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چرا سفر پاریس و چه دستآوردی؟ شما رئیس جمهور افغانستان  

 !استید، نه یک لنده غر
 

 !جاللتمآب حامد کرزی
خیلی خوب میدانم که یک افغان استید و افغانستان را هم دوست دارید. شما میتوانید یک وطندوست واقعی برای کشور  
ما محسوب شوید. دو دوره رئیس جمهور این سرزمین بودید و با سختی و فرار و نشیب های سیاسی کشور دست و  

نرم کردید. در برابر خشونت های که علیه شما به راه افتید جان سالم بدر بردید و با مخالف و دشمن خود بازهم    پنجه
 .به نوعی آمیزش داشتید تا بتوانید اهداف ملی افغانستان را حتی بگونه لرزان آن نگهدارید

تخاباتی شکل دادید، به اکثر وکالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه را با نوع انعطاف پذیری و سازش و یا هم تقلب ان 
   تا بیشتر سؤ استفاده بکنند ولی قوای مقننه از هم فرو نپاشد، نامناسب امتیاز دادید

با کف دست تان نگهداشتید و چپن سیاه قضاوت را بتن شان    قوای قضاییه را که درفساد اداری و مالی غرق بود
را در مقابل   نمودید، کابینه تان هم از هر چمن سمنی و از هر دهن سخنی بود. مائویست تند رو و کمونیست ها

مصلحت را نسبت به قانونیت    اخوانی ها با هم کاسه شدن حواریون بابای ملت در سر یک میزجلسه کابینه قرار دادید،
   یشتر ترجیع دادید تا حکومت به لرزه نیافتد،ب

از آنجاییکه افغانستان محراق توجه جامعه بین المللی بود، سعی نمودید برای بازسازی افغانستان کمک های بدون 
فاسد  افراد  بانک های دولتی و شخصی و گاو صندوق های  نمایید که بدون حساب در  و غیر    حساب را دریافت 

دزدان را سرمایه دار ساختید و شخصیت های متنفذ و تحصیلکرده افغانستان را گذاشتید تا   اخالصمند ذخیره شد.
بعنوان دوره گرد های فقیر سبزیجات بفروشند. اما چون پول داشتید عیب دولت کمتر برمال میشد و    باالی کراچی

ملت و این سرزمین به رسانه    نقیصه های آن در مصلحت های که با دزدان برسراقتدار مکتوم باقی می ماند و صدای
های نمی رسید. پول های باد آورده از ایران گرفتید تا آب دریای هلمند را بی حساب ببرند، بند های آبی و برقی 

بیست و یکبار بدون درنظر داشت دیپلماسی مروچ به پاکستان سرزدید. دست گدایی به هرکسی پیش  .ساخته نشد
را به حواریون تان خاصتا شورای لندغر هاهدیه دادید تا در بانک های خارج   کردید و پول نقد و بدون حسابدهی

 .قاچاق کنند
و آثار تاریخی و قرارداد های اقتصادی و بازسازی را به پنچر من، تکسی ران و لنده غر و چاقو   سنگ های معدنی

ا به کشور برگرداند. شاید تصور تان که افغانستان را آباد کند و تصور کردید که این افراد میتواند نظم ر  کش دادید
 .از افغانستان همان تکزاس وحشی و کوبایی گذشته بود. در حالیکه حتی پول پشقل گوسفندان نیز حیف و میل شد

  .لندغر را مدال دادید که از موالنا و سید افغان نماینده گی کند ولی ادیب و شاعر و دانشمند را از یاد بردید
ن ملیون های دالر جیب خرچ دادید و تپه ها را در انحصار شان قرار دادید و چهارراهی ها برای مرده های دیگرا

افراد وطندوست تانرادر خاکروبه ها گمنام و بیکس دفن شدند. حتی یک تسلیت نامه هم   را بنام شان کردید. ولی 
 .گاشته می شودننوشتید. شاید هم فراموش تان شده باشد مثل شرایط امروز که فراموش و نادیده ان

زیرا شما رنج زندانی شدن تانرا در پنجشیر میخواستید با   .مصلحت سازی را نسبت به شفافیت بیشتر ترجیع دادید
 .مدارا قرار دادن دشمنان تان و امتیاز دهی و القاب دهی و تقسیم قدرت فراموش کنید

نگه خواهید   امنیتی را  شرایط دشوار توازن ولی در همه حال ما شما را رئیس جمهور خوب میشناختیم که حد اقل در  
 .داشت

اکنون شما یک رئیس جمهور بازنشسته و متقاعد هستید. خوش داریم که در پهلوی روسای جمهور آینده کشور منحیث  
یک مشاور و شخصیت صلحدوست مخالف و موافق را در دور یک میز مذاکره بخاطر احیای وحدت ملی افغانستان 
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استقالل  یکجا نگهدارید. شم استرداد  یا هم در صدمین سال  باید در مراسم جنازه جنرال عبدالرزاق می رفتید و  ا 
 .افغانستان و افتتاح قصر داراالمان در پهلو رئیس جمهور غنی حضور میداشتید

دیپلماسی هم چنین حکم میکند که رئیس های جمهور سابقه به مستوای کار های ریاست جمهوری ، لویه جرگه ها و 
 .نقش و سهم بگیرد ز های ملی و اعیادرو

 :اما شکوه و گالیه ما اینست
دراین شرایط که مذاکرات صلح بین طالبان و دولت در مرحله حساس تاریخی خود قرار دارد و شما هم یک فرد  
  کلیدی این مذاکرات شمرده می شوید، پس چرا سفر پاریس؟ چرا در پهلوی افرادی که با دستگاه جاسوسی فرانسه، 

در جهت رسیدن به اهداف خود کار های نمادین می کنند؟ موقف شما چه بود؟ با چه کسانی در چه موردی مالقات 
داشتید؟ پروتوکول سفر شما آیا رسمی بود و یا از پول از جیب افراد تمویل شد تا شما را در پهلوی خود داشته و به  

 سفر خود وجاهت سیاسی بدهند؟
یک پارک در زیر یک لوحه کوچک و تنی چند، میتوانست هویت سیاسی شما را بازگو  آیا موجودیت شما در گوشه 

کند.؟ و شما برای دیگران چک چک کردید نه برای افغانستان. با بیرق غیر ملی، با شعار غیر افغانی، با خوش  
ر کشور قهرمان خدمتی به بیگانه ها و عکس های یادگاری و فلمی که حرکات خود را برای مردم احساساتی و ناخب

 سازی نمایند 
  !جاللتمآب کرزی صاحب

ایجاد دولت مرکزی   اساسات  تا  دارید، بهتر خواهد بود  تا دراین فرصت که بهترین موقعیت را  نمایم  پیشنهاد می 
افغانستان را مطالعه کنید. شاید هم بهتر آن باشد که اولتر از همه دیپلماسی روسای جمهور جهان را در مستوای 

و روابط بین المللی یکبار بخوانید تا موقعیت تانرا منحیث رئیس جمهور افغانستان بهتر درک کنید.شما باید  تشریفات
 !خود را بشناسید که یک رئیس جمهور هستید، نه یک لنده غر
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