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  11/20/0211                                                                                                مایار هللا احسان
 

 تشخیص و تدقیق به ماهیت سایه ها بین سیاه و سفید
 

مثابٔه َسر دیگ بسته را باز کردن ه نزد بنده ب« را امضاء نکردیم (BSA) ما چرا»آقای کریم خرم با عنوان نوشتٔه 
 .است

 طرف آشنایی دارم. احتمال دارد ادعا کرده بتوانم که وی را تا سرحد محدودی می اینه با آقای خرم از چند دهٔه ب
  ت.ان ِجدی اهل مطالعه و وطندوست اسشناسم. وی یک انس

و یا خوانده نشده باشد. لیک نزد بنده از  شنیده در مجموع در تفسیر نوشتٔه وی موضوع نوی وجود ندارد که تا امروز
 تری قرار گرفته و برای کسانی و مغلق انتخابات اخیر در یک مرحلٔه جدیدنگاهی اهمیت دارد که افغانستان بعد از 

نحوی دارای مغز تحلیلی می باشند، هر آنقدر در بارٔه این ه ب در خصلت شان وجود داشته وکه کنجکاوی در تحقیق 
نفع مردم و وطن ما خواهد بود. ه همان اندازه به موضوع که با سرنوشت میهن ما پیوند دارد، بحث و کنگاش شود ب

یص خحاجت به بیان نیست که رسیدن به کنه موضوع و تفکیک آن از تعلقات و پیچیدگی های آن و اهم را از مهم تش
 .می رساندکردن مارا ساده تر به اصل آن 

که یک رنگ را به رنگ دیگر  ییتحلیل سایه هاعنوان باال به آن اشاره شد که شناخت و  که در رو طوری این از
 .خواننده را بیشتر با ماهیت واقعیت آشنا و نزدیکتر می نماید می رساند

 

 :آقای خرم می نگارد
 دوبارۀاختن آتش جنگ و انسجام و تقویت عماًل به روشن س 0224مقدمه چینی ها امریکا در سال برین بعد از  بنا . .  . »

 .«طالبان آغاز کرد
 :و چند سطر بعد ازاین موضوع مهم می نگارد

 

برای هرچه بزرگ 0222-0224امریکا با ایجاد رسانه های وابسته افغانی و با استفاده از مطبوعات خویش در جریان سالهای  »
  .«لوه دادن قوت طالبان و القاعده و ضعف و فاسد نشان دادن حکومت بسیار کوشیدج

واشنگتن و بنام رهبر خودمختار کابل بود و  ۀم اوج نزدیکی و هم آهنگی بین ادار0222 -0224ناگفته هویدااست که سالهای 
دبلیو بوش هفتٔه یک بار با همتای خود آقای کرزی در حدود یک ساعت مرتب ویدیو کنفرانس داشت و  جورجرئیس جمهور 

و عالیق این هر دو « راپور خیریت میداد» راپور اجراات خودرا بسمع رئیس جمهور بوش میرسانید و به حساب افغانی ما 
 .بوش احوال پرسی می کرد« کاکا»یرویس با بسرحدی از خودمانی و نزدیک بود که وقتاً فوقتاً پسرآقای کرزی م

 

به آقای خرم سٔوال راجع می شود که: آیا درادارٔه ارگ کابل سند رسمی ای وجود دارد که در این سالهای بلند 
پروازیهای آقای کرزی باالی این موضوعات حیاتی ایکه امروز شما از روی آن پرده را باال می کنید بین وی و 

 .اکره شده باشد؟ اگر شده باشد لطفاً باستحضار رسانیده و از نظر خوانندگان بگزرانیدرئیس جمهور بوش مذ
بنده متیقنم که چنین صحبتی به ابتکارآقای کرزی صورت نگرفته است و شما نیز که یکی از مقربترین همکار وی 

 .شده میتواند در تکوین سیاست آقای کرزی در قبال افغانستان بوده اید مسٔوولیت آن بشما نیز راجع
جای تعجب حتی در سرحد ناباوری است که امریکا بگفتٔه آقای خرم در صدد تخریب، آنچه که خود اعمار کرده و 
معمار آن بود، نظام ولو فاسد آقای کرزی بوده باشد. امریکا خود هم کاسه و شریک در این ساختمان بوده و قابل باور 

 .د شکستن آن برآمده باشد و مملکت را در یک مخمصٔه الینحل غرق نمایدبوده نمی تواند که بعد از سه سال در صد
مقال آقای خرم که ایجاب میکرد منحیث یک انسان وطن دوست افغان در زمان قدرت خود باالی آن روشنی می 

ت، این انداخت و مورد بحث قرار میداد و امروز که از مسند قدرت کنار زده شده است به افشاگری آن آغاز نموده اس
تغییر در موقف وی مایٔه تعجب و تأثر است.  لیک با وجود آن خوشنودم که این مضمون در پورتال ملی افغان جرمن 
آنالین نشر شد که نزد بنده باالی همان کتلٔه از سایه ها روشنی می اندازد که منبعث به خواسته های بیشتر خوانندگان 

 .اشیه به متن می رساندو توضیحات موضوع گردیده و محقق را از ح
خود فربه سازی » خوشنودی من ازاین نگاه است که انعکاس آن در نوشتٔه پر محتوی آقای رزاق مامون زیر عنوان 

  .تبلور نموده است« کریم خرم
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 یئهمان آشناه دید بنده اشاره ب البالی نوشتٔه آقای مامون چند پاراگراف آن را بیرون نویسی نموده ام که از بنده در
  .پی بردن به کنه موضوع نا ممکن است که بدون شناخت آن اصال ً می کندها به سایه های بین دورنگ 

  :فاضل محترم مامون می نگارد که
 

کریم خرم، پیش از بغاوت تلخ مزهٔ نوستالژیک، اگر یک بار به این عکس ) کرزی در میان تکاوران امریکایی(  نگاهی  ... »
  .«عمر سکوت میکردمی انداخت، تا آخر 

طوریکه درباال به آن اشاره شد بنده خالف نظر آقای مامون خرسندم که آقای کریم خرم سکوت نکرده، بلکه از گذشته ها باردیگر 
 .صحبت نموده و درب تحلیل و تفحص را برای عالقمندان اندکی باز نموده است

دارم و عمدی میخواستم تا باالی روایات آقای خرم عالقمندان بنده درقراردادن نبشتٔه آقای خرم در کلکین نظرخواهی سهم 
 .موضوع کنگاش نمایند

 

باز مراجعه به نوشتٔه آقای مامون، از البالی سطور نوشته های شان ایشانرا وارد در قضایای افغانستان میشناسم، 
 :می کندمراجعه نموده که اضافه 

 

نبشت، لطفی ندارد؛ اما اشارات من به نگفته هایی است که در پس این توجیهات، بازنوشت بریده های گفتار دیر هنگام درین  »
 .«کتمان شده اند

نزد بنده از جمالت باال اشارات آقای مامون به نگفته هاست، زیرا همین نگفته هاست که در اصل سایه های بین دو رنگ را 
   .که با شناسایی به آنها مارا به اصل می رساند می کندتفسیر و توضیح 

گزارشات آقای مامون در قبال مصاحبٔه وی با آقایون حامد کرزی و زلمی رسول در ارگ کابل و موقف گیری این هر دو که  
 :: از قول ز. رسولمیگویند

و از ح. کرزی: اگر کس پای خودرا کج  حاال زمان این کالن کاری ها گذشته... قوای بین المللی به حساب شان می رسند... »
 .«بگذارد امریکایی هارا می گویم که از چهار طرف بکوبد شان

 

جمالت باال از نبشتٔه آقای مامون که از دید شخص شان ضمن مصاحبه ثبت شده باالی شخصیت و ماهیت کسانیکه 
  .ی اندازدقدرت زودگذر در رأس یک مملکت و جامعه به آنها سپرده شده است، روشنی م

ما می بینیم که ادارٔه بوش، به تفصیل بیشتر آن نمی پیچیم، قدرت را به کسانی سپرد که در واقعیت شمه ای از اداره 
و یا رهبری یک کشور و ملت آن آگاهی، چی رسد به آن که دلسوزی ای الزم  به حال ملت رنجور و خاک سوختٔه 

  .افغانستان، نداشتند
درایاالت متحده، در سنا و کانگرس و همچنان شخصیت های وارد آن در قضایای جهان مترصد حزب دیموکرات 

اوضاع در افغانستان بوده و منتظر امکاناتی بودند تا قدرت را بدست آورند تا مهار ادارٔه افغانستان را در مسیر 
 .دیگری رهنمائی نمایند

جو بایدن، معاون رئیس جمهور و هیالری ر. کلینتن، وزیر  تا جائیکه در رسانه ها پخش گردیده انتقادات گستردهٔ 
فهیم، معاون کرزی هیچگونه شکی را اجازه نمی  -خارجٔه امریکا در مورد ح. کرزی و گفته میتوانم نفرت آنها از ق

 .داد که ادارٔه امریکا خواستار تغییر در نظام افغانستان بدون وجود کرزی و ارکان وی بودند
ویدیوئی هفته وار رٔوسای جمهور امریکا و افغانستان اولین اقدام قطع روابط خودمانی بین دو  اعالم عدم صحبت

   .رهبر آغاز نشانٔه فاصله گیری بین هر دو بود
ازاینکه با وجودیکه جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا در دعوت حامد کرزی در ارگ کابل ضمن صرف طعام 

ری زده و مجلس را ترک کرد؛ چرا تغییری درادارٔه افغانستان آورده نتوانستند و دستمال خودرا روی میز طعام خو
این گروه را تا ختم دورٔه کارشان با اکراه تحمل کردند نزد بنده یکی از موزائیک های گم شده ایست که در جدول 

 .معما معمی آنرا گنجانیده نمی توانم
قضایای افغانستان تشخیص نموده ام  و در عین حال وارد دربنده که محترم مامون را شخص دلسوز خاک و مردم 

که خود عالقمندی در روشنی انداختن  رو کسانی این وظیفٔه بس گرانی را باالی شانه های خود متقبل و پذیرفته اند، از
 ش کنندهبه آقای موصوف رجوع نموده و خوا باالی روابط امریکا و کدر رهبری افغانستان سیزده سال اخیر دارند، 

های آینده ثبت  تا نهفته های ناگفتنی را بیشتر بسمع خوانندگان برسانند و با این خدمت حقیقت و واقعیت را برای نسل
 .تأریخ نمایند
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 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

ِصرف سه روز بعد از نبشتٔه آقای مامون جناب آقای جلیل غنی زیر  1/0/0211تاریخ  باردیگر خوشنودم ازاینکه به
از یک زاویٔه روشن بینی و کاوش در حقیقت یابی مطالبی را در نوشتٔه « ای کریم ُخرماستدالل چوبین پ»  عنوان 

  .تا باالی آن مکث نموده و غور نمود می کندخود گنجانیده که از دید ناچیز بنده دارای اهمیت بوده و ایجاب 
ی حدسیات خودرا، قرین به جناب جلیل غنی با درایت کامل و خردمندانه در مورد دالیل عدم امضای قرارداد امنیت

حقیقت و واقعیت، در شش ماده نگاشته اند که از دید بنده تکرار آن در این مقال بگونه ای جمعبندی از رویدادها بوده 
  .و بنحوی روشنی باالی همان سایه های بین دو رنگ می اندازد

 :جناب آقای غنی مینگارد
 

 .دیموکراتهای بر سر اقتدار در قصر سفیدناخشنودی شخصی آقای کرزی از   -1 »
فشار کشورهای همسایه مخصوصاً ایران و پاکستان که مخالفت آشکار و رسمی شانرا با امضای این قرارداد به تکرار   -0   

ت ابراز داشتند. مخصوصاً ایران که سفیر آن کشور در کابل از مشرانو جرگه در زمان بحث بر معاهدهٔ همکاری های دراز مد
 خواست که این معاهده را رد کند که مداخلٔه مستقیم در امور داخلی افغانستان بود. ستراتیژیک بین افغانستان و ایاالت متحده

 وپاکستان هم امضای این موافقتنامه را خطری به مناسباتش با ایاالت متحده و باختن موقف منطقوی اش تلقی می کند. 
طالبان که به قول خودش در زمان حاکمیت شان می خواستند که آقای کرزی را به حیث ارتباطات قبلی آقای کرزی با  -3  

 .نمایندهٔ شان در ملل متحد بگمارند
 چنانچه برای هشتاد بار آقای کرزی با تضرع از طالبان و پاکستان، حامی آنها، تقاضای -تعلقات قومی وعشیره ای با طالبان -4  

 .به تمسخر گرفته شد و جواب رد شنید« برادران طالب» ریزی ها و زاری ها او از طرف مذاکره نمود ولی هربار این اشک 
 .امتیاز گیری سیاسی برای خود و برادرانش در آیندهٔ سیاسی افغانستان با در نظرداشت انتخابات جمهوری پیش رو -۵  
 «.اسالمی گلبدین حکمتیار و طالبانفشار تیم مشورتی آقای کرزی در ارگ و ارتباط تعدادی از آنها با حزب  -6  
 

برای اینکه یک خاشه بیشتر در موارد مواد باال، حدسیات آقای غنی، بحث صورت گرفته بتواند خوب است در بارٔه 
 .هر مادٔه آن لحظه ای مکث نموده و در باره بحث نمود

اشاره شد که ایجاب بحث بیشتر را نمی کند. ازاینکه روابط بین ادارٔه اوباما با کرزی مکدر گردیده بود، در باال به آن 
غانستان که برای وی سرنوشت و آیندٔه آف می کندگفتنی در این مورد اینست که انسان با کرکتر کرزی شناخت بهتر پیدا 

 .و ملت افغان بمراتب پائینتر از احساس بغض و حب شخص وی با یک مملکت می باشد
شان به امضای قرارداد واضح است. از دید بنده موقف ایران و پاکستان در شکار آفشار کشورهای همسایه و مخالفت 

  .قضایای افغانستان تفاوت دارد ازاینرو بایست هرکدام جداگانه ارزیابی و تحلیل شود
به خاطر دارم که دوست عزیزم مرحوم داکتر عزیزهللا لودین برایم در بارٔه نوشتن دکتورای خود، روابط و بازار 

تصادی بین افغانستان، ایران وپاکستان، ) احتمال دارد در عنوان درست آن اشتباهی باشد، لیک موضوع مشترک اق
از همین قرار است( با مرحوم داکتر محمدیوسف خان، سفیر کبیر وقت افغانستان در آلمان غرب مشوره مینمود و 

توجه و احتیاط کند، زیرا ایران دعوای  مرحوم داکتر محمدیوسف به وی گوشزد نمود که در مورد ایران باید بیشتر
 .زمین افغانستان را دارد. توضیح بیشتر در این مورد بحث را به درازا میکشاند، لذا با همین اشاره اکتفاء می نمایم

در مورد پاکستان بایست گفت که دوستی و روابط نیک سیاسی با حفظ و ارجح شمردن منافع ملی هر کدام،  برای 
 .یت خاص داردافغانستان اهم

در گذشته های نچندان دور که نسل ما ازآن مستحضرند شاهد آن هستند هر بار که روابط هر دو کشور، افغانستان و 
، ضرر آن برای ما بیشتر از ضرری بود که به پاکستان وارد می می گردیدپاکستان بنابر مشکالت سیاسی مکدر 

  .گردید
ی و مافیای ارگ در مورد روابط حسنه ایکه الزم زندگی افغانستان بود، با در طول حکومتداری کوتاه اندیشانٔه کرز

هند و  -پاکستان با نیت نیک اقدامی نگردید تا به نفع افغانستان اتمام یابد، بلکه با آتش باهم اندازی میان دو دشمن
  .بازی صورت گرفت که ازاین دو رویی کرزی حکومت پاکستان خوب واقف بود -پاکستان

 
نوشتٔه خود ازآن یاد نموده هشتاد سفر کرزی در پاکستان با هر بار اشک ریزی و زاری  4یکه آقای غنی در مادٔه طور

  .بیجا بوده، زیرا پاکستانی ها میدانستند که در گفتار و کردار کرزی منافقت دست باالتر از صداقت دارد
رال پرویز مشرف، رئیس حمهورسابق پاکستان و همتای برای اثبات این ادعای بنده رجوع مینمایم به مصاحبٔه اخیر جن

 «گران افغانستان» از سایت « افغان جرمن آنالین»تان نموده و پورتال ملی سرزی، که با روزنامٔه گاردین انگلک
 .پخش گردیده است 14/0/0211ریخ ه تأاقتباس و ب
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

  :خوانیمزیر عنوان درشت می 
 منبع گران افغانستان .«کردم تا دولت حامد کرزی را تضعیف کنم همواره تالش می: در طول ریاست جمهوری خود مشرف» 
 

جمهور سابق پاکستان و جنرال متقاعد این کشور در مصاحبه با روزنامه گاردین اذعان  پرویز مشرف، رئیس ...
جمهور رزی، رئیس کرده تا دولت حامد کجمهور پاکستان همواره تالش می  کرد، در طول خدمتش به عنوان رئیس

 «.کرده است ها برای ضربه زدن به پاکستان کمک می به هندی”سابق افغانستان را تضعیف کند چرا که او 
تماد های کرزی مطلع بوده و به گفتار وی اع شویم که حکومت پاکستان از بازی با مطالعٔه جملٔه باال متوجه می

 نداشت.
پاکستان غیر ازاینکه خودرا در پله های بلند سیاست به دنیا معرفی کند کدام حاصل ازاینرو هشتاد مرتبه سفر کرزی به 

  .ره ای هم مٔوفق نبودگیری در راه اعادٔه صلح در کشور ذچشم
از طرف دیگر خوشبختانه می بینیم که سیاست اشرف غنی در قبال روابط حیاتی بین پاکستان و افغانستان، بر بنیاد 

  .سالمت هر دو کشور استوار بوده که امید است در مدت کوتاه حاصل آنرا بچشم سر ببینیم نظرداشت واقعیت با در
 .جملٔه پائین از مصاحبٔه جنرال پرویز مشرف مهر تأئید بر سیاست سالم حکومت اشرف غنی می گذارد

  :وی می گوید که
 

جمهور فعلی افغانستان همکاری کرد، کسی که به گفته مشرف  اکنون زمان آن رسیده تا کاماًل با اشرف غنی، رئیس اما» 
 «.آخرین امید برای ایجاد صلح در منطقه است“
 

دانم که در این اواخر ایاالت متحده امریکا با رهبران چین در قبال افغانستان مذاکرات  در نهایت قابل یاددهانی می
 .ها در منطقه می باشیم م داشته که ما شاهد فعالیت بیشتر چیناییمحر

تٔه توانیم که راه گذش رنگ که باالی آن مختصر مرور شد گفته می کنم با شناخت نسبی سایه های بین دو فکر می
درجه تغییر نموده و امید است در زندگی شاهد گسترش صلح در افغانستان  182 توسط اشرف غنی سیاسی کرزی

 .باشیم
اما بایست از تلخی ای یک موضوع نیز بدان اشاره شود که این صلح متأسفانه در اثر مداخالت ایران و خدمتگذاران 

لی خودرا بلندتر از دیگر بنام های در خدمت ایران منافع م ایران درافغانستان صدمه پذیر است که امید است افغان
 .ها مقدم بشمرند و نگذارند وطن محبوب شان و ملت شریف افغان پارچه پارچه شود ارزش

 و من هللا التوفیق 
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