
AFGHAN GERMAN 
ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  4از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

  ٢٠٠٩روری، بف14                                                                                              حميد انوری

                
  .......آقای کرزی ُگل گفتند و ُدر سفتند 

 
در نشست جناب محترم آقای حامد کرزی رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان طی سخنرانی جالبی 

مونشن ، سخنان جالبی ابراز داشته اند که در يکی دو مورد از بيانات خردمندانهء شان اندک مکثی ميکنيم تا 
البته سر آن نداريم تا سخنرانی جناب  شانرا بينه به بينه موشگافی کرده و به .چه قبول افتد و چه در نظر آيد

  .اصطالح کشمش را از نخود جدا کنيم

آرزو های  در آنزمان ما ديدگاه های خود را داشتيم و به بسياری از خواست ها و  :(( ....: ايند  ايشان می فرم
داشتن يک افغانستان آزاد و مستقل، که با همسايه های خود رابطه : خواست ها و آرزو های ما .رسيده ايم خود

راسی در کشور قوام يابد و مردم دست قانون بلند باشد و دموک .نيک داشته و از اقتصاد خوب برخور دار باشد
 چه آرزوهای نيک جناب رئيس جمهور ، آرزو ها ، ديد گاه ها و خواست )) .بر آينده شان اعتماد داشته باشند

ها ايکه به گفته شما امروز بعد از گذشت هفت سال به آن خواسته ها رسيده ايد ،ولی مردم افغانستان با چشم و 
ت و استخوان خويش طی هفت سال گذشته آنرا احساس و لمس  کرده اند که سر می بينند و با گوشت و پوس

اگر ميگوئيد نه چنين نيست .اظهارات خردمندانهء جناب شما با تأسف فراوان از حقيقت فرسخ ها فاصله دارد
ی بسياری از خواست ها و آرزو های شما که مدع. ،پس بيائيد باهم ببينيم و بيطرفانه و عادالنه قضاوت کنيم

  :هستيد به آنها رسيده ايد 

   :داشتن يک افغانستان آزاد و مستقل  -1

     ايکاش به اين آرزوی نيک تان می رسيديد و مردم افغانستان واقعًا دارای يک کشور آزاد و مستقل می 
چگونه امکان دارد که در يک کشور قوای نظامی بيش از چهل کشور جهان در آن مصروف نبرد باشند . شدند 

البته بايد گفت که در اين مورد شما تقصيری نداريد و کاری از جناب شما ! باشد؟) آزاد و مستقل (  آن کشور و
ساخته نيست و جناب شما حتی قادر نيستيد تا از کشتار مردم ملکی بوسيله بمباردمان کور قوای ائتالف  

ته و تمام کمبودات و نارسائی های جلوگيری نمائيد و در اين اواخر آنرا پيراهن خونين حضرت عثمان ساخ
شما يک وزير را چندين بار به پارلمان می فرستيد که اين . هفت سال گذشته حکومت فاسد تانرا با آن می پيچيد

در . عمل شما خود پامال نمودن قانون اساسی کشور است ، قانون ايکه در يخ نوشته و در آفتاب گذاشته ايد
نداشته است که پدر و پسر هر دو در يک زمان و در يک کابينه وزير باشند ، گذشته در کشور ما هرگز سابقه 

آيا در اين مورد در قانون .اما با هزاران تأ سف که امروز شما اين بدعت را نيز در کشور رايج ساختيد 
 تان اساسی خود ساختهء تان تذکری داده شده است يا خير؟ جناب شما در گذشته ها چندين بار وزرای انتصابی

از چند و چون وکال ( را که از پارلمان رای اعتماد بدست آورده نتوانسته اند ، يعنی از طرف وکالی ملت 
غير مطلوب تشخيص داده شده اند، به مقام های ديگری گماريده ايد ، يعنی آن وزرای انتصابی ) ميگذريم 

 يا سفير مقرر کرده ايد يا والی يک واليت و تانرا که رای اعتماد پارلمان کشور را بدست آورده نتوانسته اند ،
همين اکنون وزير خارجهء ....( يا هم بار ديگر به حيث وزير يک وزارت ديگر به پارلمان معرفی داشته ايدو

برحال شما جناب رئيس جمهور ، يک وزير سلب صالحيت شده است که کامال غير قانونی به کار در آن 
ارداد های حياتی مملکت با کشور های خارجی ُمهر و امضأ ميگذارند و از وزارت ادامه داده و در پای  قر

.) نظر قانون تمام قرارداد های جناب شان غير قانونی شمرده ميشوند و ارزش اجرائی و اعتبار رسمی ندارند
خوب البته به گفته جناب شما يک کشور آزاد و مستقل است يک وزير که در يک وزارت کار کرده نتوانست 

 فغان مردم به آسمان هفتم رسيد ، شايد در يک وزارت ديگر و يا در يک سفارت يا واليت مصدر خدمتی و
اگر فالن جنگ . شده بتواند، البته شايد از سببی که کارو بار حکومتداری شما همه روی شايد ها چرخيده است 

نطقه باز گردد ، اگر وزير صاحب  آرامش در مشايدساالر را از جنگجويانش جدا ساخته و به مرکز بيآورم ، 
 از رشتخوری و خويشخوری جلو گيری شود ، اگر پسر فالن وزير را نيز وزير شايدرا سفير مقرر کنم ، 
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و اما . در انتخابات رياست جمهوری از من حمايت کنند و صد ها و هزاران شايد های ديگرشايد مقرر کنم ، 
خواست ها و  .رسيده ايم آرزو های خود ه بسياری از خواست ها وو ب((.....: برگرديم به اينکه فرموده ايد

با همسايه های خود رابطه نيک داشته و از اقتصاد .داشتن يک افغانستان آزاد و مستقل، که: آرزو های ما
دست قانون بلند باشد و دموکراسی در کشور قوام يابد و مردم بر آينده شان اعتماد  .خوب برخور دار باشد

 و شما با جرأت در مقابل نمايندگان جامعه جهانی در نشست مونشن اين سخنان را ابراز ميداريد )).اشندداشته ب
در مورد داشتن يک افغانستان آزاد و مستقل . و مدعی ميشويد که به بسياری از خواسته های تان رسيده ايد

  .اندکی صحبت کرديم و فکر ميکنم کافی باشد 

     : رابطهء نيک با همسايگان-2

   با تأسف بايد خدمت جناب محترم شما عرض کرد اينکه رابطهء حکومت شما با جمهوری اسالمی ايران 
آخند های جمهوری اسالمی ايران با مهاجرين افغان در آن کشور .قرار معلوم بسيار صميمانه و برادرانه است 

يف دارند و ماشا اهللا مسلمان هم هستند و بسيار دوستانه  و اسالمی برخورد ميکنند و بسيار هم مهمان نواز تشر
هيچگونه توهين و تحقيری در حق مهاجرين افغان در آن کشور صورت نمی گيرد ، هيچ . اسالم هم مرز ندارد

لت و کوب و ضرب وشتمی در کار نيست و هيچ کارگر افغان را از بلند منزل ها به زير پرتاب نمی کنند و 
هيچ افغان را به جرم . نمی کنند) رد مرز (  زمستان به اصطالح خود شان هيچ کسی را در شديد ترين سرمای

اردوگاه (هيچ . های واهی و خود تراشيده روانه زندانها نمی سازند و هيچ افغان مهاجری را به دار نمی آويزند
مات جنگی آخند های ايرانی هرگز اسلحه و مه. ای وجود ندارد که افغانها را استخوان سوز باشد) سفيد سنگ 

هيچ گاهی ماين های ساخت ايران را روانه کشور ما .برای مخالفين شما جناب رئيس جمهور ، نمی فرستند
نمی سازند، هيچ جاسوس ايرانی با وسائل عکاسی و عکس های مهم و حياتی از تأسيسات نظامی افغانستان 

هوری و پارلمان و حکومت شما هيچ جاسوس رژيم اسالمی ايران در کاخ رياست جم. دستگير نگرديده است
در .....)) دانشگاه و دانشکده و دانشجو و بازارگان و شهرداری و ويژه و( حضور ندارد ، بحث های داغ 

افغانستان و بخصوص کابل قلب پرتپش . در جريان نيست ....)) پوهنتون ها و تلويزيونها و نشرات چاپی و
تلويزيون آريانا از کابل سه روز ماتم . سياهپوش نشده استکشور هرگز برای سه روز متوالی در دهم محرم 

بلی جناب رئيس جمهور ، . دار نبوده و جشن سی سالگی جمهوری اسالمی ايران را به تجليل نه نشسته است
مناسبات شما با همسايهء غربی  بی نهايت دوستانه است و افغانستان هيچ مشکلی ، بلی هيچ مشکلی با 

اينست پيروزی بزرگ شما . شما به اين آرزوی تان رسيده ايد جناب رئيس جمهور. داردهمسايهء غربی خود ن
جهت اثبات برادری و روابط نيک وحسنه و . واقعا دست آورد بزرگی است . در هفت سال حکومتداری تان

ده  حسن همجواری آخند ها ، حجت االسالم ها و آيت اهللا ها و شيخ های  جمهوری اسالمی ايران، لطف نمو
 را مورد مطالعه قرار داده )..... فتوای تکان دهنده شيخ(، ) مطالب انتخابی ( در همين صفحه  ، ذيل عنوان 

 .  شما و اگر فرضا حوصله داشتيد کليب آنرا به تماشا نشنيد ، قضاوت بدوش خود

  در مورد جمهوری اسالمی پاکستان و مناسبات بسيار حسنه و حسن همجواری و همکاری های متقابل بين 
دوکشور شما بيشتر و خوب تر از هر کس ديگر آگاه هستيد و ميدانيد که مناسبات بين دو حکومت نهايت 

از تاجکستان و ازبکستان و از داد و معاملهء شان با جنگ . است و اين حقيقت چون روز روشن استدوستانه 
.                                                                                                                             ساالران مورد نظر شان ميگذريم 

  :اقتصادخوب-3

  اقتصاد را ميگذاريم به متخصصين اقتصاد تا اقتصاد کشور را طی هفت سال گذشته تجزيه و تحليل کرده و 
ما و شما را در جريان گذارند ، اما نظر به چشم ديد های روزمره ، ميشود نگاهی به وضع زندگی مردم درد 

ته اقتصاد افغانستان در بهترين در اين هيچ جای شکی نيست که طی هفت سال گذش.  رسيده  کشور انداخت 
وضع خود قرار دارد و کامال بخود متکی شده است ، البته اگر افغانستان را يک دهکده فکر کنيم که نفوس آنرا 
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در . چند جنگ ساالر زيردار گريختگی ، چند نفر سوداگران مرگ و تنی چند دزد و قاچاقبر تشکيل داده است
 .....                                                          خوبی برخوردار است  و مشکلی وجود نداردچنين حالتی افغانستان از اقتصاد 

                                                 : قانون ، ديموکراسی و  اعتماد مردم به آينده -4

قانون در کشور حکمفرماست ، .  يافته ايد از دست آورد های ديگر شما است که مدعی هستيد به آنها دستاينها
اصال قانون يعنی زور ، قانون .هرکه زور داشت و زر قانون در خدمت وی قرار دارد . البته قانون جنگل 

. يعنی تفنگ ، قانون در حقيقت بازيچه ای است در دست زور آوران و اينرا شما بهتر از هرکس ديگر ميدانيد 
چه .... بارها و بار ها قانون را زير پا کرده ايد ، از وزير و وکيل و والی وجناب رئيس جمهور ، شما خود 

قانون ايکه شما مدعی آن هستيد وجود دارد ، ولی قابليت تطبيق ندارد و هيچگاهی مورد اجرا قرار . گله
              .               در اين مورد ميشود کتاب ها نوشت ، اما سودی بدنبال نخواهد داشت. نگرفته است 

در مورد ديموکراسی  بايد خدمت جناب شما عرض کرد اينکه  ديموکراسی مورد نظر شما ، همان 
در کشور ما پياده شد و از خيرات سر آن هرچه )B52( ديموکراسی وارداتی  است که بوسيله طيارات 

ی و جنگ ساالران وحشی و بی جنايتکار جنگی ، دزدان سرگردنه ، قاچاقچيان مواد مخدر  ورهزنان حرفو
رحم و خونريز بود  از مغاره ها  و کوها و از کوچه ها و خيابان های کشور های خارجی بود جمع آوری 
گرديده و بر سرنوشت مردم مظلوم افغانستان حاکم ساخته شدند و هنوز هم به چور و چپاول و خيانت و جنايت 

در چنين حالتی مردم ..... ه بهترين شکل آن استفاده ميکنندومشغول هستند و از ديموکراسی مورد نظر شما ب
بی پناه و پامال شدهء افغانستان چگونه به آيندهء خويش اميدوار خواهند بود و به آيندهء تاريک و سر نوشت 

البته يک مشت افراد سود جو و جنايتکار که در اطراف شما جمع . نامعلوم خويش چگونه اعتماد خواهند داشت
ه اند ، مطمئنا به آيندهء خويش اميدوار بوده و اعتماد و اطمينان  دارند که غم هفت پشت شان خورد شده گرديد
                                                                                                                                   .است

 در کنفرانس توکيو، بر اصل بازسازی افغانستان تاکيد کرديم و ما به بخش ٢٠٠٢حامد کرزی گفت در سال ((
حدود هفت ميليون کودک به مکتب ميروند، نهاد های تعليمی و  :عمده ای از خواهشات خود، رسيده ايم

  )).تحصلی افغانستان فعال گرديده و مطبوعات به طور قابل مالحظه ای رشد يافته است

ينکه چه مقدار کمک برای باز سازی افغانستان از آن کنفرانس بدست آمد و آن کمک ها   کنفرانس توکيو و ا
چگونه و در کجا ها به مصرف رسيد و حاصل آن در باز سازی افغانستان چه بود ، مورد بحث ما در اين 

است و مختصر نيست ، و اما در مورد اينکه هفت ميليون کودک به مکتب ميروند ، البته يک دست آورد خوب 
ما را به آيندهء کودکان کشور اميدوار می سازد، ولی اينکه کتب تدريسی مکاتب افغانستان در کدام کشور ها به 
طبع ميرسند و تا چه اندازه در ارتقای سطح دانش متعلمين مکاتب مؤثر اند و چه چيز ها و کدام افکار وارداتی 

ی جناب شما زياد مهم نباشد و فکر نکنم يکبار هم  يکی از شايد برا......را در مغز جوان آنها تزريق ميکنند و
درست است که . آن کتاب ها را که مليون ها دالر در چاپ آنها به مصرف رسيده است ، از نظر گذشتانده باشيد

نهاد های تعليمی و تحصيلی افغانستان فعال گرديده اند ، ولی سطح دانش و سويهء تحصيلی و تجربهء کاری 
اتب و استادان پوهنتون فکر نکنم مورد ارزيابی جدی مقامات ذيصالح قرار گرفته باشد، بگذريم از معلمين مک

اينکه از هر ده مکتب که ساخته ميشود ، ال اقل چهار باب آنها بوسيله دشمنان مردم  دوباره به آتش کشيده 
                                                            .                    ميشوند و حکومت شما قادر به تأمين امنيت آنها نيست

در مورد  رشد قابل مالحظهء مطبوعات  با شما موافقم جناب کرزی ، قرار معلوم تنها و تنها در شهر کابل 
 چند صد جريده و هفته نامه و ماهنامه و مجله و نيز چندين  چينل تلويزيونی و چندين راديو وجود دارند و اين

تلويزيون ها سانسور نمی شوند ، نشرات چاپی مصادره و توقيف نمی شوند ، . واقعا رشد قابل مالحظه است 
ژورناليستان و خبرنگاران به اعدام  و بيست سال زندان محکوم نميشوند، نطاقان تلويزيون ها در زير ضربات 

 ها بدون دغدغهء خاطر به وظيفهء امنيت ملی شما خورد و خمير نمی شوند ، کامبخش ها آزاد اند و فياض
با مسرت شاهد برگشت  . ( را هرگز کسی گلو نمی ُبرند)) حقيقت (( مقدس ژورناليستی خويش مشغول اند و 
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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(( محترم محمد نصير فياض ژورناليست موفق ، حقگو ، نترس و محبوب افغان به تلويزيون آريانا هستيم ، اما 
 ).  جناب فياض است همچنان منتظر و چشم براه )) حقيقت 

افغانستان چنانچه بعضی ها ما را متهم  حامد کرزی با اشاره به معضله کشت مواد مخدر اظهار داشت،((
  .ميسازند، کشور متکی به اقتصاد مواد مخدر نيست

ما از عوايد مواد مخدر چيزی نصيب نمی شويم و اگر چنين می بود، و اگر افغانستان صرف ده : او گفت
 ميليارد دالر ساالنه عايد دارد، به دست ميداشت، ما ۵ يد فروش مواد مخدر را هم که می گويند بهفيصد عوا

 .))بلکه ما خود، يک کشور کمک کننده می بوديم. محتاج جامعه جهانی نمی بوديم
مواد  شما باز هم  وافعيت را بيان ميداريد و گفتهء شما تائيد ميشود، کشور جنگ زدهء ما هرگز به اقتصاد  

کابينه و پارلمان و قوه های قضائيه و % 98مخدر متکی نيست و هرگز هم نبوده ، ولی بايد معترف بود که 
اجرائيهء شما به شمول اردوی ملی و پوليس ملی شما و نيز رياست امنيت ملی شما بدون شک که همه وهمه 

نيز ) گلبدين حکمتيار و طالبان کرام حزب اسالمی ( به اقتصاد مواد مخدر متکی هستند و مخالفين مسلح شما 
شما جناب رئيس جمهور ، . از همين منبع تغذيه ميشوند و کامال به اقتصاد مواد مخدر متکی و وابسته هستند

در حاليکه از اين واقعيت تلخ چشم پوشی ميکنيد ، بار ها و بار ها از طالبان و حزب اسالمی گلبدين حکمتيار 
البته . ا شما بپيوندند و باز ادعا ميکنيد که اقتصاد شما به مواد مخدر متکی نيستدعوت بعمل آورده ايد که ب

  .  حساب ملت از حساب شما ها و مخالفين مسلح تان جدا است و اقتصاد مردم کامال وابسته به نان قاق است
 از سر کل ملت کاله خويش را قاضی ساخته و قضاوت کنيد، آيا بهتر نخواهد بود تا دست.   باقی خود دانيد 

برداريد و در کدام گوشهء از اين جهان پهناور با برادران پاکدامن تان مشغول تجارت شويد و از سر خير 
خواهی که در حق اين ملت داريد ، رهبران جهادی و قومندانان جنگی تانرا نيز باخود ببريد و شر شان را از 

 .   کنيدسر مردم درد ديدهء افغانستان بخون خفته و ويرانه کم
 


