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 70/11/2712                 ینزیرآاحسان هللا 

 ملك غریب مانند افغانستان قانون اساسى را چه میكند؟

با جمعى از مسؤوالن  م 2712شمسی برابر با سوم نومبر 1131عقرب  11جمهورى كشور، روز شنبه  رئیس كرزى حامد

رسانه هاى چاپى، صوتى و تصویرى، تحلیلگران امور سیاسى، نظامى، اجتماعى و اقتصادى و منتقدان فعال بیطرف و با 

 .طرف كشور مالقات كرد

درین کنفرانس كه بعد از اداى نماز ظهر و صرف طعام چاشت در ارگ ریاست جمهورى صورت گرفت، بیش از یكصد نفر 

رسانه اى، تحلیلگر و آگاهان امور، دست اندركاران رسانه ها، وزیر اطالعات و فرهنگ، داكتر سپنتا مشاور از مسؤوالن 

امنیت ملى و زلمى هیوادمل وزیر مشاور در امور علمى و فرهنگى و عده ای از همكاران دفاتر سخنگوى و مطبوعات 

 .ریاست جمهورى اشتراك نموده بودند

رى گفت كه این جلسه خالف معمول گذشته كدام نطاق معیین ندارد و جلسه را خودش آغاز در آغاز کنفرانس رئیس جمهو

وى اطمینان داد كه . رئیس جمهور گفت كه افغانستان وطن كل افغان هاست و توسط خود این مردم نگاه شده مي تواند. نمود

بودند طى كرده اند ولى قسمتى هنوز باقى  آغاز كرده 2771مردم افغانستان یك قسمت طوالنى و مشكل سفرى را كه در سال 

وى گفت كه راه باقیمانده به  اندازۀ راه طى شده دشوار و سنگالخ و خارزار نیست ولى خالى از مشكالت نیز نمي .  است

 .باشد

رئیس جمهورى به سخنان خود ادامه داده گفت كه شما اهل مطبوعات نظریات مرا در ده سال گذشته و در مراحل مختلف 

شما . شنیده اید كه همه محصول تجربه، تحلیل و معلومات خودم بوده و بعضاً مرا وادار ساخته تا چیزهاى را آشكار بیان كنم

خدا كند كه تحلیل . بعضى حاضرین گاهى با تحلیل هاى من مخالف بوده و نظریات خود را در تلویزیون ها منعكس ساخته اید

 .تحلیل من تا حال تغییر نكرده و پا بر جا ایستاد هستم. شما درست ثابت شود و از من نادرست

وى گفت كه من . رئیس جمهور بعداً با قاطعیت گفت كه دنیا به افغانستان بخاطر جنگ علیه تروریزم نیامده، بلكه اهدافى دارد

نه زور آن )را دارد  به خارجى ها گفته ام كه افغانستان نه مخالف اهداف منطقوى و جهانى شماست و نه توان جلوگیرى شما

 .، اما ما میگوئیم كه اهداف منطقوى خود را طورى پیش ببرید كه به منفعت افغانستان نیز باشد(را دارد

رئیس جمهورى بعداً به مسئلۀ پروپاگند رسانه هاى غرب پرداخته و گفت كه بعضاً اخبار رسانه هاى غربى نظریات حكومت 

مه رسانه اى و باالخره نظر رسانه اى كه همه علیه افغانستان به جنگ تبلیغاتى شان است، بعضاً نظر نیمه دولتى و نی

رئیس جمهور گفت كه آنها میخواهند حكومت افغانستان را ضعیف ساخته و  زیر فشار بگیرند تا منافع . مصروف شده اند

 . خارجى ها بیشتر در نظر گرفته شود

ى ها چه میخواهند؟  وى گفت كه امریكا مي خواهد قرارداد امنیتى بین رئیس جمهور بعداً به همین نكته پرداخت كه خارج

افغانستان و اضالع متحدۀ امریكا بگونه ای امضا شود كه منفعت خودش بیشتر باشد ولى من بحیث رئیس جمهور مي خواهم 

اه ها، مبارزه علیه تروریزم، روابط مثالً مسئلۀ تعداد پایگاه ها، مسئلۀ نقش پایگ. كه منفعت افغانستان بیشتر در نظر گرفته شود

از یكطرف ظاهراً با ابرقدرت ها همكار هسیتم  و از طرف دیگر در مجادله . با همسایگان، مصونیت حقوقى عساكر و غیره

 .هستیم و پیشبرد این اهداف مشكل است

شما از ریاست جمهورى و  رئیس جمهور بعداً در قسمت حوصله حكومت در برابر رسانه ها گفت كه من در برابر انتقاد

 .حكومت عكس العمل نشان نداده ام
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تا وقتیكه من . آزادى مطبوعات در كشور ما بى نظیر است. انتقادات شما گاهى بجا بوده و گاهى بیجا، ولى من شكایت نمى كنم

خود را بدست آورم و گپ حاال شما دعا كنید تا من زود خالص شوم تا آزادى بیان . اینجا هستم این آزادى وجود خواهد داشت

 .هاى خود را بگویم

رئیس جمهور بعداً به یك مسئلۀ بسیار مهم و حساس رسیده و گفت كه در دنیا بین انتقاد از حكومت و منافع ملى فرق وجود 

اض وقتیكه ماللى به تفنگ زده شد، همه صداى اعتر.  پاكستان مطبوعات خوب دارد و از منافع ملى خود دفاع مى كند. دارد

ببینید وقتى تضاد منافع . درینجا ده ها ماللى به تفنگ زده شده اند، ولى صداى متحد اعتراض شنیده نشده. خود را بلند كردند

در هند و امریكا نیز همچینین . بین افغانستان و پاكستان رخ مي دهد، تمام مطبوعات پاكستان پشت حكومت استاد مى شوند

 .پشت رئیس جمهور جمع شدند تا جلو حوادث ناگوار را بگیرندوقتى توفان آمد، همه در .  است

. رئیس جمهورى گفت كه شما در انتقاد از خود وى، حكومت و دستگاه دولتى دست باز دارید ولى روان مردم نباید صدمه ببیند

روان كشور . اشته باشیدچون شما در یك كشور آزاد و متمدن و پیشرفته آزادى مي د.  یك افغانستان توانمند به خیر همه است

 .نباید به پیروى آگاهانه یا نا آگاهانه مطبوعات غرب شكستانده شود

آنها در كشور هاى غریب حكومات آزاد نمي . رئیس جمهور بعداً گفت كه امریكا و انگلستان كشور هاى پیشرفته هستند

رئیس جمهور ضمن . و امثالهم را استعمال كردند (طلوع جان)، CNN, BBC. آنها در انتخابات افغانستان تقلب كردند. خواهند

تماس به انتخابات گذشتۀ ریاست جمهورى از داستان تقلب خارجى ها در انتخابات بر ضد او و نیز استفادۀ آنها از رسانه هاى 

خواست آمد و مي « كاى آیده»م 2773در یكى از روز هاى انتخابات . داخلى و خارجى یاد كرده و گفت كه خوب گوش كنید

كاى آیده آدم خوب بود ولى زیر فشار امریكا و دگران . خارجى ها نمي خواستند كه نتایج انتخابات اعالن شود. با من تنها ببیند

( مشاور امنیت ملى وقت)و یا زلمى رسول ( وزیر خارجه وقت)مي خواست با من تنها ببیند، من قبول نكردم و گفتم كه سپنتا 

در وقت مالقات بحضور داشت زلمى رسول، كاى ایده گفت كه پیامى از امریكا و انگلستان و . شدباید بحیث شاهد حاضر با

رئیس جمهورى گفت كه وى در آنوقت به كاى آیده .  %49.6راى برده اید و یا  %51.7فرانسه دارد و آن اینست كه شما یا 

كاى آیده گفت كه این تعلق دارد به خودت كه با ! مگفت كه اگر راى حساب شده این چطور امكان دارد كه دو راى داشته باش

است و اگر نه  %51.7غرب موافقه میكنى یا خیر؟ و تعیین رئیس اجراییه را قبول میكنى یا نه؟  اگر قبول كنى رایت 

ى رئیس جمهور گفت كه دو روز بعد كا.  من گفتم كه این فیصله را نمى پذیرم و نتایج اعالن شد. اعالن مى شود 49.6%

آیده باز آمد و گفت كه انتخابات به دور دوم رفته ولى سكرتر جنرال ملل متحد مي آید و اگر خودت رئیس اجراییه را قبول 

كنى و كار مشترك با سه نفر را كه اسماى دو نفر شان را گرفت و سومى را معرفى نكرد، آغاز كنى، در آنصورت خودت 

من این پیشنهاد را قبول نكردم و به او گفتم كه این خالف حكم قانون اساسى رئیس جمهورى گفت كه . برنده اعالن مي شوى

 ملك غريبی مانند افغانستان قانون اساسى را چه ميكند؟است كاى آیده گفت كه 

هر . به اعالنات ظاهرى غرب فریب نخورید. رئیس جمهورى بعد ازین سخن به حاضرین گفت كه این یك هشدار ملى است

حاال شما مطبوعاتیان بعنوان متخصص و . افغانستان باید به منفعت خود فكر كند. ع ملى خود كار مى كندكشور براى مناف

 آیا پیامد حرف خود را مي فهمید؟ . كاردان، روان ملت را تخریب مى كنید

ه توان محاسبات یا بمردم دنیا مي گوئید كه ما بحیث یك ملت پنجهزار سال.  مردم را از جنگ و شكست اقتصادى مى ترسانید

به مردم نگوئید كه وقتى امریكا رفت .  ملت را نكوبید. شما حكومت را انتقاد كنید ولى ملت را تقویه كنید.  بعدى خود را نداریم

طالب چطور مى آید؟ اگر ما ایستاد شویم چطور مى آید؟  اگر . امریكا رفت طالب مي آید.  تو هیچ هستى و زیر پاى میشى

 ى و توپ و تانك دارد، ما مى بازیم ولى اگر طالب با چپلك و كالشنكوف مى آید چطور ببازیم؟طالب قمر مصنوع

رئیس جمهورى بعداً گفت كه اگر طالب ازین وطن است باید جور بیاییم ولى اگر بیگانه است بروید و در سرحدات وطن تان 

 .بجنگید
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بیایید براى . از تلویزیون ها صداى ضد افغانستان بلند است رئیس جمهور بعداً به نشرات تلویزیون ها اشاره كرده گفت كه

ببنیید تاجران مى آیند و میگویند كه .  اما به مردم روحیه بدهید. رئیس جمهور و حكومت را بكوبید. تقویت وطن كار كنید

 .بازار ها سست شده و پریشان هستند و این هم از دست مطبوعات است

 .موافق و مخالف با هم كار مى كنند. منسجم شدند وقتى در امریكا توفان آمد همه

اگر شما واقعاً فكر مى كنید كه افغانستان بعد از رفتن امریكا با مشكالت روبرو مى شود، باید در مجالس مسلكى صحبت شود 

 .او گفت كه ويران كردن روان  مردم يك خيانت ملى است. نه اینكه روان جامعه خراب شود

فرانس به برگزارى انتخابات اشاره كرد و گفت كه رسانه ها و تحلیل گران بار ها او را متهم كرده اند رئیس جمهور درین کن

او گفت كه هزار بار بنویسید كه انتخابات دایر نمى شود، اما . كه با برگزارى لویه جرگه قصد تغییر قانون اساسى را دارد

 ه چه گفته بودید؟ وقتیكه انتخابات دایر شد، كسى از شما نخواهد پرسید ك

مطمئن . زندگى مردم تغییر كرده، البته یكعده قربانى نیز شدند. ببینید ده هزار جوان افغان در خارج مصروف تحصیل هستند

اگر غرب نباشد، ما باید . باید یك تصمیم ملى داشته باشیم. باشید كه افغانستان با رفتن نیروهاى خارجى به بیراهه نمي رود

 .اگر اژدها هستیم براى دگران باشیم نه براى خود.  ما باید خود را تقویت كنیم. مهیچكاره نباشی

رئیس جمهورى در اخیر صحبت هاى خود گفتند كه بیائید كه فیصله كنیم كه رسانه ها منافع بزرگ ملى و انتقاد از حكومت را 

جائیكه منافع افغانستان در آن مضمر باشد، در  امریكا متحد ماست تا. از هم تفكیك كنند و دنباله رو مطبوعات غرب نباشند

درین وقت رئیس جمهور به طنز به حاضرین گفت كه در گذشته ها انگلیس ها كالنكار بودند و . )غیر آن دست اش تا لندن آزاد

 (. هر كس در وقت قدرت نمایى از لندن نام مي گرفت

نفر دستان شان را بلند كردند تا صحبت نمایند، ولى درین ده ها . بعد از صحبت هاى رئیس جمهور نوبت به حاضرین رسید

جلسه فقط به فهیم دشتى، استاد رفیع، فیض هللا جالل، احمد سعیدى، جنرال امرخیل، استاد مسعود و فریده نیكزاد وقت داده شد 

تا رئیس جمهور نظریات  البته در جلسه فیصله شد تا این کنفرانس چهارشنبه آینده نیز دایر گردد. تا مختصر صحبت نمایند

 .سایرین را نیز شنیده و نتایجى مرتب شود

من با تمام گفته هاى شما موافق هستم و نظر : درین دیدار فهیم دشتى رئیس اجرائیوى اتحادیه ملى ژورنالیستان افغانستان گفت

 .من در مورد شما تغییر كرد

گیریم اما از رئیس جمهورى تقاضا كرد كه تالش نماید تا  دشتى گفت كه ما در موضع گیرى خود منافع ملى را در نظر مى

 .انتخابات ریاست جمهورى شفاف برگزار شود و در آن دخالت صورت نگیرد

وى یك بار دیگر حوصلۀ رئیس جمهورى در مورد انتقاد رسانه ها را تمجید كرد و گفت كه هر كس دیگر به شمول داكتر 

 .ولت قرار بگیرند حوصله وى را نخواهند داشتسپنتا و یا مارشال فهیم اگر در رأس د

وى از رئیس جمهورى كشور خواست تا از كسانى كه دم از آزادى بیان و دیموكراسى مى زنند اما به آزادى بیان و رسانه ها 

 .حمایت نكند و چنین افراد را از حكومت دور سازد. باور ندارند

در مواقع مهم حاضر به تشریح موقف دولت نمى شوند و مثال دادند كه  رفیع صاحب در سخنان خود گفتند كه سخنگویان دولت

دولت به هنگام آغاز حمالت راكتى پاكستان از آنسوى دیورند و سخنان سفیر امریكا در مورد خط دیورند عکس العمل جدى 

و سخنگویان ریاست این سخنان استاد رفیع مورد قبول رئیس جمهور قرار نگرفته و گفت كه وزارت خارجه . نشان نداد

 . جمهورى درهر دو مورد عكس العمل جدى نشان داده و موقف دولت افغانستان را بصورت صریح تشریح نموده اند
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آقاى . احمد سعیدى در نوبت خودش نیز آزادى بیان در كشور و حوصله رئیس جمهور در برابر انتقاد رسانه ها را تمجید كرد

رى از كشور هاى غربى موافق نبود و گفت، همسایگان ما نباید از موضع گیرى شما به نفع سعیدى با انتقاد شدید رئیس جمهو

شان استفاده كنند، وى مشكالت اقتصادى را از مشکالت عمدۀ آیندۀ كشور تلقى كرد و گفت، اطرافیان شما و ده ها هزار جوان 

 ه چه خواهند كرد؟كه در مؤسسات و انجو ها كار مي كنند و معاش دالرى مى گیرند در آیند

وى راه بندان هاى شهر كابل به وسیلۀ معاونان رئیس جمهورى را از مشكالت جدى باشندگان شهر كابل خواند و گفت كه با 

وى پیشنهاد كرد كه منازل رهایشى .  این راه بندان ها مردم از دولت بیزار شده و هر روز به حق آن دعاى بد مى كنند

ى به تعمیر سپید صدارت انتقال داده شده و قباله جایداد نیز بنام ایشان اجرا شود تا مردم ازین شر مارشال فهیم و استاد خلیل

 .رهایى یابند و آنها اصالً سیرى نداشته باشند

فیض هللا جالل استاد پوهنتون كابل نیز حین اظهار نظر خود از این كه رئیس جمهورى مخالفان و موافقان را زیر یك سقف 

مجید نمود و وى را شخص با عظمت خواند، اما از رئیس جمهور خواست تا انتخابات ریاست جمهورى شفاف جمع كرد، ت

برگزار شود و از انتقال مسالمت آمیز قدرت به مردم اطمینان دهد و برضد كشور هاى غربى و ناتو قرار نگیرد كه به نفع 

 .بیآموزد كشور نیست و از سرنوشت داوود خان و موضع وى برضد شوروى وقت

آقاى جالل پیشنهاد كرد تا رئیس جمهورى،  وزیران چاپلوس و متملق را از كابینه دور سازد و منتقدان حكومت را دوست 

 .راستین رئیس جمهورى خواند

. آقاى جالل در بخشى از صحبت هاى خود گفت كه انتقاد از رئیس جمهور آسان ولى از یكعده اشخاص دگر مشكل مي باشد

هوش كنى كه . چند روز قبل پسرش به وى گفته بود كه پدر اگر انتقاد میكنى از كرزى انتقاد كن كه آدم نرم است وى گفت كه

 .بر ضد مارشال چیزى نگویى كه ترا مى كشد

بعداً جنرال امرخیل در مورد نیاز افغانستان به اردو، پولیس و استخبارات ملى، مسلكى، مجهز و وطنپرست صحبت نموده و 

 . هاى فعلى را به رخ رئیس جمهور كشید كمبودى

استاد مسعود به نوبه خود در مورد مشكالت اقتصادى كشور صحبت نموده و از چند تا تیورى پرداز اقتصادى نام برد كه 

نظریات شان فعالً بسیار خریدار ندارد و بحث خود را با تعریف منافع ملى به پایان برد كه مورد قناعت رئیس جمهور قرار 

 .رفتنگ

بعداً فریده نیكزاد رئیس آژانس خبرى وخت در مورد افزایش بیسابقۀ خشونت علیه زنان در كشور صحبت نموده و از رئیس 

جمهورى خواست تا مسئلۀ جندر را در وقت گزینش معین ها و سایر مقامات ارشد دولت در نظر گرفته و یكعده زنان مستعد 

 .را به وظایف مهم حكومتى بگمارد

اظهار نظر هاى حاضرین رئیس جمهورى كشور بطور بسیار خالصه گفت كه من خوب مى دانم كه كى دزدى مى كند پس از 

 .و كى بلند منزل غیر قانونى مى سازد اما ما مشكل داریم و به وقت ضرورت است تا از این بار مشكالت خود را نجات دهیم

هور اعالن نمود كه روز چهار شنبه بعدى، بعد از سفر به هند و در پایان مجلس كه با اذان نماز عصر مصادف بود رئیس جم

 .اندونیزیا با همین گروپ مالقات نموده و به تبادل نظر خواهد پرداخت

وحید مژده كارشناس مسایل سیاسى در بیرون از تاالر جلسه بمن گفت كه رئیس جمهورى نظریات ما را زیاد نه شنید، ولى 

 .بیرون فرستاد كه انعكاس وسیع خواهد داشتپیام خود را از طریق ما به 

 

  پایان


