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                        3313جوالی  33             داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان
 

 دوطرز تفکر از دو دوست گرامی و صاحب قلم
 

مستند  چه توضیحات معقول و گرفته، اگر چوکات نظریابی قرار مقالۀ آقای )صداقتمند( سلیم از دیر زمانیست که در
گفتن در آنباره باقی نمانده  که آن چوکات بسته شود، زیرا چیزی بیشتر برای ودبافی ک احسان هللا مایار جناب انجنیر

 ست نیاید، بقه که بسیار است. ، اگر ماهی بدخندق جال انداختن ، معهذا دراست
 13ارتباط دورۀ ه ، بعارف عباسی محمد نعیم بارز و اما پیرامون نظرات متفاوت دانشمندان محترم آقایان محمد

دست   – PUPPET)حیث گوداگی ه اول ب که وی در ساله زعامت آقای حامد کرزی یک نکته را نباید فراموش کرد
محققین راعقیده برآنست کرد.  یکسال قبل با قبول همین عنوان حکومت می و او خودش تا نشانده( شناخته شده بود

 افتاد تا در صدد در چوکی نشستن دارد، دفعتا   در سال دیگر که دو سال پیش وقتی آقای کرزی ملتفت شد که یک

مورد زایل ساختن لقب "گوداگی" )
1

 منافع علیای افغانستانه چه ب اگرولینعمتش،  او باشود، و مخالفت  ( دست بکار

هدف تبرئه خودی را دارد. جریان  این مخالفت قسما   ،همدت ده سال اطاعت مطلق بود گیرد، درحالیکه در تعلق می
کرد، ولو اینکه از مدت  خواهد ءکرزی امضا را کند که این قرارداد ارتباط قرارداد پایگاه ها تلقین میه اوضاع ب

ه نسیپ باید سرنوشت قرارداد ستراتیژیک را بو روی پرحالیکه اصوال  در قانونی زعامتش یکماه مانده باشد.
بخاطر یک موضوع دیگر نیز امضاء  من قرارداد ستراتیژیک را . اما بنظراردذبگ 3312حکومت آینده در سال 

 پرس و باز  از هرنوع او ونیت کاملومصقصر پهلوی ارگ  کند، و آن سرنوشت دورۀ تقاعد کرزی صاحب در می
گفته  بار . اگرچه آقای کرزی روی مصلحت چنددتوان شده نمی ولینعمت میسرکه بدون تضمین  باشد محاکمه می

که  بار پیشگویی کرده اند بود، اما فالبین ها چند دورۀ تقاعد افغانستان )کابل( خواهد ه محل سکونت او درکاست 
ین نعمت داند و برای گرانتی کردن ا ون برای اقامت او امریکا خواهد بود و کرزی صاحب اینرا میمص جای کامل  

تای آن  خیل است که بیکی دودگرفت  موضوع قرارداد ستراتیژیک چند نوع معامله و داد و در –هایی دارد  پلن
 شد. دهم که قرارداد مذکور تا سه ماه دیگر امضاء خواهد اما بشما اطمینان می باال اشاره کردیم . در
تلش کند و این  ود حق دارد سعی وبسازم که هر انسان برای زنده ماندن خ متقاعد خواهم عباسی صاحب را می

چپن  کرزی صاحب سلب نمود. من با عباسی صاحب موافقم که کلید همه فساد بزیر توان از حق مسلم را نمی
دهم که هیچ نوع تلشی برای رفع و دفع فساد صورت  جناب بارز صاحب اطمینان میه کرزی صاحب است، و ب

شخصیکه درهمین ماه مبارک رمضان از  .تواند.. ته نمیفساد استوار است، صورت گرف که بر نظامی نگرفته و در
دوایر مطرح شده  محاکم و آن موضوع اخذ رشوت در از رویداد یک مجلس وزراء که در کند کابل آمده روایت می

مامورین،  خاطر ناکافی بودن معاشقیق و تفکر باین فیصله رسید که بدلس وزراء بعد از نیم روز بحث و ت. مجبود
و برطرف کنند،  گرفتار خور را و اگر این تعداد مامورین رشوت توان جلوگیری کرد نمی های کوچک را رشوت

 و از –کند  چرخ دولت سقوط می کارهای مردم و جانب دیگر از –شده برای تعویض آنها ندارند  مامور تربیه
های چرب و حساس  فت که درهمه چوکیگ مقابل دولت نیز سخن رفته بود. شخص مذکور میه تولید بدبینی ها ب

 –تواند  آن از بین نرود، فساد تقلیل یافته نمی ءارتا این حکومت و همه وز  ند.باش می مقررخویشاوندان وزراء 
 .ماند حکومت آینده شامل باشد، فساد بحال سابق باقی می از وزراء این حکومت در نفر یک حتی اگر

 
فساد صورت نگرفته، ولی  نوع اقدام اساسی و راستین برای مبارزه با سال هیچ 13مدت  سف می بینیم که درأت با

مستقل بسویه یک وزارت برای  مؤسسهسیس یک أغین بسیار صورت گرفته، از قبیل تدرو وفریبانه  اقدامات ظاهر
نوالی این راڅ و در –رنوال تسلیم کرده اڅاز آنکه صدها دوسیه ساخته و به  غیر مؤسسهمبارزه با فساد که این 

                                                           

، میگویند هرچیز که  SANDIEGO )-( ختم میشود، مثل )ساندیاگوGO)صوت  افغانها درکلفورنیا مزاحهایی دارند، مثل درمورد کلمات وترکیبات  انگلیسی که با -1
  اول خود )گو( دارد ! ولی کلمۀ  "گوداگی"  پشتو  درو درگوست"،  با )گو( ختم شود " گ
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 نفر معافیت دو و یا –یا از تعقیب عدلی بازمانده است  کرزی و ارکان دولت او یا حفظ شده و ۀمشوره دوسیه ها ب
 ، اما سارقین مواجه به تعقیب عدلی وکابل بانک تحصیل های سرقت شده از سارق بفرمان ریاست جمهوری که پول

 باشد : معاون رئیس جمهور می دیگری برادر رئیس جمهور و درچونکه یکی برا - مجازات نشوند
 

سپاهیانش برکنند درخت ازبیخ  ملک ار برکند از درخت سیبی  
 

 تحوالت مفید دریک سلسله  توان از ، نمییزرک ۀسال 13حکومت  ۀدور اقتصادی در -پیرامون تحوالت اجتماعی
های دولت کرزی بمیان  اقدامات یا تطبیق پلن شبثات وت فیصد این تحوالت مفید در اثر 03، اما کرد مملکت انکار

ها و  تسیس رستورانأ، از قبیل تعسکر خارجی بوقوع پیوسته هزار 153نتیجه موجودیت زاید از نیامده، بلکه در
های  سیس کورسأها(، ت تلویزیون سیس سیستم مخابرات جمعی )جراید، مجلت وأ، تمنازل کرایی ها، اعمار دکان

 حصر ، تورید بیحد وموبیل فروش سلیفون و و های خارجی، تولید فلم ، تزئید سینماها ویوترکامپ تدریس السنه و
کدام اینها از زاویۀ  که هیچآرت و آرتیست ، آوازخوانی، ، انکشاف موسیقیامتعۀ خارجی و خوراکه باب خارجی

یک  بقرار د وشون خارجی در هرشش ماه تعویض می که عساکر گفته نماند . ناباشد نمی موثر بنایی اقتصاد زیر
 افغانستان اقامت داشته است.  ملیون عسکر خارجی در از دو سال گذشته زاید 13مدت  احصائیه در

که بدسترس دولت افغانستان گذاشته شده، سهم دولت در  سال تحت اشغال، و به تناسب ملیاردها دالری 13مدت  در
سیس أطبع کتاب، ت سیس مکاتب، وأشاهراه ها، ت اعمار ناچیز بوده است.  انکشاف اقتصاد افغانستان بسیار

، از جلب استخدام منظوره ه های زیربنایی بژولید انرژی و دیگر پروت انهار و سیس بند وأمعادن، ت ، حفرفابریکات
فقر اقتصادی و ه جیب جنگ ساالران ریخته و مملکت به خارجی ب فیصد سرمایه امداد 03، اما وظایف دولت است

 باشد. مضیقۀ اجتماعی مبتل می
دوام حملت انتحاری و  تواند داشت: اگر توجیه می ، دوبین نرفته ای جناب بارز صاحب که تروریزم ازاین ادع

گوید "ما با طالبان  داند، حتی می تروریزم بخوانیم، امریکا این نوع عملیات را "تروریزم" نمی وحشیانه طالبان را
خواند و  امریکا القاعده را تروریزم می  مصالحه خوانده اند.ه اساس همین ادعا طالبان را به سرجنگ نداریم..." و ب

الحمدهلل القاعده از افغانستان کوچ کرده است. اما این اعتراض جناب بارز صاحب که حکومت کرزی باوجود 
جانب  از یکطرف طالبان و ازتشکیلت وسیعی بنام "مصالحه"، راه صلح را باطالبان هنوز نیافته یا تشخیص نداده، 

 اض بارزاعتر پهلوی آن شکایت و است. دروارد  کامل  کشند،  می گناه ما رایامریکا مردم بور کدیگر طیارات 
حالیکه شخص کرزی تا  در –اینکه حکومت ضعیف کرزی  وپاکستان  (.آی .اس .صاحب از بابت مداخلت )آی

شد. با مل میأت ولی توطئه ها و تعرضات پاکستان بیشترهم شده، قابل سمع و  -پاکستان رفته ه ب ربا 15حال 
 ، بشمول ولسی جرگه، ازافغانستان دهن در معاش گیری و نانخوری شده و از هر ۀمؤسسشورای عالی صلح یک 

باید  کشور خارج از من دانشمندان افغان در نظره ب –شود  شکایت شنیده می مؤسسهثریت این ؤم غیر ناکامی و
 کنند. نشر مقابل مداخلت پاکستان تهیه وه ب یک طرح جامعی را

 

 بحر منطقۀ بلوچستان و در از آنکه دولت چین در بعد –ستان اهداف طویل المدت نظامی دارد پاک دولت امریکا در
موقعیت ترانزیتی پاکستان که امریکا مجبور است از زمین  خاطره هکذا ب –سیس کرده أراه بحری ت هند یک بندر و

تواند باالی  نمیخواهد و  نمی –استفاده کند  افغانستان زخروج ا افغانستان وه بل و فضای پاکستان برای دخو
امریکا یکی هم اینست که امریکا باید امور افغانستان را بدست  دکتورین در ۀجمل حتی در –کند  وارد پاکستان فشار

 آنزمان خط دیورند را سینتو بود و در زمانی عضو پکت های بغداد و پاکستان یک علوتا   –پاکستان تسلیم کند 
ست که ا اینها همه عواملی –تواند  ابق خود برگشت نمیحاال از موقف س بحیث سرحد پاکستان پذیرفته بود و

هیچ ه افغانستان داشته باشد، ولی ب خواهد پایگاه هایی در چین اکنون می امریکا بخاطر دسترسی فوری به ایران و
  شود که بخاطرمنافع افغانستان پاکستان را گوشمالی بدهد. قیمت حاضر نمی

 

حملۀ طالبان بیک جناح دروازۀ بیانگر این واقعیت است که هدف از  امریکا تحقیقات منتشره درنکته اخیر اینکه 
راهی موقیعت  یک کنج همان چار بود که در (.C.I.A) هدف شان حمله باالی دفتر  ، ترور کرزی نبوده، بلکهگار

عف چنان یک موقعیت حساس داخل شوند، بیانگر ض دارد، ولی ناکام ماندند. معهذا اینکه طالبان توانسته بودند در
 .باشد دو می قوای امریکا هر استخبارات حکومت کرزی و
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. گل کرده است افغانستان کاندید ۀرا بحیث رئیس جمهور آیند خبر آخر اینکه گل آغا شیرزوی والی ننگرهار خود
صحبتی بمن گفت که گل آغا و مارشال فهیم از  . یک هموطن امشب درباز"  مشهور بود سگ" بنامقندهار  آغا در

هرکدام که خوید  نفر باید یک مسابقۀ قشتی گیری اعلن کنند و این دو –لحاط قواره و اندام بسیار شباهت دارند 
تا  کنم می جرمن آنلین( نشرن ظر اورا به پورتال وزین )افغاوعده کردم که نحکومت را به برنده تسلیم کند. 

 جلب نموده باشم . با عرض احتارمدرین باره  را ظرهموطنان محترمن
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