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   افغانستان»انتخابات« ۀمضحک
 حدود نيم سال به طول  که با سر و صدا و تبليغات گسترده ای به راه افتيد،١٣٩٣  رياست جموری افغانستان»انتخابات«

 نيروھای ۀ در وضعيتی که اشغال کشور ما به وسيل»انتخابات«اين .  آن معلوم نيستئیانجاميده و ھنوز ھم نتايج نھا

 که کشور از لحاظ سياسی و اقتصادی زمانی در »انتخابات«. گرديد اش ادامه دارد، برگزار ئی و متحدان ناتوئیامريکا

مفاھيمی که از  می باشد، جز تداوم اشغال و مشروعيت بخشيدن به خارجیسته به کشورھای مستقل نبوده و کامالً واب

  . ندارد مفھوم ديگری سوی اشغالگران مروج گرديده اند،

سوی حاکميت مردم، اما در ه برگزاری انتخابات به دور از مداخالت بيرونی و در يک فضای دموکراتيک، گاميست ب

يه ھای وسيع مردمی وجود دارد، نه کشور از استقالل سياسی و اقتصادی برخوردار است، افغانستان که نه حزبی با پا

  انتخابات ديده می شود، برگزاریۀنه معيارھای دموکراتيک برای گزينش افراد وجود دارد و نه ھم شفافيتی در پروس

  . تواند داشته باشدیم مفھوم ديگری نان جز به سخره گرفتن مردم و آرای آنئی در ھمچو فضا»انتخابات«

 رياست جمھوری، ديده شد که چه افراد و عناصری و با »انتخابات«ھای مختلف به خصوص »انتخابات«طی سه دوره 

سناريوی  .ھا با چه افتضاحی پايان يافته اند»انتخابات«را کانديد نموده اند و سرانجام ھمۀ اين   خودئیچه معيارھا

به دور دوم ی، ئ  رسانهۀندن آغاز و با تبليغات کرک١٣٩٢ از اوخر سال گذشته  رياست جمھوری که»انتخابات«آخرين 

شمار ه ھا در سطح جھان ب»انتخابات«، يکی از طوالنی ترين و بدنام ترين برگزار شدھا دالر  ليوني و مصرف مرفتن

دور  به آنھا، بعد از سپری شدن ما و رسانه ھای وابستها يونۀکه رھبران امريکا و انگليس و ھمچنان نمايند با آن. می آيد

خالف اين   اما روند عملی،، از آن تمجيد نموده و نسبت به دوره ھای قبل از شفافيت و موفقيت بيشتر آن حرف زدنددوم

  .را نشان داد امر

از ، به وضوح می توان پی برد که گرديده اخير در افغانستان برگزار ۀکه طی يک دھ ئیھا»انتخابات«با نظر گذرا به 

را برای رياست و معاونيت ھای رياست  در قدم نخست، در ترکيب افرادی که خود :چه ماھيتی برخوردار بوده اند

جمھوری کانديد نموده اند، عمدتاً عناصری شامل می شوند که از يک طرف دست شان به خون ملت آلوده بوده و مردم 

از جانب ديگر چنين افراد به خاطر کسب آرای .  شوندبه ھيچ وجه نمی خواھند چنين افرادی بر سرنوشت شان حاکم

وم، ق برای اعضای تيم شان بر اساس  ھامردم، با دامن زدن مسايل قومی و تقسيم نمودن معاونيت ھا و وزارت خانه

 و ايجاد فاصله ھای بيشتر در بين مليت ھای مختلف ئی، سمتگرائی راه را برای تبارگرا وغيرهزبان، سمت، مذھب
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اف ھا ک اين نوع تقسيم بندی ھا و مرزکشی ھا خيانت تاريخيی محسوب می شود که ترميم اين ش.می کنندتان باز افغانس

  . ھرگز کار آسانی نيست در آيندهو فاصله ھا 

 اکثريت اين افراد متھم به غصب ملکيت ھای شخصی  گيريم که انتخابات به شکل دموکراتيک برگزار گردد،در ثانی،

 مالی و اداری و ھمچنان صدھا مورد ديگر می باشند که با ۀ ھای عامه، قاچاق مواد مخدر، فساد گستردئیمردم، دارا

 به خاطر جذب افراد بيشتر و ھايک از اين کانديدا ھر .استاين ترکيب افراد، انتظار آوردن حکومت سالم امر ناممکن 

ودند که با ائتالف ھای جديد در دور دوم راضی نگھداشتن تيم خود، يک چوکی وزارت را به چند نفر وعده نم

 تالش کردند تا به خاطر رفع اين مشکل طول  کدام رياست جمھوری، اين مشکل چند برابر بيشتر شده و ھر»انتخابات«

  .و عرض اين وزارت خانه ھا را وسعت بخشيده و پست ھای جديدی را ايجاد کنند

 تيم برنده . دو جناح به نتايج خالف انتظار شان دست يافتيک از  ھر،١٣٩٣» انتخابات«با سپری شدن دور دوم 

ودتر آن از سوی کميسيون انتخابات و تيم بازنده خواھان ابطال آرای جانب مقابل و زئيد نتايج و اعالم ھرچه أخواھان ت

ند، نتايج از جناح تھديد کردند، درصورتی که به خواست ھايشان دست نيابھر دو .  گرديدءآرابازنگری مجدد در نتايج 

 در عبدهللا عبدهللا .را به زعم خودشان به بحران خواھند کشيد نظر شان پذيرفتنی نخواھد بود و در آنصورت کشور

 به يک اشاره اوضاع فعلی افغانستان را دگرگون کهرا دارد   آنئی صراحت گفت که تواناه لويه جرگه اش بۀتجمع خيم

  . سازد

 ھا، با فرستادن وزير خارجه نشان داد که برای کانديدا،غانستان را دقيقاً زير نظر داشت اف»انتخابات« که اياالت متحده

 امريکا طی دو روز اقامتش در کابل ۀوزير خارج. را خود تنظيم خواھد کرد مجال يکه تازی را نخواھد داد و ھمه چيز

اخته و در نھايت در يک کنفرانس مطبوعاتی راه سه ل را رو بي مساۀ ھمھاو ديد و بازديدھايش با ارگ نشينان و کانديدا

 که تا ديروز از ايجاد دولت موازی حرف ھاکانديدا. از تشکيل حکومت ملی صحبت به ميان آوردبا حضور کانديدان 

 تشکيل حکومت ،کری به آدم ھای اصولی تبديل شده می زدند و حکومت ائتالفی را رد می کردند، از برکت جان

و ھمديدگر را در آغوش ديگر قرار و پيمانی را امضاء کردند   کار شان قرار دادند و با يکرا سر لوح» وحدت ملی«

  . کشيدند

انتخاباتی که در زير سايۀ سنگين کشورھای خارجی برگزار گردد، نتيجۀ آن غير از اين چيز اينھا نشان داد که تمام 

الح روشنفکرانی را روسياه ساخت که فکر می کردند برگزاری اين انتخابات آن عده از به اصط. ديگری بوده نمی تواند

زدوبند ھای پشت . ايجاد خواھد گرديد» دولت مردمی«برگزاری انتخابات تمام مشکالت مردم را حل خواھد ساخت و 

رده و امتياز دادن ھا و امتيازگرفتن ھای تيم ھای انتخاباتی در حضور خارجی ھا، بار ديگر ثابت ساخت انتخابات در پ

ندارد، جز تحکيم ھرچه بيشتر اشغال، ناامنی، فساد، چور و چپاول و پيچيدن تناب اسارت  اشغال معنی و مفھومی ۀساي

 .بر گردن زحمتکشان کشور ما

  


