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  م٠١/٠٥/٢٠٠٨                                                                   اکبر سيد آبادی

  

  افتضاح ـ استيضاح و افتضاح بزرگتر
  

بايد گفت که برهم زدن مراسم تجليل سال گرد پيروزی به قدرت رسيدن تنظيم های جهادی يا  آغازچور  ً مقدمتا

ن کابل و کشتار کابليان، اگر از يک طرف ضعف، ناتوانی، بيکفايتی و وچپاول و ويرانی کشور و به آتش کشيد

پوسيدگی مجموع دولت دست نشانده، ارگانهای عريض و طويل دفاع، داخله و امنيت ملی و حاميان بين المللی تا 

ندگان نماي″دندان مسلح و دارندهٔ پيشرفته ترين تکنولوژی اطالعاتی و استخباراتی را افشا کرد، از طرف ديگر

ول دفاعی، امنيتی و اطالعاتی کشور، خود را بيشتر ؤعدم سلب اعتماد از سه مس مردم با بحث در مورد، و″ برگزيدهٔ

 أالبته حساب تعداد معدود و انگشت شمار وکالی وطندوست و با تقوا مجز. (از سه مقام ذکرشده، رسوا و بد نام ساخت

 خود اذعانول درجه اول دفاع و امنيت کشور و ؤ گردن پتی سه مسزيرا شکل وقوع حادثه،). از اکثريت فاسد است

نمايندگان ″آنها بر بی کفايتی، سخنان بلند باال و پر طمطراق و کال، هر هموطن را به اين نتيجهٔ منطقی ميرساند که 

 از آنهمه  گريه و  مردم از روی شرم  زمانه و برای گذاشتن بينی خميری هم اگر ميبود، بعدۀبنابر گفت″ برگزيدهٔ ملت

مويه بر نام شهدای حادثه، و در جهت جلوگيری از تکرار همچمو حوادث که ممکن بار ديگر سر نماينگان به 

ول فوق را با اتفاق آرا سلب اعتماد ؤت و شهامت و با رای علنی، سه مسرأاصطالح ملت را بر باد دهد، ميباست با ج

  . اعضای پارلمان معرفی مينمودند، که چنين نشدنموده و به کمسيون با صالحيت تحقيق بشمول

يا بهتر  چرا چنين واقعه اتفاق افتاد؟ و چرا اکثريت اعضای ولسی جرگه نخواستند و: ال مطرح ميگرددؤ درين جا س

 اعالن شد که ً است بگوييم اجازه نداشتند در مورد سلب اعتماد رای مثبت بدهند؟ در حال که در جريان جلسه رسما

  .کافی برای ابراز رای عدم اعتماد وجود داردداليل 
  

نيرومند شدن و يا نيرومند ساختن روز تا روزمخالفين ( علت و يا علل وقوع حادثه اگر از هر زاويه و هر موضع 

مسلح دولت، نارضايتی گروه های جهادی شامل دولت و مطالبه امتيازات و مقامات بيشتر و يا همفکری، همنوايی و 

 کلی بدست خواهد آمد و آن ۀ، برسی و تحليل گردد صرف يک نتيج) با مخالفين و يا اتحاد هر دو باهمهمکاری آنها

تمام ارگانهای رهبری دولت دست نشانده، از جمله در  کفايتی، ضعف، و نارسايی ها در عبارت است از بی

 و آنهم ناشی ازين است که کادر رهبری ادارات دولتی نه بر اصل وزراتهای دفاع، داخله و رياست امنيت ملی،

عز تقرر حاصل کرده اند، بلکه بنابر روابط تنظيمی،  وطنپرستی، تقوا، شايستگی، صالحيت، لياقت و استعدادکاری

ن بين د و بند با رهبران جهادی و مافيای نيرومند و مسلط در دولت و يا داشتن ارتباطات خاص و قبلی با حامياز

  . المللی رژيم به اين موقف رسيده اند و توسط همين حاميان حمايت و پشتيبانی و باال کشيده ميشوند
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مردم ميدانند، انعکاس کامل از سيستم ۀ  ملت  و نشستگان در آن را نمايندگان بر گزيدۀ آنرا خانۀپارلمان کشور که عد

نمايندگان ″آن باشد، هرگاه به مباحثات و تصاميم يکماه اخير نميتواند جز از  دولتی است که شرح آن در فوق گذشت و

روزها کردند و هفته ها بحث  شخص بيسواد، ۀنظر اندازيم، خواهيم ديد که اينان به خاطر ابراز چند کلم″ بر گزيده

عدد  فيصله های متپخش سريالهارا فراموش نکردند، در مورد ″ خانه ملت″ اما سالون نانخوری جلسات را بايکات

 همين مقامات دولتی توهين  اذعان که تمام ارکان دولت را به لرزه در آورد و بنابرۀصادر کردند، اما در مورد واقع

 جهاد و ۀيس جمهور و معاونين، وزرا، وکال و سفرا، رهبران سر بکف گرفتئ ربه دولت صورت گرفت، و

، نمايندگان برگزيده، صرف در چند ساعت ميپاليدند... غار قوماندانان  شکست ناپزير آنها، مارشالها و جنرال ها

نموده و با ابراز رای اعتماد !!! محدود و با ريختن چند ورق کاغذ در صندوق، قضيه آبروريزی دولت را حل و فصل

  .را ايفا نمودند خود″ بس سترگ ملی ″ۀولين دفاعی و امنيت کشور وظيفؤدوباره به مس

   . لمان باشد حال ملت را زار ميبينماگر اين دولت و اين پاردر خاتمه 

  

  پايان

   

 


