۴ اگست ٢١
  

 نتايج فاجعه بار انتخابات
 شاه امان ۀرھبری خردمندان  امپرياليزم شيطانی انگليس تحتۀروز استرداد استقالل کشور عزيز را از سلط نخست

زادی خواھان تبريک و تھنيت آبه تمام  در يک ميدان جنگ نا برابر  ھرمانان ملی به ياری مردم زحمتکش و قهللا

 .فرستم می

توسط وطن فروشان خلقی ، پرچمی ،   ميزآشرايط مستعمره بودن کشور تجليل نمودن اين روز خجسته و افتخار  در

 افتخارات اين روز تاريخی ستی بهيلويزيون نا ملی با نواختن سرود فاشت يک صف در اخوانی ، افغان ملتی به 

    .نھاآننگ و شرم . جفا می باشد توھين و

را عليه ) زاد افغانستانآ -زادآافغانستان (زادگان آ پورتالپيکار قلمی و فرھنگی   و شش سال مبارزهبه دوام آن

ن انقالبی پيشتازا  ملی و مبارزاتی به شما ھنگۀيرفتن وجيبذخارجی و خرافات دينی منحيث پ ارتجاع داخلی و

 .دارم شادباش ، تبريک و تھنيت عرض می

  

   :اما انتخاباتو 

نخبگان و روشنفکران راست و   انتخابات افغانستان نظرات و نبشتار ھای زيادی از جانبردکه در مو یئنجاآ از

از نشر چند  انترنيتی انتشار يافته ولی بعد ھای ويبسايت ھا و پ و ھمچنين روشنفکران وابسته و مزدور در رسانهچ

تا  مبارز نستوه جناب عزيز نعيمی که و دانشمند  تحليلیو  پر از محتوا ۀبه ويژه نبشت،  محترمنشريۀمقاله در ھمين 

در بين  شاليزم جھانی به زندگی پر افتخار امپريتی نتظيمی تحت حمايئاستبداد مافيا تشآھنوز ھم در بين خون و 

که در شرايط کشور از يک تحليل و  اين گذارم ، از را شده ارج میيذ رنج ھای زندگی را پۀخويش ھم مردم 

وابسته به فرمان غرب انتخابات را ای که عده  طوری .خاصم را جلب نمود عينی بھره مند بوده ، توجه واقعيت

سانه ھای نمايشی ر  ھم از تماشای صحنه ایو عده. ماشين تبليغاتی غرب را دو چندان تيزتر نمودند  ودحماسه گفتن

، خصوس خودش را دارنده ھر کس ايشان دستگاه ب يونی امريکا و ھمين زورمندان و جنگ ساالران کهزھای تلوي

 لی اين قلم خالف ھمه نظرم را در ھر محفلی که اشتراک داشتم که نه حماسه و و. انتخابات را معجزه خطاب کردند

فريده، که بعداز گذشت يک آفاجعه  یو انتخاباتچھا ھمکه در گذشته  طوری. يک فاجعه می باشد  نه معجزه بل اين 

ای ھای انتخاباتی چرخ ھ رسيده و ھمين کانديد ھا و گردانندگان تيم  بدبختی ھای مردم به اوج خودۀو نيم دھه ھم
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. برای تحول و تداوم واصالح توسط اينھا قابل قبول نمی باشد ن جيزیآی بوده بنا برئبنيادی ماشين ھمين دولت مافيا

 ۀبه گفت. بود ی مردم در مسير ضد مردمی قرار گيرد ناگزير که برای مردم فاجعه خواھدأاگر ر و به معنی اصلی

 . شود مفکوره به جايش باقی می ماند ی دادهأر مارکس اگر نظر ومفکوره احمقانه باشد و يک ميليارد 

اعالم نمود  خود قوای اشغالگر. قل سليم نمی باشد اين نتايج قابل قبول عۀدقت کنيم ھم نھاآ ۀ اعالم شدۀبه پروس اگر

ولی . دانسته  فيصدی را بزرگ و اشتباه  که دولت اين  طالبان می باشد، طوریۀت سلطح ٪ اراضی کشور ت٨٠که 

و يا در  دن مناطق تسلط ندارآ طالبان بوده و دولت در ۀ ٪ تحت سلط۶٠ گردد ، به يقين که از وضع مشاھده می

که اگر گذر شما در . باشد  نيروھای دولتی میۀچھار ديواری تعمير ولسوالی ھا تحت قبض ھا حصار ولسوالی  کثرا

حقوقی شان در که دعوای  خواھيد نمود که اکثر کسانی  ، مشاھدهاتفاق افتداطراف و اکناف کشور در بين مردم 

 ،که حکم شان بدون معطلی ند نماي وفصل نمی شود ، به محاکم طالبان مراجعه می ی حلئارگان ھای فاسد قضا

ی نبوده بلکه اين را ائوسطدم کش و قرون آيد طالبان أئی تاکه اين به معن  می باشد ، اشتباه نکنيدءقاطعانه قابل اجرا

مدن مردم در آپس دراين صورت  .  قوت و ماھيت اين دولت پوشالی بر مال گرددۀ تذکر دادم تا سلطیخاطر به

که ھر  طوری. شد که شد بايد صندوق ھا پور می و تنھا  دھی نا ممکن بوده ،يأر  ھای ولسوالی ھا به پای صندوق

که   داشت برای ھمان کانديد مورد نظرش صندوق پور نمودرابطه که یھر تنظيم و يا حزب قومندان و يا ولسوال به

  .راء افزوده شد که به شش ميليون رسيدآشمارش  اين ھمه به تعداد 

داشتيم ، و برايم گفت که انتخابات در  ن صحبتیآ  دولتی در مورد ۀ با يکی از ارکان ھای بلند رتباز انتخابات قبل

  .معمول مثل گذشته صندوق ھا پور می شود ھمه جا ھای کشور شده نمی تواند و طبق

 ميزآ  مبالغه شانيد تعمق نمود که طبق تبليغات خودبا نيز ميليون  يا ھشت  پس اکنون راجع به رقم شش ميليون و 

 دوم ۀاز ختم دور نمودند ولی بعد  درو اول را شش ميليون اعالمۀ و ديدند که نتيجدکه ھمه شنيدن طوری. می باشد

نتايج ھمين کم رنگ بودن را ھشت ميليون اعالم نمودند ، چون  ين دوره کم رنگ بود  واھمه گفتند انتخابات در

يد أئ استعماری مھر تۀدروغگو حافظه ندارد، به فرمايشی بودن پروس   متل وطنی ما کهۀبه گفت امور ھمه تقلبی و

  .گذاشتد

  :     رسيم يل میذ ۀی دھندگان دقيق شويم به نتيجأبه کميت و ماھيت رقم ر اگر به يک نظر اجمالی 

 کانديد مورد ظيم ھا بهتنوابسته به  ی داده شده که ھمه به امر قومندانانأ اعضای پوليس و اردو حق ربه تمام :الف

 .صدھزارنفراعالم می نمايندنيتی و اردو را به حدود الی ھفت قوای ام  دولتی تعدادۀيئو احصا ی داند أنظر شان ر

 . نمی تواندهانکار کرديچنين واقعيتی را  ھيچ کسکهی داشت ئو زورگو ھمه منشاء قومی  ی دھندگانأر: ب

 . را فروختند و از جمله مشترکين شدندی شانأو بيکاری ر  زيادی از فقر اقتصادی ۀعد: ج

ی دھی سفيد بود که اين ھمه برگه ھای سفيد به أاعالنات خودی ارگانھای انتخاباتی اکثريت برگه ھای ر نظر به: د

 .راء شامل بودهآشمارش 

دھی رفتند يأگاھانه به پای صندوقھای رآ گاھانه و يا غيرآھا يا   رسانه ۀ ساعت٢۴ثر تبليعات در ا زيادی ھم ۀعد :ر

سف اظھار أ تادولتی ب مورأنھا شنيده شد، که يک مآاز جانب  فريب خورده اند و  دارند که که اکثراّ خود اظھار می

دھی مان در دور اول يأواز ر  ی نداديمأی داديم ولی در دور دوم اصالّ رأدر دور اول ما ھمه فاميل ر : داشت  می

 .پشيمان ھستيم

تا  انجام برساند  واست با تمام قدرت مالی و نظامی انتخابات افغانسبتان را پيروز مندانه بهخ) امريکا(بادار اصلی 

  . داشته باشدیودستاورد در سطح جھانی برايش ابرو 
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نھا آ  وزير خارجه و ميانجيگریجان کری مدن آ امريکا تعلق دارد ، با ۀکه نقش اصلی انتخاب به ادار یئنجاآاز 

مدن آاز   .بود چه ضروت ی ما أر که به ما و نستان سخت خشمگين ھستند  و ھمه می گويندمردم افغا جوانان و 

  را میجان کریکنی  را اگرنمی ن کارآ که ورد زبان عام و خاص شده که اين ، و ه اند ساختی جوکجان کری

 که فردا عيد می :تميز در شب عيد گفآيک به شوخی طنز  در کانال  صفآکاکا  ،خاطر اختالفات عيده خواھم و ب

 .بخواھم که اعالن عيد کند  راجان کریکنيد يا 

 ۀچون برای پروس .باشد  می کنم اين طنز ھا ساده نبوده بل ھمه انعکاسی از نظرات اجتماعی و مردمی  می فکر

وری ھر روشنفکران وابسته به معاشات بلند دالری به مزد  سيلی از. ھنگفتی تخصيص داده شده بودۀانتخابات بوديج

 به جانبداری از دتوانستن قومگرای تا  استخدام و به بسيار بی شرمی و وجدان باختگی با نظرداشت  دو تيم انتخابات

کرسی ھای پر از آنھا برای ھر کدام . می نمايند  وه نمود اشغالگران و مھره ھای شان مردم فريبی و دروغ پراگنی

فاجعه شمردن  .است دشوار، برای شان مبدل گرديدھۀی طرف به معضلبعداز ناکام مد وعده داده شده که اکنونآدر

فرينان چھار آفاجعه  جمع شدن نبوده بل از ماھيت کيفيت و کميت تشکل و ما به خاطر راديکال بودن و يا لجاجت 

امنيتی بی   ۀطوريکه ھرکانديد در امضای توافق نام. ش فاجعه بار خواھد بود نتايج شده به يقينزمودهآ گذشته و ۀدھ

  .ديگر سبقت نشان می دھند تا به پيروزی برسند شرمانه بر يک

 :شود و اگر از تقلبات گفته می

 نظر به قانون اساسی خودی ءاز ابتدا ن کانديداني اشغالگران قانونی نبوده و ثانياّ تعيۀاين پروسه به امر و ادار نخست

 شان به خون مردم سرخ نينان يا دست شخص شان و يا از معاوکانديد تمام قانونی نبوده و ) ۶٢( شان نظر به ماده 

ی برای کانديد شدن می أبايد صد ھزار ر نجا اغاز شده که نظر به نورم ھای قانونیآتقلب از  .باشد غشته میآو 

بوده که به بحث اضافی ضرورت  موجوده   کار تقلب اساس .ی ھم نبردندأ ، که در ميدان عمل پنجصد ردداشتن

 .د بودنخواھ

تاريخی بوده  ھنوز در شھر کابل و ديگر واليات کشور مشاھده می شود که گواھی نھا آ جنايتبار ۀمخروبه ھای سلط

 .ستاو 

در ، برخی  ثور تا اکنون که در حال تداوم می باشد٧غاز کودتای آدسته جمعی از  ھای  بازماندگان و وارثين کشتار 

 .می کشندقيد حيات ھستند و رنج عزيزان شان را 

 را به همردم بی پنا زحمتکش و  مردم ،که نمايندگان و ھواداران شان در سراسر کشور عزيز به خاطری فاجعه

 .يشه می باشدپعطای جنايت  جنگساالرن آ ۀثال عمدديد می نمايند مھسالح و خونريزی ت

 ورياخيل، سراجنت اشرفا  ، محقق، دوستم، ، خان محمد، ھالل، علومی ، اتمر،که عبدهللای فاجعه به نسبت

 قدرت می  پوشالی به سر دسته ھای خلقی، پرچمی، و اخوانی به مشروعيت ھمين انتخابات... و دھا ...بولدوزر، 

 .مردمآن که اين نتايج بس فاجعه بار خواھد بود و باز قربانيان اصلی  رسند 

زادگان می آ ينسرزم)  منطقه و جھان در خود( ژيک ي عمده امضای پيمان امنيتی و فروش بھترين نقاط ستراتۀفاجع

 .باشد

 .دان تاريخ مدفون باشده ی که ھمچو انتخابات وارداتی و پوشالی در زبالئبه اميد فردا

٠٨/١٩/٢٠١۴    


