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 ۶۲/۳۰/۶۳1۲ جمال خان بارکزی

 :. . .  ملتی در پی
 

 قوم و هر هر گوشۀ افغانستان، مردمان از هر نژاد، هر امروز در
از سی سال گذشته، از رژیم  زبان همه متفقاً از جنگ های بیشتر

حاکم در  جنگساالرانین مدت، از ا فروخته شده در ها و رهبران
صحنه، از کابینۀ مصلحتی و بی کفایت، از اعضای پارلمان 

موجودیت فساد گسترده در اداره، از عدم  فروخته شده به پول،  از
حاکمیت افراد  توجه دولتمردان به زندگی و مشکالت مردم، از

غیره  انون وعدم حاکمیت ق مندان، از زور مسلح غیر مسؤول و
شویم یا با  روبرو دّکاندارنابسامانی ها شکایت میکنند، اگر با 

مامور دولت اگر با دریور تکسی روبرو شویم یا تاجر، اگر با زن 
روبرو شویم یا مرد، همه و همه به یک صدا همین شکایات مشابه 

 و مشترک را دارند...  
اند، پس باید این فرعون ها دیگر در بین ملت جا نداشته  متنفرینها ا خوب درصورت که اکثریت مطلق مردم ما که از

کنند دروغ محض باشد و ملت در واقعیت هیچ یمسائل که شکایت م یا ممکن محاسبۀ ما غلط باشد و ملت از باشند... و
 هوتبه س وشانوطن فر، فاسدان، جنگساالرانجهان به کام شان به پیش برود...اگر واقعاً مردم از  مشکلی نداشته باشد و

 را بخشیده است؟؟؟   دجال ها[ این نیروی شیطانی زوال ناپذیر مده اند، پس چی کسی برای آنها]خرآ
 را باید مالمت کنیم زیرا: من به این عقیده هستم که ما هستیم که خود 

ه ق  1۰3۰سرطان  ۶۲بودیم که با کودتای  کاران را تشکیل میدادیم،  این ما این ما بودیم که صفوف جنگی این جنایت
]هورا[ را  نارۀ 1۰31ثور  7بودیم که با کودتای ننگین  امبا سقوط رژیم سلطنت "بابای ملت"، پایکوبی نمودیم، این 

گزیدیم، این ما بودیم که در کنار به  دادیم، این ما بودیم که رهبران هفت گانۀ و هشت گانۀ فروخته شده را بر سر
و کابل را ویران نمودیم، این ما بودیم که دست به قتل و ویرانی میزدیم،  این ما بودیم شدیم  ایستادهاصطالح رهبران 

ترین و جانی ترین انسان ها رهبر ساختیم و از آنها  ، این ما بودیم که از فاسدرساندیمکه ده ها هزار انسان را به قتل 
دفاعیه بگوئیم که به اساس  بزرگی دادیم...شاید در عبادت نمودیم، مارشال ساختیم و حمایت کردیم، قهرمان ساختیم و

ین نداشتیم، شاید هم تعداد ا ملحوظات زمانی، مجبوریت های داشتیم، شاید بگوئیم شرایط طوری آمد که چارۀ به جز از
 از ما واقعاً هیچگاهی از همچو اشخاص حمایت نکرده باشند...

 
یم طالبان و ایجاد ادارۀ جدید به رهبری "حامد کرزی"، ملت افغان ولی باید صادقانه اقرار کنیم که  بعد از سقوط رژ
حیث رهبر حمایت کردند که به هیچ صورت توجیه پذیر نیست،  ه بدون هیچ نوع جبر و اکراه از بدترین چهره ها ب

پیروی کردند و  ما از فهیم، قانونی، عبدهللا، بسم هللا، عطای نور و اسماعیل تاجکاکثریت مطلق]نه تمام شان[ برادران 
غیره  آنها را مورد حمایت قرار دادند، اکثریت نزدیک به کل از برادران هزارۀ ما از محقق، انوری، اکبری، خلیلی و

جنرال "دوستم" و جنرال "ملک" حمایت نمودند،  و قاتالن حمایت نمودند، تمام برادران ازبک ما از جنگساالران
یت نمودند، یک تعداد زیادی از برادران پشتون ما با گروپ های مخالف برادران پشه یی ما از "حضرت علی" حما

 عمر" و "گلبدین حکمیتار" یکجا شدند و به فعالیت های ضد دولتی ادامه دادند، یک تعداد دیگر دولت به رهبری "مال
 شان بصورت پراگنده از جنگساالران محلی حمایت نمودند...

برگزار کرد که در آن، هجده  ۶۳۳۲بر سال ومهوری خود را به تاریخ نهم اکتافغانستان، نخستین انتخابات ریاست ج
میلیون نفر برای شرکت در این  1۶2۲نفر برای احراز پست ریاست جمهوری، به رقابت پرداختند، در مجموع، 

کل ثبت نام ) بیشتر از هشت ملیون( نفر که هفتاد درصد 11۶12۲۳انتخابات ثبت نام کرده بودند براساس آمار رسمی، 
 کنندگان را تشکیل می دادند، در انتخابات شرکت کردند.

م که بزرگترین مشارکت مردمی را رقم زد، به ترتیب رای های بشکل قومی]چهار قوم بزرگ ۶۳۳۲در انتخابات 
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کرده فاسد[ داشت، اگرچه بصورت تام ادعا  قوم از خود یک کاندید]جنایتکار و افغانستان[ تقسیم شده بودند چون هر
نمیتوانیم، چون تا یک اندازه کم رای های فرا قومی هم وجود داشت، ولی در کل به ترتیب رای پشتونها به کرزی 

درصد،  23 -درصد، ننگرهار 2۲-خوست نشین یعنی ن% که بیشترین رای را از والیات پشتو332۲حدود  رفت در
درصد،  11 -درصد، پکتیکا 12-درصد، نیمروز 2۳-درصد، هلمند 21 -درصد، قندهار 2۲ -درصد، کنر 23 -پکتیا
 درصد و به همین ترتیب... 7۲-درصد، فراه 7۲ -درصد، ارزگان 13 -درصد، زابل 11 -لغمان

بیشترین رای را از والیات شمالی قرار ذیل بدست آورد عینی  % و1۲2۰ی رفت یعنی نها به یونس قانو تاجکرای 
 درصد  ۰1 -درصد، سمنگان ۰2 -درصد، بغالن ۰2 -ندرصد، بدخشا 37 -درصد، پروان 23 -پنجشیر

 1۲ -درصد، دایکندی 7۲ -بامیان% و از والیات مرکزی یعنی 1127رای هزاره ها به  محمد محقق رفت یعنی  
 به همین ترتیب...  درصد و

 % آرای کل و از والیت شمالی  ]بیشتر ازبک نشین[ قرار ذیل:1۳رای ازبک ها به دوستم رفت یعنی   

 به همین ترتیب... درصد و ۰2 -درصد، تخار ۲7 -درصد، سرپل 71-درصد، جوزجان 7۰فاریاب: 

نخستین انتخابات افغانستان: آمار و  1۰11 جون۶1 – ۶۳۳2جون  12 -گرینویچ  ۳2:3۰  معلومات برگرفته از) 
 اطالعات، بی بی سی فارسی(

داشتن  اقوام باهم برادر چرا به اقوام تقسیم شدیم؟ و با سف آور بود، یک بدبختی اینکه ما همهأاین وضعیت واقعاً ت
ریخ  مشترک، افتخارات مشترک، دین و مذهب مشترک چرا نتوانستیم به أهویت مشترک افغانی، عنعنات مشترک، ت

 انو ناقض که حمایت کردیم همه جنایت پیشه گان مشهور دور یک زعیم ملی گردهم بی آیم؟ دوم اینکه چرا رهبران را
دجال ها رای  وق بشر بودند؟ این ما بودیم که با اکثریت مطلق به پای صندوق های رای دهی رفتیم و به این خرحق

 دادیم...

شد، دیگر اقلیت ها نخواستند مستقالنه برای احراز کرسی ریاست  رو نمایک اندازه تغییرات  ۶۳۳2در انتخابات سال 
 دلخواهتوانستند نتیجۀ  سیمات قومی، اقوام که در اقلیت قرار داشتند نمیجمهوری در انتخابات مبارزه نمایند، چون با تق

ین طریق بتوانند ا ، بناً اکثر شان کوشش نمودن با کاندید مطرح اقوام اکثریت ائتالف بسازند تا ازبیاورندرا بدست 
دجال ها[  وام]خرخوبی بود، ولی به اصطالح رهبران اق دست آوردسهمی در حکومت آینده بدست آورند، این یک 

بحال خودشان باقی ماندند، متأسفانه در انتخاب رهبر برای مردم تغییری چشمگیری ایجاد نشد، بازهم همان داکتر 
ینها صرف عبدهللا ابین  عبدهللا، همان دوستم، همان محقق و همان کرزی در میدان مبارزه برای قدرت بر آمدند،  در

ین دوره بعضی از ا ]ریاست جمهوری[ بخت آزمایی نمود.  خوشبختانه در برای بار دیگر برای احراز این کرسی
که  بین کاندیدان مطرح ظهور نمایند ولی متأسفانه حمایت مردمی را چهره های جدید از اشخاص ملی هم توانستند در

دوست و  دجال را رها نکردند... داکتر رمضان بشر حاصل کرده نتوانستند، مردم بازهم پی خر ترف انتظار می
بین کاندیدان مطرح ظهور نمود که رنگ ملی داشتند، ولی حمایت متوقع را از جانب مردم  در احمد زیاشرف غنی 

 س و نا امیدی شکست را قبول نمودند.أبه ی بدست نیآوردند... و

میخواست متفاوت بودن کدام به نحوی  ین دوره خیلی جالب بود، هرا ین دورۀ انتخابات برنامه های کاندیدان درا در 
 جلب نمایند: ین طریق رای بیشتر راا شان را ثابت بسازند، تا از

 پدرام تجزیه طلبی اش را به جملۀ ذیل بیان میکند " جنوب را به طالبان واگذار میکنم" .
رالی ساختن دیین طریق اگر ارمان فا عبدهللا از همان زمان در فکر تغییر نظام و انتخابی ساختن والیان است تا از

، حد اقل افغانستان شکل ملک الطوائفی را بخود بگیرد، زیرا در صورت انتخابی شدن والیان باید نیابدافغانستان تحقق 
 والیت بحیث والی همان والیت مقرر شود.  زورمندان هر
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 برنامۀ بیست ساله برای افغانستان است.   اشرف غنی ادعا میکند که یگانه کاندید با
دوست عامل جنگ و دوباره ظهور طالبان را ادارۀ فاسد میخواند و به این عقیده است که اداره پاک شود،  آقای بشر

 طالبان با امریکایی ها و انگلیس ها مشکلی ندارند... 
باقی ماندند،  باوجود که گل آغا شیرزی  بجای شانین انتخابات اساس قومی تا یک اندازه بهم خورد ولی رهبران ا در

ت هنوز میتوانند رقیبان بالقوۀ درجه دو برای کرزی به سدو صحنه دور کرده، ولی اشرف غنی و رمضان بشررا از 
شمار بیآیند، بناً کرزی اکنون تنها به رای پشتونها تکیه کرده نمیتواند، با انتخاب فهیم بحیث معاون اول، خلیلی بحیث 

های اقوام هزاره و ازبک را از خود میکند، ولی چون داکتر  معاون دوم و معامله با دوستم و محقق تقریباً تمام رای
اول فهیم بدست میاورد،  بدست آورده نتوانست...  معاونتعبدهللا بازهم در مقابلش قرار دارد رای را که باید از 

 ها باز هم به عبدهللا رفت... تاجکاکثریت مطلق رای 

کمیسیون انتخابات از مجموع نزدیک به شش میلیون رای آقای کرزی  بدین ترتیب در نتیجۀ شمارش ابتدایی ارا توسط 
)سه میلیون و نود و سه هزار( رای را از آن خود کرده است. این آمار نشان می دهد که آقای کرزی برنده  ۰۳2۰۳۳۳

 درصد کل آراء شناخته شده است. 33

، رای از مجموع آراء 1371۳۳۳لیون رای، عبدهللا عبدهللا رقیب اصلی آقای کرزی با کسب بیش از یک و نیم می
 در صد کل آراء را به خود اختصاص داده است. ۶1همچنان در جایگاۀ دوم است و 

 رای را به خود اختصاص داده است. 3۶۳۳۳۳دوست که در جایگاه سوم قرار دارد بیش از نیم میلیون  رمضان بشر
 خابات و بررسی دوباره توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی دراز سرو صدا ها در مورد تقلب گسترده در پروسۀ انت بعد

نتیجه رای آقای کرزی  بیشتر از یک ملیون رای از همه کاندیدان تقلبی دانسته شده و باطل اعالن گردید که در حدود
د ( وجو1+3۳ین صورت برندۀ قاطع ) ا شد و چون در اضافه% نزول نمود،  حدود یک فیصد به رای عبدهللا  3۳از 

بین دو کاندید برتر به روند دوم میرفت، ولی آقای عبدهللا تقلب را بهانه قرار داده و انصراف  بایدنداشت، انتخابات 
 انتخابات پیروزی کرزی را اعالم نمود. نکمیسیونمود، 

ناچار باید از ایشان و آیا این به اصطالح رهبران واقعاً نماینده گی از اقوام شان میکنند؟ اگر حقیقت داشته باشد ما به 
داشت اصل احترام به اقوام باهم برادر، آنها را برائت دهیم... دوستم به احترام  نظر اعمال زشت شان بگذریم و با در

و محقق،  تاجکفهیم خان به احترام قوم  محمد نور و ، بسم هللا، اسماعیل خان، عطای، عبدهللا، یونس قانونازبک ها
عمر به  مال به احترام قوم هزاره و حضرت علی به احترام قوم پشه یی و گلبدین، سیاف  وخلیلی، انوری و اکبری 

قضایی مادام العمر را حاصل نمایند.  باید این رهبران اگر زنده هستند برای  مصونیتاحترام قوم پشتون باید معافیت و 
، و اگر مردند باید القاب بزرگی یمنمانرا برای شان معاف  شان کارت سبز بدهیم و حق مال، ناموس و جان خود

 فرعونی برای شان بدهیم، شهرک ها، تپه ها، پوهنتون ها و جاده ها را به اسمای شان نامگذاری نمائیم... 

زمایش نماید و از آدیگر مردم را  دوست" نخواست بار م آقای "بشر1۰2۰در دوره بعدی یعنی انتخابات سال روان  
و خواست با تغییر در تکتیک یعنی با  تداری نمود... آقای اشرف غنی واقعیت را پذیرفرفتن به میدان مبارزه خود 

را به این هدف]احراز کرسی ریاست جمهوری[ برساند... دوستم را که  دجال[ خود رای ملت]رفتن پی خرآپیوستن به 
 ود...بحیث معاون و حامی اش انتخاب نم زمانی یک مجرم و جنایتکار شناخته شده خوانده بود

سف عمیق اصالح نشده ایم، اکثریت مطلق أهجری شمسی قرار داریم، باز هم با ت 1۰2۰آستانۀ انتخابات سال  حال در
طریق "دوستم" به "اشرف غنی" ،  اکثریت مطلق رای برادران  رای ما به قاتالن میروند، رای برادران ازبک ما از

اسماعیل" به "سیاف" میرود، رای برادران هزارۀ ما از طریق یا از طریق تورن " "عبدهللا" و ما به داکتر تاجک
تعداد رای های پشتون ها بین "سیاف" و  "محقق" به "عبدهللا" و از طریق خلیلی ]مدبر[ به "اشرف غنی" میرود، یک

 "قطب الدین هالل" تقسیم میشوند...
و هزاره از من است، و  تاجکن فیصد رای برادرا ۰3-۰۳داکتر عبدهللا طوری محاسبه نموده است که حدود 

فیصد رای  ۰3تا  ۰۳زی" طوری محاسبه نموده که شاید جمله در حدود  مغرورانه به پیش میرود، "اشرف غنی احمد
نماید... سیاف  فیصد[ (را از آن خود 1۳حدود  فیصد رای پشتونها و تقریباً تمام رای ازبک ها ]در ۶3-۶۳حدود  )در

فیصد رای باید بین کاندیدان باقی  ۶3-۶۳بقیه  دارد... و جنگساالرانرای از بین حامیان  فیصد 1۳تا  3هم توقع بین 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مانده تقسیم شود...
]زلمی رسول[ را ترغیب به مبارزۀ انتخاباتی  نامش را ادامه دهد و یک شخص ضعیف النفس کرزی میخواهد رژیم بد

داده میشود، بازهم ما هستیم که با حس تملق و چاپلوسی و نموده، بازهم گردهمایی بزرگ و خیره کنندۀ برایش ترتیب 
... " اشرف غنی" با نمائیمراض هستم، حمایت می  قدرت طلبی از ادامۀ تیم فاسد که همیشه شکایت نموده ایم و نا

وجود که رای قابل مالحظۀ مردمی دارد، ولی همیشه حامیان دوستم را به حیث حامیانش به رخ مردم میکشد... به 
 مین شکل داکتر عبدهللا و سیاف و اسماعیل...ه

 فیصد مردم ما از جنگساالران و فاسدان حمایت میکنند،  7۳بیاید از خود بپرسیم که چرا بیشتر از 
 آیا این مسئله میتواند توجیه پذیر باشد؟؟؟ حاال باید چی کسی را مالمت سازیم؟؟؟

 ان خوبی را بحیث رهبر برگزینیم؟ آیا در افغانستان قحط الرجال است که نمیتوانم انس 
 کشور شکایت نمائیم؟  نابسامانآیا ما باید بخود حق بدهیم تا از اوضاع 

 جانب خود ما برخود ما نیست؟ آیا این همه از
 از آن را نداریم؟ ست که لیاقت بیشترا یا ما باید اقرار نکنیم که این همه نابسامانی های پی در پی چیزیآ

 دجال روان نیست؟ آیا ملت ما پی خر
 دجال دست بکشیم.  بیآید از پیروی خر

ید ایما انتخاب کنیم. بی را برای شایستهکه شکایت میکنیم که شایسته ساالری وجود ندارد، رهبران ی ید همانطورابی
 که از جرم و جنایت شکایت میکنیم، رهبران مجرم و جنایتکار را حمایت نکنیم.  همانطوری

 از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی شکایت میکنیم، رهبران پاکی را برگزینیم.  که ید همانطوریایبی
فروشان شکایت میکنیم، اشخاص اصیل و صادق به وطن و مردم را بحیث رهبر حمایت  وطن که از ید همانطوریایبی

 نمائیم.
میکنیم، رهبری را حمایت کنیم که این مسائل که از بی اتفاقی او تضاد قومی، مذهبی و سمتی شکایت  ید همانطوریایبی

 نزدش حل باشد...
 

 پایان
 

 جمال خان بارکزی
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