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  ٢٠١٤/ ١/٢                                                                                                    کانديد اکادميسين سيستانی

  

  کرزی در فکرخود است يا درفکر وطن؟
  

ر گمی   دچار سرد افغانستان را در مجموعمردممعضلۀ عدم امضای پيمان امنيتی با امريکا از سوی کرزی، 

بيکاری  . قرن گذشته نموده است٩٠ دھهالبان مثل طبازگشت س از افتادن سرنوشت کشور بدست پاکستان وودلھره وھرا

وز افزون، ھمراه با با8 رفتن نرخ مواد اوليه، بی امنيتی و حم�ت انتحاری در داخل پايتخت، سبب نگرانی و فقر ر

ھای عمرانی متوقف گرديده و سرمايه و سرمايه دار از کشور در جريان کار  وتشوشات روانی مردم گرديده است و

خروج نيرو ھای بين المللی از .  دولت توان جلوگيری از بحران رو به وخامت را ندارد. حال فرار استند

نتيجه اردوی ملی در د وشوميکمک ھای امريکا وکشورھای ناتو به افغانستان موجب قطع  بدون ترديدافغانستان،
 دست مداخ�ت کشورھای ملی که متکی به تجھيزات ومعاش دالری ازامريکا ميباشند، از ھم می پاشند، ووپوليس 

کشور زير ديری نخواھد گذشت که سراسر دراز ميگردد و از آستين طالبان لی ھمسايه بخصوص پاکستان در امور داخ

   .شان قرارخواھد گرفتقرون وسطی با ايده ھای سلطۀ طالبان 

امنيتی را که پيمان جلوگيری از چنين يک فاجعه تاريخی و ضد منافع ملی، بھتراست تا آقای کرزی لھذا برای 

ی لويه جرگه مشورتی،امضای آنرا با ايا8ت متحده امريکا تائيد نموده وپارلمان افغانستان و نھاد ھای جامعه مدن

وطندوست افغانستان در داخل وخارج  ژورناليستان وسايرعناصر دلسوز وآينده نگر و شخصيتھای ملی ۀواتحادي

پا را دريک کفش نموده  دو ئيس جمھورراما آقای . کندء کشور، موقف لويه جرگه را تائيد کرده اند، زودتر امضا
  . کردد نخواھءتا شرايط من از سوی امريکا عملی نگردد، سند را امضامن سياست بازی ميکنم وميگويد 

سنای امريکا يک ميليارد و يک صد  که ست اين،کرزیخطرناک  سياست بازيھای يکی از نتايج فوری اما بد

، ٢٠١٤ئيس جمھور اوباما برای کمک به پروژه ھای نيمکاره افغانستان در سال  پشنھادی ررقم  ميليون دالررا از

مردم افغانستان بايد . کرزی ضربت کمر شکنی به ملت ومردم افغانستان وارد کردموضع گيری در واقع . دونمحذف 

تلقی به ملت رزی  افغانستان را به مثابۀ خيانت کۀ پيکر کشور زخم خورده و پاره پاراين صدمۀ بزرگ اقتصادی به

   .نمايندرا مواخذه  وی  قدرت نباشدبر اريکۀ ی که ديگر  روز،نموده

ًيک صد ميليون دالر،که ھيچ کشور ديگری از حاميان کرزی آنرا جبيره نميکند، طبعا در راه  کمک يکھزارو

مزارشريف ، -ر، کابل  قندھا- شاھراه ھای کابلوترميم اسفالت يا شفاخانه ھا يا  پوھنتونھا  عصری واعمار مکاتب

کشيدن کانال ھای آبياری وپروژه ھای زراعتی در و8يات خوست، ننگرھار، احداب بندھای برق ويا   و خوست - کابل

ھزار کارگر بيکار و پروان، باميان، بدخشان، ھلمند وغيره و8يات کشور به مصرف ميرسيد ودر پھلوی آن شايد چند 

  .از آن بھره مند ميشدندمقام دولتی به عنوان قرارادی نيز 

 بودجه   درحال حاضر يک دھم:"نوشت"بازی خطرناک کرزی" ننيويارک تايمز درمقاله يی زيرعنوا

 درواقع تمامی مصارف نظامی و بودجه توسعه .افغانستان، به سختی از حساب درآمد ھای خود کشورقابل وصول است
اصرار دارد  که به پيمان   ھرچه زودتریواشگتن بر امضا....  تأمين می شود اش ای از کمک امريکا و متحدان غربی

 ازي مورد نی دالر کمک ھای ھاارديلي می را به فراھم آورنهي داده وزمتي مشروع٢٠٢٤ تا سال کاي امرانيضور نظامح

 وهي به شی کرزیآقا.  افغانستان خطرناک استی برای کرزی جاست که حرکت آقانيدر.دي نمای مساعد می المللنيب

 ی راه انداخته که حته را بی ای کشور خودش، بازقهيشقبا گذاشتن تفنگچه به ) یرولت روس (،یتخته چرخان قمار روس
  )،آرشيف اخبار٢٠١٣/ ٢٠/١٢سايت آريائی، "(. ُ کند که جاغور چقدر پر استیخودش ھم درک نم

تمام  مانع جا گرفته اند و کرزی کنار درارگ رياست جمھوری در اصلی افغانستان،امروزدشمنان بدبختانه 

 سلطه استخبارات کشورھای منطقه در ارگ وحضور ونفوذ ً ع[وتا .باشدی ميگردند که به خير وص[ح مملکت اتاقدام

وcيات کشور، سبب شده تا دوسوم  کمکھای بين  مھم دولتی در مرکز  ومجرمين جنگی وجنايت کاران  در پست ھای 

بلندپايگان دولت کرزی  حيف وميل گردد وھيچ پروژه مھم اقتصادی وتوليدی سامان نيابد  المللی  توسط زورمندان و
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ن وضعيت بھره تندگدستی وبيکاری وبی سرنوشتی بطرز وحشتناکی افزايش يابد ومخالفان دولت از اي وبالنتيجه فقر و

ست به حاضر نيبا تمام اين بدبختی ھای که دامنگير دولت وملت است کرزی . برداری کرده بيش از پيش تقويت گردند

راضی به نظرميرسد و تيم کاری اش با ھمين از بدبختی مردم خود ودر صدد اص[ح کارھا برآيد، بلکه رفع آن بپردازد 
ناتوان افغانستان را  و او شيره جان مردم فقير فاسد وجنگ ساcران جنايت کار وخشن قدرتمندان  زيادی مدتتاميخواھد 

در تنور داغ  بی عدالتی وفساد آنھا برسرقدرت باشند،مردم تا  و تر ودربدرتر ساخته وفقير ترگرسنهرا بمکنند وملت 

  . بسوزند وبسازنددولتی 

ه است ولی دولت توانائی ايجاد شغل و جلب وجذب  بلندکردھا فغان مردم را به آسمان،ھمين اکنون بيکاری وفقر

 ميلياردھا دالر کمک ھای بين المللی ٥٠تخمين  گرفتن سال گذشته با وجود١٣دولت درطول . وھای کاررا نداردنير

نتوانسته حتی در بخش زراعت و يا توليد انرژی دست به تاسيس پروژه ھای بزند که در کوتاه مدت مردم را از رنج 

  . ات دھدگرسنگی نج

بيش از بيست ميليون انسان . امروز درافغانستان ، بيکاری و فقر وصعود نرخھای مواد اوليه، بيداد ميکند

اکنون . بشمارميرودواولين کشورفاسد درجھان  افغانستان چھارمين كشور  فقيرزيرخط فقر قراردارند وبه ھمين لحاظ  

متشکل از جنگساcرن وقاچاقچيان مواد مخدر ( اغنيا وپولدارھايکی طبقه : درکشورما صرف  دوطبقه مردم وجود دارد

ده درصد مردم را تشکيل ميدھند وديگری طبقه فقير ونادار ومحتاج نان پنج تاکه )  دولت وماموران بلند رتبه وفاسد

ودغرق  اند  چنان در غم  پيداکردن نان خانواده خ اکثريت فقير،اين. درصد مردم را تشکيل ميدھند ٩٥ تا ٩٠شب، که 

بعضی از اين مردم به علت بيکاری وفقرو گرسنگی به . که جزبه  شکم اوcد خود به چيز ديگری فکر کرده نميتوانند

 مقالۀ تکاندھندۀ  آقای حميد انوری تحت (روی آورده اند اند،سگ ھا خوراک موشھا وپسمانده ھای بويناک که خوردن 

 ودر برخی موارد دست به فروش ) ديده شود-از دھان سگ ، نه رفت خود را از دھان شيرمی بايد گ حق–عنوان 
  . کودکان خود ميزنند ويا فرزندان جوان  خود را دراختيارگروه ھای عمليات  انتحاری قرارميدھند

فقر انسان  .شرف وعزت تھی ميکند فقر انسان را از اخ#ق و.بيکاری وفقر، بد ترين مرض يک جامعه است 

بايد  .جنايت ببار می آورد. اخ#قی ببار می آورد فقر نا امنی ببار می آورد، بد .م ھرعمل پست ميسازدرا وادار به انجا

امنيت به .ھرجا که کار باشد، ،گرسنگی وفقر رخت برمی بندد. حکومت ع#ج فقررا بکند، ع#ج فقر،ايجاد کاراست

حساس آرامش ميکنند وبرای بھبود زندگی خود و مردم ا. جامعه بازميگردد، جلو دزديھا و بداخ#قی ھا گرفته ميشود

  . جامعه می انديشند وخ#قيت بوجود می ايد

شرافت مندانه   ناکامی اش  به وعده ھای که داده، براثرکرزی نه شجاعت اعتراف به نا توانی خود را دارد و نه
جنايتکاران جنگی ھيچيک از ه  قانون سپردن به پنجيا او درحالی که جرئت برطرفی و. ميرودکناراز مقام خود 

زده  از صداقت ھمکاران بلند پايه خودسخن بارھا مگر  و واليان  فاسد و تبھکار  حکومت خود را ندارد،وزيران و

 وزير  يا والی ای  را از مقامش ًواحيانا  اگر. ميزند و از  وزيران  نا اھل و واليان غرق در فساد تمجيد وتعريف ميکندو

ال وامتيازات  و با دادن مده نه خودش را و يا اينکه او را به مقام باcتری نشاندهدرش را عوض کي، فقط جاهدرپس ک

  .ه استدرديگر  از اوتمجيد ک

 چنان ميترسد که جن ازگفتن بسم هللا ،عطانوردر ھنگام کانديداتوری کرزی ،کرزی از والی بلخ عطامحمدنور

وکرزی جرئت کرزی به صفت رئيس جمھور يادآوری نمودبرياست جمھوری چندين مرتبه از برسميت شناختن 
ی برای مسافرت به کشورھای خارج ھرگز از مرکز مشورت نميخواھد، ودر واقع  و.ھيچگونه جوابی را به او نداشت

 مگرکرزی دل به اين خوش ،او خود صاحب دولتی در درون دولت کرزی است که باز وبند امر ونھی کرزی نيست

عطانور در غصب ده ھا ھزارجريب زمين ھای دولتی وفروش آن زمين ھا . ور شھرکابل استميکند که رئيس جمھ

مغازه ھای فروش لوازم لوکس  وته جيب زدن پول فروش زمينھا وحيف  برای ساختن شھرکھا ومارکيتھای تجارتی و

 حاضر به حسابدھی از وميل کردن عوايد گمرکات بندر حيرتان توسط وابستگان خود دست آزاد دارد و تا کنون ھرگز
کرزی از اين جھت در جلوگيری از فساد اداری وتصفيه دولت از . خود به دولت نشده استواجراآت دارائی شخصی 

  . است وجود عناصرفاسد عاجزاست که خودش متھم به فساد

شه با شبيه کشتی پکه زورآزمائی با امريکا را اکنون  خود،مداریکرزی برای پوشاندن اين ضعف بزرگ دولت

به بھانه پيمان امنيتی با امريکا وميخواھد به ديکته ھمسايگان طماع وبدخواه افغانستان ،ازامضای فيل است، شروع کرده 
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ارتشاء واخت[س وغارت   فساد و غرق درحکومت  سالۀ ١٣بردوران  و  خود داری ورزد ،ملی گرايانهًھای ظاھرا

 سرپوش ،خود وبی ثباتی ، بی عدالتی وبيکاری ان بی امنيتیوچپاول دارائی ھای عامه وخصوصی ومصاب به بحر

جرئت ندارد برراکت پرانی ھای اما. ژست يک رھبر ملی قاطع ودلسوز به حال ملت ومملکت را بازی کند بگذارد و
 از سوی به عمق پنجاه کيلومتردرداخل خاک افغانستان حتی ايجاد پوسته ھای سرحدیپاکستان بروcيات شرقی کشور و

   .نمايددشمن را وادار به عقب نشينی ت جنوب وشرقی حرفی بزند واوcيدرنيروھای نظامی پاکستان 

ھای کرزی در برابر امريکا، برای کسب امتيازات بھانه جوئی تدوير لويه جرگه مشورتی ، يکی ازاين 

اعضای لويه جرگه مشورتی مورد به حساب می ايد که برخ[ف انتظار وی، امضای آن با اکثريت قاطع  وی خصوصی 

امضاء پيمان امنيتی با امريکا يکی از ضرورت ھای مھم و حياتی برای تامين به گفتۀ صاحب نظران ، .تائيد قرارگرفت

ين ضرورت به امضاء آن مبادرت ثبات و امنيت در افغانستان پنداشته می شود و دولت افغانستان می بايد با درک ا

 شرايطی را برای دولت افغانستان فراھم خواھد نمود که با استفاده از آن می تواند در برابر امضاء اين پيمان. دورز
  . با توانمندی بيشتر مقابله نموده و آرامش جانی و روانی مردم را تامين نمايدھمسايگان دسايس 

 من تصور )لی دارد؟کرزی چی مشک(زيرعنوان ،آقای  داکترنجيب هللا بارکزیپرمحتوای  مقالۀتا قبل از خواندن 

ميکردم که بزرگترين خبط امريکا درافغانستان ،اينست که   به جای ايجاد يک دولت سالم متشکل از عناصر تحصيل 

کرده  ونيک نام  ومسلکی در رآس ادارات دولت افغانستان ،با به قدرت رساندن جنايتکاران ومجرمين جنگی وحمايت 

روشن  به من  ايشان مقالهب شده است ، ولی پس از مطالعۀ افغانستان مرتکاز آنھا، بزرگترين ظلم را در حق ملت 

قسيم :مثل( که کرزی از انتخاب جنابتکاران جنگی ًاوما، جدا ميخواستهگرديد، که دولت امريکا بخصوص درعھد بارک 

 اکثر شش ماه به در پست ھای مھم دولتی  اجتناب ورزد ودر مدت حد)فھيم، جنرال دوستم، اسماعيل خان وامثال شان

برکناری  رجال فاسد از بدنۀ دولت خود بپردازد، ولی کرزی بخاطر حفظ قدرت خود ومنافع شخصی وخانوادگی خود، 
ًھيچ يک از توصيه ھای وگفته ھای مقامات امريکائی را نپذيرفته و صرفا برای منافع شخصی ، با فاسدترتين وبدنام 

شری، ھمدست شده ،افغانستان را به يکی از بدنام ترين کشورھای فاسد در ترين عناصر متھم به جنايات جنگی وضد ب

  .جھان مبدل کرد

به اين نکته نيزاشاره کرده که کرزی در يکی از سخنرانی ھايش گفته بود   اشمقالهآقای داکتر نجيب بارکزی در

ت باخته اند، بگذاريد بعد از اين من مردم افغانستان ھميشه درجنگ با ابرقدرتھا پيروز بوده اند، اما درميدان سياس: "

 سال حکومتداری ضعيف وآغشته به فساد خود در سايۀ توپ ١٢کرزی با اين طرز صحبت ، بعد از." سياست بازی کنم

وتانک ابرقدرت امريکا وناتو، اينک قصد کرده تا امريکا را در بازی سياست شکست دھد و در اولين روند اين جنگ 
ی را از بمباردمان نيروھای امريکائی بريکی از دھات غوربند وcيت پروان به نمايش گذاشت سرد يک تعداد عکس ھاي

 درباره افغانستان جمھوری رياست تصويری  گزارشکه فردای آن روزنامۀ نيويارک تايمز بجواب کرزی نوشت که

 قبل سال سه به مربوط نيز گزارش اين عکس دو و نادرست ھا رسانه به پروان وcيتوازغر  روستای به ھوايی حمله

 پروان وcيت در نظامی غير شدگان کشته درباره افغانستان دولت ھای گزارش نشر به اشاره با روزنامه اين . است

 اين از يکی تايمز نيويورک نوشته به .است داده  انجام را طالبان مشابه کار افغانستان حکومت بار اين که است نوشته

 شمال در قندوز وcيت در که بود ٢٠٠٩ سال در ناتو ھوايی حمله يک در قربانيان خاکسپاری مراسم به مربوط تصاوير

. شد نشر ٢٠٠٩ سال سپتامبر ۵ تاريخ به تايمز مجله در و بود شده گرفته) Getty Images (اميج گيتی توسط افغانستان
 پيچانده کفن در که است کودکی دو به مربوط و خيره کمی که دوم عکس.بودند شده کشته نظامی غير ٧٠ حمله اين در

 حمله توسط نظاميان غير کشتار نام به ھا سايت وب در که است سالھا عکس اين گزارش ھمين براساس. اند شده

 استفاده آن از طالبان و افغانستان دولت اکنون و است شده استفاده پاکستان در سرنشين بدون ھواپيماھای

 ھا رسانه به و کپی دی سی در را تصاوير دولت اينکه از قبل پيش روز دو عکس اين دنويس می تايمز رکنيويا.کنند می

  .بود شده استفاده حادثه ھمين به ارتباط در نيز طالبان وبسايت در کند، ارسال
 ياب حقيقت ھيات و شدند کشته طالبان گروه ارشد اعضای پروان وcيت حمله در که گفته نيز سالنگی پروان بصير والی

 نظامی غير شدگان کشته تعداد او گفته به." است کرده حمايت طالبان از کام[ "جمھوری رئيس به گزارشش در لتدو
  )٢٠١٤ جنوری ٢٦بی بی سی، "(.ندارد حقيقت نظاميان غير بيشتر کشتار ادعای و بوده کودک دو تنھا نيز



  
 

 

  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ن چوپانی در ارزگان برون آورد اينست سياست بازی کرزی در برابر ابرقدرتی که او را ازآغيل گوسفندا

 نشان اين عمل کرزی .وبرتخت کابل جلوس داد و امروز در برابر ولی نعمت خود دست به حرکات مذبوحانه ميزند

دومين بازی سياسی کرزی ، اتھام دست . »ُخام پورته مکنه«اوھنوزدرسياست خام است وبه اصط[ح وطنیميدھد که 
ستورانت لبنانی در وزيراکبرخان کابل است که سفيرامريکا آنرا يک اتھام پوچ وھذيان داشتن امريکا در حمله انتحاری ر

  .گونه خواند وقوماندان آيساف بشدت آنرا رد نمود

مردم افغانستان ،که جنگ تباھکن سی وچندساله را پشت سرگذاشته اند،بخوبی ميدانند که به پا ايستادن دوباره 

حضور ، امکان پذيرنيست وچون کشورھای ھمسايه وپيش از ھمه امريکا،ربیدول مقتدر غمالی کشور ، بدون کمک 

را در افغانستان ،مخل ومانع برای تحقق اھداف خود می بينند ، بنابرين سعی ميورزند تاعليه مفاد اين پيمان  امريکا 

تعميل خواسته ھای  واو را مجبور به حذردارندکرزی را از عواقب امضای اين پيمان برد وتبليغات زھرآگين نماين

 را تاريخ افغانستان وحتی ملتبی پروا نسبت به منافع يک چنين رئيس جمھور خود خواه، لج بازو.ناروای خويش سازند 
دمی يا قلمی يا قدمی ه کسانی که از چنين يک رئيس جمھورخود خواه،  ودشمن مردم، ب. تاريخ منطقه به ياد ندارد

 که وطن را در بدل منافع شخصی به حراج  ای خواھند بودصر خود فروختهايد، عنحمايت وپشتی بانی ميکند، بدون ترد

  .دنميگذار

ًواقعا در فکر منافع خود نيست ودرفکر وطن ومردم آن می باشد،می بايدازسخنرانی رئيس جمھور کشور اگر

ه کردن خود با ومقايسھای بيجا وغير ضروری ومثال زدنھای نادرست اين پيمان با پيمانھای گندمک وديورند 

 زيرا  مردم ميدانند که اين پيمان نه ازلحاظ محتوا ونه از لحاظ شکل خود با محتوای پيمان ،اميرعبدالرحمن خان درگذرد

ھای گندمک وديورند ھمسان نيست، ونه کرزی در اداره مملکت وايجاد ثبات وامنيت ، دارای سياست وھيبت وص[بت 

 که متنی اساس بر . را با افغانستان به پيش می برد١٩ا، سياست انگليس در قرن ونه امريک.عبدالرحمن خان است امير
 اcتي افغانستان و اني بیتي امنۀمواد موافقتناماز کي چي درھشده، نشر افغانستان خارجۀ وزارت امور سايت وب در

 مناسبات  متحدهاcتيبا اکه حتی  گري دی بر روابط افغانستان با کشورھای ھاتي ھم به محدودیمتحده اشاره ا

 ی و وحدت ملی ملتي حاکم،ی ارضتي بر استق[ل کامل، تمامبلکه.  نشده است ھمران،يثل ام ندارند دپلوماتيک 

 ني ای کرزی گندمک وضع شده باشد که اقاۀمعاھد  بر آن مثلی ھاتي محدودنکهي شده است نه اديافغانستان تأک

 .رار داده است قفي ردکيموافقتنامه را با آن معاھده در 

  

 نفری متشکل ازتمام اقشار وطبقات واقوام کشور، با تقبل خطرات ٢٥٠٠از آنجايی که اعضای لويه جرگه  
مننظورجلوگيری از خطر جنگ داخلی ودست ه حياتی باcخره به اين نتيجه رسيدند که امضا پيمان به نفع آينده کشور ب

لويه جرگه تصميمی درست گرفته است، بنابرين امضای اين پيمان درازی ھا ومداخ[ت ھمسايه ھا است،ميتوان گفت 

خواست لويه جرگۀ فيصله وبنابرين کرزی می بايد  مطابق  .داده ميشودامنيتی  به نفع حال وآينده کشور تشخيص 

يسنده و نو پيشنھادات وطن دوستانۀ دانشمندانی چون داکترعبدهللا کاظم، داکتر نجيب هللا بارکزی، مشورتی ونظريات و

با ژورناليست نامدارکشورآقای مبارز و تحليلگران خوب آقايان عباسی و جليل غنی و ديگر صاحب نظران دلسوز وطن،

 ثبات وامنيت وکار يابی وسرمايه گذاری وکمک ھای جامعه آرامش روانی مردم،،زمينه بازگشت پيمان امنيتی امضای 

   .اھم کند و بر دسايس دشمنان افغانستان چليپا بکشدجھانی بخصوص امريکا را برای کشور دردمند ما فر

   پايان


