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هاشم انوری

در سلسلۀ فیر های بی خریطه...
یک فیر دیگر باالی شورای امنیت ملل!
مجبور من هم بدون مقدمه فیر کنم ،وبه جناب رئیس جمهور کرزی بگویم که با کدام دستآورد و نام نیک در سطح ملی
و بین المللی ،با کدام جرئت ،با کدام قدرت و بالخره با کدام ثروت در شرایط ایکه دست طلب ما طرف هندو و
مسلمان ،عرب و عجم ،یهود و نصارا بگدائی دراز است و بیرق اضافه از  ۰۱کشور جهان به رهبری شورای امنیت
ملل در داخل کشور ما به اهتزاز میباشد ،شما این سازمان را انتقاد مینمائید که چرا  ۰کشور ( ایالت متحدۀ امریکا،
فدراتیف روسیه ،انگلستان ،فرانسه و جمهوری چین) در این سازمان دارای حق ویتو هستند.
گرافیک ذیل اعضای دائمی شورای امنیت ملل را که دارای حق ویتو و هم تعداد استفاده از حق ویتوی هر کشور را
بین سالهای  ۲۱۱۲ -۴۴۱۱را نشان میدهد.
دیده میشود که کشور چین از حد اقل حق ویتو و روسیه از حد اکثر حق ویتوی خود استفاده نموده است.

اوأل اینرا باید در نظر داشته باشیم که افغانستان بعد از تأسیس سازمان ملل متحد در سال  ۴۴۱۰عضویت این سازمان
را در /۴۴نوامبر ۴۴۱۱ /یعنی یکسال قبل از تأسیس پاکستان حاصل نمود ،اما با تأسف که عضویت شورای امنیت
ملل را مانند دیگر کشور ها چون پاکستان  ۱۰ساله دارا نمیباشد ،که خوشبختانه رئیس جمهور کرزی در بیانیۀ انتقادی
خود در مجمع دیموکراسی بالی بآن اشاره نمود و افغانستان به آنحدی نیست که این مسائل را مطرح کند اما
(ویلکم تو دیموکراسی).
دیموکراسی برایش حق انتقاد را میدهد ِ
ثانیأ جناب رئیس جمهور با خود فکر کند که آیا افغانستان به رهبری جناب عالی در آن موقف است که به این مسائل
بزرگ بین المللی بدون حل مسائل کوچک داخلی کشور خود تماس بگیرد؟ در عوض جناب عالی میتوانست باالی
همین سازمان انتقاد کند که از مدت  ۲سال بدینسو پاکستان کشور ما را زیر آتش گرفته و ایران تازه به فیر راکت در
صفحات غربی خاک ما آغاز نموده است.
جناب رئیس جمهور انتقاد جدید و فیر بی خریطۀ شما باالی شورای امنیت ملل در اجماع دیموکراسی منعقدۀ ایالت بالی
کشور اسالمی اندونیزیا مورخ  ۴-۸ماه نوامبر سال  ۲۱۴۲مبنی بر:
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غیردیموکراتیک بودن این نهاد،
عدم نمایندگی اش از دیگر ملتهای جهان،
عضویت دائمی  ۰کشور
و اختالفهای این نهاد با سازمان ملل متحد،
مشابهه بیانیۀ جناب عالی در اجماع ساالنۀ ملل متحد منعقدۀ نیویارک در سپتمبر سال روان است که از تقبیح فلم
ضداسالمی ساختۀ یک انس ان احمق آغاز و به داعیۀ فلسطین و سوریه که هیچ درد مردم مارا دوا نمیکرد ،اختتام یافت،
در حالیکه عالم مشکالت دامنگیر خود ماست و شما میتوانستید این مشکالت را بشکل روشن و مستقیم پیشکش
جهانیان نماید ،تا توجه رهبران جهان بتعرضات و مداخالت رنگارنگ کشورهای همسایه و منطقه در امور داخلی ما
معطوف میشد ،اما با تأسف که اظهارات شما در آن موقع طالئی بسیار بیجا ،بیمورد و غیرحرفوی از جانب اکثریت
تلقی گردید.
صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان که در مجمع دیموکراسی بالی ،از شورای امنیت ملل انتقاد نمود ،دالیلی مقنع
خود را برمبنای منافع ملی کشور خود داشت ،در ضمن این کشور بنابر جسارت و هوشیاری رهبرانش از موقف خوب
ملی و بین المللی برخوردار ،و ازنگاه اقتصادی خودکفاء میباشد ،ایشان منافع کشور خود را هیچگاه قربانی منافع غیر
نمیکند ،از سرحدات و تمامیت ارضی خویش با همکاری هم پیمانان خود جسورانه دفاع و مقابل کشوری ابرقدرت
چون روسیه از خود متانت نشان میدهد .البته انتقاد صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان متوجه روسیه و چین بود
که از رژیم موروثی بشراالسد مستقیم دفاع و در این مورد ازحق ویتوی خود در شورای امنیت ملل استفاده مینمایند.
اما بشما آقای کرزی چه درد رسیده و چه برایتان نرسیده که دهن به شکایات بیمورد باز کردید؟ بفکر من همه چیز
بشما و مفتخواران اطراف تان توسط همین نهاد های بین المللی رسیده ،اما دردهائیکه به افغانستان و ملت ناتوانش
رسیده شما منحیث رهبر قادر نیستید این درد ها را بگوش معالجین برسانید تا عالج آن شود ،زیرا شما همان کس
هستید که در جواب سوال خبرنگار پاکستانی پاسخ دادید ،اگر هر نوع حملۀ باالی پاکستان صورت بگیرد شما بدون
درنظرداشت منافع ملی کشور خود پهلوی پاکستان ایستاده میشوید .واه واه....
احمدی نژاد رئیس جمهور آخندی ایران که با سیاستهای خام و نابکارش کشور و ملت ایران را به انزوا کشانده،
انتقادات مشابهی را در  ۱۲مین اجالس سالیانۀ سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر سال روان حین ایراد بیانیه به آدرس
ملل متحد و نهاد شورای امنیت حواله کرد ،که خوشبختانه کمافی السابق اکثریت نمایندگان کشورهای جهان منجمله
امریکا تاالر را ترک و سخنان رهبر منزوی شدۀ ایران را بقول ایرانیها تحویل نگرفتند .همچنان حضور احمدی نژاد
در پنجمین مجمع دیموکراسی بالی از طرف صدراعظم استرالیا جولیا گیالرد نقد گردید ،موصوفه حضور احمدی نژاد
رئیس جمهور آخندی ایران را مبنی بر تصمیم رئیس جمهور اندونیزیا داکتر یودهو یونو بنیان گذار مجمع
دیموکراسی در  ۲۱۱۸خواند.
رئیس جمهور آخندی ایران با این سیاستهای ضدانسانی و فاشیستی اش امروز موقف بسیار ضعیف را در جهان دارا
میباشد ،و هنوز هم بیخردانه و مذبوحانه میتپد تا نفوذ خود را باالی کشورهای منطقه منجمله کشور عزیز ما افغانستان
از طرُق مختلف انفاذ بدارد ،که خوشبختانه جلواینگونه خودخواهی ها و اعمال نفوذ صرفأ و صرفأ توسط همین
ابرقدرتها چون امریکا و هم پیمانان اش میسر است و بس ،درغیر آن جهان دچار یک بینظمی مدحش خواهد گردید.
با آنکه ایران کشوری است خودکفاء و دارای ساختار اقتصادی قوی بعد از سقوط شاه ،اما امروز میبینیم که همان
کشور خودکفاء ،نفت خیز و سرشار از منابع طبعی مقابل تعزیرات اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان در رأس
ایاالت متحدۀ امریکا نزدیک است بزانو درآید ،زیرا تحمیل این تعزیرات ،اقتصاد ایرا ن خودکفاء را به صفر ضرب
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زده ،ارزش اسعارش روزتاروز کاهش پیدا میکند و جامعۀ ایران به آینده نه چندان دور دستخوش شورشهای مردمی و
جنگهای داخلی خواهد شد که انشاءهللا ما ناظرش خواهیم بود.
جناب کرزی ،افغانستان و شخص شما در شرایط فعلی در آن موقف نیست ،به موضوعاتی تماس بگیرد که منافع ملی
مارا در مخاطره قرار بدهد ،کوشش کنید در مدت کمتر از  ۲سالی که از بقای تان باقی مانده توجه بیشتر جهانیان را با
ابتکارات و خالقیت های مثمر جلب و مردم را از این مضیقه که در  ۲دور ریاست جمهوری نصیب شان ساختید رها
کنید .تصور کنید اگر افغانستان یکبار دیگر بدست فراموشی سپرده شود و تعزیراتی که باالی ایران وضع شده خدای
نخواسته باالی کشور ما وضع شود چه خواهیم کرد ،لطفأ عواقبش را در نظر داشته باشید.
ببینید شما را بخدا جناب کرزی در این دو دوره ریاست جمهوری با ورود میلیارد ها دالرکمک و پشتیبانی جامعۀ
جهانی که شمار شان به  ۰۱کشور میرسد ،قادر نشدید حداقل زندگی ابتدائی را به  ۰۱در صد مردم افغانستان تأمین
کنید ،بطور مثال اهالی کابل زیبا که پایتخت کشور ماست در این قرن  ۲۴برق کافی ندارند ،آب آشامیدنی ندارند ،اما
وزیر "مسلکی" آب وبرق تورن اسمعیل بفکر سالهای  ۴۱افتاده و میخواهد با تشکیل شورای جهادی خاطرات تلخ
اهالی کابل و درمجموع مردم افغانستان را زنده کند.
جاده ها ،کوچه ها و پسکوچه های کابل از کثافات مملوست،
دریای کابل ببازار دستفروشان و معتادین مواد مخدر مبدل گشته،
زمستان کابل یک بدبختی و تابستانش بدبختی بزرگتر توأم با امراض گوناگون،
شما نتوانستید در این دو دوره یک خط ومش سیاسی یا خطوط اساسی مملکت را پیشکش مردم کنید،
شما نتوانستید در این دو دوره ریاست جمهوری با وصف وعده هائیکه بمردم و جامعۀ جهانی سپردید حد اقل عدالت را
بین اتباع افغانستان تأمین کنید،
شما نتوانستید در این دو دوره از فساد جلوگیری نمائید.
این چند مثالی بود که یاد آور شدم تا جناب شما و اراکین تان که میخواهند در بین نظام ،نظامی دیگری بنا کنند ،از
خواب غفلت بیدار و متوجه مشکالت داخل کشور شوید ،و انتقادات خود را به شورای امنیت ملل در رابطه به
مداخالت همسایگان مطرح کنید تا خدا بخواهد وطن ما بپای خود ایستاده شود و عضویت اصلی شورای امنیت ملل را،
بعوض متحد آن نهاد کسب کند آنوقت بفکر قدمهای بعدی شوید تا مورد انتقاد و تمسخر قرار نگیرید .ضرب المثل
مشهور خودم را در قریه جا نمیدهند اسپ ام را در خانۀ ملک ببندید.
شما آقای کرزی با چنین انتقادهای بیجا ،ناسنجیده و بیمورد باالی نهاد هائیکه به اصطالح ولی نعمت شما بحساب
میروند و بکمک و قدرت همین نهاد ها و جامعۀ بین المللی چانسی برای شما و مفتخواران اطراف تان میسر شد تا
سرنوشت مردم خسته از جنگ افغانستان را بعد از سقوط طالبان قبضه و به اریکۀ قدرت برسید ،الزم نیست تقلید و
دنباله روی از رؤسای جمهور بیخرد را [که ملت و مملکت خود را بکلی از بدنۀ جامعۀ جهانی تجرید و به انزوا
کشانیده اند]  ،پیشه خود بسازید ،وبا این نوع انتقادات و فیرهای هوائی بیخریطه خدا نخواسته به بیراهه بروید ،و یکبار
دیگر با سرنوشت مردم ما بازی کنید ،زیرا مردم افغانستان دیگر توان پسلگد های این فیرهای بیخریطه را ندارند.
جناب رئیس جمهور با آنکه میدانم که فرهنگ انتقاد پذیری اکثرما افغانها بسیار ضعیف است ،انتقاد ولو بجا و سالم هم
باشد باالی ما خوش نمیخورد ،اما باز هم از شما خواهش میکنم تا بخاطر جلوگیری از فساد ،فاسدین را از خود دور
و به جزای اعمالشان برسانید ،ثانیأ ازین سیاستها و بیانات فصلی و موسومی در سفر های خود در کشور های مختلف
جهان لطفأ اجتناب کنید و با اختیار نمودن یک موقف روشن ،ثابت و مدبرانه مردم افغانستان و جهان را از این
سرگیچی بیرون کنید ،تا همه بدانند که شما به کدام خط السیر روان هستید .پایان
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