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                                                                                               فرامرز برزگرۀنوشت

انستان در افغی بھ نام انتخابات پارلمانی امضحکھ
  

 سر ۀ وھمدستانش درافغانستان بھ بھـاناالت متحدهی کھ ا2001مبریپتیازده ھم سیپس از ا    
 خودرا مستقر کردند؛ ارمغان ی نظامیروھاین" طالبان "  خوناشام ۀم خود ساختیکوب  رژ

رش قرار یشکــش نمودند ؛ تا مورد پذین کشور پیبھ مردم ا " یدمـوکراس"  بھ نام یتازه ا
.رندیگ

ت جھایکا و ھمدستا نش را بھ افغانستان مشروعی امریظاھرًا لشکر کش" بن "   کنفرانس 
 ،دولتیداخل " ۀخدمت نشانداد " یروھایدند تا از نیازان پس آنھا تالش ورز. دی بخشیـ ن

ن  آن بتوانند ؛ بھ استــقرار نظــم و قانون در افغــانستایکار آورند کھ بھ اتکــای رویتازه ا
.بپردازند

رفت؛ تا انتخاب ھمھ ـ  یش می بھ پین صلـح و بازسازی تأ مین روند کھ تحت شعارھـای   ا
. د آورده بودیان مردم افغانستان پدی را در مینی ازخوشبیموج" یحامـد کرَز"  جناب یگان
 ؛ جلویت ؛ خلع سالح عمـومین صـلح و امنی در مورد تأ می کرزی آقایرا وعـده ھای ز
ان بردن ظـلـمی قومندانان و قاچاق انسان ، سالح و مواد مخـٌد ر؛ از میی از زورگویریگ

ات اقتصای مختلف حی عرصھ ھای، بازسازیکاری ،محو بی اجتماعیھایعدالتیرشوت و ب
دهیده ، بال کــشین بخـش مـردم رنجــدیشتری سراسر کشور؛ بی و فـرھنگی ، اجتمـاعیـ د

.ـدوارساختھ بودی روشن و با ثبات امۀندیک آیھ  وطن را بۀو بخون نشست
 عملۀرا نھ تنھا آن وعده ھـا جامیز. دیأ س مـبٌدل گردی بھ ید وارین امـیکسال ای  باگذشت 

.شتز شدیز بیان فقر و ثروت نید ؛ بلکھ فاصلھ مینپوش
سالح ، قاچاقبران انسان ، ی عا مھ ، آدمکشان حرفوی ھایین دارایتکاران و غاصبی  جنا

 ی و در لباس رسمـیـادی و قیمھـا ، قومندانان جھـادی رھبران تنظیو مواد مخـدر، در قبا
ی ونظامیاسی اھـرم قدرت سی خارجیروھای نی بھ اتکای و نظـامی مـلکۀیمقا مات بلند پا

ش ازین امـر وضـع را بیا.  ابقـا شدند ی و اعزازی دولتیھا یرا بدست آوردند ؛ و برکرس
. ـنترساختینـده بد بیفتـھ و مردم را بھ آش آشیپ

 بھ ی و رسانھ ھای مطبوعات داخـلۀ کھ با بوق و کـرنا از حنجری  روند اصـالحات ادار  
 عناصـر فاسد شناخــتھ شده یشود؛ فقط در جابجا سازیده می دمـیغرب" آزاد " اصطالح 

تا . رسد و بس  یھ چشـم مگر بیک مـقام بھ مقـا م دیگر و از ی دی بھ کـرسیک کرسیاز 
 و رشتوتخـواری عـامھ ، آدمـکش حـرفوییتـکار مشھـور ، غاصب دارایچ جنایکـنون ھ

. افغانستان محاکمھ و مجازات نشده استیچ جایسرشناس در ھ
ره فـقط در روزنامھ ین دست ؛ چون حـقـوق بشر و غی ازی حقـوق زن و سخـنانی  تساو

ای گوی دولتۀیکار آوردن چـند خـا نم درمقامات بلـند پایا رودرعـمل ب. رسدیھـا بھ نشر م
. شودین شده پنداشتھ مین حـق کامًال تأ میا

ـدادیات ھـمچنان بر بیتـکاران شناختھ شده در اطـراف و والی و جنای   آدمـکشان حرفو
ن با ر با ی امـھایرھـبران و قـو مـنـدانان تنـظـ. دھــندید فـاع  ادامـھ میخود برسر مـردم ب

 با دست باز تری خـارجیروھای و اتکـاء بر نی و قـدرت دولتی استـفـاده از لباس رسمـ

یی، زورگوی و فروش آنھا، بھ دزدی عامھ وشخصیھاییبھ چـوروچـپاول ،غارت دارا
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.ازندی یع و اعـمـال ناپسند دست میو انواع فـجا
ندهی نمای انـتخابات پارلـمانی با برگزارد وار بودند کھی ازھـموطنان مان امـی    شمار
ابند و با استفاده از ی راه ی و مـلیتی ، والی مـحلیتوانند ؛ بھ شوراھـای شان میگان واقع

ن آالم شان بـپردازند ؛ غایات مـردم را باالکـنند و بھ تسکیبونھـا ، دردھـا و شکایآن تر
. است یر قـابل دسترسیور و غ نامقـدیط کنونین کار در شرای ایفل ازانکھ اجرا

یش پارلمانیع درھمای وسۀـما نیـتکار بھ پی جـناۀ عـناصر فاسد و شناخـتھ شدی  نا مزد
یـتوانند با استـفاده از قـدرت دولـتین افـراد مید کھ این رسانین بـاور راسـتیمـردم را بد

 یـھای بھ کـرسیارج خـیروھـای نیـبانی غصبکـرده و سالح دسـتداشتھ و پشـتـیثروتـھا
ـنرو درحـدود ھفـتاد درصد مردم یاز. ابـندی راه یتـی و والی مـحـلیپا رلـمان ، شوراھا

 را بخود ی رأی صـندوقـھای زحمت رفـتن بھ پایاست جـمھوریبر خـالف انـتخابات ر
.دندیش خـط بـطالن کشـین ھـما یش بریـشا پـینـکار شان پیندادند و با ا

 انـتخابات عادالنھی را ضامن اجـرای جھانۀ کھ ملل متحد وجامعیفتمند اشخاص شرا
نک کھ با ی خودرا در مـعرض آزمـون قـرار دادند؛ ای پـندا شتــند؛ و با خوشبـاوریم

روبرو شده اند ؛ بھ" م انتـخابات یدفــتر تنـظــ"  گـرداننده گان یتـقـلب و کالھـبردار
ن آزماـیآنـھـا در نخسـت. است " ز سرچـشمـھ ِگل آلـود آب ا" ابند کھ ی ی در میروشن

ان صدورین مدٌعیا" ھا یغـرب" ھـوده بھ عـدالت ی متٌوجـھ شده اند کـھ بیش دموکراسی
. عـادالنھ صورت نگرفتیریگـیچونکھ رأ.  بھ افغـانستان دل بسـتھ بودندیدمـوکراس
گر ی دیدر جاھا. دندیما نعت گرد از مناطـق مـردم از جانب قو منـدانان مـی در برخـ

کـجا درصندوقش ی و ید مـورد نـظر خانھ پریک قـلم بھ کاندی و با یداری ھا خـریرأ
نک اعــتراضات ی آشکار و پنھـان کھ ایھا و تـٌقـلبھایل دستـکارین قـبیاز. انداختھ شد

مورد نظر از افراد یادی زید کھ شماریخـتھ است ؛ باعث گردی را بر انگیگسترده ا
ن ی از شـھرھـا و مناطـق کشور کھ ناظریالبـتھ وضـع در برخ. ابندیبھ شورا ھـا راه 

 از جانب نامـزدھـا یگـری رأیطرف روند انـتـخابات موجـود بودند ؛ وصـندوقـھـایب
 ازافـراد ی شمارین مراکزیدرچن. د ؛ تفاوت داشتھ است یگردیت مراقـبت مـیبا جـٌد

.ابندی راه ی و ملیتی ، والی محـلی بھ شوراھـایساس انـتخـابات واقـعتوانستھ اند برا
یان واقعـی جرۀچ صورت بازتاب دھندیست و بھ ھی نیر و سراسرین امـر فراگی  ا

.باشدی انتـخابات نمیبرگـزار
اف در کابل و ھمطـرازـٌید محمد محقـق و عبدالٌرب رسول سیر سی چشمگیروزی  پ

 بـوش و ی آقاۀسازد کھ ادارین امر را ثابت میمحـالت کشور ، اات و یانشان در وال
، آدمکشان حرـیتکاران جنگیورزند تا در افغانستان از جمع جنایھمدستانش تالش م

یھایین دارای، قـاچاقبـران انسان ، سالح و مـواد مخـٌدر ، تفنگساالران ، غاصبیفو
 زور و زریبھ اتکا " ی دموکراس" ین مـردم افغانستان در تحت لـوایعـامھ و قاتل

ند تایجاد نمایفاسد را در کشور ا " ییایمـا ف" ک قشری یو با استفاده از قدرت دولت
.ق آنھـا بر افغانستان حکومت کنندینده بتوانند از طـریدر آ

 نھ بخـاطـرمردم ی و ھـم پارلمـانیاست جمھـوری  روشن است کھ ھـم انتـخابات ر
و شرکاء جرمش از تجاوز" و بوش یجـورج دبل " ی براأت آقایراافغانستان؛بلکھ ب
.افتھ است یبرعـراق انجام 

 ین روندی چـنین کشور برای دری و اجتمـاعیاسی  بر ھمـگان آشکار است کھ وضـع س
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 ی ضرورتی کـرزیدن دولت آقـایت بخشی مشروعیبرا. ش از وقت بود ینا مناسب و پ
و ھمد ستانش در افغانستان بر" پنتاگون  " یرا حضور نظامیز. ن ترفنـد ھا نبودیبھ چن

.افتھ بودیت ی مـلل مـتحـد مشزوعۀصلیخالف عـراق با ف
یمـھای نشده است ؛ تنـظـیسالح و مھـٌما ت جمع آور% 60 کھ تا ھنوز ی  در کشور

ــکام س استحی مسلح مربوط آنھـا تا دندان مسلـح اند؛ اردو وپولـیادگـرا و گـروه ھایبن
 کھ تفنگساالران،آدم ـی از کشور جنگ ادامـھ دارد؛ در کـشوریمیافتھ است ؛ و در نین

رانند ؛ و از ی ؛ قـاچاقـبران سالح ، انسان و مـواد مـخدٌِ ربر مـردم حکم میُکشان حرفو
تواند آزاد و عادالنھ برگزار گردد؟یا انتخابات میست؛ آی نی قانون خبریق واجرایتطب

ھرگز ؛
 خـودۀشرمـانی آنکھ شکست تجاوزبیبرا" پنتاگون " و " ا یس"  بوش، مقامات ۀ  ادار

 یدند تا با برگزاریان بپو شانند؛ تالش ورزید فاع عراق از انظـار جھانی را برمردم ب
داشتھ باشند و  " یبرگ برنده ا"  در افغانستان ی و پارلمانیاست جمھوریانتخابات ر

 چون یریرانھ و فـقیرابھ کشور و " ییکای امـریدمـوکــراس " توانندینشان دھند کھ م
.ز صادر کنندیافغانستان ن

االتیکسو خواستند بھ اغفال مردم ایاگراز. ن کار دو ھدف را نشانھ گرفتندی  آنھا با ا
را کھ  " ییا یمـا ف" ک قشریدند یگرتالش ورزی دی متـحده و جھـان بپردازند؛ ازسو

ھ شده ؛ از یانت و خـون و آتـش تغـذیت، خیافتھ ، با جنایپرورش در مـنجالب جـنگ 
ده است و بھ جـز غـارت و  ی گـردی تھـی و اسالمی معـنوی ، ارزشھـایوجـدان انسان
ھیق آن پاینده بتوانند از طریکار آورند تا در آیشد؛ روی اندی نمیگریز دیثروت بھ چ

ھ یران وروسین وھـند،اینجا چیارند واز خودرااستـوار نگھ دۀت غارتگرانی حاکمیھا
.ا نًا سرکوب قرار دھندید و احیرا مورد تھد

ایر ی بوش و شرکاء درعراق بھ ِگل نشستھ است؛ دی امپراتوری  غافل ازانکھ کشت
من یختھ است نابود خواھد شد و جھان از تسلط اھـری کھ خود بر انگـیزود در توفان
.افتی خواھد ییاستبداد رھا

یرویـسازد کھ مردم نین امـررا روشن می انتخابات ھرچھ باشد،ایج برگـزارینتا  
ن ھما ـیحضـور کمرنگ مـردم در.  است یاسی و سی ھرتحول اجتماعۀن کنندییتعـ

ت انتخایکـند و مشروعی را بازھـم سست ترمی لرزان حکومت کـرزیھ ھایش پای
.دھـدیر سؤال قرار میـ بات را ز

ادی بنیمھایتالف ھـواداران محـمد ظاھر شاه ، تنظی کھ از ای کرزیت آقـای  حاکم
ی سابق سرھمبندیمھای رژیو تھ مانده ھا"افغان ملت " یستیو فاشیـ گـرا،حزب ن

ی آن بھ تناسب پولھای و فـن آورییاست کھ کارا " یمـعجون مرکب" شده است ؛ 
یچ وجـھ پا سخـگوی ھز و ناقابل است و بھیرساند ؛ ناچی کھ بھ مصرف میھنگفت

.ستی آن نی مـردم افغانستان و باداران خارجیھایازمندین
ی سراپای و قانونشکنی ، رشوت ، فساد اداریتی کفای  سوء استفاده، اختالس ، ب

.ده استیر گردی آن امکان ناپذۀین اداره را چنان فرا گرفتھ کھ تصفیا
ن وضعی اۀور از مشاھـد،عناصرآگاه ووطندوست در داخل کشی  روشنفکران مل

روی در صفوف روشنفکران درداخل وخارج کشور بھ نیپراکنده گ. کشندیرنج م
 را فراھمی مساعدینھ ھایتکار، زمیـاد گرا،غارتگر، وطنـفروش و جنای بنیھـا
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ن یدوام چن. داد خود ادامھ دھـندیخـوف و ھراس بھ بیآورده است تا با دست بازو ب
ی روشنفکـران وعنـاصر آگاه ملی تفاوتیب. ستیدم مـا ن بسود کشور ومـریحالت

.بـخشدی نمیخی کھ ھـستند بھ آنھا براأت تاریی در ھرجا
می طلبی وعناصر آگاه و دلسوز بھ مـردم ووطن می ملیروھاینرو ازھمھ نی   از
 ین را افـشاء کنندو پرده از روینیتکاران و خایجنا. نندین خاموش ننشیش ازیتا ب

 را ییشھاید ھمـایآنھا با. بردارند " ـا یس"  پنتاگون و ی صادراتی قالبیاسدمـوکر
گر درداخل و خارج از کشور یکدیبھ کمک .  مختلف سازمان دھندییبھ مناسبتھا

یاسی وسیک نظام سالم اجتماعیاده کردن ی مـردم درراه پیج و سازماندھیبھ بس
 و مردمی سالم جھـانیروھــای نیانبی ممـکن و بھ پشتـیتا باشد بھ زود. بپردازند

.م یابی دست ی واقعیک دمـوکراسیشرافتمند افغانستان بھ 
ق  ی                                                     و من اهللا توف

 


