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 افغانستان البراتوار تجارب سياسی
 !امریکا و متحدین اروپایی آن نيست

  
امریکا و جامعه اروپایی برخالف خواست و اراده مردم افغانستان نسخه هایی را «

م افغانستان در راستای توصيه می نمایند و به گونه ای در قطب مخالف نيات نيک مرد
  ».دموکراسی و تعالی قرار می گيرند

  
آگاهان سياسی و تحليلگران  مسایل منطقوی در افغانستان، واکنش تندی را  نسبت به گزارش منتشره روزنامۀ 

  .بریتانيایی گاردین نشان داده اند
ند تا یک شخص ورزیدۀ را منحيث گاردین نوشته است که ایاالت متحده امریکا و متحدان اروپائی آن در پی آن ا

روزنامه افزوده است که مقرری رئيس .  صدراعظم  افغانستان در رقابت  مستقيم  با رئيس جمهور کرزی قراردهند
قوۀ اجراءیه و یا هم صدر اعظم به این هدف است تا جامعۀ غربی از رئيس جمهور کرزی کنار رود، زیرا مقامات 

 اند که رئيس جمهور بر حال افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری، که قرار است امریکایی و اروپایی بدین باور
  .در ماه اگست سال روان برگذار شود، پيروز خواهد گردید

این گزارش روزنامۀ گاردین، در حلقات سياسی به واکنش تند روبروگردیده و آگاهان سياسی افغان آنرا قانون شکنی 
  . افغانستان تعبير ميکنندو مداخله رسوا در امور داخلی

عبد الهادی صافی نماینده مردم  والیت کاپيسا در ولسی جرگه،  محتوای این تصميم را مداخله رسوا در امور داخلی 
به باور وی آنانيکه بخاطر قانون سازی ومبارزه عليه . »این  قانون شکنی مطلق  ميباشد« کشور توجيه کرده گفت، 
  .دم افغانستان را یاری ميرسانند، اکنون خود قانون شکنی ميکنندتروریزم مدعی بودند تا مر

وحيد مژده کارشناس مسایل سياسی، بدین باور است که نظام افغانستان براساس قانون اساسی کشور و بر بنياد ارادۀ 
شته باشد، در او با توجه به نوشتۀ روزنامۀ گاردین ميگوید، هرگاه چنين نظری وجود دا. افغانها تشکيل گردیده است
به نظر وی، ایاالت متحده امریکا ومتحدان آن حتی از گذشته ها پابند به قانون اساسی  . اصل قانون شکنی است

  .افغانستان نبوده اند که مثال خوب این واقعيت، گرفتاریها و توقيف افغانها توسط نيروهای بين المللی و ائتالف ميباشد
  

 نقش رئيس جمهور کرزی در یک بررسی که توسط قصر سفيد راجع به وضعيت به قرار نوشتۀ گاردین، این تغيير
افغانستان و پاکستان به اساس حکم بارک اوباما صورت گرفته است، مطرح شده است و قرار است این موضوع در 

  .کنفرانس خاص و قریب الوقوع که در ارتباط به افغانستان، در شهر هاگ هالند برگذار ميگردد، اشکار شود
نجيبه حسينی، نماینده مردم والیت دایکندی در پارلمان، به این باور است که هرگاه مردم افغانستان، مالک و صاحب 

اگر ما صاحب  افغانستان هستيم ، پس صالحيت نيز از «او گفت، . این سرزمين ميباشند، باید خود آنها تصميم بگيرند
تر از قانون ما عمل نمایند واگر چنين کاری صورت ميگيرد ما است و خارجی ها این صالحيت را ندارند که فرا

  .»قانون اساسی و آرمانهای مردم ما نقض ميشوند
در نوشتۀ گاردین به فساد و نا شایستگی در ادارۀ رئيس جمهور کرزی اشاره شده است که گویا نظریۀ منصوب 

  .ن دليل ميباشدنمودن صدر اعظم در افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری به همي
اما حسينی گفت که بدون شک فساد  در نظام فعلی وجود دارد و رفع این  مشکل به مبارزه جدی ضرورت دارد و هر 

  .کسی که در راس حکومت قرار گيرد مجبور است مبارزه بر ضد فساد اداری را ادامه دهد
با پخش چنين اظهارات، مقامات « گفت، نجيبه حسينی همچو اظهارات را از جانب غربی ها، به ضرر آنها خوانده

غربی، افرادی را که در حال حاضر در افغانستان طرفدار آنها اند، نسبت به آنها بد بين ساخته و آنها در جبهه  
  .»مخالف قرار ميگيرند

ر روزنامه می افزاید که  با منصوب نمودن چنين یک مقام ارشد در پهلوی کرزی که توانایی یک نقش موثری را د
قوۀ اجراءیه داشته باشد، ایاالت متحدۀ امریکا و کشور های اروپایی تالش دارند تا کمک های خود را از این طریق 

  .به جای حکومت مرکزی به والیات برسانند
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حامد علمی مشاور سخنگوی رئيس جمهور، نيز در مورد گزارش منتشره، به قانون اساسی کشور اشاره کرده گفت، 
او همچنان ". هيچ کشور خارجی حق ندارد که دراین مورد تصميم بگيرد. وط مردم افغانستان استاین مساله مرب" 

تصریح نمودکه مردم افغانستان در اجتماع بزرگ، قانون اساسی خود را تصویب کردند و در قانون کشور ، نظام آن 
ریح نمودکه هر زمانی که مردم او این مساله را مطلق حق مردم افغانستان دانست و تص. ریاستی گفته شده است

  .افغانستان بخواهند، راه های وجود دارد که تغييرات را به وجود بياورند
  

 آگاهان سياسی به این عقيده اند که، ازگذشته ها، امریکایي ها در صدد آن اند تا بر خالف رئيس جمهور کرزی، از 
ن، اظهاراتی چون، هنوز دموکراسی برای مردم به باور این کارشناسا. وجود مخالفان آن یک تيمی را بسازند

افغانستان قبل از وقت است، افغانان سزاوار دموکراسی نه بلکه نيازمند یک دیکتاتورميباشند، همه نشان ميدهد که 
امریکا و جامعه اروپایی برخالف خواست و اراده مردم افغانستان نسخه هایی را توصيه می نمایند و به گونه ای در 

  .لف نيات نيک مردم افغانستان در راستای دموکراسی و تعالی قرار می گيرندقطب مخا
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