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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٣٠

 کرزی ايسم يا شارالتانيسم

٢  

  
  شارالتان کرزی و پوتين

چند روز قبل به روسيه . دھد مد کرزی رئيس جمھور دست نشاندۀ سابق افغانستان اشغال شده به تبارز خود ادامه میحا

کند  شود که آيا کرزی سر خود سفر می ال پيدا میؤنزد مردم س. رفت و با سران اين کشور به شمول پوتين ديدار نمود

 اند که سفر ھای حامد کرزی به کشور ھای مختلف بدون استشارۀ که اجازه نامه دارد؟ يک عده به اين عقيده و يا اين

  .امريکا امکان ناپذير است

حامد کرزی چنين قلمداد کرده که در سفر خود به روسيه با رھبران اين کشور در مورد مبارزۀ مشترک عليه تروريسم 

ًکرزی فعال وظيفۀ رسمی ندارد، اما بيشتر از غنی و . خصوص خواسته استصحبت نموده و کمک روسيه را درين 

تواند با ثبات شود که ھمسايگانش مانند روسيه، چين  کرزی گفت که افغانستان وقتی می. کند عبدهللا ابراز صالحيت می

  .و ھند در مبارزۀ ضد تروريسم سھم فعال بگيرند

 آورده است؟  دولت مستعمراتی کابل اعالم نکرده است که حامد کرزی دسته  از کجا کرزی صالحيت چنين گفتار را ب

اين يک موضوع بسيار عادی نيست، بلکه سياست قدرت ھای جھانی . فاسد را منحيث سفير سيار به دور دنيا می فرستد

  . را در بر می گيرد

.  کاری مفيدی انجام دھدکرزی فاقد يک گونه خصلت مردمی و ملی است که بتواند و با بخواھد به نفع کشورش

پس بايد .  ساله اش نيز از ياد کسی نرفته است١٣چگونگی رئيس جمھور شدنش را ھمه به ياد دارند و دوران فاسد 

  .دست ديگری در عقب باشد تا او را در نقش فعلی اش ترغيب نمايد و مصارف سفر ھا و اقامتش را بپردازد
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خواھد که ھمکاری روسيه و چين را به  امريکا می. خورد سی فريب نمی به جمله پردازی ھای ضد امريکائی کرزی ک

 گز نمیکه کرزی ھر خالصه اين. ارتباط افغانستان جلب کند زيرا خود امريکا در افغانستان ناکام و درمانده شده است

  . شدتواند که با اجازۀ بادار خارجی داخل چنين معامالت ديپلماتيک شود و به بزرگمنشی خود تداوم بخ

  مردم از افراد خاين و مزدور صفتی مانند  مانند کرزی، غنی و عبدهللا به سير آمده اند 

 

 


