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 11/91/4912         یدوکتور محمد اکبر یوسف
  

 !سخت ترین وظیفه در جهان
 (بخش دوم)

 

از جانب  91تا حد معین، این کلتور کرایه، در قرن . افغان ها را نمی توان خرید، اما می توان  کرایه کرد "
 (...از بخش اول، به عنوان تکرار احسن")برتانوی ها عملی شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است

 

" سپهساالر"بعد از آن، تحت فرماندهی ( م1141در سال )، قریب ده ماه "پادشاه امان هللا خان"پس از سقوط رژیم 
سردار محمد نادر "وقت، 
علیحضرت پدر ا)خان 

و ( " محمد ظاهر شاه
و "  بحران"ران،  به براد

آن زمان، خاتمه " اغتشاش"
سپساالر " .داده شده است

، "سردار محمد نادر خان
 1۱)پادشاه کشور شد 

. گردید ، ثبت تأریخ کشور"ت محمد نادرشاهاعلیحضر"ه  نام و ب( ویکیپیدیا: 11۱۱ نومبر  ۸  1141 –اکتوبر
 . ، ممکن تنها درین مرحله نبوده باشد"سخت ترین وظیفه در جهان"طوریکه در بخش اول نیز، ذکر شده است، 

 

 " ترکیب رنگین ایتنی"و زمامداران انجامیده است، که  " پادشاهان"گذشتۀ کشور نیز با بحرانات و قتل و فرار 
، از مجموعۀ "چپ"عکس سوم از سمت  .می باشدآن اشی از همان مراحل دیرینۀ تأریخ ، نهم درین کشورامروزی 

، درین بخش نیز ه استبه عمل آمد اتی چنداست، که در بخش اول قسماً در مورد آن، تذکر" شپیگل"منتشر شدۀ 
بدون کاله و   است، که" راست"به " پچ"هدف از این  عکس، عکس آخر  از سمت  . تکراراً جای داده شده است

حال روشن . اینکه مجله، چه تعبیری از آن داشته بوده باشد، فقط خود آنها، باید بدانند. دیده می شود" نکتایی"بدون 
آیا این نوع لباس برای ایشان مفهوم . ، چرا انتخاب شده است"نکتایی"نیست که عکس سومی بدون کاله و بدون 

البته در محیط هم، مردم ". تبصره ندارد"نویسنده خود در مورد لباس ایشان . غربی  داشته است؟از  لباس " دوری"
 . در مورد، کم سخن نه گفته اند

 

، در "مهاجر"منجمله از حلقات ده، بسیاری از نویسندگان افغان، تفکر نویسن طرز از آنجائیکه خالف طرز دید و
مسایل را، با تمرکز توجه  ، عمدتاً و  گاهی هم، اکثریتامروز ر و جهانکشو" اجتماعی"و " سیاسی"رابطه با وقایع 

درین جمع آوری معلومات، تالش صورت خواهد گرفت، که بدون   مطرح می سازند،، "اشخاص"و " دافرا"بر 
زبان های خارجی، که نورم های تعیین  نشراتی ، در مطابقت با شیوۀ طرح مسائل از منابع"توصیف"و " تخریب"

 . مراعات می نمایند، برای مطالعۀ خوانندگان محترم، تقدیم گرددن المللی را تا حد زیاد، ۀ بیشد
 

خوانندگان محترم اطمینان داشته باشند، که توجه به جمع آوری معلومات، در آن جهت به کار نخواهد رفت، که فقط 
ردد، بلکه هر آنچه در پروسه های جمعبندی گ جست جو و احتمالی،" منفی"جوانب " تنها"و یا " مثبت"جوانب 

می توان گفت، که  رفقط آنقد. د، تهیه خواهد شد، مورد توجه قرار گیر، تا حد درک و شناخت"اجتماعی –سیاسی "
ه بود کشور ما ، ممکن از جمله تعداد محدود سران دولستانجاللتمآت حامد کرزی در سال های اخیر بحران افغان

بیشتر  ، "میدیا ها"ممکن این تصاویر و  در عصر کنونی،. انددر برابر کمره، قرار گرفته  با این تعدد،  ، کهباشند
ممکن باعث تحریک رقابت درین نقش و مقام و امکانات زمان، . باشداز هر وقت دیگر، بر شهرت ایشان افزوده 

تحمل این شهرت را  اصتاً، خ" جهاد"حریفان و هم قطاران، دورۀ " هم شده باشند، که شاید، ایشان" حریفان"های 
، در "جهادی"جناح های های " البی"جانب هم چنان از " خصمانه"چنین موضعگیری به همین علت، . نداشته باشند

  .قدم اول در خارج از کشور محسوس بوده است
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_sakht_tarin_wzifa_dar_jehan_2.pdf


  

 

 

 5تر4له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalatئپه دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړ.  رابوليښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پوشیدن لباس، در گذشتۀ زندگی ایشان، مانند تعداد زیادی از اعضاء خانواده و سایر هم قطاران تحصیل یافته، در 
بر حسب تصادف، بعد از اینکه در واقعیت، متن بخش دوم، برای نشر تنظیم یافته . ترکیب مختلف دیده شده است

بود، این عکس مرحوم عبداالحد خان 
کرزی را با پسران آن مرحومی، در 

نیویارک "، روزنامۀ "انترنتی"صفحۀ 
دیده شد، که برای معلومات " تایمز

از اینکه در . گردید درین جا  هم عالوه
" از مناسبت ها " غربی"برخی از منابع 

کر رفته ، تذ"ایتنی"و روابط قومی و 
قوم  است، بخصوص اینکه، برای

،  در تأریخ افغانستان، یک "پوپلزایی"
نموده اند، که گویا " مقامی تعریف"
رسانیده " به قدرت"را " پادشاهان"

" بی ربط"است، فکر شد که ممکن 
ر این عکس هم درین سلسله، نباشد، اگ

زیرا در شرایط زندگی . شامل گردد
قدیمی، بخصوص در قرون " قبیلوی"

و حتی " نوزده"گذشته، الی قرن 
کسب نفوذ و دستیابی به قدرت، در جامعۀ " عوامل"و یا " فکتور ها"، یکی از "بحران"قرن بیست، قبل از " اوایل"
 یا پسران یک پدر در یک" مرد"، متناسب بوده است، بر تعدد "توزن قدر"، "مرد ساالری"، یا "پدر ساالری"

البته عوامل دیگری هم،  در از هم . در محالت" پیوند خونی و فرهنگی"و بعد به تدریج رشته های دیگر  خانواده
 .فامیل ریشه بگیردهم چو در داخل " دشمنی"، نقش داشته می تواند، وقتی نیز پاشیدن سریع، چنین قدرت ها

 

کرزی، همانند یک مرحلۀ در فامیل توطئه و دسیسه :" سطر فوقانی اول:  ترجمۀ سطور باال و پائین عکس)
کرزی ها در یک عکس،  بدون نشانی تأریخ : "در  پایان عکس از سمت چپ به راست." یابدانجام می  افغانی،

در . جمهور، و عبدالولی کرزی ولی کرزی، حامد کرزی، حال رئیس قطار باال، شاه ولی کرزی، احمد: "اخذ عکس
و محمود " تریارخاپ"یا رئیس خانواده، یعنی (" پدر" )عبداالحمد کرزی، قیوم کرزی، عبداالحد کرزی:  قطار پائین

 ( .کرزی
 

افغانستان در ذهن دارد، که در اسناد " حقیقی جامعۀ"البته  نویسنده  خود تصویر دیگری را از تأریخ و ساختار 
تصور "، بر آن وجود دارد، بصورت کل با (ورستیییون" )پوهنتون" ه و مهر تأئید دانشمندانتهیه شدتحصیلی 
غربی، " رسانه های"اما  قسمتی از مناسبات را که گاه گاه، حتی . ن هم، توافق کامل دیده نمی شوددیگرا" افسانوی

د، که زمان زیاد از آن گذشته است و با زمان ما، وجوه مشترک کافی  ی سپارند، مربوط یک مرحله می دانبه نشر م
، "قومی"آنچه در افغانستان در طی مدت اقالً چهل سال می گذرد، انکشافاتی است، که با آن مرحلۀ . نشان نمی دهد

حیات "  عمدۀ"ی در بخش ها" عقبمانی"قدرت می آورده اند، نه تنها مطابقت کامل ندارد، بلکه ه را ب" پادشاهان"که 
" که مشغول مسابقات " خارجی"سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در مقایسه با جوامع پیشرفته، برای قدرت های  

آنها را برای اشغال مواضع، " و علنی بوده و استند، زمینۀ  مصروفیت و فعالیت مأموران" قدرت طلبی، سرپوشیده
 .فراهم ساخته است

 

آن زمانه ها، چه در عرصۀ داخلی و چه در  از" حاکمیت ها"ور داشت، که ساختار های را هم نه باید از نظر د این
" نسل های"، که نمی توان، به یقین گفت، که را پشت سر گذاشته استعمیق و وسیع  اتعرصۀ بین المللی، تغییر

 . کنونی، از آنچه پیروی خواهند نمود، که پدران و نیاکان، پیروی می نموده اند
 

، از جانب برخی از "تحریک کنندۀ عظمت طلبی"و افسانه های " پدر ساالری"است، بقایای همان فرهنگ ممکن 
و موجودیت، تشکل مسلط، نمی توان " کلتور سیاسی"حلقات و محافل، مورد استفاده قرار گیرد، اما به مثابۀ یک 

اهداف کوتاه مدت و طویل المدت  برای رسیدن به ،"ی جهانیقدرت ها" سیاست روز"اینکه مسئولین . قبول کرد



  

 

 

 5تر۱له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalatئپه دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړ.  رابوليښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کرده استفاده  ، بعضی از مربوطات چنین خانواده ها،"آرزو به گذشتۀ بهتر" شان، گاهی هم ممکن از احساس،
در رسیدن به اهداف ، تا چه حد اما اینکه. وجود خواهد داشت" خانواده های نمونه" کشور درهم  بعضاً  .باشند

 . ارزیابی آن را، به آینده موکول می نمائیمخواهند شد، " مؤفق" "عظمت طلبی"
 

زندگینامه، برای " تهیۀ" از جانب دیگر، یادآوری  می گردد، که در جمع آوری معلومات، تحت این عنوان، هدف از
ایشان، نبوده است، بلکه تالش صورت خواهد گرفت، تا در صورت " خانوادۀ معروف"و " ب حامد کرزیآجاللتم"

اخیر در کشور ما جمع "  بحران"کشور، در همین مراحل  " حوادث"حقایق چندی از وقوع  و" فکت ها"امکان، 
آنهم فقط، آن قسمتی از وقایع تذکر خواهد رفت، که با نقش سیاسی جاللتمآب حامد کرزی، رئیس . آوری گردد

نۀ نویسنده، یعنی جمهور افغانستان ارتباط می گیرد، نه با تمام اعضای  فامیل های محترم و دوست های  دیری
 ".کرزی ها"
 

 اروپا" پادشاهی"البته در سیستم های . نیز بکار می رفته است" پدرشاهی"گذشته، اصطالح " فیودالی"در نظام های 
و " صنعتی"هم وجود داشته و وجود دارند، که در مراحل بعدی، یعنی در مرحلۀ " خانواده هایی" ،نیز

آهنگ "خود را حفظ نموده اند، مطابق " فرهنگی"توان اقتصادی، سیاسی و  ، بعضی از آنها، قدرت و"مودرنیزیشن"
چنین نمونه های، بی شمار در کشور های مختلف موجود . دستخوش تغییرات خاص و الزم  شده اند" انکشافات

"  تقویتی" پیچکاری های"، به "قدرت ها"در مورد کشور های، چون افغانستان، تقویت و تشکل همچو . است
 .ونی در همه ساحات، نیازمند می باشندبیر

 

اخیر کشور ارتباط می گیرد، عالوه از اینکه، " بحران"آنچه به ارزیابی دورۀ  
اغراض "و " تمایالت"، بدون "مؤرخین مسلکی"، از جانب "تأریخی"مطالعات دقیق 

بوده باشد که بطور الزم،  " خانوادگی"و " قبیلوی"شخصی و یا تمایالت "  ممکن
از جانب دیگر، ممکن است، که تا حدی هم تصورات . ت نگرفته استصور

نمی دهد، " اعتبار الزم علمی"، نقش داشته باشد، که به نوشته برخی ها "آیدیالوژیکی"
از یک طرف به انجام آن نرسیده است، از جانب " بحران کنونی افغانستان"زیرا 

سی نرسیده است، تا توان سیا" ثبات"دیگر، جامعه به آن سطح و حالت انکشاف و 
این کشور را " اسناد آرشیف های"پرداخت چنین آثار علمی و تصفیۀ " اقتصادی"

پروسۀ  "بنا بر این در ختم . درین مورد، احتیاج به زمان محسوس است. داشته باشند
،  نیات  سالم و توانمندی الزم  سیستم سیاسی اجتماعی، از جمله عوامل "بحرانی

 . انجام، چنین کار علمی، شناخته  می شود کمک کننده برای
 

، که بعد از انتصاب ایشان در مقام  "شپیگل"در لیست عکس های   ۱عکس شماره 
  (عکس 11از جملۀ( ۱عکس شمار )  .دیده می شوند" نکتایی"و " غربی"،  با دریشی "ادارۀ مؤقت"ریاست 

 

عکس اول که از بخش اول به عنوان تکرار احسن به هر صورت درین  مرحله، ممکن ژورنالیست، در انتخاب 
هدف داشته ( م1141 –م 1111های  سال)در مطابقت با حوادث تأریخی اره درین بخش هم گرفته شده است، دوب

خیر محمد "، بنام "در کالن حامد کرزیپ"، (114۸/ 41اغتشاشات"بوده باشد، در آن مقطع زمانی، یعنی در وقت 
بدینترتیب، در . اشته است، در قندهار سهم عمده د"حبیب هللا کلکانی"ده ماهۀ  قوای" حاکمیت"، در شکست "خان

پدر جناب حامد کرزی، مرحوم عبداالحد خان کرزی، در . نقش خود را ایفاء نموده است" پادشاهی" دوبارۀ :استقرار
هم  چنان در به حیث وکیل مردم، شمرده شده،  ،"قوم پوپلزایی"چهل ساله، از جمله سران مقتدر " سلطنت"زمان 

مرحوم عبداالحد خان کرزی در . قابل مالحظه برخوردار بوده است" نفوذ"از اعتبار و  ،"سلطنتی"دربار 
به شهادت " تروریستی"، در نتیجۀ عمل "کویته"م در شهر 9111جوالی  9۱ به تأریخم متولد و 91۱۱سال

" آلمان"در مطبوعات ( م۱۰۰9" )بن"در " رئیس ادارۀ جدید" ثحیه ب" رزیحامد ک"قبل از اعالن . رسیده است
 .از روابط این خاندان، با محافل قدرت در  دور سلطنت  نیز سخن شنیده شده است

افغانستان، " بحران"باید پذیرفت، که بپردازیم، " بحرانی"قبل از اینکه به جمع آوری معلومات مشخص، ازین دورۀ 
 گذشته، که شباهت باهای " پارچه"بقایای  را منفجر ساخته،" ثبات سیاسی"های مناسبات دوران  رشته" حقیقت"در 

موجود ، داشته می تواند، ممکن است، "مخروبه ها"شده در زیر خاک و یا در نقاشی " ظروف کاشی"های " پارچه"
و یا در " سکونت"محل  و کنار جدر کدام کن" تزئینی"، به مثابۀ یک پدیدۀ "پارچه ها"ازین  ممکن بعضی هاباشد 
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آرامش "این همه پارچه ها، ممکن است، جز برای نوعی از . نگهدارد خود،ۀ نشیمن موجود خان "ویترین"یک 
: طوریکه قبالً تذکار یافت، پس از. را برای آیندۀ حیات شخص نداشته باشد" سرمایگذاری"، دیگر نقش یک "روحی
" بدیل"، "سیستم"اما تا اکنون . بات گذشتۀ مسلط در سیستم بر هم خورده است، مناسم11۹۸سال  "قهر آمیز"انفجار 

به حالت ثبات  یاتی، و توان برگشتاندن جامعه به پیشبرد و انجام حد اقل وظایف ح" قادر"، برای آن، که "جانشین"یا 
ی شک نیست، که ، هم چنان جا"بحران"درین مدت زمان . داشته باشد، نصیب مردم این کشور نه شده استرا 

ممکن بعضی از طرزالعمل ها، و یا موضعگیری های افراد، به سطح بین المللی هم، توجه بعضی از محافل را به 
مطرح شود، که برای انجام " حل بحران"، باید گاهی هم، موضوع "بزرگ"برای قدرت های . خود جلب نموده باشد

 .می کنند" استخدام"مختلف را " چهره های"وظایف، 
 

بعدی، " جمهوریت"ایشان از " استقبال"، با وجود "پادشاه سابق"همه می دانند، که با تفاوت از زمامداران گذشته، 
در کشور، دست بردار نبوده " حوادث سیاسی"، از تعقیب "تبعیدی در روم"، در اقامتگاه "سقوط جمهوریت"بعد از 
ایشان، آدرس، " اقامتگاه روم"، "جهاد"و : بحران"رۀ آلمانی، در تمام دو" ژورنالیستان"قول یکی از ه اند، ب

جهاد و "در جریان سالهای . نیز بوده است" گروهی"کشور های مختلف و رسانه های " نمایندگان سیاسی"مراجعات 
، بنام "شخصیت ها"و " تنظیم ها"آن، در بین  "حمایت"تحت  "دولت چپ"و قوای " قوای شوروی"، علیه "مقاومت

. وجود، داشته، از جمله جناب مرحوم عبداالحد خان کرزی را هم در جمله می دانسته اند" پادشاه سابقهواداران "
، چه برداشت داشته "پادشاه سابق"با " جاللتمآب حامد کرزی"اینکه در آن زمان، محافل غربی از روابط احتمالی 
اما در قسمت های بعدی، که ترتیب . ی جویددوری م" شایعه"بوده باشند، برای نویسنده معلوم نیست و از هر گونه 

 .اعات گردد، تذکر داده خواهد شدهم، تا یک حد معین مر" کرونولوژیک"
 

و یا " انتصاب"را به خود جلب نموده است، موضوع "  سلطنت طلبان"اما آنچه توجه برخی از محافل، به شمول 
و " بی بی سی"منابع خبری . افته در بن می باشدتشکیل ی" ادارۀ مؤقت"، در رأس "حامد کرزی"، جناب "انتخاب"

و " تأریخی"سایر نشرات، موضوعات 
بین اقوام مختلف را هم چنان " قوا"تناسب 

مطرح می ساخته اند، که در مقاطع 
مختلف  از منابع متعدد، تذکراتی هم نقل 
شده است، به خصوص اصل اینکه گویا 

را " پادشاهان"در گذشته، ، "قوم پوپلزایی"
این . ه مقام رهبری و قدرت رسانیده استب

مورد، در انگیزۀ تهیۀ  این مطلب، با 
حقیقت . عنوان تعیین شده نقش نداشته است

موضوع فقط به خود کسی که از جانب 
ام تعیین شده است، ققدرت ها، به این م
بدون اینکه نویسنده . معلوم بوده می تواند

نا آرامی "و " شایعات"خود را در موج 
جریان "، خاصتاً در "سلطنت طلبان" های

، غرق "لین لویه جرگهآمادگی و تدویر او
به این  را خوانندگان محترم سازد، توجه

 1۸تأریخ از نوشته های مربوط این عکس، . دریافت شده است" انترنت"که از منابع نشراتی نماید، عکس جلب می 
و توافق بر سر تشکیل " ختم کنفرانس پیترسبرگ"ز سیزده روز بعد ا .نشان می دهد م، در روم4991" دسمبر"
رهبر "م، از 4991دسمبر  44به تاریخ ) ، "انتقال قدرت در کابل"قبل از " چهار روز"، درست "ادارۀ مؤقت"

، خبر "بی بی سی"در یکی از گزارشات . نشان می دهد"( حامد کرزی"به "  جمعیت اسالمی، برهان الدین ربانی
آیا این هم . برخوردار است" پادشاه "حمایت، "از " حامد کرزی"نوشت، که " لویه جرگه"نگار قبل از تدویر 

برای " پادشاه سابق"  "حمایت"، خود نیازمند به "پادشاه ساز های سابق"نمایانگر شرایط جدیدی نبوده است، که 
پادشاه سابق محمد : "وانیمرسیدن به مقام اول رهبری جدید در حاکمیت ، بوده است؟ در ارتباط به این عکس می خ

، به (سمت چپ عکس)را به رهبر مؤقت حامد کرزی ( (Coran، یک قرآن (سمت راست در عکس)ظاهرشاه 



  

 

 

 5تر5له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalatئپه دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړ.  رابوليښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ساله حضور  ۱۸وم به خاطر مشوره با  ظاهرشاه رکرزی در . می بخشد" روم"م، در ۱۰۰9" دسمبر" 9۱تأریخ 
   " . ..یافته است

 

م ممکن می گردد، مفهوم 4991و مقطع زمانی که مرور بر گزارشات وقایع افغانستان، بعد از سال در هر قدم 
صنعتی و " پیشرفتۀ"ژورنالیست، از یک جامعۀ " تفکر"نمی گردد، اما در شباهت با طرز " نفی"عنوان مطلب 

، مشکل است، "ثبات دیموکراسی"و بخصوص، زندگی در سیستم با  در کشورش،" زندگی دولتی"رب غنی تجا
بدست آورده باشد، و باید با تعجب نگریست و یا " کاندید قهرمان"این وظیفه را فقط یک " حتماً "نتیجه گرفت، که 

 . را در ذهن داشت و تبرئه کرد"  سختی"اگر عدم مؤفقیت  در اهداف دیده شود، قبالً دالیل ناشی از 
 

بی ربط نخواهد بود،  از جانب دیگر، .استان های زیادی، در حافظه داردف، تأریخ این کشور، ماجرا ها و دبرخال
 دوجوه قبل ب" سده"نیم  کنونی  افغان ها، در قریب دو ودر قلمر"  مودرن"قبل از اینکه دولت  اگر به یاد آوریم که 

. های مختلف سیاسی بوده استو توفان " بحران" سرزمینبه عنوان از آن هم،  در قرون پیش آید، این سرزمین
در " نیویارک"، چاپ "والستریت ژورنال"در یکی از شماره های . وجود داشته است" تاج و تخت"تالش برای 

" بدون خونریزی"سقوط رژیم را  م،11۹۱، در سال "سقوط سلطنت"بعد از " شش ماه"ایاالت متحدۀ امریکا، قریب 
و " قیام های خونین"یجۀ تدر ن" رژیم ها"در همان مرحله، در دیگر نقاط جهان، سقوط  دانسته است، در حالیکه

یا " کودتای سفید"دیری نه گذشت، که یک  در کشور افغان ها، پس از آن هم، اما. ، بوقوع می پیوست"کودتا ها"
حال بعد از قریب دو . دانجامی" آغاز بحران طویل المدت"و " خون ریزی"با " کودتای سرخ"، با "بدون خونریزی"

از حمایت و تشویق ها و استقبال های " سختی ها"، این مقام برای موصوف تصادف نمود، در پهلوی "بحران"دهۀ 
و بعداً هم " انتصابی"و حیات این رئیس نخست برای حفظ امنیت، مقام " هنگفت"و مصارف " دیپلوماتیک"بی نظیر 

 .بوده است انتصابی، برخوردار"قریب به " انتخابی"
 

به قدرت رسیده است، خیلی پیچیده است، که به سادگی نمی توان، به " جناب حامد کرزی"لی که، ادر شرایط و احو
 .انجام دهند" نسل های  آینده"این کار را ممکن . دقیق رسید" بررسی"یک 

 

اختیار دارد و کدام وظایف را در در پهلوی همه مسایل، باید هم چنان در نظر داشت، که یک اداره، چه امکانات در 
 ۴ از کابل، به تأریخ" بی بی سی"خبر  ینجا،  اینا در. چه کیفیت و کمیت انجام می دهد عرصۀ داخلی و خارجی با

، توسط جناب حامد کرزی منتشر شده "ادارۀ مؤقت"روز بعد از اشغال مقام ریاست  14م، درست 4994جنوری 
در مراسم گفته شده است . گزارش گردیده است" ستانبا نیروهای حفظ صلح افغانتوافق "درین خبر از امضاء . است
درین مورد جناب . این قوا را رهبری خواهند کرد" جان میکول"وزیر داخله یونس قانونی، جنرال برتانوی "که 

آورد، که سالها ما آرزومندیم، که امضاء  این سند، ثبات و صلح را به ارمغان : "حامد کرزی در آنزمان گفته است
ما عالوتاً  توقع داریم، تا همکاری بین "که : در جملۀ دیگر هم چنان، افاده می گردد." به آن نیازمند می باشیم

حضور تروریزم و باندیتیزم را در افغانستان، با خود  دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، یک ختم مطلق
شورای امنیت "م، از جانب 4991، در ماه دسمبر "همکاری امنیتی بین المللی"فیصله اعزام،  قوای ." بیاورد

 .، تصویب گردیده بود"سازمان ملل متحد
 

 دوم پایان بخش
 ...ادامه دارد 


