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 اوضاع افغانستان و شعبده بازی های رئیس جمهورکرزی
 سرنوشت ملت افغان، چون تیغ برهنه، در دست زنگی ای مست

 

 

 استقالل()با تشکر از سایت 
 

اوضاع  ،یجمهور کرز سیبا افغانستان، عمدتاْ توسط رئ کایامر کیژیقرارداد سترات یتیبا معضله ساختن قسمت امن
 کروزیآن از  ینیب شیپ کهیاست طور دهیدرهم برهم گرد ،یجهان ۀو چه با ارتباط به جامع یمل ۀمملکت چه در ساح

 یدر حضور اعضا یآنان حت انیامور و سخن گو یایلاو اناتیجات و ب صلهی. اخبار فگرددیناممکن م گریبه روز د
و عدم اعتماد مردم  یشانیقرار گرفت که موجبات پر ضیآنقدر ضد و نق «یتیقرارداد امن»جرگه در مورد  یولس

ه است، ده سال در نظر گرفته شد یقرار داد که دوام آن برا نیا ۀافغانستان را کامالً فراهم نموده است. قسمت عمد
که بعد از سال  یو تعداد عسکر ینظام یها گاهیپا یاست، منجمله چگونگ دهیرس صلهیسال قبل به ف میکونیهمان 
افغان را  یو اردو سیپل ییمصارف و رهنما نیتأم ۀفیو ضمناً وظ ندینمایم یباخبر التیتشک نیو ا تیاز امن ۴۱۰۲

 .ستقرار گرفته ا نیهمه مورد قبول طرف گردد،یعهده دار م کایهم دولت امر
  
نداشته است  یرادیالبته که ا نمود،یارائه م کایبه نفع ملت و مملکت به امر یشنهاداتیهم پ دیدولت افغانستان با نکهیاز

با  «یمشورت ۀجرگ هیلو»احضار  یول د،یگردانیم سریرا م ییباالخره راه حل ها نیمملکت نیماب یو مذاکرات ف
از مواد قانون  یو یو عدم آگاه ییگو ضیمخصوصاً با ضد و نق ،یوقت و مصرف گزاف توسط حامد کرز اعیض

مردم را  یکه سر درگم ستیزیچ ،یو طرزالعمل آنان در شرائط فعل تی، صالح«جرگه ها»در مورد تفاوت  یاساس
  .را در قبال داشته است یادیز یو تأثر و شگفت دهیسبب گرد
 ۀنموده است، بمنزل ییکه داراست و آنرا از موافقت مردم افغانستان کما بردیگمان م یکه حامد کرز یا یقدرتمند
به  باشد،یجمهور افغانستان که مذبوحانه در تالش حفظ قدرت دوامدار م سیاست درحال انفجار، اگر رئ یبالون
را  یاحتمال یدایصلح کم پ کیرصت ندهد، ف تمهخا گریبه روز د یمتفاوت از روز یو انقالب یخال انیم میتصام

 یلو» کی نیاز احضار چن یچه توقعات یحامد کرز نکهیا دهد،یافغانستان از دست م دفاعیالجرم ملت مظلوم و ب
دستگاه او، روشن  ضیو اخبار ضد و نق یمزمن و دیعقا رییو تغ یمزاج یداشته است، با دمدم «یمشورت ۀجرگ

داشته و به !« ؟»یمل ۀجنب دیبا کایبا امر «یتیقرارداد امن»آورد که امضاء  یم لیدل راً ظاه یو ایگو یول ست،ین
بوده  سوادیهم ب یکه تعداد گرددیظاهر م یبزرگ عتیاراده توسط جم نی. ظاهراً اردیمردم افغانستان صورت گ ۀاراد
مواد قرار داد  یحقوق  میو تفه مگروپ به افها نیچگونه ا نکهیو ا «باشدیجرگه شرط نم یاعضا یداشتن سواد برا»

 یاعضا گرینموده اند. ازجانب د بیو تکذ دیرا تائ «گرانید»آنان صرف نظرات   ناً یقیگفت که  دیآگاه گشته اند، با
افغانستان انتخاب  ۀدر چهار گوش یدولت نیمأمور گریو د انیخاص بدون شک از جانب وال ۀجرگ هیلو نیا
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بازهم به  سوزند،یو جنگ م یو مملکت دهه هاست که در آتش نا امناند، با آنهم چون ملت  دهیگرد« انتصاب»
 ۀجرگ هیلو» یرا نه تنها اعضا «یتیقرارداد امن»گمشده،  تیامن یصلح و احتمال برقرار کیآغاز  یدواریام

 .رفتندینقاط افغانستان پذ یبلکه مردم  ما در اقص «یمشورت
  
به  یبخدا معلوم است، ول انه،یبرابر بوده  یقرار داد، اآلن به مزاق حامد کرز نیا یا یشرط دیموافقت و تائ ایآ

که اعالم کرده  ،یجمهور استیموافقه نامه بعد از موافقت پارلمان، بعد از انتخابات ر نیا حیانداختن توش قیتعو
  .سازدیارا مدولت افغانستان آشک سیرئ ثینامبرده را در قبال وظائفش منح تیاست، کاماْل عدم مسؤول

از منطق بدور است.  دیرو نما گرد یدولت افغانستان، حامد کرز سیکه از جانب رئ ییجلسه خطاها انیجر در
 ریکه راه تدب یا دینو به مقام رس کیدر جلسه، صرف از  یو با طمطراق حرف زدن و تیو عصبان یجانیحالت ه

به خاطر آورد  نکهیبدون ا ی. ورفتیم قعو شهرت چشمانش را بسته باشد، تو یرا نداند و جاه طلب استیو س یشیاند
حاصل  نیبر آنچه موافقت طرف شودینم گرید کا،یکابل و امر نیب «یتیقرارداد امن» ۀمواد  مندرج ۀصلیکه بعد از ف

حرکات و بلند  نینمود. ا دیپس، از چپ و راست تهد کقدمی ش،یقدم پ کیدوباره انگشت گذاشت و با روش  ده،یگرد
 پلوماتانید گریآن که با د ریبه اشاره طرف سف کا،یمخصوصاً با انگشت اخطار دادن ها به امر هطفالن یها یپرواز
دولت افغانستان، به نظم و  سیرئ ثیرا منح یو یدرجه کم رس تیحضور داشت، نها «یمشورت ۀجرگ هیلو»در 
 .مروجه آشکار نمود نیدسپل
هجوم  زخطابهیبدون نوبت به م ش،یو مقام خو تیثینظرداشت پروتوکول مجلس و حفظ حهمچنان بدون در  یکرز

را بعد  «یتیقرارداد امن» یانداختن امضا قیحق به تعو یرا که به و یدیبرد تا اعتراض حضرت، صبغت هللا مجد
به منزل  ش،یتفت یبرا ییکایعسکر امر کیکند که از همان وقت  دیو تهد دیرد نما داد،یجرگه نم یولس بیاز تصو

کامل  ناتیهم بدون تمر ودیهال یها شهیرا هنرپ ییصحنه ها نیهللا! به حق که چن ای. تواندیافغان داخل شده نم کی
  .توانندینموده نم لیتمث
 رتیاز منطق و قضاوت سالم بدور بوده و چنان به ضرر ملت و مملکت است که ح قاً یمنتظره، دق ریلجاجت غ نیا

 :است دهیسبب گرد یالملل نیو ب یمل ۀرا در ساح یهمگان
براه  «یمشورت ۀجرگ یۀلو »یبرگزار یبرا یحامد کرز نسو،یرا که از ماه ها به ا چیه یبرا اهوی: اگر تمام هاول

 کی نیو امضاء چن «حیتوش»قیپس حاال تعو د،یرسیمردم، م ۀصلیف یمطلوب برا ۀجینت کیبه  دیانداخته است، با
مگر نامبرده مطمئن است که انتخابات صورت  تواند؟یمداشته  یلیبعد از انتخابات پنج ماه بعد، چه دل یمهم ۀمعاهد

 دیموجوده، تمد یاجتماع یبالها گریفساد و د ،یبا ناکام گریپنج سال د یبرا یو یجمهور استینگرفته و ر
حال  ایامکان دارد؟ آ قاً یدق د،ینمایم حیوشت یرا حتم یتیقرار داد امن دیجمهور جد سیرئ نکهیا ینیب شیپ ایآ گردد؟یم

 ۀفیمــطرح ساخته، وظ «یتیقرارداد امن»قبول  یرا برا یخود جرگه را احضار نموده و شرائط یکرز امدکه ح
و غفلت در  یکوتاه ،ینیب شیقابل پ ریو بعد از اقالً شش هفت ماه با شرائط غ ندهیآن در سال آ «حیتوش»مهم 
  رساند؟ینم یرا از جانب و فهیوظ
قرارداد »االجراء شدن یو مر «حیتوش»انداختن  قیرا که به تعو یاقتصاد یاثرات ناگوار و حتم تی: مسؤولدوم
 یمعاش خوران یگروه صد و چند نفر دیبا سپارد،یجمهور به اغماز م سیاگر رئ آورد،یبدون شک بار م ،«یتیامن

گوش  یبه و فتاً یملت افغانستان، وظ یایعلعز تقرر حاصل نموده اند، بخاطر منافع  یو «نیمشاور»که به منصب 
 اهیکابل و دوران س نیخون یکه خاطرات جنگ ها یاز دست دادن اعتبار و اعتماد مردم نهیزم نی. درندیزد نما

هم، بدون شک  یو رکود اقتصاد هیاست. ترس از فرار سرما ییبسزا تیطالبان را بخاطر دارند، در خور اهم
 !سازدیرا به سقوط مواجه م یفعل ناتوان ۀکه جامع ستیخطر نیبزرگتر

افغان  سیو پل یمل یاردو یو مصارف پول هیرا ترب «کیژیقرارداد سترات»از  یکه جزء مهم ی: در صورتسوم
با  دیرا به خطر مواجه ساخته و شا یامر مهم کی نیبه کدام منطق و پشتوانه، چن یپس حامد کرز دهد،یم لیتشک

 شیعساکر خو یقطع کمک ها و اخراج کل یبرا یینها ۀصلیبه ف کایپارلمان و دولت امر ،یو یها یندانم کار نیا
 «لندیمر» التیا میمق کا،یمجدد از امر یجمهور با درخواست پناهندگ سیجناب رئ یحالت نیاقدام بورزد. در چن

 !ستین ی. شکدیخون غرق خواهد گرد یو ملت بازهم در جو دهیمتحده گرد االتیا
 یشان را برا یها هیو حاصل کار و سرما دهیدر مادر وطن جابجا گرد جی: تجار و اهل کسبه که به تدرچهارم
با  نیقیگماشته اند، به  تیهموطنان به فعال یکار برا جادیو ا دیتول ۀبا  قو   یو اقتصاد یاوضاع اجتماع یبهبود
هم  نیمستهلک نیقیمطمئن، به  ریو غ کیارت یفضا نی. در خلق چنگردندیترس و عدم اعتماد مواجه م یۀروح

 !گرددیرا متحمل م یریجبران ناپذ ۀمحتاط گشته و بازار عرضه و تقاضاء صدم
و مهم آن با  یکه نکات اساس «یتیقرارداد امن»که در مورد امضاء  ییها یکه چگونه شعبده باز میشاهد هست 
و  یجمهور کرز سیرئ ۀخارج موضوع و طفالن داتیبا تهد د،یرسیم یبه راه حل هائ نیو مذاکرات طرف شنهاداتیپ

را در جهان  یدستگاه نیو اعتبار چن تیثیمتواتر، ح یها ییگو ضیو ضد و نق یامور وابسته به دولت و یایاول
 .سوال برده است ریز
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 یاعــضا ۀصلیدر مورد ف یچپ و راست و یالرغم وعده ها یجمهور، عل سیرئ حیامضاء و توش قیمورد، تعو در
را در ذهن مردم  یسوال وست،یبه وقوع خواهد پ یو یجایاقدام ب نیکه از یو خطرات «یمشورت ۀجرگ هیلو»

 نقدریحساس و شکنن، ا تیک موقعی نیجمهور افغانستان در چن سیرئ «حیتوش»که اگر  دینمایافغانستان مطرح م
نداشته اند، با  تیرضائ یو «حیتوش»ملت عمالً به  تیکه اکثر یارزشمند و به نفع مردم است، چرا در موارد مهم

 :اناث آنرا پامال نموده است  ۀملت و طبق کی ۀحقوق حق ش،یخو «دیمهر تائ»عجله به 
 
 کی یرا با دربدر یه و زخمها کشت ونیافغانستان که اعمال و اوامر مستند آنان مل یجنگ ها تکارانیعفو جنا -۰

که با زور و زر و  تکارانیحق مردم افغانستان بوده است. حضور آن جنا قاً یملت در سراسر جهان در قبال دارد، دق
 یمل ریغ ۀصلیف کی نیبودند، چن افتهیافغانستان راه  ندر انتخابات، به پارلما تیمسؤول یدولت ب کیعدم کنترول 

 ۀبر ورق «دیمهر تائ»و با سابقه،  تکاریاز آن قشر جنا هیحما یبرا یسپردند و و یبه حامد کرز «حیتوش» یرا برا
و وعده بستن و شکستن، هر  یجمهور امروز با چپ و راست رو سیرئ نیعفو قاتالن مردم افغانستان گذاشت. هم

 «حیتوش» انداخـتن  قیحق به تعو یبه حامد کرز  دی.  ملت افغانستان نبادینمایم لیرا بر ملت تحم ینو یآن باز
 !براه انداخت، بدهند «یتیامن ۀموافقت نام»رد  ایرا  که خود به منظور قبول  یجرگه ا هیلو ۀصلیف
 
 یانسان ریغ ۀمسود «حیتوش»که همانا  دیمرتکب گرد شیرا هم در دوران قدرت خو یگریشهکار د یحامد کرز -۴

که  ۴۰و مسئول در قرن  افتهی لیتحص ،یانسان مترق چیباشد. ه «عیاهل تش یۀقانون احوال شخص» یو ضد بشر
 نیگذاشته باشد، چن« حقوق بشر مندارزش  یۀاعالم»بر  دیدهه قبل مهر تائ میشش و ن – ۰۴۲۱مملکتش در سال 

با . به همه معلوم است که داردیاز ملت افغان، روا نم یمین نیا ش،یخو نیاناث سرزم ۀرا بر طبق ییمظالم آشکارا
جلب و کمک  یصرف برا ،یجهان ۀو اعتراضات جامع داتیبه خاطر تهد یانسان ریقانون غ نیا یوجود فسخ مؤقت

 یکرز ش،یدوم خو یجمهور استیدر انتخابات ر ران،یا یبه دولت آخند ابستهو «یمحسن»یگروپ مقتدر افراط
 .آن قانون خفتبار را  نافذ نمود انه،یمخف «حیتوش»بعد تر با 

دو  «حیتوش»از  یشتریب« ؟!» اطیو احت تیمسؤول «یتیامن ۀموافقه نام»امضاء شرائط  ایاست که آ نیا قتیحق
 کهیاکثر مردم افغانستان، طور تیجمهور؟ مگر با وجود رضائ سیباال را در قبال دارد، جناب رئ ۀقانون متذکر
در ترک افغانستان، قطع کمک  کایامررا که بعد از اقدام  یاوضاع ناگوار تیجنابتان مسؤول دهد،یقرائن نشان م

بر ملت مظلوم حادث  نیقیشما، به  ۀطفالن یها یدر اثر کجرو ش،یعساکر خو یو اخراج قطع یاقتصاد یها
 !را تا بند پا است یرا آب ببرد، مرغاب ایدن نکهیا ای د؟یائ دهیمتوجه گرد گردد،یم
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