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 03/1۱/۱310                 عارف عباسی
 

 سکوت مرموزحامد کرزی 
 در برابر مداخالت همه جانبۀ ایران در امور افغانستان

 

متأسفانه معاذیر شخصی تکمیل آنرا به  این نوشته را هنگام سفراخیر آقای کرزی به ایران روی دست گرفته بودم،
تعویق انداخت. چون مطالب مطرح شده در قید زمان نیست، گمان نمی برم برای بیان آن دیر شده باشد ویا گپ ها به 

 کهنگی گرائیده باشد.
موضوع  نسفیر ایران در کابل به ارتباط قرار داد امنیتی میان کابل و و اشنگتن چنین اظهار داشت که عقد این پیما

بنام   داخلی افغانستان بوده و خود)افغانستان( در اتخاذ تصمیم مخیراست. اما چند روز بعد سر وکلۀ زنی سیاه پوشی
مرضیه افخم در رسانه ها بحیث سخنگوی وزارت خارجۀ ایران  پیدا شد،  موصوفه در کنفرانس مطبوعاتی هفته 

مان امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا عواقب ناگوار وارش ضمن بیان دیگر مطالب  اظهار داشت که عقد پی
برای منطقه دربر خواهد داشت و نهایی ساختن این توافقنامه به نفع جکومت و مردم افغانستان نیست، دلیل تبارز دو 

ی و سخنگوطرز دید متضاد از یک مرجع ایران معلوم نیست، چرا سفیر ایران آنرا موضوع داخلی افغانستان خواند 
 وزارت خارجه مخالفت حکومت خودرا به عقد این پیمان اظهار نمود.

در میان این نظریات متفاوت ایران و درین موقع حساس که چشم دنیا بسوی افغانستان دوخته شده بود رئیس 
کاری های جمهورافغانستان عزم سفر به دیار یاران متمول نمود ودر مالقات ها سخن ازعقد یک پیمان دراز مدت هم

دوجانبه بین افغانستان و ایران زده شد. این سفر، گرچه ایمل خان فیضی آنرا تحکیم روابط حسنۀ دو کشور گفت، و 
به نظر و عقل قاصر نویسنده از لحاظ تحوالت جاری سیاسی باالی تعیین وقت سفر نظر به مالحظات سیاسی عمداً 

الف همه تعامالت قبول شدۀ متداول دپلوماسی روش خاص خودرا یا سهواً غور نشده گرچه رئیس جمهور افغانستان خ
در مراودات سیاسی بکار می بندد و توقع درایت سیاسی از جناب شان بیجا می نماید، در تعیین وقت این سفر و 

ن احساسیت های پیوسته به آن توجه خردمندانۀ دپلوماتیک بکار نرفته که شاید هم عمداً صورت گرفته باشد. اما میتو
 سفر کرزی را به ایران به  به دالیل  آتی تعبیر نمود:

وز نمایی بچگانه به امریکا است، که اینجانب حامد کرزی رئیس جمهور خود مختار به اصطالح عامیانه س – 1
منتخب مردم افغانستان به کشور مخالف سیاسی امریکا سفر نموده مشورۀ اولیاء امور ایران را در مورد امضای 
توافقنامۀ امنیتی گرفته با آنکشور پیمان همکاری های چندین جانبه بشمول امور امنیتی می بندم. کرزی با این 
طرزالعمل میخواهد امریکا را وادارد  که اگر آنکشور به شرائط و خواسته های کرزی تن دهد، حتی روی کاغذ، اگر 

مل ها  شیوه های متروک و پوسیدۀ زمان جنگ سرد راستی هدفش چنین باشد،  غافل از این که این نوع عکس الع
بوده در بازار عقالنیت و فراست سیاسی امروزی چلش نداشته اسلوب ، برخوردها و شیوه های نوینی مطابق مقتضیات 
زمانه جاگزین این روش گردیده . آقای کرزی باید بداند که درایت سیاسی و واقع بینی ایران را وادار ساخت تا در 

خود بازنگری عمیق نموده  برای رهایی مردمش از شکنجۀ و مشکالت عدیدۀ تحدید ها و تعزیرات  اقتصادی سیاست 
سیاست لجوجانه و سخت سرانه را کنار گذاشته با درک واقعیت قالب نداشتن زور در برخورد با امریکا و غرب در 

یشتر  دارد تا این که خودرا در لحاف بیمار صدد ایحاد فضای تفاهم و مصالحه بوده این روابط نزد ایران ارجحیت ب
 کرزی بپیچاند و به گفتۀ عامیانه حاال دم ایران زیر پای امریکا است.

شاید کرزی  با امضا نکردن توافقنامه که اجتماالٌ سبب خروج کلیه قوای جهانی از افغانستان گردد در سراغ  -۱
نیروی های نظامی خارجی و کاهش کمک ها چگونه امکانات و بدیل های  دیگر است که در صورت خروج کلی 

این خالء را از منبع دیگری پر کند. و به قرارمحاسبۀ کرزی ایران درین احوال منبع مناسب خواهد بود  به حکم 
 واقعیت ها این محاسبۀ بذات خود کامالً نادرست است بدالئل آتی:

افغانستان ازدیاد بخشد ولی به هیچ وجه توان مالی آنرا ندارد که * امکان دارد که ایران میزان کمک های خودرا به 
 چنین دست شکستۀ را بگردان خود بیاویزد و مصارفی به این حجم و ثقل را متحمل شود.
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** اگر بکوییم که ایران در افغانستان عالئق اقتصادی دارد و برای تداوم آن از هرسیلۀ ممکنه کار می گیرد، بلی 
باید بدانیم که  انگوردر تاکها ار برکت کاکا بود، تجارت چندین بلیون دالری افغانستان با ایران که صحیح است، مگر 

بیشتر شامل اقالم وارداتی از ایران بود) عمدتاً اشیاء استهالکی بدون کیفیت( از منابع داخلی افغانستان تمویل نگردیده 
قاضا گردیده موجب رونق صادرات ایران شده که میتوان آنرا بلکه منبع اصلی کمک های جهانی بود که آفرینندۀ این ت

تجارت یک جانبه محسوب نمود که با خشکیدن منابع مالی اصلی شرائط مطلقاً دگر گون شده شاید افغانستان تجارتی 
یشتر به ب با ایران نداشته مگر این که ایران  این امتعه را رایکان به اختیار افغانستان بگذارد چه صادرات افغانستان

 پاکستان و هندوستان و کمی به اروپا است و کدام صادرات قابل تذکر به ایران ندارد.
*** مداخلۀ نظامی و حضور نظامیان ایرانی تحت هر مؤافقتنامۀ که باشد مسلماً،اگر امریکا مخالفتی نکند، با مخالفت 

 ی خواهد شد.جدی پاکستان و ممالک عربی مواجه شده افغانستان میدان نبردی دیگر
**** هر دست پیشی  اضافی ایران مقاصد نهفتۀ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خودرا دارد ودر نهایت امر 

 تقویۀ موقف سیاسی، اقتصادی و مذهبی پیروان ایران خواهد بود.
دن چند شاید کرزی صاحب برای آخرین باج گیری و آور صبح( ۸به اصطالح خود ایرانیان)از قول روزنامۀ  -0

 خریطۀ دیگر درین دم های واپسین غم فردای نورچشمی میرویس را می خورد.
 

 روابط کرزی با ایران ، مهر سکوت بر لب نهادن :
 

 توضیح مختصر از مداخالت ایران در افغانستان:
 

 :تاریخچه 
 

ته از فعالیت های در زمان شاهی و جمهوری و حتی سردمداری حزب نام نهاد دموکراتیک خلق مداخالت ایران گذش
نهانی استخباراتی صرف در ساحۀ مذهبی محدود بود زمینۀ تعلیم خطباء، مبلغین و آخوند های شیعه مذهب را در 
ایران و قم  فراهم ساخته و کتب مختلفۀ دینی را مخفیانه به افغانستان صادر میکرد. رستاخیز ملی افغانستان علیه 

های دور و نزدیک را در امور افغانستان ستقیم ایران بلکه از بسی کشورت متجاوز شوروی نه تنها زمینۀ مداخال
که اسی در افغانستان آموزش میداد درحالیفراهم آورد. ایران اشخاص دلخواه خودرا برای احراز یک موقف قوی سی

 د.ی دلیرانه می جنگیدنملی گرایان هزاره و اهل تشیع برهبری سپه ساالران مستقل علیه نظام بر سر اقتدار و متهاجمین شورو
 

در دوران انارشی تنظیمی ها نفوذ ایران در افغانستان توسعه پیدا نموده در بخش سیاسی با تبانی هندوستان و روسیه 
تا آخرین لحظه حکومت متالشی شدۀ ربانی را در ملل متحد بحیث نمایندۀ افغانستان نگهداشتند که البته مساعی جمیلۀ 

 رحیم غفورزی در زمینه در خور تذکر است!!!داکتر روان فرهادی و 
در جنگ های داخلی به تقویت و حمایت حزب جمعیت اسالمی  و شورای نظار پرداخته و لوکه این جریان با هزاره  

 ها و شیعیان در نبرد بودند ایران عالئق مذهبی را فدای مصلحت های سیاسی گردانید. 
داری ربانی  با اخاذی معتنابه طی مؤافقتنامۀ والیات بامیان و بلخ را عبد الرحیم غفورزی آخرین صذراعظم عالقه 

برای هرگونه فعالیت به اختیار ایران گذاشت و ارتباطات مستقیم هوایی با هردو والیت برقرار گردید. بامیان قرار 
اه بحیث دستگبود قم ثانی شود و مزار شریف مرکز والیت بلخ عالوه بر یک مرکز فعالیت های نظامی و سیاسی 

لیه برای مقابله عهاد شمال را تا آخرین لحظات پخش شیعیزم در پار دریا مورد استفاده قرار گرفت. ایران اتحاد نا م ن
 طالبان کمک نمود ولی این مدد رسانی بی ثمر واقع شد.

ب بنام انقالو کشته شدن چندین صاحب منصب امور استخباراتی پاسداران شروی سرتاسری جریان طالب درکشور پی
 بود. پاکستانی غال موشانبین تیز در افغانستان زیر نظر و مداخالت ایراندپلومات در مزار شریف پایان مؤقت نفوذ 

 

 عیسوی ۱331نفوذ روز افزون ایران بعد از سال 
 

 بخش سیاسی: رد - 1
جمهور پیشین و وزرای خارجۀ زمامداران ایرانی بشمول آیت هللا خامنه ای پیشوای والیت فقیه، احمدی نژاد رئیس 

وقت و اهل مجلس ایران در برخورد با اوضاع افغانستان شیوۀ خویشتن داری را فراموش کرده بدون مراعات حق 
حاکمیت ملی و استقالل افغانستان طی دیدار های رسمی و کنفرانس ها در حضور داشت حامد کرزی با امور داخلی 

ود حق وکالت از مردم افغانستان را داده اند و افغانستان را کشور اشغال شده افغانستان مداخله نموده و با رها بخ
 خواندند که متأسفانه کرزی مهر سکوت بر لب نهاده و هیچ نوع اعتراضی ننموده.
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 اسکان ستراتجیک: – ۱
 فعالیت های آتی به پول و نفوذ ایران درین ساحه بوقوع پیوسته:

 حواشی والیت هرات: -الف
برای تطبیق اهداف دراز مدت و تحقق بخشیدن آرزوی دیرینه با خرید اراضی مخصوصاً در حواشی شهر ایران 

هرات پیروان افغان و حتی ایرانیان را با هویت های جعلی اسکان نموده که در موقع مناسب هرات را با پیروان مسلح 
 خود در اشغال در آورد.

 خط ستراتجیک غور تا بلخ: -ب
 خاص نظامی شرائط استفاده از این خط مواصالتی برای خود مساعد گردانیده. به منظور مقاصد

 اسکان شهر کابل: -ج
با استفاده از تحارب جنگ های فرقوی کابل، توسط کمک های مالی ایران شهرک های ستراتجیک در اطراف کابل 

ظیمی از بازار بقیمت غرض تمرکز یک قوم خاص و یک مذهب خاص ایجاد گردیده و اسلحۀ مازاد جنگ های تن
 گزاف خریداری شده و ساکنین شهرک ها مسلح گردیده و مودل شهر بیروت در کابل تطبیق گردیده.

 

 امور مذهبی : -0
های مرموز مؤسسات مختلف تعلیمی توسط کمکۀ معینبدون مراعات مقررات رسمی معارف افغانستان و نصاب های 

نصاب های وارداتی  بی در سرتاسر کشور ایجاد شده که مطابقو مدارس مختلف مذهن های خاص ایران پوهنتو
ۀ سوگواری های ی به شیوگواری دهم محرم در کابل مخالف اصول متداول همیشگمراسم س گیرد.تدریس صورت می
 گیرد که خود تضاد بر انگیز بوده احتمال بر خورد های مذهبی را بیشتر می سازد.ایران صورت می

 

 :در امور کلتوری  -۴
نفوذ مستمر و وسیع ایران درین بخش نهایت قابل اندیشه است. پیروان ایران در قوای سه گانۀ دولت این زمینه را 
بیشتر مساعد میگردانند. زبان سچۀ فارسی افغانستان با لهجه های متداول آن در معرض خطر تهاجم فرهنگی ایران 

 و نامإنوس ایرانی  در زبان ما میرود. قرار گرفته بیم تسلط کامل اصطالحات نو پرداز، بی مفهوم
ساالنه به ده ها هزار کتاب ایرانی به حراج گذاشته شده بقیمت کاه ماش بفروش میرسد، البته در صدور کتب علمی و 
تراجیم سودمند اعتراض و تعصبی وجود ندارد اما این وظیفه و مسؤولیت وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان است 

ی بر رسی این آثار بگمارد و تشخیص دهد که درین جمله کدام آثار برای پخش اطالعات نادرست و که هیأتی را برا
 تحریف اذهان عامه است.

قرائت  «اورانوس مصمم»توسط خانمی بنام ن آقای بیات ملتفت شوید که اکثراً اگر شما به پخش اخبار دری تلویزیو
ایرانی را مالحظه میفرمائید بلکه لهجۀ ایرانی با ناز و ادا های گردد شما استعمال نه تنها کلمات و اصطالحات می

 ماید.جا( تلفظ می ننـَــو نوشتیم ولی این خانم آنرا )پ پینجاه گفتیم، شنیدیم( را 03زنانه بکار میرود. بطور مثال عدد )
ویی از پذر و مادر اسم شان را نمی دانم( که تو گ)می کندیون طلوع یک صوفی نطاقی اخباررا همچنان در تلویز

 ایرانی بدنیا آمده و بر حسب وظیفه و عادت کلمات ایرانی را با لهجۀ ایرانی بوفرت بکار می بندد.
بازهم وظیفۀ وزارت اطالعات است که مانند دوران های پیشین نطاقی اخبار و برنامه ها را معیاری ساخته مقرراتی 

دین ساله در ایران به لهجۀ ایرانی در کوچه و بارارحرف میزتد در زمینه وضع نماید. اگر عامیی بعد ازاقامت چن
 قابل فهم است ولی نطاق تلویزیون های پر بیننده افغان چنین خطایی را نباید مرتکب شوند.

 

ۀ و مواد منفجرۀ ساخت ایرا ن  که اسلح هاایران نقش عمده داشته بار :در فعالیت های تخریبی و ایجاد نا امنی -۵
دۀ مخالفین مسلح طور قاچاق به افعانستان داخل گردیده که بار بار دستگیر و در رسانه ها نشر ولی اولیاء برای استفا

امورمهر سکوت بر لب نهاده اند و نه تذکر داده و نه اعتراضی ، اعضای پاسداران انقالب در حال ایفای وظایف 
شمالی برای مخالفین مسلح وساطت و زمینه سازی  جاسوسی دستگیر شده اند. ایران در خرید اسلحۀ چینایی و کوریای

 نموده. با جریان طالبان و حزب اسالمی روابط مخفی و نهانی دارد.
 این بود مختصری از مداخالت علنی و مستند ایران در افغانستان که در حال توسعه و گسترش است.

 

 هموطن عزیز!
ذکر مطلب فوق را مطلبی در قبال است که مداخالت به این گستردگی و عیان بودن در امور یک کشور مستقل دارای 
حاکمیت ملی در سیزده سال زمامداری حامد کرزی بوقوع پیوسته و این شخص درب های افغانستان را غرض بهره 

وع انتقاد، احتجاج و یا اعتراضی در بحرانی برداری و حصول مقاصد سیاسی ایران باز نگهداشت و تا امروز هیچ ن
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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

 

ترین احوال از زبان کرزی علیه ایران شنیده نشد، زمانی که ایران آوارگان افغان را بدار می آویخت و با نهایت ظلم، 
خشونت و تعدی خالف همه اصول انسانی با مهاجرین ما برخورد می نمود و زمانی که در قعر زمستان ورود تیل 

را بروی مردم افغانستان بست و آوانی که با سیاست های ظالمانه حمایوی خود صنایع نو نهال افغانستان  قاچاق عراق
 را سر برید ما از اراکین دولت در رأس آن حامد کرزی چیزی نشنیدیم.

کرزی زحمت مرور به اوراق تأریخ کشور را بخود نداد و ندانست که این خطه فرزندان چون میرویس هوتک، شاه 
محمود و شاه اشرف پرورانیده که نه تنها زنجیر استعمار فارسی ها را درهم شکستند بلکه قسمت از خراسان بزرگ 
را متصرف شذند. کرزی بحیث یک پوپل زایی شاخۀ درانی تدبیر و شجاعت بزرگ مرد مدبر ودالور افغان وزیر 

که زمانی در هرات مرد نامدار، شجاع مدبر،  فتح خان را در آزادی هرات ناخوانده گذشت.  معلمی به کرزی  نگفت
میهن پرست، با فهم و دانش بنام وزیر یارمحمد خان میزیست که هرات باستان را  قوای منظم، مجهز آراسته با بهترین 

( به محاصره گرفتند. باشندگان فداکار و قهرمان هرات 1۸0۸-1۸0۱سالح محمد شاه قاجار و حامیان روسی اش )
ن سپه ساالر مدبر در سخت ترین شرائط مقاومت و مبارزه نموده باآلخر محاصره را درهم شکسته  بسر کردگی ای

 ودو قوت بزرگ زمان را به عقب نشینی واداشتند.
علی الرغم عدم تساوی اقتصادی و نظامی همه دولت مردان افغان بافهم نیات شوم ایران ایستادگی نموده و عزت، 

عکس کرزی در برابر ایران از کرنش و خضوع کار گرفته . اما برحفظ کرده اند وقار و حیثیت مملکت خویش را
برابر همه مداخالت آن مهر سکوت بر لب نهاده، اگر یک بر چهارم این شهامت و ملی گرایی  زانو بزمین زده و در

ت توانسوطن ما مداخله نمی یمانه در اموراین پامروز ایران برا که مقابل امریکا تبارز میدهد مقابل ایران نشان میداد 
حامد  که عامل حقیقی واین عدم مناعت و نبود شهامت را وابسته به گرفتن خریطه های پول از ایران سراغ نمود.

 پامال کرد بلکه آنرا به بهای ناچیز سودا نمود. نه تنها کرزی همه افتخارات تأریخی افغانستان را در برابر ایران
 

 هموطن عزیز!
سه نفری(  به استثنی دونامزدان احتمالی )قبل ریاست جمهوری سراب فریبندۀ بیش نیست با در نظرداشت انتخابات مست

دیگران با همه سوابق جرم و جنایت و آلودگی مرجع امید و عامل اصالح و بهبود بوده نمی توانند. این میراث ملعون 
نهصد ملیون دالرکابل بانک توسط برادرش و برادر ین را حمایه و دفساد را رائج و مفس و شوم آقای کرزی است که

شریک جرمش بغارت رفت و چند کم زوری مؤاخذه شد. شهرک ها توسط زور مندان به پول نامشروع و غصب 
اراضی دولت توسط اقارب و همکاران نزدیک کرزی اعمار گردید. بقرار اخبار مؤثق منابع داخلی بازار مواد 

انحصار زورمندان کرسی نشین قرار داشته و قیم بدون عوامل اقتصادی بر حسب  ارتزاقی و تسخین و تنویر در
ذلخواه زورمندان تعیین می گردد و ملت بینوای افغانستان است که کمرش زیر بار این همه شکنجه خم شده و وبرای 

 فریادش گوش شنوایی نیست.
راز کرسی ریاست جمهوری توسط این اشخاص خوش بین بودن به این انتخابات و نتائج آن یک امید واهی بوده اح

 والسالم شما یاران زنده و صحبت ها باقی. .دمعلوم الحال تداوم نظام فاسد کرزی خواهد بو
 

 پایان
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