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 طالبان به کرزی آقای های خدمتگزاری آخرین

کمیسون های انتخاباتی افغانستان و تقلب ، از خیرات سرنستان شدیداً با کشمکش های انتخاباتیدرهفته های اخیر که افغا

گرفتار است و ملت افغانستان را در یک سر درگمی بی انتها قرار داده است، دشمنان افغانستان  ،های سازمان داده  شده

 هم بیکار نه نشسته اند و به فعالیت های تخریبی و قتل و قتال های شان افزوده اند.

غان در عملیات آمار اخیر نشان میدهد که از آغاز  سال نو میالدی تا کنون که هفت ماه میگذرد بیش از پنج هزار اف

گان غیر نظامیان هستند که شامل درصد این کشته شد . بیش از هشتادتخریبی و حمالت دهشت افگنانۀ آنها کشته شده اند

را برای شان  ان افغانستان آنهارا یا مستقیماً هدف قر را داده اند و یا آنهانکه دشم اطفال، زنان و مردان بی گناهی میشوند

ند و یا هم در ماین گذاری ها و نیتی و اهداف دیگر شان  حمله کردآنها بر قوای امم از منازل پر ساخته اند و یا هس

وانتقال نظامیان و کار مندان غیر نظامی و سایر خدمتگاران عامه مثل کار مندان  نقلیه حمالت دهشت افگنانه بر وسایط

 کشته شده اند. پروژه های مختلف باز سازی

گرفت که مثالهای بارز آن حمله بر  هم اشت بلکه شدتدمخصوصاً درماه مبارک رمضان نه تنها ادامه  هااین کشتار

ولسوالی اورگون والیت پکتیکا و کشتار زنان و اطفال ومردان بیگناه غور در شب قدر در والیت غور است که خشم 

ن و محکومیت و انزجار علیه عاملین این یافغانستان را بر افروخت و از هرگوشه و کنار افغانستان صدای نفر ملت

که عاملین عمدۀ این حمالت دهشت  ، اجتماعات و راه پیمائی های بر ضد طالبان زوند شد و هر رحمالت بی رحمانه بل

 دایر میگردد و با شدید ترین الفاظ محکوم میشود. ،افگنانه هستند

ت و بعضاً هم اگر شدت آن مثل شده  اس «دیداً محکوم ش»  هم آقای کرزیهر بار از طرف  این حمالت  و آدم کشی ها

 کوتاهی به آن مناطق کرده است.و برای دلجوئی مصیبت رسیدگان سفربوده قبول زحمت فرموده  حمله بر اورگون زیاد

قوماندان ر دارد اعالم نمود که رهبری این گروه طالبان را درغور دو اوالی غور در اخیت انور رحمتی اطالعاتی که با

آنها بعهده دارند که با وساطت بعضی ازاعضای ولسی جرگه و امر آقای کرزی چند ماه قبل از زندان آزاد شدند و اکنون 

 کرده اند. و بی نظم ساختن اوضاع امنیتی تشکیل یک گروه دو هزار نفری را در غور برای عملیات تخریبی

ند و شمار شان دن هم تقریباً همۀ آنانیکه اخیراً از زندانهای افغانستان آزاد شاینها تنها نیستند بلکه در سایر والیات افغانستا

ن افزودند. این ت افگنامخالفین مسلح پیوسته وبر شمار دهشدو باره به صف  ،به تقریباً هفتصد طالب و مخرب میرسید

دفی در قبال آن نهفته است. آقای کرزی صورت گرفت که معلوم نیست چه ه همه اقدامات در ماه های اخیر  دورۀ کار

با چنین اقدماتی  بر محبوبیت خویش  د وی کرزی بخواهند خود را بدین ترتیب دوست ملت افغانستان وانمود سازاگر آقا

و شمار آنها هم کم  ،زیرا هر رنج دیدۀ که عزیزی را در چنین اعمالی از دست داده  بیفزایند، نتیجه معکوس داده است

، و هر نفر منسوب به یک و ج هزار نفر استگفنته شد تنها در شش ماه اول سال جاری میالدی پن نیست و همانطوریکه
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ی می افزاید نه بر زمخالفین آقای کر ای کرزی و دولت قرار میگیرند و بردر صف مخالفین آق که است ند خانوادهیا چ

 موافقین او

گونه شرایطی  هیچ قوت نظامی و امنیتی افغانستان در هیچ" که  داد فرمان ۱۹۳۱سال در بیست و هشتم دلو آقای کرزی 

 " تواند ها و دهات افغانستان، خواسته نمی های خارجی را در قریه طیاره

که بر شدت علمیات دهشت افگنانۀ طالبان  و تلفات قوای امنیتی و غیر امنیتی در سر تاسر افغانستان  این فرمان بود

ستان میداد و آنها را افزود. چون همین حمایت قوای هوائی بود که به قوای امنیتی دست باالی در جنگ علیه دشمان افغان

حاضر فاقد قوای هوائی مؤثر است به چنین حمایت هوائی جه میساخت. قوای امنیتی افغانستان که در حال به شکست موا

ست که دوام کنونی عملیات جنگی طالبان در نقاط مختلف افغانستان هم همین ا نیاز مبرم داشت و دارد اتفاق نظر بر این

 نقیصه است. 

حل گردد، طالبان هم از جانب دیگر چون روز های اخیر حکومت آقای کرزی است، اگر بااالخره معضلۀ انتخابات بتواند 

ها بر حمالت شان  بی سرنوشتی دولت و بی تفاوتی بعضیبا استفاده از فرصت بی نظمی ها و بی ثباتی های ناشی از 

 افزوده اند. 

ن دست اندازی های همسایگان مخصوصاً پاکستان است که برای بدست آورد ،عامل دیگر شدت این جنگها و حمالت

ۀ افغانستان میخواهد  حامیان آن کشور، طالبان، جای پای بیشتر و قدرت افزونتری در آیندامتیازات احتمالی از حکومت 

در  با دولت آینده دست باالی داشته باشد و احتماالً ُپست ها ی بهتری برای آنها ی هانستان داشته باشند تا در چانه زناافغ

فع بیشتر سیاسی و ه باشد تا بدین ترتیب بتواند منادر افغانستان داشت شتری درتحت نفوذ آنهایداخل حکومت و مواضع ب

 آورد. اقتصادی را بدست

داستان خدمت به طالبان در همین جا پایان نمی پذیرد همانطوریکه با صدور فرمان منع درخواست حمایت هوائی از قوای 

سوگند خوردۀ دشمن همه دهشت افگنان خطر ناک و  نیافت و به تعقیب آن معاونت به امنیت افغانستان پایانبین المللی 

 دانها آزاد شدند وصفوف طالبان را تقویت کردند.افغانستان از زن

های دفاع،  از وزارت »و  آقای کرزی روز یکشنبه بیست و هفتم جوالی و شب عید فطر فرمان جدیدی را صادر نمود

قانون اساسی افغانستان و احترام به حقوق بشر،  ۳۹ماده امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواسته که با رعایت 

 «وضعیت و مشخصات محل عملیات را قبل از آغاز آن بررسی الزم نمایند

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون »: حکم میکندم قانون اساسی افغانستان ماده بیست و سو 

 «گردد مجوز قانون ازاین حق محروم نمی

از حمایت قوای هوائی را ممنوع ساخت و حاال  استفاده0930 آقای کرزی در بیست و هفتم دلو سال قبالً  ریکه گفتیمطو

شنکوف و انواع اسلحۀ  و قوای امنیتی افغان باید با کال ممنوع میسازد از طرف قوای امنیتی استفاده از قوای ثقیله را هم

بهترین سالح پیشرفته و مخرب استفاده میکند و بادارش آنرا به اختیار شان  ند که ازسبک دیگر به جنگ با طالبی برو

تان هم تلف خواهند شد و . درین صورت نه تنها تلفات قوای امنیتی افزایش خواهد یافت بلکه مردم بیگناه افغانسمیگذارد
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که ،نین قرآنی را ای اینکه قوا. آقای کرزی بجو پیشرفت بیشتر طالبان تضمین میگردد ای بیشتری خواهند دادقربانی ه

 39. آیۀ برخ طالب بکشد ،یداندموی از آنرا دارد و قتل هر انسان رابدون محاکمه وتثبیت قتل مجاز نطالب ادعای پیر

و خشم و لعنت خدا  و هرکه مؤمنی را به عمد بکشد، کیفر او دوزخ است که دران خواهد ماند» سورۀ نساء حکم میکند: 

 «ه شده استبرایش عذابی بزرگ آماد و خواهد بوداو بر

ری را بکشد مگر از روی من دیگوهر گز جایز نیست مئومنی، مئ»همین سورۀ نساء قرآن پاک حکم میکند 32در آیۀ 

 «اشتباه

 که چگونه و بهمبارکه را بیاد طالب میداد  یاتدست چین خودش این آدینی بهتربود آقای کرزی بعد از مشوره با علمای  

ه در ولسوالی لعل ولسوالی اورگون والیت پکتیکا و چ ناه را چه درماه مبارک رمضان مردم بیگحکم کدام آیۀ مبارکه در

قانون اساسی افغانستان را برخ قوای  ولی در عوض به قتل میرسانید، و سایر مناطق افغانستانوسر جنگل والیت غور

وشرف و استقالل  افغانستان میکشد و مانع جلو گیری قاتلین مردم فظ نوامیس ملی او سربازان راه آزادی و ح امنیتی

 افغانستان میگردد.

حاکمیت  دفاع از استقالل، و سایر قوانین، تطبیق احکام این قانون اساسی» حکم میکند: سی افغانستانمادۀ پنجم قانون اسا

بر طبق این ماده شخص « دولت میباشد و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی و تمامیت ارضی و تامین امنیت ملی،

برای دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین »آقای کرزی و دولت رو به اختتام او مکلف هستند تا 

هر گونه اقدام ممکنه را عملی نمایند و تطبیق قانون اساسی تنها وجیبۀ اتباع کشور و « امنیت و قابلیت دفاعی کشور

 ی نه بلکه وجیبۀ اولی شخص رئیس دولت  نیز هست و هیچ فردی ما فوق قانون نیست. ارگانهای دولت

به همان  ،تواند پروسۀ انتخابات را به تعویق اندازدقدری که ب چون هر ،این فرمان تازۀ آقای کرزی که آخرین نخواهد بود

دیگر از خدمتگزاری های دولت فعلی به این ، یکی بنماید« رادران نا راضیب» واهد توانست خدمات بیشتری به آندازه خ

وضع به حالتی بر گردد که  ،دیگر بر سر اقتدار نیست پایان می  یابد و این دولت دورۀ کار است تا زمانیکه« ناراضیان»

مردم افغانستان بدورۀ آقای کرزی راضی شوند و بگویند کاش چند صباح دیگری هم دورۀ کارش پایان نمی یافت. ولی 

دوست  با که تصمیم خواهند گرفت غانستان حاال در مسیری قرار گرفته، اگر گذاشته شود، که دیگر مردم افغانستانملت اف

، از و دشمن خود چگونه رفتار نمایند. قرائن نشان میدهد که دیگر تک فرمانی و تصامیم و عقده ها و تمایالت شخصی

ران آینده جوابگوی انگشت ایرنده نخواهد بود بلکه زمامدتصمیم گ ،منبعی تغذیه شود که آب بخورد و ازهر چشمۀهر

بریدگان و وارثین کسانی هستند که با خون خود این جریان را رقم زده اند. درست است که راه طوالنی را ملت افغانستان 

ته و دیگر پیش رو دارد ولی تصمیم ملت در دو دور انتخابات اول و دوم نشان داد که این ملت از خاکستر جنگ بر خاس

 د سرانه سر نوشت شانرا رقم زنند.وافراد نمیتوانند خ

 ملت با شهامت افغان سربلند باد

 دشمنان آشکار و پنهان افغانستان نا بود باد
 انپای


