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 تفتیش صد در صد آراء
 یا پروژۀ احمق سازی امریکا در افغانستان

 
عام و ملت زحمتکش و رنجدیدۀ افغانستان به منظور نجات از بربریت زورمندان و جنگساالران مستبد با باورمندی 

ریاست جمهوری افغانستان، به پای صندوق های رأی رفته و 1131تام و با اخالص مندی تمام در دو دور انتخابات 
با قبول هرگونه خطر حتی خطر جانی رأی شان را برای انتخاب رئیس جمهور مملکت استعمال نمودند، این ملت 

دارد، با اطمینان بر اینکه شاید انتخابات سرنوشتش را رنجدیده که خیانت، فریب، تقلب و جنایت را در قاموس خود ن
تعیین می کند و با باورمندی اینکه سرنوشتش در دستان خودش است، انتخابات را وسیلۀ نجات دانسته و با پایمردی 

 .نشان داد که تحول مثبت در زندگی می خواهد
 

گران سیاسی در انتخابات با انجام تقلب نگذاشتند که بازی! انتخابات انجام پذیرفت، نه یک مرتبه بلکه دو مرتبه!  بلی
این انتخابات در مرحلۀ اول سرنوشت ساز باشد، با تالش فراوان و انجام تقلب انتخابات را به دور دوم بردند، مردم 
با تحمل مصارف گزاف رفتن به دور دوم انتخابات را نیز پذیرفته و بیشتر از پیش در پروسۀ رأی دهی سهم 

 :، تفاوت های عمده ایکه دور دوم انتخابات با دور اول داشت از این قرار اندگرفتند
 

 1 –   در دور نخست انتخابات ملت برای تعیین رئیس جمهور و نمایندگان شوراهای والیتی به پای
 .صندوق های رأی رفتند اما در دور دوم صرف رأی برای تعیین رئیس جمهور بود

 2 –  جنی از کاندیدان در رقابت بودند اما در دور دوم صرفاً دو کاندید، رقیب هم در دور اول انتخابات در
 .بودند

 1 –   در دور اول انتخابات مبارزات یا کمپاین های انتخاباتی کاندیدان گوش های ملت را کر نموده و
دور دوم هریک از کاندیدان درجنی تالش داشتند که طرفداران بیشتری را به نفع خود جلب نمایند اما در 

 .انتخابات فضاء به گونۀ دیگری بود
 2 –   داکتر عبدهللا عبدهللا با کسب بیشترین رأی پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعالن شد، در

 .حالیکه داکتر اشرف غنی احمد زی با کسب رأی کمتر از عبدهللا برندۀ مقام دوم معرفی گردید
 5 – مایۀ عده ای از کاندیدان ناکام دور اول و با اتکاء بر آراء خود در دور داکتر عبدهللا عبدهللا با جلب ح

اول خودش را پیروز مطلق انتخابات دانسته، در دور دوم انتخابات به تبلیغات سرسری اکتفا نمود و بجای 
در حالیکه رقیب او اشرف غنی احمدزی با . راه اندازی کمپاین انتخاباتی مصروف حکومت سازی گردید

ار جدید در دور دوم انتخابات کمپاین خانه به خانه را آغاز نموده و ضمناً با جلب حمایۀ عده ای از ابتک
 .شخصیت های مطرح  و با نفوذ کشور برندۀ آرای ملت افغانستان گردید

 

ودن همزمان با ختم پروسۀ رأی دهی دور دوم انتخابات، داکتر عبدهللا عبدهللا با کسب معلومات در زمینه پائین ب
آرای خود نسبت به رقیبش یعنی با کسب اطالعات در مورد پیروزی رقیبش در انتخابات موضوع تقلب را بهانه 
گرفته و ماجرا جویی معمولش را آغاز نمود، موصوف تمام راه های قانونی را مردود دانسته و تأکیدش فقط یک 

 .چیز بود که تقلب شده
و تیم انتخاباتی اش که در مجموع از عناصر احساساتی و بی تجربه تشکیل یافته است، گاهی  داکتر عبدهللا عبدهللا

هرگونه راه حلی که برای ! در سنگ می زدند و گاهی هم  در چوب، گاهی در نعل می زدند و گاهی هم در میخ
ین روند فکاهی ساخته و شان پیشکش می شد، می گفتند قبول نداریم و این امر تا جایگاهی پیشرفت که مردم از ا

بر زبان ها جاری شد، عادی ترین فرد ملت از این کار به شرم ها شرمید اما « گل مرجان یی نه منی»جمالت 
پافشاری تیم عبدهللا عبدهللا بر صورت گرفتن تقلب گسترده و سازمان .  عبدهللا عبدهللا و تیمش هیچ به خود نگرفتد

ی کشاند که روابط این تیم با تمام نهاد های قانونی ملی قطع گردیده و دروازه های یافته در انتخابات، سخن را به جای

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mihan_zarghun_ahmaq_saazie_amrica_dar_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mihan_zarghun_ahmaq_saazie_amrica_dar_afghanistan.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

وزیر خارجۀ امریکا در میان " جان کری"راه حل قانونی بر انتخابات بسته گردید تا اینکه پای بادار زورمند شان 
 .آمد

 

و این دیگری که هیچگاهی   به افغانستان، آن یکی که خواهان اعالن حکومت موازی بود" جان کری"با آمدن 
حکومت موازی را نمی خواست، یک باره مانند دوستان دیرین در کنار هم آمدند، تو گوئی که اصالً هیچ مشکلی در 

 ! تن در دادند« وحدت ملی»میان شان نبوده  و بعد از آن همه غر و فش به تشکیل حکومت 
پوشش آن همه لجاجت های انجام شدۀ این دو  در اصطالح، مفهوم خوبی است که برای« حکومت وحدت ملی»

 تیم در برابر همدیگر برای ملت ارائه گردد اما برای آنانیکه اصل قانونمند انتخابات را دنبال می کنند چی؟ 
 

 آیا در چشم آنان نیز می توان خاک زد؟ 
 

به توافق رسیده اند « ملی وحدت»آقایان عبدهللا عبدهللا و داکتر اشرف غنی احمدزی در یک طرف بر تشکیل دولت 
و در طرف دیگر برای نجات از اعتراضات ملت، پروژۀ احمق سازی شمارش و تفتیش آراء صد در صد را به 

 .شکل سمبولیک به راه انداخته اند
آقایان عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی خوب می دانند که در آینده چه خواهد شد اما در آن طرف پروژۀ احمق سازی 

ی از جوانان را مصروف نموده اند تا به ملت بنمایانند که از طریق تفتیش آراء، راه را برای شفاف سازی شان مشت
 ! و تشکیل حکومت مشروع باز می نمایند

کاندیدان محترم ما شاید همه روزه دور از انظار حامیان شان بر سر تشکیل حکومت مورد نظر شان مشوره های 
ف پروژۀ احمق سازی شان زد و خورد هائی در مخالفت با چگونگی تفتیش صورت زیادی داشته باشند ولی آن طر

اکثر حامیان این هر دو تیم به خوبی دانسته .  می گیرند حتی بعضاً هم به برخورد های فزیکی جانبین انجامیده اند
روی یکدیگر درد و اند که تالش در به ریاست جمهوری رساندن این آقایان بیمورد است و این جوانان بی جهت به 

مرگ می گویند اما در این میان هنوز هم استند کسانی که با صداقت برای شفاف سازی آراء می کوشند و فکر می 
کنند که براستی انتخابات جایگاهش را خواهد گرفت و برای این امر سد هایی بر روند پروسۀ تفتیش ایجاد نموده اند 

 .به افغانستان کشیده شود" جان کری"پای  که به ظاهر امر همین سبب شد که مجدداً 
 

این اعالمیه ! خان امضای اعالمیۀ مشترک سه ماده ای بین دو نامزد شد" جان کری"نتیجۀ ورود دور دوم جاللتمآب 
را نیز هر دو کاندید و حامیان شان هر یک به دل خود تفسیر می کنند، یکی می گوید هدف از اعالمیه تقسیم قدرت 

مطابق به قانون است، حال « وحدت ملی»می گوید هدف تقسیم قدرت نه، بلکه تشکیل حکومت  است و دیگری
فهمیده نمی شود که کدام یک شان حق به جانب است اما در هر حالت مردم منتظر نتیجۀ همان پروژۀ احمق سازی 

 !شان است که باآلخره آراء بیشتر را کدام شان از خود خواهند نمود
 

 : ین همه احمق سازی ها سرانجام دو کار انجام خواهد شدبه نظر من بعد ا
  داکتر اشرف غنی احمدزی بصورت قطع رئیس جمهور آیندۀ افغانستان خواهد بود، اما داکتر عبدهللا عبدهللا

 با قبول شکستش پستی را در دولت آینده خواهد پذیرفت ،
  فت و داکتر اشرف غنی را داخل ارگ برای بار سوم آمده با مشت بر سر وی خواهد کو" جان کری"و یا

 .خواهد نمود
حال انتخاب برای عبدهللا عبدهللا است که آبرومندانه در دولت سهیم خواهد شد و یا با بی آبرویی از صحنه سیاست 

 ! برای همیش به دور انداخته خواهد شد
انتخاب بهتر از این هم تا کنون وجود دارد و آنرا من بار ها در تبصره هایم گفته ام که  برای داکتر عبدهللا عبدهللا

برای داکتر عبدهللا خوب خواهد بود که موقف اپوزیسیون فعال دولت را به خود بگیرد و از شراکت ننگین در دولت 
 .انتخاب با اوست. این برایش هم روی و هم آبروی، هم کریدت است و هم اتوریته. صرف نظر نماید

 

در اخیر از همین فرصت استفاده نموده و پیروزی داکتر اشرف غنی احمد زی را قبالً برایش تبریک گفته  و یاد 
آور می شوم که همان طوری که از ملت خواسته بود در هر قدمه برایش پارچۀ امتحان بدهند، ایشان هم باید در 

امتحان کار بگیرند تا حد اقل فیصدی کارمندان شان در دولت با شان از پارچه های  انتخاب و تعیین همکاران
 با احترام   . شایستگی و کاردانی استخدام شوند

 
 پایان


