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  !نامه سرگشاده به کمسيون انتخابات

 که در رژيمهای اختناقی سه دهه اخير برای رد آنعده ازکانديدها ومعاونين شان
جامعه ! موقف مهم داشته اند، به فيصله محکمه و ادعای اشخاص نيازی نيست

 ازتبديل یمتهمين به جنايات جنگ ازطريق رد.  هنوزجنايات آنها را درحافظه دارد
  !ديميتوانکرده جلوگيری کورمذبقايای رژيمهای جانی شوراهای واليتی به ديره 

نبودامنيت وادامه جنگ، زمينه وسيع سوء . ده که فرا راه انتخابات ما اگست قرار دارد، بيشمار اندمشکالت عم
استفاده از زور وپول توسط مافيا های درون وبرون از دولت برای سمتدهی نتايج انتخابات در جهت مطلوب 

 امکانات توزيع پول خويش، ضعف وفساد بيحد وحصردستگاه حکومتی که عمليه انتخابات را اجرا ميکند،
، آخند های ايران، کشورهای غربی، شيخهای عرب وهژمونيستهای روسيه  به کانديد های ISIتوسط 

ولی از آنجاييکه . موردنظر شان موانع عينی اند که در واقع انتخابات واقعأ آزاد وشفاف را نا ممکن ميسازد
ما انتحابات اگست را ساسيون  قابل تحمل است، ادامه حکمروايی کرزی برای يکدوره ديگر برای مردم ما غير

اينجا نقش کمسيون بحيث تعين کننده شرايط وحافظ معيارها واصوليت انتخابات . ندبحيث يک بد ضروری پذيرفت
  .عمده ميشود

شما " حين تعين شرايط کانديد ها. متأسفانه شما نتوانستيد اين قابليت را در نخستين قدم عملی تان تبارز دهيد
معافيت همه "وره سازمانهای جهانی حقوق بشررا کنار گذاشتيد و با پيروی از پاليسی اقای کرزی مبنی برمش

رابحيث شرط " حکم محکمه"، برای رد متهمين به جنايات جنگی وجنايات ضد بشريت " جنايات گذشته وحال
از (ی جنايتکار سه دهه اخيردرحاليکه شما خوب ميدانيد که هيچيک ازجانيان متعلق به ر ژيمها. مطرح کرديد
کنونی اکثريت دارند، " پارلمان"اين گروپ که در . محاکمه نشده اند ) 2001 تا ختم سال1357فاجعه ثور

توانستند منشورعفوه خود را به تصويب برسانند واکنون ميکوشند برای تطبيق منشورعفوه درخارج از 
نميدانم چرا بازهم خود را به کوچۀ . هم تنظيم خود درخارج البی سياسی کنندافغانستان از طريق ديپلوماتهای 

حسن چپ ميزنيد وازحکم محکمه صحبت ميکنيد؟ احتماأل ميخواهيد به غربيها که در واقع معاش کمسيون را 
رييس صاحب "ميپردازند نشان بدهيد که در قسمت حقوق بشر بيتفاوت نيستيد ودرعين حال از پاليسی 

بهتر بود سرنوشت تان را با سرنوشت . بايد گفت که اکنون اين چالها کهنه شده است. عدول نميکنيد" جمهور
شخصی که به مانع هر نوع پيشرفت در افغانستان مبدل شده است، از مردم . گره نميزديد" رييس صاحب"

ی مروج درانتخابات نظارت مطبوعات وتيمهای انتخاباتی برخی کانديد ها ازشگردهای ناروا. رای نميگيرد
با . نيزميتوانندجلوگيری کنند) وامثالهم" رييس صاحب"مثأل ريختن بوجی های رای در صندوق (گذشته 

شما از هفته آينده حبيب منگل ها، شهنوازتنی ها، عبداهللا عبداهللا ها وغيره شامل ليست " شرايط"استفاده از
اسی بازگشت خود به صحنه سياسی را اعالن ميکنند کانديد ها ميشوند وبا براه انداختن نمايشات مضحک سي

وازينطريق برزخمهای دو ميليون قربانی جنايات رژيمهای خود نمک ميپاشند، شما ويوناما که تمويل کننده 
در نام کمسيون مسووليت سياسی " مستقل"حمل نمودن کلمه . تان است، مسووليت بزرگی را بدوش ميکشيد

انيد بگوييد شما در آينده نميتوبنابرين . ليسی ساز وتصميم گيرنده معين ميکندوتاريخی آنرا بحيث ارگان پا
            .بوديد" رييس صاحب جمهور"ناگزير ازاجرای امر

  )کميته حقوق بشرفارو(
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