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 22/60/2602               احسان هللا مایار 
 

 برخی مناطق افغانستان قوماندان ساالری،  هنوز هم در
 (کرزی -ح)زورگویی و فساد اداری وجود دارد 

 
رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان در بیانیۀ . ندواضحتر ازاین نمیتوان کسی وضع حاکم را در افغانستان تمثیل ک

در حضور داشت رؤسای قوای قضائی و تقنینی و اراکین اجرائیۀ دولت اعتراف کرد که در طول ده سال اخیر خود 
دوران (  م2602تا ختم ) سال آینده  دارد که میخواهد آنرا در دوداشت و هنوز هم های وجود  گذشته کمبودی

 .اصالح کند وظیفه اش
فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان در صدد پاک کاری  تا جائیکه بنده اوضاع کشور را ارزیابی کرده می توانم

 .استدعا نمائیم ییش را از بارگاه کبریاا اوضاع حاکم در کشور کمر بسته و باید همه مؤفقیت
در بیانیۀ اخیرش مطالب حساسی گنجانیده شده است که می خواهم ضابطه های اصلی آنرا از نظر خوانندگان 

 .بگذرانم
 (پورتال افغان جرمن آنالین 20/60/2602 اقتباس از البالی نشرات: ) ده ابالغ می کند که وی در اجالس یاد ش

حکومتش اشاره کرده، گفت،  ۀسال گذشت دهیس جمهور کرزی به دستاورد ها و ناکامی های ئر کنفرانسدر این  -" 
 .تالش می کند حکومتش در دو سال آینده کارهای موثری را انجام دهد

یس عمومی امنیت ملی افغانستان وظیفه سپرده است تا جلو ئو ر ر کرزی افزود، به وزیر داخله یس جمهوئر  -
 .ول را بگیرند که در بعضی مناطق آن کشور باعث ایجاد مشکالت برای مردم می شوندؤافراد غیر مس

ورد باید اقدامات یس جمهور کشور همچنان گفت، در حال حاضر فساد اداری به اوج آن رسیده است و در این مئر -
 .روی دست گرفته شودو عاجل جدی 

آقای کرزی همچنان اظهار داشت که وی در گذشته از مصلحت ها کار گرفته است، اما بعد از این با جدیت کار  -
 ."خواهد کرد

د په هغه کسان چې د افغانستان د تجزیې خوبونه وینې بای:" در اخیر مهمتر از همه به لسان پشتو اظهار نمود که 
چې د دوی نیکونو هم دغه آرمان له ځان سره ګورته وړی دی او دوی به یې هم له ځان سره ګورته دې پوه شي 

 ."یوسي
 

عنوان کسانیکه در قدم اول پی نظام فیدرالیزم هستند و ه کرزی ب یخوب توجه کنید به این حملۀ متهور و بی پروا
من طور عمدی زیر این جملۀ  . قدم بعدی اندیشه های واژگونه، بگفتۀ کرزی مانند نیاکان شان بسر می پروراننددر 

 .  دندان شکن که در تاریخ کشور بعنوان جلی ثبت شد خط گرفتم و بدان از طی دل مباهات میکنم
ا کثریت ملت افغان انطباق دارد امیدواری های که از اظهارات اخیر رئیس جمهور احساس می شود با خواسته های 

 .   و برای یک افغان وطندوست و ملت پرور مایۀ خورسندی است
چگونگی نفت و گاز  یکی از مسائل ایکه میتوان در چوکات این خط مش جدید کرزی گنجانید از ! خوانندگان گرامی

این . فت و گاز آن منطقه نام بردساحۀ دریای آمو و قرارداد کمپنی چینائی بمنظور برمه کاری و بهره برداری ن
موضوع یکی از مطالب داغ مورد مذاکرات بین حامد کرزی، رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان و همتراز 

 . چینائی وی در حاشیۀ اجالس اخیر سارک در چین بود
عبدالرشید دوستم و های  منابع چینائی بسویۀ حکومت اسنادی به رئیس جمهور ارائه کردند که در آن از دستاندازی

رئیس جمهور کرزی وعده سپرد که موضوع را . نمود اخالل صریح وی در پیشرفت کارهای تفحصاتی حکایت می
باره خبری نشر  ازاینکه وی چی تماسی از بیجینگ با کابل گرفته، در روزنامه ها در. تحت تحقیق قرار می دهد

ن ملی ئمنحیث خاافغانستان ارنوالی څند شد و دوستم به نگردیده، لیک در عین وقت صدای ریاست امنیت ملی بل
 .معرفی شد
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و همچنان  بروز حوادث در افغانستان آنقدر مغلق شده که برای ما، کسانیکه در داخل کشور نیستیم  اءکردن منش پیدا
لحاف تذویر نهفته کار نداریم، از معجزه ها خواهد بود که بدانیم حقیقت در کجا و زیر چندین  با دستگاه دولتی سر و

تا جائیکه معلوم است یکی از اقارب کرزی، پسر مامای وی،  بنام پوپل تعهد امنیت قراداد کمپنی چینائی را  . است
را یقینأ  باید بدانیم که پوپل به مردم منطقه آشنائی ندارد و گروه امنیتی خود . در حوزۀ دریای آمو بعهده گرفته است

دوستم که میگویند شبانه کابوس  . در شمال جا داده است قوم پوپلزائی، استخدام نموده واز حوزۀ قندهار، بیشتر از 
رنجاند که بدون  کند و می وی را آنقدر سرسام می کانتیر ها،  در کشتارش از مردم و اسیران جنگ پشتون تبار

طقه خار چشمیست غیر قابل در من یبرای وی وجود جوانان پشتون قندهار تواند،  نوشیدن الکهول گذاره کرده نمی
 ندارد بهیچ صورت نمیرا وی که حوصلۀ خواب دیدن آنها  . و پارچه ای از تکۀ سرخ در برابر گاو وحشی قبول 

 .خواهد چهرۀ شانرا در روز و زنده  در حال حرکت ببیند
ت مرکزی دست نور تا زمانیکه حکوممحمد دوستم و عطا . در پهلوی این زجر روحی مسئلۀ مالی نیز مطرح است

نصف لی و نصف  " را طور نسبی جمع کرده توانست، عواید گمرگی بندر حیرتان را بین خود بعنوان  و پای خود
دوستم عادت دارد تا از  . کردند کردند و مانند شهزاده های افسانوی نادیدۀ کوه قاف زندگی می تقسیم می " لک

باج بدهد و این به او و کمپنی چینائی حاضر نشده که   می شوراند باج بگیرد کسانیکه در منطقۀ تحت نفوذش سر 
 .موضوع از طرف حکومت چین به کرزی تفهیم شده است

 .و امیدوارم در دل تاریخ کشور رنجور ما ثبت شود این نامه را می خواهم با اظهار چند جمله ختم کنم 
مد کرزی پسر عبداالحد خان به وطن و ملت افغان خیانت نمی با صراحت تام می گویم و عقیده دارم که حا: اول 
 .کند
های ناتو و ن کشورا، کرزی و همچنان سرکار داشته با کسانیکه روی مصلحت در طول ده سال گذشته سر و: دوم

ها، همۀ شان را خوب می شناسند و از جنایات و دستبردهای مالی شان که تا حال توسط این  ییامریکا ا  خاصت
 .ص صورت گرفته مستحضر انداشخا

رائی در قطار همراهانش که از آنها هراس آ ی ها در پی صفیفکر می کنم که کرزی با قوت الظهر خاص امریکا
 .نماید تا زمینه را به مادۀ سوم نظرم هموار سازد دارد اقدام می

سابق افغانستان تسلسل داشته حامد کرزی در نظر دارد تا سلسلۀ قدرت اعضای خانوادۀ وی، مانند شاهان : سوم
بسرکردگی ایاالت متحده در افغانستان وجود دارد (  م2602اخیر ) احتمال دارد تا زمانیکه قوای پیمان اطلس . باشد

سرشان گردد از صحنه  دهمه کسانی را که میتوان روزی منحیث رقیب علیۀ خاندان کرزی سر باال کند و باعث در
 .  سیاسی کشور دور کند

 
 ختم

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


