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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 آئيژ                      . و: از

 افغانستان الگوي دموكراسي امريكائي

  ازتحميل تروريسم تا صدور دمكراسي
  انتخابات

   
تواند به اصطالح ي شان مین كه درتحقق واقعي است جالب و دلنشیانتخابات، انتخاب كردن و انتخاب شدن امور

ل ي وكینيا امور معي امر وی بدھد و او را دراجرایخواھد راي كه میوھركس به ھركس” حق به حقدار برسد“مردم 

 دهيش برد امور محوله برگزي پیش برايستگيصالح كه بر اساس شايل منتخب و ذيصالح خود بسازد، تا آن وكيو ذ

نش را برآورده يكلؤا ميكل و ؤ میِكل عمل كند و آرزوھا و آرمانھاَمؤا ي دھنده ین منافع رايمأه بھتربتواند در تشد

س يارئينده يل، نمايكند و وكي برآمده نتوانست انتخاب كننده ازاوسلب اعتماد مین كاريچنۀ ھرگاه ازعھد. بسازد

 كه ما ی انتخاباتیرد؛ ولي مختلف صورت بگیرصه ھاتواند درعيانتخاب م. كندي انتخاب میسته تريجمھور شا

  .  استی وقسمأ پارلمانیاست جمھوريم كرد انتخابات ري خواھینجا به آن اشارتيادر

 ساخته اند، و یفي زدن ھرحری برایگرچماقيل دي ازمسایاريھم مثل بس) انتخابات(ن كلمه ي ازیجوامع غرب

.  داشته اندی را به مردم ارزانین نعمتينان ھستند كه چني فقط ای توگوئ اندازندیاھو راه ميدربارۀ انتخابات چنان ھ

 ۀشدء توان ازآن به عنوان متاع اعطايۀ مردم است كه ھرگز نميكه انتخاب كردن وانتخاب شدن از حقوق اوليدرحال

به سراغ م يرويم. شوديۀ مردم چگونه برخورد مي، مسلم و اولیعين حق طبيم با اينيحال به ب. اد كردي یكس

  . داننديم”  وانتخاباتیمھد دموكراس“ كه خود را یمراكز

ه  بیستميدانند كه درآن كشور سي دارند میكا آشنائي امریاسيستم سي كه به سید، كسانيريكا را درنظر بگي امر

ب احزا.  را در كنترل خود گرفته اندیاسيازات سيوجود آورده اند كه به طورعمده فقط دو حزب بزرگ تمام امت

  . زنديه به رقابت برخي قدرت وسرمایوالھاين ھيستند كه در برابر ايچ صورت قادر نيگر به ھيد

د يتول(یتارياملي ی ونظامیه داران بزرگ نفتي ھا و سرمایًعمدتا به كمپن) حزب بوش(كا يخواه امريحزب جمھور

 یه داريم سرمايسسات عظؤ میئه حرفاستمداران يسا وسؤً دارد و گردانندگان آن عمدتا رتعلق) كنندگان اسلحه

ا يون دالر يزند، مصرف چند ملياردھا دالر ميسسات شان سر به ملؤ میكه معامالت و سود آوريازآنجا ئ. ھستند

 ی و اداری ـ اقتصادیاسيازات سيف به منظور كسب امتي و زدن حریاسي سیون دالر در رقابتھايچند صد مل
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دست ه  بی كه برای و اداری ـ اقتصادیاسياز سيچون با كسب آن امت. ست ایش پا افتاده اي پیليشان امر خيبرا

ن يا. دست آورنده توانند دھھا وصدھا برابر پول مصرف شده را دوباره بي  مصرف كرده اند، میآوردنش پول

و برد ي میز استفادۀ اعظميغات خود از مذھب ني، درتبلیارد دالري ملیه ھايدست داشتن سرماۀ در حزب به عالو

 حزب یاستھاي سیك را درخدمت گرفته است  كه درپايًن عمدتا كاتوليسا نشي كلیصدھا وھزاران روحان

 یراغفال كرده و به بردگيونھا انسان را با تزويزنند وملي مید آسمانيا تائيُكا مھر مذھب وگويخواه امريجمھور

 است از صاحبان زر و زور و یبيه تركخوايم كه حزب جمھوريني بیب مين ترتيبه ا. كشندياربابان زر و زور م

له يث وسيع و گستردۀ آن به حين به شكل وسيه، قدرت و ديدن به اھداف شان ازسرماي رسیر كه قادرند برايتزو

  . استفاده كنند

بنابه قول خبر . ميدي به نفع جرج بوش پسر د٢٠٠۴ یاست جمھورين انتخابات رين استفادۀ را درھمينمونۀ چن

 ین چھره ھايث تري، خب)زر(كا شده استي امریغات انتخاباتيون دالر مصرف تبلي مل۶٠٠ز ش ايھا بيگزار

شھا فتوا ي از كشیو تعداد) زور (یسسات نظامؤ ھا و میت كردند به عالوۀ كمپنيخشونت و جنگ از بوش حما

  ). ريتزو(شود ي داده است وگناه كار میطان راي بدھد به شی را Kerryدادند كه ھركس به 

 یھاياردرھا و كمپنيه داران، ملي از سرمایگريف ديكا است كه درآن طيگر حزب دموكرات امريب بزرگ دحز

 و قسما ی و تجارتی صنعتیًن حزب عمدتا دررشته ھاي ای حامیھايكمپن.  گرد آمده اندیبزرگ انحصار

ز ين حزب ني درایعني. تندًن حزب عمدتا پروتستان ھسي ایشان حامي دارند وكشیه گذاري سرمای ونظامیدرامورنفت

ز وابسته به رقابت جناح ين دو حزب نيرقابت ا.  تجمع كرده اندیگرير درجناح دياربابان زر و زور و تزو

كا وجھان حكومت كند، ي  برامریتاري ـ ملیۀ نفتي قرار باشد جناح سرمایوقت.  استیۀ انحصاري سرمایھايبند

، اشغال به یرانگريد ھمه بدانند كه جنگ، تجاوز، وينجا بايا. رديگ دولت قرار بید به رھبريخواه بايحزب جمھور

 قراربود به یوقت. دي به وجود آید بازار مصرف ابزار جنگيو با. كا استيۀ امريشكل برھنۀ آن دردستور كار سرما

 حزب ت بهي بكشند، نوبت حاكمیكائيۀ امريطرۀ سرماير سيك جھانرا زي و دپلوماتیاسي ـ سیوۀ نرمتراقتصاديش

كا وجھانرا به دست ي امرین حزب فرمانروائيۀ متمركزشده درايرسد، و صاحبان سرمايكا ميدموكرات امر

ك عمل شود، حزب ي دپلوماتیرنگ ھايوه ھا و نيست به شيباير جنگ سرد كه مي اخیم درسالھايديچناكه د. رنديگيم

ن واقع يوار چي عمل شان دیوه ھاي حزب و شن دوين اين تصور شود كه بيد چنيالبته نبا. ت داشتيدموكرات حاكم

ز يخواه نيتواند حزب جمھوريجاب كند ميه ايھروقت منافع سرما.  عبور كندیگري به دیكيشود ياست و نم

 یش بگذارد، چنانكه گاھيه را به نماي سرمایُم رخ خشن وجنگيا حزب دموكرات نيكاربرد و ه  نرمتر بیرنگھاين

ن يمأول تؤ تعلق دارد و مسیتاري ـ ملیۀ نفتيشتر به سرمايخواه بيعلق، حزب جمھور از نظر تیول. ن شده استيچن

  . ه به طور عموم استيژه ونفع كل سرمايه به طور ويمنافع آن بخش سرما

درصفحات (برند يسرمه  را بی مشقتباریكا كه زندگي از مردم زحمتكش امریا گروھي ویتواند حزبيحال چگونه م

.  ببرندیستند، رقابت كنند و راير باي وحشتناك زر و زور و تزوین غول ھايدربرابر ا) ميقبل با آمارنشان داد

ش ي نمای كه برایگرين انتخابات شخص ديً مطلقا ناممكن شده است، چنانكه درھمیكائيستم امري درسیزين چيچن

ده باشند ي نه فھمی حتیاريد بسي مطرح نشد وشای  نام داشت، حت Naderد شده بود و ي كاندیدربرابر بوش و كر

شود كه حق انتخاب از مردم سلب شده و فقط يده ميستم به وضوح دين سيدر. دا داشتين انتخابات سه كانديكه ا

 مدت چار یر كه برايه، قدرت و تزويدۀ سرماي از دو نمایكيزند، اما به ي شانرا به صندوق بریتوانند رايمردم م

ا حزب مطلوب خود را يا شانس ندارد كه فرد و يتواند وي نه میكائيچ امريھ. كا وجھان را بچاپديسال مردم امر
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د شدن و رقابت در يم حق كانديا بھتر بگوئيد شدن و رقابت ي كاندیاراين فرد وحزب مطلوب ي كند چون اانتخاب

ستم ينكه سيازم يبگذر.  سلب شده استیكائيًن حق مطلقا از شھروندان امريا. ابدي یه را ندارد و نه ميبرابر سرما

كند وعده ي مردم اعتنا نمیاش چقدر كھنه وظالمانه است كه ھرگز برا” یكالج انتخابات“ جاد يكا با اي امریانتخابات

  . كنند ونه مردم ي را می نخبگان ھستند كه انتخاب نھائیا

 حزب قدرتمند وابسته به و فقط دو. ن منوال استيز وضع به ھمين. . . ا، ژاپن و يتاليس، فرانسه، آلمان، ايدر انگل

برالھا ي مانند حزب سبزھا، لیداره ي سرماینينا بياحزاب ب. رنديگي بزرگ به نوبت درراس امورقرارمیه ھايسرما

چ ي ھی مردمیت ھاي احزاب وشخصیول.  از قدرت ببرندیتوانند سھمين احزاب بزرگ ميفقط درائتالف با ا

 ین راي دادن ای گاھیحت. دھندي می رایكيروند و به ي ندارند فقط میچگونه حق انتخابي ندارند و مردم ھم ھیشانس

ال دموكرات يدرآلمان دو دوره است كه حزب سوس. زديريرون مي بیل درمطبوعات غربين مسايزجالب است و اين

)S P D  ( ازحقوق یادين مدت مقدار زي ایط. كنديا به اصطالح جناح چپ سرمايۀ بزرگ حكومت مي 

 یدست آورده اند، با طرح ريفورمھائه  مبارزه بی متمادی سالھایژه كارگران طي كه مردم و به و رایازاتيوامت

 از مراكز یكيلمان كه به عنوان ا قرارگرفته اند، از شرح اوضاع یپس گرفته است و مردم در وضع بد

ست؟ ي بر انتخابات چن بحرانير ايم كه تاثيني بیم وميگذريزند ميه درقعر بحران دست و پا مي سرما"یشگوفا"

نند، فقط حزب ي را برگزیگريتوانند حزب ديال دموكراتھا ناراض ھستند حق ندارند ونه ميمردم كه از سوس

 ساخته اند كه یستم را طوريس. ه در برابرشان قرار دارديا جناح راست سرماي C D U) ( یحيدموكرات مس

.  ھا برنده شدندیحيا دموكرات مسي CDU  /یت محلك انتخابايدر. درآن حق انتخاب آزاد مردم سلب شده است

د؟  آنھا ي خودرا به آن داده اید كه رايده اي د CDU به یازيد چه امتي پرسیون از مردم ميزيخبرنگار تلو

 یكي. ميد كنيرا تائ CDU نكه يم نه ايان كرده اي ب S P Dش را از ي نفرت خوین رايمابا ا: گفتند كه يدرجواب م

  نكرده ام فقط انتخاب بدھم، لذا من  SPD  خودرا فقط در تقابل یست خواستم راي نیگريف ديرناتگفت چون الت

 مخالف ی را انتخاب نكرده اند، بلكه به جنگساالران رایز مردم كرزيآنچنانكه در افغانستان ن( داده ام مخالف یرا

رنگ و پول و زورحق انتخاب را يله و نيبا ح كه یه داريدرجوامع سرما” انتخابات آزاد“ تينست ماھيا). داده اند 

  . كنندي است سرو صدا و پروپاگند میه داريۀ سرمايا عطيرامون آن كه انتخابات گويكنند و بعد پياز مردم سلب م

س ي به نام انتخابات رئیده ايخش پديم كه افغانستان درطول تاريداذعان كنيم به انتخابات درافغانستان، بايحال برگرد

كردند و بعد از آن ھم كه به ي در آن حكومت میش شاھان مستبد وخود رايتاحدود سه دھه پ.  نداشته استیجمھور

ك يداشت، بر اساس يس جمھور اگر به مسالمت امكان ميُ شد كودتا پشت كودتا آمد وانتخاب رئیاصطالح جمھور

ه جرگه صورت ي، به نام لویسنتن يت ومتنفذين حاكمي مقربیق تجمع عده اي از طریه داريعنعنۀ ماقبل سرما

ن انتخابات ھر يا دري آیشوند، وليل مي قا دادنیحق را به مردم ین موردين باراست كه درچنين اوليا. گرفتيم

 با ی غربیس انتخابات كشورھاي چتل نوینجا ھم كپيا اي. شھروند افغان حق انتخاب شدن وانتخاب كردن را دارد

  .  شوديش كش مردم ميانتخابات آزاد پنام ه  بی فئودالیه وچربوي پیكم

 ی طی شمس١٣٨٣ سال یخ ھفتم جوزاين قانون انتخابات به تاريم؛ ايندازي به قانون انتخابات بیابتدا نگاه كوتاھ

  .  سپرده شده استیدۀ رسمي نشر به جری افغانستان برای اسالمیس دولت انتقاليست وھشتم رئيفرمان ب

  : كم آمده است يدربند ” خاب شوندگانتنط ايشرا“ رعنوان يقانون زن يزدھم ايدرفصل چھارم مادۀ س

 درفصل پنجم مادۀ ی، ول”ديد نمايكاند. . . ، یاست جمھوريتواند خودرا درانتخابات ريط ميھرافغان واجد شرا“

  : د يگوين قانون مي ھم١شانزده ھم بند 
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. . ند، يد نماي كاندیاست جمھوري خودرا به رتوانندي میط مندرج مادۀ شصت ودوم قانون اساسياشخاص واجد شرا“

د از ينجا بايدر. ز مطرح استي بودن نمسلمانگر يط دي ھم كه ضمن شرایدرمادۀ شصت و دوم قانون اساس. ”. 

ر؟ اگر آنھا ھم افغان ياخيداند يرمسلمان را افغان ميگرغيا مذاھب ديد كه وطنداران اھل ھنود، يقانونگذار پرس

 ممنوع یكم فصل دوم قانون اساسيست وي كه آنرا مادۀ بیض مذھبيد ھستند ـ پس چرا با تبعيتردھستند ـ كه بدون 

اد يگربنينجا ديدھد؟ اي مینجا چه معني درھر افغاند؟ و ذكر كلمۀ يكني شانرا سلب میقرارداده است، حق شھروند

 كرده یض مذھبي تبعیرا قربان ی غالب شده و اصل شھروندی غربین قانون بر دموكراسين اي درتدوی مذھبیگرائ

 ین تباني كرده اند و دریني عقب نشیادگرائيسم و بنيندگانش درافغانستان به نفع فئودالي ونمایۀ جھانيسرما. است

ده گرفته اند، چون يًر مسلمان تعلق دارند مطلقا نادي غی مذھبیت ھاي ھموطنان مارا كه به اقلیحق شھروند

درفصل ھشتم مادۀ چھل وچارم قانون انتخابات مذكور گفته شده كه      .  كرده استين تقاضا ميسودشان چن

ات مختلف ي كه از اقوام و والی دھندگان به سطح ملی ده ھزار كارت راید قبال كاپي بایاست جمھوري ریدايكاند“

  .ديه نماي كارت را تھ۵٠٠د پارلمان يول انتخابات بدھد، و كاندؤه كند وبه مقامات مسيتھ” كشورباشد

ق يانتخابات ازطر“ : د يگوين قانون است كه مي به طور مطلق ناقض مادۀ دوم فصل اول ھمین كاريًاوال كه چن

نست كه ي اش اید معنيك كاندي ی كارت برایارائۀ كاپ. ”رديگيم مردم صورت مي و مستقیسر، ی آزاد، عمومیرا

 ده ھزار یلذا را.  كندی می را منتف بودنیسر اصل یله اأن مسي داده است وچنید راين كانديصاحب كارت به ھم

 ھزار ١٨٠ ید دارد راي كه ھجده كاند٨٣زان يست ودرانتخابات ھجدھم مي نیگر سريد، دينفر در برابر ھركاند

  . جاگذاشته  ھم بی شده است كه كشته ھاینفر علن

 یجامعه ا.  به كار خواھد رفتیاقه ھي كارت چه طرین ده ھزار كپيۀ اي تھیا قانونگذار متوجه است كه براي آدوم

عاجل  یپروژه اك ي را به عنوان ی ھا دموكراسیكائي وجود ندارد و امریچ گونه تجربۀ دموكراسيكه درآن ھ

ه يش سرماي پیوه ھايق، بازھم ھمان شي تطبی دراز مدت برایپروسه اك يش بگذارند ونه ينماه خواھند درآن بيم

و دادن شوربا و ” رات ھاي ھا ونذر وخیمھمان “یدن كارتھا به پول، برگزاريررد، خيگي مورد استفاده قرار میدار

دن يه، بخشيريسسات خؤ مین، گرفتن كمكھاي زمیل نمره اي سرخرمن از قبی كارت، دادن وعده ھایپلو به ازا

و مردم مظلوم و تواند ي فقط از عھدۀ ثروتمندان و اربابان زر و زور برآمده مین كاريكه چن . . . یُفالن پست ادار

 ی را براین پولي را برگزار كنند وچنین محافلي شان قادر نخواھند شد چنیسته ساالريمحروم ما با تمام شا

ن مادۀ چھل وچارم قانون انتخابات ينكه درھميمضاف بر ا. ابنديد شدن بيپردازند تاحق كاندۀ كارت بيمصرف به تھ

سازد و يگر كار را دشوارترمين ديا. ”ی پنجاه ھزارافغانیراست جمھويد ري كاندیحق الشمول برا“گفته شده 

 را یغاتيحال مصارف تبل.  بنددیدا شدن ھم مي به كاندیدن حتي دستان افغان را در رسید تمام تھي امیدروازه ھا

شان در ي ھای ھا و توانائیستگيرغم شا ینست كه ھزاران شھروند افغان علي اش ای معنیھم كه به آن عالوه كن

توان گفت يشوند و لذا مي محروم ساخته مین حقيد شدن از چنيارۀ امور، فقط به خاطر نداشتن پول مصرف كانداد

 محروم كردن مردم ازحق انتخاب شدن وانتخاب كردن شان و ی است برایله ايقانون مطروحۀ انتخابات خود وس

  . ميديزان ديت ھجدھم م آنرا در انتخاباینمونۀ عمل. فقط درخدمت اربابان زر و زور قراردارد

ا وابستگان ي، ی جنگساالران جھادیم ھايا وابسته به تنظيا خود جنگساالر اند، يد، يندازيداھا بيست كاندي به لینگاھ

  :  ھا یخارج

، یقانون.  ی غربینت طلبان مالك تاجر و بوروكرات وابسته به كشورھا ـ سلطیونشاه آصفيرت وھماي، سی كرز

سم در يندگان فئودالي و نمای جھادیم ھاي وابسته به تنظ– یالني، گیر، احمدشاه احمدزي، دبمحقق، دوستم، منصور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

خرده (ان يادگراي ھا،  و درائتالف  با بنی ھا، ستمی ازپرچمیبيوند به تركيف پدرام درپيلط. سمياليوند با امپريپ

  ).  سرگردان یبورژواز

ه ي ازغوالن پول وسرمایغاتيه كنند، دركارزار تبلي را تھگر ھم كه توانسته بودند كارت و پوليد ديچند كاند

  .   برسانندی شانرا به كسیعقب ماندند و قادر نشدند صدا)  ھای ھا وغربیجھاد(

س جمھوربوش يندۀ رئيل زاد نماي خلی بود كه زلمی افغانستان به حدیاست جمھوريغات انتخابات ريمصارف تبل

 یغات برخي مصرف تبلین ھمه پول را برايد مشخص شود كه اي  با:ش گفتيوئيدرافغانستان درمصاحبۀ راد

نر يا اقتصاد، انجي استاد و متخصص حقوق یاستمدار مردميك سيداھا ازكجا آورده اند؟ حال چگونه به يكاند

ست و به قول مردم از راه ي كه وابسته نیگريا ھرمتخصص ديست، جامعه شناس يق، ژورناليا دكتوراليكارشناس 

 را به یطينكه بتواند محيد شود، چه رسد به اي كاندی حتیرو داريامكان دارد در ھمچو گ  كرده است، یندگحالل ز

  . ال ومحالين خواب است وخيا.  بدھندیگران به او رايوجود آورد كه مردم بدون ترس از د

ن انتخابات يبود؟ درغات كردند چگونه يش تبلي برای گروھین ھمه رسانه ھايزان كه اياما انتخابات ھجدھم مو

چرا؟ .  دندي فھمیز فھمان ميله را ھم درخارج وھم در داخل چأن مسيا.  برنده استیچكس شك نداشت كه كرزيھ

 حاكم بر افغانستان كه كشور را در اشغال خود دارند و سرنوشت ی ھایكا وغربينكه امريل ساده، اول ايبه دو دل

م ي تقسیدرزد وبند با آنھا به ازا. كردنديت مي شان بود و ازاوحمایدايند كایزنند،  كرزيآنرا به دلخواه خود رقم م

 یك قلم پشت سر كرزيز يف مرتجع نين طيان، ايادگراي و قبول حضور بنینيُقدرت، دادن پست ومقامات مع

 یونونس قانيد كه يدانيھمه م. ت نكردندي احزاب شان حمایدا ھاي از كاندیلياف و خلي، سی ربانیستادند وحتيا

. ت كردندي اعالم حمایعت از كرزي وجمی ربانی ھستند ولیعت اسالميظ منصور دوچھرۀ برجستۀ جميوحف

 یاف و اتحاد از كرزي سیول. است” یاتحاد اسالم“م ي تنظی معاون رھبریعنياف ي معاون سیاحمدشاه احمدز

 یُ و حزبش پشت سر كرزیليل از رھبران حزب وحدت است، اما خیكي و یليار غارخليمحقق .  كردندیبانيپشت

سم، يسم وفئوداليالي و زد وبند امپرید به وضاحت به تبانيفگني بی نظریان كرزيست حاميبه ل. قرارگرفتند

 شانرا از او اعالم یبانيً كه رسما پشتی كرزیان داخليحام. ديبري می، پی اسالمیادگرائي غرب و بنیدموكراس

  : ل استيكردند قرار ذ

  . جنگ طلبیادگراي،  بنین رباني برھان الدی افغانستان  به رھبریعت اسالميـ جم١

  .  جنگ طلب ی وھابیادگراياف، بني عبدالرسول سی افغانستان به رھبریـ اتحاد اسالم٢

  . ـ فئودالی سنتیادگراي بنی صبغت اله مجددی به رھبریـ جبھۀ نجات اسالم٣

  .  سلطنت طلب ـ فئودال یوحانت ري، اشرافیالنير گي پی به رھبری اسالمیـ محاذ مل۴

  .  فئودالی سنتیادگرايل اله بني جلی مولوی به سخنگوئی ـ حركت انقالب اسالم۵

  .رانگران معروفي جنگ طلب و ویادگرايار بني حكمتی وقوماندانان حزب اسالمیون رھبريسيـ كم۶

  .عهي شیادگراي بنیخ آصف محسني شی به رھبری ـ حركت اسالم٧

  .عهي شیادگراي بنیليم خلي  كری به رھبریالم ـ حزب وحدت اس٨

  .  دادندیرت گرفتند و به كرزي و سیت شانرا از آ صفي ـ سلطنت و وابستگانش كه حما٩

  . ی متھم به پشتونگرائیال دموكرات غربي ـ افغان ملت، سوس١٠

  . سيدالتاسي جدی پرچم درنھادھایاي ـ بقا١١

  . طالب نمایادگرايالر و بن سابق ھرات تفنگسایل خان والي ـ اسماع١٢
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  . ـ برادران احمد شاه مسعود١٣

  . یوبندي دیادگراين، بنين وقاد معاون گلبدي امی ـ قاض١۴

  . طالبانی رھبران واعضای ـ عده ا١۵

 ـ و تنظيم ھای اءدون استثنن شان، تمام بنيادگرايان مسلح بدرين ليست تمام تنظيم ھا ی جھادی پشاوری و رھبرا

ن يدند وحوادث خونيران كردند، مردم آنرا به خون كشيً كه مشتركا وطن مارا وشيعۀ ساخت ايرانمشابه مطرح 

سم ھستند، به يسم وفوندامنتاليُك متشكل وآگاه فئوداليپيندگان تيدند و نمايگررا آفري دیكابل، مزار، ھرات و جاھا

ن يتا بھتر. كندي با آنھا كار كرده و كارمی السابق در زد وبند وتبانی ھم كمافی برخاسته اند وكرزیت از كرزيحما

سم ي و تروریۀ جھاني سرمای، وھمسوئی اسالمیادگرائي وبنی غربیسم، دموكراسيسم وفئوداليالي امپرینمونۀ تبان

نش محال است، چون يقيگر يمون شك دارد، ديوند نامين پي درایحال ھنوزھم اگر كس. ش بگذاردي را به نمایجھان

 تواند به فھم یا مشكل فھم و درك دارد و نمي دارد و یَرضَغنصورت يرد، كه دريت را بپذياقع خواھد ویا نمياو

وند ين پيتوان اي دارد، واال بدون غرض و مرض مین حال مرضيابد، كه دراي دست یا و روشن اجتماعيل گويمسا

 ـ یاسيت گستردۀ سي وحمایستت تفنگساالر ومتشكل ارباب ودالل با ھمديت گستردۀ حاكمين حمايا.  ديرا واضحأ د

ست يبد ن.  برندۀ انتخابات استیش معلوم بود كه كرزي است كه از پیل اصلي، دلیسم از كرزيالي امپریاقتصاد

  : م ي گوش فرا دھیۀ آلمانيك نشري ین رابطه به تبصره ايدر

 یرسوائ“ان  تحت عنویشود تبصره اي پخش میعيراژ وسي  كه درآلمان با ت Die Welt Kompaktۀ ينشر

سنده درمورد يخانم نو.  نوشته است Sophi  Mühlmann  به قلم خانم ١١.١٠.٠۴خ يبه تار” درافغانستان

  :  سد ينوي افغانستان میاست جمھوريانتخابات ر

 نتوانستند یاد شان در بارۀ انتخابات، حتي زیرغم سر و صداھا یكا، علي بود، ملل متحد وامریك رسوائين يا “

  .” كار آشنا بسازندیرا به مباد  شانینندگان انتخابات رسواگروه گردا

  . ”كندي خود صحبت میروزي خودش از پین انتخابات قابل اعتراض معلوم شود حامد كرزيجۀ ھمينكه نتيقبل از “ 

 . در دست خود گرفته اندیچه اياست افغانستان را چون بازيكا سيژه امريغرب و به و“: دي افزایسندۀ تبصره مينو

با آنكه مردم . كننديده باشد، برندۀ مطلوب شانرا اعالن ميان رسي به پایجۀ بازينكه نتي انتخابات شان بدون ایدرباز

 دھندگان افغان را یكا وھمراھانش حق راي امری شدند، ولیخبر از پشت پرده با شور وشوق داخل بازيافغانستان ب

  . ” گرفتندیبه باز

ن يي ملت افغانستان سرنوشت تعیكا است و اوست كه براي اكنون در چنگال امرافغانستان ھم“: سدينويه مينشر

  . ”كنديم

ا نباشند، استقبال يبا وجود تمام تبصره ھا، حال چه مردم از پشت پرده باخبر باشند و ” ی كرزیروزيپ“ ل دوميدل

سازمان “ۀينكه به قول اعالمبا آ. ت با تفنگساالران درصندوقھا استي شان در ضدیختن رايمردم از انتخابات و ر

آن شده اند و از احساسات  ن وي دادن به اید به رايدرانتخابات مردم تھد"، ”ستيط زيحقوق بشر و دفاع از مح

، با آنھم به ھرشكل و )ب بوديشدعجين ميراياگرغ( صورت گرفته ی فراوانی، وتقلبھا" مردم استفاده شدهیقوم

ال ؤن سي داده شد؟ پاسخ ای كرزی مردم واقعا برایا راياما آ.  آمدیرون ميب ازصندوقھا ید كرزيشد باي كه میمتيق

خاطرنفرت از جنگساالران ه ب: نديگويآنھا به صراحت م. افتيتوان ي مردم به وضاحت میرا از مصاحبه ھا

ر ، فقط دیمي تنظیم ھا وآمدن دوبارۀ جنگھايدن تنظيخاطرترس از به قدرت رسه  مربوطۀ شان، بیم ھايوتنظ

كا ين است كه امريھم اكنون تصور بر ا. ی داده اند، نه به خاطركرزی شان رایمھايتقابل با جنگساالران وتنظ
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از دارند، لذا جلو جنگساالران سر كش را ي درافغانستان نین منافع شان به صلح نسبيمأخاطر ته نش بيومتحد

 آرامش یلذا مردم برا. ن مقطع استيسم دريالين مھرۀ امپرين و گوش به فرمان تري ھم مطمئن تریرند، كرزيگيم

 كه توان مھار یگريو ديل اگرالترناتيبه عنوان تخ.  داده اندی رای خود و مھار كردن جنگساالران به كرزینسب

 مردم یداد، چه بسا كه رايگانگان به آرامش سوق ميداشت و كشور را دور از تسلط بيكردن جنگساالران را م

  . بوديب او مينص

ز يگرني دی داده شده درجاھایست، راي كه آنھم مطلوب نیگري، به دیكيت با ي كه درضدی دادن ھائین رايا چنوام

م كه يدانيگفتند ما مي، مردم می خاتمیاست جمھورين دورۀ ريران دراولي در انتخابات ایبار. اتفاق افتاده است

م، چون كس يدھي می رای كه تندرو است به خاتم”ینور“ ت با عبدهللاي ھم اكنون در ضدی ھم آخند است،  ولیخاتم

      و CDUامورد ي. ميكنيم فقط تندروھارا رد مي كنی خود انتخاب نمیب با راين ترتيست، به ايدان ني در میگريد

SPDد آن ي تائین به معني داده اند و ای رایگري به دیكيت با يگفتند درضديرا كه ازآلمان مثال آوردم، مردم م

  . تسي نیگريد

 ی جھادیم ھاي، نفرت مردم ما را از تنظی شان به كرزیً حضور نسبتا گستردۀ مردم در انتخابات و دادن راًءبنا

د يشا(ن ھا ي جز در زد وبند با ھمیم بود كه باز كرزي را، وما شاھد خواھید كرزيكند نه تائيان ميوجنگساالران ب

ش از حدش ي بینا اگر كسيقي. د از پيش نبریگري، كار دینن منافع مشترك دوطرف تبايمأو ت) ض مھره ھايبا تعو

 ور یقف پائ“لزاد آنرا تحمل نكرده وبه قول خودش ي خلیندۀ بوش آقاي كند، نمایاده خواھيا زيش را  دراز كند ويپا

  .رنگ استيورنه در اساس ھمه رنگ ون. ”خواھد داشت 

  : ی وبه قول شاعر

  رنگ است، ھمه رنگ ميفروشند  ھمه جا دوكان                     

   دل من به شيشه  سوزد ، ھمه سنگ  ميفروشند                        

    دل كس به كس نسوزد، به محيط ما به حدی                                                          

   چه اش را، به  پلنگ  ميفروشد    كه غزال چو                                                        

                                                                                                                       ادامه دارد

                                  

  

 
 


