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  از کابل پرس گرفته شده است

  

   !زيبد نمی شما به سخنان اين جمھور، رئيس آقای

ئت(ف در ارتباط با حم(ت ھوائی آقای کرزی به نيرو ھای ا روز يک شنبه گذشتۀ ھشدار
، دنبالۀ ده ھا نفر کشته شد 14طی آن جمعاً  کهدر ھلمند به منازل شخصی افغانان  آن ھا

و تنھا تنھا  ،بعد از چنين حوادثیی است که ايشان و ميان تھي بی اثر به اصط(ح ھشدار
ائت(ف  یبه نيرو ھا انکه زورش ندنو باوجودی که می دا کاستن خشونت مردم به مقصد

  ند. ف داده و می دھبه نيرو ھای ائت( ،بويژه امريکائی ھا نمی رسد

ر ما بر غيرنظاميان از بدو تھاجم به کشو نيرو ھای ناتو ی است کهحم(تامه اد اين حمله
 کنر، شيندند، ،خوست، زابل، لغمان، قندھار، قندزحی امح(ت و نو. انجام داده است

 طی ده سال گذشتهھا آن  گناه مردم بیکه ھستند ی جا ھائ ،ھر يک و ... تخار نورستان،
 افغانستان بوسيله شوروی  روس ھا در دوران اشغال و حيوانی ھمانند حم(ت بی رويهـ 
  رسيده اند.در خواب به قتل بسيار بی رحمانه يع ترين شکل و اکثراً به فجـ 

در ارتباط  دآقای کرزی در حادثه قندھار و زمانی که خود شان به قندھار سفر نموده بودن
نيرو ھای مھاجم را  در آن و?يتبا حم(ت نظامی نيرو ھای ائت(ف به خانه ھای مردم 

نظامی توجيه  اگر مردم قندھار در زمينۀ عمليات" : تھديد نمودند با اين کلمات ظاھراً 
آقای  از يکی از نوشته ھای وندد. ( نقل به عبارتنشوند او نيز به صفوف طالبان می پي

تھديد ھای آقای کرزی يم که ئگوما بی جھت نمی  کجا شد آن تھديد؟! سيدعلی حسينی.)
  تنھا و تنھا برای فريب مردم است و نه چيزی ديگری!



بايد بداند که برای او فقط يک راه باقی مانده است؛ آن ھم آغوش امريکائی ھا! نه  کرزی
ريکائی او دست او در ميان طالب جا دارد و نه در ميان مردم! اگر ھمين لحظه اربابان ام

از حمايت او بردارند تمام احزابی که خواسته يا ناخواسته تا حال کمر او را بسته اند با 
  د دريد!نچنگ و دندان او را خواھ

 خود پرده برداشته از روی بيچارگی ـ خواسته يا ناخواسته ـ يندندش عزيزآباد در حادثه

 ت(ش ھمواره حوادثی چنين از جلوگيری برای پيش سال پنج از ": گفتند مردم به خطاب

  " .است نداشته زمينه اين در موفقيتی اما است کرده

اختيار و "  د "ندستور می دھ" ما که  کشور رئيس جمھور وضعيت جناب توجه کنيد که
    ت!ايشان است " چقدر غم انگيز و متأثر کننده اس در دست خاک ھم

ای سالی را که آقو اگر پنج  ،در حدود سه سال و ھشت ماه پيش رخ داده بود ادثهحاين 
که اين سه سال و ھشت ماه اضافه کنيم ديده می شود  کرزی به آن اشاره نموده اند به

نيرو ھای  حمله آغاز مشکل حم(ت به منازل شخصی و بر افراد غير نظامی تقريباً از
و آقای کرزی ھم از ھمان آغاز تا کنون اين  ،است هائت(ف به افغانستان وجود داشت

، از ترس را با لحن و ک(م و مضمون مختلف و عاری از عمل حاصل ی بیھشدار ھا
  ست. به کشور ھای غربی داده ا مردم،

تعدادی از عزيز آباد شيندند عاجل و غيرمنتظرۀ  سفر ناگفته نماند که آقای کرزی در
   ند!ه بوددبا خود برھم را اعضای کابينه و نمايندگان مردم 

طی اين سفر و در برابر  ،يار گندۀ او، سخنان بزرگتر از دھن ايشانيکی از سخنان بس
 اين مسئو?ن( آنان به و کنم می تحقيق حادثه اين علت درباره من "مردم اين بود:  

  . )2008، چھارم سپتمبر ( نقل از بی.بی.سی. ."شد خواھد داده جزا) حادثه

حادثه " نموده بودند که  شايد آقای کرزی نسبت ھيجان و تأثر بيش از حد فراموش
نبودن غير از اربابان خودش که او را " تاج " بخشيده بودند و  کسانی ديکری "آفرينان

  رھبر و زعيم اين ملت بخت برگشته ساخته بودند. 

محافظت می احاطه کرده که او را  کدام يک از اشخاص مسلحی به عکس با? نگاه کنيد!
می تواند افغان بدست گرفته اند و مسلسل دن او تفنگ يو برای به قدرت رسان ،نندک

  ! ؟باشد

کنند و آن روز ھا را به ياد کرزی ھم يک بار به اين عکس نگاه بھتر است خود آقای 
ی خويش تعيين کنند ت و ص(حيت و اختيارات خويش را مطابق ظرفيت ھايو حيث آورده

  خود را ريشخند عام و خاص نسازند. و بيشتر از اين



مسما " جنگ با تروريزم " در ھر ده صفحۀ از تاريخ جنک ده سال اخير کشور که به 
 آقای کرزی بر می خوريم که ھر بار حملۀ با چنينيکبار  حداقل شده است بدون اغراق

سخنان قبلی خود که ؛ بدون اين ئت(ف داده استبه نيرو ھای اسخت و نرمی  ھشدار ھای
که ھنوز ھم در را به ياد بياورند يا بروی خود بياورند که قب(ً ھم چنين سخنانی را 

    !ياد نموده اند ،ی استقبا ـ از خود و بيگانهمردم ـ  حافظۀ

اين سخن شان را که در ارتباط با کشته شدن تعداد زيادی از ھموطنان آقای کرزی  شايد
فراموش نموده باشند. ھمينگونه سخنان ديگر شان را گفته بودند غير نظامی ما در شندند 

 ،گفته بودند لغمان و تخار و ...نورستان و کنر و حم(ت بر غيرنظاميان که در ارتباط با 
ه ھرگز فراموش نمی کنند ک، بويژه آنانی که خود قربانبان اين حم(ت بوده اند ولی مردم
اند و ھر باری که  شده افغانستان شان از روزی که نيرو ھای خارجی واردجناب اي

 ھميشه به شکلی شودحم(ت ھوائی يا زمينی آن ھا سبب کشته شدن غير نظاميان می 

حرف ھائی را بنام ھشدار و اخطار اصدار فرموده اند بدون اين که به يکی آن ھم عمل 
   د!نيا محدوده اختيارات و ص(حيت ھای خويش را بسنج کرده باشند

اگر از من است."  گفت: " اختيار اين خاک  در شيندندبيشتر از سه و نيم سال قبل کرزی 
ند و آنگونه که می گويند صادق ھست دنياين حرف درست است و ايشان در آنچه می فرما

و واقعاً دل شان به حال  است عاً اختيار اين خاک ھم در دست ايشاند و واقاستق(ل دارن
خونين  حم(ت ھمه جلو اين ، يا نخواسته اندنتوانسته اندچرا  ،اين ملت رنجديده می سوزد

ستعفا نمی کنند و را او اگر توان آن را ندارند، چد؟ گيرنب طی اين ھمه سال را و دلخراش
   خود را از اين ھمه ذلت و دردسر نجات نمی دھند؟

 افغانستان" د: نيباور کرد؟ اين که می فرمابايد  را حرف ايشانطرف ديگر کدام  از

 متوقف ناتو نيروھای سوی از افغانستان مردم ھای خانه بمباران تا است داده دستور

 حداقل به را شبانه حم(ت ام خواسته خارجی سربازان از من ... : "که يا اين را "شود

. نقل اول نقل به عبارت است و است سی.. . بیبی خبری از سايت نقل دو ھر (".برسانند
   .)نقل دوم نقل به مضمون می باشد

معانی مشخص و  به حداقل رسانيدن ""  من فکر می کنم که کلمات " متوقف کردن " و 
  روشن خود را دارند.

 باران خانه ھای مردماز يک طرف می گويند که دستور داده شده است که بمآره، 

  .حم(ت شبانه را به حداقل برسانند و از طرف ديگر می گويند متوقف شودافغانستان 

د که نکوشش نکن با اين سابقۀ که دارند کرزی آقای به نظر نويسندۀ اين سطور بھتر است
 ھای راه افغانستان نشود، متوقف حم(ت اينگونه اگر "با گفتن جم(ت مانند:  خود را

 چگونه 'اشغالگران' با دارند ياد افغانھااين که: "  يا "دارد آن کردن متوقف برای زيادی



ياد دارند که چگونه خود را از  بلی، افغان ھاد! نجی اين ملت معرفی کننا د"کنن برخورد
 ھا کارمل ھا، نجات بدھند، اما نه به کمک کسانی مانند کرزیبيگانه ھا زير يوغ اسارت 

  ند.ه اکه خود برده و اسير بودھا و شاه شجاع 

او اعطا نموده اند؛  هخارجی ھا ب ايشان خود می دانند که تخت و تاج وی ھديۀ است که
اعطا بخشيدن بدون  ، زيراکلمۀ اعطا را در اين مورد بکار ببريم اگر اجازه داشته باشيم

را افغانستان  تخت و تاجھا خارجی ھمه می دانيم که انتظار و عوض است، در حالی که 
به کارمل روس ھا نه که ؛ ھمانگوه انددنبخشيرزی کآقای بدون انتظار و بدون عوض به 

ند که ند ـ بايد بدانو اين را ھم ـ اگر نمی دان !شاه شجاع به انگليس ھا ند وه بودنبخشيد
را به خوبی  شانو سياست ھای  را و ھم افکار ھم خود شان ،خيلی ھا قبل از اين ،مردم

 .نمی خورندبيشتر از اين شان را ھای "  شناخته اند و فريب اين " اشک تمساح ريختن

کردن لب ھا و خيره خيره نگاه و جمع  ان دادن انگشت سبابهو نش ترش کردن پشانی
   !ائی را نخواھد گرفتھم ديگر جو بيگانه  از خود بنام ھشدار به کردن به کامرۀ عکاسی

ھستند، خود نوعی ضربه  گونه حم(ت متأثر اين استعفأ ھم، اگر جناب کرزی واقعاً از
   .استان زدن به اعتبار نيرو ھای مھاجم در افغانست

  

  


