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 11/21/1212          عارف عباسی
 

 مکثی بر مضمون محترم نعیم بارز
 

 .«کرد دفاع کرزی جمهور رئیس استوار و حقبر موضع از سپنتا، دادفر رنگین دوکتور آقای»
 

 جناب شانبه  می خواهم و نمدا تصریح یک مطلب را ضروری میجناب محترم بارز صاحب بحث روی نکات نظر مقدم بر 
زیرا  ،دشمنی شخصی با کرزی نیست ر  س  را یک از نویسندگان پورتال معزز و معتبر افغان جرمن آنالین هیچ  که بدهماطمینان 

نفر اول مملکت مورد  زمامدار و بلکه اعمال و کارنامه های او بحیث نه اعضای حزب مخالف اند و نه نامزد ریاست جمهوری،
زمینۀ گفتن و نوشتن برایش که  با احساس و با وجدان را وطن است که هر افغان حال زار و پریشان واین  ،گیرد قرار می بحث

 . بگوید و بنویسدواقعیت ها را وجیبۀ ملی  بحیث یک تامیسر است وا میدارد 
ه جز تا حال ب ،را نا پالیده نمانده زیر هیچ سنگیویکی لیک و غیره( ) اسرار گوناگونتخنیکی  آزادی بیان و افشایعالوتاً 

 مالذا ادعای ش ، جویندگان و پویندگان به آن دسترسی پیدا نکرده باشند،د سری ممالک چیزی نیست که محققینموضوعات حا
شما خود شاهد استید  وارد نیست.توسط بعضی ها  بر عمق موضوعات یآگاه بدون یو قضاوت هاتوجه بر ظواهر  برمبنی 

های ردیف اول ائتالف نوشته شده که نستان و فعالیت های گوناگون کشوردر طول این مدت کتب مختلف در مورد افغا که
، همین هگرفتبه دسترس عوام قرار  و اشخاص بسیار مهم شامل قضایای افغانستان نشر شده مهمترین همه کتبی است که توسط

سرمنشی ملل متحد در افغانستان به همت، زحمت و مساعی یک  اص وقتخ ترجمۀ کتاب کای آی دی نمایندۀ نشر سلسلۀ حاال
 که یک مأخذ قابل اعتبار برای .دوام دارددر پورتال افغان جرمن آنالین  هللا کاظمبه مدیریت محترم داکتر سید عبد عده هموطنان
 ود را درنقد خ) فته مانده بود ارائه گردیدهدر بسی موارد معلومات بسیار مهم که تا حال ناگ که استقضایای نهانی دانستن بسی 

  .ترجمه خواهم نوشت(کار  ختممورد این کتاب در 
ا رهراس  خود ایشان به هیچ وجه لیرا هراسان می سازد و اناست که آگاه مئن آنطو آیندۀ نا م واقعیت های تلخ مملکتالبته 

 . بر نمی انگیزند هقصداً در جامع
 نمی کند بلکه شرائط هیچ افغانی کمک های وابسته به آن داللت به دون همتیقبول واقعیت ناگوار وجود پایگاه های نظامی و 

 .نمایدعینی مملکت که زادۀ غفلت و نابکاری سیزده سالۀ این دولت است ضرورت آنرا حکم می 
 

 ! حترمبارز صاحب م
هدف این ورود نا  کهدانستیم  و می داشتیم  فهم و درایت آنرا می ر افغانستان ب ما باید از روز اول تهاجم امریکا و متحدینش

شی این لشکر کاهداف اصلی و بنیادی این ملت رفاه و سعادت  وخواسته نجات مردم افغانستان از بدبختی و سیه روزی نبوده 
چنین توجه بحال  دادی رخ نمو حوادث مرتبط بعدی  میالدییک  و اگر واقعۀ یازدهم سپتمبر سال دو هزار .تشکیل نمی دهد را

 .تشگافغانستان مبذول نمی 
افغانستان را بحال خودش  و پیروزی اش در درهم پاشی امپراتوری شوروی های ختم جهاد ی که امریکا بعد از سالرهمانطو

 دان که همدیگر را می کشند و ملک خوخودشان میدانند و کار ش کار ببرندالی همدیگر به با اسلحۀ مازاد راتا رها کرده بود 
م بی تفاوتی و عدبوقوع پیوست که ننگ تأریخ آدمیت بوده،  در افغانستان میالدی 1221تا  1۹۹1از سال ، ورنه جنایاتی ویران

  . گذاشتموکراسی، و ملل متحد ی، دبدامان مدعیان حقوق بشر را مداخلۀ دنیا یک لکۀ سیاه تأریخی
زیرکی، هوشیاری و تدبیر ولی این  امریکا به پاکستان بخشیده بود. را ما یم که واک ریشتتجارب جهاد باید می آموخ از

را هم  پاکستان چند کلچه گک خودپهلوی نان های جوره ای در  1221بعد سال  که درین تنور داغ امریکا دولتمردان افغان بود
ترهای دفاتر مفشن، مو میسر ساختن متأسفانه امریکا و متحدینش با پول سرشار چنان رسم تجمل رفاه، آسایش را با می پختند.
که فرهنگ دستور پذیری رسم روز شده کسی به ، حشم و خدم در بین اراکین رده های باالیی دولت مروج گردانید مودل سال

ق لیید که متعکشوری استفاده می نما زمین و آسمان ای حصول اهداف خود ازست و شما برائتالف ناتو نگفت که این وطن من ا
ار و با کم رنگ ترین ابتک بودههای توریدی طرح ریزی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بمن است. در پیشبرد کلیه امور زندگی 

 . دسازگار نبونگ زده و بحران دیده با شرائط عینی این وطن ج مسلماً  که اکثریت سهم افغان
را  موقف ملی گراییچنین  و ،منافع علیای کشور مطمح نظرش می بودۀ زمامداری لکت از بدو مرحلمای کاش شخص اول م

 جهانحراف توکه حاال در دم های واپسین غرض  ،اختیار نموده بروی منافع حقیقی افغانستان پا فشاری می نمود از شروع کار
چپن را چپه الر امدادی دسهل انگاری های عمدی و غارت بلیون ها  و نابکاری هاجمیع  ملت افغانستان و جامعۀ جهانی از
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پوشالی جهان را اغوا نماید ورنه او در قدوم متهاجمین گل ریخت و عالی ترین مدال  تپوشیده می خواهد با این تبارز احساسا
  را به سینۀ جورج بوش تعلیق نمود که یادم از ببرک کارمل آمد.

 
 رئیس اراستو و حق بر موضع از سپنتا، دادفر رنگین دوکتور آقای» می نویسید کهبس تعجب است که جناب شما  برای من جای

 «. کرد دفاع کرزی جمهور
  بارز صاحب!

و  همکار ()این نام دراز را بنازم نتاسپ فر داکتر رنگین داد دانید که نیک می یک شخصیت محترم صاحب نظر بحیث شما
 دهنامبرنقش فعال دارد، های دولت  یطرح بسی پالیس در ،  وتنخواه خوار این نظام استکرزی بوده  رتبۀبلند معتمد مشاور 

باید من حیث وظیفه و مسؤولیت موقف و موضع کرزی را تائید و از آن حمایت نماید و این کدام کار  بودهیکی از مقربین درگاه 
الفت خواستید سپنتا به مخ شما می آیا .ایجاب نمی نماید تعریف و توصیف را زدنخارق العاده نبوده هیجان و بپا ایستادن و کف 

و رئیس  استسرمنشی ملل متحد نه  نتا زمامدار و یا سفیر یک کشور خارجی نیست وسپ دادفر داکتر رنگین خود نظر بدهد؟ آمر
و با ارزش تلقی گردیده موقف کرزی که طرفداری او از موضع کرزی مهم  شورای ملی و یا مجلس سنای افغانستان هم نیست

فیصد باقی مانده  1فیصد پیمان امنیتی مؤافقت صورت گرفته. اما چرا  ۹۹سپنتا در شورای ملی گفت باالی  را مستحکم بسازد.
 این قدر جنجال آفریده؟
از فهم، دانش، درایت و فراست داکتر رنگین دادفر سپنتا می نویسید. من بدانش شان شک ندارم  شما این چندین بار است که

حیث وزیر ببسیاری از این مغز متفکر میرفت،  توقعاتدر موقفی که قرار داشتند و دارند  حتماً یک شخص اکادمیک استند ولی
در موقف بره بودن سیاستی می ساخت که  ت درک می نمود ودر همان وق گرگ و برهخارجه باید واقعیت دوستی امریکا را با 

مبتنی بر عقالنیت سیاسی بوده اهمیت افغانستان را برای انجام فعالیت های نظامی امریکا در نبرد علیه تروریزم وانمود می 
 بر بستن راه در رابطه با قتل بن الدن توسط قوای خاص امریکایی عکس العمل نشان داده عالوه  ساخت. چگونه پاکستان

 د.وضع نموهای استخباراتی و نظامی امریکا  تحدیداتی دیگری باالی فعالیتترانزیت اموال قوای ائتالف برای چندین ماه 
تعقیب مبارزه علیه تروریزم به امریکا و متحدینش اذعان  ماسی قوی اهمیت افغانستان را دروزارت خارجۀ ما با یک دپلو ولی

توسط یک سیاست شفاف توضیح نتوانست در طول دوازده سال جنگ  اینمؤفقیت استفاده از خاک افغانستان را در  و نتوانست
هزار خانوار در ده ها  و رسید ردماین در گیری آتشین ده ها هزار افغان بقتل رسید، خسارات جبران نا پذیر به مال و ملک م

شوار نهایت دشرائط بی کنت در سم بیچارگی واقتصادی خودرا از دست داده به  اره شدند و تمام امکاناتواثر این جنگ بیجا و آ
آیا  .و ارعاب به آن مبتال شده اند واهمهزندگی می کنند گذشته از صدمات روانی که اطفال معصوم از ها در دشت ها و ویرانه 

پرداخت های جامعۀ جهانی بهای واقعی  نیاو  ؟این موضوعات جزء اجندای مذاکرات وزارت خارجۀ ما با قوای ائتالف بوده
 .به هیچ وجه نی ؟بوده و استفاده از خاک ما این همه خسارات و ویرانی های اجتماعی ما

واین احترام به حقوق بشر، آزادی و دموکراسی است که پای  گل روی ما است رکردیم که جنگ امریکا بخاط تصورمتأسفانه ما 
 ما  و امریکا را به این دیار کشانید در حالی که یک انتقام جویی و فرو نشاندن احساسات مردم امریکا انگیزۀ این تهاجم بود

در واقعیت این جنگ  .سپردیمهمه اختیار وطن خویش به آنها نادانسته و خوش باورانه و یا بخاطر منافع شخصی سخاوتمندانه 
 انافغانستاین جنگ برای  .ورنه قرارگاه و پایگاه تروریزم آنسوی خط دیورند بود کشانید جبراً  و پای ما در آنامریکا بود 

ا منفعت اصلی ر .و ما زیادتر درین آتش سوختیم ویرانی آن بیشتر از بازسازی است، اشت ودارمغانی جز بدبختی چیزی ن
 وپاکستان، چین، هندوستان و ایران با صادرات بلیون دالری  اقتصادی امریکا با قرار داد های دست اول و متباقی راتشبثات 

 ارباب قدرت افغانستان با چپاول باقی مانده گرفتند
مان و آسزمین  در احوال کنونی  چون امریکا ،پاکستان با امریکا و روابط دیرینۀ ستراتیجیک قرابت قوی واقعیت با درک

یت این اهم بایستی آقای سپنتا بحیث وزیر خارجه لذا و مردم آنرا ابتر و پریشان ساخته  افغانستان را مورد استفاده قرار داده
با طرح بهترین، سنجیده ترین و پخته ترین سیاست  موضوع را به امریکا اذعان نموده در روابط خود با امریکا و پاکستان 

  .موقف قوی و ثابت گرفته منافع افغانستان  را تأمین می نمود
شکیل یک ت ور امور امنیتی توقع میرفت که بعد از مشوره با متخصصین امور نظامیمشابحیث  ااز جناب رنگین دادفر سپنت

با یک  امروز چه افغانستان می بود  کشورمطابق نیازمندی واقعی  د میکرد کهایجاد قوای مسلحی را پیشنها واقع بینانه و عملی
رای مقابله ب همسط یونت های کوچک سریع الحرکت درگیر است تشکل دفاعی جنگ گوریالیی با تکتیک های بزن و بگریز تو

 با شیوه های  تا  می بود Special Force و، قوای ضربه و یا به گفتۀ امریکایی هادنابشکل قطعات کوچک کومبه این پدیده 
قابلیت عکس العمل آنی و سرعت سوقیات را داشته در مناطق آسیب پذیر در حال آماده باش می  تربیه شدهحمالت چلیکی دفاع 
 ، تحمل پذیری شرائط دشوار چون گرما ویه مخصوص با تمرینات شاقۀ جسمانیکه توسط مربیون قوای ائتالف تحت ترب بودند

ا باید  این قو .را داشته چون کوه ها، جنگالت و دریا ها عبور لصعب ای شدید، گرسنگی، تشنگی و قابلیت عبور اراضی  رماس
با معاشات مناسب  و اعاشه و  سالح و تجهیزات و پیشرفته ترین  مجهز با بهترینسالۀ با سواد  1۲الی  12متشکل از جوانان 

. درین نفر کفایت میکرد ۰2222نفری نداشت و یک قوت  3۲2222. افغانستان ضرورت به یک اردوی خوب می بود اباطۀ 
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بمراتب قوی تر بوده مواظبت ، قومانده، سوق  بعد از خروج قوت های نظامی خارجی  صورت توانمندی دفاعی و تأمین امنیت
 ار نفری می بود.و نظارت آن سهلتر و مصارف آن بمراتب پایانتر از یک ازدوی سه صد هز

پیشنهاد و نظریات صاحب منصبان  آنجه درین مورد نوشتم  من خود در امور نظامی هیچنوع تخصص و معلومات ندارم ولی
البته در  که که ضمن مصاحبات و یا در نوشته های خود ابراز نموده اند مجرب ، متقاعد و بر حال اروپایی و امریکایی است
 شرائط کنونی افغانستان بسیار معقول بنظر میرسد.

تی زحمت چنین تحقیق و تتبع را در مورد تشکیل قوای امنیئیس جمهور  ر بحیث مشاور امنیتی آیا آقای داکتر رنگین دادفر سپنتا 
 بخود داده اند؟ 121۲و توانمندی ها و مصارف آن بعد از سال  افغانستان

 ای امضاء نمودن توافقنامۀ امنیتی :بحث روی دو شرط عمدۀ کرزی بر حاال می پردازیم به
 : افغان ها ۀتالشی خان -اول

 برای ارائۀ آن بحیث یک شرط حاال بسیار دیر شده. این موضوع  فکر می کنم است وو مهم  بی نهایت حساس  معضلۀاین یک 
و متحدینش در میان گذاشته می شد که هیچ سپاه خارجی  در بدو مرحله بحیث یک شرط اساسی طرف افغانستان با امریکاباید 

تالشی زنان افغان و لو که توسط  ،تحت هیچنوع شرائط حق دخول در حریم خانۀ یک افغان و حق تالشی خانۀ او را ندارد
ت، اصورت بگیرد اجازه نیست. افغانستان به شرطی درین جنگ با قوای ائتالف همکاری می کند که عنعن خارجی عسکر زن

 فرهنگ افغانی و مقدسات دینی اتباعش توسط قوای خارجی احترام شود.
آن قرآنهم پشتون( را به لگد شکستن و آل و عیال و اطفال ار را تهدید نمودن و ی شب درب خانۀ یک افغان مسلمان )در نیمه ها

 در مرمی را انکه یک افغان هزار کردنکتاب مقدس توهین نمودن و زنان را تالشی  مجید را از رفه انداختن و پالیدن و به آن
مکاری هر طالب نباشد طالب می شود ویا هراگبعد از تجاوز بر حریمش  نه این تحقیر و توهین را.قبول دارد به خوشی   جان خود

ۀ یانحشواین اشتباهات و تجاوزات  عواقب و نتایج  از امریکا باید قوای نظامی و کمکی که از دستش بیاید با طلب می نماید.
 در عراق می آموختند. خود

عملیات توسط قوای افغانی تحت  دطالب به زور داخل خانۀ او شد بای یااگر افغانی مخالفین مسلح را در خانۀ خود پناه داد و
ه باشند که سبب دستگیری مظنونین گردد محاصره داشت در نظارت قوای ائتالف صورت گیرد و قوای افغانی تا زمانی خانه را

 زن افغان حق تالشی زن افغان را داشته باشد.عسکر  تنها  و در حاالت استثنایی
 .قرار نگیردشرط کرزی معقول و مشروع است ولی چرا حاال؟ نشود که این شرط دستاویز حصول اهداف دیگری 

 شرط آوردن صلح: -دوم
های افغانستان و سر آغاز یک زندگی بدون هراس و مطمئن برای بهبود احوال اجتماعی و صلح را میتوان پایان همه بدبختی 

تجهیز  ،یجاد نا امنی افغانستان با حمایتاقتصادی مملکت دانست. من با تحلیل محترم بارز صاحب در نقش علنی پاکستان در ا
هفته در افغانستان آرامش می آید. بلی دنیا و امریکا از و تسلیح مخالفین مسلح کامالً مؤافقم. اگر پاکستان بخواهد در ظرف یک 

تائید نموده اند، باید بدانیم که امریکا مالحظات  را این نقش پاکستان آگاهی کامل دارد مقامات مسؤول امریکا بارها این موضوع
اظ اقتصادی و سیاسی نیازمند و مخصوصاً در هنگام خروج از افغانستان به همکاری پاکستان از لح و محدودیت های خودرا دارد

رند را لغوه نمی کند. امریکا امکانات  مختلف تحمیل فشار را وخط دیو  تواند بفرمایش ما باالی پاکستان حمله نمی امریکا است.
ه ) ولو کافزود یک مملکت مستقل است باالی پاکستان آزمایش نمود همه بر مخالفت، مقاومت و عکس العمل های پاکستان که

راتب باالتر از افغانستان است. نیاز ه م. بلی اهمیت پاکستان نزد امریکا ببه ضرر امریکا تمام شد وخوار امریکا است(  جیره
کوتاه مدت و مؤقتی است ولی روبط امریکا با پاکستان دوامدار و مبتنی بر پایه های آنی  پدیدۀ بر یک ابنامریکا به افغانستان 

 در عین حال زمامداران پاکستان بازیگران ماهر و با درایت و پختۀ سیاسی اند.ستراتیجیک همه جانبه است و 
 
 پایان
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