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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  :يادداشت

ای  دمت آق شکر خ دم و ت راز خيرمق من اب ود"ض ال" محم ا پورت اری ب ه ھمک صميم ب ه ت ستان آزاد" ک آزاد -افغان

  : ان کشور، گرفته اند بايد متذکر گرديماين مأمن تمام آزاديخواھان و دگر انديش" افغانستان

به تنھائی تصميم گرفت تا "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" مطرح ، پورتال از اينکه قبل از تمام سايت ھای انترنيتی

ستعمراتی " مضحکۀانتخابات"عليه روند خاينانۀ تحميق مردم يعنی  ل حالت اشغالی و م ه دلي موضع گرفته و آن را ب

ر درستی و کشور مح ع ب ذائی، در واق ات ک کوم نمايد و امروز می بينيم که مردم در عمل با تحريم شرکت در انتخاب

ين موضع  ه خاطر چن يھن ب ر م ردم دلي ه م ا دارد ضمن آنکه ب د، ج اصالت خط و طرز ديد پورتال صحه می گذارن

شای گيری قاطع و دشمن شکنی تبريکات خويش را تقديم داريم، به تمام ھمکاران ق رد اف ه در نب ا ک مضحکۀ "لمی م

  .رزو نمائيمآجانبازانه و بی ريا حصه گرفتند، نيز تبريک گفته موفقيت ھای بيشتر شان را " انتخابات

  :در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود، بيفزائيم

ابر تمام آنھائی که فريب تبليغات دشمنان ميھن را خورده ين ح وده ھای  الزام انصراف ناپذير است تا در چن ه ت لتی ک

ذائی را  ات ک الدۀ انتخاب د و ق يھن برھانن مليونی افغانستان توانسته اند خود را از قيد و بند تبليغات زھرآگين دشمنان م

ائی، صف خويش را  برگردن داعيان آن ببندند، تا در کنار مردم خويش ايستاده و با رد و محکوم نمودن چنين تقال ھ

اليزم داعيان اسالم سياسی، ران روس، ايره خواز صف دشمنان ميھن اعم از ج وکران امپري سه جھانی ھای مرتد و ن

  . چنين فريب خوردگانی بايد بدانند که آنھا نمی توانند تا ابد بھانه بياورند. امريکا و شرکاءجدا نمايند

 AA-AA                        اداره پورتال                                                                                    

                                                                                                       

  کابل، افغانستان -شاه محمود   محمود

٠٣/١٠/١٠  

         

   انتخابات توسط مردممي انتخابات دال برتحـــرجياعالن نتا

  و

   دولت درافغانســــــتان اســــــتتيامه بحـــران مشــروعاد
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اری پارلمانانتخابات ود در ت ه قرارب انون اساس٢٠١٠ ی م٢٢ خي ک د از ی مطابق ق ردد سرانجام بع  کشوربرگزار گ

اطي در شرای اساسی گرفتن قانودهي بانادی سنبله سال جار٢٨ خيردرتاريماھا تأخ ونه ب  ن ه   یسامان وناھنجار کن ک

  .دي برگزار گرد، بدان نداشتندی ورغبتی  دلگرمچگونهيمردم ھ

اه حکومت وکمني اانيدرجر د م ات بودجه ھنگفتونيسي چن ات وتبلی انتخاب اتي راصرف اعالن  قي از طریدي مزغ

م از دولت ا اع انه ھ د ودرای وخصوصیمطبوعات ورس تا ني نمودن ان" راس ه جھ غالگران"[یجامع د اش  زي ن]بخواني

ات  تي را دراختیاديزامکان رارداداردول شورھا . ق ه ک ت ب ده واطمیدول ده وع ک کنن اني کم ل داده ن ود کام ه ب  ک

ه تواندي  می مردم جھت اشتراک درانتخابات پارلمانعيم وجلب وسظ انتخابات شفاف ومنیبابرگزار  اعتماد مردم را ک

سبت ف اعتماد ازدست ر، آن استدهيثر گردامتداً ي و تقلب گســـترده شددراثرجعل ی جمھوراستيدرانتخابات ر ه را ن ت

ه دموکراس ات وپروس ه انتخاب وده تیب اره حاصل نم ه دوب وائلهي وسني ااب م رس د ازحج امی بتوان ات ی و ناک  انتخاب

تير وراس ای جمھ نش ھ ا واک ه ب دی ک طح ملی ج ه گردی الملني وبی درس دازه دي مواج ت را ای  تاان ته ودول کاس

  .نجات دھد ی تا حدودتيازبحران مـشروع

داختن تبله  خالف نواختن طبل انتخابات وباما اتيراه ان ه دارومصارف گزافغ هي دامن اه  بک  ی خارجیواسطه کمکھ

رایگري دی ورسوائی بلکه موجبات شرمساراوردي به ارمغان نی نه تنھا ثمردي گردنيتأم ار آورد ه  دولت بی را ب ب

  .دي گردج مطلق منتیام مردم به ناکتي اکثرمي انتخابات مذکوربا تحررايز

انمي وتحری جمھوراستي جعل وتقلب درانتخابات ردي تردبدون تقرار تيواسطه اکثره  بی انتخابات پارلم ردم واس  م

ادي نظم وقانون واميعوض تحکه  بیائيودوام نظام ماف ردم ساالرمتکج ه اصول وارزش ھای نطام م  ی دموکراسی ب

ا گذشت ق بحــران سویسوه  کشور را ب، خالف توقعی اسالمیدرمطابقت با ارزش ھا ذا دولت ب  ٩ داده است وھک

ه حی طالئی وبه ھدردادن فرصت ھای خارجی ازامکانات ومنابع کمکھاعيسال با استفاده وس ه داده اتي ب  خود ادام

ً يقيکه  ه درط"یجامعه جھان" ی مردم افغانستان بلکه برای نه تنھا برایدي وناامأسي يۀ مانا دني ای است ک ت دولت  م

اديخاطراه ب را اج ا و ارتق اد ھ اي ظرفی نھ شکتھ ه منظورت ت فراگکي لي ب شتري دول ه ازپ ات ک ا ثب ردم یباني و ب  م

   . نموده اندهب ھمه جانی کمکھا،افغانستان برخوردارباشد

انني بس تأسف است که مردم افغانستان بعد ازتحمل ایجا ا درکشور خود شاھدی ھمه رنجھا وزحمات ودادن قرب   ھ

 کسرهي کشور را دي نماتي قانون ھداتي و استمرارحاکمی وتعالی ترقیسوه  بنکهي ایجاه  ھستند که کشوررا بیدولت

س ـراريدرم ه رويي قھقــ ت ک رار داده اس ـرفتهي ق ود مواتي واقعھمــــ ردم ج شـــــــارکـــــت م دم م  دال برع

ردم درپعي و عدم اشــــتراک وسیاسيدرساختارنظام س ال م ات نما وفع انیشيروسه انتخاب ـربه ی پارلم ه منج  است ک

  .دي الخصوص در شھــرکابل گردی مردم علتي انتخابات ازجانت اکثرميتحـر

سمجي نتاشي محک آزماثيالح مشـــت نمونه خــــروارھرگاه منحطعنوان نمونه به اصه بو  مثال طوره ب  اعالن ی ق

 زده ني تخمتي جمعوني شش ملشترازيباًبير افغانســـتان که تقر شھني کشوروپرنفوس ترتختيکه پارا شده شھرکابل 

ه  داني کاندی مجموع کل آرامي قراردھیابي مورد ارزشوديم هي درحالرسدي می رأ٢٠٣٠٠ ب  ء آراطي شراني واجدک

ر کي فقط صرف ی دھی رأطي شراني کل واجدگرازمجموعي دتعباره  باي بوده است وني دوملشترازييدرکابل ب  ب

اظر١ %ايصدم  ندي مداني کاندنا مردم اشتراک نموده اند که آنھم اکثراً وابستگان ون ه اباش ه البت ه کرات ني ک ر ب  خب

  . دھندگان استی از تعداد رأرشتيمراتب به  بنا که تعداد ناظردي پخش گردانتخابات انيتوسط رسانه ھا در جر

ری را١٤٠٦ ی که دارای قانونی آقایعني ء دارنده آراني کابل از بزرگتری آراجي نتاهچچنان ه کمت  ني است شروع وب

  .گرددي است ختم مـــی رأ٥٠ یبرنده که دارا
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ه امضحک  هي ترازھم ر ی آرانک دعاز  دونف داستي رانيم ان بع ه قراراست درنتی پارلم هي ک ام ني اح ات ناک  انتخاب

  .باشدي می رأ٩١١افي سی وازآقایأ ر١٤٠٦ ی قانونونسي ی آقابي گردد به ترتلي تشکبيعنقر

ع برعدم رأزيچ اندک ونای که با ھمچو رأشاني شود که ادهي پرساني آقاني ازاديبا. ه ای که درواق سبت ب ردم ن  شاني م

ردم ملي را وکشتني با وصف ھمچو افتضاح چگونه خودينمايداللت م د؟ي منتخب م ه راي ودانن ان تکاستي ب  هي پارلم

ه ی دولتني چنتي خود به مشــــروعاي آزنند؟يم ســـترده مکطرفي ازک ساد گ ا ف وأم ب ـبعث ازجعل وتقلب ت دي منـ  باش

د؟ ا، اعتماد مردم مواجه استیا انتخابات توسط مردم وعدم رمي با تحرگريوازجانب د انشاني باوردارن  دولت ی زم

دهيوجود نه  مردم بی توسط آرااي که گودانستندي گروه وآن حزب مني راساخته وپرداخته ای قبلیھا شانده  ودام ست ن

دام رشانيپس حاال ا.  استتي کشور وفاقد مشروعالنف ه ک ان میأ ب ه پارلم ردم ب دي م د وادعاخواھن  استي ری برون

   مردم خواھند داشت؟ع اقنای برای کدام حرفاي دارند؟ آماني خود ای به صداقت گفته ھاايپارلمان را دارند؟ آ

انيبنابرا  ات ھماجي واضح ومبرھن است که نت بالَ بکهينطور انتخاب ل پیخوبه  ق وت تحرینيشبي قاب ود ثب  عي وسمي ب

ت ردم وخط درش ات توسط م ات نمایانتخاب ربطالن انتخاب شروعیشي ب دم م ود يئاي حکومت مافتي وع ان خ  وپارلم

 دولت ني ااهي سی افزون برکارنامه ھایگريد اهي لکه سکي  و ی شــــرمسارهي مادي است که بدون تردیساخته وقالب

شــــــروعشــتراوضاعي سال است که کماکان منجر به فاسد شدن ب٩ تيحاکم یدرط اد تي وبحران م  دولت،عدم اعتم

اھمچو دولت بیئارويرو  نسبت به آن،"یجامعه جھان"مردم و ردم ب زل تادي بنی م ـا ومتزل  را یي وجدی قطعراتيثـ

  .درقبال خواھد داشت


