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  2از  1 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

                                                    
  2009/6/16ماللی موسی نظام                                                                                                              

  
  

 مي ومستقیانتخابات آزاد، سر                                    
   وافغانستانراني درای جمهوراستي انتخابات رانيجرازه ای  شم

 
 

 مردم و ی برا، حكومت مردمیعني ی، واقعیموآراسي مظهر د،ی جمهوراستي چه راي باشد و ی آزاد چه پارلمانانتخابات
 اري اختها  را درجوامع مختلفه نظر به شرائط آنیتيص  چه شكل وخای بشری های آزادۀدي پدني انكهيا. توسط مردم است

  به منظور تعين انتخاباتیاصل برگزار .باشدي آن اجتماعات وابسته می هایئرسا  نااي البته آه به رشد سالم و د،ينمايم
  انتخابات بنابران،گرددي میري گجهي و نتیابي ارزتي واقلتي اآثر شمارش آراءآه به اساسمردم است  ازجانب ندگانينما
  .  صورت بگيردمي مستق وی بصورت آزاد، سرشهي همديبا
 ی شرافتمندانه و بروآامًالگاهی  هم هستند، یموآراسي آه علم برداران دشرفتهي در ممالك پی طرزالعمل حتني امتاسفانه 

 وعدم  آه با تقلبميدي دكاي امر دورۀ قبل آنرا در انتخاباتۀ آه نمونرديگي آراء صورت نمقي دقی جمع آوری هاتيواقع
 یروزي آراء رانموده و پتي اآثری ادعاداي و فلوراي پنسلوانالتيدردو ا» جارج بوش« بر سراقتدار گروه محاسبۀ صحيح،

 .دندکر قبضه گري چهار سال دیوقدرت را برا  اعالم نمودندشرايحزب خو
 موجه نشان دادن آنچه را آه اوراق ی است آه برایاسي سبي فركي انتخابات صرف قتي ممالك عقب مانده درحقاکثردر
 گروه اي زمامداروی هاتــيند فعالند تا بتوانآور می  اجرا درۀ به مرحل به نحوی آند،یحكم م نهيزمدر یانون اساسق
  .تحميل مينمايند لت م، بر آنان به هرحالآه را بدهد ی اعمالی در پارلمان را قدرت اجرا مردمندگاني نما»ظاهر«به
 

 روز قبل  چهار دورآنني آه دهم»واليت فقيه« ب  متعصیخوند ها آی مملكت دآتاتورران،ي ای جمهوراستي رانتخابات
 ست،ي گونه حكومت مردم استوار نچي هیآه نه تنها برو اشديب آشكارام آامًالبي تقلب و فركي بارز ۀ نموند،يبرگزار گرد

جازات اطفال  دوم و با پامال حقوق زنان و مۀج ساالنه بدری مملكت دراعدام هاني حقوق بشر، ایبلكه بانقض دائم
 سه ني قدرت است آه درقبضۀ جدال بر دوام وكيبنابران انتخابات و مراحل آن صرف .  قراردارد درجهان اولۀبدرج
 اينکه چرا ايندوره انتخابات شکل بازتری بخود گرفت، تظاهررژيم گويا به .گرددي چند نفر محدود دست بدست منيدهه ب

طراشتراک آزادی خواهان وتقلب گسترده از جانب احمدی نژاد وخامت حاصل نحوی ازديموکراسی بوده که نتايج آن بخا
 الح طلبان و نسل جوانـــاز اص یاديـــز عدۀ  مورد استقبالی موسوني حسريصدراعظم سابق، منمود، طوريکه 

ست بازی د درحاليکه.  قرارگرفت که پيروزی حتمی  ای نامبرده را گواهی ميدادتهران شهر دری مخصوصًاطرفدارآزاد
 چون و ی بیروزي نمود و خود پروني را از صحنه بی جمهور بر سر اقتدار وسي نژاد رئی محمود احمدایآشكارهای 
 به آجا انيراني ای و خارجی داخلی مظاهرات و آشمكش هانكهيا. دکر اعالم گري چهار سال دی را براشي خویچرا
  . خروار خواهد بودۀ آموزد، مشت نمونی ما افغان ها میبرا راني آنچه آه انتخابات ای است ولیگري سوال درسد،يم
  

درينكه از افغانستان به حيث يك مملكت اشغالی، نبايد  توقع هرگونه اصول مردمی و رول فعال ملت محروم را  در چنين 
 شترنج اينكه امريكا بحيث تصميم گيرندۀ قاطع در مورد مهره های. جرياناتی داشت، البته آه واضح و مبرهن است

سياسی افغانستان دست باال دارد، هيچ شك و شبهه ای موجود نيست و هر آسيرا تصميم امريكا بخواهد،  همان خواهد 
 با زر و گويا ولی اينكه مردم بيچارۀ ما يا با خريد آراء و يا با زور حكام ، والی و بقيه مامورين و قدرتمندان محلی،. آمد

دردناک هست که ميبينيم که امروزيك .  رای را ميداشته باشند، افسوس فراوان دارديا با زورمجبوريت رفتن به صندوق
  .ملت آزاده و سربلند را سرنوشت شوم و فقر با قبول اجبار و مظالم، چگونه بيچاره و سرافگنده ميسازد
تيصال از موجوديت آمسيون مستقل انتخابات آه کامًال مغبون ووابسته ميباشد، رييس آن آقای عزيزاهللا لودين با اس

  ايتکاران وابسته درـــــده ای از جنــــايد که با عــجنايتكاران جنگی و جنگ ساالران در لست آانديد ها مينالد و ادعا مينم
 .پيش نمی برد» وظيفتًا« سال جنگيده است، ولی آاری را درزمينۀ قانونيت انتخابات١٢ جنگ های افغانستان

وقت داشت تا امور مربوط به انتخابات را سازمان دهی بدهد آه مانند اآثر آارهای  سال ۵اين آمسيون بی آفايت 
 نتيجتًا برعكس نصوص قانون اساسی، انتخابات .دننافرجام، گناه اين سهل انگاری بزرگ رايكی برديگری حواله مينماي

شايد در آمتر . يق درامدرياست جمهوری بدون موجب به تعويق افتاد و حكومت آرزی از نگاه قانون به حالت تعل
  .مملكت جهان چنين حالت مسخره ای  در امور انتخابات رونما گشته باشد



  
 

 
  2از  2 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

قبل ازينكه آار به پای صندوق های آراء بکشد، تقلب و دست بازی در قسمت آارت های رای دهی از باور و گمان 
ان است، چون بنام های زنان آارت های طور نمونه در آنر تعداد آارت به اسمای زنان بيست چند مرد. بيرون شده است

در لوگر حتی آارت هايی ....پيسا هزاران آارت به آودآان نو تولد و تذآرۀ آنان تعلق ميگيرددرآا. تقلبی صادر ميگردد
در مناطق جنگ زده و پر آشوب مملكت، اوضاع ......ديده شده آه تاريخ تولد رای دهنده را سال آينده قيد نموده است

اطق تحت تسلط طالبان، البته آه به اساس در من.آنقدردرهم و برهم است آه حدود و وثغوری برآن نميتوان تعين نمود
قوانين متداولۀ خود آنان اجرات صورت ميگيرد آه ارتباطی  با حكومت آرزی و جريان انتخابات آن نميتواند داشته باشد 

  .     و البته که نصاب رای دهی را متاثر ميسازد
 

بزرگ » !«آه انتخابات ايران را يك پيروزیباری گويا افغانستان به نمايندگی حامد آرزی اولين مملكت جهان است 
رئيس جمهور افغانستان با خوشبينی ای مفرط، باوجود آشوب و نا آرامی های ناشی از آن،  BBC دانسته و به قول

 :  جريانرا کامًال ديموکراتيک و موفق دانسته است 
احمدی نژادبه حيث رئيس جمهور ايران آقای آرزی انتخاب محمود . حامد آرزی از پيروزی احمدی نژاد استقبال آرد« 
:" درين اعالميه همچنان ذآر شده است آه . خواند" گامی در جهت سعادت و پيشرفت هرچه بيشتر آشور ايران" را

 »." انتخاب داآتراحمدی نژاد با رای قاطع مردم ايران، يك گزينش شائسته برای تداوم پيشرفت و آسايش ملت ايران است
آرزی ازهمان ابتدای به قدرت رسيدن، با رژيم آخوندی ايران تمايل و رضائيت استثنائی داشته و آن ميدانيم آه حامد 

، حامی ودلسوز مردم افغانستان و آمك رسان »!«مملكت را درهر مرحلۀ از تاريخ معاصر افغانستان، هميشه پشتی بان
 .به ملت افغان ميداند

ن اطالع ندارد آه همين االن در زاهدان به دنبال بم گزاری چند روز قبل با چنين استقبالی، شايد رئيس جمهور افغانستا
در حاليكه برای .  نفر افغان بدون وآيل و محكمۀ با صالحيت، در انتظار اعدام خويش بسر ميبرند٣٠در يك مسجد، 

برای  رهايی آنان توقيف يك خبرنگار در ايران و دو خبر نگار در آوريای شمالی ، امريكا و جهان در تالش فراوان 
  !گشتند، متهمين بی نوای افغان از حقوق انسانی و مملكتی ای خويش آامًال محروم و بی دفاع هستند

 
البته که  موجوديت جنايتکاران جنگی و عمال احزاب . باری بزودی نوبت انتخابات عقب افتادۀ افغانستان هم فرا ميرسد

 .ال تصويب گرديده استتنظيمی دولت های ناآام گذشته هم قدرتشان قب
اينكه ناآامی هشت سالۀ حامد آرزی در براورده شدن حداقل بهبود فساد اداری، اوضاع نابسامان اجتماعی وبروز 
انارشيزم گسترده ايكه مملكت را به يك اقتصاد ضعيف ترين و بی امنيتی مطلق سوق داده است، هيچ درس عبرتی برای 

چطور . ا نميگردد، خود سواليست آه جوابی را نميتوان برای آن سراغ نمودخود وی و حكومت جديدالتشكيل اوبام
آزموده های بی نتيجه آه با مليارد ها دالرمصرف امريكا و جامعۀ جهانی هيچ گونه تغير مثبتی را برای صلح وباز سا 

 آرزی آه با رسوخ قومی زسی درافغانستان و درمنطقه نتوانسته اند وارد نمايند، بازهم آزمايش ميگردد؟ چگونه حامد
 سال ۵موفق نگرديده است آه حتی واليت ناراضی و پر آشوب قندهار را به يك امنيت نسبی برساند، قادر خواهد بود آه 

ديگری با حفظ و حمايۀ جنگ ساالران و جنايتكاران جنگی، مقتدرين خلق و پرچم و تنظيم های جهادی دردورخويش 
مردم بينوای افغانستان ازين عمل، صلح و بازسازی نا فرجام و موعود را سازمان ودرپارلمان، باعدم رضايت مطلق 

 دهی دهد؟
با يک انتخابات تقلبی، به آرزوی بزرگ ادامۀ مقام رياست » عجالتًا« به هرحال به دنبال موفقيت محمود احمدی نژاد

دان محلی و مامورين بر سرقدرت، به زودی با آمك حكام وقدرتمن جمهوری ايران، رويای بزرگ حامد آرزی همچنان
  .جامۀ حقيقت خواهد پوشيد

  
ايران بدون شك از آغاز دآتاتوری آخوند های متعصب درين سه دهه، در تمام ادوار بدبختی های ملت افغان، از هيچ 

ت بی از تهاجم ناروای فرهنگی آه حكوم. گونه آوشش د رسانيدن ضرر و زيان به ملت مظلوم افغان دريغ ننموده است
آفايت آابل آنرا در مطبوعات آشور، علی الخصوص در قسمت تخريب لسان ارزشمند و اصيل دری افغانستان مجاز 
دانسته است تا ارسال مليون ها آتاب به منظور تفرقه اندازی بين اقوام شريف افغان، يا تالش برای نفوذ غير مجازمذهبی 

سال اسلحه از زمان حكومت ناآام ربانی و احمد شاه مسعود و تقويۀ ايران در بين اقليت شعيه مذهب ما و باالخره ار
طالبان، با صدور مين های مخرب و سالح ساخت چين برای آشتارهرچه بيشتر بيگناهان، همه را همين دولت آخوند 

يك و خير تا زمانيکه رژيم سفاک آخوندی بر قرار است، ايران هرگز نميتواند يك همسايۀ ن!  های مزور سازمان ميدهد
 رويای ناکام تجزيۀ سرزمين اجدادی ما، علت اصلی ای همه. خواه برای ملت رنجورو بی دفاع افغانستان شناخته شود

و نا بسامان ه ياد آوری دردناك اوضاع رقت بارالبت.  تالش واميدارد را به اينهمهدسايسی استکه دولت موجودۀ ايران
اين مبحث بيرون است آه ياد آوری آنهم درد و افسوس فراوانی را البته که مهاجرين محتاج افغان در ايران از حوصلۀ 

  .در قبال دارد


