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 13/۳3/۴۳1۲ حفیظ هللا خالد

 اپرخاشگری هها تا  دوستیاز 

روابط جناب رئیس جمهور  یریک مروری کوتاهی بر س 
سال اخیر ما را به این  1۴امریکا طی  با ایاالت متحده  کشور 

 مناسبات خویش همیشه در  نتیجه میرساند که جناب ایشان
ش پی در شانشخصی  افع من تفریط را بنابر جانب افراط و

رموضع داده یتغی دیگر حالتبه  یافراط حالتیک  از گرفته
 تقریبا  زمامداری آقای کرزی  مجموع دوره  از  تاکنون اند

جورج بوش  با اداره   حصر و بی حد نصف اول آن در دوستی
و  خصومت در نصف دوم و رئیس جمهور سابق امریکا

 . است سپری گردیده اوبامه با اداره   پرخاشگری
زمامداری جورج بوش  هموطنان ما بیاد دارند که در دوره    

و  برای چندین سال محافظین امریکا سابقرئیس جمهور
از  هاکه در این روز  ایشان ""غیرت افغانی ، معلوم نیستهای امریکائی بودهمه کماندو کشور رئیس جمهور گاردهای
ین چه خواهد بود ا مستقل توهین آمیزتر از اتباع یک کشور وهموطنان ، برای بود کجادر آنوقت  آوری مینمایند آن یاد

یون مل ۴۲میان  ، آیا درنندـیـبـب اجنبیمحافظین یک کشور  در محاصره   خویشرا شب و روزو زعیم  که رئیس جمهور
 از آنها بحیث محافظین و بادیگارد های خویش پیدا نمیشد که جناب کرزی بر آن اعتماد نموده و جوانچند  افغان

 افغانی حساسیت های جامعه  و ستیژ کشورحیثیت و پر دون اعتنا بهب هورجناب رئیس جم در آنوقت استفاده مینمود؟
صحنه های را که  مردم ما هنوز ،کائی سپری نمودمحافظت گارد های امری زمامداری خویشرا در دوره   چهار پنج سال

بیاد  بازدید مینمود ید وه تفنگداران امریکائی با مردم دجناب شان با لنگی و چپن هنگام مسافرت بوالیات در محاصر
بود که نخستین گروه های مخالف افغانها برای  صحنه های توهین آمیزدقیقا در همان سالها و شاید با دیدن همان  ،دارند

 .نگ مسلحانه علیه دولت آغاز گردیدج پاکستان به کمک آی اس آی مسلح تشکیل و
اسبق  رئیس جمهور که با جورج دبلیو بوش  دوره  بعلت روابط شخصی نزدیک دوستانه  آن  رئیس جمهور کرزی در

داشت نه تنها حیات و ممات خویشرا در گروه حفاظت کماندو های امریکائی قرار داده و قصر ریاست  امریکا
 را که ی بین المللینیرو ها اشتباهات  بسیاری ازبلکه  بود داده  قرار شان در اختیار ارگ را حرم سرایو جمهوری 

جورج بوش   رند که در دوره  ، هموطنان عزیر ما بیاد دانادیده می انگاشت در جریان عملیات نظامی صورت میگرفت
ز انتقاد ا با تمام شدت براه انداخته  شده خبری بود و نه از هوائی که طی سالهای اخیرهای ان دمهیاهوی بمبار نه از

اکبرخان  و محمد وزیر و نشان های  درعوض مدالها ،نیرو های خارجی سیلهبوتالشی خانه های هموطنان ما 
امریکائی به پاس خدمات به آنها تفویض  میرمسجدی خان بود که به شاخی باد شده یکی بعد دیگر به افسران عالیرتبه  

تعدادی ه و زخمی شدن خبر کشت بعد از تلویزیون ملی اخبار وب بیاد دارم که در یکی از شبها درمیگردید، نگارنده خ
عالیترین فویض مدال وزیراکبر خان به ت المللی خبر نیرو های بینهموطنان بیگناه ما در اثر بمباردمانهای هوائی  از

 جورج  دبلیو بوش ما آنقدر مجذوب دوستی با اداره  رئیس جمهورکشور سالهاید، در آن نشر گرد آن نیرو هانظامی  مقام
 مراسم زحمت به تعویق انداختن حتی بمباردمانهای هوائی ۀام به خون پاک شهیدان بیگنااحتر بود که برای گردیده

که خون شهیدان آن حادثه هنوز خشک نشده بود قوماندان آن  را نه کشیده در همان روز بمباردمان هوائیعطای مدال ا
  .نمود محمد اکبرخان وزیر مفتخر به مدال طی مراسمی خاص در ارگ را نیرو ها

محافظه کاران امریکائی  که یکی از تند رو ش از گروه نیوجورج دبلیو بو  ۴۳۳۲گذشت زمان و انتخابات سال   با
درعراق و  امریکائیهزاران تن از سربازان  ارول کشتؤامریکا ئی ها ویرا مس سای جمهور امریکا بوده وئترین رو

شخص معتدلی  نسبت به رئیس جمهورقبلیگویا که  راتافغانستان میدانند جای خویشرا به آقای اوباما از حزب دیموک
را که در قصر سفید نزد رئیس جمهور سابق  کرزی دیگر آن قرب جناباوباما  آقای دنخالی و با آم هبود

وتر آن کنفرانس های ماهانه ویدوئی با جورج بوش خبری بود و نه آن م دیگر نه از و آنکشورداشت از دست داده
 تکزاس ایالت در جورج  بوشدر مزرعه شخصی  برقی دو نفره سپورتی یله  واسطه  بوس مشترک سواری های
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 و منجمله قضیه   مالی گسترده   فساد اقای کرزی در انواده  فساد مالی و دخالت خ وجوداوبامه به نسبت  ، اداره  امریکا
 ۴۳1۲ت آقای کرزی بعد از سال با تمدید قدر بلکهکرزی را مورد انتقاد قرار داده رئیس جمهور   نه تنها کابل بانک

 حتی رابرت گیتس؛ وزیر دفاع سابق امریکا، در بخشی از کتاب خاطراتش ادعا کرده که امریکا ،ودهت نممخالف نیز
 .از قدرت کنار بزند ۴۳۳۲تالش کرد حامد کرزی را در انتخابات سال 

 از همان اوان اوبامه امریکائی ه کارانبا توجه به روابط نزدیک آقای کرزی با جورج دبلیو بوش و سایر محافظ  
خویش به  در یکی از مسافرتهای حتی با آقای کرزی نشان نداده شخصی زیادی به برقراری روابط نزدیک عالقۀ

ت ننگرهار والی مهور کرزی به های انتخاباتی وی قبل از دیدار با رئیس جهنگام پیکار۴۳۳۲ یافغانستان در ماه جوال
 انگاشتن آقای کرزی بوسیله  و نادیده  ها بی مهری سفر نمود، شاید همین ا شیرزی والی ننگرهارو مالقات با گل آغ

اوبامه روز  آقای کرزی با اداره    آقای کرزی از امریکا فاصله گرفته و روابط که نیز سبب شده باشد اوبامه  آقای
 تشد مرور زمانه ب لکرد نیرو های بین المللی نیزعم با آن انتقادات آقای کرزی از نحوهمزمان  ،یدهبروز سردتر گرد

 .گرفت
پی آر تی یا تیم  تیم های ن رئیس جمهور کرزی دستور برچید رسید که یاین انتقاد ها بجای ۴۳11در ماه فبروری   

ک در ی و صادر نمود ایجاد گردیده بودور للی در والیات کشنیرو های بین الم های بازسازی والیات را که بوسیله  
طی فرمانی خواهان خروج نیرو های خاص امریکائی  رئیس جمهور کرزی ۴۳13اقدام دیگر در ماه فبروری سال  

نه تنها عملیات های نظامی نیرو های بین المللی را در  از والیت میدان وردک در ظرف دو هفته شد، آقای کرزی 
 را نیز عامل فساد در کشور دانسته امریکا به افغانستان افغانستان مورد انتقاد قرار داده بلکه مساعدتهای بین المللی

 .قرار دادتقبیح  مورد بارها
دستور داد تا نیرو های امنیتی  غوربند  بعد از حادثه  آقای کرزی  اوبامه اداره   از خویش اقدامات انتقامجویانه   در ادامه    

کرزی عجیب اینکه اقای  ی حمایت هوائی نمایند،نیروهای هوائی  بین المللی تقاضاکشور تحت هیچ شرایطی نباید از 
که آنبا در نظر داشت  ومحروم لی دون ارائه کدام بدیل از حمایت هوائی نیروهای بین الملپوسته های امنیتی کشور را ب

درحالت  رساندن کمک بموقع صعب العبور سرحدی موقیعت داشته در مناطق دور دست و پوسته های امنیتی اکثرا  
 .بوده است توامجاده با مشکالت وجود ماین های کنار  نسبتبه آنها از طریق زمین  اضطراری

بر پوسته های امنیتی محسوب مخالف گروه های مسلح  تموثر دفع حمال حمایت هوائی یگانه وسیله  در شرایطی که   
ز سرحدات کشور جان هزاران سرباز وطن را که  شب و روز ا قطع حمایت هوائیرئیس جمهور کشور با  گردیده

کمک از نیرو های بین عدم درخواست   در مورددستور آقای کرزی شاید مواجه نمود،  جدی دفاع مینمایند بخطر
وزارت  ایشان همزمان با دستور قطع حمایت هوائی از نیرو های بین المللی بحیث بدیل وجه بود کهئم المللی زمان

را  یا کدام نوع بدیل دیگری و ی توپدارمتشکل از هلی کوپترها دفاع کشور را مکلف به ایجاد قطعه حمایت هوائی
قرار داده از  ئیهوامورد حمایت  هنگام حالت اضطرار دست امنیتی را در مناطق دورپوسته های  تانموده  ارائه می

احساس هر فرد قوای مسلح کشور  رئیس جمهور کشور که باید در مقابل حیات در حالیکه نمایدت آنها جلوگیری تلفا
 در معرض خطر و آنرا محروم حمایت هوائی از دون کدام الترناتیف دیگرب نیرو های امنیتی کشور را ت نماید ولیؤمس

 .قرار داد گروه های دهشت افگن
دستور رئیس  زیاد نتیجه تا اندازۀ سوالی غازی آباد والیت ننگرهارنفر از سربازان دلیرکشور در ول ۴1شهادت     

قطعات کمکی که از  ،اساس گزارشات، بررخواست کمک هوائی منع نمودهاز د نیرو های امنیتی را کهبوده جمهور
 ر عرض راه مورد حمله قرار گرفته د غازی آباد فرستاده شد از طریق زمین به ننگرهار برای مساعدت پوسته متذکره

طوریکه همگان بجز کرزی صیب  د،امنیتی که تحت حمله قرار داشت برسانن ته  پوسبه  را  نتوانست به موقع خود
حمالت غافلگیرانه به نیز برای  ت دشمن راأجر بلکه برده  حمایت هوائی نه تنها روحیه سربازان را بلند میدانند که

از امکان بدور نیست که در هفته ها و ماه های آینده   جدید آقای کرزی فرمان  با ،های دور افتاده کاهش میدهد پوسته
 آباد در مناطق دیگر کشور نیز تکرار گردد.  تراژیدی غازی

تصامیم ماه های اخیر آقای کرزی ازامضاء نه نمودن قرارداد امنیتی گرفته تا دستورعدم درخواست حمایت  : نتیجه
هوائی از نیرو های بین المللی و رها نمودن صدها طالب از زندان همه و همه نشان میدهد که تصامیم آقای کرزی نه 

 این تصامیم بلکه گردیدهاتخاذ  آن بر اوضاع امنیتی کشور کشور، بررسی اوضاع جاری و تاثیرمنافع علیای بر مبنی 
 ثیر احساسات شخصی و حس انتقامجوئی از قصر سفید صورت میگیرد، آقای کرزی در مصاحبه  أتتحت  عمدتا  

امریکا و خشمش را به دولتمردان تقاضا نموده تا سالمش را به مردم  واشنگتن پوست نیز با روز نامه   اخیرخویش
اوبامه در هفته های  های خویش برای انتقامگیری از اداره  به پرخاشگری از امکان بدور نیست که ویآمریکا برساند، 
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مداری وی در حال پایان ساله زما 1۴دار وی چیزی را از دست نمی دهد، دوره  و این گیر زیرا در آینده شدت داده
 1۴د قانون اساسی نمیتواند برای بار سوم خودش را کاندید نماید، او و خانواده اش در طول براساس موا  یافتن است و
با درد و دریغ که مردم  ولی زر اندوخته اند که حد اقل برای یکی دو نسل آینده شان کفایت نماید، سیم و سال آنقدر

همانگونه که حکم ایشان مبنی  ،پردازندآقای کرزی را ب گی ها و پرخاشگری هایسرتمب همه کشور ما باید هزینه  این
حتی حاضر نگردید در مراسم  شانجوان وطن تمام شده و جناب ای ۴1بر عدم درخواست حمایت هوائی به قیمت جان 

 در اثر نرسیدن معاش و اکماالت از کشور گرامیداشت آن جانبازان راه دفاع وطن  اشتراک نمایند اگر فردا اردوی ملی
ول آن حالت خواهد ؤآیا جناب کرزی خودش را مس نود بطرف هرج و مرج سوق گردد انند دهه  م هم پاشیده و کشور

 ؟دانست 
 والسالم                                                     
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