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   ٣٣از نشريه پيشرو  شماره 

٠٣/١٠/١٠  

  

  رابطۀ  کرزی و امريکا واقعاً خراب است؟
  

 ن يکی از فيوداال) ئیلزاپوپ( است، پدر او عبداالحد خان کرزی قندھارواليت » کرز«حامد کرزی که از منطقۀ 

بسياری قتل او را به آی اس آی نسبت . اين منطقه بود که در ابتدای حاکميت طالبان در شھر کويته ترور شد متنقذ

پسران عبداالحد خان  . ن زمان به شدت حساس بودندآندھار درقمی دھند، زيرا طالبان در برابر قدرت متنفذين 

در جريان چند سال مھاجرت ھر يک از خود دم و ) رزی و احمدولی کرزیقيوم کرزی، محمود کرزی، حامد ک(

 و قندھاراما احمدولی در . قيوم و محمود از طريق بزنس در امريکا به سرمايه ھای کالنی رسيدند. دستگاھی ساختند

رسانده، حامد کرزی که  تحصيالتش را در رشتۀ حقوق در ھند به سر . کويته به کارھای نامعلومی اشتغال داشت

سالھا در کويته زندگی و با تنظيم نجات ملی مجددی کار می کرد و با آمدن حکومت تنظيمی در افغانستان به عنوان 

ن شد، اما وقتی قسيم فھيم می خواست او را دستگير کند در اثر اصابت موشکی به ييمعاون وزير خارجۀ آن وقت تع

وی مدتی در کويته ماند و در کنار زلمی خليلزاد به . ه پاکستان شدارگ و دستپاچه شدن محافظان، او قادر به فرار ب

يکی از مشاوران کمپنی نفتی يونوکال مبدل گشت و چون طالبان ازين طريق تقويت می شدند و حتی برخی ھا 

 ملل  و گرفتن نمايندگی امارت طالبان در سازمانئیطالبان را پروژۀ اين کمپنی می دانستند، لذا کرزی تا حد سخنگو

  . پيش رفت، مگر به علل نامعلومی اين وظيفه را  به او ندادند و مالحکيم مجاھد به اين کار گماشته شد

او فرد .  ھا جھت نشاندن بر قدرت قرار داده شدئیحامد کرزی بعد از سقوط طالبان بھترين گزينه برای امريکا

ز نظر ايديولوژيک متعھد به امريکا و در می کرد، ا» صحبت«تحصيلکرده ای بود که به زبان انگليسی روان 

 به افغانستان حمايت می کرد، از ئیرابطۀ نزديکی با حلقات خاص آن کشور قرار داشت، از آمدن نيروھای امريکا

 و مربوط به شاخۀ زيرک درانی بود که سالھا در افغانستان قدرت رانده بودند قندھار و پسر يکی از متنفذين قندھار

سقوط امارت طالبی در » فاتحان« صبغۀ جھادی ھم داشت و در پايان در ارزگان به عنوان يکی از و در کنار ھمه

وقتی او در کنفرانس بن فقط دو رأی آورد، زير فشار خليلزاد و براھيمی برنده . جنگ نمايشی شرکت کرده بود

 تاجيکستان با ئیميدان ھواقبل از آن قسيم فھيم و عارف سروری در . اعالن شد و مورد قبول ھمه قرار گرفت

 خود از ئیجنرال تامی فرانکس و گيرول شيرون چيزھای بسياری را پذيرفته بودند و به نارضايتی دوستان امريکا
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ادامۀ قدرت ربانی آگاه بودند که اين را قانونی قبل از پرواز به بن خوب می دانست و به اين خاطر چانه زنی ھا را 

  . و رياست ادارۀ موقت را از ھمان ابتدای بحث به لقايش سپردند تمرکز دادنداءفقط روی وزر

 به افغانستان او ديگر زير ئیوقتی کرزی به کابل آمد و به قدرت رسيد تنھای تنھا بود، اما با ھجوم نيروھای امريکا

ز بام تا شام  ائیحمايت مستقيم اين نيروھا قرار گرفت و حتی در مقابل دروازۀ دفترش ھم يک سرباز آمادۀ امريکا

 که ئیدروازه ھای ارگ را تالشی می کردند و از دروازۀ سالمخانه بدون اجازۀ يک ناظر امريکا. کشيک می داد

انحالل قطعات نظامی که توسط . توانست سنگرش بر فراز ھمه سنگرھا قرار داشت، کسی داخل ارگ شده نمی

ت بيشتر قدرت کرزی و تکنوکرات ھای مورد حمايت نيروھای تنظيم ھا به وجود آمده بودند، راه را برای تثبي

امريکا در افغانستان باز می کرد و در کنار آن با تشکيل اردو و پوليس جديد موقف رھبران جھادی به شدت افت می 

چنانچه ھمان . شدن رو می آوردند» مدنی« ھای آنان کاسته شده، جبراً به سوی ئینمود و روز تا روز از زورگو

وزی می خواست کرزی را در ارگ زندانی کند، توسط ھمين کرزی از معاونيت رياست جمھوری فھيمی که ر

  . رانده شد و به جای او داماد ربانی معاون اول شد

لمانھا، سازمان ملل و رھبران ا ھا، انگليس ھا، ئیکرزی که بايد در تشکيل اداره اش گوش به فرمايش امريکا

آغاز جنگ . ای مريض زير آن بلولند ای شباھت پيدا کرد که  فقط عده مهجھادی می بود، دولتش به لحاف قور

کرد، نوعی ھماھنگی در   ھا به افغانستان باز میئی که راه را برای حضور بيشتر امريکا٢٠٠٤دوباره طالبان در 

 ھا ئیريکابه اين صورت وعده ھای سبز و سرخی که ام. ستراتيژی پاکستان و امريکا در افغانستان به وجود آورد

قبل از ورود به افغانستان می دادند، نه تنھا بخش کوچک آنھا به سر نرسيد که فقط عدۀ معدودی از قومندانان و 

ان جھادی، تکنوکرات ھا، سران انجو ھا، سران کمپنی ھای تجاری، سران کمپنی ھای امنيتی، قرار دادی ھا و رھبر

ی دست يافتند و بيش ه ئھمکاران شبکه ھای استخباراتی غربی و جواسيس ھمسايگان افغانستان، به ثروت ھای افسان

ن رتبه، مستخدمان ئيان خرده پا، مأمورين پا درصد کارگران، دھقانان، اھل کسبه، دوره گردان، فروشندگ٩٥از 

فرار نيروی کار به ايران، بيکاری چھار مليون جوان افغان، . دولتی و غيردولتی در فقر چندين اليه فرو رفتند

اعتياد يک و نيم مليون مرد و زن، کشتار سرسام آور غير نظاميان به وسيلۀ ناتو و طالبان، مرگ و مير سرسام آور 

 بود که غربی ھا در ابتدای آمدن ئی مليون کودک از تحصيل وغيره نتيجۀ وعده ھا٥طفال، محروم شدن مادران و ا

  . به افغانستان داده و عده ای ساده لوح آنھا را قبول کردند

ھرچه وضعيت خرابتر می شد و اعتراضات ھمه گير تر می گشت، رسانه ھای داخلی و خارجی آنرا وسيعتر 

 ھا بيشتر خود را زير فشار اذھان عمومی ديده، اولين بار بعد از به قدرت رسيدن ئیمريکاانعکاس می دادند و ا

 با او قرار ئیاوباما، خواستند تا تمام گناھان نابخشودنی خود را بر فرق کرزی بکوبند و به اين خاطر در رويارو

 ساده لوح کسی آن را باور کرده  نمی  با قيم خود را داشته باشد، جز آدم ھایئیاينکه کرزی توان رويارو!! گرفتند

  ؟ئیاما چرا اين رويارو. تواند

 ھا ھر دو طرف سود ميبرند و چون سود ھر دو طرف در يک جا معامله ئی ميان کرزی و امريکائیبا اين رويارو

 مالمت بر  ھا با اين جدل و انداختن بارئیامريکا.  ادامه داشته باشدئیمی گردد، پس چه بھتر که مدتی اين رويارو

کرزی و دولت او نه تنھا در اذھان مردم امريکا و جھان به برائت خود می پردازند، که تمام دونرھا، مشاوران، 

کمپنی ھا و چپاولگران خارجی را که پول ھای ارسالی به افغانستان را تارج می کنند، برائت می دھند و کاسه و 

و زمينۀ حضور خود در افغانستان را گسترده تر و درازتر می کوزۀ فساد را بر فرق کرزی و دولت او می کوبند 

او از بابت گسترش . س جمھور مستقلی استئي می خواھد  نشان دھد که او رئیکرزی ھم با اين رويارو. سازند
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 بر دسترخوان ارگ بگومگو می نمايد، بر "بايدن جو" ھا انتقاد می کند، با ئیاعتياد، مواد مخدر و فساد بر امريکا

حمايت امريکا از پاکستان معترض است، تھديد به خريد سالح از روسيه می کند و با ايران روابط بسيار نزديک 

 ھا برای کرزی به عمد اين قدر ميدان می دھند، چون باالخره ابزار مھم پياده ئیامريکا. ن پول می گيردآدارد و از

می دانند که اگر او چنين ميدانی نداشته باشد، افغانھا در افغانستان است و اين را » جامعۀ جھانی«نمودن سياست 

کوچکترين اعتمادی به او نکرده و اين تجربه را دارند که افرادی در تاريخ افغانستان که بی چون چرا بيرونيان را 

  .در داخل ملک شان حمايت کرده يا توسط افغانھا کشته شده و يا استخوان ھای شان به دريای آمو ريخته شده است

نات ملکی و ييدر افغانستان بخشی از بودجه، معاش اردو و پوليس، تعليمات نظامی و ملکی، مصرف بازسازی، تع

، قندھار بگرام، ئیلشکری، ستراتيژی و طرح ھای جنگھا، کنترول راه ھای ترانزيت، کنترول ميدان ھای ھوا

. و در رأس آنھا امريکا صورت می گيردشيندند، شوراب و مزار و باالخره حفظ حاکميت کرزی توسط خارجی ھا 

 مشاور وجود ٢٤٠٠تنھا در وزارت داخله (لذا گردانندۀ اصلی قدرت و مصرف در افغانستان خارجی ھا ھستند 

کرزی نيز به نوبۀ خود . ثيری داشته نمی تواندا، بنابرين اعتراضات کرزی بر کار آنان در افغانستان ھيچ ت)دارد

ن جھادی، بخشی از طالبان، با ھمسايگان، سران قومی، سران مافياھای مختلف، نھادھای توانسته است که با رھبرا

جامعۀ مدنی، رسانه ھا، سران انجوھا ، دونرھا ، کمپنی ھای خصوصی وغيره تا حدی بسازد که تصويری از 

وعی کجدار و لذا دو طرف  در شرايط کنونی می توانند در ظاھر با ن. اش را در ذھن عده ای شکل دھد» دولت«

باشند، برای آدم ھای » جوت« خود پيوسته ديدار نداشته و با ھم ئیمريز بسازند، اما اينکه کرزی با دوستان امريکا

کرزی با ھزار زبان حرف می زند، با ھر جنايت . وارد به روابط کشورھای زير حمايت بزرگترھا قابل قبول نيست

عصبانی و گاه خوشخوست، با ھر مخالفی نشست کرده و به پيشه ای  سازش می کند، دست می بوسد، گاھی 

اينگونه او درين سالھا برای برخی از قدرت مداران مرجع اصلی قدرت قبول شده و پيوسته او را مرجع تقدير و 

 ھا ئیس در کنفرانس بن از سوی امريکائيشکايت قرار می دھند و به باور اينان تأکيد بر انتخاب کرزی به عنوان ر

اما اينکه کار کرزی تا آخر ادامه پيدا کند، باز ھم کسی باور کرده نمی تواند و اين به . ر ھم نادرست نبوده استبسيا

 ھا نزديک و ئیدر شرايط کنونی کسانی که چون او به امريکا. ای به جای او  و يا الترناتيفش رابطه می گيرد گزينه

د تا عوض او وارد معرکه گردد ولی وسعت کار غربی ھا در اين ھمه ژست ھا را بلد باشد، کمتر به نظر نمی رس

اما اينکه چه وقت اين . افغانستان چنان گسترده است که نمی توان چندين الترناتيفی را که نمی شناسيم، ناديده بگيريم

  . گزينه به ارگ خواھد آمد بايد انتظارکشيد

 

 


