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 انتخابات افغانستان و ميديای افغانی
 تحريف تاريخ وپوشاندن حقايق برای پشتيبانی ازآانديدان

 
آردن مجالس نان دهی وپول برای اغفال مردم بينوا و درين روز ها آه بازار تبليغات غير واقعی ای خريد آراء، دائر 

 در هر گوشه و آنار مملكت جنگ زۀ ويران ما  بسيارگرم ،محتاج افغانستان و بيشتر به منظور شست وشوی مغزی
است، ميديای افغانی علی الخصوص دستگاه های تلويزيون های داخلی و خارج افغانستان هم در جنجال انتخابات رياست 

 . سهيم و فعال هستندجمهوری
اينكه در چنين شرائط دشوار انتخاب يك رئيس جمهوری آه اندك دلسوزی ای برای ملت مظلوم و بينوای افغان داشته 
باشد و با پشتيبانی از جنگ ساالران، جنايتكاران جنگی سه دهۀ اخيرافغانستان و سوداگران مواد مخدره بازهم مملكت را 

را به ظلم و بينوائی بيشتر نكشاند و خود نيز سابقۀ جنائی نداشته و از تعليم و سويۀ الزم برای به تباهی و سقوط و مردم آن
 آانديد اعم از جنايتكار جنگی، ۴١اشغال باال ترين آرسی اجرائيوی مملكت برخوردار باشد، واقعا دربين گروپ  مزدحم 

 اما با در نظر داشت شرائط قانونی آانديد آه متاسفانه نه .آم سوادان افراطی، اآثرًا بيتجربگان وامثالهم، آارآسانی نيست
حامد آرزی و نه آمسيون غيرمستقل انتخابات آنرا مراعات مينمايند، هستند آسانی آه  سابقۀ جنايات جنگی  نداشته وتا 

ی و داآتر حدی مجرب بوده و از سويۀ تعليمی عالی هم برخوردار اند، آه ازان جمله ميتوان داآتر اشرف غنی احمدز
. رمضان بشر دوست را استثنًا از گروپ جنايتكاران سابقه دار جنگی منجمله شهنواز تنی، فهيم و داکتر عبداهللا جدا نمود

با شرائط اشغال افغانستان، حضور عساآرخارجی مختلفه،  اينكه دو آانديد مذآور درمقام رياست جمهوری آينده
ك همسايه، فعاليت جنايتكاران جنگی آه از جانب پارلمان و رئيس جمهور مداخالت دشمان واقعی ای مملكت يعنی ممال

گرديده اند، موجوديت گستردۀ عمال مواد مخدره وباالخره امكانات شرايط اجتماع ويران مملكت، تا آدام حد و » !؟«عفو
ش شخصيت های جديد، سرمه ولی با آزماي. حدود در پيشبرد امور مادر وطن موفق ميباشند، اينرا بايد آينده روشن بسازد

های آزموده شده را ملت افغان هرگز نبايد چانس آزمايش ناآام دوباره را بدهد،  ورنه همان آش خواهد بود و همان 
 !آاسه

باری متاسفانه می بينيم آه سرمه های آزموده را علی الرغم سوابق ناآام آنان مانند  آقای حامد آرزی و برخی را با 
 قابل انكار وی مانند داآترعبداهللا در صدر موفقيت در مجالس نان دهی وتقسيم پول آه به اشتراك گذشتۀ سياه و غير

مردم مظلوم و فقير افغانستان آه با وجود درك و شناسائی و ارزيابی آانديد ها، » حتی تا چهل و پنجاه هزار« هزاران
 .داری و اجتماع نموده است، قرار ميدهدبازور و فشار قدرتمندان محلی و لقمه نانی، آنانرا وادار به طرف

البته رول امريكا و تصميم گيری ممالك ذيدخل در اشغال افغانستان را درين انتخابات پوشالی ای غير مردمی و 
غيرديموآراسی نبايد از خاطر ها بدور داشت، با ٱنهم اگر اندآی مراعات مفهوم و منظور واقعی از مراجعه به آرای 

دارۀ آرزی و آمسيون بی آفايت و غير مسئول انتخابات صورت ميگرفت، اقًال برای نسل امروز و عمومی از جانب ا
     !فردای مملكت و تاريخ يك درس امانت داری و مسئوليت داده ميشد آه نشد

 
سال ١٩ بهر حال در مورد رول ميديای افغانی، تلوزيون آريانای آليفورنيا به رياست محترم نبيل مسكينيار آه از عرصۀ

چنانچه آه در . به اينطرف فعاليت مطبوعاتی بيرون سرحدی ای افغانی دارد، در موضوع انتخابات هم آامًال فعال ميباشد
برعالوۀ سهم گيری خود آقای مسکينيار در موضوع » از گپ گپ ميخيزد« و » نگاه « پروگرام های مختلفه مانند 

 .ان هم از هر جای دنيا در زمينه، نظريات مختلفه ابراز ميدارندانتخابات رياست جمهوری، از طريق تلفون هموطن
 جوالی يكی از ٢۶ روز جمعه »نگاه « درين مباحثات البته آه گروپ های مختلفه سهم ميگيرند، منجمله در پروگرام

مت مينمود، آه به طرفداری ازداآتر عبداهللا ، آقای مسكينيار را در مذمت از وی مال» فروتن « هموطنان بنام آقای 
با در نظر . و خانۀ مقدس آعبه زيارتگاه مسلمانان رابار بار شاهد می آورد» ج«ضمنًا برای تائيد نظريات خويش خداوند 

داشت احترام به نظر و عقايد سياسی و اجتماعی هر هم وطن، ضرورت سوگند خوردن در مسائل سياسی و ياد آوری 
 چانس بدست نيامد آه در مباحثه اينجانب هم سهم گرفته و مودبانه افسوس آه. اماآن مقدسه ضرورت نخواهد بود

، زمانيكه عساآر مسعود با انتقال ١٩٩٣بياد دارند آه داآتر عبداهللا درفروری سال » فروتن« ميپرسيدم آه آيا جناب آقای 
ار و امثالهم به چه آار و توپخانه باالی آوه تلوزيون در شهر آابل و بمباردمان بی امان مناطق سيلو، جمال مينه، افش

آه ثبت تاريخ ميباشد، نه تنها غير نظاميان و اهالی » قتل عام افشار« منصبی اجرای وظيفه مينمود و با تراژدی بزرگ 
» ١«مظلوم ما آه اآثرًا مردمان شريف هزارۀ ما بودند، جان های خويش را از دست دادند، بلكه بعدًا عساآر مسعود

 .لی گرديده و جنايات غير قابل باوری را بر زنان و دختران معصوم هموطن ما مرتكب گرديدندداخل منازل ويران اها
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امروز آه داآتر عبداهللا از امنيت و استقرار و حق شناسی وعده ميدهد، جز اينكه اشك نا اميدی و حسرت از ديده فرو 
   !بريزيم آار ديگری نميتوانيم

 
ينيار در پروگرام از گپ گپ ميخيزد موضوع انتخابات بی لجام افغانستان را  جوالی آقای مسك٢٩بازهم روز چهارشنبه 

درين روز هم يكی از هموطنان ما بنام آقای جاهد همراه آه پدر مرحوم شان داآتر فتاح همراه يكی از . عنوان نمود
اس تليفونی به قيد قسم و گفتار طوالنی از شخصيت و لياقت و پاك شخصيت های برازنده و شريف مملكت بودند، در تم

دالئل ايشان گويا صرف تجربۀ ماموريت در قنسلگری هائی بوده آه هنگام پوست . داآتر عبداهللا ياد نمود» !«سرشتی
  .وزارت خارجۀ داآتر عبداهللا به ايشان سپرده شده بود

وصيه مينمود آه ديگر از اوضاع نابسامان و جنگ در افغانستان اسمی ازعجايب روزگارآقای جاهد به آقای مسكينيار ت
و بايد به اشخاصی مانند داآتر عبداهللا فرصت داده شود تا آار » جنگ درافغانستان تمام شده است« نبرد و ادعا مينمود آه

   ؟!های مهم و نيكی در آيندۀ مملكت صورت دهند
آور قوای اشغالگر در افغانستان، منجمله در مناطق پشتون نشين و قتل اينكه آقای جاهد همراه از بمباردمان های 

باالبلوك » ٣« نفر در١۴٠هزاران بی گناه و از دست رفتن خانه و آاشانۀ آنان چيزی بخاطر نياورده و فجايع آشتار 
رو شهادت حملۀ آتشبا» ٢« طفل و بزرگ در مراسم عروسی ای  شاوليكوت واليت قندهار٩۵واليت فراه، قتل عام 

 مظلوم، اآثرًا زنان و اطفال، در مراسم  خيرات در وزير آباد واليت هرات وآشتار واليت لوگر و آنر ٨۵بيشتر از 
مشت نمونۀ خروار، هر آدام را  از ارزش فجايع بشری خالی ميدانند، جای نا باوری و افسوس است، وگر نه ... وو

آمسيون نظارت بر حقوق يا  Human Rights Watchور سه روز قبلتعداد تلفات در افغانستان به اساس آخرين راپ
نه تنها با آثرت بمباردمان های قوای بيگانه، بلكه در اثر عمليات انتحاری طالبان و مين گزاری های پراگندۀ آنان  بشر،

  . می پيمايدهم، قوس سعودی وحشتناك و غير قابل آنترولی را با تلفات عظيم و بيجا گشتن غير نظاميان بيگناه،
گرديده باشد ، پس ازدياد روز » ختم « به گفتۀ آقای جاهد همراه در افغانستان جنگ زدۀ ويران» واقعًا« اگر جنگ 

افزون عساآر خارجی آه دامنۀ آشتار بی گناهان را وسعت بخشيده است، به چه دليل صورت ميگيرد؟؟ عساآر خسته 
چرا اينقدر مهم » ناتو« د؟؟ تالش برای افزودن  بيشتر عساآر ممالك عضو از جنگ عراق چرا به افغانستان فرود می آين

و حياتی گرديده است؟؟ نخير آقای جاهد همراه،  متاسفانه در شرائط نافرجام فساد اداری و عدم همكاری و تساند قوای 
يت آنان و آشمكش برای ثالثه به منظور استقرار صلح و باز سازی در افغانستان، موجوديت جنايتكاران جنگی و فعال

هرچه بيشتر منافع شخصی اين گروپها ووابستگی آنان با همسايگان غدار، ختم جنگ،  مژدۀ صلح وبرقرای امنيت در 
  ! سر زمين آبايی ما، خواب است و خيال

 
 بی بی سی در مورد انتخابات افغانستان، اميد اين مختصر بتواند اوضاع ديموآرات  امروز اينهم چند سطری از سايت

 .بودن و شفاف بودن انتخابات را در مملكت ما بيان نمايد
در سبز رنگی که . تپه ای خاکی که شهر چاريکار در شمال کابل را زير نگين دارد، پر از رنگ های آبی و سبز است

اينجا و آنجا هواداران عبداهللا عبداهللا، از نامزدان انتخابات رياست جمهوری افغانستان برای خود برگزيده اند و آبی هم 
 .رنگ آشنا برای زنان برقع پوش افغان

ر می زنان ديگ. در ميان حلقه ای از زنانی که دورم جمع شده بودند، تنها روشن گل با نام و نشان آقای عبداهللا آشنا بود
  .گفتند شوهران و يا هم پسران شان آنها را به اين تپه آورده اند

 
 دنياب گرد نموده است آه در صورت انتخدي تهداي گفته شد آه داآتر عبداهللا، گوی جوال٣١، روزدي »نگاه« در پروگرام 

 به اتفاق طرفداران دست به مظاهرات خواهد زد و نظم عامه ی افغانستان، وی جمهوراستي به مقام ری حامد آرزیآقا
 چشم عصر خلق توتيماشااهللا داآتر صاحب انست.  نمودندني چنشاني مثل چهار سال قبل آه گروپ اد،يمختل خواهد گرد

 تا امروز خواب راحت را به چشم هموطنان ان،ي با ادغام با پرچم شانۀ و گروپ مربوطشانيو پرچم آه بدن شك ا
 ی شورای دهه ها همراه و حامم آخوندیي رژنيقي آه به معضلۀ انتخابات ايران ازدي تقلنباريا. مظلوم ما حرام فرمودند

  !فرمود سنگ خواهند ۀ را حوالیري ت،ی المللني بی قواتي مظاهرات، با موجودی بوده است، با بر گزارارنظ
 

 باری برای اشغال آرسی رياست جمهوری افغانستان، منحيث باالترين مقام قوۀ اجرائيه، نبايد آنانيكه با سوابق جايتكاری
اعم از همكاری نزديك با اعضای جمهوريت ديموآراتيك خلق آه عاملين بربادی بنيادی افغانستان، شهادت يك و نيم 

وب شده اند، و يا با اعضای گروپ های مختلفۀ تنظيم هايی آه با تخريب آابل  مليون آواره ومعي٧مليون نفوس آشور و 
 . هزار سكنۀ بيگناه آن نوع جديدی از جنايات بشری را اساس گذاشتند، انتخاب و يا انتصاب گردند۶۵و آشتار 

عاهدات غير ملی با همكاری نزديك داآتر عبداهللا و رول فعال وی با گروه جميعت ربانی وعضويت شورای نظار آه م 
 توسط آن به امضاء رسيده است، فريب ملت سابق، دشمن ملت افغانستان، دقيقًاای خنجان و جبل سراج با اتحاد شوروی 

 تجزيۀ مادر وطن را  به پيروی از همان معاهدۀ ناکام خنجان،آه بازهم»  فيدرالی« افغان با وعده های سر خرمن رژيم 
  .ز و قابل پذيرش نيستدر قبال خواهد داشت،  ديگر جائ
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 :نوت 
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