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 ۰۳/۱۰/۲۰۱۶          کوچی مساپر

 حامد کرزی در پی چیست؟؟؟
 

 قسمت اول
 

 خود می برند و خود»دم خوشباور و پاکدل از طرزالعملاربابان برای فریب مر  درنظامهای فیودالی اربات رعییتی، 
   کارمیگیرند.« میدوزند

ران او دردو« جهادی»حامد کرزی و تیم تنظیمی   هرگاه به سیما حقیقی و نتایج کار کرده های سیاسی داخلی وخارجی
هنگام که وی خود متصدی امور ریاست جمهوری افغانستان بود تا اکنون نظر اندازیم با وضاحت    اقتدار سیزده ساله

یک شخص مسؤل دررأس امور دولت بلکه بحیث یک ارباب فرصت طلب با کامل دیده می شود، که ایشان نه بحیث 
اش « جهادی»به نفع شخصی خویش و تیم تنظیمی « خود می برند و خود میدوزند » استفاده جویی از فرصتهای که 

    عمل نموده که باعث بربادی هر بیشتر ملت گردیده است.
حامد کرزی بپردازم، فقط یادآوری چند نمونۀ   جی زمامداریو خار  قبل ازآنکه به جوانب عملکرد سیاست داخلی 

ازآن فرصتهای مساعد طالیی ملی وبین الملی برای افغانستان درهنکام زمامداری وی و ازدست رفتن فرصتها را 
  قابل یادآوری میدانم.

زمامداری حامد   درطول تاریخ افغانستان در وخت زمامداری هیچیک از زمامداران کشور بجز در هنگام  الف:
   کرزی افغانستان از چنین امکانات وسیعی مساعد کمکهای مادی وتخنیکی خارجی برخوردار نبوده است.

زمامداری حامد کرزی   ب: درطول تاریخ افغانستان در وخت زمامداری هیچیک از زمامداران کشور بجز درهنگام
  نها را به نفع شخصی خویش حیف و میل نکرده اند.افغانستان چنین امکانات وسیعی را بیجا ازدست نداده ویا آ

زمامداری حامد کرزی   ج: درطول تاریخ افغانستان در وخت زمامداری هیچیک از زمامداران کشور بجز درهنگام
  بدنامی و بی اعتمادی ملی و بین الملی را برای کشور کسب نکرده اند.  افغانستان به چنین مقیاسی

 

 :خارجی حامد کرزی عملکرد متناقض سیاست 
 

حامد کرزی بعد ازحادثۀ یازدهم سپتمبر وآغازعملیات ناتو برضد طالبان و القاعده درافغانستان، ناگهان با قوای خاص  
        گارد عملیاتی سی آی اي امریکا در کوه های جنوب کشوردفعتأ ظاهر شد.

به  2001شود با قوای خاص امریکا در خزان طوریکه درعکس که با لنگی سیاه وپتو برنگ شتری در وسط دیده می
ی نقش سیاسافغانستان دیسانت شده است و از وی درمطبوعات جهان بنام دوست خوب ومطمین امریکا یاد گردید است

و دوسال بعد از قدرت درحقیقت امر طی کردن  او درطی سیزده سال قدرت« جهادی»حامد کرزی و تیم تنظیمی 
 مسیر یک تراژیدی غم انگیز است.

چمن ثمنی همرا بوده است که در نتیجه افغانستان با بحران  هر سیاست خارجی حامد کرزی با نوسانات متعدد از
   خودش همرا بود است.عمیق عدم اعتماد جامعه جهانی مواجع گردیده و باالخره با از دست دادن دوستان خارجی 

مگر این دوست مطمین امریکا   : حامد کرزی درمیان سران تنظیمی شورشی افغان مرد قابل حساب شمرده نمیشد،1
تنظیمی « سران»میالدی با اشتراک  2001ماه دسمبر  بعد سقوط طالبان درجلسه که برهبری کشورهای ناتو که در

در رای پرسی کاندیدان محدود زغیم برای افغانستان   ود، حامد کرزیشهر بن المان دایر گردیده ب شورشی افغان در
   فقط از یک رای بیشتر هم نبرده بود، درغیابش در رآس قدرت ارگ سلطنتی کابل قرار گرفت.  تدویر یافته بود

سالمی ا فراریان شورای نظار وجمعیت  ارگ سلطنتی کابل در افغانستان که قبال همزمان با آغازعملیات ناتو توسط
برهان الدین ربانی در ارگ سلطنتی منتظر مهر تایید سلطنتش   برهان الدین ربانی بیدون وقفه دوباره اشغال شده بود.

« ویه جرگهل»از جلسۀ ناتو بود، مگر حامد کرزی بحیث رییس دولت انتقالی افغانستان اعالم گردید و به تعقیب آن در
حضور داشت نمایندۀ خاص آن زلمی خلیلزاد )ویسرای( افغانستان با نادیده  میالدی به حمایت مستقیم امریکا و 2002

گرفتن مطلق تمام آرزوهای دیرینه اکثریت مردم افغانستان مبنی تعین محمد شاه ظاهر شاه بحیث زعیم افغانستان 
  منتظر بودند، برعکس درعوض حامد کرزی بحیث زعیم افغانستان سوکند وفاداری را ادا کرد.
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عدۀ ازهواداران وی جشن برپای  2002زگشت محمد ظاهر شاه از ایطالیا درهنگام ورودش به شهر کابل دربهار با با
« جهادی»کرده بودند و انتظار داشتن که محمد ظاهرشاه بحیث زعیم تعیین خواهند شد، مگر تیمهای تنظیمی 

وکشان حرفوی را مؤظف ساخته بودند درهرصف لویه جرگه عنعنوی که برای انتصاب زعیم تدویر گردیده بود، چاق
وطرفداران محمد ظاهرشاه راتهدید میکردند که حتی نام محمد شاه ظاهر را بزبان نیاورند و تنها کسی که باید بحیث 

 .زعیم تعیین شود دوست خوب ومطمین امریکا حامد کرزی است وبس
جمهوری خویش از بیشترین امکانات کمکهای مالی : حامد کرزی درطی هفت سال دورۀ انتقالی و دور اول ریاست 2

   ثروتمند جهان برخوردار بود. کشور 42و نظامی 

فیصد آن کمکها  90ساالنه بلیونها دالر بنام کمک بمردم افغانستان در کشور سرازیر میگردید، مگر بیشتر از  
  شان غارت گردیده است. اش باشتراک تمام وا بستگان نزدیک« جهادی»حامد کرزی وتیم تنظیمی   توسط

برای اولین باردرتاریخ پنجهزار ساله کشور پرغرور و مردم با شهامت افغانستان برعالوه کمک علنی دولتها برای 
افغانستان، رشوه های پول نقد پنهانی غیرقابل حساب توسط دستگاهای استخباراتی و دولتها دشمن برای بدست آوردن 

   ین گاو صندوقها و چادرها خانمها به حامد کرزی وتیم فاسدش سپرده شده است.اهداف شوم شان افغانستان در ب
درمیان دولتهای رشوه دهنده نقدی مخفی با افغانستان یکی هم دولت آخوندهای مرتد ایران بودند که برای جلوگیری 

یرانیها ا  ازیر میشود میباشد.از کاراعمار بند سلما هرات و مهار نکردن سایر آبهای افغانستان که به ایران رایگان سر
    پول نقد بی حساب را پنهانی به حامد کرزی و تورن اسماعیل وزیر انرژی وآب کابینه وی میدادند.  ساالنه ملیونها دالر رشوه

تورن اسماعیل با مشوره حامد کرزی درعوض به قرادادهای خریداری برق با هزینهای گزاف از کشورهای اسیای 
د که تا هنوز کار آن ناتکمیل بوده وبخش اعظم صنایع کوچک و متوسط نو پای کشور نسبت نبود انرژی میانه اقدام کر

  برق سقوط نموده و سرمایگذاری های آن دوباره ازافغانستان بخارج فرارنمودند.
« یجهاد»: عده از کشورهای غربی بخصوص امریکا با ارزیابی نتایج کارهفت ساله حامد کرزی و تیم تنظیمی 3

 2009درانتخابات ریاست جمهوری « جهادی»راضی نبودند و تمایل زیاد نداشتند که حامد کرزی و تیم تنظیمی 
او با مصارف پولهای گزاف که قسمت آن از پول کابل بانک « جهادی»دوباره برنده شود، مگر وی و تیم تنظیمی 

ی کرده بود و وی تیم تنظیمی اش دوباره با بوده، در انتخابات ریاست جمهوری را قبآل با نقشهای جعلی مهندس
   صندوقهای پر رای های جعلی برنده شدند.

حامد کرزی با لحن شدید انتقادات برضد امریکا که  2009بعد ازانتخابات وبردن دوبارۀ ریاست جمهوری سال 
    بیشترین کمک کننده و تمویل کنندۀ جنگ افغانستان اند شروع بکارکرد.

فساد و خالف رفتاریهای کابینه حکومت حامد کرزی بشمول دوسیه برادر   مفتشین امریکایی دوسیه هایبهر پیمانۀ که 
او ازامریکا دو چند فاصله « جهادی»حامد کرزی و تیم تنظیمی   حامد کرزی و برادر مارشال فهیم را افشا میکردند،

   کنند.میگرفتند و با شدیدترین الفاظ انتقادات تند باالی امریکا حمله می

او در دور دوم ریاست جمهوری نشان داد که ایشان تالش « جهادی»بازیهای فرصت طلبی حامد کرزی و تیم تنظیمی 
   خود را عوض کنند ؟.« قبله»دارند تا 

او درآن جای داشتند کشورهای اتحادیۀ « جهادی»که سیاستهای ضد امریکایی حامد کرزی و تیم تنظیمی « قبلۀ»یگانه 
   خصوص روسها بود که با کشورهای غربی در قابت هستند.شانگهای ب

    او مورد سوال همگان است که وی چرا ؟ وچگونه ؟« جهادی»سیاست ضد امریکایی حامد کرزی و تیم تنظیمی  
از « دوری»درجه مخالف از گفتارها و کردارهای قبلی شان با  180با استفاده از بازی فرصت طلبی انتقادی خود 

     با روسیه تغییر کرده اند ؟.« نزدیکی»و  امریکا
با روسها نخست کاکای متقاعد نود ساله اش را ازعربستان سعودی   حامد کرزی برای تعمیل فصل جدید مناسبات

  فورأ بحیث سفیر در ماسکو مقرر نمود.
 لکه واضحأ دشمنیاو با روسها دوستی نی ب« جهادی»حامد کرزی و تیم تنظیمی « ابتکاری»فصل جدید مناسبات  

  با افغانستان است.

کرملین بازهم مانند سیاستهای گذشته خود درعمل کمک نی بلکی تنها و تنها درگفتارهای میان خالی شان مانند گذشته   
نه چندان دور خود با بازیهای دروغین سیاسی وعدم پایبندی به تعهدات شان با حکومت داکتر نجیب اله انجام دادند 

    نان دوباره بهمان منوال گذشته خویش ادامه میدهند.بودند، همچ
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حامد کرزی افغانستان را دوباره درمحراق توجه جنگ رقابتی میان قدرتهای « ابتکاری»فصل جدید مناسبات تالشهای 
متخاصم جهانی قرار داده اند. اظهارات اخیرنماینده خاص خارجی والدیمیر پوتین ضمیر کابلوف نشان میدهد که 

       ا میخواهند درافغانستان همانند سوریه وارد میدان جنگ شود.روسه
کرملین اهداف و سیاستهای همشیگی تاریخی خود را در قبال افغانستان دنبال میکنند و آن سیاستهای خصمانه روشن  

   در صورتیکه کشورهای غربی به افغانستان کمک کنند روسها هیچگاهی کمک نکرده و نمیکنند.  است،
میالدی با  1980هوری فدراتیف روسیه بحیث میراث خوار شوروی سابق بوده و در جنگهای رقابتی سالهای جم

   قدرتهای متخاصم غربی افغانستان را به ویرانه تبدیل کردند.

در طی بیش از سه دهه جمهوری فدراتیف روسیه در اعمارمجدد افغانستان هیچگونه سهم نگرفته اند. پروژه های 
که درگذشته خود شان درافغانستان اعمار کرده بودند مانند پروژۀ تونل سالنک، پروژه وادی ننگرهار وغیره اقتصادی 

  که به ترمیم عاجل نیاز دارند کمک نکردند.

برعکس برای اشتهار تجارتی فروش اسلحه خود و شعله ورساختن بیشترجنگ درافغانستان ومنطقه نمونۀ های تولید  
تحفه میدهند ویا با قوای نظامی همسایه گی کشور ما پاکستان که مرکز اصلی صدور تروریستها جدید گالشینکوف را 

  درافغانستان و جهان اند تمرینات مشترک نظامی را انجام میدهند.

ی ابا افغانستان واضح است که در واقعیت امراجر« دوستی»هدف چنین سیاستهای دورویی روسها با شعارهای فریبندۀ 
   نی بلکه دشمنی با افغانستان واستفاده ازافغانستان برای جنگ است وبس.« دوستی»عملی 

  روسها بازهم میخواهند تا از افغانستان بحیث سپهر و تخته خیز درمقابله با غرب بخصوص امریکا استفاده نمایند. 
نند تاسیس شورای حراست و ثبات، ساخت پاکستان و ایران در این اواخر ما« جهادی»چهره غوض کردن تنظیمهای 

انون تعدیل ق  او،« جهادی»وامثال آن، تقاضاهای مکرر تدویر لویه توسط حامد کرزی و تیم تنظیمی « روشنی»جنبش
تصویب نموده اند و مهر  2004او در سال « جهادی»اساسی کنونی افغانستان که خودی حامد کرزی و تیم تنظیمی 

و تالش برای بمیدان آوردن دوباره حامد کرزی وغیره بی نظمیها و ایجاد فضای عدم  تایید گذاشتن والدیمیر پوتین
اعتماد درافغانستان اند و در حقیقت امر مجموعه از تالشهای مجدد کرملین ومشورهای خاص جانب مقامات روسی 

   اوست.« جهادی»به حامد کرزی و تیم تنظیمی 
مذبوهانۀ از جانب روسها مدتها قبل در مطبوعات روسی و هم اسناد و شواهد صریح چنین اهداف و تالشهای 

  دراظهارات نماینده خاص خارجی والدیمیر پوتین ضمیر کابلوف وجود داشته است.
 قسمت دوم در بارۀ سیاست داخلی ادامه دارد.

  
 انپای
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