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 !کرزی وعبدهللا دو روی يک سکه اند

   ونتايج آن ١٣٨٨" انتخابات"نگاھی به 
  

اين برای بسياری . درآغاز اين ھفته کرزی برای بار دوم به حيث رئيس جمھوربه اجرای حلف وفاداری پرداخت
وچه در جريان انتخابات قبل از انتخابات رياست جمھوری افغانستان . از مردم ما يک امر غيرمترقبه نبود

افغانستان، تعدادی از تحليل گران سياسی و مردم افغانستان با مطالعه وضع کشورچنين نتيجه ميگرفتند که آقای 
حامد کرزی باز ھم برای بار دوم چپن رياست جمھوری را بر دوش خواھد کشيد وعبدهللا به حيث رھبر 

مبرھن است انتخاباتی که ايندوفرد مولود آنند شديدأ نا .  اوپوزيسيون سرکاری برمردم ما تحميل خواھدشد
  .مشروع بود واين پروسه نامشروع نميتواند مادرالقاب مشروع باشد

 ترکيب کمسيون انتخابات وعقب نشينی ھای پيھم کا آيده رييس يوناما در برابرترفندھای قرون وسطايی کرزی 
که قراربود به نام انتخابات بررخ مردم ما کشيده شود، ازنخستين روزھا بيانگراين حقيقت بود که پروسه ای 

بعضی از تحليل گران سطحی نگر موضوع را چنين به بحث ميگرفتند که . نمايش مضحکی بيش نخواھد بود
موجوديت امکانات نظارت بين المللی وسيله ايست که برگزاری شفاف انتخابات را تضمين ميکند ، اما 

ھای پناھندگان افغان در اروپا مانند مردم آگاه ما پيش بينی نموده بود که ، برگزاری ھمانطوريکه فدراسيون سازمان
انتخابات شفاف درسيستم کنونی ممکن نيست ولی جامعه جھانی، به خاطراشتراک درمسؤوليت ايجاد وضع فعلی، 

  .گذشت زمان به اين حقيقت صحه گذاشت. انتخابات قالبی را شفاف اعالن خواھد کرد
ت که دستگاه دولتی کنونی سرتا پا فاسد و مافيائی بوده، بامردم افغانستان پيوندی ندارد ودھا رشته  ھويداس

فارو . از چنين دولتی ھيچگاه انتظار برگزاری انتخابات شفاف نميرود. وابستگی آنرا به ھر طرفی کشانده است
 قبل از ٢٠٠٩ جون ١٨ه ای بتاريخ تحريم چنين انتخاباتی  را در ھمان آغاز از مردم افغاستان طی اعالمي

!) رسانه ھا بايد به سکوت در مقابل کيمسيون گوش به فرمان کرزی خاتمه دھند(برگزاری اين نمايش زير عنوان 
خواسته بود تا رسانه ھا در مقابل اعمال کيمسيون انتخابات سکوت نکنند و مردم دراين انتخابات که ازآغازبا 

  . ه بوداشتراک نکننداغماض خواسته ھای مردم ھمرا
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ما ھمچنين در زمينه پيش بينی نموده بوديم  که سرانجام اين نمايش چه خواھد شد و ھم از مردم افغانستان خواسته 
شد تا برای اعتراض بر اين نمايش در رأی گيری شرکت نکنند ، وبه آنانيکه بخواھند از حق رأی خود حتمأ 

أی اعتراضی برای کسانی بدھند که حد اقل دستشان به خون مـردم آلوده استفاده کنند، مشوره داده شده بود که ر
ناگفته نبايد گذاشت که ما دراعالميه ھای خود به مسايلی . نباشد ويا جزو دسته ھای مافيائی و جنايتکار نباشند

وادعا نموده انجام ميشدنيز اشاراتی داشته "  فراھم ساختن امنيت انتخابات"ازقبيل عمليات نظامی که تحت نام 
بوديم که بھانه قراردادن انتخابات برای اجرای اين عمليات وفروريختن بم ھای برزگ فقط ميتواند به بدنامی 

  . مفاھيمی از قبيل انتخابات ودموکراسی بينجامد
 و فدراسيون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپا انتخابات ورويداد ھای ذيربط آنرا از چند زاويه بررسی نموده

  : خدمت ھموطنان گرامی تقديم ميدارد
   آمار و نفوس -١

 نظر بيندازيم به خوبی نشان خواھد داد ، که اين ١٣٨٨ و ١٣٨٣  اگر در يک مقايسه آماری به انتخابات سال 
مدعيان دموکراسی حد اقل کار مقدماتی را برای برگزاری يک انتخابات بھتردر اين پنج سالی که گذشت انجام 

 بن از سازمان ملل متحد تقاضا شده بود که در اسرع وقت طرح و ٢٠٠١ توافق نامه ٣در ضميمه . دنداده ان
برنامه يک سر شماری نفوس در افغانستان را راه اندازی نمايد ، و بناء به قول آقای احمد علی وطنيار رئيس 

. م اين سرشماری نيز رسيده بودند ميليون دالری برای انجا٢٠با سازمان ملل به توافق ) ١(احصائيه مرکزی وقت 
 ميليون دالرباال برده شد ولی با آنھم  سرشماری که قرار بود ۶٠ بودجه سرشماری به مبلغ ٢٠٠٧متعاقبأ در سال 

اين مثاليست ازصدھا ثبوت ناتوانی .  توسط اداره احصائيه مرکزی عملی گردد به انجام نرسيد٢٠٠٨درسال 
بعيد به ).  ٢(ستان تا اکنون فاقد يک سرشماری دقيق نفوس ميباشدافغان. حکومت کرزی و اطرافيانش

  .نظرميرسدکه در دوره دوم کرزی نيز سرشماری عملی گردد
لندن از دولت افغانستان ٢٠٠۵سرشماری پيش شرط طرح برنامه ستراتژی انکشافی تقاضا شده توسط کنفرانس 

قرارمعلوم ارقام به کاربرده شده در . ريس ارائه کرداين ستراتيژی بدون برگزاری سرشماری به کنفرانس پا. بود
بنابرين ميتوان گفت که تقلب محدود به انتخابات نبوده وجزو . سند موصوف از منابع آماری تخيلی سود برده است

  . شيوه کارحکام کنونی است
  : انتخابات دوره اول و دوم رياست جمھوری-٢

 که نفوس کشور را معادل ١٣٨٣ و ١٣٨٠رکزی افغانستان در سالھای  اگر ما به ھمان آمار ارائه شده احصائيه م
 کنيم ، ارقام ارائه شده توسط خود نظام چه چيزی را نشان ء ميليون نفر گزارش داده بودند اتکا٢۴نزديک به 

  )3(ميدھد ؟ 
 شرکت کننده  نفر١٣رای ثبت شده توسط دولت و دست اندرکاران بين المللی برای آ جمع ١٣٨٣در انتخابات سال 

  .ماری بر ميخوريمآدرنامزدی انتخابات رياست جمھوری آندوره به چنين 
  

     نفر 536 024 8     حساب شده       ءراآ مجموع 
       نفر  404 104                راء باطل شده آ                

                     
     نفر                 940 128 8             راء آ     جمح کل                   

  
          شرکت مردم با در نظر نگرفتن ميزان تقلب ھای انجام شده به حساب نيامده است ،اگر واجدين شرايط شرکت کنندگان 

 . فيصد شرکت نموده بودند ٣٣.۴٣ ميليون نفر ١۴.۴کت در نظر بگيريم از نزديک به ل فيصد نفوس مم۶٠را 
ی را يله اختالف و چانه زنيھاکه اين مسأوس افغانستان ديده نميشود ، اين باز ھم رقم مشخصی از نف١٣٨٨در سال 
ولين حکومت کرزی و سازمان ملل متحد در کابل نيز در پی داشته که ھيچ کدام ، حرف طرف مقابل را نه ؤبين مس

  !.باور دارند و نه به آن توجه  ميکنند
 سی و دو ميليون نفر اعالم ميکند بدون اينکه احصائيه ٢٠٠٨  چنانچه وقتی ملل متحد جمعيت افغانستان را در سال  

له ، آماری از جمعيت افغانستان ارائه دھد فقط مخالفت خود را با به عنوان اداره پاسخگو به اين مسأمرکزی خود 
 ميکند ن سازمان منبع  رقم اعالم شده سازمان ملل را مطالبهآو از    سازمان ملل اعالم ميکند و بس ،ۀرقم اعالم شد

) !4( 
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پس در اين حالت چه ما آمار سازمان ملل را بپـذيريم ويا نه ؟ ما ميتوانيم رقمی راکه سازمان ملل متحد نظر داده 
 .است در محاسبه بگذاريم و اينکه دولت افغانستان رقم بيشتری را در نظر داشته باشد فعال ميگذاريم

     نفر 727 597 4     راء  حساب شدهآمجموع 
       نفر  725 156                           اراء باطل شده           

        نفر  638 68              راء باطل شده انصرافيھاآ                                  
                     

     نفر            090 823 4          راء آ     جمح کل                  
  : سھمگيری مردم در انتحابات-٣
مسيون انتخابات ھيچ کس اعتماد ندارد ، چنانچه در طول دوره يرچه ھنوز ھم به آمار و ارقام ارائه شده توسط کگ

  )۵.(رانيدندنی را ھموطنان ما از نظر ميگذانتخابات ھر روز در سايت اين کمسيون ارقام گوناگو
انتخابات گرديده بود ھر روز برای مسيون يولين کؤ  حالت شناوری آرای مردم افغانستان وسيله سرگرمی برای مس

نچه مھم است سھم گيری اساسی مردم است ، که بدون ترس و آھر يکی از نامزدان رقمھای مختلفی را ميديديم، 
وحشت از تھديد جنگساالران بايد انجام ميشد که نشد ، ونيز ديده شد مدعيانی که خود را مستحق کرسی رياست 

ھم ه رامی که توان  بآر ھمديگر را يا به آتش ميکشيدند و يا با چاقو وقمه و تھديد نا جمھوری ميدانستند چگونه ، دفات
 چون بارھا اين کار را تجربه کرده اند، ،اب کار گرفتندزدن ثبات و امنيت را در خود ميديدند ھميشه از تھديد و ارع

نمودھای گذشته شان  نيز ميتوانند ياری و در اين کارھا ھم خود خبره اند و ھم دستياران شان که از تجربه ھا و رھ
و رقص خيمه شب بازيھای ...  را در صحنه تياتر افغانستان به نمايش بگذارند ویوباز پھلوان پنبه بازی نو. بگيرند

  .جديدی را که به اينھا  سپرده شده است دوباره به نمايش در آورند
 سی ميليونی جمعيت بسنده ۶٠%انتخابات به رقم  ميليون کارت شرکت در ١٨مسيون انتخابات با چاپ رسمی يک

 ميليون کارت به چاپ ميرسيد ، ١٩.٢ ميليونی را به حساب آوريم بايد در حدود ٣٢ فيصد رقم ۶٠کرده ، و اگر 
مين امنيت نيستند، به  در بعضی از مناطق نيز قادر به تءچون حکومت باور داشت که ھمه مردم شرکت نميکنند و

  . ارت بسنده ميکند ميليون ک١٨چاپ 
 قرار گزارشات مختلف، تعدادزيادی ازين کارتھا وارد بازار سياه شده است و نامزدان پول دار و واسطه گران شان 

  .نرا در اين آمار نمی گنجانيمآآنرا خريداری کرده اند، ولی 
 انتخابات برای که در اينيم واين واقعيت را در نظربگيراگـر درصد شرکت کنندکان در انتخابات را محاسبه کنيم 

سھم شرکت مردم در انتخابات دوره  ،رج افغانستان ھيچ سھمی داده نشدهوافغانھای مقيم خا ، پناھجو،افغانھای پناھنده
در صورتيکه ھمين ارقام را با درصد تقلبھای انجام شده در نظر .  است١۵.٣٢%مار حکومتی فوق  آدوم برمبنای 

  .  فيصد خواھد شد١٠گيريم سھمگيری مردم کمتر از
را در نظر بگيريم سھم )  ميليون نفر٣٢حدود (اگر ھمان رقم تخمينی نفوس اعالم شده توسط سازمان ملل متحد 

  ميرسد ، اگر تعداد افغانھای خارج از کشورکه در حدود ١۴.٣۶% گيری مردم در اين انتخابات به رقمی در حد 
 ١٢.٧٧% الوه گردد، سھمگيری مردم افغانستان در اين انتخابات معادل  ميليون نفر ميگردد به رقم باال ع۴ تا ۵.٣

خوبی نشان ميدھد که ه و اين رقم بعد از محاسبه کسر درصد ھای گسترده تقلب انجام شده در انتخابات ب ميگردد
سھم اگر . ی درجمعيت کشوراستأواجدين حق ر  فيصد تعداد١٠ داده شده درانتخابات اخيرزير رقم ءتعداد آرا

 داده شده ءآرا.  فيصد ميرسيد۶.٣ی است حساب کنيم به رقمی برابر با أ ر٢,٢٨٣,٩٠٧شخص کرزی راکه معادل 
  . فيصدميباشد٣.٧ کانديد ديگرمجموعأ کمتراز٣٩به عبدهللا و

  .رايش داده و حکومت انتخابی مينامندآنرا آنام دمکراسی به خورد مردم ما ميدھند و بعضی ھا ه نچه بآاين است 
  
  
  
  

  تبليغ انتخاباتی در سرک کمربندی کابل بسوی ميدان ھوائی 
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خوشبختانه اين نمايش به برگزارکنندگان .  راء و سھم مردم بودآمسيون انتخابات اھميت نداشت يآنچه برای ک

غ سياسی و  به بلوءخاطر ترس از تھديد ھا وتوحش طالبان، بلکه بناه نشان داد که مردم افغانستان، نه ب"  انتخابات"
 ءاکثريت مردم درين پروسه نشان دادند که آرا. شناخت ازمدعيان دروغين دموکراسی، درين نمايش اشتراک نکردند

  . خود را در برابر پول نميفروشند
  : انتخابات و مصارف گران انتخاباتی-۴

يد ، بودجه انتخابات اين  آانتخابات افغانستان بدون شک يکی از گران ترين نرخ انتخاباتی در جھان به شمار می
اما تا جائيکه ) ۶(مسيون انتخابات مطرح گريده بود ي ميليون دالر پيشبينی و توسط ک٣٨٠دوره گرچه در اول مبلغ 

 ميليون دالر از محل کمکھای جھانی در حالی  ٢٢٣معلوم گرديده بودجه رسمی اختصاص يافته مرحله اول مبلغ 
 ھزار ناظر داخلی با پشتيبانی ٢٠٣ ناظر بين المللی و ٣٠٠- ٢۵٩دود تخصيص داده شده است که با نظارت ح

  جوکرد ؟ والی است که بايد جوابش را جستچه بوده است سؤاما حاصلش . داير گرديد)  ھزارقوای امنيتی ؟٣٠٠(
ی أھزار ر٣٠٠ی تقلبی به صندوقھای کرزی و بيش از أ ميليون ر١.۵با وجوداين ھمه مصارف ولشکرناظرين 

  .سرازير ميگردد) عبدهللا (ی به صندوقھای عبدهللا تقلب
راء  نشر آاگر از ديد مخارج خالص پروسه انتخاباتی نرخ مالی را بدون سھم نامزدان در نظر بگيريم و مجموعه 

 افغانی يا ٢۴٢۵يا $ ۴٨.۵ی معادل  أمسيون انتخابات را درست قبول کنيم خرج سرانه ھر ريشده توسط ھمين ک
اگر سرمايه گزاری نقدی حاميان داخلی وخارجی کرزی . ماھانه يک مامور يا  کارگر  گرديده استمعادل معاش 

ی به مرزصد دالر أ قيمت تمام شد ھر رًميليون دالری بودجه اعالم شده عالوه کنيم مسلما٢٢٣وعبدهللا رابه مبلغ 
سفرھای مسلسل عبدهللا به ھندوستان درروزھای قبل ازانصرافش از دور دوم وديدارھايش در آنجا با ! . خواھد رسيد

  .  طور غير مستقيم ازمنابع مصارف بی حساب انتخاباتيش پرده بر ميدارده مقامات روسيه وھند، ب
  
  :  انتخابات و نامزدھا -۵

سيون انتخابات انداخته شود ديده ميشود که تعداد ي نفری قبول شده توسط کم۴١اگـر نگاھی به ليست اعالم شده 
لوده به خيانت آو دستھای  ،ردارندُمحدودی از افراد مستقل و نامزدانی ديده ميشود که از نام نيک در بين جامعه برخـ

  .و جنايت ندارند
غانستان و ين حقوق بشر در افناقض اما در اين طومار بسيارند کسانی که مرتکبـيـن اصلی خيانت به ملت، 

  .مردمکشی اند و عاملين اصلی جرايم تا حد جنايت و تجاوز به حقوق مردم و ارتکاب خيانت ملی ميباشند
 در اين ليست نام افرادی ديده ميشود که تا سرحد ارتکاب به نسل کشی ، ديروز بر خود باليده اند ، اينکه چگونه 

الی است که ھميشه از نظر مردم افغانسان تا  است سؤآنھا مھر قبولی زدهسيون انتخابات بر صحت صالحيت يکم
  !حال بی پاسخ مانده است
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برای  ٢٠٠۶ دردسمبر سالء منشور به اصطالح عفو را که شوراًسيون انتخابات با اين صحه گزاری عمالي و کم
ای سھيم ين حقوق بشری به تصويب رساند و راه را بری و ناقضکبين و مظنونين جنايات جنگتربرائت بخشی به م

سيون انتخابات دقيقا برنامه يساختن بيشتر آنھا در اموردولتی ھموار ساخته بود ، به مرحله اجرا گذاشت اين کار کم
  .نھا بوده نه چيز ديگریآريزی شده از طرف قدرتھای در گير جنايات انجام شده و وابستگان 

وه بر موارد ذکر شده به آن بر ميخوريم ، ميشود نچه عالآاگر از ديد ديگری به ليست نامزدان انتخابات نگاه کنيم 
  .نامزدان را به چھار دسته تقسيم کرد

  :وی کرزی وجنگساالران ھمدست -۵-١
ور کنونی نقش آدراين دسته با پشتيبانی بخشی از تنظيميھا که درساختار نظام و سيستم مافيائی و شرکتھای سود 

فظ منافع مشترکشان  برای کرزی کمپاين کردند  و بخشی از اساسی داشته اند سھيم بوده ودر مجموع برای ح
دستورکرزی خود را کانديد نموده ه برخی ازنامزدان که ب. مين مينمودندأی تأمخارج انتخاباتی او را برای خريد ر

فع آقای  به اقرار تعدادی از متنفذينی که به نءبنا. بودند، بعد از ايفای نقش کانديدمصنوعی، به نفع او کنار رفتند
قای کرزی وعده تقرردرپستھای وزارت، واليت و رياستھای آکرزی کمپاين تبليغاتی ميکردند ميتوان حکم کردکه 

 است که ھر که به نفع او تبليغ کند مستحق کاله  یگويا اداره حکومتی نمد. نھا داده بودآحکومتی  را از قبل به 
يک نظر کوتاه به . باری از کابينه کرزی اخراج نيزگرديده بودندنھا آگفتنيست که بعضی از . ساختن از اين نمد است

غا، شيرمحمدآخندزاده، جان محمدخان، آفھيم، خليلی، محقق، حاجی دين محمد، گل (ليست طرفداران کرزی 
  . کافيست که به ماھيت حکومت کرزی بار دوم پی ببريم)  احمدولی کرزی وغيره

  : عبدهللا عبدهللا-۵-٢
س در رأ (يز مانند کرزی متشکل از دسته ھای تنظيمی وابسته بوده با ھمکاری تعدادی از والی ھاتيم عبدهللا ن
ودسته ھای تنظيمی که خواھان سھم ) ، امرهللا وغيره"دوداو"دويونس قانونی، داو(ولين  دولتی  و مسؤ)عطامحمد

ف اينکه مانند حکومت کرزی در پيشگاه اين دسته با وص. بيشتردرچپاول ملت ميباشند به ميدان انتخابات آورده شدند
اما با  ، ارتکاب جنايات گوناگون داده استمدی خود را تا سرحد نسل کشی وآمردم افغانستان امتحان ناکامی و نا کار

پولھای باد آورده و ايجاد مناسبات سمتی، قومی و زبانی نيز در اين مرحله مانند گذشته ھا خواستند دوباره خود را 
  .مند جھان سودبيشتر ببرندگسترده شده توسط کشورھای ثروتو از خوان  ياست جمھوری رسانند،بر مرکب ر

با وجوديکه بعضی از نامزدان برنده شدن در انتخابات را از راه نيويورک و واشنگتن ويا کشورھای ديگرجستجو 
 کردند، اما اين بازی نيز ميکردند و زحمت سفرھای طوالنی و اقامت  چندين ماھه را در آن کشور برخود ھموار

چندان تاثيری نداشت چون سناريو از قبل تھيه شده بود، نکته ای که نبايد فراموش شود اگر کشورھای ذيدخل در 
 .مسائل افغانستان فکر ميکنند که در نمک خواباندن عبدهللا ممکن است راه حل فشار و يا معامه باشد در اشتباه اند

اه بزرگی است که ت سھيم ساختن عبدهللا باز ھم اشتبورھای ھمسايه در به قدرتالش عده ای از کشورھا وکش
  . ُسامانی خواھد برد نه ايجاد ثبات در افغانستانه شوب و نابآافغانستان را بيشتر به سوی 

  : افراد سالم-۵-٣
دمتی بودند و در روند سفانه تعداد شان در ليست نامزدان  خيلی اندک بود ، که دارای گذشته سالم کاری و خ که متأ

 و عمال کارشکنی ًنھا عمداآحتی گاھی نيز در کارھای کمپاين  ،دار بودندُانتخابات  از کمترين امکان کمپاين برخـور
  .ميگرديد

صورت ه نامزدی که برويت ارقام تا اندازه زياد از طرف مردم و علی الخصوص تحصيل کرده ھای کشور ب
تر رمضان بشر دوست بود که بدون نقش پول و پشتيبانی کشور خارجی توانست عمومی پشتيبانی گرديد آقای داک

در بسياری از شھرھای کشور محصلين قبل از رسيدن بشردوست به محل ، به ابتکارخود، . ی خوبی کسب نمايدأر
 ه برای مردم بکردند تا کمپاين انتخاباتی او را پيش ببرند و حتی کارتھای انتخاباتی او را خيمه ھائی برای او بنا

 افغانی ميخريدند تا به ۵٠ تا ۵ی پول ميدادند کارتھای تبلغاتی او را به مبلغ از أعکس کسانی که برای کسب ر
از خصوصيت ديگر کمپاين او رفتن و به راه انداختن تبليغ نامزدی او در نا امن ترين مناظق . کمپاين او کمک کنند

با اين اقدام او عکس نامزدان  و نقاط ديگر، سروبی، کاپيسا، ھلمند اندر،، لغمانُکشوراست، مانند کـنر، نورستان،
  .ديگر خواست نشان دھد که او تا حدودی توانسته است در بين مردم راه خود را باز نمايد

ل ه نمايند نيز نتوانستند در روند انتخابات تعدادقابخوبی ارائافراد توانمند ديگری که توانستند برنامه و منشورھای 
  .دست آورند ، چون اکثريت  مردم باور شان را  به نظام از دست داده اند ه  رابءمالحظه آرا
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  : ته مانده ھائی از احزاب خلق وپرچم-۴-۵
چانس شانرا  به سنگ محک زنند، ديده شد !  اين گروه ميخواستند ، باز ھم به شيوه معامله گری ويا امتحان چانس

نھا شايد ميدانستند که با آنھمه جنايات و خيانتھای ملی که انجام داده اند ، ھيچ آوديکه که سخت نا اميد شدند ، با وج
چانسی ندارند ، ولی باز تالش نمودند تا وارد ميدانی شوند که ھيچ نتيجه ای برای شان ندارد چون مردم ما باور 

واين حقيقت که ...) ، اکبراوريا لمنگشھنوازتنی، حبيب (اشتراک اين گروه . دارند که آزموده را آزمودن خطاست
 که توسط ھمين ته مانده ھا تبليغ ميشد، خط برافسانه اینھا حتی يکفيصد را ھم پوره نميکند، آ داده شده به ھمۀ ءآرا

وحشت ودھشت تنظيمھا روی ته مانده ھای حزب دموکراتيک خلق را پاک "افسانه اينبود که گويا . بطالن کشيد
نتايج انتخابات ھويدا ساخت که ." ات شود، برنده خواھد بود وارد ميدان انتخابزب مذکورکرده است واگراکنون ح

کشف ھر گور دسته جمعی . ياد دارنده دستور حزب دموکراتيک خلق را به مردم ھنوزھم جنايات انجام شده ب
گند جنايات حزب ودولت  ملحوظات فاميلی، قومی وغيره بربران آنانی را تکان بدھد که ميکوشند بنا که وجدکافيست

  . خاک بپاشند" دموکراتيک خلق"
ميدان آمدن ته مانده ھای حزب دموکراتيک خلق، حزب اسالمی وطالبان ممکن است از طرف پشتيبانان بين ه ب

نھا سازماندھی شده باشد تا در اين برھه از زمان وضعيت عمال شان را ، برای خود به سنگ آالمللی ديروزی 
خوشبختانه مردم ما .  ند  که برای آينده چه ستراتژيی  در قبال افغانستان و مردم آن در پيش گيرندمحک زنند وبدان

ۀ ی و دست رد به سينه ھمأتوانستند نشان دھند که ديگر به خاطرکسانی که امتحان شان را داده اند به پای صنوق ر
  . ن را دارند نھا خواھند زد که مانند دولت فاسد کرزی فقط آرزوی به قدرت رسيدآ

++++++++++++  
  : فارو و انتخابات -۶

فارو ميکوشد دولت افغانستان وکشورھای . مواضع فارو در قبال مسائل اساسی کشور قضاوت عجوالنه نميکند
ازين .  خواست قرار دھدز به ادعا ھا ووعده ھای که به مردم ما کرده اند، مورد باءدرگير در افغانستان را به اتکا

در رابطه با انتخابات فارو چند اعالميه صادر نمود . و از دورويی جامعه جھانی نيز پرده برميداردطريق فار
  :دو اقدام عملی ذيل پرداخته وضمنأ ب

 ر ولسی جرگه بحث جريان داشت، فدراسيونه زمانيکه برطرح قانون انتخابات ددر ماه مارچ سال گذشت -
ه ای از کا آيده خواست تا با استفاده از نفوذ خويش زمينه برگزاری وپا طی نامسازمانھای پناھندگان افغان در ار

 زار افغان مقيم اين کشور ھا زمينۀ واستراليا را مھيا نموده به صد ھا ھاانتخابات در کشورھای اروپايی، امريک
داد دفتر نمايندۀ سرمنشی طی پيامی اطالع . اشتراک درتصميم گيری بر سرنوشت کشورخودشان را مھيا سازد

 متعاقب نيزسودی نامۀ.  نامه ھيچگاه جواب داده نشدبه اين. که نامه فارو به آقای آيده تسليم داده شده است
ھمين جھت دفتر يوناما را ه ب در ماه اگست با روزنامه مردم چاپ ھالند سخنگوی فارو طی مصاحبه ای. نداشت

 .کردبه ھمکاری در حفظ انحصارقدرت در دست اشرافيت تنظيمی متھم 
-  

ی اعتراضی اعتراض شان را با آن اعالم أفارو بارھا اعالم داشته تا مردم ما اين انتخابات را يا تحريم کنند و يا با ر
ول کشور از قبل  انشاء و بعد تطبيق ؤدارند ، چون ما باور داريم در شرايطی که ھمه چيز حتی به قول اولين مس

زاد صحبت به ميان آيد، گرچه مواضع فارو مشخص بوده و در ھر ميگردد چگونه ميشود از دموکراسی و آرای آ
  .مرحله از بروز حوادث مھم در افغانستان ، فارو در زمينه اعالم مواضع مشخص نموده است

    
ياد دارند که کمسيون شکايات انتخابات اعالن نمود که حاضر به بررسی اعتراضات شھروندان به ه ھموطنان ب

سيون انتخابات وبه محک گذاشتن رسمی اين يی کمأبه اثبات رساندن وضعيت عدم استقالل ربرای . يد ھا استدکان
 عليه معاونين کرزی، عبدهللا عبدهللا، شھنواز تنی وحبيب منگل اعتراض مستدل ومستند ً و رسماًنھاد، فارو عمال

باشد ولی با آنھم خواستيم به شته داميدانستيم که اين اعتراضات نميتواند در بھشت جنايتکاران شنونده ای . نموديم
الر رکام شان يک ميليون درييس امريکايی کمسيون واضح سازيم که افغانھا راجع به عناصريکه آنھا باالی ھ

سيون يسيون در سايت کميپاسخھائی که اين کم. سيون ھيچ جواب رسمی نداديکم. مصرف مينمايند، چه فکر ميکنند
 !رد ذھنيت از قبل آماده شده خودشان  خواھد خورد نه چيز ديگریده خود ارائه نموده است ، فقط ب

و دلقکان  انتخاباتی که طی آن اکثريت مردم در خانه نشستند. برگزار شدکه  یاينست واقعيت چگونگی انتخابات
ھاد طالبی که مردم وتاريخ طرد شان نموده است، به نمايندگی از احزاب نامن -تنظيمی - پرچمی - رژيمھای جبارخلقی
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بلی . راه انداختنده سروصداھای دموکرات منشانه ای  را ب، وارد ميدان گرديده خيلی پر مدعا وبا ژستھای مدنی 
ی أخوشبختانه ھمان فيصدی کم مردم که ر. وقتی انتخابات به سرکس مبدل گردد، ھر دلقکی ميتواند به آن راه يابد

  .شان سپری شده استدادند، به اين دلقک ھا فھماندند که تاريخ استعمال 
  
٧  
  

  فدراسيون سازمانھای پناھندگان 
  )فارو( افغان در اروپا 
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