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 ، توافق امنیتی امضاءسربر کرزی با امریکا اختالفدر 
 حمایت است.موقف کرزی شایستۀ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بشمول برخی از اختالفیکه  بین افغانستان و امریکا، بر سر توافق امنیتی وجود دارد، تعدادی از رسانه های کابل، 
با امریکا  می شود، ه بر اغراض سیاسی و یا بخاطر حالل ساختن پول هائیکه برای شان داد ناب ،سیاستمداران افغان

مهمی است که برخورد سطحی با آن، به منافع ملی  وانمود ساخته اند، موضوع کرزی بعنوان اختالف شخصی
  رگ می رساند. بر حسب بیانیۀ کرزی، اختالف بر سه موضوع استوار می باشد.زدمۀ بص

 

 واگزار کردن ، به میز مذاکره توسط پاکستانآوردن طالبان و  برای استقرار صلح در افغانستان، آغاز مذاکره 
  . ها های افغانبر خانه  قوت های خارجی، گهاننا منع تالشی ، هم چنانبرخی ازساحات به آنها

 اً بخاطر مبارزه علیه تروریزم و القاعده بوده است، اما امیدواری افغاناهرظعالوه بر اینکه هدف آمدن قوای ناتو 
ها ازین مداخلۀ نظامی آنچه بوده است که آنها از استبداد طالبان و از رژیم استوار بر ارعاب نجات یابند، و با وقار 

نظامی، پس از امنیت نسبی، حال  تا سه سال اول مداخلۀو عزت زمینۀ زندگی برای شان فراهم آید. در جریان دو 
گردند. ، طالبان دوباره بر کشور حاکم مییا فردا اند که امروز ومردم برین عقیده  در افغانستان آرامش وجود ندارد.

 ،برتانوی، بازهم مردم عامجای تعجب اینست، که با وجود کشته شدن قریب سه هزار امریکائی و شش صد جوان 
ساکر همزمان با آمدن عدر هلمند مردم عوام مدعی اند که  به پشتیبانی از طالبان متهم می سازند.  این دو کشور را

در مجاورت هر بلندی، کارخانۀ هیروئین رونما گردیده است. ممکن این آنچه  .برتانوی، طالبان افزایش یافته اند
باشد که در غرب آنرا تیوری دسیسه می نامند. اما واقعیت های ذیل نمی تواند، دسیسه نامیده شود. همسایه های 

مواد مخدر جمع آوری می گردد،  میلیارد دالر 01ساالنه به قیمت شمالی افغانستان برین عقیده اند، که در افغانستان 
ممکن همچنان  ارف جنگی خارجی ها ازین مدرک تمویل می گردد. خالف خواست افغانستان وصمدعی اند که م

و از  کرده است، بنام سیمپل با طالبان صحبت سازمان ملل متحدبرتانوی االصل د نخالف خواست امریکا، یک کارم
دسیسه  ارهمچو ک ،مویل و تسلیح آنها، وعده داده شده استایجاد مراکز و ت او برای این گروپ در هلمندجانب 

 افغانستان اخراج نمود. شناخته نمی شود. کرزی بعداً سیمپل را از
  

   می آورد. این موضوع  شما را به فرمودۀ دوم کرزی
  بسازند: یکی در کابل یک دولت نا  دو دولتکرزی مدعی است، که خارجی ها می خواهند در افغانستان

توان و دیگری در بخش های دیگر افغانستان بنام حکومت طالبان. مبتنی برین مفهوم، در عمل تقسیم افغانستان 
ه بقسم دوامدار پرورش یافته و اکنون این یخواهد بود. بعد از خروج قوای شوروی این نظریه در امریکا و برتان
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بلند و د، که ایجاد دفتر طالبان در قطر وش گردمد. نباید فراداران آنها، هواداران خود را دارتمدر حلقات سیاسنظر 
، بر اساس توافق بین پاکستان و امریکا صورت گرفته بود، نه در نتیجۀ مذاکره بین ساختن بیرق طالبان برین دفتر

این کار مخالفت نمود، آنرا آغاز تجزیۀ رهبری کرزی، حکومت افغانستان با افغانستان، طالبان و پاکستان. به
 افغانستان دانست.

 ها  سومین موضوع تالشی های ناگهان قوای خارجی بر خانه های افغان هاست، که در آن نه تنها افغان
کشته می شوند، بلکه در خانه های خود بی عزت می شوند. یک روزنامۀ افغان بنام دعوت در ناروی، چند مدتی 

کر خارجی در اخذ نموده بود، که در آن یک مرد زابلی را نشان می داد، که عس یک مجله از، تصویری را قبل
، لباس اش را کشیده، لچ ایستاده قرار داده اند. زن های آن فامیل هم در آنجا نشسته بوده مقابل اعضای زنانۀ خانواده

 پوشیده بودند. هااند و روی خود ها را با کنج چادر
 

خیلی مهم اند و بنام منافع شخصی کرزی نمی تواند رد گردد. هم چنان غیر از منافع ملی، دیگر سه موضوع این  
امنیتی، در کشور ما متضمن صلح است، اما امضاء  موافقتنامۀ نمودن نامی هم بر آن مانده شده نمی تواند. امضاء

برای امریکا بعد از شصت سال  نمودن آن به سود مطلق یک طرف و به ضرر افغانستان نمی تواند صورت گیرد.
اما آنچه که افغان ها در  تالش زمینۀ حضور نظامی مساعد گردیده است، که افغان ها، با آن مخالف دید نمی شوند.

امریکا در جنوب آسیا، که به متحد بزرگ  ، تضمین صلح و تمامیت ارضی کشور می باشد.دنبدل آن می خواه
سکر جوان خود را بخشیده است، این خواسته را می تواند مطرح کند، که خود، یعنی به کسی که خون سه هزار ع

دست  از طالبان که برای منافع پاکستان می جنگند، به حمایت د، وی های خود در افغانستان خاتمه دهبه دست دراز
نماید، که امریکا هر تمویل می ی نباید فراموش کرد، که پاکستان طالبان را از همان پنجصد میلیون دالر د.بردار شو

نه هم نفع شخصی کدام کس  سال بخاطر مبارزه با تروریزم، به آنکشور می دهد. این خواست نه نا معقول است،
در بدل . لیکن درین مورد شایستۀ حمایت استاست. حکومت کرزی و حکومتداری او از عیب ها ُپر بوده و است، 

چشم احترام بنگرد و  ان صلح را تضمین کند، به تمامیت ارضی آن بهماندن در افغانستان، باید امریکا در افغانست
باز هم بر  به پاکستان تفهیم نماید، که آنقدر قوت ندارد که امپراتوری بسازد. با موجودیت چنین خواسته ها،

 د.منافع ملی شمرده شده، بناًء قابل قبول نمی باش امضاء توافق امنیتی تأکید ورزیدن، بعنوان یک موقف ضد
 

افغانستان و  تقیمسم مقابلۀ ازتجزیۀ افغانستان وحتی محو وطن ما از نقشۀ سیاسی جهان، کدام حرف جدید نیست. 
، ویسرای هند، ارچیبالد ویویل  1121و  1121در قرن نوزده، تا حال ادامه دارد. حتی در بین سالهای  برتانیه،

ن محمد زرملوال(. آ )بر اساس گفتۀ مرحوم غالم محو گردد.گفته است که افغانستان باید قاش قاش، از نقشۀ دنیا 
فغانستان، از جانب انستیتوت بین المللی مطالعات از ا روسهاوای قوج رخآستانۀ  گر، دریموضوع یکبار د

ضعیف  تک حکومیدرین کشور  ، روسهااین انستیتوت گفته است که پس از خروج  ستراتیژیک مطرح شده است.
باشد و والیات آن از جانب حکمای خود مختار اداره شود. چنین  داشته آن ارتباط فقط بنام اتیایجاد گردد، که با وال

گر کرزی می گوید ابنظر نمی رسد که درین مورد، در موضعگیری دول غربی کدام تغییر بزرگ رخ داده باشد. 
 ق بجانب است. رئیس جمهور حرف قابل پذیرش نیست، پس بحیث حکه این 

 

ر سکبه هیچ صورت قابل قبول نبوده، اما اگر در یک کشور هزار ها ع اتی آنهمردم ملکی و بی عرکشته شدن 
ختن مردم، عمل ضد اصول خارجی افتاده باشند، وقوع بعضی حوادث حتمی است. اما کشتن ناحق و بی غیرت سا

حاضر است، تا این حرف سوم را هم بپذیرد، هم چنین جهانی است، باید متوقف ساخته شود. در حالتی که امریکا 
بنظر می رسد، که حاضر به ورود فشار بر پاکستان است، تا به دست اندازی ها در افغانستان، خاتمه بخشد. معنی 

درین مورد از تأکید کرزی که با منافع علیای افغانستان  آن ادامۀ جنگ در افغانستان است. پس افغان ها باید،
 دارد، پشتیبانی بعمل آورند. مطابقت 

گری های اخیر، حال این یک حرف آشکاراست، که بین کرزی و امریکا اختالفات شدید موجود است،  پس از افشاء
است به  یاما صلح برای ما یک مسئلۀ ملی است. ازین مسئله بعنوان موضوع اختالف کرزی و امریکا ساختن، کار

ل در یک شرکت خارجی ا، بحیث ژورنالیست و حسی بی بی مانیټورنګدر ضرر افغانستان. )نویسنده در گذشته 
 ماور کلتوری است.(

  
 پایان 
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