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 آیا کسی پیدا می شود که بگوید

 «همان کرزیبازهم » 
 

استعداد و  همه کار های به خیر وطن را کنار گذاشت و در جایگاه  رهبری و زعامت رئیس جمهوری که

 نظیر و خاص با داشتن خالقیت در این پیشهم ک تارهم نبوغ خود را در فن قبر کنی متبلور گردانیده با

با بیل وکدال خدعه و تزویر  یکا یک  این ملت راو خوش بینی های  ، انتظاراتتوقعات خواسته ها، ها،آرزو

بهترین  و بر افراشتبه رنگ سرخ و سبز بقای خود  ه هایدنو باالی هریک ج زیر من های خاک دفن نمود

 رهنگف و استثنایی ترین شرائط و امکاناتی خارق العادۀ که به نصیب این وطن شده بود برباد و به فناه سپرد،

مش آویخته بوده گسستن و داز خود به میراث گذاشت که چون غل و زنجیر به گردن این وطن و مر ملعونی

 رهایی از آن دشوار نی بلکه نا ممکن است.

 

قای ، آنشستهبازهای پی گیر رئیس جمهور ی از فعالیت های خستگی نا پذیر و تالش در این اواخر اخبار

بیکاری و هیچ دیر پائیدن بر زمین نمناک سیاسی و خارش، سوزش و درد حامد کرزی بگوش می رسد. 

د و با خر، و یک سیاست باز وزریده !عالوه بر این که بحیث یک دولتمرد مؤفقرا آرام نگذاشته  ویبودن 

و میان تهی باز هم به دنیا می فهماند اظهارات عاری از خرد سیاسی با  این جا و آن جا سفر نموده !با درایت

در سفر اخیرش به روسیه به پوتین گفت  که من وجود دارم، اگر بر من سرمایه بگذارید ضرر نخواهید نمود.

نه تنها خطر بزرگ برای ممالک آسیای مرکزی  داعش در مناطق شمال افغانستان نفوذ نموده که این موضوع

 ن همکاری کنید. سؤال این جاستدر مبارزه با داعش با افغانستا است بلکه خطر متوجه روسیه است باید شما

ا . دوستان ناخوانده با ماندکرزی از چندین سال بدین سو می خواهد پای روسیه را به افغانستان بکش چرا که

 .بطلبیمنه را به کمک چه کردند که عدوی پاری

 

 سبیلی در دوران بر حکومت فعلی را چون شبح تعقیب نموده عبدهللا را به نحوی و اشرف غنی راکرزی 

 به هیچ یک طرف قرار نمی گرفت.  انتخابات مشوره می داد و 

 !ردیدایجاد گ کمت و فراست سیاسی آقای جان کری وزیر خارجۀ امریکاحبه فعلی که بعد از تشکیل حکومت 

بازهم طبع ناقرار کرزی را آرام نگرفته و سایه وار اشرف غنی را دنبال نموده و در مقام معلم توانا این 
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که در پاداش به آن میدان هوایی  رهنمایی نموده یاری می رساند شاگرد وفا دار را با مشوره های سود مندش

 کابل را به نام نامی اش مسمی ساخت.

 وررئیس جمهدو  از کار مشاوریت هم خسته شده و بحیث یک منقد سیاسی تبارز و هردیگر ولی گویند که 

خواندم که گفته است که اشرف غنی یک کودن و ابله است  جایی را زیر تازیانۀ انتقاد و ریشخند قرار داده و

ه مکتب و عبدهللا کاالی بچه گانه پوشیده هر روز مصروف آرایش روی و موی خود است. اشرف غنی ب

 ابتدایی و عبدهللا به آرایشگاه ضرورت دارد.

 

کمک جناب داکتر صاحب کمال  حاال این اعمال کرزی را باید از لحاظ روان شناسی مورد مطالعه قرار داد

را از نگاه علم بر رسی نموده  کرزیاین حالت  ضرورت است تا متخصصین فن روان شناسی  سید و دیگر

اگر نا اهل و بی کفایتی بنابر ملحوظات خاص به مقام بلندی می رسد این گ ما تشریح نمایند. اما در فرهن

و می گوید  شخص هرگز به سوابق خود نیندیشیده باقی عمر را با سر پر از سودای همان مقام می گذراند

را  اگر خورد ضابطی را جنرال ساختند او دیگر خود بطور مثال .من از مادر چنین بزرگ زاده شده ام

 یفکاز مسکرات بوده د ضابط نپنداشته به مقام بلندش می اندیشد. از جانبی در فرهنگ ما مقام دولتی خور

حاصل نشده بلکه در رتبه و منصب دولتی  مکنتنشۀ خود را دارد که این لذت و کیفیت در ثروت و مال و  و

 برای استمرار آن کشنده است وو و از دست دادن آن دردناک  و خمارش طاقت فرسا بوده میسر می گردد

رود و گوشه نشینی را تحمل نتوانسته با دالئل مختلف خود را مطرح می گرداند  بکار می مساعی همه جانبه

 مقام ارشد دولتی شنیده شده. باز نشستگانکه این ناله ها و فریاد از بسیاری 
 

ند که به جز بقا و آیندۀ خود به هیچ موضوع دیگر آقای کرزی چون بتۀ عشق پیچان چنان در خود پیچیده بود

. در سطح منطقوی با بازیگران را باخته بود نمی اندیشیدند و منافع ملی اصالً نزد جناب عالی ارزش خود

قوی در آویخت و در امور داخلی هیچ دربی را که در پس آن قدرت و نفوذ سیاسی بود به روی خود نه بست 

رانی تروریزم را انتقاد نمود و از النه های تروریستی شکوه کرد اما در تذکر در حوادث خون ریزی و وی

ان در افغانستتا نشود که طالبان جای پایی راض خواند به خرچ داده آن ها را برادران نانام طالب کمال احتیاط 

 .باشندراض داشته و از کرزی نا

را بدون در  و صمیمانه رفتار نموده نه تنها هر یک با جنگ ساالران و رهبران تنظیمی بسیار دوستانه

ر د داشت سویۀ تعلیمی، اهلیت و کفایت و سوابق بی نهایت آلوده با صالحیت های غیر قابل بازخواستنظر

برای شان میسر و زمینۀ هر نوع بهره گیری را از بیت المال و اذیت و آزار مردم  تقرر بخشیدارشد  اتمقام

 بلکه دوسیه های مؤثق و مستند فساد شان را حفظ نمود. ساخت
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  .دوستم را با اشرف غنی یک جا نموده به معاونیت اول ریاست جمهوری تشویقش کرد

پاکستان شاگرد طراز مکتب سیاسی انگلیس به سفر ها و آغوش گشایی های کرزی باور نکرده و خوب 

 که تصامیم در دست دیگران است و کرزی نقش نمایشی دارد. تمیدانس

کرزی معاش بلند تقاعد و خرچ دستر خوان و خانۀ مجلل دارد، درب قلعه را باز گذاشته و خوان خانزادگی 

و می روند مذاکرات مختلفی صورت می گیرد و یا خود به دربار جنگ ساالران  آیندمان می دگسترده مر

مشرف می شود. این که کرزی چه می خواهد روشن نیست و اما یک واقعیت روشن است  کنار برده شده

که اورا مطرح نبودن و در تصامیم شریک نبودن می آزارد و تا حال آب سرد تعقل او را از خواب گران و 

 رؤیا هایش تکان نداده و بیدار نساخته.

امیدوار به تشکل یک ادارۀ مؤقت است که آیا کرزی منتظر فروپاشی این حکومت ناسازگار فعلی است و 

در بین عوام قصۀ است که گویند روباه بر سنگی منتظر نشسته و به خصیه های  برای خود نقشی می بیند

 نصیب روبه منتظر گردد.آویزان قچ چشم دوخته که اگر روزی پائین افتد و 

و یا فکر باالتر آز آن دارد که خود و همدستانش زمینۀ سقوط این حکومت را با سازش به یک جناح فراهم  

 . سازد

ورنه عقل سالم می گوید که آقای کرزی دوران حکمروایی ات گذشت در جهان یگانه کسی بودی که هر ماه 

 ر خط رسانه های معتبر جهان بودنمودی و نامت س می مللی اشتراکلبزرگترین و مهمترین جلسات بین ا در

نشر شده از کاله و چپن ات داستان ها ساخته شد در قطار مهمترین و بزرگترین  جات همه و مصاحبات

. قدرتی که جناب شما را از گم نامی با نیرنگ سیاسی بر اریکۀ شخصیت ها و رهبران سیاسی جهان ایستادی

خشونت ها و انتقادات تان تحمل نمود  ، نمک ناشناسی هاناسپاسی هاقدرت این کشور تکیه داد در برابر همه 

تا باآلخره دور شما را قانون اختتام بخشید و شما ابداً در دل و دماغ مردم ره و جایی ندارید که بر مردم تکیه 

 هایپس انداز با را با آن چه ماهانه می گیرید و باز نشستگینموده به آرزو های تان برسید. پس چرا دور 

ه این بسیزده ساله به راحت زندگی نمی کنید. اگر احیاناً ارادۀ خدمت به مردم دارید میتوانید از طرق مختلف 

آرزوی تان نائل گردید. نماز تان را خوانده از تمام تقصیراتی که در حق مخلوق خدا مرتکب شده اید توبه 

خداوند حق خود را  و خداوند تواب و رحیم است. کنید. در این ماه مبارک درب های مغفرت مفتوح است

 ما راش. اگر ملت افغانستان توان مؤاخذۀ دصریح است که حق بندگانش را نمی بخش مخواهد بخشید ولی حک

  نداشت نزد خداوند و عدالت او قابل محاکمه و بازخواست استید.

 

 پایان
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