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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م١٠/٠٣/٢٠٠٩                          حميد عطا   ا دم
  
  

  !قای کرزی مشت منافقين را باز کرد؟آآیا واقعا 
  

قضيه انتخابات برای دومين دوره ریاست جمهوری در پرتو قانون اساسی جدید کشور از مدت بيشتر از یکسال است 
که مورد بحث های داغ حلقات ذیعالقه قرار گرفته، زد وبند ها ، پيش بينی ها و دور اندیشی های مختلفی را همراه 

 برگذاری قانون اساسی در مورد تعيين دقيق تاریخ  برگذاری انتخابات، آب در ین ميان سردرگمی کميته. داشت
  . بيشتری در اسياب حدس وگمانها فرو ریخت

، ویا قوه مجزاء از دولت )اگر خودرا جزء دولت بداند(  خودرا بمثابه قوه چهارم دولت  هم کميته برگذاری انتخابات
 اراده دولت و نص صریح قانون اساسی کشور ميباشد، تبارز داده  هربار نظرات گنگ و مبهمی که اراده أش مافوق

  . در قسمت برگذاری انتخابات و تاریخ ان ارائه ميکرد
داشته بود، چنان نشان  این کميته در طول چندین سالی که ببهانه انجام این منظور دفتر و دیوانی را  مصروف نگه 

 قانون اساسی قرار دارد، هيچ دخل و غرضی نيست، و اال  انها که باالی همه،ملینين و تعهدات داد که وی را به قوا
  اساسی مخالفت با قانونو  قانون اساسی در مورد زمان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری صراحت کامل دارد

   .اصال جای بحث و گفتگو را ندارد
  

قل انتخابات، مبنی بر تأخير برگذاری انتخابات ریاست جمهوری از اینکه دالئل ارائه شده از جانب کميسيون مست
 چيزی است که باید افراد متخصص در قانون به ، تا کدام اندازه بجا بود، قانون اساسی کشور شده ان درموعد تصریح

 ميدارد،نگه در ان باز را  است که به هر هموطن ما و از جمله برای من هم جای بحث  هم ان برسند، اما نکاتی
ی در خيز و از موضعی به موضعگذشته هفته  منحيث فرد اول دولت، در طی چند که چرا رئيس جمهور: اینست 

  !.پرش بود؟
معلوم ميشود، اینست که  اقای  کرزی ) آژانس اطالعاتی باختر/  مارچ ٧تاریخ  ( اقای کرزی نشست خبری انچه از 

  .شت عده یی را در برابر مردم و تاریخ باز نمایددر این حرکات و ژستهایی که گرفت خواست تا م
  

 فردی و ، چهانگاهی که زمزمه های تأخير در موعد برگذاری انتخابات شنيده شد، بگوش ما همزمان مخالفت عده یی
انتخابات اعالن گردید، سرو )  )!!؟ ((وزمانی که این تأخير از جانب کميسيون  مستقل. یا هم گروپی بلند گردید

 قانونيت در افغانستان خواهان احترام بقانون اساسی کشور )) حقيقی یا تقلبی ((هواخواهان هم بلند تر شده، صداها 
  .  کاری غير اصولی و خالف  دانستند،شدند و مخالفت با ان را

ت های بنظر من این قانون پسندان در فکر این بودند که اقای کرزی ازین تأخير سود ميبرد، لذا بنا بر منطق و شخصي
  .عقده یی خود مخالفت با ان را شروع کردند

  
خود را مطابق ،  نشان داده اقای کرزی  خودرا در مخالفت با قرار و فيصله کميسيون انتخابات چندی بعد ظاهرا

انتخابات باید مطابق :  در این زمينه صادر کرد که  رافرمانی درخواست معترضين، حامی قانون اساسی ساخته و
 از هر گوشه یی صدایی  همان مخالفين قبلی بالفاصله!. ی، قبل از ختم دوره ریاست جمهوری برگذارگرددقانون اساس

 کار غير ،را در تطبيق قانون اساسی ) رئيس برحال دولت (  فرمان کرزی  اینبار، کرده در مخالفت با این فرمان بدر
) انتخابات مطابق به صراحت قانون اساسی( ن کار قانونی دانسته و برای ان حجت و برهان اوردند که  کرزی از ای

وطبعا موقف و وضعيت هواخواهان تطبيق قانون اساسی هم تغيير کرد، زیرا این قماش افراد . بنفع خود استفاده  ميبرد
تی نسل های اینده هم مطرح ، برایشان مصلحت عموم مردم، وطن، و ح!دیگر هيچ غم و هّمی ندارندمگر مخالفت

ببينند که چه ميکند، انگاه در تضاد با حریف موضع خود را محکم ميگيرند، و  را !نيست، اینها منتظر اند تا حریف
  .برای نظر و فکر خویش قطاری از دالئل و علل را پيهم ميبندند

  
پشتيبانی خود را اعالم داشت، اینجا ، درا تغيير داد و صراحتا از فيصله کميسيون انتخاباتبازهم کرزی موضع خو

 ينش  بر مالکردن چهره های  حرفوی مخالف هدف ویهمانگونه که از محتوای صحبت های کرزی معلوم ميشود،
  .طرفدار تأخير انتخابات بود) بنا بر گفته های وی در نشست خبری اش( بوده است ، چون کرزی خودش هم از ابتدا 

  
  :   تجلی خاصی برای خود دارد، چند  نکته  برازنده،تدر این جار و جنجال انتخابا
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 ، ها و افرادی که  دائما خود را درتریبون اپوزسيون ميخ ميکننده موضعگيریهای متناقض و عقده یی، گرو - ١
از دید ایشان هرگز و هيچگاهی . دارندهميشه با حریف شان روی مصالح  فردی و گروپی  در تضاد و مخالفت قرار

ویا اینکه تازمانيکه  !!.هيچوقتی کار نادرستی نکرده و نميکنندهم  کار درست  انجام نميدهد، و خودشان حریف شان
نفع ميبرند و یا در کرسی های بلند نصب شده اند، هيچ مخالفتی ندارند، اما همينکه از منافعشان کاسته شد سر مخالفت 

  .و ناسازگاری را ميگيرند
رادی که مخالفت شان نه روی مصالح فردی و گروهی است، حسابشان  از افراد یاد شده قابل یاد اوری است ، انعده اف

  اینگونه  مخالفين و معترضين در صورت عدول حریف شان از نظر خود، پشتيبانی صریح خودرا.در باال جدا است
   .از وی  اعالن ميکنند، نه اینکه بازهم مخالفت را دوام دهند

  
 نا منسجم مخالفين قسم خورده اش، با تغييرات تاکتيکی در تحدید تاریخ انتخابات ، يت  استفاده کرزی از وضع– ٢

قسمی که از جانبی دست و دهان حریف را ببندد، و از جانبی هم  دوره ریاستش را تا ختم انتخابات رنگ قانونی 
وی هم روی حسابات ساند که ز موضعگيری های قبلی مخالفين خود، و این حرکات کرزی ميربدهد، آنهم با استفاده ا

  . قانون اساسی  بخاطر تطبيق قانون اساسی کشور ميگریست  نه بخاطر قدسيت،شخصی خودش
  
صاحب نفوذ بين المللی و کشورهایيکه زیر نام کمک به افغانستان،  ميخواهند  موضعگيری قوت ها و قدرت های – ٣

  . در افغانستان حکومتداری کنند
ت امریکا که در تصریح وزارت خارجه شان، مخالفت خود را با فرمان رئيس دولت یک در اینجا به موقف حکوم

کشور بخاطر پياده کردن قانون اساسی ،  ابراز مينمایند و بجانبداری از کميته برگذاری انتخابات داخل معرکه 
ور دیگری ببهانه اینکه ما این کشورها نباید بخود اجازه دهند تا در هر قضيه داخلی کش. ميشوند، ميتوان اشاره کرد

اینها اگر خواهان خيری برای ما ميبودند باید کميته برگذاری انتخابات را با دادن . چند پولی ميدهيم، مداخله نمایند
تعقيب پروسه کاری  آن ، ) شکایت ها داشت درینموردکه ان کميته( بودجه مورد ضرورت شان در وقت مناسب ان

 ایجاد  درو هم چنان. نه ان، همانگونه که قانون اساسی کشور حکم ميکند انجام دهند تا کارش را بوقت معي،کميته
ند و برای ان بودکرده اوردن یک فضای ارام را در افغانستان فضای مطمئن برای انتخابات در کشور، که تعهد 

نه اینکه با . کوشيدند، با کارهای سود مند و زیر بنایی  مياینهمه ساز و برگ نظامی را در کشور ما اورده اند
 ، سبب تقویت صفوف مخالفين بمباردمانهای وحشيانه بر قراء و دهات ما  فاصله ميان مردم و دولت  ایجاد نموده

  .گردند، و در نتيجه مردم ما در یک جحيم از بد بختی ها سرگردان باقی بمانند
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