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 جمهور رئیسفرمایشات جناب 
 

جمهور کشور، طی دیداری با اصحاب رسانه ها،  رئیسحامد کرزی  جاللتمآب 261۲جون  ۳روز سه شنبه 
های بزرگ حکومت خود طی سیزده سال گذشته را برشمرده و از آنها خواست تا در انتخابات  ها و ناکامی موفقیت

 .دور دوم ریاست جمهوری فضای صمیمیت، وحدت ملی و منافع ملی را جداً در نظر بگیرند
به  د،ها ش جمهور گفت که بزرگترین موفقیت او این بوده که افغانستان یکبار دگر خانۀ همه افغان رئیسجاللتمآب 

 .ه شددروهای تحصیلی فراهم آ ورت گرفت و برای جوانان بورسمعارف توجه ص
ایل و امکانات جمهور نواقص حکومت اش را نیز برشمرده گفت ناتوانی ما در تطبیق قانون بود، زیرا وس رئیس

 .احکام دولتی بوددلیل دگرش کمبود کادر های مسلکی به منظور تطبیق . داشتیم و هنوز نداریمتطبیق قانون را ن
جمهور کامالً موافق و با برخی صد فیصد یس ئعاً با بعضی از فرمایشات جناب رمن مانند تمام هموطنان عزیز طب

 . مخالف هستم
سال  1۳، در حالیکه امکاناتی که در طول مثالً رئیس جمهور گفت که وسایل و امکانات تطبیق قانون را نداشت

جهانی ازین  ۀکه جامع یزند و حمایت بزرگ می به افغانستان سرازیر شد، به صدها بلیون دالر سر حکومت
و دوستان  حواریونجمهور و  رئیسکه جناب  سابقه است، اما چیزی افغانستان بی تأریخعمل آورد، در ه حکومت ب

 !و صادقانه برای تطبیق قانون بودپلو نداشتند و یا نخواستند داشته باشند، اراده و عزم متین های دور غوری 
 

یک تن از قانون دانان محترم کشور که حدود چهل و پنج سال پیش در فرانسه درس خوانده و تا حال که سن اش از 
گوید که افغانستان به اندازۀ  کار می کند، می مخابراتيهفتاد و پنج می گذرد، به حیث مشاور حقوقی یک شرکت 

. رئیس جمهورنه . که فوق العاده صدمه دیده، فرهنگ قانون پذیری است رد، ولی چیزیدرختان یک جنگل قانون دا
 !نه اهالی مملکت خدا داد افغانستان قانون پذیر است و رئیس

 

حیث ستاره شناس و تقویم نگار در ه مرحوم استاد ربانی یک دوست کندهاری بنده که اکنون ب حکمرانیدر آغاز 
هنوز دو هفته از اشتغال این منصب نگذشته . س تشریفات وزارت خارجه مقرر شدیئحیث ره کابل تشریف دارد، ب

 !حیث سر پرست ریاسته منتهی ب گری را نیز به این وظیفه گماشت،یبود که استاد مرحوم کسی د
 سواد و بی دگر نداشت، فشار متقاضیان با ۀبمن گفت که استاد بیچاره هیچ چاروقت  این دوست کندهاری در همان

حدی زیاد بوده که استاد مجبور ه خواستند، ب سواد کار که چند سالی را در جهاد سرگردان بودند و حاال امتیاز می
 !و دومی سرپرست ریاست رئیسیکی . شده بود، برای یک ریاست دو نفر را در نظر بگیرد

 

 وقتی. وقت خوانده شده بود ولی ما نمی دانستیم قانون در واقع در همان ۀسرگذشت کوچک نشان میدهد که فاتح این
خدمات فراموش ناشدنی فالنی گرفت که به به پاس  رسد و هدایت می مالی می رئیسکه کاغذ زرورق سگرت به 

گردد و یا فالنی خان در عوض  ءجبهه جهادی، بیست یا پنجاه ملیون افغانی اجراخان ولد فالنی خان از فالن 
ران متقبل شده، راساً در صنف پنجم پوهنځی طب پوهنتون کابل پذیرفته شود، ما باید می که در همان دو زحماتی

آب زور سرباال ! فی فهمیدیم که دوران تطبیق قانون گذشته و هرچه است رهبری است و تنظیم و تفنگ و گروپ
 !رود و  هر که آب از دم شمشیر خورد، نوشش باد می

 

ی، قانون ساالری و فرهنگ قانون پذیری صدماتی رسیده بود که نمی شود از آن البته پیش از آن نیز به نظام دولت
در دوران اقتدار حفیظ هللا امین هیچ ملحوظ قانونی و حتی انسانی . چشم پوشید و مجریان آن را مالمت نه انگاشت

به آسانی کشته می  کس هر بیچاره ای راوطنان عزیز و بیگناه ما رعایت نمی شد و هربرای بگیر و ببند و بکش هم
است،  موکراتیک خلق افغانستان هم جغرافیه دانیتوانست و رفیق ببرک کارمل بارها گفته بود که هر عضو حزب د

به آسانی حق داشتند که به مناصب دلخواه  ، هم جامعه شناس و هم جامع الکماالت و در نتیجه چنین ذواتیرخؤهم م
 .امثالهم ت نماید وآعبیر و تفسیر نموده و اجرامطابق میل خود تدست یافته و قانونی را 
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داشتند  متولیان آن وقت یقین! که اصالً تطبیق نمی شد، قانون بود و بس های حاکمیت انارشیزم چیزی در طول سال 
 !تواند، باید انجام دهند صی ایشان مبدل شده و هر کاری را که به زور سر نیزه شده میخکه افغانستان به ملکیت ش

 

که نیم دنیا پشت او  جمهوری رئیستورین فوق ضربات چنان کاری بر پیکر افغانستان  وارد آورد که اینک دوک
کند که در تطبیق قانون ناتوان بوده ولی  اعتراف می صد و پنجاه هزار افسر و سرباز مسلح دارد، ایستاد است و

های مسلکی نداشته، لهذا نتوانسته که   کادرکه چون وسایل و امکانات تطبیق قانون و کند  خود را تبریه نیز می
 !مجری قانون باشد

صاحب وسایل و امکانات تطبیق قانون را داشتند، اما با جمعی  رئیسکه قبالً نیز تذکر داده شد، جناب  طوری همان
تنظیمی  کادر نیز در این وطن وجود داشت ولی چون !تطبیق قانون را نداشتند ۀاراد کاسه ها و هم پیاله ها از هم

 !شد نمی نبود و واسطه نداشت، طبعاً مقرر
 

 ! جمهور صاحب رئیسجناب 
مخابراتی بودم، من این موضوع  ۀیک شبک ایجاداینجانب در سال اول پادشاهی شما در شهر جالل آباد، مصروف 

یمی از بزرگان را تا بیش از ده بار در مطبوعات نوشته و در مصاحبه ها اظهار نموده ام که در آن وقت بیش از ن
 !سواد تشریف داشتند ملکی و نظامی فوق العاده مهم ننگرهار بی

مخابرات  رئیسسواد و از همه بدتر اینکه  امنیت بی رئیسسواد،  ل اردو کم سواد، قوماندان پولیس بیوقوماندان ق
 ده بار در دفاتر و دهلیز نمود که روز اداره می ه ایا چهل نفر تفنگی مخابرات را بگونسواد بود؛ ولی ب نیز بی

 !شد های ریاست مخابرات چرس دود می
 

مخابرات بود، حاال برای یک  رئیسجمهور آدرس این آقایی را که سه سال در ننگرهار  رئیسشما جناب اگر 
ولیت تر دولتی ضرورت دارید، نامبرده ولسوال یکی از ولسوالی های ننگرهار است و ؤمس وظیفه بزرگتر و پر

زیادی را متحمل  آن چهارده سال قبلتر زحمات داند، زیرا که در خود را مستحق مقامات خیلی باالتر می هنوز هم
 !شده است

 ! جمهور رئیسجناب 
افغانستان سایه افگنده و ییزم، بر تمام ابعاد زندگی مردم کوف و مافیایشنۀ تطبیق قانون و حاکمیت فرهنگ کللئمس

وسیله  که شما در آسمان هفتم و مردم بیچاره و بی مشکلی! باشد قابل پیمایش نمی فاصله ای را ایجاد نموده که اصالً 
همین فاصله که حاال طبقاتی نیز است، باعث تولید جنگجو برای مخالفین مسلح  .و درمانده کشور در زمین باشند

ضب دارایی های غ دولت شده و آنقدر ناراضی از فساد اداری، از فرهنگ زور گویی، از دروغ گویی، از چور و
ضد دین استفاده ها، از تنظیم پرستی، از قوم پرستی، از خویشاوند پرستی و سایر مظاهر  وءعامه و شخصی، از س
و صدها بلیون  کشور وجود دارد که اگر ناتو ده بار دگر از سر به افغانستان لشکر کشی کندو ضد انسانیت درین 

فت های مسلحانه فعلی نخواهد خشکید و آنقدر جنگجوی ناراضی وارد مصرف برسانند، ریشه های مخاله دالر دگر ب
 .صحنه خواهد شد که جنگ کما کان ادامه پیدا کند

 

سال حکومت خود موفقیت های  1۳جمهور حامد کرزی در دوره  رئیسله برگردیم، شکی نیست که ئاگر به اول مس
گذارد که روح و  میراث میه شود، ولی مشکالتی را نیز بخوبی و احترام از آن یاد ه دارد که باید بداشته و نیز 

ریزد به همان مشکالتی  مقدار خونی نیز که هر روز در این سرزمین می روان مردم افغانستان از آن خسته و یک
 .میراث رسیده و این سلسله همچنان ادامه خواهد داشته ربط دارد که ب

 

خیال  یکه آدمی در دنیا کنم، مشکلی جمهور حامد کرزی زندگی خوش آرزو می رئیسکه برای  در خاتمه در حالی
 سپرد، حامی قانون می نمی گرفت، کار را به اهل کار می سازد، اگر وی مصلحت ها را در نظر مدینه فاضله می

لیان و و وا اءاونین تنظیمی ریاست جمهوری و وزرشد، و تطبیق را از خود و برادران و پسران کاکا و از مع
 قوماندانان و غاصبین زمین و رشوت خوران بزرگ و قراردادی ها و دزدان دارایی های عامه و شخصی آغاز می

 ن تر، امن تر و رویایی تر زندگی میبهتر، مرفه تر، مطمئ ۀما بدون شک در یک جامع ۀکرد، حاال افغانستان و هم
 !کردیم

 
 !شدولی با دریغ که این چنین ن


