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  3ز ا 1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

نده تانی نويس دای اکادميسن سيس اريخ                                       کاندي    19/ 06/ 2008      ت
 

  افغانها را تور داد  ت ملیااحساسيکبار ديگرکرزی 
  

دهار سفرنمود و در        يس جمهور افغانستانئر ،یحامد کرز اه خود قن ه زادگ انی ب يک سال وششماه  قبل باری  بطور ناگه
د   یبان دست دارد و م دولت پاکستان در شورش طال: گفت  صريحًا بامردم قندهارطی يک سخنرانی تند ديدار خود خواه

ات       بود ینخستين بار اين .بگيرد یافغانستان را به بردگ ين صراحت و احساس ا چن تان ب دولت   ،یکه رييس جمهور افغانس
را   تهم ک      یب  یپاکستان را به تالش ب تان م ات کردن افغانس ا  .درثب ان، امروز: "گفت  یکرز  یآق تان  جه ه  یافغانس ه   را ک ب
ا هميشه        یول ،کند یآباد م پاکستان داده بود، دوباره د ت ا باي ه م داده ک پاکستان هنوز اين نيت را نسبت به افغانها از دست ن

د     یتالش دارند بخش  یجمهور افغانستان افزود که مقامات پاکستان رييس." غالم باشيم تان را تصرف کنن . از خاک افغانس
اريخ کشورش گفت   یکرز  ه ت اره ب ا اش ا ": ب ه پ د ک د بدان ور  یخيل یپاکستان باي ا یاز امپرات زرگ در افغانستان  یه ب

  ".شکسته است و پاکستان نيز هيچ گاه به اهدافش در افغانستان نخواهد رسيد
ن کشور      ٢۵قندهارسوگند ياد نمود که اگر پاکستان در شهر یبا اشاره به شدت حمالت انتحار یکرز یقاآ ردم اي ون م ملي

يس  .که غالمی پاکستان را بپذيردرا هم بکشد،بازهم يک نفر پيدا نخواهد کرد  رد   ري د ک ان  :جمهورتاکي ه مکاتب و    یکس ک
ر معلمان، و زنند  یرا آتش م یمراکز آموزش ر ان، انجني انيون را م  داکت تند    یان و روح ان نيس ند، افغ ر  ": گفت  او .کش اگ

ا         یبدانم که راه ديگر ه ه ا را در خان ه م دارد و منتظر باشم ک ن مرگ د     یوجود ن ان بکشند، اي است و   یغيرت  یر ب م
ه شد  (.را قبول نکرده است یغيرت یافغانستان هيچگاه مرگ در ب د ) سخنان کرزی با کف زدنهای ممتد بدرق  یکرز  حام

يس جمهور پاکستان تالش م      د   یبا تاکيد بر اينکه پرويز مشرف ري دنام پشتونها را کن د،  ب ق       نماي يار دقي ه بس ه يک نکت ب
ا آ سپس نام  و خواهد با اين تالشها پشتونها را بد ید ماسالم آبا :"گفت ومهمی تماس گرفته  خط   یهر دو سو   را در نه
  "ديورند سرکوب کند

ی       آقای کرزی  ان است، ول تان وجه ه افغانس بارها فريا کشيده است که پاکستان مکرز اصلی پرورش و صدورتروريزم ب
نفرانس خبری  در کابل نارضايتی خود را از  در يک کباالخره کرزی .هيچگاه جامعه جهانی به فرياد او گوش نداده است

ن کشور، همکاری       بين المللی عملکرد جامعه  ابودی تروريسم در اي ه ن در افغانستان ابراز کرد و گفت که جهان در زمين
جهان  : "او گفت .  وی افزود که جنگ عليه تروريسم تنها در داخل مرزهای اين کشور محدود مانده است . جدی نمی کند

جاهايی فشار وارد کند که تروريست ها در آنجا آموزش می بينند، به آنها پول داده می شود و ذهنيت های ضد     بايد به 
او گفت ظرف    ."ولی حاال جنگ عليه تروريسم تنها به خاک افغانستان محدود شده است . افغانستان به آنها تلقين شود

ه          ۶٠٠نزديک به ) ٢٠٠۶منظور ماه جوالی (کمتر از يک ماه گذشته  ا هم زود اينه د و اف تان کشته شده ان ر در افغانس نف
ی کشته می شوند       ا نيروهای دولت ان و ي ام طالب ر ن ه های مختلف و زي ه بهان ه ب تند ک ان هس ی سی   .شهروندان افغ ی ب ب

اد     گزارش دادکه  ان انتق ا طالب ا آرامی   ميکندرييس جمهور افغانستان در حالی از سياست های جهان در مبارزه ب ه ن ا   ک ه
جوالی ٢٢بی بی سی . ( در اين کشورش افزايش چشمگيری يافته و در آن صدها نفر ظرف ماه های گذشته کشته شده اند

٢٠٠۶(  
يک نشت مطبوعاتی   جون پس از يازگشت از کنفرانس پاريس در ١۵روز جمهور افغانستان سيير ،یکرز حامدباالخره 

  .توجه جامعه جهانی را متوجه پاکستان نمودو "حمله کردبه  ديپاکستان را تهد" ، سخنانی تنددريک بارديگر
تان کرزی حامد ان  اني حام'و  یبه طالبان پاکس ه اگر حمالت ا    ' آن تان پا    ني هشدار داد ک راد در خاک افغانس د، ين اني اف ا   اب ب

 . روبروخواهندشد افغانستان واکنش شديد
را در خانه  یاهللا محسود و مالعمر پاکستان تيبار ب نيا"گفت که افغانستان حق دفاع از خاک خود را دارد و  یکرز یآقا
د   نيجمهور افغانستان گفت که ا سيير." دهد یهدف قرار م شانيها اشاره  . افت يحمالت آغاز شده و همچنان ادامه خواه
ا يآمر یروهاين ريمورد، ظاهرا به حمالت اخ نيدر ا یکرز یآقا د       يیک ه چن ود ک ه خاک پاکستان ب  هازدي و  یشورش  نيب

ل رس   تان  ( یخارج  کي : "گفت کرزی  . دنديسرباز ارتش پاکستان در آن به قت ان پاکس ه خود حق م    ) یطالب د عل  یب  هي ده
م حق دار  ا ه د، پس م اد کن تان اعالم جه ه ها نيا ميافغانس راد را در خان انياف رار ده ش روز، ... ميهدف ق تان ام افغانس

 ." رددارد و هم جرات اقدام دا ليم صدا دارد، هم وساه) افغانستان(امروز  ست،يصدا ن یب روزيافغانستان د
ه      م،يشو  یکشته م  نجايبه هر حال ما در ا: "افزود یکرز یآقا ر است ک دم پ  کي پس بهت ا     شتر يق ه و خود را در آنج رفت
ه شود        م،يخود را بکش) پاکستان( تان گرفت ه افغانس ه ب و حمل ه داد  و." تا حداقل جل ئله جد   ني ا: "ادام  یرو است، از  یمس

  )٢٠٠٨جون  ١۵ یس یب یب (."را تحمل کرده است بتيمص نيسال ا یافغانستان س. شود یعواطف و احساسات گفته نم
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از شمال موردحمايت وسيع مردم افغانستان، بشدت احساسات ملی را دامن زد واين موضع گيری رئيس جمهورافغانستان 
وائی بر      ی همن ورقرارگرفت وحت اغرب کش رق ت وب واز ش ا جن وی      ت تون آنس رای پش ی گ زاب مل ران اح ی از رهب خ

رد   اد         .خطديورند رانيز بخود جلب ک راه افت ز ب ات بضدمداخالت پاکستان تظاهراتی ني جورج بوش   . ودر برخی از والي
  . تلويحًا موقف کرزی را تائيد کرددر انگليستان، نير رئيس جمهورامريکا 

رزی را از روی ا  خنان ک ات سياسی س ه برخی از حلق دی او  گرچ اب بع رای انتخ انوری ب را م د وآن حساست تعبيرکردن
ا       . قلمداد نمودند، مگرمعلوم ميشود که اين بارسخنان کرزی از وزن بيشتری برخورداربود ه تنه ار ن ن ب سخنان کرزی اي

ورد حمايت کش     ور مورد استقبال گرم مردم افغانستان که از دست مداخالت پاکستان دل پرخون دارند قرارگرفت، بلکه م
با وضاحت وصراحت خواهان حمله برپاکستان   استراليا يک عضو موثر ائتالف ضد تروريزم نيز قرارگرفت وآن کشور

 .گرديد
ه روز   ايدولت استرال :که نوشت  فرانسه یآژانس خبر نبه  کي ب ان   )٢٠٠٨/ ۶ /١۵(ش ه جه ا در راه    یاز جامع خواست ت

ر ضد شورش    عيوس اتيعمل کيانداختن  ا من  انيو بزرگ ب ا        یلياطق قب تان ب ا افغانس م مرز ب متحد   گر يد کي پاکستان ه
ا   ني ا ري در غ يیايبه گفته دولت مردان استرال رايز ،دونش ا ا  یآرام  صورت ن ا    ني ا زه ه س اطق ب ا   ريمن ره   یقسمت ه ک
 .خواهد کرد تيسرا زين نيزم
را  یخطرات  انيشورش نيگفت که ا تياسم فنيست ايخارجه استرال ريوز ا ين یرا ب ه     یخارج  یروه تان ک تقر در افغانس مس

اد يشوند ا یشامل آن ها م زين يیاياسترال یروهاينفره ن يک هزارلشکر  رد   ج د ک ر     یو. خواهن ا شبکه خب ه ب ترال  یک  اياس
 .ميمختار کامالً  نگران هست ودمناطق خ نيکرد گفت که ما از اوضاع نابسامان ا یصحبت م

اطق   نيا یبر رو یشتريتوجه ب یجامعه جهان یتا از سو دهيزمان آن رسکنم که  یاضافه نمود من فکر م نيهم چن یو من
ه ب    کينه به عنوان  رديصورت گ أله دو جانب وان       نيمس ه عن تان و پاکستان بلکه ب ه ا   کي افغانس را   یموضوع منطق و ف
ه خوب     . ساخته است ريرا با خود درگ یکه جامعه جهان یمنطقه ا ترال  ینگران  یبه نظر من دولت پاکستان ب  گر يو د اياس
 .کند یافتند درک م یکشور اتفاق م نيا یليکه در مناطق خود مختار قبا يیدادهايرا درباره رو یجامعه جهان یکشورها

ا    یو اطق قب ا در من ونت ه ه خش زود ک القوه ا  یلياف ر ب تان خط را    یپاکس تان ب تان و افغانس ر پاکس الوه ب ريد یرا ع  گ
ر ضد ترور      ستين یگونه شک چيه یجا. خواهد داشت یدر پ زيجهان ن یکشورها ارزه ب تان مرکز مب  یم  زمي که افغانس

و ورود ترور  ه داخل اف     ستان يباشد که اگر جل ه نشود ترور   غانستان از خاک پاکستان ب ه کشورها    یم  زمي گرفت د ب  یتوان
 .رخنه کند زين ايآس یجنوب و جنوب شرق

عسکر اش   ١١اش که منجر به کشته شدن  یليحده در مناطق قبامت االتيا يیهوا یرويپاکستان بعد از وقوع حمله ن دولت
ه م  . کشور با افغانستان شده است   نيا یمتحده در حل مسائل مرز االتيا شتريب یها یخواستار همکار ديگرد شود   یگفت
ه ا ارتر نيک ه مرگب ود پس از حم نيحمل وع خ ه از ن ال  االتيمشرف از حمالت ا تياحمل ان از س ر ضد طالب ده ب متح

 )جرمن آنالين -پورتال افغان -٢٠٠٨/ ۶/ ١٨، پيمان"( .باشد یطرف م نيبه ا یالديم٢٠٠١
دن مراکز            ی برکوبي ا تصميم خود را مبن انی بخصوص امريک ه جه ا جامع رزيم   اکنون وقت آن فرارسيده ت رورش تروي پ

ز مقامات      زيرا.درپاکستان بگيرد ا وني انگليسی درافغانستان بدرستی    هم مقامهای ناتو وهم بخش اطالعات نظامی امريک
رار دارد     تان ق ه افغانس در حالی  . ميدانند که مراکز پرورش وآموزش طالبان والقاعده در پاکستان ودر مرزهای نزديک ب

ا           ا واروپ ای امريک ا در تلويزونه رداری و باره ائی عکس ب اهواره های جاسوسی امريک ا توسط م ق آنه ه موقعيت دقي ک
رد           وافغانستان نشان داده شد دامی صورت نميگي رای سرکوبی آن مراکز اق م نشان داده ميشود، چرا ب وز ه ل  .ه وهن ؟ دلي

  تعلل امريکا وسرگرم کردن نيروهای ائتالف ضد تروريزم با شورشيان طالب درافغانستان چيست؟ 
که  نين توجيه کنيم تروريزم يعنی پاکستان بهانه جوئی کند، بايد اين تعلل راچ اگربازهم امريکا در حمله برمراکزپرورش

درجنگ  هزار نفرقشون خود را که١٧انتقام خون  تا هنوزانگليسها  در رگهای امريکا هم خون انگيس ها جريان دارد و
هزار سربازديگر خود را  ١٢وخون  نيست ونابودشدند توسط مجاهدين پشتون جالل اباد -راه کابل بيندر اول با افغانها

در دشت ميوند ازدم تيغ افغانها گذشتند، فراموش نکرده اند وميخواهند انتقام آن را از که درجنگ دوم افغان وانگليس 
   .بگيرندافغانها 

بخش بزرگ خاک ونيم نفوس  ١٨٩٣در به انتقام اين عمل افغانها، با کشيدن خط منحوس ديورند هاباوجوديکه انگليس
 برابر لشکرکشی احتمالی روسها برهند ايجادکرده باشد،پشتونها را از کشور مادر شان جدا کرد تا کمربند دومی را در 

 در ند که برای تحقق هرگونه پالن استرتيژيک خوديس ها به امريکائيها گوشزد کرده ابنابرين ميتوان احتمال داد که انگل
ناتوان ا هم تدرهم شکست بشدت  پشتونها را که همواره چون سدی در برابر متجاوزان قراردارند مقاومت بايد ،افغانستان

به همين . غرورآنها پايمال گردددرجريان عمليات نظامی چنان آنها را موردتحقيروتوهين قرارداد تاضعيف شوند وهم و
سال اخيربه بهانه سرکوب طالبان وتروريستان، خانه وکاشانه پشتونها  ٧درمدت  اطراست که امريکا ونيروهای ناتوخ

نازل مناطق جنوب وغرب، مردم را مورد توهين وتحقيرخود قرارميدهند تا ودر هنگام تالشی م رابمباردمان ميکنند
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می شناسند،  را که بهتر از کرزی  پرورشگاه تروريزيمامريکا وناتو چراازاينست،اگرغير.عزت وغرورآنهازيرپا گردد
ماندان جديد تا اينکه قو. خود داری ميکنند بکوچه حسن چپ زده واز هرگونه عمليات درآنسوی خط ديورند خود را

 او هنگام اشغال وظيفه جديدش اظهارداشت که او جنگ را به آنسوی مرز ايساف که يک جنرال امريکائی است و
و بعد هم ضرب شستی به پاکستان نشان دادکه  به اين منظور سفری به پاکسان نيز انجام داد کشانيد و پاکستان خواهد
مرز ان تاکنون است که فشار حمالت طالبان برمناطق نزديک به از آن زم.دشبه اسمان باال آنکشورفرياد حکومت 

  .شدت گرفته است وپکتيکا وخوست وکندهار پاکستان بخصوص بر واليات کنر
که پرورشگاه تروريسم است شروع  بايد  جامعه بين المللی کار مبارزه با افراط گرائی ودهشت افگنی را از پاکستان 

 . نستان که افراط گرايان اسالمی ازآن به عنوان سپر بال استفاده ميکنندند، نه از دهات وروستاهای افغاک
  

 پايان


