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۷۱۰۷ فبروری ۷ : تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

  کشورداغ  هایبحثموضوع 

 

ر آقای فرانز مایکل ملبین نماینده یتی برای دومین بارمطلبی را از تودر جریان هفته گذشته صفحه فارسی بی بی س  

تبلیغ وسیع آن باردیگرموضوع تمرکز زدائی و ستان بطورسلیقوی انتخاب و با نشرواروپا در افغانفوق العاده اتحادیه 

توزیع تذکره های برقی را به موضوع گرم بحث های سیاسی کارشناسان درچینلهای تلویزیونی داخل کشور تبدیل نمود 

عات دیگر را تحت الشعاع همه موضودر بحث های سیاسی و اجتماعی کشور و باعث شده که این دو موضوع 

 الکترونیکی افغانستان را «تذکره»های  شناسنامه)از قول آقای ملبین نوشت که در صفحه خویش بی بی سی . قراردهد

های الکترونیک حکومتداری را قوی و خدمات را بهتر خواهد ساخت و نباید  توزیع شناسنامه،تر خواهد کرد امن جای

 (۱در توزیع شناسنامه تاخیر کرد

طوریکه هموطنان ما اطالع دارند نفوذ بی بی سی در جامعه ما بحدی است که میتواند با نشرهرموضوع دلخواه خود   

تاثیر نشرات نیویارک تایمز  بی بی سی را درجامعه ما میتوان بهمهمه و شوری را درجامعه ما ایجاد نماید،تاثیر 

غول رسانه ای  د بعلت همین نفوذ فوق العاده اینسه کرد شایروزنامه پراودا در زمان شوروی سابق مقای درامریکا و

درموجودیت دها چینل " فعأل وظیفه وی بحالت تعلیق درآمده " درجامعه ما باشد که دو روز قبل وزیر مخابرات کشور 

به تلویزیونی داخل کشور بعوض آنکه در یکی ازین چینل های داخل کشور اتهامات وارده علیه خودش را رد نماید 

 .دامن بخش فارسی بی بی سی دستگاه که قادر است سفید را سیا و سیا را سفید جلوه دهد، پناه برد تا به داد او برسد

برگردیم، بعد ازاینکه بخش فارسی بی بی سی برای دومین باردریک هفته موضوعی صل موضوع به ابهرحال اگر   

تان گرفته و با تتر بزرگ به نشر سپرد، از شما چه پنهان به صفحه را از تویتر نماینده محترم اتحادیه اروپا در افغانس

بر موضوعات تویتر آقای ملبین نماینده اتحادیه اروپا که وظیفه وی کمک به حل مشکالت موجود است نه دامن زدن 

ی مجیب سرزده، با وارد شدن به صفحه تویترایشان چشمم درچندین جای به نام آقااست ما  رحساسیت برانگیز درکشو

رحیمی رئیس دفترجناب داکترعبدهللا رئیس اجرائیه کشورافتاد، معلوم میشد روابط گرمی تویتی بین شان وجود دارد ، 

 جهت معلومات بیشترعرض میگردد که آقای رحیمی همان کسی است که نه کلیمه افغان را قبول دارد نه افغانستان را 

که با هویت، نام بر اساس پرنسیب و نورمهای اخالقی معموأل شخصی  و نه هم تاریخ و افتخارت گذشته کشور مان را،

 مخالفت داشته باشد هرگز حاضر به قبول پست عالی در آن دولت نمی گردد، ولی در مورد آقای و تاریخ یک کشور
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 یزدرنمهمی  اما در عین حال بر چوکی تبا کلمه افغان و افغانستان مخالفکه رحیمی وضعیت چنین نیست وی درحالی 

حیمی و نماینده ، با داشتن روابط نزدیک آقای ر ی که با نام و تاریخ وی مخالف بوده تکیه نموده استدولتهمان دستگاه 

هم نیست ، ولی اتحادیه اروپا درافغانستان چندان دورازانتظارنماینده اتحادیه اروپا درافغانستان توقع چنین اظهاراتی از

مثبت استفاده نموده وبعوض ارائه معلومات گمراه طوربا نماینده اتحادیه اروپا بای کاش آقای رحیمی از روابط اش 

توزیع تذکره های برقی را توضیح میداد،هیچ کس نمی تواند از اتحادیه اروپا علت اصلی تأخیر درکننده به نماینده 

ستان را امن تر و حکومتداری را اهمیت و ارزش تذکره های برقی برای کشور ما انکار نماید و واقعأ تذکره برقی افغان

کسانی مانع اصلی توزیع تذکره های برقی درکشوراند، با تأسف که کس یا قوی و خدمات را بهتر خواهد ساخت اما چه 

وی هستند که در این راه موانع ایجاد نموده اند، درهیچ کشوردنیا کسی در قدم اول خود آقای رحیمی و هم فکران 

، آیا یک چنین کشوری را کسی میتواند نام حاضر نخواهد شد کارت هویتی بیدون ذکرهویت آنکشور به وی داده شود

 .بګیرد

یتی کشورش را دنمارک است حاضر خواهد شد کارت هوملبین که به گمان اغلب تبعه کشورمایکل یا آقای فرانزآ  

پذیرد ؟مسلمأ که به هیچ صورت حاضر به پذیرش آن نخواهد بود، لذا چیزی که ب  "Danish" بیدون ذکر کلمه دینش

آقای ملبین تا کنون از آن بی خبر بوده اینست که همین آقای رحیمی و تعداد دیگری از هم فکران وی که مقام های 

 .مانع توزیع تذکره های برقی درکشوراند چون مارهای آستینکلیدی را در اختیار دارند 

د کسی با گرد نمیتحادیه اروپا داده شده است، تصورز معلومات غیر واقیعی به نماینده ادر مورد تمرکز زدائی نی

اداری به والیات کشور که باعث کاهش بیروکراسی ،صرفه جوئی در وقت و اجرای تفویض صالحیت های بیشتر

کشور به مناطق شمال  سریع امور خواهد شد مخالفتی داشته داشته باشد ولی اگرتمرکز زدائی باعث شود یکبار دیگر

منطقه توسط یک جنگساالراداره و مانند سالهای قبل باعث هرج و مرج غرب تقسیم گردیده هرجنوب شرق و

،پراگندگی و ایجاد انرشی در کشورگردد در این صورت افغانها با تمام قوت علیه چنین تمرکززدائی خواهند ایستاد ولو 

 هیرا مردم ما خاطرات تلخی از دورز ودشده اد دمرم دبه خورهم " محلی دموکراسی " اگر چنین مفکوره تحت پوشش 

دوباره در کشور ما تکرار گردد، مردم ما  دوران تلخکشور داشته و نمی خواهد آن  حکمروائی جنگساالران در والیات

توانست فرمانروایان هرات قندهار  تیمشکال ا چهجمهور اسبق کشور ب زی رئیسهنوز فراموش نکرده اند که آقای کر

و ننگرهار را آنهم با پیشکش نمودن کرسی های وزارت به مرکز خواسته تحت کنترول خویش درآورد و تازه یکی 

دیگرازهمان والیان سرکش بعد از پانزده سال حکمروائی دو روز قبل در مصاحبه ای اظهار داشت که هیچ قدرتی 

 .آقای ملبین باید به این نکات توجه داشته باشدلذا [ جمله خودش] بدهد  (شور)قادر نیست اورا از مقام والیت بلخ 

 وع که از دها موضاست که با کدام انګیزه بخش فارسی بی بی سی سوال برانګیز لیسیپارابطه  اینیگردرع دموضو

 تویترخویش مطرح نموده است، تنها به همین دو موضوع حساسیت برانگیز جامعه ما عالقه آقای فرانز مایکل ملبین در

 نماینده اتحادیه اروپا درافغانستان خواهان تمرکز زدائی و توزیع عاجل تذکره  گرفته و آنهم آنرا طوری مطرح نموده که
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های برقی درکشوراست درحالیکه نماینده اتحادیه اروپه در پاسخ سفیر افغانستان در واشنگتن که وی را به مداخله در  

انهای محلی بوده که همانا امور داخلی کشور متهم نموده یادآوری نموده که هدف وی حمایت از پروگرام اداره ارگ

 .تفویض صالحیت های بیشتر اداری به ادارات محلی بوده که در مورد آن هیچگونه مخالفتی وجود ندارد

اینکه افرادی در دولت افغانستان ودستگاه دپلوماسی کشورتالش دارند با پیشبرد اجندا های شخصی و نتیجه آخرو   

قایق کشورما بدور نگاه داشته و آنها برای عملی نمودن اجندا های تنظیمی تنظیمی نمایندگان جامعه بین المللی را ازح

خویش ازصفحات فارسی بی بی سی بطور وسیع استفاده نموده که همچو استفاده سلیقوی از صفحات فارسی بی بی بی 

 .، والسالممیدهدبیطرفی بی بی سی را بمثابه یک رسانه معتبر بین المللی جدأ در معرض سوال قرار
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