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آقای کرزیخیز و جست بعد از وقت   

 !دوستان گرامی، خوانندگان عزیز 
زی نیست که خبری رودسته جمعی کشورهائیکه عالیق خاص به قضایای میهن رنج دیدۀ ما دارند  یرسانه ها

با خواندن هر کالم از رئیس جمهور نام . از جناب کرزی نداشته باشد و درسفته ای از وی را نشر نکرده باشد
خداوند آنرا از چندین دهه باینسو سزاوار نهاد افغانستان دلم به حال ملت بیچاره و گروگان افغان میسوزد که 

 1791با صراحت کامل بایست اذعان نمایم که از سال نا میمون برای ثبت تاریخ . چنین رهبران گردانیده است
 .که بنام و کردار شان مباهات نمود در رأس دولت افغانها قرار نگرفت میالدی تا امروز شخصی

با روزنامۀ لوموند فرانسوی مصاحبه ای داشته که تحت عنوان ذیل به  11/11/1113بتاریخ  حامد کرزی
 :ستاذهان عامه رسانیده شده ا

Hamid Karzaï : «The United States behaves in Afghanistan like a colonial power» 

 " .رفتار میکندایاالت متحده امریکا در افغانستان مانند قوای مستعمراتی : "  می گویدحامد کرزی   
دید یک که از  است در گفتارش بعضی مطالبی . کرزی را میتوان یک سند مهم سیاسی ارزیابی کردمصاحبۀ 

دلسوزی . افغان قابل قبول است، اما بصورت کل حاکمیت گفتار وی باالی دیماگوگی، عوام فریبی، استوار است
 .با عملکرد وی دارد تفاوت و جدائیبجا بوده اما در نهایت باع افغان تکرزی در مورد کشته شدن ا

راشیده و چنان وانمود کرزی میخواهد در اخیر ماموریتش با استعمال هر وسیله از خود یک شخصیت ملی ت
 .نماید که وی با قدرت خود در اریکۀ قدرت جا پیدا نموده و دست نشاندۀ کدام کشور خارجی نمی باشد

بگذرانیم و ببینیم نظر بیآئید یک بار گذشته های نه چندان دور را در قبال شخصیت حامد کرزی سرسری از 
 ؟خیر که این شخص واقعاَ اصالت یک سردار افغان را دارد یا

حامد کرزی زمانیکه در پشاور اقامت داشت بلندترین پایۀ ماموریتش سکرتریت حضرت صبغت هللا مجددی در 
 گرفتهافغانستان بوده و من بخاطر ندارم که وی در کدام جبهۀ جهادی داخل افغانستان سهم ادارۀ جالی وطن 

محترم به گفتۀ نظر) السنۀ زندۀ جهان  ه در چهارمهمترین متاع زندگی حامد کرزی قدرت بیانش است ک. باشد
حامد کرزی علی الخصوص در لسان انگلیسی که مهمترین لسان . صحبت کرده میتواند( هاشمیان. خ.داکترس

 . در محافل سیاسی رد پای پیدا کنداست مردم را اغواء نموده که با این وسیله توانسته  بودهجهانی میباشد وارد 
مستقیم و گفت وشنود تماس ا کرزی ند بافغانستان سروکار داشتتا جائیکه بخاطر دارم  کسانیکه با قضیۀ بغرنج 

از جمله میتوان از روابط وی با پیتر تامسن، سفیر سیار حکومت امریکا در سالهای . داشتندبنحو خودمانی 
ات با قتیکه تامسن به پشاور مواصلت میکرد قبل از مالقتا جائیکه بخاطر دارم و. یاد نمودمیالدی  71اخیر 

اگر آقای . نیداز رویدادهای حلقات ذیدخل مطلع می گرداخودرا و با حامد کرزی میدید رهبران بنام جهادی 
در فقیرآباد پشاور دعوت نمود و صحبتهای در منزلش  در یکی از شبها ه را نیزبند کرزی بخاطر داشته باشد

بین هر دو در مذاکرات اسم کوچک شان، حامد وپیتر، یاد میشد که خود  .ه وی را با پیتر تامسن شنفتمدوستان
   .دوستی بین شان بودنمونۀ از 

از روابط حامد کرزی با کمپنی یونیکال امریکائی و تماسهایش با کندلیسا رایس، بعداَ وزیر خارجه در حکومت 
د کسانیکه با سیاست افغانستان سروکار دارند مطلعند و ضرورت ندارد که باردیگر تکرار جورج بوش و خلیلزا

 . شود
تا جائیکه بنده اطالع دارم برادران ریچی امریکائی حامیان به قدرت رسانیدن قوماندان عبدالحق، یکی از 

مود تا بعد از سقوط ترور شد، سعی مینهم ت فواید عامۀ حکومت کرزی که در آنوقدیر، وزیر برادران حاجی ق
طالبان وی را به مقام ریاست جمهوری افغانستان برسانند لیک بخت با آنها یاری نکرد و عبدالحق توسط قوای 

 . طالبان دستگیر شده و به قتل رسید

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_karzai_mosaheba_lemonde_france.pdf
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حامد کرزی شخص دلخواه ادارۀ جورج بوش تشخیص شده بود و بایست قبل ازآنکه قدرت به وی تفویض گردد 
زمانیکه وی با چند نفر محدود یارانش در حومۀ . را بدست آوردوی ن صبغۀ مجاهد بودیجاب مینمود تا ا

د توسط تلفون ستالیت که در آن زمان مروج و در بین یترینکوت قرین به بازداشت شدنش توسط طالبان گرد
شهرت داشت از طریق چینل "  Thuraya" و مارک اصلی آن " ثریا " بنام میشد و  یک عدۀ خاص توزیع

ندان عبدالحق یکسان شود خاص طالب کمک شد و قبل ازآنکه زندگی وی و همراهانش با سرنوشت قوما
وی را ع ایاالت متحده امریکا، و هدایت رئیس جمهور بوش مریکائی به امر رمسفلد، وزیر دفاهیلوکوپترهای ا

 اوزیر دفاع امریکا این مطلب ر. ودمواصلت نمو به منطقۀ امن کویته  ادنددز سانحه نجات نش ابا اندیواال
در رادیو شته بود که صدای کرزی ضمن مصاحبه ای در تلویزیون امریکا اظهار داشت و دوسه روزی نگذ

رد بیانیۀ . باالشد و گفت که وی از کسی کمک نخواسته بلکه با دوستانش خودرا بدون کمک نجات داده است
وزیر دفاع رمسفلد باینمنظور بود تا چنین وانمود نماید که کرزی خودش باالی تصامیم و اجرااتش حاکم است و 

 . کسی در این راه وی را یاری نمی کند
انیکه با یقنم کسی و دستگاه خاص ایاالت متحده بپیچم، زیرا متمن نمیخواهم تا بیشتر در بارۀ روابط حامد کرز

  .مستحضرند مختلف جهانی با محافل اتباع افغانیروابط از  سروکار دارند سیاست افغانستان
بهر صورت در وضع کنونی جهانی شاه شجاع نامیدن رهبران امروزی بعضی از کشورها کار درست نبوده، 

قدرت  ئیکه برخورداراکشورهپیوند داشتن با دستگاه های  11جهان قرن  سپری شده و در 17زیرا زمان قرن 
 . نمود غماضا، میتوان آنرا هستند
مفتضح ، محلیکه شکست ار اگر امیر محمدیعقوب خان ملبس با یونیفورم روسی معاهدۀ گندمک 17رن در ق

صرف یک تعداد محدود شرکاء . امضاء مینمود، ملت افغان ازآن اطالعی نداشت انگلیس ثبت تاریخ شده، قشون
 .میشودامروز باسم بدنام در تاریخ یاد امیر و برگشتند و  رفتند و امضاء کردند در ادارۀ کشور با امیر

اما کی میتواند در پوست . مثال آورد انامیر عبدالرحمن خ توسطامضای سند خط دیورند را  میتوان ههمینگون
کند چرا امیر این سند  خودرا بگنجاند و ادعاساخت،  را غانستان امروزخان، مردیکه افامیر عبدالرحمن 

 امضاء کرد؟مستهجن را 
آن دارد که درتاریخ  وحشت ازبرسانم اگر مختصر به عنوان آقای حامد کرزی میخواهم از مطلب دور نشوم 

یاد نشود با صراحت خدمت عرض کنم که این ترس و وحشت بی جا "  دست نشانده "معاصر افغانستان با اسم
و با تعیین آیندۀ افغانستان در بن بنام مجاهد و رئیس جمهور  1111 ، زیرا زمانیکه جناب شما در سالاست

طیارۀ هرکولیس امریکائی به پایتخت افغانستان، کابل  مواصلت نمودید معذرت خواسته به خدمت شما عرض 
و یک با هزار  رانگردیده که نمیتوان آ نقشدر پیششانی جناب با چنان رنگی " دست نشانده "  کنم که مهر

  .و تضلیل از بین برد گنیرن
باینطرف سندی میالدی  1979خدمت عرض نمایم که در تاریخ کشور ما از سال جهت خاطر خواهی لیک باید 

 تغییر شکل یافته توسط مؤظفین شماافغانستان، ولو با نام های "  هجرگ هلوی "یکی ازاز نظرم خطور ننموده که 
یت قاطع صیانت و حفاظت تمامیت افغانستان را توسط قوای نظامی یک یاد شود با اکثر" لویه جرگۀ مشورتی" 

ورمالیته بنام االت متحده به روی فامنیتی را با اینامه تکه موافق هدشوده و از شما تقاضا نم قبولکشور بیگانه 
 .مائیدملت افغان امضاء ن

ام و حیثیت خودرا که بن مینامید مستعمراتیرفتار نمیدانم که شما با کدام برهان و دلیل رفتار ایاالت متحده را 
فکر میکنم ادارۀ مستعمراتی شکل خاص و . میگیریدتان یاد میشوید مدنظر نرئیس جمهور دولت اسالمی افغانس

 . شناخته شده داشته که با وضع امروزی وطن ما تفاوتها دارد
   ی ورودتا جائیکه دیده شد چند روز قبل وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا بدون اینکه از کدام مرجع افغانی تقاضا

به خود در افغانستان عساکر امریکائی  پیاده شدنمقاولۀ اولی در آغاز بنابر  را کرده باشدبه افغانستان 
 مالقات نماید جناب شمابا در خاک افغانستان داخل شود و علنی اظهار نمود که وی نمیخواهد  صالحبت داد که

وی  مالقات میکند وبسم هللا آقای وزیر دفاع افغانستان با از همه این است که ب تر جال. و شمارا کنار میگذارد
 .میشود ءاطمینان میدهد که توافقنامه امضابرایش 

وزیر دفاع ایاالت متحده و نوازشریف صدراعظم پاکستان  لمیدانم که شما تصویرهای روی تلویزیون چک هیگ
فکر میکنید که برای شما جای افتخار است که وزیر دفاع کشوریکه افغانستان را با . را بچشم سر دیده اید

 011و مصرف بیش از  جوانان امریکائیالعمر معیوب دائم بیش از پانزده هزار و قربانی بیش از دوهزار 
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، اگر برای جناب شما و برادراناز حالت و حشت قرن وسطی نجات داد و  (ملیون دالر 0111111) بلیون
تهیه نمود و معاشات قوای نظامی و امنیتی  لیونرهای دنیائییمدگی مرفه نز دهد، یها به شما دیگر ها معندیگر

 ؟گوشه گیر سازد و غیره و غیره را پرداخت، شمارا کنار گذاشته و
با یک عده از دوستانم دیده ام و دوسال قبل بعد  1111را در سال کابل  –و شاهراه تورخم امروزی شهر کابل 

از نزدیک و تغییرات مثبت آنرا  نستانوالیات مختلف افغابعضی در در گذشته و از چندین بازدید و سفر های 
از وقتیکه افغانستان در جغرافیای جهانی گمان نمیکنم تعمیریکه برادر ارشد تان در کرز اعمار نموده . دیده ام

 . ه شده باشددوجود داشته، نظیر آن دی
ر از لذت چند روزکی بیشت را چنان دگرگون ومغشوش گردانید در اخیر باید یاد کنم اگر آرزو دارید اوضاع

 ا اولی البصاری تبروعفا" به ایم مول مین، این سوال دیگری است که مح مقام اندوخته باشید
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