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 انتخابات به َدور دوم برده شد
 خدا کند به َدور سوم نرود

 

 امیدوار، مرد و زن میلیون هفت بیش و کم که انتخاباتی شد، برده دوم دور به انتخابات که شنیدیم و دیدیم ما همه  
 و افگنان هراس تهدیدهای و مرگ از. دادند رأی و گرفتند سهم درآن شان آینده   و سرنوشت به دلبسته و باور خوش

 و تشنه بارانی و سرد هوای در رسانیدند، دهی رأی مراکز به را خود پیاده پای با ها ساعت نترسیدند، دشمنان
 ها صندوق در شانرا رأی های ورقه   شدند مؤفق شان چانس خوش عده   یک آخر، در ولی کشیدند انتظار گرسنه

 هم توجهی اندکترین مرجعی یا کسی هیچ و کرد کمبود دهی رأی های فورمه یا ها ورق دیگر عدۀ برای و بیاندازند،
 .نکردند شان بحال

 

 ای نتیجه اما نمودند انتخاب شانرا رهبر و دادند رأی شان آینده   به امیدواری با و ایمانداری و صداقت با ما هموطنان
 اصول و موازین همه   خالف ننشسته آرام چوکی داران اجاره و قدرت داران تیکه که داد نشان آمد بدست که

 احساسات و آرزوها و نموده کاری جعل و تقلب خیانت، ملی، خطیر وظیفه   این مسؤولین با همکاری در دیموکراسی
 .گرفتند تمسخر باد به را مردم

 

 و تیم فالن نشدن برنده صورت در که بود شده تهیه قبل از آن پالن و عمدی کار این صاحبنظران از ای عده نظر به
 در که نیست مهم این. بسازد مغشوش را انتخابات نتیجه   و ود گد را ها کار باید شیطانی های دست شخص، بهمان
 مطابق شاید و باید نتیجه که اینست مهم میرسد مصرف به ایشان دسایس تحقق برای دالراضافی میلیون 1۱ حدود

 کشور. بود آسان شدن طائی حاتم ـ بود مهمان کیسه   از اگر خرچ: زیرا. آید دست به االرض فی مفسدین این خواست
  .بپردازند را مصارف این که هستند آماده و حاضر المللی بین دوستان و اروپا جامعه   ناتو، عضو های

 

 نه هیچوجه به که) انتخابات! مستقل کمیسیون پچک تا سرک از اول، دور ختم در که درینست نگرانی و اندیشه جای
 رئیسان، همان موجودیت در حاال نمودند اعتراف وار مردانه تقلب و فساد موجودیت به( نامید مستقل آنرا میتوان

 ختم در و نگیرد صورت گسترده تقلب بازهم که دارد وجود تضمین چه محاسبین و مامورین و سخنگویان مدیران،
 دهند نشان شانرا مخالفت و رضائیتی نا نموده، حاصل آگاهی رفته کار به تقلب و دسایس از بازهم کاندیدان دوم دور
 ....... و سوم َدور به برود انتخابات بازهم و

 

 پیشبرد برای که افرادی و اشخاص  آید می بر انتخابات کمیسیون کلیدی های چهره لیست بر مختصر مرور یک از
 یک در همه اند گرفته صورت  معین آجندای مطابق و دستوری فرمایشی، گردیده، نصب پائین تا باال از امر این

 و منافع ساختن آورده بر بخاطر را عجیب ترکیب این افغانستان جمهور رئیس جناب و دارند قرار خاص کتگوری
 .است نموده عملی تدریجی طور به و ریزی طرح قبل مدتها از انتخابات، در خودش خاص آرزوهای

 

 و فساد در مستقیما   کارمند ۸1۱۱ حدود در پائین های رده در کمیسیون این رئیس نورستانی آقای اعتراف به بنا

شدند  ساخته سیاه لیست شامل و داشتند دست تقلب
 
 با همکاری و سوابق با ایشان از ای عده نیز باال های رده در.  

 های فوتو و ها عکس که هستند معروف و مشهور الدین گلب  پیشه   جنایت باند در عضویت داشتن و آی اس آی
 داشت اظهار دوشنبه روز انتخابات! مستقل کمیسیون رئیس نورستانی آقای. گردیده منتشر مورد این در شان مستند

 کاندیدهای نفع به رتبه بلند مامورین دیگر یکعده   و ها ښاروال و پولیس های قوماندان ها، والی اول، دور در که
 ریاست به را گر مداخله اشخاص این از ای عده لست موصوف. اند نموده مداخله انتخابات جریان در شان دلخواه

 اظهار کمیسیون رئیس است، نداشته دریافت زمینه در جوابی کنون تا اما داشته ارسال تصمیم اخذ جهت جمهوری
 لست این دیگر روز دو تا شان خود آنها ندهد، انجام کاری و ننماید صادر الزم هدایت زمینه در ارگ هرگاه داشت
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سپارند می ها رسانهب را
2

 در زیرا بود باید وقت منتظر بازهم است پنهان ای کاسه نیم چه کاسه این زیر اینکه. 

 متأسفانه دهد، انجام جامعه مصلحت و خیر و وجدان حکم روی از را محوله امور همه شخصیکه یا مرجع افغانستان
  .میشود یافت ندرتب

  اکثریت نتوانستن تکمیل یعنی حالت چنین یک به سیاسی احزاب هرگاه انتخابات ختم در جهان کشورهای اکثریت در
 و کوچک احزاب با دارند، اختیار در را رأی بیشتر نسبتا   فیصدی که احزابی معموال   میگردند، مواجه پارلمانی
 از طرف یک از حالت درین. میسازند خود آن   از را پارلمان های چوکی اکثریت کار این با و نموده ائتالف مستقل
 و کشور ساکنین همه و شده عملی کامل شفافیت دیگر جانب از و میشود جلوگیری سوم و دوم َدور به انتخابات رفتن
 داکتر تیم اینکه از پس نیز افغانستان در فوق فورمول مطابق اگر. یازند می دست مطلوب نتیجه   به دهندگان، رأی

 پوره را فیصد 1 جمع ۸5 که است واضح و گرفت قرار رأس در آراء فیصد ۵۸ آوردن دست به با عبدهللا عبدهللا
 که پیوست او با خود آراء فیصد 1۱ اعشاریه 11 داشتن با رسول زلمی داکتر  کوتاهی مدت از پس نتوانست،
 پیش حالت این چرا ما کشور انتخابات قانون در که اینجاست سوال. فیصد 1۱ اعشاریه ۸۵ میشود هردو فیصدی

 و نمیکند اعالن برنده میگردند، حایز را آراء فیصد ۸۵ از بیش که را شده یاد کاندید دو ائتالف و گردیده نه بینی
 حدود ضروری غیر مصرف افغانستان مانند ای بیچاره و غریب کشور برای آیا دوم؟ َدور به میکشانند را انتخابات

 میتوان پول مقدار این با بلکه هست که شک بدون نیست؟ منطق نوع هر از دور خرچی اضافه یک دالر میلیون 1۱
 این دلیل اگر.نمود تداوی مانده، باقی درمان بی همچنان متمادی سالیان از که را کشور این درد هزار از درد چندین
 سهل های راه باید ما که کرد ادعا میتوان درینصورت پارلمانی، نه است ریاستی افغانستان در دولتی نظام که باشد
 .باشد ما کشور و مردم نفع به که کنیم پیدا خالها و ها جنجال اینگونه از رفت برون برای  را آسان و
 

 هستیم غریبی و عجیب تحوالت و تغییرات شاهد روز هر گردیده آغاز دوم َدور برای انتخاباتی های پیکار که اکنون
 جنرال بین کشیدگی آمدن میان به و آزردگی. گردید خواهد منتهی کجا به ها بند و زد اینهمه عواقب میداند خدا که

 احمد پیوستن بود، ساخته قریب را تداوم و تحول تیم پاشیدگی هم از احتمال که احمدزی غنی اشرف داکتر و دوستم
 تیم، این در اش آینده از دوستم جنرال چهره   در آشکار و روحی تشویش عالیم بازهم و زی احمد تیم با مسعود ضیاء
 در اش پیروزی صورت در امریکا متحده   ایاالت با همکاری معاهده   امضای از عبدهللا عبدهللا داکتر صریح اعالن

 روند  شدن یکجا اخیرا   و کرزی ولی احمد پیوستن طالبان، سران بعضی با زی احمد غنی اشرف مالقات انتخابات،
 کرزی، حامد مرشد و پیر خداوند، گنهکار بنده   بازهم که مالئی قدیمی تاکتیک همان باالخره و عبدهللا داکتر با سبز
 و کرد ها استخاره!!!  مشکل حالت این از کشور نجات برای و نمود عودت وطن به دوباره خاطر آزرده فراری و

 بسیار که هائیست داد رخ اینهمه نمود پیشنهاد و استخراج خود شکمبه   از را افغانستان آینده   برای مناسب شخص
 .بود خواهند گذار تاثیر انتخابات نتایج بر و میرسند نظر به غریب و عجیب

 

 گسترده   فساد و بینی پیش قابل غیر و تیز و تند تحرکات و ها گری مداری و ها بازی استخاره همه این دوم دور در
 از مردم اکثریت دلمردگی و امیدی نا ، یکطرف از میگردد اعمال تأریخی وجیبه   این مسئوولین جانب از که عمدی

 دشمنان های فعالیت شدت همه از مهمتر و امنیت تأمین در امنیتی نیروهای عالقگی کم و اول َدور شدن نتیجه بی
 منحرف جدی گونه   به مبارزه، حال در تیم دو از یکی نفع به را اوضاع دیگر، سوی از گرفت کم دست آنرا نباید که

 .ساخت خواهد
 

 اول، َدور مؤفق کاندید یعنی عبدهللا عبدهللا داکتر اینکه بیاوریم، یاد به را 2553 سال انتخابات نتایج خاطره   هرگاه
 ساختن ناکام برای میشود دیده طوریکه زیرا. طبیعی امریست باشد، داشته یا و دارد بیشتر اندیشه   و تشویش چرا

 خورده   سوگند دشمنان با مذاکره و مشوره از حتی و اند فعالیت حال در بیشماری دستهای دوم دور در موصوف
 نمود بینی پیش میتوان حاال همین از پس. آید می عمل به استفاده نیز رقیب شکستن درهم منظور به افغانستان مردم
 باور این به اکثریت زیرا. میشود کشانیده سوم َدور به نه ور بود خواهد کی نفع به دوم دور در انتخابات نتیجه   که
. میشود چه شود دیده بازهم. است شده نوشته کرزی حامد محترم قلم به تراژیدی نمایشنامه   این سناریوی که اند

 .                                                                                بس و است عزیز افغانستان شگوفایی و ترقی و دیده ستم مردم آرامش و سعادت ما قلبی آرزوی
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