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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ٢٩/١٠/٢٠١٠                               نجيب داوری
  

  گفته ميشود
  ، بکس چی، بکس چیبکس چی

 
توسط رئيس دفتر حامد کرزی اکثريت نسبت به تمام افغانها  از دولت ايران پخش خبر دريافت پول گفته ميشود بدنبال 

 . در سراسر دنيا شوکه و ناراحت شده اند
، خنگويان حامد کرزی تعدادی از آنها سمذکور را تکذيب و از تيم طويلابل خبر با آنکه مقامات سفارت ايران درک

 ضمن مصاحبه س مرکز رسانه های دولت افغانستاناشر رئي و حکيم ع عمر زاخيل وال وزير ماليه افغانستانهمچنان
ايند؛ ولی اعتراف حامدکرزی را در زمينه بگونه ماست مالی نمتند با آژانس ها و خبر گذاری های مهم جهانی خواس

 النه مبالغ هنگفت پولکه  عمر داوود زی رئيس دفتر کرزی در تبانی با شخص کرزی طور مستمر سا حقيقت آنست
 -اعتراففرانس مطبوعاتی در زمينه مد کرزی در جريان يک کنکه شخص حا؛ ريافت ميداشته اند دولت ايران دازنقد 
   :گفت  و
کمک  ،  گاهی پنج لک، گاهی شش لک و گاهی هم هفت لک به دفتر دو بار، به يورو- يکی حکومت ايران  سال«

 حکومت ايران تسليم ميگيره که ما بسيار شکر به امر مه داوود زی او پيسه ره ازميکنه و او  کمک رسمی اس  و 
 حکومت ايران که به ما کمک ميکنه، چون درافغانستان ديگر حسابی وجود نداره که از او درک زگذار هستيم ا

  »ور بتانه مصارفات خاصی بکنه يس جمهرئ
  

ا از ايران سپاس گذار نيز توجهه کنيم که  جناب کرزی صاحب نه تنها اين کار را بد نميداند بلکه بخاطر اين پول ه
ر خودش اين پول ها به رئيس  کمک مذکور، کمک رسمی است و به ام« :  و اينکه کرزی صاحب  ميگويد،ميباشد

 سياسی  ماستر علوم  داردرجهيستند  و ايشان که و نادان ن ن شک جناب شان  شخص بيسواد بدو» دفترش داد ميشود
يگری از مجرا  اينرا بدانند که کمک يک کشور به کشور دشايدحد اقل  ،ه کشور هندوستان ميباشندوهنتون سملاز پ

 کمک گيرنده به شکل  ونندههای کمک ک  کشور يعنی بانک ها و وزارت های ماليه و اقتصاِد،قانونی های رسمی و
  نه ؛رسانيده ميشودهای ذيدخل  کشورچک صورت ميپذيرد و همزمان موضوع از طريق مطبوعات به اطالع مردم 

 مشخص جهت بسر رسانيدن اهداف معين بسود - طور خصوصی به يک شخص و بانک نوت بشکل بسته های 
ز هم جناب کرزی ادامه ميدهند با . ی نميتوان نام گذاشتچيزی ديگرجز رشوه که شکل دوم آنرا   ؛ل دهنده پوِ خصش

به جناب کرزی صاحب بايد خاطر نشان  »اندهای ديگر خيلی چيز آنها در مقابل خواهان روابط خوب و «: که 
 دوستانه  خوب وکه. روابط خوب و دوستانه را نميتوان به پول خريد، بلکه اين روابط متقابل ميباشد  «:  کهساخت
وجود طی سی افغانستان با درنظرداشت مشکالت مم مربوط ميشود به نيات طرفين؛ معلوم است که مردم ش هبودن

ً  خواهان روابطسال اخير درکشور شان  ؛ و اين حکومات ميباشند  دوستانه با همسايه ها  بوده و خوب ومصرا
. ه در امور داخلی افغانستان بردارندکينه توزانست از مداخالت شيطانی، فرعونی و مسلمان نمای همسايه هاست که د

ست که مطابق به خواسته های آنها عليه منافع به شما و رئيس دفتر تان اال برجسته اش هم همين دادن رشوه که مث
  ». ضربه وارد کنيدتان و به امنيت ملی کشورقانون شکنی کنيد  کار شکنی کنيد، مردم تان
  ز چيز های ديگر در مقابل پولی که ايرانيان به ايشان ميدهند چيست؟   کرزی صاحب روشن نساختند که هدف اهمچنان

  .ولی جواب بشرح ذيل واضح است
  . جلوگيری از اجرای ساختمان بند آبگران کمال خانو گيری از آبگيری بند آبگردان سلما جلو    ●
   .ايشان يرانی باالی امقامات ذيربطم ست ظلم و و  در ايرانع نابسامان مهاجرين افغان وضادامه بيتفاوتی نسبت به   ● 
  رحد ميان دو کشور سرحد داران ايرانی درهم توسط ستعداد از افغانهای بيگناه که پي باز خواست خون آنعدم    ● 

    .بجرم عبور از سرحد به قتل ميرسند       
  ملل متحد تحت صلح ای ياریعدم تعقيب، پيگيری و آزاد گذاشتن آنهائيکه بدستور تهران عليه موجوديت قو  ●  

    . تظاهرات ميزنند شورش وراه اندازیه  دست ببهانه های مختلف       
  عه فرهنگ ايرانی توس در امر پخش و  افغانهایتلويزيون  و خبار، جرايد، راديو ها از اهمکاری با بعضی     ●

  کابلی در اصطالحات دری و ناببجای  رانیتهاز اصطالحات فارسی  استفاده امر  درو بيتفاوتی؛ و گسترش آن      
     . نشرات مذکور      
   افغانستان خاک جلوگيری از افشای ورود سالح های مخرب ساخت ايران بداخل   ●
   ها، در افشاگرياين بردن  و تلويحاً  زير سوال،به طالبانتسليحاتی ايران   وهای هنگفت مالیکمک ایعدم افش    ●

       . باشدطبوعات غربی بعمل آمده از طرف مصورتيکه       



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ً  مصمم است تا از هر راه ممکن  فشارخالصه اينکه دولت جمهوری اسالمی ايران  ضربات کاری را  و ها  قويا
گفته  نا و. شوند  از افغانستان وادار به خروج آنهاتا ،  سازد در افغانستان وارد ياری صلح ملل متحدباالی قوت های

 جنگ و مرج  و  هرج ران بعد از خروج احتمالی قوت های ياری صلح ملل متحد از افغانستان پيداست که دولت اي
 خدايی خدمتگار و  فروخته شده واسيس جۀ ذريع ميالدی نودۀ سالهای ده را در کشورما بمانندمذهبی ی ومهای قو

 وسيعی ی بربخش هاطريق  دارد تا از اينآرزو شديداً   و، را تجزيهسرانجام هم افغانستان و دو باره برافروختهاش 
  دولتتحقق اهداف شومجهت ملت افغانستان خير و سعادت  خالف  هم حامد کرزی جناب و .از کشورما دست يابد

  . ايشان، سپاس گذار ميباشندهم ازباز  در ميهن آبايی اش، از ايرانی ها پول ميگيرد و- ايران
ويان حامد کرزی ضمن مصاحبه با تلويزيون فارسی بی بی سی اظهار همزمان با اين سيامک هروی يکی از سخنگ

   :داشت که 
کشور فرستاده شده تعدادی از افغانان هم جهت تحصيل بخارج  از اين پول ها تعدادی از مريضان جهت تداوی، و«

  » پول ها کامالً  واضح و روشن استاند؛ و صورت مصرف اين
ی را رنگ و روی انسان دوستی بدهد، ولی خرج  اين رشوه گير و ارف مصيامک خواسته اند که  گر چه آغای س

؟ رقاصه در   چرا ميرقصی، اين کار گناه دارهاز رقاصه ای پرسيدند، که[ قصه وطنی ميماند که اين درست به همان 
طر نشان و همچنان به هروی صاحب بايست خا]. تگاه ميسازم که ثواب داشته باشهجواب گفت که از پول حاصله عباد

  . نداردنداشته و شفاف  ساخت که پول رشوه هرگز صورت مصرف واضح، روشن و
نظامی پاکستان عليه  تبليغات سازمان استخبارات  وتلقين زير تاثير، -  که عادت گرفته اندعين حال عده ایدر

 تا واين مسئله [ دهند،مريکايی ها نسبت ا را به  آيند تخريبی و ناخوشۀما هر پديد جهانی درکشورۀموجوديت جامع
 عرعر و جفتک زدن بی همدهقانان اطراف شهر کابل   که در بعضی موارد جای پيشرفت نموده و عام شده است

يارک تايمز  نيونامۀافشا گری روزاينبار هم  ].هندمريکايی ها نسب ميداتوطئه  به  به تمسخری شانراخرهاموقع 
يتی خصوصی دانسته و مدعی اند که  لغو شرکت های امن ازافنوعی جنگ روانی عليه کرزی بخاطر انصر، را
 ن در شرايط حاضر، انتقام از کرزی بخاطر  ولی  افشای آ. ها از مدت ها قبل از اين موضوع آگاهی داشتنديیمريکاا

 د، حاال اين تعداد هموطنان عزيز ما در زمينه هر طوريکه فکر ميکنن. ميباشدشرکت های امنيتی غربی فعاليت لغو
 دست به  که در زمينه خود- شاری وارد نکردهمريکايی ها باالی کرزی کدام فاولی  بدون شک . اختيار دارند

گذشته  . مريکايی هاا نه در اختيار ،عقل کرزی در اختيار خودش استو اعتراف بزند؛ همه ميدانيم که فکر وهوش 
 د رکشور ما ميباشد؛ تا با وسسات غربی به هر شکل آنمريکايی ها وغيره مان ايران در صدد کوتاه نمودن پای از اي

 ميگويد که داوود زی اصرار زياد درامر  خوداينکه کرزی و.  بيرون شدن احتمالی آنها خود شان جای آنها را بگيرند
حالت حتی کودن ترين اين پس موضوع حل است، و در  افغانستان دارد؛ لغو شرکت های خصوصی امنيتی غربی در

 وقتی با وجود اين  .ريشه درکجا دارد امر لغو شرکت های امنيتی خصوصی   داوودزی درر اصرا کهيدانندافراد م
د؛ ن ايرانی ها پول ميگيرحکومت از و ان درجه اول امور دولت محرم و راز دارو داوود زی منحيث مسؤل،  کرزی 

چرا در اسرع  ومت افغانستان را بدون چون واسرار دولت و حک و اين  عاليجنابان تمام رازها نا گفته پيداست که 
  . ميگذارند هاوقت در اختيار ايرانی

  

 خواه و  در اين ميان تعداد ديگری از هموطنان ما به اين باور اند که کرزی با گرفتن رشوه از يک همسايه  بد
و شهيد سردارمحمد  و دستار ميرويس نيکه، احمد شاه بابای کبير، غازی امان اهللا خان  مغرض، غيرت افغانی 

روان بسياری از راد مردان تاريخ ميهن ما را ناراحت کرده است ؛ و مثال و داوود خان را بزمين زده و روح 
 در امر حمايت  را برتانيا وقت سال قبل در خواست جارج پنجم امپراتورو دو  که شاه امان اهللا در هشتادميآورند

 سی وو در . پادشاهی اش را از دست داده در نتيج  نپذيرفته وجهان و قه  برتانيه در منطیاست هاافغانستان از سي
 سيلی  پروای هيچ چيزی را نه نموده وخان وقتی عين درخواست را از برژنف شنيد، سه سال قبل شهيد داوود
  دررشوه  پول و دريافت زمان موضوع با آنکه در آن نمود؛ حوالهپالستيکی برژنف  و ده محکمی بر گونه پوسي

  . رو در رو بودند-وقت شرور با رهبران ابر قدرت های   هر دوی اين نام آوران تاريخ در عين حال  و نبودميان
نر ورای پول گرفته، باز هم  با اينها عده ای محدود ديگری را عقيده بر آنست که کرزی نر واری رشوت گرفته، 

  . نکنيد دريغ از دست تان هم ميشه، و هرچه  له خواهد گرفت،  دست همگی تان خالص، چهار طرف تان هم قب
  

از يک کشور کامال  و  ما ميگوئيم که وقتی کرزی با بيشرمی تمام حيثيت خود و ملت افغان را زير سؤال ميبرد، ولی 
 )ج(د، خداونخجالت هم نميداند آنرا شرم و پول و رشوه ميگيرد،  و ،  دنياۀجيف غرض ملت افغان به خاطرم ً بدخواه و

   . آمين يا رب العالمين. رهنمايی کند هدايت ورا ايشان 
  پايان

  


