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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۰۱۷/۰۴/۱۹                                                                               جمال اخگر دیس
 

 خواهد؟یچه م یکرز
 

های تند و تاخت و تازهای آقای حامد کرزی  عکس العملپس از کنار رفتن از کرسی ریاست جمهوری بار ها شاهد 
های حکومت وحدت ملی و همکاران بین المللی آن بوده ایم که با ظاهر کردن سر و کله خویش بازار  باالی عملکرد

 رسانه ها را گرم و گرمتر میسازد.
 

پرتاب مادر بم در اچین ننگرهار غوغای دادخواهی را  این بار هم طبق معمول فرصت را غنیمت شمرده به بهانهء 
آیا در شرایط کنونی تخریب  صرف نظر از رفتن به عمق موضوع  سر داده و به نیابت از داعش دادخواهی میکند،

الی که حتا باشندگان اچین هم از پرتاب این بم مواضع جانی ترین پدیده در تاریخ )داعش( عملی ستودنی نیست در ح
ابراز خورسندی نموده اند زیرا قرار گزارش رسانه ها عالوه بر تخریب پناهگاهای دایمی بیشتر از ده ها داعشی نیز 

 نابود گردیده است.
 

رازی در کار را در قبال ولسوالی اچین ندارم و مطمئنم که رمز و  امریکابا بیان مطلب فوق قصد توجیح عملکرد 
سال  14با آنکه وی بیشتر از  ی است،ئاست مگر پرسش اینجاست که آقای کرزی در صدد بدست آوردن چه چیز ها

قاتالن مردم افغانستان را  ، انتحاری ها را پاداش داد،ی داشت و بارها از طالبان مهمان نوازی کردئدر کشور حکمروا
امعه ء جهانی را حیف و میل کرد تا اندازه ای که در حضور رسانه ملیارد ها دالر کمکهای ج برادر ناراضی خواند،

و این در واقع پیام روشنی بود برای دزدان حرفوی ” هر چی میکنید بکنید ولی از کشور به بیرون نکشید“اعالم داشت 
 در کابینهء وی که هست و بود کمکهای جهانی را به تاراج بردند.

 
سال  بود که او را به ارگ راه داد، این شما بودید که دو امریکاین ایاالت متحده آقای کرزی شاید فراموش کرده است ا

ی غرب را ئها دالر کمک ها این شما بودید که ملیارد ی تأمین امنیت میشدید،ئامریکا خاصتمام از سوی گاردهای 
این شما بودید که  کردید،حیف و میل کردید، این شما بودید که مدال افتخار بر سینهء بوش و فرماندهان ناتو نصب 

 …های غیر منطقی باالی افغانها دلیر ساختید و پاکستان را با عملکرد
 

، را سر داده اید شاید بخاطر این که مردم دوران تاریک حاکمیت شما را فراموش کنند امریکاامروز چرا شعار راندن 
 دست و پا کرد اید؟ امریکار از شاید یکبار دیگر خمار کرسی ریاست جمهوری شده اید و شاید رفیقی قویت

 
بنده هرچند مأمور دولت فعلی نیستم مگر نظاره گر مستقیم عملکردهای آن میباشم و صادقانه اظهار میدارم که با وجود 
کاهش چشمگیر کمکهای جهانی از بدو آغاز بکار حکومت وحدت ملی شاهد پیشرفت های کالن اقتصادی و سیاسی در 

گفته میتوانم کارکرد دوسال حکومت فعلی معادل ده سال زمام داری آقای کرزی است که کشور هستیم و به جراأت 
نمونه های بارز آن عقد قرار دادهای کالن بین المللی و ملی ، بهره برداری پروژهای بزرگ مانند بند دوستی افغان 

ر شد مگر با این نبشته نمیخواهم را میتوان یاد آو… هند)سلما( در هرات آغاز بکار برنامه وسیع میثاق شهروندی و 
دولت کنونی را عاری از هرگونه کاستی ها جلوه دهم زیرا کشوری مانند افغانستان به تالش و کارخستگی نا پذیر 

 نیازمند است.
 

در فرجام و به باور من هیچ فرد آگاه و با فهم کشور دوباره فریب مکاره گی های سیاسی آقای کرزی را نخواهد خورد 
 (!آزموده را آزمودن خطاستزرگان گفته اند : ) زیرا ب
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