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02/1/0214احسان هللا مایار                                                                                 

 حامد کرزی
 با القابیکه خودشان می پسندد

سخنگوی کرزی آقای ایمیل فیضی  بری از زبانخباختر  آژانس 0214جنوری  زهفدهمبه رو
 :زیر عنوان ذیل نشر نمود

تنی ښملیون رایو ته بی احترامی و کره او د دیموکراسی شعاری تر پو 1.1امریکا دافغانانو " 
 ".الندی راوست

. درعجیب دنیا وزمانی زندگی میکنیمحینیکه این خبررا مطالعه نمودم با خود گفتم که 
درافغانستان تباه شدۀ دار وندار ما دوازده سال قبل شخصی بنام حامدکرزی از ترینکوت، بعد 

از از گذشتاندن دوره های امتحانی در خدمت یک کشورعظیم جهانی، از هیچ بدون یار و یاور 
 ییک کشوربا کمک عساکر بیگانگان به اریکۀ  قدرت و گمنام رستوران های کویته بلوچستان 
نشانده شد و حکمروائی میکردند، شانده پادشاهان نیکنام و دستنکه بیش از دوصد و چند سال 

که بعد از آن امروز ، و مال دادند بقا و خدمتش سر و هشت کشور پیمان اطلس دربیش از چهل 
 شهرۀ آفاقی نصیبش شددر جهان سیاست با سران جهان سردوستی پیدا و  دوازده سال را

از خود راضی گونه چگونگی شعار دیموکراسی را با طبل و سرنا بگوش  و چهارزانو نشسته
 .جهانیان میرساند و خودرا قربانی توطئۀ حامی خود میشمارد

ت نمیدانم بگفتۀ عامیانه ما مردم از کجا با این جناب کرزی که از هیچ بمدارج بلندترین قدر
فکر میکنم کار ساده خواهد بود که از . دیکتاتورمنشأنه یک کشوررسانده شد، گز و پل کنم

ورودش به کابل با طیارۀ امریکائی مختصر صحبت کنم شاید به طبع و ذوق جناب چندان برابر 
 .  نباشد، اما خوب است که یک بار دیگر حافظه وی صیقل شود و خودرا بازیابد

سه چوکی مهم ادارۀ افغانستان، وزارتهای دفاع، خارجه و داخله، توسط حین ورود وی به کابل 
:     شده بود و وزیر دفاع هنگام پذیرائی بعد از مصافحه از وی پرسید" جر" گروهی شناخته شدۀ 

شما عسکر من : " و وی با سر خم جواب داد" کرزی صاحب عسکر هایت کجا است؟" 
 !"هستید

کرزی در محفل ایکه . قدرت و تفاوت ها بین هم واضح میشودبا این دیالوگ مختصر ماهیت 
بوده و در قطار اول رهبران جهادی   حمدشاه مسعود، سمبولیک ناظراوضاعپرتریت بزرگ ا

د و با شند دست به کار ودبساخت پاکستان و ایران پهلوی هم نشسته و مدعی اشتراک در قدرت 
زلمی خلیلزاد و حفاظت وی با بادیگاردهای  کمک روزمرۀ سفیر کبیر ایاالت متحدۀ امریکا،

و در صدد حفظ چوکی خود از هیچ نوع  چال  ردکامریکائی با معامله بازی، بنحو هندی آغاز 
 .ردکو سازش دریغ ن

ناروا خواهد بود اگراین بازیهای کرزی را تنها بنام کرزی تقبیح نمائیم، زیرا مانند کرزی 
اد شده میتواند در جامعۀ جنگزدۀ بیش از سی سال از هرکس دیگری که بنام روشنفکر ی

امکانات بعید خواهد بود بدون اینکه با سازش و معامله با کسانیکه از دیگرگونی ساختار جامعه 
با حمایت حامیان خارجی شان استفاده نموده و خودرا و یا گروه خودرا زیر چتر قوم و قوم 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_hamed_karzai_alqabe_ke_khod_bekhahad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_hamed_karzai_alqabe_ke_khod_bekhahad.pdf


  

 

 

 4تر 0 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

نجور اشخاص در اریکۀ قدرت بدون از دغدغه بازی چنان مطرح نموده اند، بدون حمایت ای
ما میدانیم که در جامعۀ افغانی قشر روشنفکر افغان که در جنگها و کشتار . گذاره کرده بتواند

افغانستان در حاشیه قرار سی و چند ساله سروکار نداشتند، بعد از حملۀ نظامی امریکا در
امریکا قبل از همه در خرید و استخدام گرفتند و ما خود شاهد بودیم که دستگاه استخباراتی 

مثال واضح و بدون . را در کنار خود داشتند وت جنگی ایله جاری آدم کشانکسانی برآمدند که ق
تردید آن در قدم اول کسانی بودند که در یک ائتالف واجبی بنام ائتالف شمال یاد میشدند که 

گرچه . و ایجاب نامیدن آنها بیجا خواهد بود چهره های شناخته شدۀ آنها مانند شمس واضح بوده
قدرت نظامی آنها بنحوی نبود که دشمن خودرا شکست بدهند، بلکه خود شان شکست خورده در 
قریه گگ کوچک خواجه بهاء الدین در شمال افغانستان گذاره میکردند و با کمک کم و بیش 

ان در کول یاب، قول یاب، در روس، هند وایران حمله ای میکردند و بعد از شکست رهبران ش
البته یک عدۀ از شکستخورده ها و ایله جاریهای که از کابل و اطراف . تاجکستان پناه میبردند

آن فرار کرده بودند، بدون اینکه باورکرده بتوانند که روزی کسی سراغ شان را بگیرد در 
 .همان منطقه روزگذرانی میکردند

رخ داد و رهبران توسط ویران کنندگان عرب تبار طوفانی در امریکا 0221در سپتامبر سال 
پالنگزار این فاجعه اسامه بن الدن عرب را  ل کاوبائی بدون تعمق و تدقیقامریکائی بشک

به پاکستان  1894در سال ادارۀ رونالد ریگانوی را چون بن الدن از وقتیکه . تشخیص نمودند
افریقائی فرستاده بود  با گروه های تندرو مجاهدین افغانی در پاکستان و یا با حمایت سی آی ای 

  .بایست نابود میشد در افریقا همکاری میکرد
و ماهیت  بن الدن شناخته شده بود "مهماندار" بهرصورت باید افغانها باالخص گروه طالبان که 
در چوکات پروگرام پیوند گردیده بود و باید در  پوستین را داشت توبیخ و کشتن و بستن آنها نیز

 .عمل پیاده میشد
چیز و ناچیزی بنابر حاضربودنم در  0221من از جریان رویدادهای اجالس نامراد بن در سال 

بخاطر دارم که در حلقۀ کارگردانان اجالس ناراحتی ای احساس میگردید، . آنجا اطالع دارم
زیرا برهان الدین ربانی، در حالیکه دونفراز همدستان شریک در منافع وی چوکیهای دفاع و 

ائتالف " وی در بن ریاست  خارجه را از خود دانسته و قایم مقام وزارت داخله و شریک دیگر
را بعهده داشت، درکابل چوکی شکسته وریختۀ ارگ کابل را مذبوحانه بدست گرفته و " شمال

بهر صورت صحبت تلفونی  تهدیدآمیز یوشکا فیشر، وزیرخارجۀ . حق مسلم خود میدانست
کرزی  آلمان، با ربانی منبعث به اعالن استعفای وی گردید و میدان برای احراز قدرت حامد

 .آماده گردید
ساختمان مثلت ساخته شدۀ، فهیم، عبدهللا و قانونی، در آغاز اشتباه بزرگ انتخاب ادارۀ بوش، 

 .   رئیس جمهور امریکا بود که مزۀ تلخ حاصل واژگونه آنرا امروز ادارۀ اوباما می چشد
اینکه تابع برای دفاع کرزی بایست اذعان نمود که برای وی راه دیگری وجود نداشت بغیراز
 .حمایت بنام رهبران جهادی بوده و بهر وسیلۀ ممکن از قوت پیروان آنها استفاده نماید

اگر خواسته های ناجائز کریم خلیلی، معاون مزاری ویا محمد محقق و یا رشید دوستم و یا 
رسول سیاف و یا تورن اسمعیل و یا محسنی، غیره وغیره پذیرفته نمیشد احتمال دارد در 

ادارۀ والیات حساس  ممکنعظیم مواجه میشد و ت اول ریاست جمهوری وی با مشکال مرحلۀ
کرزی بایست دست گدائی بهر کدام ازاین چهره های مردود جامعه پیش . را ازدست میداد

میکرد و استدعای حمایت شانرا می نمود و در برابر هرمقامی حاصلخیزی را که میخواستند 
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با این بازی وی موفق شد تا میدان را چنان شغالی بسازد که در . دخدمت شان تفویض مینمو
مدت چند سال محدود ملییونر های بسویۀ امریکائی در جامعۀ فقیر افغانها سر و باال کنند و دود 
از دماغ ملت افغان بکشند و در پناهگاه همین رهبران بایست دست آس اعضای خانوادۀ کرزی 

 . ندصاحب نیزاز چرخش باز نمی ما
این مرحلۀ اولی اداره را در افغانستان برای لمحۀ کنار میگزارم  و میخواهم بسیار فشرده و 

بعد از .  مختصر مروری در قبال موقف ادارۀ امریکا و روابط آن با کرزی و دستگاهش نمایم
 انتخاب دیموکراتها در رأس قدرت در امریکا کسانیکه با اوضاع حاکم در میهن ما عالقه دارند
میدانند که صدای ضد خیل کرزی باالشد و در قدم اول معاون رئیس جمهور امریکا، بعنوان 
کرزی اعالم نمود آن زمانیکه با رئیس جمهور بوش هفته وار کنفرانس ویدیوئی صورت 
میگرفت و اگر موضوعی نمیبود میرویس جان، پسرتان طرف کاکای خود بوش دست باال 

د و دیگر تکرار نخواهد شد و همچنان هیلری کلینتن وزیر خارجه میکرد به گذشته ها  تعلق دار
مختصر میتوان گفت که دستگاه حاکم امریکا حوصلۀ . نمیخواست اسم کرزی را به زبان آورد

از ترک کردن معاون رئیس جمهور ایاالت متحده، . دیدن با کرزی و اطرافیون وی را نداشتند
ستمال روی میزکه به افتخار وی در ارگ کابل ترتیب جو بایدن از سر میز ضیافت و انداختن د

 .گردیده بود همه اطالع دارند که ضرورت به تکرار یادکردن آن نیست
بین امریکا و کرزی اختالف عمیق آنها روی تعیین اشخاص در پستهای کلیدی ادارات 

رای در آغاز ادارۀ اوباما ب. و است افغانستان و مخصوصاَ در مبارزۀ علیۀ فساد اداری بود
کرزی مدت ششماه ضرب االجل تعیین کرده بود که باید اجراات ادارۀ کرزی در رابطه با محو 
فساداداری واضح و ثابت باشد، لیکن بعد مرور این وقت پولهای مالیه دهندگان امریکا در 
ادارات افغانی بیشتر حیف و میل میشد که سابقه نداشت و کوچکترین اجرااتی در ادارات 

فساد به نقطۀ اوج خود رسید تا سرحدیکه دست . بدون دادن رشوه غیر ممکن بودافغانستان 
پرورده های زعمای افغانستان و اعضای خانوادۀ کرزی زنده و سالمت نهصد و چند ملیون 
دالر کابل بانک را زیر زدند و خنده آور است که تنها دونفر، رئیس و معاون بانک مجرم 

ت پنج سال در محبس تشریف بردند و دیگران زیر سایۀ شناخته شد و محترمانه برای مد
 . قدرتمندان در رأس اداره خم ابرو هم ننمودند

جای تعجب نیست که بین ادارۀ اوباما و کرزی کشیدگی های عمیق بوجود آمده باشد و بنابر 
گفتۀ اخیر رابرت گیت، وزیر سابق دفاع امریکا سرحد شان بجائی رسیده باشد که کرزی را از 

گرچه این ادعای وزیراسبق دفاع هنوز ثابت نیست و این قلم نظر اخیر . مسندش بیرون راند
جناب دوست عزیزم داکتر سید عبدهللا کاظم را تأئید مینمایم که بایست درباره بیشتر تعمق کرد 
و نظر به پیشنهاد شان از کتاب اخیر کی آی دی، نمایندۀ ملل متحد درافغانستان در مورد 

 . ت اخیر استفاده نمود تا حقیقت را بدست آوردانتخابا
 :بر میگردم باالی ادعای حامد کرزی که توسط سخنگویش پخش گردیده است

بی احترامی ( مردم = رای دهندگان ) رای 1.1وی ایاالت متحدۀ امریکا متهم میکند که به 
 .نموده و شعار دیموکراسی را مورد سوال قرار داده است

ی این ادعاهای شعارگونه حامد کرزی لحظۀ درنگ نمائیم و ببینیم که تا کدام بیآئید لحظۀ باال
 . سرحد حامد کرزی به اساسات دیموکراسی اعتقاد دارد

در باال اشاره شد که حامدکرزی روی ملحوضات خاص یک عده اشخاص صاحب نفوذ در 
نشانده شد و  ادارۀ رئیس جمهور بوش، بدون کوچکترین اثری از رعایت دیموکراسی، بکرسی
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خوب است که هنوز هم . درآن وقت حامدکرزی لحظه ای هم در باره این حرکت اختالف ننمود
بعضیها منحیث شاهد عینی رویدادهای دهۀ اخیر هنوز هم در قید حیات هستند و بدون اینکه 

 . بدامان افسانه پناه ببرند از چشمدید خود صحبت کرده میتوانند
اشت که در بین دوازده نفر از نمایندگان پروسۀ روم برای احراز حامد کرزی بخاطر خواهد د

کرسی ریاست جمهوری افغانستان رأیگیری سری صورت گرفت که درآن حامدکرزی مالک 
نمیدانم چی بازی در عقب پرده ها . یک رأی و جناب عبدالستار سیرت برندۀ یازده رأی گردید

ش رئیس جمهور افغانستان شد و آقای صورت گرفت که حامد کرزی با داشتن یک رأی خود
در آن زمان حامد کرزی کدام مشکلی با لگدمال شدن . سیرت رهسپار کلیفورنیا گردید

دیموکراسی نداشت و امروز که برای خود در محوطۀ ارگ از پول بیت المال منزل نشیمن 
واهش دست آزاد اعمار نموده و سعی مینماید در بازی سیاسی آیندۀ افغانستان توسط کاندید دلخ

 .داشته باشد، جزع و فزع مینماید که دیموکراسی از جانب امریکا مورد سوال قرار گرفته است
میخواهم مختصر یاد کنم ( مردم= رای دهندگان ) رای  1.1در مورد بخش اول عدم احترام به 

فغانی در کسانیکه برای کرزی رأی داده اند اکثر رأی دهندگان منصوب به اتباع ا: اوالَ : که
شمال و افغانستان مرکزی بوده و تعداد رأئیکه از دیگر مناطق نصیبش گردیده در پلۀ ترازو 

خوانندگان گرامی . آنقدر وزن نداشته که باالی تعداد عمومی مردم تأثیر وارد کرده بتواند
میتوانند در یوتیوب صحبت عبدالرشید دوستم را در منزل یکی از دوستانش در حضور سه نفر 

ما با کرزی قراردادی : میگویدچی از اعضای کابینۀ حامد کرزی بشنوند و ببینند که دوستم 
داشتیم که مردم ما برایش رأی بدهند و من این کاررا انجام دادم، وگرنه در منطقه کسی اورا 

وی مثال میآورد که یک زن حین رأی دادن از نفرمسئول پرسید که بما گفتند به . نمیشناخت
مختصر کالم اکثر رأی کرزی رأی . مه نمیدانم همو کرزی کدام ازیهاست -هکرزی رأی بد

 .عاریتی بوده نه از شخص خودش
نفر از نمایندگان مردم در  0022در این اواخر لویه جرگۀ مشورتی با حضورداشت : دوماَ 

ملیون  1.1اگر این تعداد نمایندگان مستشعر ازآن میبودند که امریکا در برابر . کابل دائر گردید
مردم افغان، طوریکه حامد کرزی ادعا میکند بی احترامی صورت گرفته، فیصله های خودرا 

لیک فیصله های . طوری انسجام مینمودند که با صدورآن به روی امریکا سیلی حواله میکردند
لویه جرگه بار اول در تاریخ افغانستان امریکا را منحیث دوست مردم افغانستان شناخته و 

این فیصله را یکبار با فیصله . ست میکنند که عساکر خودرا ازافغانستان بیرون نکننددرخوا
که منجر به قتل مکناتن و شکست هفده هزار قوای استعماری انگلیس که  1940جرگۀ کوچک 

زنده بسر میماند مقایسه کنید بعد ازآن میدانیم که لویه جرگه صرف یکنفر بنام داکتر برائیدن 
این فیصله بجواب ادعای ناقص . نفری چی ابعادی را در قبال خود دارد 0022مشورتی 

 .حامدکرزی نمونه خوبی از خواسته های مردم افغان میباشد که ایجاب بحث بیشتر را نمی کند
در اخیر با تمام صراحت بدون کم وزیاد اذعان مینمایم که در اخیر عمر روز میمونی ازآن 

عسکر بیگانه در کشور ما وجود نداشته باشد و ما مردم  روز وجود نخواهد داشت که یکنفر
و در فضای امن زندگی  مانند زمان بی نهایت زیبای پارینه از کشور خود دفاع کرده بتوانیم

بامید آن روز . و از ناحیۀ اقتصادی بصورت نسبی خودکفا بوده و گدای جهانی نباشیم کنیم 
 ختم . خجسته دروازۀ این مقال را می بندم

 


