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 ۱۳/۱۲/۲۰۱۷                احسان هللا ارینزی
                 

 یاد حامد کرزی بخیر!
 

و مدتی رییس  است تجارت افغانها در اماراتیک تاجر معروف هموطن ما که در دوبی زنده ګی میکند، عضو اتاق 
رییس جهوری اسبق افغانستان آقای حامد  2011یا  2010آن اتاق نیز بود، قصه میکند که پادشاه امارات، در سال 

 آن کشور دعوت نموده بود.  کرزی را برای یک افطاری به ابوظبی پایتخت
در قصر شاهی، جمعی از تاجران سرشناس افغان مقیم  در محفل استقبال از حامد کرزی و هیات عالیرتبه همراه

 امارات نیز دعوت شده بودند تا درین افطاری دوستانه با رییس جمهور خود حضور داشته و بر ګرمی محفل بیافزایند.
خود  همسفران را به حامد کرزی و حامد کرزی نیز همراهان خود بعد از پذیرایی و تعارفات اولیه، پادشاه امارات،

 .مینماید تجار حاضر را به پادشاه امارات معرفیو 
مارات و ادامه ا از قول تاجر معروف پادشاه امارات بعد از عرض خیرمقدم و سخنانی در باب دوستی افغانستان ـ

ها هزار افغان در آن کشور، از رییس هیات تجار  هاقامت و کار د مسله مارات به افغانستان وا کمک های دولت
مارات سوال نمود که آیا مشکلی در ویزه، اقامه، خرید جایداد، سرمایه ګذاری، بانکها، بیمه، پولیس، افغان مقیم آ

دارند که وی با ایشان کمک نموده و سهولت های  خود و محل زنده ګی امنیت روانی و فزیکی ترانسپورت، ګمرک
 مزید پیشکش نماید!

فت که نخیر، آنها فعالً کدام مشکلی امارات گ ، به پادشاهاتاق باهم سرګوشی نموده و رییس تاجران فت کهگ تاجر
 گر مشکلی پیدا شود، آنرا با حضور همایونی شریک خواهند ساخت!ندارند و چنانچه ا

سوال نمود که افغانها درینجا چقدر سرمایه گذاری دارند؟ جواب داده شد که غیر  تاجر معروف میگوید که پادشاه بعداً 
ه مانند تجارت پرزه جات، موترهای دست دوم، رستوران داری، دکاکین و غیره، تجار افغان از کارهای خورد و ریز

 سرمایه گذاری کرده اند!! $ بلیون 20 – 15در شهرک صنعتی جبل علی و چند منطقه دگر حدود امارات 
داد و گفت که اگر  تاجر معروف میگوید که پادشاه امارات نمبر تلفون سکرتر خود را به رییس اتاق تجارت افغانها

 مشکلی پیدا نمایند با آن شخص تماس گیرند تا به اسرع وقت حل شده و کمک الزم صورت گیرد.
از قول تاجر معروف که در ختم ضیافت شاهانه، حامد کرزی به تجار افغان گفت که مجلس ما با پادشاه امارات به 

مود تا بعد از ادای نماز خفتن و تراویح به هوتل وی رفته و پایان رسیده، اما گپهای خود ما مانده و از ایشان تقاضا ن
 مجلس را ادامه دهند.

تاجر معروف قصه میکند که حامد کرزی در یک سالون مجلل هوتل محل اقامت خود، به تاجران افغان گفت که )او 
قسم که همو دزدهای در امارات سرمایه گذاری کرده اید. بخدا  $ بلیون 20 – 15بچا شما چرا هر جای میگین که 

 کابل همینجه میاین و شما را اختطاف می کنند!!!(.
تاجر قصه کرد که حامد کرزی بعد ازین شوخی جدی از تاجران گله کرد که چرا بعوض جبل علی و دوبی و شارجه 

 و العین در کابل و کندهار و بلخ سرمایه گذاری نمیکنید که هم ثواب و هم خرما!
اجران نوبت گرفت و گفت که رییس صاحب جمهور شما آگاه هستین که من دو فرزند جوان از قول تاجر یکی از ت

خود را در آنجا از دست دادم! من بهنگام اختطاف پسر اولم به اختطافچیان بخاطری پول نه دادم که این رسم منحوس 
دزدان و اختطافچیان پول بپردازند قایم نشود که سبا سایر برادرانم نیز مجبور شوند که بخاطر رهایی فرزندان خود به 

 و بعد پسر دوم خود را نیز به عین طریق قربانی دادم!
 تاجر معروف گفت که سکوت سنگینی بر فضای جلسه حکمرفا شد و همه به یک دگر نگاه کردند.

کابل  تاجر دوم در سخنان خود گفت که رییس صاحب برادر تاجر من در روز روشن در جاده منتهی به میدان هوایی
 کشته شد و پول هایش به غارت رفت!

تاجر معروف قصه کرد که هر آنچه حامد کرزی شنید، از قانون شکنی ها، یاغیگری ها، زور گویی، فرهنگ 
کالشینکوف، خویشخوری، قدم پرستی، تنظیم بازی، فساد اداری، دزدی، رشوت، اختطاف و قتل و غارت شنید و 

 رو رفت و دهان و زبان اش خشکی میکرد!بقدری بیچاره شد که در کوچ خود ف
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از قول راوی که تاجر آخری با حامد کرزی شوخی کرد و گفت که رییس صاحب شما خود گفتید که دزدان کابل 
همینجا آمده و شما را اختطاف میکنند! و حالی ساخت که رییس جمهور خود جواب خود را داده و به استدالل بیشتر 

 ضرورت نیست!
ڼو نیمه شپه شوه، تاسو فت که حامد کرزی که جوابی قناعت بخش به مردم نداشت، گفت که )او وروتاجر معروف گ

ي؛ ځکه به دا مجلس پای ته چي د حکومت کارونه شاته پاته نه ش ځو کابل ته خو دلی یاست، موږ سهار وختي
 ورسوو. خدای مو راوله، ښه راغالست، خدای پامان، ځې له خیره!(.

که وقتی حامد کرزی از دروازه خارج میشد به یکی از تاجران به آهستگی گفت که من نزد خدا گفت  تاجر معروف
روزی از مردم افغانستان معذرت  و و مخلوق خدا بخاطر خلق این گروپ های دزد و غارتگر بسیار مالمت هستم

 خواهم خواست!!!
 -هـ ش( پرواز دهلی  1396)قوس  2017نومبر 
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