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 ۱۲/۱۲/۱۱۲۲        «عمرزی»مصطفی 

 در حاشیه ی توهین به کرزی
 
تلف قضاوت، نام ها و خیس جمهور پیشین افغانستان در جوانب مئر

موعه ی خلیشااااااه یی اوصااااااافی دارد خه شااااااناخت من ها در ی  مج
یس رئ»، «سمبول وحدت ملی»، «های سخت یس جمهور روزرئ»

بیش از ی  دهه  «سهامدار سیاسی»، و «اداره ی ائتالف و معامله
رشاایساام فرصاات ی افغانسااتان خه در دوران حاخمیت اش در واقآ منا

نیساااات می  من چه بایسااااته بود، در من باد فنا ها بروز می خند و اما
شااااود خه پس از پایان نوش او، شزارش های جهانی حاخی اند تم ال 

شذاری ، نیازمند بازنگری با سااااااارمایه بیرونینمایش برنامه های 
هایی سااااااات خه باید در جبران ناخارممدی و تهدید امنیتی، پول ها و 

 مدم های جهانی را به افغانستان جنگ زده از نو سرازیر خند. 
این خه شاایوه ی برخورد و ساایاسااتگذاری های جامعه ی جهانی در 
افغانسااااتان در مینده ی ساااایاساااای خشااااور ما، تا چه میزانی به عم  

شریبانگری هزاران افغان فراری از  واقعیت ها می رساااااااد، شااااااااید
قرار  از هزاران میلیون دالر ممریکایی خه شفته می شااااود یخشااااور

مسیایی دیگری برای دیموخراسی شود، به وضاحت به ی بود نمونه 
خم  خرده اسااااااات خه من چه این طرز نگرش دوساااااااتان خارجی 

درخور حال افغانان خرده بودند، بیشااتر به خورد خسااانی رفته اساات 
خه اشر طالبان برای توحش حاخمیت شااااان طرد شاااادند، هرشز درساااات نبود خسااااانی را در شاااامار بنایان و معماران 

ر رانگری و خیانت را داشکال ترس، تهدید، تجاوز، ویساختمان نو سهیم می خردند خه در شذشته ی پیش از طالبان، 
ر ران سند و مدرک بابرهان الدین، با هز و می شذارند خه حکومت های صبغت هللا   ترسیم من افغانستانی به نمایش 

 می شذارند.    جا 
حامد خرزی، مساااااااوول پرووه ای بود خه با پذیرش واقعیت ناشزیری ها، باید تحمل می خرد مشاااااااترخان ساااااااهیم در 

ظرفیت های خاری، مسااالکی و بشاااری، قابل مالحظه نیساااتند، اما وجوب خم  ی احصااااییه حکومت او، هرچند در 
شاااااااود خه برای التیام و درمان درد های افغانساااااااتان درد دیده، نمی دهنده شان جهانی و عاطفه برای ترحیم، دوایی 

نظر نیانداخته اند، اغماض می خردند  جانب مخالف طالبان، خه خاسااااتی ها در امر خیانت و جفا به ساااارزمین را از 
ت( )وصاال فلزا« ولدنگ»به اصااطال   دفاعی خه برای  بوت حی یت، نیازی به بیان ادبیات  اندهمان شاار و فسااادی 

 نبود.  خیر و شر
رسند، خیر بای نگ حاخمیت تحمیلی بیش از ی  دهه تاریخ پردازان افغانی به درستی وقتی به ماجرا های خید و نیر

م   خار تاریخ، مجبور اند عر  بریزند خه ناشزیر با دقتی درخور  قافله ی عوب مانده ی افغانساااااااتان، هرچند در د 
 می رود و محکوم به شذشته )حاخمیت تنظیمی( شده است؟     انجامعه ی جهانی وصل بود، چرا لنگ

طندوساات، به اسااتواری افراد خبیر و وساااختمان نظام برای تامین عدالت اجتماعی، مسااتلزم ساااخت ارخانی ساات خه 
 مودرات خاک و مردم، برپا می شود.  ایبر

تراویدی حاخمیتی خه حامدخرزی در چهار دوره ی موقت، انتوالی و دو دور انتخابی، نوش خویش به حیث فصاالی از 
ت تاریخ افغانستان را معرفی می خند، در قرابت و جوار مردمانی به تصادم و جوش می رسد خه اشر استوامت امازع

سااالیان نخساات برای طرد ازدحام شاار و فساااد، مبدل به همکاری در تداوم حاخمیت نمی شااد، حداقل میرا ی خه او در 
برای غنی برجاساااااات، از مساااااایبی در امان می بود خه می بینیم نوش ی  دهه تالش ملت برای تبیین و تفکی  میان 

می شویند « ملی تحکومت وحد»فتخار خوب و بد، اداره ای شااااد خه با تمام عرض و طول خاینان و مزدوران، به ا
و تیم اش باشد، در بند ناف اوالد نامشروع سیاست های  یر است من چه مختص به ابتکار خودو رییس جمهور ناشز
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اهدا  «شل دوزخ»جهانی ببندد، تا زقومی خه در این وحدت ریشه شرفت و ساقه شد، برای مینده ی سیاسی افغانستان، 
 خند. 

مردم ما را  )مال ربانی( به خرزی، خه در تجلیل از ی  زاده ی اسااتخبارات پاخسااتانی توهین  ماجرای طراحی شااده
 ناموس مردم تجاوز ل حکومت شاارم مورش، در روز روشاان برمزار می دهد به تودیس خساای بنشااینیم خه در چهارسااا

 تان را غربال خردند تارانی افغانسمساوی به خاغذ تشناب شد و صد سال دستاورد های عم ،ارزش پول می خردند؛
عوده های حوارت شااااااان برای تواریخ میان تهی از مزیت فرهنگ هت  حرمت و دهن شندیده شی، رهروان شاااااار و 
سلب و مردم را از منظر  شی بر دیگران، جرات بیان حویوت را  ساد را خم  خند در هرجایی خه خم موردند، با فحا ف

شروه  های بی ریشااه، ناقل و  ی خیانتدر فراموشاا غول خنند تای، خراسااانی و پارساای مشاااین فرهنگ اصاایل مریای
با تحمیل خاینان  مهاجر، سااارنوشااات خویش را به خساااانی بساااپاریم خه مساااتند تاریخی منان هشااادار می داد جفایی خه

نهادینه خردند، در زمانی به حیرت می رساااااااد خه می بینیم، ماموران ولی نعمت ملی شرا )حامد  تنظیمی در نظام
مداری، سرمایه، داز سوراخ های مواومت به سرخه در حاخمیت او، با هزاران تایید و امضای تکنوخراتان،  خرزی(

را خه در سااااایه ی رساااامیت جهانی و بی غرضاااای او، از خاک  ساااایدند، هیی خساااای به اندازه ی خرزیجاه و موام ر
 برخاستند، دشمن نمی دانند. 

شده به خرزی خه دیدیم،  ستان، ناماجرای توهین طراحی  ند، یده شرفتدپذیرش خارت دعوت خود را همانند تاریخ افغان
 ، بسیار مهم است. رسی خارنامه ی احزاب ضد افغاناناز منظر بر

یس دولت، اعضای غیر تنظیمی بودند، با از خیسه ی خاینانه بر خاینان، خه در شمار رئتوجیه خننده شان هزینه های 
قه به شار و  فسااد ریکارد قایم خرده اند خه اشر ساری به صادور مکتوب های ملت بخشایدن، من قدر در قربان و صاد

بزنید، خافی ساااات در روز بادای پاسااااخگویی به این  «دون خراتان»مورری، تادیه ی پول و امتیازات تکنوخراتان به 
ه ی رخنند؛ زیرا از مدرک حضااور بی متجانس، بی رویه و منحصاانداشااته باشاایمخیانت ها، نیازی به تشااکیل دوساایه 

دشمنان در شاهرگ های مملکت، به خوبی متوجه می شویم  ترحم و عاطفه، در برابر جریان هایی خه با بیش از نیم 
قرن افکار باطل، مدعیات پوچ و سرمایه شذاری های دشمنان خارجی، جمعیت و شورای نظار، وحدت و ستم ملی و 

 نگس  می شود خه به جز تکرار، معنی ندارد. پرچم حزب دیموخراتی  خل  شدند، همانند افسانه ی سرم
وانی به شوش خرزی نرفت، ااهدای امتیاز در سهامداری افغانستان در ی  دهه ای خه شذشت، نودی بود خه اشر به فر

ستند طرز برخورد با مافیای سواوی و ستمی، خه در بررسی بنیان های فکری شان، افغانستان،  حواریون او می دان
عکس العملی دارد خه در بساااط فرهنگ ویوه پشاااتون ها، مسااااله ی دشااامن اند، اشر زهری به تلخکامی افغانان و به 

مبارزه می دانند، حتی ذره ای از اهمیت اساااااتدالل افغانان مشاه نمی خاهد خه در طول حاخمیت  ،غیر اخالقی و توهین
اصااار های ائتالف و معامله هشااادار می دادند درسااات اسااات خه اشاااتباهات جامعه ی جهانی، پول من ها را در چاه عن

فراد، مخالفان طالبان یا میراث منان با چشاااامان باز و اما با اغماض بر شذشااااته ی ا بحران افغانسااااتان، هدر می دهد.
 هجرت، به یاد شذشاااته های شرفتند، اما چرا جانبی خه در زمانترین ساااالیان تاریخ ملت ما را تحویل  بدترین و سااایاه

ساااااااهم مردم و مملکت را در پای  خوش، مملکت را رصاااااااد می خرد، وقتی ممدند، در رقابت با خارجی، من قدر از
 ه ارقام این رقابت، جامعه ی جهانی را بازنده اعالم می خند. خاینان و جانیان ضایآ خردند خ

خه تحمیل، دامنگیر اساااااات، از همان مغاز این بود خه در تداوم حاخمیت تحمیلی ائتالف و  یموضااااااآ ما در شاااااارایط
معامله، به انگیزش روحیه و توویت بنیه های خم  می خردند خه ضااامن مبارزات اجتماعی، رساااانه یی و فرهنگی، 

ریبان خاینان می شرفتند و در شسااترش این فرهنگ، در ابعاد نود همه جانبه، به دشاامنان داخلی این مملکت تفهیم از ش
می خردند ماضاای افغانسااتان، ارزش شااما به عنوان عناصاار بی ارزش را  ابت خرده اساات و من چه به نام دسااتاورد 

خیانت در تبیین تاریخی ست خه به امروز می های به اصطال  جهادی، مواومتی و تنظیمی می دانند، سرفصل های 
رسد. معنی ساده این سطور این است خه با حمایت از جوانب بی طرف و فعال افغان، خم  می خردند با میلیون ها 
دالری خه وارد شده است، نهاد ها، موسسات، ادارات، احزاب و افرادی به راس امور می رسیدند خه ضمن عبور از 

ن بطال و ، هشت  ور شرم مور، جعلیات ستمینحس تنظیمی در نکوهش حاخمیترا و جنایتکاران شانس ها، خاینان 
ماشااین بشااری شاار و فساااد را از خار می انداختند تا در جویی خه جفا ها و خیانت ها برمال شااده  ،ادعا های سااواوی

خاطر من اساات خه متاساافانه هشاات  اساات، دسااتاویز نداشااته باشااند خه م الح اشر انحصااار خرده اند و تارا  می خنند، به
 می خنیم. ور را تجلیل 
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های وارده، به نام شرایش های دینی،  ههنوز نود درخور جعلیات ساااااتمی وجود ندارد و متاسااااافانه زیر سااااانگینی اید 
فرهنگی و حزبی فریب می خوریم و در عکس واقعیت ها، خسااااانی نود می شااااوند خه اشر بر حداقل اختفا خنیم، وقتی 

 خنیم، حتی زمان حزب خل ، چیزخی دارد.  ت نحس به اصطال  سواوی را منفیمیدو حاخ
شاااده اسااات خه معدود نخبه شان با درک  ینمی دانم مقای خرزی با من چه تحویل شرفت، چه قدر متمایل به شرایش های

افغان، برایش ساااافارش می خردند حاتم بخشاااای های او به افراد و شروه  هایی خه برای تبارز حضااااور شاااارم مور 
خود، نیم قرن دساااتاویز، تاریخ و به اصاااطال  خارنامه سااااخته اند، تا زمانی خه متوجه نشاااوند، شذشاااته ی منان هیی 

ر انحصار و چپاول صعود می خنند خه وقتی دیوانه وار شد، مشکل است تفهیم خنیم مفادی نداشته است، به سطحی د
 -نمی ماند خه به زمین بخورند. این پوقانه های سااااایاسااااای یند، دیره اشاااااد «هوایی» ضاااااعف های مابر ا ر خه اشر 

د، از نفپالسااتیکی ساااخت خارخانه ی می.اس.می، اشر در زمان صااعود مصاانوعی در مراساام توهین به خرزی ها نک
ند خه بوای منان هنوز به امضاااای همان تکنوخراتانی بساااته اسااات خه اشر مشااامول خیرات نخاهش بادی نشاااسااات می خ

ند زعیم ملی همه، از دزد و رهزن تا قاتل و خاین نیز بوده اند، نباید جامعه ی جهانی شاااااااده اند، می دانند خه هرچ
)فوط با مرایش ظاهر( از شذشاته های پشام دار خود، توجیه  چنانی شاوند خه نمونه های ظاهراح تصافیه شاده ی تنظیمی

 ی مجاهد و مبارز می بافند. 
ساات های بلند دولتی، امضااای هزاران حکم امتیاز و بخشااش خاک و ساارمایه، حتی عطایای میلیون دالری، تفویض پ  

ی  لحظه از دشاامنی خسااانی با حامدخرزی بکاهند خه مغز شااان در پنجاه سااال دیگ توهم و مدعا حتی نتوانسااته اند 
جوش می خورد و فکر می خنند من چه خرده اند )خیانت، ویرانی و جفا( مزایایی ساااات خه مردم و ممل  افغانسااااتان 

 ر را متحد و غم شری  بدانند. لغات، دزد را همدم، قاتل را مونس، خاین را وفادار و مزدو معکوسبایست در معنی 
بدترین دشاامنان خرزی، همان موتلفان حاخمیت های اویند خه در ساالسااله ی تحمیلی ابوا می شااوند و اما یادشااان رفته 

تنبان با زبان دری و پشااتو( بیشااتر از هرخساای بر شردن  -اساات خه من ساااخت و ساااز افغانی )قره قل، چپن، پیراهن
و مردم را توجیه خرد، بنابراین، این یادموری شااامل خسااانی  شجوز خار، دشاامنان خودد. او با صاادور مح  دارمنان 

عاطفه را در جایی خه نیاز نیسااات، بدیل هوشااایاری و حویوت می شاااود خه قرار اسااات در بازی سااایاسااای افغانساااتان، 
 نسازند.

 د من چهوت، او را مجاب خنرساااایی بیان حویواداشاااتن عدو، زمانی به حویوت احترام متوابل می رساااد خه زبان ما در 
 مدعی ست، واقعیت ندارد. 

برای افشااای  ر حالی ادامه می یابد خه تالش هادر اندوهی خه شذشاات و تکرار می شااود، ساالسااله ی اهدای امتیاز، د
ریف تاریخ، زشتی ها و پلیدی ها را شریف و ن خالء، می خورند خسانی خه در تححوای ، اغماض می شوند و در ای

 مارند. مهم می ش
 همانشاااینی  همابا »می خرد  خاش در ماضااای ای خه شذشااات، صااادای ح  برای بیان حال، به همین سااااده شی خم  

   «شوی! سیاهنشینی  دیگشوی، با 
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