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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جون ٠٣
  

   يا شارالتانيسم»کرزی ايسم«

  
فغانستان من مرد تکرار نشدنی تاريخ ا"حامد کرزی رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل اظھار داشت که 

مثل اين فرد خاين نه تنھا در تاريخ افغانستان، بلکه در تاريخ جھان کمتر  نظيرش پيدا  . کرزی راست می گويد" !ھستم

دست آورد و به تقليد از کلنتن و کارتر سفر ھای سياسی منطقه ئی و ه کرزی می خواھد که حيثيت جھانی ب. خواھد شد

  . ش صرف کسب شھرت طلبی  کاذب استکاراتۀ اين ابتاما ھم. دھد جھانی انجام می

کرزی چندی قبل به چين سفر کرد تا به قول خودش از نقش اين کشور در انکشاف اقتصادی افغانستان و جريان صلح 

ستراليا داشت تا خود را به جھان منحيث يک شخص اقبل برين، کرزی سفر ھائی به ھند، جرمنی و . قدردانی نمايد

کوشد ھويت ضد  ملی و ضد مردمی خود را تغيير دھد و  اما او بيھوده می.   امريکا بشناساندمستقل نه دست نشاندۀ

ورزد که از خود ميراثی  کرزی سعی می.  ضد بشری خود را به يک انسان دارای شرف واقعی مبدل سازدۀ وجھ

 ياد »کرزی ايسم«مبالغه نخواھد بود که اين ميراث شوم به نام . سياسی به ارث بگذارد که ديگران از آن مستفيد شوند

فردی مانند کرزی کدام ميراث سياسی ديگری نخواھد داشت به جز خيانت، بی .  شود که عين شارالتانيسم است می

رسم جديد ميھن   او از خود ابتکارات بزرگی نشان داده و راه وبدون کمترين ترديد که درين ساحات. حيائی و بی کفايتی

 نه دست نشانده معرفی نمايد، ،اگر کرزی سعی می کند که خود را شخص مستقل. فروشی را به نمايش گذاشته است

 اسم کثيفش در تاريخ کشور و. گونه مانور و فريبکاری کمترين سودی نخواھد داشتھيچ . حاال برايش دير شده است

به خاطر بقايش، امريکا و ناتو . دستش در خون ھزار ھا تن سرخ است. جھان ثبت شده و راه گريزی در پيش ندارد

  .ھزار ھا تن را به ھالکت رسانيدند، پس چطور ممکن است که اين پس فطرت به يک انسان نو تبديل گردد

  . نافقتبھترين راه برايش توبه و استغفار است و معذرت از مردم و دوری از م

   

  


