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الفی ِکرده های زشت و نا برخی از انسان های دور اندیش وقتی در می یابند که وقت زوال شان نزدیک شده، برای ت
که در طول زندگی انجام داده اند، یک سلسله تالش هایی را بخرج می دهند تا مگر پس از رفتن از این دنیا، شایستی 

هر باری که یادی از نام شان برده می شود، گور شان زیاد برباد و آگنده از نجاست نگردد و همچنان در صفحات 
های خیر اندیشانه هم درج گردد.  بناًء به دادن صدقات و خیرات و نیکوکاری و رفتن روایی ان کارکتابچٔه اعمال ش

به خانٔه کعبٔه شریفه توسل می جویند،  با عذر و الحاح و طلب پوزش از درگاه پروردگار و حوالٔه سنگ های کاری 
 زند.نموده و خود را تا حدی دلخوش و قانع می سا مسؤولیتبر سر و روی شیطان لعین، رفع 

 

زمامداران هم تقریباً به همین شیوه عمل می نمایند، منتها فرق زمامداران در این است که کتابچٔه اعمال آنها، تأریخ 
این نسل های آینده اند که در مورد  کشور است که دیر یا زود به رشتٔه تحریر در می آید و برای ابد ماندگار می ماند.

 آن  قضاوت خوب و یا بد می نمایند.
 

از حاشیه روی اگر صرف نظر نمایم، هدف از مقدمٔه فوق بررسی تغییرات عجیب و حیرت انگیز اخیر در گفتار و 
ؤوالنه و بیباکانه مردم و اظهارات غیر مسموافقتنامٔه امنیتی   که با امضاء نکردن کردار آقای حامد کرزی است

افغانها این حدس را می زنند که آقای کرزی هم در صدد  افغانستان و جهان را به تشویش و وسوسه انداخته و بیشترین
 کسب نام نیک و افتخار آفرینی برای زندگی بعد از شأن و شوکت امروزی اش است.

دسمبر( ضمن دیداری با خبرنگاران  55به گونٔه مثال اظهارات غیر مسؤوالنٔه رئیس جمهور کشور به تأریخ اول جدی )
 ؤال برانگیز بوده می تواند: و از جانب دیگر بسیار سبل تشویش در کابل، از یکطرف قا

امریکایی ها از افغانستان نمی روند، شما بروید به بگرام و هلمند. میدان هوایی هلمند با دو خط رندوی برای »... 
دی باین آهزار ها طیاره ساخته شده است. در اینجا سفارت امریکا در کابل را ببین، تعمیراتی که آباد کرده اند، ا

، من از خدا می خواهم که پول امریکایی ها باالی ما بند شود. امریکایی ها بمن گفت که تعمیرات برای رفتن نیست

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hanif_rahyab_nam_nek_hamed_karzai_pas_az_12_sal.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimi_hanif_rahyab_nam_nek_hamed_karzai_pas_az_12_sal.pdf


  

 

 

 4تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

تروریست کسی نیست که مکاتب را می سوزانند و یا حملٔه انتحاری میکنند. امریکایی ها می گویند تروریست کسی 
 (1) «به سفارت خانٔه این کشور.است که منافع امریکا را تهدید میکند از جمله حمله 

 

این اظهارات آقای کرزی ایجاب نوشتن یک مقالٔه مفصل را مینماید زیرا این گفته ها بیشتر به تالش های غریقی می 
ماند که برای نجات خود به کف روی آب هم چنگ می اندازد. امریکایی ها هر نوع تأسیساتی را که در افغانستان 

زمانی این کار را کرده اند که آقای کرزی در رأس حکومت قرار داشتند، تا دیروز از هر اقدام اعمار نموده اند، 
امریکا و قوای آیساف با چک چک زدن ها استقبال می فرمودند، و اکنون که دیگر دورٔه کاری شان به پایان رسیده، 

ه اگر شخص نابلدی آنرا بشنود، فکر سخنان و اظهار نظر های شان را به سبک و روش طالبی بیان می دارند چنانچ
 میکند مال محمد عمر و یا رئیس جمهور پاکستان بیانیه ایراد میکند نه یک متحد، هم پیمان، رفیق و هم نظر امریکا.

آنچه شنونده از این اظهارات کودکانه برداشت میکند اینست که معلوم می شود آقای کرزی بیچاره، بی وس و قابل 
 یزند که اگر کسی پیدا شود تا به دادش برسد و از این حالت اسفناک! نجاتش دهد.ترحم است و داد م

     

تبدیل شده، مردم افغانستان « سر مگسک»خصوص امضای توافقنامٔه امنیتی با امریکا که به قصٔه  تحوالت اخیر در
 ه دو گروپ عمده تقسیم نموده:اعم از روشنفکران و تحصیلکرده ها و مردمان عادی با سواد و بیسواد را در مجموع ب

 ضالع متحدٔه امریکا و امضای موافقتنامه بین دو کشور اند.ادامٔه دوستی با ا یک اکثریت مطلق، طرفدار -
 و یک اقلیت محدود، مخالف امضای آن. -

ردم در هر اجتماع که داد از دیموکراسی و عدالت زده می شود، بخاطر اخذ تصمیم در مورد قضایای مهم،  به آرای م
مراجعه صورت گرفته و فیصله های اکثریت مد نظر گرفته می شود. ولی در کشور ما با وجود این همه سنگ 
دیموکراسی را به سینه زدن و از عدالت سخن گفتن، تنها رئیس جمهور کشور خود را مرد میدان قلمداد نموده و هر 

در قالب مشاور و وزیر « بلی گویان»بیشمار  ۀت عد. به عقیدٔه من موجودیآن نیتی را که در دل دارد عملی می کند
و ندیم و خدم و حشم، رئیس جمهور را به یک شخص مطلق العنان و دیکتاتور مبدل ساخته که بدون در نظر داشت 
واقعیت های عینی جامعه در همه عرصه ها، فقط به لجاجت خود ادامه می دهد و به رأی و نظر هیچ کس دیگر وقعی 

 شود. قایل نمی
سوال بر انگیز اینست که آیا آقای رئیس جمهور با اینهمه درایت و لیاقت!  و تجاربی که در حکومت داری دارند روی 

 این مسایل فکر کرده اند که وضع عمومی در کشور ما از چه قرار است؟  به گونٔه مثال:
امنیت برای مردم افغانستان حیاتی ترین، اساسی ترین و مهمترین ضرورت است که اگر در شرایط  تأمین -

کنونی همکاری و همراهی قوای آیساف متوقف گردد، نیروهای ملی امنیتی کشور با وجود داشتن روحیٔه ملی و 
الت، متأسفانه برای یک هفته هم شجاعت بینظیر و دادن ده ها قربانی در هر روز، از لحاظ تکتیکی، تجهیزات و اکما

و دولت فعلی هم متأسفانه قادر نیست که حتی ده فیصد معاش ماهانٔه منسوبین  امنیت در کشور نیستند تأمینقادر به 
. در حالیکه همین اکنون در هر گوشه و کنار کشور بیعدالتی، ظلم و بی قانونی، (5)نیروهای امنیتی افغان را بپردازد 

 ها بخصوص علیه زنان بی دفاع و مظلوم کشور بیداد می کند.انواع خشونت 
ؤولش راضی اند تا غیر مس پس در موجودیت این نقیصه و خالی بزرگ آیا رئیس جمهور و حامیان و بلی گویان

 زمام حکومت دوباره بدست طالب های متحجر و رژیم قرون وسطایی شان بیافتد؟ 
 

پد تا تتا کنون بیشتر برای طالب ها می  ی از روز اول به قدرت رسیدنششاید بلی. زیرا قلب صلحدوست! آقای کرز
مردم مظلوم و بیچارٔه افغانستان. روزانه ده ها تن از فرزندان صدیق و میهن پرست کشور که در خط اول محاربه 

ت ن شانرا از دسسینٔه شانرا سپر ساخته اند بوسیلٔه ماین های جاسازی شده و حمالت انتحاری طالبان، جان های شیری
می دهند و در نتیجٔه آن صدها خانوادٔه فقیر نان آور شانرا و صد ها کودک بیخبر از دنیا سایٔه پر مهر پدر را از دست 
می دهند، این تنها نیست مردم بی دفاع ُملکی اعم از زن و مرد و طفل و پیر و جوان نیز به همین سان هر روز در 

افتند، خانواده ها هر روز در گلیم ماتم نشسته اند ولی هیچکدام این واقعات دلخراش شهر ها و دهات بخاک و خون می 
اوجود و نیت نیک ایشان بو خونین بر قلب مهربان! آقای کرزی کوچکترین تأثیری نمی گذارد بلکه حرکات، گفتار 

اطر رها ساختن سر کرده ، روز بروز در برابر آنها بیشتر و درجٔه پافشاری اش بخو بیحرمتی طالبان یعدم اعتن
 های آنها از زندان ها بیشتر شده می رود.

  نتانامو را سرکردٔه طالب از زندان گوا 1۱آیا این تقاضای اخیر کرزی صاحب از امریکایی ها مبنی بر رهایی
 (2)ؤوالنه چیز دیگری نام گذاشت؟ غیر مسء دلسوزی ضد ملی و میتوان جز
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امنیتی افغان طی سه ماه اخیر به تعداد پنج نفر از قوماندانان مشهور طالبان که  بر مبنای اظهارات یک منبع نیروهای
بدون شک جانیان درجه یک و آدمکشان حرفوی هستند، از جانب حکومت آقای کرزی از زندان آزاد ساخته شده اند. 

شور چون زابل، کندهار، هرکدام اینها به مجرد رهائی دوباره به جبهات سابقٔه شان در والیات غربی و جنوب غرب ک
 .(4)هرات و ارزگان رفته و کشتن انسان های بیگناه و ایجاد فضای وحشت و اختناق را از سر گرفته اند 

  آن طالبی که شاید ده ها و صدها « مال برادر» گریه های پنهان و آشکار رئیس جمهور برای برادر اندر! شان
های مکرر موصوف بخاطر رهائی و یکبار دیدن ُگل رویش، از انسان به فرمانش سر بریده شده باشد، و تقاضا

 کجا آب می خورد و چه رمزی درین دوستی نهفته است که مردم افغانستان را گیچ ساخته است؟
  أموریتش ولی آقای کرزی در طول دورٔه م« تآزموده را آزمودن خطاس» همه میدانند و به این عقیده هستند که

در هرسال ال اقل دوبار چپن و کاله جدیدیش را به سر و بر کشیده به مالقات و دستبوسی دوستان پاکستانی اش 
به آن دیار سفر نموده، آیا این کار برای ایشان و برای مردم افغانستان کسر شأن نیست که بی موجب و به ناحق 

فاسد، دروغگو، بیشرم و بی وقار پاکستان و جیره  خود را کبوتر صلح نام گذاشته، از حکومت نیرنگ باز،
 خواران آدمخور آن صلح گدایی می کند؟ 

  آیا طی این بیست سفری که انجام داده کدام مثقالی از خیر و حسن نیت در کجکولش ریخته اند؟ 
 ن از جانبو آیا در طول همین مدت بجز دروغ، حیله و خیانت، کدام حرکت مثبت به نفع مردم و دولت افغانستا 

 جنرال های پوچ مغز و حکومت پاکستان، انجام یافته است؟
  آیا در طول دوازده سال ناقضین حقوق بشر را که هر روز در پیشروی بینی اش ُسرنای می نوازند، گفته که

 باالی چشم تان ابروست؟ 
  شر و ناقضین حقوق بپس این حمایت صریح، ترس یا ضعف یا سازش با جنایتکاران و غاصبین دارایی های ملی

 در کشور نیست؟
  آیا دریافت مقام درجٔه اول در فساد اداری در سطح جهان، آنهم برای دوسال متواتر شرم آور نیست؟ آیا بهتر

نیست جدی و قاطع عمل نموده با ایجاد یک ادارٔه اقالً بطور نسبی سالم در جلوگیری و کاستن فساد، در فکر آینده 
 ختم دورٔه کاری اش شود؟ و کمایی نام نیک پس از

  آیا گرفتن اول نمرگی در زرع کوکنار و تولید مواد مخدره برای چندین سال متواتر جزء افتخارات آقای کرزی
 محسوب میگردد؟ اگر جواب نی باشد پس باید کوچکترین اقدامی درین زمینه بعمل می آمد.

  رئیس جمهور آنست، نمی باشد؟ و آیا مردم ساکن آیا کنرها و نورستان مربوط قلمرو افغانستان که کرزی صاحب
درین مناطق افغان نیستند که روزانه هدف راکت های دوربرد پاکستان و جیره خواران طالب شان قرار میگیرند 

 و با اهل و عیال در زیر خانه های شان مدفون میشوند؟
 رسد، دولت نمی توانست اقالً در هر  آیا با این پول هنگفت کمک های جامعٔه جهانی که به ملیارد ها دالر می

والیت چند فابریکٔه خورد و ریزه بسازد تا از یکطرف برای مردم زمینٔه کار مساعد شده و از طرف دیگر 
تولیدات داخلی رشد می یافت وضرورت وارد نمودن انواع و اقسام تولیدات بی کیفیت و بدل پاکستانی مرفوع 

 میگردید؟
 اگر به ساختن و اعمار منازل دولتی در سرتاسر کشور، بخاطر اسکان مهاجرین  آیا کسی مانع دولت می شد

بیچاره و بینوای افغان از پاکستان و ایران، اقدام صورت میگرفت و زمینٔه شریفانۀ و بشری بازگشت آنها به 
ا می کشور فراهم می شد؟ تا از یک طرف از تحقیرها و توهین های گوناگونی که هر روز روح و جسم شانر

آزارد، رهایی یابند و از جانب دیگر به میهن آبایی خود نزد خانواده ها و اقارب شان برگردند و نیروی شانرا 
 در آبادی سرزمین خود بکار اندازند؟

  آیا اجر و ثواب بیشتر ازین برای آقای کرزی وجود دارد که برای یتیمان، زنان و مردان معیوب و معلول را که
گرمی و سردی طاقت فرسا، روی سرک ها برای دریافت لقمه نانی دست به گدایی می زنند،  از صبح تا شام در

 و با دیدن آنها خون از چشمان هر انسان فوران می زند، چارٔه اساسی می اندیشید؟
 

انه تؤاالت و آیا ها به صدها می رسد که اگر هرکدام آنرا بر شمریم قصه به درازا می کشد که خوشبختعداد اینگونه س
قلم بدستان با رسالت در مطبوعات داخلی و خارجی، در نوشته های شان از زوایای مختلف آنرا بررسی کرده اند. 
زیرا هرسو که نظر اندازی شود، کمبود و نقص است و نارسایی و عقب مانی. بعضی پیشرفت هایی هم که در بعضی 

ٔه جهانی عامل عمدٔه آنست که  در بسا موارد ساحات صورت گرفته، بدون شک تالش های پولی و تخنیکی جامع
نتقاد نوشتن این مطلب این قلم مورد انسبت به ارگان های حکومتی فعاالنه تر و با جدیت بیشتر عمل کرده اند. شاید با 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

عده ای از خوانندگان قرار گیرد ولی اگر یک سروی واقع بینانه از ادارات دولتی صورت گیرد، به وضاحت به 
رین أمومیان بیشترین تعداد کارمندان و ممی رسد که متأسفانه مفکورٔه کار، تالش، ابتکار و سازندگی از مالحظه 

دولتی رخت بسته و روزانه فقط برای امضاء نمودن حاضری سری به ادارات شان می زنند و بقیٔه روز را به کارهای 
خاطر داشتن مجبوریت های اقتصادی حق بجانب زیادی از این گروپ اشخاص ب ۀشوند. شاید عددیگر مصروف می 

باشند، ولی نقیصٔه عدم ادارٔه بهتر و عدم ایجاد شرایط بهتر کار برای مامورین دولتی، دوباره مثل زنجیر به باال 
 متوجه میشود که عدم کفایت و بیکارگی مقامات رهبری را به وضاحت نشان میدهد.

اداره، چندان دست آورد مثبت ، ابتکار و ٔه حامد کرزی از لحاظ  مثمریتاین همه نشان میدهد که حکومت دوازده سال
و قابل افتخاری نداشته و برای شخص ایشان جای بسا افسوس است که از این  دورٔه طالیی و این همه کمک های 

یگری داقتصادی که در تأریخ جهان بی سابقه است، استفادٔه معقول و مؤثر صورت نگرفت. اگر بجای موصوف فرد 
درین فرصت مهم  در این پست حساس قرار می گرفت که تفوق قومی، معامله گری و سازش، سوء استفاده و سیاست 
کج دار و مریز را در خط مشی خود جای نمی داد و در عوض با روحیٔه ملی و افغانی، جدی و استوار، صادقانه و 

امروز به خوشی و خوشبختی جایش را خالی می کرد دلسوزانه عمل می کرد، باید قسمت اعظم بدبختی های موجود 
همه فقر و فالکت، پسمانی، جهل و بیسوادی، خشونت و خودسری، گرسنگی و بی وطنی و شکست و ریخت این و 

 که در هر بخش دیده می شود وجود نمی داشت.
غانستان به نیکویی یاد مسلم اینست که اگر رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی می خواهد نامش در تأریخ اف

شود، باید از سقوط دولت فعلی و به قدرت رسیدن بنیادگرایان، افراطیون و گروه های خود فروخته که برای کسب 
قدرت معتقدات مردم را وسیله ساخته اند، جلوگیری نماید و همان راهی را که آغاز نموده بود، ادامه دهد. شاید برایش 

لق مردم افغانستان یک حکومت طرفدار و دوست با امریکا را ترجیح میدهند نسبت به ثابت شده باشد که اکثریت مط
غالمی پاکستان که خود غالمی بیش نیست. مسلم است که در صورت از دست دادن کمک های نیروهای آیساف زمینٔه 

 د.  به قدرت رسیدن رژیم های عقب افتاده و فرسودٔه مالیی و طالبی خود بخود مساعد ساخته میشو
 

 )پایان(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-  دسامبر. 55طلوع نیوز شام یکشنبه 

 5-  فیصد مصارف ماهانٔه  15مالیٔه کشور عمر زاخیلوال ارائه گردید گفته شد که دولت تنها قادر است در راپوری که بوسیلٔه وزیر
 بخش اخبار پورتال افغان جرمن آنالین(.) فیصد آن بوسیلٔه منابع خارجی تمویل میگردد. ۸۸نیروهای امنیتی افغان را بپردازد و بقیه 

 2- که بعداً روی کدام ملحوظ نامعلومی از اصرار برآن صرفنظر یمان امنیتی. )مهور برای امضای پیکی از پیش شرط های رئیس ج
 نمودند(.

 4- .از افشاء و ذکر این مقام بدلیل حساس بودن منبع، اجتناب صورت میگیرد 
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