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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئموږ سره اړيکه ټينگه کړله  په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

         ٢٠١٠ می،٢٨        ماللی موسی نظام                                                                                                     
 

  داآتر عبداهللا در حالت گشت و گذار در واشنگتن
 

ابل با وی در واشنگتن با مقامات درجريان سفر حامد آرزی آه جمع آثيری از اعضای آابينه و مقربين حكومت آ
مختلفۀ دولتی ديدار و مذاآره داشتند و بيشتر مذاآرات با آرزی و گروپ بزرگ وی در مورد صلح با طالبان و 
برقراری مناسبات حسنۀ قبلی و رفع روابط  تيره و گل آلود اخير فی مابين دولت های افغانستان و امريكا اتكاء داشت، 

 در بين اجتماع افغانان مقيم پايتخت پيچيد آه زمانيكه طيارۀ حامد آرزی و همراهان به هوا بلند دفعتًا آوازۀ سر چوك
گرچه . گردد، طيارۀ ديگری داآتر عبداهللا آانديد ناآام رياست جهموری افغانستان را بر خاك پايتخت امريكا پائين مينمايد

 چنين وقت حساس و شکنن آه امريكا واقعًا سرپريز از جانب گروپ آپوزيشن حكومت آقای آرزی در نوع اين
ميخواست سوء تفاهمات و جنجالهای اخير را با دولت آابل منتفی نمايد، مسافرت عجوالنۀ داآتر عبداهللا بحيث رئيس 
گروپ آپوزيشن به واشنگتن آه هنوز مردم دنيا نحوۀ مالقات های آرزی و هيئت معيتی ويرا در مطبوعات مطالعه و 

ودند، با موقع شناسی خاصی آه ائتالف شمال در چنين مواردی از خود نشان داده است، دور از باور و ارزيابی مينم
ولی بهرحال وی چنين موقع نامتناسبی را عجوالنه برای چنين مسافرت  واهی وناآامی پالن . غير ممكن بنظر می آيد

 .گذاری نمود
جلوه دادن موضوع، اشتهارات و آوازه های گوناگونی را ازجانب ديگر حلقات آموزش ديدۀ شورای نظار برای بزرگ 

در زمينۀ اين سفر پخش نمودند و به ٱن ارزش بسيار بزرگ و سرنوشت سازی را برای ملت رنجور وسرزمين ويران 
يكی گفت آه اين سفر درست به ادامۀ مسافرت آرزی و هيات معيتی وی از جانب اياالت متحدۀ امريكا . قائل گرديدند

ن دهی گرديده است، تا مردم امريكا و جامعۀ جهانی منجمله افغانان مهاجر بياد بياورند آه در افغانستان شخصيت سازما
نوبت خدمت ٱنها به وطن و وطنداران » عجالتًا «های ملی، خوش سابقه و نخبه هم موجود است آه در بازی های سياسی

اعی افغانستان بايد هميشه مورد نظر اوليای امور جامعۀ نرسيده است، ولی مطرح بودن آنها در مسائل ملی و اجتم
امريكائی به اين » ؟«بنابران داآتر عبداهللا به دعوت مقامات باال رتبۀ . جهانی مخصوصًا اياالت متحده امريكا قرار گيرد

متحدۀ مسافرت مهم در چنين يك موقع حساسی آه رئيس جمهور افغانستان و هيئت بزرگ معيتی وی پايتخت اياالت 
  ! امريكا را ترك مينمايند، منحيث يک شخصيت سياسی بسيار مهم ديگر افغان وارد واشنگتن ميگردد

 
آوازۀ دوم آه اندآی بيشتر مرچ و نمك بران پاشيده شده است، همانا امكان تشكيل يك گروپ چهار نفری وزيرانی است 

 نمايند تا بتوانند از يكسو ا زتصاميم بی ثبات و بی آه به حيث خبرگان و مشاورين در اطراف حامد آرزی اجرای وظيفه
عاقبت و عاجل رئيس جمهور در امور مملكت جلوگيری نمايند و از جانب ديگر از نفوذ اينهمه مشاورين بی حد و 
حصری  آه با معاشات بلند، صرف در اطراف رئيس جمهور جا خوش نموده و هيچ فعاليت عام المنفعه ايرا به جز 

. ی، عفومجرمين وآتمان فساد و رشوه ستانی، ا ز خود ها بروز نداده اند، تحت آنترول و تصفيه قرار دهندواسطه باز
باالخره شايد اين گروه عاليرتبۀ وزيران بتوانند از فساد گسترده و سرسام آور اداری و حيف و ميل آمك هائی آه برای 

درين پالن اساسی آه واقعيت و چگونگی آن هنوز . مايندصلح و بازسازی افغانستان بايد به مصرف برسد، جلوگيری ن
 ۴برمال نگرديده است، هم شورای نظار پا پيش گذاشته و  داآتر عبداهللا را هم در همين گروپی آه افواه است آه شايد از

ی بيان نفر، يعنی داآترجاللی، داآتر اشرف غنی، لودين و داآترخليل زاد تشكيل گردد، داوطلبانه شامل نمودند، حت
در چنين موقعی ای مقامات »  !؟«برای همين امرمهم» صرف « آه جناب وزير صاحب خارجۀ اسبق راداشتند 

  .به واشنگتن دعوت نموده اند» جدًا« امريكائی 
 

طوريكه مشاهده گرديد، نظر به انتشارات مطبوعات امريكائی و بين المللی منجمله واشنگتن پوست، هيچ مقام رسمی 
البته . دۀ امريكا حاضر به ديدن داآتر عبداهللا سابق آانديد  انتخابات رياست جمهوری افغانستان نگرديداياالت متح

موسسات غير دولتی و يا متقاعدينی آه ديگر فعاليت های سياسی ندارند مانند خانم مادلين آلبريت وزير خارجۀ اسبق، 
» هواخواهان« ـــالس خصوصی ای هم در مـنازل بعضــی ازازجانب ديگر محافل و مج. ديداری با داآتر عبداهللا نمودند

بی حد و حصر مربوطين ائتالف و بدو بدو   در ايالت ورجنيا به فعاليت -Cherry Blossomويا رستوران چيری بالسم
ۀ شمال و عدۀ فرصت طلب زن و مرد شناخته شده و تعدادی هم از ناظرين، دائر گرديد آه درآنها هيچ پالنی برای آيند

سيتم فدرالی درمملکت آه البته در شرائط فعلی با موجوديت جنگ در »  سرمگسك« افغانستان به جز همان افسانۀ 
سراسر آشور، ضعف حكومت مرآزی و عدم موجوديت امنيت، سرنوشت مادر وطن را خدای نكرده به تجزيه خواهد 

  .آشاند، چيز ديگری برای گفتن نداشت آه بيان نمايد
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بيانيه ايراد مينمود، ادعا داشت آه وی به » بروکنز«  بنام امريكائیتحقيقی  عبداهللا آه در يكی از موسسات داآتر
اما نگفت آه چطور و چگونه؟ اين ! از ملت افغان و مردم افغانستان به اين مسافرت اقدام ورزيده است» !؟«نمايندگی

 واهی در يک زمان نا مناسب راهی اياالت متحدۀ امريكا نموده مردم آی ها هستند آه نامبرده را به يك منظور نامعين و
اند؟ آيا وی حامل پيامی از جانب ملت رنجديده و فقير افغان بوده است؟ چه پيامی؟ آيا مردم افغانستان آه اخيرًا با آابوس 

آتر عبداهللا را به ملل  از نا چاری و بی وسيله گی دست و پا ميزنند، داندان و عزيزان در ايران در دوزخیاعدام فرز
متحد فرستاده اند تا صدای در حلقوم خفتۀ آن بی نوايانرا بگوش موسسات حقوق بشر وابسته به آن تشكيل جهانی آه 

 سال قبل امضاء نموده اند، ۶٢ايران و افغانستان عضويت آنرا داشته و در پای اعالميۀ ارزشمند حقوق بشرآن در حدود 
 که ملل متحد جدًا  داردی در جهان فرقی فجيع افغان مظلوم و بی وسيله با ديگر کشتار ها٣٠٠٠برسانند؟ مگر قتل عام 

 به آن ها اعتراض، احتجاج و مداخله مينمايد؟ 

همه ميدانيم درين شب و روز آه فقر، فساد اداری و عدم وجود امنيت در مملكت بيداد مينمايد، مردم بی وسيلۀ افغانستان 
 اعدام های غير بشری فاميل ها و عزيزان محبوس شان درايران، با ناتوانی و بيچارگی دست با مصيبت جديدی بخاطر

آيا مگر نميشد آه داآتر عبداهللا به عوض سفر سير و سياحت بی هدف خود در اياالت متحدۀ امريكا، برای . به گريبان اند
درين جای شكی ! ی القلب ايرانی ميگرديد؟حل چنين يک معضلۀ حياتی مردم افغانستان، راهی آشتارگاه آخوند های قص

نيست آه در پهلوی علی الرغم همه مصائبی آه رژيم سفاك ايران در عرصۀ بيشتر از سه دۀ اخير بر مهاجرين افغان 
ميشد آه ازين حسن . وارد نموده است، روابط ائتالف شمال با همسايۀ غربی همه وقت ظفر نمون و حسنه بوده و هست

طوالنی، جناب داآتر صاحب سری به آشور آخوند ها ميزد آه پامال حقوق انسانی راه و روش اساسی روابط و سوابق 
رژيم استبدادی شان را احتواء مينمايد و از حال و احوال محبوسينی آه به يقين رنگ يك محكمۀ عادالنۀ بی طرف را 

 .هرگز نديده اند، با خبر ميگشت
 از شخص رئيس جمهور تا وزير اطالعات و آلتور و و زير خارجه در درحاليكه اوليای امور حكومت آابل اعم

  افغان، اآثرًا جوان و آانديد در صف اعدام در ايران از خود نشان ٣٠٠٠مصاحبات شان  بی اعتنائی خاصی در مورد 
ت اعالم نموده است، دادند، الزم بود که رهبر اپوزيشن آه داآتر عبداهللا خود را به همين عنوان بعد از شكست در انتخابا

پا پيش گذاشته، در معيت هيئتی به شمول قانون دانان وارد در حقوق بين الدول، وآالی مـــدافع و خـــبرنگاران  برای 
بر رسی احوال محبوسين افغان و چگونگی نحوۀ جرم  آنان به شمول تحقيق در دوسيه ها و فيصله جات محاآم سه گانۀ 

آن مملكت ناقض حقوق بشر، رهسپار ايران ميگرديد و با کمک »  اصًال موجود باشداگر چنين محاکمی« عدلی يی 
  .سفارت بی کفايت و بی مَسوليت افغانی از حقوق اتباع مظلوم و مهاجر وطن دفاع مينمود

 
 خاصی باور بفرمائيد آه در زمينۀ برقراری و دوام مناسبات امريكا با آنانی آه وقتًا فوقتًا در موارد بخصوصی خدمات

در آينده هم همان گاری . از آنان در عرصۀ سه دهۀ اخير تقاضا ميگردد، جای هيچ پريشانی ای موجود نيست
» خدمات« خواهد بود آه عندالضرورت بازهم به دفعات مانـــند گذشته مـــالقات های گرانقيمتی را در بدل» *«شرونی

 ۴٠ و٣٠ه در بدل اين پول های باد آورده دريشی هائی را به پيشكش نمايد و همان مغازه های بورلی هلی خواهد بود آ
ضرورت نيست که ياد آوری گردد که خدمتگاران  بنابران. هزاردالر بر بعضی ازاهالی فقيرترين مملکت دنيا سودا نمايد

  ! آمادۀ خدمت اند هميشهوفادار
  
  

  :نوت
 بعد که خاطرات وی First In مولف کتاب -عضو موسسۀ استخبارات امريکا– Gary Schroen   گاری شرون» *«

   ميباشداز سقوط طالبان
Afghanistan. َ     An Insider’s Account of  How the Spearheaded the war on Terror in  

  . خواندن اين کتاب تاريخی دلچسپ که از طريق انترنت بدست می آيد، به هموطنان توصيه ميگردد
  


