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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ اپريل ٢٨

  

  !شود اگر از آزادی و استقالل حرف بزنيم، معنی اشغال ھم روشن می

   ای جوانشناسندضد را از ضد 

  

جای اين کلمه از کلمات ه  ھا در داخل و خارج ايجاد حساسيت می کند، بھتر ديدم بکه کلمۀ اشغال برای خيلی از آنجائی

 تا امروز يک کشور آزاد و مستقل ٢٠٠١ضد آن، يعنی آزادی و استقالل استفاده نموده ببينيم که آيا افغانستان از سال 

  !؟است يا نه

فقدان استقالل در .  امروز نه آزاد است و نه مستقل تا١٣۵٧واقعيت امر اين است که افغانستان بعد از کودتای ھفت ثور 

زمان حاکميت ھای چھارگانۀ خلق ـ پرچم و حاکميت دار و دستۀ ربانی و امارت اسالمی طالب مانند آفتاب برای ھمه 

  .روشن است

وجود،   بھتر است به يک، دو سند و مدرک دست داشته و م٢٠٠١برای درک آزادی و استقالل افغانستان بعد از سال 

  . از ميان صدھا سند و مدرک، نظری انداخته ببينيم که قضيه از چه قرار است

اين عکس نشان دھندۀ رفتار تحقيرآميز و دستوردھندۀ وزيرخارجۀ امريکا و بی . تازه ترين مدرک عکس زير است

دی و استقالل و حيثيت و اعتنائی لوی درستيز پاکستان نسبت به رئيس جمھور کشور ما و به تبع آن نشانۀ نداشتن آزا

  . اعتبار يک کشور و يک ملت است در انظار مردم جھان

خواھد که قدم پيش  وزير خارجۀ بزرگترين قدرت موجود در افغانستان با چنان جديت آمرانه از يک رئيس جمھور می

به چھرۀ . و بفشارد دگذاشته دست شخصی را که تقريباً چھار درجه از يک رئيس جمھور منصب پائين تر دارد، بگير

گونه با مستحيل ـ از حال خود برگشته ـ و رنجيده و مستغيث ـ استغاثه گر ـ و قابل ترحم آقای کرزی توجه کنيد که چ

  ! کند ی به وجود آمده نگاه میاستغراب به اين فضا

که قدم پيش بگذارد و  جای اينه جايش، يک و نيم متر دورتر از رئيس جمھور ما قرار دارد و به آقای اشفاق کيانی ب

جا آورد، دست دراز نموده منتظر ه مطابق نورم و قواعد ديپلوماتيک جھان احترام الزم را به رئيس دولت يک کشور ب

  .است تا رئيس جمھور کشور ما، آقای کرزی، به خدمت ايشان برسند و دست شان را بگيرند و بفشارند

صحبت بر سر داشتن استقالل و ! يد که انسان انتظاری از او دارد آگله از اشفاق کيانی نيست؛ زيرا گله از کسی می

 ال اينجاست که آيا با رئيس جمھور يک کشور آزاد و مستقل و معتبر چنين برخوردی صورت میؤحال س. آزادی است

. فتد امیرود و مفاھيم ديگر، مانند اشغال بر سر زبان ھا  ال میؤگيرد؟ اينجاست که داشتن استقالل کشور ما زير س
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 کند و تعلل نشان می ديشب از يک دوست بسيار بسيار محترم و عزيز شنيدم که چون آقای کرزی در اين امر درنگ می

. گذارد و دست آقای کرزی را گرفته وی را به سوی آقای کيانی می کشانند دھد، جناب وزير خارجه خود قدم پيش می

  .زيون مشاھده نموده بودنداين دوست گرامی گفتند که اين صحنه را در تلوي

  

االترين مقام سياسی کشور خويش، با شبکۀ و حال به بخش ھای يکی از تازه ترين مصاحبه ھای آقای رئيس جمھور ، ب

 خيلی ھا را به اين امر معطوف می کند که الجزيره بدون هانم که نام تلويزيون الجزيره توجد می(تلويزيونی الجزيره 

دھد، اما اول اين مصاحبه انتخاب آقای کرزی بود و دوم اصل در اينجا  آنھم اخبار ضد امريکائی را رنگ و روغن می

 حمل ٢٩، نشر شده در خبرگزاری بست باستان، )آقای کرزی است نه شخص و منبع مصاحبه کننده باویمصاحبۀ 

  : کنيم ، که نشان دھندۀ عجز و ناتوانی و درماندگی جناب شان در برابر نيروھای خارجی است، توجه می١٣٩٢

  

در طول اين مدت در . ن ھستيد تا کنون مدت دوازده سال رئيس جمھور افغانستا٢٠٠١شما از سال  :احمد منصور"

ميان آوردن صلح و بازسازی ه برابر شما سه ھدف بزرگ قرار داشت که عبارت بود از نابودی القاعده و طالبان، ب

کدام از اين اھداف   شما ھيچۀکشوری که در طی يک جنگ سی ساله ويران شده بود اما در طول زمامداری دوازده سال

  چرا؟. برآورده نشد

مين امنيت و بازسازی، من در مورد ھر أ سه ھدفی که شما به آن اشاره کرديد يعنی از ميان بردن طالبان، ت:حامدکرزی

  ...کدام آنان توضيح می دھم

يکی از اين . راستی ھم ما کاری نکرده ايم و در اين راستا ما به مشکالت زياد مواجه ھستيمه در بخش صلح وامينت ب

.  جھانی به شکلی آغاز شده است که بايد نمی شدۀت که از طرف امريکائی ھا و جامعمشکالت، جنگ عليه تروريسم اس

از آغاز اين جنگ استدالل ما اين بود که در اين جنگ بايد افغانھا ھدف قرار نگيرند و نه ھم اين جنگ در شھر ھا و 

اصلی تروريست ھا در خارج از مرز جای افغانھا و افغانستان اين جنگ بايد عليه مراکز ه بلکه ب. روستا ھای ما باشد

ول اصلی اين جنگ ؤبنابراين من گفته می توانم که ما مس. ھای افغانستان صورت گيرد و آن مراکز ھدف قرار داده شود

  .نيستيم

   اما اين جنگ در سرزمين شما درجريان است؟:احمد منصور

  !سفانهأ بلی مت:حامدکرزی

  کومت بوديد، آيا نمی توانستيد اين جنگ را متوقف سازيد؟ شما از آغاز اين جنگ رئيس ح:احمدمنصور

  . بلی من رئيس دولت بودم و مخالفت ھم کردم:حامدکرزی

   ما در برابر عملکرد ھای امريکائی ھا کدام اقدامی از جانب شما نديديم؟:احمد منصور

 گفتۀ خودشان با جنگ مخالفت رئيس جمھور مستقل ما قرار. ( من مخالفت کردم. شما خبر نداريد!  نخير:حامدکرزی

  )تذکر از راقم! گيرد کند، ولی مخالفت شان جائی را نمی می

   باالخره اکنون مخالفت کرديد؟:احمد منصور
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 بيشتر گرديد ٢٠٠۶ شروع شد در سال ٢٠٠۵کم از کم مخالفت من در برابر اقدامات امريکائی از سال !  نه:حامدکرزی

  . علنی شد کامالً ٢٠٠٧و در سال 

   در رابطه به مذاکرات مخفيانه ميان امريکا و طالبان نظر شما چيست؟:حمد منصورا

بی نتيجه ) اين کار( ما از آغاز با اين کار موافق نبوديم و عليه آن صدای اعتراض خود را بلند کرديم زيرا :حامدکرزی

  ...ی صلح آغاز کردنداست اما امريکائی ھا اين تماس ھا را بدون اطالع حکومت افغانستان و شورای عال

   آيا اين سخن به اين معنی است که شما از کار ھای امريکائی ھا ناراض ھستيد؟:احمد منصور

صورت آشکار نظر خود را بيان کرده ايم، اين را برای شان خاطر نشان ه ما به آنھا ب!  بلی بدون شک:حامدکرزی

برده شود که اين کار ھم به مصلحت افغانستان است و ھم به  صلح بايد از جانب افغانستان به پيش ۀساخته ايم که پروس

  .درغير آن اين کار ھيچ شانسی برای موفقيت نخواھد داشت. نفع مردم افغانستان

  قدرت رسانيدن مجدد طالبان باشد؟ه  آيا شما نگرانی نداريد که ھدف امريکائی ھا از اين مذاکرات، ب:احمدمنصور

  ... قدرت رسانيدن مجدد طالبان را داشته باشد اطالعی ندارمه ا قصد بکه امريک  من از اين:حامدکرزی

  ...شکل دسيسه بر افغانھا تحميل می شوده آن راھکار ھا و سياست ھائی که ب

   با وجود حضور دوصد ھزار سرباز خارجی ھنوز ھم اشغال شده نيست؟:احمد منصور

  .می دھمال شما جواب ؤمن به اين س!  به من گوش بدھيد:حامدکرزی

ما با .  جھانی مورد پسند ما نيست اما اين کار به ھيچ صورت به معنی اشغال نيستۀبعضی از عملکرد ھای جامع

بعضی از کار ھای آنھا اختالف داريم، گرفتن تمام کار ھا در انحصار خود، بمباران خانه ھای مردم، مداخله در امور 

 اين کارھا ھم به ۀنھا ھمه کار ھای زشت است که آنھا انجام می دھند اما ھماي...  بيشرمانه در انتخاباتۀداخلی ما، مداخل

  .معنی اشغال نيست

   اما آنھا در اينجا برای تباھی و بربادی آمده اند، آيا آنھا در اينجا تباھی و بربادی نياورده اند؟:احمدمنصور

آنھا می . را علنی اعالم نموده اند رند که آنآنھا اھداف خاص دا.  اجازه بده تا حرف خود را تکميل نمايم:حامدکرزی

اما بدون شک آنھا اھداف ديگری ھم دارند اما افغانستان ھم . گويند که ما در اينجا برای مقابله با تروريسم آمده ايم

  .خاطر اھداف خاص خود کار می کنده مصلحت ھای خود را در نظر دارد و ب

  .ف به افغانستان دارای ابعاد مثبت و منفی استآمدن نيروھای امريکائی، ناتو و ايسا! بلی

   ابعاد مثبت آن چيست؟:احمد منصور

 ما تکميل گرديده که در ه ئی سرک حلقۀ وضع اقتصادی فعلی ما نسبت به گذشته خيلی بھتر شده است، شبک:حامدکرزی

يم، مکاتب داريم، سيستم صحی گاه اين کار صورت نگرفته بود، ما امروز پوھنتون ھای زياد دار تاريخ افغانستان ھيچ

ميان ه  آينھا در افغانستان با حضور نيروھای خارجی بۀداريم، محيط زيست خوب داريم، نظام تعليمی خوب داريم، ھم

  .آمده است که ھمه کارھای خوب است

   در مقابل اينھا تلفات شما چقدر است؟:احمد منصور

 آنان در امور داخلی ما از مسايلی ۀتار مردم غيرنظامی و مداخل بدبختانه تلفات ما بسيار زياد است، کش:حامدکرزی

  ...است که از آن رنج می بريم و

 آنان در امر کمپنی ھای امنيتی وساير مسايل که بار ھا موجب ۀ آنان در انتخابات و يا مداخلۀعنوان مثال مداخله ب

  . استاعتراض و احتجاج ما گرديده و در بعضی موارد ھم موجب اصالحات شده
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ليارد دالر اختالس ي يک م کابل بانک تقريباً ۀ افغانستان يک کشور غرق در فساد است، تنھا در قضي:احمدمنصور

شما ناتو و امريکائی ھا را متھم می نمائيد که در گسترش فساد در افغانستان دست دارند؛ در اين رابطه حقيقت ... گرديد

  چيست؟

  !ھا را می کننداينھا ھمين کار !  بلی بلی:حامدکرزی

  !عھده داريده را ب سيس کرده اند که شما رھبری آنأ آنھا ھمين نظام فاسد را ت:احمد منصور

  ...را واضح ساخت  افغانستان بسيار پيچيده است و ممکن نيست با جمالت کوتاه آنۀ قضي:حامدکرزی

خاطر ه ای بعضی از جھت ھای سياسی بقرارداد ھائی که از جانب خارجی ھا به مقامات حکومتی داده می شود و يا بر

ما در جھت اصالح آن کوشش . صورت آشکار صورت می گيرده نفوذ در نظام داده می شود، برای ما روشن است و ب

  ...کرده ايم اما تا کنون در از ميان برداشتن آن عاجز بوده ايم

  است؟لياردی چيزی نرسيده ي شما در قرارداد ھای مۀ آيا به خانواد:احمدمنصور

  ! نه:حامدکرزی

   پس کدام دست اندرکاران دست به فساد می زنند؟:احمدمنصور

ۀ امريکائی ھا اين کوشش را کردند و به من گفتند که می خواھيم به خانواد!  خواھش می کنم اجازه بدھيد:حامدکرزی

خصوص برادر تان اينگونه قرارداد ھا را بدھيم اما من مانع اين کار آنان شدم و گفتم که شما چرا اين کار را می ه شما ب

  .کنيد؟ شما با خريد مقامات باالی کشور ما تالش داريد تا فساد را در ميان ما رايج سازيد

آنھا به من گفتند که اکنون . گونه قراردادھاستبعد به آنان گفتم که شما اين قرارداد ھا را به من نشان دھيد که ببينم چ

  ...قرارداد ھا تمام شده 

 شما آنھا را بيرون کرده نمی توانيد بلکه آنھا خود شان تا پايان سال آينده قوت ھای خود را بيرون می :احمد منصور

  .کنند

  . بخشی از قوت ھای خود را خارج می کنند نه ھمه را:حامدکرزی

 در نيويارک تايمز David Ignatius امريکائی ۀال در رابطه به فساد، يک نويسندؤ آخرين س بعنوان:احمد منصور

اين پول به کدام راه رفته . ليارد دالر رسيده استي م۵٠نوشته است مصارف نيروھای افغان در طول ده سال گذشته به 

  است؟

   اين پول فقط به نيروھای افغان مصرف شده است؟:حامدکرزی

 ھزار ١۵٠مين امنيت در افغانستان، اما بخش اعظم آن در آموزش أنه تنھا به نيروھای افغان بلکه برای ت :احمدمنصور

  .سرباز افغان به مصرف رسيده است

 در اين رابطه دو موضوع جدا از ھم وجود دارد؛ يکی مصارف مجموعی امريکاست که آنھا باالی :حامدکرزی

  .د که به خود شان مربوط استنيروھای خود در افغانستان مصرف کرده ان

   اين مصارف طوری صورت می گيرد که شما در مورد مقدار و مورد آن ھيچ معلومات نداريد؟:احمدمنصور

   . ما اين کار را تحمل می کنيم:حامدکرزی

 ه شما به کشور تان چه کرديد؟ ھمه مردم می بينند که شما ھيچ کاری نکرديد، خارجی ھا ھم شما را ب:احمدمنصور

  .عنوان يک سمبول به قدرت رسانيدند و می خواھند با استفاده از شما اھداف خود را تحقق ببخشند

ھمه افغانھا شد، تمام جھت ھائی که با ھم درگير جنگ ۀدر تحت رھبری من افغانستان خان!  بسيار خوب:حامدکرزی

، ءق، کمونيست ھا، بعضی از طالبان، علمامجاھدين ساب. بودند و از ھم فرار می کردند، حاال در کنار ھم نشسته اند

اد يک قانون اساسی گرد ھم آمدند و ين افغانستان بر بۀ افغانھا از گوشه گوشۀصورت کلی ھمه زنان و مردان، ب
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امروز ما يک حکومت ديموکراتيک داريم، آزادی بيان و فکر داريم، و بيرق .  مشترک خود می دانندۀافغانستان را خان

   .يا در اھتزاز استما در تمام دن

گيرند،  را چنان ناشنيده می ال دو بخش دارد، ولی آقای کرزی بخش دوم آنؤبينند که اين س خوانندگان عزيز ما می(

  )راقم. الی اصالً وجود نداشته استؤکه گويا چنين س

  امريکائيھا؟برای مذاکره با شما خواھد بود و يا با ) دفتر طالبان در دوحه، راقم ( اين آدرس:احمدمنصور

  ... صلح افغانی باشد در آنصورت بايد آدرس رسمی برای مذاکره با ما باشدۀ اگر پروس:حامدکرزی

  . جناب رئيس جمھور از سخنان شما و حوصله مندی تان بسيار تشکر:احمد منصور

  ." از شما ھم تشکر:حامدکرزی

  

ی ريکائيان، در امور کشور ما، نظريات آقادر خصوص موارد مختلف مداخالت نيرو ھای ائتالف، در رأس آنان ام

  : ھم توجه کنيد،که رئيس شورای ملی کشور بودند  آقای قانونی در ايامیاينک به صحبت. کرزی را خوانديد

   

 آيا افغانستان اشغال شده است ؟"

وز  رۀ، موضوع قابل توجھی که درجلس)afghanpaper( اطالع رسانی افغانستان ۀبه گزارش بخش سياسی شبک

دوشنبه پارلمان کشور به مشاھده رسيد، ترک صحن علنی مجلس توسط نمايندگان مردم کنر ، ننگرھار ، لغمان و کاپيسا 

  .بود که در اعتراض به کشته شدن غير نظاميان در واليت کنر صورت گرفت

  .اين نمايندگان از کشته شدن غير نظاميان در کشور ابراز نگرانی کردند

  را غير نظامی ١٣گويند که نظاميان خارجی در يک عمليات در ولسوالی نرنگ اين واليت بيش از نمايندگان کنر می 

  .نان ھشت تن از کشته شدگان دانش آموزان ھستندآ ۀگفته ب. کشتند

يس پارلمان کشور محترم محمد يونس قانونی در زمينه ابراز داشت که بارھا مجلس نمايندگان در رابطه با قانونی ئر

کيد ھا تا کنون دولت اين طرح را به أاما با وجود ت. ضور نظاميان خارجی در کشور از سوی دولت شده استساختن ح

  .مجلس نمايندگان نفرستاده است

 يافتن راه ھای حل اين پديده ۀيس جمھور در بارئيه و رئ قضاۀقای قانونی می افزايد که بايد شماری از نمايندگان ، قوآ

  .گو کنند و گفت

. يس جممورتان حل شودئله به تلفن رأايکاش اين مس.  ً ايکاش اين موضوع به تلفن من حل شود:رلمان گفت يس پائر

  ً. عنوان می کنيمسفانه مشکل پيچيده تر از چيزی است که ما و شما فعالً أمت

  .ستيس جمھور کشور ائصورت علنی بيان داشت که موضوع مھمتر از صالحيت ھای حتی ره امروز جناب قانونی ب

 قانونمند کردن حضور و عملکرد نظاميان ۀيس جمھور ھم در زمينئيد که وقتی رآال پيش می ؤبا اين وصف اين س

  !خارجی صالحيت ندارد ، پس چه مرجعی در زمينه صالحيت خواھد داشت؟ آيا اين نامش ھمان اشغال نيست ؟

ی ما اعالم نموده بودند که ئوالن امنيتی وحتی قضاؤيس امنيت ملی و ديگر مسئ بارھا وزير دفاع ، وزير داخله ، رقبالً 

گونه صالحيتی برخوردار نبوده وحتی اظھارنظر ھم نمی توانند  مورد عملکرد و حضور نظاميان خارجی از ھيچدر 

يس پارلمان ھم اعالم داشت که اين حتی در صالحيت ئاما زمانی که ر. ور بودآ ، تا اندازه ای برای مردم تعجب بکنند

نام دولتمردان اين خاک چکاره اند و ه س جمھور ھم نيست ، بيشتر در مردم ايجاد شبھه خواھد کرد که پس اينھا بيئر

   فقط صالحيت دارند که بر رشد مواد مخدر و غارت کشور و فساد اداری دامن بزنند ؟
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دولت در برابر خارجيان طور وضوح منعکس کنندۀ استيصال اين نھاد دولتی و در مجموع ه اظھارات آقای قانونی ب

ی ما ئوالن امنيتی وحتی قضاؤيس امنيت ملی و ديگر مسئقبال بارھا وزير دفاع ، وزير داخله ، ر": اين مطلب را.  است

گونه صالحيتی برخوردار نبوده وحتی  اعالم نموده بودند که در مورد عملکرد و حضور نظاميان خارجی ازھيچ

که وابستگی و اسارت دولت را در برابر خارجی ھا بيشتر برجسته نموده  ، برای اين"...اظھارنظر ھم نمی توانند بکنند

که از  خصوص آنھائیه که در باال به اين مطلب اشاره شده است، مجدداً يادآور شدم تا خوانندگان ما، ب باشم، با آن

 ن آزاده و مستقلی ھستند حداقل يکزنند، اگر واقعاً مردما استقالل و آزادی کشور ما طی کم و بيش سيزده سال دم می

  !بار بگويند که کشور ما چقدر مستقل است و چقدر آزادی عمل دارد؟

تأليف محمود "  فرھنگ جامع سياسی"لۀ استقالل تعريفی از اين مفھوم را از أخواھم برای روشنتر شدن مس در اخير می

  :طلوعی به عرض خوانندگان محترم برسانم

  استقالل " 

ف اين واژه در فرانسه و انگليسی عدم وابستگی است و در معنی آن در فرھنگ ھای مختلف آمده است که معنی متراد

تنھا استقالل سياسی برای تعريف يک کشور مستقل کفايت نمی کند، زيرا وابستگی اقتصادی و فرھنگی يک مملکت به 

 کند و از آزادی عمل اين در تعيين خط مشی کشور يا کشور ھای ديگر عمالً استقالل سياسی آن کشور را ھم محدود می

  ."سياست خارجی خود جلوگيری می نمايد

  :ھم دقت کنيد) independence(لطفاً به معانی انگليسی کلمۀ استقالل 

, freedom, determination-self; potency, power, strength ,sufficiency–self, dependence-self, 

reliance-self, subsistence-self, support-self 

کنند،  دم که غالب نويسندگان ما، که در اين خصوص اظھار نظر میاز ترجمۀ کلمات فوق بدين دليل صرف نظر نمو

  .دارای تحصيالت عالی ھستند و به زبان انگليسی آشنائی دارند

و در خصوص وابستگی سياسی، فرھنگی، اقتصادی و نظامی افغانستان به نيروھای ناتو و ائتالف و کشور ھای 

وضع اقتصادی : " ن کافی است که خوِد آقای کرزی می گويدحضور آن ھا در افغانستان، ھمي غربی، صرف نظر از

گاه اين  ی ما تکميل گرديده که در تاريخ افغانستان ھيچه ئ سرک حلقۀفعلی ما نسبت به گذشته خيلی بھتر شده است، شبک

ب کار صورت نگرفته بود، ما امروز پوھنتون ھای زياد داريم، مکاتب داريم، سيستم صحی داريم، محيط زيست خو

که ھمه کارھای ميان آمده است ه  آينھا در افغانستان با حضور نيروھای خارجی بۀھمداريم، نظام تعليمی خوب داريم، 

  ."خوب است

و اما در بارۀ استقالل سازمان ملل متحد توقع من از اھل خبره و سياسيون ملی و آزادۀ کشور اين است که کمی به 

  . سسه در طول تاريخ موجوديت آن دقت کنندؤخصوص امريکا، در اين مه کيفيت و کميت نفوذ کشورھای غربی، ب

از جمله بايد به اين نکته دقت کرد که اگر مقصد جنگ با تروريزم و از بين بردن النه ھای تروريست ھا است، چرا ملل 

مگر !  نمی کنند؟متحد صدور مجوز ادامۀ اين جنگ را با حامی و پناه دھندۀ اصلی تروريستان، يعنی پاکستان، اعالم

ملل متحد و غرب خبر ندارند که حامی اصلی گروه ھای تروريستی در جھان، حکومت پاکستان است؛ و افغانستان در 

داند که حکومت طالبان، که   و جھانی شده است؟؟ آيا غرب و ملل متحد نمیه ئیاين ميان خود قربانی يک توطئۀ منطق

در افغانستان بوده، يک حکومت پوشالی و آلۀ دست پاکستان بوده است؛ به معنی  ٢٠٠١گويا پناه دھندۀ بن الدن در سال 

  ديگر در ھمان زمان ھم بن الدن در پناه و مورد حمايت حکومت پاکستان قرار داشته بود؟؟

٢۵/٠۴/٢٠١٣ 

 


