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 اشکی بر گور يک رئيس جمهور
با تأسف شاهد سقوط طيارۀ حامل رئيس جمهور پولند و همراهان شان بوديم که از وارسا به قصد روسيه در پرواز بود 

 دچار سانحه گرديده و به کام مرگ فرو )سمولنسکی  (  و بازهم با تأسف که تمام سرنشينان آن طياره در خاک روسيه
رئيس جمهور منتخب پولند را در  " لخ کاژينسکی" آقای .  نفر هم زنده نماند تا جريان سانحه را بازگو نمايدرفته و يک

نظر .هيچ يک جان بسالمت نبردند سفر هشتاد و هشت تن از نمايندگان بلند رتبۀ حکومت پولند همراهی ميکردند که اين
عازم شهرک سمولنسک برای شرکت در مراسم يادبود ان به گزارش صدای امريکا ، رئيس جمهور پولند و همراهان ش

 هزار افسر پولندی توسط قوای شوروی سابق کشته ٢٢ ميالدی ١٩۴٠کاتيان جايی است که درسال . در کاتيان بودند
  .شدند

را ميتوان از منابع مختلف خبری بدست آورد و نيز مناسبات نزديک و همکاری ........ بقيۀ ماجرا و نوع طياره و
در ) پاتريوت( امريکا نگاتنگ پولند رابا ايالت متحدۀ امريکا و اتحاديۀ اروپا و جريان مستقر نمودن سيستم دفاع هوائیت

در اين امر را نيز ميتوان از منابع مختلف خبری بدست آورد که در اين ) لخ کاژنسکی ( خاک پولند و نقش مرکزی 
چرا . دقت است ، سقوط طياره حامل آنان و چگونگی آن می باشداما آنچه قابل غور و . مختصر مورد بحث ما نيست

رئيس جمهور پولند با مقامات بلند پايه حکومت و آنهم هشتاد و هشت تن از مطرح ترين ها در حکومت تصميم به 
ی مسافرت دسته جمعی در يک طياره ميگيرند و چه اطمينانی برای شان داده شده بود که هيچ خطری آنان را تحديد نم

کند؟ چرا رئيس جمهور جدا از ديگران و در يک پرواز ديگر عازم اين سفر نگرديد؟ آيا در تمام کشور پولند طيارۀ 
  .؟ و دها و صد ها سوال ديگر که شايد هميشه بی جواب بماند وجود نداشت  بجز همين طيارۀ کهنه روسیديگری

م نخست اظهار همدردی با مردم پولند و بازماندگان اما آنچه مرا واداشت اين مختصر را روی صفحه بيآورم در قد
 در سقوط اين طياره و ازبين بردن رئيس جمهور و هشتاد و هشت روسيهقربانيان اين سانحه است و در قدم دوم اينکه 

تا اين زمان ، مقامات مسؤول " اتحاد جماهير شوروی " از زمان فروپاشی . تن از معتمدين وی چه نقشی داشته است
ی يک سياست دوگانه را درقبال مسائل بين المللی دنبال ميکنند و آن طوريست که هرگاه منافع حکومت روسيه روس

" هستند و در غير آن ، بارها اذعان داشته اند که روسيه وارث " اتحاد شوروی " ۀ ايجاب نمايد ، آنها وارث بالمنازع
غرامات جنگی را مطرح نمايند و خواستار غرامت جنگ طور مثال زمانی که افغانها قضيۀ . نيست" اتحاد شوروی 

" اتحاد شوروی " وارث " روسيه"گردند ، مقامات مسؤول روسيۀ کنونی مدعی ميشوند که )  روس –افغان ( تحميلی 
حزب " به " اتحاد شوروی " نيست و مسؤول پرداخت غرامات جنگ نيز نمی باشند ، اما زمانيکه پای قرضه های 

در ميان آيد ، مقامات روسيه از افغانستان قرض پدر خود را طلبگار ميشوند و وارث برحق پدر " لق ديموکراتيک خ
روس ها هنوز هم افراد مورد اعتماد شانرا در حکومت موجودۀ افغانستان نصب نموده و حمايه ميکنند و هنوز . ميگردند

  .هم منافع شانرا در کشور ويرانۀ ما جستجو ميکنند

 پولندی را از دم تيغ شقاوت  )22000( نيان کاتيان ، جائيکه قوای شوروی وقت بيش از بيست و دو هزار  در مورد قربا
 و هرگز هم نمی دانند و حاضر به معذرت خواهی هم نيستند" اتحاد شوروی " شان کشيدند ، روس ها خود را وارث 

ا يقين کامل که روس ها از سفر مقامات بلند پايۀ پولند به ب. آماده نيستند تا ياد قربانيان آن جنايت جنگی را زنده نگهدارند
آن شهر و گرامی داشت قربانيان آن جنايت و محکوم نمودن جنايت جنگی روس ها ، راضی نبوده اند و از شرکت در 

با بوجود آوردن اين سانحه هوائی ، روس ها با يک تير دو . همچو مراسمی به هرنوع ممکن خودداری می ورزيدند 
شان زدند، هم از برپائی مراسم جلوگيری نمودند و هم برای هميشه از بابت رئيس جمهور پولند و افراد وفادار به ارمان ن

  .های وی خاطر خود را آسوده کردند

اين ادعا که طيارۀ حامل رئيس جمهور پولند و همراهان شان توسط روس ها سقوط داده شده شايد البته صحت و سقم 
روس ها در اين نوع کار . نرسد ، اما از قرائن چنين بر می آيد که اين ادعا چندان از واقعيت فاصله نداردهرگز به اثبات 

طرح و اجرا قتل حفيظ اهللا امين رئيس جمهور وقت افغانستان و نزديکان و دوستانش در . روائی ها سابقۀ طوالنی دارند
ودداری از دادن ويزه به وی ، قتل فاروق يقوبی وزير امنيت  و خ خلع قدرت و در انزوا قرار دادن ببرک کارملکابل ،

رژيم نجيب اهللا و بعد تر قتل خود نجيب اهللا به وسيلۀ روس ها تا از افشای اسرار پوشيده روس ها جلوگيری نموده باشند 
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 امريکائی که جهت نجات گروگان های امريکائی به تهران فرستاده شده  حملۀ راکتی و نابود کردن هلی کوپتر های ،
بودند ، ايجاد شورش و اغتشاش در جمهوريت های آسيای ميانه و هزار و يک کاروائی ديگر که در اين مختصر نمی 

  .، به آن بپردازند  موضوع افراد وارد در اميد استگنجد و يک بحث جداگانه را ايجاب ميکند که 

 حامل رئيس طيارۀ به اين قضيه دارد، سقوط  زيادکه شباهت يگر از اين نوع برخورد ها و عمليات های سریيکی د
وی نيز با يک عده از اراکين بلند رتبۀ ملکی و نظامی حکومت خويش . است" جنرال ضيأ الحق " جمهور وقت پاکستان 

ايالت پنجاب، " باوالپور" در  ميدان هوائین ازبعد از برخاست  حامل وی)١٣٠-سی( نظامی طيارۀ .دچار سانحه شد 
   .همه سرنشينان آن به شمول چند امريکائی ،جان باختند سقوط کرد و با انفجار آن

بسيار ارشد نظامی و همچنين سفير آمريکا در اسالم آباد و   ضيا، تعدادی از فرماندهانجنرال  بر عالوهآن پروازدر 
  .تان نيز بودند که همگی کشته شدندکشور در پاکس  نظامی ايننمايندۀ

، مقامات استخباراتی ترکيه از وقوع يک حادثه به جنرال ضيأ الحق خبر داده بودند و داده شد  گزارش  هاقرارايکه بعد
 سفر با طيارۀ نظامی را لغو وی را مانع سفر با طياره شده بودند ، ولی چون ضيأ الحق فکر ميکرد بسيار زرنگ است ،

با خود همراه ساخت ، غافل از آنکه مقامات امريکائی جهت برآوردن  فير امريکا و نمايندۀ نظامی آن کشور راسکرد و ن
صدام حسين هم فرد . اهداف شان حاضر به پرداخت همچو قيمتی بودند و سفير و نمايندۀ نظامی خود را قربان کردند

ی ها قيمت گزافی جهت نابودی وی پرداختند و امروز در مورد اعتماد امريکا بود ، اما در يک مرحلۀ  خاص ، امريکائ
رئيس جمهور پاناما هم يکی از افراد قابل اعتماد امريکا و در استخدام " مانويل نوريگا . " باطالق عراق گير کرده اند

مانيکه بود ، اما ز) پدر ( بود که همکار بسيار نزديک و مورد اعتماد جورج بوش ) سازمان جاسوسی امريکا ( سيا 
تارخ مصرف او گذشت و ديگر برای امريکا قابل استفاده نبود ، با يک حملۀ نظامی برق آسا وی را دستگير کرده و 

شاه . خالف تمام موازين قبول شدۀ بين المللی به امريکا آورده و زندانی ساختند که تا امروز هم در زندان بسر ميبرد
ود ، اما زمانيکه کشورش را ترک گفت ، امريکا از دادن پناهندگی به وی ايران هم از متحدين بسيار نزديک امريکا ب

، نمی دانم سرنوشت حامد کرزی بکجا خواهد کشيد؟ تحليل گران اوضاع از برخورد اخير ......... وخود داری کرد
ست ، گذشت حاميان خارجی اش برداشت های متفاوت دارند و اينکه کدام برداشت بيشتر به حقيقت نزديک اکرزی با 

موش و "  اين نمايشات همه طرح شده هستند و يک بازی  ،نظر اين کمترينه زمان آنرا به اثبات خواهد رساند، اما ب
اين موش و گربه بازی بدرد ملت نمی . بغۀ ملی که ندارد دست و پا کنندصاست که ميخواهند برای کرزی يک " پشک 

، يخن احمدی نژاد ها را ) که ما را عجب آيد ( تقالل عمل دارد خورد ، کرزی اگر واقعًا از خود جرأت اخالقی واس
بيگيرد که فرزندان ملت افغان را چون گوسفندان قربانی هر روز به سالخی ميفرستند و اجساد بی جان شانرا در اين 

داده ميشود ، جسد در ظرف دو روز به افغان ها  تحويل  ) 45( چهل وپنج . سوی سرحد به فاميل های شان تسليم ميکنند
آيا به . نفر قلمداد کرده و از مسؤوليت شانه خالی ميکنند ) 3( ولی مقامات مسؤول حکومت کابل با ديده درائی آنرا سه

با . همچو حکومتی ميشود مستقل گفت؟ جناب کرزی از سرنوشت اسالف تان پند بيگيريد و در چشم مردم خاک نپاشيد
هشت سال حکمروائی شما بجز مرگ و ويرانی و چور و چپاول و . زی ها بگذريدمردم يک رنگ باشد و از اين فلوته با

 چيزی برای مردم افغانستان  ،..... يک مشت بانک های مشکوک و و بلند منزل ها و شير چور ها و مرگ پودرتجارت
                    اين دو رنگی تابکی؟. به ارمغان نيآورد و امروز خود اعتراف ميکنيد که با تقلب رئيس جمهور شده ايد

قيد پولند و همراهان شان ، تا فردا  نوبت کی امروز به عنوان يک انسان قطره اشکی ميريزيم برگور رئيس جمهور ف
                                     ؟!باشد

يا رومی رومی ، يا زنگی زنگی                                             
  يکرنگ نسازد، با رنگ دوگانه                                          

                                                                       .............   
                                                                              

  مقصود ، راه دگری هستۀ     تا کعب                                 
ه    جوالنگه ديو است ، اين راه ميان                                 

  
  
 
 

  


