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  ست یداد زكیگفتم كھ برتوب یبا ن

  ستیاد زچیچ زبان نالھ وفریھ یب

  د ند مرا یبر یگفت زشكر لب ین

  )موالنا(. ستیتوانم زیاد نمینا لھ وفر یب

  

 یحرفھا، د درد دلیبا را شمایز، شود؟ینشانھ گرفتھ م چرا انگشت ملت بطرف تو! جمھور رئیسمحترم 

جنگ  زورمندان و یھا یگریوحش تاراج و، دهیمشقت مردم ستمد بت ویمص، اندوه ملت غم و، ناگفتھ

 کشتار قتل و، انیزورگو یبار و بند یب و یستمکاری، زیقانون گر و فسادی، چپاول مل و چور، ساالران

م یصم کھ ازیزمان تا. دیبدھ بازخواست قرار مورد بازپرس و را ن حقوق بشریناقض جنگ افروزان و

قضاوت  از و ملت شمارا رھا نخواھد کرد د وییننما یده گیت رسین جنایبھ ا، ایر و بدون تظاھر قلب و

  . دید انجام بدھیخواھیت با شماست کھ چھ میاکنون صالح. بود یامان نخواھ در زیخ نیتار یفردا



  ھم بگرییم  بھ زندانی بیا با تو گریانی بیا با ھم بگرییم

  پریشانی بیا با ھم بگرییم مردم فقر ھم مانند من در تو

  تجمالت قدرت و

ھارون بھ قصد  بود و طبق عادت بھ قبرستان رفتھ یروز. نشست یقبرستان م شتر وقتھا دریبھلول ب

  ؟یكن یبھلول چھ م: دیپرس، دیچون بھ بھلول رس، كرد یمحل عبور مشكار از آن 

دارند و نھ  یند و نھ از من توقعینما یمردم را م بتیآمده ام كھ نھ غ یدن اشخاصیبھ د: بھلول جواب داد

 . دھند یت و آزار میمرا اذ

 ؟یدھ یمرا آگاھ، این امت و صراط و سئوال و جواب آن دیاز ق یتوان یا میآ: گفت ھارون

آن آتش نھند تا سرخ و داغ  بر ند و تابھ ایین محل آتش نمایا در ن خود بگو تایبھ خادم: بھلول جواب داد

 یا: آنگاه بھلول گفت. گذاردند تا داغ شد آن آتش افروختند و تابھ بر یھارون امر نمود تا آتش. شود

م و آنچھ خورده ام و ھرچھ ینما یم یمعرفستم و خودم را یا یم ن تابھیا یبرھنھ رو یمن با پا، ھارون

و  یكن یو خود را معرف یمانند من برھنھ نمائ خود را ید پایسپس تو ھم با م وینما یده ام را ذكر میپوش

 !یذكر نمائ یده ایخورده و پوش آنچھ

 . سركھنان جو و  - بھلول و خرقھ : گفت یستاد و فوریبا تابھ داغ یآنگاه بھلول رو. ھارون قبول كرد

ً پا ن آمد وییپا یفور نكھ خواست خود را یبھ محض ا، دیش نسوخت و چون نوبت بھ ھارون رسیابدا

امت بھ یجواب ق سئوال و، ھارون یا: پس بھلول گفت. ن افتادییش سوختھ و پایپا، نتوانست كند یمعرف

 یكھ پایکسان بگذرند و ندارند آسوده بھره ییایتجمالت دن ش بودند و ازیكھ درو یآنھا، ق استین طریھم

  . ندیبھ مشكالت گرفتار آ، ا باشندیبند تجمالت دن



 اند؟؟؟ مقصر، یچپاول مل و یفعل ینظم یب در شتریب ھایک

  
  نمیب رنگت زرد و دلت پردرد نمیب سرد وطندار یاجاقت ا      

  نم یھمھ را قاتل و نا مرد ب یریبدست مشت اوباشان اس      

 یمقامات امروز ھ بریتک، زیمبالغھ آم یگزارشھا، دل خوش کننده یمحاسبھ ھا، دادن شعار، گفتنسخن 

در  یتیتابع ی اشخاص دویجابجا، جاسوس روزگزران ع پول بھ چھاریتوز، جنگ یکش دادنھا، دولت

، دهیبستن و کشتن ملت ستم د، بردن، بت مردمیرنج و مص -درد گانھ بودن ازیب، یامور دولتدار

شده  ین حد بحرانیکشور تا ا یتین باره كھ چرا اوضاع امنیو افسوس خوردن در ا، جھینت یبمباردمان ب

ن آتش یكنند ا یم یكھ در افغانستان زندگ یرا ھر كسیز، جز تكرار مكررات نخواھد بود یزیاست چ

ت یریبا مددولت . كند یند و با گوشت و پوست خود آن را احساس میب یآن را م یجھنده و شعلھ ھا

ک بھ مرگ را دوباره زنده كرد و جنازه یطالبان نزد، ر خودیھ ناپذیتوج یھا یو ندانم كار، فیضع

  . دیدم ین كالبد فساد و تباھیبھ ا ید و جان تازه ایرون كشیزم را از تابوت بیشده ترور یمتالش

كاران و یم بیعظقافلھ ، شود یان دولت بلند میاز حلقوم ناراض، طالب و مال عمر یامروز صدا

گذشتھ توجھ جدی بھ  یدرطول سال ھا. دھند یسرخوردگان جامعھ كار ستون پنجم طالبان را انجام م

، بیکاری، بازسازی در مجموع صورت نگرفتھ و بھبود در وضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد

ردم اشاره کرده و از نبود اشتغال از مواردی است کھ می توان افزایش فاصلھ و شکاف بین دولت و م

سال . سوی دیگر زمینھ ناامنی و افزایش حمالت انتحاری را فراھم نموده و بھ سوی نا امیدی می کشاند

گذشتھ وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم بود بھ دلیل اینکھ ناامنی از مناطق جنوب بھ سایر نقاط 

مردم از فقر و بیکاری در وضعیت نامساعدی  وضعیت اقتصادی ھمچنان نا بسامان و، امن کشانیده شد

طبق آمار منتشر شده نود و سھ درصد ، کشت و قاچاق مواد مخدر ھمھ سالھ افزایش یافتھ. قرار داشت



و دسترسی مردم بھ معارف و  در زمینھ ھای مخابرات. مواد مخدر جھان را افغانستان تولید می کند

در مقایسھ با احتیاج ) معارف، صحت، مخابرات(مواردی صحت افزایش داشتھ و موفقیت نسبی در چنین 

ن بھ جای ارایھ ارقام بلند و باالی فرضی یو نیازمندیھای مردم بسیار ناچیز است کھ امید است مسوول

حیف و میل و مصارف بی مورد بیت ، ناکارآمدیھا، وساختگی بھ رفع مشکالت توجھ نموده یا بھ شکستھا

ایھ ی چنین گزارشی از سوی وزیران کھ خودشان را دلسوز و کارامد در انظار با ار. المال اعتراف نماید

  . راه را بھ جایی نخواھد برد، عمومی جلوه می دھند و حسابدھی سمبولیک

دولت کشور را با  یجنک ساالران وروزگذران ییزورگو، گرمتاسفانھ فساد درادارات دولتییازطرف د

چالش ھای بی شمار و متعددی از جملھ عدم موثریت تالش ھا و فعالیت ھا مواجھ ساختھ و تاکنون دولت 

عملکرد دولت در این مدت برای ریشھ کن شدن فساد . نتوانستھ این بحران را از پیش روی خود بردارد

اقدام بھ ، دت برای مبارزه با فساد اداریرئیس جمھور در این م. در ادارات ناکارآمد و نا کافی بوده است

اما این کمیسیون بھ جای این کھ در ، مبارزه با فساد اداری و اصالحات نمود یشینما یایجاد کمیسیون ھا

اکنون خود نیز بھ منبعی بزرگ برای فساد مبدل گشتھ ، راستای کاھش فساد در ادارات کشور موثر باشد

  . است

علی رغم میلیارد ھا دالر کمک جامعھ : کرد بود اعالم یقبل یگزارشی ھادر) یونیما(دفتر ملل متحد 

ت یعلی رغم موجود. کنند  د زندگی مییدرفقر شد پنجاه درصد مردم ، گذشتھ یجھانی طی سال ھا

 خشونت و فعالیت دھشت افکنی، شورشیان سرکوب نشدند،  خارجی درسال  دولتی و نیروھای نیروھای

  . افزایش یافت

مشکالت امنیتی  اما، ستین ش آمده است شمال و غرب کشور ھمچنان از ثبات الزم برخوردارگزار در

تحت تاثیر فعالیت شورشیان  ھای جنایکار ارتباط دارد و جنوب و شرق افغانستان عمدتا بیشتر بھ گروه

درصد ٢٧  ھرچند زنان ، بود پیشرفت حقوق بشر در سال قبل بسیار محدود. مخالف دولت قرار دارد

ای رو  ھنوز زنان با چالش عمده، درصد کارکنان زن ھستند ٢۶  کرسی شورای ملی را بھ دست آوردند و

بامیان در  مقام والیت و در گزارش با تاکید بر اینکھ در حال حاضر وزارت امور زنان. بھ رو ھستند

اند و زنان یک سوم  فعال درصد زنان افغانستان ازنظراقتصاد ٣٨  گفتھ شد کھ ، باشد اختیار زنان می

از  از خشونت برضد زنان بعنوان یک مشکل یاد و گفتھ شده کھ در بیش. کنند مردان حقوق دریافت می

  . خشونت علیھ زنان مربوط بھ اعضای خانواده است، ھ ھایدرصد دوس ٨٠ 

دا كند یادامھ پن صورت یت بھ ھمیھرگاه وضع. ل شده استیزم تبدیبھ مشكل بدتر از ترور، یكاریپرابلم ب

 یمھاجرت ھا. . . ھ خواھد شدیاز شھرھا از نسل جوان كشور تخل یبرخ یو حت ھ ھایا زود قریر ید



. است یت زمامداران فعلیو محكوم یھ در واقع سند رسوائیھمسا یكار بھ كشورھایجوانان ب یدستھ جمع

ا با یآورند و  یم یرو ییم جنایجراا بھ زرع و قاچاق مواد مخدر و انواع یمانند  یم یكھ باق ییو آنھا

از  یكیما امروز با . زم را گرم تر خواھند كردیبازار ترور، و آشوب طلب یشورش یوستن بھ گروھھایپ

ان و انكشاف یب یو آزاد یدموكراس یكھ بر خالف شعارھا یدولت، مین دولت ھا روبرو ھستیت تریكفا یب

 یداند و بھ حل مشكالت عاجل آنھا نم یمردم متعھد نمخود را در برابر خواست و اراده ، یاقتصاد

  . پردازد

ل یگر تبدید یكشورھا یت بزرگ مال التجاره مصرفیکشور را بھ مارك، نظام اقتصاد بازاروتجارت آزاد

زاصول ین دولت ھا نیتر یر مردمیدرغ یحت. را بھ حالت احتضار رسانده است یكرده و اقتصاد مل

كھ اكثر یگردد درحال یت میرعا یبھ عنوان دو اصل مسلم حكومت دار یاسیت سیو حاكم یمنافع مل

ً واژه ھاین دو اصل مغایبا ا، یدولت فعل یاجراآت وعملكردھا ، یل منافع ملیازقب ییرت دارد و اساسا

. ف نشده استیتعر یتا ھنوز بھ روشن، ط افغانستانیق در شرایقابل تطب یدموكراس، زمیترور، تیحاكم

ان و رقص و یب یشعار آزاد، كنند یم یصد نفوسش در فقر مطلق زندگیك بھ شصت فیكھ نزد یدركشور

در ، دیام خواھد بخشیرا الت یمل یك از زخم ھا و جراحت ھایكدام ، یریو تصو یصوت یآواز رسانھ ھا

و در ، ردیرشوت بگ، مجبور است، شتین حداقل معیو تام یادامھ زندگ یكھ كارمند دولت برا یكشور

بدون پول حل و فصل  یھ ایچ دوسیمانده و ھ یآن باق یرترازویفقط تصو، محاكم از عدالت و انصاف

ق یک دھھ تطبیک بھ یدرنزد!  یبل. توان باور كرد كھ مردم درشكنجھ وعذاب نباشند یشود چگونھ م ینم

ت یو نھ امن یمالت ینھ امن، یت جانیاكنون افغانان نھ ازامن، در افغانستان ییكایآمر یصلح و دموكراس

  . برخوردار ھستند ییقضا

ن باور ید شده اند و بھ ایز ازدولت ناامیبلكھ مردم کشور ن یھ گذاران خارجیل نھ تنھا سرماین دلیبھ ھم

ً غیتقر یده اند كھ اصالح امور مملكت در چارچوب نظام فعلیرس   . ر ممكن استیبا



  
ھم  ین نظامیان و مسوولیوال، رانیتا وز یدولت ازکرز یستم عمومیس، ده شودیشید اندیبا یگریچاره د

شود و نظام  ید بازنگرین بایقوان. از داردیق نیعم یك خانھ تكانیبھ  یت ملیداخلھ وامن، از وزارت دفاع

د توسط یبا، در كشور یخارج یروھایحضور ن. ل گرددیمختلط تبد یك نظام اقتصادیاقتصاد بازار بھ 

كتھ شده ید یاست ھایكھ محصول س ینظام طبقات یع جامعھ بسویاز حركت سر. قانونمند شود، پارلمان

ك وقفھ یپس از  یر بنائیو ز یانكشاف یبعمل آمده و پروژه ھا یریبھ سرعت جلوگ، ھاست یتوسط خارج

  . دست گرفتھ شود یگر رویر موجھ بار دیو غ یطوالن

با ، یكاریرشد فقر و ب، از داردین یاقالنھ ترر عیبھ تداب، تیو استقرار نظم و امن، حل مشكل مواد مخدر

ر یدر غ، قاطعانھ كنترول ومھار شود، یك پالن انكشاف ملیدست گرفتن  یمت ممكن و با رویھر ق

كھ با فرھنگ و جامعھ  یھمھ كسان. آبرومندانھ است یات حاكمھ كابل استعفایھ یگانھ راه براینصورت یا

تواند بھ طوركامل برسراسر كشور   ینم یكردند كھ كرز  یم ینیب ش یما آشنا بودند از ھمان آغاز پ

اكنون در افغانستان . رو شد  با شكست رو بھ یگاه كرزیم جایتحك یھم برا كایآمر یھا تالش. حكومت كند

  . ت قدرت دولت وجود داردیمشروع یمشكل جد

ن ابتكار عمل یا. ھا است  ان افغانیو گو م گفت یدرافغانستان ضرورت برقرار یاز كنونین نیتر  یفور 

ً دشوار است  شیع پیوقا ینیب ش یپ. ردیصورت گ د تحت نظارت سازمان مللیبا با اضافھ  یحت. رو واقعا

ً شكست میمعلوم ن، گر ناتو بھ افغانستانید یرویشدن ن  . ر؟یا خیخورد یست طالبان واقعا

ھای  اوبا سختی. گذشتھ دوران بسیارسخت و دشواری را پشت سر گذاشت یرئیس جمھوردرسال ھا

مطالبات بیش ازتوان و ، انواع حمالت تروریستی نسبت بھ خود ومردم کشور، فراوان داخلی و خارجی

تقابل مردم با نیروھای ، تروریسم داخلی، مواد مخدر، بیکاری، امکانات موجود درکشورازجانب مردم

رو بود و  بھ و دھھا مورد دیگر رو یجھاد یم ھایھای معقول وغیرمعقول تنظ خواھی سھم، آیساف و ناتو



ھای اخیر وی درمواجعھ با  گیری ھرچند موضع. ھمین امر موجب کاھش اقبال مردم نسبت بھ اوشده است

اعتراضات مردم درحمالت نیروھای ائتالف و کشتھ شدن غیرنظامیان قدری بھ بازسازی چھره وی 

اما بخشی از تبلیغات بر ضد وی از جانب کشورھایی است کھ در افغانستان حضور نظامی . کمک کرد

  . دانند کرزی مرتبط می یھای اخیر خود بھ ضعف کار ھای سال دارند وناکامی

مرتجع و بدوی طالبان شد ، تجربھ دخالت امریکا درافغانستان اگرچھ منجر بھ ساقط کردن حکومت سیاه

مایوس و ناراضی وازکشتارھای ، دت ازعدم بازسازی اقتصادی کشورورشد نا امنیاما امروز افغانھا بش

کرزی درکشوری کھ اختیارات امنیتی آن در کنترول . ھوایی غیر نظامیان توسط ناتو خشمگین ھستند

ناتوبوده و دولت درکابل اصوال توان و امکانات و اختیارات کافی و متناسب با مسوولیتش برای برقرار 

ابزاری برای ، و حتی جز اعتراض و شکوه و شکایت بھ حمالت امریکا، منیت نداشتھ استکردن ا

  چگونھ میتواند مسوول بی ثباتی ھا باشد؟ ، متوقف کردن این حمالت ندارد

دولت کرزی کھ بودجھ محدود چند صد میلیون دالری وحداکثرچند میلیارد دالری دارد وکمک ھای بین 

بھ دولت وی توسط نھاد ھای بین المللی وعمدتا برای حقوق و دستمزد کارکنان المللی نیز بھ جای تحویل 

فساد  دولت چگونھ می توانستھ است اقتصاد افغانستان را بازسازی کند؟، خود این نھاد ھا صرف می شود

اداری ودخالت دولتمردان در قاچاق مواد مخدر نیز درکشور مختص و محدود بھ کرزی و دولت وی 

چرا کسی سوال نمی کند کھ ، نخواھد بود واگرقراراست مواد مخدر دلیل متھم کردن کرزی شودنبوده و 

میلیون کیلو رسیده  ٨ت امریکا سال بھ سال افزایش یافتھ و بھ فراتر از یتولید مواد مخدرچراھم درموجود

گیرد کھ  است وھم چرابیشترین تولید تریاک و ھرویین درھلمند یعنی قلب مواد مخدرکشور صورت می

  . بیشترین تمرکز نیروھای انگلیس و ناتو درآنجا است؟

، رئیس جمھوری افغانستان، را روزنامھ آمریکایی نیویارک تایمز نوشتھ است کھ رئیس دفتر کرزییاخ

دستیار ارشد کرزی از فدا حسین ، این روزنامھ نوشت کھ عمر داوود زی. از ایران پول دریافت می کند

داوودزی این پول را در داخل ھواپیمای . در کابل بھ طور مستقیم پول گرفتھ است سفیر ایران، مالکی

نویسنده گزارش . حامل کرزی در جریان سفری بھ ایران در ماه آگست سال گذشتھ میالدی گرفتھ است

پول واحد اروپا بوده کھ درمیان چندین پاکت بھ صورت ، افزوده است کھ این پول اسکناس ھای یورو

نیویارک تایمز افزوده کھ یک مقام دیگر افغان تایید کرده است . پالستیکی بھ داوودزی داده شد یک بستھ

این روزنامھ از منابع . . . کھ رئیس دفتر کرزی یک بکس بزرگ پر ازپول را بھ خانھ خود برده است

دن مختلف نوشتھ کھ این پول بخشی از پولھای ایران است کھ بھ صورت سری و مداوم برای خری

نیویارک . صداقت و وفاداری داوودزی و تامین منافع ایران در کاخ ریاست جمھوری بھ کار می رود



، تایمز افزوده کھ عمر داوودزی و حامد کرزی بخشی از این پول ھا را بھ شماری از اعضای مجلس

در روابط  این روزنامھ نوشتھ کھ ایران تالش دارد. رھبران قومی و حتی فرماندھان طالبان می دھند

یک مقام غربی بھ نیایورک تایمز گفتھ کھ ایران . دولت افغانستان و آمریکا و سازمان ناتو درز ایجاد کند

بھ رئیس جمھوری می دھد و وظیفھ داوودزی این است کھ منافع ایران را " رشوه"این پولھا را بھ گونھ 

  . در کاخ ریاست جمھوری افغانستان حفظ کند

اما تاکید کرده ، از نماینده ایران پول نقد دریافت کرده، کرده است کھ رئیس دفتراو رئیس جمھوری تائید

ستھا یکرزی در جواب بھ یکی ازژورنال. بھ طور رسمی وازمجرای قانونی داده می شود، کھ این پول

این قیمت را ھر . . . وطن دوستی قیمت دارد، در کشورھای فقیر، در کشورھایی مثل افغانستان: گفت

بھ شدت دفاع کرد ، او از داوودزی کھ با اتھامات روزنامھ نیویارک تایمز روبرو شده. وز می پردازیمر

رئیس جمھور . باعث شده تا نیویارک تایمز او را ھدف قرار دھد، و گفت کھ وطن دوستی رئیس دفتر او

ھ جمھوری کشورھای متعددی بھ افغانستان پول نقد کمک کرده اند ک، گفت کھ ظرف نو سال اخیر

گاھی ، گاھی پنج صد ھزار، سالی یک بار یا دو بار، ایران. اسالمی ایران نیز ازاین جمع مستثنا نیست

  . بھ امر من این پول را می گیرد، رسمی است و داوودزی، این کمک. ششصد ھزار یورو کمک می کند

 یافغانستان دستور آزادس جمھور یكھ رئ مشخص شد، كسیل یكیت ویبراساس اسناد فاش شده سا

كا بودند را صادر یتحت امرآمر یروھایتحت حبس ن ان مواد مخدر كھیتكاران خطرناك و قاچاقچیجنا

 یس جمھورولویاند كھ آنھا بارھا رئ اعالم كرده ییكایمقامات آمر، ن اطالعاتیبراساس ا. كرده بود

. مورد سرزنش قرار دادند، سھ سالھ یانزم ك مقطعی یان طین زندانیا یل دستور آزادیسارنوال را بھ دل

ن یا یالدیدراگست دوھزارونوم، كایر آمریسف معاون یبراساس اطالعات منتشر شده واظھار نظرھا

ش از محاكمھ صادر كردند و اجازه یان را پین زندانیا یآزاد آنھا دستور یموضوع مطرح شد كھ ھردو

 یھا تیگر فعالیآزاد شوند و بارد، یمحاکم داخلك یحضوردر  یبدون حت ن افراد خطرناكیدادند كھ ا

افراد  نیا یآزاد، ما بھ دولت افغانستان یات و اظھار نگرانیبھ رغم شكا. رندیرا ازسربگ شان یرقانونیغ

ل ین كشوررا دراپریا یس مرزیپنج پول یكھ حامد كرز ن اسناد عنوان شدیدرا. ادامھ داشت

كردند وبھ شانزده تا  ین درموترخود حمل میلوگرام ھروئیست وچھاركیکصدوبیكھ  یالدیدوھزارونوم

ھ یشخصا دردوس ین عنوان شد كھ كرزین اسناد ھمچنیدرا. دیبخش، ھجده سال زندان محكوم شده بودند

  . انش دخالت كرده استیازحام یكیك ثروتمند و یھ پسر یمربوط بھ مواد مخدرازجملھ دوس یھا



  
نانھ یکوتاه ب یگذارد وباعملکردھایرپا میراز یشھ منافع ملیھم یمقطع یس جمھورمتاسفانھ بازدوبند ھایر

اند  یس جمھورمتکیتعداد کھ بھ ر. ساختھ است یھاراناراحت وعصبان یوزودگذر ھم ملت وھم خارج

تجارت ، عامھ ییل دارایف ومیح، یبھ قانون شکن ین ھراسیدرھمھ اموردست بازداشتھ وبدون کوچکتر

  . ثروت مشغول اند یروجمع آورمواد مخد یدرد سر یب

حق  زین یکس و را بھ مصرف رساندند یونھا افغانیلیچپاولگران م یاست جمھوریان انتخابات ریجر در

  د؟ یکجا بدست آورده ا ن ھمھ پول را ازینداشت کھ بپرسد کھ شما ا سوال را

نھم یا نمود ویمنتشر ممصارف مالی نامزدھای انتخابات را  از پانزده روز ھر کمیسیون انتخابات در

 . اول پانزده روز

ون یلیصد م یحدود مصرف پول قرار داشتھ و نظر فھرست نامزدھای انتخابات از صدر عبدهللا در

  . دینخست بھ مصرف رسان پانزده روز در یافغان

  . ف دومیرد در، ظرف پانزده روز پنج میلیون افغانی در ھشتاد و حامد کرزی با مصرف بیش از

  . سوم، ھفت میلیون افغانی با مصرف سی و، جالل کریمسید 

  . چھارم، بیست و شش میلیون افغانی با مصرف بیش از، میرویس یاسینی

  . پنجم، یازده میلیون افغانی با مصرف بیش از، ھدایت امین ارسال

  . ششم، نومیلیون افغانی بیش از - پانزده روز انتخابات در یکی ازدو نامزد زن در، فروزان فنا

 . ھفتم، دیگر نامزدھای انتخابات با مصرف نزدیک بھ ھفت میلیون افغانی اشرف غنی احمدزی از

امنیت ربانی  مارشال فھیم وزیر، کھ کابل شاھد جنگ ھای تنظیمی بود یفیزمان حکومت ملک الطوا در

 جبھات کابل وبود و نیز سمت معاونت نظامی احمد شاه مسعود را بھ عھده داشت و قوماندان عمومی 

  . م بودیگناھان سھ یب کشتار قتل و و شھر یرانیو م دریبصورت مستق



انتخابات  شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان برنده اصلی در از یکی نشریھ فارن پالیسی در

 انتخابات افغانستان نھ کرزی و نھ رقیب اساسی وی عبدهللا برنده واقعی در :افغانستان کیست؟ می نویسد

بلکھ برنده اصلی مارشال فھیم می باشد کھ کرزی اورا بھ حیث شریک انتخاباتی خود تعیین ، خواھد بود

زیرا در صحنھ نظامی افغانستان نقش ، بھ نوشتھ نشریھ ھر کس کھ بھ قدرت برسد مھم نیست. کرده است

 ابات کی خواھد بود؟نشریھ سوال می کند پس بازنده اساسی در این انتخ. مارشال فھیم واضح خواھد بود

بھ نوشتھ نشریھ با درنظر داشت این مطلب کھ امور افغانستان دوباره بدست جنگ ساالران مانند مارشال 

ً ایاالت متحده خواھد بود کھ برنامھء طویل ، فھیم وھمتایان او می رسد بازنده اولی مردم افغانستان و بعدا

  . طرح کرده است مدت را برای تقویھ و تجھیز اردوی ملی افغانستان

نشریھ دربارهء تاریخچھء فعالیت ھای مارشال فھیم درحکومت ھای مختلف در دوره ھمکاری اش با 

احمد شاه مسعود و حکومت برھان الدین ربانی و پس ازآن تشریحات داده و می نویسد کھ مارشال فھیم 

افغانستان ازھر کنار یک وی می تواند دربازی سیاسی شطرنج . با روسیھ دوستی نزدیک داشت و دارد

  . بھ نوشتھ نشریھ ھر جنگ ساالر برای خود یک طرح دارد و طبق آن عمل می کند. نقش را بازی کند

باید برای بعضی سوال ھا جواب پیدا ، قبل از سقوط طالبان وقتی کھ امریکا می خواست با فھیم اتحاد کند

بھ نوشتھء نشریھ فارن پالسیی نقش . مسعود استیکی از این سوال ھا در مورد قتل احمد شاه ، می کرد

اما مقامات اداره رییس جمھور بوش از ، و رفتار فھیم دراین حادثھ و مسایل ما بعد آن قابل سوال است

بھ نوشتھء نشریھ حاال ھم ھیچ ضمانت وجود ندارد کھ . جملھ سی آی ای در مورد آن تجاھل کرده اند

 . م با صداقت علیھ القاعده و طالبان عمل خواھد کرداردوی وفاداربھ اشخاصی مانند فھی

می  ۵فھیم را بھ عنوان معاونش اعالم داشت رادیو آزادی بھ نقل ازخبرگزاری فرانسھ در ، وقتی کرزی

ھای سھ دھھ اخیر افغانستان دریک سلسلھ  فھیم در جنگ، ھای غربی درکابل گفت از قول دیپلمات ٢٠٠٩

ھای حقوق  تطاف اشخاص بھ منظور بھ دست آوردن پول وانواع تخطیھای جنایی ازجملھ اخ فعالیت

ایدی نماینده خاص ملل متحد درافغانستان رییس جمھور کرزی با انتخاب  بھ عقیده کای. باشد بشرمتھم می

ایدی درچندین مالقات کھ با  کای. . . المللی وافغانستان از دست خواھد داد فھیم اعتبارش را درجوامع بین

بعد از آن کھ . اشت از او خواھش نمود تا فھیم را بھ حیث معاون رییس جمھور انتخاب نکندکرزی د

ً از این انتخاب کرزی متاثر است  کای، اش را اعالم نمود کرزی نامزدی ایدی بیان داشت کھ او حقیقتا

ایدی  ھای بین المللی در برابر این انتخاب کرزی خیلی جدی خواھد بود و نگرانی کای العمل وعکس



سازمان ملل متحد آرزو . ای برخوردار شد ھای غربی درکابل از حمایت گسترده ھای دیپلمات درحلقھ

  . صحنھ را برای نیروھای جوان و مدرن ترک خواھند گفت داشت کھ جنگساالران

ھای نیرومند جنایی  المللی بھ خبرنگاران اظھار داشتند کھ فھیم و افرادش ھمھ جز گروه ھای بین دیپلمات

حمل و نقل سالح و مواد مخدر دست ، ھا تاراج بانک، ھای اتباع خارجی در کابل باشند کھ دراختطاف می

میالدی د ستور قتل داکترعبدالرحمن وزیر ھوانوردی را صادر نموده ودرقتل  ٢٠٠٢فھیم در . دارند

دست داشتھ ، بھ وقوع پیوست ٩٠ھای  صدھا تن از گروه رقیب در میدان ھوایی کابل کھ در اوایل سال

کرزی با این  - براد ادمز مدیر بخش آسیایی سازمان نظارت برحقوق بشر گفت، رویترز نوشت. است

رود کھ  فھیم یکی از بدنامترین جنگساالران بھ شمار می. افغانستان اھانت کرده استانتخابش بھ 

  . باشد ھا درجریان جنگ داخلی آلوده می ھایش بھ خون تعداد زیاد افغان دست

ھنگام سفرش بھ ، س جمھور کرزىین رئیشیپ ا مسعود معاونیکھ احمدض، افشانموده رآیکس اخیکى لیو

طبق معلومات . با خود انتقال داده بود، ک بکس جاسازى نموده بودیون دالر را کھ در یلیم ٥٢دوبى 

ھ مواد مخدر امارات متحده عربى کشف و یروھاى خاص اداره مبارزه علین پول از طرف نیا، منبع

ھمچنان در . کا دوباره بھ مسعود سپرده شدیجھ مداخلھ سفارت امرین پول در نتیاما ا. بدست آمده بود

ت یى دروالیکایمقامات امر، ل سال جارىیکھ در سال گذشتھ و اوا، علومات منتشر شده آمده استم

طبق معلومات منبع در . س جمھور کرزى دو بارمالقات نموده اندیکندھار با احمد ولى کرزى برادر رئ

زى نگران بھ نمودند؛اما کریگر خود دارى میکدیھ معلومات کامل بھ ین مالقات ھردوجناح ازارایان ایجر

  . ت کندھار باقى بمانندیادى در والیروھاى خارجى مدت زیکھ ن، ن داشتیش بھ ایو تشو، دیرسینظر م

س یرا وى رئیز، خواھد تا با ولى کرزى روابط داشتھ باشدیکا میامر، درمعلومات تازه گفتھ شده است

را بھ نظرآنھا ولى کرزى متھم یز، ى ھا اندک محتاط اندیکایاما امر، تى و متنفذ قومى استیشوراى وال

کس آمده است کھ یکى لیدرراپور و. ز دست داردیبھ فساد ادارى بوده و در قاچاق مواد مخدر ن

ب صورت گفتھ شده یسخن فر، ن ھردوجناحیک سند بین دریدار جانبیبعد از د، فبرورى سال روان درماه

د یطورى بھ نظر مى آ(: شده استى نگاشتھ یکایازقول مقامات امر، درراپور ھاى منتشره. است

ق یکھ ما برحرکات وسکنات نامبرده تاچھ حد مطلع و نظر عم، ن را نمى داندیس جمھور کرزى ایرئ کھ

   ). میبرآن دار



  
 ین المللیب یروھایت نیان ماموریھشدارداد كھ پا یبحران با انتشار گزارش ین المللیھمچنان گروه ب

، ن گزارشیا. منجر بھ سقوط دولت افغانستان خواھد شد، یالدیم دوھزاروچھاردهدرافغانستان در سال 

بھ  یتیت كامل امنیمسئول یبرواگذار یمبن) ناتو( یك شمالیآتالنت یمان نظامیرسازمان پیم اخیتصم

 یژیاسترات یم درراستاین تصمیا. كرده است یرا بررس یالدیم تاسال دوھزاروچھارده یداخل یروھاین

ان اجالس سران یست نوامبر در پاین كشوردر روز بیخروج ازافغانستان وبراساس توافق ناتو با دولت ا

  . تخت پرتگال اعالم شدیپا، سبونیناتو درل

گر فعال ید یطالبان درحال حاضر نسبت بھ ھر زمان، بحران درگزارش خود نوشتھ است ین المللیگروه ب

. كند یت نمیبھ بھبود وضع یكمك، از افغانستان ین المللیب یروھایخروج ن ین مھلت براییتر شده و تع

ان كاستھ یاز شدت مقاومت شورش، ائتالف یروھایات نین كھ عملیبرا یدر دست است مبن یشواھد كم

گر فعال تر شده اند وھم اكنون ید یادآور شده كھ طالبان نسبت بھ ھر زمانین گزارش یدرا. باشد

 ین مدعین گزارش ھمچنیا. شوند یت میكنند ودرآنجا حما یامن درپاكستان استفاده م یگاه ھایازمخف

سقوط خواھد كرد و  یت خارجیافغانستان بدون حما یس جمھورییر یشده است كھ دولت حامد كرز

ازافغانستان موجب بروز  یخارج یروھایخروج ن. طالبان بخش اعظم كشوررا بھ دست خواھند گرفت

ت یجلب حما، شكست طالبان یبرا ین المللیراھبرد ائتالف ب. دركشورخواھد شد یداخل یجنگ ھا

افغان ناكام  یتیامن یروھایت نیبھ نظام و تقو یان ناراضیرو آوردن شورش، انیر نظامیان غیدرم یمردم

  . شده است

در ژه یناتو درافغانستان بھ و یبھ رھبر یشتر ازصدوچھل ھزار سرباز خارجیست كھ ب ین درحالیا 

بحران  ین المللیگروه ب. كنند یان مبارزه میدربرابرشورش، ن كشوریا یو شمال یجنوب یبخش ھا

را مورد انتقاد قرار داده ونوشتھ كھ  یكا با دولت حامد كرزیوه برخورد آمرین در گزارش خود شیھمچن

 یبھ گروه ھا یماندن درقدرت متك یاش دوروبرا یاو را از متحدان غرب، ین كردن كرزیانتقاد وخشمگ



 یرا برا یشتریب ید تالش ھایبا، استین سید كرده كھ غرب درعوض این گروه تاكیا. مختلف كرده است

  . ردیس افغانستان بكار گیاردو و پول، ییت نظام قضایتقو

معتقدند  ییكایمشخص شده است كھ مقامات امر، كسیل یكیت ویسا شده توسط وب د فاشیبراساس اسناد جد

 یزا حمدولین نیش از ایپ. ی فاسد درامورمواد مخدر است زاده ك اشرافی، یبرادرقدرتمند حامد كرز

با ، كند یت میوالیتی قندھار فعال یس شورایكھ بھ عنوان ری، یجمھور كرز تر رییس برادرجوان، یكرز

ن اسناد كھ بھ دنبال یاز ا یكیبراساس . روبود ازجملھ ارتباط با قاچاق مواد مخدر روبھ یمختلف یھا اتھام

، منتشرشد یالدیدر ماه سپتمبر دوھزارونوم ییكاینده امریك نمای، رویگیبا فرانك رو یداربرادر كرزید

، میكن یوالیتی قندھار ھمكار یس شورایبھ عنوان ری یكرز ید با احمدولیكھ ما با یدر حال: آمده است

ن ین اسناد این در ایچن ھم. ل درامورقاچاق مواد مخدر استفاسد و فعا یفرد یرسد كھ و یبھ نظر م

  . شكاك است یفرد یموضوع عنوان شد كھ حامد كرز

نیویارک نوشتھ است کھ آنھا مدارک کافی  یروزنامھ وال استریت ژورنال بھ نقل ازیک سخنگویسارنوال

  . در اختیاردارند کھ نشان می دھد محمود کرزی از پرداخت مالیات طفره رفتھ است

درحالی کھ او ، ن اکنون دوازده میلیون دالر سرمایھ داردیاین روزنامھ نوشتھ است کھ محمود کرزی ھم

کرزی بیست در صد از دارایی . اربوددررستورانی درھمین شھر مشغول ک یالدیک میدر سالدوھزارو

وال استریت . اش را ھم دربرنامھ ساخت وساز خانھ دردشتی در حومھ شھر قندھار بھ کار انداختھ است

نکتھ جالبی کھ در . ژورنال عکسھایی را ھم از این پروژه خانھ سازی درقندھار بھ نمایش گذاشتھ است

س افغانستان با اونیفورم رسمی امنیت کارگران این این است کھ پولی، این عکسھا جلب توجھ می کند

این پروژه خانھ . بھ عھده دارد، پروژه را کھ یک پروژه شخصی و متعلق بھ یک شرکت خصوصی است

سازی کھ محمود کرزی پنجاه درصد در آن سھم دارد کارش با یک قرضھ سھ و نیم میلیون دالری شروع 

ر آمریکا دارد و بخشی از اوقاتش را نیز درخانھ ھایی کھ محمود کرزی در حال حاضرچھارخانھ د. شد

  . در دبی و کابل اجاره کرده می گذراند

او سالھای قبل و پیش ازسقوط . محمود کرزی برادر بزرگتر حامد کرزی رئیس جمھوری افغانستان است

زگشت و سرگرم کار بعد از سقوط طالبان بھ افغانستان با. طالبان درآمریکا بود و تابعیت آمریکایی دارد

یکی ازمھم ترین برنامھ ھای اقتصادی محمود کرزی سرمایھ گذاری و . در عرصھ ھای اقتصادی شد

محمود کرزی تا کنون ظاھرا ازسیاست . احیای کارخانھ تولید سمنت پلخمری در شمال افغانستان است

  . ه استو اقتصادی بود یافغانستان و حاشیھ ھای آن بھ دور و سرگرم کارھای تجارت



  
 یوال یرزیگل آقا ش، درکشور یوسرانجام دولت اسالم یكارآمدن حکومت موقت وانتقال یبعد ازرو

 یزمین ییكایآمر یروھاین فرد بھ نیكترید محسوب شده ونزدین افراد دولت جدیاززمره قدرتمندتر, قندھار

ن فرد ازجملھ یھا نشان داده است كھ ا ییكایدرمقاطع مختلف بھ آمر یرزیگل آقا ش یخوش خدمت. باشد

 یرزیگل آقا ش. كند یكا استفاده میاست كھ از قدرت و نفوذ خود درمنطقھ بھ نفع فقط آمر یافراد نادر

عزل ونصب افراد برعھده داشتھ  یھ جرگھ وحتیلو، یل دولت انتقالیرادركنفرانس بن وتشك ینقش اساس

ودرقندھاروجال ل آباد تحت نفوذ  یبندوباررا ازگوشھ جمع آور یافراد مختلف وب یگرویازطرف د. است

  . كند یخود گرفتھ درمواقع لزوم ازآنھا استفاده م

 یگام ھا, مسلح متفرق یف احزاب وقدرت ھایاست كھ درتضع یبا نفوذ وقدرتمند یاز پشتون ھا یرزیش

 یقبل یل خان والیاسماعدرگذشتھ بارھا  یرزیگل آقا ش. برعھده داشتھ است یت کرزیدرروند حاكم

 یھاین اتھام ازنوع ھمكاریا یدرمواقع یحت. متھم كرده است یرانیا یروھایبا ن یھرات را بھ ھمكار

ن یھرات ازا یقبل یبروال یمختلف ومتفاوت یھ دولت بحساب آمده فشارھایبرعل یواطالعات یحاتیتسل

ران رابھ یكا ایژه آمرینده ویباشد كھ بعد ازنما ید تنھا فردیشا یرزیگل اقا ش. ھ وارد آمده استیناح

چ ین افكاربدون ھین فرد باھمیھم. افغانستان كرده است یم درامور داخلیمتھم بھ دخالت مستق, كرات

  . ران نشستیبستھ بھ معاملھ باا یران سردرآورده پشت درھایكباره ازای یمقدمھ ا

ت یمروزبود اما حكایران با نیزابل ا یمرز یزارھافعال كردن با ین معامالت ھرچند بھ ظاھردرراستایا

و  یمیدا یچ منافعیھمچون گذشتھ ھ ین تبانیا. ل خان داشتیھ اسماعیپشت پرده برعل یك تبانیاز 

ران بھ عنوان ینقاط قوت ا یران بھ ارمغان نخواھد آورد بل باعث ازدست رفتن برخیا یدرازمدت را برا

توان از  یت را نمین واقعیا. با افغانستان دردرازمدت خواھد شد یطوالن یمرز یدارا یھ ھایھمسا



وستھ یكا در منطقھ پیكباره بھ جملھ دشمنان آمریكا یت از آمریحما یشھ قویبا اند ینظردورداشت كھ فرد

  . ح دھدیكا ترجیمنافع آنھا رابرحضور قدرتمند آمر

ازدشمنان قسم خورده خود را  یكیكنند توانستھ اند  یفكرم یرانیاستمداران ناپختھ ایان سین میدرا

، بھ عنوان حافظ منافع خود درافغانستان استفاده كنند یمبدل ساختھ ازو یمیك دوست دایدرمنطقھ را بھ 

نشانھ , رانیتجار افغانستان ازسمت مرزدوغارون درزابل توسط دولت ا یتیترانز یت كاالھایكھ ھدا

نتوانست درقسمت ورود اجناس بھ  یرزیرا بعد از آنكھ گل آقا شیز. است یشین ساده اندیروشن ا

ران بھ یاز ا، در قندھار بكاھد یات گمركیافت مالیدر یھرات برا یگمرك یزان حسابھایافغانستان ازم

را بھ سمت مرز  یتیدن بھ مقصود سود جستھ اجناس ترانزیرس یساده و راحت برا یلھ ایعنوان وس

گران یف سازد وھم بھ دیتضع یل خان را ازلحاظ درآمد گمركیلھ ھم اسماعین وسیتا بد. ت كردیزابل ھدا

 یرانیاستمداران ایف ساختھ نگاه سیرا ن راضعیل خان با ایانھ اسماعیم ید كھ چگونھ وبھ چھ راحتیبگو

  . را بھ سمت خود معطوف كرده است

ن یکی ازبزرگتری، کندکسی کھ بھ گفتھ ی خودش کرزی بھ اوبولدزرخطاب می ، گل آغا شیرزی

گرا درجنوب و شرق  د ایست کھ عالوه برآن درھمراھی با سایرعوامل بن ایان مواد مخدردنیقاچاقچ

ک یطبق گزارش . دارد ت و ان نقش اساسی داشتھ ایآزادی ب سرکوب روشنفکران و افغانستان در

راه قاچاق  کایی ازیون دالر آمریلیک میھفتھ ای ، شیرزی زمانی کھ والی قندھار بود، روزنامھ کانادایی

ت یبدست گرفتن وال پس از، گل آغا شیرزی. د گمرکی نصیب می شودیعوا دزدی از و مواد مخدر

. د گمرکی دست داردیعوا ھمچنان در قاچاق مواد مخدرودزدی از، ت قندھاریمانند دوران وال، ننگرھار

 و ان مواد مخدریقاچاقچ، تکارانیده برای جنایاز فا دولت سرشار، دولت چند سالھ حامد کرزی

 قات درباره رفتاریبا انجام تحق حامد کرزی بارھا. ھست ی ھای ھمگانی بوده ویچپاولگران دارا

  .مانع شده است ک خود مانند شیرزی مخالف کرده ویرقانونی گروپ نزدیغ
 . یرون مرزیب درون و یھ ھاینشر ام در یقبل ینوشتھ ھا اقتباس از
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