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 Political  سياسی

  
  داکتر عبدالحنان روستائی

   ٢٠٠٩ الی جو٧المان، 
  
  
  

   افغانستانانتخابات رياست جمهوری
  

   يا سرابی در بيابان
  

  :انديشۀ انتخابات و سير تکاملی آن 
 انتخاب شدن و انتخاب کردن از ازمنۀ دور در جوامع بشری وجود داشته است که در حدود خانواده، قوم، شۀاندي

عضالت صنفی و  اين انديشه را انتخاب افراد توانمند بخاطر حل ُمکنِه. محل، صنف و غيره تطبيق می شده است
د ورزيده، هوشيار، توانا و نخبه های جامعه اجتماعی می ساخت که در واقع تالشی بود برای استفاده از نيروی افرا

 ١٧اين انديشه زمانی در پيکر دولت ها رخنه کرد که در قرن . برای راهنمائی کتله های بشری در امور زندگانی
قدرت انگليس خواستند تا منافع خود را از طريق شرکت در دولت مطلقۀ  و روحانيون پر، اشرافمالکان بزرگ

اين دولت که در تصادم خونين با اشراف، مالکان و روحانيون قرار گرفته بود، ناگزير از . ندانگلستان قانونی بساز
به . آن شد تا در امور مالی و مالياتی از طريق ايجاد پارلمان و انتخابات شرکت آنها را در قدرت دولتی ميسر گرداند

 با گذشت زمان شکل و شمايل دگری به خود  که،اين صورت اولين نطفه ها در روند انتخابات و پارلمان گذاشته شد
  . گرفت

 به سرعت تکامل کرد، اين ١٩ آغاز گرديد و در قرن ١٨نعتی که با اختراع ماشين در اواخر قرن بر اثر انقالب َص
 پيشرفت های عظيم و از يک جانب باعث که نقالب صنعتیزيرا ا. نطفه ها انکشاف يافته و پرورش بی سابقه يافت

ر و گرسنگی،  از جانب دگر فق و ازدياد توليد گرديده بود، صنعت، زراعتالوژینای علم، تکبخش هدرخشان در 
،  در بخش استخراج ذغال سنگالوژین مثٌال با پيشرفت تک. را بوجود آورد بزرگی اجتماعیاستثمار و مصيبت های

ش نرخ آن، هزاران کارگر انگليس گيری از کاهاستخراج شده بود که برای جلو  آنقدر ذغال سنگ زياددر انگلستان
چنانکه پسرکی که پدرش بيکار شده بود، از سرما . بيکار شده بودند و در فقر و گرسنگی و سردی به سر می بردند
" چرا امسال از سردی تا اين حد عذاب می کشيم؟:"می لرزيد و از درک اين اوضاع عاجز بود، از پدرش پرسيد 

  پ".بخاطر آنکه ذغال سنگ بسيار استخراج شده:"قعيت چنين جواب داد پدر در جواب طفلش بر مبنای وا
ند که  ظهور کرد اجتماعی مانند طبقات بورژوا و کارگرجديد و اقشارطبقات به اين ترتيب در نتيجه انقالب صنعتی 

های کشور با پيشرفت اين اوضاع از يک جانب بورژوازی در. در وحدت و مبارزه و تقابل با همديگر قرار گرفتند
ها و احزاب رگر با ايجاد اتحاديه ها، سنديکاصنعتی عمٌال قدرت دولتی را در اختيار گرفت و از جانب دگر طبقۀ کا

با بروز اين اوضاع و احوال انديشۀ . کارگری برای حصول حقوق خويش دست به مبارزات گسترده و بی امان زدند
 اجتماعی کوشيدند تا از طريق اقشاری صنعتی طبقات و انتخابات رونق بيشتر گرفته و در بعضی از کشور ها

 دولت، منافع خود را از طريق طرح قوانين که از مجرای پارلمان می گذشت، تضمين نفوذ درشرکت در انتخابات و 
 حزب سوسيال ديموکرات المان طی مبارزات پيگير در آغاز قرن بيست يک سلسله از خواسته های  مثًال.نمايند

 از طريق طرح قوانين مانند کاهش ساعات کار از ده تا دوازده ساعت به هشت ساعت در روز، حصول کارگران را
بيمۀ صحی، بيمۀ بيکاری، رخصتی و غيره را از طريق پارلمانی که بر مبنای انتخابات بوجود آمده بود، قانونی 

ده می شد و آزاديهائی را در چون از اين طريق بخشی از خواست های مردم از طريق طرح قانون بر آور. ساخت
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قبال داشت، لذا رفته رفته انتخابات به يک امر ديموکراتيک تبديل می شد تا مردم بتوانند از طريق آن در تصاميم 
  .دولت دخيل شوند

های صنعتی بيشتر در قبضۀ بورژوازی افتيده و آهسته ات طبقاتی، احزاب کارگری در کشورالکن با تشديد مبارز
.  آن تهی گرديده و به احزابی به رهبری جوانب مختلف سرمايه داری استحاله شدند و رزمندگیحيۀ اولیآهسته از رو

چنانکه حزب سوسيال ديموکرات المان که از موضع کارگری برخاسته بود، اينک ديريست که از مواضع سرمايه 
رمايه داری بزرگ که سر رشتۀ آن اين حزب با وجود آنکه کاهگاهی در مقابل س. داری متوسط المان دفاع می کند

ی را که طی مبارزات شديد ، ولی در سالهای اخير دستاورد هائبدست حزب ديموکرات مسيحی است، قرار می گيرد
و خونين يک قرنه حاصل کرده بود، يکی پس از ديگری خود بدست خويش باطل می کند، که اين امر باعث انشعاب 

ابات المان در نهايت باعث تعويض قدرت از يک جانب سرمايه داری به جانب به اين ترتيب انتخ. اين حزب گرديد
  .ی اکثريت مردم المان نداردانديگر آن می شود و نقش چندانی در زندگ

 متحدۀ امريکا که خودش را اضالع در مثًال. بات بر همين منوال می باشدهای جهان انتخادر بسياری از کشور
ن، حافظ حقوق بشر و غيره می داند، با تدوير انتخابات جناح های مختلف سرمايه بزرگترين دولت ديموکراتيک جها

 متحدۀ امريکا به دست جناح های ضالعدر سالهای اخير قدرت دولتی ا. داری بزرگ هميشه در قدرت باقی می مانند
بنوبۀ خود ام سرمايه داری در بخش صنايع سالح سازی و کمپنی های نفتی دست بدست می شده است که هر کد

  . را براه انداخته اند که تازه ترين آن جنگ عراق و افغانستان می باشدجنگ های تجاوزکارانه ای
 سوء کرده لبازی از اين ابزار هميشه استفادۀاستعمار شرق و غرب با درک اهميت انتخابات در امر فريبکاری و دغ

 را پادشاه حقيقی و شاه شجاع ١٩ار انگليس در قرن چنانکه استعم. اند تا ادارات مستعمراتی را قانونيت ببخشند
موجه نشان وارث سلطنت تيمور شاه پسر احمد شاه بابا که بر مبنای انتخاب مردم افغانستان به قدرت رسيده بود، 

 به همين صورت در پايان اين قرن استعمار روس دولت پوشالی خلق و پرچم را صبغۀ انتخاب مردم داده و از .دادمي
همچنان . قانونی جلوه می دادرا دولت آن انتخابات پارلمانی که بدست خويش و ساختگی صورت می گرفت، طريق 

در افغانستان، اين نوکران بر قدرت دولتی امپرياليزم امريکا با نصب کردن نوری الملکی در عراق و باند کرزی 
 های زياد داشته، ها از مردم فاصلهت و اين در حاليست که اين دول. خويش را دولت های منتخب مردم می داند

  .  و بر ضد منافع مردم خود عمل می کننداستعمارپيوسته مطابق اميال 
  

   :  اهداف و مصارف انتخابات افغانستان
 تا خواست ،و در رأس آن امپرياليزم امريکاست" جامعۀ جهانی" در افغانستان بيشتر مانور به اصطالح انتخابات

مين  اول در صدد استرداد استقالل و تأمين حاکميت ملی مملکت و تأا مردم افغانستان در گامزير. مردم افغانستان
اب، جريان انتخابات قبلی که تقلب، ارهعالوه بر اين، مردم در .  تا تعويض مهره های اجنبی در اين کشور،امنيت اند

ه هياهو و قيل و قال در انتخاب باند زورگويی و اکراه در آن موج می زد و طی هشت سال گذشته ديدند که اين هم
يد و مملکت را گام به گام به پرتگاه ی نگشود، بلکه مشاکل عظيم دگر زائکرزی نه تنها گرهی از هيچ مشکلنام بد

 تا ، دولت بوش بودانتخابات قبلی که باند حامد کرزی بر قدرت دولتی نصب گرديد، خواسِت. تجزيه و نابودی کشاند
ن باند کرزی از يک طرف خودش را در انتخابات امريکا برنده سازد و از جانب دگر حيثيت ملل با به قدرت رساند

هدف اصلی تدوير انتخابات و .  دوباره اعاده کند،متحد را که با تجاوز امريکا بر عراق ضربۀ کاری خورده بود
دۀ امريکاست که در  متحضالعنصب مزدوران اجنبی در قدرت جزء برنامه های نظامی و اقتصادی ديررس ا

 مبارزه با ه اهداف ستراتيژيک خود را در پردۀولی امريکا اين هم. افغانستان و در منطقه به آن مبادرت می کند
 در ماه جنوری  متحدۀ امريکاضالع، وزير خارجۀ اخانم کلينتنچنانکه . تروريزم، امنيت و غيره مستور می کند

در حاليکه ." پاشيدن است که برای امنيت امريکا بسيار خطرناک استافغانستان در حال از هم :" گفت که ٢٠٠٧
خطر آنها برای امريکا کجا؟ و اين هم در حاليست که همه وجوِد مردم جنگ زده و مصيبت رسيدۀ افغانستان کجا و 

گر همه ناديان ديموکراسی وارداتی و روشنفکران مرتد و سرافگندگان دجنگساالران و جنايتکاران چپ و راست و ُم
 و در رأس آن قوای اجنبی .سر در آخور امپرياليزم فرو برده و هيچگاهی سر از بندگی اجنبی بر نخواهند تافت

  متجاوزين دوامدار حضور متحدۀ امريکا با راه اندازی انتخابات می خواهند کسی را به قدرت نصب کنند کهضالعا
 يا مداخلۀ مستقيم پاکستان را  مشارکت با طالبانعتراضی نکرده و اهای عام  و قتل  ها بمباردرا قبول کند و در مقابل

گذشته از اين، اين . ی امريکا در افغانستان چيزی نگويد زندان بگرام و دگر زندانهادر دولت آينده بپذيرد و در بارۀ
يه های لرزان  امريکا را در افغانستان قبول کرده و برای تحکيم پانظامیبردۀ بی رمق بايد اعمار پايگاه های 

حکومت پاکستان با امريکا همکاری نموده و سر انجام از مسالۀ پشتونستان چشم پوشی کند و زمينۀ گسترش قدرت 
بدون شک . متجاوزين را بپذيردديگرِ  جايز  را فراهم آورد و صدها خواست نادولت پاکستان در مناطق سرحدی

وان در اختيار دارد که از هر گوش و کنار آشکار و نهان امريکا برای تحقق اين اهداف بردگان چپ و راست فرا
  . چشمی دارند با متجاوزين گوشۀ و ديموکراسیزير نام انتخابات

 در همان سال  مليون دالر مصرف شد که باال تر از مصارف انتخابات امريکا٢١٠ حدود ٢٠٠٥ سال در انتخابات
دالر يک  ، صورت گرفت همه در همان سال انتخابات در آنجا ک دالر و در تيمور شرقی٨ی در افغانستان ر رأه. بود
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وضاع که با در نظر داشت ااست،  مليون دالر تخمين زده شده ٢٤٠ به ٢٠٠٩ مصارف انتخابات سال .تمام شده بود
 مليون دالری برای ٤٠تن وعدۀ  در کنفرانس الهه خانم کلين. دالر برآورد می شود١٠ امنيتی قيمت هر رأی بيشتر از

با اين مصارف .  امريکا اين مبلغ را پسانتر افزايش داد. تشويق کرده و کرزی را در امر کانديد شدنانتخابات داد
. گان امپرياليزم صورت خواهد گرفت، چيزی دستياب مردم افغانستان نمی گرددتعويض بردآن گزاف که در نهايت 

بر اثر گرسنگی، ون شک از هالکت هزاران افغان ولی اگر اين پولها در مبارزه با فقر به مصرف می رسيد، بد
ولی متجاوزين دل در نمايش دموکراسی قالبی بسته اند و پروای گرسنگان را . جلوگيری می شدسرما و غيره 
  .هيچگاهی ندارند

  
  : و کانديد ها ديد شدنشرايط کان
خيانتکاران و ه مطابق آن راه جميع چنان تدوين کرده است ک  شدن را قانون اساسی و قانون انتخاباتشرايط کانديد

به همين دليل است که بسياری از کانديدان رياست جمهوری . دغلکاران بر عالی ترين مسند دولت پوشالی باز باشد
 جنايتکاران، افراد جاسوس، بد نام و اعضای خيانتکار احزاب ،افرادی از طيف وطنفروشان، ناقضان حقوق بشر

حزاب خلق و پرچم و جريانات وامانده از آن، تنظيم های پاکستانی و ايرانی و نوکران خونريز چپ و راست اعم از ا
 اينک ،جالب توجه است که عده ای از اين کانديد ها که لکۀ خون هزاران انسان را به دامن دارند. اجنبی می باشد

ه تنها در قيام حوت هرات ک" تنی" مانند شهنواز ،هوای زعامت اين ملت مظلوم را هنوز هم به سر می پرورانند
که با شنيدن نام  یبۀ سيلی محکمی است بر رخسار آنانمثاه اين قضيه ب. باعث قتل هزاران هموطن ما شده است

 که گويا اين قانون در ، آب در دهان شان جاری می شود و جهوالنه فرياد سر می دهند،"قانون اساسی افغانستان"
  !اد فکریزهی بيخردی و جم. جهان بی بديل است

د و ن قانون اساسی ادارۀ مستعمراتی کانديد ها بايد تبعۀ افغانستان، مسلمان و والدين شان افغان باش٦٢مطابق مادۀ 
يگانه شرطی که در مورد همۀ کانديد ها شايد صدق کند اينست که اينان از .  کشور دگری را نداشته باشندتابعيت

زيرا تعداد زياد اينها در .  مورد اکثری از اين کانديد ها صادق نيستوالدين افغان تولد شده اند، باقی شروط در
عبداهللا که در رکاب  داکتر عبداهللا مثًال . بدروغ ادعای مسلمانی دارندويرانی وطن و کشتار هم ميهنان سهيم بوده و 

دۀ کابل مانند دوستان  هزار باشن٦٥ احمد شاه مسعود روان و دوان بود و در ويرانی کابل و کشتار جنگساالر معدوم
ز تنی که دوست و  شهنوااز. دين و غيره شريک می باشدارجمندش آقايان سياف، ربانی، قانونی، محقق، دوستم، گلب

 بلند پايۀ طالبان بود همه ب منگل است، قبًال سخن رفت و مال سالم راکتی را که يک مأمور داکتر حبيهمکار ديرين 
  .ويرانی ميهن شهرت داردمی شناسند که در کشتار مردم و 

ت دوگانه دارند و اين همه داد و يعرد تابعيت دوگانه بايد گفت که عده ای از کانديد ها به شمول  کرزی تابو اما در مو
نی که خواسته باشد، و اگر نه همه می دانند که استعمار هر زما. يال اصًال به منظور فريب مردم صورت می گيرداوو

  :به مثال های ذيل توجه فرماييد .  هيچگاهی مانع خدعه و نيرنگ آنها نمی گرددتابعيتدهد و ت می يعبه نوکرش تاب
 اياالت متحدۀ تابعيتکسيست که از جمهوری لتوانيا به امريکا مهاجرت کرده بود و  والداس آدامکو آقای •

امريکا اين امر را می خواست ، زيرا يس جمهور لتوانيا شد سال اقامت در امريکا رئ٥٠ بعد ازاو . امريکا را داشت
 .و قبًال برای او نيم مليون دالر بخشيده بود، ورنه قانون اساسی لتوانيا به او اجازه نمی داد

يس جمهور کشور  رئ٢٠٠٠ تا سال ١٩٩٠ست که از سال  فرد جاپانی االصلی افوجی موریالبرتو  آقای •
دست گرفته شد، فوجی  لۀ محاکمۀ او رویمسأوقتی . ستپيرو بود و صد ها نفر از مردم پيرو را به قتل رسانيده ا

 جاپانی اش از چنگال تابعيتدولت جاپان از تسليمدهی او سر پيچی کرده او را به بهانۀ . فرار نمودموری به جاپان 
 .او سر انجام از روی تصادف در کشور چيلی گرفتار و به پيرو سپرده شد. محاکمه رهانيد

يس جمهور پاراگوای بود که  رئ١٩٨٩ تا سال ١٩٥٤شته و از سال عيت المانی دابسنر تاشتروآقای الفريدو  •
 به برازيل فرار کرده و با ،شبعد از سرنگونی رژيماو .  نفر از باشندگان پاراگوای را به گردن دارد٣٠٠٠خون 

سنر از شترو. ده بود متحدۀ امريکا برايش داده شانی می کرد که به خواهش اضالعتابعيت برازيلی در آن کشور زندگ
 .دوستان صميمی امريکا بود

در کوه های :" امريکا را حاصل کرده بود، خود چنين گويد تابعيتآقای کرزی که سالها قبل از سقوط طالبان  •
 ٢٠٠٧ در نومبر او". حاال ديگر مه ايال دادنی نيستم.  جمهور شدیرئيسارزگان بودم که ربانی برايم زنگ زد که 

 من در پاکستان خواب بودم و دولتمردان.. « : تـگفچنين  ای انکشافی روستا های افغانستانشور! لیدر کنفـرانس م
در آن زمان کسی از آقای کرزی » . به وطن بر گشتيم٥٢گر، ما در سايۀ بی دگر اين جا و آنجا در کشورهای د

  ، که تابعيت کدام کشور را دارد؟نپرسيد
  اند، که تعدادی از آنها حتینفر خود را کانديد رياست جمهوری افغانستان نموده ٤١با توجه به اين اوضاع و احوال 

و اين خود عالمتی از نا بسامانی دولت دست نشانده و خيانتکاری اين .  چه رسد به تعليمات بيشتر،سواد ندارند
 تناول ،پرياليزم امريکادر پهلوی اينها، عده ای از افراد سرشناس که اکثری شان از خوان ام. دستگاه استعماريست

ر الحق احدی، داکتر اشرف غنی احمدزی، داکتر عبداهللا امی کنند، مانند آقايان داکتر علی احمد جاللی، داکتر انو
ولی نسبت سازشی که اينها با باند کرزی در . عبداهللا و داکتر زلمی خليلزاد نيز کانديد اين مقام دولت پوشالی بودند
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عبداهللا عبداهللا و داکتر اشرف غنی احمد زی از نامزدی خود بدون داکتر م دادند، به غير از زير نظارت امريکا انجا
مثابۀ نيروی ذخيره در نظر گرفته ه هيچگونه دليلی دست کشيدند و برای مقامات دگری در دولت آيندۀ افغانستان ب

 ستاد انتخاباتی خود را در ميدان  جاللی حتیها که بسيار عاجل صورت گرفت، در نتيجۀ اين زد و بند . شده اند
لی بود که جمعی از خاينان ملی، از جمله خلقی ها و اين در حا. گذاشت و بدون خدا حافظی از آنها به امريکا برگشت

ًال در قدوم او صف کشيده بودند و نوکران و دلقکان دگر در داخل و در خارج مملکت سر گرم شعبده بازی برای قب
او . کرد جاللی را می توان از يک صحبت او که در آغاز کانديداتوری خود کرده بود، درک شی نمزدور م. او بودند

  ."س بر کانديد شدن من رضايت نشان داددولت انگلي:"گفته بود که 
 چنين توافق شده است که آقايان جاللی، احدی، عبداهللا و ان سياسی می گويند که در پشت پردهبه هر صورت ناظر

عز تقرر يافته و جميع امور دولت را به دست می گيرند و آقای " کمسيون اجرائی ملی"مسيونی بنام خليلزاد در ک
در واقعيت امر در اين . ماندمی  باقی  آيندهکرزی به عنوان سمبول و موجود بی رمق و بی صالحيتی در رأس دولت

وليت ؤهيچ مرجعی مس در برابر ،ی به دست شخصی سپرده می شود که جز در مقابل امريکاون قدرت اجرائکمسي
امريکا در نظر مفسرين سياسی می گويند که . قبًال در مطبوعات کشور انتشار يافته استتوافق اين مسودۀ  .ندارد
  .يکی از اين مزدوران را صدراعظم بسازد سيستم رياستی را عوض کند و ، جرگهه با فرا خواندن لوي،دارد

  
  :  و زد و بند های انتخاباتیتجارت

ر سر می پرورانند، تعدادی دگر فغانستان را زير قيموميت امريکا داگر تعدادی از اين کانديد ها هوای زعامت مردم ا
معامله گری  نفع اقتصادی و ،شهرت طلبیکه اصًال چانس برندگی ندارند و خود بر اين موضوع واقفند، بخاطر 

اتی به ن به اصطالح مستقل انتخابات برای مبارزات انتخابملل متحد در همکاری با کمسيو. دست به اين کار زده اند
. زنندرف خود، سود هنگفتی را به جيب ميکانديدان در اين معامالت با وضع مصا.  می دهد هزار دالر٧٠هر کانديد 

  دست بزنند وتجارت که تعدادی از پولپرستان با تظاهر به داعيۀ افغانستان به  است،اين موضوع باعث آن گرديده
در . اين چيزيست که اجنبی ها و دولت دست نشانده آنرا می خواهند تا ديموکراسی قالبی خود را به نمايش بگذارند

در جريان انتخابات با چانه زنی روی کرسی . ضحکه ای تا حال ديده نشده استکه در هيچ کشور جهان چنين َم حالی
نظر کرده و در هر  فع آن دگری از نامزدی خود صرفهای دولت، کاسبکاری و زد و بند های دگر، اين يکی به ن

به اين ترتيب انتخابات بمثابۀ دکان بقالی مورد معاملۀ معامله گران و سازشکاران . صورت چيزی بدست می آورد
 کرزی با فراخواندن دوستم از ترکيه و گماشتن او به چنانکه . لی آن هويدا می گرددقرار گرفته، واقعيت و چهرۀ اص

. تم را کمائی کرده است سابقش در وزارت دفاع و طرد اکبر بای، رقيب دوستم از لست کانديدان، پشتيبانی دوسوظيفۀ
فزايش داده است،  کرزی به جنگساالرانی مانند دوستم، قسيم فهيم، خليلی، محقق و غيره چانس برندگی او را ااتکای 

در حاليکه همه می دانند که اينها . ثابۀ قهرمانان سخن راندکرزی با آوردن فهيم و دوستم از نقش آنها بممخصوصًا که 
  . قاتل هزاران افغان و ويرانگران کشور اند،با جمع دگر

 دوستم سه وزارت و برای آقای محقق شش وزارت تعهد سپرده است و برای  بند، کرزی برایدر ازای اين زد و
شپيگل که ترجمۀ دری آن به تاريخ رار راپور مجلۀ  ق.باقی جنگساالران کرسی های ديگری را در نظر گرفته است

 که از نامزدی خود ی جنگساالرانآقای کرزی برای هر يک از"تشار يافته، ن در سايت آزمون ملی ا٢٠٠٩ جون ٦
 برای روشنفکران مرتد و سرافگندگان ". مليون دالر می پردازد١١  به شمول آقای گل آقا شيرزوی،می گذرند،

 آقای کرزی در بين مردم افغانستان بسيار منفور  بدنامچون باند. ابت جنگساالران نخواهد رسيدچيزی بيشتر از کت
است، لذا آقای کرزی پشت و پناه خود را در بين جنگساالران، ناقضان حقوق بشر، وطنفروشان، مافيای مواد مخدر 

ارغنديوال، حزب  المی به رهبری بخش انشعابی حزب اسبناًء.جو می کند و و روشنفکران مرتد و سرافگنده جست
  . کرزی اعالن کرده اندل پشتيبانی خود را از نامزدی و معامله گر ديگر از قبتاجروحدت و عده ای 

به اساس اين سياست .  که در افغانستان در حال پياده شدن استقويۀ جنگساالران سياست جديد امريکاستالبته ت
 قدرت نصب گرديده و از کمک های بيدريغ نظامی و مالی امريکا به جنگساالران در مناطق مختلف افغانستان به

 کرزی در جمع تالش .  نزع نگه داشته می شودصورت مستقيم بر خوردار می گردند و دولت مرکزی در حالت
جددی  صبغت اهللا مگذشته از اين، . ق بشر بدور خود درست در همين مسير استکردن جنگساالران و ناقضان حقو

بر وی وحی از جانب خداوند  عضويت حزب او را دارد، برای کرزی از خداوند استخاره کرده و گويا  کرزیکه
رياست جمهوری به قدری مبتذل  مقام ی های اين دلقکان به اصطالح نامزددلقکباز. آمده که از کرزی پشتيبانی شود

ی اجبار و فريب به آنها لبخند ده از روهم که آنها را به ميدان بازی فرستا) امريکا(م  که خود عمو َس رسواستو
دين مجددی که مثل پدران خود هميشه در خدمت استعمار بوده، اينک باز هم با سالح  .ميزند و آن هم  بسيار وقيحانه

صبغت اهللا مجددی رئيس مشرانو جرگه در جريان مراسم . کرزی دعوت می کنداز مذهب مردم را به پشتيبانی و 
در . خطاب کرده از آنها طالب شفقت گرديد" برادر"يها را ئ امريکا٢٠٠٩لسی جرگه در جنوری م وچهارافتتاح سال 

ما را بر قوم کافرين نصرت ! خداوندا(يعنی " فانصرنا علی القوم الکافرين" حاليکه در مسجد و جامع با قرائت 
 در مورد ٢٠٠٩ جون ٢١نگار به تاريخ مجددی در جواب سؤال يک خبر. به فريب مردم مشغول است!) ببخش

معلوم است که استخاره کرديم، به ما يک اشارتی شد از طرف خداوند که به همين کرزی : "استخاره اش چنين گفت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

يها، از يک جانب از خدای مسلمانان وحی می گيرد و ئامريکا مجددی، اين برادر دينی  روشن است که."رای بدهيد
) امريکا(م آيا راستی مجددی خواب ديده و يا عمو س.  به فرمان استگوشی يکائ امرمربياناز جانب ديگر بر اوامر 
جالب است که قاضيان .  دومی به حقيقت قرين استبدون شک حدس. ه کرزی رأی داده شوددر خوابش آمده که بايد ب

 مجددی ل حبس محکوم می کنند و در موردمزدور، آقايان پرويز کامبخش و غوث زلمی را به گناه هيچ به بيست سا
ه می کنند و اينست آن اسالمی که دين فروشان آنرا شب و روز قلقل. که خودش را پيامبر می تراشد، سخنی نمی زنند

و  دروغين ديموکراسی ی که روشنفکران سرخورده و مرتد آيات آنرا تکراری در مسند منادياناينست آن ديموکراسي
 مجددی منافق که در سرنگونی دولت امانی به فرمان انگليس به هر صورت پدران.  اجنبی قرائت می کننددر آستان

 مجددی در مسند لذا رمز بقای . عه گذاشته اندبسيار جانفشانی کرده اند، اين مکلفيت را به اين نوکر اجنبی نيز به ودي
. باشدی ميکرز اندۀمشرانو جرگه و اختالس پول های بيت المال توسط او و وابستگانش دقيق در ابقای دولت دست نش

به خاص از برای رضای خدا موش هيچ گر"رنه اين مثل که ت که برای خود وحی خواسته است، واز اينروس
  .از اعتبار ساقط می شد" گيردنمي

    
   :فعل و انفعاالت کانديد ها

، قبل از همه وارد کارزار انتخاباتی شده و  را به دسترس دارد دولتیکانديد امريکاست و همه امکانات کرزی چون
آقای کرزی از يک جانب کمسيون به اصطالح مستقل . در شهر های مختلف فعل و انفعاالتی را به راه انداخته است

 و از جانب ديگر منابع عظيم مالی و تبليغاتی را در اختيار  که به فرمان او عمل می کندانتخابات را خودش برگزيده
عده ای دگر که در خفا با باند کرزی زد و بند . می گذرندبه نفع کرزی با سازشکاری  کانديد ها ی از تعدادلذا. دارد

 و ، ارغنديوالکرده اند، از قبل برای او دست به کمپاين انتخاباتی زده اند، مانند حاجی محمد محقق، عبدالرشيد دوستم
 در تلويزيون پيام افغان سخن می گفت، آقای کرزی در ٢٠٠٩ جون ٣٠قرار اظهارات اکبر بای که به تاريخ . غيره

 که در باال از شپيگل رااين مطلب راپور مجلۀ .  دالر از قبل داده است هااين زد و بند به آقايان دوستم و محقق مليون
ثبت کرده  و اين در حاليست که آقای کرزی به دروغ جايداد خود را به ده هزار دالر. يد می کندآن ذکر گرديد، تائ

پس مبرهن است که اين همه پول های سازمانهای . لمان ذخيره کرده استبود، که گويا در يکی از بانک های ا
 باالی باند  امريکاو گزاف کهبا چنين مصارف پيهم . جاسوسی خارجيست که در دست باند کرزی گذاشته می شود

 از  در افغانستانیو مرگ صدها امريکائذاری  سال سرمايه گ٨ مشکل است که بعد از کرزی به مصرف رسانده،
 وزارت برای باند کرزی چراغ سبز داده شد و کنفرانس الهه  به همين سبب در.ردار شودسر کل کرزی دست ب

پشتيبانی مبنی بر ادامۀ حکومت کرزی تا پايان انتخابات  از فيصلۀ ستره محکمه اعالميه ایبا انتشار خارجۀ امريکا 
 کرزی، رسوائی برادران او در  بد نامآشفتۀ افغانستان و منطقه، مخصوصًا نفرت مردم از باند ولی اوضاع .کرد

 نيست، معامالت مواد مخدر و مهمتر از همه نتايج انتخابات و قيام مردم ايران که باالی انتخابات افغانستان بی تأثير
 سفير امريکا در کابل با چند نفر ٢٠٠٩ جون ٢٣چنانکه به تاريخ . گانش دچار تکليف کردامريکا را در انتخاب برد

گرچه امريکا هميشه به دروغ . اشرف غنی احمد زی مالقات کردداکتر عبداهللا عبداهللا و داکتر از کانديد ها، منجمله با 
ولی همه می دانند که شير سفيد است و امريکا کانديد . که از هيچ يک از کانديد ها حمايت نمی کنداست و ريا گفته 

عده ای از آگاهان سياسی بدين باورند که حوادث ايران . ورد نظر خود را به مسند قدرت دولت پوشالی می نشاندم
 در نظر دارند که عوض يها احتماًالئلذا امريکا. آوردافغانستان برای امريکا به صدا درزنگ خطر را در خصوص 

ط دوستانه و عميق دارد و و که با روسيه و ايران رواب عبداهللا عبداهللا را به قدرت نصب کنند، به اميد آنکه اکرزی
عبداهللا عبداهللا که . منجمله با طالبان حل نمايدش پشتون و تاجک تبار اند، شايد بتواند مشکالت افغانستان را والدين

يار نام است، ولی از اينکه اين جبهه بس" جبهۀ ملی"خودش را کانديد مستقل می خواند، در حقيقت کانديد به اصطالح 
  . کرده استظهور، لذا بنام کانديد مستقل  و رسواستبد

 باند کرزی که از سرنوشت خود آگاهی کامل يافته، در مقابل اين حرکت سفير امريکا با حساسيت خاص ،به هر حال
ديدار برخورد نموده و اذعان کرد که گويا با اين کار، حاکميت سياسی افغانستان خدشه دار گرديده و بهتر بود که 

استدالل باند کرزی بر اين قضيه بسيار . سفير امريکا از طريق دولت دست نشاندۀ افغانستان صورت می گرفت
زيرا همه می دانند که حاکميت سياسی افغانستان با تجاوز امريکا و ناتو از بين رفته و اين دولت خود . مضحک است

 و تانس سازمانهای جاسوسی امريکا و انگلآنها از بودجۀجيره خوار امريکاست و معاش گزاف کارمندان بلند پايۀ 
 و ن را به شهادت رسانيده اند و قراءکه امريکا و ناتو تا حال بيشتر از صد هزار افغامادام . ه می شودغيره پرداخت

ن قصبات مملکت را با خاک يک سان کرده اند و هر آنچه دلشان شد، می کنند، چرا سخنی از حاکميت سياسی در ميا
 ساخته اند در تا حال خارجی ها هزاران افغان را در زندان های شخصی زندانی و مطابق مقرراتی که خود. نيست

  .در همچو مورد دولت دست نشانده از حاکميت ملی سخنی نمی زند. کشور ما محاکمه می کنند
ها با در بسياری کشورباند کرزی فراموش می کند که اين يک عرف معمول بين الملليست که مهمانان خارجی 

. ها متجاوزين خارجی در افغانستان اين کار را کرده اندگذشته از اين بار. مالقات می کنندرهبران اپوزيسيون نيز 
 بدون آنکه دولت پوشالی از آمدن و يا رفتن او آگاه ،چنانکه صدراعظم المان به کندز آمده با والی کندز مالقات کرد

فاع کشور های متجاوز هر صبح و شام وارد افغانستان شده و با عساکر شان و واليان همچنين وزرای د. شده باشد
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 همچنان خانم کلينتن در سفری به افغانستان. منطقه ديدار می کنند، بدون آنکه به دولت دست نشانده اطالع داده باشند
 ،آيا والی های کندهار گذشته از اين .، بدون آنکه دولت دست نشانده آگاه بوده باشدمستقيم به باميان قدم رنجه کرد

 رئيس آيای آقای قاطع،  کانادا و هالند انتخاب نمی شوند؟ا، پيشنهاد و صالحديد امريک،هلمند و زابل به مشورت
 خارجۀ  نکشتند؟ گذشته از اين وزير٢٠٠٩ جون ٢٩ی به تاريخ با همکارانش افراد امنيتی امريکائپوليس قندهار را 

امکان مداخله خارجيان در انتخابات :" چنين گفت ٢٠٠٩ جون ٣٠ مطبوعاتی به تايخ در مصاحبۀدولت دست نشانده 
 در مورد مداخالت خارجی وزير قالده به گردن نمی گويد که اين مداخالت حاکميت ".و نتايج انتخابات وجود دارد
 اين بابت، اعالن پشتيبانی های  به هر صورت، سودازدگی دولت افغانستان ازطور؟ يا چسياسی را خدشه دار می کند

های افغانستان منجمله در شهر مزار شريف از داکتر عبداهللا عبداهللا و  با مصارف گزاف انتخاباتی در شهروسيع
  .ی از تغيير سياست امريکا با مزدوران آن در افغانستان استديدار سفير امريکا با او جلوه هائ

عبداهللا به مراتب بهتر است و  ن باورند که روابط طالبان با کرزی نسبت بهبا آنهم عده ای دگر از مفسرين سياسی بدي
چون امريکائيها در دولت آينده طالبان را شريک می سازند، لذا ماندن کرزی در دولت آيندۀ افغانستان حتميست، 

يده تفاهم رسمخصوصًا که حزب جمهوريخواهان امريکا قبًال با حزب ديموکراتها برای ماندن کرزی در قدرت به 
 زيرا . ی برای رام کردن طالبان افراد نامناسب اندر الحق احدی و اشرف غنی احمد زا انواز نگاه امريکا،. بودند
ش در بهترين صورت قادر نی احمد زی نظر به وابستگی قومي اشرف غی بر مسايل قومی اتکای بيشتر دارد واحد

 کرزی با جم غفيری از در حاليکه.  آينده مدغم سازد را در دولتندان حقانیاخواهد بود حزب اسالمی گلبدين و قوم
 عبدالوکيل متوکل وزير خارجۀ طالبان، مال ضعيف، سفير طالبان چنانکه عالوه بر. ديک داردطالبان روابط بسيار نز

رانو جرگه در پاکستان، مال سالم راکتی و غيره، در جريان تعيين سناتوران انتسابی، بيشتر از سی طالب را در مش
 و در واقع  کرزیبسياری اين طالبان از طريق. نده ااب کرد و عده ای دگر هم در ولسی جرگه جاگزين گرديدصانت

لۀ ادغام طالبان در دولت آيندۀ افغانستان برای امريکا برای آن زياد مسأ. تان تمويل می شوندساز طرف امريکا و انگل
حاصل چندانی نداشته  پاکستان در نوار سرحدی ديورند، درف امريکا ، که حمالت وسيع و پر مصر استمهم گرديده

  .  کرزی کما کان انتخاب امريک باقی می ماندلذا. است
عده ای ديگر از کانديد ها به منظور فريب و دغلکاری، به اصطالح باغ های سبز و سرخ را به مردم نشان داده و 

ها اصًال برنامۀ اقتصادی و خط مشی سياسی ندارند و بدون مطالعه تعداد زياد کانديد . وعده های سر خرمن می دهند
جالب توجه است که برنامه های ناقص آنها نه بر روی داليل مستند و . و استدالل از زمين و آسمان گز می کنند

 تلويزيون در ذيل به سه نمونه که چند روز قبل از. علمی، بلکه بيشتر به شيوۀ تبليغاتی و فريبکاری آماده شده است
  :آريانا از کابل پخش گرديد، اکتفاء می گردد 

در شمال مملکت در جوار رودخانۀ آمو :" جون از تلويزيون مذکور گفت که ٢٤آقای بشير بيژن به تاريخ  •
 جمهور شوم، اين زمين ها را با آب رودخانۀ آمو زير آب رئيساگر من .  مليون هکتار زمين موجود است١،٦حدود 

آقای بيژن هنوز نمی داند که ". ر خانوادۀ مهاجر که به وطن عودت می کند، در آنجا زمين توزيع می کنمکرده و به ه
استفاده از آب آمو به اساس حقوق بين الدول بين کشور های افغانستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان نه تنها حل 

بخشی از آب آمو بدون . ه را اصًال طرح نکرده استل نشاندۀ افغانستان تا حال اين مسآنگرديده، بلکه دولت دست
يم، اين شک ملکيت افغانستان است، ولی اگر قرار بر اين باشد که ما با همسايگان خود در صلح و صفا زندگی کن

فصل گردد که  های ذيدخل و قوانين بين المللی با پافشاری روی منافع افغانستان حل وقضيه بايد با توافق کشور
 طوالنی دوام  بسيارچنانکه معضلۀ آب هلمند بين دولت افغانستان و ايران مدت های بسيار.  طلب می کندفرصت زياد

عالوه بر اين بستر رودخانۀ آمو نسبت به سواحل آن بسيار عميق . کرد و هنوز هم به صورت کلی حل نگرديده است
 و فرصت بودجهيد که خود کاريست که  را می نماگزافاست که ايجاب بند های آبگردان بزرگ و بلند و مصرف 

گذشته از اين، قبل از آنکه اين فکر پرورش داده شود، در گام نخست تعيين کيفيت خاک و . طوالنی می خواهد
زيرا عده ای .  که باز هم سالها وقت نياز دارد،دست گرفته شود سروی و نقشه برداری و پروژه سازی آن بايد روی

 احتمال می رود که عين اشتباهی که در پروژۀ انکشاف وادی هيرمند صورت گرفته، اين از اين خاک ها نمکی اند و
با توجه . جا هم صورت بگيرد، يعنی هزاران هکتار زمين قابل زرع بر اثر چنين تجويز های نا سالم، لم يزرع گردد

 مليون ٢،٦لۀ زمان داوود بر به اينکه وسعت مجموع زمين های آبی زراعتی افغانستان نظر به احصائيۀ پالن پنج سا
دود صورت کاری نيست که در ظرف چند سال معـ مليون هکتار زمين ١،٦هکتار بالغ می گردد، تحت آب آوردن 

کان بی همه چيز ور دگر می آيند و ميروند و مهاجران کما جمهرئيستا برآورده شدن اين مأمول چندين . گرفته بتواند
القان، خان رف و ممکن در حوالی غرب بدخشان، تز پروژه های زودرس و کم مصبهتر بود آقای بيژن ا. می مانند

 ،آباد، کندز، بغالن و ساير نقاط مملکت که طرح و مطالعات ابتدايی آنها در حکومات گذشته صورت گرفته است
حساب  نه طرح يک پروژۀ ، ولی منظور ايشان فريب مردم و نشان دادن باغ های سبز و سرخ بود.سخن می زدند

 .شده
مردم دادن  آقای باز محمد کوفی از طريق تلويزيون آريانا از کابل برای فريب ٢٠٠٩ جون ٢٥به تاريخ  •

نقد و دور از واقعيت را مزورانه در قالب الفاظ وطندوستانه تبليغ می کرد که نگارنده به آميز سخنان سراسر اشتباه 
جناب شان به کرسی رياست جمهوری افغانستان نزول اجالس ايشان فرمودند که اگر .  می کندءيک مثال آن اکتفا
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فرمايند، ساالنه مليارد ها مليارد دالر از بابت ترانزيت پايپالين انتقال نفت و گاز از طريق ايران به پاکستان به خزانۀ 
د می گردد يا" پايپالين صلح"جناب کوفی هنوز نمی دانند که اين پايپالين که به نام . دولت سرازير خواهد کرد

و اين کار را هيچ مالنصرالدينی . مستقيمًا از ايران داخل پاکستان می گردد و اصًال از خاک افغانستان نمی گذرد
نخواهد کرد که کوتاهترين راه و صراط مستقيم را بگذارد و از بيراهه خط پايپالين را بگذراند و به افغانستان به 

حتی در . قط در ذهن آنانی خطور می کند که می خواهند مردم را بفريبنداين فکر خام ف.  احمق پولی بدهد،اصطالح
پايپالينی که قرار بود گاز ترکمنستان را از طريق افغانستان به پاکستان و هندوستان برساند و آقای کوفی راجع به آن 

 . رد ها مليارد دالر مليون دالر در سال تخمين زده شده بود و نه به مليا٤٠٠سخنی نزد، پول حق العبور آن به 
 داکتر حبيب منگل از طريق تلويزيون آريانا در کابل چرنديات فراوانی را ٢٠٠٩ جون ٢٥همچنين به تاريخ  •

ايشان فرمودند که اگر به رياست جمهوری . به خورد مردم داد که نگارنده فقط به يک نقطۀ آن تماس می گيرد
آقای منگل که در زمان زمامداری باند خلق و . ی مبذول می دارندافغانستان برسند، در دفاع از حقوق بشر توجه جد

بود و جنايات عظيمی را در حق  ...پرچم عضو حزب ديموکراتيک خلق افغانستان و عضو شورای انقالبی و 
جناب شان . بشريت مرتکب شده، يک شبه می خواهد به بودای نيک صفت تبديل شده و حافظ حقوق بشر گردد

 قبر دسته جمعی کشف گرديده ٨٠ که از جنايات حزبی که او بدان منسوب است تا حال بيش از فراموش می کنند
او فراموش می کند که ده ها هزار انسان در زندانهای دولت خلق و پرچم شکنجه شده و به شهادت رسيده اند و . است

 که بر اثر تجاوز بادار روسی و آقای منگل نمی خواهد بداند.  استپرچمی گرديده -حقوق شان پامال جانيان خلقی
همکاری های بيدريغ حزب منسوب به او، اکثری شهر ها، قراء و قصبات مملکت بمبارد شده و به تل خاک و 
خاکستر بدل شده اند و مليونها ماين که ارباب روسی آقای منگل در افغانستان فرش کرده، هر روز از مردم قربانی 

ر اثر اين جنگ تجاوزکارانه، که ايشان در آن به نفع ارباب روسی ار کند که بکآقای منگل می خواهد ان. می گيرد
آقای منگل نمی خواهد . بسيار جانفشانی کردند، بيشتر از يک و نيم مليون انسان اين سرزمين به شهادت رسيده اند

به سراسر جهان، مخصوصًا  مليون افغان دگر ٥بداند که بر اثر خيانت ها و وطنفروشی های پی در پی آنها بيشتر از 
و باآلخره آقای منگل نمی خواهد بداند که مصيبتی را که حزب ديموکراتيک .  مهاجر شده اند،در کشور های همسايه

در يک کالم تا حال . خلق افغانستان، که آقای منگل عضو برجستۀ آن بود، بدست خود آفريد، تا حال فاجعه می زايد
حزب منسوب به آقای . و توسط خود او پامال شده است" منگل"ب منسوب به آقای مليونها بار حقوق بشر توسط حز

منگل سر انجام اين سنت آدم کشی و مردم آزاری را به برادران رضاعی اخوانی خود به وديعه گذاشت تا آنها هم 
 ايشان در حق بشر شايد آقای منگل همۀ اين جنايات را که از جانب حزب. بنوبۀ خود اين رسم منفور را ادامه دهند

ولی آيا حافظۀ مردم و تاريخ آنرا فراموش خواهد کرد؟ مردم . صورت گرفته، آگاهانه می خواهند فراموش کنند
 که اين همه جنايتکاران در برسد اميدوارند که روزی ، استافغانستان که اين همه ظلم در حق شان صورت گرفته

ی آقای منگل بخاطر بنا برآن اين عالال. ه آقای منگلرسند، منجملمحکمۀ مردم حساب دهند و به سزای اعمال خود ب
سرمۀ آزموده را "حقوق بشر چيزی بيشتر از تبليغات فريبندۀ انتخاباتی نيست و مردم افغانستان نيک دريافته اند که 

 ".آزمودن خطاست
  

  :عکس العمل مردم 
کرزی چطور زير بنا های اقتصادی بد نام اری باند  سال گذشته ديدند که در جريان زمامد٨مردم افغانستان در طول 

. کشور قدم به قدم به يک وابستگی غليظ اقتصادی، سياسی و نظامی در افتاد مملکت يکی پشت دگر تخريب گرديد و
چگونه صنايع و توليدات مملکت از دست برفت و چند دالل های باز  در وبازار آزاداقتصاد  آنها ديدند که با سياست

مردم با جان و . و خارجی بر مقدرات اقتصادی مملکت مسلط شد و تعيين نرخ و نوا را بدست خود گرفتندداخلی 
 را چندين ان نرخ مواد ارتزاقی و مواد سوختپوست خود لمس کردند که اين دالالن با مکيدن خون مردم افغانست

 که بيشتر از ندمردم مشاهده کرد. ار کردندبرابر باال بردند و خلق خدا را در مضيقه های توانفرسای اقتصادی گرفت
چيز است، به نها از خارج وارد می گردد و در درون مملکت توليدات بسيار نا در صد ضروريات اوليۀ زندگانی آ٩٨

 تعويض زراعت غله به کوکنار در ساحۀ .جز توليد مواد مخدر که نظر به زمان طالبان پنج برابر افزايش يافته است
 عامه،  های خصوصی سازی ملکيتمردم مشاهده کردند که.  دستاورد باند کرزی می باشدار زمين هزار هکت٢٤٠

 و از بين بردن  مملکتفشار سرمايۀ خارجی بر سرمايه داران ملی، دست باز بانک های خارجی در امور داخلی
ور ضربات کاری بر  چط و غيره، تصاحب زمين های ملکيت عامه توسط مافيای زمينبانکهای رهنی و تعميراتی
ضالع متحدۀ و سر انجام مردم ديدند که در طول زمامداری باند کرزی، تحت قيموميت ا. اقتصاد مملکت وارد آورد

 چطور شيرازۀ زندگانی اقتصادی مردم از هم گسيخت و توأم با آن روحيۀ آزادی و آزادمنشی تانسامريکا و انگل
طی زمامداری باند کرزی زندگانی اقتصادی بيست مليون افغان در در يک کالم در . مردم افغانستان ضربت خورد

الی اطفال، فرار مردم به خارج کشور و هزاران مصيبت دگر دامنگير کار بابيکاری، گرسنگی، . زير خط فقر لغزيد
ده و از جانب دگر عده ای زالو، جنگساالر، جنايتکار، وطنفروش، روشنفکران مرتد و سر افگن. مردم افغانستان شد

. های متجاوز به اوج دولت رسيده، به جان و مال مردم افغانستان افتيدند زير چتر حمايت باند کرزی و کشورغيره
در جناح دگر مليونها مهاجر افغان در ايران و پاکستان هر روز تهديد و تحقير می شوند و برای دستيابی به يک لقمه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ه نمايندگان دولت دست نشاندۀ کرزی در مجامع ملی و بين المللی جام جالبتر اينک. نان چه مشقاتی نيست که نمی کشند
  .ی که زندگی شان را به جهنم واقعی تبديل کرده اند، سر می کشندئخود را به نام همين توده ها

بنابران قابل فهم است که در جريان مبارزات انتخاباتی، مردم، پوستر ها و عکس های اين خاينان ملی را به مجرد 
مردم معتقد اند که تقلب در . کرده و يا به روی آنها مرداری می مالند که به حق سزاوار آنندپاره  پاره ، کردننصب

 سال گذشته امتحان خوبی در مزدوری، معامله گری، سازشکاری و گذشت ٨در انتخابات حتميست و باند کرزی که 
 باز هم برنده می گردد و يا در نهايت با بردۀ دگر امريکا داده است،خارجی ها مخصوصًا برای  منافع ملی برای از

بنابران اين همه هياهو و قيل و قال و مصارف گزاف مانور سياسی است که کشور های متجاوز . تعويض می شود
 در نتيجۀ اين مانور، ناتو و امريکا به بهانۀ تأمين امنيت در انتخابات. راه اندازی کرده اند و کاری به کار مردم ندارد

 هزار عسکر رسيده است و متناسب به ٩٠هزاران عسکر تازه دم به افغانستان می فرستند که اينک رقم شان تا مرز 
  .ند خويش اديررسی تطبيق پالنهای آن در پ

  
  :نتيجه و دورنمای انتخابات 

های يک ادارۀ  افغانستان که يکی از موضوعات مهم شمرده می شود، در واقع تالشيست برای تحکيم پايه انتخابات
راه انداختن تبليغات و باستعمار می کوشد با  از اينروست که. ء امپرياليزم امريکا و شرکاقيموميتمستعمراتی زير 

 و برقی و مصارف گزاف به جهانيان چنان قه و با بکارگيری مطبوعات متعارفسر و صدای گسترده و بی ساب
انتخابات در در حاليکه . ت و اينک مشق ديموکراسی می کندوانمود کند که گويا افغانستان يک کشور مستقل اس

ای خارجی زير فرمان امريکا و ناتو قرار مملکت در اشغال تمام عيار قو که  برگزار می گردداوضاع و احوالی
 آزادی و حاکميت ملی وجود استقالل،. داشته و همه حرکات دولت دست نشانده زير نظارت آنها صورت می گيرد

، فقر، بيکاری، نقض حقوق بشر، مافيای مواد مخدر،  گرسنگینگ، بمبارد، حمالت انتحاری،نداشته، ج
ها هزار نفر ميرسد، فساد اداری که سرتا پای دولت دست نشانده را فرا هزمينخواران، جنايتکاران که تعداد شان به د

 از کشور زير بخش عظيمی.  رسانده اندگر بيداد می کنند و باشندگان افغانستان را به جانيگرفته و هزاران مصيبت د
  .های سياه طالبی قرار دارد که زير فرمان مستقيم پاکستان و به مشورۀ قوای متجاوز عمل می کنندکنترول نيرو
،  مساعد است جمهور وطنپرست و کارآرئيس برای انتخاب يک ذهنیشرايط  عينی و نه هم  نه شرايطبه اين ترتيب

ابات مسايل انتخ. ور اشغالی طرح انتخابات چيزی جز خود فريبی و مردم فريبی نيستگذشته از آن که در يک کش
ی را به صورت گسترده دامن زده و به وحدت ملی کشور صدمات کاری رسانيده است و در قومی، زبانی و منطقه ئ

د، که در اخير معاون سر منشی سازمان ملل متح" جان هول"قرار راپور . جريان آن صد ها افغان کشته می شوند
 ٢٤ حدود ٢٠٠٨ به شورای امنيت اين سازمان ارائه گرديد، تلفات غير نظاميان افغان در مقايسه با سال ٢٠٠٩جون 

قرار اين گزارش در . در صد افزايش يافته و دامنۀ خشونت ها به مناطق مرکزی و شمالی افغانستان رسيده است
. غير نظامی که اکثری شان کودکان و زنان اند، به قتل رسيده اند نفر ٨٠٠ بيشتر از ٢٠٠٩ظرف پنج ماه اول سال 

 نفر غير نظامی در جنگ های افغانستان کشته شده ٢٦٠ قرار اين گزارش تنها در ماه جون بيشتر از عالوه بر اين
 ٢٠٠٩ جون ٣٠ در يک مصاحبۀ مطبوعاتی به تاريخ وزير خارجۀ اين دولت دست نشاندهو اين در حاليست که . اند

اينست نمود واقعی ." احترام می کنيمبه آنها ، ما نداما  محترم انمهمان نمايندگان کشورهای خارجی":چنين گفت 
تخاب بين نانتخابات در واقع ا اين. مزدورمنشی يک نوکر قالده به گردن که به قاتلين ملت خود احترام نيز می کند

حاال برای عمار و قاچاقبران مواد مخدر است که از همين گروه های قدرت طلب، ناقضان حقوق بشر و نوکران است
منظور از اين تالش ها . رار به حضور و تقويت و تمديد حضور نيرو های خارجی دارندخوشنودی ارباب اجنبی اص

ۀ استقالل، آزادی ملی و حاکميت سياسی کشور باشد يعرا از خط فکری اساسی که همانا دااين است تا مردم ما 
وگرنه کيست که نداند که تدوير انتخابات در يک کشور اشغال شده به منزلۀ دادن حق انتخاب به يک . زدمنحرف سا

 از اين رهگذر تعمق در اين امر و ند؟انسان دست و پا بسته ايست که تصميمش را در همه امور ديگران می گير
  .ان استه های استعمار مکلفيت هر انسان آزاده و آزاديخواه افغانستئافشای توط

، تامين صلح و امنيت، توزيع عادالنۀ قدرت، ايجاد  دولت دست نشاندهادارۀ فاسدرويهمرفته هزاران مشکل چون 
 و  توسط زورمندان دارائی های عامه، باز سازی، فقر، بيکاری، مواد مخدر، بازار آزاد، غارت و چپاول ملیوحدت
. ه او قادر به حل اين مشکالت نخواهد بودد که به هيچ وجلب جمهور دست نشانده آينده را به مصاف می طرئيسغيره 

زيرا اين مشکالت نه از طريق انتخابات پوشالی و حاکميت تحت قيمومت امريکا، بلکه از طريق ايجاد وحدت ملی 
زيرا فقط يک . برای يک مبارزۀ پيگير و بی امان به منظور کسب استقالل و حاکميت سياسی کشور قابل حل اند

 و يا تعويض آن به کدام بردۀ ديگر، ابقای دستگاه کرزی. آزاد می تواند سرنوشت خود را بدست خود رقم زندکشور 
، گرسنگی، بيکاری و هزاران مصيبت فقر ادامۀ تداوم جنگ و شته، در قبال دابحرانهای عظيم اقتصادی و اجتماعی

واهد کرد که در يک کشور اشغال شده، انتخابات جز نتيجۀ انتخابات اين واقعيت را بار دگر ثابت خ. ديگر خواهد بود
  . به سراب می کشاند، به اميد آبل ندارد و استعمار مردم راتعويض نوکران اجنبی چيزی در قبا

  
  


