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قیس کبیر

«مداري سیاسي» و «اُم الفساد»
طی بیست سال گذشته بخصوص طی چهارده سال اول این دو دهه که دورﮤ نامیمون فساد ساالر اُم الفساد کرزی بود
یکی از بدنام ترین ادوار تأریخ افغانستان است.
کرزی این ناپخته مردک سیاست با حرکات و سکنات بچه گانه اش که اکت سیاست بازی میکرد یگانه لقبی را که کمایی
کرد همانا «مداري سیاسي» و «اُم الفساد» بود .حتی خودش در این ویدیو می گوید که « :دیموکراسی است ،آزادی بیان
است ،هرچی که دلت خواست بگو!» این خود جامعه را بسوی انارشی در آزادی بیان برد.
مفاخر و ارزش های ملی همه و یکسره به تمسخر کشانیده شد؛ در جامعـﮥ سی میلیونی افغانستان متجاوز از  ۵۰چینل
تلویزیونی مثل سمارق سبز شدند ،قریب به پنجصد روزنامه ،ماهنامه ،هفته نامه و گاه نامه و متجاوز از  ۱۲۰چینل
رادیویی فعال شدند .من نمی گویم که کثرت اینقدر دستگاه های نشراتی بد بود ولی ایکاش آنانی که از اصل معرفه های
دیموکراسی و حقوق مسجل شده در بهترین قانون اساسی کشور آگاهی درست می داشتند و یا دانش آنرا می داشتند و یا
حد اقل اخالق آنرا می داشتند تا جامعه را بسوی آگاهی و مدنیت و تنویر اذهان می کشاند .آنچه در این نشرات دیده
میشد ،یا شنیده میشد و یا خوانده میشد همه و همه تحقیر ،تنفر و تفرقه افگنی قومی و زبانی و زیر پا کردن ارزش های
ملی و سنتی بود.
در رأس این همه بدبختی فقط و فقط همین ام الفساد قرار داشت .کرزی که دانست حق شرکت در انتخابات برای دور
سوم را ندارد ظاهرا ً نشان داد که قدرت را بصورت صلح آمیز رها می کند ولی امتیازاتش از خریطه های خیرات
امریکا و ایران تا اخیر باقی ماند .او خود بی چاره ای بود که در میان قلدران و زورگویان نفس می کشید ،همین او بود
که این قلدران را باالی خود مسلط ساخت .شخصی به مانند فهیم سیلي محکمی برویش میزند در حالیکه رﺌـیس جمهور
برحال است .کرزی خان بعد از آن لباس ملی بودن پوشید و سعی کرد که با انتقاد از امریکا و سیاست آن در افغانستان
لکه بدنامی دست نشاندگی را از جبین خود دور نماید .آیا واقعا ً حزب اسالمی و رهبرش را کرزی به افغانستان آورد؟
تأمل باید کرد .این حزب خود دیگر بساطش در حال جمع شدن بود و رهبر خسته و زار و نزار آن هم خواست از خوان
نعمات خدا داد امریکا چیزی بچشد و در نتیجه یک سازی سری بوسیله طیاره هیلیکوپتر از لغمان به کابل آورده شد.
نمی دانم کرزی خود را فریب می داد ،جهان را و یا ملت را .تمام تالش های ناسنجیده و نامظنم و بچه گانه وی در
محراق بیرحم قضاوت تأریخ قرار دارد

باالی لینک کلیک کنید:
کرزی ما شی هستیم

https://www.youtube.com/watch?v=Jvck9o4EN1A

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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