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 11/11/1113          نجیب داوری 

  حامد کرزی
 خدمت مغرضمریض یا در

 

 از ها حکایه گرتوسط تعدادی از رسانه  امریکا متحدۀایاالت  –درز بعضی از مواد پیمان امنیتی افغانستان 
ناآگانه تحت تاثیر تبلیغات  که کورکورانه و و حصر ایاالت متحده به افغانستان میباشد. آنهائی امتیازات بی حد

مفاد پیمان مذکور نسبت به میهن ما آگاهی  وزنند؛ اگر از مواد  منطقه دست به سبوتاژ پیمان مذکور میاستخبارات 
توشیح پیمان مذکور  در امر رئیس جمهور نظر شان عوض و در رستای تشویق یابند، بدون هرگونه تردید. فکر و

کنند،  سبوتاژ میپیمان مذکور را  منافع اجانب، نه در راستای خدمت بههاآگاکه  د کوشید. ولی راه آنهائینخواه
  جداست.

 

نسبت به افغانستان قایل شده  جانبه ه ضمن پیمان امنیتی دوکه ایاالت متحد ،حصر با این همه امتیازات بی حد وحاال 
خیر مسیر به تؤ درالنی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دریک موضع گیری نا موجهه و غیر عق  است؛

محروم  بدست آمده تؤریخیفرصت  واهد که مردم افغانستان را از، آشکار میخموافقتنامه مذکورانداختن امضای 
نود میالدی  ۀخونین ده دهشت و بسوی روزهای سیاه، وحشت، را میهن ما آگاهانه یا نا آگاهانه مردم وساخته، 

واست و کرزی، خالف خجناب  ۀاین مخالفت های عصیان گون ۀآنست که در پس پردبر گواهنا گفته  سوق دهد. 
 .جود داشته باشدتواند و میذیل  مدار های قرار و احتماالت و ها، حرفمردم افغانستان  ۀاراد
 1-  شدیداً رنج میمریضی روحی مشکالت صحی داشته و از نوعی حامد کرزی بصورت حتم شاید و یا هم 

جهه حامد کرزی در بعضی از ژست های نا مومتباقی  و، چشمک زدن ها، گریستن ها ها حرکات، حرف .برد
و شخصیت های  یپلوماتیین حرکات قبول شده دمواز خالف تمام اصول و حالی رد جلسات رسمی وغیر رسمی

نیتی ثبوت قاطع بر امضای پیمان ام موضع گیری اخیر وی علیه عقد و که باشد، میطراز و اول مملکتی 
تا راه ت جمهوری افغانستان استعفی داده پست ریاسچه زود از الزم است که کرزی هر بناءً . باشد ادعای ما می

 برای ورود شخص صحتمند بر مسند رهبری مردم افغانستان هموار شود.
 1- امریکا  نظامی هایپایگاه  تؤسیس انی وجه ۀمخالف حضور امریکا، جامع ن قویاً کشورهای ایران و پاکستا

در ش موجودیت قوت هایاز کند که ایاالت متحده  ن وانمود میایران چنیچند کشور باشند. هر افغانستان میر د
پایگاه های نظامی ایاالت متحده در  تؤسیسمخالف  بناءً . برد دخواه ایران سوداحتمالی علیه  ۀدر حمل افغانستان
نظامی ایاالت متحده علیه ایران، امریکا  ۀیعت امر در اینست که در صورت حمل. مگر واقاشدب میافغانستان 

خلیج فارس، و  های نظامی اش که در کشتی های عظیم این کشور در بحر هند و اند از موجودیت قوتتو می
 می عرب متحدۀامارات  عربستان سعودی وترکیه، همچنان از پایگاه های این کشور در ممالکی چون کویت، 

مراتب مشکل و پرخرج  و مراتببافغانستان که اکماالت لوژستیکی سود ببرد. تا از پایگاه هایش در  تواند قویاً 
 .تر دارد

دانند در پناه و  خوب میایران و پاکستان  ری اسالمیهردو جمهودست اندر کاران  که سران وناگفته پیداست ولی 
رشد سریع اقتصادی،  موجودیت قوت ها و پایگاه های نظامی ایاالت متحده در افغانستان، مردم این کشور به

یابی به معادن سرشار و قطعاتی از خیال دست باید فکر و رت این کشورها نه تنهادست یافته که در آنصو اجتماعی 
ساالنه در سطح  ،افغانستان و رایگان رینیسرزمین افغانستان را از کله شان بیرون نمایند، بلکه از دریافت آب ش

گی باالی زند سطح کهپیشرفته  افغانستان   و مهمتر از همه تصور را بشویند. مکعب نیز دستان شان ملیارد ها متر
 - یــو افـغان{ پشت -لـروبــرتحقق عملی شعار } و را بدنبال خواهد داشتهای جناح شمالی خط دیورند  پشتون
 لرزاند. ران پاکستانی را میاسردمد

ًجمهوریًًبناءً  ًریاست ًارگ ًدر ًپاکستان ًنظامی ًاستخبارات ًسازمان ًجاسوسان ًشمار ًبی ًو ًآشکار موجودیت
شبًجنابًکرزیًباًخصوصیتًدمیًدمیًمزاجًاشًباًًبرخاستًوًصرفًطعامًچاشتًوًوًافغانستانًوًحتیًنشست

کرزیًچنانًروحًوًروانًجاسوسانًمذکورًباالیًوًضدًملیًًوءهاًوًسخنانًسًرساندًکهًحرفًاینًتعدادًافرادًمی
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ًافغانستانًوًتاثیرًنمودهًکهًخالف منیتیًاًۀنامًوافقتمهمًدرًامضایًبازً،فیصلهًلویهًجرگهًمنافعًعلیایًمردم
ًًکند.میایاالتًمتحدهًبهانهًتراشیًً-افغانستان

ً

های خارجی رشوه گیری های جناب کرزی از کشوراز طرفی هم دور از تصور نیست که با در نظر داشت 
هم بخاطر عدم ریاست جمهوری اش، اینبار ایران طی دوازده سال حکومتداری و از سردمداران کشوربخصوص 

یورو  ملیون دالر وها صد  در سطح ده ها و ایران بوجی هایی طرف حکامازامینتی مورد بحث  ۀموافقتنامای امض
  دریافت کرده باشد.

ایاالت متحده را  - ، پیمان امنیتی افغانستانخواست نمی که حامد کرزیبا در نظر داشت آنچه که گفته آمدیم  لحاظاً 
 حواله کند.را باالی مردم  تؤریخیلت این غف عظیم لیتوه جرگه، مسإ، تصمیم گرفت تا با فراخواندن لویکند ءامضا

به  خودش، درحال ۀفریبانه که خاص سی عوامپلومایافتتاح لویه جرگه در یک پالیسی و د روز اول و درموصوف 
ت استخبارات منطقه در شهرها، دها وءتبلیغات سداشت، با اشاعه وسیع ، که یقین تشریح مفاد پیمان مذکور پرداخت

باال  دستان شانرا ،امنیتی ۀیر تبلیغات مذکور علیه موافقتنامدگان مردم در لویه جرگه تحت تاثنینما ،افغانستان اءقر و
اما اخباریکه از جریانات لویه جرگه به بیرون درز نموده است مشعر بر آنست که تمامی اعضای لویه . خواهند کرد

جداگانه تقسیم و با استفاده از امکانات گسترده تعمیر و  گروپجرگه جهت بحث روی مواد پیمان مذکور به پنجاه 
در تاالر های  - زند تاالر میآن سر به ده ها  متعدد انستیتوت پولی تخنیک کابل که تعداد مجهز و تاالر های
در  آگاه مسایل سیاسی کشور بخصوص استادان پوهنتون های مختلف افغانستانهای  شخصیتدر حالیکه جداگانه 

 ۀموافقتنامبصورت کلی تمام مواد  ،مربوطه گروپ برعالوه بحث روی آجندای مشخص، داشت أس هر گروپر
گان لویه رار گرفتند. بعد از آنکه نمایندموضوع ق بهتر گان لویه جرگه در روشنینمایندمذکور را به بحث گرفته، 

و پنج  کور را با اکثریت آرأی هشتادپیمان مذ یافتند، نه تنهاحصر پیمان مذکور آگاهی  بی حد و جرگه از مزایای
پایگاه های بیشتر در نقاط  تؤسیساز نمایندگان خواهان  ایبنا به بعضی گذارشات عده  بلکه فیصد تصویب نمودند،

 1112دیگر از داستان عقالنی انتخابات ولسی جرگه سال  ۀگونبه دیگر کشور چون والیت بامیان نیز شدند. یعنی 
 ی.  در والیت غزن

صدی از سوی لویه جرگه را نداشت. با  در 58کرزی که قطعاً توقع تصویب پیمان مذکور آنهم با اکثریت 
 جهت تصویب و زی های غیر موجه پرداخت، کهدست به حرافی، جدالی و شعبده بادر حالی عصبانیت تمام 

 ها و شرایط میان تهی را به میدان کشید. از جمله: امضای قرار داد مذکور حرف
 

 :کرزی میگوید
 کنیم. می اءباز امض ظرف یکماه صلح بیآید،  اول باید در 

 اءدلخواه داشت. پیمانی که هنوز امضاین خواست کرزی بدان معنی است که برای گندم زرع نشده توقع حاصل 
کرزی بدهد. اجرایی پیدا نکرده است؛ چطور میتواند حاصل صلح را به  ۀپارلمان آنرا تصویب نکرده و مرحلنشده، 

یعنی گذاشته خواهد شد، کرزی حاال  ءاجراعمالً به  ءبه اجرا 1118ریخ اول جنوری سال ؤدر حالیکه پیمان از ت
شود آنهم در ظرف  اجرایی پیمان مذکور از طرف مقابل خواهان تحقق صلح می ۀبیشتر از یکسال قبل از مرحل

 عجب!یکماه. 
 

 کرزی میگوید:  
 ها باید بال فاصله توقف داده شود. تالشی خانه های افغان 

های کرزی هیچ  خواست ف وگروه های مخالف مسلح به حرحالیکه  این خواست کرزی  کامالً بجاست. ولی در
 ارزش

 که بعد از این به خانه های ،د دادنخواه چه تضمینی جناب ایشان و پیوسته سخنان ویرا به سخره گرفته اند؛نداده،  
ز این خانه بزور داخل نشده و ا نام طالبسربازان اجیر شده سازمان استخبارات نظامی پاکستان زیر  مورد بحث،
 امریکایی فیر صورت نخواهد گرفت.های  قوت وهای اردوی ملی، پولیس ملی  ها علیه قوت
 :کرزی میگوید

 انتخابات شفاف را در افغانستان تضمین کنند باید امریکایی ها. 
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خارجی ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میباشد، و  ۀکرزی از یکسو خواهان عدم مداخل ؛جالب است
از سوی دیگر خواهان انتخابات شفاف از  روی این مسئله ناظران خارجی را از کمیسیون انتخابات بیرون کرد. و

 باشد. باز هم عجب در عجب امریکایی ها تلویحاً خارجی ها می
 

 کرزی میگوید:
 هاست. پاکستان باید در افغانستان صلح بیآورند. کلید صلح افغانستان در دست این کا  وامری 

سازمان  سردمداران وک کرزی در امر کلید صلح افغانستان در دست پاکستان به کلی درست است. زیرا در ادعا و
 ،جهانی ۀی فریب جامعچندگانه در راستا استخبارات نظامی پاکستان، طی دوازده سال اخیر با بازی های دوگانه و

 ،ولی در پس پرده خونریزی در افغانستان قلمداد نموده اند.قطع  خود را دلسوزانه طرفدار صلح، آشتی وظاهراً 
حزب اسالمی را با تمام قوا تجهیز، تعلیم و جهت  گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان، اعم از طالبان و

 فرستند. به دولینک ذیل توجه فرمائید. می فرستاده وکشتار به افغانستان  کشت و و یخرابکار
 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/1111/11/111118_pakistan_documents_part1_audio.shtml 
 انو همچن

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/1111/11/111111_secret_pakistan.shtml 
 

 

گذاشت  شال قبل به نمایس به این ارتباط دو مستند وغیر قابل انکاری راسی کانادا فلم  بی. تلویزیون سی.همچنان 
 فتم.اکه متؤسفانه لینک آنرا نی

مریکا علیه پاکستان اقدامات مقتضی را بعمل نمی آورد. در زمره ااسناد غیر قابل انکار اینکه چرا وجود این همه با
مریکا اباشد. که  میسی منفعل طرف افغانی پلومایباالمقابل دو  پلوماسی فعال پاکستانیدالیل متعدد دیگر، یکی هم د

 «جوبایدن»توجه کنیم که را بعمل آورد.  مقتضی قاطع و اقدامات کوبنده، کشور کنون نتوانسته است علیه این تا
شنیدن خالف تمام عنعنات پسندیده و قابل افتخار افغانی با مریکا گاهی در سفرش به کابل امعاون رئیس جمهور 

همان وقت با استقبال که در  کردمیز نان چاشت را ترک حالی  در موجه کرزی حین صرف غذا،ناهای  حرف
 د.اجه شمو ی در اسالم آبادپاکستان بسیار گرم مقامات

  
 - انستانروی تصویب موافقتنامه امنیتی افغ بحث منظوره ناگفته نباید گذاشت که بدنبال فراخواندن لویه جرگه ب

 آغازاروپا  با  مریکا وابخصوص در  افغانها ۀجامع متعلق بهادی از نشریه داران بین المللی تعد، ایاالت متحده
گرفته و در مصاحبه با تعدادی از شخصیت های مغرض از جمله  پیمان مذکور را به سبوتاژ کمباین وسیع، 

آگاهانه یا نا خدمت راستای  در ن در نظر داشت منافع علیای کشوربدل، بدو نمبردی داران  اچ. پی. دوکتوران و
 ر سإال برده و پیوسته علیه آن تبلیغ میخبارات منطقه با ریختن اشک تمساح موافقتنامه مذکور را زیاستآگاهانه به 

و   استفاده از مزایا وءدر سدنیای غرب نشسته، خود در حالیکه  دراین عالی جنابان  جالب اینست که. کنند
 .دزنن می وءبه تبلیغات سفغانستان دست ا و موجودیت فعال کشورهای غربی در ها علیه کمکموکراسی غربی ید

بالخره تحقق  مریکا واعدم امضای پیمان امنیتی با  های بین المللی از افغانستان و صورت خروج قوتدر  آیا ایشان
د پول سوسیال چشم خواهنجهان غرب بخصوص از در آمد  دولت طالبان در افغانستان، از مزایا و امتیازات ۀدوبار
 ماً که نه.مسل  ؟تد گشبر خواهن به افغانستان و پوشید

 

 .وارد نکنندزخمی شان نان هموطو تیشه به ریشه خود ،بیشتر از ایناین تعداد عالی جنابان پس بهتر است که  
 باره به پا خیزد.ه خاک نشسته به کمک دنیای غرب دوبگذارند که افغانستان  ب

 
 پایان
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