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 انتخاب مجدد کرزی ، به معنای سرکوب بیشترپشتونها

 وحیف ومیل کمکهای جامعه بین المللی

مردم دلیرافغانستان با وجود تهدید طالبان وخطرنا امنی، از جان مایه گذاشتند وبه پای  صندوق  

های رأی  رفتند و کاندید مورد عالقه خود را سرفرازساختند. داکتر عبدهللا، داکتر اشرف غنی 

که  احمدزی وداکتر رمضان بشردوست، به عنوان رقبای عمدۀ حامدکرزی وسایر کاندیدان مدعی اند

در انتخابات تقلب صورت گرفته است.هر آدم عاقلی  این را میداند ومی پذیرد که بلی انتخابات 

افغانستان شفاف نبود و بگفته  رمضان بشردوست  از سوی دوکاندید، یکی حامدکرزی ودیگری 

بی بی داکترعبدهللا، تقلب صورت گرفته است، وبنابرین هریکی از این دو خود را برنده می پندارند .

اگست ،بساعت چهاربعد از ظهر،گزارش داد که کرزی  در شمارش مقدماتی  ده  ۲۵سی  درروز 

درصد آراء از سوی کمیسیون انتخابات  بر رقیبان خود: داکترعبدهللا ورمضان بشردوست 

وداکتراشرف غنی احمدزی  پیشی گرفته و برنده معلوم میشود. مگرجای تعجب اینست که  آنعده  

ی که  صندوق های شان  خالی از رأی  میباشد آنهاهم مدعی اند که هرگاه تقلب صورت کاندیدان

نمیگرفت، برنده میشدند؟  وبا این دلیل خود را تسلی میدهند ونزد زن وفرزند وسیال وشریک ورقیب 

 خود بهانه می تراشند. 

ژورنالیست   این کاندیدان که حتی ارزش یک خبرساده و یک مصاحبه چند دقیقه یی را با یک

نداشتند، قبل از ظاهر شدن روی صحنه سیاست، باید یکباربه سوابق تحصیلی وتجارب  کاری وخرد 

سیاسی خود نظر می انداختند و میزان محبوبیت خود را از اثر خدمت گزاری به مردم ازچشم یک 

خود را هدر دوست راستگوی خود ارزیابی میکردند تا ده ها وصدها هزار دالروحتی ملیونها دالر 

نمیدادند وامروز ناکام ومایه خنده سیال ورقیب خود نمی شدند. شاید بعضیها این صحنه را فرصتی 

برای قاپیدن جیب سازمان ملل متحد به عنوان سپانسر مصارف برگزاری این انتخابات می پنداشتند 

 وبنابرین دراین نمایشنامه سیاسی چندروزی بدون مزد بازی کردند.

ویا که بگذریم، باید گفت که ، ایکاش بجای کرزی ، داکتر رمضان بشردوست ازاین بحث 

، که بدون تردید برای مردم افغانستان بطور عموم بسیار نددرانتخابات برنده میشدداکتراشرف غنی 

 . زیرا،ندمفید بود

 . ندبخون هموطنان ما آلوده نیست، وبا دزدان مثل کرزی دهن جوال را نمی گرفت اندستش -اولا  
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ا  عزم جزم داشت تاجنایتکاران وناقضین حقوق بشر را به محاکمه بسپارد وعدالت انتقالی  -ثانیا

 را  درکشورپیاده کند.

د واشخاص فاسد ورشوتخور ومختلس وضدملی نکارها را به اهل کار بسپار ندمیخواست -ثالثا 

ح وتطبیق پروژه های زراعتی د. وبرای بیکاران  وجوانان کشور با طرنرا از مقامات دولتی بدورساز

 ند تا دامن فقراز کشور برچیده شود.نوساختمانی اشتغال آفرینی ک

که شاید  نددانشمند، صادق،پاک نفس، وقاطع ومصمم هستمردان کاندید، دو هراین   -رابعا

 د.نافغانستان را از بحران موجوده نجات ده ندمیتوانست

 وکرزی با هر تقلب ودسیسه ایکه بکار ندنده نشدشخصیت اکادمیک بردو ولی بدبختانه که این 

بدبخت افغانستان  توانست بازهم برنده گردد وبرای پنج سال دیگر باید ملت رنج کشیده وفقیرو برد،

 فقر توان سوز را بردوش ناتوان خود بکشد. بار ذلت  و

بیشترپشتونها گفتم که انتخاب مجدد کرزی ، به  معنای تداوم جنگ وسرکوبی وقتل وکشتار 

 است  وبه بدبختی مضاعف  طبقه فرودست جامعه  تمام میشود،  برای اثبات این نظر سه  دلیل دارم:

کرزی اگر واقعاً میخواست که زمینه  صلح  درکشور فراهم شود ومناطق پشتون نشین، از  -۱

هیم ت چون :فبهتربود که متهمین به جنایت علیه بشریبمباردمانهای قوتهای خارجی نجات یابد، 

در دولت جدید خود شامل  را که دشمنان درجه یک طالبان وپشتونها اند، ومحقق و دوستم  وخلیلی

نمی ساخت. ایستادن این اشخاص درپهلوی کرزی ،حکم نمک پاشیدن را بر زخمهای طالبان دارد. 

نرال قسیم فهیم، ج پس جنگ ادامه می یابد و بخاطر حضور پر رنگ سران ائتالف شمال چون:

به عنوان معاونین کرزی  وتعلق گرفتن چندین  وزرارت ووالیت  به هریکی  دوستم، محقق، خلیلی

ازاین ها، آتش غضب وخشم طالبان را بیش از پیش شعله ور میسازد و حمالت طالبان برمواضع 

ی نیروهای خارجی وداخلی در والیات پشتون نشین شدت خواهد گرفت وبالنتیجه حمالت زمینی وهوائ

قوتهای خارجی ونیروهای داخلی بازهم متوجه مناطق پشتون نشین در جنوب وجنوب شرق تا جنوب 

غرب به بهانه سرکوب طالبان خواهد شد. وسبب کشتارمردم فقیروبیگناه پشتون خواهد گردید. 

 متاسفانه درنخستین ساعات بعد از اعالم نتایج مقدماتی انتخابات وجلو بودن کرزی ، در قندهار یک

موتر مملو از مواد منفجره دریکی  از محالت مزدحم شهر قندهار منفجرشد که  از لحاظ قدرت 

تخریب خود مشابه با انفجار هوتل ماریوت پاکستان درسپتامبرسال گذشته بود. براثر این انفجار یک  

این  ساختمان بزرگ  متعلق به یک کمپنی جاپانی ویک صالون عروسی با ده ها دکان و منزل اطراف

نفرازمردم ملکی  مجروح شدند .  ۷۰نفر کشته و بیش  از ۴۰حادثه  بشدت تخریب ودر حدود 

 مسئولیت این حادثه را طالبان بردوش نگرفته اند.
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توزیع غیرعادالنه مقامات دولتی به جنگ ساالران ومجرمین جنگی درعرصه های امنیت  -۲

ومیل بی شرمانه کمک های مالی جامعه ملی، پولیس ملی  واردوی ملی،درمرکز ووالیات، حیف 

جهانی به بازسازی بازهم ازسوی همین مقامات بلند پایه دولت کرزی صورت میگیرد وبرای مردم 

 فقیرکشور از گاوغدودی نخواهد رسید وفقروبیکاری روز افزون خواهد شد.

ی در کشت وقاچاق مواد مخدر بازهم رونق خواهد داشت ، چونکه دست اکثرمقامات دولت -۳

 تولید وقاچاق این تجارت پرسود مافیائی دخیل است.

 اشتباه نابخشودنی کرزی

قسیم کرزی با آوردن فهیم میخواست چشم  ضیا مسعود را بسوزاند، درحالی که با انتخاب  

فهیم، اشتباه نابخشودنی را مرتکب شد. کرزی اگر کمترین درایت سیاسی میداشت،باید این بار 

ن را بحیث معاونین خود برنمی گزید. درانتخابات قبلی هم که کرزی برنده هیچیک از جنگ ساالر

ً بخاطر دور کردن فهیم از معاونیت اول ریاست جمهوری بود، ومردم تصورمیکردند که  شد، غالبا

کرزی میخواهد بعد ازاین از خود جرئت وقاطعیت نشان بدهد، مگربا آوردن مجدد قسیم فهیم بحیث 

شدت از بهبودی وضعیت  اقتصادی و امنیتی درکشور در دوره دوم ریاست معاون اول، مردم  ب

که معاونین خود را از میان رخود واجب میدانست باگرجمهوری  کرزی نا امید شدند. بازهم کرزی  

]رقیب ، پس بهتربود بجای فهیم، جنرال دوستمجنگسالران ومتهمین به نقض حقوق بشر برگزیند

در تعهدی که با کرزی ال اقل د. دوستم درجنایت پیشقدم تربورا برمیگزید که از فهیم  شورای نظار[

جوزجان تمام مردم با یک اشاره وی  رأی خودرا درصندوق  کرزی والیت نموده بود، وفاکرد ودر 

ریختند.ازاین لحاظ معلوم میشود که دوستم برقول وقرارخود محکم تر ازقسیم فهیم است. دوم اینکه 

تر از مالفهیم است. وسرانجام خوبی این گزینش این بود که کرزی  با این کار خود،  خوشبینتم دوس

دست جنگساالرن شورای نظار خارج میکرد وبدست دیگری میداد که شورای  قدرت را ازانحصار

 نظار از او چشم بیم دارد. 

رأی برده بود ولی   ۲۲۵طوریکه از تلویزیونهای کابل شنیده شد، در والیت پنجشیر کرزی فقط 

رأی داکتر عبدهللا به هزاران میرسید وهمچنین در والیات پروان وتخار وبدخشان وتالقان مزارشریف  

خود بپرسد  نیزرأی عبدهللا نسبت به کرزی بسیارزیاد بود. کرزی  باید از  فهیم به عنوان معاون اول

که ،جناب مارشال، شما با این همه عرض وطول  وادعا، دروالیتی که خود برآن فخر میفروشی،  

رأی اوردی ودر والیات دیگرشمال شرق که برای کمپاین رفته بودی، بازهم تعداد رأی  ۲۲۵صرف 

دی وبرما منت من وتو از عبدهللا بسیار کمتربود، پس کجاست آن طرف داران شما که   برخود می بالی

 میگذاشتی؟ 

به نظرمیرسد که، هم  قرارگرفتن فهیم  درکنار کرزی و هم پیش کردن داکترعبدهللا به عنوان 

دید فهیم صورت گرفته است ودر هردوحال او خود را برنده  کاندید شورای نظاربا مشورت وصواب
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اختیاراوست و چون او یک به حساب می آورد. واکنون هم که کرزی  برنده شده، مقام معاون اول در

مرتبه کرزی را تاسرحد مرگ لت کرده است، کرزی هرگز جرئت ندارد مانع کارهای غیرقانونی او 

بشود. و هرگزنمیتواند خود سریها ودستبرد زدنهای فهیم را مهارکند. او نمیتواند  به فهیم بگوید که 

ن المللی درگذرد. پس حال که فهیم دیگراز تجاوز برمال وجان ودارائیهای عامه وکمک های پولی بی

معاون اول رئیس جمهور شده، بدا بحال مردم فقیروهردم شهید افغانستان با این رئیس جمهور لتخور  

 ها!      یوغاصب  ملکیت های شخصی و عامه در شیرپورو ده سبز وغیره جا گووآن معاون زور

از روابط خوبی در سطح دولتی مجله المانی شپیگل در گزارشی می نویسد: افغان هایی که 

برخوردار هستند، دالرهای غربی را با چمدان به امارات متحده عربی منتقل می کنند و گران ترین 

نیز بهشتی در  ویالهای امارات را خریداری می کنند. امارات متحده عربی برای افغان ها)ی فاسد(

داری بازهم  قسیم فهیم، چهره ایکه  کرزی با چنین ریکاردی از حکومتحاشیه خلیج فارس است . " 

نه تنها به جنایات ضد بشری متهم است، بلکه براساس گزارش روزنامه نیویارک تایمز وهمچنان 

اگست، دستش در قاچاق عمده مواد مخدر درسطح چارترکردن  ۲۶روزنامه فایننشل تایمزامریکادر

از آینده حکومت خود نا امید ساخته، طیارات نظامی  به روسیه دخیل است ، هم مردم افغانستان را 

، مقاله سایت رادیو آزادی )«وهم مایه تشویش جامعه جهانی، بخصوص امریکا نیز شده است.

 (باید صورت گیرد؟ با فهیم قسیم چگونه برخوردانترنیشنل هرالدتربیون: 

نوشته است:" درحال  دربارۀ کرزی نیویارک تایمز در"الیزابت رابین"  ژورنالیست امریکائی 

شهرت دارد.کرزی میگوید که هرکس  "تکت جنگ سالران"حاضر تیم حامدکرزی به نام 

زیرچترحمایت او جای پیدا کرده میتواند. مگر یک کاندید دیگر، اشرف غنی احمدزی میگوید: "هرگاه 

ماموریت  هدف این باشد که بخاطرامنیت نسبی قاچاقبران هم در حکومت داخل باشند، پس هدف از

ساله که میخواهد دراینده  انجنیرکامپیوتر یا داکتر بشود،او چنین یک  ۲۰چیست ؟  آیا یک دوشیزه 

حکومتی را میخواهد؟ احمدزی درویب سایت خود برادران حامدکرزی رابنام خانواده مافیا یاد میکندو 

ئیس جمهورقضاوت میگوید درافغانستان بزرگترین خطر خود همین حکومت است. من بر آرزوهای ر

نمیکنم.من برریکارد کارکردها وسابقه او قضاوت میکنم . ما نسبت به تمام  کشورهای جهان یک 

حکومت فاسد وبیکاره داریم. این ریکارد درزمان حکومت کرزی قایم شده و او با همین ریکارد 

مردم میخواهد باز رئیس جمهور شود. حکومت او و رفقایش جنگ اعالم ]نا[شده یی علیه 

    (   2009 الینن انجرم -افغانحامد کرزی پخپل چال کښي راګیر دی، هاری)واحدفقیری()است."

کرزی بخاطر ناکام بودن حکومت خود درهشت سال گذشته، مورد حمایت هیچ افغان  وطن 

، همانگونه که داکتر عبدهللا مورد تائید هیچ آدم وطن باشدنمی وپاک نفس دوست وسالم اندیش

خاص استفاده جو،نالیق، بی کفایت، بی دانش، بی تحصیل وغیر مسلکی،ابن تقرراش پرستی نیست.

الوقت،رشوت خور وفاقد احساس وطن پرستی در پست های بلند دولتی  سبب گردیده تا حکومت 

کرزی درمیان حکومتهای جهان از بدنام ترینها باشد ودر داخل کشور از نا کار آمدترین ها به حساب 

درمیان فاسدترین حکومتهای جهان  دردرجه نهم قرار داشت، اما  ۲۰۰۸ل اید. افغانستان در سا
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 5تر 5 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

از لحاظ فقر چهارمین  احراز کرده است و درمیان فاسدترین حکوتها مقام پنجم را 2009درسال 

 کشورفقیرجهان است.

سبب شده تا رجال منسوب به ائتالف شمال کشور ومصلحت گرائی کرزی در مدیریت ناتوانی

مات کلیدی دولت را دراختیار بگیرند و از ستیژ این مقامات به حیف ومیل دارائی های بسیاری از مقا

کشور فاسد جهان  182اکنون افغانستان در میان عامه بپردازند و نام کشور را بخاک بزنند. چنانکه 

 بعد از سومالی مقام اول را کمائی کرده است.

 ایجاد بحران های عمیق اجتماعیخالصه نارسائی ها وکاستی های دولت کرزی باعث 

واقتصادی وامنیتی ونظامی وفرهنگی درکشور شده است و یکی از دلیل فقر عمومی مردم در 

 کشور، حکومت بسیار ضعیف وناتوان کرزی بوده است که نظیرآنرا تاریخ کشور به یاد ندارد.

 انپای
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