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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ١٢/ ١١کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                                  
 

  ،رخو رشوترئيس جمھور

  !ست ا ملت مايۀ سرافگندگی

  

ش ھنگام برگشت زکرزی وھمراھاندو عکس ا) ايرنا(خبرگزاری رسمی ايران ,٢٠١٣ دسامبر ٩ دوشنبهروز

بسيار سوال برانگيز وبرای بيننده   در اکثر رسانه ھا داخلی وخارجی انعکاس يافته،بدست نشر سپرده کهشان از تھران 

  .وحيرت آور ميباشد

       

برمبنای سوابق .  سفيد برشانه ھای شان ديده ميشودنفر از محافظان کرزی با چند خريطۀدراين عکس ھا دو

 از دولت  گدائی کرزیحاوی پولکه اين کيسه ھا ميزنندحدس رسانه ھاران، س دفتر کرزی از ايموضوع پول گيری رئي

عاقبت نه لجاجت مکافات  که اين پولھا ،پول گدائی نيست بلکه اين پولھا بدين باوراندايران است، ولی صاحب نظران  

ا کننده وشرم آوری ايران بشکل رسولت دوکرزی دربدل عدم امضای پيمان امنيتی با امريکاست که از طرف انديشانۀ 

به دوعکس باMتوجه کنيد که يکی کرزی را درحالت عذر وتضرع درمقابل يکی از مقامات   .ه شده استبه کرزی داد

مملو از پول را توسط محافظان کرزی حين برآمدن از دروازۀ ًاحتماM ايرانی نشان ميدھد وديگری حمل خريطه ھای 

)VIP( اين عکسھا به منظورخاصی گرفته شده وبه نشر رسيده است تا اگر روزی کرزی از .ان ميدھدبسوی طياره نش

  .ديکته رشوه دھنده سرپيچی کند، آنرا برخش بکشند و فضيحتش کنند

 يک ملت مغرور که ابرقدرتھا را درکشور خود به زانو در آورده وسرافگندگی بزرگ تاريخی اينست خجالت 

 دالر به بخاطرگرفتن يک يا دو ميليونخودش  تر ازمقام پائينخب شان، گردنش را نزد يک است، ولی رئيس جمھور منت

 رئيس جمھوری که آينده کشورش را با بحران ھای مختلف سياسی واقتصادی ونظامی تا . کرده استَحساب شخصی،پت

نی در کنفرانس توکيو به مردم مرز نابودی روبرو کند، و کمک ھای  ميليارد دالری  را که از سوی امريکا وجامعه جھا

ن کمک ھا را در آينده منوط به امضای  پيمان امنيتی با پرداخت آ» ناتو«وسازمان دفاعی  افغانستان وعده  داده شده

خود فدای منافع شخصی وتيم کاری امريکا ميداند  ولی آقای رئيس جمھورمطابق ديکتۀ دشمنان منافع عليای کشورآن را 

   !!ھرگز نه حمايت است؟ قابل تائيد و يس جمھوریچنين رئآياميکند، 
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؛ کشوری  يک مو فاصله داردھرج ومرج،دوزخ ايستاده و با خطر غلتيدن در » پل صراط «کشوری که روی" 

 تفرقه جوئی،تفوق طلبی ھای  فقر، بيکاری،نا امنی، بی ثباتی،است وبشدت از ناحيۀ روبرو ويک مشکل ھزار باکه 

 ورشوه خوری ، فساد اداری واخت�س زبانی، فرھنگی، اقتصادی، اجتماعیمتی، تنظيمی،گروھی،قومی، مذھبی،س

؛ کشوری ی رنج می برد  داخل گانمعلول ومعتاد وبيجا شده، معيوب آواره، ميلوينھا انسان داشتن وقاچاق موادمخدر و 

گزارش سازمان به اساس  شوری کهک،  ساله را ندارد ٨ .٧ .٦ .٥. ٤تجاوزان برکودکان خوردسال جلوگيری م توان که 

رئيس جمھور آن به است،بدنام تر جھان یتمام کشورھااجتماعی،ازاخ�قی و رتخلفاتي وسای ادارازنظرفسادملل متحد، 

، )امريکا(با امضای پيمان امنيتی با يک ابرقدرت جھانی ھا  وبدختیھانجات کشور ازاين ھمه مصيبتبرای  آنکه  جای

بخشی از پيمان از امضای پيمانی که  برخاسته واين  ابرقدرت ضمين کند، در مقام مقابله با ثبات آينده کشور را ت

با اتھامات واھی و آنرا تائيد کرده، به بھانه ھای  مشورتیلويه جرگهًاستراتيژيک است که قب� آنرا امضا نموده است و

  .   اعتماد معرفی ميکند دوستی و  غير قابلری واستعمارا کشورآن ھين ودر سخنرانيھای خود،امريکا را توتخريش کننده 

د مردی که با می دانزيرا ،به شدت نمی کشد تا طرف مقابل به روی بخوردآنقدر  طناب را ميگويند آدم ھوشيار

  . خوردًود می کشد، حتما به زمين ميدماغ داغ، طناب را پيوسته به سوی خ

خود را خيلی ھوشيار ميداند، اما ريم که درعين حالی که  سروکار دای رئيس جمھوربا در تاريخ افغانستانما 

به خواسته ھای ًطبعا  از سازمانھای استخباراتی کشور ھای خارجی پول ميگيرد و»غيرقانونی«نامشروع وبطور 

بين ص اخ�لگران امنيت وغاخواست ازازکه بجای ب ما با رئيس جمھوری روبرو ھستيم. عمل ميکندنامشروع آنان 

جلوگيری از  و به امر بازسازی ونوسازی کشور،کمک ھای بين المللیميليونھا دالر ازدزدان عامه و ملکيت ھای

گاه و�نج را به  رخ ميدھد، مملکت کشورخشونت عليه زنان که به طرز وحشيانه ای ھر روز در گوشه وکنار

ش از گرسنه  رغم آن که ملت علی تبديل کرده؛تجاوزگران وقاچاقچيان مواد مخدر وجنايتکاران وخاطيان وانتروريست

به تصور نموده، » شيرجنگل«خود را ، فرياد می زند؛ صادق وعدالتخواهمردانی دولتداشتن ن و یعدالتبی گی، بيکاری، 

  . جنون آميزی ميزندسياسیدست به بازی ھای  امريکا، ازخصوصی امتياز گيری ھای  برای  ھای �يعنی،بھانه

گرفتن خريطه ھای پول از يک کشور خارجی را با گرفتن اروپا، مقيم ی کرزی آقا مدافعين آماتوربرخی از

ر و آوارگی ، يکسان تلقی مينمايد، بيکاری وفقکمک ھای جامعه بين المللی برای باز سازی افغانستان ورھائی مردم از

تن خريطه ھای پول ازيک غافل ازاينکه کمک ھای بين المللی به حساب بيت المال ودارائی عامه واريز ميشود، ولی گرف

  !! ص کرزی ورئيس دفترش ميريزدسايه به منظور خاصی و در حساب خصوکشور ھم

شکی نيست که دادن پول ھمواره در برابر توقعاتی : "مينويسد" مقصر کيست؟" صبح زيرعنوان ٨روزنامۀ 

به ارگ ] سازمان ديگرخارجیيا[»ای آی سی«رو پولی که از سوی  از اين. است که برای دھنده پول قابل تصور است

  . تواند بدون توقع باشد داده شده است، نيز نمی

ترين موضوعاتی که در رابطه به تقصير ارگ از جھت گرفتن اين پول متصور است، اين است که  يکی از مھم

دارات کشور ساير ا] قانونی[عنوان دستگاھی که بايد الگوی رفتار جمھوری به اين پول باعث شده است که ارگ رياست 

جمھور مسووليت دارد که از قانون اساسی افغانستان  اين در حاليست که رييس. باشد، گرفتار نقض قانون شده است

  ....جمھور کمک شود  جمھوری نيز بايد در اين راستا به رييس محافظت کند و نھاد رياست

 رقم ارگياسی افغانستان از جمھوری داده شده است که سرنوشت س اين پول به اين دليل به ارگ رياست

شود که  ديده می. رسيد مصرف می رو اين پول بايد شامل خزانه شده و از طريق بودجه عمومی دوباره به از اين. خورد می

  ....صورت گرفته اين اصل مھم نقض شده است» ای آی سی«در تعامل مستقيم و بدور از چشم ھمگانی که بين ارگ و 

خارجی يکی از مسايلی است که در بسياری از قوانين افغانستان بدان حساسيت نشان ھای  گرفتن پول از شبکه

در برخی از قوانين تاکيد شده است که احزاب سياسی و يا کانديداھای انتخاباتی نبايد از منابع خارجی پول . داده شده است

افغانستان نسبت به گرفتن پول از منابع دھد که جامعه  ھا نشان می تاکيد بر عدم دريافت پول از خارجی. دريافت کنند

اما پرسش اين است که وقتی ديگران از گرفتن پول از منابع خارجی منع . خارجی خاطره و ذھنيت خوشی ندارد

اگر قرار است پولی به افغانستان کمک شود، بايد اين کار . دھد جمھوری اين کار را انجام می شود، چرا ارگ رياست می

وقتی خارج از چوکات پول بين يک نھاد خارجی و يک نھاد اساسی افغانستان رد . قانونی انجام شودبراساس معيارھای 
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ترين نھادھای ملی چون ارگ  دھی يکی از مھم  شود، شک و ترديدھايی را در خصوص ميزان اھميت  و بدل می

  )١٣٩٢ ثور ١١چھارشنبه :صبح٨."( کند جمھوری به حاکميت ملی ايجاد می رياست

معضلۀ پيمان .رات سوء چنين پول گرفتن ھايی را ميتوان در عدم امضای پيمان امنيتی با امريکا مشاھده کردتاثي

امنيتی با امريکا وچانه زنی ھای حامدکرزی رئيس جمھوردولت اس�می غرق در فساد وارتشاء واخت�س وغارت 

 ی ، بی عدالتی وبيکاری وفقر استخوانوچپاول دارائی ھای عامه وخصوصی ومصاب به بحران بی امنيتی وبی ثبات

تدوير جرگه مشورتی ، . قرن گذشته نموده است٩٠ سالھای سوز،مردم را دچار سردر گمی ودلھره وھراس بازگشت

يکی ازاين چانه زنی ھای کرزی در برابر امريکا، برای کسب امتيازات خصوصی رئيس جمھور به حساب می ايد که 

  .رگه مشورتی مورد تائيد قرارگرفتبا اکثريت قاطع اعضای جبرخ�ف انتظار وی، امضای آن 

مردم افغانستان ،که جنگ تباھکن سی وچندساله را پشت سرگذاشته اند،بخوبی ميدانند که به پا ايستادن دوباره 

کشور، بدون کمک دولت ھای مقتدر غربی امکان پذيرنيست وچون کشورھای ھمسايه ت�ش ميورزند تا امريکا در 

ی شان حضور نداشته باشد،وحضور آن کشور را در افغانستان ، مخل ومانع برای تحقق اھداف خود می بينند، ھمسايگ

بنابرين توسط اجنت ھای خود سعی ميورزند تاعليه مفاد اين پيمان تبليغات زھرآگين نمايند وحامدکرزی را از عواقب 

 .ی ناروای خويش سازند امضای اين پيمان بترسانند واو را مجبور به تعميل خواسته ھا

 نفری متشکل ازتمام اقشار وطبقات واقوام کشور، با تقبل خطرات حياتی ٢٥٠٠از آنجايی که اعضای جرگه 

با�خره به اين نتيجه رسيدند که امضا پيمان به نفع آينده کشور بمننظور جلوگيری از خطر جنگ داخلی ودست درازی 

توان گفت جرگه تصميمی درست گرفته است، بنابرين ماھم امضای اين ھا ومداخ�ت ھمسايه ھای کشور است، و مي

پيمان امنيتی را به نفع حال وآينده کشور تشخيص ميدھيم واز رئيس جمھور کشور توقع داريم تا اين شانس را از مردم 

،  ھای بين المللی افغانستان دريغ نفرمايد وبا امضای آن، زمينه بازگشت ثبات وامنيت وکار يابی وسرمايه گذاری وکمک

  . و بر دسايس دشمنان افغانستان چليپا بکشد،)١( را برای کشور دردمند ما فراھم کند ًخاصتا امريکا

 ومعلم وداکتر تحليلگر وسياستمدارمردم افغانستان از اکثريت فضای رسانه ھای داخلی وخارجی ميرساند که 

 مسايل سياسی افغانستان ، امضای صاحب نظران ومفسرانروحانيون ووشاگرد مکتب گرفته تا سران ورؤسای اقوام و

   که کردهھمان موضعی را اتخاذ کرزی موافتنامه امنيتی را به نفع افغانستان تشخيص کرده وتشخصی ميدھند، ولی جناب 

   رده اند؟کاتخاذ ، آنرا در داخل صاحب غرض ھمسايه کشورھای اجنت ھای طالبان وحزب اس�می و

 - ارتباط موضع گيری رئيس جمھور در برابر امريکا،در يک تحليل عالمانه از قلم داکترملک ستيز صبح به٨روزنامه 

بر بنياد اصول و « :مينويسد» کند جمھور برخ�ف منافع ملی عمل  اگر رييس«المللی زيرعنوان  پژوھشگر امور بين

ی  منافع ملی، اراده. ملی شھروندان را تمثيل کنندی  اند اراده ھا مکلف المللی، رھبران دولت ی بين شده ھای پذيرفته ارزش

اين اصل، . بخشند ھای ملی را مشروعيت می الملل، دولت اند که از ديدگاه حقوق بين ھايی ملی و جغرافيای سياسی، مقوله

المللی  ت بينھا که نظام سياسی را در مناسبا رھبران دولت. در اکثريت قوانين اساسی، بر بنياد قوانين ملی، نيز آمده است

ھای ملی ھستند؛ اما عملکردھای آنان در ھرنوع نظامی، توسط  کنند، حامل و مجری مشروعيت نظام تمثيل می

، دادگاه عالی و يا )ھر دو اتاق پارلمان(ھا  ھا، از سوی پارلمان اين ميکانيزم. شوند ھای نظارتی وارسی می ميکانيزم

که رھبران سياسی نظام، از منافع ملی تخطی کنند، اين ساختارھا آنان  رتیدر صو. شوند دادگاه قانون اساسی اعمال می

ھای پارلمان، بيشترينه با برگزاری نشست  تاريخ نشان داده است که اتاق. کنند می) Impeachment(را سلب ص�حيت

ت و سبب اعتماد جمھور، بر بنياد تخطی از منافع ملی، سلب ص�حي خوانند و رييس جمھور را فرا می مشترک، رييس

ی فرسايشی، در  گونه کار رفت و به ی چھاردھم به اين ميکانيزم، برای بار نخست در بريتانيای کبير، در سده. گردد می

گرايند، بيشتر از ھمه قربانی ھمين ميکانيزم  روسای جمھوری که به خودکامگی می. المللی نھادينه گرديد مناسبات بين

از ميکانيزم .آيند کنند نيز در دام اين ميکانيزم گير می ھای ملی عمل می  برخ�ف برنامه وزيرانی که گردند؛ نخست می

                                            
١
 افغانستان تعھد داده ی براندهي مدت  چھار سال آی دالربراارديلي م١۶ مبلغ ی جاپان بصورت مجموعیوي درشھرتوکی�دي م٢٠١٢ درسال - 

. د فساد که کشورش درسطح جھان به صفت قھرمان فساد و  موادمخد رشناخته شده است ، وعده نمود  مبارزه  را برضیشد و درمقابل آن کرز
 ما قتي درحقشدندي مدهي به محکمه کشانني وخائنني مفسدیاگرتمام. "  نمود حي توض ٢٠١٢ سال ی جو�٩ خي کابل بتارحروزنامه ھشت صب

 شيراطراف خو دني مشاورثي را به حنيروئي وقاچاقبران ھګی جنتکاراني ، جناسا�رګ جن١١٠ به تعدادیکرز "  ميبودي داشته نمی حکومتگريد
مقالۀ ،بعدازخروج اشغالگران،کشتن افغان توسط :رک(. معاش دارد يیکاي دالرامر۵٠٠٠ که ھرکدام ازآنھا ماھواره مبلغ نموده یجمع آور

  )٢٠١٣سمبر د٥افغان،ترجمه دکتور شفيق هللا انوری،سايت آريائی، بخش سياسی 



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د لي: يادښت

، در کشورھای اتريش، ايتاليا، بلغاريا، برازيل، روسيه، رومانيا و کشورھای زياد ديگر استفاده »سلب ص�حيت«

لس، و يا سلب ص�حيت  توسط مج١٩٨١جمھور ايران، در سال  سلب ص�حيت بنی صدر، نخستين رييس. شود می

حساب   ھای اين ميکانيزم در کشورھای ھمسايه به  در اتحاد شوروی، از بھترين نمونه١٩٩٣گورباچف در سال 

  ، فرھنگ مسووليت»Impeachment«جستن از ميکانيزم  دھد که بھره  می المللی نشان ی بين تجارب جامعه.آيند می

را در برابر رھبران، به محدود ترين » برائت از قوانين«بخشد و  ت میُصورت کل تقوي پذيری رھبران سياسی را به 

ی فشار و نظارت از  پژوھشگران حقوقی به اين باور ھستند که اين ميکانيزم، نه تنھا بھترين وسيله. بخشد ميزان تقليل می

ھا، در  کراتيک، پارلماندر جوامع دمو. بخشد  حاکميت قانون را در جامعه نيز تقويت می منافع ملی است، بل زمينه

، مشروعيت »Impeachment « برند تا سازوکار   مدنی و احزاب سياسی از اين ميکانيزم استفاده می حمايت جامعه

 مورد ٢٠٠۵جمھور قرغزستان، عسگر آقايف، در سال  که رييس زمانی. �زمی را با خود داشته باشد

»Impeachment «آقايف با اين . ی مدنی نيز از اين روند حمايت کردند  و جامعهپارلمان اين کشور قرار گرفت، مردم

و اما .فيصله مخالفت کرد و اين مخالفت، موجب انق�بی اجتماعی گرديد که در نتيجه، وی مجبور به ترک حاکميت شد

  نداريم و از سوی سو، ما نھادھای دموکراتيک  ای ندارد؛ دليلش ھم اين است که از يک در افغانستان، اين ميکانيزم پيشينه

  .جا قانون حاکميت ندارد ديگر، اين

جمھور محصور   حاکميت رييس  کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی، دادگاه عالی و حتا شورای ملی، در چنبره

برای  اداری، راه را  واقعيت تلخ ديگر اين است که فساد گسترده. اند و استفاده از اين ميکانيزم محدود شده است گرديده

بينند و سرانجام  دھی نمی کنند و ھيچ دليلی را برای حساب دھی خيلی باريک گردانيده است، فسادپيشگان رشد می  حساب

ھا ناآشنا است و حتا اعضای شورای ملی اھميت آن را  خيلی» Impeachment«که، در نظام حقوقی ما، فرھنگ  اين

  )١٣٩٢ قوس ١٣چھارشنبه /  صبح٨."(دانند نمی

ھرکه از امضای اين سند حمايت نمايد، : بجا نخواھد بود اگرگفته شود ائيد از تحليل اين نويسنده دانشمند افغان،با ت

نه خيراينچنين نيست ،مردم افغانستان دگر امروز خير وشر خود را بھتر از ھر دايۀ مھربان تر . به امريکا خدمت ميکند

رتی با اکثريت قاطع اع�م داشتند که رئيس جمھور بايد پيمان امنيتی با از مادر  ميدانند  و بنابرين در لويه جرگه مشو

امريکا را ظرف يک ماه آينده امضا کند ، درغير آن با خروج نيروھای خارجی از کشور، افغانستان  نه تنھا يک 

بلکه زمينه يک د، توسعه وانکشاف ورفاه عمومی را از دست خواھد داگرفتن ميلياردھا دالر کمک برای فرصت ط�ئی  

 قرن ٩٠ مداخ�ت ھمسايه ھا فراھم کرده مردم افغانستان را با مصيبت بزرگ جنگ ھای سالھای از اثرجنگ داخلی را 

  . گذشته روبرو خواھد ساخت

 نيقضاوت من ا«: ه است افغانستان و پاکستان به کانگرس گفتی براکاي متحده امر�تاي اندهي نمانز،ي دوبمزيج

 ا�تي گذشته اسال.» وجود نخواھد داشتًباي تقراي وجود نخواھد داشت، یکمک) در افغانستان( سربازان است که با نبود

 ٢٠١٥ دالر به افغانستان بعد از سال ارديلي م١٦ به افغانستان وعده کردند که کمک کننده ی و کشورھاکايمتحده امر

 حکومت ی سرنگونازپس  . خواھد شدیز حکومت افغانستان کارساقي کنند که دست کم نصف آن از طریکمک م

 نهي کمک ھا شامل ھزني ا که دالر به افغانستان کمک کرده استارديلي م٨٨ کاي متحده امرا�تيا، ٢٠٠١طالبان در سال 

 )اخبار افغان جرمن آن�ين به حوالۀ دوچيه ويله(.د باشی نمینظام

 تن شھيد ٣٣احترامی به خون  نافع ملی و بیايی به مپرو ور از امضای اين قرارداد، بیجمھ خودداری رييس

بدون ترديد . خواھد بودوافکارعامه جرگه   عضو لويه٢۵٠٠ومجروح بيگناه دوروز پيش از تدوير لويه جرگه و آرای 

امضاء اين پيمان شرايطی را برای دولت افغانستان فراھم خواھد نمود که با استفاده از آن می تواند در برابر دسايس 

  .      اين مرز وبوم با توانمندی بيشتر مقابله نموده و آرامش جانی و روانی مردم را تامين نمايددشمنان 

  پايان


