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 سر کالوه گم است!!!
 

را از  در موقفی نیم که خود و با کرزی ندارم شخصی  که من هیچ نوع مخالفت قابل توضیح میدانمدر آؼاز کالم 
 به وام که آرزویش هم وجود نداشته از کدام حلقۀ متوقعۀ قدرت دور نمانده همچنان و مخالفین سیاسی شان بشمارم 

در انزوای ؼربت بخاطر خیر و صالح  ،من بی اثر و قابل شناسایی استهم برکه دارم تبلیؽات دشمنان  یسن و سال
بی  بخشیده با مسإولیت و دتوانم را با احساس نهایت پاک حب وطن پیون افؽان قلم نابحیث یک  مردمشوطن و رفاه 

 می نویسم. آنچه عقلم قد می دهد طرفانه
افؽانستان مورد بحث قرار  شر به ارتباط خیر ونه دفاعی( ) جهات مختلؾ عقد موافقتنامۀ امنیتی این نگارشدر 

  .نیست آنافقتنامۀ امنیتی و یا مخالفت به عقد مإ برای یمشخص پیشنهاد  ارائۀحاوی  و نگرفته 
درون و بیرون  اکثریت ،اخیر که بیشتر مربوط موقؾ گیری ؼیر مترقبه و خالؾ توقعولی انکشافات و تحوالت 

است  به ارتباط فیصلۀ نهایی این توافقنامه آقای کرزی رئیس جمهور دولت اسالمی افؽانستانتوسط  مملکت،
خبرگان این تؽییرات آنی مزاجی کرزی صاحب  همان گونه که ،می سازد بحث را از دیدگاه نویسندهموضوع اصلی 

و حیرت تعجب گیچ ساخته بهمان پیمانه موجبات  سویه مات و مبهوت ولعلی اافؽانستان را و عوام الناسسیاسی 
و  سر وکار دارد مؽلق موجودچه با  دنیاحیر اند که متهمه فراهم آورده و همچنان راو جهان  مقامات ذیدخل امریکا

و چه ؼلطی  چگونه یک شخص روابط این کشور را با جهان توسط احساسات شخصی خود متؤ ثر میگرداند، 
و روانی بر  مزاجیکلیه امور زندگی اش بشمول وضع بر گذشته ها و کردند که این شخص را بدون ؼور اساسی

نیکال کجا و ریاست جمهور افؽانستان کجا، خوب گفته اند سزای قروت آب ، معان یوآویختندگردن مردم افؽانستان 
 . گرم

اختالالت  کار آزمودگان طبی رشتۀ تخصصی روانی این روش ها و اطوار جناب کرزی را از لحاظ عوارض
صحی سوابق حالت طالب شان  توجیه نتوانستند و از اعضای کالن سال فامیل  عادی خواندند ولی آنراؼیر روانی

در جوانی هنگام تحصیل  و دوران طفولیت در وجود دارد که تائید ناشده شان را از زمان طفولیت شدند. شواهدی
میکرد. البته این همه  دو شخصیتی()  Bipolarتکلیؾبرای کرزی صاحب رخ داده که داللت به  یتدر هندوستان حاال
  افواهات . مبتنی برقصه هایی است 

سیاست و دپلوماسی این روش و چنین موقؾ گیری را خالؾ همه اصول فن دپلوماسی دانسته  مردمان دانا و مجرب
که از یک دولتمرد با  قهر، ؼضب ، انتقام جویی، لجاجت و سر تمبگی تشریح کردند احساسات شخصی، بیشتر آنرا

های برازندۀ جهانی فراست و صاحب درایت بعد از سیزده سال زمامداری و هزاران مالقات با رهبران و شخصیت 
چنین انتظاری نداشتند، منطق عامیانه حکم می  ای و جهانی و اشتراک در صد ها کنفرانس و جلسۀ منطقوی، قاره

 می آموختند بهر پیمانۀ که نا آگاه و مبتدی بودند باید و هر قدر خام می بودند باید پخته می شدند کند که اگر 
امکانات  و (دارندکنار و مشاورین بحیث معاونین در  اهل خبره را  و لشکر مخصوصاً که دو دانای بی همتا)

به ارتباط عقد همین  مطابق اصول موزون دپلوماسیبمراتب بهتر و معقولتر را برای تبارز اندیشه های خود 
 .سرافگنده را ساختند و نه ملتی نه خود را خراب م که  بکار می بردند مإافقتنامه 
بخاطر دارند که روزی ریگن فقید رئیس جمهور اسبق امریکا از برلین ؼرب بر گوربچوؾ نهیب  محترم  هموطنان

آمد گوربچوؾ روی میز  در میان بازی دپلوماسی که ولی وقت« آقای گوربچوؾ این دیوار را پائین بیاور» زد که 
گفتارش آثاری از خشم و  چاقو نداشت و درخود مذاکره نشست و بروی ریگن سلی احواله نکرده در جیب واسکت 

 ؼضب پیدا نبود.
از لحاظ ادبیات « که در ظرؾ ده سال گذشته امریکا بر من و من بر امریکا اعتماد نداشتیم» آیا تذکر این بیان  

 ؟متداولۀ دپلوماسی بجا و از نگاه فن سیاست بر آن مهر صحت گذاشته شده میتواند
 را کرزی صاحب در این موضوع خاص چنین ماجرای بزرگهمه همین است که چرا لی سإوال اساسی نزد  و

صاحب قانون اساسی ) کامل و یا  افؽانستان و چرا معمای مؽلقی را برای افؽانستان و جهان خلق نمودند. آفریدند.
ناقص است( که مسإولیت ها و صالحیت های هرسه قوه طی مواد مندرج قانون توضیح گردیده و دستور العمل 
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 لبا دول خارجی  بصراحت در آن درج است، جناب کرزی صاحب تا حا د ها و مإافقتنامه هاامضای قرار دا
 راتجیک را با جندین کشور دیگر بدون این همه سر و صدا امضا نمودند.چندین پیمان ست

دوم  به این پیمان از نگاه شخص کرزی صاحب  بحیث رئیس جمهور افؽانستان دو حالت وجود داشت ، اول مإافقت
 .به آن  عدم مإافقت

دوم ماه می سال  ستراتجیک است که در دو جانبۀ  ناگفته نگذریم که توافقنامۀ امنیتی جزء توافقنامۀ همکاری)
 توسط بارک اوباما و کرزی به امضا رسید.( ۱41۱

می گفتند که ند و با صراحت د( می ایستاکرزی در برابر پارلمان )خوب یا خراب عدم مإافقت()حالت دومی  در
این توافقنامه بقرار ذیل  بعضی مواد مندرج در مورد بحیث رئیس جمهور افؽانستان  نکات نظر و مالحظات من

 است:
 محاکمۀ عساکر امریکایی در صورت ارتکاب جرم در زمان مؤموریت در افؽانستان.  -1
  .قوای مخصوص امریکایی  تفتیش و تالشی منازل مسکونی افؽان ها توسط  -۱
 .بعد از امضاء ظرؾ یک ماهقاطع امریکا برای ایجاد صلح در تضمین -۲
 کومتدرگیر به ابتکار حبین جوانب  صلح همکاری مجدانۀ امریکا ؼرض فراهم آوری زمینۀ مذاکرات -۳

   افؽانستان. 
 هیؤتی را توظیؾ نموده ام تا به واشنگتن رفته این مالحظات حکومتکرزی باید به اطالع پارلمان میرساند که   

جانب  طۀ امریکایی مطرح نموده و برای رفع این معضالت چاره های قابل قبول وافؽانستان را با مقامات مرب
امریکا بر مندرجات اولی توافقنامه اصرار ورزند، اینجانب بحیث رئیس جمهور از  طرؾافؽانی سراغ گردد. اگر 

ؽانی و موقؾ امریکا را به اطالع شما نمایندگان امضاء این توافقنامه اباء می ورزم . من نتایج مذاکرات هیؤت اف
ملت میرسانم، در صورتی که شما وکالی ملت بعد از ؼور و مطالعه آنرا به نفع افؽانستان دیدید آنر تصویب نموده 

 ؼرض توشیح به رئیس حمهور آیندۀ کشور محول نمایید.
مقدرات این توافقنامه به همه آشکار ته و امریکا و متحدین تصویر روشن مسؤله را گرف رت ملت افؽان،درین صو

و ضرورت به این همه هلهله و همهمه  وانب ذیدخل موقؾ و تصمیم خودرا بخوبی درک می نمودندجمی گردید و 
ظاهراً کرزی صاحب شخص کم جرأت و ترسو نیستند و همواره صراحت لهجه داشته  و جرگه وجرگه بازی نبود،

روی کدام دلیل مسإولیت ختم کار را خود ه بدون تعمق اظهار نموده اند پس اند و هرچه در فکر شان خطور نمود
د به نوشتۀ محترم مراجعه شوبودند و هیچ اساس قانونی نداشت) خود عیار نمودهای که  نپذیرفته و آنرا بدوش جرگه

به فیصلۀ نهایی جرگۀ مشورتی احترام می گذارم  خالؾ تعهد اولی که من  چرا( انداختند و سید عبد هللا کاظمداکتر 
با ترکیبی که درین جرگه  به محاسبۀ کرزی شاید  .از تعهد خود عدول نموده به آن پابندی نشان ندادند  بعداً  ولی

در آنصورت جرگه دست آویزی  اکثریت به امضای این سند رأی ندهند داشتند که چنین انتظار بوجود آورده بودند
و  جرگه  اعالمیۀ نهایی خالؾ توقع جاللتمآبی  ، ولیزیدن کرزی از امضای این سند گرددخوبی برای اباء ور

تر را از زیر لحاؾ  قسمت ضخیم ناگزیر لهذاکرزی را در موقؾ دشوار قرار داد  توافق اکثریت به امضای آن 
  جنجال ها و موانع جدید که قبالً از آن تذکر نرفته بود ایجاد نمودند. اندیشه های مدبرانۀ خود بیرون نموده 

گفته آمد که بنابر موجودیت گماشتگان ایران و پاکستان در خانۀ ملت و مخالفت شان به تصویب این توافقنامه کرزی 
ه را دائر نمودند، بدین معنی که توافقنامه توسط تدبیر کرزی از گزند مخالفین  به شورای ملی اعتماد نکرده و جرگ

 ان به اساس این استدالل به تصویب نهایی پیمان مإافق بودند.نجات داده شد و ایش
این جرگه را با عوامل مرتبط آن مورد رئیس صاحب جمهور و نقش  بعضی از تدابیرحاال در عالم حدس و گمان 

 ر میدهیم :ارزیابی قرا

 نهانی کرزی برای رد این  آوردن نمایندگان طالب و حزب اسالمی در جرگه خود نمودار آرزومندی
. دوجریانی که عمالً با مردم افؽانستان در جنگ اند و مصإونیت، رفاه و آسایش و امنیت مملکت را توافقنامه بوده

، چرا ؟ اگر فعالیت های  بعمل آمداین دو گروه در چنین جرگه دعوت  از بگروگان گرفته اند پس بروی کدام منطق
 . صلح جویی به مإفقیتی نائل میگردید در آنصورت حضور این دو جریان تا حدی قابل توجیه بود

 درین جرگه در مورد مشوره های شان با پاکستان و ایران  مالحظۀ دیگر بیانات رئیس جمهور افؽانستان
امنیتی با امریکا است. فهمیده نمی شود که نزد کرزی منافع افؽانستان دارای اهمیت است و یا  راجع به توافقنامۀ

درموضوعات مهم را ، آیا در جهان دیده شده که مملکتی  مشورۀ دیگران  ایشان نگران منافع پاکستان و ایران اند
فه با ممالک دیگر مشورۀ کرزی را گرفته آیا گاهی ایران و پاکستان در عقد قرارداد های مختل  ؟داخلی  خود بگیرد
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به پاکستان و احتماالً اند؟ پاکستان با تعهد قبلی خود در مورد انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از طریق افؽانستان 
شته قرار داد جداگانه برای انتقال گاز با ایران امضاء نمود، کدام یک از  هندوستان که به نفع افؽانستان بود پاه گذا

 ین این قرار داد با افؽانستان مشوره نمودند.جانب

  مربوط عقد این قرار تو امریکا و متحدین نابشری و انکشافی اگر همانطوری که اظهار گردیده کمک های
داد باشد ، چگونه کرزی صاحب با چنین موقفگیری مسإولیت بزرگ این اقدام را متقبل شده بکدام توانمندی 

عار را در بازار اسماهانۀ ملیون دالر  که اگر امریکا دخول ،می نمایند. یک مثال کوچک ءاقتصادی افؽانستان اتکا
و نرخ افؽانی در برابر اسعار خارجی بدون عوامل درگیر اقتصادی بصورت تصنعی  افؽانستان متوقؾ سازد

سرسام آور وس شاید نرخ تبادلۀ اسعار قو کسر قهقرایی تجارت  کشور اقتصادی وضع فعلیبا  متوازن گردیده،
حکومت افؽانستان مصارؾ  دامنگیر کشور شود.بطور آنی  اقتصادی را پیموده و بحران صاعقه وار دصعودی خو

با اردوی مسلح بدون  را ؟ شما خود اوضاع کشورو معاشات اردو و پولیس را از کدام مدرک تؤمین خواهد کرد
مگر اینکه کرزی تضمین  قوی برای پر ساختن این خالء از  ،ۀ دیگرو صد ها مثال واقع بینان ،معاش تخیل نمایید

 دوستان خود گرفته باشند.

   بروی واقعیت  مترادؾ با امضای این سنددر مورد تضمین امریکا برای ایجاد صلح صاحب شرط کرزی
گنجد ممالک عضو و می که در هیچ منطقی نخود مظهر مشکل تراشی و بهانه جویی  خواستی است های عینی 

برای جوانب  و تلفات بزرگ جانی پیشرفته ترین وسایط جنگی تو سوقیا ن ها دالرویر عضو ناتو با مصرؾ بلیؼ
دالیل آن ایجاب ) در گیرتؤمین صلح در دوازده سال عملی نشد و تا هنوز جنگ های چلیکی و پراگنده دوام دارد

این  امریکا با  بکار بستن کدام معجزه  حاال ه از حوصلۀ این بحث بیرون است(،ک توضیحات مزید را می نماید
با  این همه مصارؾ و خون  امریکا  که بر آورده میتواند. فرضیۀ کرزی یک ماه( )در یک مدت کوتاهخواست را 
قبول آن  ، شاید درست باشد، اماه و بر مردم افؽانستان تحمیل کردخود خلق نمود  عمداً  این جنگ راریخته شده 

خواهند نوشت  این عقیدۀ  صلح کرزی وارو. توقع میرود کرزی  در کتابی که بعد از فراؼت بنام  برایم دشوار است
  مایند.با دالیل مقنع و مستند بؽرض آگاهی جهان توضیح ن خودرا

 ت دو جانبۀ توافقنامۀ شراکر افؽانستان به مقامات افؽانی درموضوع انتقال زندان های تحت ادارۀ امریکا د
ست بکر و نو پیدا و ا تذکر رفته اما تسلیمی زندانیان افؽان در محبس گوانتانامو به افؽانستان موضوعیستراتجیک 

بهانه جویی زود ساختی  بیش نیست. تا حال از زبان شخص کرزی و مقامات افؽانی در مذاکرات با اولیاء امور 
 امریکا درین مورد خاص چیزی شنیده نشده.

 آگاهی کامل  و ول قدرت نظامی و اقتصادی امریکا، آیا این کشور با شرائطی که پاکستان خلق نمودهبا قب
 آن کشور امریکامخالفین توسط و سوقیات علنی  افؽانستان و تنظیم حمالتمخالفین مسلح  حمایتو  نفوذ امریکا از

 و ،سازدداربرای مذاکره با حکومت کابل واطالبان را که چگونه و با چه حکمتی پاکستان را تحت فشار قرار دهد 
 پاکستان . کرده میتواند؟پاکستان مستقیماً با آنها تماس برقرار  و همکاری راستین  ، وساطتاستیذان بدون امریکاآیا 

چندین ماه راه انتقال اموال ناتو را از طریق تورخم بست و تمام مراکز متعاقب افتضاح پناه دادن اسامه بن الدن 
این ابر  در مقابل .کردو مربیون نظامی امریکا را ترخیص نمود ای را در کشور خود مسدود  آی فعالیت های سی

با وضع تحدیدات اقتصاد و ابراز  امکانات دست داشته مطابق شرائط معین  با اتدابیر مختلؾ امریک ؟قدرت چه کرد
 که نتایج آن قابل سإوال است. فشار قرار دهدرا تحت نا رضایتی دپلوماتیک در سطوح مختلؾ خواست پاکستان 

توسط انگلیس ای است که والیتش  باید این واقعیت را بپذیریم که پاکستان نزد امریکا موقؾ خاصی دارد و یتیم بچه
مراودات امریکا با پاکستان دیرینه  و درچوکات منافع وسیعتر ستراتجیک است بگفتۀ به امریکا امانت سپرده شده، 

، پیشنهاد فشار آوردن سخن سهل است اما تطبیق نیستراه  را  طالق نامریکایی این وصلتی است که در آ دپلومات
و ابعاد سیاسی، اقتصادی و  آن در شرائط دنیای امروز حتی توسط ابر قدرتی ساده نیست و آمیخته با محدودیت ها

 . نظامی است
و  امضای مإافقتنامۀ امنیتی را با این موضوع گره میزننداگر کرزی  با این همه محدودیت ها آگاه اند چگونه 

 . ؟چگونه چنین توقع را دارند

 نباید رابطۀ با مإافتنامۀ امنیتی داشته باشد. این  آیندۀ رباست جمهوری در انتخابات ت خارجیمداخال
و  ر شودنش حکومت افؽانستان موضوع با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای ملی بحیث اعالمیۀ رسمی

فکر می کنم مداخلۀ امریکا در انتخابات گذشته با  ،حکومت در حد توان با تدابیر خاص جلو این مداخالت رابگیرد
آمدن جان کری بکابل به نفع کرزی تمام شد. اگر واقعاً امریکا و فرانسه طرفدار عبدهللا عبدهللا می بودند مصرؾ 
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. بروی تمام اسناد و رئیس حمهور می ساختندرا سه صد ملیون دیگر را متقبل و با مداخلۀ امریکا و فرانسه عبدهللا 
شواهد تقلب درانتخابات توسط مؤمورین دولت و طرفداران  کاندید ها صورت گرفت. اگر عطاء محمد نور پادشاه 

از  کرزی خواهانو روش مصلحت گرایی کرزی است. هوا بلخ است دلیل مداخلۀ امریکا نیست بلکه نشانۀ  ضعؾ 
 ۀ خارجی هار جنگ ساالران را ماخلیک طرؾ از شجاعت و شهامت و استقالل کرزی می سرایند و از جانبی تقر

 .میدانند
امریکا از  جلب حمایت چانه زنی برای یا امریکا در انتخابات آینده است راستی نگرانی کرزی از عدم مداخله 

 .خودشکاندید دلخواه 

  تفتیش و تالشی منازل مسکونی افؽان ها توسط هر بیگانۀ یک موضوع حساس ملی است و چنین موضوع
داده که در مجموع قریه ها، خانه ها و مساجد یا  مورد قبول هیچ افؽانی نیست، اما تجارب عملی نشان عملی واقعاً 

، حضور نظامی امریکا و به جبر و زور ویا با روحیۀ همکاری و تساند بحیث پناه گاه دهشت افگنان قرار گرفته
مبارزه وؼیره تحت عناوین صلح متداوم  لکه در افؽانستان بقرار اظهار خود شان اشؽال افؽانستان نبوده ب متحدین

تا حال ادامه دارد و در حال حاظر قوای افؽانی در قرار و  قرار گرفته یمورد قبول کرز علیه تروریزم است که
را می نمایند که درین  هوایی و زمینی کمک های  ازقوت های خارجی تقاضای گرفتن به اوضاع دشوار محاربوی 

د کرزی )سوا سازیم اعمال  اهداؾ و تشکیالت آنرا و القاعده درگیری مردم ملکی و بیگناه هم تلؾ میگردد. اگر
کشتن ویران  ؟و چه را می گویند ؟افگنی چیست تدهش ؟در افؽانستان تروریزم نیست (هصاحب ناراض ورون

به جز تروریزم چه تعریؾ  ش، صلح، آسایش را به یؽما بردنآرام ،ساختن، تخویؾ و ایجاد ترس دهشت بر مردم
 دیگر دارد؟

ۀ یک مخالفین مسلح در خانکه  واثق حاصل نماید اطالع ۱41۲اگر دستگاه استخباراتی افؽانی و امریکا بعد از سال 
طالب اجتماع نموده و مصروؾ طرح ریزی یک حملۀ  قوماندانچندین با ( یا خانۀ عضو جریان طالبافؽان )
 چه خواهد بود؟ و مفهوم مبارزه با تروریزم عکس العمل چگونه باشد، درین حالت  بر یک پایگاه نظامی اند بزرگ

  گرچه انعقاد جرگۀ مشورتی از لحاظ قانونی مشروعیت نداشت بآنهم کرزی از شاملین آن بحیث نمایندگان
اکثریت را عامل تصمیم نهایی خود گفت. موقؾ کرزی نه تنها عهد شکنی یک افؽان است  ملت یاد کرد و مصوبۀ

بلکه اهانت صریح به یک جرگه ای دوهزار و پنجصد نفری و عنعنۀ افؽانی است که جرگه هارا بحیث یک مإسسۀ 
   .صرؾ نظر از همه مصارؾ و زحمات برای تدویر آن .ملی قبول نموده اند

بهانه جویی های رنگارنگ و حیله های گوناگون و خلق عمدی و قصدی موانع بحیث المعنی  این معمای بؽرنج و
ال جواب می ماند مگر این که جاللتمآبی در برابر ملت بایستند و صادقانه نیات خودرا بیان  فی الصدر کرزی

 حدس ناچار به هنویسنده و  تحلیل گران خبیر در نبود شفافیت در روش و تصمیم وفقدان معلومات ثق بازهم فرمایند. 
احتماالً پیرایش ارائه دهند که همه با شاید و  ۀ ایجاد این معماتا دالیل مختلفه را بحیث انگیزمی جویند  توسل  و گمان

 که بازهم حدسیات است. حاال می نگریم که دالیل این موقؾ گیری کرزی چیست؟ .یافته
اول: احتمال دارد که امریکا قصد ترک این دیار نموده باشد و مانند عراق عساکر خودرا از افؽانستان خارج نماید و 

در برابر نهایی ساختن رئیس جمهور عراق( را بازی نموده نقش نوری مالکی ) به کرزی توصیه نموده که 
ای دیده شده  پروا ندارد. در تاریخ کمتر گماشته شدهاگر ما را خواهر و مادر دشنام میدهی  د،توافقنامه موانع خلق کن

 توپ و توپخانه و شاه با شؤن و شوکت ایران با که از خطوات استخدام کنندۀ خود عدول نموده وراه تمرد پیشه نماید
ت که ما همه میدانیم ولی کرزی آنرا حقایقی در دست اس و قدرت  به دستور بادار سلطنت را رها کرد. لشکرهمه 

از همه بهتر میداند. کارمند مإسسۀ یونیکال کسی که نودو نه فیصد مردم افؽانستان به نامش آشنایی نداشتند امریکا 
وی را بر اریکۀ زعامت افؽانستان تکیه داد. اگر امریکا بر کرزی  عقاب تخنیکی بخت را بر شانه اش نشاند و

 عالوه بر کمک های رسمی مبالػ هنگفت دالر به کیسۀ امیر می ریخت و در مصرؾ آن حسا اعتماد نداشت چگونه
بدهی نبود.تنها مصارؾ امنیتی کرزی به چندین ملیون دالر میرسد که از خزانۀ امریکا پرداخت میگردد. قراردادی 

 .در خدمت محافظت کرزی اند امریکایی های خصوصی و سگان تربیت شده
کرزی و امریکا در محاسبه اشتباه نمودند چنین تصور میکردند که جرگه این سند را رد نماید در آن صورت 
آرزوی امریکا بر آورده شده شال خود تکانده و این دخالت دراز مدت پر مصرؾ و بی حاصل را مطابق خواست 

 تیم ولی ملت افؽانستان نخواست. پایان بخشند و به جهان بگویند که ما آرزی پائیدن داشخود اکثریت مردم 
چون این طرح کاری نیفتاد حاال کرزی در تطبیق این هدؾ بحیث یگانه بازی کن باقی مانده که این مالمتی را عهده 

 دار و زمینۀ خروج امریکا را با انتخاب صفر جامۀ عمل بپوشد.
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ر حسب ؼرور افؽانی توحیه نمود اگر حدس اولی صائب نباشد میتوان شدت عمل و موقؾ گیری کرزی را ب -دوم
توسط دموکرات ها از بدو مرحله تحت فشار بوده  بعد از دست دادن موقؾ مقرب و ممتاز دوران بوش چه نامبرده

و مورد بازپرس های مختلؾ قرار گرفته مطبوعات امریکا عضویت برادر مرحومش را به سی آی ای افشا نموده 
ت گرایی های شخص کرزی و حمایت از دزدان گیر آمده به پشتاره وعامل فساد بس گستردۀ اداری را مصلح

تلسین علناً مورد حمایت کرزی خمرتکبین فساد و موانمود کرده اند و قضایایی را بطور مستند بیان داشته اند که 
قرار گرفته اند و عدم قانونمندی و ضعؾ حکومتداری را در اعمال شخص کرزی یافته اند دوسیه های ؼصب 

کرسی های حساس  ،به استشارۀ شخص کرزی حفظ گردیده و رشوت اشخاص صاحب نفوذ جایداد ها اختالس
 حکومتی به  اشخاص فاقد اهلیت مسلکی به وساطت معاون اول سپرده شده.

حاال در تحت این شرائط نوبت یک افؽان خودخواه با احساسات حریحه دار شده است که اهانت های جو بایدن 
و باآلخره این  ،جمهوری امریکا را خالؾ موازین دپلوماسی مطابق فرهنگ سر پلوان تالفی نماید معاون ریاست

 سند را امضا کردنی است اما تا آخرین لمحه از روش عقده گشایی و انتقام حویی استفاده می نماید.
و اجیر نبوده یک  شاید کرزی در دم های واپسین به ملت افؽانستان و جهان بفهماند که وی یک گوداگی -سوم

شخص ملی گرا و یک افؽان اصیل مستقل است و به هیچنوع به فشار تن نداده  دستور نمی پذیرد موضوعات را 
مطابق منافع ملی افؽانستان نگریسته در مورد آن تصمیم میگیرد. اینکه تا چه حد این روش مإثر واقع شده به نفع 

 کرزی تمام می شود سإوال بر انگیز است
آیندۀ کرزی برای استمرار قدرتش  متضمن احتماالً کرزی با پاکستان و طالبان به یک توافق رسیده که -چهارم

 بنحوی باشد. 
ای فوق نادرست باشد و واقعیت ها را شخص کرزی و قدرت  در خاتمه باید گفت که شاید همه حدسیات بیان شده

 های نهانی پس پرده میدانند.
ن توافقنامه در صورتی که آرزوی راستین امریکا باشد خطرات بس بزرگ امنیتی و آنچه مسلم است امضا نکردن ای

در برابر ملت افؽانستان و را اقتصادی را بار آورده اگر کرزی مانع این کار می شود مسإولیت بزرگ تؤریخی 
 .که قابل مإاخذه خواهد بود نسل های آینده بدوش می گیرد
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