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 م١٩/١٠/٢٠٠٩                                 ذکريا يوسفزی
  
 
 

 نه کشاندن انتخابات بدوردوم ونه حکومت ائتالفی ،
 بلکه ضرورت يک دورۀ انتقالی 

  
 !هموطنان عزيز 

  
 : نشان داد که   افغانستان١٣٨٨ميالدی مطابق ٢٠٠٩اعالم نتايج اخير انتخابات سال 

ر ،استثمار -١ ر افغانستان يک کشور مستعمره است ،درين کشور بی صاحب ،هرکس وناکس ، هرنيروی اشغال
ريخته ،پدرازار ،مادرازار وباالخره دريک سخن خاين ، مافيا،قاچاقچی ساالر، از دار ،زورطلب ، اشرار،جن

يرنده مبدل شده اند انه متاسفانه حق سخن اول راداشته وبمراجع تصميم    ٠،مفسدوجاسوس بي
م تحوالت جاری ،ازيادرفته ،فراموش شده در تماطندوست ومترقی ضعيف ،ازهم پاشيده نيروهای و-٢

ی روزمره پرابلم های جاری   انهادر معر که کشوربوده،جای انها خالی،درعدم بروز، موجوديت ،سياست ،زنده 
 ٠شدت بيشتر کسب نموده است 

ران اند  -٣ ا نه ها و اشغال ران يعنی بي يری درتمام سطوح نه افغانها بلکه دي   ٠مراجع تصميم 
نيروريها ،سالحها،سياستها ،بدام انداختن های ملل جهان ،ديموکراسی غربی نه  بیالبراتوارتجر افغانستان حيثيت-۴

  ٠حقيقی،،پرکتس شيوه های سياسی توسط کدرهای تازه کار سياسی وغيره را کسب نموده است 
ران طوری پيريزی شده که حکومت واپوزيسيون -۵ ) مخالفين ان( سيستم کنونی سياسی افغانستان توسط اشغال

ذشتۀ ان دقيق شويمساخته و ر عميقا به اين پروسه و  ،نيروهای  پرداختۀ دست خودانهااست ،طوريکه ديده شدوا
ليش وکشورهای ناتو بعداز سقوط رژيم شاهی)نيو کلونياليزم(استعمارنوين  که اساس ( ظاهر شاه  امريکا ،ان

ذاشته بود ليس بوده  طی کودتای ) ندانراتوسط نادرشاه وبرادرانش که افراد مربوط به ان
 دست به ايجاداپوزيسيون عليه حکومت جوان جمهوری افغانستان زده وپروسۀ تربيۀ   داودخان سفيدسردارمحمد
 توسط اين اپوزيسيون را بدست کشورزائيده  اجرای مانورها وعملياتهای تخريبی  ، ، تجهيز ،تسليح نظامی ،سياسی

ليس يعنی پاکستان ذاشتند ،اساس اين ا توسط ان پوزيسيون راازشاه وشاه پرستان ،اخوا نی ها،علمای دينی ومتنفذين  
ر تشکيل دادند ،رشددادند  ندۀ دي رای تيت وپرا رو عقب ليس ويکتعد اد نيروهای بنياد نزديک به دربار و ان

ي( واپوزيسيون ان يعنی طالبها هردو ازيک اخر  وباالخره بقدرت رساندند ،که نيروی حکومت امروزی س اخر ان
تغذيه ميشوندوهردوی انها دوروی يک سکه راتشکيل ميدند وريشه های ان ازهمان اپوزيسيون ساخته شده ) وامريکا

ر  دردوران سردارمحمد داودخان ليس هادرپاکستان اب ميخورد، به اين ترتيب اين کشورهای اشغال  توسط اين
ومت داری ميخواهند بايد داخل اين سيستم حکومتی مسايل راطوری سازماندهی نموده ودکته مينمايند که کسانيکه حک

ردد وکسانيکه ميخواهند اپوزيسيون باشند بايدداخل نيروههای طالبان شوند،تاهردوراازين طريق بهتر تحت کنترول 
ر درنزدانها موجود نيست  ،خودداشته باشند  ٠تصورراه دي

يرند تابه  ( نمودهانها باالی مردم بيچارۀ افغانستان چنان شرايطی راتحميل  -۶ يعنی به اصطالح انهارا به تب مي
ردند  ر بحکومت ائتالفی ساختۀ دست انها راضی شوند درحاليکه ميدانند ) کشتن راضی  ، تامجبور شوند يکبار دي

رانبهای نيکان ما،وبه قيمت ازادی کشورما ميانجامد    ٠قبول اين مسئله مرګ تدريجی تمام ارزشها ،ميراث 
موضوع ) افغانستان١٣٨٨نتايج انتخابات سال (وريکه قبال من دريکی ازمضامين خود تحت عنوان بنا بران ط

دقيق بررسی وارزيابی نموده بودم وهم يک سلسله مسايل راپيشبينی نموده بودم که همين طور هم شد، وهم  را
ر افغا ير ندۀ درضمن پيشنهادداتی داشتم که يکی ان عبارت بود از دايرشدن يک کنفرانس دي تمام  نی که دربر 

نيروهای سياسی کشوربوده وازطريق يک دورۀ انتقالی راه را برای انتخابات واقعا ازاد ودموکراتيک وبوجوداوردن 
  . حکومت مردم ازطرف مردم هموارسازد

 
   انپاي

  
 ٠ موجود است  اينک نقل ان درضميمه ،يکه مضمون قبلی مرانخوانده باشندکسان: نوت 
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  شمسی افغانستان/ هجری ١٣٨٨ميالدی مطابق با ٢٠٠٩نتايج انتخابات سال 
رفته شود    :اين انتخابات ازچند جهت بايد به بررسی 

  

  
  
   خود انتخابات وضرورت ان برای يک کشور - ١
   واشتراک دران درشرايط کنونی افغانستان بات انتخا- ٢
ی اشتراک نيروهای مترقی- ٣ ون    انتخابات   درين  چ
يزه وهدف اشتراک نهضت-۴    درين انتخابات  به اصطالح ديموکراسی وترقی افغانستان ان
ذشته وحال انها   انتخابات کنونی افغانستان ،کانديدها،برنامه- ۵    های انها ،
ی ه-۶  پاينهای انتخاباتی ،مصارف وتمويلا برای انتخابات ،کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات ،کم اماده 

  کنندههای انها 
ی جريان انتخابات کنونی،اشتراک مردم دران ،نواقص ،تقلبات ،وغيره - ٧ ون   چ
ان - ٨ ان،بازنده     نتايج انتخابات ،برنده 
رفتن درس عبرت ازاين انتخابات - ٩    
و- ١٠ ی مشروعيت وعدم مشروعيت چ   حکومتيکه بعدازين انتخابات بوجود ميايد  ن
   ايندۀ مردم وکشورمابعدازاعالم نتايج انتخابات - ١١
    باالخره راه بيرون ازين معضله-١٢

  
ی خود موضوع ،  فته امديم ،باوجوديکه اين بحث وبررسی درين باره بادرنظرداشت پيچيده  طوريکه 

است ،ولی اينجانب بمثابۀ يک افغان ومتاثرشده ازوضع  کارعلما وصاحبنظران انخصوصادرشرايط افغانست
  :کشوروهموطنانم الزم دانستم چند سطر مختصردرين باره نوشته ونظرياتم راباهم ميهنان شريک بسازم 

يل ويک عامل مهم برای تشک  انتخابات يکی از اجزای دموکر ا سی-:  خود انتخابات وضرورت ان برای کشور- ١
انهای حکومتی درجوامع مدنی ميباشد نخستين بار در )   Democrac : به انگليسی(ساالری،  و دمو کراسی يا مردم ار

کنند ، ميان  يونان مطرح شد،دموکراسی نظامی سياسی است که درآن مردم، نه فرد ياگروهی خاص حکومت می
های مختلفی ازدموکراسی که وجود دارند،  از ميان گونه. های بنيادين وجود دارد ساالری، تفاوت انواع گوناگون مردم

در هر صورت ا گر در يک دموکراسی ، قانون . بعضی نمايندگی وقدرت بيشتری در اختيارشهروندان ميگذارند
، يک شاخه )برای مثال تفکيک قوا( نگيرد  گزاری دقيق برای جلوگيری از توزيع نا متعادل قدرت سياسی صورت 

از .  است بتواند قدرت و امکانات زيادی را در اختيار گرفته و به آن نظام دموکراتيک لطمه بزندنظام حاکم ممکن
درصورت عدم وجود حا . به عنوان خاصيت اصلی ومتمايز کننده دموکراسی نام برده ميشود» حکومت اکثريت«

که درآن صورت به آن (يرد ممکن است که حقوق اقليتهای جامعه مورد سو استفاده قرار گ کميت مسؤليت پذير ، 
های  های ممتازميتوان به وجود رقابت موجود دردموکراسی ها ی ازاصلی ترين روند .) ديکتاتوری اکثريت ميگويند

عالوه بر اين، آزادی بيان، آزادی انديشه سياسی، و مطبوعات آزاد ازديگر ارکان . انتخاباتی عادالنه اشا ره کرد
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  .مردم اجازه ميدهند تا با آگاهی و اطالعات بر حسب عالقه شخصی خود رای بدهنداساسی دموکراسی هستند که به 
 معيارهای دموکراسی   طوريکه خوانده امديم در صورتيکه  ، خوب بهر صورت بحث را بدرازا نکشانيده

رفته شود  ردد ، ، درانتخابات مدنظر  هاد های  وهم درکشور ن  ونظارت عادالنه وبيطرفانۀ الزم بران برقرار 
ديموکراسی ونظارتی قبال بوجود امده باشد،ونيروهای حراست مردمی نهاد های دموکراسی،نهادهای نظارتی و قانون 

 ومسؤلين حکومتی خودراانتخاب  موجودوعمال فعال باشد ، درينحالت مردم ميتوانند ارادۀ خودرا بکار برده
د بازهم ازادۀ خود که انراازطريق رای تمثيل ودرصورتيکه مطابق منافع انها ودرمجموع کشورکار ننماين

رفته دربرطرفی چنين افراد اقدامات الزم مينمايند ،يعنی انتخابات برای يک کشوری مانند  مينمايندکار
اه  ، افغانستان   ٠ يک ضرورت است   باشرايط پيچيدۀ ان از هرن

ومورد   دربن زمينه يک نوشتۀ خاصی داشتم طوريکه قبال-:واشتراک دران درشرايط کنونی افغانستان  انتخابات-٢ 
رفت،الزم ميدانم داليلی را که من براساس ان اين انتخابت راتحريم کرده بودم  درين جاذکر  توجۀ هموطنانم هم قرار

ی دايرشدن ان ونتايج حاصله ازان مقايسه نمايم وقضاوت را بشما خواننده  ون نموده وانراباجريان کنونی انتخابات،چ
ذارم ،فشردۀ مضمون من ازين قرار بود ان ع   :زيز ب

  ما برای فعاليک راه داريم وان تحريم اين انتخابات است
در جرايد ، مجالت وسايتهای  و  طوريکه درين روزها ازورای اخبارهای راديوها و تلويزيونها شنيده ميشود 

ردد ، سخن از انترنيتی رافغانستان کشوريکه کمر ان تحت اشغالهای  ، انهم د است>> انتخابات ازاد<<  مطالعه مي
رديده است  روهکها ئيکه  ، متواتر توسط نيرو های مختلف استعماری خم   جای بسا تاسف است که از بعضی 

ازاد و اشتراک دران وحتی معرفی   از انتخابات   مترقی وحتی چپی مينامندهم خودرا سکوالر،روشنفکر ،
  :بميان ميا يد،ولی هيچ کس به اين سواالت جواب نميدهدبرای انتخاب شدن سخن  کانديدان

ر ی راارايه ميدارد ؟ ايا در يک کشور تحت اشغال انتخابات غيراز اينکه-١    اين اشغال راتائيد نمايد کدام مفهومی دي
ی ازسالح   ايا بااشتراک مادرانتخابات نکتۀ تاېيد به رژيمی دست نشانده ومزدور- ٢ بدستان موجوده که نماينده 

ی ،مافيای زمين ،هيروئين ،اقتصاد  ويان ،قاچاقبران ،الوده با هرنوع فساد ،قاتلتن مردم ،جنايتکاران جن ،زور
ذاريم ؟ وغير   مينمايد نمي

رنتی وجوددارد؟- ٣    ايابرای امنيت و شفافيت اين انتخابات کدام 
ر - ۴ ر غيراز مزدوران واجنتان کشورهای اشغال   چانس پيروزې درانتخابات رادارند؟ايا کانديد های دي
  مثبتی را به پيش برده اند ؟  اياپارلمان موجوده بخاطر مردم،ارامی وابادی وطن وازادی ان درين مدت کدام کاری- ۵
ان حقيقی مردم نشسته اند ؟-۶    ايادرپارلمان موجوده نماينده 
ان-٧ ه ها،وتائيد رژيم مزدورودست نشانده در مجموع  ايا پارلمان موجوده بجز ازسمبول تائيد اشغال وطن توسط بي

ری را   ارايه ميدارد ؟ کدام مهمومی دي
  

ر  وده ها طور شد ، انتخابات شفاف نبود ،مردم  همان   بودم  طوريکه ديديم چيزی را که من نوشته) اياهای دي
رفت،افراد پاک ومستقل دران   بتعداد بسيارکم اشتراک کردند،تقلبات زيادصورت دران ربودند هم   ياکانديد نبودند وا

 زور، موادمختدر،قاچاقبران و  ، يعنی ابتکاراصلی درنزد مافيای قدرت  کدام نتايجی مثبتی بدست نياوردند ، 
ساالران بود نه  ورژيمی هم که بعد ازاعالم نتايج انتخابات بوجود ميايد بازهم نه مردمی  بدست مردم عادی ،  جن

  و هيچ مصدر کارنيکی بمردم افغانستان نخواهد شد ه خواهد بود مصلحتی ودست نشاند بلکه
ی اشتراک نيروهای مترقی- ٣ ون  طوريکه ديده شد ، نير وهای واقعا مترقی درانتخابات نه  - :   انتخابات  درين  چ

روهيکه بنابرعواملی که قبال تشريح شددران اشتراک نکردند،ولی يک دو کانديد فرستادند ونه هم ازين انتخابات
ی ، باهرنيروی ارتجاعی خودراخودشان مترقی  ويند،وعادت همخوابه  راودارای قدرت مالی مي  بزرګ   ، عقب

ر چيزی بدست  رادارند ، دران اشتراک کردند ودراخر غيراز روسياهی ، ناکامی ونشاندادن اصليت واقعی شان دي
ر ب روه هاچرا درجملۀ نيروهای مترقی دي اطريکه  ؟ حساب نمی ايندنياوردند ، اين  يکی انها با اخوانيهای   ب

، جمعيت اسالمی، ووحدت اسالمی ائتالف نموده عليۀ حذب ودولتيکه خود متاسفانه به ان تعلق داشتند  شورای نظار 
ين اشتراک ، پالن پنچ فقره يی ملل متحدراناکام دست اشرار  به  و وطن ومردم انرادست بسته دريک کودتای نن

مردم بيکناه افغانستان ۶٠٠٠ باعث قتل اضافه از  ، که درنتيجه وطن ويران و تنها درشهر کابل د سپردن
روه دومی رعليۀکشور ومردم isi دردامان  رديدندو لبدين اخوانی وطالبهای اخوانی دريک سن  پاکستان رفته با
روه ، دست زدند  خود به اعمال مشابه حاال ادعای اين رادارند که خودرادرراس  نکرده   به اين هم بسنده  اين دو
يزۀ ان چيست تمام حزب مااعالن ،   و نمايندۀ انها معرفی نمايد ، واينکه چرااينها اينقدر درين زمينه سعی دارند وان

  .درين زمينه بر ادامۀ مضمون توجه کنيد 
يزه وهدف اشتراک نهضت-۴ ير دموکراسی و ترقی افغانستان ان  اين نهضت راکه -:ين انتخابات در به اصطالح فرا

ير ترقی ودموکراسی ران انرا بنام نهضت   افغانستان دانسته من دريکی ازنوشته های خود بنام نهضت نفس ودي
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يردموکراسی ياد نموده اند ، طوريکه درين ا واخر ديده ميشود خالف تواقعات ذاران ، رهبری علنی  فرو بنيان 
ر بنابرتوصيۀوغيرمرئی ان درحالت فروپاشی واز  باداران خارجی شان بيک  بين رفتن قراردارد ، خواستند يکباردي

رازين راه بتوانند الاقل اعضای  ر که عبارت ازاشتراک درانتخابات باشد دست بزنند ، تاا عمل دي
ردان  نيامدند فرکسيون قبلی خود را جمع ودوباره سازماندهی نمايند ،ولی عالوه ازينکه به اين مقصد خود فايق سر

ی درفرکسيون شان روه ارو پايی روزبروز زياده ترشده ، ،بلکه چنددسته  وداخلی ان اختالفات   حتی دربين 
رديده تاسرحدی پيش رفت که انه و مستقل  رفتن جدا روه داخلی انها مجبوربه تصميم   ونمايندۀ خودرابه انتخابات   

روه اروپايی ذاشتن  فتشان معرفی بيدون در جريان  هيچ عضوحزب غيراز فرکسيون خود   نمودند ، بايد 
شخص تائيد کننده هم جعلی بوده ) ده هزار(١٠٠٠٠درکارهای انتخاباتی ورايدهی انهااشتراک نکرد،وامضاهای  شان

 طوريکه شبکه  ، نظاری ووحدتی ترتيب وبدست اورده اند شور ای   انرابکمک وجعل همان اخوانيهای جمعيتی ،
درصندوق  يانا درين زمينه يک راپورداشت ودرضمن اينکه اشاره نمودند که يکی ازکانديدها فقط يکرای تلويزيون ار

خويش بدست اورده بود چطوروی امضای ده هزار تائيد کننده رابدست اورده بود؟ اين خود قابل سوال است ،درمورد 
ريکه خودراهم متعلق به نيروی مترقی معرفی نموده درحقيقت نمايندۀ  روه دي لبدين   پاکستان،isiکانديد   طالبها و

روه  داليل ارايه شدۀ باال صدق ميکند ، است ، هم يزه وهدفيکه  هردوی اين  وارد صحنه شده بودند نتنها  ها با ان
رفريب اين مداريها  ا ر نمودند  قبرخودرا تي انرابدست نياوردند بلکه بدست خود ، بخاطريکه حزبيهای سالم دي

   .ودجاالن رانميخورند
ذشته وحال انها  برنامه  کانديدها ،  انتخابات کنونی افغانستان ،- ۵   طوريکه ديده شدوقبال هم حدث - :  های انها ،

ه توسط نيروهای اشغالکردراس ان زده ميشد انتخابات افغانستان يک انتخابات قالی بوده ويک درامۀ ساخته شد
 ورفت وامد های وی در   کنفرانس دوبی خليلزاد همراه احسان اهللا بيات ،جاللی وعلومی درپشت پرده(امريکابوده

 اوازه های کانديد شدن وی درانتخابات ،کانديد شدن  در داخل وخارج کشور ، کشور،رفت وامد های جاللی  داخل
 هوش مردم رامصروف ساخته وانهارا   وغيره فقط بازيهای بود که اباتدرانتخ وبعد منصرف شدن احدی

ی شان اشتراک نمايند تشويق ،ولی بهرحال يک چيزيکه درين ت ودوها واضح شد ان   نمايند تادراين درامۀ ساخت
ی مردم بوجود ن) بود که مردم درضمن جاسوسان امريکا را خوب شناختند  خواهد ، وهيچ تغيری مثبتی رادرزنده 

پرهای انراهمان  اورد،وضعيتيکه قبل ازانتخابات بود ، بعدازان هم ادامه خواهد داشت، تنها پرهای قطعۀ بازی که
د  ر ساالران،مافيای موادمخدر،جاسوسان ،خائنين ،جنايتکاران ، زورمندان وغيره تشکيل ميدهند ، يکبار دي جن

ران اصلی همچنان بحالت قبلی  شطرن ها ودانه های ودوباره تقسيم خواهد شد،پياده ج تغير وتبديل خواهند شد وبازي
 همان مهره های قبلی اندکه ازهشت سال به اين طرف به اشکال مختلف  خودبجاخواهندماند،طوريکه ديده شد کانديدان

 باالی کشورما تحميل شده اندوهمچنان بخاطر اينکه پروسه راعادی جلوه  ودرپستهای مختلف ازطرف اجانب
باشد خودراکانديد نموده بتواند واين کارانها   بيسواد هم هرکس دران و لوکه دقانون انتخابات راطوری ساختند که دهن

ی به اهميت انتخا بات ويی لطمۀ بزر استواربوده وکدام راه مشخص  وا رد نمود،برنامه های تمام کانديدان به کلی 
ارايه نکردند ، بخاطريکه اين کانديد هاهم ميدانستند که  نیعملی را برای بيرون اوردن کشور ازحالت وبحران کنو
يرندۀ اصلی درين کشورنه انها بلکه خارجيها اند   .تصميم 

ی ها برای انتخابات ، کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات ، کمپاينهای انتخاباتی ،مصارف وتمويل کننده  -۶ اماده 
 مليون دالر ،مشکالت زيادی تخنيکی درپروسۀ انتخابات ٢٢۴ طوريکه ديده شد باوجود مصرف -:های انها

ران سازماندهی شده   به   توسط کمسيون انتخابات وجودداشت ،واين مشکالت دستوری بود وخود  اشارۀ اشغال
بوجود اوردن زمينۀ بود بخاطر تقلبات و بعدا نا اراميهائېکه درصورت اعالن نتايج اخری دربين مردم بوجود خواهد 

ی ميمرند همچنان مصارفيکه توسط اين کانديد ها در کشوريکه   ، امد  رسن  مردم راحيرت زده ساخت   مردم ان از
ر همين مصرف  ونزد شان سوال پيدا شد که اينقدر پولها ازکجاشد ؟ منابع تمويل کننده درکجاست ؟وغيره ،  ا

 بمصرف  حو بيسوادی درافغانستان باشديک کارخير که عبارت از م   و مصارف کانديدان ان در راه انتخابات 
اه  ميرسيد ،بيقين که طی سه ، يا چهار سال سطح بيسوادی درکشوربه ده يا بيست فيصد ميرسيد و ان

اهانه بکار ببرند  مردم  دراينده   .ميتوانستند رای خود راا
ی جريان انتخابات کنونی،اشتراک مردم دران ،نواقص،تقلبات ،وغيره  -٧ ون  همو طنان مااطالع کهطوري-: چ

دارند ،انتخابات کنونی افغانستان توام با جعلکاری،تقلب وحادثات همراه بود وهيچ نشانۀ ازانتخابات دموکراتيک 
ذارشات رسانه های بين المللی (وعادالنه دران بمشاهده نمی رسيد ، لذا اشتراک مردم دران به اندازۀ پائين  طبق 

رفته زيادبود ، ولی ميتوان بطور خالصه .ت ،بوده اس)  فيصد٣٠ تا ٢٠درحدود  جعلکاری وتقلباتيکه صورت 
  :ازاينها نام برد

  
رديد(  دادن رای چندين باره توسط يکنفر-١ شت به اسانی پاک مي   )چون رن ان
  ،وغيره١٨ رای دادن مردان بجای زنان،رای دادن اطفال زير سن - ٢
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يتی،شهری،امنيتی وغيرۀ دولتی ،حتی درمحالتيکه هيچ انتخابات  پرنمودن صندوق های رايدهی توسط مقامات وال-٣
رديده بود، چون مقامات دولتی ، امنيتی وغيرۀ افغانستان نظر بداليل مختلف روههای  درانجاها داير ن  مربوط 
، احمدزی   وهم بنابرمصلحتهای مختلف انتصاب شده اند ، انها اين صندوقهارا بنفع کزی ، عبداهللا مجاهدين قبلی است

پرنموده اند )  شيعه مذهب ومليت برادر هزاره   احزاب مقامات دولتی مربوط به( وحتی رمضان بشردوست 
ثرا دربدل ده دالر خريداری  مليون کارت اضافی چاپ شده ،٢  بخاطريکه ، و بتعداد کارتهای زياد ازطرف اينها ا

  رديده است 
انهای   المللی ، وبين  عدم نظارت درست توسط ناظران ملی- ۴  وعدم تامين شرايط الزم برای انها ازطرف ار

  دولتی
 ومختل  عدم امنيت دراکثر نقاط رايدهی ،بروز حوادث ازجمله پرتاب راکتها ،انفجارات، انتحار، حمالت مستقيم- ۵

انهای امنيتی  ساختن او ضاع    وغيره  بخاطر ايجاد رمينه برای تقلب توسط خودار
  واقعی مختلف   بهانه های غير  هی برای اتباع افغانی د رخارج کشور به عدم حق رايد- ۶
   امنيتی وغيره   بنا برمشکالت  عدم اشتراک وسيع زنان در انتخابات-٧
 مسئولين   ، انتخابات  اعضای کمسيون   ،  رايدادن ازطرف مسئولين دولتی  و مجبورساختن مردم به  تشويق-٨

  بنفع کانديدان مشخص  پارلمان  وحتی اعضای  شهری وواليی مسئولين شوراهای  امنيتی ،
   کرزی ، عبداهللا وغيره حتی درروز انتخابات وغيره  نصب عکسها وکمپاين نمودن بنفع-٩
ان- ٨  ان ،بازنده  يز،  نتايج انتخابات متاثر کننده ، هوشدار دهنده ، - :   نتايج انتخابات ،برنده   ودارای   عبرت ان

ران و مزدوران انهازن خطر بر  برای  متاثر کننده. ودر مجموع برای رژيم دست نشانده بود  ای اشغال
ساالران ، مافيا وافرادی بودند که  انکه  اينها رابطه  بنحوی از انحا با  اکثريت قريب به اتفاق کانديدان همان جن

رفتند واکثريت مردم دران اشتراک کرده )بنابرداليل مختلف  ( داشتند وکانديدان حقيقی مردم دران سهم ن
يز برای اينکه ر مردم افغانستان چنين وضع را تحمل ننموده وخواهان يک تغير بنيادی ،  نتوانستند،عبرت ان  ، دي

ساالران ران و مزدوران انها   و افرادوابسته به انها هستند ، عميق ، وترد اين جن ورژيم   وزن خطر برای اشغال
رهوشيار شده اند خوب راازبد ، ينکهدست نشانده برای ا ار   مستقل مردم افغانستان دي  را ازدست نشانده وخدمت

ر بازی هيچ نوع نيرن انهاراخورده نميتوانند  ان فرق نموده ميتواندودي ان   .راازمزدوربي
فت برندۀ اصلی اين انتخابات مردم ادند وخواهان بوده که بيزاری وانزجارخودرا ازوضع مو جود ه نشان د بايد 

 افراد واجدرای   هفده مليون١٧که ازجمله  وبنيادی اند،عدم اشتراک وسيع مردم در انتخابات تغيرعميق،مثبت
 صرف يک الی دومليون مردم دران اشتراک نموده اند ،بخاطر اينکه ازشمارش ارا توسط کميسيون انتخابات  دهی

رديده که  تعدادطبق اظهارات منابع  يدهی درصند وقها موجودبوده و ازينبتعداد تقريبا پنج مليون کارت را واضح 
دالر ) ١٠( هرکارت درحدود ده ، چاپ وياخريده شده است  )Anonym(خارجی که تقريبا دومليون کارت بيصاحبب 

يرد )٢٠( که تقريبا بيست  امريکايی خريده شده است ان ان نيروه   ، مليون دالر امريکايی رادربرمي ای  و بازنده 
ر نميتوانندهرچيزيراکه بخواهند وهرکسيراکه خواسته  ر ،مزدوران انها ورژيم دست نشاندۀ فعلی اندکه دي اشغال

  باشند باالی مردم ما تحميل نمايند
رفتن درسهای عبرت ازاين انتخابات - ٩ رفته شده-:  ممکن زياد باشد   درسهای عبرتيکه ازين انتخابات 

  :عمده است  ازنظر من اينهايشان  ،ولی
ی مردم ماازهرلحاظ طی سه دهۀ جن-  الف يکتعداد سياسيون ومراجع منفی باف   باوجود اظهارات  - :   پخت

ويا مردم وجامعۀ افغانستان ا مادۀ پذيرش وتطبيق ديموکراسی نيست فت که،نتايج اين  داخلی وخارجی که   بايد
 وتطبيق دموکراسی در جامعۀ خود هستند بلکه فرق   پذيرش   امادۀ دادکه مردم افغانستان نه تنهااينکه انتخابات نشان

 خود ازهرلحاظ به دموکراسی  ميان دموکراسی حقيقی وقالبی راهم نموده ميتوانند وبه اين اعتقاد اند ،کسانيکه
ی روزمرۀ خود انراتطبيق نمی نمايد اعتقادنداشته را ازطريق کشور اينکه زانها هيچ انتظاری دربارۀ   ، ا  ودرزند
تنها کم کردن ريش )دموکراسی(بخا طررسيدن اين مامول  ورهنمونی نمايد نبايدداشت   رهبری دموکراسی 
 وازادی کمک نموده  اسی ،پوشيدن دريشی ونکتايی واستعمال چند کلمه به ارتباط دموکر  پکول وواسکت ،دورنمودن

  ٠ت رسيدن به اين هدف کاروپيکار بانتيجه نمايندميتواند جه بلکه افراد معتقد به دموکراسی  ،نميتواند
ساالران ،احزاب به اصطالح اسالمی،مجاهدين- : ب  وکاسه ليسان انها درهررن ولباسيکه   بيزاری ونفرت ازجن

  ٠باشند 
ی  ، چپ بودن و دموکراتيک بودن رانموده ول  ادعای مترقی بودن  عدم اعتماد به افراد ،سازمانها وتشکيالتيکه- : ت

ساالران درحقيقت درائتالف و  بوده وپالن صلح ملل متحد راکه ضامن ارامی،صلح ،ترقی وايندۀ   اتحاد با جن
  ٠ انها مصداق روشن اين ادعا ميباشد ٠،۶ و٠،۵  درخشان افغانستان بود ثبوتاژ نمودند ،که نتيجۀ ارای بدست امدۀ

ا نظر بخواص ذاتی شان مردم ازاد بوده استقالل افغانه-: بيزاری مردم ما ازاشغال کشور توسط اجانب- : ث
ذريهای نياکان شان است کشورخودراکه نتيجۀ قربانيها  بهيچ قيمت نميخواهند ازدست بدهند   ، حماسه ها، وازخود
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ليس ، ر ان  ، روس والحال قوای ناتو درراس ان امريکا ميباشد ، ولی  که نتيجۀ ان جهاد ايشان د ر مقابل قوای اشغال
ان واطرافيان وی ی افسوس اينست که به اين جهادافغانها قبال نادرشاهجا  ويکتعداد تيکه داران   ،برادرانش ،وابسته 

انه روه های دين وجاسوسان بي ليس >> مجاهدين<<  بعدا به اصطالح  وفعال طالبها ی ساخته شدۀ دست امريکا ،ان
  ٠ تجارت نموده ومينمايند  عربستان سعودی وپاکستان ،
 بيزاری انهاازجن - : د بيزاری انها ازحکومت دست نشانده ،مزدور ،فاسد ومصلحتی امروزی است - : ج

  ٠وخونريزی 
 مردم افغانستان خواستار کشور ازاد،ارام ،واقعا اسالمی ،متحد ،يکپارچه ،مترقی -: ذ

  ٠ ،قانونی،وصلحخواه وبيطرف ميباشند  ،ديموکرات
ی مشروعيت - ١٠ ون  بايد بيک   درين باره- :  بوجود ميايد شروعيت حکومتيکه بعد ازين انتخاباتو عدم م  چ

فته شده چيزيکه عيان است چی حاجت به بيان  ضرب المثل کهنۀ افغانی رجوع نمود که در ان  
ذاری انتخابات از اول تاپايان متوجه شديم سرتاپای ان به جعل،عوامفريبی ،تقلب  در جريان طوريکه ،  است    بر

عوامل   وغيره استوار بود ، حکو متيکه درسايۀ چنين ،ازهمه بدبخت تر دامن زدن بمسايل قومی ،محلی ومذهبی
  ٠ونابسامانيهابوجود ميايد طبعا حکومت مشروع نميباشد 

  -: ايندۀ مردم وکشور مابعدازاعالم نتايج انتخابات - ١١
  

ران طوريکه  ده شد جهت ارامی و ابادی افغانستان نه بلکه جهت  درين دورۀ اشغال دي ازاعمال شان چون اشغال
ازکشورهای اسيای ميانه ،بحيرۀ کسپين وخليج  منافع ستراتيژيک شان درين منطقۀ حساس ومنابع سر شار نفت و

 بکشورماامده اند ،انها حکومتی راباالی ما تحميل مينمايند که اين منافع انهاراتضمين نمايد ،يعنی مادر اينده  فارس
سا الران  م حکومت مصلحتی ،دست نشاندهبازه راهای کم ريش ونکتايی  ، بنياد   ومفسد ازترکيب همان جن
 يک چند نفر به اصطالح چپی فروخته  ،) و طرفداران شاه سابق به اصطالح تيکنوکراتها (  اجنتهای شان   ، پوش

 رهبری چنين حکومت  داشت ،که تحتشده و قدرت طلب و بدترازهمه طالبان مزدور پاکستان وعربستان خواهيم 
  ٠بيدون شک ايندۀ وطن ومردم مانامعلوم وتاريک خواهد بود

رايئده-: باالخره راه بيرون ازين معضله  -١٢ اه (  چون اوضاع افغانستان طی سه دهۀ جن چنان بوخامت  ازن
ی ،قومی ، مذهبی  اشغالهای متواترچنان شکسته وکمران تحت)  ،زيربنايی وغيره اقتصادی ،سياسی ،کلتوری ،فرهن

 برای اينکه تمام سيستمهای اقتصادی ،   ، است ، که هيچ نسخۀ ساختۀ شدۀ قبلی درد انرامداوانموده نميتواند
ايديولوژيهای مختلفه وحکومات مختلفۀ دست نشانده عدم کارايی خودرا درين خطۀ باستانی ،دارای جامعۀ سنتی 

ريکه به ان  ط راهيکه  به اثبات رسانيده اند،فق ومذهبی ه ،کنفرانس وياهرنامی دي باقی ميماند همان جر
ر دعوت  ذاشته  پاکترين   ، از بهترين ،صادق ترين  برای يکدورۀ انتقالی و حکومت مؤقت بيطرف  ميشود باردي

ردد ، اين حکومت شرا يط الزم دفاعی ،امن و تحصيل يتی ،تقنينی  کرده های دارای تجربۀ کار وحکومتداری تشکيل 
 نموده وراه   تامين  و پيشر فت کشوردرهمه عرصه هارا تااندازۀ توان وغيره اساسات دولتی توام بامسايل بازسازی

  ٠ تا ازاينطريق حکومت حقيقی انتخابی مردم بوجودايد  ، رابرای يک انتخابات واقعا ازاد ودموکراتيک اماده ساخته
ردند ، رد ويا بزرګدرتشکيل کنفرانس هيچ طرف سياسی چی خو رديده سهيم   درطی حکومت   بايد فراموش ن

انتقالی قوای مسلح وامنيتی کشور ازتمام ريزرفهای موجود درکشور بيدون تعصب تکميل وزمينۀ خارج شدن مرحله 
ان ما يی ردد، درتمام اين مراحل زمينۀ اشتراک کشورهای مؤثرمنطقه وهمساي    قوای خارجی اماده 

رديد رفته شود ،وباالخره کنفرانس تحت اماده  ه وتعهد عدم مداخلۀ انها ورساندن کمک به مردم افغانستان ازانها
ردد  رهبری ملل متحد   ٠ وابتکارات خودافغانها داير وسازما ندهی 

  
   انپاي

  ذکريا يوسفزی
 
  

 
 
 
 
 
 
 


