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 !آقای کرزی
 ؟ اينهمه امريکا ستیزی شما به چه مفهوم است 

 !!به غیر از ارضای دولِت ايران و پاکستان و مزدوران داخلی شان
 

تعامل بکار نرود، در هر نظامی ادنای   نه، مدارا و تسام  به ننوان شیو ديموکراسی با دقیق انديشی، مسئوال داری واگر دولت
ملی نمائی ظاهری  سر انجام آرايش . پی نخواهد داشت و کشور در ژست ملی گرفتن هیچ سودی بحال مردم  آزادی خواهی و

 .دم با جان و مال خواهند پرداخت، تاوانش را مربحران مبدل شده مرج  و جنگ و به هرج و
 

ها و اجراآت دولت چه در امور داخلی و  بدينسو سیاست گذاری 3111اول سال  آغاز تشکیل لويه جرگۀ شوم که از يادآور می
سیاست ها و اجراآت بصورت سنتی، مقطعی و روز مره ادامه يافت که  چه در امور خارجی صحی  و حسابی تنظیم نشد،

پود دولت به اوج خود رسید و سیاست های کجدار و مريز در قبال دولت های منطقه نیز  سترده در همه تار ونتیجتًا فساد گ
بلکه درجهت بی  بدون طرح و داشتن يک ستراتیژی دنبال گرديد که نه تنها در ظرف دوازده سال حاصل مثبتی به بار نیامد

 .ط طی طريق نمودبرواانتمادی و تیرگی 
 

هفت دولت جهان  که هنوز نتائج نهائی آن معلوم و انالم نشده بود نمايندگان بیست و 3112رياست جمهوری سال در انتخابات 
ان ريچارد هولبروک نماينده اضالع انتخابات افغانستان، در پاي اريس گردهم آمده پس از بحث بر مسألۀپ در مجلس يکروز 

 :توان چنین بیان نمود آنرا می که خالصۀانستان سخنانی ابراز کرد امريکا در امور افغ متحد 
از نظر هیچ يک شرکت کنندگان مجلس پاريس تخطی و تقلب نظیم در انتخابات افغانستان پنهان نمانده، اما نتائج نهائی آن 

اهلل کشیده شود چه کرزی و يا داکتر نبدانتخابات بدور دوم هم  هرچه باشد ناگذير بايد بر آن مهر تائید زده شود زيرا اگر
شود، اگر ممکن شود در کنار رياست  هیچ چیزی نوض نمی يک بر ديگری هیچ برتری ندارد وهلل پیروز شود هرنبدا

يک جمهوری يک نهاد يا ادار  جديد ايجاد و تشکیل گردد تا اگر بشود بدانوسیله صالحیت رئیس جمهور محدود گرديده و 
گیری بعمل آيد و يا ال اقل ه شوند که از رشد بیشتر فساد جلوی دور ساختس مقامات مهم دولتتعداد افراد فاسد و مخرب از رأ

 .از فساد و تخريبات کاسته شود
 

قبل از پايان سال مذکور يک کنفرانس بین  بناًء. زی اين فیصله را نمی پذيرديافتند که دولت کرهمان وقت در اما اينرا در
 پولیس و اردوی ملی افغانستان، مسألۀ م گرفته شد که با تقويۀر آن تصمیالمللی را پیشنهاد نمودند و طوريکه معلوم گرديد د

جنگ با طالبان را به دولت افغانستان بسپارند و قوای خارجی به تدريج از افغانستان بیرون روند که اين طرح را نماًل تاکنون 
فغانستان باقی نمانده است و از جانب ديگر پیش برده اند و حال که چندان فرصت زياد برای خروج کامل قوای بین المللی از ا

شود که از  تقريبًا همزمان با خروج کامل قوای خارجی سومین انتخابات رياست جمهوری افغانستان مطرح است، ديده می
طبع رياست جمهوری خواهی جنگساالران بسیار باال رفته، شتاب زده اينجا و آنجا مجالسی برگذار می نمايند و همین حاال 

ین دولتی را که زير نام کرزی خود در آن شريک اند مورد انتراض قرار داده  و همه فساد و نا امنی را به آن نسبت هم
جبهه »  برحال در مجلسی که چند روز قبل در کابل از سوی میدهند، حیرت آور اينکه حتی آقای بسم اهلل محمدی وزير دفاع 

شده بود در آن  شرکت کرده گويا معترضین را با شعارهای تند و کف زدنهای گذار ه رياست احمد ضیا مسعود برب« متحد ملی
 .است هکرد لذا يک چنین دولت و رهبری بی پرنسیب در هیچ جا ديده نشد شان نلیه دولت همرائی می

 

نام « حزب» دويا بیست و  و« ائتالف ملی »چه «  جبهه متحد ملی» تا کنون هیچ کدام چه به اصطالح  آنها شنیده شد آنچه از
يک از آنها قرار گیرد با آن گذشته ای که چه جنايات و  هرداشته اند گیريم که بجای کرزی نهاد کدام موضوع تازه ای ارائه ن

از کرزی نمل  تروريزم و فساد اداری بهتر توان باور کرد که  در مبارزه با وحشیگری های از خود نشان دادند آيا می
 لیونها افغان بیکار در داخل کشور و در ايران و پاکستان را  حل نمايند؟ که مشکل می خواهند کرد؟ 

 را تهديد میکند اصال مد نظر شان نیست، فقط يک حرف از دهان همه بسیاردرآينده کشور  مشکالت و خطراتی که در حال و 
دانند که  ا و ندم توانائی خود را میکنند که ضعف ه اينرا هم بخاطری تکرار می شنیده میشود که انتخابات بايد شفاف باشد و

همین حاال خواسته اند دلیلی برای ندم  مقام رياست جمهوری نخواهند رسید  لذا ازه از طريق قانونی و مسالمیت آمیز ب
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لحن تند بسیاری از مدنیان مقام  داشته باشند و اين ذهنیت از صدای خشن ون بسوی جنگ و جدال رفت موفقیت خود و زمینۀ
 .جمهوری بخوبی پیداست رياست

 المللی از افغانستان و ديگری سومین دوردر اين نوشته مورد بحث است دو مسأله است، يکی خروج قوای بین آنچه اساسًا 
 .انتخابات رياست جمهوری در کشور که هر يک با ديگری اثر گذار اند

 

 :ناز افغانستا 3112امريکا تا اخیر سال  تو وخروج کامل قوای نا  -يک 
فعالیت های تروريستی در ق آن اهدافی که گفته می شد بايد ملل برطب جامعۀ امريکا و پس از دوازده سال دولت اضالع متحد  

افغانستان و منطقه سرکوب گرديده و افغانستان طوری بازسازی و تغییر يابد که اطمینان حاصل شود خطر تروريزم يکبار 
 تهديد نخواهد کرد، آيا به آن اهداف شان رسیده اند؟منطقه و جهان را  3111ديگر مثل سال 

 

رسانند که پس از سقوط رژيم طالبان در  ی میجهان از جمله محققین امريکاي تحقیقات و بررسی های منابع معتبر نتايج اکثرًا
قمع  افغانستان و منطقه قلع ونه تنها فعالیت های تروريستی در مه بن الدن رهبر سازمان القانده افغانستان و کشته شدن اسا

، زيرا پايگاه های تربیت و تجهیز آنها در خاک پاکستان کماکان بحال خود باقیمانده فعالیت بیشتری يافته است نشده بلکه رشد و
لذا پس از خروج  دار اند ون استخبارات نظامی پاکستان برخورو سازما های اسالمی تند رو، ه از هر نوع حمايت گرو و

های  جنگ وجود داشته، چنانکه با وجود ادامۀجهان از سوی آنها  وط دولت افغانستان و تهديد دوبار بین المللی، خطر سققوای 
نکرده در همین شب و روز طالبان جی کاماًل خاک افغانستان را ترک هنوز قوای خارتا  های ديگرشديد در نورستان و جا

خته اند که بانث فرار تعداد زيادی از اهالی آنجا گرديده وبا وجود تالش حمالت وسیع و شديدی را در بدخشان براه اندا
پیش بینی به برآن همچو فعالیت ها و اقدامات  نیروهای دولت طالبان بعضی ولسوالی ها را به اشغال خود در آورده اند و بنا

ارنده به اين گفته های آقای کرزی که نگ افغانستان و جهان به آن مواجه گردد صحه می گذارد و خطراتی که ممکن در آيند 
بالعکس همه چیز بعد از آن بهتر خواهد شد،  کند و بعد از بیرون رفت قوای خارجی از افغانستان خطری کشور را تهديد نمی

 .ندارم و به چنین رويای خوشايند باور معترضم 
 

 :در افغانستان 3112 موضوع انتخابات رياست جمهوری سال
ه های حاضر در صحنه با را که از گروقوای بین المللی و شناخت و تجربه اي ريبًا همزمان است با خروج کاملله که تقاين مسأ
قانون احترام نداشته اند که آنها هیچگاه به  یشفاف هم برقرار شود از آنجاي شوم آنها داريم ولو هر قدر انتخابات پاک و گذشتۀ

از کشور بیرون رفته باشند و  اگر در آن فرصت که نیروهای خارجی کاماًل بناًءتحق اند به آن قنانت ندارند، ه مسو به آنچ
افغانستان به جنگ  هم به تحريک و حمايت دولت های متخاصم دور شده باشد، شايد هم خود ونگساالران ج ترس از سر سايۀ

 .بود مراتب بدتر از گذشته خواهده چنان محشری برپا شود که بو خونريزی رو آورند، آنگاه 
 

گی رفته، البته در اين ها رو به تیر امريکايیکرزی با  سو روابط رئیس جمهور آنچه در باال گفته شد از چندی بدين نالوه از
 .توان کاماًل مقصر گفت و طرف ديگر را حق بجانب دانست مورد يکطرف را نمی

 

موقت و  ر ادار ز جنگساالران و نناصر مخرب را بزيادی ا از همان آغاز تشکیل ادار  مؤقت امريکايی ها بخش: مثاًل  -* 
نستان ی و انجو ها در جهت باز سازی  در زد و بند با مقامات دولت افغاهمچنان مشاورين امريکاي. ل نمودنددولت کرزی تحمی

سوء استفاده صد  شود حدود هشتاد در دست زدند که گفته میدولت به استفاده جوئی های کالنی  و يا با وابستگان نالی رتبۀ
فساد را در همه نرصه های دولت و کشور دامن زده و به  ی ها کردند که در واقعیت امرد امريکايجوئی های شخصی را خو

 .اوج آن رساندند
 

ين بوده که ها ا یاز اختالفات میان کرزی و امريکاي يکیز سقوط رژيم طالبان و رويکار آمدن کرزی مهمتر از همه بعد ا -* 
خاک پاکستان و از  در مرجع اصلی تمويل و تجهیز طالبان در آنسوی مرز و گفت پايگاه  ی ها میا به امريکايکرزی باره

شی خانه های مردم از جانب دولت پاکستان صورت می گیرد و نبايد نملیات نظامی، بخصوص نملیات هوائی شبانه و تال
ی ها صحی  و ت امريکاياين نوع انتراضات کرزی در برابر اقدامای ها در روستا های افغانستان ادامه يابد، که سوی امريکاي

 .برحق پنداشته می شود
 

 :اما در قسمت رئیس جمهور کرزی
سال اخیر کرزی نلیه  سیاست های امريکا در  يکی دومخالفت های  گذشته از اختالفات قبلی، موضع گیری ها و -* 

اشی از همان سیاست ها و ايدئولوژی حزب اسالمی به رهبری گلبدين که شايد نتان بسیار شديد و نامتناسب بوده افغانس
حکمتیار بوده باشد که از طريق بعضی انضای آن حزب در دفتر رياست جمهوری به کرزی اثر بخشیده باشد و اين نا ناقبت 

 .خواهد بود پاکستان و ايرانهای انديشی ها خواه ناخواه آب  انداختن در آسیاب دشمنان افغانستان يعنی دولت 
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ه و از جانب آنها امیدوار به صل  و آشتی بود ب ها طالبان را برادر گفته  چرا رئیس جمهور کرزی که تا چندی قبل سال  -* 

 دهد، معلوم می ها مورد مالمت و سرزنش قرار می یها و امريکاي ها آنها را در مذاکره با غربی بارگی در اين روز يک
ضع طالبان پیش از اين سخنانش غلط  ومصرف بی جهت میلیون ها دالر از طريق شورای صل  شود که شناخت کرزی از مو
 .کار نبث و بیهوده بوده است

 

کنند با  گويد و بواقعیت هم میگويد، رهبران طالبان خالف آنچه تبلیغ می کرزی از تبلیغات اخیر نلیه طالبان که می -* 
هستند، با اين  رفت و آمد و مذاکره و سرگرم مباحثه و جاهای ديگر در ريس خارجی ها در نربستان سعودی، کشور قطر، پا

نشانده در اثر تبلیغات طالبان مبنی بر دست  مردم افغانستان و بخصوص به بخشی از پشتون هاه سخنان شايد کرزی خواسته ب
ساند که متوجه شويد طالبان خود تالش اينکه حافظ منافع آنها در افغانستان می باشد بر ی ها وبودن کرزی از جانب امريکاي

د که اگر طالبان ند و بفهاننمردم نام بگويه خواهد ب باالخره می. و کرنش به امريکايی ها بقدرت برسند دارند از طريق مذاکره
از آنها در مخالفت و ضديت با حضور خارجی ها در  ، من بیشترنای مخالفت با خارجی ها و امريکايی ها را می نماينداد

 .   افغانستان هستم
 

 -   ها به  امريکايیموضع سیاسی کرزی در قبال دولت پاکستان که تا چند ماه قبل در يک مصاحبۀ خود گفته بود اگر
جمهور پاکستان آقای  گیريم ولی پس از سفر لندن که رئیس  پاکستان حمله کنند ما جانب برادران پاکستانی خود را می

فصل خواهد شد، که  زرداری اظهار داشت که در ظرف شش ماه مشکل طالبان و اختالفات میان پاکستان و افغانستان حل و
دريافته باشد که رهبران پاکستان از نمق ستراتیزيک خود در مخالفت و دشمنی با هند و آن شايد کرزی  بعد از نشد،

اگرحاال به اين نتیجه رسیده باشد  کند؟  نظر نمی حیث ابزار نلیه افغانستان صرفه ايت طلبان بافلغانستان نمی گذرد و از حم
سمت و سو  وست و دشمن در تعیین سیاست روشن ودناخت شحالیکه  در واضحست که سالها بی لزوم صرف وقت کرده،

فی و سر در گمی قرار داده که میتوان تکلی ها در بال بسیار مهم است بالعکس مردم را سال جهت دفاع از کشور دادن مردم در
 .آنرا اشتباه بزرگ و بسیار زيانیار بحال کشور دانست

 

خوش بینی بیش از حد نسبت  جهت توان گفت سخنان ضد و نقیض رئیس جمهور کرزی که دير زمان در در يک جمعبندی می
سو تبلیغ نلیه آنها را آغاز نموده چندان روشن نیست که با در پیش  اه بدينو از چند م بوده به طالبان و دولت پاکستان و ايران 

حال مردم و کشور ديده نشده ه وجه موثر ب هیچه خواهد؟  از اينها که بگذريم که ب گرفتن همچو مواضع و سیاست ها چه می
ولت دشمن تاريخی ما پاکستان از جانب دشمنان داخلی و از سوی د ولی از ضديت با غرب و امريکا در وضعیتی که کشور

صدور فرمان های میان  گرفتن کرزی با سخنان تحريک آمیز و امريکايیمورد مداخالت خطر ناکی قرار گرفته، موضع ضد 
و « ها نلیه طالبان از نیرو های خارجی در خواست کمک نمايند منبعد نیروهای امنیتی نبايد در جنگ» تهی مبنی براينکه 

و باالخره اينکه « بیرون  بروند می بايد در ظرف دو هفته نیروهای شان از منطقه وردک»ها که  امريکايیخطاب به 
ها بايد در ظرف دو سه روز زندان بگرام و زندانی های آنرا بدولت افغانستان تحويل دهند والی به نکس العمل  امريکايی»

 «جدی ما مواجه خواهند شد
قوت الزم از همان رفتار های غیر مسئوالنه و  آمیز بدون داشتن کدام پشتوانه واينگونه صدور فرمامین و سخنان تحريک 

شود که از نتايج آن بیش از سی سال است کشور  داود خان نلیه شوروی سابق پنداشته میسردار محمد زور گوئی های شبیه 
شد و بجای قهرمان بازی ها و ژست  لذا چه بهتر بود که از خطاهای گذشته درس نبرت گرفته می. و مردم در آتش می سوزد

 .  های  ملی گرائی کمی خود داری ورزيده، خونسردانه حسابی در پی منافع مردم فقیر و حفظ و سالمت کشور خود بود
 

 پايان


