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 افغانستان بن بست انتخابات و دیموکراسی در

  علل بن بست و اعتراضات انارشیستی مکرر در انتخابات افغانستان در چه نهفته است ؟ 

بخصوص بن بست کنونی آن کامالً یک بحث دشوار است که دارای    بحث انتخابات و دیموکراسی درافغانستان  

به بررسی علل و عوامل موجود و   جنبه های وسیع تیوریک و پراتیک می باشد، روشن شدن تمام جهات آن

      .ګذشته نیاز دارد

علل  من در این یاداشت کوچک تالش خواهم نمود تا با برخی جهات عمدۀ مشکالت انتخابات و دیموکراسی و

  .بحران کنونی درافغانستان بطور مختصر تماس بگیرم

این اصل درست است که روش عملکرد انتخابات برای تمثیل دیموکراسی در هر کشور الزمی و ضروری 

   .پنداشته میشود، مگر انتخابات و دیموکراسی لباس از قبل آماده شدۀ نیست که آن را به جان هر کسی پوشانید

و شرایط خاص خود را نیز دارد،    ه انتخابات و دیموکراسی در هر کشور از خود قوانیناشکال تعمیل پروس

  .در همه جا بصورت یکسان قالب وار تطبیق وعملی شده نمی تواند  شرایط خاص انتخابات و دیموکراسی

یک کشور برای عملکرد پروسه انتخابات و دیموکراسی تطبیق مولفه ها، قواعد و قوانین عام و خاص آن در  

هرګاه در یک کشور بستر برای عملکرد انتخابات و دیموکراسی آماده نباشد و قوانین خاص و   0حتمی می باشد

عام آن درعمل درست تطبیق نه شود، در صورت عملکرد انتخابات ناقص بدون درنظر داشت قواعد  

میرود، چنانچه در افغانستان کشور به طرف بحران و به انارشی   دیموکراسی نه می باشد و ناگزیر وضع  آن

مولفه ها، قواعد و قوانین عام و خاص انتخابات و دیموکراسی درست تطبیق نه شده است و اکنون کشور در 

خارج شدن افغانستان از بحران کنونی انتخابات و دیموکراسی توسط دولت فاسد   .عمق بحران غرق گردیده است

 .را نمی توان به زور تانک و توپ تطبیق نمود موجود ناممکن است. انتخابات و دیموکراسی

تالشهای جامعه جهانی   دو دهۀ  کنونی و بحران انتخابات و دیموکراسی در افغانستان ناشی ازعملکرد  بن بست 

برای انتخابات و دیموکراسی درعدم موجودیت بستر برای تعمیل پروسه انتخابات و دیموکراسی در افغانستان 

   .بوجود آمده است

و معیارهای پروسه انتخابات و دیموکراسی کشورهای پیشرفته در شرایط خاص افغانستان   به کاربرد نسخه ها

 .و تداوم جنگ و خونریزی ناسازگار است
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با هرج ومرج   که پروسه عملکرد انتخابات و دیموکراسی  در افغانستان چندین بار است  تصادفی نیست که 

رد پروسه انتخابات و دیموکراسی و موجودیت این نظام فاسد که از حمایت در مجموع عملک  0خاتمه می یابد

 .خارجی برخور دار است در نزد اتباع کشور فاقد اعتبار قانونی است

هرگاه عبور از معبرهای غیر قانونی درعملکرد انتخابات خالف اصول دیموکراسی تطبیق شود، دولت که 

برای اگثریت   را با خود در تطبیق دیموکراسی بوجود می آورند،  موانعات جدی  محصول انتخابات ناقص باشد،

که ما و شما اکنون آن را عمالء در افغانستان   جامعه خسارات جبران ناپذیر را نیز ببار می آورند،  قاطع مردم

  .          .مشاهده می کنیم

و   مولفه ها و قوانین انتخابات  هوریو ریاست جم  در افغانستان با وجود تدویر چندین دور انتخابات پارالمانی

دیموکراسی بصورت درست مطابق شرایط خاص در کشورعملی نگردیده است که نتایج آن به بن بست و  

  .مکرر انجامیده است  بحرانات

اوأل مشکل اساسی بکار برد جنبه های عدم مطابقت تیوریک انتخابات و دیموکراسی کشورهای پیشرفته سرمایه  

جنگ تحمیلی بیګانګان در افغانستان   رایط خاص افغانستان، و تداوم جنگ است که در طی چهار دههداری با ش

  .جریان دارد 

جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری که در آن عمأل   و طرزالعمل های انتخابات و دیموکراسی  تطبیق تیوری ها

وکراسی در أن کشور به سهولت عملی  ساختارهای طبقاتی و سیاسی جامعه اکمال گردیده است انتخابات و دیم

انتخابات یک پروسه قبأل تنظیم شده معیاری و زمانی است که در    میگردد. در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری

سرمایه داری نتایج    زمان معین آن با قوانین و قواعد عام و خاص آن عملی می شوند. در کشور های پیشرفته

ی طرف و مستقل انتخابات تنظیم و ارائه می شود مورد قبول کاندیدان و  حاصله انتخابات که توسط کمسیون ب

اګثریت مردم واقع می گردد، انتخابات و دیموکراسی اعتبار قانونی خود را دارد و اجرای آنرا تمام اتباع بدون  

  .تفکیک رای دهندګان موافق و مخالف الزم می شمارند

 -در کشور های کم رشد اقتصادی   یشرفته جوامع سرمایه داریتطبیق تیوری ها و طرزالعمل های انتخابات پ

تکمیل نه شده است،   سیاسی جهان مانند افغانستان که تا هنوز هم پروسه ساختار طبقات اجتماعی و سیاسی جامعه

چهار دهه است که جنگ و خونریزی در کشور جریان دارد، فاسد ترین دولت در جهان درافغانستان حاکم  

کردن روش انتخابات و دیموکراسی مدرن جوامع پیشرفته سرمایه داری در اوضاع کنونی در کشور   کاپی  است،

   .سیاسی مانند افغانستان دشوار و ناممکن است-کم رشد اقتصادی

در عده ای از کشورهای کم رشد بآنکه قوانین عام و مولفه های پیشرفته ساختار طبقاتی اجتماعی در جامعه 

تها برای پیشبرد حکومت داری و تمثیل از یک دیموکراسی نیم بند با درنظر داشت شرایط خاص ناتکمیل اند، دول

عنعنوی جامعه از روش های انتخابات و قواعد خاص عنعنوی آن که درعمل تجربه گردیده باشد استفاده می 

عنعنوی خود را دارند   نمایند. در چنین کشور ها عملکرد انتخابات و دیموکراسی معیار ها، قواعد و قوانین خاص

  .از ان استفاده میکنند  و در پروسه عملکرد انتخابات و دیموکراسی

میالدی در دوره امانی تالش برای سنگ پایه های دیموکراسی  1921درافغانستان بعد از کسب استقالل سال 

 افراطیون مذهبی عنعنوی اساس گذاشته شده بود که متاسفانه جنبش مترقی امانی به تحریک انگلیسها توسط

  .درافغانستان حاکم است سرکوب گردید "اسالمی" که اکنون وارثین همان افراطیون مذهبی "اسالمی"
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در وقت زمامداری مرحوم محمد ظاهر شاه فقید افغانستان با وجود مشکالت که در کشورموجود بود، شاه مدبر  

( سیزه دوره پارالمانی با 13عه افغانی با تدویر )انتخابات عنعنوی را مطابق شرایط خاص جام   افغانستان پروسه

پروسه انتخابات و   1352سرطان    26فضای متعدل دیموکراسی عنعنوی را در کشور تطبیق نمود که با کودتای  

( چهل وشش سال اخیربا 46مرحوم در کشور متوقف شد. در طی بیش )  روش عنعنوی دیموکراسی زمان شاه

نتوانستد   و حمایتګران خارجی که از مجرای زور و کودتاها بوجود آمده اند، تمام تالش مذبوهانه دولت ها

       .افغانستان تطبیق نمایند  معیارها و شرایط خاص انتخابات و دیموکراسی عنعنوی را در 

در افغانستان صرف نظر از ناتکمیل بودن ساختار طبقاتی و سیاسی ضروری بستر برای تطبیق 

تداوم جنگ و خونریزی جاری در کشور توقع بردن نتایج انتخابات   و احوال کنونیدراوضاع   دیموکراسی

            .با بکاربردن روشهای پیشرفته انتخابات کشورهای پیشرفته سرمایداری عملی نمی باشد  سالم

روشهای انتخابات پیشرفته در افغانسان تنها با کمپیوتر دستی بایومتریک و حضور ناظرین بین المللی در انتخابات 

واجد شرایط رای دهی در کشور بیسواد هستند، شرکت   خالصه نمی شود. در افغانستان هنور هم اگثریت اتباع

کیفی و کمی نتایج انتخابات تاثیر جدی خود را  باالی معیاری   افراد بیسواد در پروسه انتخابات ودیموکراسی

  .دارد

بدون در نظر داشت شرایط خاص در افغانستان طی چهار دوره انتخابات پارالمانی و ریاست جمهوری کشور 

  رای دهندگان  واجدین شرایط دهی هر بار بحد ناچیز آن کاهش یافته اند که در انتخابات جاری  میزان مشارکت

الت شهری در پروسه رائ گیری سهم نه گرفته اند و نتایج این انتخابات معیارهای کمی و کیفی در امن ترین مح

  شیوه های غیرقانونی و ناقص که در انتخابات توسط زورمندان  الزم راتکمیل نکرده است. درافغانستان پیشبرد

ار بوده، چنین انتخابات بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور که با تداوم جنگ و خونریزی همرا است دشو

مردم افغانستان از تدویر    .ناقص هیچ نوع اعتبار معیاری و مطابقت با قوانین انتخابات و دیموکراسی ندارند

با مداخله زورمندان و باند   چنین شیوه انتخابات و دیموکراسی در فضای وحشت جنگ، تقلب و هرج و مرج

دولت های که براساس اشتراک اقلیت ناچیز   .رد گردیده استهای ادمکش شان از انتخابات و دیوکراسی دلس

  رائ دهنده با تقلب و زور درانتخابات پیروز هم شود مشروعیت کامل حقوقی ندارد و از پشتیبانی اگثریت مردم

   .کشور برخوردار نمی باشد

  1992بق اپریل شمسی مطا 1371ساخت ایران و پاکستان در بهار  "جهادی" با روی کار آمدن تنظیم های

 "جهادی " تنظیم های  میالدی در افغانستان کشورهای پیشرفته سرمایه داری غربی که عمدتأ از حمایتگران مستقیم

سیاسی که توسط اتحاد جماهیر -و جنایتکاران جنگی بودند تالش کردند تا دررقابت با موجودیت مدل های اقتصادی

سیاسی اتحاد جماهیر شوروی -استند مدل های موجود اقتصادیشوروی سابق در افغانستان ساخته شده بود، خو

را در افغانستان با تیوری های راستکرایانه جامعه سرمایداری پیشرفته بدون درنظر داشت عدم اکمال  

بتوانند یک دولت سرمایه داری خیالی را در    تا غربی ها  ساختارطبقاتی و سیاسی جامعه افغانی تعویض نمایند،

کشورهای پیشرفته جوامع سرمایه داری غربی در افغانستان که    سازند. روش های دولت سازی کاپیافغانستان ب

را با طرز    در گذشته از آن هیچ نوع مدل تجربوی هم وجود نه داشته بود، اندیشه های راستگرایان سرمایه داری

دورۀ حجر است درافغانستان باهم    که همرا با تفرقه های قومی و تعامالت "اسالمی" دید متضاد افراطیون مذهبی

آن چنان یک دولت فاسد و   در نتیجه بکاربردن روش های کاپی دولت سازی و اختالط  .مخلوط ساختند
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کامأل از بین رفت و در عوض آن مراکز رهبری دولتی    را بوجود آوردند که مرکزیت رهبری دولت  انارشیستی

نون ساختار واحد دولت ملی در افغانستان وجود ندارد. اتباع افغانستان چندین گانه متخاصم را بوجود آورده اند. اک

معماران تیوری دولت سازی این    .به گروپ اتنیکی، قومی ومذهبی که در تقابل قرار دارند منشعب گردیده است

می کند دولت فاسد اکنون از کنترول انارشیزم مسلط در دولت ساخته شدۀ دست خود شان ناتوان گشته اند، تالش  

 "اسالمی" ترکیب جدید از افراطیون مذهبی "صلح " طالبان اجیر آی. اس. آی. پاکستان به نام  تا با ورود بربرهای

را برای کنترول آن ایجاد نمایند، مگر تجارب در گذشته بخوبی نشان داده است که نجات آن با موجودیت چنین 

در دولت، تأمین صلح و ثبات درافغانستان خواب   "میاسال"دولتی فاسد و نقش رهبری افراطیون مذهبی  اداره

  .است و خیال

و سران جنایتکاران جنگی  "جهادی" علل اساسی بی ثباتی مرحله کنونی با به قدرت رسیدن رهبران تنظیم های

ساختار نا تکمیل طبقاتی جامعه افغانی را در    در افغانستان آغاز گردیده است.آنها  1992شان در بهار سال 

به غارت اموال ملی در کشور ادامه   "جهادی " چپاول گران      .پروسه دیموکراسی و انتخابات نادیده گرفته اند

محروم جامعه هیچ    دادند، به نیازمندی های حیاتی طبقات محروم جامعه پشت پای زدند و در عمل برای طبقات

و سران جنایتکاران جنگی آنان در افغانستان در نتیجه  "جهادی" م ندادند. رهبران تنظیم هایکاری مثمر را انجا

سیاسی را در عوض   –تخطی های مکرر از قوانین دیموکراسی و انتخابات انارشیزم لجام کسیخته اجتماعی 

چپاول و   بدون دغدغه "جهادی" تا از این راه توانستند غارتگران حرفوی  کردند،  دیموکراسی در کشور تعمیل

و غصب    و داراهای ملی و اموال مردم   غارت را در افغانستان آزادانه انجام دهند. در نتیجه غارت سرمایه ها

و   "جهادی" توسط رهبران  و محروم افغانستان داده شده بود،  کمک های جامعه جهانی که برای مردم مظلوم

ر نتیجه جنایتکاران جنگی به غنیمت گرفته شده است. د

  از سرمایداران جنائی  غارت و چپاول یک قشر جدید

با سرمایۀ های هنگفت چپاول را بوجود آوردند. این  

با سرمایۀ های هنگفت   قشر سرمایداران جنائی جدید

استخبارات خارجی بدست   چپاول و منابع  که از راه

آورده بودند درعمل وارد بازار گردیدند. این قشر با  

تد به کمک لوایح جعلی و زور دولت فاسد  آسانی توانس

خود شان تمام قرارداد های امنیتی و ساختمانی قوای نظامی خارجی را بدون طی مراحل قانونی بدست آوردند. 

آنها هیچ مالیه به دولت نمی پردازند، زورمندان میلیون ها جریب زمین های مردم و ملکیت های عامه را غصب 

استند با پالن و بدون پالن ساختمان های رهایشی بلند منزل ر اعمار نمودند. این نمودند و هر چه دل شان خو

زراندوزی در ساختارهای تولیدی و انکشاف اقتصادی کشور اثر ندارد. موجودیت   روش سرمایه گذاری بجز

افغانستان از یکطرف مانع رشد طبیعی و متوازن اقتصاد ملی و قانونی در  سرمایۀ های جنائی جنایتکاران جنگی

   .گردیده است

 و رهبران  قوماندانان  از جانب دیگر تراکم سرمایه های سرسام آور جنائی که در دسترس جنایتکاران جنگی، 

با تعصبات مذهبی و تفرقه های قومی در    پشتوانه قوی برای تداوم جنگ و خونریزی  قرار دارند،  "جهادی"

  .افغانستان همرا می باشد
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اران جنگی با سؤ استفاده از نام دیموکراسی در افغانستان بکار می جنایتک   عملکرد ساختار های سرمایه جنائی

کنونی در افغانستان میباشد. در افغانستان اکنون بازیگران سرمایه های جنائی   از مشکالت اساسی  شود که یکی

ی سیاسی وعملکردهای انارشیست  و دیموکراسی سنگ پایه های اساسی رقابت های ناسالم  در پروسه انتخابات

         .دیموکراسی به پیش میبرند، که بخش عمده اخالل گران نظم عامه را در کشور تشکیل میدهند  را بجای

اندیشه های چپ   از ترس و وحشت که ازشیوع  شان  "جهادی" و رهبران  قوماندانان  این جنایتکاران جنگی،

  .نافع ملی کشور به وجود آورده اندو ملی گرا در افغانستان داشتند ائتالف های نامیمون را بر ضد م

برای بوجود آوردن فضای سالم مبارزه سیاسی در افغانستان موجودیت اپوزیسیون واقعی سیاسی در کشور الزمی 

هزاران    امریکا که با اشتراک  پنداشته می شود، مګر در افغانستان با موجویت قوای نظامی ناتو و آیاالت متحده

جنایتکار،  "جهادی" نمایندگان تنظیم های  ش در افغانستان حضور فعال دارند،مشاور ملکی و نظامی خوی

افراطیون مذهبی و تفرقه افگنان قومی نه ګذاشتند که اپوزیسیون واقعی ملی و سیاسی در افغانستان بوجود 

و   "ادی جه" حاکم دولتی موجود اینست که تنظیم های  یکی از مشکالت اساسی انارشی مسلط در نظام      .آید

جعلی در داخل   "اپوزیسیون" رول  جنایتکاران جنگی آن درافغانستان هم در ارکه قدرت دولتی سوار هستند و هم

آن تیاتر   فلمهای دوگانه هندی به پیش میبرند. ساختار این نظام ضد ملی در افغانستان به  ساختار دولت مانند

در نقش دشمن بازی میکنند. اراکین بلند پایه دولتی    مسخره شباهت دارد که ممثلین آن هم در نقش دوست وهم

افغانستان از طرف روز در چوکی های مقامات باالیی دولتی با دریشی و نکتایی انگلیسی ملبس نشسته اند، مگر 

از طرف شب مسلح با پگول و لنگی بر ضد دولت که خود در آن عضویت دارد میجنگد. در چنین حالت این  

  .اند عملکرد دوست را از دشمن تمیز نماینددولت هیچکس نمی تو

با وجود ناپایداری ساختاری شان، تالش   "جهادی" و رهبران  "جهادی " قوماندانان  جنایتکاران جنگی،    

که در گذشته با جریانان   ورزیدند تا در مراحل گذار اولی شان از یک تعداد عناصر فرصت طلب فروخته شده

نیز   جرمی نیز داشتند استفاده کردند، تعداد از آن عناصر فرصت طلب چپچپ وابستگی عضویت حزبی و 

بیرقهای راستگرایان را که بر ضد منافع ملی کشور بود یکجا با جنایتکاران جنگی حمل کردند. عمر این بازی  

علومی   در دوره های بعدی پارالمانی افغانستان دیگر اثر از حضور نورالحق  نمایشی از هردو طرف کوتاه بود،

چوکی سفارت آصف دالور و تانکیست های شهنواز تنی در اردو افغانستان   ، سید محمد گالبزوی، کبیر رنجبر،

افراطی مذهبی و تفرقه افگنان قومی با جنایتکاران جنگی که ازحمایت نظامی ومالی  "جهادی" تنظیم های  .نبود

کمک یک تعداد از منحرفین فرصت   تالش کردند به  در افغانستان باخود داشتند و تاهنوز هم دارند،  خارجی

حزبی بودند   -که دارای ساختار های سیاسی   و ملیگرا را  طلب چپ و ملیگرا در کشور، جریانات احزاب چپ

روش های فرهنگی مبارزه سیاسی حزبی و عملکرد آنرا میدانستند پارچه پارچه نمودند در   و تا حدی هنوز هم

ه ها و اساسات اوپوزیسیون سیاسی را در کشور از بین بردند. در فضای عدم اعتماد، ادامه  نتیجه آن در عمل پای

(  18در طی )    "جهادی" تحمیلی بیگانگان در افغانستان، مسلط بودن انارشیزم بی بند و بار تنظیم های  جنگ

ساختارهای ملی  ملی و وطن پرست کشور نتواستند اساس   نیروهای  سال با حضور قوت های نظامی ناتو،

   .فرهنگ مبارزه سیاسی حزبی باشد در کشور احیا نمایند  را که دارای  سیاسی -حزبی

و انتخابات غربی در تضاد کامل   دیموکراسی  افراطیون مذهبی و تفرقه اندازن قومی در افغانستان با ماهیت

ه خاطر کسب امتیازات، حفظ قدرت قدرت ب  دیوانۀ  مگر این جنایتکاران  قرار دارند و آنر حرام میدانند،



  
 

 

 8از 6

ترس از تدویر محاکم جنایات ضد بشری که آنان درجنگ های داخلی در افغانستان   و  چپاول گری  نامشروع،

و    بدون آنکه به دیموکراسی  به کمک کشور های غربی ناګزیر احتیاج دارند. این جنایتکاران  شده اند  مرتکب

قومی    افراطیون مذهبی و تفرقه اندازن  .ق های رنګارنګ آنرا حمل می نمایندانتخابات اعتقاد داشته باشند بیر

برای اخذ امتیازات و جلب کمک های کشورهای   با انتخابات و دیموکراسی غربی اختالف ایدیولوژیک دارند،

یند تا غربی شعار های انتخاباتی را با عکس های خویش بر در و دیوارها و کوچه های افغانستان نصب می نما

فاسد    "جهادی" قوماندانان و رهبران   جنایتکار جنگی،  را در کشور از دست ندهند. این  دور بعدی قدرت حاکم

که دارای ماهیت تعصبات مذهبی و قومی   ائتالف های نامقدس  بخاطر بدست آوردن امتیازات نامشروع خویش

از   "جهادی" قوماندانان و رهبران  اران جنگی،این حلقات جنایتک   .کشور می پیوندند  است بر ضد منافع ملی 

ایجاد ساختار احزاب سیاسی و ملی که اهداف شان برای تأمین منافع ملی و خدمت به کشور باشد هراس دارند.  

در وزارت عدلیه افغانستان ثبت   احزاب نام نهاد خود را  "جهادی " قوماندانان و رهبران   این جنایتکاران جنگی،

مگر از آنجایکه ساختار های تنظیمی جنایتکار شان در گذشته مرتکب هزاران جنایت ضد انسانی  نام کرده اند،

  .در کشور شده اند، جرعت مبارزۀ سیاسی حزبی مستقل و علنی را در تحت نام احزاب خویش را ندارند

یک کشور کوچک  این سیزده حلقه و یا حلقه های بیشترکاندیدان ریاست جمهوری شرم آور را که ما و شما در

اسمی فالن و   در زیر عناوین متعدد و لوایح  پراگنده و ناهمگون هستند که  مانند افغانستان می بینیم ، ترکیب

را برای رئیس جمهور شدن بدون   فالن جنبش، عدالت، دولت، اسالم، ثبات، قیامت، امنیت، زور، پول و پیسه

ا سر میدهند، به یقین این دزدان با پشتاره نمی توانند هیچ نوع کدام برنامه های علمی و ملی شعارهای دروغین ر

   .اهداف منافع ملی را درافغانستان عملی کنند

مستقیمأ شریک   قومی و متعصبین مذهبی اجیر فروخته شده با وجود آنکه در قدرت دولت حاکم  این تیکه داران

و منافع شخصی شان    ک ترین برخورد با امتیازاتاشاره استخبارات بیرونی ویا با کوچ  با  امتیازات هستند،

اتومات موضع قبلی خویش را تغیرمیدهند. این فرصت طلبان همزمان با تغیر موضع خویش با بدترین شکل 

پرانی های بی شمار علیه همراهان قبلی خویش   زدن و دروغ  مغایز روشهای فرهنگ سیاسی به دشنام

  .میپردازند

به   " اسالمی" گلبدین حکمتار، جمعیت  "اسالمی" ساخت پاکستان و ایران چون حزب تنظیم های   برای سران

رهبری پسر برهان الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، سید منصور درۀ کیان، محمد محقق، کریم خلیلی، انور الحق  

این اتحاد  محک شرکت در   قرار دارند؟   احدی وغیره مهم نیست که در کجا، باکی ها، چه وقت و چرا یکجا

وعده ای امتیازات بیشتر و لقمه های چرب تر را   طرف و حلقه  مهم است که کدام  های نامقدس ضد منافع ملی

میدهند.    آفر میکنند. فرصت طلبان حرفوی بهر طرف چهار چشمه می بینند که کی برای شان لقمه چرب تر را

میدهند در همان   ی بیشتر چرب و نرم را وعدهوعده ها  هر طرف که برای این فرصت طلبان حرفوی و بی حیا

  .بدون توقف در کنار امتیاز دهنده باالتر جدیدش میرقصد  لحظه

دولت و استخبارات ترکیه مشتقیمأ حمایت   بطور مثال یک نمونه بارز آن عبدالرشید دوستم است که از طرف 

ګروپ های مختلف پیوسته و موضع خویش بار با    یازده(  11بیست وهفت سال اخیر )(  27در طی )  می شوند،

 .را تعویض نموده است
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 عبدالرشید دوستم در حال دست دادن با وزیر خارجه ترکیه

   

 

هنوز به قدرت نرسیده   و بی حیا هستند که  آنقدر بی شرم  !این مدعیان دروغین شفافیت انتخابات در افغانستان *

چوکی های خیالی و خالی مقامات بلند رتبه حکومتی را برای  اند مگر در جریان کمپاین های انتخاباتی خویش

   .فرصت طلبان دور و پیش خود اعطا می کنند

   0از انتخابات شفاف میزند  و ګاله بردار خود شان جعل کاری کرده اند بازهم داد   این گروه بی شرم *

فقط با کالم تهدید و تفنک با   ندارند،  این اوباشان به قوانین مروج در کشور هیچ نوع اعتنای و احترامی هم *

  .مخالفین خویش و مردم عوام کشور حرف میزند

  .وهم قاضی میشوند  این انارشیست ها هر آن که خود شان خواسته باشند هم حاکم *
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به زور بروی مراجعین عامه در کشور می بندند،   این دزدان معادن الجورد و زمرد افغانستان سرکها عام را *

   .نیروی داخلی و خارجی هم درکشور وجود ندارد که جلو وحشت و جنایت این ادمکشان را بگیرند  لت و یادو

به آتش    این باندهای ادمکش حرفوی اموال مردم را چور و چپاول میکنند، خانه های مردم بیدفاع کشور را *

 .می کشند

ون مستقل انتخابات را بنام دیموکرسی قفل میکنند تا این دزدان آثار تاریخی موزم ملی افغانستان دفاتر کمیسی  *

  .را نه شمارند  هیچ کسی نتواند اسناد جعلکاری رای دهی 

 .پای

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 


