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 برسخنرانی رئیس جمهور کرزی در شورای ملی افغانستان یتأمل
 )قسمت سوم و آخر(

 

 )به ادامه قسمت دوم( 

من به آن عده از طالبانی كه شهروندان »جناب رئٌس جمهور در مورد برادران طالب خود چنٌن می فرماٌد:  ـ02

اٌن كشور اند، فرزندان اٌن کشوراند همٌشه برادر خطاب كردم در حالٌكه مى دانستم برخی با اٌن خطاب من به 
آنها از اٌن کشوراند و برادر اند. تالش من اٌن بود تا با مخاطب  طالبها بنام برادر موافق نبودند و انتقاد کردند. اما

قراردادن آنها، راهى بٌابم تا آن بخش هاى از طالبان را كه فرزندان اٌن وطن اند، تشوٌق كنم تا خود را از چنگ 

 .«بٌگانه نجات دهند، به برادركشى و خون رٌزى در خاک خود پاٌان داده و به روند سٌاسى روى آورند

اصالح پذٌر با تمام تالش و پند و تنبٌه که  راخود و نا خلف فرزند ناصالح مٌتواند  پدربراساس شرٌعت و عرف ٌک 
کند ٌعنی او را نظر به اعمال خشونت بارش از حق فرزندی خود محروم سازد، درحالٌکه از نظر « عاق»نباشد، 

خالفان مسلح دولت ازجمله طالبان از نظر پٌوند خونی قطع اٌن پٌوند ناممکن است. جای شک نٌست که ٌک قسمت م
ملی جز فرزندان افغانستان مٌباشند، ولی ازنظر روٌه باٌد مثل ٌک فرزند عاق شده تلقی گردٌده و از حق فرزندی 

به شمول زن و محروم شناخته شوند. فرزندانٌکه با بٌگانه همدست شده و وطن خود را خراب و برادر بٌگناه خود را 

قتل مٌرسانند و با اٌن اعمال شوم خود بٌشرمانه اعتراف و حتی افتخار مٌکنند، آٌا الزم است آنها را بازهم  طفلش به
قرار ندارند، « انهچنگ بٌگ»درتنها خطاب کرد؟ آنها « برادران ناراضی»و ٌا بزعم رئٌس جمهورفرزندان اٌن خانه 

  .اند بلکه خود به بٌگانه تبدٌل شده اند وحتی بدتر از بٌگانه

ما مٌدانٌم كه رهبرى طالبان در پاكستان در امن و آمان زند گى مى كنند. آن عده از »رئٌس جمهور می فرماٌد: 
 .«اعضای طالبان که آماده مذاکره و گفتگو با مردم خود با کشور خود می باشند، متؤسفانه دستگٌر و ٌا کشته می شوند

دل بستن به ٌک ٌا چند نفر آنها که خود را با  دپس چگونه مٌتوان با آنکه رئٌس جمهور اٌن واقعٌت را بخوبی مٌداند،
ئی او توانمذاکره صالحٌت  اٌن چند نفربرد، زٌرا بپٌش صلح و ثبات را آماده صلح و مذاکره نشان مٌدهند، کاری را 

 پٌمانان خود از بٌن برده مٌشوند.به زودی ازطرف همقطاران و ٌا هم درصورت اقدام خودسرو  را ندارند تؤمٌن صلح
گی قوی بٌن آنها نمٌشود، بلکه زمٌنه های ه برای مذاکره نه تنها موجب بروز دو دست اتالش برای جلب و جذب آنه

که جان آنها را به خطر می  می افتدو مسئولٌت آن بدوش کسانی  را نٌز فراهم می سازد آن عده ای قلٌلنابودی 

بوده « موش و پشک»بستن روند صلح و تداوم بازی نوع « تارخام»به  به صلح درواقع بیدست ٌا. امٌد کاذب اندازند
با تضرع نمٌتوان آنها را از مسٌر مطلوب شان ٌعنی رسٌدن به قدرت و احٌای مجدد امارت و  استو ضٌاع وقت 

 .طالبی منصرف ساخت

خورد شده است، زٌرا با مسائل سٌاست خارجی افغانستان دراٌن دوازده سال گذشته بطور بسٌار سلٌقه ای بر ـ01

وزارت خارجه در مجموع بٌک شعبۀ ارگ تبدٌل گردٌده و وزٌر خارجه تدرٌجاً حٌثٌت مدٌرعمومی سٌاسی را به 
وٌه فقط مٌخواهند مستقٌم با رئٌس س به همٌن دلٌل است که همه سران ونماٌندگان خارجی به هرخود گرفته است. 

و هٌچکس به او حٌثٌت ٌک  مجلس بوده جزء حضار و سامعٌنها  جمهور مالقات کنند و وزٌر خارجه دراٌن مالقات
همه تصامٌم سٌاست خارجی کامالً دردست رئٌس جمهورقرار شخص مسئول امور سٌاست خارجی را قاٌل نٌست. 

ی رئٌس جمهور سرحال باشد، وزتعٌٌن مٌکند. اگر روردر سٌاست کشرا دارد و مزاج متلون او همه نشٌب و فرازها 

، اٌنکه چه عوامل درتغٌٌر مزاج او اثر می گذارد همان دوست را دشمن می پندارد.دشمن را دوست و روز دٌگر 
ٌک روز برحکومت پاکستان انتقاد مٌکند و آنرا دشمن دخٌل است. او کمتر منافع ملی، بلکه بٌشترسلٌقه های شخصی 
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تان رخ دهد، شما از کدام افغانستان می شمارد، ولی روز بعد وقتی از او می پرسند که اگر جنگ بٌن امرٌکا و پاکس

 «.ازپاکستان!»طرف حماٌت می کنٌد، جواب مٌدهد: 

درارتباط با پروسه صلح و  بهرحال با همٌن تلون مزاج توجه را با اٌن فرمودۀ رئٌس جمهور کرزی جلب مٌدارم که
ابراز کرد. او گفت: ور در شورای ملی کش خوددر بٌانٌۀ امضای قرارداد امنٌتی بٌن افغانستان و اٌاالت متحده امرٌکا 

بر اٌن باورم كه پاكستان و اٌاالت متحده امرٌكا مى توانند به امر صلح در افغانستان كمك كنند. به دلٌل اهمٌت  من»
حٌاتى كه صلح براى مردم افغانستان دارد، من پٌش شرط امضاى قرارداد امنٌتى با اٌاالت متحده امرٌكا را، آغاز 

دم افغانستان در لوٌه جرگه اخٌر صلح را توصٌه كردند تا قرارداد امنٌتى با اٌاالت متحده پروسه صلح قرار دادم. مر

امرٌكا امضاء شود، اما در عٌن زمان آغاز پروسه صلح را نٌز به مثابه پٌش شرط امضاى اٌن قرارداد، مطرح 
 «.كردند

دربارۀ اٌن موضوع مطالب بسٌار در رسانه ها به نشر رسٌده که نمٌخواهم همه را تکرار کنم؛ آنچه به نظرم درخور 
امنٌتی  آغاز پروسه صلح به حٌث پٌش شرط امضای قراردادمشورتی برای  هتوصٌۀ جرگتوجه است همانا مسئلۀ 

 ح کرده است ٌا چطور؟مطر« پٌش شرط»مٌباشد که آٌا واقعاً اٌن موضوع را جرگه به حٌث 

در رابطه با آن به وضاحت مٌرساند که  6و  1،  3، 7بخصوص فقرات « قطعنامۀ لوٌه جرگه مشورتی»نگاهی به 
 فقرات متذکره:متن کنٌد به . توجه گنجانٌده نشده است« پٌش شرط»حٌث پروسه صلح هٌچ موضوع به 

المللی درجرٌان دهه تحول باتوجه به وضعٌت موجود و بادرنظر داشت نٌاز افغانستان به حماٌت جامعۀ بٌن :» 7فقره 
 ؛ «الی خود کفائی ملی، مفاد قرارداد همکاری های امنٌتی درکل مورد تائٌد اعضای لوٌه جرگه مشورتی مٌباشد

اعضای لوٌه جرگه مشورتی با ارج گذاری به احساس وطندوستی جاللتمآب حامد کرزی رئٌس جمهوری :» 3فقره 
جانب اٌاالت  7103ٌد تا قرارداد همکاری های امنٌتی را الی ختم سال اسالمی افغانستان، به اٌشان پٌشنهاد مٌنما

  ؛«متحده امرٌکا امضا و به خاطر طی مراحل بعدی به شورای ملی بفرستد

اعضای لوٌه جرگه از جامعه جهانی، بخصوص اٌاالت متحده امرٌکا و دولت افغانستان خواهان تسرٌع : »1فقره 
ی بوده تؤکٌد می نماٌند تا امضای اٌن قرار داد منتج به تؤمٌن صلح و امنٌت پروسه صلح و مذاکرات بٌن االفغان

 ؛ «درسراسر افغانستان گردد

قرارداد ٌک پراگراف جداگانه مبنی برتضمٌن طرفٌن  76اعضای لوٌه جرگه تؤکٌد می نماٌند تا درماده : »6فقره 
 «.افغانستان عالوه گردد برای عملی نمودن اقدامات ملموس جهت بهبود صلح و امنٌت در سراسر

امضا  7103ازفقرات فوق به وضاحت معلوم مٌشود که لوٌه جرگه پٌشنهاد مٌکند تا قرارداد امنٌتی الی اخٌر سال 
است،  و به برای طی مراحل بعدی به شورای ملی فرستاده شود. دراٌن متن هٌچنوع پٌش شرط ذکر نشدهبرسد 

و نٌزازاٌزاد ٌک فقره در ارتباط به « صلح و مذاکرات بٌن االفغانیتسرٌع پروسه »همچنان در فقرات بعدی تؤکٌد بر
هٌچ تذکری از پاکستان صورت گرفته است. دراٌنجا « اقدامات ملموس جهت بهبود صلح و امنٌت سراسر افغانستان»

 است.  و طالبان بعمل نٌامده و موضوع صلح و امنٌت را مشخصاً بٌن االفغانی و در داخل افغانستان محدود ساخته

 نوت:: »که ٌن عبارت اضافه شده ا ( مطالبی با2است که در ختم اعالمٌه )درپاٌان صفحه اٌن جای تعجب اما 
اختتامٌه جاللتمآب رئٌس جمهوری اسالمی افغانستان در مجلس عمومی لوٌه  ۀاعضای لوٌه جرگه مشورتی متن بٌانٌ

ی لوٌه جرگه مشورتی به اتفاق آرأ تائٌد نمودند تا متن جرگه را استماع و به اتفاق آرأ مورد تائٌد قرار دادند. اعضا

قطعنامه گردٌده و نکات اجراٌی بٌانٌه ٌاد شده بخصوص سخنان رئٌس جمهور در مورد توقف  هبٌانٌه متذکره ضمٌم
وردن فوری صلح، صداقت اٌاالت متحده آتالشی و عملٌات نظامی امرٌکا اعتبار از امروز، بهبود وضعٌت امنٌتی، 

 «.ابل دوستی افغانها به فٌصله های لوٌه جرگه مشورتی افزوده شوددر مق

تصوٌب وترتٌب رئٌس جمهور در کمسٌون های پنجاه گانه توحٌد، که قطعنامه قبل از اٌراد بٌانٌۀ اختتامٌه از آنجائٌ
پنجاه گانه مجددًا بود، منطقاً اٌن سإال مطرح مٌشود که آٌا بعد ختم بٌانات رئٌس جمهور اعضای کمٌته های گردٌد 

تشکٌل جلسه دادند و متن بٌانٌه رئٌس جمهور را پس از غور و تدقٌق به اتفاق آرأ تائٌد وفٌصله کردند که باٌد به  
قطعنامه افزوده شود؟ آٌا آنها متوجه نشدند که محتوای بٌانات رئٌس جمهور با روحٌه فٌصله لوٌه جرگه متفاوت بود و 
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همچنان اٌزاد  بٌن رئٌس جمهور و رئٌس لوٌه جرگه به شکل ناموزون صورت گرفت؟از اٌن ناحٌه برخورد لفظی 

مٌتواند ازنظر حقوقی معادل به فقرات رسمی داخل قطعنامه پنداشته شود و روحٌه « نوت»ٌک پراگراف به شکل 
و بدون طی  بعداً « نوت»بطور کل تغٌٌر دهد؟ درجواب اٌن همه سإالها مٌتوان بٌک نتٌجه رسٌد که اٌن را قطعنامه 

مراحل الزم و معمول لوٌه جرگه نه به قسم فٌصله بلکه به حٌث ٌک ٌادداشت ازطرف ٌکی دو شخص ٌا منشی عالوه 

  شده است و از نظر حقوقی به هٌچوجه مدار اعتبار معادل با فقرات مندرج قطعنامه نمٌباشد.

هم رئٌس جمهور به شٌوۀ دٌگر اظهار مطلب به ارتباط موضوع قرارداد امنٌتی با امرٌکا و مسئله صلح باز ـ 06

مردم افغانستان مخالف قرارداد امنٌتی با امرٌکا نٌستند، مردم افغانستان شاٌد طرفدار هم باشند »مٌکند و می افزاٌد: 
ولی مردم افغانستان صلح را اساس زندگی مٌدانند مثل هر کشور دٌگر جهان و مثل هر ملت دٌگر جهان پس اگر 

قرارداد امنٌتی مٌطلبد و رابطه مٌطلبد و پاٌگاه مٌطلبد آن حضور باٌد به افغانستان صلح بٌاورد تا ما در  کشوری با ما

  .«صلح زندگی کنٌم و آنها در منفعت خود

جملۀ اخٌر درمتن فوق بسٌار مهم و دلچسپ است که رئٌس جمهوردر ازاء اٌن قرارداد از امرٌکا مٌخواهد که در 
به صلح آوردن امرٌکا  وظٌفۀدراٌنجا سإال مٌشود که اگر  ندگی کنٌم.زبٌاورد تا ما درصلح افغانستان صلح را 

دست اورد دٌگران بهره گٌرٌم صلح  ازاٌن وظٌفۀ ما است که ٌا فقط آ؟ حکومت ما چٌست وظٌفۀ پس ، افغانستان باشد
؟ آٌا رئٌس جمهور و هر انسان عاقل و وارد در قضاٌا نمٌداند که آوردن صلح ٌک پدٌدۀ مغلق ٌمنزندگی کو آرام 

 محفل بدست آٌد.  کاری نٌست که فقط درٌک روز و ٌا طی ٌک دشوار است؛و

برای آوردن صلح باٌد نخست طرف مقابل را تعرٌف، تشخٌص و به اراده و باور شان به صلح معتقد بود ٌعنی صلح 

با کی، ازچه طرٌق، به چه قٌمت و تحت کدام شراٌط؟ آٌا رئٌس جمهور و ٌا ادارۀ سٌاسی شان تاحال توانسته است به 
اگر جواب هرنوع صلح خواهی را طرف مقابل با بمب انتحاری و لولۀ  ؟اٌن سإالها جواب دقٌق و عملی ارائه کند

تفنگ بدهد، چگونه مٌتوان به اراده آنها به صلح باور داشت، مگر اٌنکه آنها فقط ٌک چٌز را مٌخواهند و آنهم قدرت 

آٌا اٌن نوع  که مردم ما خاطره های بسٌار تلخ و تارٌک از آن دارند. ه ایبا همان شٌو وحکومت کردن کامل درکشور
 صلح را مٌتوان صلح نامٌد و ٌا انقٌاد و بندگی بنده؟

موجب برهم خوردن صلح و امنٌت مٌشوند. دولت افغانستان و آن عوامل بسته به عواملی اند که  آوردن صلح و امنٌت
وجود طالبان خالصه مٌکنند که آنها از پاکستان وارد کشور شده با در همٌشه اٌن عامل را متؤسفانه نٌز جامعۀ جهانی 

امنٌت را در محالت و داخل شهرها اخالل « گورٌالئی»ت انتحاری، بمب گذاری کنار جاده و حمالت نوع عملٌا
مختلف دارد: عناصری که از خارج کشور نفوذ مٌکنند، بخصوص طالبان  عامالنت ٌمٌکنند. اما برهم خوردن امن

داخلی را  عامالنمی حکمتٌار، اما ستگان حزب اسالبواو همچنان « حقانی»پاکستانی و افغان، گروه های مسمی به 

« جنگ ساالران سابق»مواد مخدر، مافٌای اقتصادی، زورمندان محلی مسلح مٌتوان به چند دسته تقسٌم کرد: مافٌای 
که اکثر شان به مقصد کسب قدرت مزٌد در محل اکنون خود را زٌرچتر دولت پنهان کرده اند، عده ای از 

از اجرأت  و نٌز تعدادی از ناراضی هامنسوبٌن شرکتهای نام نهاد امنٌتی طرٌق ها به شمول قطاع ال ماجراجوٌان

تنها صلح با طالبان را وسٌلۀ رسٌدن به امنٌت دانست، ٌک اشتباه است، آنهم از  عامالندولت. اٌنکه از بٌن همه اٌن 
داخلی آغاز  عامالنطرٌق تفاهم با ٌک گروپ کوچک و فاقد صالحٌت آنها. به نظر من هرگاه دولت اقدامات را از 

ه تر و آسانتر است ٌعنی مبارزه جدی علٌه قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران اقتصادی، فشار بر روزمندان کند، ساد

 محلی و برکناری شان از قدرتهای دولتی، رسٌدگی به احوال گروه های ناراضی.

زمٌنه سازان داخلی ها دستٌاران و آنح از بٌرون کشور نٌز کم مٌشود و عملٌات مخالفان مسلٌقٌٌن است که با اٌنکار
داخلی و  عامالنند. با اغماض ازگردخود را ازدست داده تاحدی در عملٌات خود در داخل کشور منزوی و ضعٌف مٌ

شدن، تؤثٌرات با آنها برعکس بزرگ نشان دادن قدرت طالبان در مقابله با دولت و با تضرع خواهان مذاکره و صلح 
موقف به اصطالح  تا اٌن فرصت طلبانی آنها می کشاند روانی برمردم وارد کرده و ٌک عده فرصت طلب را بسو

چه همٌن ن، چناتغٌٌر موقف دهند کنند ٌعنی گاهی با دولت و گاهی با مخالفانرا اختٌار « روز ملنگ و شب پلنگ»

ولی در باطن با  ،نٌروهای امنٌتی کشور مشاهده کرد که ظاهراً متعلق به دولت اندٌک عده وضع را مٌتوان در بٌن 
 طالبان همکاری دارند.
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 ۀو با قاطعٌت در زمٌن وارد نکندکه دولت افغانستان در اداره و شٌوۀ حکومتداری خود تغٌٌر جدی دراٌن حال تا زمانٌ
ناممکن است. پس نباٌد از امرٌکا اٌن « پاٌدار»، رسٌدن به صلح و امنٌت نماٌدداخلی اقدام ن النامع یکنترول و امحا

انستان است تا دراٌن راه بٌاورد، بلکه اٌن وظٌفۀ دولت و مردم افغبه ارمغان برای ما را توقع را داشت که صلح 
و از جامعۀ جهانی دراٌن راه استمداد جوٌند. امٌدوارم که رئٌس جمهور آٌنده کشور به اٌن موضوع  پٌشقدم شوند

 د.کننرئٌس جمهور کرزی را تکرار ن عطف توجه کند و اشتباهات متواتر

کستان ضد آنرا در دل می پروراند. رئٌس جمهور کرزی در بٌانٌه خود از پاکستان چٌزهای را مٌخواهد که پا ـ 02

منطقهء ما بٌشتر از هر زمان دٌگر در معرض تهدٌد ترورٌزم قرار دارد. مردم  »توجه کنٌد به اٌن قسمت گفتار او: 
به همٌن ...پاكستان نٌز از همان ترورٌزمى رنج مى برند كه توسط برخى از حلقه هاى آن كشور رشد داده شده است. 

پاكستان زمانى مى توانند به صلح و امنٌت دست ٌابند به شرطٌكه هر دو كشور حق و حاکمٌت و دلٌل افغانستان و 

 .«استقالل هر دو کشور را احترام کنند و باهم همكارى صادقانه كنند

ه بزرگان پاکستان پٌامم امروز اٌن است از ب»اره مٌکند و مٌگوٌد: شاما جناب رئٌس جمهور به واقعٌت موضوع ا
و  ،کوشش بر اٌن شده که افغانستان مطٌع باشد برای پاکستان افغانستان)؟؟(حمله ای شوروی تا به امروز در 

برمطٌع ساختن افغانستان به اٌنکه کی و ٌا کی ها درافغانستان ..«. افغانستانی باشد که زٌر اثر سٌاست پاکستان باشد
اٌن سإال مهم است، زٌرا فقط کسانی  ب، رئٌس جمهور از ذکر آن خودداری مٌکند، ولی جواتالش دارندان پاکست

ند و به ه بوددراٌن راه مٌکوشند که قباًل هم به قٌادت و همکاری سازمان استخباراتی پاکستان به افغانستان هجوم آورد
غٌر از طالبان کی خواهند بود، ٌعنی آنها  انده عمل مٌکنند.محماٌت آنها بقدرت رسٌدند و امروز نٌز زٌر همان قو

 همان کسانٌکه رئٌس جمهوری آنها را برادر می خواند.

برای اٌنکه هدف همٌشگی پاکستان در مورد افغانستان واضح شود، به نقل قول ضٌؤالحق رئٌس جمهور سابق آن 
سلٌگ  مورد افغانستان تشکٌل مٌدهد.کشور باٌد توجه کرد که اٌن گفتۀ او اساس پالٌسی دراز مدت پاکستان را در 

]درماه جوالی  مرگش صورت گرفت زضٌؤ درٌک مصاحبه ای که اندکی قبل ا»ٌسن از قول ضٌؤالحق مٌنوٌسد: ره
ابتدای جنگ اٌن است که رٌشه های کمونٌزم را از افغانستان برکند، ٌک  ز، بمن گفت که هدفش اـ نوٌسنده[ 0811

نظر  آنجا به وجود بٌاورد و درصف بندی های ستراتژٌک در آسٌای جنوبی تجدٌدرژٌم دست نشانده پاکستان را در

د. ما که به حٌث صورت گٌرد. اکنون ما حق انرا بدست آورده اٌم که درافغانستان ٌک رژٌم دوست ما به وجود آٌ
برگردد، طورٌکه  نجا به شکل سابقشز اجازه نخواهٌم داد که حاالت درآکشور جبهه مقدم خطری را متقبل شدٌم، هرگ

اتحاد شوروی و هند درآنجا نفوذ داشته باشند و برقلمرو ما دعوی موجود باشد. حکومت افغانستان ٌک حکومت واقعاً 

اسالمی خواهد بود و به حٌث جزء از جنبش عمومی احٌای اسالمی فعالٌت خواهد کرد و روزی خواهد رسٌد که 
حقاٌق پشت پردۀ تهاجم » دٌاگو کوردووٌز و سلٌگ هرٌسن:«.)اٌدمسلمانهای اتحاد شوروی را بخود جلب وجذب نم

، مرکز نشراتی مٌوند، پشاور ، صفحه 0322چاپ دوم، سال ، ترجمه: عبدالجبار ثابت،«اتحاد شوروی بر افغانستان

016 ) 

پابرجا است و سال قبل ابراز کرده بود، تاهنوز هم در مورد پالٌسی پاکستان در قبال افغانستان  71آنچه ضٌؤالحق 
ٌک آنکشور را می سازد، تنها چٌزی که تغٌٌر کرده همانا ژتغٌٌری در آن نٌامده است و اٌن پالٌسی همان عمق سترات

است که اکنون امنٌت پاکستان را همان دست پروده های خودشان که برای اهداف شوم برای « چاه کن در چاه»افتادن 

دست بکار شده اند. با آنهم گمان نمٌرود که وضع جاری  خود شانحاال برعلٌه برهم زده ودٌگران تربٌه کرده بودند، 
کشور در مورد افغانستان شده باشد، فعال نگهداشتن طالبان افغان و در آنکشور موجب تغٌٌر کلی در پالٌسی سابق آن

و شعار حماٌت و تقوٌه آنها اکنون بٌانگر همٌن واقعٌت است. پس اٌن گفته رئٌس جمهور کرزی فقط بازی با حرف 

بزرگهای پاکستان دٌدند که اٌن ممکن نٌست، افغانستانی که تسلٌم شوروی، امرٌکا و انگلٌس نشد، »است که می گوٌد: 
تسلٌم هٌچکس دٌگر هم نمی شود. پس افغانستان با پاکستان دوستی مٌخواهد ولی دوست و فقط دوست در استقالل، در 

 .«و ترورٌزم ما را تابع کسی ساخته نمٌتواند عزت و در حاکمٌت خاک خود هٌچ عملی افراط گری

به  ناتو از افغانستان بٌرون شوند، آنوقت نپاکستان خاموشانه منتظر آن فرصت است که ٌکبار قوای امرٌکائی و متحدٌ
و دٌده خواهد شد که وضع چگونه تغٌٌر خواهد کرد و چگونه بار دٌگربه وسٌلۀ گماشتگان « داگزـ دا مٌدان»اصطالح 

 به هدف اصلی دست خواهد ٌافت؟خود 



  

 

 

 7تر 5 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

جناب رئٌس جمهور افغانستان از مقامات امرٌکائی مٌخواهد تا سٌاست خارجی خود را بروفق هداٌت اٌشان  ـ 01

دست کم درمورد روابط با پاکستان تعدٌل کنند و به امرٌکا گوشزد مٌکند که نباٌد از سٌاست دوگانه کار گٌرد و چنٌن 

تکرار کنم که اٌاالت متحده امرٌكا مى تواند به روند صلح در افغانستان کمک کند و كمك مٌخواهم  »می فرماٌد: 
مإثر کند. من بارها گفتم كه دو راه وجود دارد ٌا باٌد با ترورٌزم در همانجا مبارزه شود كه از آن جا منبع مً گٌرد و 

رورٌزم نباٌد پاداش ببٌنند. جهان باٌد به سٌاست به ٌا اٌنكه به حماٌت وتموٌل حامٌان ترورٌزم پاٌان داده شود. حامٌان ت

مثابه ٌك روٌكرد متمدن و صلح طلب برخورد كند. تموٌل و حماٌت از ترورٌزم نباٌد تشوٌق و ترغٌب شود و نباٌد که 
 .«در اٌن مورد سٌاست دوگانه باشد و ٌا از سٌاست دوگانه استفاده شود

را درپٌش گرفته و نمٌخواهد برطبق نظر رئٌس جمهور کرزی با آنکشور اٌنکه چرا امرٌکا با پاکستان سٌاست نرم 
ازجمله ٌکی اٌنست  :دالٌل زٌاد داردبرای اٌنکاربرطبق منافع سٌاسی خوٌش امرٌکا  که مسلماً د، کار گٌر شدت عملاز

بدون داشتن روابط حسنه با حکومت پاکستان  گزٌنه و چاره ای دٌگر که امرٌکا برای مبارزه علٌه ترورٌزم در منطقه
. مزاج متلون سٌاستمداران گردد دلسردحکومت افغانستان با نزدٌک  از همکاری کهوقتٌ آنهم، نخواهد داشت

افغانستان، بخصوص بهانه گٌرٌهای رئٌس جمهور کرزی وشدت لحن صرٌح او در برابر مقامات امرٌکائی و ازهمه 

قرارداد امنٌتی و دراٌن اواخرحماٌت از اقدام روسٌه در مورد الحاق کرٌمٌا همه ازجمله دالٌلی اند  مهمترامضا نکردن
از اٌن شک بدون  است. داشته که امرٌکا را به دوستی دوامدار با افغانستان به حٌث ٌک هم پٌمان منطقوی در تردد وا

به خود جلب کنند. اٌنجاست که مجدداً توجه امرٌکا را هرچه بٌشترموقع زمامدارن پاکستانی استفاده کرده  مٌکوشند 

در افغانستان ماٌوس مٌشود، ناگزٌر به پاکستان روی می آورد و مجبور معتمد امرٌکا وقتی از داشتن ٌک هم پٌمان 
سٌاست واضحاً با سٌاست دوگانه اٌن  است سٌاست دوگانه را برطبق منافع سٌاسی موجود و آٌندۀ خود در پٌش گٌرد.

همچو سٌاست دوگانه  تعقٌبامرٌکا جب شکاٌت او مٌگردد، اما برای ومرٌکا در تناقض  بوده و ماکرزی در برابر 

  مبتنی برمنافع شان است.

آب را نادٌده، موزه را ازپا »ا به اصطالح با آنکه خود را سٌاستمدار بزرگ مٌداند، امرئٌس جمهور کرزی  ـ 08

امٌدوارم همانگونه كه با كشورهاى ناتو و »، چنانکه عجوالنه می فرماٌد: توجه نمٌکند عواقب آن بهو« می کشد
آٌساف توافق كردٌم، سربازان اٌن كشورها تا اخٌر اٌن سال تماماً به كشورهاى شان برگردند. تؤمٌن امنٌت افغانستان 

 .«سوولٌت مردم افغانستان است و ما مصممانه دفاع از سرحدات و تامٌن امنٌت را عهده دار مى باشٌمكار و م

امٌدوارم... توافق » ، زٌرا جمله با ذکر کلماتاٌن شٌوۀ بٌان در جملۀ اول از نظر ترکٌب و مفهوم سإال انگٌز است
کامالًعملی کنند توافق را نمٌخواهند آٌساف( چنٌن معنی مٌدهد که آنها )کشور های ناتو و « برگردند تماماً کردٌم...و

ما امٌد مٌکنٌم که آنها  هرچه زودتر افغانستان را ترک کنند، درحالٌکه تا هنوز مسئلۀ توافق بزعم کرزی( )ولی 
  .فرصت باقی است 7102قطعی نشده و مذاکرات دوام دارد و گذشته از آن برای خروج قوای آنها تا ختم 

درکشور کار و مسئولٌت خود ما افغانها است و ما در دفاع از سرحدات خود مصمم  جای شک نٌست که تؤمٌن امنٌت
مٌباشٌم، اما سإال دراٌنجاست که آٌا ما توانائی اٌنکار را دروضعٌت موجود دارا هستٌم و واقعاً ازنظر وسائل و 

می زنند که اردو و پولٌس از نظر از عهدۀ اٌنکار بدر شده مٌتوانٌم؟ اراکٌن وزارت دفاع و داخله داد و فرٌاد  امکانات
ندارٌم تجهٌزات الزم دچار مشکالت شدٌد و کمبودهای فراوان است. اٌن گفته ها مٌرساند که ماهنوز درموقفی قرار 

که امنٌت را بطور کامل در داخل کشوربرقرار سازٌم، چه رسد به اٌنکه از سرحدات خود دفاع نمائٌم. هرگاه درچنٌن 
ساف کوچ و بار را ببندند و کشور را ترک کنند، واضح است ٌرئٌس جمهور قوای ناتو و آ بجنا شراٌط بنابر فرماٌش

و آنوقت نه تنها امنٌت بدترخواهد شد، بلکه  رئٌس جمهور و حامٌان شان خالی خواهد شد« برادران»که مٌدان برای 

ۀ سٌاستمداری اٌن سٌاستمدارخود خطر وقوع جنگهای داخلی نٌز کشور را بار دٌگرتهدٌد خواهد کرد. اٌنست نتٌج
 شٌفته ای ما.

قوای خود را از کشور بٌرون کنند و « تمام»ساف مٌخواهد تا ٌدرحالٌکه ازٌکطرف از ناتو و آ رئٌس جمهور کرزی

گٌرٌم، ازطرف دٌگر می گوٌد که باٌد بکوشٌم تا درآٌنده نٌروهای ببعهده افغانها امنٌت و دفاع از سرحدات را خود ما 
ما باٌد اردو و نٌروهای امنٌتی و دفاعی کشور خود را مطابق با تواناٌی »ٌستاده باشند. او می فرماٌد: ما به پای خود ا

ها و واقعٌتهای افغانستان عٌار بسازٌم. اٌنکار باٌد موجب قطع وابستگی خارجی نٌروهای امنٌتی افغانستان گردد. 

که اٌنکار امروز ممکن است، ولی کوشش ما و کار ما  ٌعنی ما باٌد خود را از تموٌل بٌرونی آزاد بسازٌم. نمٌگوٌم
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باٌد طرفی باشد که انشاءهللا در آٌنده افغانستان از اٌن لحاظ در تقوٌت اردو و نٌروهای امنٌتی خود کامالً به پای خود 

 «.اٌستاده باشد

ف روان شوٌم و خود را از در آٌنده به اٌن طر« باٌد»از متن فوق برمی آٌد که هنوز به پای خود اٌستاده نٌستٌم و 
تا آنوقت چه »و نٌز سإال که « چگونه و تا چه وقت»سإال دربارۀ وابستگی خارجی ها برهانٌم، ولی رئٌس جمهور

 « خٌالبافی!»ابراز نظر نمٌکند. اٌنرا می گوٌند« باٌد کرد؟

ٌکی از موضوعات جدی رٌاست جمهوری ازهرطرف که باشد، مداخله مستقٌم و غٌرمستقٌم در امور انتخابات  ـ 71

است و دراٌن روزها سرو صداهای زٌاد از طرف کاندٌدهای رٌاست جمهوری و نماٌندگان ولسی جرگه و خطرناک 
مداخالت چه به نوع و بخصوص حماٌت واضح از ٌکی از کاندٌدها در کشور بلند است. اٌن مبنی بر مداخله حکومت 

ن به شکل تقلب در روز رأٌدهی و پرکرد باشد و ٌا از مقام و وسائل دولتیغٌرقانونی بوسٌله اراکٌن دولت استفادۀ 

نظر  به ارد.مسلماً مشروعٌت انتخابات را زٌر سإال می برد و عواقب ناگوار د ،صندوقهای رأی به نفع ٌک کاندٌد
بسٌاری از مردم همٌن اکنون رئٌس جمهور تالش دارد تا به هرشکل ممکن کاندٌد مورد نظر خود را در انتخابات به 

بصورت فعال زمٌنه سازی مٌکند، اما رئٌس جمهور درحالٌکه اٌنکار را شاٌعه مخالفان  دراٌن راهموفقٌت برساند و 

زعم خودش عادت و ٌا تماٌل به بورهای خارجی که می پندارد درعٌن زمان مٌکوشد انگشت مداخله را بطرف کش
برگزاری انتخابات آزاد در صورتی ممکن »می گوٌد: در بٌانٌۀ خود صراحتاً دراز کرده و  ،مداخله در انتخابات دارند

رئٌس جمهور آٌنده كشور باٌد در نتٌجه ابراز ارادهء ...  است که در روند انتخابات کشور ما مداخله صورت نگٌرد.
آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از اٌن رو به تمام كشورهاى خارجى كه عادت و ٌا تماٌل به مداخله در انتخابات 

 .«ر دارند، هوشدار مى دهم، از هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان دورى بجوٌند، بخٌرشان استكشورهاى دٌگ

رٌاست جمهوری هالبروک نماٌنده خاص رئٌس جمهور امرٌکا در امور  7118شک نٌست که در انتخابات جای 
اص ملل متحد سعی داشتند تا کرزی در دور اول موفق نشود و نماٌنده خ افغانستان و پاکستان و پٌتر گالبراٌت معاون

موجب آزردگی جدی رئٌس جمهور نشان مٌداد و درآنوقت انتخابات به دور دوم برود که اٌنکار تاحدی مداخله را 
همٌن و صی مبدل شده صمت شخبه ٌکنوع مخا اکنون واٌن آزردگی قدم بقدم کسب شدت کرد  ، تاجائٌکهکرزی شد
 قرار دهد.خود تحت الشعاع را تا منافع ملی افغانستان  گردٌده استموجب امروز شخصی مخاصمت 

قبل  ۀدور مثلٌکه در ندارد عضوٌتجاری، طورٌکه همه مٌدانند هٌچ خارجی در کمسٌون مستقل شکاٌات درانتخابات 
رئٌس جمهور اشاره مستقٌم به دوره گذشته کمسٌون عضوٌت داشتند. گفتار  به انتخاب ملل متحد درآنخارجی نفردو 

اد جمهور از بٌن ٌک تعدوهمه بوسٌلۀ رئٌس بوده است، درحالٌکه دراٌن دوره همه اعضای کمسٌون مذکور افغان 
مداخالت مستقٌم و از تا ذهنٌت مردم را ست آنسعی برور اٌن اخطارٌه رئٌس جمه اند. لذا  برگزٌده شده ها شخصٌت

حٌن اٌراد اٌن نگرانی کند. وقتی  تحرٌفغٌرمستقٌم خودش و اطرافٌانش به نفع ٌک کاندٌد مشخص بٌک سمت دٌگر
حکومت بسٌار »از طرف چند وکٌل بطور جمعی باال شد، رئٌس جمهور چنٌن جواب داد:  ملی ی در شورا بٌانٌه شان

  «.کم زور است. هر کاندٌد در حکومت نفر دارد، بعضی شان ندارد، دٌگران دارد

کشور دارای حکومت ٌرد. درٌک س در آن جا مٌگووقتی وجود انسان ضعٌف مٌشود، هرنوع مٌکروب و واٌر ـ 70

ضعٌف، هرقدرت چه همساٌه و غٌر همساٌه مٌکوشد برای خود جاٌگاه داشته باشد و برای دستٌابی به همچو جاٌگاه 

کشور اٌجاد  درآنٌک وضع پٌچٌده و مغلق سٌاسی اٌن رقابت ها  نتٌجهدر .بت جدی بٌن آنها به وجود می آٌدمسلماً رقا
جمهور کرزی با بی کفاٌت آن کشور بٌرون مٌشود. رئٌس  دولتمردان ضعٌف و مٌگردد که کنترول آن از دست

اعتراف به ضعف حکومت خود اٌن وضع آشفته و مغلق را در روابط افغانستان با کشورهای دٌگر چنٌن بٌان مٌکند: 

تامٌن او په روابطو كې د تعادل د نړٌوالو او سٌمه ٌٌزو پٌچلتٌاوو، ستونزو او بارٌكٌو ترمنځ د افغانستان دمنافعو »
چې  -ساتل، د افغانستان د كثٌرالمحور خارجً سٌاست بنسټٌز اصل دى. په دې سٌمه كې د داسې سٌاست تحقق 

نړٌوال او سٌمه ٌٌز قدرتونه ٌې ٌو له بل سره په رقابت كې واقع دي، اّسان كار نه دى. موجود تهدٌدونه، فرصتونه او 

رافٌاٌى واقعٌتونه زموږ دهٌواد د خارجً سٌاست د ټاكونكو عواملو په توگه، ددې سبب شوى د افغانستان تمدنً او جغ
مشکالت و بارٌکی  ها، دربٌن پٌچٌدگی) «دى چې د جهان او سٌمې له هٌوادونو سره ٌوه متوازنه رابطه جوړه كړو

ٌک اصل  افغانستانحورمسٌاست کثٌرال، های جهانی و منطقوی، تؤمٌن منافع افغانستان و برای حفظ تعادل روابط

، تحقق اٌن سٌاست کار منطقه که قدرت های جهانی و منطقوی با ٌکدٌگر در رقابت قرار دارنداٌن دراساسی است. 
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 ۀبه حٌث عوامل تعٌٌن کنندموجود، فرصت ها و واقعٌت های تمدنی و جغرافٌائی افغانستان تهدٌدهای  سان نٌست.آ

 ، سبب شده است که با کشورها جهان و منطقه ٌک رابطۀ متوازن را برقرار سازٌم(.سٌاست خارجی وطن ما 

اٌن تالش  «نگهدارد تچند خربوزه را درٌک دس»برای ٌک حکومت ضعٌف کار ساده نٌست که به اصطالح واقعاً  
موجب مٌشود که همه امکانات از دست بٌفتد و درنتٌجه ٌکنوع فضای بی اعتمادی بٌن همه جوانب رقٌب به وجود آٌد 

قباًل از سٌاست ی به امور کشور شود. چنانکه سدر اٌن راستا ٌکی از رقبای منطقوی موفق به دستر و احتمال دارد که
اٌن سإال مطرح است که در اٌن آشفته بازار رقابت ها در ٌاد آور شدٌم. اکنون در قبال افغانستان  دراز مدت پاکستان

سٌاست »؟ آٌا مٌشود بنام کشور را از غرقنا نجات داد عالم اسباب به کدام رٌسمانی چنگ انداخت که به کمک آن 

رجحان سٌاست منطقوی که رئٌس جمهور دراٌن سالها روٌدست  خت؟ادست اند هر خس و خاشاکبه « کثٌر المحور
نستان مواجه است، ٌک گرفته است و مٌخواهد دل همه رقبای منطقوی را بدست گٌرد، با ضعفی که حکومت افغا

سٌاست وقتی اثر مثبت بجا مٌگذارد که افغانستان از حماٌت ٌک کشور قوی برخوردار باشد ست. اٌن گزٌنۀ معقول نٌ

مجبور شوند ی منطقه استوار سازد تا کشورهای منطقه و در پرتو آن موقف سٌاست خارجی خود را بٌن کشور ها
ٌک سٌاست متعادل و مبتنی  بارما دست بکشند و آنرا ودر برابر کشخود « و مزورانه آزمندانه»سٌاست های از

  ٌض کنند.بٌن ٌکدٌگر تعو برروابط متقابل و احترام به حق حاکمٌت ملی

، عربستان سعودی،چٌنروسٌه، هند،  ترکٌه، ستان با کشورهای اٌران،جمهور همچنان دربارۀ روابط افغانرئٌس 
له بلې خوا مو د اٌران، چٌن او روسٌې سره هم  »و دٌگر کشورهای اسالمی چنٌن می گوٌد: متحده عربی  تاامار

انه او موازي ٌوله بل سره چلولً دي. له ډٌرې نږدې او دوستانه راوبط مو تاسٌس کړي دي. او دواړه روابط مو دوست
له تركٌې، سعودي عربستان، عربً متحده اماراتو او ..هند سره زموږ روابط ځانګړي، پراخ، ژور او تارٌخً دي. 

ژور دوستانه روابط لرو. دا روابط په بشپړ ډول زموږ د   هٌوادونو سره د اسالمً ورورولۍ پربنسټ  ډٌرو اسالمً
 با اٌران، چٌن، و روسٌهما ازطرف دٌگر )«څو موږ خپل هٌواد له منطقه ٌى رقابتونو لرې وساتو هٌواد په گټه دي،

با ٌکدٌگر پٌش خوٌش را و موازی  دو روابط  دوستانههرنٌز روابط بسٌار نزدٌک و دوستانه را تؤسٌس کرده اٌم. و 

با ترکٌه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قوی و تارٌخی است...  ،، وسٌععمٌقما با هند روابط  برٌم. می
روابط بطور جدی به منفعت دارٌم. اٌن عمٌق و دوستانه روابط اخوت اسالمی  ه اساسببسٌاری کشورهای اسالمی 

 است تا ما کشور خود را از رقابت های منطقوی بدور نگهدارٌم(. کشور ما

تباط باٌد گفت که روابط دوستانه با تمام کشورها ٌک اصل منطقی و سالم است، به شرطٌکه حکومت ضعٌف اردراٌن 
 در اٌن توازن کار ساده نٌست، نشود که کشوردر بٌن رقبای منطقوی شده بتواند. نگهداشت ما قادر به حفظ توازن 

و دل هر حامی قدرتمند خاصتاً وقتٌکه هٌچ حامی در اٌن جهان نداشته از هرجانب زٌر پا شود،  دی شدٌمٌدان رقابتها

 .ش نشتابدا هرگز به کمک که دٌگرباشد ده ٌرنجانی به نحورا از خود 

دلگٌر و آزرده نشده، آنرا نشانه ای از  کرزی و طرفدارنشگفته هاٌم جناب رئٌس جمهور امٌد مٌکنم از اٌندرپاٌان  
به رئٌس  عروضۀمو نٌز  نٌست نهفته هدفی جز اصالح و خٌر در آن که دننم تلقی کانموطناخالص به وطن و ه

 بود تا به تکرار اشتباهات گذشته نپردازد.جمهور آٌنده کشور خواهد 

 و رفاه با حفظ استقالل واقعی و حاکمٌت ملی در کشور!امٌد صلح،ثبات، وحدت، پٌشرفت به  

 (پاٌان)

 

 
 

 


