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

  

  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

٠۴.٠۴.١٠  

  

   ليسی عبدهللانگی کرزی و کاسهديوا
  

رافت انسانی ًاگر واقعا کمترين ش.   خود قدعلم کندفرمانروای کرزی نه شھامت دارد و نه شخصيت که بتواند در مقابل 

می کند، انتقاد يک روز از امريکا .  پذيرفتمی داشت، در خدمت اجانب قرار نمی گرفت و مزدوری بيگانگان را نمی 

پای درين ضمن عبدهللا شورای نظاری .   که گفتارش سوء تعبير شده استداردروز ديگر با گردن پتی اظھار می  

را حمايت از بادار کرزی برخاست و کرزی وطن به به خيانت يعنی پيش ماند و طبق فرھنگ ھميشگی سياسی اش 

 بدين مفھوم که گويا وی ملی تر و نجيب تر از کرزی ، اش مورد سرزنش قرار دادنسبت گفتار ناعاقبت انديشانه 

  .است

ل تقلب چند روز قبل کرزی با لحن شديد از روش غرب به ارتباط انتخابات افغانستان انتقاد نمود و خارجی ھا را عام

و شورا ھای واليتی افغانستان  دون شک که تقلب بسيار وسيع در انتخابات رياست جمھوریب": کرزی گفت.  دانست

مرتکب  اين تقلبات را گالبريت و ماريو ...خارجی ھا کردند صورت گرفت ولی اين تقلبات را افغان ھا نکردند، بلکه

با وجوديکه    ."فغانستان در انحصار يک سفارت خارجی بودی ھای مردم اأسفارت ھا در اينجا کردند، ر  وندشد

اين .  بود" سفارت امريکا"سفارت کشور خارجی را ذکر نکرد، اما ھمه پی بردند که ھدف وی کدام  کرزی نام 

  .دست آورده جرئت را چطور و از کجا ب جسارت کرزی مايۀ تعجب ھمه در داخل و خارج گرديد که کرزی چنين 

  : کانه ادامه دادکرزی بی با

انداختن در  بدانند که با خود سری ھای شان باقرار گرفتن درمقابل قوانين افغانستان و با تفرقه خارجی اين را

عين حال حکومت و نظام  بين مردم افغانستان و نھاد ھای افغانستان کار درستی انجام نمی دھند و در

حاکميت ملی خويش را نگاه نکرديم و به نمايش  ، استقالل وافغانستان بايد بدانند که اگر با شديدترين حسادت
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که معامله معکوس شود و ھمکاری به اشغال تبديل شود و ياغی  نگذاشتيم، ھرلحظه احتمال آن وجود دارد

با اين حساسيتی که اوضاع افغانستان به آن امروز دچار است، آرزوی . بدل شود گری وبغاوت به مقاومت ملی

ملی و  تمام نھاد ھای دولتی افغانستان با حسادت نھايت جدی مراقب حاکميت ملی و منافعاست که  من اين

  .استقالل افغانستان باشند

ديگر را درينجا يک نکتۀ .  در مضمون اول اپريل نگاشته بودم که شايد کرزی به يک مخلوق ديگری مبدل شده باشد

نزد مرحوم داکتر اخترمحمد خوشبين  ليف شديد روحی شد وھم عالوه می کنم که حامد کرزی در ايام جوانی دچار تک

  .زير معالجه بودبرای مدت طوالنی 

قالل دارد  و نه حاکميت ملی که خودت و تيم ضد ملی ات در صدد نگھداری آنھا ت افغانستان نه اس !کرزی خان  

 بدينسو ١٩٧٨ق و پرچم در ماه اپريل ان خلربايد بدانی که استقالل و حاکميت ملی افغانستان از کودتای مزدو.  باشيد

با حضور نيرو ھای اشغالگر خارجی نميتوان از .  ، منھدم شده استهپی اجانب را به دنبال داشتدر که تجاوزات پی 

شخص خودت مانند ببرک و نجيب، حضرت و ربانی و احمد شاه مسعود و ده ھا تن .  حاکميت ملی و آزادی حرف زد

ھرگونه جمله پردازی ھای پس .   از زمرۀ دست نشاندگان اجانب محسوب شده ايد،در تاريخ کشور خاينيناز 

به عبارت ساده تر .  يز ديگری می دانندتو را چمردم دليل عصبانيت .  ب به تو ھويت ملی نمی بخشدذپرطمطراق و کا

   ."    کشنهدرد بجلک پای را از شقيقه "

د و غدارت احمد ولی کرزی زير ضربات امريکائيان قرار گرفت که ممکن ھم  چند روز قبل برادر دز!کرزی خان

درصورت . احمد ولی کرزی منبع ثروت و قوت سياسی و نظامی برای خودت در قندھار است.  حياتش را خاتمه دھند

ثروت ناشی  و تجمع عدم موجوديت وی، ھست و بودت در قندھار نابود می شود و رقبايت در آنجا دست باال می يابند

لذا با انتقاد به ظاھر تند از امريکا و غرب خواستی که پيشدستی کنی تا .  از دستت می رودھم از قاچاق مواد مخدره 

اما روز بعد ھم با سرافگندگی با ميرمن کلنتن حرف زدی تا او را بفھمانی .  غرضدار نشودکسی خودت و برادرت را 

حرکات اجرای  با ھر زرنگی و  ".عيب ديگراز آن عيب و پائين شدن باال شدن سر خر يک ".  که ھدفت چه بود

ھمچنان بايد اينرا ھم بگويم ھر .  ھويت ضد ملی و شخصيت بی وقارت برای ھميش تغير نا پذير خواھد بودگانه بچ

 .زمانی که روزش رسيد، بادارت بر تو رحم نخواھد کرد

  

جوئی کرزی، عبدهللا شورای نظاری پای پيش ماند و کرزی را در بحبوبۀ يکه تازی وماجرا؟ عبدهللا چه می گويد

اگر .  شخص عبدهللا از فاسدترين انسان ھای روی زمين است. تاش به باد انتقاد گرف" غيرعاقالنه"نسبت گفتار 

ارات اظھ": عبدهللا گفت.  ر باشد، آن فرد عبدهللا است که به ھيچ اصول انسانی پابند نيستتھًکرزی احيانا از کسی ب

   حيات ننگين عبدهللا در چند ."والنه و خالف منافع ملی است که آيندۀ افغانستان را به خطر می اندازدکرزی غيرمسؤ

.  سال اخير نشان داد که او و ساير عمال شورای نظار کمترين احترامی به استقالل، حاکميت و منافع ملی نداشته اند
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کشور ھای مختلف  در خدمت  چندين سازمان استخباراتی سالمی ربانی تمام سران شورای نظار و منافقين جمعيت ا

در سال ھای قبل از تجاوز .  برای عبدهللا و  رھبران جمعيت و شورای نظار ميھن فروشی عين شرافت است.  بوده اند

يت می کردند و به نفع تجاوز امريکا به افغانستان فعالًمستقيم امريکا، عبدهللا و قيوم کرزی مشترکا در واشنگتن 

 اما  وقتيکه امريکا کرزی ھا را بر شورای نظاری ھا ترجيح داد، اختالفات.  خدمات خورا به امريکائيان می فروختند

 تالش دارد که با تملق و  کاسه حال عبدهللا.   شان سايه افگند بين  اين دو گروه شرف باخته بر دوستی قبلیسليقه ئی 

زی را محکوم کند و به دفاع از فرمانروای خود و کرزی برخيزد تا اگر ممکن شود ليسی ھای نوع شورای نظاری کر

  .  دوباره مورد توجۀ اشغالگران قرار گيرد

  

فقدان مبارزه، .  استملت افغانستان بايد بداند که يگانه راه رھائی  و نجات  فقط و فقط تداوم مبارزه 

 حميل خواھد کرد و مردم ما را در زنجير بردگی بر کشور ما تبرای ھميش کرزی ھا و عبدهللا ھا را 

  .  خواھد داشت نگه

  
  

  

  

   


