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  حشمت هللا آروين

 ٢٠١١ اگست ٢٧

 

  !بحران جاری درافغانستان
 

جار  و بحران بس بزرگ نا ھنءطرف قھقراه شود، که افغانستان ب از بحران جاری درافغانستان چنين استنباط می

زيرا . دربرابر مادروطن در حال حرکت استوليت ؤعدم احساس ودرک شعورمسسياسی و از ھم گسيختگی بنا به 

 سياسی در ايجاد حکومت و دولت سازی درافغانستان با معيار اساسی آن مبتنی به عدم تجارب اداری در ستراتيژی

لت افغانستان متشکل از اشخاص وافراد حکومت ودو. اری نشدذورت واقعی آن پايه وھسته گصه نظام سازی ب

منظور حفظ ه فرصت طلب آلوده به فساد ھستند، که صرف در جھت منافع خويش می انديشند و می جنگند، نه ب

اگر روی واقعيت ھا . تحکيم اعمار يک نظام مردمی و دموکراتيک که ھدف ازآن خدمت به ملت و مردم باشد 

 پارلمان افغانستان ازآغاز زمينه ساز ايجاد گسترش چنين بی نظمی ھا صحبت شود، فيصله ھای موجود در مورد

 خواھند منافع شان درنظام کشور ناشی از مداخله ورقابت ھای صريح قدرت ھای داخلی و خارجی است ، که نمی

  . را در افغانستان  از دست دھند 

د بربنياد واقعيت ھا راه بيرون رفت خويش آيا امکان دارد، آقای کرزی بدون حمايت و طرفداری از اين و آن بتوان

جو و موفقيت  و صورت منطقی و اصولی که خود زمينه ساز اين ماجرا شد، جسته جناح و جھت ب را از ھردو

، و متخلفين متقلب را به اشد مجازات دست بياورده مزيد را برای اقناع معترضان ووکالی حذف شده از پارلمان ب

  محکوم نمايد ؟ 

برای نه . رزی برای بسنده و پايان دادن به موج خشونت و اعتراضات  موجود دست به بخشش و ابتکار زد   آقای ک

و به پارلمان تن از معترضان مذکور به اساس صدورحکم فرمان قبلی وی از طرف کميسيون مستقل انتخابات برنده 

حکم صدور کميسيون مستقل   فيصله ومنظور اينکه وکالی منتخت در پارلمانه  بءً بنا.  اعالم و معرفی شدند

، ورود م سياسی با آقای کرزی می پندارندقانون اساسی يک سازش و تفاھ انتخابات را نپذيرفتند و آنرا مغاير

، مقام ی ھا، ولسوال دولت ھمانند فرماندھی ھای امنيه، کرسی ھایاعالم نمودندنامزدان برنده را درپارلمان ممنوع 

 ، ازو بھره مند نشدنداما متباقی معترضان که ازاعطاء چنين بخشش محروم . پيشنھاد کردواليت و معينيتھا را 

موضعگيری خشونت ھای شان درازاء حکومت  بسنده نکرده، با راه پيمائی و سردادن  شعار و تھديد ھای تند به 
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 تمجيد کرد، محکوم به يوناما را که ازاجراات و عملکرد کميسيون مستقل انتخابات ستايش و آنرا آقای کرزی و

ديگر واليات افغانستان ه  گسترش تظاھرات اعتراض آميز شان را الی پيروزی نھائی به و مداخله ودرازاء آنھا ادام

 ،گروه ھای مزدور دھشت افگنتجاوزات پيھم اشغالگران و بدون درنظرداشت اينکه افغانستان بنا به اثر حمالت 

اخراج يکی و در محاصره قرارگرفته که بايد در اولويت بيشتراز ھمه مسايل برای تروريستھای داخلی و خارجی 

ھمکاری نھاد ھای ملی و مين صلح و امنيت درکشور که ضرورت مبرم به أمنظور اعاده ته بديگری قلع وقمع 

  . دانند وی دولت بعيد از نظر نمیرمسدود نمودن شھرھا را بر ، کار شود، اعالم وميھنی است

  !دگان ارجمند خوانن

دادگاه . کرده شخصی بنا به تضاد و منفعت در دادگاه باالی شخصی عارض و ادعا نمود، که مرغ وی را سرقت 

متھم مذکور مجبورآ مرغی را . نفع عارض مذکور اصدار و متھم را مجبور به پرداخت مرغ کرده فيصله را ب

 بسنده نکرده و بازھم به دادگاه عارض و اصرار میاما مدعی ھنوز ھم به قضيه . خريداری و به وی تسليم داد

  . دارد، که مرغ اش يک لنگ داشت 

 معترضان ۀوسيله  حال راه حل اين بن بست  برای جلوگيری از گسترش دامنه ای ھرگونه  خشونت و تظاھرات ب

له برای تدابيرامنيتی تواند، وازکدام وسي ساير واليات افغانستان خواھد شد ، چه بوده میدرکه منجر به نا امنی 

 نظام و جان ملت مستضعف خويش که ممکن قربانی خواسته ھای مشروع ويا نامشروع یدرجھت حفظ آبرو

 و روياروئی؟ ده سال ازعمرحکومت آقای کرزی با .معترضان دراين راستا  شوند ، استفاده و درنظر گرفته است 

ی اين مدت ملت مستضعف افغانستان با تحمل ده ھا در ط. زد و بند ھای سياسی وحمالت تروريستی سپری شد 

مين عدالت اجتماعی برمبنای أھزار درد و رنج و مصيبت وارائه قربانی در انتظار بھبود اوضاع سياسی امنيتی و ت

سر بردند و بی صبرانه در انتظارارمغان شرايط ه اصول دموکراتيک و مساوات درکشور امروز و فردا گفته ب

  . گذشته درکشور ھستندبھتراز روزھای 

ۀ گسترش دامن. وزھای گذشته بدترودرحال صعود استره شود که شرايط نسبت ب سفانه مشاھده میأاما مت

 و صداقت و تولت بدون درنظرداشت اھليت و درآيچوروچپاول ، شھره طلبی و فساد وغصب کرسی ھای د

شود، که  بدتر از روزھای گذشته میول ھرروز ؤ اشخاص غيرمسۀوسيله شرافت در دستگاه حکومت ودولت ب

آيا آقای کرزی وھمقطاران آن کرسی ھای دولت را مال شخصی . درفريب مردم و ملت مستضعف گام برداشته اند  

دانند که آنرا به آسانی و سادگی برای خاموش ساختن صدای حق به محمود و احمد تحفه  خويش ويا بی صاحب می

شين در زير يوغ استعمارگران يمانند رژيم ھای مستبد په وسيله بازھم ب  مظلوم بیآيا مستضعفان. دھند و ارمغان می

آيا کرسی ھای دولت مختص به زورگويان و جنگ ساالران است که بايد به آنھا . مستبد سفاک بايد قرارداشته باشد؟

  تعلق و داده شود؟ 

صورت مسالمت ه ان و نامزدان معترض را بتواند قضيه پارلم  می"جامعه جھانی" آيا آقای کرزی  بدون مداخله 

  پيروزی نھائی نايل شود ؟  ه ی حل و اشخاص متقلب را شناسائی ودر اين راستا بئتنھاآميزبدون تحفه دادن، به 

ھمان طوری که جواب اين سؤال منفی است، به ھمان سان نبايد از از يک دولت دست نشانده و نھاد ھای آن انتظار 

  .را داشتبھبود زندگی مردم 

   

 

  


