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 11/۹۰/۴۹1۲         دوکتور محمد اکبر یوسفی

 
 سخت ترین وظیفه در جهان!

 )بخش اول(
 

از جانب برتانوی ها عملی  1۰کرایه کرد. تا حد معین، این کلتور کرایه، در قرن  را نمی توان خرید، اما می توان " افغان ها
)از مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر"، پوهنتون "بن"، در رابطه با  "شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است

م، در مورد خروج قوای "ناتو" از افغانستان، که  موضوع باز نمودن راه ۴۹1۹"کنفرانس بین المللی در لندن در سال 
در بر داشته است.( آیا "رهبران ، "طالبان معتدل" و هم چنان موضوع "خریداری" قوماندانان  جنگی طالب را"مذاکره" با 

  فعلی هم کرائی  نخواهند بود؟"
 

"، در پایان سه عکس ذیل، بعد از عکس جورۀ  سخت ترین وظیفه در جهانمفهوم " 
مفهوم، در مقابل نام، رئیس این  ف" شپیگل آنالین می توان خواند."قدرت"،  در "آرشی

"آرشیف ه در حال "دوری" از مقام اند، درجمهور افغانستان، جاللتمآب حامد کرزی ک
شپیگل آنالین" دیده می شود. "جاللتمآب حامد کرزی" مطابق محتوای قانون اساسی 

بعد از سال  آنطوریکه مطبوعات نیز مکرراْ می نویسد، جمهوری اسالمی افغانستان،
پس از ختم  دو "دورۀ" انتخاباتی ریاست جمهوری، برای دور سوم حق م،  ۴۹۹1

"کاندید" شدن نداشته اند. طوریکه می بینید، همین مفهوم، بحیث عنوان این مطلب 
است و  "سخت ترین وظیفه در جهانکه این وظیفه تا چه حد " ت. نویسنده در بارۀ  این موضوع،معلوماتی تعیین گردیده اس

جناب حامد کرزی افتاده است، توان دریافت همه جانبۀ حقایق را  چگونه، به دوش
ندارد. خیلی دشوار هم خواهد بود، تا دقیقاً ثابت نمود، که کدام عوامل و کدام نوع 

"، نصیب "، این "شغل" را در "دنیای امروز"مهارت"، استعداد و آمادگی های "فردی
، حین تصمیم و تصویب برقرار  ایشان ساخته است. آیا مناسبات کار فرما و کارگر

و دروازه های بسته، بحیث پوشش برای دست ها  ی ممکنبوده است، یا خیر؟ از روی رسمیات مراجع معینی، در پس پرده ها
م" و بعداً "لویه جرگه ها" و ۴۹۹1باشد. درین رابطه "کنفرانس بن در سال  بوده نقش داشته ، بایدو مغز های اصلی "ابتکار"

دوره های "انتخاباتی " درین ارتباط زمینه ها را باید فراهم ساخته باشد. مرور کوتاه بر صفحات مطبوعات، نشان می دهد که  
م، "آقای حامد کرزی"، در عرصۀ "سیاسی"، بعد از ختم تحصیل در یکی از پوهنتون های "هندوستان"، فقط در 1۰۰۴تا سال 

هاجرت فامیلی"، در "جبهۀ حضرت مجددی" در سطح یا مسئوول ادارۀ "ارتباط خارجه"، درین "تنظیم" عضویت زمان "م
داشته اند، غیر ازین، به جز استهالک ممکن نفوذ "فامیلی" در بین "قوم"، دیگر از "شهرت" قابل توجه، برخوردار نبوده اند. 

 ،بسر می برده اند، ۀ نام و شهرت پدر، "مرحوم عبداالحد خان کرزی"در خانواده  و در "قبیلۀ خاص خود" هم ممکن زیر سای
 ." به قتل رسیده استها یست"ترور بدستم در پاکستان 1۰۰۰سال  جوالی 1۲ که در

 

سال قبل، در نخستین روز های قبل از دخول قوای "تنظیمی" به کابل، یا در "آستانۀ" ۴۴در مقالۀ قبلی نیز دیده شد که، قریب
افغانستان یک آتش م، خود تحت عنوان: "1۰۰۴سال  1۱م "چپ" در افغانستان،  مجلۀ "شپیگل" در گزارش شماره سقوط رژی
جنگ نهایی در کابل: آیا گروپ های مجاهدین بر تشکیل حکومت »"، در سطور قبل از گزارش اصلی می نویسد: فشان است

 بک یک دشمنی برادری تبان کن خواهد انجامیدن منات ات انتقالی متحد خواهند شد یا با سقوط رژیم رئیس جمهور نجیب هللا
."  جنگی های  قیدوی و  جنگ بخاطر مقام رهبری در حاکمیت افغانستان می تواند تمام منطقک را در بحران غرق ساتد

 طوری که  ده سال بعد دیده شد، همین حلقات، راه "جنگ داخلی" را در پیش گرفتند.
 

نظامی" امروز در افغانستان، در آنزمان نیز، رشته های اساسی قدرت را در دست  –حنۀ "سیاسی بسیاری ازین بازیگران ص
چه وقت و در چه  داشت؟  در کدام "لیست" خریداری و یا در کدام "لیست کرائی" قرار خواهد ،این  افراد ۀداشته اند. از جمل

تأریخ نویسان باز خواهد گردید. طوریکه "شپیگل" گزارش مرحلۀ ممکن در تأریخ، دروازه های "آرشیف های" اصلی، بر  
( در برابر محفل آنها، در خطاب به حاضرین در یک "سالون میدان هوایی مزار شریف"، SEVANداده است، که "سیوان" )

، حین شکایات در جای دیگر نمایندۀ سازمان ملل متحد بک نام خدا، یکجا بنشینید و با یک دیکر مذاکرن کنید..."گفته است: " 
"، که در عنوان افغانستان یک آتش فشان استهمین جملۀ: " ."تعدد آشپتها تیاد استاز وضعیت در آنوقت، می گوید: "
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ن" نقل شده است. به همین ترتیب  در شمارۀ بعدی مجلۀ "شپیگل"، امطلب مجله  مورد استفاده قرار گرفته است، از زبان "سیو
 ، در بارۀ افغانستان، بدست نشر می سپارد. هم چنان عناوین هوشدار دهنده

 
ونین الرغم همه هوشداری ها، این "برادران" یا "اخوان" جهادی، در جنگ بر سر قدرت، به جنگ داخلی ویرانگر و خ علی

 1۰۲، صفحه 1۰م، شمارۀ 1۰۰۴"مجلۀ شپیگل چاپ آلمان"، سال ر قدم می گذارند. عکس بعدی د
 BERNDین صفحه را عضو هیأت تحریر "برند دورلر" )نشر شده است. عنوان گزارش ا

DÖRLER" در کابل، به مفهوم ذیل با خط  درشت تعیین نموده حاکمیت  جنگی های خدا(، در بارۀ "
". در وسط  صفحه رئیس جمهور مؤقت حکومت یک گرون  نکبوت های شیطان»است: 

"مجاهدین" آقای "حضرت صبغت هللا مجددی"، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی دیده می شود. 
عقب رئیس جمهور مؤقت، "جناب حامد کرزی"،  ". درمخالف بی خطردر پایان عکس می نویسد: " 

نشسته  ،غت هللا مجددی، جناب حضرت صبسمت شانۀ چپ در صف عقب ،مسمی به "حامد جان"
دیده  می شود. این رئیس "جمهور مؤقت" هم در آن زمان، ممکن بر اساس وزنۀ "قوت" در مقایسه 

شده باشد. درین زمان "حامد کرزی ه ، تعیین نخویش با دیگر "حریفان" و "هم قطاران جهادی"
ته است. قرار معلوم، جوان، مقام یکی از معاونین وزارت خارجۀ حکومت مجاهدین" را به عهده داش

وقتی "گلبدین حکمتیار" و "عبدالرشید دوستم" در برابر "دولت برهان الدین ربانی و احمد شاه 
مسعود" به تشکیل جبهۀ مشترک می پردازند، قرار سماعی، رئیس جمهور "فعلی" به "مهاجرت" 

زی ارتباط  می گیرد، مجلۀ شپیگل، بطور مجبور می گردد. راجع به  جریانات بعدی، آنچه به نقش سیاسی محترم حامد کر
 مختصر با استفاده از "تصاویر"، بیان داشته است، که در وقفه های مختلف این مطلب معلوماتی، بیان خواهد شد.

 
با عرض معذرت، به نسبت ثقلت در حجم مقاله، متون آلمانی که بشکل جمالت کوتاه معمول در باال و پائین عکس ها، از 

حریر مجله موجود بوده است، درین گزارش از دو جهت عکس ها، حذف شده است. در منبع اصلی نشر شده، جانب هیأت ت
سؤال صورت گیرد،  "“AFGHANISTAN"آرشیف شپیگل"، می توان مشاهده نمود.  وقتی درین "صفحه"  فقط  تحت نام 

م" نیز، بطور جداگانه ۴۹۹۰ست جمهوری سال عناوین متعدد در صفحۀ بعدی ظاهر می گردد. در جمله، عنوان "انتخابات ریا
و مفصل موجود است.  وقتی بر این عنوان "کلیک" انجام دهید، این سه عکس ظاهر می گردد، عکس ها هم چنان بحیث نقطۀ 

عکس، از جانب هیأت تحریر این نشریه،  1۰"کلیک" شونده آماده شده است. با انجام "کلیک" بر آن، می یابید که به تعداد 
قبل ازینکه، به نمایش عکس های "شپیگل" بپردازیم، در بارۀ هر عکس  تقدیم شده است. طور پی در پی با معلومات مختصر ب

)در پایان هر یک ازین عکس ها، درین مجموعه  "کپشن ها"،  با ذکر "شمارۀ آن، نشانی شده است.( متباقی عکس ها  از 
 منابع مختلف،  انتخاب شده است. 

 

م،  "تعهد" سپرده شده است، که  سیستم "دیموکراسی"  ۴۹۹1دسمبر  ۵سیزده سال قبل، درست در ختم  کنفرانس "بن"، بتأریخ 
را تحت "رهبری" همان "چهار گروپ جهادی"،  اشتراک کننده در کنفرانس، عملی خواهند نمود، حال پس از گذشت این 

سر قدرت"، به چنان یک مرحله  رسیده است، که قدرتمندان، همان گروپ  زمان،  نه تنها عملی نگردید، بلکه حال "جنگ بر
یا همک قدرت، یا تمین ها، بازی خطرناک تر دیگری را در پیش گرفته اند. بقول معروف این قسم خوردگان کسب قدرت "

"باخت" را نمی  ی از آنها،ک"  می خواهند. جوانب در گیر که در "عقب هر کاندید"، خود آنها را "تیم" می نامند، هیچ یسوختک
پذیرند، همه باید "برنده" باشند. این هم یکی از "فکت" هایی شمرده شده می تواند، که به انتخابات و آرای مردم، ارزش نمی 

چیزی نمی دانند و یا نمی خواهند بپذیرند.  صرفنظر از اینکه، بی "اعتنایی" افراد این « دیموکراسی»دهند. زیرا خود یا از 
دو تیم، در برابر مقررات "رأی" گیری با رسوایی کامل افشاء شده است، چنین یک شک نیز وجود داشته می تواند، که  هر

این حلقات "اخوانی"، در جنگ بر سر قدرت، ممکن "عمداً " تالش ورزیده باشند، تا از یک طرف با "تخلف" و "جعلکاری" 
و صالحیت های "کنترول" و رهبری ارگان های ادارۀ دولتی، بین آنها  در "پروسۀ انتخاباتی"، که رشته های قدرت دولتی

نتایج  در انتظارتقسیم است، بهانه  برای تحریک و  پیشبرد تشنجات بیابند، تا هم نزد "کسانی که به اصول دیموکراسی" آشنا و 
آگاه" مردم  ما، از نقشه های احتمالی هستند، خود را "حق به جانب" جلوه دهند، از جانب دیگر در انظار، بخش "نا  آن سالم

"بنیادگرایی" و "ضد تجدد"، در پس پرده،  که به این شیوۀ حکومتداری، به عنوان "تمدن غربی" یاد می کنند، "دیموکراسی" 
 را درین جامعه، غیر "عملی" و مردود، معرفی نمایند. 

 

"گروپ های" یاد شده، که از داخل آنها، نخست "هشت" تجربۀ "سیزده سال" نشان داد، که در تحت نام های مختلف، همین 
کاندید، سر بیرون نموده اند، تالش ورزیده اند، تا کلمات "پارلمان" و "اپوزیسون" را به زبان آورند، در حالیکه بعد از "ثبت" 

قابل قبول و مورد اعتماد م، تا اکنون، هیچ یکی از آنها، قادر به تقدیم، پروگرام سیاسی ۴۹۹1حزب، بعد از سال  1۹۹بیش از 
جهادی" به ساختار "احزاب سیاسی"  –مردم نه شده و یا نه خواسته اند، تا برای خدمت به وطن از ساختار های "تنظیمی 

 "مودرن" در جهان امروز،  قدم بردارند. )تفصیل درین بخش نه می گنجد(
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آنچه مایۀ "نگرانی" جدی شمرده شده  می تواند، اینست که موازی به جریان این منازعات و مناقشات بر سر قدرت، تحریکات 

"آیدیالوژیکی"،  جریان داشته، سمتگیری های مختلف،"قومی" و "نژادی" با شیوه های مختلف نیز با رسوایی بی نظیر 
عمل محسوس است، که ر متمرکز به نژاد پرستی منفور، د "ناسیونالیزم" "مذهبی" با تمایالت "محل پرستی" در پیوند با

در تالش اند. در حقیقت امر از همان  در افغانستان هریک با شیوۀ خاص خود، در جهت "بی اعتبار" ساختن "دیموکراسی"،
ی"  را که خود از مراجع "آغاز"، حتی "مجریان اصلی" و حلقات "حاکم" نو، بر مناسبات سیاسی کشور، "دیموکراسی واردات

، به "قدرت های بین المللی" به عاریت  و "امانت" گرفته اند، در حالیکه در پرنسیپ خود به آن موافق و معتقد نبوده اند
   .دنجعلکاری ها و تخلفات از حد اقل "نورم ها" می پرداز

 

انظار مردم، تکراراً، کلمات و اصطالحات را  به اما با "زرنگی" های خاص، نسخه های "کاپی شده"  را در دست گرفته، در 
زبان می آورده اند. در آن "لحظات" زیر سایۀ قدرت های بزرگ، وقتی از "میلیارد ها" کمک پولی، در تحت نام، "اعمار 

د، اما خود مجدد" می شنیده اند، برای اینکه "شانس" قرار گرفتن در اهرم قدرت را از دست، ندهند، متعهد به تطبیق آن شده ان
اما برای دریافت مقام و "وظیفۀ سیاسی" و موقف  ن را به این سیاست سازمان دهند.هم باور نداشته اند، چه جایی که دیگرا

را که در تطبیق "دیموکراسی" الزم بوده ت دیگر، آن راه  ها و ارزش هایی سود آور در آن مرحله، پذیرفته اند. به عبار
مالً شامل نمی دانسته اند. صرفنظر از اینکه، در درون  همان "چهار گروپ"، حتی بر تعیین است، در اهداف اصلی خود، ع

"سیستم" توافق "کامل" وجود نداشته است، باز هم تمام "حرکات بعدی" آنها، در احاطۀ حفظ منافع "شخصی" و "گروپی"، در 
وابستگی به آنها، و تمام امکانات مادی و تحت نفوذ و صالحیت های قدرت های نیرومند خارجی صورت گرفته است. از 

 معنوی به نفع همان حلقات محدود و اشخاص، استفاده بعمل آمده است. 
 

حامد کرزی در حال » " چنین می نویسد: کرتی و افغانستانمجلۀ شپیگل، در یک متن کوتاه  معلوماتی آن، تحت عنوان "
د از اولین مرحلۀ جنگ افغانستان، ایاالت حاضر مقام رئیس جمهور افغانستان را بدوش دارد. بع

م، ۴۹۹1متحدۀ امریکا و سازمان ملل متحد تعین او  را در "کنفرانس پیترسبرگ " در "دسمبر" 
م، کرزی را  ۴۹۹۴بحیث رئیس حکومت مؤقت افغانستان قبوالنده توانستند. "لویه جرگه" در سال 

در همان آغاز مرحله، مطبوعات « نمود. به حیث رئیس جمهور یک حکومت انتقالی یا مؤقت تعیین
غربی، در صدر همه، "بی بی سی"، خلص زندگینامه و یا "بیوگرافی" مجموعۀ از اشخاصی را  منتشر ساخته است، که از 
آنها در عین حال، تحت مفهوم "دالالن و واسطه های قدرت" یاد شده است، هم چنان این افراد را تحت عنوان "کی کیست؟" 

نظامی نقش  –صرمعرفی نموده اند. این لیست شامل کسانی اند، که  در سیاست روز افغانستان، در مناسبات سیاسی بطور مخت
آنچه تا حدی برجسته انتشار یافت، اینست، وقتی از "پیر گیالنی" می پرسند، که چه کسی مورد  قابل مالحظه داشته اند.

 ..."است وسیعمی دهم، زیرا روابط خارجی او : "به حامد کرزی رأی "انتخاب" اوست، واضح می گوید
 

صرفنظر از انواع افسانه ها، در مورد این که، "حامد کرزی" چگونه بقدرت رسیده و در "اوقات مختلف"، با چه شیوه، این 
وقفۀ "وظیفه" را که "شپیگل" ، از آن به عنوان "سخت ترین  وظیفه در جهان" تعریف نموده، بدوش داشته است، فقط در هر 

کوتاه زمانی، با حمایت "ایاالت متحده " و متحدان خارجی، در همکاری و اشتراک منافع با "دالالن و واسطه های قدرت"، 
نظیر "برخی از "سران تنظیم ها" "جنگ ساالران منطقوی"، قسماً "متنفذین قومی" و "روحانیون" دور همان تنظیم ها، ممکن 

 بوده است.
 

م، "بی بی سی"، با نشر تصویری از محفل "لویه جرگه"، در قسمت باالئی ۴۹۹۴نبه آول "آگست" در یک گزارش روز پنچش
بسیاری ات نمایندگان ، به ادامه عالوه می نماید : " "«اسامبلۀ افغان "غیر دیموکراتیک»عکس با خط درشت می نویسد که: 

عمومی بر اساس مؤسسۀ  ، که جلسۀگزارش می گردد." در عین زمان دمأیوس و نا اُمید بودن ان
"، با بایجاد ترس و ارعاو در اطاق های عقبی با معامالت "تنک" مستقر در "بروکسل"، –"تینک 
روبرو می گردیده است. در همین گزارش بر اساس: "راپور تهیه شده توسط  ها، و توقف ها سکتگی

جلسک بر نویسد که "می  (INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG)"گروپ بحران بین المللی" )
 –طبق قانونیت ملی و بخاطر پروسۀ صلح در افغانستان، در فضای صلح آمیت یک رهبر معروف 

"   با وجود آن همه گزارشات ..مهور انتقالی، انتخاب نمودن اند.را بحیث رئیس ج –حامد کرتی 
، احتماالً رخ داده باشد، که مطالب زیاد در رابطه، با "ترس اطاق های عقبی"، آنچه در مؤفقیت آمیت"

و ارعاب" نیز منتشر گردیده است، می تواند، بحیث سنگ های "مزاحم" در مسیر این "زمامداران" 
 نقش خود را داشته بوده باشد.نیز 

 

نت"، به مثابۀ "ناراضی" باقی " بوده باشد، که برای هواداران "سلطپادشان سابقممکن است، رویه با " ،یکی از موضوعات
مانده است. با برگشت "پادشاه" کالن سال، بنا بر عالیم  چند، ممکن "بخشی از "تخنوکرات )تکنوکرات( های" زمان سلطنت، 
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در تعیین مسیر آیندۀ  انکشاف سیاسی، اقتصادی و  ،که اکثراً در غرب، به "حیث مهاجر" بسر می برند، انتظار بیشتر نقش
این وضعیت هم چنان ممکن برای ه بوده باشند، که طبق خواست، تحقق نیافته است. غیره داشت

" پادشاه،  قبلی بخصوص در مراحل اول، بدون درد سر نبوده باشد.به تصویر"حامد کرزی"،  شخص
م ۴۹۹۴اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، بابای ملت" توجه نمائید: "بی بی سی" در گزارش آول آگست 

در همین گزارش  . "تحت فشار قرار گرفت، تا گوشک شودنویسد: "پادشاه سابق:   در پایان عکس می
،" تصمیم ا، به سبب موضوع  ثبات کوتاه مدتتأئید می گردد، که  با درنظرداشت تمام نگرانی ه

گیرندگان کلیدی افغان و بین المللی مجبور بوده اند، تا به تقاضاهای  فرقه ای غیر دیموکراتیک قد 
کنند." )همانجا(  به ادامه در همان لحظات گزارشگر، با هوشداری اخطار مانندد تأکید بعمل می خم 

ادارۀ انتقالی، کک ات لویک جرگک سر بیرون آوردن است،  بر اساس راپور، با  بک نسبت »آورد که، 
ال باطل خیلویک جرگک در تحت تأثیر هیچ نوع این ساتش ها با موانع روبرو خواهد شد. نمایندگان 

بک هر صورت، بسیاری ات آنها مأیوس و . نبودن اند، کک این پروسک کامالً دیموکراتیک خواهد بود
بعد از مفهوم اینکه «  نا اُمید شدند، وقتی فوراً مشاهدن نمودند، کک بسیاری ات فیصلک ها، باید خارج خیمک صورت می گرفت.

" لویک جرگک"  "افتتاح جلسۀدر جملۀ بعدی چنین بیان می گردد: ، د اند"هیأت ها با ارعاب و واهمه" روبر بومی گویند که 
کلیدی افغان، تحت فشار قرار گرفت، بک تعویق  افتاد، وقتی پادشان سابق ات جانب واشنگتن ، ساتمان ملل متحد و مأموران 

شمول جنگساالران غیر مؤظف  و نا بد. نمایندگان غیر انتخابی، بشمول، رد نمای یعنی ،امتناع ورتدتا ات هر نوع کاندیدی 
، با ترس و ار اب مقابلک نشناس و غیر معروف، در آخرین لحظات شامل  جلسک ساختک شدن اند. نمایندگان تحت نظارت بود

 " )همانجا(  داشتک اند....
 

نظم و نا در پروسۀ انتخاب آقای کرتی با سکتگی ها و  دم هم چنان در گزارش "بی بی سی"  بیان می گردد که حتی "

د. چنین حرکات، طوریکک در راپور آمدن است، شمخالف نباشخص ها رخ دادن است، کک مبادا  شایستگی ها بشمول فشار

د کک نمایندگان تیادی خود را در  قب یک کلکین احساس می نمودن اندر صفوف نمایندگان گردیدن است.  با ث ایجاد ترس

نظار، با استفادن ات ترس و وحشت، در فضای مبارتن بر سر قدرت، هیچ فضایی را برای ابک منظور پوشاندن پروسک ات 

حال ادارۀ حکومت انتقالی افغانستان، با رقابت ها و بک . ک استیا "اپوتیسون" باقی نمی گذاشت سهمگیری دیموکراتیک 

کک در راپور درج گردیدن است، روبرو می باشد. برای جنگ ساالران مبارتن طلبیدن های خوفناک و وحشتناک، طوری

لیکن خواست درست آنها، در مقابل حکومت بالمقابل بر وفاداری خود تأکید ورتیدن اند. آنها، منطقوی مقام دادن شد و 

او نک می تواند کک  –حال امتحان شود. در راپور آمدن است، کک رئیس جمهور کرتی باید حال قوت نشان دهد مرکتی، باید 

 " )همانجا(و در حکومت خود، شانک خالی کند. ات مقابلۀ با قوماندان ها در اطراف و اکناف کشور
 

متحدانه نبوده است، مانند گزارشات در ولین "لویه جرگه"، به آن روحیه، فضای مناسبات بین اعضای اشتراک کننده در ا
جهانی که  آلمان "غربی" بعد از جنگ دوم "بن"، پایتختی "کنفرانس پیترسبرگ" درنزدیک

قریب چهل سال، این کشور به دو قسمت تقسیم بوده است. آنچه قابل تذکر است، بطور 
نمونه اظهار "پیر گیالنی" است، که دلیل رأی دادن برای "آقای حامد کرزی" را با داشتن 

ای کشور جلب روابط خارجی او ترجیح داده است، تا بتواند "کمک های" خارجی را بر
 نماید.

 

م، نظر اندازید، ممکن تصوری ۴۹۹۴به این چند تصویر، از جریان "لویه جرگه" در سال  
را در ذهن خلق نماید. عالوه از آن مطالب نشر شده نشان می دهد، که تدویر "لویه جرگه" 

رش و "فیصله های" آن هم، بدون مشکالت نبوده است. به این مناقشه توجه نمائید: در گزا
م، خبر رسانی "بی بی سی"، در پایان این تصویر منتشر شده می ۴۹۹۴جون  1۱تأریخ 
 نویسد:

 
تدویر یافته است، مناقشات بر سر نفر  1۰۹۹" در جریان جلسات "لویه جرگه" که به اشتراک  

ه است. در وسط دم(، باعث سکتگی در کار نیز گردی۴۹۹1تقسیم قدرت، بعد از کنفرانس بن )
است". در عین  شدهلسات ابراز دالیل در بارۀ  تشکیل حکومت جدید، به مناقشات منجر جریان ج

،بروز نموده است. رئیس "لویه جرگه" از نیز دوره های قانونی کار عزمان مناقشه بر موضو
مهور انتخاب شده خواسته است، تا بیانیۀ خویش را روز دوشنبه، ایراد نماید. گزارش جرئیس 

به نسبت مناقشات قریب یک هفته، فیصله ها در بارۀ حکومت و هم در رابطه  نشان می دهد، که
با پارلمان، بتعویق افتاده است. درین لویه جرگه، رئیس جمهور مؤقت، "حامد کرزی" سازش ها 
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و مصلحت هایی را در تشکیل حکومت و "ستون فقرات" حاکمیت، نموده است، که در طی مدت سیزده سال بعد، از قید آن 
 هایی نیافت. تشکیل حکومت بر اساس تناسب "ایتنی"ر
 
م(، در انتخابات ۴۹۹۲م )در منبع دیگر انتخابات: ۴۹۹۵بعد از تصویب یک قانون اساسی جدید، افغان ها، در سال »   

حامد کرزی  . بر اساس نفوذ جنگ ساالران، قدرت کرزی محدود باقی ماند.مستقیم، او رابه مقام رئیس جمهور تعیین نمودند

م در قندهار متولد گردیده است. او مربوط قوم مقتدر پشتون، پوپلزایی  بوده، این قوم چندین پادشاه را در 1۰۵۱در سال 

افغانستان، بقدرت رسانیده است. کرزی تحصیل کردۀ هندوستان است، مکرراً در اوقات مختلف در ایاالت متحدۀ امریکا نیز  

مجاهدین در دهۀ هشتاد قرن بیست، علیه قوای اشغالگر شوروی می جنگیده است. از محل اقامت داشته است. یکجا با 

از طالبان حمایت می نموده است. لیکن بعد بر ضد آنها گردیده است، که مرگ پدر او  تپناهندگی در پاکستان، کرزی در آغا

م به وطنش ۴۹۹1انستان، کرزی در سال به این آدرس یاد شده است. بعد از آغاز عملیات های نظامی امریکایی در افغ

 )آرشیف شپیگل، عکس از "ای اف پی"(« قندهار قرار گرفت. برگشت و در رأس جنبش ضد طالبان در حوزۀ
 

گزارشات وسیع نشرات غربی بخصوص "بی بی سی"، "شپیگل" "شترن" و غیره منابع، از همان آغاز، حرکات "معینی" را 
  قدرت گزارش می داده است.  در رابطه با، "رقابت ها" بر سر

  

در برابر همدیگر، تحمل مؤقت داشته اند، حال وقتی احساس نموده اند، که حلقات فقط تحت فشار قوای خارجی، همین 
"باداران" حاکم بر اوضاع، پروژه های دیگری در جهان در پیش دارند، برخی از اختالفات آنها بر سر تقسیم "نعمت"  و 

قبل از اینکه به برخی از مسایل همین "مرحلۀ" سیزده سال، بر رویت اسناد منتشره در  مجلۀ گردد. "قدرت" برمال می 
"شپیگل" بپردازیم، یکبار بطور مختصر بیاد می آوریم، که "حامد کرزی" بعد از "فیصله" های "کنفرانس بن" در سال 

فاظت "قوای آیساف" و "رهبری سازمان ملل متحد" در تحت حم، زمانیکه بتدریج "ادارۀ جدید" ۴۹۹۴م، تا نیمه سال ۴۹۹1
گردید، در چه وضعیت قرار داشته است. از جانب دیگر، آنچه بیشتر به یک "عادت" مبدل گردیده است، اینست که تأسیس می 

یم، پس درین کشور، بر "اریکۀ" قدرت رسیده اند. از تصام هاکثراً بیشتر به افسانه ها و "حدسیات" که این و یا آن، چگون
"پرده" و نفوذ دست های "مرموز" با نمونه های بی شمار، بدون ثبوت"حدس" زده می شد. درین نوشته، تالش ممکن صورت 
می گیرد، تا "فکت" های "منتشره" جمع آوری گردد، تا حد "اقل" حقایق برای درک روشن از اوضاع حاصل شده بتواند. 

مکانات این دولت، برای "توسعۀ مناسبات" صرفنظر از شرایط نا مساعد "داخلی"، آنچه ا
خارجی، خیلی مساعد بوده است، دیده می شود که در قریب هشت سال اول، قریب تمام سفر 
های "رئیس جمهور"، به کشور های غربی و تعداد محدودی از کشور های منطقه صورت 

و "زمامدار " گرفته است. مرور کوتاه بر مراحل "تأریخ" دیپلوماسی کشور ما، هیچ دولت 
تعمیق و در امر ، مساعد دیگر در سرزمین ما، در بیش از یک قرن، از چنین "فرصت"

 توسعۀ مناسبات با کشور های خارجی برخوردار نبوده است.
روز سپری شده از زمانیکه قدرت را طی "مراسم خاص"، از  3۱قبل از آن، فقط بعد از 

جنوری،  ۹"برهان الدین ربانی" تسلیم  شد، بنا بر  گزارش "سی ان ان"، به  تأریخ 
متحدین ضد ترور می م، با نشر این عکس می گوید، افغانستان و امریکا حال "۴۹۹۴
ان، حامد کرزی، یک مهمان ." در پایان عکس می خوانیم: "رهبر حکومت انتقالی افغباشند

 خاص رئیس جمهور است. حین استقبال حاضرین به پا ایستاده اند."
م، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا و رئیس ۴۹۹۴م، به نسبت عوامل مختلف ) بیاد می آوریم: سال ۴۹۹۲انتخابات سال 

ادارۀ مؤقت در افغانستان، "آقای حامد کرزی"، عملیات و یا جنگ علیه "طالبان" را به نفع ایشان "ختم" اعالن داشتند. جانب 
د. برخالف، افغانی حتی، رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان، در همان روز ها، در رابطه با طالبان از "نیروی مصرفی" یاد می نمو

م ببعد، بشکل و شیوۀ دیگری، بفعالیت های مسلحانه، آغاز نمودند.(، به حیث یک "آغاز نو"، ۴۹۹3مخالفین آنها، حتی از سال 
از جانب باشندگان تحت نفوذ ادارۀ جدید، مورد استقبال قرار گرفت.  انتخابات را 

ن نمایند. اما سال های چنان سازمان داده اند، تا بتوانند، در دور اول، "برنده" اعال
م"، ریشه های اصلی اختالفات بعدی را، که ۴۹۹۰بعدی، بخصوص "انتخابات سال 

امروز با ابعاد وسیعتر ظاهر گردیده است، باید قبالً تخم پاشیده باشند. خالصه اینکه  
عالیم "کلتور خاص" محسوس است، که  انتقال دهندگان  "دیموکراسی وارداتی"، 

عتبار ساختن" دیموکراسی، شواهد زیادی، از خود به جای مانده اند. خود در  بی "ا
در مقاطع معین، "فکت ها" و :شواهد" منتشر شده، از منابع معتبر نشراتی، ارائه 
خواهد شد. درین فرصت و درین مورد، یعنی راه درست برای تعمیل دیموکراسی، 

 عکس( 1۰( از جمله 1) عکس شمار ) است." جامعۀ ما درین سرزمین مطرح “EXISTENCE"موجودیت" یا 
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 6تر6له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
در صفحۀ اول، در پایان این "عکس ترکیبی"،   در بارۀ کشور ما در "شپیگل".  ،حال دوباره بر می گردیم به منبع نشر مطالب

)عکس اولی "« سخت ترین وظیفه در جهانرئیس جمهور کرزی: "»، می خوانیم: است متشکل از سه عکس در یک واحدکه 
)میز خطابۀ جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد در "نیویارک"، چپن در شانه، با کاله و هم پیراهن و جاکت بدون  سمت چپ

"نکتایی غربی؟ "، عکس بعدی، کاله و لنگی به سبک "سمت شرق" کشور )ازین محل زمانی "قیام تحت رهبری متنفذین 
"، علیه "پادشاه "تجدد طلب، " امان هللا خان" آغاز یافت، محلی )"قومی"(، به تحریک "بنیادگریان"، یعنی "روحانیون قومی

سقوط داده شد.  "ل به غربرژیم "پادشاهی"، پادشاه "ریفرم طلب متمای
مدت ده ماه "اغتشاش" دوام کرد. جلو "ریفرم ها گرفته شد." آیا درین 
فرصت باز عالیم، مانند ترکیب "مشابه"، حلقات ضد "دیموکراسی"، به 

رایان "روحانیت" و "متنفذین محلی" در پس پرده، فعال شده رهبری بنیادگ
بودند که رئیس جمهور را با آنها موافق می دیده اند؟ آیا عکس وسطی  که 

، در رابطه با حوادث در ترکیب "سه عکس"، دیده می شود،  بدین سبب
" تعیین شده است، که بعد از انتخابات مجله از جانب "هیأت تحریر تأریخی،

به نفع "مننفذین و  یعنی ،است م، راه دیگری در پیش گرفته شده۴۹۹۰سال 
بنیادگرایان"، محسوس بوده است؟ چندین سؤال دیگر می تواند مطرح 

   .گردد، که درین گزارش گنجایش دیده نمی شود
       
 عکس( 1۰( از جمله ۴عکس شماره )))         

 
 بخش اولیان اپ

 ادامه دارد...
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