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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئالي

  م٠٩/١٠/٢٠٠٩                             مهمند  
 
 

  !جاسوس پاکستان و دزد سر چوک
  دو اصطالح جديد و واقعی

  
 و يا اينکه همه بدانند که اين د از آن دفاع کندد و نتوانk وارد شوی اتهام بر هر انسان صاحب ضمير دواگر اين     

 غير آن اين انسان در. ابدی برهاندرسوايی  که باشد بايد استعفاء کند و خود را از شر یامر درست است، در هر مقام
  .قدرت قبول دارد، ولو پای آبرو و حيثيت و حتی دين او در ميان باشد بقا در هر نوع ذلت و خذالن را بخاطر 

  
بود در تلويزيون آريانا افغانستان ميان ارسال جمال عضو تيم کمپاين حامد کرزی و  اکتبر ميز گردی ٦شب سه شنبه 

  .کتر عبداهللا عبداهللاعبدالحفيظ منصور عضو تيم کمپاين دا
  
در جريان مباحثه ارسال جمال چيزی برای گفتن نداشت و همه اش پافشاری داشت که؛ تأخير در اعالن نتايج ـ ١

  .انتخابات اوضاع را نا امن ساخته است و به مشکل افزوده است
  
 که تيم  شمسی ـ٧٠ای  از برگشتن به جنگهای سال هاو در خالل حرف های خود از همان حربهء ترساندن مردمـ ٢

 و مردم را استفاده کرد استفاده می کنند ـ به عنوان دستاويز و توجيه هر نوع تقلب و خيانتآقای کرزی هميشه آنرا 
   . بر ميگرددسالهائيس جمهور نشود، حالت به همان ترساند که گويا اگر دوباره کرزی ر
  !امان است؟ گويا اينکه؛ فعال در کشور امن و

  
افغانستان اشاره کرد و گفت؛  گالبريت معاون کای آيده مسئول سازمان ملل در  و نامه هاینان به حرفهااو همچـ ٣

    وظيفهء خود را از دست داد و از معاش کالن محروم گشت، اين اتهامات را وارد کرد؟ گالبريتبعد از اينکه! ببين
  !بدست آوردن معاش کالن به افغانستان آمده بود؟گويا اينکه گالبريت مثل افغانها از ظرف شويی از امريکا برای 

  
وقتی که خداوند بخواهد انسانی را ذليل بسازد بواسطهء خودش دامن عفتش را باال می زند و در ديدگان مردم او را 

  .دگردانذليل می 
  

  :ارسال جمال عبدالحفيظ منصور گفتآقای در پاسخ اين گفته های 
 »حامد کرزی« افغانستان رئيس جمهور امروزهمان سالها در ! ياد آور شدی ٧٠ـ خوب است که از جنگهای سال ١

  .توسط معاون فعلی اش آقای مارشال فهيم، به جرم جاسوسی برای استخبارات پاکستان در امنيت ملی به زندان افتيد
 ياد آوری درست است، هدف من از: از اين اظهارات؛ منصور گفتکارگردان  و دست و پاچه شدندر بحبوبهء ترس 

 متجاوز  را دارد، خودش به کشور٧٠ی سال  که دعوای از بين بردن جنگها کرزی بود که، جناب موضوع ايناين
يعنی دامن اينها از همه بيشتر آلوده !  جاسوسی می کرده و اين بدترين دست داشتن در آن جريان ها بوديعنی پاکستان

  !! يعنی جاسوسی!است و آنهم به بدترين نوع آن
  
اين درست : در رد دليل اينکه تأخير در اعالن نتايج انتخابات اوضاع را متشنج تر ساخته است، منصور گفتـ ٢

  در اثر بير و باراين بدين معنا است که دزدی را در سر چوک گرفته باشند و مردم تجمع کرده باشند و! نيست
 راه وليس بخواهد که دزد را رها کنيد خير است به بهانهء مسدود شدن ترافيک کسی از پ.ترافيک مسدود شده باشد

  !!ترافيک باز شود
  

حق و راستی آبرويی برايش ه آقای ارسال جمال با پيش کشيدن اين دو موضوع چنان کرزی را رسوا کرد که ديگر ب
  چرا؟! نماند

  
 تقريبا از ياد  و يک حرف هم بر رد اين دو گفته به زبان نياورد وه بودچون ارسال جمال ديگر دهنش خشک شد
  . چون می دانست اين دو حرف منصور صد در صد حقيقت دارد.آوری آن جنگها هدف خود را توجيه کرد

بيايند جنابان که : بود؛ منصور گفتافغانستان  وطندوستی و رحم به مردم  ادعایدر پاسخ سوال ديگر او که؛ همانـ ٣
دهند که، تبعهء افغانستان بد را بکشند و به مردم نشان الف وطندوستی و مردم دوستی می زنند، پاسپورت های خو



 
 

  
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-fghanmaqalat@a  ئله موږ سره اړيکه 
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هستند يا خير؟ فاميل های شان در کجا زندگی می کنند؟ و اگر روزی بر سر مردم بيچاره مصيبتی از اين بد تر آمد 
  ؟ يا خيرمی روندت هوتل داری و ظرف شويی های خود دوباره پش

 و گويا توسط او همراهانش هم ذليل ل که؛ ديگر منطقی برايش نمانداين هم اشارهء بسيار کوبنده ای بود بر اسال جما
  .شدند
 ٧ کرد و گالبريت را بد و رد گفت؛ صبح روز بعد، يعنی روز چهارشنبه آقای ارسال جمالدر استدالل آخر که ـ ٤

 پاسخ غيبی ستی که برابه نشر سپردندروزنامهء رويترز و آژانس پريس مضمونی را با نقل از واشنطن پست اکتوبر، 
 و . را بحرانی تر ساخته است در مسئلهء انتخابات موجود بحران همچنان و اين خبربود برای آقای ارسال جمال

حتی اگر دقيق سنجيده شود رای . رای آورده است  کانديدانهيچکس ديگر نمی تواند بگويد کرزی بيشتر از ديگر
چون اين اسناد محرم نشان .  در صد٣٠ رسد و از کرزی به کمتر از  در صد می٥٠داکتر عبداهللا عبداهللا به بيشتر از 

می دهد که؛ در اکثر واليات رای کرزی همه اش تقلبی است و همان رای های اضافی از تعدد رای دهندگان آرای 
  !برای آقای کرزی است

 و . اين مضمون را نشر کرده استواشنطن پست با نقل از چند سند محرمانه که در نزد کارمندان سازمان ملل است
  .ند اگذاشته به همين دليل از کار خود استعفاء داده اند و اين اسناد را در اختيار واشنطن پست  کارمنداندو نفر از آن

  
  :موضوع از اين قرار استمطابق اين اسناد محرم 

 تعداد رای های شمارش شده ی و شرق بيشتر برده است و از جمله واليات جنوبیآرایـ در واليت ها که آقای کرزی ١
  . ی است که در انتخابات شرکت کرده اند مردمتعدادو اعالن شده از سوی کميسيون انتخابات به صدها هزار بيشتر از 

  
  :طور مثال بدين شرح

نيم از يعنی اگر اکثريت را قبول ک.  هزار است٣٨ هزار تا ٥ـ در واليت هلمند تعداد کسانی که رای داده اند ميان ١
 در اين واليت  از جانب کميسيون انتخاباتولی تعداد رای های شمارش شده و اعالن شده. هزار تجاوز نمی کند٣٨

  . هزار و هشتصد رای استچهار يکصدو سی و ١٣٤٨٠٠
 ٢١٢٤٠٨ولی رای شمارش شده و اعالن شده .  هزار بوده است٣٥ـ در واليت پکتيا تعداد کسانی که رای داده اند ٢

  .دو دوازده هزار و چهارصد و هشت رای استدوص
  . يکصدو نود سه هزار پنجصد و چهل و يک رای از کرزی است١٩٣٥٤١از اين جمله تعداد 

 ٤٥٠٠٠٠ نفر بوده اند، ولی تعداد شمارش شده و اعالن شده ٢٥٥٧٠٠ـ در واليت بلخ هم تعداد اشتراک کنندگان ٣
عنا است که؛ رای آقای کرزی از بلخ ساختگی و اضافه شده از تعداد  اين بدين م.چهار لک و پنجاه هزار می باشد

  .رای دهندگان است
 هزار نفر است، ولی تعداد رای شمارش شده و اعالن شده بيشتر ٦٨ـ در واليت قندهار تعداد کسانيکه رای داده اند ٤

  .دوصدو پنجاه هزار رای است٢٥٠٠٠٠از 
و . پنجصد هزار رای تقلبی داردبيشتر از  در چهار واليت کرزی تقريبًا يعنی با يک مرور مختصر و اندک دقت، تنها
  !باقی واليات را شما خود به اين معيار بسنجيد

 و راديو آزادی آنرا اين مشت نمونه خروار بود که واشنطن پست از اسناد محرمانهء  سازمان ملل به نشر سپرده است
  .پرد به نشر س٢٠٠٩ اکتبر ٧در روز چهارشنبه مورخ 

  
  :گفته شددر اين ميز گرد و اين مقاله با اين مختصر که 

و حبس شدن او توسط برای پاکستان برای سالهای طوالنی در ذهنيت مردم عوام، داستان جاسوسی آقای کرزی ـ ١
 زی با کرکه تا حال شنيده نشده بود، باقی خواهد ماند و به مجرد رويارويی هر کس ٧٠در سال معاونش مارشال فهيم 

 بدا بحال ذلت و رسوايی که از ! جاسوسی آنهم برای پاکستان!اول در ذهن خود چنين يک شخصيتی را تجسم می کند
  . و توسط تيم خودش ورق زده شودانسان دست بردار نباشد

ديگر آبروی تاريخی و شخصی برای آقای کرزی و همراهانشان نماند و ديگر کسی نمی تواند اين رسوای را جمع ـ ٢
  . بخصوص اينکه اسناد در سازمان ملل وجود دارد.دکن
 است و او حتما از چنين اسناد محرمانه خبر دارد و يا نقل آن را با خود دارد راست بودهـ گفته های آقای گالبريت ـ ٣

ء داده  استعفا سازمان ملل و غير از او دو نفر ديگر هم از ماموريت. نموده است ای بسيار جرأتمندانهکه چنين اقدامی
  .اند
 در کشور خود به محاکم  رابا اين حساب کار آقای کای آيده هم زار است، بويژه اينکه گالبريت اين موضوعـ ٤

  . کند گويیبکشاند و از او تقاضای پاسخ
 بدست بياورد و چه بسا که آورده باشد،  از سازمان مللـ جانب آقای عبداهللا حتما می خواهد اين اسناد محرمانه را٥
  ! و بايد اسناد را بدهدشنطن پست هم نمی تواند از اين انکار کندوا



 
 

  
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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 و ، کرزی، تيمشدر هر صورت ديگر انتخابات، چه در دور اول و چه در دوم، کميسيون انتخابات، يوناما، کای آيده
ی، هر کسی که در اين زشتی دستش آلوده است کارشان تمام است و راه حلی باقی نمی ماند، مگر استعفای کرز

  . چون انتخابات دوباره هم نمی تواند اين خرابی را ترميم کند.حکومت عبوری و بازی را از سر تنظيم کردن
 در مسئله »تيم ناظرين اتحاديهء اروپا و امثال شان« ها  و اروپايی»گالبريت و امثال او« ها ـ وقتی پای امريکايی٦
در اين صورت هم گره های . کمه، وکيل  و حقوق می رسدنهايتش به محدر غرب  کشانده شود،  دخيل باشد و ياای

 را متعفن می سازد و غير از يک نظام  منابع ذيدخل در قضيهء افغانستانبسيار متعفنی باز می شوند که بويش همهء
  .کاری از پيش ببرد ديگر کسی نمی تواند نو و بازی نو

 شمول تيم آورده شده از غرب، سطح رهبری اين تيم، ، بهبن گرفتهشورای ـ خالصه اينکه؛ همهء اين بازی ها از ٧
اگر کسی . است و ديگر به هيچ وجه قابل ترميم نمی باشند انتخابات آخر نابود و رسوا شده جريانات بعدی و در نهايت

 ، در عين به مردم بدهد، به معنايی ريشخند زدن به عقل و درک مردم افغانستان خواهد از اين راه هابخواهد اميدی
 ! و راه بجايی نمی بردحال فريب دادن خود است

  
 پايان

 


