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نها آ تفاوت بین گاه است.آباشد به خوبی  طرف متوجه او می هر که از یباور دارم که محترم حامد کرزی از انتقادات

 باشد. دیدگاه منتقدین می مربوط به سلیقه ها، میل ها، منفعت های مادی و
ب غص، ها قتل ،ها یهموطنان از زورگوی از یدیدگاه شکل اجسام را تغییر میدهد. بخش زاویۀ واضح است که تغییر

 کند که قابل درک است. باشد انتقاد می بی امنیتی ها که واقیعت های عینی جامعه می ها و
 نالس انواعد از موجودیت نباش که عامل اصلی مشکالت می گوناگونگ، قومندانان ربزکوچک و در مقابل امیران 

قدرت های بی  به هیچ صورت از امتیازات ناروا و استفاده نموده وء ها با هم زیسته سو مذاهب که قرن و اقوامها، 
 دست بردار نیستند. حد و حصر

یا هم همه  وند ساخت روشنفکران که تا دیروز پرولترهای جهان را باهم متحد میبا تأسف باید گفت که بخش از 
د و با کوچکترین نگوی پشتون های جهان سخن می یا گفت امروز از اتحاد تاجکان جهان و مسلمانان را اخوان می

 ه خاطرب د ونگذر می سانیآکشور به  که از مشکالت عینیی به آنهای مبدل گشته اند.  ،به ستایشگران رهزنان امتیاز
به  ییا جامعه شناسی اروپای یونان قدیم و افغانیستان را از نگاه فلسفۀ خویش شرایط پیچیدۀ یگروه اهداف شخصی و

 د باید گفت که:نریگ نقد می
خوش امدید. شما  به نام افغانستان یبه کشور بعدا   ن وآزمین به همه تناقضات  از جهان خیالی به کرۀ همه اولتر از
ده یا هم در مورد استعمال کلمات طبق میل خویش از قوه کشش استفا توانید تحریف کنید، نفرین کنید، ستایش کنید و می

 دوانیت ید ولی شما نمیئهای بلند استعمال نماه بازان کو، نموده حرف های غلیظ مانند فاشیزم، قومگرای، پلنگ پوشان
 و سیاسی کشور ما در کجا قرار دارد. ید که از لحاظ اقتصادی، اجتماعیئبه یقین بگو
 ها از کوهای پامیر و ناعالیم قرون وسطای سر بریدن، بینی بریدن، گوش بریدن و از طرف دیگر چوپ از یک سو

ها را تفنگ دارها گرفته، دهقانان عوض  د. جای فیودالنریهندوکش مستقیم با پاریس، لندن و واشینگتن تماس میگ
بر گریخته نم محراب و دهد. مال ها از را مواد مخدر تشکیل می کشور نمایند. صادرات عمدۀ گندم خاشخاش کشت می

شفاف با تفنگ در دست  کند. اپوزیسیون سیاسی مسلح داریم که برای انتخابات آزاد و مساجد بمب گزاری میدر 
 رسانند و سالح شان به قتل مید. علیه عسکر و افسر وطن بیش از سی سال جهاد جریان دارد. آنها را نریآمادگی میگ

مطابق کدام  که یکی یم بلکه با بهانه هاییکن د و در مقابل سربازان بیگانه نه تنها پای کوبی مینریگ را به غنیمت می
یم و از همه دلچسپ ئنما شورای امنیت آمده تجاوزات متکبرانه را توجیه می دیگر به اساس فیصلۀ ملل متحد و مادۀ

بخش دیگر از محور خطا خورده داریم  از آنها در حالت بی وزنی و یصد حزب سیاسی که بخشاینکه ما بیش از 
 ولی جای یک قوت ملی که از مردم و وطن دفاع نماید خالیست. 

ر نخواهد بهت ء  بنا ن چیزی گفته نشده است.آقرار داریم که در کتاب های جامعه شناسی و فلسفی از  یخلص در شرایط
نا معلوم کشور  ۀآیند حامد کرزی و محترم یالکت بار کشور، به بازی کنان درامه ها، حکم روایبود که به حالت ف

 یم. ئبدون کجروی روحی نظر اندازی نما
خواست تا کشور را با چنین حالت ناگوار از خود به میراث بگذارد  من باور دارم که محترم حامد کرزی هیچگاه نمی

ن نگردد ای یهایش اعتن فرمان خواهد که ضعیف باشد به اوامر و شاه و امیر نمیادپیس جمهور، ئبخاطر اینکه هیچ ر
 عی انسان است.یمخالف خصلت طب

 

 پس چه واقع شد ؟
کنفرانس بن بحث  امریکا، فیصله های شورای امنیت و قبل از همه باید عرض کرد که من راجع به مشروعیت حملۀ

ها اکثرا  در خدمت زورمندان و توسط آن بهتر از قوانین افغانستان نبوده وخاطر اینکه قوانین بین المللی ه کنم ب نمی
 گردد.  می ءاجرا وضع و
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کسی  رانآهای  قوانین بین المللی وجود دارد". ولی نتایج  اینشتاین گفته بود که "قوانین بین المللی فقط در بروشور
فر حامد کرزی از ص د. اگر به عقب نگاه کنیم.نه شوقبول دارد یا نه واقیعت های عینی هستند که باید در نظر گرفت

اجتماعی اش از هم پاشیده  های اقتصادی و خونین همه ساختار جنگ طوالنی و شروع نمود در کشوری که در نتیجۀ
د اگر فرض کنیم که طول عمر متوسط در نباش ساله می 22ساله بودند اکنون  5که در شروع جنگ ی بود. آنهای
د. از طرف دیگر نیا هم به یاد ندار ندیده ورا رام آمردم ما کشور فیصد  12ساله باشد که نیست باز هم  52افغانستان 

م به مداخالت أجنگ ساالران منطقوی که تو موجودیت قوت های منطقوی، گروه های منطقوی، سیاسیون منطقوی و
را مساعد نمود که کشور به مناطق تحت تاثیر قدرت مندان یکه تاز تقسیم و مردم به رمه های ای ه خارجی بوده زمین

توان آنها  بزرگ مبدل گردد. به احتمال زیاد حامد کرزی باور داشت که با دادن امتیازات به زورمندان می خورد و
 اقوام ومردم افغانستان از همه بین  یمیز و قانونی برگشت خواهد داد و بدین وسیله وحدت ملآرا به زندگی صلح 

ستر جنرال ها را  سیس نمود، درجه های مارشال ها وأ. قهرمان ها را ساخت، والیت ها را تخواهد شدمین أها تتبار
کاکا خطاب نمود، به کشورهای غربی به صدای بلند گفت که النه های  بچۀ اعطا فرمود، به مخالفان مسلح برادر و

ها صادر نمود. خلص اینکه با وجود تمام  ناف خط سرحد قرار دارد، بخاطر مبارزه با فساد فرمن طرآتروریزم در 
خود محترم حامد کرزی  کشور در نتیجه به گفتۀ اعمار مجدد حیث یک رهبر بخاطر صلح، امنیت ونکوشش ها م

 اشتباه نمود وخود محاسبات رسد که حامد کرزی در  چنین به نظر می ء  کند. بنا شاروال کابل خطاب می را مردم او
 او در این بود که او نتوانست یک قوت ملی را سازمان دهد تا از موقف قوی با مشکالت بر خورد نماید. ۀاشتباه عمد

بیشتر به امتیازات شخصی و گروهی عالقه مند بودند  تکیه نمود که نسبت به او قوی تر و یحامد کرزی به قوت های
 تا به منافع ملی. 

" .ر کنیدفکاند که این مشکل خلق نموده ی نند آنهایاید اگر مئتوانید مشکل را حل نما "شما نمی: اینشتین میگوید که 
 عامل مریضی اند نمی " کسانیکه خود ویروس و: نویسد در همین مورد هم وطن ما محترم احمد سعیدی چنین می

 ".ن بکار بندندآ ۀلجسودمند را در جهت معا ۀتوانند درد مریض را تشخیص و نسخ
که محترم حامد کرزی از نسخه های کهنه استفاده نموده انتخابات شفاف را امر فرموده است.  شود چنین معلوم می

ننموده چه ضرورت بود به  یساله محترم حامد کرزی کسی اعتن 10ال این است که وقتیکه به فرمان های ؤاکنون س
 .ات شفاف در افغانستانن هم در مورد انتخابآیک فرمان دیگر و 

دم ی مرأدهند، مهم این است که چه کسی ر ی میأ"این مهم نیست که مردم به چه کسی ر :ستالین گفته بود کهژوزف 
 " .کند را حساب می

ند نرا شفاف می انتخابات آزاد و موکراسی، مردم ساالری ویهمه هموطنان که سخن از د با احترام به حامد کرزی و
 شفاف یا در شرایط بحرانی کنونی کشور و در موجودیت همین قوت ها امکان انتخابات آزاد وآکه باید عرض کرد 

"همه چیز ممکن است تا به  :مغلق گفت که لۀئما در مورد امکان یک مس وجود دارد؟ به یاد دارم که استاد فزیک
 طرف باد مخالف قوانین فزیک می"شاش کردن  به شوخی عالوه نمود که: بعدا   " ود.قوانین فزیک در تضاد نباش

 ".باشد
مداخالت  مین امنیت مردم، استادگی در مقابل زورمندان وأمردم ساالری، ت موکراسی ویآزاد، د انتخابات شفاف و

خارجی در شرایط فعلی با موجودیت قوت های حاضر در صحنه حتی اگر مخالف قوانین فزیک نباشد بسیار دشوار 
 خواهد بود. 
و به  نباشد ،که مصروف زد و بندها و معامله گیری ها اند یحلقه های از گروه ها و یبخشطرفدار زی اگر حامد کر
که افغانستان را به این حالت رسانده گوش ندهد هنوز دو ماه وقت دارد که دست به ی توصیه های آنهای مشوره ها و

 اگر چه جنجال بر انگیز خواهد بود ولی مفید. شودعمل 
 

 روز. 02این هم  و
  بیگانه به اجساد ما بازی و خانه  عساکرخویش احترام نکنیم  عساکر و صاحب منصباناول:  تا زمانیکه ما به

د مجبور هستند به نخویش احترام ندار عساکر و صاحب منصبانکه به ی د نمود. آنهاینهای ما را تالشی خواه
 دباش دفاع از وطن و مردم می صاحب منصبانعساکر و مقدس  بیگانه احترام نمایند. در مقابل وظیفۀ عساکر

 استعمال که عوض مسلک نظامی، تاکتیک های جنگی د. آنهاینفرقه ها قرار گیر نه باید در خدمت گروه ها و و
به عوض وفاداری به کشور  سیاسی عالقه مند هستند و باورهای ملی به مسایل جامعه شناسی، مذهبی و سالح و

مردم نخواهند  به درد وطن و د طبق تجربه های گذشتهنباش ن رهبر میآاین رهبر و  ن امیر،آ عاشق این امیر و
محترم حامد  ء  بنا معامله خواهد نمود. خورد و در شرایط خاص با سالح دست داشته به گروهای مربوط فرار و
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 هم معامله گرنه  عالی نظامی در چوکات وزارت دفاع از کسانیکه نه فاسد هستند و تواند یک کمیتۀ کرزی می
وفادار به وطن کم نیست و محترم حامد کرزی در جریان  صاحب منصبانیقین دارم که تعداد  تشکیل دهد. 

کره وظیفه دارد تا طرزالعمل یک اردوی ملی با در نظر ذدوازده سال آنها را باید بشناسد. خلص اینکه  کمیته مت
ران ظیفه داده شود تا لیست افسوکور ذشود. به کمیته م ن دست به کارآدر راه تحقق  داشت شرایط فعلی ترتیب و

یس ئد ترتیب و طی فرمان خاص رنباش که مربوط به حلقه های معامله گر میه ای را افسران بلند رتب خصوصا  
هزار نفری معامله  052هزار نفری ملی بهتر است از اردوی  152. اردوی ندگرد سبک دوش هجمهور از وظیف

 گر.
 وجود  شود و در این هیچ شکی خاطر حل بحران شنیده میه اتفاق ملی ب گذرد که صدای اتحاد و میها  دوم: سال

م یک قوت سال نامند منتظر یک ندارد که اکثریت مطلق مردم افغانستان که بعضی آنها را اکثریت خاموش می
نهادات و طرح های ماده وار در از دانشمندان پیش یمال آنها دفاع کرده بتواند. تعداد زیاد باشد تا از جان و می

های ملی و شخصیت  که وجود دارد اینست که قوت های ملی گروپای د. ولی مشکل عمده ندار ه میئزمینه ارا
د. کشورها وقوت های بیگانه به عناصر ملی عالقه ندارد. نهای ملی سپانسرها و حمایت کنندگان خارجی ندار

حلقه های معامله گر و ضد ملی را حمایت مالی و  خویش اشخاص وآنها به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی 
رورت کوچک ض نظامی می نمایند. با تأسف باید گفت که برای بی ثباتی و افروختن جنگ در وطن ما به سرمایۀ

 محترم بناء   ماده نماید.آتوانند  سانی میآهای بزرگ بلکه همسایه های ما به  ن نه تنها کشورآاست که پرداخت 
 از شخصیت های ملی کاری ۀخویش یک کمیت ۀدوازده سال ۀتواند با استفاده از صالحیت و تجرب امد کرزی میح

مین امنیت و أن دفاع از وطن، تآ مشخصی که اهداف عمده ۀبرنام توظیف نماید تا طرزالعمل یک قوت ملی و
 اباشد ترتیب و ب دی در جامعه میقانون من و تشکیل دولت مبنی بر اصل قانونیت و اولیت دادن به حقوق مردم

ه های ملی خواسته شود تا بدون امتیاز طلبی به گرو و استفاده از امکانات دولتی از همه مردم، اشخاص ملی
اگر در مدت دو ماه یک صد هزار نفر با هم جمع شود در تفاهم با  د.نمردم با هم کنار بیای خاطر نجات وطن و

 قف قوی با مشکالت بر خورد نماید.وشور خواهد بود تا از مک اردوی ملی بزرگترین قوت داخل
 و اما بعد.

 سه دفعه قل هوهللا بخواند و دست به بروت های   وهللاتواند که یک دفعه الحمد محترم حامد کرزی می :سوم
از اشخاص مسلکی  خویش بزند مطابق قانون و صالحیت خویش حالت اضطراری اعالن و یک حکومت موقتی

 با احترام. باقی مانده  جزیات خواهد بود. و قابل کنترول تشکیل نماید. 
 
 

 پایان
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