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                  11/7/3111                                                                          هللا مایاراحسان 
 

 امریکا دوست افغانستان است

 باشدنمی از بحران حل نجات افغانستان  هقتل کرزی را
 

سلیم که زیر عنوان" شکست امریکا در سیاست: خطر  یکی از دوستان مرا به نبشتۀ آقای ص.
به جان حامد کرزی" متوجه گردانید. عادتاَ عناوینیکه شعار گونه به نظرم جلوه کنند کمتر مورد 

آنرا مطالعه کنم.  عالقه ام میباشد و عنوان باال نیز به نظرم آنقدر جدی عرض اندام نکرد که 
لیک امروز کمی وقت برایم میسر شد و آنرا از نظر گذشتاندم. چون وضع وطنم و آیندۀ آن 
مقدمتر از موقف هر شخص میباشد، خواستم تا نظر ناچیز خودرا در اینمورد خدمت خوانندگان 

 تقدیم دارم. 

با موشکافي  -ه گرفتن است ریخ انتباریم و از ضابطه ای که : مطالعۀ تأبیآئید قدمی فراتر بگذا
 بینانه ترسیم نمائیم. خودرا واقعوآیندۀ سیاسي وطن  یمدریاب

که آنها برای  آقای سلیم در پارگراف دوم نبشتۀ خود چنین تذکر میدهد: " به همین علت بود 
ه یک قدرت خارجی لبیک گفتند که میخواست عسکرش را به بریخ خویش اولین مرتبه در تأ

 بیآورد."...این سرزمین 

آقای محترم ! شما تهمتی بعنوان، هر چه که آنرا مینامید، قبول مینمائید که از حقیقت و واقعیت 
به فرسخها دور است. زمانیکه حکومت جورج دبلیو بوش گروه سی آی ای را، زیر ادارۀ گری 

و بقایای  طالبان در کابل جشیر گسیل نمود، اصال حکومتی، جزبه افغانستان، آستانۀ پنشروین 
ائتالف شمال درخواجه بهاوالدین قدرت دیگری وجود نداشت که از قوای امریکا دعوت کرده 

 باشند.

تمام گذارش اولین قدم یک تبعۀ  First Inگری شروین ، دراثر خود زیر عنوان متذکره، 
از شکست خوردگان را  زیع دالر امریکائی و استخدام کتله ایامریکائی را درافغانستان و تو

چنان عریان توضیح داده که ضرورت به تکرار آن بین بردن طالبان  از برای سرکوبی و
نیست. شما با یک دکه میتوانید ازصفحۀ غیر قابل تردید انترنت تمام رویداد را که تهداب آن 

امروز  ،وقتباالی دالر سبز امریکائی گذاشته شده بود، مطالعه کنید. همان گماشتگان ملیشائی 
ها خود تصمیم  چهره های هستند که در افغانستان قدرت بی حد و حصر دارند. لهذا امریکائی

گرفتند تا در وطن ما حمله کنند. تنها بنابر رعایت اصالت این ادعا، آقای بوش، آرمیتاژمعاون 
فقه استفاده وزارت دفاع خودرا به اسالم آباد فرستاد و وی پرویز مشرف را با الفاظ: " اگر موا

میکنیم."، اجازه!  از حریم پاکستان را به قشون ما نکنی، پاکستان را به دور حجر سر و زیر
 خواست که به افغانستان حمله کند.

 توضیحات بیشتر را الزم نمی بینم و بهمین اکتفاء میکنم.  ،بارهاین  این در بیشتر از
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قای خلیلزاد در بن بود. آقای کرزی از بازیگران اصلی در ساختمان حکومت فعلی افغانستان، آ
امریکا کرزی را آورد نه  -جناب خلیلزاد بود ،زاده های تفکر و فروش آن باالی ادارۀ بوش

بزرگترین اینکه کرزی به امریکا اجازۀ تهاجم به افغانستان را داد. وقتیکه خلیلزاد بحیث سفیر 
وز صبح بمنظور رهنمائی رئیس هر ر –امریکا، در کابل بود  قدرت جهان، ایاالت متحدۀ

ین قلم جمهور افغانستان به ارگ تشریف میبرد و پروگرام روز را به وی هدایت میداد. ا
قت خود و خوانندگان شوم که اسناد دوسال از مصاحبه های خلیلزاد نمیخواهم که باعث اتالف و

ۀ افغانستان هستند را جمع آوری نمایم و خدمت خوانندگان عرضه نمایم. کسانیکه وارد در قضی
 خود بهتر از من واقف هستند. 

که ایماناَ در یک نبشته گنجانیده  -آقای سلیم ! شما یک صفحۀ جنجال برانگیز را باز نموده اید
نوشتۀ شما را میخوانم باخود میگویم کاشکی نمیخواندم تا خودرا  شده نمی تواند. هر سطر از
 دراین جنجال داخل نمیکردم.

 شما روایاتی را از عملکرد آقای کرزی تذکر میدهید که اصال از یکدیگر فاصله ها دارد. 

عرض  -یازند  میخواهم در بارۀ یک ادعای شما که امریکائیها به تجزیۀ افغانستان دست می
د؟  ننمایم که فکر میکنید که امریکائیها با این دستگاه و بارگاه خود .... نان چوپان را میخور

محترم نظر بگفتۀ شما امروز قوای ناتو به سرکردگی ایاالت متحده نمیتوانند جلو چند  برادر
د، فکرش را بکنید  زمانیکه پشتونهای جنگ نگروه طالب، ساخت آی اس ای پاکستان را بگیر

سلحشور جنوب افغانستان با همکیش آنطرف خط نام نهاد دیوراند که احتماالَ تعداد  آزموده و
در کابل و آسیای مرکزی نفس خواهد ملیون خواهد شد یکجا شوند، کسی  شان بیش از سی

 کشید؟ 

اشتباه غیر قابل تعمیر از رژیم کابل همان است، بهر منظوریکه خواسته باشید آنرا بنامید، 
را نظر به هدایت امریکا در اوائل به اوج قدرت رسانید که امروز نمیتوان از شر  یچهره های

 آنها رهائی یابد.

یآئید بین خود بنام افغان لچ و عریان صحبت کنیم و هر شی را واضحاَ بدون سیاست پردازی ب
 بنامیم.

اول با گری شروین امریکائی در پنجشیر مصادف میشود و انجنیر  امروز قسیم فهیم که بار -
یک ملیون دیگر را بنام شروین برایش  -قبلی  هزار دالر عارف برعالوۀ دریافت پنجصد

یکند منحیث معاون اول و بازوی کرزی دنیا را تهدید میکند که با وجود مرض شکر تعارف م
 به کوه باال میشود. 

گی امروز در افغانستان تورن اسمعیل که از بیم طالب به تیبات ایران گریخته بود و زند -
بود، نزد آقای کرزی هنوز امیر صاحب است. امیر  میکرد و دستش بسوی کمک ایران دراز

 والی برحال را از مسند والیت میکشد و کسی نیست بازخواستش کند. صاحب

امروز رشید دوستم از بیم طالب که خودش در هوتل استقالل تهران و فامیلش در ازبکستان  -
کی میتواند جلوش  -زندگی میکرد، قدرت دارد والی ایکه طرفدار کرزی بود ویرا مرخص کند

 را بگیرد؟
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ن به مزار شریف میرود و با عطا نور میدان هوائی جدید را، امروز وزیر خارجه آلما -
ورو، افتتاح میکند و وزیر ترانسپورت مانند طفل و سیر بین سعی میکند یملیون  011بارزش 

 را به لینز ویدیوی عکاس نزدیک کند تا اقالَ سند وجود خودرا در محفل به ثبوت برساند.  خود

 آنرا احتواء میکند که سر دیگرش زیر لحاف است.  زا ی باال شمه ایها فکر میکنم گفتنی

شما در نبشتۀ تان تأکید باالی موقعیت افسانوی افغانستان و ماالمال بودن کشور از ذخائر 
 نمائید. سرشار طبیعی می

سال قبل از تولد مسیح باینطرف یاد شده،  137برادر محترم ! از موقعیت افسانوی افغانستان از 
با داشتن قدرت اول جهانی و نفوذ در تمام اکناف جهان، دراین دهۀ اخیر ها  اگر امریکائی

د، تنها گفته میتوانم وای بر حال امریکا که اقالَ نافغانستان شده باش کمتوجه موقعیت ستراتیژی
 چیزی نیاموخته اند.افغانستان  11از دوستان خود انگلیس و از تجارب شان در قرن 

 بیآئیم باالی نکتۀ دیگر از نظر تان که عبارت از ماالمال ذخائر سرشار طبیعی می چرخد. 

ریاست سروی جیولوجی، زمانیکه این قلم در وزارت معادن و صنایع کار  آقای محترم! 
انجنیر سید هاشم میرزاد بود. بیاد دارم که سروی آن میکرد، وجود داشت که یکی از رؤسای 

آن کمپنی سویدنی در  کمپنی فیر چیلد امریکائی صورت گرفت. قبل ازاولی عکاسی توسط 
سرپل والیت مزار برمه کاری نفت را آغاز کرده بود و شخص خودم بمعیت مرحوم 
انجنیرغالم علی خان، یکی از خدمتگاران صادق افغانستان و بگونه ای پدر تفحصات نفت 

مرحومی باز نمود دیده ام. از ذخائریکه شمال افغانستان، فوران نفت را از پایپالین که آن 
امروز ازآن نام برده میشود، بغیر از لیتیوم از متباقی ذخایر پنجاه سال قبل سرسری معلومات 

 ها،  دارم. روسها بلست بلست افغانستان را چی در زمان شاهی و عمیقاَ در زمان کمونیست
اب عمیق فرو رفته بودند که در ها آنقدر در خو سروی کرده اند. تعجب میکنم که امریکائی

 ها دارد. فاژه کشیده بیدار شدند و متوجه شدند که افغانستان ذخائر گرانب 31اوائل قرن 

بازهم قبول کنیم که امریکا چشم های خودرا باالی ذخائر افغانستان دوخته، پس معادن مس 
چرا از دست تفحصات نفت حوزۀ آمو، ساختمان خطوط آهن و غیره غیره را  -عینک لوگر

 دادند؟

موضوع بدرازا کشید و حوصلۀ من نزدیک به سر رفتن است میخواهم این مبحث را کوتاه کنم، 
 را بگویم: لیک در اخیر میخواهم منحیث یک افغان نظر خود

نفر جوانان خودرا  3011ها فراموش نکنند که امریکا تا امروز در افغانستان بیش از  افغان -
 به خاک سپردند.

نفر شان معیوب درجنگ شدند و یک تعداد شان تا اخیر زندگی بارگردن  10111ش از بی -
بلیون  6111=  تریلیون دالر 6مالیه دهندگان مردم امریکا شده اند. ) قرار احصائیه در حدود 

دالر مصارف معیوبین جنگ بی معنی عراق و جنگ افغانستان تا اخیر عمرشان )ملیارد( 
 محاسبه گردیده است(.

 افغانستان مصارف جنگ و در اعمار آن مصرف کرده اند. بلیون دالر در 711بیش از  -
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م لیک نمیدانم که تعداد شان به کدام رقم رسیده، کن از شهدای افغان با یک عالم اندوه یاد می -
 روح شانرا شاد و جنت را مکان شان از بارگاه الهی التجاء میکنم.

هائیکه بین ما وجود ندارند و یا در زخم خود  احترام انسانولین امروزی افغانستان به مسؤ
مینالند، چی افغان و یا امریکائی و یا هر جای دیگر، صرف بنام انسان، مخلوق پروردگار برد 
و باخت سیاست را کنار بگذارند، وطن خودرا از این درد وغم رهائی بخشند و با دوستان 

 جو نمایند.و  واحد آنرا جستامریکائی ما راه بقای افغانستان و ملت 

ر با تذویر و حیله و کنند، اگ ها اشتباه می قبل از بستن این نامه میخواهم اذعان نمایم، امریکائی
دانش و  افغانستان پیاده کنند. دیموکراسی از راه علم و مصرف دالر سبز دیموکراسی را در

 ید نه با رشوه و کذب.آ رفاه زندگی بدست می

و نجات کرزی دست تضرع به سوی قوای امنیتی  شما در نبشتۀ تان برای بقابکنید فکرش را 
کنید. برادر! اردوی افغانستان اردوی مصر و دیگر ممالک دور و نزدیک ما نیست.  دراز می

خواهم بیشتر در باره بنویسم.  امروز جنرال با مارشال پیوند حزبی و تفکر سیاسی دارد. نمی
 ست!اگر خود ندانید گناه من نی

اندوخت و در افق سیاسی امروز  بهر حال کرزی در طول چند سالیکه گذشت تجربه های خوب
در قدم بینم.  دیگری را منحیث بدیلش، با در نظر داشت منافع افغانستان و ملت آن، نمی کس

مردانه وار در مقابل وجدان خود خوب است که در گذشته از وی سرزده  اول بایست اشتباهاتی
جنگساالران گذشته  -ها اعتراف نماید و آنرا رد نماید و در قدم اول با کمک امریکائیبدان 

به کوه باال شوند د ایشان و اداره بیرون راند. بگذاررا بدون استثناء از صحنۀ سیاست افغانستان 
و به این تپ تپ پای خاتمه دهد. در قدم دوم مبارزه با فساد را بایست از اعضای فامیلش آغاز 

قابل اعتماد شده بتواند.  اشخاصیکه در این مدت از گداگری به بزرگترین  ،ند تا در جامعهک
سرمایه دار انکشاف کرده اند در حضور محکمه ارائۀ اسناد تکاثف سرمایه خودرا نمایند. 

 ها بمنظور اتکاء به قدرت پرهیز کند. از ها و مصلحت اعتماد بملت نموده و از معامله گری
قدم های قابل اعتماد بگذارد... بیآئید یک قالب شخصیت ملی  به وارد شدن در وضع امروزی

بآزادی خود رسید حبیب بورقیبه  1106زمانیکه تونس در سال  ریخ بیآموزیم. از تأ بار دیگر
از ملت تقاضا کرد که وی را رئیس جمهور مادام العمر بپذیرند، تا مملکت از دستبرد دشمنان 

 .بتواندفته آن نجات یا

 سوال ؟ ما از تونس چی اضافه تر داریم!  ختم

   

   

 

   

  


