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 چرا بزرگوار رئیس صاحب جمهور ازشمول ناظران
 بین المللی در انتخابات واهمه دارند؟

 

 بخش دوم
 

 بررسی اقدامات برای تقویت  و اصالح نهاد های ملی: -ب 
ٌ از روی صداق ت تدابیر جدی و عملی در ما زمانی به گفته ها و نیات رئیس جمهور اعتماد می توانستیم که واقعا

مسیر اصالحات بنیادی نهاد های ملی چون قوای اجرائیه،  قوای مقننه  و قوای قضائیه صورت می گرفت  و 
مبارزه علیه فساد  و انواع تخطی ها از دساتیر قانونی بحیث الویت ها  و رجحانات فوق العاده جزء دستور کار 

مجازات بخشی از فرهنگ اداری نظام پذیرفته می شد،  در حالی که زعامت و دولت در مجموع قرار می گرفت  و 
چنین نشد شخص رئیس جمهور اشخاص متهم به فساد علنی را با موجودیت دوسیه های مستند مورد حمایه قرار 

 داده برای تبرئۀ غیر قانونی شان علناٌ مداخله می نمایند.
 

دعه است و سپردن یک وظیفۀ نهایت حساس،  مهم و پس چگونه این احساسات دروغین را که خود حاکی از خ
حیاتی  یعنی نظارت بر انتخابت را به اورگان مفسدی چون قضای افغانستان یک اقدام مثبت و مطابق منافع ملی 
پنداشته آنرا ابتکاری جهت اتکاء به نهاد ملی شمرد. تجارب بما آموخته که حتماٌ کاسه ها زیر نیم کاسه ای ها قرار 

 این اظهرات و تدابیر اتخاذ شده راوی معامله گری های نهفتۀ دیگر است که بعداٌ عیان خواهد شد.داشته 
 

 تدابیر برای انحصار دولت بر انتخابات آینده: -دوم 
حکومت کرزی صاحب صرف به  ابراز نظریات اکتفا نکرده و همزمان اقدامات عملی برای نظارت و مراقبت 

ویدست گرفته شده است، وزارت عدلیه مسودۀ قانون انتخابات را ترتیب و توسط کابینه انتخابات آینده توسط دولت ر
مهر تائید بر آن گذاشته شده.  گرچه متن کامل این مسوده بدسترس من قرار ندارد اما تدابیر اساسی عبارت اند از 

مسوده تشکیل دو کمیسیون لغو کمسیون مستقل  نظارت بر انتخابت و کمسیون سمع شکایات انتخابات است.  درین 
که عبارتند از کمیسیون بررسی اوضاع امنیتی کشور و کمیسیون بررسی کاندیدان است جاگزین دو کمیسیون الغا 
شده گردیده اعضای هر دو کمسیون متشکل از وزرای دفاع، داخله، و امنیت ملی و سائر اورگان های دولت است. 

اع امنیتی امکانات انعقاد انتخابات و یا به تعویق انداختن آنرا پیشناد می کمیسیون امور امنیتی با درنظر داشت اوض
نماید و کمیسیون بر رسی کاندیدان صالحیت صلب حق کاندید شدن را به اساس مواد مندرج این قانون دارا است. 

 مسؤولیت نظارت بر انتخابات و سمع شکایات به ستره محکمه سپرده شده.
 

درین قانون درب اشتراک در نظارت توسط مشرانو جرگه منظور گردیده. رگه رد و این مسوده توسط ولسی ج
ست که این تدابیر را چه حاال هموطن عزیز! قضاوت با شماانتخابات توسط ناظران بین المللی بسته شده است. 

 زنید؟  چگونه حدس میدم و دستگاه دارید  تعبیر می نمایید و اهداف پس پردۀ آنرا با تجارب و شناخت دقیق که از این
 

 توجیه موجودیت ناظران بین المللی در امور انتخابات:
اشتراک ناظران بین المللی در کمسیون نظارت بر انتخابات به هیچ وجه مداخله در امور داخلی ما پنداشته نشده اوالٌ 

ل متحد توظیف گردند اگر اعضای کمیسیون پنج نفر و باالتر از آن باشد در صورتی که صرف دو نفر از طرف مل
و متباقی اعضا افغان باشند خارجی ها  از لحاظ رأی در اقلیت قرار می گیرند.  موجودیت نمایندگان ملل متحد در 

 انتخابات به اعتبار انتخابات می افزاید.
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اگر انتخابات بصورت شفاف عاری از دغلی، جعلکاری و تقلب و مداخلۀ اراکین دولت و نفوذ  حلقات صاحب  
درت و ثروت صورت گیرد پس هراس از نمایندگان و یا ناظران خارجی چه خواهد بود؟  البته دور ساختن و ق

 ممانعت از آن خود هراس توطئه و سوء استفاده را می آفریند.
ٌ مطلع اند که  ٌ از انتخابات بسی ممالک « جیمی کارتر» رئیس جمهور حتما رئیس جمهور اسبق امریکا شخصا

ولین انتخابات افریقای حنوبی، رودیشیا، کمبودیا، ممالک جدید الظهور یوگوسالویا  و بسی ممالک نظارت کرد و ا
 افریقایی تحت نظارت ملل متحد صورت گرفت.

 

لر مالیه پردازان خود را در اینجا ریختند تا امور دیموکراسی تنظیم و به ارتباط افغانستان ممالک ذیدخل بلیون ها دا
تطبیق گردد، جواب دهی این ممالک در برابر ملت ها و نمایندگان شان به ایشان حق می دهد که جریان انتخابات 

های علنی افغانستان توسط مرجع سومی شناخته شده  و معتبر  مورد نظارت و مراقبت قرار گیرد که مبادا تقلب 
 تکرار شود. 1112انتخابات سال 

 

 اگر حساب ها پاک باشد از تفتیش و نظارت باکی نخواهد بود.
 

 نظریات رئیس جمهور به ارتباط فساد اداری:
روی این موضوع در نوشتۀ زیبا و پر محتوای محترم هاشم انوری بحث مفصل و منطقی صورت گرفته که جا 

 خارجی ها فساد در کشور تقلیل می ماند.  بلی رئیس جمهور فرمودند که با رفتنیبرای گفتن و نوشتن دیگر باقی نم
گفتند که با رونی بود.  بهتر بود جناب شان میهای نظامی بیبسته به قرار داد های جیحونی قوتیابد و بیشترین فساد 

با تمام معافیت و هم در دور و پیش کرزی صاحب روج قوای خارجی منابع سرقت کم میشود ولی سارقین هنوزخ
و فساد ناشی از آن  تذکر دادند، خوب ببینیم تشریف دارند. رئیس جمهور از شرکتهای خصوصی امنیتی مصؤونیت 

که بهره گیران اصلی این شرکت ها کی ها بودند،  اکثراٌ اعضای خانوادۀ رئیس صاحب جمهور، پسر وزیر دفاع 
 کرزی به مرکب نمی رسید پاالن را کوبیده می توانستند. شان و متنفذین حامی کرزی صاحب  و غیره اگر زور

 

مثال خنده آوری بیادم آمد، اگر در شهری دزدی بانک به کثرت صورت گیرد و حاکم چارۀ اساسی را در بستن 
بانک ها سراغ نماید و بگوید دزدی بانک ها خالص شد !!! دیگر بانکی بسرقت نمی رود بدون این که به تعقیب و 

 سارقین بانک اقدام نماید.  این مثال طرز دید  و توجیه کرزی صاحب را تمثیل می نماید.دستگیری 
درست است که قرار داد های بزرگ از بین می رود ولی سارقین بجای خود باقی اند این دزدان دار ای اگر کاروان 

ی دزدند  این قماش خس دزد و نبود خزانه می ربایند و یا بیت المال غارت می نمایند،  مغازه و دکان و منزل م
کیسه بر نیستند بلکه سارقین حرفوی و چراغ بدست اند متأسفانه دانش عالی و منطق رئیس جمهور عمل سرقت 
اطرافیان خود را موضوع کوچک و بی اهمیت داخلی وانمود ساخته و از سارقین یادی نکرده باالی منابع  و عوامل 

 سرقت عالمانه بحث نمودند.
 

 یس جمهور ! جناب رئ
جناب شما در مالمت ساختن  و گریبان دیگران را گرفتن مهارت دارید  و در طول زعامت تان به آن تخصص پیدا 
نموده اید ور نه برای محو فساد باید دزدان را زیر چپن سخاوتمند تان پنهان نمی کردید.  اگر چند دزد چراغ بدست 

م می کردید امروز با رفتن و نرفتن خارجی گلیم فساد از وطن برچیده را به محبس می فرستادید و یا محکوم به اعدا
می شد.  شما دزدی های اراکین دولت تان را بسیار غیر عادالنه ناچیز و بی اهمیت جلوه دادید.  در دوران طالب 

طالح ستم پیشه و مستبد  صراف روی سرک باالی لک ها دالر خود قدیفۀ هموار کرده به نماز می رفت و به اص
 بنازم قد و باالی شما تحفۀ دیموکراسی را.  کسی جرأت چپ دیدن به آن نداشت.

 

 یادداشت پورتال:
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