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       90/90/2913                                                                                                      عارف عباسی
 

 کرزی از طرف امریکا در خطر نیست!حامد جان 
 

 را می آفریند و جوالن انداخته فرضیه هاییه های مختلف بافکار را به مسیر ،گاه گاه حدسیات و گمان ها و پیوند وقایع
 می باشد که خواندنش بی ضرر بوده ولی قبولش مشکل است. هحاوی منظور خاص و یا پیامی نهفت یا
 

حیث یک مؤظف ه مثل بعضی نوشته های دیگر از جناب حامد کرزی ب «سلیم ص.»درین نوشتۀ هموطن محترم ما 
جناب کرزی گمان نمی رود که واقعاً  .ای شان صبغۀ ملی گرایی ضمیمه شدهبه روش ه یاغی و متمرد تذکر رفته و

را  پلوماتیک علیه امریکا، خود و گذشتۀ خودیصاحب با موقف گیری های ضد و نقیض و عاری از هرگونه اصول د
فراموش کرده باشد. کرزی بازهم افغان است ناسپاس و نمک نا شناس نیست. کنفرانس قطر نمودار یک هراس پنهانی 

شتۀ کار بدست پاکستان افتاده و آنکشور سر تقسیم با رقبای سیاسی کرزی صاحب کرزی صاحب است که مبادا سر
زمین زدن ها قرارداد پایگاه ه جور آمده و کرزی و جرگۀ صلحش کنار برده شود. مطمئن باشید که با این همه ترازو ب

 گردد. ها امضا می
 

 بگو هموطن!  
و  ؟سوابق کاری این شخص چه بود ؟آشنایی داشتند 2991 که چند فیصد مردم افغانستان بنام حامد کرزی قبل از سال

رخون مردم قهرمان افغانستان در پشاور چلم بدر زمان تجارت   ؟می و ریشۀ مردمی اش تا کدام حدودنفوذ واقعی قو
تقرر حاصل  حیث معین وزارت خارجه عزه بردار دفتر صبغت هللا مجددی بود و بعداً برای چند شبانه روزی محدود ب

دستور قهرمان ! ه قرار افواهات توسط معاون اول فعلی اش محبوس و مورد لت و کوب قرار گرفته و به که ب نموده
 کمک حزب اسالمی زمینۀ فرارش فراهم گردید.ه وطن را ترک کرده ب ،مسعود

 

 هموطن عزیز!
اهی نخواهی باید که زعیم این وطن خو ؟نوشته شده )ع(ر کوهی در لوحه سنگی از زمان نوحشما بگویید که در کدام غا

پشتونی زعیم انتخاب شود حرفی نیست اما اگر  ،در نتیجۀ انتخابات راستین و مردم شمول خوب اگر .پشتون باشد
نوع  را که هیچ معتمد و گماشتۀ خود قدرت خارجی با نفوذ، حیله، دسیسه و صحنه سازی شخصی مجهول الهویه و

که پشتون است باالی مردم افغانستان تحمیل می ه ایظکرزی فقط به مالححامد ندارد بنام و مردمی پایگاه و جایگاه ملی 
 ؟ورد شاه شجاع و ببرک کارمل کجاستکند پس قضاوت های سالم شما در م

 

پرستی، آزاد منشی، لیاقت  باالتر از همه وطندر شرائط کنونی و با تطبیق راستین قانون اساسی مشخصات زمامداری 
 لو که این مشخصات را یک هندوی افغانستان داشته باشند.، فهم و دانش و اعتبار اجتماعی است وواهلیت

بعضی از هموطنان مصلحت های ضد مردمی و مصیبت آفرین کرزی را تدبیر سیاسی تعبیر نموده استدالل می نمایند 
کرد ورنه جنگ داخلی صورت می گرفت و برای تبرئۀ کرزی  که مقتضیات زمان همین معامله گری ها را ایجاب می

ت، فراست و ئرجکرزی شجاعت، شهامت، حامد را مالمت می کنند. خدای بزرگ دانا است که اگر  .ای .آی .سی
داشت و باالتر از همه منافع ملی کشور را از منافع شخصی و بقای حکومت خود  درایت یک زمامدار ملی را می

آورد قبول کنید که آبی  حیث همکار میه دانا و آگاه را پهلوی خود بو واقعی وطن پرست دانست و اشخاص  باالتر می
 از آب تکان نمی خورد.

، یامروز نفوذ بیحد و حصر سیاسی، ثروت اندوزی و مردم را به اسارت کشیدن چند حلقۀ محدود با تمام سوابق جرم
ۀ جبن و چسپیدن کرزی در کاله و چپن قدرت است. تأسف می کنم که قلم جنایت و اعمال ننگین ضد بشریت نتیج

اروپا خالف تمام واقعیت ها جفاکارانه از اعمال و کردار کرزی دفاع نموده تالش می نمایند تا با تمام  بدستانی در کنج
معامله گری و مصلحت گرایی هایش جهت ملی و تدبیر سیاسی و نشانۀ فهم و ذکاوت بدهند. این داد و ستد، معامله 

توان  تحکیم وحدت ملی افغانستان نمیخیر، صالح، رفاه و ه وجه ب یچه گری ها و مصلحت های کرزی صاحب را به
 صراحت مؤجد بسی بدبختی های این وطن بینوا محسوب نمود.ه کرد بلکه آنر ب هتوجی
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 حاال بیا و از این نوده پیوند کن! 
کدام عقل سلیم می پذیرد که امریکا قصد کشتن کرزی را دارد، خوب پابندی امریکا به اصول که دیگر زمامداری را 

داند که درین وطن ماجرایی خلق  چندان مدار اعتبار نیست. امریکا عواقب کشتن کرزی را خوب میترور نمی کند 
قتل برساند طرق بسیار ساده تر در اختیار دارد ه اگر امریکا بخواهد کرزی را ب . نیابد که سگ صاحبش راخواهد شد 

 ورد.چه ضرورت دارد که شش نفر طالب را از دروازۀ شمالی برای از بین بردن کرزی بیا
 

رسد اما اگر مرگش جنجالی خلق نکرد و مطابق قانون معاون اول رئیس  قرارداد امنیتی توسط کرزی به امضا می
دهد و یا آیت هللا های ایران به معاون  رئیس جمهور روسیه( به مارشال اجازۀ چنین کار را می) حمهور شد آیا پوتین

 دوم.
یا سینه بغل در خطر باشد از طرف امریکا نخواهد بود. بهتر  و خاطر افسردگی روانی یا محرقهه اگر حیات کرزی ب

 است داستان دیگری بسازید که به عقل و منطق برابر آید.
 

 با تمام غم و اندوهی که داریم ما را درین ماه مبارک رمضان حول دل نسازید.لطفاً 
 


