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 11/11/2112                  سلیمان سعادت

 جمهور به امريکا از سفر رئیسمردم افغانستان  امید

جدی  11کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان مَورخ  حامد آگاهی حاصل گرديد، به نقل از رسانه هاطوريکه 

 .امريکا عازم آن کشور گرديد ۀمتحد ضالعطی سفری به ا

و بعضی ديگر از مقامات عالی رتبه آن کشور به امريکا  ۀمتحد ضالعادر اين سفر با بارک اوباما رئیس جمهور 

 . خواهد کردو گفت و گو طور جداگانه ديدار 

 ،، تجهیز و تقويت نیروهای امنیتی افغانستانلیتؤوروسه انتقال مسمبحث اصلی اين مذاکرات را مسايل مربوط به پ

 .امنیتی میان افغانستان و امريکا تشکیل می دهد ۀموافقتنامه دو جانب موردپروسه صلح و صحبت در و 

در  جنگی که امروز ،دان کرزی و ملت افغانستان به مراتب و مکرر اعالم داشته حامدگر چند رئیس جمهور 

افغانستان از طرف گروه های تحت نام طالب جريان داشته اصاًل ريشه اين نابسامانی ها و جنگ های طويل المدت 

به نمايش  را زيرا طالبان کسانی نیستند که دارای اهداف مشخص از خود . و طراحی می شود در پاکستان آبیاری 

و تجهیز شان  هنگفت، تمويل  مبالغباداران شان با اخذ مان های گذاشته باشند و بخاطر برآورده ساختن اهداف و آر

قربانی خواسته های  ،اریو انفج را با حمالت انتحاری  مردم و ملت خود و، صورت می گیرد سرحدآنسوی  در

 .بیگانگان می نمايند

، هاذهان عام تديدار و مالقادر اين به اين اساس حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان يکبار ديگر 

روشن خواهد ساخت که به اثر مداخالت  در رابطه به جنگ افغانستان راامريکا  ۀمتحد ضالعا خاصتًاجهانیان 

سرويس های استخباراتی و ثبات دايمی تَامین شود و اين  در افغانستان صلح  نمی خواهند  کهمنطقه  هایکشور

 ۀو از آنها به مثاب  کار گرفته سیلهوو گروه های شورشی به شکل  است که از طالبان  (.آی .اس .آی)آکستان يعنی 

تار آن در  ۀکه چرخهايی اند می نمايد يعنی طالبان مانند همان کاغذ پران  استفادهيک کاغذ پران و يک چرخه تار 

و در هر جای که  ارات کشور همسايه ما است که از آنجا به صوب افغانستان به حالت پرواز در آمده دست استخب

به شکل ساده  . را از آن طريق برآورده می سازند نمايند و هدف خود يشکه بخواهند باال یبخواهند پائین و در جاي

لب در مقابل جمهوری اسالمی و شريعت می دانند و تحت نام طا را حامی دين  تر اگر بگوئیم کسانیکه خود

 .آنها در پاکستان است ۀدکمافغانستان جبهه و سنگر گرفته اند آنها از خود کدام اختیاری ندارند بلکه چرخه تار و يا 

ات جهانی از مدت يازده سال به اينسو در جهت برآورده ساختن و تَامین صلح و ثب ۀو جامعامريکا  ۀمتحد ضالعا

که تولید و اياصلی  ءشاهد يک ثبات نسبی است اما منشا افغانستان که امروز ندخرچ دادتالش های وافر را به 

چنین  دو گپ است يا اينکه پرورش تروريستان و دهشت افگنان از کجا و توسط کی ها سازماندهی می گردد 

حالیکه به همگان در  يا اينکه با چشم کور و گوش ناشنوا به جانب پاکستان می بینند  آگاهی ندارند و اشخاص اصاًل

سازمان القاعده  ۀبرجستتاکنون تعداد زيادی از تروريستان شناخته شده و اعضای که باشد  و میثابت و هويدا بوده 

امريکايی به قتل  خاصدر خاک آن کشور توسط نیروهای ( اسامه بن الدن)شبکه تروريستی  اين رهبر از جمله

را در  آن کشور را به نمايش گذاشت که اين کشور از يکسو خود ۀدو روي ۀو چهر د ادعای ماستيؤکه م رسید

مبارزه علیه تروريزم با امريکا همنوا ساخته و از جانب ديگر در تولید و پرورش تروريستان و طالبان بخاطر برهم 

 .دريغ نمی ورزدو تالشی زدن اوضاع افغانستان از هیچ سعی 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saadat_s_omed_mardom_az_safar_karzai.pdf
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ولیت های امنیتی است که نیروهای ؤانتقال مس ۀث خواهد شد پروسکه در اين سفر روی آن بح اساسیموضوع 

ولیت امنیتی را نیروهای امنیتی افغان به عهده خواهند ؤافغانستان را ترک و مسمیالدی  2112 سال  خارجی بعد از

که نیروهای امنیتی افغان در شرايط کنونی غور مزيد می باشد اين است خور  درو تأنی که قابل  اما چیزی. گرفت

 . ه که اين خود يک نوع ضعف به نیروهای امنیتی تلقی می شودفاقد سالح های مدرن و پیشرفته بود

ت و تجهیزات نظامی بهره د که از امکانات تسلیحانفقیت نايل گردؤم و د به پیروزیننیروهای امنیتی زمانی می توان

قع به اين معضل اقدام به موامريکا  ۀمتحد ضالعاو انتظار می رود در اين سفر رئیس جمهور کرزی به   باشندمند 

 .نمايند

اجانب توان  به از تجهیزات کافی برخوردار نبوده گروه های اجیر و وابستهبا وجوديکه نیروهای دلیر امنیتی افغان 

مقابله و مبارزه با اين نیروها را نداشته از حمالت انتحاری، انفجاری و بمب های کنار جاده يی که هیچ صبغه 

 .بی گناه و بی دفاع را هدف قرار می دهند نداشته مبادرت ورزيده و مردمحتی انسانی شرعی و دينی 

ست که کشور پاکستان را بخاطر کشاندن طالبان ا اينامريکا  ۀمتحد ضالعابناًء در اين حالت توقع ملت افغانستان از 

به يقین کامل تَاثیرات مثبت را در روند صلح و آرامش دايمی بجا خواهد مايد چه اين کار به میز مذاکره متقاعد ن

 .آی .اس .و همان کاسه، يعنی جنگی که امروز در افغانستان از طرف آی خواهد بود همان آش ورنه  ،گذاشت

اين جنگ دامنگیر تمامًا کشورهای جهان نیز فردا  ،تحمیل شده و مردم مظلوم هر روزه کشته و بقتل می رسند

 .خواهد شد
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