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 صاحب یحامد کرز ممحتر روز باقی مانده   0۲                          

نها مربوط آتفاوت بین  که ازهرطرف متوجه او میباشد به خوبی اگاه است.یحامد کرزی از انتقادات باور دارم که محترم
 .دین میباشددیدگاه منتق مادی و منفعت هایبه سلیقه ها، میل ها، 

قتلها، غصب ها  هموطنان از زورگوی ها، ر میدهد. بخش ازیگاه شکل اجسام را تغیی دیدارزاویه یح است که تغیواض
 د که قابل درک است.نوبی امنیتی ها که واقیعت های عینی جامعه میباشد انتقاد میکن

 د از موجودیت گوناگوننکه عامل اصلی مشکالت میباشمتوسط  کوچک، قومندانان اعلی و در مقابل امیران بزگ و
قدرت های بی  به هیچ صورت از امتیازات ناروا و استفاده نموده وء مذاهب که قرنها با هم زیسته سو واقوام ، لسانها

 نیستند. یت دست بردارکم

مسلمانان را یا هم  و های جهان را باهم متحد میساختیاریلتسف باید گفت که بخش از روشنفکران که تا دیروز پروأبا ت
جهان سخن میگوید و با کوچکترین امتیازبه ستایشگران  یاپشتون های تاجکان جهان واخوان میگفت امروز از اتحاد 

گروه های  به خاطراهداف شخصی و سانی میگذرد وآکشور به  نهایکه از مشکالت عینیآرهزنان مبدل گشته اند. به 
 باید گفت که: ،ی به نقد میگردیا جامعه شناسی اروپا یونان قدیم و را از نگاه فلسفه  افغانیستان  خویش شرایط پیچیده  

شما . خوش امدید ستانبعدا به کشور به نام افغان ن وآزمین به همه تنا قضات  همه اولتراز جهان خیالی به کره   از
کشش استفاده  یا هم در مورد استعمال کلمات طبق میل خویش از قوه   ، ستا یش کنید ومیتوانید تحریف کنید، نفرین کنید

به یقین  داستعمال نماید ولی شما نه میتوانی ،پلنگ بازان کوهای بلند، غلیظ مانند فاشیزم، قومگراینموده حرف های 
 ، اجتماعی و سیاسی کشور ما در کجا قرار دارد.ید که از لحاظ اقتصادیبگو  
ی پامیر ، گوش بریدن و از طرف دیگر چوپانها از کوهاسر بریدن، بینی بریدن وسطییک سوعالیم قرون  از

ان عوض گندم فنگ دارها گرفته، دهقاند. جای فیودالها را تنهندوکش مستقیم با پاریس، لندن و واشینگتن تماس میگرو

بر گریخته مساجد نمحراب وم . مال ها ازخد ر تشکیل میدهدمواد م را کشور . صادرات عمده  خاشخاش کشت مینمایند

  فنگ در دست امادگی با تشفاف  زاد وآرای انتخابات داریم که ب. اپوزیسیون سیاسی مسلح دنمیکن بمب گزاریرا

نها را به قتل میرسانند و سالح شان را به آبیش از سی سال جهاد جریان دارد. علیه عسکر و افسر وطن  .دنمیگر

ی ابلکه با بهانه های که یکی مطابق کدام ماده  ندنه تنها پای کوبی میکن سربا زان بیگانه د و در مقابلنریغنیمت میگ

ما و از همه دلچسپ اینکه  ندیه مینمایمده تجاوزات متکبرانه را توجآنیت شورای ام به اساس فیصله   یدیگر ملل متحد و

بخش دیگر از محور خطا خورده داریم ولی جای یک  بیش از صد حزب سیاسی که بخش از انها در حالت بی وزنی و

تاب های جامعه شناسی و که در کایط قرار داریم در شرقوت ملی که از مردم و وطن دفاع نماید خالیست. خلص 

د بود که به حالت فالکت بار کشور، به بازی کنان درامه ها، بهتر نه خواه ء  بنا ن چیزی گفته نه شده است.آفلسفی از 

حترم . من باور دارم که منظر اندازی نمایمنا معلوم کشور بدون کجروی روحی  ینده  آ حامد کرزی و حکم روای محترم

ارد بخا طر اینکه هیچ به میراث بگذ را با چنین حالت ناگوار از خود  حامد کرزی هیچگا ه نه میخواست تا کشور

این مخالف خصلت  ،داعتنا نگردفرمان هایش  ادشاه و امیر نه میخواهد که ضعیف باشد به اوامر وپیس جمهور، ئر

 .طبعی انسان است

 ؟پس چه واقع شد

کنفرانس بن بحث   ، فیصله های شورای امنیت وامریکا کرد که من راجع به مشروعیت حمله   قبل از همه باید عرض

نها وضع آدر خدمت زورمندان و توسط  اکثرا   ستان نه بوده وبین المللی بهتر از قوانین افغان نمیکنم بخاطر اینکه قوانین

المللی وجود دارد ". ولی ین بین قوان  بروشورهایاجرا میگردد. اینشتاین گفته بود که " قوانین بین المللی فقط در  و

حامد  .. اگر به عقب نگاه کنیمکه باید در نظر گرفته شوداست واقیعت های عینی  ،د یا نهکسی قبول دار ،نآنتایج 
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 خونین همه ساختارهای اقتصادی و جنگ طوالنی و کشوری که در نتیجه   یکدر .کرزی از صفر شروع نمود

اگر فرض کنیم که  .دنساله میبا ش  ۲۲بودند اکنون  ساله 5 ،نهایکه در شروع جنگآپاشیده بود.  اجتماعی اش از هم

یا هم به یاد نه  ارام نه دیده و را %  مردم ما کشور 0۲ باشد که نیست باز هم سال  5۲در افغانیستان عمر وسط آطول 

جنگ ساالران منطقوی  یاسیون منطقوی و، سطرف دیگر موجودیت قوت های منطقوی، گروه های منطقویدارد. از 

تقسیم و یکه تاز  ثیر قدرت مندانأاعد نمود که کشور به مناطق تحت تزمینه را مس ،بوده خارجیمداخالت  اکه توام ب

دن امتیازات به بزرگ مبدل گردد. به احتمال زیاد حامد کرزی باور داشت که با دا مردم به رمه های خورد و

مین أترا بین اقوام  داد و بدین وسیله وحدت ملیسوق خواهد میز و قانونی آا را به زندگی صلح نهآزورمندان میتوان 

به  ،اعطا فرمود را ستر جنرال ها ، درجه های مارشال ها وسیس نمودأت را تانمود. قهرمان ها را ساخت، والی

ن آگفت که النه های تروریزم در  لند، به کشورهای غربی به صدای بکاکا خطاب نمود  مخالفان مسلح برادر وبچه  

حیث لص اینکه با وجود تمام کوشش ها من. خدر نمودا، بخاطر مبارزه با فساد فرمانها صطرف خط سرحد قرار دارد

اروال کابل ښ مردم اوراخود محترم حامد کرزی  بازسازی کشور در نتیجه به گفته   ، امنیت ورهبر بخاطر صلحیک 

مده او در این بود که او نه اشتباه ع و ه نظر میرسد که حامد کرزی در محاسبات اشتباه نمودچنین ب ء  ابن. دنخطاب میکن

حامد کرزی به قوت های تکیه  سازمان دهد تا از موقف قوی با مشکالت بر خورد نماید. را ست که یک قوت ملیتوان

ین میگوید اینشتا  . عالقه مند بودند تا به منافع ملیبیشتر به امتیازات شخصی و گروهی  نمود که نسبت به او قوی تر و

محترم ". در همین مورد هم وطن ما اندخلق نموده رانهایکه این مشکل آنند ام ،که " شما نمیتوانید مشکل را حل نماید

کسانیکه خود ویروس وعامل مریضی اند نمیتوانند درد مریض را تشخیص و نسخه ." دی چنین مینویسدیاحمد سع

 ."وی ترتیب دهندا در جهت معالجه ند رسودم

. انتخابات شفاف را امر فرموده استچنین معلوم میگردد که محترم حامد کرزی از نسخه های کهنه استفاده نموده  

کسی اعتنا نه نموده چه ضرورت بود به ساله محترم حامد کرزی  1۰وقتیکه به فر مان های  ،اکنون سوال این است

ست که مردم به چه " این مهم نی ،ستالین گفته بود. ستاندر مورد انتخابات شفاف در افغانهم  نآرمان دیگر و یک ف

وطنان با احترام به حامد کرزی وهمه هم .چه کسی رای مردم را حساب میکند "، مهم این است که کسی رای میدهند

یا در شرایط بحرانی آرض کرد که ید عابگویند. میشفاف  زاد وآموکراسی، مردم ساالری وانتخابات یکه سخن از د

ما  به یاد دارم که استاد فزیک؟ شفاف وجود دارد زاد وآدیت همین قوت ها امکان انتخابات کنونی کشور و در موجو

. قوانین فزیک در تضاد نباشد "اینکه با به مشروط همه چیز ممکن است ی مغلق گفت که "اله در مورد امکان یک مس  

 .مخالف قوانین فزیک میباشد " ،باد طرفبه کردن ادرار: " نمود که بعدا به شوخی عالوه و

مداخالت  و بل زورمندان ا، استادگی در مقمین امنیت مردمأمردم ساالری، ت موکراسی وی، دزادآانتخابات شفاف و

وار نباشد بسیار دش اگر مخالف قوانین فزیک حتی ،خارجی در شرایط فعلی با موجودیت قوت های حاضر در صحنه

  .خواهد بود

و به مشوره ها  نباشد ،اگر حامد کرزی بخش از گروه ها وحلقه های که مصروف زد و بندها و معامله گیری ها اند 

ماه وقت دارد که دست به عمل بزند  هنوز دو گوش نه دهد ،دهیستان را به این حالت رساننهایکه افغانآوتوصیه های 

 ی مفید.اگر چه جنجال بر انگیز خواهد بود ول

 روز.  0۲واین هم 

اول :  تا زما نیکه ما به سرباز و افسر خویش احترام نکنیم سربازان بیگانه به اجساد ما بازی و خانه های ما را تالشی 

در مقابل  .ه سربازان بیگانه احترام نمایندد مجبور هستند بننهایکه به سرباز و افسر خویش احترام ندارآ. خواهد نمود

نهایکه آ. فرقه ها قرار گیرد در خدمت گروه ها ونه باید  و افسر دفاع از وطن و مردم میباشد سربا ز و مقدس وظیفه  
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سیاسی  باورهای ملی به مسایل جامعه شناسی، مذهبی و استعمال سالح و ،، تاکتیک های جنگعوض مسلک نظامی

طبق تجربه  ،دنن رهبر میباشآن رهبر و ای، ن امیرآبه کشور عاشق این امیر و عوض وفاداریبه  عالقه مند هستند و

با سالح دست داشته به گروهای مربوط فرار مردم نخواهند خورد و در شرایط خاص  به درد وطن و های گذشته

 ومعامله خواهد نمود.

معا  نه هم فاسد هستند وچوکات وزارت دفاع از کسانیکه نه عالی نظامی در  محترم حامد کرزی میتواند یک کمیته   ء  بنا

کم نیست و محترم حامد کرزی در جریان دوازده سال تشکیل دهد. یقین دارم که تعداد افسران وفادار به وطن  ،مله گر

دارد تا طرزالعمل یک اردوی ملی با در نظر داشت شرایط کره وظیفه ذ. خلص اینکه  کمیته متمی شناخت انها را باید

افسران بلند  کور ظیفه داده شود تا لیست افسران خصوصا  ذکمیته م به .به کار شودن دست آدر راه تحقق  فعلی ترتیب و

رد. کیس جمهور از وظیف سبک دوشئکه مربوط به حلقه های معامله گر میباشد ترتیب و طی فرمان خاص ر رتبه  

 هزار نفری معامله گر. ۰5۲هزار نفری ملی بهتر است از اردوی   15۲اردوی  

دارد که وجود ن ران شنیده میشود و در این هیچ شکی اتحاد واتفاق ملی بخاطر حل بحسالها میگذرد که صدادوم : 

مال  د تا از جان ونیک قوت سالم میباشنها را اکثریت خاموش مینامند منتظر آاکثریت مطلق مردم افغانستان که بعضی 

رایه میدارد. ولی مشکل وار در زمینه اات و طرح های ماده دانشمندان  پیشنهادنها دفاع کرده بتواند. تعدادی زیاد از آ

یت کننده گان و شخصیت های ملی سپانسرها و حما عمده که وجود دارد اینست که قوت های ملی گروپهای ملی

نها به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی خویش آعالقه ندارد. صر ملی . کشورها وقوت های بیگانه به عناجی نداردخار

سف باید گفت که برای بی ثباتی و أیت مالی و نظامی می نمایند. با تر و ضد ملی را حمااشخاص وحلقه های معامله گ

های بزرگ بلکه همسایه نه تنها کشور را نآکه پرداخت کوچک ضرورت است  افروختن جنگ در وطن ما به سرمایه  

دوازده ساله  از صالحیت و تجربهمحترم حامد کرزی میتواند با استفاده  بناء   سانی میتوانند اماده نماید.آهای ما به 

که  را مشخصی برنامه   از شخصیت های ملی توظیف نماید تا طرزالعمل یک قوت ملی ورا  خویش یک کمیته کاری

وقانون  مین امنیت و تشکیل دولت مبنی بر اصل قانونیت و اولیت دادن به حقوق مردمأن دفاع از وطن، تآ اهداف عمده  

شود تا تقاضا وگروهای ملی  ه از امکا نات دولتی از همه مردم، اشخاص ملییب و به استفادمندی در جامعه میباشد ترت

د ناگر در مدت دو ماه یک صد هزار نفر با هم جمع شو د.نمردم با هم کنار بیای بدون امتیاز طلبی بخاطر نجات وطن و

 با مشکالت بر خورد نماید. قف قویوکشور خواهد بود تا از م داخلدر تفاهم با اردوی ملی بزرگترین قوت 

 و اما بعد 

 ،کش کندهوهللا بخواند و دست به بروت های  سوم.  محترم حامد کرزی میتواند که یک دفعه الحمد هلل وسه دفعه قل

از اشخاص مسلکی و قابل کنترول  قتیؤاعالن و یک حکومت م را لت اضطراریمطابق قانون و صالحیت خویش حا

 جزیات خواهد بود. ده باقی مان تشکیل نماید.

 با احترام
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