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 2012/12/27                عارف عباسی

 چرا بزرگوار رئیس صاحب جمهور ازشمول ناظران

 بین المللی در انتخابات واهمه دارند؟

 بخش اول

از خبرنگاران  ه ایناب کرزی صاحب را با عدجهم آمد و افتخار دیدن دو مصاحبۀ چندی قبل خوش قسمتی سر را
 .اشتم وطنی و خارجی و با خانمی از بی بی سی د

 اختالف، خلی و خارجی عمدتاٌ  امور امنیتی، مجروح شدن رئیس امنیت ملیکنفرانس مطبوعاتی با خبر نگاران دا 
توضیحات بیشتر  طوالنی و تکراری بوده . مصاحبه را می ساختستان در چنین حوادث محتوای اصلی پاک

ئیس جمهور تفکیک ، بازهم طالبان توسط رداستخباراتی پاکستان دیده نمی ش بیان موقف سازمان صراحت لهجه در
 .و تصنیف گردیدند

برای  . نه عاملین آنراو خشونت را می نگرد جرم ضربات و صدمات ناشی از حوادث   سنگینی ،منطق عامیانه
و اغواه شده صورت گرفته  ، نادان که این جنایت از طرف طالب بی عقلپدر و مادر پسر از دست داده مهم نیست 

یه آن و نادانی توج روا است ( ددی خاوری بچیان)اینکه آدم کشتن و ویران کردن توسط  . پیوندی و مزدور یا طالب
 .عزا دار نا ممکن است ه هایباشد، قبول آن برای خانواد

صرف یک موضوع  در این ارتباط برایم جالب بود که کرزی صاحب فرمودند هر زمانی که پیشرفت و امیدواری 
به ( برهان الدین ربانی ) فرمودند وقتی استاد شهید ما  گردد چنین حوادث اتفاق می افتد،  می برای صلح ایجاد

مهور نامی موفقیت هایی نائل آمد سوء قصد علیه شان صورت گرفته به شهادت رسیدند، بدون اینکه جناب رئیس ج
صلح دست آورد هایی داشته که حملۀ بگیرند فرمودند حاال هم جرگۀ عالی ( سالح الدین جان)از ولیعهد استاد شان 

ناب کرزی صاحب با ملت افغانستان طرف صحبت جنمی دانم . دهللا خالد صورت گرفتانتحاری بقصد جان اس
نهاد جزء  یا اینکه موفقیت ها و دست آورد های این جرگۀ نام یا کدام مخلوقی  از کرۀ سماوی دیگری،  استند و

در غیر آن ما مردم افغانستان از کدام مؤفقیت چشمگیر مخفی نگهداشته می شود که از مردم اسرار مهم دولتی بوده 
ایجاد  با آگاهی کامل در عوامل نا امنی و  و.  داریمنحاال اطالع  چهاین جرگه چه در زمان استاد کرزی صاحب و 

فقیت ها در راه صلح مواز کجا حمایه و تقویه می شوند،  و موانع برای صلح و امنیت افغانستان که کدامین اند 
  .حامی مخالفین مسلح یعنی پاکستان اول :مستلزم ارزیابی نتایج و پدیده های آن است  و آنرا باید از دو جانب دید

های همدیگر از روی واقعیت کدام تغییر قات ها بغل کشی ها و برادر گفتن دیده شود که این دید و بازدید ها مال
آیا  سازمان های استخباراتی، نظامی و مدرسوی پاکستان به پیروان خود  اد نموده؟ بنیادی را در موقف پاکستان ایج

دستور داده  اند که حمالت را در داخل افغانستان متوقف سازند و یا تحدیدات و تعزیراتی از لحاظ الژستیک و رفت 
کومت پاکستان نه حداخته اند؟ تعویق انه و یا همکاری های متنوعه را موقتاٌ ب و آمد باالی شان وضع نموده اند؟ 

را در مناطق مسکون سرحدی از دو  تنها دست صلح خواهی ما را  صادقانه نفشرده بلکه حمالت و گلوله باری خود
اینطرف ادامه داده اگر جواب یکی از این پرسش ها مثبت باشد پس جرگۀ عالی ما شاهد صلح را در بغل ه سال ب
 .گردد اما واقعیت چنین نیست ه و امیدواری در زمینه خلق میو سخنان کرزی صاحب درست بود دارد

« ددی خاوری بچیان دی »روی دشت و دمن افغانستان بوده  اگر چنین پنداریم که مخالفین مسلح گل های خود - دوم
 هید و سلف مدبر شان چه، در قبال این همه تپ و تالش های صلح استاد شدارندو از استقالل اراده و عمل برخور

آیا یکی از اعضای جرگۀ صلح مؤفق به دیدار کدر رهبری طالبان  ، دیدار گشتهدر موقف این مخالفین پانعطافی 
برای جستجوی راه صلح صورت  مذاکرات مقدماتییا دو ساعتی  آیا برای یک و و یا حقانی شده اند؟  مال عمری و

؟ پس استده ، عملیات انتحاری متوقف شتقلیل یافتهو نشان دادن نیت خیر حمالت  ؟  آیا به احترام صلح است گرفته
 . فقیت در راه تأمین صلح در کجاست؟عالمه و نشانۀ مؤ
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. همان پاکستان است که هدف را تعیین نموده و مخالف بی عقل و یا هوشیار آنرا در میدان عمل پیاده می سازد
ند که ما با حکومت کرزی که یک دست کسانی به نمایندگی طالبان در کنفرانس ساخت فرانسه طی مصاحبۀ گفت

 است مذاکره نخواهیم نمود «گوداگی»نشانده و 

استاد شهید شان ربانی و پسرش در راه کرزی صاحب بپرسم که موفقیت های  حیث یک افغان ازه لذا حق دارم ب
ن مؤفقیت ها که به تاریکی نگهداشته ایدر  اگر وجود دارد چرا ملت را  ؟ است صلح با پاکستان و طالبان چه بوده

 .سرنوشت مردم بسته است به اطالع ملت رسانیده نمی شود

ا نمایندۀ بی بی سی است که حاوی آنچه تا اینجا گفته آمد ضمنی بود اصل مطلب روی مصاحبۀ کرزی صاحب ب
بهتر  . ابراز نظر رئیس جمهور و مخالفت شان به شمول ناظران بین المللی در کمیتۀ نظارت بر انتخابات است

البته در مورد فساد گستردۀ حاکم بر دولت رئیس  . آنست تا مروری به دالیل کرزی صاحب درین زمینه بنماییم
 رسی است که در قسمت آخر این نوشته اشارۀ به آن صورت میاظهاراتی دارند که قابل غور و برصاحب جمهور 

 .گیرد

 ینظریات جناب رئیس جمهور در مورد ناظران بین الملل: اول

 کومت در زمینهحتدابیر مقدماتی توسط : دوم 

همان مسیر براه ه و متدرجاٌ ب فرمایند که ما باید در همچو موارد به نهاد های ملی خود متکی باشیم  ایشان می -اول 
امریکا را مثال دادند که در   ،رئیس صاحب جمهور . خود کوتاه سازیمداخلی  و دست اجانب را از امور بیفتیم 

حیت خود در چوکات صال و جنجال در امور انتخابات ستره محکمۀ امریکا مداخله نموده  بروز منازعات صورت 
همچنان فرمودند که چرا ناظران بین المللی بر انتخابات هندوستان و پاکستان اشتراک   .در قضیه رسیدگی می نماید

 .نمی ورزند

 :نظر گذرا بر واقعیت های نهاد های ملی  - الف

مندی های دیرینۀ اندیشه های نگران اوضاع کشور است، و های خالق ملی از واالترین آرزوبر نهاد ها و نیر اتکاء 
بدبختانه بدون هیچنوع  . و تکیه به بازوی توانای خود نماییم پای خود بایستیم ه ذی سعادت که ما از هر لحاظ ب

ولتمردان کشور در بر آورده ساختن این هدف کار بینی تجارب ده سال گذشته حاکی نه تنها  از غفلت دتعصب و بد
 .ساز واقعی بوده بلکه شواهد و قرائن مبین تدابیر عمدی و قصدی برای ناکام ساختن این غایۀ ملی بوده است

نظام های سه گانۀ کشور صرف به  ، یر بنا های حیاتی کشور قبول کنیمدوره را باز سازی ز اگر دو سال اول این
برای تقویت و مثال ور طب ، کرد دیده نشده رفت و می بایست فعالیت می از این نهاد ها توقع مینام بوده آنچه 

و  ، هر محکمه صاحب تعمیر مجلل نستان به ملیون ها دالر مصرف شدهتربیت کدر های تخصصی قضای افغا
مخصوص دارند، هان دیگر عبا و قبای عصری گردیده قاضی های ما مثل قضات ج و سامان مورد نیاز لوازم 
ولی آنچه در عمل مشاهده .  ه استقضا مهیا گردیدتعلیمات مسلکی در داخل و خارج مملکت برای مؤظفین  ۀزمین

توان هر نام دیگر بخشید الی قضا و مجری عدالت، فاسد ترین  می شود و واقعیت ها مبین آنست  این دستگاه را می
 .این یک لجن زار کثافت و چور و چپاول است دستگاه دولت همین قضای فاسد و متعفن است، 

درین ملک حاکمیت قانون وجود ندارد، اگر من » : گفت ه ایر مصاحببرادر رئیس جمهور آقای محمود کرزی د
این شرم آور ترین و ننگین ترین اعتراف یک عضو  «.شته باشم صدایم شنیده نمی شودباالی کسی ادعای برحقی دا
 .خانوادۀ رئیس جمهور است

و حیاتی چون نظارت بر انتخابات را به آن محول ساخت  پس کجاست نهاد معتبر ملی قضای وطن که وظایف مهم 
این اظهارات رئیس حمهور را  توان آیا می .و از آن توقع تأمین عدالت و فیصله های منصفانه و بی طرفانه نمود

زیرا آنچه  . دیگری تکوین دسیسه و تزویزدر  شش ملی گرایی در رمق های واپسین تعبیر کرد و یا مهارتک ۀنشان
 .است و عوام فریبی چیزی نبوده ، حیله رافی، دروغ پراگنی، توطئه، دسیسهتا حال دیدیم و شنیدیم به جزء خدعه، ح

 . را به سیستم قضایی امریکا مقایسه می کندچنین قضای آغشته به فساد  ینست که جناب رئیس جمهورا تعجب در
مریکا که عالیترین مرجع قضایی امریکا در رأس آن قاضی القضات و هشت نفر قاضی اعضای ستره محکمۀ ا
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و داناترین قضات انتخاب شده هر کدام از که توسط رئیس جمهور از نخبه ترین، مجرب ترین ستره محکمه اند 
 .امه های شان رأی اعتماد می گیرندشویی سوابق و کارن سنای امریکا بعد از ریگ

از لحاظ ترکیب بهترین اشخاص این مرجع قابل احترام و اعتبار است بلکه از لحاظ صالحیت های قانونی نه تنها 
 .عالی ترین مرجع بوده از فیصله های آن حتی رئیس جمهور سر پیچی نمی تواند

یت سیستم قضایی  دوران استعماری انگلستان بوده از لحاظ صالحپاکستان وارثین بهترین  وهمچنان هندوستان 
 .قانونی مطابق قوانین اساسی هر کشور با سیستم های قضایی ممالک پیشرفتۀ دنیا قابل مقایسه اند

اش بحیث  را از عهده «افتخار محمد چودری»بر ملحوظات سیاسی  دکتاتور نظامی پاکستان بنا «پرویز مشرف»
سرتاسری نموده دوباره قاضی ، وکال و قضات پاکستان اقدام به مبارزۀ قاضی القضات پاکستان برکنار ساخت

 .القضات را بر مسند عدالت پاکستان نشاندند

یک قاضی القضات و پانزده عضو است درین اواخر که شامل « عدالت عظمی پاکستان» ستره محکمۀ پاکستان
مبنی بر تحقیق و تعقیب دوسیۀ  به جرم  سرپیچی از فیصلۀ محکمه  اعظم پاکستان راصدر «رضا یوسف گیالنی»
 .رئیس جمهور از عهده اش معزول گردانیدند «زرداری»تالس اخ

سراینگان ما در بین سروده های شان شاه فرد های عالی از شعرای مشهور می سرایند که بر کیفیت غزل و یا راگ 
و آشکار ساختن چهرۀ واقعی مسند قضای افغانستان که کرزی  زاید، نویسنده هم در ارتباط این نوشته ــمی اف

رت بحیث یک نهاد ملی نظارت امور انتخابات را به آن می سپارند داستانی دارم که صحت بیان مرا بصوصاحب 
 ، می بخشدمستند تحکیم 

 :از چور و چپاول ها شکایت می کندشنو از راوی چون حکایت می کند   ب

، ده نفر ُپلوان ت داشتهقانونی در دس ی وعی فروش امالک موروثی بکابل رفتند، اسناد شرتنی چند از اقاربم برا
قاضی وازثین را گفت از بین خود یک نفر  . در محکمه بحضور قاضی شهادت ثبوت ملکیت شان را دادند شریک 

برادر مهتر  و چاه قضای امروزی را نشان داده با وی صحبت نمایم،  را وکیل انتخاب نمایید که من برایش راه 
د و مصروف اجرای کار های قاضی اجازۀ جلوس بخشی  ،ض ادبه خدمت قاضی رسید بعد از عروکیل ورثه شد

آرام یک پاه را متواتر  ، وکیل یا فروشندۀ زمین از ساعت نه صبح تا دوازده و نیم ظهر در سر چوکی نادیگر شد
 قاضی ساعت جیبی را از درین اثنا مؤذن مسجد جوار محکمه ندای وقت نماز کرد،  . گذاشت روی پای دیگر می

منتظر کرده گفت وضو ( مشتری) رو بسوی عارض گفت وقت نماز است،  بسوی آن دید وکت کشیده جیب واس
ه ، قاضی پیش و عارض بو نماز پیشین بجا آریم ، قاضی فرمود پا شو که مسجد برویم ت بلیداری؟ عارض گف

به  رو ، ز مسجد بیرون شدهدعا نموده اای فرائض و نوافل دقاضی بعد از ا دنبالش برای ادای نماز به مسجد رفتند، 
 هم صحبت نموده کارو کنیم  مشتری کرده گفت درین محل رستورانت خلوتی وجود دارد که هم غذا صرف می

دهیم، هنگام صرف غذا قاضی رو به مشتری نموده گفت زمین شما به نرخ روز حکم طالی سرخ  شمارا انجام می
روید، ماهم بیچاره و چوچه دار و عیال دار  بلغی امریکا میدانم که شما از درک فروش با چه م و من می دارد 
 هللا   با معاش گذاره مشکل است مصارف بسیار بلند، آمدن انسان های مثل شما و معامالت به این پیمانه لطف   هستیم 

ٌ از شما مه ، چون بپاک در حق ما بیچاره ها هم است بلغ نظرم انسان شریف و پدر کرده معلوم می شوید مراعتا
و باید بدانید که من این پول را تنها به جیب خود نمی اندازم باید به باال ها هم  خواهم  بیست هزار دالر نقد می

 .آن حفظ چوکی آسان نبوده داوطلبان زیاد است در غیر حقداری کنم 

گرفت و و صرف چای و چانه زدن های زیاد به دوازده هزار دالر بخشش مؤافقه صورت  خالصه بعد از نان 
در اخیر قاضی گفت شما  . قاضی گفت با خریدار خودم علیحده صحبت می کنم شما به آن کاری نداشته باشید

امریکا آمدگی ها مردم هوشیار و زرنگ استید من در خانه یک تلویزیون کالن چپات و یک یخچال کار دارم که 
قاضی  ؟ ا از همین دوازده هزار وضع نمایمآنرمشتری پرسید قیمت . شما به ذوق خود خریده به منزل من برسانید

فردا صبح پیادۀ محکمه با شما همراه شده منزلم را در خیر  . فرمود نی برادر این یک تحفۀ یادگاری برادرانه است
 .خانه بشما رهنمایی می کند، پس فردا صبح وقت بیایید و کار های تان انشاءهللا به کمک خداوند الیزال خالص است

 .تلویزیون و یخچال را خریداری و بخانۀ قاضی انتقال داد و کار فروش انجام یافتمشتری 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

این داستان واقعی که با نهایت امانت داری خدمت شما تقدیم گردید مثال کوچکی از ترویج فساد علنی و بدون خوف، 
 .لرز و هراس در دستگاه دولت است

 

 ادامه دارد

  


