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 82/40/8412          سیدهاشم سديد
 

 ، از آزادی و استقالل حرف بزنیماگر 
 !معنی اشغال هم روشن میشود

 

جای اين کلمه از کلمات آزادی و استقالل استفاده ه بهتر ديدم ب که کلمۀ اشغال ايجاد حساسیت می کند،  یياز آنجا
 !قل است يا نهو مست تا امروز يک کشور آزاد  8441نموده ببینیم که آيا افغانستان از سال 

فقدان  . نه آزاد است و نه مستقل تا امروز 1251ور که افغانستان بعد از کودتای هفت ثواقعیت امر اين است 
و امارت اسالمی طالب مانند  ربانی  و حاکمیت دار و دستۀ استقالل در زمان حاکمیت های چهارگانۀ خلق ـ پرچم 

 .آفتاب برای همه روشن است
بهتر است به يک سلسله اسناد و مدارک دست داشته و   8441قالل افغانستان بعد از سال و است برای درک آزادی 
یس حقارت و اسارت يک رئ ،اين عکس نشان دهندۀ خفت. ترين مدرک عکس زير است تازه . موجود توجه شود

انظار مردم  در است تقالل و حیثیت و اعتبار يک کشور و يک ملتنداشتن آزادی و اس ۀجمهور و به تبع آن نشان
هد خوا رت موجود در افغانستان با چنان جديت و ابهت از يک رئیس جمهور میوزير خارجۀ بزرگترين قد . جهان

به  . بفشارد ،ی را که تقريبًا چهار درجه از رئیس جمهور منصب پائین تر داردشخصکه قدم پیش گذاشت و دست 
آقای کرزی  و قابل ترحم  طلب ياری و دادرسی کند ـمستغیث ـ کسی که  ـ ، چهرۀ مستحیل ـ از حال خود برگشته

  !توجه کنید
بجايش، يک و نیم متر دورتر از رئیس جمهور ما قرار دارد و بجای اينکه قدم پیش بگذارد و  کیانی آقای اشفاق

دست دراز نموده  ،و قواعد ديپلوماتیک جهان احترام الزم را به رئیس دولت يک کشور بجا آورد مطابق نورم 
 .دـو بفشارن دـرنـیـدمت ايشان برسند و دست شان را بگـبه خ ،، آقای کرزیيک کشور ورـظر است تا رئیس جمهمنت

 بحث از احترام الزم يک کشور مستقل و آزاد است که از جانب امريکا بدان توجه می! نیست کیانی گله از اشفاق
 ! شود يا نه

 رد؟ ــیـگ یــوردی صورت مـــرخـن بـیـنـچ رـبـتـو مع ل ـقـو مست ا يک کشور آزاد ـا بـآي  ؟کنید ر میـــه فکــشما چ
رود و  ال میؤکه داشتن استقالل کشور ما زير س اينجاست

 .فتدا ها می مفاهیم ديگر، مانند اشغال بر سر زبان
و حال به بخش هائی يکی از تازه ترين مصاحبه های آقای 

با شبکۀ  ، باالترين مقام سیاسی کشور خويش،رئیس جمهور
نشر شده در خبرگزاری بست باستان،  تلويزيونی الجزيره،

که نشان دهندۀ عجز جناب شان در برابر ، 1228حمل 82
 : توجه میکنیم، نیروهای خارجی است

 

 !السالم علیکم: کرزی حامد"
 !وعلیکم السالم: احمد منصور
در طول اين مدت در برابر شما سه . تا کنون مدت دوازده سال رئیس جمهور افغانستان هستید 8441شما از سال 

ری که میان آوردن صلح و بازسازی کشوه هدف بزرگ قرار داشت که عبارت بود از نابودی القاعده و طالبان، ب
کدام از اين اهداف برآورده  شما هیچ ۀطول زمامداری دوازده سال اما دردر طی يک جنگ سی ساله ويران شده بود 

 چرا؟. نشد
امنیت و بازسازی، من در  تأمینسه هدفی که شما به آن اشاره کرديد يعنی از میان بردن طالبان، : کرزی حامد

 .مورد هر کدام آنان توضیح می دهم
. ز میان بردن طالبان نه ما و نه هم مردم افغانستان و نه حکومت افغانستان هیچ پروگرامی طرح نکرديمدر قسمت ا

زمانیکه من رئیس حکومت شدم، در آن زمان در قندهار بودم، در همان زمان به همه طالبان به شمول رهبر شان 
در اين رابطه . ما گردند ۀبخشی از جامع هدف من از اين کار اين بود تا طالبان مجددا و اعالن عفو عمومی نمودم 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadid_s_h_aazadi_o_esteqlaal_yaa_eshghaal.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadid_s_h_aazadi_o_esteqlaal_yaa_eshghaal.pdf
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امروز هم من آنها . من به شما می توانم بگويم که نه امروز و نه هم در آن زمان در فکر از بین بردن طالبان نبودم
 .مشترک در اين جامعه را انتخاب نمايند زندگیرا برادر می خوانم و امیدوارم که آنها با ما راه 

ی از يک. راستی هم ما کاری نکرده ايم و در اين راستا ما به مشکالت زياد مواجه هستیمامینت ب در بخش صلح و
جهانی به شکلی آغاز شده است که بايد  ۀها و جامع امريکايیم است که از طرف زاين مشکالت، جنگ علیه تروري

ر نگیرند و نه هم اين جنگ ها هدف قرا از آغاز اين جنگ استدالل ما اين بود که در اين جنگ بايد افغان. نمی شد
يست ها لی ترورافغانستان اين جنگ بايد علیه مراکز اصو ها  بلکه بجای افغان. در شهر ها و روستا های ما باشد

بنابراين من گفته می توانم که ما . افغانستان صورت گیرد و آن مراکز هدف قرار داده شود سرحداتدر خارج از 
 .اصلی اين جنگ نیستیم مسؤول

 اما اين جنگ در سرزمین شما درجريان است؟: مد منصوراح
 !سفانهأبلی مت: کرزی حامد
 د؟ــف سازيـوقــتـوانستید اين جنگ را مــی تـمـد، آيا نــوديـن جنگ رئیس حکومت بـاز ايــشما از آغ : منصور احمد
 .بلی من رئیس دولت بودم و مخالفت هم کردم: کرزی حامد

 ها کدام اقدامی از جانب شما نديديم؟ امريکايیما در برابر عملکرد های : احمد منصور
به  از آغاز رئیس جمهور مستقل ما قرار گفتۀ خودشان) .من مخالفت کردم. شما خبر نداريد! نخیر: کرزی حامد

 (تذکر از راقم ! گیرد جائی را نمی مخالفت شان کند، ولی جنگ مخالفت می با نوعی
 خره اکنون مخالفت کرديد؟باآل: احمد منصور

بیشتر  8442شروع شد در سال  8445از سال  امريکايیکم از کم مخالفت من در برابر اقدامات  ! نه: کرزی حامد
 .کامال علنی شد 8441گرديد و در سال 

 در رابطه به مذاکرات مخفیانه میان امريکا و طالبان نظر شما چیست؟: احمد منصور
بی ( اين کار)اعتراض خود را بلند کرديم زيرا  ما از آغاز با اين کار موافق نبوديم و علیه آن صدای: کرزی حامد

ها اين تماس ها را بدون اطالع حکومت افغانستان و شورای عالی صلح آغاز کردند که  امريکايینتیجه است اما 
 .برای هیچ جانب نفعی نخواهد داشت

 ؟ها ناراض هستید امريکايیآيا اين سخن به اين معنی است که شما از کار های : احمد منصور
ما به آنها بصورت آشکار نظر خود را بیان کرده ايم، اين را برای شان خاطر نشان  ! بلی بدون شک: کرزی حامد

صلح بايد از جانب افغانستان به پیش برده شود که اين کار هم به مصلحت افغانستان است و هم  ۀساخته ايم که پروس
 .برای موفقیت نخواهد داشتدر غیر آن اين کار هیچ شانسی . به نفع مردم افغانستان

 باشد؟ن قدرت رسانیدن مجدد طالباه ذاکرات، بـها از اين م امريکايیدف ـد که هـآيا شما نگرانی نداري: منصور احمد
  ...من از اينکه امريکا قصد بقدرت رسانیدن مجدد طالبان را داشته باشد اطالعی ندارم: کرزی حامد

ها تحمیل می شود به هیچ صورت در افغانستان شانس  ر افغانآن راهکار ها و سیاست هائی که بشکل دسیسه ب
 .ه توسط شوروی ها و چه در آينده توسط ديگران باشدـا توسط انگلیس ها باشد چـکار هـه اين راهـدارد چـوفقیت نـم

 با وجود حضور دوصد هزار سرباز خارجی هنوز هم اشغال شده نیست؟: احمد منصور
 .اين سوال شما جواب می دهممن به ! به من گوش بدهید: کرزی حامد

ما با . جهانی مورد پسند ما نیست اما اين کار به هیچ صورت به معنی اشغال نیست ۀبعضی از عملکرد های جامع
بعضی از کار های آنها اختالف داريم، گرفتن تمام کار ها در انحصار خود، بمباران خانه های مردم، مداخله در 

اين  ۀاينها همه کار های زشت است که آنها انجام می دهند اما هم... ه در انتخاباتامور داخلی ما، مداخله بیشرمان
 .کارها هم به معنی اشغال نیست

 یاورده اند؟ـادی نـی و بربـدر اينجا تباه ا ـهـد، آيا آنـده انـاهی و بربادی آمـبـجا برای ت اما آنها در اين: منصور احمد
آنها می . اعالم نموده اند ینها اهداف خاص دارند که آنرا علنآ. ماجازه بده تا حرف خود را تکمیل نماي: کرزی حامد

اما بدون شک آنها اهداف ديگری هم دارند اما افغانستان هم . گويند که ما در اينجا برای مقابله با تروريسم آمده ايم
 .مصلحت های خود را در نظر دارد و بخاطر اهداف خاص خود کار می کند

 .، ناتو و ايساف به افغانستان دارای ابعاد مثبت و منفی استامريکايیآمدن نیروهای ! بلی
 ابعاد مثبت آن چیست؟: احمد منصور

سرک حلقوی ما تکمیل گرديده که  ۀوضع اقتصادی فعلی ما نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است، شبک: کرزی حامد
ون های زياد داريم، مکاتب داريم، سیستم افغانستان هیچگاه اين کار صورت نگرفته بود، ما امروز پوهنت تأريخدر 
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آينها در افغانستان با حضور نیروهای  ۀصحی داريم، محیط زيست خوب داريم، نظام تعلیمی خوب داريم، هم
 .خارجی بمیان آمده است که همه کارهای خوب است

 در مقابل اينها تلفات شما چقدر است؟: احمد منصور
آنان در امور داخلی ما از مسايلی  ۀر زياد است، کشتار مردم غیرنظامی و مداخلبدبختانه تلفات ما بسیا: کرزی حامد

 .است که از آن رنج می بريم و بارها علیه اين اقدامات شان احتجاج نموده ايم
آنان در امر کمپنی های امنیتی وساير مسايل که بار ها موجب  ۀآنان در انتخابات و يا مداخل ۀبعنوان مثال مداخل

 .اض و احتجاج ما گرديده و در بعضی موارد هم موجب اصالحات شده استاعتر
کابل بانک تقريبا يک ملیارد دالر اختالس  ۀافغانستان يک کشور غرق در فساد است، تنها در قضی: منصور احمد

اين رابطه ها را متهم می نمائید که در گسترش فساد در افغانستان دست دارند؛ در  امريکايیشما ناتو و ... گرديد
 حقیقت چیست؟

 !اينها همین کار ها را می کنند! بلی بلی: حامدکرزی
 !آنها همین نظام فاسد را تاسیس کرده اند که شما رهبری آنرا بعهده داريد: احمد منصور

 ...افغانستان بسیار پیچیده است و ممکن نیست با جمالت کوتاه آنرا واضح ساخت ۀقضی: کرزی حامد
از جانب خارجی ها به مقامات حکومتی داده می شود ويا برای بعضی از جهت های سیاسی قرارداد هائی که 

ما در جهت اصالح . بخاطر نفوذ در نظام داده می شود، برای ما روشن است و بصورت آشکار صورت می گیرد
نواقص بخشی از  آن کوشش کرده ايم اما تاکنون در از میان برداشتن آن عاجز بوده ايم اما در آينده اصالح اين

 .اصالحی من خواهد بود ۀبرنام
 شما در قرارداد های ملیاردی چیزی نرسیده است؟ ۀآيا به خانواد: منصور احمد
 !نه: کرزی حامد
 پس کدام دست اندرکاران دست به فساد می زنند؟: منصور احمد
گفتند که می خواهیم به  ها اين کوشش را کردند و به من امريکايی! خواهش می کنم اجازه بدهید: کرزی حامد

شما بخصوص برادر تان اينگونه قرارداد ها را بدهیم اما من مانع اين کار آنان شدم و گفتم که شما چرا اين  ۀخانواد
 .کار را می کنید؟ شما با خريد مقامات باالی کشور ما تالش داريد تا فساد را در میان ما رايج سازيد

آنها به من گفتند که . شما اين قرارداد ها را به من نشان دهید که ببینم چگونه قراردادهاست بعد به آنان گفتم که
 ...اکنون قرارداد ها تمام شده 

شما آنها را بیرون کرده نمی توانید بلکه آنها خود شان تا پايان سال آينده قوت های خود را بیرون می : احمد منصور
 .کنند

 .خود را خارج می کنند نه همه رابخشی از قوت های : کرزی حامد
در نیويارک تايمز  David Ignatius امريکايی ۀيک نويسند ،بعنوان آخرين سوال در رابطه به فساد: احمد منصور

اين پول به کدام راه . ملیارد دالر رسیده است 54نوشته است مصارف نیروهای افغان در طول ده سال گذشته به 
 رفته است؟

 ول فقط به نیروهای افغان مصرف شده است؟اين پ: کرزی حامد
 154امنیت در افغانستان، اما بخش اعظم آن در آموزش  تأمیننه تنها به نیروهای افغان بلکه برای : منصور احمد

 .هزار سرباز افغان به مصرف رسیده است
آنها باالی  در اين رابطه دو موضوع جدا از هم وجود دارد؛ يکی مصارف مجموعی امريکاست که: کرزی حامد

 .نیروهای خود در افغانستان مصرف کرده اند که به خود شان مربوط است
 ورد آن هیچ معلومات نداريد؟ـدار و مـقـورد مــرد که شما در مـیـوری صورت می گـاين مصارف ط: منصور احمد
  .ما اين کار را تحمل می کنیم: کرزی حامد
اکتوبر گذشته طی يک مقاله نوشته بود که  2و در يک عضو گروه بین المللی بحران کانديس روند: منصور احمد

 .افغانستان دچار ناامنی و خشونت خواهد شد 8410 بعد از خروج نیروهای خارجی در آخر
افغانستان بار ديگر  8410گفته است که بعد از سال ( جیل دورونسور)کارنیگی  ۀبه همین شکل يک عضو موسس

به نظر شما بعد از خروج . ار ديگر در اين کشور به قدرت خواهند رسیددچار جنگ داخلی خواهد گرديد و طالبان ب
 نیروهای خارجی افغانستان به چه سرنوشت گرفتار خواهد شد؟

 .به نظر من اين سخنان همه بخشی از جنگ تبلیغاتی است که براه افتاده است: کرزی حامد
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 اين تبلیغات را چه کسی براه می اندازد؟: منصور احمد
آن کشور هائی که در افغانستان درگیر اند و می خواهند بعد از خروج نیروهای خارجی در کشور ما : کرزی حامد

اين حرف تازه ای نیست، آنها از . فضائی را بمیان آورند تا افغانها را برای همیشه محتاج کمک خارجی نگهدارند
 ...ن عوامل را شناسائی کرديمما بصورت تدريجی اي. آغاز می خواستند تا حاکمیت ما را برسمیت نشناسند

مرا شهردار کابل می خواندند در حالیکه بیرق افغانستان در تمام کشور در اهتزاز  8448بعنوان مثال آنها در سال 
از يکطرف افغانستان تا سمت ديگر آن، تا سرحدات ايران و پاکستان بیرق ما در اهتزاز . حتی در سرحد چین. بود
 .شد اما باز هم آنها مرا شهردار کابل می خواندندقانون اساسی پیاده . بود

در آغاز من فکر می کردم که آنها نمی دانند اما بعد متوجه شدم که آنها می دانند اما بصورت قصدی برای تضعیف 
 .ما علیه ما دست به چنین تبلیغات می زنند تا ما را محتاج خود نشان دهند

 .امريکا می خوانند ۀبی شما را دست نشاندآنها حاال هم در مطبوعات غر: احمد منصور
 امريکا يا شهردار کابل؟ ۀدست نشاند: کرزی حامد
شما به کشور تان چه کرديد؟ همه مردم می بینند که شما هیچ کاری نکرديد، خارجی ها هم شما را : منصور احمد

 .را تحقق ببخشندبعنوان يک سمبول به قدرت رسانیدند و می خواهند با استفاده از شما اهداف خود 
همه افغانها شد، تمام جهت هائی که با هم درگیر  ۀدر تحت رهبری من افغانستان خان! بسیار خوب: حامدکرزی

مجاهدين سابق، کمونیست ها، بعضی از طالبان، . جنگ بودند و از هم فرار می کردند، حاال در کنار هم نشسته اند
افغانستان بر بیناد يک قانون اساسی گرد هم آمدند و  ۀا از گوشه گوشعلما، زنان و مردان، بصورت کلی همه افغانه

امروز ما يک حکومت ديموکراتیک داريم، آزادی بیان و فکر داريم، و . مشترک خود می دانند ۀافغانستان را خان
  .بیرق ما در تمام دنیا در اهتزاز است

که  ،دنولی آقای کرزی بخش اول آنرا چنان ناشنیده میگیرد که اين سئوال دو بخش دارد، نخوانندگان عزيز ما میبین)
 (راقم. گويا چنین سئوالی اصاًل وجود نداشته است

 ها؟ امريکايیبرای مذاکره با شما خواهد بود و يا با  (دفتر طالبان در دوحه)  اين آدرس: منصور احمد
 ...مذاکره با ما باشد صلح افغانی باشد در آنصورت بايد آدرس رسمی برای ۀاگر پروس: کرزی حامد

رئیس کمسیون انتخابات در نوامبر گذشته گفته بود که رهبران طالبان هم می توانند تا در انتخابات : احمد منصور
اين کار چگونه . خود را کانديد نمايند و حتی می توانند خود را به رياست جمهوری هم کانديدا نمايند 8410سال 

 یر جنگ هستید و آنها را تروريست می دانید؟ممکن است زيرا شما با آنها درگ
اگر طالبان تروريست نیستند يا با )!ما آنها را تروريست نمی دانیم بلکه برادران خود می دانیم! نخیر: کرزی حامد

 !به افغانستان بايد بی بنیاد باشد امريکايی تروريستان همدست نمیباشند، پس مجوز ملل متحد برای اعزام عساکر
 (راقم
 .جناب رئیس جمهور از سخنان شما و حوصله مندی تان بسیار تشکر: د منصوراحم

 ".از شما هم تشکر: کرزی حامد
اينک به صحبتی . آقای کرزی را خوانديد يات، نظرامور کشور ماان در امريکايیمداخلۀ  موارد مختلف در خصوص

 :آقای قانونی در ايامیکه رئیس شورای ملی کشور بودند هم توجه کنید
  

 آيا افغانستان اشغال شده است ؟
، موضوع قابل توجهی که درجلسه روز (afghanpaper)به گزارش بخش سیاسی شبکه اطالع رسانی افغانستان 

دوشنبه پارلمان کشور به مشاهده رسید، ترک صحن علنی مجلس توسط نمايندگان مردم کنر ، ننگرهار ، لغمان و 
 .ن غیر نظامیان در واليت کنر صورت گرفتکاپیسا بود که در اعتراض به کشته شد

 .اين نمايندگان از کشته شدن غیر نظامیان درکشور ابراز نگرانی کردند
غیر نظامی  12نمايندگان کنر می گويند که نظامیان خارجی در يک عملیات در ولسوالی نرنگ اين واليت بیش از 

 .ندبگفته انان هشت تن از کشته شدگان دانش آموزان هست. کشتند
پارلمان کشور محترم محمد يونس قانونی در زمینه ابراز داشت که بارها مجلس نمايندگان در رابطه با قانونی  رئیس

اما با وجود تاکید ها تا کنون دولت اين طرح را . ساختن حضور نظامیان خارجی در کشور از سوی دولت شده است
 .بهمجلس نمايندگان نفرستاده است

جمهور در باره يافتن راه های حل اين  رئیسايد که بايد شماری از نمايندگان ، قوه قضايیه و اقای قانونی می افز
 .پديده گفتگو کنند
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ً  پارلمان گفت  رئیس جممورتان حل  رئیسايکاش اين مساله به تلفن . ايکاش اين موضوع به تلفن من حل شود:
 ً.مال عنوان می کنیمتاسفانه مشکل پیچیده تر از چیزی است که ما و شما فع. شود

جمهور کشور  رئیسبیان داشت که موضوع مهمتر از صالحیت های حتی  ینامروز جناب قانونی بصورت عل
 .است

جمهور هم در زمینه قانونمند کردن حضور و عملکرد نظامیان  رئیسبا اين وصف اين سوال پیش می ايد که وقتی 
 !حیت خواهد داشت؟ آيا اين نامش همان اشغال نیست ؟خارجی صالحیت ندارد ، پس چه مرجعی در زمینه صال

امنیت ملی و ديگر مسوالن امنیتی وحتی قضايی ما اعالم نموده بودند  رئیسقبال بارها وزير دفاع ، وزير داخله ، 
که در مورد عملکرد و حضور نظامیان خارجی ازهیچگونه صالحیتی برخوردار نبوده وحتی اظهارنظر هم نمی 

پارلمان هم اعالم داشت که اين حتی در  رئیساما زمانی که . د ، تا اندازه ای برای مردم تعجب اور بودتوانند بکنن
جمهور هم نیست ، بیشتر در مردم ايجاد شبهه خواهد کرد که پس اينها بنام دولتمردان اين خاک  رئیسصالحیت 

  فساد اداری دامن بزنند ؟شور و چکاره اند و فقط صالحیت دارند که بر رشد مواد مخدر و غارت ک
 :اين مطلب را . ور وضوح منعکس کنندۀ استیصال اين نهاد دولتی در برابر خارجیان استاظهارات آقای قانونی بط

والن امنیتی وحتی قضايی ما اعالم نموده بودند ؤامنیت ملی و ديگر مس رئیسقبال بارها وزير دفاع ، وزير داخله ، "
تی اظهارنظر هم نمی نظامیان خارجی ازهیچگونه صالحیتی برخوردار نبوده وحکه در مورد عملکرد و حضور 

بیچارگی دولت را در برابر خارجی وابستگی و برای اينکه  ،".، تا اندازه ای برای مردم تعجب اور بودتوانند بکنند
ور شدم تا خوانندگان ما، ها بیشتر برجسته نموده باشم، با آنکه در باال به اين مطلب اشاره شده است، مجددًا يادآ

بخصوص آنهائیکه از استقالل و آزادی کشور ما طی کم و بیش سیزده سال دم میزنند، بهتر تعمق کنند که کشور ما 
 !چقدر مستقل و آزاد است؟

تألیف   "فرهنگ جامع سیاسی"تعريفی از اين مفهوم را از  در اخیر میخواهم برای روشنتر شدن مسئلۀ استقالل
 :ی به عرض خوانندگان محترم برسانمطلوع محمود

 استقالل " 
معنی مترادف اين واژه در فرانسه و انگلیسی عدم وابستگی است و در معنی آن در فرفرهنگ های مختلف آمده 
است که تنها استقالل سیاسی برای تعريف يک کشور مستقل کفايت نمی کند، زيرا وابستگی اقتصادی و فرهنگی 

کشور های ديگر عماًل استقالل سیاسی آن کشور را هم محدود می کند و از آزادی عمل اين يک مملکت به کشور يا 
 ."در تعیین خط مشی سیاست خارجی خود جلوگیری می نمايد

نیروهای ناتو و ائتالف و کشور های اقتصادی و نظامی افغانستان به  و در خصوص وابستگی سیاسی، فرهنگی،
 وضع اقتصادی : "همین کافی است که آقای کرزی می گويد افغانستان، ، صرف نظر از حضور آن ها درغربی

افغانستان هیچگاه  تأريخسرک حلقوی ما تکمیل گرديده که در  ۀفعلی ما نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است، شبک
زيست  اين کار صورت نگرفته بود، ما امروز پوهنتون های زياد داريم، مکاتب داريم، سیستم صحی داريم، محیط

آينها در افغانستان با حضور نیروهای خارجی بمیان آمده است که همه  ۀخوب داريم، نظام تعلیمی خوب داريم، هم
 ."کارهای خوب است

و اما در بارۀ استقالل سازمان ملل متحد توقع من از اهل خبره و سیاسیون کشور اين است که کمی به کیفیت و 
از جمله . موجوديت آن دقت کنند تأريخريکا، در اين موسسه در طول کمیت نفوذ کشورهای غربی، بخصوص ام

بايد به اين نکته دقت کرد که اگر مقصد جنگ با تروريست ها  و از بین بردن النه های آنها است، چرا اين جنگ 
ندارند که مگر ملل متحد و غرب خبر ! تروريستان، يعنی پاکستان، اعالم نمی کنند؟اصلی را با حامی و پناه دهندۀ 

؛ و افغانستان در اين میان خود قربانی يک حامی اصلی گروه های تروريستی در جهان حکومت پاکستان است
 ؟؟توطئۀ منطقوی و جهانی شده است

 
 پايان

 


