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 6تر 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، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه

  
 11/11/۴۱1۲         بارکزی جمال خان

 

 آقای کرزی ۀورد های سیزده سالمورد از دستآیک  وصد یک
 

 ...کند کوچ جمهوری ریاست ارگ از و ترک را قدرت باید باالخره کرزی چون
 

 حد در و اند انداخته راه به اجتماعی های رسانه در کرزی نفع به را جعلی کمپاین یک کرزی حامیان ها روز درین
 خیلی که میکنند استعمال را بابا لقب وی هب اکثرا  . دهند جلوه بزرگ شخصیت یک را کرزی میخواهند توان

  .                               میآید بنظر مضحک

 سرباز هزار 15۱ حدود در حالیکه در
 حضور افغانستان در ناتو و انگلیسی امریکایی،

 آقای طالبان، حاکمیت سرنگونی با و یافتند
 حالیکه در نظامی های هلیکوپتر در را" کرزی"
 به میشد محافظت امریکایی ساکرع جانب از

 رقم بزرگترین حالیکه در. نشاندند قدرت کرسی
 برای امریکا پالن مارشال از بیشتر که را پول

 جهانی دوم جنگ از بعد اروپا دوباره ساختمان
 تنها را دالر ملیارد 1۱1 از بیشتر یعنی بود

 مصرف به افغانستان در امریکا متحدۀ ایاالت
 مصرف به افغانستان برای یکدیگر با رقابت در جهان مختلف های کشور را دیگر دالر ملیارد ها ده به و رسانید

 افغانستان سراسر در بزرگ برق بند یک. کند تکمیل را بنیادی کار یک اقل حد نتونست" کرزی" ادارۀ. رسانیدند
 هم بود رسیده اتمام به خان اودد شهید سردار دورۀ ختم در آن کار فیصد ۴5 که هرات در سلما برق بند. نشد بناء

 ها ده به و دالر ملیون ها صد مالک تن صدها به شدند، دالر ملیون ها ده مالک تن هزاران به. نتوانست شده تکمیل
. شدند تبدیل جهان مالی های غول به کدام هر و آوردند بدست فاسد ادارۀ این بغل از را دالر ملیارد از بیشتر تان
 را تن پنجصد من"  نیوز طلوع تلویزون با اختصاصی مصاحبۀ یک در قبل روز چند کرزی انج محمود گفته قرار

 میشناسید را تن پنجصد شما واقعا  " کند می تأکید نطاق اینکه از بعد و" دارند دالر ملیون صد از بیشتر که میشناسم
 که میشناسم را تن هزار من بله" میگویند جان محمود بار این" باشند؟ کرده کمایی دالر ملیون صد از بیشتر که

  .باشند شنیده محترم گان خواننده همۀ شاید را مصاحبه این"... اند کرده کمایی دالر ملیون صد از بیشتر
 را اتهامات" عنوان تحت را" عزیزی. ع. ا" آقای مقاله یک و..." تداوم فقط"  عنوان تحت را خودم مقالۀ یک من
 های وبسایت از بعضی و جرمن افغان وزین پورتال طریق از قبال   و" میدانند ردوا کرزی جمهور رئیس باالی که

 در را" کرزی" بزرگ های دستآورد از مورد صد از بیشتر لست یک و کرده مدغم هم با بود، رسیده نشر به دیگر
  ....میکنم تقدیم" صحنه از کرزی حافظی خدا"  برسم هموطنانم برای و کرده خالصه اخیر سال سیزده

 
 سقوط و امریکا رهبری به ناتو نیروهای حمله با سپتمبر 11 حادثۀ از بعد م۴۱۱1 سال در که بود کسی کرزی .1

 از گاهش مخفی باالی درارزگان وقتی شد، میدان وارد یی امریکا نیروهای توسط افغانستان در مالعمر رژیم
 نظامی هیلیکوپتر یک عۀیذر را وی امریکا متحدۀ ایاالت خاص قوای میگیرد، صورت حمله طالبان جانب

 .میکند جلوگیری فیصدش صد مرگ از و میدهد انتقال پاکستان کراچی به و داده نجات امریکایی
 ،"سیرت ستار" استاد رای 11 برابر در نداشت حضور هم خودش حالیکه در بن کنفرانس در کسیکه کرزی .۴

 .میگیرد عهده به را انتقالی حکومت ریاست و میشود اعالن برنده رای 3 با صرف
 م۴۱۱۴ از بعد میشد، محافظت امریکا متحدۀ ایاالت خاص قوای بادیگاردان توسط م۴۱۱۴ الی کسیکه کرزی .3

 امریکا میگیرد، صورت کندهار والیت در[ طالب جویگجن] تن یک جانب از برجانش که قصد سوء تعقیب وبه
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 6تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکه ټینگه کړله موږ سره اړی 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

 

 سال چندین برای که سپارد می" داینکورپ" بنام یامریکای امنیتی های شرکت از یکی به را وی امنیت مسؤلیت
 .کنند می محافظت وی از

 را مردم یأر «ملت بابای اعلیحضرت» شدن کاندید از یریگجلو با امریکا حمایت با هگجر لویه در کسیکه .1
 .آورد می بدست

 کندهار در را[ جدید قشله] دفاع وزارت مربوط های زمین جریب هزاران رسیدن قدرت به بامحض کسیکه .5
 و ساخته را" مینه عینو"  بزرگ شهرک و داده قانونی شکل آن به نموده، غصب[ ولی احمد] برادرش ذریعه
  .میزند جیب به را دالر ملیون ها صد به و میرساند بفروش

 فرمایش به را کندهار والیت مقامات و والیان کسیکه میکند، غصب را دولتی غوری سمنت فابریکه کسیکه .6
 میکرد، تعویض و تبدیل ها ساعت ظرف در( کرزی جان ولی حمدا)  برادرش

  ،"بسازید منزل بلند و کنید دزدی" که نمود اعالن محضرعام در کسیکه .7
 .ساخت مارشال یاغی و جنایتکار از ساخت، ملی قهرمان قاتل از کسیکه .8
  .ساخت صلح شهید جنگساالر از کسیکه .9

  .نمود منظور ولسوالی یک از آنهم ادانبیسو از تن هزاران به را جنرالی رتبۀ کسیکه .1۱
  بودند، مراکز همین ویرانگر هم و نداشتند سواد هم که کرد کسانی بنام را نظامی و علمی مراکز کسیکه .11
  .نکرد اقدام توقفش برای هرگز ولی نمود، هایش مصلحتجویی این تمام به اقرار کسیکه .1۴
  .نکرد اعتنای هیچ لی و داد اداری فساد علیه اقدام برای االجل ضرب برایش[ اوباما]خارجی کشورهای کسیکه .13
 زیبای شهر ها تپه همین باالی از زمانی که کسانی های نام و کثیف های جسد با را کابل زیبا های تپه کسیکه .11

  .ساخت ملوث بودند، نموده ویران و داده قرار توپ هدف را کابل
  .نمود تقسیم نام بد جنگساالران بین را یتامن ریاست و داخله دفاع، بخصوص کلیدی های وزارت کسیکه .15
 .سپرد مادالعمر شکل به بدنام جانگساالر یک به را آب و انرژی تخنیکی وزارت کسیکه .16
 بی با را وی دوباره میگرفت، اعتماد عدم یأر پارلمان ازجانب کفایتی بی اثر به دفاع وزیر زمانی اگر کسیکه .17

  .نمود می معرفی داخله وزیر بحیث چشمی
 و شکنان قانون جانب از که پایتخت بخصوص کشور شخصی و دولتی های زمین تمام برابر در سیکهک .18

 .بود خاموش بود، شده رسانیده بفروش و گردیده غصب زورمندان
 بود، شده تبدیل اقتصادی غول به و کرده اعالن پادشاه را خود والیت یک در که والی یک برابر در کسیکه .19

 .ماند خاموش
 مقرر دولتی ادارۀ در بجایش را پسرش بمرد، زورمند یک اگر یعنی کرد تجاوز را حدود لحتمص در کسیکه .۴۱

  .نمود
 .میکردند مراجعه طالبان محاکم به شان قضایای حل برای مردم اش، قضایه قوه ناتوانی از کسیکه .۴1
 یک حتی بود، هگشت مبدل جهان کشور ترین فاسد به افغانستان درحالیکه سال دوازده طول در نتوانست کسیکه .۴۴

  بکشاند، محکمه به را محلی زورمندان و دولتی های پایه بلند از تن
 از که ملی خائین میکرد، پرداخت رشوه مامورینش به باید هم خودش شخصی های کار اجرای بخاطر کسیکه .۴3

 .میکرد اخذ راماهو معاش[ ایران] جاسوسی مختلف سازمانهای
 قانون تیم افراد ولی بود شده تطبیق خودش مورد در صرف یانب آزادی انضباط، ضعف نهایت از کسیکه .۴1

  داشتند، مصؤنیت جهت ازین شکنش
  بود، نصب محلی جنگساالران تصاویر اش مسلح قوای مراکز و دفاتر وسایط، تمام باالی کسیکه .۴5
 یشنما را استقاللیتش هم باز ولی بود افتاده خاص تنظیم یک چنگ در دیموکرات حکومت یک بنام کسیکه .۴6

  میداد،
 و کرده وانمود دستآورد یک بحیث را فاسدان و آدمکشان خاینان، جنایتکاران، از زار درلجن افتادن کسیکه .۴7

  .کند قلمداد ملی زعیم را خود میخواهد
  .نماید برقرار را پایتخت صرف نظم نتوانست حکومتش سال دوازده در کسیکه .۴8
 آنجا از رفته،( پولتخنیک انستیتیوت) جرگه لویه خیمه هب تا ارگ از هلیکوپتر توسط سال ده از بعد کسیکه .۴9

  .است نموده چشمگیری وانکشاف پیشرفت کابل که میدهد مژده را مردم و میکند تماشا را پایتخت
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 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکه ټینگه کړله موږ سره اړی 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

 

 آن از بدتر و میبرد یغما به بانک کابل از را دالر ملیارد یک به نزدیک دزدانش دارۀ و برادر ۀذریع کسیکه .3۱
 بیت پول توسط باید بانک کابل شدۀ سرقت پول دالر ملیارد یک به نزدیک بزرگ رقم ینا تا میکند امر اینکه
 .شود جبران" بانک افغانستان د" توسط یعنی المال

 بی های موتر ل،ومسؤ غیر مسلح افراد گذار و گشت متعدد های فرمان باوجود کفایتی بی نهایت از کسیکه .31
  .نماید منع کابل درداخل اقل حد نتوانست را سیاه شیشه و پلیت

 کشور ترین فقیر به خارجی های کمک دالر ها ملیارد شدن سرازیر وجود با افغانستان دورانش در کسیکه .3۴
 .شد مبدل جهان

 های شرکت و ها تلویزیون ها، خانه ها، منزل بلند از بجز دیگری چیزی دستآورد نمودن ارائه برای کسیکه .33
 .ندارد خصوصی مخابراتی

 .کرد مبدل%( 95 از بیشتر واردات)  جهان کشور ترین مصرفی به را افغانستان کسیکه .31
 افغانستان تأریخ در آن پائینترین سطح به محصوالتش و شد فلج مالداری و زراعت سیستم زمانش در کسیکه .35

  .رسید
 نزدیک و دهد قرار حمایت مورد را قالین یعنی کشور صنعت بزرگترین نتوانست حکومتش دهه یک در کسیکه .36

 .میگردد صادر پاکستان مارک تحت پاکستان طریق از فیصد 9۱ به
  .برساند اکمال به افغانستان در را بزرگ آبگردان بند یک کار نتوانست حاکمیتش سال دردوازده کسیکه .37
 .نداشت دستآورد هیچ ولی کرد سفر[ پاکستان] خویش دشمن کشور به بار ۴۱ از بیشتر سال ده طی در کسیکه .38
] بود شده ایجاد ملت بابای زمان در که را افغانستان برای تجارتی بدیل های راه وانستنت سال ده در کسیکه .39

  .نماید احیا[ شمال راه و عباس بندر
 را اش کیفیت بی و ضروری غیر اموال دالر ملیاردها ساالنه که را[ پاکستان] کشوری جلو نتوانست کسیکه .1۱

 .بگیرد است، نیابتی جنگ درگیر ما با زمان عین در و میرساند بفروش ما باالی
 جهان در سال ۵ از پائنتر طفالا و مادران میر و گمر اهگن از ۴۱1۱ سال الی افغانستان دورانش در کسیکه .11

  داشت، قرار بدترین کشور ده در
 است نموده حفظ را اول مقام جهان در مخدر مواد قاچاق و کشت اهگن از افغانستان حاکمیتش دوران در کسیکه .1۴

 .[بود شده صفر به نزدیک یعنی آن سطح پائنترین با مخدر مواد کشت طالبان زمان در درحالیکه]
 امریکایی پردازان مالیه دالر ملیون هزاران شدن سرازیر باوجود اداره، در ضعف و کفایتی بی سبب از کسیکه .13

 .ماند باقی جهان کشور فقیرترین بحیث
 .شد جهان کشورهای ینتر امن نا از یکی افغانستان حاکمیتش دوره در کسیکه .11
 .رفتگ بخود را جهان کشور ترین فساد مقام کشورش کسیکه .15
 .رفتگ بخود را دنیا ملت ترین ناشاد یا ترین غمگین مقام مردمش کسیکه .16
 دهند، مشوره امنیتی موافقتنامۀ امضای مورد در تا نمود دعوت را مشورتی جرگه خودش تأکید وجود با کسیکه .17

  .داد ادامه پافشاری به اش شخصی منافع تضمین وبه زد پاه پشت به را مردم گان نماینده مشوره وی ولی
 .شد تبدیل افسانوی گدایگران شهر به کابل زمانش در کسیکه .18
 نشاندن کرسی به و پالنش شدن کامیاب صورت در که جمهوری ریاست ارگ به متصل مجلل خانۀ ساختن .19

 کاخ محوطۀ دیگر شد ناکام پالنش چون ولی دهد، امهاد حاکمیت به سابق فیکما بتواند رسول زلمی آقای
" بلند من زندگی سویۀ خانه این"  که ضعیف و طفالنه دلیل یک با بنا   نبود امن آشیانۀ برایش جمهوری ریاست

  .نمود وقف ارگ مهمانخانه به را آن
 نمی ما و میخواهد را ددیورن خط افغانستان از پاکستان که نمود کشف قدرتش تسلیمی اخیر های روز در کرزی .5۱

 بود دانسته مالمت را مطبوعات افغانستان خاک به پاکستان های پراگنی راکت قضیۀ در حالیکه در... دهیم
 کند حمله پاکستان باالی امریکا اگر اینکه به جواب در درحالیکه. بود گفته مطبوعاتی غاتیتبل از جزء را وهمه
  "ایستاد خواهیم پاکستان درکنار ما" گفت کرزی آقای گرفت؟ خواهد افغانستان حکومت را موقف چه

 وغیر مستقیم بكمك مشروع غیر یها راه از بقدرت رسیدن ازطریق وملت كشور سرنوشت گرفتن یباز به .51
 . است موجود مستند فلم منجمله كافي اسناد خصوص دراین ، یخارج استخبارات ادارات مستقیم

 فساد و اختالص ، وچپاول چور ازطریق كشور مجدد احیاء رايب یتاریخ یها فرصت یعمد دادن ازدست .5۴
 . یادار - یمال
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 یمصلحت مصلحت، بر بنا یدولت ساز سرنوشت یها ُپست منجمله سیاسي قدرت وغیرعادالنه یمل غیر تقسیم .53
 . میاورد بوجود را مسلح ناراض یگروها شده مقاومت ایجاد باعث بتدریج كه

 .كشور به جرین مها برومندانهآ و عاجل بازگشت بخاطر دولت اساسي مكلفیت یاجرا عدم .51
 یمافیا ،مخدر مواد یمافیا جمله از ،مافیا مختلف یها شبكه تشكل و ساختار یبرا مناسب بستر یتدریج ایجاد .55

 غیره و.......  یقرارداد- ( NGO ) انجویئ یومافیا( اختالس) یاقتصاد یمافیا ،یدولت یزمینها غصب
  .وغیره

 . بشر حقوق ناقضین یبرا قانون رعایت عدم طریق از مناسب ربست ایجاد .56
 تعداد كه ،كشور مجدد یاحیا بخاطر افغان یمسلك یكادرها و متخصصین بازگشت راه در موانع یعمد ایجاد .57

 هزار صد از بیش به واسترالیا یشورو اتحاد سابق یكشورها ،كانادا ،امریكا متحدۀ ایاالت ،اروپا در شان
 . میرسد

 یاستخبارات ادارات از پول گرفتن طریق از كشور المللي بین اعتبار و حیثیت ،وقار ،عزت ابرو، به یباز .58
 ؟ دوست كشور و یسعود عربستان ،ایران منجمله متخاصم یكشورها

 . دالر ها ملیون مصرف با مشاورین زیرعنوان ارگ در میزآ اسرار شبكه بزرگترین ایجاد .59
 غیر اعالن ازطریق مجاهدین سران یالبین ذات یها جنگ متضررین قحقو به گستاخانه و صریح تجاوز .6۱

 . یدولت مهم هاي ُپست در متجاوزین همین ۀگستاخان نصب و یعموم عفو یاسالم غیر و یانسان
.  یتحصیل -یتعلیم - یتدریس معقول سیستم عدم ۀدرنتیج یافته تحصیل جوانان از بیكاران لشكر بزرگترین ایجاد .61

 ما كشور كهیحال در ،میكند تجاوز بیست از خصوصي دربخش صرف یعال مؤسسات تعداد خصوص دراین
 جنگ از بعد درالمان (Ausbildung) همچون مدت كوتاه یمسلك یكورسها ایجاد به آینده سال ۴۱- 15 براي
 آنرا ما جوانان كه هستند یكارها مصروف ما كشور در خارجي كارگر هزار ها ده امروز. دارد ضرورت اشد

 . ستا ما كشور به خیانت این كه گفت باید. ببرند پیش به ندنمیتوان
 . مخدر مواد استعمال منع و كنترول عدم ۀنتیج در معتادان لشكر بزرگترین ایجاد .6۴
 . دولت ازطرف مواظبت عدم ۀدرنتیج بیوه زنان و ایتام و لشكرمعلولین بزرگترین ایجاد .63
 یعمد راندن و ها تنظیم به وابسته و یمسلك غیر صاشخا نسب طریق از مسلح یقوا اعتبار و حیثیت به یباز .61

 . آن از یمسلك و متخصص یكادرها
 .دالر ملیون ها ده آور سرسام مصارف با مطلوبنا اشخاص از صلح یشورا ایجاد .65
 . كدامش هر به ها بادیگارد از یلشكر جمع المال، بیت ازحساب همكارانش به مرمي ضد موتر ها صد توزیع .66
 .مصلحت اساس به والیات هب ها ولسوالي تبدیل .67
 بیش وردنآ بوجود ازطریق یمل هاي برنامه با موكراتیكید - یمل احزاب تشكل راه در عمدی موانع ایجاد .68

 به را خصمانه يیها فعالیت یخارج یكشورها بنفع علنا   انها درصد یس اقل حد كه ،باند - گروه - حزب ازصد
 یها گروپ باند یدارا گفته حزب آنها درصد بیست و مشابه یاه برنامه یدارا آنها درصد پنجاه و میبرند پیش
 . گردیده تشكیل دولت در مطرح ران جنگساال طرف از بوده مسلح دندان تا
 ،یخصوص سكتور از حمایت عدم و واردات و صادرات در تعادل و ( Trade Balance ) یتجارت بیالنس عدم .69

 اقالم كنترول عدم نسبت دیگر ازطرف و شده زرگب و خورد فابریكه ها هزار سقوط به منجر یكطرف از كه
 یدان زباله بیك را كشور كه داروها، و پالستیك جمله از پائین كیفیت یدارا و یضرور غیر اجناس صادرات

 .است ساخته مبدل كثافات عیار تمام
 كابل نشینان شهر ملیون هفت یبرا عیار تمام ۀفاجع بیك منجر بتدریج كه زیست سالم محیط به توجه عدم .7۱

 . میشود
 در متعدد یگروپها و یدولت یمافیا جنگساالران، طرف از یتاریخ آثار و معدنیات یمسلك غیر یكار كندن .71

 . نآ قاچاق و كشور سراسر
 .جنگساالران رهبران طرف از شهر یها كوچه و ها جاده در موانع ساختن و ایجاد .7۴
 . یدولت اراكین و جنگساالرن عبور و گذشتن حین ها جاده بستن .73
 . یعموم سالح خلع پالن تطبیق عدم .71
 . نوجوانان و اطفال اختطاف یمافیا ایجاد .75
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(  ایران)  منطقه یكشورها یاستخبارات یها شبكه یفرهنگ - یتخریب هاي فعالیت یبرا مناسب بستر ایجاد .76
 در یسیاس یسازمانها و ها نهاد یوحت یتلویزیون -رادیویئ - یا رسانه ،یاجنتور هاي شبكه ایجاد ازطریق

 . آن از خارج و دولت چوكات سطوح تمام
 بچه مجالس برپایئ راه از نوجوانان شخصیت با یباز و یجنس تجاوز ورآ شرم و شوم پدیده یسراسر ترویج .77

 . یباز
 و یپاكستان - یهند یها فلم از شده یكاپ مجلل، یها سالون و پرمصرف یها یعروس پایئ بر شوم پدیده ایجاد .78

 . یعرب ماراتا
 یكش خود به آن شدن منجر و یزندگ شریك انتخاب درمورد یمدن - یمذهب ۀشد قبول یها رمنو تطبیق عدم .79

 . شان صورت و سر بر بینزین دادن پاش توسط دختران( یسوز خود)
 مطمئن یول مختلف یها راه از و مختلف یها بهانه به شده اختالس یپولها اخراج بخاطر مناسب بستر ایجاد .8۱

 . غرب و تركیه ،یعرب ماراتا همه از قبل مختلف یكشورها به
 پراگنی راکت ،یسرحد ستراتیژیك مناطق اشغال یال پاكستان نظامیان آشكار تجاوز برابر در العمل عكس عدم .81

 . آن در یعبور یها دروازه و ینظام یها پوسته اعمار و ها
 زحمات ۀدرنتیج كه جنگي كاران جنایت و بشر حقوق ناقضین افشای و یانتقال عدالت گزارش نشر ممانعت .8۴

. است شده تهیه افغانستان بشر حقوق مستقل كمیسیون باالخص بشر حقوق یالملل بین یها نهاد ناپذیر خستگي
 حقوق آشكار ناقضین از كدام هیچ تنها نه یكرز حامد(  ؟) زعامت درطول كه نمود عالوه باید خصوص دراین
 مصلحت بر بنا بلكه ،نشد محاكمه ما كشور در گران اختالس و زمین غاصبین و جنگي جنایات مرتكبین و بشر
 چپاول و چور به بقالسا كمافي و گردیده مؤظف یدولت یها ارگان یفوقان یها رده در... و یشخص ابتكار و

 از دسته این. ودندب مصروف وغیره ها قرارداد لیالم و ، یمال فساد و بزرگ یها اختالس ، عامه دارایئ
 سر در را كشور یرهبر هم باز یادعا كه اند شده تقویت یحد تا بتدریج گذشته از بیشتر بشر حقوق ناقضین

(  انتخابات)  آنرا یكرز وحامد مینمایند كاندید را خود نام آن و این به كشور انتخابات در و پروراند مي
 .مینامد آزاد و موكراتیكید
 این در.  وجهان منطقه بسطح یخارج سنجیده و معقول سیاست پیشبرد با رابطه در مشخص ستراتیژیهاي عدم .83

 یدیپلوماس و سیاست پیشبرد"  امد خوش آمد پیش"  مقوله اساس به صرف یكرز حامد كه گفت باید خصوص
.  میسازد عیار(  میكند رنگ تغیر محیط دربرابر حیوانیكه)" - ( Chamelion) ازخواص یبتاس نهمآ را خود

 میكند عمل دویش هر عكس بر و میزند حرف گردی قسم میكند فكر یكنوع یكرز اوال   ؛اینكه همه از تر مسخره
 مشاورینش ،میگوید چیز یك یكرز اینكه همه از تر ورآ خنده و ثانیا   ،معما و ابهام از یا هاله در همیشه آنهم
 یبرا یچیز دیگر كه اش خارجه وزیر یبرا و همه برعكس اش یوال و دیگر رقم اش داخله وزیر دیگر چیز
 . ماحولش اشخاص افكار مطابق البته جنباند یم كله صرف نمانده یباق گفتن

 در با ها امریكایئ به خواست نه بگویم بهتر یا و نتوانست كرزي حامد ؟ مصلحت بر بنا بازهم وباالخره .81
 یافغانها كشتار از دست تا بسازد مجبور را آنها و بدهد قناعت پاكستان، در تروریسم اثباتیه مدارك نظرداشت

 . آورد بوده پاكستان در هایش النه كه آشكار تروریسم به رو و كشیده بیگناه
 یدولت زمین جریب هزار دو و بیست غصب ،قندهار شهر یونواح شهر در زمین جریب هزار ها ده بر عالوه .85

 هبرنام ۀدرمحدود ۴۱۱9 یال ۴۱۱1 سال از مالیه وزارت كه، نمود عالوه باید خصوص این در مینه عینو در
 ،كرده موافقه نهاآ همه با یكرز دولت ،نمود تهیه يیدولت سساتؤم فروش یا انحالل یبرا پیشنهاد پنج و بیست
 این تمام یمل فع منا ضد ۀبرنام 38 یط.  میشدند یخصوص باید نیز ساختمان و زمین قطعه 13۴۱ نآبر عالوه
 . رسید بفروش دالر ملیون دوازده از كمتر مبلغ به یدولت اموال

 . یكرز طرف از انتخابات ۀپروس پیشبرد بخاطر بانک ازکابل الرد ملیون ۴۱ یغیرقانون دریافت .86
 بخاطر اسماعیل تورن وبزرگ مشهور غاصب منجمله زمین غاصبین یها دوسیه انداختن دوران به عدم .87

 گردیده مادهآ لودین عزیزهللا قایآ سأر در فساد با مبارزه ۀادار طرف از كه دیگر اختالسگر ها ده و مصلحت
 تشاذونمیگ شده راه سد یكرز شخص خصوص این در كه نمود عالوه باید.  نموده محول ؟یارنوالڅ وبه

 . گردد یبررس و تحقیق(  دوسیه ها ده)  مادهآ یها دوسیه
 ) دالر ملیون هفده اختالس)  بوده ها ازبك و روسها كه ،افغانستان یانكشاف بانك مختلسین یعدل تعقیب عدم .88
 . یسرقلف اساس به مدآدر رپ یها مقام در اشخاص توظیف و نصب .89
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 ازجمع صد در نود)  مجاهدین رهبران و یدولت رجال با قرابت اساس به سفارت كنان كار وتوظیف نصب .9۱
 از استفاده با هدلخوا یكشورها در و نمیگردند بر كشور به ؟ خدمت ۀدور ازختم بعد ها دیپلومات همین

 .میشوند هندهپنا یسیاس یها پاسپورت
 را یونیفورم با ملبس و ظفؤم پولیس حدیكه تا یدولت ورجال جنگساالران به وابسته جنایئ مجرمین تعقیب عدم .91

 . میكند یكار یسیل عام یدرمال
 از و ساختن مرخص طریق از قانون حراست ،یدولت یها ارگان ظفینؤم گرفتن استهزاء به و تحقیر ،تعجیز .9۴

 . میگردند دستگیر شان جان قیمت به بعضا   نهاآ ازطرف كه(  ناكخطر بعضا  )  مجرمین نمودن زادآ بند
 پاكستان اول درقدم متخاصم كشورهاي دادن قرار انزوا در بخاطر طالیئ هاي ازفرصت بموقع استفاده عدم .93

 بالخصوص ملل ۀجامع به انكار قابل غیر و معتبر اسناد ارائه طریق از ، تروریسم از یبان كشور یك منحیث
 .ساده بسیار ؟چطور فتیدگ خواهد.  اروپا و امریكا ۀمتحد اضالع

 سال در كه ، یربان استاد جمعیت رهبر ازطرف 85718 مسلسل ۀنمر با ریاناآ ۀطیار فروش یعدل تعقیب عدم .91
 یایران یخصوص شركت یك یباال ۴۱۱1 سال در و بود شده یخریدار دالر لك 3۱۱ بقیمت ازروسیه 198۱

 منحیث كه شخص. شد قرت زنده پولش و رسید وشبفر دالر لك چارنیم بقیمت داغمه اهن قیمت به كسپین بنام
 وزارت یبرا یكرز ازطرف بعدا   كه داشت نام جان سید عبدالرحیم انجینر بود انداخته براه را معامله این دالل

 . گردید نامزد مهاجرین
 والیت در خان هللا امان غازی شهرک ساختن بخاطر زراب نجیب شرکت به دولتی زمین جریب هزاران توزیع .95

 .کرزی قاطع امر به ننگرهار
 .شد روبرو مفتضح ناکامی با که رسول زلمی از حمایت و م۴۱11 انتخابات در شرمانه بی و صریح مداخله .96
 کردن کامیاب پالن شدن ناکام با که شخصی، باش و بود برای جمهوری ریاست کاخ سایگیهم در قصر ساختن .97

 .نمودید وقف کاخ خانۀ مهمان به را آن رسول زلمی
 بود سازی زمینه بخاطر هندوستان سفیر( کرزی کاکای پسر)  ابدالی محمد شیدا به خان اکیر وزیر مدال توزیع .98

 .هندوستان در وی باش و
 .آمو حوزۀ نفت معدن استخراج در( کرزی کاکای پسران از)  گروپ وطن شرکت ساختن برنده .99

 ارتباط بخاطر( پوپلزی)  برادر مال نامب پاکستان حکوت نزد زندانی طالبان از تن یک رهایی برای کوشش .1۱۱
 .فامیلی و قومی

 
محققان کشور  هنرمندان  و نفر از نویسندگان، شاعران و 95مدال   به یک رشوت معنوی، بصورت دادن -101

برسم آنها آقای سیستانی  بختانه یکی ازبرای خاموش کردن زبان آنها از انتقاد بردورۀ کاری کرزی، که خوش

ذریعۀ یک نامه سرگشاده از طریق رسانه های آنرا  و کرزی انصراف کرد دست حامد مدال از از گرفتناعتراض 

 جمعی رد نمود. 
 لینک این اعتراض اینست:

 عطای کرزی به لقای کرزی
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