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 21/11/2112                             عارف عباسی

 کرزی چه مشکلی دارد؟
 

 بارکزی! هللا جناب محترم داکتر صاحب نجیب
)مؤفق  انجام داده اید خود  هموطنانوطن و خدمت ارزشمندی برای « کای آیدی»  با ترجمه و نشر یک بخش کتاب

که در طول این مدت  ه ایدگذاشت مهر صحت یصد ها هموطن  بر گفته هایشما  و بدین وسیله سالمت باشید(ه ب و
ی به استناد واقعیت های عین جانبدارانه بگونۀ غیر وطن اص از اوضاعی خنگران با ،انهدلسوز شرافتمندانه، ،انهدقاص

ویران شده و ملت ر وطن بخاطو فقط  فقط  هیچ فردیخصومت و عداوت شخصی با تعصب،  نوع  بدون هیچ هعجام
 گفتند و نوشتند. ،قبل از کای آیدی فریاد بر آوردند اغواه شده اش

 

چه نوع صحنه سازی می کند و چگونه برسم ممثلین  منافع شخصی اش تأمین دانستیم که کرزی برای ما همه می
نان بیوه زن و  گاهی می گیرید و گاهی یخن می درد. ، دست درین صحنۀ نمایش مکر و حیله چیرهچون هنر پیشۀ 

ه گری می نماید و هر حادثه و واقعه را به حدزدیده به مرگ شان توسط این و آن نواز زیر بغلش  خودیتیمی را که 
نفع خود استثمار نموده از آن بهره برداری می نماید در حالی که خودش مستقیم یا غیر مستقیم در آن شریک بوده. 

انی دشمنان مردم و تروریست خوانده. زمامداری ویرانگران این سرزمین و قاتلین ملت افغانستان را گاهی برادر و زم
و بسیار مضحک و طفالنه گفت چور کنید و هار سمت ارگ شیپور چور این وطن را نواخت چکه خود از برج های 

 !!!غارت کنید ولی آنرا بیرون نبرده در این جا چیزی بسازید
تزویر و حیله چیزی نبوده اصالً منافع خوب که این ترجمه نقاب از رخسار مردی برداشت که کارش جزء حقه، 

دن مکی. این زمامدار توریدی و تحمیلی با اشته چه رسد به منافع علیای کشورصغرای وطن نزدش اهمیت پر کاه ند
برای حصول این مرام از اتخاذ نا جایز ترین، خویش بر آمده  موقفاستمرار شهد گل قدرت دیوانه وار در صدد 

 .ردهکاقدامات دریغ ن ننگین ترین و شنیع ترین
 

 بر دهان آن هوا خواهان کرزی است که تا همین دم نامردمی می سرایند که جنگ ه ایۀ کای آیدی سلی جاناننوشت
ساالران را امریکا بر کرزی تحمیل نمود، در حالی که اظهارات کای آیدی رد مستند این تبرئه بوده برمال می سازد 

 که سر شراکت با برادر داوطلبانه با جانیان کنار آمد. این محمود کرزی بود ظورکه کرزی روی کدام دلیل و به چه من
عید به م را از تب، حصین فهیم انداخت و به برادر گفت که زر و زور نزد این پهلوان است. آیا امریکا دوستقسیم فهیم

 ؟افغانستان آورد
می  ءنیست، ولی کای آیدی افشا جنایات شان وجنگ طلبش  همدستان ،کشاه هانته ها برای تبرئۀ بوش جالبته این گف

تالش نمود تا کرزی را از شراکت با جانیان دور نگهدارد ولی نامبرده به آنها گفت که چگونه جامعۀ جهانی کند  که 
 خسروان خر جهالت سوار امور قلمرو خود بهتر دانند.

درامه های بی محتوای کرزی است که توسط پاکستان و  به تعویق انداختن امضای توافقنامۀ امنیتی از جملۀ همان
هر طرف » دایران رهبری شده برای خود چهره و شهرت ملی داده و مقام قهرمانی بدهد. مردم افغانستان می گوین

 «.چپن که به تن کنی ترا از کالهت می شناسیم
 

منافع کشور دارد بهانه ها همه طفالنه و این ترازو به زمین زدن ها با خود خواسته هایی دارد و کمترین رابطه به 
 که) ود خانبا تخریب خانۀ شهید دا داشتهعاری از منطق است او می خواهد که نقش پس پرده را در امور افغانستان 

. اگر شخص عمار کرده که دربی بسوی ارگ داردریخی نگهداشته می شد( قصری برای خود اأاثر تبحیث یک 
 از خواب برخیزاند. را گاه و بیگاه غرض هدایت راه عقبی داخل شده او دلخواهش رئیس جمهور شد از

 

  هموطن !
در برابر هر پول، حبه، دینار، پنس و سنت غارت شدۀ امدادی شخص کرزی مسؤول و قابل مؤاخذه است شخص 

ۀ طراز دارد خودش شکنندعمدی و حامی قوی مفسدین است در زرع و قاچاق تریاک سهم  کرزی زمامدار فساد گستر
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ملل متحد را در مورد قتل های دسته جمعی بلحاظ شرکاء جانی اش زیر  ه ایراپور هشت صد صفح .قانون است
عامه و مفسدین به استشارۀ کرزی های د. از عدالت انتقالی خبری نشد. دوسیه های مختلسین، غاصبین دارایی ززانو 

 حفظ شد.
 

 این دور دوازده سال در را دارد ولی و شهرت منحوس خودخصوصیات هر کدام  سی و چند سال ۀدوره های گذشت
ه ک صورت گرفت که صدمۀ آن بسیار بزرگ و جبران نا پذیر استکراسی و حقوق بشر قانون، دمو زیر نامجنایاتی 

. کرزی نه تنها بحق افغانستان جفا نموده بلکه بحیث یک گوداگی خارجی با هر بخش آن کرزی قابل محاکمه است در
 ه. های بیشمار نمود عمالش که عمدی بوده خیانتتمام ا

 
 پایان
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