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 سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت گیر
 

زمستان را قدمی ست. هوای مطبوع خزان ویرجینیا و آفتاب آن بر خوشی انسان می افزاید  و یخوبامروز روز 
 کند. دورتر می

در بخش سیاسی آن کارتون ذیل را دیدم که خوشم  گزشتاندم ونظر  را ازطبق معمول روزنامۀ واشنگتن پست 
 آمد.

بااآلخره بعد از جر و بحث خشن و 
نه گرد در  مفتضح نظام هشت رخ و

قاموس سیاسی منطقۀ ما زیر عنوان      
 " نظام وحدت ملی" به وجود آمد. 

هر شخص از دید و از زاویۀ مختلف 
را در جامعه  اوضاع حاکم امروزی ما

 بهایتوان  کند، که نمی ارزیابی می
همه تحلیل و تفسیر شانرا از دید منفی 

 تعیین کرد.
، "کرزی حامد"واقعیت اینست که 

شخصیت جدال آمیز بعد از سپری 
نمودن سیزده سال مرد قدرتمند خارج 

                                                             رگ از سرحد خیال یک انسان ا

  جشن فتح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان    افغانستان را طور مسالمت آمیز ترک               
 کند.  می

ع به نفوی طور عمدی نخواست به عقیدۀ بنده کرزی در زمان قدرتش  نبودم، زیرا  بنده از دوستداران آقای حامد
 افغانستان و ملت معصوم آن خدمتی بکند. در تأریخ افغانستان هیچ حاکمی و قدرتی را که به وی سپرده شده بود

 که می چیزی با کرزی مقایسه نمود، لیک وی بهر منظوری که بود نخواست و یا نظر به کمبود هر توان نمی
   ستفاده کند.ها ا این امکانات سرشار به نفع ملت و خاک افغان نامید نتواست از

 کرزی از صحنه " در صد مورد از دستآورد به رسم " خداحافظی 22/0/2112آقای جمال خان از کابل به تأریخ 
یاد کرده که در کلکین مربوط آن در پورتال " افغان جرمن انالین " نشر شده است. گفته سال وی های سیزده 

هر مورد گفته هایش  ، بلکه درنبودهدر برابر آقای کرزی شخصی وی نگاه بدبینی کدام از های آقای جمال خان 
 گذاشت.و تأئید مهر تأکید مؤثق بوده که می توان باالی آن 

های وی پاره ای از تأریخ معاصر افغانستان است، که  آورد و دستورق سیزده سال زندگی نامۀ حامد کرزی 
 مستحضر خواهد گردانید.را  های آیندۀ میهن ما مؤرخین صادق با ژرف نگری و توزین آن نسل

م باالی وضع کنونی افغانستان است و تصمیم دارم که آیندۀ مستور را با خوش بینی ا مطلب از نوشتۀ امروزی
 نظر به عنوان باال سخت گیر نباشم. چوکات بندی نمایم و

زی دهای اخیر رئیس جمهور منتخب، داکتر اشرف غنی احم خوش بینی بنده به روی تصادف نبوده، بلکه صحبت
 و جنرال عبدالرشید دوستم در ارگ کابل منبعث به این دید گردیده است.

اصل  تا باالی دو دارمدر نظر تفید گردیده بتوانیم های هر دو زعیم آیندۀ میهن عمیقتر مس برای اینکه از صحبت
 قدری تأمل و مکث کرد.گفتار شان 
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 گردیده است"یکه روز پنجم میزان نشر شده چنین گزارش : در خبراول
اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور منتخب نیز در آغاز این مراسم، با ابراز خرسندی انتقال مسالمت آمیز " 

دم قدرت از نقش مردم در روند انتخابات قدردانی کرد و تاکید نمود که دولت وی، به همکاری و سهم گیری مر
مین أمود که بدون صلح، امنیت پایدار تنشان ن اطرمین امنیت سخن گفت، اما خأنیاز دارد. وی از تالش برای ت

خصوص از مبارزۀ قاطع  کید کرد و بهأعملی شدن تعهدات خود به مردم، ت نمی شود. اشرف غنی، بار دیگر بر
  ..."ت.ر حکومت وی، فاسد جای نخواهد داشنشان نمود که د خود با فساد سخن گفت و خاطر

نشر شده که بنده باالی مهمترین بخش آن اشاره نموده و در مطالبی دوم: درعین خبر از صحبت جنرال دوستم 
جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور جدید، جنگ افروزی " : را عرض می نمایم نظر خود مختصر مورد

    ... داد، اما گفت که حاضر است برای پایان جنگ با این گروه مذاکره کند. های طالبان را مورد انتقاد قرار
خطاب به موسفیدان کشور، از آنان خواست تا با مذاکره با طالبان از این گروه بخواهند که چرا می دوستم 
معاون اول رئیس جمهور منتخب افزود: "با طالبان باید صحبت صورت گیرد، اگر داکتر صاحب )اشرف  جنگند؟

ا می گویم که چه می کنید؟ گو می شوم و به آنه و غنی احمدزی( به من اجازه دهد، مستقیم با طالبان وارد گفت
  ...  .ین جا جنگ جریان داردمی شد، حدود چهل سال است که در کی را می کشید؟ اگر تمام مسائل با جنگ حل

گونه صحبت کند و برای اغوای مردم  متیقنم که وی انسانی نیست که شعار شناختی که از داکتر احمدزی دارم
 د، صحبت بیجا نماید. بدون اینکه به گفتارش ایمان داشته باش

متأسفانه ملت افغان در طول سیزده سال گذشته آنقدر با وعده های میان تهی تسلی داده شده اند که مردم حق دارند 
 این به گفته های کسی اعتماد کنند.  بیشتر از

بوده که  برای بنده امتحان بزرگ داکتر احمدزی از کوره برآمدن این آزمون عظیم، مبارزه علیۀ فساد اداری،
 وچنان انکشاف کرده  متباقی گفته هایش را زیر سایه قرار می دهد. فساد اداری در هرم ادارۀ سیزده سال گذشته

تمام ارزش های واقعی رفاه ملت و مملکت مانند غدۀ سرطانی ریشه دوانده و ارزش های واالی کشور را  در
 جاتوانست در آن محیط  نمیسادۀ حیات یک جامعه های  تحت سلطۀ خود قرار داده بود که هیچ گونه آرزومندی

 داشته باشد.
مبارزه با فساد اداری، برخالف انکشاف اقتصادی و متباقی فراهم آوری تسهیالت در زندگی مردم، یک پروسۀ 

ه چند ک شده استبسیار بسیط می باشد، زیرا در گذشته بالوسیلۀ رسانه های دسته جمعی به اطالع عامه رسانیده 
 ۀرا پیموده و به منظور اقدام در عملی اداره و غیره مراحل اداری خود سیۀ اختالس، جنایات، مفسدین  درصد دو

فرستاده شده است و رئیس جمهور کرزی دوسیه هارا زیر زانو گذاشته اختتام این پروسه به مقام ریاست جمهوری 
 و امروز همۀ آن در آنجا انبار می باشد.

دوسیه های اشخاص با نفوذ و ظالم رمان به دوران انداختن و طی مراحل جزائی داکتر احمدزی با صدور یک ف
 مجدداً احیاء نمود.و پیوند ملت و حکومت را  کردمردم دوباره کسب  بامی تواند اعتماد باخته شدۀ اداره را 

نموده و خواهم مختصر باالی گفته های وی مکث  در قدم بعدی صحبت از جنرال دوستم در میان است که می
 را عرض نمایم. ناچیز خود نظر

توان از وجود  جنرال دوستم یکی از چهره های شناخته شدۀ چند دهۀ اخیر است. اسم نامأنوس " گلم جم " را نمی
مسلح طالب به امر و زیر نظر سی  . همچنان رویداد قتل محبوسین غیروی با شستن با آب زم زم منزه گردانید

 تواند. عوامل مهم معذب وجدان جنرال دوستم شمرده شده می کانتینر یکی ازآی ای در دشت لیلی و داخل 
برابر ملت افغان از کرده های خود  لیک جنرال دوستم برخالف دیگر جنگ ساالران یگانه مردیست که علناً در

ل شد. ایو به وی احترام ق دایست ملت افغان به نظر قدر نگررا بطالب معذرت گردید. این عملکرد جنرال دوستم 
فکر می کنم که گذشته های وی در تکوین شخصیت وی اهمیت داشته که امروز خواهان التیام دردها و مرهمداری 

افغان گردیده و با این عملکرد خود در تأریخ میهن ما نشانه مثبتی از خود به یادگار  ۀمردم از هم بیگانه شد
 باال را نقض ننموده باشم.امید است که با این درخواست ها انتخاب عنوان گزارد. 

      به اختصار و پایان
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