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  انتقاد از حامد کرزی يا خينۀ بعد از عيد
 

 تو گوئیی را تيز تر ساخته اند درين اواخر يک تعداد افراد و بعضی رسانه ھای خبری لبۀ تيغ انتقاد از حامد کرز

مردم می پرسند که آيا شدت انتقاد افراد معين .   سياسی شده استۀانسان جديدی است که اخيراٌ وارد صحن"  کرزی"

واشنگتن را ) واقعی يا تصنعی(زادۀ روحيۀ ميھن دوستی آنھاست و يا اينکه چين پيشانی " کرزی"و رسانه ھا از 

 ؟مورد توجه قرار داده اند

موجود ) روز ھای اول به قدرت رساندنش(نميدانم که چه فرقی بين حامد کرزی  کنونی و حامد کرزی آن زمان 

آيا ما شخصيت ضد ملی ببرک و نجيب را بر مبنای .  است که برای انسان ھای کودن درک آن مشکل جلوه می کند

و يا اينکه اين دو تن از آغاز اعجوبه ھای دھيم  اعمال روز ھای اخير قدرت و حيات شان مورد ارزيابی قرار می

 در رديف فرشته )ببرک و نجيب(خيانت و جنايت بودند؟  اگر کاروائی روز ھای اخير مالک قضاوت باشد، ھر دو 

ببرک در روز ھای اخير از خجالت و سرافگندگی قولۀ ندامت سر می کشيد و نجيب .  ھای آسمانی صف می بندند

  تاريخ ھر دو را به حيث ؟مگر چنين نيست.  ميھن دوستی را می نواختطبللۀ پايۀ برق، ھم تا لحظات ترفيع بر ق

  .   دست نشاندگان سوسيال امپرياليسم شوروی می شناسند و اول و آخر ندارند

وجود دارد که ) حامد کرزی(و خاک فروش دست راستی ) ببرک و نجيب(چه فرقی بين اين دو تن خاين دست چپی 

 گرفت و حاال از وی قرارش ايش انسان ھا و گروه ھای ھم کيش شروع به قدرت رسانيدنش مورد ستاخيرالذکر در

چه . ديروزی نباشد) ؟(شريف " کرزی"خاين امروزی ديگر آن " کرزی"رو گشتانده  اند برای اينکه شايد نزد آنھا  

تيد که اين شخص کی بود و چند سالی آيا شما از سابقۀ فردی و سياسی  حامد کرزی آگاھی نداش! ابلھانه طرز ديدی

با خبر نبوديد حد اقل شعور انسانی داشتيد " کرزی"در خدمت ای اس آی پاکستان قرار داشت؟  اگر از گذشتۀ 

اما اگر فھم  ھر دو مرحله برای شما .   به قدرت رسيدنش را بفھميده ایتا بتوانيد نحو) ببخشيد اگر اشتباه کرده باشم(

تصور نمائيم  که شما از گذشته و حال حامد کرزی .  کنم من به تعقل انسانی شما جداً شک پيدا میدشوار بوده است، 

" کرزی"آن مشکل پائين آمدن احتمالی موقف .  کافی اطالع داشته ايد، پس من مشکل شما را در جائی ديگر می بينم

مايت از کرزی می بينيد و محاسبه می نزد واشنگتن است که شما را به ھراس انداخته و خود را در خطر ادامۀ ح
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قھر .  سوی خود جلب کرده و به جائی برسيده نمائيد که  با انتفاد از کرزی شايد بتوانيد محبوبيت واشنگتن را ب

ھای آسياب خود خرد و خمير کرده است و ن و مزدوران اجانب را در دندان را بار ھا ديده ايد که چطور خائناتاريخ 

صرف بدانيد که استعمار به  کسی رحم نمی کند ولوکه مانند کرزی .  شما نادانان بی عزت ھنوز ھم نياموخته ايد

  .  چاکرش ھم گرديد

يت نويسندگان و ھمکاران اين پورتال در سا"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "سيس پورتال دشمن افگن أقبل از ت

خوردند و مانع نشر مضامين انتقادی  ھای ديگر می نوشتند که بعضاٌ با موانع جدی حکمرانان ھمان سايت ھا برمی

او از تمام جنگ ساالر ھا کرده خوب . امی کرزی را چيزی نگوئيد"آنھا می گفتند که .  عليه حامد کرزی می شدند

يک (خوردار بود و ھنوز بچه اندر واشنگتن نشده بود در آن وقت حامد کرزی از اعتماد خاص امريکا بر" تر است

حاميان حامد کرزی در آن وقت می گفتند که ). تعداد بچه اندر شدن حامد کرزی را نزد واشنگتن جعلی می پندارند

شش ماه بعد، يک سال بعد و دو سال بعد وضع .  آدم خوبی است و کاری برای افغانستان می کند"  کرزی"

ن برای متجاوزا.  ده سال گذشت وضع فالکت بار کشور بھتر نشد و نبايد ھم بھتر گردد.  ی شودافغانستان خوب م

  .  اعمار مجدد نه، بلکه برای تخريب مجدد به کشور ما آمده اند

مانند دوستم، سياف، محقق، خليلی، قانونی و سايرين  " کرزی"کردند که  حاميان حامد کرزی در آن زمان اظھار می

چطور به قدرت رسيده و از خود " کرزی"الکن اين برای شان مھم نبود که .  و بايد از وی پشتيبانی کنيمآدم نکشته 

  وجود دارد؟  اگر ٢١قرن " کرزی" و ٢٠، ببرک قرن ١٩کردند که چه فرقی ميان  شاه شجاع قرن  ال نمیؤس

چشم اين خفاشان . دست داشته است تن انکرزی به دست خود آدم نکشته، الکن منحيث معاون قاتل در شھادت ھزار

ن به افغانستان به خاطر  به کرسی نشاندن حامد کرزی در تاج و تخت کابل و نمی ديدند که متجاوزاھم کور بود  

 مزدور اشک تمساح می" کرزی"چند ھزار افغان بی گناه را نابود و ھنوز ھم به کشتار ادامه می دھند که حتا 

  .ريزد

نمی کنند که فرقی سياسی بين  جنگ ساالران و شخص کرزی وجود ندارد و اگر تفاوتی حاميان حامد کرزی درک 

دو برادر در يک خانه ھم اخالق متفاوت .  شود است صرف در شخصيت فردی است که يک امر طبيعی شمرده می

مود و به ھر و جنگ ساالران را منحيث يک محموله و بستۀ واحد بر ملت افغان تحميل ن" کرزی"استعمار .  دارند

اگر در گفتار باشد، کرزی ھم مانند نجيب سال .  ن و خاک فروشان انجام وظيفۀ مشخصی را سپرداز اين خائنايک  

نی که او را به اريکۀ قدرت نصب کردند، دوستی می کند و از عملکرد متجاوزاھا اخير زندگی اش تظاھر به ميھن 

بسازد، "  آدم ملی"خواھد از حامد کرزی  م تزويری باشد که استعمار میشايد که اين دا.  فريبکارانه انتقاد می نمايد

  .  کم و بيش به عقوبت نجيب و حفيظا امين خواھد رسيد" کرزی"و اال 

شما را ذليل و ناکس جلوه داد، انتقاد مصلحتی از او به شما ھم شخصيت بھتر از " کرزی"که حمايت از  ھمانطوری

  .   است"  اين خينۀ بعد از عيد"دم کابل به گفتۀ مر.  وی نمی بخشد
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