
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  2112اپریل  11 عارف عباسی
 

 آیا
 زمامداری حامد کرزی  

 های نابخشودنی؟ میراث ماندگار آفرید یا جفا
 

که  هجری شمسی 1۱۳۱و سهمگیری وسیع مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال قابل پیشبینی اخیر  رویداد غیر
واقعیت هایی است که به یکبارگی از عمق به سطح آمد و اه بسی خود افغانستان و دنیا را به حیرت انداخت، جلوه گ

مندی ملت به نیروی سازنده شان بود. این بار مردم بصورت عملی شاهد ثمر ارادۀ آگاهی و باور بدون شک بیانگر
ال حصول اهداف مقدس ملی بودند. حاال مردم به واقعیت آن پی قب قاطع خود برای درهم شکستن هر نوع مانع در

اینجا موضوع اینکه برای کی رأی دادند، مطرح نیست اما اینکه چرا به  در«. زور مردم، زور خدا است»بردند که 
 دهی حضور یافتند، قابل بحث و سزاوار ستایش است. این پیمانه وسیع برای رأی

 

جور بیحد زمان دید و دشمنان برای به اسارت کشیدن و درهم شکستن احساس  ملت ما در بیش از سه دهه گذشته
کاری و تفرقه افگنی دریغ  آن از هیچ نوع ظلم، ستم، دسیسه، خشونت، فریب وطن دوستی، شهامت و عزت و وقار

وم سیاه و ش نکردند. خون بیشمار ریختند و معمورۀ نسبی آنرا به ویرانه ها و توده های خاک تبدیل کردند. این دور
مرحله قربانی ها و آوارگانی از خود داشت که هر ندای عدالت خواهی و آزادی و تالش برای احقاق  هر گذشته در

سرکوب می شد. ملت بینوا هنوز از ظلم  انش ست ها و بادارانیجهت تمثیل ارادۀ ملی توسط آتش افزار کمون حق در
 ییز گماشتگان بیگانه شد و کشور به میدان رقابت هاو ستم پرچم و خلق رها نگردیده بود که درگیر خشم و ست

ه آتش کشتند، ویران کردند و باشتگان آنها به جان هم افتادند، و روسیه مبدل گردید. گمپاکستان، عربستان، ایران، هند 
 ترسید که وطن را بسوی اسارت، وحشت، بربریت و جهال« طالب»به نام  کشیدند، تا اینکه نوبت به هیوالی دیگر

 رهنمون کرد.
 

و تحوالت ناشی از آن  پای افغانستان را دریک ماجرا ی  میالدییک  حوادث و وقایع تکان دهندۀ سال دو هزار و
 ش گفتند و دستۀ تزویری برای جهانا و استثمار منابع استیالءکشانید که جمعی اشغالش خواندند و گروهی  دیگر

د. با شنیدن و تحمل  این همه عقاید و نظریات نمیتوان گشایی و مقاصد بزرگ نظامی و اقتصادی محسوبش نمودن
منکر یک حقیقت شد که از الی دود و خاکستر برج های مرتفع مرکز تجارتی جهانی نیویارک در قعر نا امیدی ها و 

معاصر  جهان چنین عطف توجه خارق  تأریخدل شکستگی ها روح تازۀ در کالبد آرزومندی های افغانستان دمید . 
 و بی سابقه را به یک کشور درهم شکسته، آسیب رسیده ، جنگ زده، بحران دیده و از نظر افتاده بیاد ندارد. العاده

این تحوالت و سرازیر شدن بلیون ها دالر کمک های اقتصادی با موجودیت یک زمامدار مسؤول و وطن دوست با 
ای بهبود وضع زندگی مردم مصرف می شد، قبول همه ضایعات غفلت ها و سوء استفاده  ها اگر از گاو غدودی بر

امروز افغانستان از بسی جهات به پای خود می ایستاد . میتوان این دوازده سال را علی الرغم بسی مشکالت داخلی 
را صرف خدعه، دسیسه و  و خارجی فرصت های طالیی افغانستان حساب کرد که اگر زمامدارش وقت بیشتر خود

ه به حال وطن و آیندۀ آن میداشت، امروز خروج نیرو های نظامی بین المللی و کاهش حیله ها نمیکرد و اندک توج
 در سطح کمک های شان مایۀ دلهره و بی ثباتی نمی بود . 

همکار رئیس جمهور به مرگ طبیعی اش از دنیا رفت، ولی رئیس جمهور این چهرۀ شناخته شده را به صفاتی متصف 
دور بود و باز جانشین وی را از اهل عین محل و از همان سازمان انتخاب نمود گردانید که از واقعیت فرسنگ ها 

 که در قانون اساسی و کتاب الهی چنین احکامی وجود ندارد.
لنگوته یا دستار( بستن بر سر شخص یک عنعنه و سنت مردمی است که در قسمت بزرگان قوم و کالن فرهنگ لنگی)

. قسیم فهیم مارشال نظامی بود و نه کالن مردم وسط خود مردم اجرا می گرددشوندگان و یا روحانیون یک منطقه  ت
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پنجشیر، آوردن پسر او در ارگ و لنگی بر سرش ماندن یک ابتکار جبونانۀ حامد کرزی و اهانت به مقام ریاست 
 جمهوری بود.

 

 ایه صندوق بسوی گسترده ورحض با مردم چرا »دانشمند محترم داکتر سید عبدهللا کاظم طی نوشتۀ عالمانۀ خود 
ی من نمودند. بل توضیحواقعیت های عینی و عوامل سهمگیری گستردۀ مردم را بطور مقنع و مستدل « شتافتند؟ رأی

 نترین عوامل ای با جناب داکتر صاحب کامالً مؤافقم که در پهلوی دیگر عوامل هفت مادۀ توضیح شده از متبارز
ه می تواند و من یک مادۀ دیگر را می افزایم که رئیس جمهور با گشودن باب بودحضور گستردۀ مردم در انتخابات 

انتخابات بکشاند که به ناکامی مواجه شد.  ولی  تحریممی خواست پای طالبان را در  دوبيمذاکره با بعضی طالبان در 
تر و  عمیقهای آن  ریشههای زعامت نبوده  تزویراین موقف گیری  اکثریت خموش ناشی از چند ماه نابخردی ها و 

مورد توجه قشر چیز فهم کشور قرار گرفته صورت متداوم  ه طوالنی تر است اعمال و کردار این جمهوریت در کل ب
و در اطالعات جمعی انعکاس یافته که خود  به بیزاری ها و نارضایتی ها سمت و سوء بخشیده اکثریت آگاهانه 
میدانستند که دولت  در مجموع از منافع ارزشمند ملی فاصله گرفته و در مدار های منافع شخصی، قومی، حزبی، 

ئرۀ قدرت  چرخیده برای هر زدو بندی روکش وحدت ملی کشیده شده و تدبیر  جلوگیری مذهبی و گروهی شامل دا
این مدت فساد توسط شخص اول مملکت تشویق ، ترغیب و ترویج  از منازعات قومی بهانه قرار گرفته است. در

رزه با فساد ادارۀ مبا معلوم کار . طورم ریاست جمهوری قرار داشته استقامفسدین مورد حمایت علنی م گردیده و
ارنوالی حفظ شده است. شرکاء څاین مدت بی اثر و نتایج تحقیق متنفذین به دستور رئیس جمهور توسط  اداری در

قدرت رئیس جمهور در چور و چپاول دارایی های عامه دست آزاد داشته مطابق میل خود بازار را کنترول نموده 
های قسیم فهیم ، ربانی، خلیلی و زلمی خلیل زاد و برادران و انحصار تورید مواد مهم حیاتی در اختیار کارپوریشن 

کردن  متنفذ امالک مردم را غصب نموده کسی را جرأت صدا بلند دولت مردوابستگان کرزی قرار داشته اند . هر 
، څارنوالینبوده، قضاء و محاکم به مثابۀ چپاول خانه های دولتی به دادخواهی مردم بدون رشوه رسیدگی نکرده، 

ولیس و قضاء در کل غرق در فساد بوده باز خواست و پرسانی وجود نداشته و قانون صرف باالی کم زور قابل پ
  تطبیق بوده است.

 

متشبثین اقتصادی و سرمایه گذاران هم از جمع همین قماش بوده و نصب اشخاص بر اریکۀ قدرت بر اساس نفوذ و 
شخص رئیس جمهور فرهنگ هیکل تراشی را از هر کس و  معامالت قومی و ثروت باد آورده  صورت گرفته و

مدت دوازده سال ادارۀ مملکت بر اصل انضباط و اصول  نای . درمنافع خودش متداول گردانیده است ناکس برای
نبوده مصلحت گرایی ها و کرنش ها اعتبار دولت را در بین مردم بکلی سلب نموده و دولت فاقد یک سیاست خارجی 

 ف بوده و با اخاذی های ننگین آبرو و عزت و وقار افغانستان پامال گردیده است.و شفا هم آهنگ
و  ءدر طول دورۀ زمامداری کرزی نشنیدم که ایشان جلسۀ شورای عالی اقتصادی کشور را ریاست نموده با وزرا

ر داده و ، آب، زراعت، صنعت و تجارت افغانستان را مورد بحث قراانرژیخیل مشاورین سیاست های انکشافی 
 تصامیمی اتخاذ نموده باشد. 

 

کرزی مالمت است که خود مفسدین و ناقضین حقوق بشر را دور خود جمع نموده با دزدان سر جوال گرفته، خودش 
نیت بخشیده است. در مناسبات بین المللی اغلب به منافع وآگاه بوده و برای قانون شکن مص از عدم اطاعت به قانون

 پلوماسی برخورد نکرده احساسات شخصی اش مرجع تصمیم گیریها بوده است.یر اصول دافغانستان مبتنی ب
 

 پس خاطرۀ این ملت از این دور دوازده  سالۀ زمامداری چیست؟
 آیا همانطوری که ادعا میگردد کرزی پدر دموکراسی افغانستان است؟

 آیا میتوان زمامداری کرزی را یک دور حماسه آفرین خواند؟
 افغانستان بحیث گوداگی خارجی اند، پس جایگاه کرزی چیست؟ تأریخع و ببرک محکوم اگر شاه شجا

  اگر دست آورد ها را بشمریم ، در آن نقش دولت بیشتر است یا اشخاص و مؤسسات و دست آورد های دولت با 
 مقایسۀ مصارف حقیقی مورد بررسی قرار گرفته.
 هد بود؟اب ناپذیر چه خوانس جمهور نو با بحران آمدنی و اجترئی با کفیدن پوقانۀ اقتصاد تصنعی افغانستان برخورد
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