
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

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

 

 

 

 3تر 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 

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

  

 
 4102/10/42 انوریهاشم 

 

طالئی هایفرصت  علیرغم حکومتداری، سال 31 دررئیس جمهور کرزی   

چه میراثی از خود بجا گذاشت؟   

، (سال نصیب افغانستان شده بود 31علیرغم فرصتهای طالئی که در این )کرزی رئیس جمهور ؤالنۀ ضعیف و غیرمسنهایت مدیریت 

در ساحات امنیتی، سیاسی، و داخلی جواسیس خارجی  امن برایخانه به یک  ابشکل آشکار مدتاین شد که افغانستان در آن باعث 

درانۀ پسنتی و نصیحت های  بهکه بسیار ، طفالنه و عامیانۀ کرزی خامضد و نقیض، سیاستهای  . گردد مبدلاقتصادی و فرهنگی 

قاچاقبر مواد مخدر و مفتخوار  ،فیصد خاین % 9شاند و خاک نبه خاکدان مردم اش را  %59ستان و افغان، بودمشابه یک ملک قریه 

 که اصآل خوابش را هم نمی دیدند.   بلند نمود یرا در مقام

ازموادات قانون اساسی  با تخطی های متواترو بیشمارگر  منحیث یک رئیس جمهور ناکام، بزدل، مصلحتجو و معاملهحامد کرزی 

عامه  ملکیتهایین زمین و ، غاصبانجنایتکار ، اشخاص غیرمسلکییکعده ورضایت خاطر خوش نگهداشتن به منظور صرف  کشور

حصیل ، تبدون در نظرداشت لیاقترا تاریخ این بی ننگان چوکی به چوکی دیگر  و ازیک داشتقرار درکنارش که ای انجنگساالر و

  مردم افغانستان خیانت نمود.، سخت به مینمود به پستهای بلند نصبو پس و پیش کاری شان  ابقوو س

 برعکس انجام نداد، برای رفاه عامه تنها کاری مثمری را ه نریاست جمهوری  سال 31در این کشور،  قوانینبا زیر پا نمودن  کرزی 

 به پیکر خودانه آگاه بشکلکه کمتررهبری را در سطح منطقه و جهان سراغ داریم که گشود خود  برای کشوردرتاریخ صفحۀ را 

 .نمایدموقف خود را ضرب صفر و  کندوارد  ضربۀچنین 

با وجودیکه یک رآی اخذ نموده بود  1003دسمبر  9بتاریخ  نامۀ بنبراساس فیصله  از امروزسال قبل  31که  کسیستجناب کرزی 

 از صحنۀ سیاسی طالبان  سرنگونیبا  ،در رآس ایاالت متحدۀ امریکاخارجی ی ها نیروتوسط ت رئیس جمهور موقت تعین و م  به س  

با گذاشتن دست را مراسم تحلیف بسیار مشتاقانه   1003دسمبر  11بتاریخ ، و آورده شدشاه ولی کوت قندهار به کابل  ازافغانستان 

با در حضورداشت پوهاند عظیمی قاضی القضات بیکفایت افغانستان  1005در سال و بار دوم  بجا آورد.باالی قرآن عضیم الشان 

طبیق تقوانین را باالی خود و اراکین خود این و میماند وفادار ام و احترسوگند یاد نمود که به قوانین افغانستان  بوسیدن کتاب الهی 

 مینماید، که نه احترام کرد و نه تطبیق. 
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یک سلسله مخالفت ها را شروع کرد که  کا و خاصتآ اوباما و حزب دموکراتد کرزی در دور دوم ریاست جمهوری اش با امریحام

افغان که از گرسنگی و بی سرپناهی برخالف خواست و انتظارات میلیونها بود که با امریکا امضای پیمان امنیتی عدم از آن جمله 

لویه جرگۀ عنعنوی  تصمیمو  داشتند ولی حامد کرزی برخالف ارادۀ مردم  قرارداد رااین و بی صبرانه انتظار امضای ، نددداد میز

  این قرارداد را امضاء نکرد.

 

صرف و میل کار های بیهوده و بی نتیجه حامد کرزی کسی بود که بجای توسعه و انکشاف مملکت پولهای زیاد جامعۀ جهانی را 

لح بود که به ریاست برهان الدین ربانی دشمن طالبان تاسیس نمود که منجر به قتل ربانی نمود که از آن جمله تشکیل شورای عالی ص

گردید و هیچ کدام نتیجۀ مطلوب بدست نیآمد.  متعاقبآ عین مقام را به شهزاده صالح الدین پسر ربانی واگذار شد که این پسر خام و 

ی این بی تجربه به خاطر نام ریاست و مقام و معاشات بی حساب دالر

 مقام را به میراث گرفت اما نتیجه حتی مضحکتر از دوران پدر.

 

مسئول  منحیث خودکه در دور دوم منصوبیت  بود کسیرئیس جمهور 

و سوگند وفاداری را در محضر  قول دادو شخص درجه اول مملکت 

، که به ملت خود خدمت با صداقت مینمائید و از غانستان بجا آوردملت اف

سال  9د، اما بدبختانه با گذشت ساله و کاستی های خود میآموز 8گذشتۀ 

ترین رونقی در حیات مردم افغانستان  جزئی شریاستدیگر از دور دوم 

ی که هر سه باعث بفساد،  بیعدالتی وبیکاری، ، برعکس رونما نگردید

تعداد تلفات ملکی و نظامی توسط بم های انتهاری طالبان امنی شده و هم 

 . گردیدبه مراتب اضافه جناب عالی حامیان بین المللی بمباردمان ( و اشبیهویت )برادران ناراضی 

 

 اهلیت کاری درتخصص و کشیدن پای جنگساالران و اشخاص فاقد  بدترین میراثی که رئیس جمهور کرزی از خود بجا گذاشت

 ودببه این جاهالن و تازه به قدرت رسیده گان  حصرو تفویض صالحیتهای بی حد و  سیاست افغانستانهای مختلف از جمله عرصۀ 

حامد کرزی به شمار یکی دیگر از میراثهای مکافات و مجازات که این خود زمینۀ بی اغتمادی را میان مردم و حکومت ایجاد نمود. 

در بخش مجازات در کشور  اما ،ید طوال داشت و اقارب شان که حامد کرزی در بخش مکافات آنهم به اشخاص مورد نظر، میرود

 کرد.زبانه کشیده اصآل توجه ن طرفچون افغانستان که جرایم از هر 

غصب دارائی های ملت توسط زورمندان، تجاوزات جنسی در حق اتباع کشور اعم از طبقۀ ذکور فقر روزافزون،  ،فساد ،بیکاری 

به مواد مخصوصأ قشر جوان معتاد شدن مردم  های جسمی و روانی، بیماریمحاکمات صحرائی غیرانسانی و غیراسالمی، و اناث، 

 توهین و تحقیر شدن این فرزندان باشرف ما از جانببکشور های همسایه، قدرت جامعه ( رمهاجرتهای جوانان )این نیروی پ   مخدر،

و غرق شدن در ایران رژیمهای نظامی و آخندی پاکستان و ایران، کشته شدن این جوانان به انواع گوناگون چون اعدامهای گروپی 

یکی دیگر از میراث هائیست که حامد  ، های غربی جهت کاریابی و زندگی مرفه تر شان در ابحار به منظور رسیدن بیکی از کشور

 سال از خود بجا گذاشت.   31ین ا درکرزی 

 نا بکارو یمت با مشوره باداخلی و خارجی  ابعاد مختلفدر رئیس جمهور افغانستان منحیث حامد کرزی  سیاستهای سنتی و غیر مسلکی

تعریفی از سال نتوانست  31میشود باغث گردید که افغانستان در این  هاتنظیم رهبرانمشاور مفتخوار و  310که شامل  شمفسد

 بدهدبه مردم دوست و دشمن 

ر و ه ،نمودتا اینحد با حیله، تذویرو دروغ پراگنی به حق مردم خود جفا کشوریک  منحیث رهبر حامد کرزیجای تأسف است که 

ور، و نا مشخص در سطح کش محیالنههای  با سیاست، شکستقلب میلیونها صغیر، یتیم و بیوه را ، پاشیدشان خاک ان روز به چشم

یجه ، که در نتساخت ما افغانستان را هم خدشه دار کشوربلکه اتوریته ومنزلت ، کاستاز حیثیت و احترام خود نتنها منطقه و جهان 

 . رفتکم شده نستان روزتا روز عمران و آبادی افغا دررابطه بهتوجه و دلچسپی جامعۀ جهانی این نوع سیاستها و ناباوری ها 

   

نهاد در افغانستان است که  دیموکراسی نامافغانی و   اسالمی،ارزشهای انسانی، زیر پا گذاشتن کرزی  جنابمهم دیگر ازمیراثهای 

بانواع مختلف سال  31و تیم مفسدش دراین کرزی شخص از طرف خالف خواسته های مردم افغانستان و عمدی بشکل بسیار آگاهانه 

و آدمکش افغانی، ایرانی، تروریست  ،هزاران قاتلرهائی  که مثال عمدۀ آن مورد تخطی قرار گرفتپایمال و و به کرات و مرات 

رآرام و و خاطچپن های کرزائی  ،وبا جیبهای پ رگرفتند مورد عفو و بخشش قرار میباشد که  زندانهااز پاکستانی، عرب و چیچنیها 

 یبحال ملت و یا اظهار ندامت از سوی رئیس جمهور کرزی جزیترین اعتناو  مدغم شدندآسوده دوباره به صفوف همان تروریستها 

، دختران پاکدامن شان مورد خشونت و تجاوزات جنسی قرار شدسوختانده مکاتبشان ، شدکه عزیزانشان توسط این قاتالن سر بریده 

 .نگردید ،شدندو در محضر هزاران نفر این دختران و زنان سنگسار و اعدام صحرائی  گرفت
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در چند مصاحبۀ خود بآن  شانقومی، مذهبی، زبانی و سمتی میباشد که جناب دیگر از میراثهای حامد کرزی طرح وتشکیالت  یکی

جناب شان یگانه  ، اما از نگاه کارشناسان واهل خبرهمردم افغانستان را بدور یکمحور جمع نموده با این عملکه گویا  نداشاره نمود

غبت میل ورمشوره، و پستهای دولتی را به مبادرت ورزیده بزدالنه این ابتکار  اکه ب خواهد بودرئیس جمهور در تاریخ افغانستان 

لیاقت، استعداد، تحصیل، خالقیت، اهلیت، تجربه وتخصص، سوابق کاری،   هیچنوعها و جنگساالران بدون درنظرداشت  سران تنظیم

مفسد  برای همیشه همین تیم اتد سود میبراستفاده و جناب شان از این گاو های شیری به نحوی و استبه سرقلفی داده سوابق شخصی، 

با این عمل بزرگترین خیانت را درتاریخ  ین کهاازو غافل ، اما جناب عالی بیخبر باشنددر مسند قدرت تکیه زده و اوالدۀ شان 

ربه لیاقت، استعداد، تحصیل، خالقیت، اهلیت، تج جایگزین تشکیالت اداری و سیاسی که  افغانستان مرتکب شده اند، زیرا باین نوع

 ملت چیزی دیگری بوده نمیتواند.  یکجز کشتن استعداد های اصیل بگردد، کشور  یکافراد وتخصص، سوابق کاری، 

 فشرده میتوان از اینها نام برد:بسیار از میراثهای دیگر حامد کرزی بطور 

 

 مناسبات بسیار بزدالنه وچاپلوسانه با دو کشور همسایه ایران و پاکستان. -

 انستان.تهاجمات سیاسی، نظامی و فرهنگی ایندو همسایۀ حریص و شداد در امور کشور ما افغ -

 گرفتن خریطه های مملو از پول از کشور آخندی ایران و اعتراف بیشرمانۀ کرزی به این عمل زشت. -

 .در انظار همسایه ها و جهانیان ذلیل وحقیر ساختن مردم دلیر افغانستان -

 و برادر خواندن قاتالن مردم افغانستان.آدمکشان و تروریستان اززندانها  رهائی  و عفو -

 .مردم افغانستان نیست % 55.5مورد تائید به اشخاصی که  رتب قهرمانی و مارشالی تفویض القاب و -

 به افراد و اشخاص غیرمسلکی و فاقد تحصیالت حربی و نظامی.و دگرجنرالی تفویض رتب سترجنرالی  -

سیدن ظ قدرت و رمشروع و نامقدس با جنگساالران و قاتلین مردم افغانستان در مقاطع مختلف زمانی بمنظور حفناائتالفات  -

 .شهر کابلبه مقام ریاست جمهوری 

به کشورهای مختلف جهان و کشته شدن این جوانان به گونه ناشی از فقر و بیکاری بیکاری و مهاجرتهای مجبوری جوانان  -

 های مختلف.

 اثر بیکاری وعدم مصروفیتهای سالم. ازشدن اضافه از یک ملیون اتباع افغانستان به مواد مخدر  معتاد -

خودکامه گیهای والی ها، قوماندانها و غیره اشخاص مسلح غیر مسئول در والیات، که با استفاده از قدرت زندگی مردم  -

 بیدفاع را به جهنم مبدل ساخته اند.

 اعمار بلند منزلهای خودسرانه از طرف زورمندان. -

 چوروچپاول دارائی های عامه توسط زورمندان و صاحبان اسلحه. -

 اراکین دولتی باالی یکدیگر.بی اعتمادی کلی  -

 

سال با اینهمه توجه و پولهای گزاف جامعۀ جهانی نتوانست آرزو های  31در مدت کنم که رئیس جمهور کرزی عرض باید تأسف با  

  .بگذارددیرینۀ مردم افغانستان را برآورده بسازد و یک نام نیک و یک ریکارد کاری خوب از خود بجا 

 

 به امید یک افغانستان مترقی تحت قیادت رئیس جمهور جدید
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