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و شميرهد   ٢تر ١  له: پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په: يادونه ير و لولـ،  غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٧/١٠/٢٠٠٩                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

  رئيس جمهور جديد امريکا سخن گوی خوب است
  

بيشتر از پيش هميشه زياد تر ولی بدون . رئيس جمهور اوبامه با استعداد سخنگوئی خود تصوير امريکارا پالش کرد
  .سخن گفته می شودمراعات از حقيقت و حقيقيت گوئی در مورد سياست 

  
او به خوشی و زياد سخن می گويد و با اين شيوه اش در تمام . رئيس جمهور جديد امريکا سخن گوی خوب است

. ظاهر شدن وی در برابرعام شور و شعف برپا می کند. جهان، خاصتاً  در اروپا محبوبيت کامل کسب کرده است
تذکرات جدی از سقوط اضالع متحدۀ امريکا به .   شده استاوبامه می درخشد و امريکا برق آسا يک دريچۀ اميد

مملو از انتظارات . حيث قدرت جهانی که در گذشتۀ نه چندان دور در اروپا به دوران بود به فراموشی گرائيده است
. همه چشمان به سوی اوبامه ای سخن پرداز نگاه می کنند که گوئی اين رئيس جمهور جهان را جديداً  کشف می کند

: هردو غلط است. امريکا در زمان بوش پنداشتۀ شيطان و در وقت اوبامه ای مسيح مسعود شفا آور خوانده می شود
 بکلی بی تفاوت است –امريکا نظرات را قطب سازی می کند زيرا يک قدرت جهانی است و عجالتاً  هم خواهد ماند 

  .رئيس جمهور چه نام داشته باشد
  

   نمودنسخن گفتن و موضوع را مجهول
گرچه در مناطق بحرانی هميشه به خوشی از . ولی همين حاال در اروپا با اين اصل هنوز هم مشکلی موجود است

رهبری و کمک امريکا استفاده می گردد، اما همزمان کوشش به عمل می آيد از آت فاصلۀ ممکنه گرفته شود و از 
اما بيشتر جهان از .  امريکا خود را به جهان تحميل نمی کندبا آنهم. تنقيد به امپرياليزم امريکا خود داری نمی گردد

هيچ اقدامی نمی توانست اين را خوبتر . امريکا انتظار می برد تا برای همه پروبلمها راه حل ممکنه را سراغ نمايد
ل را حاصل رئيس جمهور جوان از اين لحاظ افتخار گرفتن جائزۀ نوب. مجسم سازد به جز تقدينم جائزۀ نوبل به اوبامه

 را خوب ١)Teleprompter( تيلی پرومپتر– چيزيکه او تاحال در واقعيت به اثبات رسانيده است –نکرده است که 
خوانده می تواند بلکه از او به صورت ساده و مجذوب کننده و قدری هم معصومانه يک جهان بهتبر انتظار برده می 

  . می تواند روبرو قرار گيردبا چنين اميد ها صرف يک رئيس جمهور امريکا. شود
او بدون انقطاع  تغيير به بهبود را تلقين می . ليکن اوبامه چنين توقعات بيش از حد را مطابق به توان حمايت می کند

 با اقليت ها در کشور خودش و همچنان با ديموکراتها و ديکتاتور ها –نمايد و کوشش دارد با همه جوانب مذاکره کند 
ولی اکنون متأسفانه يک ! از همه موارد سخن می گوئيم: يک شروع مثبت و تقريباً  معالج. ولبه صورت جهان شم

در دهه های . واقعيت را نبايد فراموش کرد که در سياست تقريباً  همچنان زياد دروغ جا دارد که سخن گفته می شود
ی، اقليم جهانی، سياست جهانی، دورا دور اقتصاد جهان. آخير از گفتار زياد صنعت بسيار قيمت کنفرانس ها شگفته اند

  ولی از آن چه به دست می آيد؟. جهان به گفتار گرفته می شوند و با گفتار به مجهوليت کشانيده می شوند
و باز هم هميشه نگاه به طرف . مذاکرات و کنفرانسها که در مورد شرق ميانه داير گرديدند از شمار بر آمده اند

 نمی تواند صلح را – امريکا هم –هيچ قدرت روی زمين . اساساً  تغييری در زمينه رخ ندادمگر . امريکا بوده است
هنوز هم در اين طرف و آنطرف در جملۀ . در شرق ميانه قايم نمايد تا زمانيکه طرفين مخاصمت آنرا نخواسته باشند

 اکثراً  –ما زياد سخن گفته می شود ا. سياست مداران، منفعتجويان زياد، پنهان و عيان از اوضاع جنگ، وجود دارند
  .دو زبانه و دروغ

در حاليکه در مورد تحريمات ممکنه باالی  . بسيار زياد هم در بارۀ تسليحات پيچيدۀ اتومی مياحثه صورت می گيرد
ايران زور آزمائی می گردد، از کوريای شمالی درست انتظار برده می شود که بآلخره در مذاکرات شش کشور 

مذاکره از لحاظ . ليکن چيزيکه به اين وسيله در جزيره نمای کوريا بايد بهبود حاصل نمايد معلوم نيست. دشرکت کن
اينکه بايد مذاکره صورت گيرد، در کوريا هميشه باز هم بی حاصل مانده است زيرا ديکتاتور کيم ايلز بدون حکم 

  .وجدان هر ديالوگ را به منفعت خود دستکاری کرده ست
امريکا . ليکن اين آرزو خالی از هرگونه اساس سياسی واقعی می باشد. ان بدون سالح اتومی را تلقين کرداوبامه جه

در سطح نهائی به کلوپ رسمی قوای اتومی تعلق دارد که مدت دراز از طريق قرارداد منع قوای اتومی می خواست 
در ضمن اکنون جهان از عاری بودن سالح آتومی نسبت به . د تا ديگران به سالح آتومی دست يابندمانع آن شو

                                            
.نوشته را در تلويزيون از برابرنطاق می گذراند بدون اينکه تماشا کننده آنرا ببيندوسيلۀ است که متن   ١  
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و هر يک که سياست زور گوئی داشتن سالح اتومی را صاحب است، به هيچ صورت . هروقت ديگر به دور است
  .اين موضوع خاصتاً  در قسمت امريکا نيز صدق می کند. راضی نيست از آن صرف نظر نمايد
  ولی می تواند به ضرر سياست مدار تمام شود اگر او حقايق را فراموش نکند؟. داشتن آرزوها خوب و ضروری است

چنان که بوش محافظه کاری پوشدۀ دينی خود را به . اوبامه عرض وجود می کند تا جهان و امريکارا بهبود بخشد
. ق خود را نسبت به عدالت، آشتی و صلح تلقين می کنداشتياق تبليغ می کرد خلف وی نه به اشتياق کمتر از آن، اخال

را " بد"ولی اين رئيس جمهور مانند سلف اش در افغانستان در برابر طالبان می جنگد که نزد بعضی کسان نمونۀ از 
آيا شرافتمندانه و قابل قبول نخواهد ؟ مقدس شده می تواند جنگ يکخوب آيا از اين لحاظ يک جنگ . جلوه می دهد

، که با تمام قناعت سياست واقعی بيان گردد در عوض اينکه عقب ميز خطابه جهان را که در خواب ديده می بود
  شود، انکشاف داده ؟

  

  از خود انکار کردن
اينکه اوبامه يک سياستمدار واقعی است در پهلوی ديگر مسايل مدت کوتاه قبل با اين حرکت به اثبات رسانيد که 

او نمی خواست قبل از اينکه در دربار . يل الما را در ديدارش از و اشنگتن مالقات نکردبرخالف رهبران سابق، دال
ديدار ماموريت خود را نکرده باشد با رهبر مذهبی تيبت که جائزۀ نوبل صلح را ) دولت ميانه(ديکتاتورها  در چين 

انع آن گرديد که در زمينه خشم عادتی چين را با گفتارشنوا که قبًال براه افتاده بود اوبامه م. گرفته است مالقات نمايد
سخن ها گفته می شوند، دروغ . درست در مورد چين سياستمداران همه قاره ها از احتياط کار می گيرند. برانگيزد

خاصتاً  برای کشور های شرم . گوئی ها و انکار از خودی صورت می گيرد چنانکه نفرِت انسان را برمی انگيزد
صدراعظم آلمان، ميرمن مرکل، آنچه به چين ارتباط می گيرد، از . ستقالل دست به سينه می زنندآور است که از ا

ليکن او هم در اين هفته در نمايشگاه کتاب در فرانکفورت، اين . جملۀ دليرترين رئسای حکومات به شمار می رود
از طرف مهمان افتخاری، اشاره فورروم آزادی بيان ، جرئت کرد صرف خجالت زده و غير مستقيم به اعمال زور 

  .نمايد
چين يک انکشاف ديگر . آزادی بيان بايد در هرکشورکه روی روشنگری استوار است خود به خود قابل درک است

آيا اين برای کشور های پيشرفته بدين .  تارخ را گذشتانده و الی امروز از يک نظام ستمگر حکمفرمائی گرديده است
 ين خود را خود سانسورنمايند؟ معنی است که در برابر چ

به ظرافت و ساده گی مطابق به ذهنيت همه يعنی چيزی را که می خواهند بشنوند سخن گفتن ،  در يک جامعه ای که 
با کارهای عامه پوشانيده شده باشد معلوم است يک صفت پسنديده تر نسبت به جرئت باشد؛ از باورهای اساسی و 

طوريکه . بدون اينکه محدوديت ها ذريعۀ شرايط سياست واقعی ناديده گرفته شودارزش ها درست نمايندگی کردن 
کمتر نمايش و فرصت طلبی، . مؤفقيت اوبامه نشان می دهد مردم به خوشی مجذوب جادوی کلمات بزرگ می گردند

  .بيشتر قناعت و حقيقت، سياست را بد جلوه نمی دهد
  

  پايان
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


