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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۳/۱۱/۱۳۱۱          م، نعیم بارز  

 

 آیا آقای کرزی باگرفتن مشوره 
 از لویه جرگه دست مخالفین را بسته؟

 

متذکر شده  «هدف اساسی از برگذاری لویه جرگه چیست؟»تحت عنوان  ۱۱/۱۱/۱۳۱۱به نوشته قبل از این مورخه 

بودم که بسیاری اعضای ولسی جرگه  در اثر تطمیع از جانب حکومت ایران و پاکستان در نظر دارند پیشنهاد پیمان 

 ستراتیژیک ارائه شده از سوی دولت امریکا به دولت افغانستان را نا خوانده رد کنند.

و آنرا خالف قانون اساسی دانسته و گفته اند اکثراً اعضای ولسی جرگه بر گذاری لویه جرگه عنعنوی را تحریم نموده 

چرا رئیس جمهور از نهاد دیموکراسی یعنی از طریق ولسی جرگه مسألٔه پیشنهاد ستراتیژیک امریکا را دنبال نکرد؟ 

ظاهراً این انتقاد بسیار موجهه جلوه میکند، اما اگر منتقدین چشم و گوش بسته سخن نگویند و کمی بدقت و صداقت 

 ،گاه کنند بوضاحت در میابند که همین اکثریت به اصطالح نمایندگان ملت باچه تقلب کاری های در انتخاباتبمسایل ن

کرسی های ولسی جرگه را اشغال کرده اند و نزدیک به یکسال میشود که به غیر از دعوا و درگیری بر سرقدرت با 

 زات هیچ کاری انجام نداده اند.دیگر افراد و نهاد های دولت در برابر معاش دالری و دیگر امتیا

وکیل صاحبان صبح یکبار به تاالر ولسی جرگه می آیند ولی بعد از نیم ساعت  چکر زدن » بگفته رئیس ولسی جرگه   

به اینسو وآنسو دق آورده، آنجا را ترک میگویند، و اصل مطلب اینکه اگر قبل از تشکیل لویه جرگه سند ستراتیزیک 

دولت افغانستان مستقیماً از سوی رئیس جمهور کرزی جهت غور و تصویب به ولسی جرگه ارائه میان دولت امریکا و 

میگردید بالتردید بجای در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان بیشتر در خدمت سیاست های متخاصم دولت های همسایه 

 تصمیم گرفته  می شد و آنرا رد می نمودند.

بیش از دوهزار نفراعضای لویه جرگه عنعنوی نظر مثبت اکثریت قاطع آنها  مگرحال که رئیس جمهورکرزی از میان

را بدست آورده، بی تردید میتوان گفت دست همۀ مخالفین را از پشت سر بسته است و شاید در وقت تصویب سند 

ظر مثبت ستراتیژیک، کمتر اعضای ولسی جرگه این حق و جرئت را بخود بدهند که صدای مخالفت شان را در برابر ن

 لویه جرگه بلند نمایند.

لذا این مانور سیاسی آقای کرزی را میتوان یکی از مانور های بسیار خوب و مثبت در جهت رفع مخالفت اعضای ولسی 

 جرگه بحساب آورد.

مسألٔه موافقه روی سند پیما ن ستراتیژیک و در خواست هفتاد وشش فقره در آن رابطه از سوی لویه جرگه به رئیس  

هور که در واقعیت امرحمایت مردمی از موضع رئیس جمهور کرزی بوده است به آن اساس وی خواهد توانست در جم

 داد وستد با دولت مردان امریکا تا حدود زیادی مسایل را به سود منافع ملی به پیش ببرد.

مهمی ازخواست های مردم البته این سؤال در ذهن بسی افراد خطور میکند که آیا دولت امریکا به همه و یا بخش 

 افغانستان که از سوی لویه جرگه در خواست شده موافقه خواهد کرد یا خیر؟ 

در پاسخ باید گفت از آنحائیکه تا حال دولت امریکا و اعضای پیمان ناتو در کار زارمبارزه علیه تروریزم و مشکالت 

ریکا و اعضای ناتو تصمیم گرفته اند قوای شان راتا افغانستان موفق نبوده اند و باآلخره از مدت چندیست که دولت ام

به تدریج از افغانستان خارج نمایند ولی از آنجائیکه میدانند در غیاب قوای بین المللی دولت افغانستان بدون  ۱۳۱۲سال 

رویکار کمک آنها قادر بدفاع از خود نیست و محتمالً سقوط کرده و بار دیگر نظامی های پاکستانی رژیم طالبان را 

خواهند آورد که مسلماً کشور باردیگربه پایگاه تروریزم بین المللی مبدل خواهد شد به این لحاظ ناگذیراند، به این مشکل 

 و یک مقدار به خواست های دولت ومردم افغانستان نیز رسیدگی نمایند.

در این ارتباط، بیمورد نخواهد بود یاد آور شوم که پنج سال قبل دو تن از کسانیکه گذارش رسمی کمیسیون تحقیق از  

 نوشتند: ۱۳۳۲دهم سپتمبر« نیویارک تایمز» رویداد یازدهم سپتمبر را تهیه کردند، در روزنامه 

انان مسلمان از شرق دور تا لندن را بگیرد و این مساله درازمدت در برابر امریکا آن است که جلو رادیکالیزه شدن جو» 

 «کار را بافراهم کردن امکانات انجام دهد، نه آنکه یاس و سرخوردگی را باعث شود.

در زمان ریاست جمهوری جورج بوش و چه بعد از آن در زمان ریاست  ۱۳۳۲ولی همه شاهدیم که چه قبل از سال 

 طوریکه الزم بوده بها داده نشده است.جمهوری بارک اوباما نیز به آن گذارش 

سپتمبر حکومت جورج بوش بدون ارزیابی دقیق و همه جانبه ازمسایل تروریزم و شیوه های درست  ۱۱بعد از واقعه  

مبارزه با آن، و بدون توجه به پایگاه های تروریستی در خاک پاکستان، تحت حمایت جنرال های آنکشور، فقط اتکا به 

خل کار زار شده، پس از سقوط زود هنگام رژیم طالبان به تصور اینکه مشکل اساسی تروریزم در نیروی نظامی دا



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

افغانستان حل شده است، به عجله حمله نظامی در عراق پیش گرفته شد که نتیجتاً تلفات انسانی وویرانی های زیادی به 

مالی را متحمل گردید و نه تنها امریکا از جنگ  آن کشور وارد نمود وخود نیزتلفات انسانی و صدها میلیارد دالر خساره

مذکور هیچ حاصل مثبتی بدست نیاورد، بلکه دولت مخالف سرسخت آن یعنی دولت ایران هر نوع سوء استفاده را از آن 

جنگ برد و در زمان حاکمیت صدام حسین که در آنکشور یک آرامش نسبی وجود داشت و از تروریزم در آنجا چندان 

، همزمان با آغاز جنگ، سیل تروریزم سازمان القاعده و دیگران پیدا شدند و بسیار فعال گردیدند که بعد از خبری نبود

ختم جنگ و بمیان آمدن دولت جدید تا هنوز هم گاه وبیگاه آتش عملیات تروریستی در آنکشور زبانه میکشد و در یکی دو 

ران روز بروز به نفوذ سیاست منطقوی خود افزوده است. تا جمله میتوان گفت از ضعف و خلع قدرت در آنجا، دولت ای

 ۱۲جائیکه حاال رژیم عراق در مناقشات منطقوی در موضع رژیم آخندی ایران قرار گرفته مثالً همین امروز 

در موضوع بحران دولت سوریه، دولت عراق خالف فیصله اتحادیه اعراب در بستن تعزیرات اقتصادی  ۱۳۱۱نوامبر

 به پیروی از ایران با آن فیصله رای خود را صادر نمود. علیه سوریه

بهر صورت جنگ و مبارزه علیه تروریزم در افغانستان گذشته از تلفات انسانی ساالنه یکصد و ده میلیارد دالربرای 

است و از امریکا خرچ در بر داشته که از این جنگ نا فرجام حوصله مردم امریکا و موتلفین بین المللی آن به سر آمده 

 سوی دیگر هنوز تروریزم در افغانستان ومنطقه فعال بوده و معلوم نیست که تا چه زمان دیگر فعال خواهد ماند؟.

بنابراین پیشنهاد پیمان ستراتیژیک از جانب امریکا به دولت افغانستان یک طرحی است که از هرلحاظ به سود دولت  

را از یکسو از کشته شدن سربازان شان جلوگیری شده و از سوی دیگر امریکا وائتالف بین المللی نیز می باشد، زی

بجای مصارف ساالنه بیش از یکصد میلیارد دالر، ممکن برای تقویت ومصارف نیروهای اردو، پولیس وهمچنان 

ر، بوجه تاسیسات اقتصادی، فرهنگی و غیره در مبارزه علیه تروریزم وبازسازی افغانستان از ده تا پانزده میلیارد دال

 بهتری استفاده شود.  

 پایان

 ۱۲/۱۱/۱۳۱۱ 

 

 
 


