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 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

 ۰۲/۰۲/۲۰1۵                           مامون رزاق

 

 «خرم» کریم سازی فربه خود
 

کریم خرم، پیش از بغاوِت تلخ مزۀ نوستالژیک، اگریک بار به این عکس )کرزی درمیان تکاوران امریکایی( 
 نگاهی می انداخت؛ تا آخر عمر سکوت می کرد.

است. محافظه کاران که یک پای شان در جال دیدگاه  «افغانی»نماد کوچک محافظه کاراِن نوع « خرم»عبدالکریم 
؛ پس از سپری شدن یلغزدمهای قرون وسطا گیرکرده و پای دیگر، درزمین هردم لغزاِن مناسبات عصِر دیجیتالی 

دورۀ شکست، از بهر تبراجویی، به باز تکراِر مسایلی می پردازند که همیشه آن را گفته اند و خیال می کنند حدیث 
 ی گویند. یک خود گویی نوستالژیک که چیزی جز بغاوت نوستالژیک نمی تواند باشد.نو م

ونه پیام می دهد که مصیبتش بدتر از گصادر نکرده؛ صرفاً واژ واقعی غیرکریم خرم درعریضۀ خویش زیگنال 
 زیگنال غیرواقعی است.

افغانستان بود که  «جهاد»ضیافت سال، خسته و درمانده در پشاور، ناظر منفعل عیش پاکستانی ها در ۲5ایشان 
 شدند. « تیله»ناگه همانند صدها تای دیگر، به بارگاه قدرت درکابل 

سال، درتماس دایم با جنرال ها، تئوری سازان متکبر جمهوری خواه، رؤسای جمهور  14وی به شخصه، 
استعمار را خوانده بود؛  کشورهای اروپایی وامریکا که از اول ماجرا، این چنین که حاال مطرح کرده، کف دستِ 

 ازچه رو، درپناه امنیت وپول استعمارچیان چنان غنوده بود که نوزادی درآغوش مادر؟!
« ضرورت داشت تا دست به ایجاد پایگاه های نظامی و استخباراتی»خرم دریافته بودند که امریکا  -کرزی

کام کشیدند تا سال فروافتی از قدرت  ان دردرافغانستان بزند. ولی چنان غریِق رحمِت امریکاییان شدند که زب
 ( فرا برسد.۲۰15)

جادو سرای ارگ، تنها دهن بنِد با ارزش نبود، بل غنیمتی خدادادی بود که به همه بی ننگی هایش می ارزید ورنه 
لکی، عملیات شبانه، به وجود آوردن تلفات م»او و حامد کرزی از ابتداء کشف کرده بودند که مرام امریکایی ها از

زندانی نمودن مردمان بیگناه و فعال ساختن زندان بگرام همه اقداماتی بودند که انگیزۀ جنگ را ایجاد و تقویه 
 «.میکردند

بازنوشت بریده های گفتاِر دیرهنگام خرم درین نبشت، لطفی ندارد؛ اما اشارات من به ناگفته هایی است که درپس 
 این توجیهات، کتمان شده اند.

 ادث پانزده سال اخیر را به خاطر داریم. ما همه حو
 

فروغلتیدند، هیچ مارشال فهیم که حامد کرزی وشرکاء برای حفظ قدرت به دامن  ۲۰۰9تا  ۲۰۰۲از سال 
که من برای بی بی سی   ۲۰۰۲با امریکاییان درمیان نبود. دراوایل سال  «کشتی نرم»شکررنجی، اختالف نظر، یا 

 با خبرنگاران بی بی سی مصاحبه می کند. « خاص»گ آمد که رئیس جمهور، فارسی کارمی کردم؛ از ارگ زن
من و شهنواز جانباز )ازبخش پشتو( رفتیم. زلمی رسول که تازه در مقام رئیس شورای امنیت ملی گماشته شده بود، 

شد. خیلی ما را به دفترکالنی جوار اتاق کاررئیس جمهور راهنمایی کرد. لحظاتی بعد، حامدکرزی از در وارد 
همین لحظه قانون آزادی بیان و سرحال وازوضعیت راضی به نظرمی رسید. به زودی برای ما مژده داد که 

را امضاء می کنم و چنین کرد. سپس رشتۀ سخن برسر اضافه خواهی های برخی گروه های مجاهدین  مطبوعات
 کشیده شد. اول زلمی رسول با تحکم گفت: 

 
 ها گذشته... قوای بین المللی به حساب شان می رسند. حاال زماِن این کالن کاری 

 
 سپس حامد کرزی گفت: اگر کسی پای خود را کج بگذارد امریکایی ها را میگوییم که از چهارطرف بکوبدشان.

 آری به همین صراحت و برهنه گی، حرف میزدند. 
فهیم فروهشته اند؛  -داری کرزیاکنون که همه درغبار رکود و خاتمۀ یک نوع خان ساالری دموکراتیک به سردم

کترسپنتا از عذاب وجدان درگریز بود و احادیِث کهنه می بافت. ابه افکارعمومی آدرس غلط می دهند. چندی، د
خان »اکنون نوبت کریم خرم است. به جای سجدۀ سهو پس از نمازی که بدون گرفتن وضوی مشروعیت به امامت 
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به راه افتاد؛ بازهم با تکرار مکررات فرمایشات رسانه یی کرزی در  ۲۰۰9به شکل یک کودتای انتخاباتی در« ها
 تالش تبرا جویی است.

را بلند کرده بودند. درنتیجه، برخالف برکناری کرزی شعار  ۲۰۰9دموکرات ها درکنگرۀ امریکا قبل از انتخابات 
ن، اتحاد قبالً شکسته شده بین سیاست بین المللی، وعلی رغم مشوره ها و هشدار های ملل متحد و هیالری کلنتو

 کرزی وفهیم برای باقی ماندن در قدرت تحت نام عروج مجاهدین، دو باره شکل گرفت.
 کریم خرم به روایِت معکوس یک توفانی میپردازد که قدم به قدم نزدیک می شد. 

 «پیمان امنیتی»سر و سپس بر« پیمان راهبردی» فهیم برای یک معاملۀ جدید با امریکا، ابتداء در بحث کرزی و
)به قیاس خود شان( حساب بازکرده  «مجبوریت های امریکا»برنامه ریزی کرده بودند. آن ها دراصل، روی 

بودند. درعمل، چیزی که واقع شد، برخالف محاسبه و پالن خوانین ارگ نشین بود. امریکاییان، برای ادامۀ قدرت 
دردولت آینده نشدند. کرزی، پرونده یی را  هیچ امتیاز سیاسیدن درانتخابات سوم، حاضر به دا« تیم ویژه درکابل»

 که به واشنگتن برده بود؛ دو باره به کابل آورد.
 

 اختالف ها جدی تر شدند. 
سال دیگر جایی نخواهد رفت،  50رأی نزنید، امریکا تا شخص خرم شاهد است که حامدکرزی به کرات می گفت: 

ساخت، حاال وقت آن رسیده که از پاکستان انتقام خود را بگیریم، و دیگر از افغانستان کوریای جنوبی خواهد 
 حرف هایی از این قبیل"

شماری از  ۲۰۰9اگر حاضر نیست به خاطر بیاورد، من برایش توضیح میدهم. یک ماه پس از انتخابات رسوا در 
ر داشتم. کرزی گفت امریکایی صاحب نظران، استادان دانشگاه به نان چاشت دعوت شدند. من هم درآن دیدار حضو

 «اوغانستان را ایال نمی کنند و سوال این است که ما چطور کنیم؟»ها به هیچ صورتی 
یادم است که استاد سید مسعود، احمد ضیاء رفعت و نگارنده ) مأمون( درمحضر ایشان برضرورت همگرایی با 

بیانیۀ رسمی، خروج امریکا می کرد که طی یک  پیوسته او را تشویق« ولسمل»ناتو تاکید داشتیم؛ حسن  امریکا و
 را اعالم کند. و ناتو

کرزی چرتی معلوم می شد و می گفت: من واقعاً نمیدانم مقصد امریکایی ها در افغانستان چه است... این ها برای 
اندیشۀ تحریک عمومی برای مقابله با حوادث  وفقط درمتوقف ماندن درین جا نیامده اند. او همه چیز را می دانست 

 بعدی بود.
رسانه یی و جنگ لفظی را هر هفته علیه  گیر اما به جای آن که منافع درازمدت افغانستان را پاسداری کند، کش و

اده مطبوعاتی علیه شان استف« غالمغال»امریکایی ها دوام میداد. می گفت اگر امریکایی ها زور دارند، ما هم از 
 می کنیم. می گفت علت جنجال ما با آن ها، قطع عملیات های نظامی است که به تلفات مردم غیرنظامی می انجامد.

می کرد؛ « شارت»کالبد شده بودند. هرآن چه کرزی علیه امریکایی ها  فهیم یک روح در دو از آن پس، کرزی و
ملل لحظه به لحظه این جریان ها را ثبت می کرد. اول به فهیم زنگ میزد و تصدیق می گرفت. سیستم نظارت بین ال

کرزی برای حفظ  خرم همه چیز را می داند و هیچ یک از موارد اصلی را تذکر نداده است. کریم خرم همراه فهیم و
 خصلت انتقالیرا درپیش گرفته بودند. پوره مطلع بودند که جنگ افغانستان  مقابله با دنیاقدرت به هر بهای ممکن، 

 بعد از اتمام ساختمان پایگاه های جهانی، مرحله دوم جنگ راهبردی در منطقه آغاز می شود. دارد و
امریکا برای تأمین صلح به منطقه پیاده نشده اند. جنگ افغانستان به  درک می کند که ناتو و کتبمیک دانش آموز 

شعاری « حلوای»د دهان خود را با ممات برای بهتر شدن سامانۀ تنفسی تمدن غرب رابطه دارد و ما نبای حیات و
جنگ استفاده کنیم. همان  اقتصادی خویش، از شیرین کنیم. اگر ظرفیتی داریم، برای تقویت زیربنای جنگی و صلح

 خود را به یک کشور هسته یی مبدل کرد.« جهاد»دوران  پول امریکا در طوری که پاکستان با خون ما و
یپمان »تراتیژیک با امریکا، بازهم متوقع بودند هنگامی که موضوع فهیم با امضای جوانب عام پیمان اس کرزی و

فهیم با  با آن ها خواهد شد. اما بازهم محاسبه به خطا رفت و مجبور به معامله به میدان آید، امریکا« امنیتی
 «به کوه باال خواهد شد.»عصبانیت هشدار داد که دو باره 

 
 وسه را تغییر داده نتوانست.این عوام گرایی ها پر بازی، باخته شده بود.

 یاد کرده است. «وزیرستان دوم»که خرم از آن به اسم  تبدیل افغانستان به پاکستان دوممی پردازم به موضوع 
تعبیرش آن است که امنیت ملی، « وزیرستان»بی پرده باید برای مردم نوشت که جایگزینی افغانستان درجایگاه  
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را برعهده جنگ جدید به سوی آسیای میانه محور، بخش اعظم مدیریت  سران حکومت کابل به حیث یک اردو و
می گیرند. تالش متحدان هندی ما هم درین راستا تنظیم شده است که پاکستان منزوی شود. این امتیاز سابق 

 می کوبید.  «عمق استراتیژیک»دراختیار پاکستان بود که صرفاً افغانستان را برای تثبیت خیاالت 
اثر فشارهای هند وامریکا، چنین موقعیت را ازدست داده وازنظر اقتصادی زمینگیر شده است. مخالفت  پاکستان از

نیست؛ زخم اصلی آن است که امریکا و هند حاضر به معامله با  مخالفت با نفس قضیهتیم کرزی با این تحوالت، 
 تیم کرزی فهیم نشدند. 

سیاستگِر اطالعاتی هند درسخنانش  راول گاندیلی زیاد بود، که رفت وآمد کرزی به ده ۲۰14تا اواسط  ۲۰11از 
به طور کنایه آمیز افاده می داد که کرزی ناحق می آید و وقت ما را ضایع می سازد. او گفته بود فردی که سیاست 

 علمی را نداند، کشورخودش را تباه می سازد.
اد امنیتی و دفاعی جنگ امریکا داخل مرحلۀ وقتی گفته میشود که با امضای قرارد»خرم، دقیق نوشته است که 

جدید میشود معنی آن اینست که دامنۀ جنگ به کشورهای همسایۀ افغانستان و مرزهای روسیه و چین کشانده 
 میشود.

 «.مبدل گردد« وزیرستان بزرگ»برای عملی شدن این نقشه ضرورت است تا افغانستان به یک 
اگر چنین شود، افغانستان جایگاه ضعیف و منفعل گذشته را با موقعیت فعال وجدید معاوضه می کند. اگرچنین نشود، 
تمام ابتکارات عملیاتی جنگ های آینده بازهم دردست پاکستان باقی می ماند. آیا خرم تالش دارد محوریت پاکستان 

 حفظ شود؟
آماج ضربه بوده، اکنون آسیای میانه از داالن افغانستان زیر ضربه می ازکانال پاکستان  افغانستان که درچهل سال، 

نیست وصرفاً تهیه تدارکات فدائیان وانتحاریان است و ابتکار در  نقش پاکستان درپروگرام جاری محوریآید. 
ایان افغانستان متمرکز می شود. این تحول، براثر فشار های قوی هندوستان و بی ثمر شدن گردن کشی های بی پ

 پاکستان حاصل آمده است.
درین باره ساکت  ۲۰14تا اواخر  ۲۰۰9خرم، کرزی وفهیم که از اجندای بین المللی مطلع بودند، چرا از سال 

آیا این نکات را بودند؟ اگر پیشنهاد شان از سوی امریکا رد نمی شد، و کریم خرم همچنان درارگ النه می داشت؛ 
 هرگز می نوشت؟
باه فاحش خرم این است که حمله مرگبار بر مکتب نظامی پشاور را ثمرۀ پالن سازی پاکستان یکی دیگر از اشت

وپاکستان، در   است. امریکا« پیاده کردن طرح جدید مشترک پاکستان وامریکا»وامریکا میداند که هدف از آن، 
نیازی است که فرزندان افسران  سال، افغانستان را تکه تکه کردند و هیچ نیازی به چنین نمایش خونین نبود؛ چه 36

عالی رتبه پاکستان دسته جمعی نابود شوند؟ مگردرگذشته چه مانع ورادعی درعملیات خویش داشتند که حاال به این 
 گونه خود زنی قساوت بار دست بزنند؟

دن پیاده کر»؛ نه یک شکست آشکار بودسفر راحیل شریف به کابل درصبح فردای حمله برمکتب نظامی پشاور، 
امریکا اکنون با هند وافغانستان طرح مشترک دارد واز لوژستیک بشری «. طرح جدید مشترک پاکستان وامریکا

پاکستان نیز بهره می برد. اما جریان اصلی مدیریت جنگ درکابل متمرکز است؛ با این تفاوت که کرزی و خرم و 
 رصحنه حضور ندارند.دیگر د مقرب به تهران، اسالم آباد و روسیهدیگر محافظه کاران 
به شمال افغانستان منتقل شده و از شمال درمسیر جنگ راهبردی جدید درآسیای « وزیرستان»واحد های جنگ از 

نیز به سود افغانستان درحال انتقال است. موقعیت است؛  جنگ درحال انتقالمیانه سرازیر می شوند. همان گونه که 
 خواهی در دست کابل است.کنترول هزینۀ نبرد راهبردی نیز خواهی ن

آه وفنای کریم خرم به خاطر آن است که موقعیت گذشته باید حفظ می شد تا منافع پاکستان در فروکوفتن افغانستان 
حفظ می شد. او می خواهد بگوید که جنگ صادر شده از پاکستان « تنظیمی»همانند دورۀ جهاد و سالیان انارشیزم 
در « وزیرستان دوم»وب وشرق افغانستان حفظ می شد و حاال با تأسیس باید کماکان در اطراف کابل و جن

 افغانستان، کشورهای همسایه زیرضربه می آیند ونباید چنین شود.
اما واقعیت این است که پروسۀ انتقال جنگ به نفع منافع درازمدت افغانستان است. درین صورت، پاکستان 

دسترسی به جریانات آسیای میانه، به همکاری کابل نیازمند می  ازنظرموقعیت، درپسکوچه قرار می گیرد و برای
 این یک دگرگونی تاریخی و بزرگ است.شود. 

درین میان، انتقال قدرت شورشگری از طالب به داعش، جزء عمدۀ ماجرای جدید است. حکومت کابل داعش را 
حفاری آی اس آی باشد و هم برای مهار و مدیریت می کند. این بهتر است نسبت به آن که رهبری داعش دردست 
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 4تر 4 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

 

از آن استفاده کند؛ هم مدیریت سوق واداره آن ها به آوردگاه های آسیای میانه را دراختیار  «عمق استراتیژیک»
گیرد و سرانجام، از هزینه های اپراتیفی و لوژستیکی بی حساب این پروژه فقط خودش استفاده کند. راه دیگری 

 باشیم، جایگزین ما دراختیار قدرت های برتر قراردارد.نیست. اگر ما وارد جریان ن
را دربرهم زدن نظام سازی نوین و تمدید چور وغارت  «تنظیمی»داعش مشرب های شعار حکومت خراسان، 

 -درافغانستان مهار می زند وعنصرویرانگر انگیزه پردازی های شان را به کانون های دفن شدۀ تمدن خراسانی
 می بخشد. «انتقالی»خصلت قند( ایرانی ) بخارا وسمر

برای این که این نقشه به صورت درست عملی گردد افغانستان باید به کشوری تبدیل گردد که » به باور خرم
مشروعیت نظام سیاسی اش تحت سوال باشد، کشور پارچه پارچه بوده و مراجع مختلف قدرت در آن ایجاد شود، 

 «.کننده باشدسیاسیون خجالت زده بوده و ثبات مملکت ش
اشاره نمی کند. یک مثال از تاریخ هم نمی آورد که قریب به سه  ۲۰۰9مگر او به نا مشروعیت دولت درانتخابات 

صد سال، چه وقت، یک حکومت قایم، دایم و دارای پیوند های ارگانیک اجتماعی واقتصادی پایدار درین کشور 
 باشد. « پارچهپارچه »وجود داشته است که حاال امریکا می خواهد 

کوهستانی به نام افغانستان هماره داالن سنتی تجاوز به هندوستان بود و از برکت خیز برداشتن ها به خانه های 
دیگران، به وسیلۀ قدرت برتر آن زمان ) بریتانیا( ازنظر موقعیت، تا زمان تجاوز شوروی به حیث پاسگاه مرزی و 

  ه می شد.با مناسباتی ناشناخته شناخت« عالقۀ غیر»
اعالم مکرر این که طالبان دیگر دشمن امریکا نیستند و آن ها را شورشی خطاب کردن این گمان » خرم می گوید

 «را قوت می بخشد که شاید مناطقی از افغانستان در جریان سال آینده در دست آنها سقوط نماید.
بیان نمی کرد؟ کرزی به مشورۀ « ببرادران طال»شخص حامد کرزی پنج سال آزگار همین نظریه را درمورد 

فهیم می گفت که طالبان دشمن ملت افغانستان نیستند؛ این نیروهای خارجی هستند که به نماینده گی از آنها سرک ها 
را خراب می کنند؛ انتحار کرده و مملکت خود را ویرانتر می کنند. ویزای مشروعیت به طالبان نخستین بار در 

اعطا گردید. سال گذشته، فهیم وکرزی، بسم « مقاومتگران ملی»کرزی برای آن ها لقب ارگ تهیه شد. حتی شخص 
هللا محمدی را پنج شب و پنج روز به مهمانسرای آی اس آی روانه کردند ولی چیزی حاصل نشد. پاکستان از پالن 

 بین الملل آگاه بود.
 

عقب خانه هاشان زانو خواهد زد. گفتن کتاب دیر یا زود  خود بیمناک اند. شترحساب و ۀکرزی از آیند خرم و
های دیرهنگام شاه شجاع در اواسط قرن نوزده علیه  «شب نامه»( تکرار سرچپهسخنان توجیهی ) به خصوص 

انگلیس است که پسان ها در دبیرخانۀ شاهی در باالحصار علیه انگیس ها تحریر می شد؛ تفاوت عرایض خرم با آن 
 یل در روز روشن مطرح می شود.شب نامه ها آن است که این مسا
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