
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

        
۰۲/۰۷/۲۰۲۱ 

 ی قاسم ای ض

 !حامد کرزی، برای تاریخ
 

ما را زده بود! طالبان به تمامی    ه  زند و درواز  ی را می ا  خانه   ه  گویند طالع تنها یک بار درواز می
جا گم و گور شده بود. شور و شوق بازسازی  شان از همه    سرکوب شده بودند و رنگ و نشان 

شان  چون نسیم بهاری همه جا وزیدن گرفته بود و مردم َگرد و غبار جنگ را از ُرخسار شهرهای 
جهانی   ه  ساختند. جامع  شان را از نو می   های ویرانکردند و با هزاران امید و آرزو خانه   پاک می 

شان به کمک ما آمده    شمار و با انبوه سربازان های بی از آمریکای ثروتمند تا بنگالدِش فقیر با پول 
  .را تأمین کنیم ما ت را آباد و امنی اجتماعی و اقتصادی  ه  شد  های تخریب بودند تا بنیان 

ها، اختالفات و تعصبات قومی در حاِل از یاد رفتن بود و تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره،  کینه 
همه دست هم را به مهر گرفته بودند. مِن هزاره که چند بار با فراغِت خاطر راه زمینِی هرات تا  

بیش  بودم،  کرده  را طی  دیده  کابل  قندهار  در  را  مهربانی  شیفتترین  و  جنوبی    ه  بودم  نگین  این 
  .سرزمینم شده بودم

 
که    رفت. برای این چه فرصت نیکویی فراهم شده بود برای یکی شدن. برای آبادی. برای پیش 

 .پُرآشوب   ه  افغانستان سرمشِق دموکراسی، آزادی بیان و توسعه بشود در خاورمیان
 …و این فرصت از دست رفت 

  !تاریخی مقصریم، اما مقصر اصلی تو هستی آقای حامد کرزی   و ما همگی در سوختِن این فرصت 
تر شد و مقصری با    تو مقصری با چشم بستنت بر فسادی که هر روز چون اژدها فربه و فربه

هایی که برای مردم و به نام مردم حاصل شده بود. تو مقصری با  ات در چپاول پول  مشارکت 
ها به  ت برای احیای مجدد و تبرئه و تقویت آن برادر خواندن طالبان و مقصری با کوشش کردن

قومی  این   خاطر عالیق  بدون  اقوام  ات،  تمام  برای  است  ُکشنده  بسنجی وجود طالبان زهری  که 
  .افغانستان

 
ها در جهل  های خیالی ساختِن وزیرت برای کودکان فقیر و غریب پشتون تا آن تو مقصری با مکتب 

شان را به جیب زده باشید! تو مقصری با انتقال وحشیان    ن حق تری و محرومیت بمانند و شما انسانی 
دیگر سرزمینت را هم ناامن    ه  ها تا نیمطالب به ساحات شمالی و با پایگاه و جایگاه دادنت به آن 

با    فیراش به دست سالمش    کرده باشی؛ درست مانند کسی که با دست زخمی  کند. تو مقصری 
دادنت به طالبان و با بستن دست نیروهای نظامی داخلی و خارجی  اسلحه دادنت به طالبان، با پول  

در جنگ با طالبان. تو مقصری با رایج کردن تقلب، با یاد دادِن سرقِت آرای مردم به جانشینت تا  
 !دموکراسی. تو مقصری، آقا ه  نورست  ه  او اسید بپاشد به چهر

 
آباد و آزاد باشد و تو می   افغانستان می  افغانستاِن مدرن    ه  توانستی پدر جاودان  توانست کشوری 

ها را به خاِک سیاه برابر  آن رؤیاها و آن شور و شوق   ه  باشی. اما تو نخواستی. تو نگذاشتی. تو هم 
های آینده از تو جز به بدی یاد نخواهند کرد. تو طالعی را که  بخشیم و نسل  کردی. ما تو را نمی

  !رساندی. تو مجرمی، آقای کرزی ما داخل شده بود، به قتل  ه  از درواز
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