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  م٠٧/٠٢/٢٠٠٩                                ِسراج َوهـّـاج
  
  

  قصه های روز
  يا اخباری که ُدمِ دراز دارد  وهرکسی به زعم و برداشت خود

  تعبير، تفسير و تبليـــغ اش می کند
  آياحکومِت کابل  به نحوی،  روی ببرک کارمل را

  ؟فيد نساختــــه استس
  !هدکرزی بايد ازمردم افغانستان معذرت بخوا

  
به تحريک همسايۀ غربی افغانستان، خيلی زننده و بسيارناراحت کننده بود و " پوهنتون کابل" پايين کشيدنِ  لوحۀ 

ِ  اين قلم را،  لرزان لرزان به آنسو بکشانم، ولی   های آقای حامدکرزی در سنگرسازیجاداشت قدم نخست
 اش changeاست، و روشن نشده که اين پاليسی " قمردرعقرب" برابرحکومتِ  جديد امريکا که وضع و حالش هنوز

  .افغانستان اثر می گذارد؛  به نظر رسيد که عجالةً  بايد درسلسلۀ موضوعات روز درآيد» شـِـنگِ « به کدام 
   با آن که مطالبِ  مورد بحثِ  بنده که درطول بيش از يک ماهِ  اخير مورد عالقۀ مبصران و اهل نظرقرارگرفته 

 وجاهت ، به ذوق و احساس و طرزديد و برداشت بعضی از مردم ما، شايد)يفيت واهميتِ  نسبیء که دارندبا ک( است 
، ولی با حدسِ  قريب به يقين، مطالعۀ مزيد و کنجکاوی بيشتر و شرح جزيياِت چنين  ... کراهت بعضاً داشته باشد و 

  . حوادث، خالی از دلچسپی نخواهد بود
 بازهم سخن -١:  ، تماس می گيرد "مرتبط باهم"ِ  ظاهرًا جدا ازهم، و لی درماهيتِ  خود گزارش فعلی،  به دو مطلب

) نوعِ  گلگلميری های عصرحجر(  و حکومتِ  بی سويۀ حامد کرزی اکثر نابسامانی ها، يعنی جناب آقای سرمنشاءاز
عناصر بی باکِ  عصرجديد در وطن است که  فعاالنِ مايشاء وُمـَو لِِّــدايشان است که مظهرِ  لگد زدن ها به قوانين و 

وازهمه بدتر، اين طرز ...  می کنندابتکارزود تولد شدند، به سرعت نموکردند و درايجاد فساد و نابکاری ها  
که تعفن آن درسراسر جهان پخش شده می رود،  باعث شهرت » َسقـَـوی«  ازحکومت نارواترحکومتِ  خيلی بدتر و 
ِ  امروزشده است  و بدبختانه واقع نگـر آن درجهان مدنی و ُپرغرورستان عزيزوخــّفــتِ  مردم َبـد و نامطلوب افغان

 دی يا...  نی نیيا« : به شيوۀ( های عجيب و باور نکردنی اخير آقای کرزی مانور می بينيم که قدرت نمايی منفی و 
 برای جلوگيری ظاهراً  حکومتی که  -مريکاعليه حکومت جديدِ  ا!)   استبزن بزن: حرفِ عاميانۀاخيرالذکر  –دی 

 ريخت و پاش هااز سقوط فوری دولتِ کابل وارد عمل شده، شايد پيش از آن که افغانستان را ترک بدهد، مقداری از 
بوده است، جبران نابکاری های او  را که درطول هفت سال حامیء مقتدر کرزی و جارج بوشوکسر و کسورعظيم 

ً  مشکل ر-کند ،  ... و دامن زندپکه کند تشنج ها را بيش از پيش آتشا که حل نمی کند، هيچ، احتمال دارد  يقينا
ِ رئيس جمهورما است که با وصفِ  خاصيتِ  کميک تراژيک درتصوربنده،  فصل ديگری ازفصول شهکارهای  

چند )  درازا نکشد، اگر گپ به (– ٢   -سرگرم کنندۀ آن، صدمۀ جبران ناپذيری به حيثيتِ  معنوی کشور می زند
  . های گـُـنگ  رياست جمهوری افغانستان خواهم نوشتکانديداسطری هم دربارۀ  

********                                                                   
 )ندانِ وطندراشغال زورگويان و زورم(موروثی  چند تعميرِ  وارسیء دوسال قبل، درطول تقريباً  دوماهی که برای 

، منفی )طوری که برای اکثريت خواهران و برادران ما تجربه شده است(در کابل بودم و نتيجۀ آن طبعاً  و مسلماً ، 
 » دولِت  بی نظير«  به نام ِ – ازهرزبانی که شنيدم –، برای بنده  بی نهايت عجيب بود که دولتِ  آقای کرزی ...بود

 - تحميلی پريزيدنت بوش ،  به خاطری بی نظير است که يااين دولتِ  ابتکاری :  ياد می شد و با تمسخرمی گفتند 
  !  بازيچۀ اطفالِ  شوخ و بی بند و بار  شباهت دارد  به -ازهرنگاه 

 صحه بگذارد و يا تکذيب اش کند، ولی طنزگونه  اين کمترين بنده،  حق و صالحيتِ  آن را ندارد که روی آن تشبيهِ  
بی نهايت عجيب بود که آقای کرزی به مجردی که درک کرد ستارۀ بخت اش ) وارگانِ  دور ازوطنآ(برای اکثر ما 

-  پنهانی که زود آشکارشد – به طور پنهانینزديک است در فضای قصر سفيد افول کند، به پادشاه عربستان سعودی 
ن سازيد تا به دادم برسند و من و شويد و وادارشا" ميانجی"به نام خدا  بين من و طالبان ) گويا( نامه نوشت که 

  . حفـظ کنند» اوباما« حکومتِ  مرا ازگزند 
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، اّما از »بيچاره ازعقل بيگانه است«   آقای حامدکرزی که نظر به اعمال و گفتار هفت ساله اش، تصور می شد 
 شارالتان بودنگرچه ( !  های کامل عيار استشارالتان ، وی يکی ديگر از ...ِنـه:  مانور های اخيرش برمی آيد که

نيست، زيرا » بودنکم عقل  و ُخــل بودن« و بالنتيجه »  بودنسست عنصر« و »  بودن بد تربيت« نيز چيزی بهتراز
 نمی افتد تا پيهم دروغ گفته پای از گليم خودِ  دراز کردنانسانِ  واقعيت بين که سويۀ خودرا می داند ، هرگز درصدد 

بان کی « توجه فرماييد که آقای حامد کرزی درهمين اواخر به . نِ  خود و ديگران شودبرود و مجبور به فريب داد
تعهداتِ  درازمدت مؤسسۀ ) به اساس اظهاراتِ  خودش(  سرمنشی ملل متحد که بارديگر به کابل رفت تا –» مون

" لفات غير نظاميان درافغانستانت" ملل متحد برای بازسازی افغانستان را مجدداً  تأييد و اعالم نمايد، وانمودکرد که 
  !... سبب پيچيدگی در روابط دولتِ  کابل و امريکا شده است

 تمام ملت افغانستان، نشان می دهد، فريب خوردن کم سابقۀ او را به اميدِ  ديده درايیاين اظهارات آقای کرزی  که 
روغ را تشخيص می دهد، خراب می المحال اعصاب انسانی را که ناظر واقعات عينی کشورخود است و راست و د

من دراين مورد از خوانندگانِ  باتهذيب و دوستانِ  پورتال معذرت می . (  می سازدزشت گويیکند و وادار به 
اين سؤالِ  »   !تو خو راست ميگی، لعنت خدا باد  بر دروغگوی« زيرا پس از ذکرجملۀ معروفِ  محلی ما ).  خواهم

ملت آقای حامد کرزی، شما اگر واقعاً  دارای چنان ظرفيتِ  :  غانان مطرح می شود کهحتمی در ذهن و شعور همه اف
 حامی و مدافع - باشيد که به خاطر حفاظتِ  يک عده ازهموطنانِ  خود حاضربه قطع روابط سياسی با امريکا خواهی

چنـد ل هفت سال گذشته که  می شويد،  پس در طو–درجه يک تان که شما را از گمنامی مطلق به اوج شهرت رسانيد 
قرارمعلوم ، تنها درسال ( به شهادت رسيـدند، ِ پريزيدنت بوش در اثر بمباردمان های حکومت هزارافغانِ  بی گناه، 

و قبل از آن تاريخ هم قتل غيرنظاميان ...  نفر می رسد٢٠٠٠به ] غيرنظامی[  تعداد  کشته شدگانِ  ملکی ٢٠٠٨
ً  دريک گزارش مدعی شده است که تعداد غيرنظاميان فراوان بوده است؛ چنان که م ؤسسۀ ناظر حقوق بشر اخيرا

، سه ٢٠٠٧ و٢٠٠٦کشته شده دراثر حمالت هوايی نيروهای هوايی ناتو و امريکا درافغانستان، بين سال های 
و تشنجی " نخاريديد" دراين صورت، چرانه تنها خود را به اصطالح )  نفر رسيده است ١٦٣٣برابرشده، به حداقل 

در روابط افغانستان و امريکا پديد نيامد، بلکه حتی درهمين اواخر، شما از آقای بوش پذيرايی شاهانه نموديد و شخصا 
با ُکرنشِ  خاصی، برگردن اش آويختيد  مدال عالی شأن افغانستان را ، غيرنظاميانِ  بی گناهِ  وطنًبه افتخارقتل همان 

اعماق بدبختی ها، در منجالبِ  فقر و نا امنی و دزدی و فساد و تقلب و شعله ورشدنِ  تا از فروبردنِ  افغانستان در
و برهم خوردنِ  نظام اجتماعی در افغانستان، به اساس پالن ها و ... تعصبات قومی و افروختنِ  آتش بی اعتمادی ها

تجليل شايانی کرده ...  شته درطول هفت سالِ  گذپريزيدنت بوشابتکارات و مصارفِ  کمرشکنِ  همان حکومتِ  
  !... باشيد

 که منطق پيچيده در مغز اش جا نمی گيرد، به نحو ديگر ساده دل گرامیِ همَوطن   اجازه دهيد اين مطلب را به آن 
ً  شنيده ايد که می گفتند!  عزيزم: تکرارکنم با َملــِک بساز، بر ِده « : شما که يک ضرب المثل قديم کابل را حتما

 ساختند و برکشورما و همه ارزش های ملی  و مستر بوشم ازکم ديديد که آقای کرزی و برادرانش با ، ک»بتاز
در چنين ... سرمايه های معنوی ما تاختند و به اخالق و فرهنگ  ملت افغان  صدمات جبران ناپذيری وارد کردند

ً  به اين چند جمل" کرزی، کرزی" وضع اسفبار اگرشما هنوز اگر از رئيس :  ۀ ساده توجه کنيد کهمی گوييد، لطفا
جمهور تا مالزم دفتر حکومتِ  کابل به قوانين کشور اعتنا و احترام نمی کنند، با آن که طبعاً  کار نادرستی است ، 

که ) مانند کرزی( ؛ ولی فکر کنيد به يک رئيس جمهور...بال به َپِسش،  فرق نمی کندولی درچنين وضع نابسامان 
 و درحالی که طيارات رفيق شد) رئيس جمهورامريکا(التر و مقتدرتر از او کسی نيست، بامستربوش درافغانستان با

امريکا درطول هفت سال، با انواع َبمب ها،  هرروزه باعث مرگ غيرنظاميان و اطفال افغانستان و ويرانی منازل 
درطول هفت ) مانند امروز( ری وی می شدند، نه تنها ُچرتِ  کرزی خراب نبود، و اعتراض شديد و قاطع و اشتها

 قدم زد و جوک گفت و قهقهه زد و مستی کرد و به خاطر اين که دست به گردنسال شنيده نشد، بلکه با آقای بوش  
ً  دراثر بمباردهای کور  ً  از گرسنگی مردند، برخی دراثر امراضِ  گونه گون و قسما ملت بيچاره و فقيرما بعضا

دراين !...   کمکی نخواست و شکايتی نکردروسيه و  عربستانند، کرزی هيچگاه از ازميان رفتبوشطياراتِ  
  و خيز و جست بی ِخـَردانه های مانور کرزی راباورمی کنيد که گويا اين همه امروزصورت  آيا اين دروغ مطلقِ  

 نمی  کاهش چرا آنرا"اوباما" اش، گويا به خاطر تلفاتِ  مردم غيرنظامی است که حکومت جديد فعلیهای طفالنۀ 
  چنين بوده است، آيا فکرنمی کنيد که اگرهمين حکومت،  مدت پنج حال و احوالجانِ  برادر، درصورتی که ... دهد؟

آيا فروگذاشت ها و گناهانِ  نا بخشودنی حکومت آقای ... سال ديگردوام کند ، چه حوادث ناهنجاری رخ خواهدداد ؟
های غلط ، تعييناتِ  غلط، و فيصله های ناقصی که درطول هفت سال گذشته حامدکرزی و جناياتی که دراثرروش 

بلی، می افتد و اگر ... می گوييد، نخواهد افتاد؟ " کرزی کرزی" صورت گرفته است،  به گردن شما که هنوزهم 
 قاتل مردم و  شما و امثال شما که در وقت انتخابات به وی رأی خواهيد داد، مجرم درجه اولدر واقع سخت بگيريم، 
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حامد  ( دراثر ندانم کاری های فردِ  مطلوب و محبوبِ  تانو باعث دوام همين فقر و بيچارگی ملت خواهيد بود که  
  ! به وجود آمده است  و دوام خواهد کرد) کرزیء کذاب

، من امنيت شان را اگر رهبر گروه طالبان بخواهد به افغانستان بيايد« : خنده آور اين است که اقای کرزی اعالم نمود
 انداخت که آن عاليجناب عالمه سلجوقی،  بنده را به ياد طنزمعروف مرحوم پوچاين ادعای »  !حفظ خواهم کرد
لرزانک، کلمۀ فرانسه يی  (جـِلیيکی ازمهمانان در وقت صرف غذا، بشقاب .  دعوت شده بودند، درمنزل دوستی

gelee (می گويند و جـِـلیاين را« : گفته شد. يست و چه فايده دارد؟اين چ: عالمه سلجوقی پرسيد. راپيش کرد 
: تفسير از« قسمت پايين بدن (ِ  ..کاين که،  « : عالمه سلجوقی فرمودند. » را تقويه می کندبـاهمعروف است که قوۀ 

  »!...ِ مرا چگونه قوت خواهد داد؟بـاه خود را نمی تواند محکم گيرد،  ) »تايپست
 برای گشايش گنجينۀ کليد طاليین اش ، قبل از رسيدن به کرسیء رياست جمهوری که چنين آقای کرزی وبرادرا

 را درخواب هم نمی ديدند، با طالبان چپاولو چور  و بهره دهی برای آماده  و سبيل ماندهبادآوردۀ يک دولتِ  
آقای حامدکرزی و  انۀ  نه چندان پاک و نجيباين سرسپردگی وعاليقِ  . بستگی و عاليقِ  بی حدوحصر داشتند 

ظالمانه به ) حاميانِ  طالبانيا( برادران اش به طالبان، بررغم آن که پدرمحبوب و بی گناه شان توسط همين طالبان 
تاجايی که آقای حامدکرزی  بعد از رسوايی مقام معاونيت وزارت ...  روزبروز بيشتر و مستحکمتر گرديد-قتل رسيد

انی و لت و کوب شدنش توسط قسيم فهيم و همراهان اش، عمالً  به صف طالبان خارجۀ زمانِ  حکومت استادرب
بلی، . (  آغازکندبه قدرت رسيدنِ  طالبانپيوست و تصميم جزم و قطعی اتخاذ کرد تا مبارزۀ دامنه داری را درراه 

انايی خود را  خود را و معيارِ  دانش و ميزانِ  توخودش،زيراطوری که ... طالبان صرف به قدرت رسيدنِ  
درتشخيصِ  صحيح از ناصحيح و اندازۀ درک سياسی و قدرت تصميم گيری خويش را درمسايل پيچيده و حساس 

 -  حتی - ومحالشناخت،  رسيدنِ  خود را به چنان مقام شامخ، -خوب می ...حکومتداری و مديريتِ  موفق و سالم 
  ) .می پنداشت" معجزه"دست يافتن به آن مقام را 

پادشاه سايۀ « شهيدِ  شان طرفدارجدی زعامت پادشاه فقيد افغانستان بود؛ نه برای آن که او مدتی پادشاه بود و   پدر 
و نه برای آن که گويا درزمان اقتدار اش فقر و بيچارگی وجودنداشت و عدالت ، درهمه نقاط کشور،  » ...خدا بود
وطن آيا همين فضيلت برای جلب محبت و گرايش !...  نبودوطن فروش ) ال اقل( بل ، برای آن که وی ... تأمين بود
 جوهربه يک چنين ) ولی درعين مکان (  به سوی وی،  کافی نبود؟؛ خاصةً  وقتی شما درهمين مقطع زمان پرستان

تيجۀ و باآلخره ، به اين ن... درتکاپو افتيد، اّما به هرسو بنگـريد  اثری ازآن نيابيد" مأيوسانه"کمياب بيانديشيد و 
می زند  و هرچه به نظرمی  آيد،  خالی  از چنان تشعشع  و تبلورِ  ايده " هو"اسفبار برسيد که بدبختانه ماحولِ  تان 

  ...  آلی  شما است
عزيزما ...     باآلخره ديديم که اين برادرانِ  با وفا،  پس از به قدرت رسيدنِ حامدکرزی ، به سوی وطن هجوم بردند

دمحمود کرزی .. « : می نويسدصمدبهار بود، در امريکا محض رستوران داشت، ولی آقای  تاجرنمحمود کرزی
اغلی کرزی له اداری سرهتجارت س يی او. ير اعتبار او اعتماد ترالسه کډاو دده په نامه يی .  پرمختگ وک د

 گيده اچول  جوټ ثبوت مکو قبضه او مينی پر عينوی کندهار کی يی  ده خپله کتجارت مافيايی او انحصاری ب
  .». .. دی

  آقای حامدکرزی که درطول هفت سال زمامداری خود جرأت نکرد دزدان و خيانت کاران و  قاچاقبران را جزای 
 ايشان رابه محمکه سوق دهد، اين فروگذاشت به علت رحم دل اش نبود، بل  واهمه داشت از آن که اگر ياقانونی بدهد 
چرا دستِ  برادرانت را درچور و خيانت آزاد گذاشته « : د، فرياد مردم بلند می شود که را محکوم کنهرفساد پيشه

  »ای؟
رخ نداده بود، با تمام وجود سعی و " پادشاهی آقای حامد کرزی"، تا زمانی که معجزۀ » متجانس« برادرانِ   اين 

قدرت برسد تا ايشان از يمن وجودش  به ، بارديگر، به طالبتالش و تبليغ می کردند و نمازهای نفل می خواندند که 
، به خاطر بهبود اوضاع گروه  طالبانِ  خون ريززيرا مسلم است که چنان عالقه مندی جنون آميز به !  نوايی برسند

نابـَـسامان مردم و کشورِ  بالزدۀ ما نبود و نيست، بلکه محض، هوسِ  انکشاف يافتــه و به طغيان رسيدۀ بی نهايت 
همين برادرانِ  مادی پرستِ  ما بوده است که اگر ملت  بگذارندشان،  تا )  ناشی ازضعفِ نفس( مادی ِ  کثيف و چتل

  ! ...  دوام خواهد کرددم ِ  اضمحالل و پارچه پارچه شدنِ  افغانستان، 
ودش،  های مذبوحانۀ حامد کرزی  برای بقای چندروزۀ خسنگرسازیهای ناشيانه يی که جزِء مانــَـور خالصه، در

درمقابل رئيس جمهور تازه نفسی که اصالً نمی خواهد از   ( در مقابل رئيس جمهورفعلی امريکا به حساب می رود 
، عجيب تر و برجسته تر به نظرمی "نکته" ، اين ...) استفاده کند، و حق دارد که نخواهد» مالزم وفادار آقای بوش«

ِ  کتبی   بيرون شد و همه از رازر افغانستان از ُپشت پردۀ رمز و  رئيس جمهوشرم آوررسد که  وقتی استرحام
ماجرای ارسالِ  نامۀ پنهانی وی به عربستان سعودی اطالع يافتند،  حامدکرزی بدون آن که ذره يی خجالت بکشد، 
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 و » !...رهبرانِ  ماهستندآخر اين ها ... بلی ، من به جاللتمآب محترم پادشاه عربستان سعودی نامه نوشتم« : گفت
بدبختانه ما نمی دانستيم که عالوه برآقايان صبغت اهللا مجددی، ربانی و سياف و بوش و رامزفلد و خامنه يی و پوتين 

خوانندگان ارجمند ما توجه فرمايند که  کشورما با آن َدبَدبه ! ... کرزی استندرهبرانِ  نيز اعضای خاندان سعودی...  
  !... خوار وذليل می شود؟چنين کراکترهای نابکار،   تا چه اندازه  توسط و عظمت پرافتخارتاريخی اش، 

متأسفانه ، مشکل جدی آقای حامد کرزی که شايد در رديف ساير خالهای منطقی وی، جزء سرشت و گناه تشعشعات  
لذا، ! جدمی سن" عقل و شعورخود  "مـظنۀِ نامنظم مغزی وی باشد، اين است که وی اندازۀ فراست اشخاص را با 

 را شکست اوباما و ارادۀ آهنين شما، نيروبياييد درکنار من تا با : درمورد طالبان فکر کرده است که اگر من بگويم 
آمر و ) کمافی السابق( و آنگاه، من بازهم رئيس جمهورباشم و شما ...بدهم و قوای خارجی را از کشور بيرون کنم

ً  لشکرخود را !... رم باشيد  و تاج س)بی چوکی(حاکم و رهبر افتخاری  قربانِ  ) مانند لشکربهلول( مالعمر، فورا
  ! ... حفظ خواهد نمود- درارگ شاهی کابل -َسَرش خواهد کرد و کرسی لق شدۀ اورا 

 آقای کرزی که بدبختانه بهترين مشاورين اش  برادران اش هستند، همه چيز را به سرعت فراموش می کند، ولی 
د دارد زمانی را که می خواست کرزی را  يابردۀ  دو ست ديرين خود را فراموش نکرده ، به مالعمر، شعورخواب 

به حيث نمايندۀ خود در مؤسسۀ ملل متحد تعيين کند، ولی چون ) به خاطرتمرين زبانی و مهارتِ  وی به انگليسی(
ست،  او را اليق آن مقام نمی بيند  ااحمدشاه مسعودابد که کرزی درحال تحکيم روابط صميمانه با يدفعةً  اطالع می 

خوانندگان عزيز به کراکتر خاص آقای کرزی  توجه فرمايند که وی درعين ... و تقاضای خود را پس می گيرد  
زمان که جزء طالبان بود، خود را به احمدشاه مسعود نزديک ساخته،  چيزهايی راکه می باييست پنهان بماند، به وی 

ِ  واحد، با پروفيسر و درعي... آشکارمی ساخت ن حال، به بارگاه  پادشاه سابق چاپلوسی می کرد، ودر آن
  ِ عبدالستارسيرت، رئيس شورای مصالحه و وحدت ملی افغانستان تار دوانده بود و درعين وقت، در آستان

اهی يا تا اگر يکی از اين شخصيت های مطرح در جامعۀ افغانان، به پادش!... سردارعبدالولی هم سر می ساييد
ِ  حکومت باشد، به چهارم و سوم درجه رده هایرياست جمهوری برسد، يک چوکی گک واره دار را، اگر هم در 

رندی چنان که درطی هفت سال حکومت اش، با چاپلوسی و مداهنه و فرمان برداری، يعنی !... کند» پيرزو« وی 
ل ، دل های سران فرانسه، آلمان، ايران ، پاکستان،  ، قلبِ  بوش و معاون اش و  وزير دفاع اش و درعين حاورياکاری

، نرم شانه، مريد و آدمِ  خوبروسيه ، عربستان سعودی  و غيره را به راحتی  تسخيرکرد تا سران دَولِ  مقتدر، او را 
انعطاف پذير و اليق زمامداری افغانستانِ  فلک زده و مستحقِ  کرسی رياست جمهوری دايم العمر درآن سرزمين 

يعنی اين !...  مبتال است قحط الرجالی و سيه روزیسرزمينی که بدبختانه  همه فکر می کنند به امراض ... بدانند 
و مجامله ها و روباه بازی ها ی حامدکرزی به خاطر آن است  تا همه " اکت های نوع هنرپيشه هایِ هندی" همه 

 و فاسدی را که نفع خود را منفعت جوند تا عناصر قوت ها،  برای دوام زمامداری اش توافق کنند و اجازه بده
 پراگنده درتمام اکناف شهرها و واليات – می بينند، و دارای نوکران بی شمار خاين ملیدرموجوديتِ  يک چنين 

به دست ) حامدکرزی( با انواع حيل و فريب و رشوه و تهديد ،  بيشترين آرای مردم را به نفع وی -افغانستان هستند 
با همين هدف، نمايندگان و منسوبين مالربانی، مالعمر، حکمتيار، دوستم، و حتی نمايندگان کشورهای ! آورند

همين که !... را درکابينه و وزارتخانه های افغانسان مقرر کرده است... پاکستان، ايران، روسيه، عربستان سعودی 
 وزيراقتصاد و يا تجاراتت را يازيرخارجه يکی ازشخصيت های مقتدر آلمان برايش هدايت می دهد که طورمثال و

نبايد برطرف کنی ، وی سالمی عسکری  می زند و فوراً اطاعت می کند، حتی اگر تصويبِ  قاطع نمايندگان ملت در 
همين گونه، اوامر مختلف احمدی نژاد  يا ساير اراکين دولت ايران و روسيه و عربستان !  پارلمان افغانستان باشد

  .  بوده استُمـطاع  هميشه، درهمه موارد، درطول هفت سال دولتِ  خداداد حامد کرزین تعلل در بدو... سعودی
ً  به انگليسی می نويسد و نوشته هايش نزد بسياری ازهموطنان ما دکتورغروالآقای   که نظريات خود را غالبا

، ملت را فريب داد، گول )هوریرسيدن به رياست جم( آقای کرزی از آغاز« : معتبراست، اظهارنظر کرده است که 
  »... خود را به ياد آورد غبن فاحش ودروغ هاو واضح است که يک فريبکار، حافظۀ چندانی ندارد  تا بعداً  .. زد

 که سال گذشته  ازکابل برگشته، با آقای عمرخطاب مصاحبۀ دلچسپی داشت، ضمن تشريح  مسعود فـََر ند  آقای 
ان حکومت های نوع مجاهدين تقلبی را که بعد از سقوط دولت کمونستی روی کار کرزی، هم« : اوضاع کابل، گفت

آمدند و درهرچند قدمی شهرکابل يک حکومت نوع آخوندی، با تفکراتِ  مختلف، ايجاد گرديد،  به شکل خيلی بدتر از 
نياد و همگانی و اجتناب فساد اداری درحکومت کرزی ، مانند َنـفـَس کشيدن مردم، وسيع الب. آن، به وجود آورده است

، به طور باندهای جنايتکاراندر پايتخت افغانستان ازفراد مربوط ومنسوب به تفنگساالرانِ  پولدار، . ناپذير شده است
. به وجود آمده است که همه روزه  مزاحم مردم و خانواده ها می شوند) organize crime(متشکل و سازمان يافته 

 را دخيل می دانند، درحالی که اين جنايتکاران از القاعده و طالبی پاادثۀ جنايی، منابع رسمی حکومت ، درهرح
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من يقين دارم که دست قسيم فهيم و ديگر جنايتکاران در اين حادثات دخيل است و اينها، . جمع مردم عادی کابل هستند
  »...مجموعاً با وزير داخله همدست می باشند

آقای « : کهگرديد ، دربارۀ تعييناتِ  مصلحتی آقای حامدکرزی، اظهار "نظر" برنامۀ تلويزونی زيرعنوان  يکدر
وعده داد که من باالی کرزی فشار می آورم که ترا وزيرترانسپورت ) احسان جاويد(محقق به دوست و نمايندۀ خود 

 قبول جاويد... خت به من خواهی پرداپنجاه هزار دالرمقررکند،  به اين شرط که بامن تعهد کنی که درهرماه  مبلغ 
پيمان  مقررشد و به اساس همان وزير ترانسپوت به حيث  - بی چون و چرا- حامدکرزیکرد و به امر و هدايت 

    : اضافه کردسخن گوی » .  می انداختمحقق، تا وقتی که وزير بود، ماهانه پنجاه پنجاه هزار دالر درکيسۀ محکم
به همکاران خود " پاداش" مهورمملکت ما، فساد اداری را به حيث طوری که همه خبردارند، حامدکرزی، رئيس ج«

ازخود راضی نگه دارد، شخصِ  پاک نفسی ) برای روز مبادا(  ملت را حزب افغانوی برای آن که . پذيرا شده بود
د ، از ی خود ايستاد کرده بوپا را که وزارت ماليه را درقسمت باالبردن ظرفيت های کاری ، به  احمدزیمانند آقای

وزارت ماليه برطرف کرده، انورالحق احدی را به جايش تعيين نمود؛ شخص آلوده يی که دست به اختالس زد  و 
حامدکرزی در .  حقايق را روشن ساخته است سخن گویبلی،. ».فساد اداری در وزارت ماليه به اوج خود رسيد

 های کثيف در بــِده ِبــِستانآيا بدونِ  « : ه، به جواب اين پرسش ک"بازارهفته" مصاحبۀ خود با متصدی مجلۀ 
بــِده بستان ها و معامالتِ  کثيف کامال « : ، درپاسخ گفته بود که» وارتخانه های شما، کارها پيش نمی رود؟ 

  !! »ًضروری هستند
شدنِ  ضعف اداره، فساد اداری، بحرانی « : ، نويسنده ومحقق افغان در اسلو، نگاشته استحمزه واعظی  آقای 

شرايط امنيتی، گسترش فقر وبيکاری، بی عدالتی و ناکارآمدی دراجرای برنامه های اجتماعی وعقيم شدنِ  روند 
دموکراسی درکشور ازيکسو، دولت را درحوزۀ داخلی  بابحران اعتماد مواجه کرده است و ازسوی ديگر، موقعيت 

اين دولت را درميان رقبای منطقه يی و "  امینظ -سياسی"استراتژيک ، صالحيت مديريتی و خالقيت و ابتکار
  » . ..حاميان بين المللی متزلزل نموده است

*****                                                                    
است، يکی "   افتضاح آميزشکستِ  و نا اميدی، عصبيت"  که عالمۀ مخلوطی ازمانـَـورهای اخير کرزی  درسلسلۀ 

 عليه امريکا است که عاقبتِ  شوم غيرتِ  افغانی و به جنبش آوردنِ  احساسات مردمم تحريک کردنِ  ناجوانمردانۀ ه
بامن دست « : ، گفتُتــندوی به يک عده از برادران سلحشور خوستی ما پس از بيانات . و خطرناکی خواهدداشت

توجه کنيد که وضع ما « : عده از اقوام  گفتو در محضر يک » !بدهيد که خارجی ها را از کشورخود  بکشيم
اليم که کرزیء ما ح، خوشبلی. » ...طوری شده که ما اصالً  درکشور خود مهمان هستيم و خارجی ها صاحبِ  خانه

اين حرف ها را ياد داشته است ، ولی مغموم هستيم که اين طفلکِ  تازه به حرف آمده، در طول هفت سال نه تنها دم 
وطن را دراعماق بدبختی ) يعنی با دزد سرجوال را گرفته( ه با پريزيدنت بوش همکار و همنوا شده فروبسته، بلک
  !فروبرده است

مصر  مفتی اعظــــم االزهرهای بيجا و کودکانۀ کرزی، دراز کردن دستِ  تمنايش به سوی مانور  يکی ديگر از 
وحيد مژده، که گفته می شود درمسايل سياسی آقای .  استمخالفان کرزی و دولت کرزیبرای ميانجی گری بين 

و ( نفوذ شيخ طنطاوی برگروه طالبان، درحدی نيست که بتواند ايشان را به گفتگو : افغانستان تخصص دارد، می گويد
هدف خاصی که کرزی می خواهد باهمکاری  وقدرتِ طالبان، به آن برسد و آن هدف در درجۀ اول  بيرون راندنِ  

نه برای حفظ استقالل افغانستان، بلکه صد درصد به منظور کثيف و وقيحانۀ بقای  -افغانستان است قوای خارجی از 
زيرا طنطاوی خود مورد اعتماد طالبان . تشويق کند و راضی سازد) »تايپست « - خود و برادران اش برقلۀ قدرت

تالش و درخواست وعذر وزاری ومن به عرض دوستان و آقا ی کرزی می رسانم که طالبان بدون تب و »  .نيست
 کابل، در آرزوی خارج شدنِ  قوای خارجی از افغانستان هستند، ولی نه به خاطربقای آنچنانیءرئيس جمهور 

 خودش عافيتاجنبی که صرف (  که در اثر سهل انگاری وعدم دقتِ  ملت، و همکاری اجنبی ميکروبِ  زننده يی
 ما جاگرفته ، برای تخريب قلب ملتِ  فقير و بی چارۀ افغان تار می  های مردمُشــش، در )ه استدمطمح نظراش بو

، بلکه طالبان اهداف خود را دارند و به شدت درآرزوی خارج شدنِ  قوای خارجی هستند تاخود شان و ...دواند
 را دررأس) نوعِ  قرون وسطايی(  شان قدرتِ  تخريبی شکست نا پذير  عربستانی وچچنی ، پاکستانیحواريون 

  ...به دست آورندُکـل، در رأس افغانستانِ  عزيز دولت و به طور
 کرزی، باآلخره به اوج خود می رسد و رؤيا های نفسی و شيطانی است حامد کرزی که محرک آن    مانورهای

 !... يعنی به روسيۀ امروز  و اتحاد شوری مضمحل شدۀ ديروز  پناه ببرد، مرجع اميد خودسعی می کند به آخرين 
 و اولواالمر  بود، و امروز صدراعظم مقتدر و رئيسِ  کاجی بی درآن زمان  پوتينرف با اين تفاوت که ص

  ...اولوالعزم
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  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکا
 maqalat@afghan-german.de 

رابرسينۀ برژنف پليد » دآزادی لمر«  خاينِ  وطن فروش هم مدال ببرک کارمل  خوانندگان عزيز توجه فرمايند که 
ويرانگر کاخ اميد مردم   (پريزيدنت بوشرا برسينۀ » یامان اهللا خان غاز«   که مدال کرزینصب کرد، مانند 

 درگردن يانصب نمود ) افغانستان و ايجاد کنندۀ هرج ومرج و تعصبات وبی اعتمادی وفسادِ  دامنه دار درآن کشور
، وطن وهموطن و افتخارات معنوی مانند حامد کرزی، برای رسيدن به اهداف خود، ببرک کارمل... اش آويخت
که در اثرهمان ارتباطاتِ  خاينانه، روس ...را زيرپا کرده، از اتحادشوری کمک خواست و دعوت  اش کردافغانستان 

ً  : مادی ومعنوی( ها به افغانستان هجوم بردند و خسارات زيادی  به کشورما ) بيش ازهشتصد بيليون دالرجمعا
  .رسانيدند 

حامدکرزی به همان سياست « :  با روسيه ، می نويسد با اشاره به نزديکی حکومت افغانستانهشت صبح،  روزنامۀ 
درنظر نويسنده، دولت افغانستان پاره يی از سياست ها » .قديم نزديک می شود که سر سردار داؤودخان را برباد داد
د بی توجه به اين که روسيه نمی تواند با فرستادنِ  چن... و اشتباهات گذشتۀ اين کشور را دوباره به اجرا می گذارد

  .فروند جنگنده ، نيازمندی های نظامی، اقتصادی و بين المللی افغانستان را برآورده سازد
نوشته است که ممکن است حامد کرزی مانع بالقوه برای رسيدن آمريکا به اهدافش تلقی روزنامه نيويورک تايمز 

اد در دولت حامد کرزی سبب مقام های آمريکايی می گويند، گسترش فس:  دراين مقاله می نويسدهلن کوپر. شود
 مقام نيويورک تايمز،به نوشته . افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر و همچنين افزايش فعاليت مجدد شورشيان شده است

  . می دانندمجزا از موضع دولت جورج بوشهای قصرسفيد موضع دولت جديد آمريکا را 
  ُپستاميدی بردوام کار و رسيدنِ  دوباره به.. .، اظهار داشته است که چون شخص حامدکرزیوحيد مژدهآقای 

، از خود چهرۀ مستقل وملی برای آينده  با اتخاذ سياست های مقطعی و موضعیرياست جمهوری ندارد، سعی می کند 
  !ترسيم نمايد

دامن آقای کرزی، خود را بر پراشوتِ  امريکا بسته، در : ، عضو پارلمان افغانستان اظهارداشت کهآقای سلطان زوی
 که می خواهد اياالتِ  متحدۀ امريکا مذبوحانه استرويکرد کرزی به طرف روسيه ، يک حرکتِ  . روسيه می اندازد

  . را بترساند
تغيير کلی سياست آقای کرزی نه به نفع مردم افغانستان و نه ... «: ، عضو ولسی جرگه ميگويدگل پاچا مجيدیآقای 

حالی که امريکا و جامعۀ جهانی حضورنظامی و اقتصادی در افغانستان دارند، در...  تمام می شودآقای کرزیبه نفع 
حکومتِ  آقای کرزی و کابينۀ وی . .. رويکرد  آقای کرزی به روسيه، بی ثباتی و نا امنی را در کشور ايجاد ميکند

درطول « : نان گفتوی همچ» .بايد ادارۀ وی از مردم افغانستان عذرخواهی کنددرمدت هفت سال، ناکام ماندند و 
  ». حکومت آقای کرزی، فقر و بيکاری درکشور زياد شده رفت و دامنۀ نا امنی ها به سرعت به پايتخت رسيد

*****                                                                           
 بين دوعنصر ناخلف است که هردو ايسهمق  فقط يک نکتۀ ديگر باقی مانده است که دراخير بايد عرض شود، وآن، 

 کمونست بود، به ببرک کارمل): ظاهرًا مسلمان(حامدکرزی و ) کمونست(ِ  ببرک کارمل: به روسيه پناه بردند
کمونست بودنِ  خود علناً  افتخار می نمود و برای تحقق يافتن و رسيدن به همان اهداف، به اتحادشوروی پناه برد و 

، کسی بود که به اسالميت خود می نازيد حامد کرزیاما ... ت مرگبار آن حرکت، دقيقًا مطلع نبوداتکاء کرد و از عاقب
 درجامعۀ بشری هستند ، انس گرفت و همکار و سرسپردۀ افراطی ترين مسلمانانو به همين آرزو، با طالبانی که 

، به کرزی رو آوردند، وی رياستِ  اما وقتی که طياراتِ  حکومت بوش طالبان را ازقدرت خارج ساخته. شان گرديد
و ظاهرًا به خاطر ساختنِ  يک نظام اسالمی،  يک عده مسلمان نمايان را که هرگز .  رابا افتخار پذيرفتچنان دولت

سابقۀ درخشانی نداشته اند، جمع کرد و هدف اش آن بود که يک حکومت  دينی و اسالمی بسازد و شريعت اسالمی 
 منافات دارد، باهردوچشم قبول افراطیاما نظام ديموکراسی را که از چندجهت با اسالمِ  را صد درصد تطبيق کند، 

و .  هجوم يک عده از کمونستان را در کابينه و پارلمان پذيرفت و دم نزدحکومت مستر بوش،کرد  و به حکم 
 و دزد و فريبکار بود درطول دورۀ حکومت خود هم ناظر و همکار و حامی ده ها انسان متقلب،  کذاب، رشوه خوار

اما باآلخره، وقتی که کرسی خود را  لق ديد، بدون حتی يک لحظه تفکر به گذشتۀ خونين کشورش، به همان ... 
صيبت عظيمی را بر وطن اش و مردم و مروسيه پناه می برد که سوابق آن را می دانست و پوره آگاه بود که چه 

حاال شما بفرماييد که کدام يک از اين دونفر، ... اش را پامال نمودمظلوم افغانستان نازل کرد و افتخارات کشور
  است؟بيشترمقصر

  
  پايان

 
 


