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 ۳۲/۲۱/۳۱۲۲                  دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 دروغ  مخالف به بار می آورد
 

  رسْایی ّ َم، در افغاًستاى، ب۹۰۰۲طْریکَ هی داًین، بٌا بر عْاهل گًْاگْى، "اًتخابات" ریاست جوِْری سال 

دیپلْهاتیک"   -حافل "سیاسی افشای هْضْعات "جعلکاری" ّ "فریبکاری"، هذت طْالًی، رساًَ ُای گرُّی ّ ه

خْد هصرّف ساخت. ایي اًتخابات را بعضی هٌابع ًشراتی در جولۀ هسائلی شوردٍ اًذ، کَ گْیا بعذ از آى،  َرا ب

 گرائیذٍ است. خرابیبَ رّز بَ رّز رّ ٌگتي رّابظ "جاللتوآب حاهذ کرزی"، رئیس جوِْر ّقت، با رُبراى ّاش
 

 -( تحت عٌْاى: "بحراى Annett Meiritzمایریتس" )  در گزارش روز چهارشنبه، که گزارشگر "شپیگل"، بنام "انِت

انتخابات افغانستان خشم ایاالت متحدۀ  دیپلْهاتیک: بی ًظوی در
، منتشر ۱۰/۱۰/۳۱۱۰امریکا را باعث شده است."، به تأریخ 

ساخته است، در سطور  فوقانی، عکس "رئیس جمهور" وقت،  
جناب حامد کرزی، که برای دومین مرتبه به خاطر این مقام 

حوزه های انتخاباتی کاندید بوده اند، چنین خبر می دهد:" 
و برنده، که تمام اتهامات یک  –رأی باطل  ۳۱۱۱۱۱فرضی، 

اسی در افغانستان، یمالمتی ها را از خود دفع می کند: بحران س
به پالن های حکومت "اوباما"، که  می خواهد، قوای بیشتر به 

افغانستان اعزام نماید، صدمه وارد می کند. روابط و مناسبات رئیس جمهور کرزی با ایاالت متحده، چنان از هم 
 سابق و نو؟( " )رئیس جمهور افغانستان: رئیس دولتنبوده است.به این وضعیت، پاشیده است، که هیچ وقت 

 

است، می رفته گکار خبر از "هامبورگ" می نویسد که رئیس جمهور ایاالت متحده، از خوشبینی محتاطانه متن در 
ساعت بعد از انتخابات  ۳۲فقیت" است. این اظهار را "بارک اوباما"، ابات در افغانستان " آشکارا یک موگوید انتخ

دیگر از زبان رئیس جمهور امریکا، "بارک اوباما"، حکایت نموده است  ،  داشته است. در جایم۳۱۱۰ آگست ۳۱
 ."بگویممی خواهم به مناسبت این قدم تأریخی به مردم افغانستان، تبریک، که در جملۀ ذیل می خوانیم: "

 

می شد  در جریان انتخابات عالوه از اینکه، در داخل کشور در "کمیسیون شکایات"، از "تراکم"، شکایات سخن گفته
دیپلوماتیک اروپا و امریکا،  –و در مورد  نتایج اعالن شده، شک و تردید، موجود بوده است، در محافل سیاسی 

ً نگرانی نسبت به آیندۀ کشور و منطقه محسوس و مشهود بوده است. کاندید مقابل رئیس جمهور بر حال،  خاصتا
(، به حیث معترض، متبارز گردیده است. در جملۀ ناظران "عبدهللا عبدهللا " )سابق وزیر خارجه در حکومت انتقالی

خارجی، در مورد "تخلف" و "جعلکاری"، نگرانی جدی، شخصاٌ از جانب "معاون" رئیس دفتر سازمان ملل متحد، 
در جریان  در کابل نیز ابراز گردیده است.

مناقشات بر موقف های متفاوت، در همه 
بود،  حلقات، به چنان "رسوایی" کشانیده شده

که صدای آنها، در مطبوعات نیز طنین انداز 
"شپیگل آنالین" با "پیتر درین ارتباط  گردید.

گلبریت" مصاحبه داشته است، که قرار ذیل 
در متن کوتاه خبر چنین می  تقدیم می گردد:

مناقشۀ سازمان ملل متحد، بر سر » خوانیم: 
من می فریبکاری در انتخابات افغانستان: "

"، ه دروغ  مخالف به بار می آورددانم که ک
". مناقشه و اختالف بر مراوده با فریبکاری ها در انتخابات، به قیمت از دست دادن ۱۰/۲۱/۳۱۱۰ -"شپیگل آنالین

مقام برای "پیتر گلبریت"، معاون رئیس سابق نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، خاتمه یافت. در مصاحبه با 
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دیپلومات ها و آیندۀ تاریک و غمگین یک کشور در  –"دروغ ها سخن می زند، مریضی در بارۀ "شپیگل آنالین" 
 ..."« دو راهی

 

در بارۀ شخص، که در متن سمت چپ پهلوی عکس )ترجمۀ متن مختصر 
م، دیپلومات ۲۰۰۱پیتر گلبریت"، متولد سال »"تحریر یافته است:

امریکایی، معاون رئیس "مأموریت سازمان ملل متحد در کابل." او از 
طرزالعمل و برخورد سازمان ملل متحد، در مورد فریب و جعلکاری 
احتمالی، در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شدیداً انتقاد نموده، 
خواهان بررسی شده است. "گلبریت" درین اختالف نظر و مناقشه، 

د، "بان کی مون، بعد، کتوبی عنوانی منشی عمومی سازمان ملل متحم
، نوشته است. در دگی سازمان ملل متحد، "کای آیده"نماینعلیه رئیس 

اکتوبر  پنجم )"شپیگل آنالین"،« نتیجه از مقام برطرف گردیده است.
 (م۳۱۱۰

 

 :م۳۱۱۰متن مصاحبۀ "شپیگل" با  "گلبریت" در بارۀ انتخابات سال 
 

 کنارسازمان ملل متحد در کابل از وظیفه بر حیث معاون رئیس هیأت ه آقای "گلبریت"، شما بشپیگل آنالین": »" 
 "؟دنسرگردان  ساخته اگوشه  کدامحال شما را به شدید. 

 

، حال من خوب است. مطبوعات (Vermont"فرمونت" ):  من در بهترین محل دنیا هستم، در وطن خود "گلبریت
انتقادی  برخورداز همه اولتر در برابر آمر سابق من، "کای آیده"، رئیس مأموریت سازمان ملل متحد در کابل، 

. به هر صورت "آیده" هنوز در مأموریت است. در حال می کند. نقش اینجانب را بصورت کل مثبت ارزیابی دارد
 ."دیپلوماتیک اینجانب باشد آخرمأموریت نظر می رسد، که گویا  حاضر چنین به

 

 سبکدوشی شما از جهت سیاسی، چه  مفهوم دارد؟""شپیگل آنالین: 
 

در مناقشه با رئیس "یوناما"، "کای آیده"، مسئله بر آن نبوده است، که چگونه انسان با جعلیات کتلوی  "گلبریت: 
( برخورد کند، بلکه  آیا بکلی با آن برخورد صورت گیرد. او می خواست این فریب ۳۱۱۰آگست ) ۳۱انتخابات 

داخل "ارگان"، روی  خود می خواست که، همکاران ملل متحد، حتی در .کامالً پرده پوشی و معدوم گردد کاری 
ار می سال  به این طرف دیپلومات استم، و خودم می دانم  که دروغ  مخالف به ب ۳۰کنند.  من از موضوع بحث ن

مت به شروعیت حکومی کند. من تأکید می ورزیدم، که دستکاری ها باید بررسی شود، تا مآورد، این امر ساده کار ن
ابر حکومت نقش بی که جعلکاری و فریب وجود داشته است، در بر یگردد. در نهایت ادعا هایمخاطره روبرو ن

 ."می داشته باشد، بلکه خود جعل و فریب، اثر مگذاردثبات کننده  ن
 

 نبوده است، و در نتیجه : بازندۀ انتخابات، سازمان ملل متحد را مالمت می کند، که  دیگر بی طرف "شپیگل آنالین
 "خود را از دست داده است، آیا این درست است؟  اعتماد

 

 "کای آیده" در عمل در واقعیت چنین رویه و برخورد از خود نشان می داد، که گویا به حیث نمایندۀ"گلبریت:  
 ، وماتیک مبتال می باشد:  آن اینکهبه یک مرض آشکارای دیپل مهور کرزی بوده باشد. به نظر من،رئیس ج

عوض آنکه از  -فرستنده ها یا سفرا با رهبر یک کشور، که در آنکشور خدمت می کنند، مشترک عمل می کنند.
آنها مکلف به  سازمان ها و تأسیسات نمایندگی کنند، که آنها را اعزام می دارند، درین  صورت، سازمان ملل متحد.

عبدهللا عبدهللا یک گروپ قابل توجه در افغانستان  بوده، دومین  ،کاندیدبا . "اپوزیسیون" بی طرف بودن استندحفظ 
 گروپ بزرگترین ها درین کشور می باشد. منافع آنها را نمی توان نا دیده گرفت."

 

سازمان ملل متحد را در کابل به عهده داشته  -دیپلوماتیک شما  به حیث امریکائی عالی ترین مقام  "شپیگل آنالین: 
 اید. آیا از خط امریکایی هم نمایندگی می نمودید، که درین تازگی ها، به صراحت علیه کرزی کار می نموده است؟"
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حال یک نموده ام،  استعفی، مات برای ایاالت متحده: من سه سال قبل، از خدمت خود به حیث دیپلو"گلبریت
که از عقیدۀ خود پیروی می کنم. درین حالت فقط از یک نظریه حمایت می کنم، که  تمام  امریکایی ساده است

کنند، هم چنین عمل متخصصین تیم من در سازمان ملل متحد، که قسماً از مدت های طوالنی در افغانستان کار می 
 "ی خواستم، چیزی را بپوشانم. این کار را نمی توانستم.می کنند. من ن

 

 اختالفات شما بطور غیر عادی به اذهان عامه کشانیده شد. آیا ضروری بود؟""شپیگل آنالین: 
 

سازمان ملل متحد در آغاز می خواست، که من به خواست خود بروم و هم چنین موضعگیری کنم. این "گلبریت: 
نسبت نظرات متفاوت در بارۀ شیوۀ را به  ها باالخره ما اعالم داشتیم، که خودکار را نمی خواستم، انجام دهم. 

مراوده و برخورد با فریب انتخاباتی، جدا می سازیم و موافقت نمودیم که در باره وضعیت خاموش باشیم. لیکن بعد 
یک منازعه و ستیز، بین دو شخصیت مبدل سازند، که ه از آن، آنها تالش نمودند، تا موضوع را، در رسانه ها، ب

بوده است. "آیده" یک دوست بود. ما یک مدت حتی در یک خانه زندگی می کردیم. او خانم این چنین با اطمینان، ن
مسئله بر سر یک موضوع بحث تعیین کننده بوده است. در رابطه با آن موضوع  امروزی ام را برایم معرفی کرد.

 ." حال هم  اظهار نظر می کنم
 

علیه  ،ان ملل متحد، "بان کی مون"  موضعگیری علنیتان عنوانی منشی عمومی سازمدر مکتوب "شپیگل آنالین: 
 " ؟کدام یکی از شما دو نفر باید برود آمر تان، "کای ایده" اتخاذ می کنید، که واضح نبوده است، که بعد از آن 

 

شدن در نظر نبوده است. مکتوب عنوانی "بان کی مون"، یک نامۀ شخصی بود، و  برای عامه و علنی "گلبریت: 
این دلیل و یا عامل سبکدوشی و اخراج من از مقام محسوب نمی گردد، بلکه یک تالش بوده است، که از این امر، 
امتناع صورت گیرد. من هیچگاه آنرا محتمل نمی شمردم، که سازمان ملل متحد، کسی را اخراج خواهد کرد، که در 

  عالمتچنین یک اقدام، خاباتی وجود داشت، نگرانی اظهار کرده باشد. اینیک مورد، مبنی بر اینکه جعلکاری انت
 "خیلی خراب به اتباع افغانستان می فرستد.

 

 "آیا دیگر امید و آرزو برای  این کشور دارید؟"شپیگل آنالین: 
 

، اما" بر یک رئیس جمهور قابل باورمن خوشبن نیستم. طالبان دایماً قوی تر می گردند و ستراتیژی "اوب"گلبریت: 
 «م(۳۱۱۰اکتوبر  ۰)"شپیگل آنالین"،  ."« تعیین می گردد. لیکن چنین کسی موجود نیست

 

 پایان
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