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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                           م١٩/٠٣/٢٠١٠                                               هـّاجِسراج َو
  

  !آن گونه که ما می بينيم
  سالتردارای  وطنخواه  وديد واحساس افغانانِ رزـطآيا 

  جريانات افغانستان، وقايع  ودرمورد 
  ؟شدنمی تواند قابل توجه با

  )بخش اول( 

  کرزیطالبان و
 

شديد ترين دراثر(  »طالبان«  مشهوربه - بی نهايت افراطی-یسقوط دولت قرون وسطايی گروهبعد ازحامدکرزی که 
کرسی رياست جمهوری  گناه، مردم بی نقاتالشدن تارومار، بعداز ، يعنی)حملۀ نيروی هوايی امريکا به افغانستان

طالبان آشام  خونگروه  به  زمام دولت را دوباره  تا امروز، درتالش بوده است... اشغال کرد )رقانونیه طورغيب(را
  ! باخوشی استقبال می کند ،کنندۀ مدنيت-تباه ِ اين هوس   ازرئيس جمهورامریکاتعجب می بينيم که  وبا ...بسپارد

 - جمهورافغانستان ازطریق ویدئورئيس... «:  گفتحامدکرزی درهمين اواخر، دريک جلسۀ خبری سخنگوی 
 به رئيس جمهور امریکا معلومات داد و آقای اوباما، با قاطعيت، ،جذب مجدد مخالفان کنفرانس، دربارۀ آشتی و

  .»دنمورا ازبرنامۀ جذب مجدد طالبان، اعالم  پشتيبانی خود
اخته اند،  چرا به آرای ملت را نشن) منجمله کرزی(کابينه اش هنوز طالبان   و اوباما  عرض شود که اگر آقای

، دست عناصر پليد پارچه پارچه شده از  خون آلود وِ تجربۀ آن کشور افغانستان ـ خاصةً  صاحبان فهم ودانش و
  اتکاء نمی کند؟  رجوع و

و به خواسته های قانونی وانسانی ملت  افغانستان وارد نشويد، عمق قضایای، تا زمانی که جناب شما به آقای اوباما  
بارۀ افغانستان به  درمورد طالبان، حتی  سياست و پالن های پشت پردۀ کابينۀ شما در هرگونه طرح ووجه نکنيد، ت

  .  خواهد بودنقشی برآب، لـُکطور
 جنبش اصالحی به يک )ینسب(توجه  -یک:  خالصه کرده استدو نکتهرابه کرزی ِ   خاصتالش ، پرسـِدیت ااسوشی
قدرت ) در رأس(را   به خواسته های جنگساالرانی که او)بی نهایت جدی(توجه  -ديگردو  .تقاضای رسمی امريکادراثر

   : نگهداشته اند
 " President Hamid Karzai is trying to serve two masters: U.S. officials demanding reform and warlords who 

have kept him in power." 
آلۀ دستِ  حکومتِ    وpuppetپوپت  ( کرزی حامد استداللو  منطق با توجه بهتوانيد شما افغانستان را ابدًا  نمی 

 که درطول هشت سال گذشته برای اکثريتِ  قابل توجه مردم افغانستان،  چپن اشِ رؤیت و ،)شما و پریزیدنت بوش
  راقعی مردم افغانستانشما بايد مانند طبيب حاذقی  زخمهای وا... ، بشناسيداستشده نفرت انگيز وناراحت کننده 

.  نشنويد، تشخيص آن برای شما بی نهايت مشکل خواهد بودخودِ مردمزبان  ازرا درد مردم   اگرولی... درمان کنيد؛ 
 پرستار نه تنها ...نداصالً  خط مشی نداشته انه حاال،   نه درطول سال های تلف شده، وحواريون اش که باهمه کرزی

زبونی ملت  حقارت و وچارگی يب مرض و فقر و بدبختی و غم و ه خود انگيزۀ درد ومشکل گشای مردم نيستند، بلک و
  ...حضور وجدان عرض کردم به تحریک واين نکته را ... شده اند
 نه به پول شما و سلم و آشتی شما اهميتی قايل هستند و نه به صلح و - طوری که مردم افغانستان شناخته اند-طالبان

 از يا پايين تر طالبان، کمتر !...افغانستان ايجاد شده است در» بوش« ذوق پريزيدندت  کرسی هايی که به شوق و
.. .ء به قهقراکشاندن شان  ومدنيت امروز از مليون نفوس افغانستان٢٥نِ حدود و دورکرد نهی و رسيدن به کرسی امر
 ِ به علتی که دين (نبودهمذهب  ، دين وبا اکثریتِ  قاطع مردم افغانستان يگانه نکتۀ مشترک طالبان .چيزی نمی خواهند

خاين از  مفسد و  همه گروه های پليد وِ ميان رفتن ، بلکه از) استآدم نماافراطی ترین شياطينِ تلقينات   الهامی از،طالب
  .  استتان افغانس دولتیِ رأس حکومت و مقامات

که  عنصرمتضاد را  می خواهد دو- بايد داشته باشدیا با همه فضايلی که دارد، -پریزیدنت اوبامامتأسفانه، حکومت   
دريک ... جان هزاران انسان افغان و امريکايی باصرف وقت و انرژی و دالر وهمدگررا به شدت نفی می کنند، 

  ...  راجنگساالران و بانطال : باهم بياميزدمذبوحانه را هردو دست گيرد و
کنند، انتخاب ، يکی را دو عنصرپليد سخت مجبورشوند که بين اين مردم افغانستان بايد بداند که وقتی   آن حکومت
دست دادنی هستند،  را از  خودمدنيتِ  تخيلی حتی -تاريخی همه افتخاراتِ  درهردوحال، مسلماً   طبعاً  ومی دانند که 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 بنده بنده و امثال  آنگاه... (ترجيح می  دهند  طالبان را خود،درهم ریختۀ اميت ارضی کشورای بقای نسبی و تمبر اما
  )!ع همين مردم قرار خواهند داشت نيز درجم
ردم بی گناه  مکشتن ِ  ضياع وقت و پالن و مصارف اضافی و طرح و برهرمّدـَقـُمدارای صالحيتی هستيد،   شما، اگر

 ،... صورت گرفته و موفقيت هايی به دست آمده استییپيشرفت هاغانستان اف  که گويا دراغفال جامعۀ جهانی و
 به منازل شان یا   سوق دهيد ومحاکم عدلی گردد، به ُميـَسر را به هرقيمتی جنایت کارانِ  دولت  وجنگساالران

محاکمه شوند، نایت پيشه های دولت ممکن است عنقریب ج احساس کرد وقتیکرزی  :  کهآيا متوجه نشده ايد. بنشانيد
 به تصویب طوری را» مصالحۀ ملی« هدایت داد تا قانونِ ) درپالمان(فوراً  به مزدورانِ  خود  خود را معلق دید  و

تا تصور  انداختِ  پارلمان  را برگردنتقصير: يعنی. (..رتی احساس نشودو ضراو  خودِ ءحــکه به توشي برسانند 
اين   درکه... دادمعصوم و بی غش جلوه  را پاک و خود   و...! بوده است  فيصلۀ ملت طبعاً ، فيصلۀ آنان کهشود 
  !)» بنده بی دخل است  « معامله

 صلح به افغانستانی ِ موفق به آوردن، المللی همه قوای بين بامحال است شما ،  اصلِ  مسلم  به جز توجه به همين 
 زده و زخمی و سوخته و )... اموس مردمن  به حقوق وتوسط همين جنگساالران و دزدان و متجاوزان(شوید که 

 . ویران و بی ثبات گردیده است
  

بخشِ  دوم این سلسله، اشاره به جزیياتِ  حل ناشدۀ افغانستان و(  )انواع تهاجمات فرهنگی خواهدبود   
 

  داردادامه 
  
  
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


