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 ۵۱۰۲/۱۳/۰۷                                                                                       تحرک افغان

 وظیفۀ یا و شماست وظیفۀ مملکت خارجی سیاست پیشبرد! کرزی حامد محترم جناب
 ؟جمهور رئیس و خارجه وزارت

 
 یکی از مشکالت اساسی افغانستان جنگزدۀ ما عدم شناخت از صالحیت های کاری می باشد!

 
نجار در هنگام بیکاری شوق گلکاری میکند، نل دوان دعوای صالحیت ترمیم رادیو و تلویزیون را دارد، که نظر 

جمهور اسبق  رئیسبه فقر اقتصادی که دامنگیر مردم شریف ما شده است، تا اندازۀ قابل تفاهم میباشد، مگر زمانیکه 
و رغبت پیشبرد سیاست خارجی مملکت را، بعد از کشور به سر کرده گی مشاورین "بلند معاش" شان، شوق، میل 

 دورۀ کاری شان نیز، به سر می پرورانند، مایۀ تعجب اگاهان ما میشوند!
 

مشاوران دانشمند" شان بخش صالحیت -جمهور اسبق مملکت و "وزیر رئیسسوال اصلی در این است که هر گاه 
جمهور اشرف غنی و  رئیسظیفۀ جناب محترم های قانونی را، که بدان اساس پیشبرد سیاست خارجی مملکت و

، شوق ، نظر به فقر مادیوزارت خارجۀ افغانستان میباشد، مراعت نکنند، پس از نجاری که در هنگام بیکاری
، می دهد، ، و آن هم نظر به فقر مادیگلکاری میکند و یا نل دوانی که به خود صالحیت ترمیم رادیو و تلویزیون را

 میشود گله داشت؟
 

-جمهور اسبق مملکت و "وزیر ئیسروجه مشترکی که بین عمل کرد "نجار" و "نلدوان" مذکور وعمل کرد 
مشاوران دانشمند" شان، بلخصوص در ارتباط مداخالت تبلیغاتی در سیاست خارجی مملکت به مشاهده میرسد، شاید 
 همان اصطالح "فقر" باشد!

 
د های متذکره دست می زنند، دلیلش "فقر اقتصادی" میباشد، مگر آیا زیرا اگر "نجار" و "نلدوان" مذکور به عمل کر

، بعد از دورۀ کاری شان شوق مشاوران" به اصطالح "دانشمند" شان-جمهور اسبق مملکت و "وزیر رئیسزمانیکه 
 ؟پیشبرد سیاست خارجی مملکت را میکنند، ایا نمی توان از "فقر معنوی" این عالی جنابان سخنی بر زبان اورد

 
مشاوران" به اصطالح "دانشمند" شان -جمهور اسبق مملکت و "وزیر رئیسالبته که میتوان چنین کاری کرد. زیرا 

که در دورۀ کاری شان نه در پروسۀ صلح بین االفغانی کدام کاری شایستۀ انجام داده توانستند و نه هم کدام سیاست 
ارایه توانستند، امروز هم خود را "نخبه گان" تراشیده  خارجی واضع و منظمی که طویل المدت به نفع کشور باشد،

به "قیل و قال" می پردازند. ایا ایشان نمی دانند که دورۀ به اصطالح "کاری شان" تمام شده است و امروز حکومت 
 مسولین دیگری دارد؟

 
ثمری" رسانیدند جمهور مملکت تشریف داشتند ، سیاست خارجی مملکت را به چه " رئیسآیا زمانیکه آقای کرزی 

 که امروز هم در ان ساحه مداخالت تبلیغاتی به خرچ می دهند؟
 

در دورۀ حکومت حامد کرزی یکی از وزرای خارجۀ پر "طمطراق" آقای کرزی وزیر خارجۀ "مخلوع" وی، آقای 
گر سپتنا بود که "دموکراسی گفته، مردمساالری گفته،" گلوی خویش و گوش مردم را "مخروش" ساخته بود، م

زمانی که نماینده های مردم اجازۀ "وزیر بودن" را از نزدش گرفتند، یکباره مردمساالری گفتن را کنار گذاشته، به 
گان مردم به حیث "وزیر خارجۀ مخلوع" در گان مردم پشت گردانیده و با بی اعتنایی تمام به خواست نمایندنمایند

نده" شد که هنوز هم از آستین های مکروفون مانند و بلند گو صفت زیر چپن مقبول و رنگین آقای حامد کرزی "پناه
 آقای حامد کرزی، آواز های "قلیل محور" و "کثیر محورش" را می کشد.
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امروز نیز شاید هم سیاست های "کثیرالمحوری" آقای سپتنا که هدف اصلی اش شاید چرخش های به طرف ایران، 

چین باشد، آقای حامد کرزی را نیز "سر چرخک" نموده باشد. مگر  روسیه و همچنان چرخش های به سمت هند و
مشاور" شان آقای سپتنا باید متوجه شوند اینست که سیاست -موضوعی را که آقای حامد کرزی و همچنان "وزیر

سیاست خارجی یک مملکت فقط  یعنی:خارجی یک مملکت نه "کثیرالمحور" می تواند باشد و نه هم "قلیل المحور"، 
بس. سیاست خارجی افغانستان عزیز فقط و فقط باید بر محور  فقط یک محور دارد که ان محور ملی میباشد وو 

 منافع مردم رنجدیده و جنگزدۀ ما بچرخد.
 

امنیت بدون صلح ناممکن میباشد، ترقی و رفاه  وقتی مردم ما صلح می خواهد، منافع ملی ما صلح می خواهد، و نیز
 ا ممکن میباشد، پس مشکل و پرابلم در چیست؟نیز بدون صلح و امنیت ن

 
 آیا محور منافع ملی ما را صلح تشکیل نمی دهد؟

 ، خواست و منافع مردمش شکل بگیرد!پس سیاست خارجی یک مملکت نیز باید نظر به ضروریات
 

غانستان در گیری اف  یعنی قسمیکه قبال هم به ان اشارتی صورت گرفت، سیاست خارجی افغانستان، راهنمای موضع
 ها را مشمول میباشد.  های رسیدن به آن  المللی افغانستان و راه ای از اهداف ملی و بین  جهان بوده و مجموعه

 
" د پاکستان فشارونو ته تسلېمېدل به، د برتانوي امپریالیزم او شوروي تیري  آقای حامد کرزی درست می گوید که:

 ي".په وړاندې د اافغانانو مبارزې بې ارزښته کړ
 

مگر سوال اول در این است که کی و یا کی ها در مقابل فشار پاکستان تسلیم شده اند و این فشار ها را باید  تبصره:
 آقای حامد کرزی تعریف کنند.

 
واضعیست که ما فشار پاکستان را و همچنان فشار هیچ کشوری دیگری را نمی پذیریم. مگر هر کشوری که ما را 

ن آسفانه خود ما هنوز به أمک و یاری نماید، باید انرا قبول کنیم، زیرا متبین االفغانی ک بدون قید وشرط به صلح
خرد جمعی نرسیده ایم که خوبی صلح و بدی جنگ خود را ارزیابی، تحقیق ،سنجش، تخمین و جستجو نمایم چه 

 وریم.آرسد به انکه صلح را به میان 
 

ن گدایی می کنیم ، بدان خوشی می کنیم، مگر زمانی برای رسیدن زمانیکه توپ و طیاره و تفنگ خود را از بیرو
 به صلح از بیرون همکاریی بخواهیم انرا عیب می جوییم. چرا؟ در این گپ چه حکمت و یا چه غفلت نهفته است؟

 
 مشاور" شان آقای سپتنا از نفوذ پاکستان در داخل افغانستان تشویش-زمانیکه آقای حامد کرزی و همچنان "وزیر

دارند و شکوه و شکایت ها دارند، واضعیست که حق دارند که بگویند، مگر زمانی این حرف های آقای حامد 
پیدا می کردند که از نفوذ ایران در داخل افغانستان نیز  جنمشاور" شان آقای سپتنا چل-کرزی و همچنان "وزیر

کرزی تا به امروز که امروز است حساب  اظهار تشویش می نمودند و شکوه و شکایت ها سر می دادند. آقای حامد
آقای حامد  مشاور" شان آقای سپتنا ، دفتر-دقیق "خریطه های پالستیکی پر از پول" را که رژیم ایران به "وزیر

 کرزی و غیره اراکین دولتی "تحفه گونه" پرداخت میکرد، نداده است.
 

اکین دولتی و غیر دولتی افغانستان صرف نموده آیا "خریطه های پالستیکی پر از پول" را که رژیم ایران به ار
 است، در قسمت کثیر ساختن یکی و یا دو " محور سیاست خارجی افغانستان" ممد و موثر واقع نگردیده است؟

 
 آیا یکی از خواسته ها و سیاست های رژیم ایران ایجاد دوری بین افغانستان و پاکستان نیست؟ 

 
مشاور" شان آقای سپتنا پس از یک دهۀ پر قرار داد با -و همچنان "وزیرهمچنان زمانیکه آقای حامد کرزی 
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انگلستان از "امپریالیزم انگلیس" سخن می زنند، واضعیست که حق دارند که بگویند، مگر زمانی این حرف های 
پریالیزم پیدا می کردند که از اصطالح "سوسیال ام جنمشاور" شان آقای سپتنا چل-آقای حامد کرزی و همچنان "وزیر

 شوروی" نیز سخن می زدند!
 

مگر بر عکس آقای حامد کرزی میگویند: "که موږ د شوروي پر وړاندې نه وای جنگېدالی، اوس به مو وضعه څو 
 وارې ښه وای".

 
پاڼه" و همچنان در نبشتۀ نویسندۀ  این جملۀ اخیری را که از آقای حامد کرزی در "ګران افغانستان بریښنا تبصره:

، شباهت زیاد به اب سرلوڅ مرادزی تحت عنوان "بالخره د سولې دوښمنان څوک دی؟" نقل و قول گردیدهمحترم جن
 این دارد که اگر کسی مثال بگوید:

 
قای حامد کرزی مزاحم تمرکز ذهنی ان جناب نمی شد و آ"اگر گرمی های تابستانی هندوستان در زمان تحصیل 

ی سپتنا با لفاظی های ماهرانه بر "گنگسیت های آقای حامد کرزی" نمی مشاور" جناب ایشان آقا-همچنان اگر"وزیر
اگر به افزودند، اگر مرحوم عزیز لودین از شدت فساد اداری در زمان آقای حامد کرزی "زاره کفک " نمی شد، 

بین اصطالح "مفتی های تقاعدی ناتو" در گرد و بر آقای حامد کرزی نمی خسبیدن، و بالخره اگر بر ضد صلح 
، دست های مغرضی به فعالیت نمی پرداختند، شاید امروز االفغانی در داخل حکومت آقای حامد کرزی "در خفا"

 وضع ما چندین مرتبه بهتر می بود."
 

، به هر صورت بهتر خواهد بود که جناب محترم آقای حامد کرزی خود را از "چنگال" دشمنان صلح بین االفغانی
اظ و همچنین از چنگ "مجاهد نما های کم جهاد و زر اندوز و قدرت طلب برهاند و در راۀ قانون شکنان ماهر و لف

 صلح بین االفغانی کمال خود را به خرچ بدهند.
 
 

 زاهد و عالم و عابد و عارف افغان همه این حرف بگفت
 صلح در پیش بگیرید و از این بعد بی جا جنگ نکنید 

 
 

 دیدۀ مابه امید صلح، ترقی و رفاۀ مردم رنج


