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ر بند برق داسو در پاکستان و نیاز واکنش اعرتاضی افغانستان تصمیم اع

مقدمه

اندوس -شورای امنیت ملی افغانستان از آن چه که تصمیم پاکستان برای ساخت یک بند برق در مسیر رودخانۀ کابل

کند. گويد: علیه این تصمیم در سطح جهانی اقدام میخواند، انتقاد کرده میمی

ورای امنیت ملی افغانستان افزوده است که این موضوع، تا هنوز از مجاری دیپلوماتیک پاکستان به دولت افغانستان اطالع ش

گونه توافق قبلی در این زمینه میان دو کشور صورت نگرفته است.داده نشده و هیچ

که پاکستان طرح پیشنهـادیی را به بـانک ستایی که از سوی وزارت امور خارجۀ افغانستان به نرش رسيده، آمده در خربنامه

منطقه کوهستانات ایالت اندوس در –را روی دریای کابل "داسو" جهـانی فـرستـاده و طــی آن تصمیـم دارد تـا بند برق 

هانی طرح پروژ خیرب پختو  اید و بانک ج انب افغانستان ارائه ۀنخواه پاکستان احداث  هت نظر خواهی به ج مذکور را ج

رده است.ک

های امور خارجه و مالیه دستور داده است تا در این زمینه اقدام كه شورای امنیت ملی به وزارتدر این خربنامه آمده است

ویل و تطبیق این پروژهایند و نگرانی افغانستان را به بانک جهانی انتقال دهد کتبی و رسمی دولت بدون موافقت،تا از 

اید.داری افغانستان خود

میگاوات برق را خواهد داشت.۴۳۰۰شود که این بند برق، توانایی تولید بیش از گفته می

ی نجیب آقا فهیم، استاد  های منطقه تحقیقات کرده است، در حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که در مورد آبپوهن

حلیل کرده است:های مرکز مطالعات اسرتاتژیک و منطقوی، این موضوع را چنین تجواب پرسش

ر اين بندپیامدهای  اع

جوار رضورت است و اقدام یک های همهای مشرتک، بر اساس عرف بین املللی توافق کشوربرداری از رودجهت بهره

شود. اقدام پاکستان در های باالدست شمرده میها، نقض حقوق آب کشورهای پایین دست اینگونه رودخانهجانبۀ کشور

برداری از آّب آن زیر سوال حق تقدم کشور افغانستان را بعنوان کشور باالدست رودخانه، جهت بهره» داسو«رق ساخت بند ب

تواند در برابر اقدامات مشابه افغانستان در آینده، به اید و پاکستان میبرده و نوعی حقوق مکتسبه برای پاکستان ایجاد می

وده و در برابر آن مانع تراش اید. آن استناد  ی 
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به استناد یک قاعدۀ فقهی که در آن آمده است: (اِذن به اصل شی اِذن به لوازم آن نیز است) پذیرش اقدامات پاکستان در 

توسط افغانستان، بصورت ضمنی تضمین تداوم جریان آب در بسرت رودخانه نیز » داسو«مورد طراحی و احداث بند برق 

برداری از آب برای آینده در افغانستان. های بهرهرای طرح و تطبیق پروژهباشد و این یعنی ایجاد محدودیت بمی

ها برای افغانستاناهمیت این آب

ن، جالل آباد، ک و نورستان در حوزۀ آبریز این رودخانه قرار دارند. در  والیات لوگر، کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغ

ها هکتار زمین تاد فیصد مردم به آب صحی آشامیدنی دسرتسی ندارند. هزاراین والیات حتی در پایتخت کشور، حدود هش

های تاریخی های کوهدامن، حفظ طراوت باغدر این حوزۀ آبریز بخاطر کمبود آب از کشت باز مانده اند، احیای تاکستان

دید و همچنان احیای زیت ن، چهاردهی و چهارآسیاب در اطراف کابل، احداث شهر کابل ج های ننگرهار و ون باغپغ

ن به بهرهشالیزار ٌ برق پایتخت و اک شهرهای لغ های بزرگ افغانستان برداری از آب این رودخانه رضورت دارند. عالوتا

وارداتی بوده و توجه به اقتصاد برق یا استفاده از توان باالقوه برق آبی در کشور، بخصوص در حوزه آبریز کابل که حدود 

های همسایه و رشد اقتصادی افغانستان دهد، برای صاردات انرژی به کشورآب سطحی کشور ما را تشکیل می% منابع 26

شود.یک نیاز اساسی شمرده می

ها فرصت و امتیاز خوبی برای افغانستان است، تا بر اساس گان افغانستان به این آبدر همین حال نیاز و عالقمندی همسایه

ود آب بیشرت از نیازهمسایهآن مناسبات خود را با  اید. وج دید تعریف  های داخلی در کشور و نیاز گان بر مبنای ج

ی، انرژی، داش راههمسایه های ترانزیتی مطئمن و گان به آن، از یکسو و نیاز متقابل ما به صلح، قطع مداخله خارج

توانیم از آن بعنوان دیپلوماسی آب نام بربیم.ما میهای این کشورها؛ مبنای خوبی است برای آنچه کهاستفاده از بندرگاه

گان بیرون ساخته و به دیپلوماسی آب در رشایطی که با قواعد آن آشنا باشیم قادر است تا آب را از عرصۀ تقابل با همسایه

اید. الزم به یادآوریست که تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است  که یک عامل همکاری منطقوی تبدیل 

امیت ارضی کشور ما احرتام گذاشته و با ترک سیاست یک جانبه گرایی و زورمدارانه،  همسایگان ما نیز به حاکمیت و 

ن خود رسلوحۀ کار خود قرار دهند. پیروی از سیاست عقل سلیم را در تعامل با همسایۀ مسل

های افغانستانعوامل عدم استفاده درست از آب

های خود را به گونۀ درست مدیریت نکرده ها استفادۀ درست نکرده و در کل آبتاکنون از این آباما اینکه افغانستان

است، عوامل زیر در آن نقش عمده داشته اند:

شود، لذا اهمیت آن بخوبی باز شناخته ها یافت میاینکه در کشور ما چون آب قیمتی نداشته و به آسانی در اک جاهاول:

عمومی در مورد نقش و اهمیت آن در توسعۀ اقتصادی بسیار در سطح پایین قرار دارد.نشده و آگاهی 

برداری نرسد.برداری از آب، به بهره: جنگ سالیان طوالنی سبب شده تا هیچ پروژۀ زیربنایی بخاطر بهرهدوم
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های احیا و انکشاف وزارتهای مختلف از جمله تصمیم گیری در مورد این مادۀ حیاتی متمرکز نبوده و بین بخشسوم:

های بخشی خود را در این زمینه ها تقسیم شده که هر ارگان سلیقهدهات، زراعت، شهرسازی، انرژی و آب و شاروالی

ل می ایند.اِع

نبود یک دیدگاه کلی و منسجم در سطح مراجع تصمیم گیری، سوء مدیریت و نداش یک ماسرت پالن اساسی چهارم:

برداری از آب در سطح کشور.برای بهره

ویل طراحی و احداث پروژهکارشکنی کشورپنجم: های بزرگ مرتبط با بهره برداری از آب.های همسایه در 

هنگ کننده و تصمیم گیرندۀ اصلی، در مورد برنامهانفعال و بیششم: گی شورای عالی و آّب بعنوان یک نهاد ه

موضوعات مرتبط به آّب.

گانی تخریبی همسایههاواکنش

ر بند که بر اساس های آب بر روی برخی از این  منابع در داخل افغانستان صورت گرفته است تالش هایی نیز جهت اع

گان افغانستان تاکنون به گونۀ انحصاری از همسایهگان قرار گرفته است و های تخریبی برخی از همسایهها با واکنشگزارش

اند. کردهها استفاده این آب

تر از گان ما که تشنهدر حالیکه افغانستان با تأخیر به اهمیت و نقش آب در توسعۀ اقتصادی و انسانی پی برده است همسایه

وده و بهرهباشند از گذشتهما می های کاری خود ها را در الویتبرداری از آنهای دور روی منابع آبی کشور ما سفره پهن 

های املل آنست که اینگونه اقدامات یک جانبه در استفاده از آبراما مقتضای عرف حقوقی در حقوق بیناند. اقرار داده

های داخلی را دارند هیچگونه آثار حقوقی منفی برای کشورما به همراه نداشته و ها موقعیت رودخانهافغانستان که اک آن

های های همسایه در اجرای پروژه. با وجود آن کارشکنی کشورباشدهای خود محفوظ میحق کشور ما در استفاده از آب

ها شویم اگر ما دانش این موضوع را بدست بیاوریم و خود را با استفاده از آب حتمی است، اما نباید تسلیم این کارشکنی

آشنا بسازیم. هاهای آبی میان کشورهای بین املللی و موافقتنامهوضعیت آّبی کشور و وضعیت حقوقی رودخانه

واکنش الزم در برابر احداث این بند 

یت مالی بانک جهانی و سایر مؤسسات بین املللی نیاز دارد و  ویل این پروژۀ بزرگ، به ح از آنجایی که پاکستان بخاطر 

ویل پروژه اشته باشند، لذا جوار را دهای همکند، تا توافق کشورهای بزرگ ایجاب میپالیسی اینگونه مؤسسات برای 

یت مالی پروژه دست بکشند و برای  اعرتاض دولت افغانستان در کوتاه مدت باعث خواهد شد که این مؤسسات از ح

دولت افغانستان الزم است تا در درازمدت بخاطر جلوگیری از ساخت آن توسط دولت پاکستان با استفاده از منابع داخلی 

اید.خود، روی یک رشته اقدامات سیاسی و  حقوقی دیگر نیز فکر 

یت های بانک جهانی و سایر مؤسسات بین املللی قطع اگر پاکستان در قدم دوم برای تطبیق این پروژه امید خود را از ح

اید که در آن صورت باز هم حق اعرتاض به مؤسسات بین املللی برای دولت  وده و روی منابع داخلی خود تکیه 

. اما عاقالنه آن خواهد بود تا به هر ترتیب ممکن رضایت و  توافق دولت افغانستان را بدست آورد.افغانستان محفوظ است
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تواند با طرح شکایت حقوقی در مراجع بین املللی جلو احداث این بند را بگیرد. همچنان راه دیگر مقابله با افغانستان می

وده و طرح پروژهاقدامات یک جانبۀ پاکستان آن است که دولت افغانستان از  های کوچک و حق متقابل خود استفاده 

های کاری خود قراردهد. ویتبرداری از آب این رودخانه را، جزء اولبزرگ بخاطر بهره
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ونه  د امريکا پر وړاندې د ولسمرش وروستي دري

مقدمه

ې رسه په يوه مرکه کې وي پا ن پوس ور ه د ولسمرش حامد کرزي له امريکاي واشن يل، چې په افغانستان کې ج

و لپاره پيل شوې ده. امريکا او لوېدي د 

ې يې ده، چې ترورېزم او القاعده  لې او زياته ک خه لرې يوه افسانه  اغيل کرزي په دغه مرکه کې القاعده له حقيقت 

ې افغانانو ي او تر دغه نامه الندې روانې ج ته ک و لپاره رامن ه نه دي امريکا د خپلو  ورونې او وژنې پرته نور  ته له 

درلوديل.

ه د  ی او په داسې حال کې چې روانه ج نوموړي وييل، چې امريکا په تېرو دولسو کلونو کې له افغانستان رسه خيانت ک

واکونو له خوا ډېری نيول شوي کسان هم جرم نه ل ي او د امريکايي  ري او بې امريکا ده؛ خو يوازې افغانان پکې وژل کې

ناه دي.

ه د افغانستان پر خلکو تحميل شوې ده. ې لپاره هې عامل نشته دی او دغه ج د ده په وينا، په افغانستان کې د ج

واب  تنو په  نو مرکز د پو ې ې مسؤول مدير محمد زب شفيقي د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو  پا همدا موضوع د ويسا ور

لې ده: ې کې 

که حقيقت؟سيايس لوبه 

ې ختمولو تر شعار الندې راغله؛ خو دلته  ه باندې يوه لسيزه مخکې افغانستان ته د آرام او ج ولنه  يواله  امريکا او ن

ې په لوري،  وک د دغې ج ېده، هې ه وغ ې په تو ه د يوې بې تعريفه ج ل او دا ج ونه جوړ ک يې کور په کور ما
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ي.  تونو او پايلو نه پوهې اغلی کرزی په خپله هم وايي، د امريکا پر وړاندې د ارز ه چې  رن نو له همدې کبله لکه 

تيا هم له  ندونه کوي، چې حامد کرزی په ر ر نوموړي وروستی دري د هغه د تېرو کلونو د تجربو پايله ده او د دې 

ولنې ناراضه دی. يوالې  امريکا او ن

و کاله مخکې ی حامد کرزي دې ته ورته خربې  يوالو پام نه دی ورته ک هم په شخيص مجلسونو کې مطرح کولې؛ خو ن

وري، دا ناسمه  ه ورته  وک چې دا خربې هسې ډرامه بويل او د سيايس لوبې په سرت ر  ه وايي؛ م او اوس يې په علني تو

ای نه لري. که په سياست کې هم دغسې ډرامې  ده او هغوی خپلې موخې لري؛ 

و نقطې د پام وړ دي: ينې کسان وايي، چې دا حقايق يې ولې په تېرو کلونو کې نه ويل؟ په دې اړه  دا چې 

ی: ۍ به له افغانستان رسه دومره د لوم ومان نه کاوه، چې ن يو کلونو کې خوش باوري وه او دوه درې کاله چا  په لوم

اغلی کرزی په دې تېروتلی و، چې د نې به تېروتنې وي او د افغانستان او سيمې د منافقت چلند کوي او  امريکايانو ک

اشغال او بربادۍ پالنونه به نه وي.

يوالو او امريکايانو د خيانت په اړه باوري شو، له دويم:  اغلی کرزی د ن دي کلونو وروسته يې ۲۰۰۵او ۲۰۰۴کله چې  زې

ې.د دوی د جفاوو له امله په ديپلوماتيکه ژبه اعرتاض پيل ک  يلې پيل ک ه يې د اصالح راوستلو لپاره خپلې  او په پ

ندونې په ۲۰۰۷او ۲۰۰۶خو کله چې هغو هم پايله ونه درلوده، بيا يې له دريم: ر ه نيوکې او  دي کلونو راوروسته دارن زي

ه اغېز او کومه پايله نه ده درلودلې، نو پر امريکايانو  ې دي او هرکله يې چې  ه زياتې علني ډول پيل ک يې نيوکې يو

ه زياتې شوې دي. که نو دا د نوموړي اوسنی دري نه دی او هغه نيوکې يې اوسمهال د پخوا په پرتله يو شوې دي؛ 

ه پيغام رسول غواړي؟ ولسمرش 

ند ډول وايي، چې القاعده او ترورېزم له حقيقته لرې يوه افسانه ده او امريکا له  ر دغې دا چې ولسمرش کرزی په ډېر 

ه د افغانستان ملت ته يو نافسا ې ده، غواړي په دې تو ه روانه ک ه کار اخيل او په مرسته يې يوه بې تعريفه ج ې په خپله 

ډول پيغام ورسوي.

ای کې ورانی او  ی و؛ په کوم  دي، عمليات کوي او وايي چې دلته د القاعدې غ امريکايان په يوه چا د القاعده نوم اې

ای و؛ نه دوست تعريف شوی او نه هم ]په اصطالح[ه دې پلمه چې دلته د القاعدې او ويجاړی کوي پ ن رو پ تره

ون وي او تر نامعلومې مودې پورې دلته د  ې اهداف  ند حالت موخه يې همدا ده چې د ج ر من. او د دغه نا د

پاتې کېدو چانس ولري.

ACKU
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ندو موخو د حامد کرزي بد  ر وما هم د باور کچې ته رسېدلې ده او نوموړی اوس په دې پوه د امريکايانو پر دغو نا

ي. ه کوي، چې په دې اړه خپل مسؤوليت تر يوې کچې ادا ک ې او ه دی، چې امريکايانو له افغانستان رسه جفا ک

ن پوس رسه په مرکه کې وييل، همدا يوه وسيله و  ه چې نوموړي هم له واشن رن رپاتې ده دا مهال حامد کرزي ته، لکه 

ه د حامد کرزي له دې کمزورۍ هم  ه هم د يوه هېواد د ولسمرش په تو ي. که  چې د رسنيو له الرې خپل غ اوچت ک

يم په جوړولو ونه توانېد، په هېواد م خلک يې په  والی، چې په تېرو کلونو کې د يوه ژمن حکومتي  ې نه شو پ سرت

ای او ډېری يې دا ول نه شو ک سې کسان دي، چې د نوموړي د اوسني دري مخالف دي؛ خو بيا هم کرزي حکومت کې را

ی دی. تر يوې کچې خپل مسؤوليت ادا ک

ولنې تر ارشاف الندې نظام پکې جوړ شو، نن په دومره علني ډول د  ېوالې  د افغانستان غوندې هېواد ولسمرش، چې د ن

من يوالو پر ناسمو او د نده وايي چې امريکا د خپلو اهدافو افغانستان په اړه د امريکا او ن ر انه سياستونو نيوکې کوي او په 

ته  ې ده، همدا پيغام هم ملت ته رسول يو لوی کار دی. ملت هم بايد دغه پيغام بې ارز لپاره د افغانانو د وژلو لوبه روانه ک

من تعريف ک ئ، د ه تعريف ک ه چې حامد کرزی امريکا ته وايي، چې ج ې په پام کې ونه بويل او  ئ، زموږ ميل 

انه کول له امريکا  کو رو ئ، افغانان هم د دغو  امونه اوچت ک تيني  ت په الره کې ر ين ونيسئ او دلته د سولې د 

وغواړي.

ت لپاره اوسنی پورته شوی غ له پامه  ين ايي، چې په هېواد کې د سولې د  ن راتلونکي ولسمرش ته هم نه  د ملت تر 

و  و او له کوم رشط وغور و سرت ول په پ کاري چې د ولسمرشۍ په نوماندانو کې له يوه تن پرته نور  ه هم داسې  ي. که 

تيا هم د ملت د برخليک  ون د السليک کولو پلويان دي؛ خو که راتلونکی ولسمرش په ر پرته له امريکا رسه د امنيتي ت

ل د رانه وي چې يو  ي، دا به ډېره  ت او د افغانانو پر کورونو د ړندو عملياتو د بندېدلو مسؤوليت درک ک ين سولې د 

ه له  يوالو ته دا ويل شوي، چې د خپلو اهدافو لپاره دې افغانان نه وژ او بيا راتلونکی ولسمرش دا هر غ اوچت شوی او ن

و قربا کوي. ې د امريکا د  وي او د افغانانو  ACKUپامه غور
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مهور چنین اظهار وحید مژده، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در تحلیل خود، پیرامون اظهارات اخیر رئیس ج

داشت:

حامد کرزی دوست یا رقیب امریکا؟

هنگ بود و ما به یاد داریم که طیارههای اول با امریکاییباآنکه حامد کرزی در سال های امریکایی در بسیاری از ها ه

بارد کردند، ولی آقای کرزی چیزی مناطق، مردم غیرنظامی را ک شتند و مناطق غیرنظامی، مراسم عروسی و عزاداری را 

رسد که واقعاً امریکا اهداف دیگری را در رسد که بعد از دوازده سال آقای کرزی به این نتیجه میگفت؛ اما به نظر میی

ای کرزی در رابطه با مسایل مهم کشور مخصوصاً مسئلۀ کند، شاید یکی از آن دالیل این باشد که آقافغانستان دنبال می

ود.های امریکاییانتخابات، مداخله ها را دید و این موقف را اتخاذ 

ی ها به کرزی گفته باشند که همچو ای از جانب امریکا باشد و امریکاییرسد که این کار دسیسهبه همین دلیل به نظر 

ها از طرف امریکا روی دست گرفته شود؛ در هیچ کشوری دیگری ست که همچو سیاستها را بزند و معمول هم نیحرف

هم این کار نشده که یک رییس جمهوری یا یک کسی را خودشان وظیفه داده باشند تا بخاطر کسب محبوبیت اینگونه 

یها را بزند. همۀ این اظهارات به زیان امریکا است و امریکا از آن هیچ بهرهحرف ها تجربۀ برد، در حقیقت این حرفای 

ها بوده، است و حامد کرزی به این نتیجه رسیده که جنگی که در آقای کرزی در طول دوازده یا سیزده سالی که با امریکایی

طر ها به خاها بوده و امریکاییها نبود، جنگ امریکاییدر افغانستان به راه افتاد، این جنگ جنگ افغانمیالدی ۲۰۰۱سال 

ها صادق نبودند.منافع خودشان آمدند و هیچگاه به افغان

تأثیر موقف حامد کرزی بر موقف رئیس جمهور آینده

های زیادی را متحمل شد تا یک خاطرۀ خوشی را از خود در آقای کرزی بخاطر امضای قرارداد امنیتی با امریکا، فشار

کردم چون این قرارداد به نفع افغانستان نبود، اما در عین حال تاریخ بگذارد و بگوید که من این قرارداد را امضا ن

ل دارد که انتخابات به ها که میامریکایی دانند انتخابات آیندۀ افغانستان یک انتخاباتی طبعاً با مشکالت خواهد بود و احت

ود بدور دوم برود و در دور دوم کشمکش ود بیاید و در نتیجه حکومتی به وج یاید که مرشوعیتی به اندازۀ هایی به وج

حکومت آقای کرزی نداشته باشد، از این سبب امضای قرارداد با آن حکومت کامال بی معنا خواهد بود و حتی هر کسیکه 

اگر این قرارداد را امضا بکند، حتی به اندازۀ یک وزیر کابینۀ آقای کرزی هم ارزش نخواهد داشت، به همین دلیل 

اید ولی حامد کرزی آنرا امضا نکرد که در نتیجه حاال ها تاکید داشامریکایی تند، که آقای کرزی این قرارداد را امضا 

ن طوری که گفته میفشار شود که بهرتین دفاع حمله است، هایی آمده و آقای کرزی هم به حملۀ متقابل پرداخته است، ه
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خواهد که حمله را به هم در موضع تهاجمی قرار گرفته و میدهند، آقای کرزی ها انجام میدر برابر حمالتی که امریکایی

حمله جواب بدهد.

خواهد به هر قیمت ممکن انتخابات برگذار شود و حاصل ها میمسئلۀ انتخابات یک موضوع بسیار حساس است، امریکایی

انستان دموکراسی را پیروز ساختیم. ها بتوانند به مردم خود بگویند که ما در افغانتخابات یک حکومتی باشد که امریکایی

ها مشکالتی را ایجاد بکند، چون آقای کرزی هم در این انتخابات بازی خودش را داشته و تالش کرده که برای امریکایی

کنند، تالش کرد تا رشایطی را به وجود بیاورد کهها به هر حال در انتخابات مداخله میکرزی به این باور بود که امریکایی

شود که ها ندانند که چگونه مداخله کنند، اوضاع را طوری ساخت که امروز ما یازده کاندید داریم و گفته میامریکایی

یت آن ها نیز به تشویق آقای کرزی خود را کاندید کردند.اک

افغانستان طوالنی رسد، باید در نظر بگیرد که آقای کرزی دراز سوی دیگر هر رییس جمهوری که در آینده به قدرت می

یترین دوران حکومت را بعد از ظاهرشاه در تاریخ معارص افغانستان داشته است، و امریکایی تواند آقای کرزی را ها نیز 

ی بینیم که از خواست با کرزی صحبت بکند، حاال مینادیده بگیرند، نظر به همین دلیل آقای اوباما بعد از چندین ماه که 

رسد که موقف گیری آقای کرزی و سیاستی را که در پیش گرفت کند. به نظر میون با حامد کرزی صحبت میطریق تلیف

ها را مجبور ساخت که دوباره به طرف آقای کرزی روی بیاورد. نقش آقای کرزی در آینده هم نتیجه بخش بود و امریکایی

ستان یک نقش تأثیرگذار خواهد بود.حتی اگر امریکا بخواهد یا نخواهد، روی اوضاع سیاسی افغان

نتیجۀ بگومگوها میان کرزی و امریکا

رسد که سخنان دیگری هم است که آقای کرزی تاهنوز آنرا نگفته و شاید در نظر به اظهارات کنونی حامد کرزی به نظر می

مربوطه به حاکمیت ملی افغانستان هایی است که ها در کارآینده بگوید، اما آنچه را که تاکنون گفته، مداخله امریکایی

ود آوردند باید آنرا خواهد بگوید که امریکاییشدند، در حقیقت آقای کرزی میمی ها حکومتی را که خودشان به وج

هایی را که به نام کمک با افغانستان آوردند، در ها پولکردند، اما بالعکس آنرا تضعیف کردند، امریکاییتقویت می

ن طوریکه گفته میافغانستان  ترین جنگ امریکا در افغانستان شود که ششصد ملیارد دالر در طوالنیبه مرصف نرسید و ه

یایهبه مرصف رسیده، افغانستان از آن هیچ بهر  خواهند از افغانستان بیرون شوند، نه ها مینربده است و حاال که خارج

اد مخدر کدام اقدامی صورت گرفته و نه هم کارهای دیگری بنیادی نیروهای مسلح افغانستان تقویت شده، نه علیه مو 

ها در هیچ کدام آن اقدام صورت گرفته است؛ پس همه اهدافی که امریکا بخاطر آن به افغانستان آمده بودند، امریکایی

اند.جدی نکرده
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که خودش بر رس قدرت نخواهد بود، میالدی۲۰۱۴خواهد به مردم افغانستان بگوید که بعد از سال آقای کرزی حاال می

ی تواند باشد. اما در کنار آن هدف حامد کرزی ایجاد یک گوشۀ خوبی در امریکا یک دوست خوبی برای افغانستان 

داند که هر کسیکه از قدرت در افغانستان برکنار های مردم افغانستان برای خودش نیز است، آقای کرزی به خوبی میقلب

زمانیکه در منصب قدرت باشد شاید مردم آنرا دوست نداشته باشد، اما زمانیکه یک رهرب از قدرت در افغانستان شود، تا می

ً کسیکه جانشین او میبرکنار می یشود، چون حت تواند، از این سبب مردم گردد، در رشایط کنونی یک رهرب موفق شده 

ن رهرب قبلی بهرت بود و دوباره می خواهد که یک آورند، از این سبب در حقیقت آقای کرزی میبه او روی میگوید که ه

دو سال بعد مردم به یادش بیافتند و دوباره آقای کرزی امکان بازگشت به قدرت داشته باشد.

یح خاموشی آقای کرزی در سال های گذشته شاید به دلیل آن بوده که چون او در رأس قدرت بود و به خاموشی ترج

ایند، یا هم رشایطی را به وجود بیاورند که تر بسازد و امریکایی، تا کاری نشود که وضیعت را خرابدادمی ها او را برکنار 

ها یک حکومت کامالً ناکام به حساب بیاید، از وضعیت او از آنچه که است بدتر شود و حکومت او با مداخلۀ امریکایی

کرد که اعرتاضات او هم رسوصدای بسیار بلندی نداشت، اما حاال ضات میاین سبب گاهی خاموش بوده گاهی هم اعرتا

امی آنچه را که می داند زمان ریاست جمهوری اش به پایان رسیده است، فرصتی را برای آن مساعد دانسته است که باید 

ی ها رشایط را طوری به وجود زد، امکان داشت که امریکایها را میکه در دل دارد بگوید، اما اگر در گذشته این حرف

های خوبی نداشته باشند.بیاورند که مردم از آقای کرزی خاطره

ای را برای جنگ در ها بهانهخواهد به مردم دنیا بگوید که امریکاییهدف اظهارات اخیر آقای کرزی این است که می

ن رشایطی را که ما کنند و یک چیزی را به نام القاعده به وجو کشورهای اسالمی جستجو می د آوردند؛ البته این نظر به ه

ها چطور ناگهان القاعده یا تروریزم را به عنوان یک دشمن مطرح اگر ببینیم که بعد از پروفاشی اتحاد شوروی، امریکایی

بوجود خواهد بگوید که امریکا یک دشمن فرضی را کردند، در حالیکه در دوران جنگ رسد چنین چیزی نبود، کرزی می

رسد که خواهد این کار را بکند. به نظر میآورد و بنام جنگ با این دشمن فرضی، مردم زیادی را کشت و هنوز هم می

آقای کرزی بعد از کنار رف از قدرت، شاید مسایل بسیار تندتری را در رابطه به اهداف امریکا در افغانستان و منطقه بیان 

پایانکند که تاکنون شاید نگفته باشد.
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