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 ۵۱/۵۱/۴۱۵۲                 دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 !وؼم چربدر، لصاب کندن ؼم جان دربز 
 

برای همه در گمی" و "منالشات" و حالت "نگران کننده"،  در همه شاهد آن بودیم، که پس از ماه های طوالنی "سر
حامد  جاللتمآباساس منبع "شپیگل"،  برباالخره،  " خاتمه یافت،بین دو تیم "منالشه ،از کشور داخل و خارج

سال حکومت، بیانیۀ "تودیعی" خود شان را در برابر  ۵۲م، پس از ۴۱۵۲سپتمبر  ۴۲کرزی، روز سه شنبه 
 متوجه ،بوعاتی، منجمله نشریۀ "شپیگل"طت مختلؾ ممؤموران و کارمندان دولت، ایراد نموده اند. بسلسلۀ گزارشا

موضوعات خاصی گردیده است، که توجه برخی از 
، به خود جلب نموده است. درینجا فمط به هم محافل را

هم از  راۀ "شپیگل" خاطر ذکر چند کلمه، عکس منتشر
، که در لسمت فولانی و پایان عکسنظر می گذرانیم، 

سطر در : دیده می شود، بطور مختصر یندچمطالب 
ایاالت رئیس جمهور جدا شدنی: کرزی، باالیی عکس: "

 " است. ساخته مالمتمتحدۀ امریکا را به خود خواهی 
 

یک وداع در بین دوستان ، طور دیگر سطر پائینی: "ر د
حامد  مهور رفتنی افؽانستان،رئیس ج .رخ می دهد

لرار داد. سفیر  ضربه، ایاالت متحدۀ امریکا را در یک بیانیه در برابر همکاران حکومت، مستمیماً مورد کرزی
 ."کم دیپلوماتیک نشان می دهد ،ایاالت متحده ضربت ممابل

 

صرفنظر از تفصیل، بعد از "حل و فصل" منالشات، بین دو "تیم"، کاندید، که در نهایت از توافك بر تشکیل 
همین منبع  م بر طبك گزارش۴۱۵۲سپتمبر  ۴۲تؤریخ "حکومت وحدت ملی"، خبر داده اند، درست روز دوشنبه، 

 اشؽال وظیفه نموده است.جدید،  رئیس جمهور "شپیگل"،
 می رفت، خبر داده شد، که فردای آنآنطوری که انتظار 

روز، لرارداد های، تؤخیر یافتۀ شناخته شده را، با ایاالت 
سانید. ربا "ناتو"، به امضاء خواهد  چنان هم متحدۀ امریکا و

می خوانیم:  رئیس جمهور جدید، در سطر فولانی عکس
رئیس جمهور جدید، ؼنی می خواهد توافك امنیتی "افؽانستان: 
لریب یک سال طوالنی حکومت در سطر پایان می خوانیم: "  "ت متحدۀ امریکا، به امضاء رساندرا با ایاال

افؽانستان از امضاء توافك امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا، امتناع ورزید. رئیس جمهور جدید ؼنی، حال می خواهد 
  ."تالفی کند اآنر

 

می بینید، لرارداد یاد شده در حضور رئیس جمهور جدید و تعدادی از  بعدی بعد، طوریکه در تصویرروز 
م، به ۴۱۵۲مبر سپت ۲۱، درست، به تؤریخ کشور شخصیت های سیاسی دیگر

اجتماعی  –بر طبك شیوۀ کار این مجلۀ سیاسی امضاء رسیده است. 
: "توافك امنیتی: لوای نظامی "مصور"، در سطر باالئی تصویر می خوانیم

 " لی اجازۀ ماندن را در افؽانستان دارند.بین المل
 

یک سال طوالنی، مشابه با عکس های دیگر، در سطور پائین می نویسد: "
 امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا،علیه توافك  حکومت افؽانستان، با لجاجت،

بر طبك آن، حال رئیس جمهور جدید، ؼنی به امضاء رسانید.  - لرار گرفت
عسکر ایاالت متحده در هندوکش  ۵۱۱۱۱همین سال، می تواند، بعد از ختم 

 ."مستمر بمانند
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بشمول "بی بی سی" و سایر  عالو از "شپیگل"، نشرات متعدد آلمانی و هم چنان، رسانه های دیگر بین المللی،
 اند.داده  مشابه از جریان "انتمال لدرت" در افؽانستان، گزارش روزنامه ها،

 

، که یک (Süddeutsche Zeitung)درینجا، خلص بعضی از مطالب را، از روزنامۀ "زوید دویچه سایتونگ"
  می باشد، یاد آور می شویم:آلمان روزنامۀ "پر تیراژ" 

 

ختم دورۀ کرزی در افؽانستان. کش با نشر این عکس در "صفحۀ انترت" روزنامه، خلص خبر، تحت عنوان، "
 ه،ما" به اد۴۲/۱۲/۴۱۵۲."، گزارش می دهد. "سیاست: تؤریخ رفت، اما کالؾ نخ یا تسمه ها می ماندکنندۀ رشته 

کائی ها را به سوء لصدها جان به سالمت برد و امریاز رئیس جمهور افؽانستان متصل خط سرخ می خوانیم: "
و از حامیان و را برای اشرؾ ؼنی خالی کرد. اما سیستم متشکل ا یحال حامد کرزی جا خشم بزرگ سوق داد.

به جان او یاد نموده است.( )منبع: سایت  "سوء لصد"." )نشرات "بی بی سی" هشت بار از دفساد، زنده می مان
 (روزنامه، در پایان عکس اولی نشانی شده است.

 

بت و منفی این بی شمار، جوانب مث  در نشرات ؼربی
مین . در پایان هنشر شده است بطور مختصر،سالها 

هم چنان تذکر داده می شود: ، عکس مانند سایر منابع
برای نخستین بار، در تؤریخ افؽانستان، حامد کرزی به حیث رئیس حکومت، بعد از انتخابات، بطور داوطلبانه ممام "

 ." مطلب فوق با خط درشت، بار دیگر نشر می شود.را واگذار می شود
 

سابك نظران خارجی در مورد رئیس جمهور  ارشگران و صاحبگز
، بطور ها سیاری از افؽانافؽانستان، با فرق فاحش از طرز دید، ب

"، "جهادی" و ؼیره به شمول های مشخص، اشخاص دور "البی
نظران" مهاجر افؽانی می نویسند. خارجی ها،  در مورد  "صاحب

سیاستمدار افؽانی می  از یک آن ،خصوصیات و ظرفیت های
نویسند، که از آنها، انتظار "نمش" مإثر در مناسبات بین المللی داشته 

 باشند.
 

روز از انتمال لدرت می گذرد. برخی از نویسندگان  ۵۱ کحال این
می نیز افؽانی، متوجه "اجراآت" حکومت جدید در همین چند روز، 

از"اعتراضات" تا "استمبال" با متون مختلؾ، دیده می شود. داغ ترین موضوع ، خبر نامگذاری "میدان  باشند.
. در یکی از نوشته ها، گردیده استهوائی" و یا "تعیین مسکن" برای رئیس جمهور سابك در تبصره های آنها شامل 

جناب  ،اسبك از موضوع "خطرات" امنیتی در برابر حیات رئیس جمهور
 حرؾ زده شده است. نیز  کرزی، حامد

 

در حالیکه دیگران، به مفهوم "امتیاز"، نگریسته، بعضاً، از توضیحات آنها هم 
چنین انتباه حاصل شده می تواند، که  گویا حکومت جدید، "باید" در هر 

جهادی"، و این چنین نویسندگان، هدایت  های تصمیم، لبالً از محافل "البی
بر دلیك باشد، که "سیستم" دولتی افؽانستان،  امنیت بخواهد. حال اگر این خ

رئیس جمهور سابك را تحت خطر دیده، چنین تدارکات را گرفته باشد، که دیگران آنرا "امتیاز" ؼیر مستحك می 

 دربز حامد کرزی در وضعیتی لرار می گیرد، که ضرب المثل: "  جاللتمآبدانند، جناب رئیس جمهور سابك، 
 "، جای استعمال خود را می یابد. وؼم چربدر، لصاب کندن  ؼم جان

 

م، در سطر باالیی عکس ۴۱۱۵همین روزنامۀ "زوید دویچه سایتونگ" در گزارش آن، با نشر این عکس از سال 
  ".دید روشن غیر قابل بازیگر قدرتمند در یک سیستم نا مرئی ومی نویسد: "
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که یک مرتبه با حامد  انیکست، آؼاز می کند: "به این عبار، گزارش مفصل خود را گزارشگر روزنامۀ آلمانی
رئیس جمهور افؽانستان، در  ، از دلربائی و افسونشده انده بدست آورد ۀ، مشتاق لحظندکرزی صحبت توانسته ا

 ، سخن ها دارند... این شهرت"ادب"...... "شعر" و  با تعلیم و آموزش وعالله به "کلتور"او  های رابطه با دلچسپی
 ...در ممابل سإال  ... کردحامد کرزی از سفرای ممیم وداع  می  نمود ولتی می در مورد او، روز شنبه صدق

م، ببعد رئیس جمهور ۴۱۱۵حامد کرزی از سال . ه استداد سفیر، با یک شعر و یا مموله، به زبان انگلیسی جواب
 ."دوشنبه ممام را واگذار شد..در روز  ..دو دوره انتخاب گردیده است. در افؽانستان بوده،

 

زیرا هیچ رئیس دولت افؽانستان، لبل از او، "  " تعریؾ نموده، می نویسد:هیجان انگیزاین رویداد را گزارشگر " 
بیگانه های زیاد، نصیب  این تعجب به کمکتخلیه نه نموده است.  ،ممام را از رأس دولت به رضایت و یا حتی زنده

کرزی شده است: افؽانستان در روز دوشنبه، اولین انتمال لدرت دیموکراتیک و صلح خواهانه را در تؤریخ آن،  
، از م۴۱۱۵.. این سرنوشت برای کرزی لبالً معین نبوده است، زمانی که در خزان سال تجربه خواهد نمود.

سازد و مولؾ رهبری را در رأس لوم می  دد، الوام را متشکل پاکستان داخل وطن خود در شهر لندهار می گر
سال عمر داشته است. پدر ایشان دو سال لبل به لتل رسید. اسباب  ۲۲. در آنزمان کندمی لدرتمند، پوپلزایی اشؽال 

 "وساطت را پدر در وجود او دیده توانسته بود...
 

م، حین "انتمال" لدرت از "برهان الدین ۴۱۱۵دسمبر  ۴۴لابل تذکر می باشد، که با وجود شرایط متفاوت، در 
از  ، به "حامد کرزی"، هم چنانربانی"، "رئیس جمهور اتحاد شمال"

طرؾ برخی از "ژورنالیست ها"، مشابه به این انتمال، یک "والعۀ 
بدون "حادثۀ" مهم، از جانب هم  آن روز راتؤریخی" توصیؾ شد، 

لدرت اصلی محافظوی و سازمانده،  .نموده اند"مخالفین" دولت، تعریؾ 
توانمندی و "چتر" لوت های معلوم خارجی بوده است، که دارای چنان 

تصویر روز انتمال لدرت، چنین است، که در رسانه بوده اند.  امکانات،
رئیس جمهور  جاللتمآبها، نشر شده است. جریان سفر آنزمان خود را، 

حامد )در پایان عکس: "شته اند.حامد کرزی، در بیانیۀ  "تودیعی" بیان دا
 ."(کرزی سوگند ممام را ادا کرد

 

م، تدویر انتخابات افؽانستان را ۴۱۵۲"انتخابات" برای ریاست جمهوری در سال  مطبوعات ؼربی، در آستانۀ آؼاز
، که انتخابات صورت می ددر "حالت اضطراری" تعریؾ می نمودند، از زبان رئیس جمهور سابك خبر می دادن

گیرد و انتمال "لدرت" هم، به "خوبی" و "صلح آمیز"، رخ خواهد داد. همه مکرراً می نوشتند، که  چون رئیس 
برای بار سوم، نمی تواند "کاندید" شود، از همان آؼاز،  لت، بنا بر، لیودات لانون اساسی،جمهور بر حال در آنو

مخالفین او با استفاده از "میدیای" ارزان و آزاد ، ، تدویر نماید" را حکومت"متعهد" بوده است، تا "انتخابات
 ."الکترونیکی"، همیشه با بد گمانی و تردد تبلیػ مؽشوش کننده، به راه می انداختند

 

از فضای  ،به خصوص در اشارات، "شپیگل" و هم چنان درین "روزنامه"طوریکه درجمالت فوق می بینیم، 
با ایاالت متحده، از حاالت و هم "شپیگل" از روابط  حامد کرزی، رئیس جمهور جناب می آید که هم برمناسبات، 

، نزد مسئولین هر دو جانب ی اصلی و جدی، در حمیمت، می تواند، والعیت هانموده اند"خشمگین" نیز یادآوری 
سیات معلوم باشد، که احتماالً در مطبوعات، ممکن بطور کامل، نشر نشده باشد. نویسندۀ این مطلب می کوشد، به حد

 و جذب "شایعات" در ذهن راه، ندهد.
 

م، در ۴۱۵۵، که در سال را از نظر می گذرانیم "شپیگل"ۀ مجل درینجا، تحلیل یکی از اعضاء "هیؤت" تحریر
. در بارۀ "افؽانستان"، به نشر سپرده است( ردگ: دهمین سال"بن" )کنفرانس دوم رابطه با کنفرانس "بین المللی" 

در رابطه با "لرار" گرفتن  ،ببعد م۴۱۱۵درین متن، کیفیت و ماهیت مناسبات ایاالت متحدۀ امریکا، الالً از سال 
روشن می گردد. ، تبرخوردار بوده اس آن کشور،جناب حامد کرزی، در رأس ادارۀ جدید افؽانستان، که از حمایت 

طالبان و تمویل کنندۀ آنها، "اوساما بن الدن"  –دن رژیم ده سال لبل، بعد از ران: »...  در جایی چنین می نویسد:
(Osama Bin Laden ،از کابل ،)از  ،"بن"نفرانس تدویر یافته در پیترسبرگ بوسیلۀ مداخلۀ نظامی ؼرب، در یک ک
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 4تر4له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

،  خوش برگزیدۀ امریکایی هان در جست  جوی یک رئیس انتمالی بوده اند. به عنوان آلمان، هیؤت های افؽا
در یک پناه گاه  ،پشتون"، حامد کرزی نام داده شد، که در حالت گرسنگی و لرزه از سرما –"شانس"، "سرکردۀ 

درللب آسیا، از  ،کوچک( در نزدیکی لندهار، زانو زده نشسته بوده است، از این کشور ویران از جنگ اطاقکوه )
 (.۲۱/۵۵/۴۱۵۵)"شپیگل"، تؤریخ «طریك تلیفون "ستاالیت"، جواب موافمت داده است...

 

به حیث محبوب و معشوق ؼرب ارتماء کرد. کنفرانس "کرزی به زودی خبر نگار این روزنامه، می نویسد که: 
رئیس جمهور ساخت. در سال  و او را گرفتم، در مورد "سرنوشت" افؽانستان، تصمیم ۴۱۱۵"پیترسبرگ" 

م، از جانب مردم انتخاب شد..."  البته، این روزنامه ها در همه مراحل انتخاباتی افؽانستان، از ۴۱۱۲م و ۴۱۱۲
 . گزارشات "جعلکاری" هم خودداری، نه نموده اندنشر 

 

 در حال حاضر از م، ممایسه نمود،۴۱۱۵در جایی ازین گزارش مفصل، که حالت امروز افؽانستان را با سال 
" دیده می شود. "مرگ و  درین رابطه می نویسد: " در کابل ... مثالهای زندگی بهتر نیز نام برده است."شگوفایی" 

م کمتر از یک میلیون طفل در مکاتب دیده می شده ۴۱۱۵میر اطفال حتی به یک پنجم نزول کرده است. در سال 
میلیون اطفال و نوجوانان شامل مکاتب اند، در  ۵۱ امروز نمی شده اند. اند، که در صؾ آنها دختر ها، تمریباً دیده

میلیون افؽان امروز از تلیفون استفاده می کنند. امروز تولید نا  ۵۲میلیون را دخترها، در بر دارند.  ..۲جمله 
 فیصد را گزارش می دهد." ۲.۱خالص کشور، یک آهنگ رشد 

 

 به حیثو  "لابل احترام"جناب حامد کرزی به عنوان شخصیت  
در همین . در شرایط دشوار یاد شده استزنده ماندن"  مند"هنر

ایشان نیز یاد شده، بطور  "سوء لصد به جان"گزارش هم چنان از 
او همواره دشمنی خود را با مشخص چنین تذکر داده می شود: "

گذاشت تا محافظین  امریکا مستدل به پیش برده، در عین حال
ز او حفاظت نمایند. او حامیان سیاسی غرب را با امریکائی ا

شدت خشمگین ساخت و چنان غیر قابل محاسبه، به پیش برد، که 
در واشنگتن گاه گاهی هم او را، فاقد صالحیت و فاقد عقل سلیم و 

 یا مالیخولیائی، دانستند..."
 

در افؽانستان هم چنان، طوری همین روزنامه، با نشر این عکس، که در تصویر می بینید، انتمال لدرت را  طوری
.( مجبور اند، تمسیم ت چپ( و اشرؾ ؼنی )رئیس جمهور ..است که: "رلیب ها عبدهللا عبدهللا )سم شده تعریؾ

 لدرت نمایند..."
 

 پایان
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