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 ۱۱/۱۰/۲۰۱۶          کوچی مساپر

 حامد کرزی در پی چیست؟؟؟
 

 مقسمت دو
 

 او «جهادی»حامد کرزی و تیم تنظیمی داخلي  تسیاس
 

 :او را میتوان در دو بخش قابل بحث دانست« جهادی»سیاست داخلی حکومت حامد کرزی و تیم تنظیمی 
اوأل آن اثرات منفی اند که در نتیجه اتخاذ تصامیم مشترک خارجیها بهمکاری حلقات داخلی اجیر وابسته شان بدون 

 .درنظرداشت رعایت خصوصیات جامعه و منافع ملی افغانستان بوجود آمده اند
رازۀ فغانستان شیطوریکه قبأل دریکی از نوشتهایم نیزگفته بودم که اثرات ناگوار تداوم و طوالنی جنگ سرد درا

ساختارملی عنعنوی کشور ما را برهم زده است. دشمنان مردم افغانستان بخصوص همسایه های جنوب و غرب کشور 
ما )ایران وپاکستان( با استفاده از این فرصت در قدم نخست خصمانه تالش کردند تا نقش شخصیتهای ملی مصلح 

شکال ترور شخصیتهای ملی مصلح کشور ما پرداختند و درعوض کشور را تعضیف نمایند وبرای این کاربه انواع وا
 .اجیران داخلی وابسته به خود را از لحاظ مالی ونظامی تقویت و آموزش دادند

دشمنان مردم افغانستان هرتنظیمی شریرکه درکشتار بیرحمی بیشتر مردم بیگناه و ویرانی افغانستان سهم زیادتر 
 .شان مزد ومکافات بیشتری میپرداختندخوب برای « مجاهد»میگرفتند بنام 

دشمنان مردم افغانستان اجیران شریر خود را در طی سالهای جنگ فرسایشی درلباس مذهب و دین بنام نمایندگان 
وبزرگان اقوام شریف کشورمیکاژ وملبس ساختند و از آن تنظیم ها و رهبران دست نشانده شان مانند تابلط اسپرین 

 .یث وسایل کارآمد خود استفاده کرده و میکنندبایر در همه موارد بح
او « جهادی»در بخش دوم آن ترکیب حکومت انتقالی و حکومات بعدی که در رأس آن حامد کرزی و تیم تنظیمی 

ساخت ایران و پاکستان بودند که همزمان بعد از سقوط « جهادی» قرارداشتند، فقط افراد محدود از چند حلقۀ تنظیمی 
ی دولتی را بین خود شان بدون پلتفورم ملی و پالنهای احیای مجدد کشورتقسیم و بکار آغاز کردند طالبان کرسیها

 .مطرح بحث اصلی نوشته کنونی است
او فاقد اشتراک سایر نیروهای متخصص باکفایت و « جهادی»از آنجایکه ترکیب حکومت حامد کرزی و تیم تنظیمی 

 .یازمندیهای عاجل کشور رسیدگی نمایندپلتفورم ملی بودند، نتوانستند بحد اقل ن
« هادیج»ایجاد چنین ترکیب بی کفایت و افراد غیر متعهد به ارمانهای ملی حکومت فاسد حامدکرزی وتیم تنظیمی 

از ترس مبادا ازدست دادن اقتدار شان با اشتراک سایر نیرویهای متخصص باکفایت ملی بوده اند. آنها آگاهانه چنین 
را ایجاد کردند تا به آسانی و بدون درد سر بتوانند اموال و دارایهای ملی و کمکهای جامعۀ  حکومت بی مسؤلیت
 .جهانی را غارت کنند

درمرحلۀ اول آغاز کار حکومت حامدکرزی عده از متخصص ملی افغان از کشورهای غربی با جوش و خروش 
کار صرف دو راه انتخاب وجود داشت، یا با ادامه  برای کاردر افغانستان وارد صحنه شدند، مگر در برابر آنان با این

همکار خوب باشد و یا با کف زدنها و بارهای بد نامیهای  او« جهادی»حکومت فاسد حامد کرزی و تیم تنظیمی 
 .سنگین بنام سک وپشک شویهای غرب دوباره از افغانستان بخارج برگردند تا میدان برای استفاده جویی وغارت تنگ نه باشند

عدم کفایت و نداشتن حد اقل ظرفیت الزم ونبود تعهد و صداقت بمردم افغانستان درحکومت تحت رهبری خال
باعث ایجاد مراکز متعدد رهبری موازی با حکومت شده وانارشی مطلق حکم « جهادی»حامدکرزی وتیم تنظیمی 

ی افیایی حامد کرزی و تیم تنظیمفرما گردید. پیشبرد کار وکنترول از فساد در وجود چنین ساختار فاسد حکومت م
او ناممکن بود و ریشه های فساد در دولت مانند اختاپوط تمام بدنۀ سیستم حکومتی را فرا گرفته اند که « جهادی»

 .کشور کمک کننده جامعۀ جهانی نیز خارج است 49مهار کردن فساد چنین حکومت فاسد از توان 
خود با ایجاد اینجوها و گروپهای کاری احیایی مجدد والیتی پرداختند  جامعۀ جهانی ناگزیر برای پیشبرد کار معمول

مگر این کار نیز باعدم همکاری والیان و ولسواالن و سایر کارمندن حکومتهای محلی مواجع بودند که عمأل در راه 
 .پیشبرد کار موانع ایجاد میکردند. این شبکهای مفسد موانع کار با مرکز ارتباط داشته و دارند
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او بیشتر منبع داخلی « جهادی»ریشه های ناکامی سیاست داخلی حکومت تحت رهبری حامدکرزی وتیم تنظیمی 
 .داشته و در وجود خودی رهبری آن متمرکز است. میتوان برخی موارد آنرا در اینجا مختصرأ ذکر نمود

او هیچگونه نماد تسلسل « جهادی»ساختار کمی و کیفی رده باالی اعضای حکومت حامدکرزی وتیم تنظیمی  :1
اداری برای ادارۀ کشور نداشتند. اداره از نوع ملک الطوافی اربابیت بدوی با تشکیل پوندیده بوده که درپهلوی اعضای 

 .مسؤل کابینه دها مشاورغیر مسلکی تنبل و صرف معاش خوار مفت دالری وجود داشتند است
خود « جهاد»اهلیت و شایستگی دریوران و قاب شویان وخت اسناد وشواهد کافی وجود دارد که بدون در نظرداشت 

 .بحیث اعضای کابینه و مشاور مقرر نموده اند« مجاهد»را در پهلوی رهبران و برادران 
عدۀ مشاورین بیحساب را نیزاستخدام نموده بودند که هیچگونه وظیفۀ بجز فکاهی گفتن در دربار حامدکرزی هیچ 

 .کاری دیگرهم نداشتند
لب در مورد سخنان یکی از مشاورین فکاهی گوی دربار حامدکرزی است. روزی یکی از مشاورین چاپلوس خبر جا

فکاهی گوی دربارش از بسیار چاپلوسی و خوش خدمتی زیاد خطاب به حامد کرزی بزبان پشتوگفته بود که معنی آن 
 :در زبان دری چنین است

ده اند که شما رهبر با استعداد را در یک کشورکوچک رییس صاحب جامعۀ جهانی اشتباه بزرک را مرتکب ش "
همچو افغانستان مقرر نموده اند، شما واقعأ لیاقت رهبری کشور بزرگ مانند هندوستان را دارید، شما میتوانید هندوستان 

 ."را از رهبران هند بهتر رهبری کنید
عالمت رضایت برایش سر خود را شور حامدکرزی در جواب مشاور چاپلوس و فکاهی گوی خود با بسیار خوشی به 

 .داده بودند
از برکت کمکهای وافر خارجی چه رسمی علنی و چی نقدی بی حساب پنهانی تشکیل و بودیجه معین وجود نداشت و 

 .پولهای به اصطالح مفت را با چارشاخ باد میگردند
میشد، فورأ فردا به برکت دسترخوان هرگاه خدای نخواسته یکی از یاران او بنابرهرملحوظ که میبود آزرده خاطر 

 .سخی فرمان تقررش با قلم توانا رهبربه مقام باالتر ویا حد اقل بحیث مشاور ارشد مقرر مینمود
او در طی سیزده سال اقتدار شان تنها و تنها یک فکتوراستثثایی اضافی « جهادی»حکومت حامدکرزی وتیم تنظیمی 

هترین حالت امنیت و موجودیت منابع پولهای وافر بسیاری از وزارتخانهای فقیر بوده و در ب مصرفی برای یک کشور
 .فیصد پالن بودیجه انکشافی ساالنه مالی خود را تطبیق کنند % 20سکتوری نتوانستند بیشتر از 

فیصد بودیجه انکشافی ساالنه بدون مصرف دوباره بازگشت نموده و همه ساله همانند  % 80در ختم هر سال مالی 
 .ش دایرۀ شیطان مسیر خود را بدون تطبیق پالنهای انکشافی واقتصادی ملی طی نموده استگرد

سیزده سال تمام هیچیک ازاعضای حکومت و مقامات رده های باالیی مسؤل آن نسبت عدم تطبیق پالنهای  13در طی 
انکشافی اقتصادی و انواع تخطیها فساد گستترده مورد باز پرس قرار نگرفته اند، نه اینکه مجازات نشده اند بلکه 

 .برعکس مکافات را نیزدریافته کرده اند
تخطیها وفساد برای متخلفین راه و رسم مکافات را به یک عنعنه متداوم تبدیل کرده است، بشرط  در برابر« حکومت»

 .میبود« جهادی»و یا از وابستگان حامدکرزی وتیم تنظیمی « مجاهد»آنکه متخلف مذکور 
شدت بصورت فراوان مروج شده و ب« حکومت»چنین طرز دید وعملگردهای خالف قانون و بیعدالتی تا هنوزهم در

 .آن هنوز هم ادامه دارد
برهان الدین ربانی عبدالرب رسول سیاف رهبر سلفیهای افغانستان « شهادت»همین امسال درمحفل پنجمین سالگرد 

پیشنهاد نموده اند که تا برای اسمای جنایتکاران جنگی درافغانستان مدالهای ونشانهای افتخار نامگذاری وهرچی 
 .زودترتصویب شوند

او درقدم نخست تمام قراردادهای بزرگ ساختمانی، تهیه و انتقالی « جهادی»مدکرزی وتیم تنظیمی حکومت حا :2
 امتعۀ قوت مسلح داخلی و خارجی که حجم هریکی آنها به صدها ملیونها دالر میرسیدند بنام خود،

 .زاف و رشوه میفروختنداقارب و وابستگان خود میگرفتند و بعدأ آنهارا به دست دوم و سوم در بازارسیاه به پول گ
قرارداد های بزرگ ساختمانی، تهیه وانتقالی امتعۀ قوت مسلح داخلی و خارجی یکی ازمنابع عمدۀ فساد حکومت 

او در کشور بوده که آن قرادادها براساس هیچ نوع قانون داوطلبی وتهیه صورت « جهادی»حامدکرزی وتیم تنظیمی 
 .نگرفته است
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او از یکطرف توسط قراردادیان دست « جهادی»ی حکومت فاسد حامدکرزی وتیم تنظیمی با این شیوۀ کار غیرقانون
دوم و سوم سطح کیفیت کار وتولید را به میعارهای صفری تقرب دادند واز جانب دیگر آنها نمیتوانستند از کار 

 .قراردادیان دست دوم و سوم که خودی شان ازآنها رشوه اخد کرده بودند کنترول نمایند
او هر یک از این مدرک ملیونها دالر را اختالس کردند، « جهادی»ا حکومت حامدکرزی وتیمهای تنظیمی اعض

اکنون فساد گسترده سراسری ساختار دولتی را دربر گرفته، آنان تالش کردند تا راه ورسم رشوه دادن را حتی به 
 .د درافغانستان رشوه اخذ نمایندقوماندانان نظامی ناتو وآییساف نیز یاد دادند که آنها چگونه بتوانن

حقیقت واضح و یک امرمسلم است که جرم و فساد با دادن شعارهای میان خالی مبارزه برضد فساد توسط خودی 
مجرمین و مفسدین آن از بین نمیرود. نمایش بررسی دوسیهای کاغذی قطور فساد و اختالس حکومت حامدکرزی 

آنان،  «تصفیه»الت همردیف ادارات دولتی ومامورساختن هیأت مکرر برای او با ایجاد تشکی« جهادی»وتیم تنظیمی 
فقط فلمهای مسخرۀ جالب اند که مانند سریالهای دنبالدار برای فریب مردم مظلوم افغانستان و جامعۀ جهانی تا همین 

 .اکنون با اشکال مختلف آن ادامه دارد
« سهمیه»که ساختار دولت وحکومت را براساس  او مدعی اند« جهادی»حکومت حامدکرزی وتیم تنظیمی  :3

 .وتوازن بین اقوام کشور بنا نموده اند
اوأل: در طی بیش سه دهه جنگ درافغانستان شرایط جنگ تحمیلی و برادرکشی مسلط بوده اند، تنها و تنها سالح زور 

تنفس هم برای مردم  وجبرحاکم است، درطی دهه های جنگ مذکور دشمنان بمردم افغانستان هیچگاهی یک لحظه
اجازه را ندادند که تا مردم بتوانند نمایندگان سالم و واقعی خود را انتخاب نمایند. هرگاه عدۀ هم مغرور دو 

 .نمایشی مملو از جعلکاری و فساد اند نتایج آن روشن بوده و مایۀ شرمساری وخجالت است« انتخابات»دور
وتوازن بین اقوام در کرسی باالیی دولتی مقرر نموده اند، اشتباه بزرک  «سهمیه»ثانیأ : افراد و اشخاصی را که بنام 

 .تاریخی نابخشودنی اند
دراصول مروج تاریخی انتخاب و انتصاب نمایندۀگی سالم اقوام افغانستان، نمایندگان واقعی و با رسوخ اقوام کشور 

ایندۀگی سالم اقوام افغانستان حتی یک نمونۀ دارای صفات و ممیزات عالی خاص خود اند، که متاسفانه حداقل آثار نم
 .از آن صفات و ممیزات عالی در وجود هیچیک از زمامداران کنونی بلند پایۀ حکومت افغانستان دیده نمیشوند

 .این اصل روشن که هرفرد منسوب به یک قوم هیچ وخت نمایندۀ واقعی و با رسوخ همان قوم شده نمیتوانند
افغانستان در کرسی بالیی « اقوام»او به نماینده گی از« جهادی»کرزی وتیمهای تنظیمی آنهای را که حکومت حامد

جنگی محصول  حکومت مقرر نموده و عدۀ از آنها تا کنون هم در حکومت حضور دارند، زورمندان و جنایتکاران
 .شرایط جنگ اند که به هیچ صورتی نمیتوانند ازاقوام شریف افغانستان نمایندگی کنند

ثأ : با بکار شیوه های ضد ملی و غیرعادالنه در مورد رشد متوازن اقوام باهم برادر و شریف افغانستان توسط ثال
از یکطرف وتحریکات دشمنان بیرونی مردم افغانستان از جانب « جهادی»حکومت حامدکرزی وتیمهای تنظیمی 

 .ایجاد نموده انددیگر موانع جدی را در سر راه رشد پروسۀ ملت سازی را در افغانستان 
باتعمیل شیوه های خصومت قومی و مذهبی توسط دشمنان وعمال شان دراین اواخر در بین اقوام باهم برادر و شریف 

 .افغانستان روز تا روز شیرازۀ اتحاد ملی و برادری تاریخی زیست باهمی اقوام کشور بیشتر از پیش ازهم می پاشد
نستان و پیشبرد راه های ترقی و عادالنه درهمه عرصه های حیات اجتماعی رشد متوازن ملی تمام اقوام ساکن افغا

برای همه اقوام شریف باهم برادر افغانستان با شیوۀ های جنگ وخونریزی دشمنی میان کوچیها و ساکنان مناطق 
رستان و ر قباو د« یاران»مرکزی افغانستان، تیاتردفن تابوتهای خالی به نحوۀ خشمکین دوبارۀ حبیب اله کلکانی و

غیرعملی، با سردادن شعارهای دشنام گونه مرگ بر «صلح»محل تاریخی سایر اقوام، با امضای کردن پیمانهای
وردن برای آ« روشنایی»برهان الدین ربانی، ویا تالشهای مذبوهانۀ جنبش « شهادت»کرزی در محفل پنجمین سالگرد 

کمک اسستخبارات ایران سرش به کوبیدن درهای کنفرانس روشنی برق تنها برای یک قوم و یک منطقۀ خاص که با 
بروکسل رسانیدند، این کار نه تنها کار اقوام باهم برادر و شریف مردم افغانستان نیست بلکه همه وهمه در روز روشن 

 .اب ریختن به آسیاب دشمنان همۀ اقوام باهم برادر و مردم شریف افغانستان است
ی عملکرد دشمنی رشد متوازن ملی نه اینکه برای یک قوم، بلکه به تمام اقوام ساکن واضح اند که با چنین شیوه ها
 .درافغانستان میسرشده نمیتوانند

رشد متوازن ملی مستلزم انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اند، تنها و تنها رشد ملی همگانی فکتورهای 
رهمه جوانب زندگی تمام اقوام باهم برادر و شریف افغانستان باشد فوق است که میتوانند دربرگیرنده تغیرات متوازن د

 .میسرشده میتوانند وبس
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 4تر 4 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 

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

 

مردم مسلمان و دیانت شعار افغانستان بخوبی میدانند که رنک خون همه اقوام ساکن کشور درهرجای که زندگی دارند 
 .وندهای تاریخی ناگسستنی دارندیک رنک سرخ است وبس ، تمام اقوام برادر و شریف ساکن در افغانستان باهم پی

این کشور بالکشیده نه تنها یک و دو شهید دارد بلکی بیش ازسه ملیون شهید ومعلول قهرمان جنگهای تحمیلی دشمنان 
و بیش ازهشت ملیون مهاجر دارند. همۀ قربانیان جنگ تحمیلی دشمنان کشور وبخصوص شهید قهرمان آن همواره 

 .ان هستندقابل تقدیر و بزرگداشت جاود
تجملیی بشیوۀ زورآزمای و مصارف گزاف کنونی همه ساله از یک ویا دو شهید متعلق به یک قوم خاص، « تجلیل »

ویا پافشاری برای روشنی یک محل درموجودیت تاریکی دربسیاری خانه های سایر ساکنین کشور خود عمل ضد 
ن است که توسط دشمنان مردم افغانستان بهمکاری عمال ملی و دشمنی با هر قوم و تمام اقوام شریف ساکن درافغانستا

 .دشمن پیاده میشوند
 پایان
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