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  2۱1۲/۱۰/1۱          ق کبیر

 نظرسنجینظری به نظریات نشر شده، در 
 «خطر به جان حامد کرزی» 

و قضاوت باالی آن، امکان  زمانیمشخص محدودۀ یک واقعه گرم روز در یک  آنی تمرکز، تأمل و ارزیابی
 ناممکن می سازد. واقعه سوابقرا بدون رجوع به اساس و  رسیدن به نتیجه گیری سالم و واقع بینانه

 

 
مجریان را ایجاب میکند. این نوع  ،«پس منظر» اصول به ارزیابی صاحب نظرانۀ یک واقعه، تأمل بر سوابق و 

ارزیابی نه تنها تصویر نزدیک به حقیقت یک واقعه را به دست میدهد، بلکه رسیدن به یک نتیجه گیری سالم و 
دلیل پورتال افغان جرمن آنالین افتخار دارد امکانات  معتبر را برای حال و آینده امکان پذیر می سازد. به همین

دست یابی به این نوع ارزیابی سالم و با اعتبار متذکرۀ باال را با جمع آوری مقاالت، مصاحبات و نظر سنجی ها در 
آرشیف های منظم در اختیار خوانندگان، محققان و مراجعین بگذارد. در اختیار قرار دادن این نوع دسترسی ها 

رای نویسندگان زمینۀ  آنرا  میسر می سازد تا در کمترین فرصت مقاالت سابق خود و یا از دیگران را دریافت ب
نمایند، همچنین میتوانند برای تأکید موضوع نوشتۀ جدید خود، ریفرنس نوشته قبلی و یا از صاحب نظر دیگری را 

 به اختیار خوانندگان بگذارند.
 

مبنی بر شرایط امضای قرار داد امنیتی و اعمال منفی امریکایی ها در منطقه  دولت افغانستان قابل درکتقاضای 
مانند اعتبار بی حد و حصر بر پاکستان و به قدرت رساندن یک حکومت متشکل از تنظیم های جهادی با گذشتۀ 

ظر شاهکار های جناب کرزی و تیم من سیاه و مردود شان را هیچ افغان واقع بین انکار کرده نمی تواند. اما اگر پس
کاری اش را در مدت دوازده سال مد نظر بگیریم، ما را بیاد روز های اخیر داکتر نحیب هللا می اندازد که در ماه 

دهد، ولی گذشتۀ تاریک او مجال آنرا برایش  حاالت را از بحران نجاتهای اخیرش با تمام قدرت تالش کرد که تا  
راشیب نابودی سقوط کرد که این نه در آنوقت و نه امروز آرزوی هیچ افغانی که وطن خود را نداد و افغانستان درس

 دوست دارد ، نبود و نیست.
 

کوتاهی های عمدی و غیر  هو همـ سالۀ حامد کرزی از حوصلۀ این نوشته خارج است، 12بر شمردن ناتوانی های 
به همه افغانها  امد کرزی و همکاران و مشاورانش میباشدح که بیشترین مسؤولیت آن به بدوشعمدی این دوره 

 چون آفتاب روشن است و ضرورت برشمردن آن درینجا نیست.
 

فیصد قبول  0۱تا  ۲۱صالحیت و استقالل عمل حکومت مرکزی در امور داخلی  را اگر بدبینانه حد اقل حدود 
قول صورت نگرفته است. بگونۀ مثال با قاطعیت کنیم، دیده میشود که از آن صالحیت محدود هم هرگز استفادۀ مع

تم های کامپیوتری وارد سلسان های ملی خود را در سیافغانستان میتوان گفت، هیچ کشور خارجی مانع نشده بود که 
ادغام سپرده شد که   فرد معلوم الحالیبه  کرزی حکومت، اما در افغانستان این وظیفۀ سرنوشت ساز از طریق دنکن

انی را تا حد توان اصطالحات ایر در زبان دری  و شده، از سیستم های جدید کمپیوتری محوملی پشتو لسان 
مختلف به  طـُرقچندین بار از  هزمین یندرالین نافغان جرمن آند. نمود معمول ومفهوم دریجاگزین اصطالحات 

با انگاشته شد و همه نادیده و نا شنیده  لی متأسفانه کهو فرستادپیام و اشخاص  ذیقدرت در دستگاه دولتی لین ؤومس
 هیچ نوع اقدامی صورت نگرفت.درد باید گفت که 
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در این باره مقالۀ مفصلی منحیث هوشدار جدی نوشت که قسمت اخیر آنرا در لینک آتی  پورتال افغان جرمن آنالین
 و مقالۀ مکمل را در پایان این مقال می توانید مطالعه کنید.

- و منافع ملی کشورهای مربوط به آن اهمیت زبان ها درتکنولوژی جدید و آینده -اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود
  نتیجه گیری و بخش اخیر

  که نن اقدام و نه کړو سبا به ناوخته وي
دال جایی بسی افسوس است که یک تعداد از وکالی ملت در زیر سقف ولسی جرگه )خانۀ ملت( روز ها را در ج

نامگذاری پوهنتون و دانشگاه سپری می کنند، غافل از اینکه هر دوجانب )طرفداران پوهنتون از محو شدن ادغام 
زبان پشتو در سیستم های کمپوتری در خوابند( و ) کسانیکه در خدمت ایران و هجوم فرهنگی آن هستند برای کلمۀ 

در سیستم  فارسی ایرانکشور ما به نفع  زبان دریاغلب  احتمالدانشگاه یخن پاره می کنند و غافل از آنند که به 
دیگر ضرورت وجود یک زبان با دو اسم مختلف  نمی  فارسی سازی زبان دریهای کمپوتری حدف شود چون با 

 .) باشد

در این اواخر جناب کرزی از توطئه های بین الملی بر ضد افغان ها خصوصاً قوم پشتون سخن راند، بدون اینکه 
 فکر کرده باشند که آیا شخص خود شان یک بخشی از این توطئه نخواهند بود؟؟ یک لحظه

 

ـیس جمهور را بسته و او را فاقد صالحیت و اتوریته می دانند و ادعا دارند که ئآنعده هموطنانی که دست و پای ر
ـیس جمهور دست و پا بسته ئپس برچنین یک ربدست امریکایی ها و ناتو است   ها صالحیتهمه اصلی ۀ سرچشمـ

حال آنکه این بهتر نخواهد بود که استعفی سردار محمد داوود خان را سرمشق خود قرار بدهند و فاقد صالحیت 
 "حال بدستم آمده، ایال دادنییش نیستم"  : ندـیس جمهور زمانی گفته بودئهمین ر

 

 :باشد وظیفه صدارت می تواند سرمشقبخشی از متن استعفای سردار محمد داود خان از 
بعقیده من از خدمت با صداقت مملکت و خدمت خلق مقدس تر چیزی نیست، و اگر حیات برای یک انسان ارزشی 
دارد باز هم ارزش و قیمت حقیقی آن در همین است و بس. این عقیده، مخصوصاً در پست های حساس و پر 

توانند طور شایسته وظایف و مسئولیتهای اداری و وجدانی خود را مسئولیت، تا زمانی ارزش دارد که اشخاص ب
انجام دهند، ولی همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمعاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و 

 بازهم بوظیفه دوام بدهد، بعقیده من گناه است.
 

 مطلقاکثریت اساسی  گروپبدو به آسانی ن نظریات وصول شده در بخش نظر سنجی افغان جرمن آنالین را میتوا
 .تقسیم کردمشترک  ههبا یک وج مطلقاقلیت و 
 

  خوشبین نبوده شک دارند و تیم کاری وی یس جمهور کرزی ئر« پس منظر»به سوابق و ءمطلقی که با اتکااکثریت
افغانستان را از بحران موجود به ساحل نجات  ،سرنوشت سازو که جناب حامد کرزی بتواند در این مقطع تأریخی 

 .سوق دهد
  و نادیده گرفتن پس منظر کرزی و تیم کاری او مطمئن هستند  زمانیمشخص به یک محدودۀ  ءاتکابا مطلق اقلیت

 که جناب کرزی این کشتی شکسته را به ساحل نجات می رساند. 
باشند، یعنی آرزوی بیرون رفت از حالت ولی جای مسرت است که هر دو گروپ شامل یک وجهه مشترک می

 موجود به معنای تغییر، عبور، تکامل و انتقال بصورت مسالمت آمیز، نه از راه خشونت، انقالب و تخریب. 
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