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 1۱/۳3/۳۳13         عبدالرشید قدوسی

 رئیس جمهور افغانستان پیرو کدام مشی است؟

رئیس جمهورافغانستان، محترم حامد کرزی، علیه « نا درست»و بدتر از همه،  « اظهارات تحريک آمیز»با 

نخواهد بود،  ، که ممکن حال خود ايشان هم بر آن اظهارات پشیمان باشند، تشويش بیمورد«اياالت متحدۀ امريکا»

، «کودتاهای جديد خزنده»برای فعالیت های مختلف سرپوشیده، در جهت سازماندهی « تحريکات»که ممکن اين 

های آنها، در « مهره»و امثالهم، که « طالبان»و « حقانی»، «گلبدين حکمتیار»، چون «بنیادگرايان»تحت رهبری 

 .بزرگ بوده باشد مقامات مسئول دولتی، حامد کرزی حضور دارند، يک خدمت

، قبل از اينکه در کدام مناسبت و يا درمحافل بیانیه ايراد «جمهور»بحیث تبعۀ افغان می پرسم که آيا محترم رئیس 

و صورت « نورم ها»آيا احساس نیازمندی به مراعات . می نمايند، روی موضوعات می انديشند و يا خیر؟

نزد ايشان کدام مفهوم است؟ صرفنظر از آنچه تا اکنون،  که مقام  در مناسبات بین المللی،« ديپلوماتیک»اظهارات 

ايشان از جانب اياالت متحدۀ امريکا، استفاده نموده اند،  موجوديت افغانستان بحیث يک قلمرو، که تا بحال از تجزيه 

« برادران »نجات يافته است، فقط  و فقط حمايت اياالت متحدۀ امريکا و متحدين آن، بوده است، در غیر آن 

پاکستانی و ايرانی آقای رئیس جمهور، از مدت ها قبل، اين کشور را، طوريکه در جنگ داخلی، اهداف آنها افشاء 

اينکه بنابر کدام عوامل، بعد از قريب ده سال جنگ داخلی . شده است، پارچه پارچه و تحت ادارۀ خود می آوردند

قوای »آن، در خاک افغانستان، آنهم بعد از سالهای دشوار جنگ با افغانستان، پای اياالت متحدۀ امريکا و متحدين 

کشانیده شده است، تاحدی روشن است، بشرط آنکه در ديد و بررسی از خونسردی کامل و درک مسائل « شوروی

و غیره جمالت عام، « نژادی»و يا « مذهبی»و موضعگیری های « پیش داوری ها»داخلی و بین المللی، بدون 

 .، استفاده شود«نهعوامريبا»

خونسردانه بعد از آغاز جنگ، « بیالنس»م، پس از يکسال، ۳۳۳۳اکتوبر  ۷بتاريخ « نويس دويچلند»درروزنامۀ 

اکتوبر  ۷بتاريخ » :در رابطه با سیاست اياالت متحدۀ امريکا، بدست نشر سپرده شده است، که در آغاز می خوانیم

، در سطح بحر ، شنیده می شد، تا بر اساس «۲۳بی  -افگن  –بمب »سال گذشته غورش تکاندهندۀ اولین طیارات 

.  ، سالح کشتار جمعی را بر افغانستان بیاندازند«اعالن جنگ علیه ترور»دستور،  و بنابر تصمیم کمی قبل مبنی بر

ر ترين ، با يکی از فقی«بوش»با اکثريت بزرگ موافقت عامۀ اياالت امريکا و همچنان مجامع بین المللی، حکومت 

، که در افغانستان بحمايت «اوساما بن الدن»کشور های کرۀ زمین، بر رژيم بنیادگرای طالبان آن و سازمان القاعدۀ 

انداز، وزن های مرگبار « بمب»در شرايط و احوالیکه اولین پیلوت های . طالبان عمل می نمود، اعالن جنگ داد

« علیه ترور»علیه اين کشور فقط قدم اولی است، در جنگ را رها می نمودند، واشنگتن واضح ساخت،  که جنگ 

« .سالهای زيادی دوام خواهد کرد»، « جنگ علیه ترور»معاون رئیس جمهور تأکید ورزيد، که . در سراسر جهان

 «.ممکن در زمان دوام زندگی ما خاتمه نیابد»و 

قريب يک  و « بن»بوده باشند، کنفرانس  «افغانستان»و يا « کويته»جناب رئیس جمهور فعلی افغانستان، ممکن در 

آيندۀ « ادارۀ»در نتیجۀ آن، محترم حامد کرزی، بحیث شخص اول . نیم ماه بعد از آغاز عملیات متذکره، تدوير يافت

« برهان الدين ربانی»از « صلح آمیز»م، مسئولیت امور را ۳۳۳1دسمبر  ۳۳کشور اعالن شد و وقتی بتاريخ 

 اين انتقال آرام را ممکن ساخته بود؟ آيا بر ضد طالب بود و يا موافق آن؟« قوت»رند، که کدام تسلیم شد، آيا بیاد دا
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های ايشان و « موضعگیری»و « اظهارات»در طی سالهای پس از سقوط حکومت طالبان، وقتی به برخی از 

« پالیسی»ًا به ماهیت مقامات حکومتی آنها گوش داده و يا مطالعه می نمائیم، بصراحت ديده می شود، که اکثر

جنگ »و واشنگتن،  مبنی بر « پنتاگن»، «نیويارک»م در ۳۳۳1سپتمبر « تروريستی»واشنگتن، پس از حوادث 

نمی خواهند بپذيرند، که اين .  ، يا درست نفهمده اند و يا عالقمند نیستند«آزادی دوامدار» و دفاع از« علیه تروريزم

سال، قريب به يک ونیم  1۳جهان امروز، بوده است، که در بیش از « بزرگيگانه قدرت » امر، تصمیم مستقل آن 

به « بن»دالر درين راه، بمصرف رسانیده، اين مشی   مجزا از آنچه بوده است، که بعدًا در کنفرانس « تريلیون»

ن ملل متحد معلوم الحال، در مورد آيندۀ افغانستان، تحت رهبری و حمايت نمايندگان سازما« چهار گروپ»اشتراک 

همین کشور های خارجی که با بدگمانی و بی اعتمادی مورد . و نمايندگان ساير کشور ها، بتصويب رسیده است

برای جناب حامد . حمله قرارمی گیرند، تا همین اکنون بار مصارف همچو منتقدين حکومتی را بدوش می بردارند

در حمايت « خارجی ها»آيا اين . داده شد« اد بیانیهاير»کرزی، که تا اکنون معماست، از طريق تلیفون، فرصت 

محترم حامد کرزی برای اين مقام نقش نداشته اند؟ بعد وقتی، در غیاب ايشان از جانب اين کنفرانس بحیث رئیس 

برای شان اطالع « انگلیسی»، که يک خانم بزبان شنیديم« .سی.بی.بی»ادارۀ مؤقت تعیین شدند، جريان خبررا از 

آيا در آنزمان با پذيرش اين مقام، واقعًا . (very nice)«خیلی مطلوب»: ايشان بجواب مفهوم معادل ذيل گفتند. داد

 . تمام جوانب مسائل را سنجیده بودند

ارۀ مؤثر مرکزی، ايجاد سیستم تصمیم گرفته شد، به ايشان اعتماد صورت گرفت،  دوباره احیای اد« بن»آنچه در 

اينکه ايشان و حکومت ايشان، تا چه اندازه مؤفق بوده اند، بايد خود آنها، بمردم افغانستان . حقوقی و غیر وغیره

حساسیت ها و عصبانیت های اين رئیس جمهور که تا بحال اداره و کنترول کامل کشور را در دست . گزارش دهند

های غربی و امريکا، حال روشن است، زيرا آنها برای پوشانیدن ضعف ها و نا نگرفته است، در برابر کشور 

های « معیار»روی آورده اند، با غرب بر اساس « گلبدين حکمتیار»کامی های خود شان، به مکتب ساسی 

از . مردم افغانستان به صلح و اعمار مجدد کشور ويران خود نیاز دارند. می نگرند« تنظیمی»و سابقۀ « مذهبی»

دوست آن حلقه در حکومت، نمی بینند « افراطیون»جانب ديگر، همه مردم  به کشور بزرگ امريکا، از زاويۀ ديد 

کشوری که در آن، قريب سیصد میلیون انسان، به پیروی از اديان و مذاهب و نژادهای مختلف بسر می برند، 

ی هاست، در حالیکه کشور مخروبه و جنگ دارای ظرفیت های علمی، تخنیکی، اقتصادی، نظامی و غیره توانمند

زدۀ ما، اصاًل به دوستی واقعی باهر کشور نیاز دارد، دردوستی با کشور بزرگ امريکا، سهل انگاری، سبک 

 .حرفی، اتهام و برخورد غیر دوستانه را نمی پذيرند

ا آيا گاهی هم فکر کرده صحبت نمايند، ام« شفاهی»در پرنسیپ محترم رئیس جمهورمی توانند و اختیار دارند که 

محتوا ارزيابی می کنند؟ اقاًل در بخش سیاست خارجی، مصلحت اينست « چه»اند، که ديگران بیانات ايشان را با 

دولت ها اگر بزرگ است، اگر کوچک حق دارند و . صحبت نشود« انتخاباتی»که به شیوۀ تبلیغات در محافل 

 .شده، بدون شک و ترديد و با ارائۀ ثبوت دريافت دارند انتظار هم  دارند که يک موقف رسمی، سنجیده

حال به ياد می آوريم  که قريب دوازده سال قبل، وقتی روی  ترکیب لباس  مقام محترم رئیس جمهور، حامد  

، «ايتالوی»لباس، تبعۀ « مود»کرزی، در مطبوعات غرب نیز نوشته هايی ديده می شد، که حتی يکی از طراحان 

، صدای اعتراض انجمن های «پوست برۀ قره قل»به ارتباط کاله . يشان را جالب توصیف نموده بودملبس بودن ا

رابخاطری تعیننموده « ترکیب لباس»ممکن استدر آنزمان اين . هم بگوش می رسید« حمايت و حفاظت از حیوان»

ود همچنان توجه نمايند که امید اين است، که در اظهارات خ. باشند، که فرهنگ ترکیبی وطن ما را نمايش دهند

بهر صورت .  مورد قبول اکثريت مردم ما باشد، نه مورد استقبال يک گروپ و آنهم افراطیون مذهبی جنگ طلب

. معرفی بوده اند« کنفرانس بن»، بر اساس فیصلۀ «رئیس ادارۀ مؤقت»م، بحیث ۳۳۳1در آنزمان، يعنی در سال 

صرفنظر از اينکه با انجام چه نوع انتخابات، پس از دونیم . دارد شان جريان« رياست جمهوری»حال دومین دور 
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سال دورۀ مقدماتی و مصارف بی حساب کمک های خارجی و رهبری سازمان ملل متحد  و سفیر اياالت متحدۀ 

همه « رئیس جمهور»امريکا، برين کرسی نشسته اند، اما منطق ساده حکم می کند، که بايد خود را اقاًل خود بحیث 

اين چنین . ، نیستند«حقانی»و « گلبدين حکمتیار»، «طالبان»از نوع « بنیادگرای افراطی»همه اتباع، . تباع بدانندا

از زبان رئیس . اظهارات را برای هر دو جانب و هم برای همه دوستان يکديگر، خیلی مضر و خطرناک می دانند

 .جمهور خود، اين چنین ادعا را انتظار نداشته اند

عالوه . که حکومت افغانستان تا دو گوش در کثافت کاری آن غرق  است، همه مردم سهم ندارند« د اداریفسا»در 

« ضد غرب»و غیره دوستان ايشان، بصورت عام « حقانی»و « گلبدين حکمتیار»، «طالبان»از اينکه همه، مانند  

را به « طالبان»م، آمدن 1۱۱۱ال ، نیستند، برخالف مردم تشنۀ صلح وخسته از جنگ، حتی در س«ضد امريکا»و 

برهان الدين »، در رأس «تنظیم ها»آنها بیهوده امید داشتند تا از مصیبت های جنگ داخلی . فال نیک گرفته بودند

، رها يابند، که جناب حامد کرزی هم ممکن به «گلبدين حکمتیارو جنرال عبدالرشید دوستم»و ياران او با « ربانی

 .، در سازمان ملل متحد، تعیین شده باشند«مال محمدعمر»حیث  سفیر و نمايندۀ خاص ب« نیک»نسبت همین فال 
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