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 ۴۱۱۲جون، ۱۱         ماللی موسی نظام
 

 حامد کرزی قلباً از انتخاب پوشالی بشاراالسد استقبال می نماید
 است وفادار بودهرئیس جمهور افغانستان به جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر همیشه متمایل و 

 

سال ملت بیوسیله و بیدفاع افغان در هر گوشۀ  ۱۱رئیس جمهور افغانستان درین با شهکاری های حامد کرزی، 
جهان حیران گشته و درد کشیده است؛ هر عملی که تا آخرین روز مأموریت وی در کشور از وی سر بزند، بدون 

بود،  شک در نوع خود بینظیر و کامال دور از منافع علیای مردم افغانستان و همیشه سوال برانگیز خواهد
داری ای را که مثالً سه روزعذا. مخصوصاً در حاالتی که از جانب مردم مخالف و بی اطالع نمایندگی می نماید

برای رئیس جمهور فعلی . اعالم نمود «ملت افغانستان»برای مرگ قسیم فهیم، نگهبان مقام ارگ نشینی وی، بنام 
 .کمترین ارزشی نمیتواند باشد و ارزیابی مردم افغانستان و جهان دارای تأریخقضاوت 

به ما و شما معلوم است که نامبرده برای حفظ مقام ارگ نشینی، تا کدام حد و حدود با آنانی که دهه های متوالی با 
ساختند، همگام و هم  سر دچارقدرت طلبی های غیر ملی، افغانستان را ویران و مردم آنرا با جنایات بشری مدهش 

 .نوا گردیده است
اقدامات و شاهکاری های جدید . باید تصریح نمود که هر عملی در حیات انسان باید یک حدی داشته باشد بازهم

حامد کرزی از زمانی آغاز گردید که خود برای فشار بر امریکا در مورد عدم قبولی برادر وی و یا فسخ انتخابات 
، طوالت دورۀ رئیس جمهوری ین ونتیجتاً ریاست جمهوری به بهانۀ غیر ممکن بودن آن در مناطق وسیع پشتون نش

اش، ناکام گردید و با امتناع از امضاء قسمتی از قرار داد امنیتی با امریکا، اقدام به تشکیل لویه جرگۀ مشورتی 
 .برای صدور تصمیم از جانب مردم افغانستان نمود

به امضاء آن رای مثبت دادند و مشاهده گردید که لویه جرگه هم دایر شد و برعکس توقع و باور کرزی، اکثریت 
وی شروع نمود به همان کجروی هایی که سیاست و طوالنی بودن دورۀ زمامداری به وی تعلیم داده است؛ بقیه را 

جدال با آقای سپنتا . ما افــغان ها و جهان کامالً مــــشاهده نمودیم و بر پالن و پروژه های غیر ملی وی آفرین گفتیم
یکی از عملیات عجیب . صبغت هللا مجددی هم با خبر و عکس در مطبوعات منتشر گردیدو اعتراضات حضرت، 

با « ؟!»در همان موقع حساس مسافرت عاجل رئیس جمهور افغانستان بدون ترتیب و اعالم قبلی به ایران و مالقات
ۀ عمل خفت جام با ،«سفیر ایران»وابستۀ روز های مبادای کرزی، دولت محیل آخوندی بود که صرف با دعوت 

 .پوشید
 

کرزی بعد از شکست و عدم قبول پالن های انتخاباتی از جانب امریکا، بدون در نظر داشت منافع ملی و عاقبت 
ناگوار، سر ضدیت و کجروی را با آن ابر قدرتی که عمری در خدمتش سپری نموده و بر مسند فعلی هم دقیقاً 

ز هرنوع لج بازی های بی مفهوم طفالنه و برخالف مشوره و توسط آن نصب گردید، پیش گرفت و درین راه ا
کرزی گمان میبرد که مردم رنجور افغانستان که بهر حال قربانی . ورزیده تصمیم گیری های یکجانبه، دریغ ن

لیت، وسیاست های نا هنجار خارجی و فساد وسیع داخلی و نابسامانی های ناشی از یک ادارۀ بی کفایت وبی مسئو
، در اخیر دورۀ طوالنی زمام داری اش، با شعبده بازی ها با امریکا و پراگنده ساختن جریانات انتخابات، گردیده اند

 ! هیهات. ملت آگاه افغانستان وی را قهرمان و وطن پرست می داند
 در مورد فساد اداری و کج روی ها و ادارۀ ازهم گسیختۀ رنگارنگ هرچه گفته و نوشته شود تمامی نخواهد داشت،

یک لحظه ای را فراموش نمی نماید، طوریکه جنایات و خیانت های سه ونیم دهه بر ملت  تأریخالبته که صفحات 
مظلوم افغانستان و مجریان آنرا از یاد نبرده است، که البته برای آقای کرزی قضاوت آن اوراق ماندگار کامالً بی 

ای غیر ملی را فرزندان وی منحیث نسل فردای این روزی خواهد رسید که همه این کار روایی ه. ارزش می باشد
زمام خاک مطالعه نمایند و الجرم که قضاوت خود ها را خواهند نمود، چنانچه که نسل موجوده، خدمت و خیانت 

 . گذشته را با وضاحت تمام قضاوت و ارزیابی می نمایند داران
ا منزجر و بسیار حیران نموده است، پشتی بانی از شاهکاری های اخیر رئیس جمهور افغانستان که دقیقاً مردم ر

و « والدیمیر پوتین»است که به امر« اوکراین»، جزئی از خاک مملکت «جزیره نمای کریمیه»وی از اشغال 
مردم . افغانستان از این حق تلفی و تجاوز علنی به خاک مملکت دیگری بوده است بی دفاعاعالم طرفداری مردم 
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برهان الدین »را کامالً بجا می آورند، آمر سابق دستگاه مخوف کی جی بی را که  «پوتین والدمیر»افغانستان 
غرامات جنگ و تاوان اشغال بیشرمانۀ اتحاد شوروی سابق را بر خاک و مردم وطن خویش، دو دستی به  «ربانی

 . او، گویا از کیسۀ خلیفه بخشید
شهرت جهانی دیگری رسانیده است، تبریکی و استقبال از شاهکار بزرگ و شاید آخرین آقای کرزی که وی را به 

سال به  که از دو می باشد« بشاراالسد»و قصی القلب سوریه  دکتاتورمؤفقیت انتخاباتی پوشالی رئیس جمهور 
اینطرف مردم بیدفاع و مظلوم مملکت خویش را ذریعۀ تعمیل انواع جنایات بشری ابتکاری، حتی استعمال اسلحۀ 

قتل عام های مخوف به خون و آتش غرق نموده و ملیون ها مردم بی پناه آن دیار را آواره و سرزمین  بیولوژیکی و
را از جانب خود و  خفت بارالبته مثل همیشه، کرزی چنین زیاده روی های . آبادی را به ویرانه مبدل ساخته است

 !! یا هللا. نمایندگی می نماید« !؟»ملت افغانستان
 

که با احساس پاک مردم افغانستان و شرکت نمودن آنان به امید یک آیندۀ روشن و صلح  ات بغرنجدر آستانۀ انتخاب
آمیز، سخت بازی های غیر مردمی و شعبده بازی های گوناگون صورت گرفته و میگیرد، بازهم گردانندۀ بیشتر 

 :ن گوشه ای از آن میپردازیمبه بیا. نمایش این تیاتر همانا رئیس جمهور افغانستان، آقای حامد کرزی میباشد
برعکس اکثریت ممالک جهان، گویا افغانستان که در ساحۀ جغرافیایی آن درخت یک دیموکراسی واقعی نمو نموده 
و شگوفان گردیده است، تعداد کاندید های مقام ریاست جمهوری نام خدا فراوان بوده و اکثریت که دقیقاً باور داشتند 

می باشد، یا  بریدن، خدا نکرده بینی اش از ، به منزلۀ سیال از سیال پس ماندمی گردندبرنده ن «هرگز و هیچوقت»
اشتراک بی موجب این جنابان سبب شدند که آراء پراگنده شده و مردم . هللا گفته و در مسابقه بهر حال شامل شدند

سیاست بازی و نا کامی کاندیدان بار بیچاره که به صد امید راه حوزه های انتخابات را پیش گرفتند، در تغیراتی که 
بعد از ناکامی دورۀ اول، با موجودیت دو نامزد پیش تاز، آراء بقیه مثل توپ . آورد، سرگردان و گمراه گردیدند

زلمی رسول بطرف عبدهللا می رود، نخیر : پینگ پانگ، گاهی به اینطرف و زمانی به آنطرف متمایل میگردید
رزی را عبد هللا بد یآوازه است که گل آغا ش. رای سیاف چطور؟ دیده شود. یده استفیصلۀ کرزی هنوز صادر نگرد

در ...... و ند؛ دیده شود که نظر کرزی چه استراه نموده، ولی اعضای گروپ انتخاباتی وی قطعاً رضائیت ندار
ه توسط حامد کرزی، اخیر و خصوصاً با مؤفقیت تقسیم و پراگنده نمودن آرای مناطق پشتون نشین به اشخاص مختلف

، رئیس جمهور افغانستان اجازۀ «البته در صورت انتخاب وی»قبولی شرائط موقف آیندۀ وی از جانب عبدهللا، 
 ! صدور فیصدی آراء داکتر زلمی رسول را به داکتر عبدهللا مذکور مجاز اعالم نمود

 پایان


