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 حامد کرزی و صلح با طالبان
زيرا  خواھد،  صلح با طالبان نمی" اسالمی افغانستاندولت" جناب حامد کرزی رئيس جمھور

 .خواھد را با طالبان می پس حامد کرزی اتحاد .حاضر به صلح نيستند ھيچ صورته آنھا ب
 فرق نمی: چون عملی نشد گفت  داشت ھرگاه کوھی را بخواند نزدش می آيد،ءشخصی ادعا

 . نزد کوه ميروم کند من
يت طالبان ضادھد ر که انجام می جناب حامد کرزی از ابتداء تا کنون خواسته است با اعمالی

 :کنم ينجا مختصراً ذکر میاکه بعضی از آن اعمال را در. داشته باشد را در نظر
 ".مادر ملت افغانستان" مملکت و "ملکه خانم"ــ پرده نگه داشتن خانم کرزی در در خفا و ــ 

ھا ندارد اين کار برای خوشنودی طالبھا زن ستيز اند و کرزی ھم از آنھا دست کمی چون طالب
 خانم اول "ۀمادران" و شفقت  افغانی را از لطفۀسال صورت گرفته و جامع  ١٢ تدر مد

 سر میه به پيروی از آن تمام زنھای اراکين دولت در بند و زندان ب مملکت محروم داشته که
 .برند و از آزادی طبيعی خود محروم اند

 .ره در مقابل آنھايا تروريست وغي ھا و امتناع از استعمال کلمه طالب وبرادر گفتن طالبــ 
 . فرارۀز محبس قندھار به بھان زندانی طالب ا٨٠٠  در حدود ساختنآزادــ 
 .تبهان از طرف حامد کرزی به چندين مرجوانان انتحاری و روبوسی شآزادی نوــ 
 ."جوامع جھانی"ھای سياه  سرکردگان طالبان از لستیکوشش حامد کرزی در حذف اسماــ 
ھا به  طالبدسته بوقتی برادرش .  کشته شدن برادرشۀ کرزی در واقعی آقاۀکلمات مشفقانــ 

تر را تحمل کنيم و من خون ين راه بايد تلفات بيشتر و سنگيناما در « :قتل رسيد فرمودند 
 موجوديت فرزندان که صالحيت بخشيدن خون برادر را در در حالی ».بخشم می برادرم را

 .نداردمقتول نداشت و 
 ھای هصورت رھائی محبوسين به بھان لبان به کرزی که البته در آنتسليمی محابس طاــ 

 .خواھد بود مختلف سھلتر
ھا و حقوق زن  سلب آزادی وۀ در بارءی رئيس جمعيت العلمائاعالميه و فتوای چندين ماده ــ 
 اين اعالميه به امر و ھدايت حامد کرزی از طرف آقای کاشف و ھمکارانش .کرزی ئيد حامدأت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ً دستکه تمام ئيد و حمايت حامد أفاصله مورد تو معاش خور اند صورت گرفته و بالنشانده  ا
 .ھا منظوری ندارددی و چراغ سبز نشان دادن به طالببدون از خوشنو گرفته کهقرار کرزی 

در طول  بود چرا چنين اعالميه ھا و فتوا ھا خالصانه در بين می يا طرفانه و ھرگاه منظور بی
 ؟؟؟ صورت نگرفت سال گذشته١٢مدت 

 چون خروج خارجيان حامیِ : ر داردھا دو چيز را مد نظتمام اين حرکات و گفته ھا و کوشش
 شان افغانستان را ۀ ھم٢٠١٣ خواھی نخواھی در اخيرو طور حتم ه نزديک است و ب کرزی
 تواند با صورت نمی گاه حامد کرزی به ھيچ گويند و آن ک میھای آينده ترواری کمکبه اميد

ش ھم که  ا رياست جمھوریۀکسی مقابله کند و دور با منظم و بدون صميميتعسکر نا
که دوست نباشد و دشمن  ترسد که چگونه با طالبانی ھا می از طالب،رسد فاصله به پايان میبال

يا افغانستان و با  تواند با فرار از قندھار و می را اين ترس خود .باشد در قندھار زندگی کند
اما .  از بين ببرد،شناخته شده است ۀ خارج که اکنون در تمام دنيا چھرلکساکن شدن در مما

تمام قدرتمندان و جاه طلبان جھان  ست کهت دوم حس خودخواھی و جاه طلبی خود اونظر داش
به آسانی از دست بدھند که  خواھند قدرت خود را قدرت رسيدند و ثروت اندوختند نمیه وقتی ب

اين موضوع را بيان  ھرگاه ديگران آشکارا و علنی .نی باشدتواند مستث حامد کرزی نيز نمی
 :گفتند نکرده اند، جناب حامد کرزی واضح و روشن در يکی از جلسات فارغ التحصيالن

 »!!!اکنون که به اين مقام رسيده ام به ھيچ صورت ايال دادنی نيستم« 

 است  و پالن مطروحتمام امور فاقد ھدفھرگاه چنين فکر شود که جناب حامد کرزی در 
که خير را ھدفی  درست است که در امور مملکت داری ھيچ گاه کدام پالن و. است اشتباه

ھا در امور مملکت کاستي ھا وتمام کمي اما با. ر بر داشته باشد دنبال نکرده استجامعه را د
  دوم جمھوريتۀاو می بيند که دور. شخصی خودش دور انديش و عميق استداری در امور 

تواند رئيس جمھور شود و از طرف   سوم نيز نمیۀرسد و برای دور می سره ش نيز بقالبي
گمان اغلب بعد از خروج نيروھای ه ش فرو ننشسته و ب اوخود کامگی ديگر عطش قدرتمندی

د و پيمان ملحق و ھمدست شو  بھتر است با طالبان، خواھند تاخت مملکتر طالبان ب،خارجی
انديشه نيز چون عين طرز تفکر را دارد احساس آرامش  از نگاهو دربين طالبان  دوستی ببندد

چنانچه باری يکی از سران طالبان به او گفته  او دارند، طالبان نيز اين توقع را از و کند می
 .يک زعيم و رھبر نداريم ين است که مثل توابود عدم موفقيت عام و تام ما در

 خروج قوای خارجی حامد کرزی کار را وجود می آيد که شايد بعد ازه اکنون اين فرضيه ب
وجود بياورند و ه  واليت فقيه مثل ايران بۀک جامعبا طالبان اتحاد و اتفاق نمايد و ي سھل کند و

دام العمر مملکت بماند و مثل احمدی نژاد که دست ولی جمھور دائمی و ما حامد کرزی رئيس
 فرمايشی ۀتدوير يک لويه جرگببوسد و آنگاه بوسد، دست مالعمر را   را می"یاخامنه " فقيه

 .اساسی نزد شان اشکالی نخواھد داشت و تغيير قانون
غيره و  ماندگان وروی سرک وا در ، بيوه زنان، در فکر گرسنگان، فکر جمعيت مملکتدر

 زنان و مردان پيش بين باشند که چه حالی خواھند داشت !!!نبوده و نخواھد بود غيره که کسی
 .خشونت و تروريزم تبديل خواھد شد مرکزه و افغانستان ب

 
 المان ــ تيمور شاه تيموری

 


