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 «کرزی را با پول نمیتوان خريد»
 !به نقل ازخبر رسانی نیويارک تايمز

 

اجتماعی و بحیث کارمند و ولیت برای هر فرد در زندگی شخصی، فامیلی، ؤم با دانائی و احساس مسأتومناعت نفس 
مثابه بهترين مرجع تصمیم  بهجدان آدمی و باالخص رئیس دولت شاخص اخالق عالی انسانی است که بر اساس آن

سفانه مردم و أمت ست کها دهد اين ريخ آموزش میأآنچه تجربه و ت ارزنده است، مگر با ديگران بسیار رفتار گیری و
يا بر مبنای اصول استنتاج شده از آن عمل نمی کنند با اينهم خوشبختانه در  ريخ نمی آموزندأها چیزی از تدولت 

 .همچو موارد همیشه استثنی وجود داشته است
مربوط   کشوريک از خاک، آب، جنگل، معادن و همه چیز که به همه مردم  با اين بیان فشرده آنچه در يک کشور

يا گروهی شود خیانت و  آن غیر قانونی استفاده شخصی و گاه ازهراز تعلقات مسايل ملی محسوب می شود  است و
هستی و دارائی عامه شمرده شده، قابل تعقیب و جزا است، بخصوص اگر در موارد ياد شده از  سوء استفاده از

جانب شخص و نهادی با کدام فرد، نهاد و دولت خارجی در غیاب ملت و بدون توافق نمايندگان واقعی ملت معامله 
ستدی صورت گیرد که در نتیجه از طريق نهاد های رسمی و صاحب صالحیت ثابت شود، مسلمًا خیانت  و داد و

 .شود ملی محسوب می
اينگونه موارد از جانب هرکس بستن اتهام به شخص و نهادی، قانونًا مجاز نیست، بلکه اتهام وارد نمودن و  اما در

صدور حکم جزائی در زمینه  رنوالی بوده وڅالت يعنی صالحیت نهاد رسمی دو تعقیب اثبات جرم طبق مدرک از
 . ستره محکمه می باشد از صالحیت محاکم عدلی و

 مثاًل در صورتیکه يک کارمند دولت و حتی وزير و رئیس دولت از آن حدی که قانون و مقررات تعیین حق و

د، و عمل وی از سوی نهاد رسمی و از وظیفه و موقعیت خود سوء استفاده نمايصالحیت کرده تخطی و عدول کرده 
، متناسب با عمل محکمهصاحب صالحیت به ثبوت برسد، آنگاه  طبق قانون به ارتکاب جرم و خیانت از سوی  و

 .جرمی محکوم به جزا  شناخته می شود
ت    ولیؤمس همچو مسايل و ۀبار و داوری در بحث الزم  پرداختن به موضوعی که در باال عنوان شده بسیار سنگین و

له پرداخت پول از سوی سازمان اطالعات أاساسًا مساز حد يک مقاله حاضر فراتر است، در اينجا  های خطیر
خواهم آنچه در  به دفتر رياست جمهوری افغانستان مطرح است و می( .ای .آی .سی)امريکا  ۀمرکزی اضالع متحد
 :ذهن دارم عرضه کنم

مورين رسمی أکه توسط م نمود ءاز منابع خبر رسانی امريکا افشا يکی 1515کنیم که در سال  از آنجا آغاز می
دفتر رياست جمهوری افغانستان جهت کسب نفوذ تحويل داده شده است، به ايران ماهوار يک مقدار پول نقد به دالر 

ی سر و صدا هااز آن بابت  نوزاين موضوع در داخل و خارج کشور اعتراضات وسیع و شديدی را بوجود آورد و ه
و اظهار دفتر رياست  1513اپريل  12اعتراض و انتقادات خاموش نشده که اينک طبق خبر نیويارک تايمز مورخه 

در ظرف چند سال ( .ای  .آی .سی)جمهوری و اعتراف شخص رئیس جمهور کرزی، سازمان اطالعاتی امريکا 
 .داخته استها دالر به دفتر رياست جمهوری افغانستان پر به صورت مخفی میلیون اخیر

واقعیت امر اينست که پرداخت دالر بصورت نقدی و مخفی از سوی حکومت های ياد شده چیزی تازه ای نیست، 
به سران تنظیم ها و جنگساالران و ديگر افراد صاحب نفوذ تحويلدهی و « .ای .آی .سی»سال ها قبل از جانب 

ارات نظامی پاکستان، حکومت عربستان سعودی، تحويلگیری پول صورت گرفته و همچنان از جانب سازمان استخب
نب شیخ نشین جاپرداخت پول نقد از  خت شده است و گفته شده کهال پردپوقطر و جاسوسان حکومت ايران بارها 

 .نیز همواره به گروه طالبان صورت گرفته است های اعراب
ريخ أکبیر جهت بهره برداری ت ۀهان چون برتانینب دولت های قدرتمند جسالح از جا لذا اشارتًا بايد گفت پرداخت پول و

 .طوالنی داشته و آغاز آن شايد همزمان باشد با آغاز حرکت های استعماری تا امروز
ترديد باقی نمانده است  ترتیب در پرداخت پول از مراجع ذکر شده به افراد و مقام داران افغانستان جای شک و بدين

شود؟ جواب اين  مقصدی پول نقد بصورت مخفی و غیر رسمی پرداخته می آنچه جای بحث دارد اينست که با چه
ال نیز يک اندازه روشن است زيرا مقصد پرداخت کننده، چنانکه احمدی نژاد رئیس جمهور ايران گفته است ؤس
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تفاده برای دفاع از منافع ايران الزم نیست که میلیاردها دالر را صرف خريد سالح طیاره و تانک نموده و بدون اس
را بخريم و بر خود  آنست که رهبران گروه ها و دولت های دور و آنرا در گراچ ها گذاشته که استهالک شود، بهتر

له در مورد پرداخت پول از جانب امريکا به رهبران گروه ها أمساين . ر دفاعی ايجاد نمائیمتاز آنطريق بدور خود چ
ینکه امريکا خواست رژيم طالبان را با استفاده از قوای هوائی و ح 1551ها نیز صدق میکند، مثاًل در سال  دولت و

با کمترين تلفات انسانی از پا در آورد برای استفاده از قوای افراد پیاده نظام با پرداخت پول نقد به جنگساالران 
 .مین نمودأتافغان نیاز خود را 

خاطر  هببسیار قانونمند و ديموکراتیک  حیث يک دولت بهامريکا  ۀاياالت متحدمحترم توجه فرمايد، که دولت  ۀخوانند
بوده قانونی متوصل می شود، اگر اين معامله به سود امريکا  غیر حقوقی و گاه به چنین اقدامات هامنافع ملی خود گ

مور أيارک تايمز از قول يک میون ۀبر نوشت منفی به بار آورده است چنانکه از اين بابت بنا ۀولی برای افغانستان نتیج
بزرگترين منبع فساد در افغانستان بوده »امريکا  ۀمتحدرسمی انکشور در مسايل فساد اداری در افغانستان اضالع 

از اين پول نقد و مخفی پردازی بجای خريد نفوذ، بر آتش فساد « .ای .آی .سی»و گفته می شود هدف عمده « .است
 «.بنزين ريخته و جنگساالران را تقويه نموده است

ترجمه شده  ۀنوشت کرزی و افغانستان در به نفع رئیس جمهورخوشبختانه اينحال شاه بیت موضوع اينست که با 
حرف نا شنوی و لجبازی کرزی »چنین آمده است که  محترم داکتر حمید سیماب از منبع خبر رسانی نیويارک تايمز

گويی با روی هم ريختن پول نقد در برابرش روی ارائه ای از مسايل، « نیز در برابر ايران و»امريکا  در برابر
عکس داده و زی را در پی آورد، گويی نتیجۀ براين پرداخت پولی بجای موافقت مخالفت کر. بیشتر شده می رود

کرزی سال گذشته علی رغم مخالفت های ايران معامله شراکت  . دهند که نمی توان کرزی را با پول خريد نشان می
 «.يکا را امضا کردطرف ستراتیژيک با امر

در قسمت اينکه بارها گفته شده که از سوی حکومت ايران به دفتر رياست جمهوری افغانستان، جنگساالران، 
مثابه  ه شود رفته رفته اين موضوع ب اعضای ولسی جرگه و گردانندگان رسانه های خبری و تبلیغاتی پول داده می

( .ای .آی .سی)شده که سازمان استخبارات امريکا  ءاخیرًا افشايک امر عادی مبدل شده است ولی ه يک واقعیت ب
عالوه از پرداخت پول نقد به جنگساالران و ديگر افراد صاحب نفوذ برياست جمهوری نیز میلیون ها دالر پرداخته 

ول طوريکه در باال گفته شد در تحويل دهی و تحويل گیری پول ها جای ترديد نیست، اينکه باچه مقصدی پ است و
که پول گرفته اند  يینقد بصورت غیر رسمی پرداخته شده هدف دولت های پول دهنده واضحست ولی آن افغان ها

 .بدل آن تا جائیکه توانسته اند خدمتی را به نفع بیگانه و خیانتی را نسبت به کشور خود مرتکب شده باشند درشايد 
س جمهور کرزی پول گرفته ولی خوشبختانه کاری صرفًا به اما طوريکه در باال از نیويارک تايمز به نقل آمد رئی

 .کشور خود انجام نداده است نفع کشور پول دهنده و به ضرر
کاری به نفع امريکا ال مطرح خواهد شد که اگر رئیس جمهور پولی گرفته ولی در بدل آن هیچ ؤسبا اين حال اين 

نقد بدفتر رياست جمهوری و اداره امنیت ملی آن پرداخته باز هم باربار پول « .ای .آی .سی»پس چرا انجام نداده 
 است؟

صورت گرفته باشد که به سود منافع ملی هر دو  يیمصرف رسیده باشد و کارها بهشايد در جهاتی پول های مذکور 
توان گفت احتمااًل يک بخش  کشور بوده باشد، گرچه موضوع تا هنوز چندان روشن نیست ولی با حدس و گمان می

گاهی دسته دسته نزد کرزی  هااين پول ها به سران قبايل و افراد صاحب نفوذ در اطراف و اکناف افغانستان که گ
نام تحفه يک  کند که  زير رسم و رواج افغانستان حین بازگشت شان ايجاب می بق سنت وکنند، برط مراجعه می

 همینطور برای بعضی سران طالبان که ظاهراً  لنگی و کرايه سفر چیزی به آنها پرداخته شده باشد ويک  چپن يا
يا پاکستان به  خود وخود را نزديک به کرزی نشان داده از منطقه  متمايل به دست کشیدن از جنگ و ترور بوده و

رای شان پولی مقابل برای آنکه با آنها دست خالی خدا حافظی نکرده باشد، مکن ب رسانده اند، در کرزی خبر
ازهمه در آخرين لويه جرگه مشورتی که از سوی کرزی بخاطر موافقه سند ستراتیژيک  مهمترپرداخت شده باشد و 

ياد به اکثرًا اعضای آن پول زياد پیش کش شده باشد تا ايرانی ها و با امريکا در کابل داير گرديد به احتمال ز
 .پاکستانی ها نتوانند آنها را بخرند

 7کودتای  همان آغاز جهاد ادعا و تبلیغ نموده اند بالعکس از بهر صورت آنطوريکه رهبران به اصطالح جنگ و
که جهاد شان جهاد فی سبی اهلل نبوده، و اين  بعد تجاوز نظامی دولت شوروی سابق در افغانستان معلوم شده و ثور

قدرت، پوچی ادعا  خاطر بهکابل سقوط کرد جنگ های وحشتبار  اهلل در آنکه حکومت داکتر نجیب موضوع پس از
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هنوز در افغانستان چندان کسی به فکر منافع ملی نیست خوشبختانه رئیس  سفانه تاأمتهای شان را بخوبی نشان داد، 
 .اين راه در تالش اند سرسخت در از داخل و خارج استوار ايستاده و يیتنی چند با همه فشارها کرزی و جمهور

 گذريم و مختصرًا می پردازيم به چند خصوصیت رئیس جمهور در اينجا عجالتًا از بحث در مورد ديگران می

 :کرزی که در ظرف دوازده سال اخیر معلوم شده است
ا دارای ضعف ها و قابلیت های خاص خود بوده که به ذکر چند مشخصه آن البته آقای کرزی مثل همه انسان ه

 .کوتاه اشاره می شود
يا  نه شنیده که وی به زن و از نظر اخالقی آقای کرزی آدم با ناموس شناخته شده وهیچگاه کسی نديده و – 1

 .جنسی داشته باشد ۀرابطدختری 
 .شخصی او وجود ندارد ۀاستفاد ءمدرکی مبنی بر سو و از عالقه او به ثروت اندوزی چیزی شنیده نشده  – 1
ها معلوم شده که او در خط  دفاع از پاکستان و حتی دولت امريکا بار براز موضیگیری های سیاسی آن در برا – 3

 .منافع ملی شخص بسیار استوار و قاطع است
 ءبوده، در مقابل سو يیو بی نهايت مصلحت جو یمحافظه کار امور دولت داری بسیار از موضع ضعف، در  – 4

 .استفاده جويان و زور مندان داخلی همواره  بیش از حد گذشت کرده است
در امور سیاست خارجی سال های زيادی بیهوده تالش ورزيده تا دولت آشتی ناپذيری چون پاکستان را با  – 0

انع و راضی نمايد که از حمايت گروه طالبان و شبکه تروريستی حقانی دست بردارد ولی نهايت نرمش و تواضع ق
 .تا حال موفق نشده و بعد از اين هم به شیوه نرمش موفق نخواهد شد

زاری کوشیده که آنها را برای قبول قطع عملیات تروريستی  در مورد گروه طالبان نیز با برادر گفتن و عذر و – 6
 صفات و ارزشبنظر نگارنده راضی نمايد مگرتا کنون سعی آن بی نتیجه بوده است و در يک جمله و آشتی رام و 

 .ضعف هايش می چربد های مثبت آقای کرزی نسبت بر
شايسته آن خواهد  برای فردی چون آقای کرزی در مقام رياست جمهوری افغانستان ضرور و: در پايان بايد گفت و

عوام و روشنفکران به اصطالح عوام زده  ۀقضاوت های عجوالن کشور از اعتراضات و بود که در چنین اوضاع بحرانی

صادق ترين افراد میهن پرست کشور درست  ترين و يوسی را بدل راه ندهند، آنچه را که با مشوره آگاهمأاس و هر
 ا دنبال نموده و امید وارافغانستان تشخیص میدهند شجاعانه روی آن تصمیم گرفته و عماًل آنر ۀآيند به سود حال و و

 . شان ارج و احترام خواهند گذاشت ۀن دور ملت به خدمات موثر و ارزندباشند که در آينده ای نه چندا

 
 پايان

  

 


