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  افغانستان
  مستعمره ، يا دارای حاکميت ملی؟

 
   يا يک کشور مستقل و دارای حاکميت ملی؟ آيا افغانستان در شرايط کنونی ، يک مستعمره است

هرکس نظر به برداشت خويش از اوضاع کنونی کشور ، ميتواند پاسخ متفاوت به پرسش باال ارائه نمايد و هر فرد حق 
اما اينکه کدام برداشت يا برداشت ها به واقعيت بيشتر نزديک بوده و حقايق تلخ . دارد نظر خود را در مورد داشته باشد

ی را چگونه توجيه و تجزيه و تحليل نموده و يک نتيجه گيری منطقی از اوضاع و احوال کنونی کشور ارائه ميدهد کنون
  .، سخن جداست و جدا بايد نوشت

، که ما )غير مترقبه ( و اما برگرديم به اصل قضيه و آن اينکه چند روز قبل رئيس جمهور منتخب امريکا طی يک سفر 
 شب به وقت افغانستان ٩ طيارۀ حامل وی حوالی ساعت. د کشور سوختۀ ما افغانستان گرديدرا بر آن شک است ، وار

 مورد استقبال سفير امريکا در افغانستان و قومندان عمومی نيرو  و رئيس جمهور،در ميدان هوائی بگرام به زمين نشسته
يکا حدود چهار ساعت در ميدان هوائی قرار معلوم رئيس جمهور امر. های نظامی امريکائی در افغانستان قرار گرفت

. بگرام توقف نموده و از نيرو های نظامی کشورش در افغانستان ديدن نموده و دوباره کشور ويرانۀ ما را ترک نمودند
حاکم کابل دادند، آنهم ) حامد کرزی (اما اندر اين ميانه از روی ناچار چند دقيقه وقت گرانبهای شانرا هم به شخصی بنام 

  .رای لين تيلفوناز و
 ، چه نتيجه رئيس جمهور يک کشور مستقل و دارای حاکميت ملیحال قضاوت به هموطنان که از همچو برخوردی با 

 .ميگيرند
  آيا چنين برخوردی با يک رئيس جمهور برحال ، توهين به يک ملت نيست؟

   رئيس جمهور منتخب است؟چگونه ميتوان پذيرفت که افغانستان يک کشور مستقل ودارای حاکميت ملی و يک
   دارد؟حقانيتچگونه بايد پذيرفت که همين رئيس جمهور 

  چنين يک رئيس جمهور ، با کدام منطقی ميتواند از حاکميت ملی کشورش سخنی به ميان آورد؟

 افشای شدۀ محرم اسناداينکه سخنگويان حاکم کابل ، چپ و راست و وقت و ناوقت داد و فرياد راه می اندازند که 
مطالب جديدی نيست و نمی تواند روابط افغانستان با جامعه ( ،"ويکی ليکس " ديپلماتيک اياالت متحده امريکا بوسيلۀ 

واشنگتن از قبل تيره و تار –هرچند مناسبات کابل . ، حرف مفت ای بيش نيست).الملل را تحت تاثير قرار دهد بين
تر ساخته است و قرار معلوم ، بارک اوبامه هيچ عالقۀ به ديدار حاکم مينمود، اما افشأ اسناد جديد اين روابط را تيره 

اما در مورد اينکه اسناد . کابل ندارد و گويا ديگر سخنان مفت کرزی ، در قصر سفيد و پنتاگون ديگر خريداری ندارد
يک «اند که کرزی ، بايد گفت، جنابان درست ميفرمايند، مطالب جديد نيست ، کی نمی د)مطالب جديدی نيست ( تازه 

پاليسی اياالت " کی تا حال هنوز ندانسته است که کرزی . به واقعيت ها گوش نمی دهد  است و »مرد بسيار ضعيف
عفو قاچاقبران مواد مخدر به داليل  کرزی با" ؟ کدام افغان خواهد بود که نداند ،" در منطقه درک نمی کند متحده را

فرض کنيم  اگر ؟".و رئيس دفترش عمر داوودزی را توهين کرده است  داشتهسياسی، در ارعاب يک مقام ارشدش دست
که مردم افغانستان هنوز از اين صفات حاکم کابل باخبر نيستند، که البته دور از واقعيت خواهد بود ، به يقين در ده سال 

ويش را نيز کنترول است که حتی برادران خ" يک شخص فاقد بصيرت و ضعيف " پسين خوب دريافته اند که کرزی 
کرده نمی تواند و بصيرت آنرا ندارد تا جلو فساد را حتی در داخل قصر رياست جمهوری بگيرد و چنان ضعيف است 
که در تمام نفوس بيست مليونی افغانستان، صرف در يک دايرۀ تنگ جنگساالران و قاچاقبران و دزدان سرگردنه اسير 

تقرر سفرای جديد افغانستان در خارج از کشور ، نمونۀ روشنی بر . ته نمی تواندمانده و از آن حتی يک قدم فراتر گذاش
  .اثبات ادعای ما است

 بر" افشا گرديده است ، از قول سفير امريکا در افغانستان چنين آمده است " ويکی ليکس " در اسناد جديد ايکه از سوی 
 وی ابتدايی ترين اصول دولت سازی گويا  متهم کرده کهاساس اين اسناد افشا شده، آيکن بيری، رييس جمهور کرزی را

، جناب شان به حيث يک ديپلومات ورزيده، کامًال درست درک نموده اند، حاکم کابل از ".را درک کرده نتوانسته است
دولت سازی صرف اينرا بلد هستند که چگونه قدرت باد آورده را حفظ نموده و به قيمت خون افغان و عزت و آبروی 

  .فغان ، مليون ها دالر و يورو را در خزانه های بی حساب برادران ، دوستان و اقارب خويش سرازير سازندا
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کرزی به نواقص کاری اش  بعيد به نظر می رسد که رييس جمهور"  در همين اسناد ،از قول ايکن بيری گفته شده است 
 ".زی يک شريک با مسؤليت نيستجمهور کر اعتراف کند و اين امر مايه پريشانی وی است که رئيس

حامد کرزی هرگز شهامت آنرا ندارد که به نواقص و نارسائی ها و معامله گری ها و سازش های ننگين خود با يک 
وی هرگز اين کار را نخواهد کرد ، چون خودش تا گلو غرق در فساد است و .  اعتراف نمايد ،مشت افراد خائن و فاسد

ازش و گريه های تقلبی و سپردن اختيارات مملکت به يک مشت جنگ ساالر و مافيای از روز نخست بجز کرنش و س
  .او نه تنها يک شريک با مسؤليت نيست ، بلکه مايۀ پريشانی ملت نيز است. مواد مخدر، کاری نکرده است

کوم کرده، گفته است که را مح سفارت اياالت متحده امريکا در کابل طی انتشار اعالميۀ ، افشای اين اسناد محرم قبًال،" 
  ".بود اين امر بر روابط دو طرف تاثير گذار نخواهد

 واشنگتن را -اما مردم افغانستان و جهان به وضاحت کامل مشاهده کردند که افشای اسناد متذکره ، چگونه روابط کابل
 .دزير تأثير قرار داد و چگونه رئيس جمهور امريکا، از ديدار با حاکم کابل خودداری ورزي

اول رئيس جمهور کرزی  اساس اسناد منتشر شده از سوی ويکی ليکس، احمدضيأ مسعود هنگامی که معاون بر" 
  ." .متحده عربی انتقال داده است  را از افغانستان به امارات ميليون دالر52بود در حدود 

امات حکومت کابل بشمول همانگونه که ديگر مق. اما احمد ضيأ مسعود طبق معمول گزارش ويکی ليکس را رد کرد
  .حاکم کابل و برادرش، نيز گزارشات مذکور را رد نموده بودند

امريکايی آه به امارات متحده   ميليون دالر52: ضيا مسعود روز دوشنبه در يک کنفرانس خبری در آابل گفت احمد" 
لی قرار دارند، به امارات عرب اشخاص ديگري که در ترکيب دولت فع عربي انتقال شده است ، توسط من نه بلکه توسط

اين اشخاص را  مسعود از افشا کردن هويت اين اشخاص خود داری نمود اما افزود که بايد نام آقای.است انتقال شده
  ."اين دو منبع انتقال اين پولها را نشر کرده است سفارت امريکا در کابل و همچنان سايت ويکی ليکس افشا کند،زيرا

 ميليون دالر بصورت نقد از کابل به امارات متحدۀ عرب انتقال داده شده 52ود اعتراف ميکند کهاحمد ضيأ مسع! بلی 
اما بازهم طبق . اين قسمت اسناد افشا شده توسط ويکی ليکس ، از جانب احمد ضيأ مسعود تائيد گرديده است. است

 ميليون 52گيريم که در انتقال .  استمعمول و به روال هميشگی ، جناب معاون اول رئيس جمهور در آن نقشی نداشته
دالر به امارات متحدۀ عرب ، احمد ضيأ مسعود که در آن زمان معاون اول رئيس جمهور بود،نقشی نداشته است، اما از 

ک کشور جنگ زده و به فقر کشانيده شده ، در آنزمان اطالع داشته اند،ولی نظر به انتقال اين مبلغ گزاف ، آنهم از ي
  .ملحوظاتی خاموشی اختيار فرموده اند

  آيا اين عمل جناب شان به ذات خود يک خيانت ملی نيست ؟

ی و عدالت، حق  ميليون دالر حق بيوه و يتيم و يثير مملکت ، حق خانوادۀ شهدای راه آزاد52او ميدانسته است که مبلغ 
 روس ، حق مسلم مردم شريف و بی دفاع افغانستان که در جنگ های تنظيمی بين -معيوب و معلول جنگ های افغان

  کشتار وچور وتاراج گرديدند و همه دار وندار و هست و بود شان توسط يک مشت جنگ ساالر 1996 - 1992سالهای 
 طالبی ، حق هموطنان بی دفاع و تنها -غان در جنگ های تنظيمیو جنايتکار به يغما رفت، حق قربانيان مظلوم اف

، به خارج انتقال داده ميشود ....گذاشته شدۀ ما که زير خروار ها بم و خمپارۀ امريکا و متحدين خورد و خمير شدند وحق
ی ميتوان بر آن اگر اين عمل جناب شان جنايت و خيانت نيست، پس چه اسم. ، اما بی دردانه از آن چشم پوشيده است 

  گذاشت؟

آيا قوی ترين .  اشخاص متذکره را ميداند، ولی هنوز هم نظر به دالئلی از افشای آن خودداری ميکندیماآقای مسعود اس
  دليل ، شراکت مستقيم خودش در ماجرا نيست ؟

   ميگشود؟آيا اگر ويکی ليکس اين خيانت ملی را افشأ نمی کرد ، احمد ضيأ مسعود هرگز در مورد لب از لب
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 گزارشی را به نشر رسانيده بود 2007 دسمبر 19به تاريخ  )  افغانستان -آريانا( همه به ياد داريم که  تلويزيون ملی 
درآن گزارش آمده بود . مبنی بر گرفتاری محمد يونس قانونی و احمد ضيآ مسعود در ميدان هوائی امارات متحدۀ عربی 

  . ميليون ها دالر پول نقد بازداشت گرديده اندکه اين دو نفر بجرم حمل غير قانونی

در آنزمان نيز هردو نفر نظر به پادرميانی حامد کرزی ، از چنگ پوليس امارات نجات يافته و با تحويل ميليون ها دالر 
، هيچ مقامی در حکومت کابل جويای قضيه )محترمانه به کشور برگشتند( به حسابات بانکی شان در امارات و لندن،

تنها وتنها . رديده و خاموشانه باالی آن رسوائی تاريخی ،خاک انداخته و آنرا پرده پوشی نموده و به فراموشی سپردندنگ
با قاطعيت و جرئت در مقابل دسيسه ها و اخطار های پی در پی يونس قانونی و )  افغانستان –آريانا ( تلويزيون جهانی 

  .ک گام هم عقب نشينی نکرداحمد ضيأ مسعود ، سرسختانه مبارزه کرد و ي

و امروز ديده ميشود که حق هميشه پيروز است و همين احمد ضيأ مسعود بوسيلۀ ويکی ليکس افشأ ميگردد و طبق 
به يقين کامل . معمول دست بدامان حامد کرزی ميبرد تا وی را از اين رسوائی و مخمصه و احتماًال محاکمه نجات دهد

اين .   ليکس را افترأ آميز و دور از حقيقت خوانده و از شريک خود دفاع خواهد کردکه حامد کرزی هم گزارشات ويکی
نبشته هنوز به پايان نرسيده بود که حامد کرزی حاکم کابل با عجلۀ تمام از معاون اول پيشين خود و داماد برهان الدين 

ات ويکی ليکس را بی اساس ربانی ، شريک سياسی خود به دفاع پرداخت و قرارايکه حدس زده می شد، گزارش
خبری در مورد اتهامات  حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان نيز روز شنبه اين هفته در يک کنفرانس:"  خواند

  ".را بی اساس خواند ويکی ليکس عليه معاون سابق خود واکنش نشان داد و آن

وظيفۀ شما بسيار ( :  به سربازان خود گفتامريکا در حاليکه از ديدار با حامد کرزی خودداری ورزيد، رئيس جمهور
 به دست بياوريد؛ چرا که امنيت مردم امريکا و عظمت افغانها در گرو تالش هاى مهم است و بايد حتمًا موفقيت

  .)شماست

، بسيار گفته و ....در مورد تأمين امنيت مردم امريکا در کوهپايه های افغانستان و تروريزم و مبازره با تروريزم و
شته شده است و اين سلسله همچنان ادامه دارد، اما در مورد عظمت افغانها بايد ياد آور گرديد که عظمت افغانها در نو

آزادی و استقالل .  است، آنچه امروز با هزاران درد و دريخ ، وجود خارجی ندارد نهفتهآزادی و استقالل کشور شان
 زبرقدرت ها و همسايگان طماع و يک مشت طلبانۀت برتری افغانستان بيشتر از سه دهه است که دستخوش تمايال

) جورج دبليو بوش ( حکومت سلف شما . فرزندان ناخلف اين آب و خاک گرديده و دمار از روزگار مردم بدرآورده اند
ا از نخستين روز های هجوم و لشکر کشی به افغانستان ، خونريزترين، شرورترين و فاسدترين افراد فراری را از اقص

نقاط جهان جمع آوری نموده و با پيشکش نمودن بليون ها دالر، بر سرنوشت مردم جنگ زده و درد رسيدۀ افغانستان 
حاکم ساخت و بعد هم به نام های مختلف چون حکومات مؤقت و انتقالی و انتخابی، فرد ناشناخته و بی تجربه و 

 همان روز ها و از همان دقايق به عظمت افغانها سخت را بر آنها تحميل نمود، از) حامد کرزی ( سازشکاری بنام 
  .توهين نمود و با هزاران دريغ که جناب شما هم راه ديگری بجز ادامۀ همان کجراهه نداريد

خدمت جناب شما بايد عرض کرد ، راهی را که شما ميرويد، به ترکستان است و هرگز به مقصد نميرسد البته اگر مقصد 
باشد، که به يقين کامل چنين " امنيت مردم امريکا و عظمت افغانها " لی و همکاران، همان و مرام و هدف جناب عا

نخواهد بود، چه نه امنيت مردم امريکا در دره ها و کوهپايه های افغانستان ويرانه و جنگ زده تأمين خواهد شد و نه هم 
در و يک مشت افراد فاسد و از خود و از خدا عظمت افغانها با يک مشت جنگ ساالر و جنايتکار و قاچاقچيان مواد مخ

اين گونه افراد که در بدل کشتار فرزندان افغان و امريکائی و اروپائی يکشبه بليونر گرديده و صرف در يک . بيخبر
 ميليون دالر پول نقد را از کشور خارج کرده و در بانک های خارج ذخيره 52سفر و از راه رسمی ميدان هوائی کابل، 

  قومی ،تمايالت اخالقیمقامات مسؤول در پنتاگون و قصر سفيد آنانرا با تمام خصوصيات فراوان اند و،د، با تأسفميکنن
 ننگين ی و زد و بندهاخيانت ها صرف يک گوشۀ از اين  به کشور های خارجی ، می شناسند کهی ننگينووابستگی ها

 تحميل يک مشت ،  پاليسی سازان قصر سفيد. گرديده اند مفسدين، توسط ويکی ليکس افشای از تعداد انگشت شمارنيزو
 مگر نه اين است که  را چگونه توجيه ميکنند؟دزد و رهزن و قاچاقچی و جنگ ساالر بر سرنوشت يک ملت پر افتخار

  عظمت افغانها را حامد کرزی حاکم کابل و شرکا به يکو امنيت امريکا را پدر وپسر خانوادۀ بوش به معامله گذاشتند
 ؟جو فروختند

                                                مخور فريب دروغ اين سيهکاران را      قبای ميرغضب سبز وخنجرش سرخ است                      
  


