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     م٢٠٠۶ اکتور ٢٢                                                                     سويس،       طائیديپلوم انجينير کريم ع
                                        

  کرزی پوست پشک را برخ کشيده است
  

 وقفه رئيس سه ماهۀ دولت شاغلی مجددی در يک  پای بکابل گذاشتند و بالم ١٩٩٢  سال اپريل٢۴ تنظيميان بتاريخ
زار پرچمی ـتاد هـيستان را اعالن نمود و چيزی کم يا بيش هفن همه کموـوفـ ع،يچگونه صالحيتـ بدون هاعالميۀ خود

 تا از مرحمت سوشل درين کشور ها ،رب سرازير شدندـغو خلقی از خيرات وزارت خارجه اش با پاسپورت به 
  .شاخی باد نمودتبه های ستر جنرال و جنرال را ب ر،  باز ديده راطهي جناب مجددی سر خرن همچنا.کاسه ليسی نمايند

  
قانون انتخابات راه برای کانديد شدن کمونيست ها، جنگساالران، خالصه اينکه برای همه جانيان و در  دم ديگرـدر ق

فکر  .نيت عامه وقعی گذاشته نشده استـبه ذهدرين قانون . لسی جرگه باز گرديديعنی وملت خانۀ   به دشمنان مردم
نيت شان را برابر ـکار بوده، مردم را پشت نخود سياه راهی کرده وذه رض در تسويد قانون خوب درـميکنم دست غ

  او،ميکندبه شخصی اتهام وارد نيت عامه ـ ذهتیـکرات وق در کشورهای ديمو.دو توت قابل اهميت ندانسته است
  . نه به پارلمان راه می يابد و نه به حکومت،د و تا اين کار را نکرده باشزده به رد آن بپردابور است در محکممج

  
بدالعلی دگروال ـ ع،رار داشتيمـ وزارت دفاع ملی در نظارت ق هایکویهنوز در تـ ه کههـ ش١٣۵٧ثور١٩ بتاريخ

 ۴ ساعت ت امروزـرای ديدن ما آمده و گفرر کرده بود، بعد ازظهر بـ کابل مقـوماندان امنيۀکه تره کی او را بحيث ق
 شب مرحوم وفی اهللا سميعی وزير ٩همان بود که ساعت . نمايدـسمت شما تصميم اتخاذ ميعصر شورای انقالبی در ق

دير ـبدالقـبداهللا روکی، جنرال عـ، جنرال عهزارت خارجبداهللا معاون وـحيد عسرطان، سيد و ٢۶ جمهوريت ـدليۀع
شب آينده تره کی در يک مصاحبۀ .  گرديدندکشتار گاه راهیظم پادشاه سابق و يک تعداد ديگر خليق، محمد رحيم نا

 که حکم ،ان بودندچه کس اين شورای انقالبی . ثور در ارگ کشته شد٧بداهللا در روز ـحيد ع وت سيدـرادويوئی گف
لی ـ و آيا شاغ؟ جرگه ننشسته اندلسی در وـتل امروزآيا اين صادر کنندگان حکم ق. را صادر کرد کشتار انسان ها

  را به حکومت و سفارت نمی گمارد؟ ريک آنهاـکرزی ه
  

گويد شما که آدم کشان، غاصبان و جانيان را   و ميبا اين مردم بی چاره به رقابت بر آمده کرزیبهر صورت اکنون 
رر ميکنم، ـ دولت مقيث نمايندۀوکی وزارت ميگمارم و بحرا در چ بخانۀ ملت راه داده ايد، من هم دستۀ ديگر آنها

 در حاليکه مردم .ستندـاقًال واشنگتن و مسکو از من راضی هخانۀ شما آباد که مرا انتخاب کرده ايد، . دست شما آزاد
لی کرزی برياست ـو نه در انتخاب شاغبرضای خاطر رای داده اند  ولسی جرگه  دربيچاره نه در انتخاب مجرمين

  . امروز از آن پشيمان هستند،گر رای داده باشند ائی هم کهآنها .جمهوری
 که اين سياست در واشنگتن ن دري در کجا طرح ميگردد؟ افغانستان که اصل سياستیال سلسله ميرسيم به سؤ اينبه

تالو، نمايندگی دولت را در قطار ـ شفشف نیشف ،، اما حال که خلق و پرچم وجود نداردی شک و ترديد،طرح ميگردد
 در طرح سياست در افغانستان مشترکًا حصه ،دو رـاشنگتن و مسکو هعهده ميگيرند، معلوم است که ون بملل جها
اما اگر در . دندرتهای استعماری همين است که سرنوشت ممالک استعمار شده را بخود شان نميگذارـ قۀخاص. دارند

گران آسان ی گذارند کار استعمارم، ندوجود نماين رضـيا ع  وکشور های استعمارشده زعمای ملی وجود داشته باشند
  .ق شدـ يک عمر مبارزه نمود و موف درين راهر الل نهروـجواه. شود

 جناب کرزی ،گذرد و حال که چيزی کم دو سال از دورۀ  انتخاب رئيس جمهور مي انتقالۀرت، دوـ موقۀاز دورۀ ادار
 ميليارد ١۶.  بهره نبردند حتی بصورت نسبی هم،ملت ما از هيچگونه کفايت حکومت،اما رار دارد، ـدر رأس دولت ق

 پای ظالم .کندـساد اداری بی داد ميف. دالر کمک های جامعۀ ملل کوچکترين اثری در زندگی مردم بميان نکشانيد
  :ال صه ميگرددبحران افغانستان در سه موضوع خ. درا خفه نماي شار می آورد تا اوـر روز بيشتر فـبگلوی مظلوم ه

  ، ثبات سياسی، اقتصادی و اجتماعیامنيتدم ـع -
 ساد اداریـف -
 قاچاق و معامالت مواد مخدر -
  
ـت، نه دورۀ انتقال و نه  موقادارۀنه . ر روز بحرانی تر ميگرددـ که ه،ست از بحرانئيصر درياانـکدام ازين ع رـه

ضاع همه روزه بد تر  اونريا برخالف ج،ل بهبود را بميان آوردقـا انتخاب کفايت آنرا داشت و دارد که حد دورۀ
  .ميشود

  یعروفم.  از کمبودی های حکومت کرزی را محترم خجزئی"  آنالين- جرمن-افغان" سايت نوشته های   از در يکی
    :می شماردبر چنين 

  ناديده گرفـتن تصاميم  مقامات اداری کشور  ــ  نافـرمانی از دولت و قانون و 
  سرمايه های ملی و پولهای باد آورد بين المللیــ  آزادی مطلق در چور و چپاول 
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  ــ  آزادی بی لگام  در تاراج  آثار عـتـيقه و  احجار کريمۀ کشور
   آزاد بودن کشت کوکنار و توليد ترياک و هـيروئين و دگر مواد مخدره ــ

 ــ  رشوه گرفـتن های برمال و بی پرده  و بدون ترس و لرز
  تصاحب امالک  و زمين و ملک مردمــ  جعل کردن  اسناد ملکيت  و 

  "واليتی"بجای " ديسی"و " اصل"بجای " بدل"، "حق"بجای " ناحق"ــ  نشستن 
   هاــ  رائج ساختن فحشاء و اپيکوريزم  و خوشباشی

  ها، و مردم را برده و نوکر زرخريد خود دانستن  تجاوز به سر و مال و ناموس مردمــ 
   گرده و قـلب و دگر اعـضای بدن ايشان  ــ  اختطاف کودکان و کشيدن چشم و

  ــ  غـصب دارائی عامه و استمالک جايداد های دولتی و کشوری 
  ــ  برگزيده شدن جنايتکاران و تردامنان بحيث وکالی مردم و جای گرفـتن ايشان در خانۀ ملت

   و خارج در داخلئی دولتــ  انتصاب جنايتکاران و اشخاص مشهور بالفـساد در پوست های باال
  ها" شوره سنبل خواستن"مقـرر کردن ها و از " دزد بگير"ــ  دزد را 

  ــ  و چه و چه و چه ها و چه و چه و چه کردن ها
   

 بلکه همه روزه روزنامه ها، جرايد و منابع نشراتی از ، ميشودافـشاءاين کمبودی ها بار اول نيست که درين سايت 
  وا؟آنها شکوه دارند، الکن کجاست گوش شن

در  مرزی نشرات بيرون  که،پوش نموده و می گويند بحران آنطور نيست رو راسادمنابع حکومتی کوشش دارند فـ
  يد کدام ها از شمار کمبودهای باال صدق نمی کند؟ئرمائيد بگوـپرسيم بفـتر جناب کرزی مياز دف. کنندبارۀ آن مبالغه مي

خود  ر بار ازـرا در شکنجه ميگيرد و هم ه  ملت مظلوم ما،راين گونه درهمی و برهمی بار اول نيست که در کشو
شار، بی مروتی ـ سلطنت خاتمه بخشيد و فبه،ر ده سال ديموکراسیـيخااوضاع بحرانی در. ر داشته استنتايجی در ب
،  ندوسطائی رجعت دادـرون ربانی و شورای نظار را به طالبان که افغانستان را به ق  مالۀ دور،مردم و استبداد بر
  . تسليم نمود

  
" ت انقالب ثورـيقـحق"ضو کميتۀ مرکزی و رئيس ـر طنين سابق عـرر ظاهتلی کرزی تقـاز شاه کاری های شاغ

رمان داد و ـ گلخانۀ ارگ جمهوری را فی که قـتل عامتۀ مرکزيهمان کمي. حزب دمو کراتيک خلق استارگان نشراتی 
 ، خروارـيظ اهللا امين مشت بگونۀ نمونۀ حفوزارت داخلۀ. ـرستادفها هازار انسان بی گناه را به کشتار گـزارها هـه

رزند ـزارها فـآيا جناب کرزی ه. ند که قاتالن خلق و پرچم به نيستی کشانيد،ر را شايع کردـزار نفـ ه١٢لست بيش از 
؟ آيا کرزی احساس نوز هم بگريۀ گمشدۀ شان به سوگ نشسته اندـراموش کرده اند که مادر و پدر شان هـرشيد را ف

وق بشر را  ـ حقيسيون کمۀعوض اينکه دوسيب ،گان می پاشدروی زخم داغ ديدنمک  اعمال خود  گونهاينا  که ب؟ندارد
   . تا جنايت کاران به محاکمه کشانيده شوند، اند به بر رسی بگيردوی سپردهه که ب

  
او آن ميکند . سفانه از خود صالحيتی ندارد متأ، به اين معنی که محترم کرزیل ساده استاؤفکر ميکنم جواب اين س

 که مردم به ستوه آمده ،فت باشدـکرزی بايد ملت. نه کور هم ميداند که دلده شور است ور،رمان داده ميشودـوی فه که ب
 از ست، که اگر خواسته باشد شمه ایبه جناب کرزی توصيه اين.  را ندارندنجارـه تحمل چنين اوضاع نااند و ديگر

 دير نشده، کرچ و کاله را بوسه زده و بر جايش بگذارد تا دست پاک  تانوز هم  کهـد، هـصيت خود را نجات دهشخ
   .بندد و بر سر گذارد ديگری آنرا بکمر

  
  پايان

  
   


