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  حشمت هللا آروين

  ٢٠١١ اگست ١۶

 

  ! محبوبيت خود را از دست داد"آقای کرزی"
 

ان معترض در تن از نامزد ۶٢ به اثراعتراضات ء در افغانستان بنا١٣٨٩انتخابات پارلمانی جنجال و نفاق برانگيز 

 ، اشخاص و افراد وابستهحلقات سياسی داخلی و خارجی و حمايت شان از مداخالت و  ھااظھارنظر ،انتخابات

 و دست نموده آن نھاد را به مبارزه طلبيدندکميسيون مستقل انتخابات را در شمارش آراء وکال محکوم به تقلب کاری 

دارند، که شمارش آرای  ، و ابراز مینامزادان در انتخابات مدعی ھستند  تن از۶٢. به تظاھرات خيابانی زدند

اما کميسيون مستقل انتخابات .   برخوردار نبوده و در آن تقلب صورت گرفته استیاز شفافيت قانونانتخابات 

انتخابات  قبل ازصدورفرمان رئيس جمھورآقای کرزی با رد اين ادعا ھا ھرگونه تقلب را در شمارش آرای ءدرابتدا

  را رسمآ و قانونآ افتتاح ١٣٨٩ آقای کرزی کار ولسی جرگه ای ،بی اساس و با اعالم معرفی وکالی منتخب برنده

 را نسبت به گذشته شفاف ١٣٨٩نمود، که به اساس آن  سازمان ملل متحد امريکا و جامعه ای جھانی روند انتخابات 

ن که شانس برنده ويا بازنده شدن آنھا  درانتخابات تا ان از معترض ت۶٢اما . نمودندو از آن اظھار رضايت و حمايت 

و اعتراضات ازآقای کرزی خواستند که به ھا ی ئباقيمانده، طی راه پيماصورت مجھول ه ھنوزھم دراذھان عامه ب

ن  به اساس اعتراضات و تظاھرات نامزدان معترض آقای کرزی بيدرنگ بدوءً بنا. دنشکايت شان ترتيب اثر ببخش

 تروريزم و فساد اداری مزمن که افغانستان را در محاصره گرفته و باطل سياسی و پديده ھای شوم درنظرداشت جو

 ۀ و کشور را بيش از پيش بی ثبات ودر لبأ را ايفی ويژه نقش جنجال برانگيزۀحق پيروز است، در ايجاد محکم بر

  .پرتگاه سياسی و نا امنی قرارداد 

ن مستقل انتخابات  ايجاد ھرگونه دادگاه ويژه را از طرف آقای کرزی  مغاير قانون اساسی سی جرگه و کميسيول  و

وسيله ای نامزدان معترض توصيف می ه منظوردست يابی و نفوذ درداخل پارلمان به و مداخله در امور پارلمانی ب

 ۀجامع" سازمان ملل متحد و دادگاه ويژه و استيناف در شرايط بحران بس بزرگ سياسی و فساد اداری که. نمودند

مقام رياست جمھوری ه ن را برنده و نتايج آنرا بامعترض تن از  ۶٢زند،  ، داد می را نيز نگران کرده است"جھانی

سی جرگه بار ھا لغو دادگاه ويژه را از مقام رياست جمھوری درفرجام باوجود اينکه ول. نمودندابالغ و اصدار

 را به کميسيون مستقل انتخابات گسيل و وی را موظف به یگنگو ان مجھول خواستار بودند، آقای کرزی فرم
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، کميسيون مستقل انتخابات  نشده و صرف آمده استهدر فرمان مذکور شفاف توضيحات داد. اجرای قانون نمود

 از خود ء که در آغاز و ابتدایکميسيون مستقل انتخابات از تشدد. ی قانون را دارد، که تصميم بگيردصالحيت اجرا

ء ايجاد دادگاه ويژه واکنش نشان داده بود، کاسته و آمادگی شانرا برای پايان دادن معضل که يک راه حل در ازا

سی جرگه از اما ول. مينه تقاضای ھمکاری نمودباعث رضايت طرفين واقع شود اعالم و از مردم در اين ز

را محکوم و با بيانات اينکه اجتماع اعتراضات ر نخورده ھرگونه معامله پشت پرده يموضعگيری قبلی شان تغي

لمقابل اب.  لغو نشود، تا چھار دروازه رياست جمھوری گسترش خواھند داد اگر یگسترده شانرا عليه چنين فرمان

 دادگاه را که واجب التعميل ۀفيصلو خواھند  ھرچه زودتر حکم  ی خيابانی از آقای کرزی میئن با راه پيماامعترض

  .ازنداست عملی س

  !خوانندگان گرامی و ارجمند

 بين ۀحيث يک ملت کشور مستقل و با اداره وسربلند در سطح جامعه ملت مظلوم و بی دفاع افغانستان تا ديروز ب

 سياه کاران و سياه انديشان مستبد و ظالم و مزدوردر ۀوسيله ی داشت ، اما امروزدرطی سه دھه بالمللی جايگاھ

 ۀقوی صفحۀ توانند با  تصميم و اراد ، که در ھيچ امری نمی فقرو ناتوانی قرار گرفتهۀتانگرو باند ھای اجنبی درآس

 سال قبل سردارمحمد ھاشم ۶٠ ويا ۵٠امروزباز ھم از سياست وپاليسی . زندگی شانرا خود رقم بزنندسرنوشت 

ه ه خود گفته بود ملت را بشود، که برای ظاھرخان برادرزاد خان مستبد باالی ملت مظلوم افغانستان کارگرفته می

امروزبازھم  . گرسنه و فقير باقی بمانده، ملت بايد برای ھميشگذاشتمنظور تداوم وبقای سلطنت خويش نبايد سير 

اگر ملت مستضعف افغانستان از زير بار فقروبيچارگی نجات . شود ازھمين  سياست و پاليسی خائنانه کار گرفته می

 قدرت ۀمنظوررسيدن به حيطه ی و جلو ھرگونه سوء استفاده و اعمال فشاربئشناساشد، حق از باطل  داده می

  .شد درجھت خريد و فروش مردم بی بضاعت نيز گرفته می

سی جرگه که از معرفی نامش خود داری نموده به يک عضو ول. ھمين اکنون آنرا مطالعه نمودم خبريکه 

ز پارلمان اخراج و سی جرگه را اول عضو ۵افق رسيدند، که  پارلمان و حکومت باھم به تو:خبرگزاری بخدی گفت

ی مردمی به صراحت ئتالف حمايت از قانون دريک گردھمااما رئيس ائ. ن را وارد پارلمان نمايندا تن از معترض۵

  .حکومت، کمسيون مستقل انتخابات و محکمه ھيچ کدام صالحيت اخراج اعضای پارلمان را ندارند . اعالم کرد

گران و  سه گانه که درعقب آن  دست مداخله ایه اساس زد و بند ھای سياسی و قدرت ساالری بين قو بءً بنا

بنياد  و ديگر دخيل استخصوص آی اس آی پاکستان و برخی از کشور ھای ه ن جنايتکارداخلی و خارجی بامغرض

 خواھند وحدت ويک  می؛اردحقوقی و منطقی سالم برمبنای اصول دموکراتيک وعدالت شريعت اسالمی و انسانی ند

پارچکی ملت افغانستان  را با فراکسيون سازی ھای  بيشتر ازروزھای گذشته با ايجاد تداوم و گسترش بحران بی 

 ایموجود بين قوۀ جوسياسی ونا امنی و برخورد ھای خشمان. ثباتی و نا امنی از ھم متالشی و پارچه پارچه نمايند

 پرتگاه و از ھم ۀحکومت آقای کرزی در لب.  درکشور گرفته نشودی جاریتضاد ھاسه گانه مبين آنست ، که اگرجلو

  .پاشی قرارخواھد گرفت  

  

  :يادداشت

  به ما افتخار بخشيدند جا حاضرکه بعد از مدتھای مديد با ارسال مطلب" آروين"آقای ما با تشکر از ھمکار گرامی 

  :دارد بيفزائيم
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از مضحکۀ تال آشنائی دارند، شايد به ياد داشته باشند که پورتال در ھمان آغدوستانی که با موضعگيری ھای پور -١

. ی که زير نام انتخابات به راه انداخته می شد با صراحت مخالفت خويش را اعالم داشتانتخابات و خيمه شب بازئ

کت و ھيچ نھادی اين مخالفت بدان خاطر بود که در يک کشور اشغال شده و تحت حاکميت مستقيم استعمار ھيچ حر

لذا . که بتواند در تقابل با منافع استعمار قرار گيرد از طرف استعمار تحمل نشده به شدت سرکوب خواھد گرديد

رفتن پای تطبيق ھمچو مضحکه ھائی آگاھانه و يا نا آگاھانه در خدمت مشروعيت بخشيدن به اشغال و قانونيت 

  .بخشيدن به حالت مستعمراتی کشور می باشد

ميھن فروشان به صورت علنی شامل می " پادۀ"ز ديد ما جا به جائی افراد و اين که چه کس و يا کسانی در  ا-٢

گردد ھيچ نوع تغيير مثبتی را در حيات زحمتکشان کشور بار نياورده، به جز تقويت و تضعيف جناح بندی ھای 

  .ھد داشت و آنھم بيشتر در جھت تشديد تفرقه و نفاق ماحصلی نخواداخلی و خارجی

 نشان می دھد، اين ببرک امريکائی -  بردگی آشکار وی–بخوانيد " حکمرانی کرزی مزدور" تا جائی که تاريخ -٣

 اين بی اعتباری تا سرحدی بود که حتا نوکران جمع شده در جلسۀ . بودیاز ھمان آغاز فاقد ھرنوع اعتبار و اعتماد

ه وی رأی الزم نداده و کس ديگری را به نوکری مستقيم نيز بميالدی  ٢٠٠١د ر" بن"خاينانه و اسارت آور 

طيارات بی "بود که با تھديد " زلمی خليلزاد"اشغالگران برگزيده بودند، در آن زمان اين فقط خاين به افغانستان 

رسن سردستۀ غالمان را بر گردن وی انداخت و به تأسی از خليلزاد تمام رسانه ھای امپرياليستی از بی بی " ۵٢

 گرفته تا صدای امريکا و از دويچه ويلی گرفته تا صدای فرانسه و صد ھا رسانۀ نوشتاری و ديداری از جال سی

  . معرفی نمودند"دمآ" وی را به مثابه يک عنکبوتی استعمار و صھيونيزم

" طبوعم"بود که مطبوعات استعماری به خاطرمطبوع و نااين انسان تا آن حدی حقير و از ديد فھم و درايت فقير 

 و کالھش پرداخته با عنوان کذائی شيک پوش ن چون در خودش چيزی نيافتند، به تعريف از چپ،نشان دادن وی

 بد ترين دشنام به انسانی در چنان موقعيتیانتخابی که در نفس خود برای . بر سر زبانھا انداختندترين فرد، او را 

  .شمار می آمد

تمجيد ديگر خبر  و اثری نمانده، بر می گردد به سياست ھای چند پھلوی واما اين که امروز از آن ھمه تعريف و 

  .اشغالگران که بايد با دقت خاصی با آن برخورد نمود

  با کمال محبت                                                             

 AA-Aaادارۀ پورتال                                                     

 

  


