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 11/40/1410         جمال خان بارکزی
 

 سیزده سال قبل " مکثی بر مقالۀ 
 "که آقای کرزی داخل ارگ شد و حاال که میرود

 
باید اقرار کنم که این نوشته یک " سیزده سال قبل آقای کرزی داخل ارگ شد و حاال میرود"در مورد نوشتۀ آقای نعیم بارز 

من بعضاً با خود فکر می کردم  . . .ه و سیاه را سفید ثابت نموددیگر دانستم که می توان سفید را سیا. .  .درس بزرگی برایم بود
وی آقای کرزی سپرده شود، به مقابل طوفانی از انتقادات از سابقۀ کاری سیزده سالۀ بی کفایتی که اگر به من مسؤولیت سخنگ

ولی بعد از مطالعۀ نوشته آقای بارز دانستم که براستی هم استعداد هایی . . . هایش چطور خواهم توانست موقف دفاعی بگیرم
ود، مؤفقانه از عهده اش خواهند برآمد، ما باید به همچو وجود دارد که اگر همچو یک مسؤولیت مشکل هم برای شان سپرده ش

 . . . استعداد ها افتخار نمائیم
 

دیدم که از تبصره ای داشته باشم ولی وقتی " بارز"من در حالیکه نه فرصت داشتم و نه هم می خواستم در مورد نوشتۀ جناب 
ه را نقطه به نقطه نقد نماید، مرا وادار به نوشتن نقدی درین باره خواسته است تا مقال" عبدهللا زرنج"آقای  از" نعیم بارز" جناب 

 .نمود
 

 : بخش نخست نوشتۀ تان
 

 سخنرانی محافل در وسیع صورته ب مردم و شد آغاز کشور در والیتی های شورا و جمهوری ریاست انتخابات روند هنگامیکه از... »
 . تاس پیوسته وقوع به ای معجزه گویی تو که یافت انعكاس سو هر از تبلیغاتی چنان رساندند، بهم حضور دهی رأی های سایت و ها کاندید
 آگاهی سطح مقدار یک ها زمینه همه در نسبی صورته ب گسترده رسانی اطالع تربیه، و تعلیم کمی رشد اثر در که نیست تردید جای البته

 و رنگ پر انتخابات بازار هوا سردی و بارندگی مشکل تروریستی، عملیات از ترس الرغم علی گذشته های سال به نسبت و رفته باال مردم
 و اجتماعی اقتصادی، های برنامه درک و فهم از الناس عوام که باشد رفته بلند چنان مردم آگاهی که کرد توان نمی باور ماا .بود شده گرم

 در برابر شعوری صورته ب شان آیندۀ زندگی شدن بهتر امید به و داده تشخیص را خود منافع انتخاباتی های نامزد شعارگونه های سخنرانی
 «...است سنتی و قومی جامعه کالً  هنوز تا که اینست امر واقعیت باشند، داده رأی و رفته دهی رأی های صندوق

 

 .شکی ندارممن در مورد بلند رفتن سطح آگاهی مردم به حیث یکی از عوامل مهم اشتراک گستردۀ مردم در انتخابات هیچ 
اشرف غنی " و مقام چهارم را " رمضان بشردوست"م بعد از حامد کرزی و عبدهللا مقام سوم را آقای 1442در انتخابات 

و مردم با بلند رفتن شعور ... بدست آوردند، این در حالی بود که رآی های قومی بین کرزی و عبدهللا تقسیم شده بودند"  احمدزی
هیچگاه به رأی هزاره ها و آقای اشرف غنی به رأی " بشردوست"آقای ... به برنامه رأی دادندسیاسی و سطح آگاهی شان، 

 سال 5حال که  .سیاسی مردم در پنج سال قبل باشداین می تواند یک اثبات برای بلند رفتن شعور ... پشتون ها اتکاء نداشتند
 . . .ایش درین بخش باشیمدیگر هم گذشته است، این خالف انتظار نیست که ما شاهد یک افز

قرار ذیل فشرده شده " سید عبدهللا کاظم"عوامل اشتراک وسیع مردم در انتخابات باوجود شرایط نامساعد و تهدید ها را آقای 
 . . .است

 

 .بلند رفتن شعور سیاسی مردم -1
 .در آینده به ستوه آمدن مردم از ادارۀ مافیایی کنونی و عدم تحمل دوام آن -1
زمینه ساز تحریک احساسات مردم شده و منتج به ایجاد انگیزه برای اشتراک وسیع در  توانست حمایت مافیای ارگ از کاندید مشخص که -3

 .انتخابات شود
 .حالت ابهام به آیند که باعث رکود بازار و ایجاد تشویش بین مردم شده است -0
امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا و کوشش برای نزدیک شدن با کشورهای منزوی یکتازی رئیس جمهور وانکار از امضای موافقتنامۀ  -5

 ...جهان
 حادثات دلخراش اخیر که از جانب مخالفین مسلح دولت در کابل به وقوع پیوست، باعث ایجاد تحرک دربین مردم شد  -6
 .برای اولین بار انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر -7
ف انتخابات های قبلی، درین انتخابات برندۀ قاطع وجود نداشت و چندین تن از کاندیدان چانس برنده شدن را در خیال می پرورانید، برخال -8

  ...مورد نظر شان کمر بستند پیشتاز هم به حمایت از کاندیدکه درین صورت بازی بیشتر رقابتی شده و حامیان هریک ازکاندیدان 
 

و پیشتاز توانست صرف چانس در حدود  حیث برندۀ قاطعه در موجودیت کرزی ب م1442در انتخابات طور مثال اشرف غنی 
 ه ایراولی درین انتخابات حامیان قابل مالحظ. نددید زیرا حامیانش در او چانس پیروزی نمی ی را بدست آورد،أهزار ر 134

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barekzai_jk_makse_bar_neweshtae_n_barez_13saal_karzai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barekzai_jk_makse_bar_neweshtae_n_barez_13saal_karzai.pdf
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 در کامیابی (، اشرف غنی احمد زی و داکتر عبدهللا"می رسولزل"تیم ارگ ) حامیان حد اقل سه کاندید .به خود اختصاص داد
تواند فضاء را بیشتر رقابتی سازد و عامل برای اشتراک وسیع مردم در  شان شک هم ندارند که می کاندید مورد نظر قاطع

 .درعین زمان شش کاندید دیگر هم حامیان قابل مالحظۀ داشتند .انتخابات باشد
 

 : نوشته اید" بارز" شما آقای 
 

 مسئله این و است ضعیف بسیار ملی تفکر ورزیده، های سازمان و سیاسی احزاب نبود صنعتی، اقتصاد رشد عدم بر بنا ما کشور در. . .»
 و ضرورت موقع در فریب عوام قومی سران که بوده معلوم و باشند داشته را زورمندان و قومی سران جانب مردم بیشتر تعداد که شده باعث

 استفاده با رو پیش جمهوری ریاست انتخابات همین در چنانکه کنند، می و کرده ابزاری استفاده مردم وجود از شان منافع اقتضای براساس
 پای به را مردم اند توانسته دیگر وسیلۀ هر به توصل با و دالری های کمک از استفاده سوء و جهاد حاصل از که حسابی بی ثروت از

 و اندوزی ثروت های بخش همه در چنان آنها ترتیب نورزند،بدین دریغ تخطی و تقلب هیچ از بازهم عالوتاً  و بکشند رأی های صندوق
 » کوه به شدن باال راه « .گرفت خواهند پیش در را اخطار که متوفی فهیم قسیم مارشال قول به که اند چشیده آنرا لذت و اند گرفته جا قدرت
 .نشود گرفته نظر در آنها موقعیت اگر بود گفته گونه

 دریای انداخته هم جان به را مردم اند حاضر خود منفعت برای اند، بیرحم و خواه خود حد چه تا جنگساالران که فرماید توجه محترم خواننده
 «...ببرند بین از و ویران آمده بوجود قیمتی و زحمت چه به ها سال که را معنوی و مادی ساختارهای همه و ها شهر کنند، جاری خون

 

دم به اشتراک در شما برداشت برعکس از رشد اقتصاد صنعتی، احزاب سیاسی و سازمان های ورزیدۀ تفکر ملی در ترغیب مر
محرک انگیزه و تضمینی برای اشتراک هرچه بیشتر مردم در پروسه های  در حالیکه رشد موارد فوق الذکر .انتخابات دارید

 . دیموکراتیک از جمله انتخابات می باشد
شما بازهم از تاثیر گذاری سران قومی و زورمندان یاد آور می شوید که با ثروت و قدرت بی حساب که از حاصل جهاد و 

قسیم " آقای" به کوه باال شدن"و بعد از آن، از تهدید به . ه استکمک های دالری مردم را به طرف صندوق های رأی کشانید
که در زمان طالبان به [ زورمندان]یاد آور شدید، بحیث یک نویسندۀ مسؤولیت پذیر، شما باید یاد آور می شدید که اینها " فهیم

رۀ بی کفایت به هیوال های غیر و موجودیت ادا" حامد کرزی"واسکت های خالی تبدیل شده بودند، در دامن پر سخاوت آقای 
یک کوشش نافرجام " زلمی رسول" همچنان شما باید یاد آور می شدید که آقای کرزی با کاندید کردن. قابل کنترول تبدیل شده اند

 بیشتر از هر کاندید دیگر به ده ها ملیون دالر به مصرف رسید که این رقم از" زلمی رسول"دیگر را انجام داد، در کامپاین 
همه و همه توسط تیم مافیایی ارگ با پول های اختالس شده و بدست آمده از . . . باال بود" زلمی رسول"قدرت و توانایی 

 .سازمان های جاسوسی کشور های خارجی به آقای کرزی، تأمین شده است
 

 :می نویسید" نعیم بارز"باز شما آقای 
 

 های چهره دیدن شاهد هم باز ها تیم همه در بقیه تیم یک استثنای به که نبودیم آن شاهد ما بود آمده بوجود الزم آگاهی و بیداری اگر... »
 فریبان عوام و زورمندان همان جمهوری ریاست باخت و برد و سیاست دار میدان هم هنوز که شد معلوم ولی باشیم، جنگ ساالران

 «...هستند
 

همان تیم آقای ..." به استثنای یک تیم" صحبت می کنید، شاید مطلب شما در فوق از " کرزی"چون شما ظاهراً به نیابت از 
هم در اعالنات تلویزیون " زلمی رسول"آقا .  د ولی روسیاه شدباشد که توسط آن می خواست سلطۀ فاسدش را ادامه دا" کرزی"

دقیقه به نشر می رسید، همین جملۀ شما را  5تمام رسانه های صوتی و تصویر در هر  دوره کار و زار های انتخاباتی که در
احمد ضیاء مسعود یک جنایتکار نیست؟؟؟ در جنگ "  آیا..." در تیم ما فاسد نیست، در تیم ما جنایتکار نیست" تکرار می کرد 

شما در نظامی می دانید که مسؤولیت لوژستیک  .ول لوژستیک شورای نظار بوده استهای کابل خودش اقرار می کند که مسؤ
آیا احمد ضیاء مسعود یک فاسد نیست؟؟؟ در زمان معاونیت رئیس جمهوری اش، . . . یعنی مهمات رسانیدن به خطوط جبهات

ن معاون م وزن دارد یعنی ایاکیلوگر 1هر بندل صد هزار دالری کم از کم )ملیون دالر  51دوبی با کارتن هایی از دالر به مبلغ 
دستگیر و مورد بازرسی قرار می ( کیلوگرام دالر را با خود در سفر حمل می کرد 514صاحب که فاسد هم نیست به وزن 

این خبر بطور تصادفی از طریق . گیرد، باالخره چون معاون رئیس جمهور کرزی بود و مصونیت دارد، رها می شود
 . . .زدی هم افشاء نمی شداگر ویکیلکس نمی بود، این د. ویکیلیکس افشاء شد
 کرزی مستقیماً دست نداشت؟( نمایندۀ خلیلی)با معانین دوستم و سرور دانش " اشرف غنی"آیا در ساختن تکت 

 

 :می نویسید" بارز"باز شما آقای 
 

 می کنند، می تمجید و توصیف حد از بیش أفغانستان انتخابات روند از امریکا متحدۀ ا ایاالتدولت رأس در و غربی های دولت اگر... »
 به طالبان جنایات و تروریزم برابر در را خود ناکامی و شکست ترتیب بدین و کرده تبلیغ خود مثبت بسیار آورد دست عنوان به آنرا خواهند
 «...نگهدارند پنهان شان مردمان دید از پاکستان نظامی اطالعات سازمان رهبری

 

تن از نمایندگان واقعی مردم قبل از  1544نخیر آقای بارز، لویه جرگۀ مشورتی که به خاطر امضاء موافقتنامۀ امنیتی شامل 
انتخابات هم این پیام را برای مردم امریکا رسانیده بودند، که دیگر مردم افغانستان نمی خواهد رئیس جمهور شان از ایران بسته 
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تن از نماینده های مردم با اکثریت نزدیک به تمام برای  1544. . . یا از پاکستان برنامه بگیردهای یورو و دالر اخذ کند و 
دوستی با ایاالت متحدۀ امریکا رأی مثبت دادند، صرف کرزی به خاطری که منافع شخصی اش تضمین نشده بود، با دالیل 

 . . .ضعیف و طفالنه آن را رد کرد
 :ۀ لویه جرگه ای مشورتینظر حکومت امریکا از نتیجۀ فیصل

یید الزام آور تر از آنچه را که هزاران نمایندۀ أواشنگتن با استقبال از نتایج لویه جرگۀ مشورتی اذعان داشت که نمی توان ت"
 ای وزارت خارجۀ ایاالت متحده با نشر بیانیه" ".مردم افغانستان در خصوص مشارکت با ایاالت متحده تمثیل کردند، سراغ کرد

مشترک دو کشور در راستای ایجاد  برای کار محکمکید کرد و آنرا بنیاد أبعدی ت قدمبر امضای فوری این سند به عنوان 
 ".افغانستان امن، مرفه و باثبات خواند

 

 :وبازهم شما آقای بارز مینویسید
 

 هم وجود واگر ندارد وجود کشور در قانونی مهم موارد بسی در و نشده نهادینه کشور در دیموکراسی های نهاد که دانند می آگاهان همه... »
 های جا از تقلیدی صورته ب جرگه ولسی گذاری قانون کمیسیون در ما های دان حقوق باالخره مثالً  .ندارد تطبیقی و عملی جنبه چندان دارد
 درک اساس بر زیرا نشد، دیده اجراء قابل جامعه در الً اص که کردند تدوین قانونی انتخابات برای گزاری قانون کتابی درک با یا و دیگر
 مستقل کمیسیون رئیس قول به شد، نمی گرفته کار مصلحت از اگر و جامعه عینی های واقعیت بر نه بود گردیده تصویب و تدوین ذهنی

 «...گرفت نمی صورت انتخابات اصال بود رو پیش که محدودی زمان موقعیت در انتخابات
 

است ولی  شهرت پیدا کرده" بنام پادشاه مصلحت" کرزی"ت را در میان گذاشته اید، آقای بازهم سخن از مصلح بلی، درینجا
توسط آن بقایش را تضمین و "کرزی"مصلحت جویی های فراوان که آقای بهتر بود می گفتید، به سلسلۀ  .نامی از وی نگرفته اید

بار نیز دست به مصلحت زد، و معیار پذیرش را دو تن از کسانی که وی آنها کشور را داخل یک مرحلۀ بحرانی نموده است، این
 .  تن کاندیدان، تعیین نمود 16را برگزیده بود از بین 

هزار حامی  144در مرحلۀ ثبت نام کاندیدان چون اکثر کاندیدان نتوانسته بودند شرایط کاندیداتوری را مطابق قانون یعنی تعداد 
قانونی یک اصطالح را بنام انتطاف پوره نمایند، کمیسیون بصورت غیر را( والیت هرفیصد از 1)ت حد اقل از بیست والی

اساس یک معیار صورت این انعطاف پذیری هم باید ب. دبکار برد و یک انعطاف پذیری را نشان دا( Tolerance)پذیری یا 
وع مداخلۀ نیک انعطاف پذیری خالف قانون هم بااین  کاندید تطبیق میشد، ولی 16بگیرد یعنی یک فیصدی انعطاف باالی تمام 

فیصد رسید، حال مشکل این  34نهایت به درفیصد انعطاف پذیری صورت بگیرد ولی  14شرم آور همراه بود، اول قرار بود 
شوند، حال  است که باده یا بیست فیصد انعطاف قیوم جان و زلمی رسول واجد شرایط  شناخته نمیشوند یعنی نمیتوانند ثبت نام

هزار حمایتگر  74فیصد یعنی  34باشند، انعطاف برای تعداد حامیان [ همین دو کاندید]باید معیار انعطاف پذیری به همین اساس 
 70118زلمی رسول یگانه کاندید که ... ن گردید،  که میتواند این دو کاندید را واجد شرایط سازدیوالیت بحیث معیار تعی 10و 

یک ... ن شدیوالیت تعی 10تن و والیات   هزار 74ت دارد و بدون شک همین دلیل است که معیار حامیان والی 10حامی از 
 . . .مداخله صریح و شرم آور

 

موضوع اصلی نوشتۀ تان بحث در مورد پروسۀ انتخابات نبوده است، صرف برای زدودن عکس العمل مردم برای دفاع غیر 
بحث اصلی تان چیزی است که اکنون آغاز می شود، یعنی .  از انتخابات آغاز نمود اید موجۀ تان از آقای کرزی، شما بحث را

 : شما ذیالً از بعضی مقامات خارجی نقل قول نموده اید و آن را به ذعم خویش تعبیر نموده اید.  سیاه را سفید ثابت کردن
 :، نقل نموده ایدنموده است" جان میکن"مثال ذیالً شما یک سؤال را که نطاق بی بی سی از 

مقصدش بسیار  "میگوید که کرزی تا مدت طوالنی شریک ما بود" جان میکن"  بلی آقای بارز، به قول شما به جواب سؤال اول، آقای
یگانه حامی آقای " جورج بوش"ما هم درین مورد شکی نداریم که .  است" جورج بوش"واضح است که  دورۀ هشت ساله 

بود که با رفتنش، کرزی دیگر حامی قدرتمندش را در امریکا از دست داد، دیگر سلسلۀ تلفون های  کرزی و جنگساالران بدنام
 :می گوید" جان میکن" باز به قول شما .  هفته وار قطع شد

 

 حّقانی شبکه و پاکستان نظامی اطالعات حمایت از و نیست پاکستان و طالبان متوجه کافی حد در ما اولویت که بود باور این بهکرزی .. »
 آینده برای نظرم به که امنیتی توافقنامه نکردن إمضاء جمله از باشد گفتار و رفتار بعضی توجیه برای ای بهانه نباید این البته داشت، شکایت

 «...دارد اهمیت أفغانستان
 

رسانیده است که رفتار و کردار آقای کرزی از جمله امضاء نکردن  میکن بوضاحت ولی به شیوۀ دپلوماتیک" درین جا 
 .در آن دخیل است[ قدرت طبی و منافع شخصی] موافقتنامۀ امنیتی توجیه پذیر نیست، یعنی انگیزه های دیگری 

مورد انتقاد  بیشتر به رقابت های بین الحزبی شان پرداخته است، و سیاست اوباما را" جان میکن"در سؤال دوم و سوم آقای 

حتی یک میمون هم می "نقل نموده است که " جورج بوش"وزیر دفاع حکومت " رامسفیلد" از شریک حزبی اش . قرار داده است

ولی بازهم نتوانسته است که هیچ توجیه برای موقف گیری  "توانست، موافقت أفغان ها را برای امضاء قرارداد امنیتی جلب نماید
 در ادامه چنین ابراز نظر می کند[ بارز]به قول شما [ جان میکن]او . کرزی در برابر جامعۀ جهانی ارائه نماید طفالنۀ

 دیگر کنم می فکر است، منطق بی کریمیا به روسیه تهاجم از او اخیر حمایت است، کرزی آقای متوجه روابط وخامت اصلی ولیتؤمس"
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 های نامزد همه که بدانیم است مهم باشیم، افغانستان در جدیدی دولت بکار آغاز و جمهور رئیس انتخاب منتظر تنها که ایم رسیده یبجای

 " دارند نیاز امریکا کمک به که چرا کرد، خواهند ءامضا را امنیتیۀ توافقنام که اند گفته جمهوری ریاست
 

  ،چنین میگوید" چی انتظار از رئیس جمهور آینده دارید" سی اینکه  به قول شما در جواب سؤال دیگر از بی بی" جان میکن" 
 

 به طالبان علیه موفقیت برای باشیم، داشته مستحکمی روابط دارم توقع هستند خوبی های أنسان همه کردم دیدار نامزد تا چند با من... »
 شان برای باید ما و ندارند هوائی نیروی آنها دارند، نیاز نظامی آموزش اطالعاتی توانائی و هوائی نیروی مانند امریکا امکانات بعضی
 داد رخ عراق از امریکا خروج از بعد که چیزی همان نه مگر داشت خواهند نیاز امریکا به باشند موفق بخواهند اگر بسازیم، هوائی نیروی

 «...شود می تکرار هم أفغانستان در

از خروج کامل نیروهای امریکایی از عراق و عواقب دلخراش آن یاد آوری می کند، این درست همان " جان میکن" آقای 
چیزیست که با امضاء قرارداد امنیتی به نظر وی می تواند از تکرار آن در افغانستان جلوگیری به عمل آید، این نظر وی هم بر 

 ...رار داد امنیتی می باشد نه در توجیه موقف گیری کرزیضد موقف گیری آقای کرزی در عدم امضاء ق
 

 " نقل قول نموده اید، " رابرت گیتس"از آقای " گران أفغانستان" اقتباس از ویبسایت "  بارز" بازهم شما آقای 
 

 را افغانستان در جنگ و ندارد اعتماد ستراتیژی به کند، تحمل را کرزی تواند نمی ندارد، اعتماد خود فرمانده به "أوباما  "جمهور رئیس... »
 نسبت به را بیشتری خشونت افغانستان امور .شود می خالصه افغانستان از خروج در چیز همه او برای داند، نمی خود به متعلق جنگ
 غیر بیشتری تعدادی اما شوند، کشته افغانستان در کمتری های امریکائی شاید ، میکند تجربه رسید، جمهوری ریاست به اوباما که زمانی

 شبه و بیشتر جنگساالران بیشتر، های سالح کشور این در .میدهند دست از را خود جان ملل سازمان احصائیه اساس بر افغان نظامیان
 «...دمیده رخ نیایید کنار واقعیت با شما وقتی که است اتفاقی این است، اوباما میراث احتماالً  این که ،اند آمده رویکار بیشتری نظامیان

 

وی ... را دارد نه تائیدیۀ اعمال کرزی را" اوباما" بیشتر اساس کینه و دشمنی با " رابرت گیتس" این ابراز نظر های آقای 
اوباما را انتقاد می کند که گویا هدف اصلی اش خروج نیروهای بین المللی است و جنگ را متعلق به خود نمی داند، در حالیکه 

با " کرزی"تأکید به ادامۀ حضور شان با امضاء قرارداد امنیتی می کند ولی آقای "  اوباما"روشن است که اوحقیقت مانند آفتاب 
افزایش جنگساالران  و شبه نظامیان را بطور غیر واقعیبنانه به دورۀ  " رابرت گیتس"همچنان آقای . بی منطقی آنرا رد می کند

م به کرزی هشدار داد تا جنایتکاران و 1442در سال " اوباما"ست که ربط می دهد، در حالیکه واقعیت این ا" اوباما"
را که در " دوستم"را معاون اولش و " فهیم"جنگساالران را از صحنه دور کند ولی کرزی بخاطر پیروزی اش در انتخابات 

رزی یک ضرب االجل برای ک" اوباما"بازهم .  ترکیه تبعید بود، دوباره به کشور دعوت کرده و در حاکمیت شریک ساخت
مبارزۀ " )کای آیدی"بخشی از کتاب . . .  شش ماهه برای اقدامات برضد فساد اداری داد، ولی کرزی کمافی السابق ادامه داد

 .را برای وضاحت بیشتر در اخیر می گذارم( قدرت
ک نقل قول دیگر از همان من صرف ی. . . هم نقل قول نموده اید" لیزدوست" از ژورنالیست با وجدان " بارز"شما آقای 

 .را می گذارم که خوانندگان قضاوت نمایند" باوجدان"ژورنالیست به قول شما 
 

 :نقل پشتو
 :سره لیده کاته کړی ده،  او خپلی خاطری داسی بیانوی "فهیم خان"په تیره څو ځلی د  "لیزدوست"

 : ټکی په ټکی ژباړه
کوالی شو یو مهربانه سړی واوسی، مګر هغه یو عادی عسکر ووچی هیڅ ډول فهیم یو ډیر ساده، سنتی کلیوال افغان وو، ده "

نظامی تعلیمات او زده کړی نه درلودلی، فهیم حتی هغه چی موږ ورته جهادی جنراالن وایو، د هغه هم وړتیا نه درلودل، مګر 
دفتر ته  یولسمشر سره د" کرزی"  زه یو ځلی د.  باالخره یی ځان پخپله مارشال کړ چی په پوځ کی ترټولو غټه رتبه ده
ته وویل چی داڅه جریان لری؟ فهیم ولی  "کرزی"ما . ورغلمه، ما ولیدله چی فهیم د ولسمشر د میز شاته پر چوکی ناست دی 

ما ... دغسی یو کار کولی شی "فهیم"ستا پر ځای ناست دی؟ کرزی راته په ځواب کی وویل بل څوک دا کار نشی کولی یواځی 
 "[ وویله ته دا حالت پر ځان منی؟  کرزی په ځواب کی وویل ؛ نوڅه کوالی شم؟[  کرزی]ورته 

 "فایف ستار"لندن ته استوی چی ورته وښایی چی دیموکراسی څه ته وایی، هغه ته په یو  خان فهیم "کرزی": لیزدوست بیا وایی
 .نا ولده دی هوتل کی ځای ریزرف کوی، او اروپایی خواړه ورکوی خو دی نه خوری، ځکه ورسره

 ...بیا زیاتوی چی فهیم یواځی په خپلو قیمتی آسانو او سپو مشهوره دی چی هر یو یی تر څلویښتو زرو ډالرو قیمت لری "لیزد" 
  "...خو مارشال فهیم دی خان فهیم "لیزد په پای کی د پیغور په توګه داسی وایی 

 ..د لیزد د خبری په الندی لینک کی اوریداللی شی
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=104148802026460&set=vb.171378716372478&type=1&theater 
 

م چی ضرورت بود وی را 1442داشت، در سال مجبوریت " فهیم" م به 1441حال سؤال اینجاست که اگر کرزی در سال 
 معاون خود بسازد؟؟؟

 چی ضرورت بود که آقای کرزی امتیازات مادام العمر را برایش بدهد؟؟؟" فهیم" باز در روزهای اخیر زندگی 

https://www.facebook.com/photo.php?v=240208849496064&set=vb.171378716379078&type=2&theater
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ا که هم نقل قول نموده اید، باید یک بخش عمدۀ آن کتاب ر" کای آیدی" همچنان شما در صفحه پنجم مقالۀ تان از کتاب 
بحیث " فهیم" م  بر سر تعیین 1442فقط قبل از انتخابات "  کرزی"با " اوباما"بیانگرعوامل اختالفات جامعۀ بین المللی و ادارۀ 

من یک حصه ای از کتاب . . . که در ترکیه در تبعید بسر می برد، یاد آور می شدید" عبدالرشید دوستم"معاون اول و دعوت  
 .مت تان می گذارمرا بازهم خد" کای آیدی"

--------------------- 

 مبارزۀ قدرت، جنگساالران سابق وارد صحنه میگردند، کای آیدی
" ، کرزی ظاهرًا قبول کرد، وبرایش گفتم که "فهیم یک قاتل است" روز دیگر بازهم با کرزی مالقات کردم و برایش تصریح نمودم که ... »

خواهد داشت، شما ( دونرها) ناگوارو جدی روی روابط تان با جامعۀ بین المللی و کشورهای کمک کننده انتخاب فهیم به این سمت تاثیرات 
چرا این خطر را قبول میکنید؟ او یکی از بدترین چهره های جنگساالربایک ریکارد بد از وحشی گری، قساوت و بدرفتاری را به حیث 

 انتخاب" و باز ادامه دادم " د از صحنه کنار زده میشد دوباره روی صحنه میاورید؟شخص راکه بای معاون تان انتخاب کردید؟ شما چرا یک
فهیم به حیث معاون اول ریاست جمهوری نه تنها باعث رنجش  جامعۀ بین المللی شده بلکه مردم افغانستان را که انتظار داشتند تا 

ت سیاستدانهای پاک و جدید خواهد افتاد، مایوس وناراض خواهد جنگساالران وقانون شکنان از صحنه کنار زده خواهند شد و اداره بدس
فهیم کی بازیکن مهم درسیاست روزمرۀ کشور نخواهد بود، و هیچ نوع کنترول باالی کابینه نخواهد داشت و "کرزی مدعی شد که ".  ساخت

من دیدگاه امریکایی ها را برایش تذکر دادم ".  ؟؟؟فهیم به اندازۀ که شما میگوئید هم بد نیست" وی اظافه نمود که " هیچ جای تشویش نیست
اگر کدام اتفاق به رئیس جمهور بی افتد، این " معاون اول رئیس جمهورفقط یک تپش قلب از کرسی ریاست دولت فاصله دارد" که میگویند 

کرزی با اعتراض به این .  اهد ماندمعاون اول خواهد بود که اداٍرۀ تمام دولت را بدست بگیرد، و آنگاه این شخص یک مهرۀ ضعیف نخو
در قانون اساسی تصریح گردیده که در صورت اتقاق افتادن واقعۀ که رئیس جمهور از " سخن من از قانون اساسی یاد آوری کرد وگفت 

قانون اساسی این  درست است که در" من در پاسخ به این مسئله گفتم "  فعالیت باز میماند، در ظرف سه ماه باید انتخابات برگذار گردد
موضوع تصریح یافته است، ولی من و شما خوب میدانیم که برگذاری انتخابات در افغانستان امروزی در ظرف سه ماه ممکن نیست و حد 

 ".اقل یک سال را ضرورت خواهد داشت
مسئله را حل نمائیم، نتیجه بازهم همان برویم تا این " کرزی"تصمیم گرفتیم که باهم یکجا نزد " آیکـن بیری"روز دیگر من و سفیر امریکا 

من تصور میکردم که حال که .  حال دیگر از فهیم خان به حیث یک آدم بد نه، بلکه یک شخصیت خوب یاد آوری میکند" کرزی"بود و
. ، تغییر دهدرا در قبال این قضیه قبل ازینکه دیر شود" کرزی"واشنگتن به صورت مستقیم در مسئله دخیل شده است، شاید موضعگیری 

.  محترمانه ولی خیلی قاطع، جدی به طور قوی موقفش را به کرزی رسانید ولی کرزی هیچ نوع انعطاف پذیری نشان نداد ”آیکن بیری“
توضیح " آیکن بیری. "را به واشنگتن دعوت کرد" کرزی"وی . حال سفیر جبرًا آخرین قطعۀ که نزدش باقی مانده بود را باید بازی میکرد

 ". اگر قبل از رسیدن به واشنگتن ازین تصمیمش صرف نظر کند، باز این دعوت از اهمیت کمتر برخوردار خواهد بود"ه داد ک
 

درین " کرزی"به طور متواتر با کرزی در مورد حل این مسئله مالقات میکردیم، " آیکن بیری" روزهای بعدی من تنها ویا گاهی یکجا با 
وزیر خارجۀ امریکا هم با برقرارنمودن ارتباط تلیفونی " هیلری کلنتن. "میخواهد درین مورد غور مجدد نمایدمورد طوری وانمود میکرد که 

آیکن “روز دیگر من با . خواست تا این تصمیمش را به تعویق بی اندازد" کرزی"، درین مسئله مهم به طور مستقیم دخیل شد واز "کرزی"با 
ولی .  ، تصور برین بود که این مالقات مسئله را نهایی خواهد ساخت و این قضیه حل خواهد شدرفتیم" کرزی"بازهم به مالقات  ”بیری

همین امروز خودرا برای انتخابات راجستر میکنیم، وهیچ اراده ( خلیلی و فهیم)من خودم همراه دومعاونینم " برعکس کرزی برایما گفت 
 .ر سفرش به واشنگتن این مسئله مضمون اصلی بحث نباشدوی قصد داشت تا د"  برای تغییر درین تصمیم خود ندارم

من ازین تصمیم کرزی خیلی مایوس شده بودم، من یک سال انرژی و قدرتم را بخاطر روی کار آوردن سیاستدانهای اصالح طلب و تقویۀ 
این کوشش من یک کامیابی بزرگ را  آنها را در ادارۀ دولتی سهیم سازد، من فکر میکردم که" کرزی"آنها مصرف کرده بودم وآرزو داشتم 

نامزد شدن فهیم به حیث معاون کرزی یک عقب نشینی بسیار جدی محسوب میشد، من دیگر شکست خود را .  در قبال خواهد داشت

 .نمیتوانستم پنهان کنم
------------------ 

 !جناب آقای بارز
.  باز شما از براه انداختن تقلب ها صحبت نموده اید ولی تذکر نداده اید که بیشترین تقلب ها توسط تیم فاسد کرزی براه انداخته شد

قبل از انتخابات کمیسیون انتخابات مکتوب رسمی به ارگ فرستاد تا جمعه خان همدرد والی پکتیا و جنرال رازق قوماندان امنیۀ 
دلیل مداخله کردن در امور انتخابات به انفع زلمی رسول از وظایف شان سبکدوش کند تا از تقلب ها والیت کندهار را به 

بعداً ... ولی آقای کرزی چون خودش دخیل بود دست به عزل نمودن این آقایان نزد... متوقعه در روز انتخابات جلوگیری شود
 ...بزرگترین موارد تقلب در کندهار و پکتیار به ثبت رسید

صرف میخواهم بگویم که دورۀ سیزده ساله آقای .  پ های زیادی برای گفتن دارم که از حوصلۀ این بحث بیرون استگ
موانع در راستای استفاده از فرصت های طالیی " نه،  بلکه تحت عنوان " دستآوردهای سیزده ساله" تحت عنوان "  کرزی"

 .تأریخ همین طور قضاوت خواهد کرد، مطمئن باشد... سی خواهد شدمطالعه و برر" سیزده ساله از جانب ادارۀ فاسد کرزی
 

در اخیر میخواهم یاد آور شوم که کرزی بعد از ناکامی در بازی های شیطانی اش در پروسه انتخابات، یعنی بعد از مهندسی 
ن طریق بقای خودش را نمودن انتخابات به نفع خودش، ترغیب کاندیدان مختلف و ایجاد تکت های متنوع، که میخواست ازی

 ... تضمین نماید، باعث شد تا چانس کسیکه که مستحق بود بسوزد، وکسیکه صد فیصد بحران آفرین است درپیشاپیش قرار گیرد
این الگوی شما هیچ وقت از منافقت . و حال هم کوشش دارد تا حکومت بعدی را بین همان مهره های کثیف سابق تقسیم نماید

 پایان         . دست نخواهد کشید


