
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

  
  

 2004-04-32                    آرش.  م
 

 ندد نمکش میزنندـ  هرچه بگ

 گندد نمکــوای بروزیکه ب

" جدا کنند ناپاک" را از آرای "پاککنند آرای " اند که تالش می نهادهای انتخاباتی افغانستان تاکید کرده

 ؟؟؟  تا نتایج نهایی انتخابات بیانگر آرای واقعی مردم باشد.

 زد رقم خود بدلخواه کرزی جناب ، انتخابات در را افغان میلیون هفت حدود شرکت نتیجه

 

حمل  01شرکت وسیع از مردم درانتخابات  

خبرگان  از دیدگاه جهان و شمسی هجری 0131

وطندوست، یکی از نشانه های بیداری ملت 

افغانها با این عمل آگاهانه شان، .  افغانستان است

به جهان نشان دادند که مردم افغانستان اگر 

بیابند میتوانند سرنوشت خود  مجال تنفس 

 . وسرزمین خود را،  خود تعین کنند

ازینکه رای گیری با این نوع بیداری انجام  بعد

 ءتصمیم گیری در مورد  شمارش آرا. شد

دوباره بدست کمیسیونی انداخته شد که  به 

اصطالح منحیث داور، بیطرفانه قضاوت 

 . یون فلترشده  و شفاف گرددورسیدگی نماید تا غیر شفافیت بوسیلۀ این کمیس

مهندسی کرده بود، اوالً تصمیم گرفت تا  و را طراحی  31که از قبل پروسۀ انتخابات  کرزی رئیس جمهور

)که میتوانست از تقلب گسترده در انتخابت  کمیسونهای مستقل انتخابات وشکایات را از حضورناظران بین المللی 

کرزی با لج بازی با  توسط تیم کرزی وبرخی از کاندیدان مجرب در تقلب کاری  جلوگیری نمایند( تحریم نماید.

کند که حکومت افغانستان خود توانائی برگزاری  ظاهراً خواست به مردم وانمود امریکا وانکار ازامضای پیمان امنیتی،

سازمان ملل  ور شفاف دارد وضرورتی به حضور ناظران بین المللی درپروسۀ انتخابات افغانی نیست.انتخابات را بط

نزاکتاً به این تصمیم دولت افغانستان اعتارضی نکردند.  انتخابات مردم، متحد ودیگر نهادهای بین المللی نظارت بر

ف شنو خود را شامل این کمیسیونها کرد مهره های مناسب وحر بنابرین کرزی هم در تفاهم با مقامات ائتالف شمال،

از همان آغاز ایجاد کمیسیون های انتخابات وشکایات، ناظران سیاسی اظهار  وخاطر خود را ازاین درک جمع نمود.

 به آسانی  میتواند در کم کردن و ، هر طورکه دلش بخواهد در انتخابات مداخله کند ونگرانی کردند که کرزی میخواهد

که را بخواهد روی کار آورده میتواند. باید این نکته را بخاطر  مردم تقلب نماید و از این طریق هر زیاد نمودن آراء

 داشت که کرزی هرگز نمیخواهد کسی  روی کار بیاید که نسبت به خودش، بهتر عمل کند. یعنی کسی نباشد که جلو

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_arash_election1993_har_che_begandad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_arash_election1993_har_che_begandad.pdf
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رائی های عامه وکمک های بین المللی از فساد پیشه گان را از عمل فساد واختالس بگیرد ویا مانع غارت وچپاول دا

سوی مقامات بلند رتبه  در پروژه های عام المنفعه باشد.  کرزی در نظردارد درافغانستان حکومتی روی کار بیاید که 

در فساد اداری و خویش خوری ونصب اشخاص ناالیق و بیسواد در مقامات بلند دولتی  واختالس دارائی های عامه 

طبعاً در چنین اوضاع  .دولتی وقاچاق مواد مخدر، دست قوی تر نسبت دولت او داشته باشندوغصب زمین های 

شان   به  واحوالی خواهد بود که مردم بیشتر از پیشتر دچار فقر وبیکاری وناتوانی وزبونی خواهند شد  و فریاد

کرزی( بهتر از حکومت موجوده : بازهم همان کفن کش سابق ]آسمانها بلند خواهد رفت وبا صدای بلند خواهند گفت

 بود وبدینسان  دعای سر کرزی را بنمایند. 

اکنون بزرگترین برگ برنده در دست کرزی، کمیسیون مستقل)؟( انتخابات است که با  اشارۀ او ، اراء کاندیدان را کم 

با اعالن  ،ه همین خاطریا زیاد میکنند.کرزی میخواهد بازهم در دولت آینده نقش موثر وتعیین کننده داشته باشد وب

گاهی کمتر نشان میدهد تا آنها را ودار به قبول نقش  قسمی نتایج انتخابات، ارقام وآراء کاندیدان مطرح را گاهی باال و

داکترعبدهللا عبدهللا(  )داکتراشرف غنی و خودش در شکلبندی حکومت آینده بسازد. در میان کاندیدان فعلی دو کس

ه اند وطبعاً هریک از اینها که به کرزی تمکین کند، برنده خواهد بود. تا آنجا دیده میشود بیشتر از دیگران رأی آورد

کنم حاضر شود از نقشه ای پیروی یشخصی با تمکین وتحصیل کرده است، فکر نم ،چون داکتر اشرف غنی احمدزی

سیاسی، تجاربی دارد وحاضر به نماید که کرزی برایش بکشد، اما داکتر عبدهللا، که در ساخت وبافت وبده وبستانهای 

بنابرین دکتراشرف غنی  معامله می باشد، طبعاً حاضراست نقشۀ کرزی را قبول وخود را برنده انتخابات بکند،

انتظارمیرفت که جلو فساد واشخاص فساد پیشه را بگیرد، بازنده  احمدزی که مردی قاطع تر ودر صورت برنده شدن،

که بازندۀ اصلی مردم افغانستان خواهند بود که از جان گذشتند وبا قبول هرنوع خواهد بود، دراین صورت باید گفت 

ولی بدبختانه از  حمل به پای صندوق رأی رفتند  تا مرد مناسبی را برای آینده کشور انتخاب کنند 01خطر در روز 

ه در آینده ببینند از دست کرزی، این شخصیت بی محتوا ومجنون قدرت، رأی شان به یغما برده شده وهر بدبختی ایک

 دست کرزی خواهند دید. 

ند که باید  وشاید در خدمت کسانی باشند امختار ولی در حقیقت بخش از اجیر شدگانی  خودمستقل وظاهر  بهکمیسیون  

ازهمین رو جناب کرزی و رسانه های ارتباطی او تبلیغات وسیع را . است که آنها را درین کمیسیون صالحیت داده

مردم نیز فکر .    عتبار ساختن کمیسیون  براه انداختند  تا اعتماد مردم را به این کمیسیون  جلب کرده باشندغرض با ا

زیرا مردم گمان . میکردند که کمیسیون انتخاباتی  جانب کسی را نگرفته با شفافیت کارشانرا به پیش خواهند برد

بارگاه  منتخب مردم شده نگذارند تا آرگاه و شخصیتاین کمیسیون از قبل تعیین شده بود تا مانع  وظایفنمیکردند که 

در حالیکه این کمیسیون آبشخور رژیم  کرزی است که جز نیرنگ .  واعمال باند کرزی در آینده  زیر سوال برود

 . ندارد وتقلب وعوامفریبی دست آورد دیگری برای مردم نداشته و

کمیسیون ) نامه از قبل تعیین شدۀ این کمیسیون که اعالم نتایج رای دهی باشد، دوباره بدست گماشتگان بد بختانه بر

این کمیسیون انتخاباتی با نتایج اعالم شده بیداری ملت را که در یک مجال کوچک بسیار .  رژیم افتاد ( انتخاباتی

نشان داد که این ملت هنوز بالغ نشده وفرق بین   بزرگ  تبارز کرده بود  غیر مستقیم زیر سوال برد  وبدتر از آن

 (.جنگ بین دزد مقتدر و صاحبخانه ضعیف . )راستکار وصادق و خدمتگار را نمیشناسد

کرزی و اتحاد شمال  بود که بوسیلۀ کمیسیون  باند مافیاییاین نوع دیگر انتقام کشی از اکثریت  مردم ما به وسیلۀ  

یعنی کسی را که ملت آگاهانه انتخاب کرده بود کمیسیون انتخاباتی او را بازنده و کسی که بازنده .  انتخاباتی  جعل شد

که با سرنوشت  معتبر بین المللیاز جانب دیگر بخش های مافیایی دیگر مثل رسانه های . وانمودکردبود او را برنده 

شوش ساختن غند تا برای مه ایایی دست بکار شدملل بازی کرده  و میکنند، درین راستا فعال شده به نفع اشخاص ماف
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ند که ملت افغان هنوز به بلوغ فکری نرسیده و خیر و شر خود را نکغیر مستقیم  چنین وانمود  ،ذهنیت جامعه

 نمیدانند؟؟؟  

میباشد در قسمت بیدار ترین بخش ( ایران)بطور مثال بی بی سی  که بخش عمده آن بدست حامیان  عبدهللا عبدهللا 

 :چنین مینویسد  عذاب دیده شهریکه که بیشتر از تمام افغانستان از جفای نامردانه ایران(  هرات باستان)افغانستان 

دفتر والیتی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی افغانستان در هرات اعالم کرده که حدود صد هزار رای مشکوک در » 

 .اعالم کرده است باطلوری شانزدهم حمل را انتخابات ریاست جمه

 محل رای ۷۲۲ شکایت انتخاباتی در این والیت، آرای ۰۵۱عبدهللا شیرزی رئیس این دفتر گفته که به دنبال دریافت  

 .گیری قرنطینه شدند

صد گیری که شامل حدود  محل رای ۰۵۱ ها، از میان آرای قرنطینه شده، آرای او افزود که در پی بررسی این شکایت

 .اعالم شدباطل شود،  رای می هزار

رب الرسول  عبدهللا عبدهللا، زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی و عبدآقای شیرزی گفت که بیشتر این آرا مربوط به 

  .بوده است سیاف

 .گیری در این والیت قرنطینه شده است محل رای ۹۹ دیروز از قندهار هم گزارش شده بود که آرای

 (تکیه برکلمات از ما است ( ) 2004پریل ا 20 فارسی،بی بی سی )

 

-http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140420_k02

af2014_herat_invalidated_votes.shtml 

 

 :خنده آور است که شکایت را با کوتاه بینی  از جانب ستاد انتخاباتی عبدهللا عبدهللا  صادر مینمایند در ذیل دقت کنید   

ستاد انتخاباتی آقای عبدهللا در هرات نسبت به این تصمیم کمیسیون والیتی شکایات انتخابات اعتراض کرده و گفته که »

 «. انتخابات ریاست جمهوری است[ عبدهللا] مربوط به این نامزد هشتاد درصد آرای باطل اعالم شدهحدود 

استان یک جامعۀ  نابالغ بوده  که گویی هشتاد فیصد این جمله  غیر مستقیم میرساند که  جامعه با فرهنگ هرات ب 

که  وجود نداردپـُر رویی و طرفدار خیانت کاران دزدان و چپاولگران اند؟؟؟  ازین بیشتر امکان قباحت  ،جامعه

یعنی ممکن است این آراء . میدهد ثابتدر حالیکه حقیقت عکس این ادعا را .  ذاشته استگکمیسیون آنرا به نمایش 

 .عبدهللا عبدهللا این توطئه علیه اشرف غنی براه افتاده استباال آوردن بدون تقلب از اشرف غنی بوده ولی برای 

 

این ادعا کمال بی شرمی وبی وجدانی ازستاد انتخاباتی کسی است که کمیسیون انتخاباتی اورا  میخواهد منحیث رئیس 

مستقیم به امر شرکت سهامی کرزی انتصاب کند، دایرکت شده است که بمجرد اعالم آرای غیر ءجمهور بر خالف آرا 

این نماشنامه . را بازی کند که کمیسیون انتخاباتی مورد سوال قرار نگیرد یباطل شده باید ستاد انتخاباتی عبدهللا نقش

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140420_k02-af2014_herat_invalidated_votes.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140420_k02-af2014_herat_invalidated_votes.shtml
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ات مربوط به عبدهللا باشد، پس نقش دهندگان در هررأی کمیسیون انتخاباتی متوجه نیست که اگر هشتاد درصد آرای 

 .   تاریخی مردم با فرهنگ هرات باستان را  غیر مستقیم زیر سوال برده است

بقول معروف حقیقت هیچگاه پنهان نمی ماند زیرا چندین شاهد عینی که زندگی شان از ترس دزدان بی رحم باند 

 : که ند، آنها از چشم دید خود چنین بیان داشتندکن نخواستند هویت شان را افشا کرزی و شرکایش در مخاطره است،

شمارش آرا ما به چشم سر دیدیم که یکی از کاندیدها بنام اشرف غنی احمد زی بیشترین  هنګامدر  است خداوند شاهد 

فیصد  در کل تخمین کرده میتوانیم  ولی  13ــ  14را از آن خود ساخته است که به حساب تخمین رای او را از  ءآرا

نی مختلفه یا قرنطین کرده اند ویا باطل یوااختیار داران کمیسیون انتخاباتی بیشترین رای شخص یاد شده  را تحت عن

 . ساخته  اند 

انتخابات و حامیان آن با رسانه های مقتدر دست یکی کرده ملت افغانستان را بار دیگر در منجالب  سیونخالصه کمی

انتخاباتی میخواهد در اذهان جهانی ، افغانها  را چنین معرفی کنند که گویا  اکثریت کمیسیون .  بدبختی غرق میکنند

این ادعای غیر . خود این ملت بودند که چنین بی مغز ونا بالغ اند که رای خود را برای قاتلین آشکار خود داده اند

 . کرده است  رنقین کمیسیون مستقیم کمیسیون انتخاباتی که علیه مردم  اعمال شد ننگ تاریخی را به جبین ا

او نمیتوانند اراده مستقل  شارۀکرزی قرار دارد وبدون اتیم مافیائی جفای آشکار کمیسیون انتخاباتی که تحت نظارت 

 . چپ وراست بچرخند( کرزی وشرکا ) باید به خواست بادارش، . داشته باشند

ت با شرکت چنین وسیع و بزرگ درمراسم رای دهی  هم اکنون تمام خبرگان آگاه  و شریف وطندوست میدانند که مل

ازینرو  هیچ . که نوع بیداری آنها را به نمایش گذاشت  ممکن  نیست که رای به قاتلین و دزدان سرگردنه داده باشند 

 .  وطندوستی  نمیتواند بیداری آنها را با عمل کرد کمیسیون انتخاباتی زیر سوال ببرد 

بانی،  تا ازاو تقاضای یملت جز خداوند، نه رسانه مقتدر دارد ونه پشت.  ان دوراستبقول معروف زمین سخت وآسم

باید پس ملت در برابر چنین جفای آشکار چه باید  کند؟ کمیسیونی که منحیث نمک جلو فاسد شدن را . دادخواهی کند

 ختم          .انا هلل وانا اله راجعون. میگرفت بد بختانه خودش گندید و در فساد غرق شد

 شعر سیف فرغانه شاعر قرن هفتم وهشتم هجری قندوزی توجه نمائیداین  در ذیل به 

 

  ناچار کاروان شما نیز بگذرد

       

 بـــــــر دولـــــــت آشیان شما نیز بگذرد           این بوم محنت از پی آن تا کند خراب

 بــــــر بـــــاغ و بوستان شما نیز بگذرد        باد خزان نکبت ایـــــــــــام نــــــاگهان

 بــــــــر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد         آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

 ایــــــن تیزی ســــــــنان شما نیز بگذرد          !ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز

 ـــیداد ظالـــــــــمان شــــما نیز بگذردبــ         چون داد عادالن به جهان گر بقا نکرد 

 این عــــوعوی ســـگان شما نیز بگذرد   در مملکت چوغرش شیران گذشت و رفت 

 گرد سم خــــــــران شما نیز بگذرد           آن کس که اسپ داشت،غبارش فرونشست

 شما نیز بگذردهــــــــــم بر چراغدان           بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت 



  

 

 

 5تر 5 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

 نــــــــــــــــاچار کاروان شما نیز بگذرد         زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت 

 تــــــــــاثیر اخـــــــــتران شما نیز بگذرد           !ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

 نیز بگذرد نـــــــــوبت ز نـــاکســـان شما    این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید 

 بــــــعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد       بیش از دو روز نبود از آن دگر کسان 

 ی کــــــمان شما نیز بگذرد تــــــا سختی               بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

 نیز بگذردایــــن گل؛ ز گلســـــــــتان شما           در بـــــــــاغ دولت دگران بود مدتی

 ایـــــــن آب نـــــاروان شما نیز بگذرد        آبی ست ایستاده در این خانه مال و جاه 

 ی شـــبان شما نیز بگذرد ایـــــــن گرگی    ! ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طمع

 بگذرد هـــــــــم بر پــــــیاده گان شما نیز    پیل فنا که شاه بقا مات حـــــــــکم اوست 

    سیف خواهم که به نیکی دعای! ای دوست

 ک روز بــــــــــر زبان شما نیز بگذردـــی 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBLXvTG5pXs 
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