
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 میباشدمسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 قابل توجۀ سخنگوی حامد کرزی

 منافع ملی یعنی نفیمنافع شخصی 

بیشماری از افغانها  را به حرکت درآورد که این عمل را فال اعالم استراتیژی  امریکا در مورد افغانستان، قلم های 
 نیک می گیریم.

اما درین عرصه  بدبختانه منافع شخصی عدۀ بر منافع ملی  در بعضی نوشته ها رجحان یافت و برای چشم پوشی 
جمهور ترامپ از حقایق آشکار  صحبت را به جای کشیده اند که  ستراتیژی امریکا را به خصوص در دورۀ رئیس 

به  چنان ستراتیژی معرفی میکنند که گویا امریکا بدینوسیله مثل سابق باز هم میخواهد خاک بر چشم افغانها زده 
میدان جدیدی از جنگ را  با طرز عمل جدید آغاز خواهد کرد.  یعنی در مجموع این  ستراتیژی را یک  ستراتیژی 

 این معنی که در گذشته چنین نبوده است ؟ استعماری دانسته در رد آن تالش دارند  و به
 

ضدیت را بلند تر از همه به صدا درآورده اند.  طبلدرین میان کسانیکه ضدیت با اعالم ستراتیژی امریکا داشتند، 
 که این ها را میتوان به دو بخش تقسیم کرد.

 
 بخش خارجی ها .1
 بخش داخلی  ها .2

ف که سفر های را به چین، روسیه و ترکیه آغاز کرده است در بخش خارجی ها وزیر خارجه پاکستان  محمد آص
در امور افغانستان دست تجاوز  نیز نظری دارد  که این ستراتیژی را به نفع پاکستان  خنثی  سازد، تا بتواند در آینده

 بناء  اشند، آزاد داشته باشد.  و چون سیاست مداران  پاکستانی غرض منافع ملی ایشان  به هر نوع معامله آماده می ب
با چنین ستراتیژی که منافع پاکستان را در منطقه نادیده بگیرد واضحا  پاکستان عکس العمل نشان داده  در خنثی 

کردن چنین ستراتیژی ها عمل میکند وعمل خود را طوری جلوه میدهد تا سبب فریب دوستانش نیز گردد، که قابل 
 است.درک است، چون منافع ملی پاکستان در آن نهفته 

 
جای بسیار تأسف است که  بخش داخلی ما نیز با نظرات متشابه به موجه نشان دادن نظرات پاکستان غیر مستقیم 
صحه میگذارند. به طور مثال جناب کرزی  و تیم همکار او مانند جنابان ُخرم و ایمیل خان فیضی  با صراحت 

 ، ضعیف جلوه میدهند.  نظراتی را که در ذات خود منافع افغانستان را تقویه میکند
 

 :توجه کنیدبیان داده اند، قول جناب ارسال که در زمینه  روشن ه ب ،در حالیکه چنین نیست        
 
اخطاریه به پاکستان. پاکستان از روز اختراع آن ، در تمام دوران ظاهرشاه و جمهوری داود خان و خاصتا   "

است که سیاستمداران و بالطبع ستراتیژی امریکا را برضد دوران جنگ ضد شوروی تا امروز توانسته بوده 
افغانستان مورد تاثیر قراربدهد و امروز که برای اولین بار بعد از سال ها این موضوع تغیر کرده است و ستراتیژی 

ط امریکا مطابق و با در نظرداشت و منافع پاکستان را در نظر نگرفته است ، این واقعیت  یکی از بزرگترین نقا
  "عطف و یک فرصت طالئی دوباره را برای افغانستان بوجود اورده است.

 
و اما، جناب فیضی  حقایق موجود در ارتباط با منافع ملی افغانستان را در ستراتیزژی امریکا نادیده گرفته، توجه 

نیز از جملۀ بلند  سال گذشته که خود 16به بیراهه میکشد.  ناگفته نماند که در  ملت سازیجامعه را تحت عنوان 
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گویان دولت گذشته بود، یکروز از واقعیات  آشکار صحبت نکرده بلکه منافع شخصی ایشان چون تأمین شده بود 
 جناب ایشان فکر میکردند که منافع شخصی ایشان یعنی منافع  مردم؟؟؟؟ بناء   
 

ه سخنان ضد این ستراتیژی  خالف بهر حال  تکیه بر نظرات تعداد کثیری از صائب نظران سیاسی  دیده میشود ک
 منافع ملی در نسبیت است.

 
در یکنیم دهۀ ریاست جمهوری جناب کرزی در افغانستان و ریاست جمهوری اوباما در امریکا بدترین دورن را 

افغانها شاهد اند. به طور مثال افغانستان روز به روز غرق در بحران  تجاوز همسایه ها بوده، خود مختاری خویش 
کشور طرفدار دیموکراسی دیدیم که چگونه ایران در افغانستان  44از دست داده بود. به طور مثال  با موجودیت  را

نمایش قدرت میداد و با این نمایش قدرت تعدادی  از اشخاص عادی را به گرگ های درنده نیز تبدیل کرد و در یک 
پیغمبر مثل ابوبکرعمر وعثمان  گرفته نمی شد و سر  کشور که اکثریت سنی مذهب درآن زندگی دارند، نام از یاران

تاسر افغانستان را عکس های آخوند های ایران  با نمایشات قدرت دولت ایرانی معمول شده بود. درین زمینه هیچ 
گونه اشارتی از جنابان یاد شده  نخوانده ایم. اکنون که جناح های امریکائی برای برسر قدرت آمدن اشخاص در 

رمپ باال گرفته وتمام شبکه های ضد ترمپ در امریکا و کشور های مرفه  دیگر با اکثریت رسانه ها علیه برابر ت
او فعال شده اند، واضح دیده می شود که جناب کرزی و تیم مشخص وی  با همکاری روسیه و ایران  میخواهند این 

 استراتیژی را به شکلی، منفی رنگ بزنند.
 

را در آئینۀ عکس العمل همسایگان میتوان دید. عکس العمل پاکستان   در فعا ل   صداقت ملی جناب اشرف غنی
سازی نیروی های مخرب چنان شدت گرفت که مثل آفتاب روشن است. و همچنان کار های اشرف غنی در بخش 

 ساخت. مهار کردن ارزش آب های افغانستان نیز خصم دولت ایران را که مزورانه در کتمان آن تالش داشت برمال
 

وظیفۀ خارجی ها نبوده بلکه وظیفۀ یک دولت ملی استوار بر  ملت سازیجناب ایمل خان فیضی بهتر میدانند که 
قانون است. افغانها در حقیقت همیشه  با هم یک ملت واحد بوده، اما بعد از خروج شکست خوردۀ اتحاد شوروی 

این وحدت بر اثر مداخالت بیرونی ها خدشه دار شد، اشخاص غیر ملی مانند  مخدوم رهین،  پدرام، عطای نور و 
ل اینها صاحب قدرت شدند و قومی سازی به راه انداخته شد.  حتی در دوران  جناب شما نمایندۀ خاص ایران امثا

منیحث وزیر کلتور که بخش حساس جامعه میباشد، در قدرت بود. که هم اکنون مدیای مسخه شده کنونی حاصل 
 جنایات نابخشودنی مخدوم رهین میباشد. 

 
یکه من تلفونی با شما در تماس بودم، نظرات عدۀ کثیری از ملی گرایان جامعه را اگر به خاطر داشته باشید زمان

برایتان خاطر نشان ساختم تا مخدوم رهین این ایرانی افغانی االصل  را بردارید و شما در جواب گفتید که در همین 
وی اشد که  ضرورت ساختید، دیری نگذشت  اکتساثنا به چنین اشخاص ضرورت اشد است و مرا با چنین جمله 

 در بوجی های پولی آمده شده از ایران خالف اصول، برای همگان حل گردید... 
 

سفر های متعدد جناب کرزی با نمایشات بسیار جالب هنر پیشگی و مداریگری هایش چنان  بی اثر وعاری از 
 .مسائل بود که جز فریب و امیدوار ساختن کاذب ملت، دیگر ارزش سیاسی برای کشور نداشت

 
حاال که جناب اشرف غنی  با تیم کاری اش پاکستان را در انزوا قرار داده و پله ترازو را به نفع افغانستان سنگین 
ساخته است، بدون شک سبب هراس همسایگان شده وهمسایگان  نیز طرفداران داخلی خود را در افغانستان مجبور 

برابر  ستراتیژی جدید امریکا  صدای وزیر خارجۀ  ساخته اند تا در برابر اشرف غنی و تیم وی وهمچنان در
روسیه را بلند کنند.  که درین صدا و اداء  با گذشته سیاسی پـُر افتخار تان،  نیز شرکت کردید و نظرات جناب شما 

 با وزیر خارجه روسیه یکسان شد.
 یکند.به همین سبب عنوان این نوشته واضح می سازد که منافع شخصی منافع ملی را زایل م

به سینه می زدند، صفحات را سیاه می  را ها ارگ نشین آنسپنتا و تیم  -سال ها سنگ ملی بودن کرزی که یآنان
 معلاهللا و  ؟ب خرگوش اند یا بیدار گردیده اند، آیا هنوز هم در همان خواکردند
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