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  ھنگامه سازی کرزی درکابل

ِھمينکه حامد کرزی و ھيأت معيتی اش ازکنفرانس دوم ُبن بکاب ِ ل برگشت، برای اينکه به کشورھای اشتراک ِ
ِکننده دراين کنفرانس نشان داده باشد که گويا درصدد تعميل تعھد درقبال فيصله ھای کنفرانس، بخصوص دربخش فساد  ِِ ِ ِ

ِ، دريک گردھمآيی بين ا:فغانی )ِدرواقع، آنچه را کرزی طی جلسات کنفرانس وعده سپرده بود( مالی و اداری ميباشد، 
ِوی، ع@وه ازآنکه نامی ازحمايتگران پاکستانی و پشت . درکابل به سخنرانی پرداخت" روزمبارزه با فساد" ِاسبت بمن

ِپردۀ تروريستان روزعاشورای حسينی درکابل و مزار و قندھار و کنر به زبان نياورد و اين حمايتگران جنايتکار را  ُِ

ِرسما ً و مستقيما برای ملت افغانستان معرفی نک : رد، خطاب به مامورين ِعاليرتبۀ دولتی و مافيای ثروت و قدرت گفت ً
ُھرقدر خورد و برد و زر اندوزی يی که در افغانستان ميکنيد، پروا ندارد، مشروط بر اينکه سرمايه ھا را بجای " 

ِت انتقاد و تمسخر ِيکبار ديگر موجبا"  کرزی" ِاين سخنان ." آنکه بخارج بفرستيد، درخوِد افغانستان بکاربيندازيد ِ
  . ِاکثريت مردم ما را درداخل و خارج کشور به  بار آورد

ِمردم افغانستان انتظارداشتند که اين اقدام ُپر سروصدا وشتاب آلود حامد کرزی مبنی بر احضاروک@ی  ِ
ِھردومجلس، مامورين عالی رتبه، خبرنگاران، اعضای کوردپلوماتيک مقيم کابل و اتخاذ ترتيبات وس ِ يع امنيتی و غيره، ِ

ِحتما پيام تازه و جديد ملی و اص@حی را درقبال خواھد داشت، اما متأسفانه ديدند که مجموع اين حرکات، جزھنگامه  ِ ِ ً

  .  سازی تبليغاتی و يکنوع درامۀ سياسی توأم با سخنان ِميان خالی، چيز ديگری نبود

ی ھمين گردھمآيی، خطاب به جمعيت چنين گفت ِکه در رک گويی ھايش شھرت دارد، ط" صبغت N مجددی" 
جناب رييس جمھور تکرار کردند ... ِھمه در مورِد فساِد اداری سخنان جامع و منطقی گفتند که ھمه بجاست" . . . : 

 من متأسفم  که چرا وزارِت تعليم و تربيه  را وزارت. تنھا تعليم کافی نيست. تعليم، تعليم، تعليم  که من ميگويم تربيت
ِدر سی ساليکه افغانستان بيچاره با اين مصيبت ھای گوناگون گرفتارشد وخارجی ھا عامل آن ...معارف ميگويند

آی پاکستان که خيلی ھا برای اينکه ترور ميشوند، چيزی نمی گويند .اس.بودند که من واضح ميگويم پاکستان و آی
ِبايد دشمن  خود را ... ن شھيد شوم افتخارم است و برای ترور ِمن بارھا اقدام شده است  و اگر در اين راه م

... بشناسيم و بفھميم که از کجا منشأ می گيرد، تا وقتی دشمن را نشناسيم  وخود را مجھز نکنيم راه ديگری ندارد
ِصدھا قاتل، دزد، خائن امروز محکمه ھم سرش حکم کرده، اما ھنوز ھم اجرا نميشود و خدا در روز قيامت از ھمه  ُ

چطور فساد گم شود؟ حِد اقل ده نفر از کسانيکه مجرم ھستند را به جزايشان برسانند، بعد ...خواست خواھد کردباز 
کسانيکه پاک ...نه جزاست نه مکافات است . ازآن ببينيد که مردم تربيت ميشوند يا نه ؟ امروز اين مسايل نيست

، }ميکنند{ِ، اما کسانيکه حقوق انسان را پايمال کردند }ندببين{ ِھستند و حقوق خدا را اجرا کردند، بايد جزا می شوند
خود، در انتخاِب خود، کسانی را که به کار انتخاب ميکنيم او را ھم } تعيينات{ما در تعيين . . . اينھا بايد جزا ببينند

دارد يا پول قوی نمی بينيم که آيا لياقت دارد؟ دانش دارد؟ پاک است ؟ با تربيت است يا نه ؟ فقط چون واسطۀ قوی 
ِفساد اينقدر زياد شده که حتی محاکم ِشرعی ما، قضاِت ما که در بستر شريعت نشسته اند، آنھا کار را بی . . . ميدھد 

  ..."رشوت  نميکنند ودالر می گيرند 

قبل مجموع اين موضوعات که دربا: ازآن ھا تذکر بعمل آمد، اوضاع ِافغانستان را بی ثبات تر و نا مطمئن تراز
  . ساخته و آينده را تاريکتر جلوه ميداد
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 نسبت به 2011حوادِث امنيتی در ھشت ماه ِنخست ِسال " ِسازمان ملل دريک گزارش مفصلی اع@ن نمود که 
، چھل در صد افزايش داشته است، در حاليکه دو سوم ِموارد ِخشونت بار در جنوب و 2010ھمين زمان در سال 

ِبمب گزاری در خارج از اين مناطق، گسترش بيشتری يافته و يک پنجم . ُ افغانستان رخ داده است جنوب شرقی ِ
تعداد بمب گزاری ھای انتحاری به اندازۀ نيمی از حمPت مشابه . ِحوادِث امنيتی درمرکز اين کشور را تشکيل ميدھد

تلفاِت ...در افغانستان را در بر ميگيردسال گذشته  افزايش داشته است و نسبِت بيشتری ازتمام بمب گزاريھا 
ِغيرنظاميان که در نيمۀ اول سال ِجاری به نرخ بی سابقه ای رسيد، در ماه جون و آگست  نيز نسبت به سال گذشته 

ِدر سه چھارم موارد کشته و زخمی شدن غير نظاميان دست } گروه طالبان{شبه نظاميان . پنج در صد افزايش پيدا کرد ِ
ِھمراه با افزايش ناامنی  درکشور افغانستان، تعداد آواره گان ِداخلی اين کشور نيز افزايش يافته است .. .داشته اند ِ .

حدود يکصد و سی ھزار نفر در افغانستان در ھفت ماه ِاول ِسالجاری ميPدی خانه ھای خود را رھا کردند که اين رقم، 
  ) 366.."(.بيشتر از دو سوم در ھمين زمان در سال گذشته است 

ِآنچه بيشترازپيش موجبات نگرانی و انتقاد افکارعامۀ مردم ِافغانستان وحتا افکارعامۀ جھان را فراھم آورد،  ِ ِ ِ
م، يعنی پس 2011ِمعاون رييس جمھورامريکا بود که بتاريخ چھارشنبه بيست و يکم ماه دسامبر" جوبايدن" ِاظھارات 
ِيگاه ھای دايمی نظامی امريکا درخاک ِ افغانستان و متعاقب فيصله ھای کنفرانس ِمبنی برتأسيس پا" لويه جرگه" ِازموافقت  ِ
... امريکا، گروه طالبان را در افغانستان دشمن خود نمی پندارد: " گفت " نيوزويک" طی يک مصاحبه با ... ِدوم ُبن و

  "  .اين بسيار مھم است . طالبان دشمن ما نيست

اگر طالبان درموقعيتی قرارگيرند که قادر به : " ين مصاحبه ع@وه نمود که ِمعاون رييس جمھورامريکا در ا 
ِسرنگونی حکومِت کنونی افغانستان باشند، حکومتی که برای جلوگيری از آسيب رساندن افراِد بد به امريکا، با ما 

  ... " ھمکاری ميکند، آنگاه اين موضوع به مسأله ای برای امريکا تبديل خواھد شد 

ِن اين واژه ھا که ازسوی معاون رييس جمھورامريکا گفته شد، معانی و مفاھيم خاص، خطرناک و وقوع در درو ِ ِ ِ
ِيک چرخش نا گوار سياسی ديگردرافغانستان نھفته بود ُآگاھان ِامور درآن موقع گفتند؛ يکی ازآن مفاھيم ِظاھرا گنگ . ِ ً

ِش درقبال مصالحه و معامله يی که امريکايی ھا درنظر ًاين خواھد بود که احتما: موقف سياسی حامد کرزی و رژيم
بھمين ملحوظ است . ِدارند با گروه طالبان انجام دھند، متزلزل گردد ومعجون و مرکب ديگری روی صحنه آورده شود

  که رييس جمھورافغانستان و تيم کاری وی، ازتماسگيری ھای مخفی جانب امريکا با گروه 

رويھمرفته، حامد . نان در قطرو فعل و انفعا:ت ِمنوط بدان، سخت نگران شدندِطالبان، گشايش دفتربرای آ
ًکرزی تا چند ين سال، بگونۀ استمراری و ب@ وقفه، طرفداری، محبت، دفاع و ھمسويی اش با گروه طالبان را رسما و 

ِبه کرات ابرازداشت وھيچ باکی ازبرگشت اين گروه به حاکميت سياسی، ترويج مجدد جھالت ِ و اسارت قشری و مذھبی ِ
  )ادامه دارد (.  شھروندان ِافغانستان نداشت

  


