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 2۲/۲2/2۲1۲ محمد نسیم یوسف

 مکتوب سرگشاده به حامد کرزی
 تو چه کردی؟

 
      رای به محترم سیرت( تو از طرف ادارۀ بوش  ۸به مقابل 2اجالس بن ) طوریکه خودت بهتر میدانی در نتیجه  

همین طور در  -اب شدیصقت افغانستان انتؤترین رئیس جمهور امریکا( به حیث رئیس دولت م )بی کفایت
ال اینجاست ؤانتخابات دورۀ اول و دوم ریاست جمهوری به پشتیبانی وسیع امریکا به اریکۀ قدرت تکیه زدی س

ر بگوئی آزادی اگدر طول این مدت دوازده سال دورۀ کارت تو به ملت و مردم افغانستان چه کردی؟  که 
به وجود آمدن جامعه  –شفاخانه ها  –اعمار مکاتب، )رفتن ملیون ها شاگرد به آن( اعمار سرک ها  -مطبوعات

که اگر این  ردها دالر جامعه جهانیستاحقوق زنان و غیره این همه که از خیرات آمدن و مصرف ملی –مدنی 
د و توسط دولت فاسد تو به جیب های برادران و همه پول های به باد آمده طور واقعی به مصرف رسیده بو

 اعضای حکومت نمیرفت واقعاَ افغانستان ده ها بیشتر از حاال انکشاف میکرد.
 

عمل  ،که میگفت خودم قانونم 1۱برعکس در دولت نام نهاد تو از تفکیک قوا خبری نیست تو مانند لوئی 
یث حقضات بعد از سلب اعتماد و یا ختم دوره کارشان ماها، سالها در پست های خود به  - میکنی. وزرا 

سرپرست باقی می مانند قانون اساسی کشور زیر پا گذاشته کمیشود و صدها کارهای غیرقانونی دیگر که بیان 
 آن درین مقال به درازا می کشد.

اری ازخود دلح اسمی فقط چند نفر را بخاطر طرفصلح شخصاَ تصمیم میگیری شورای نام نهاد ص در پروسه  
نخبگان و کسانکه زمانی با طالبان  –ازآن پول های به باد آمده معاش میدهی که در آن نه از جامعه مدنی 

 درگیر جنگ بودند خبری نیست.
 

 –تشویق سرمایه گذاری  –در زیربناهای اقصادی کشور مخصوصاَ زراعت هیچ توجه قابل مالحظه نشده 
عمار فابریکات تولیدی که شریان اقتصادی کشور است و وطن را به سوی صنعتی شدن میبرد اغفال صورت ا

گرفته مگر برعکس در ساختن  شهرک عینو )غصب زمین های وزارت دفاع توسط برادرانت( پیشرفت های 
در امریکا از  محمود و احمدولی کرزی )وفات نموده( –ت گرفته است. برادران تو قیوم رقابل مالحظه صو

ظرف شوئی رستورانت صاحب یکی دو رستورانت شدند فوراَ بعد به قدرت رسیدن تو برای چور و چپاول 
آیا ثبوتی دارند که با چند ملیون دالر  ،را قبالَ  ملیونرها معرفی کردند دارائی های عامه به افغانستان آمده خود

از تلویزیون ها مصاحبه داشت خبرنگار درمورد دزدی  ه گفته محمود کرزی زمانیکه در یکیببه وطن آمدند؟ 
یس سابق ئگفت که آن خانه را ) شیرخان فرنود راو ،پرسید: شما در دوبی خانه خریده اید ویکابل بانک از

کابل بانک ( به اسم من خریده است یعنی من هیچ پولی نداشتم اگر هرکدام شان برای مردم افغانستان روی 
دو ملیون دالر پول نقد از حسابات امریکای خویش به افغانستان انتقال یا نند که حداقل یک مدارک بانکی ثابت ک

 داده اند بازهم شاید یک بینی خمیری شود.
این برادران کارامازوف قبل از آمدن تو به حیث رئیس جمهور کجا تشریف داشتند؟ چطور شد که یکبار وطن 

وره زمام داری برادر شان به میزان نهائی خود رسیده آنها را به پرست شده درد و رنج مردم فقیر ما که در د
اینجا کشانید. اگر بگویند که به خاطر کودتای هفت ثور مثل همه اقشار جامعه مهاجرت کردند دلیلی موجه 

چنانچه کرزی خودش اعتراف میکند  وی را  ؟جمهوری داود خان کجا بودند –میباشد مگر آنها در زمان شاهی 
ول بیوه زن ویتیم ( به امریکا فرستادند مگر او دیگر باز نگشت. خداوند روز این پعلیمات عسکری ) از برای ت

 منیجر رستورانت رئیس جمهور شود. یملت را بگیرد که بشقاب شوی و
آغای کرزی حاال برای امضاء نکردن موافقتنامه  امنیتی با امریکا مداری گری های دیگری را به راه انداخته. 

ملی دهی غافل ازینکه نام تو در تاریخ افغانستان منحیث یک دست نشانده ثبت  خواهی مگر خودت را صبغه  می
 خواهد شد.
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امنیتی برای افغانستان یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است تو امروز به امضاء  اما تو میدانی موافقتنامه  
پاکستان( و جمهوری اسالمی ایران که ازآنجا به   ISI)را به دامن برادران طالبت  نکردن این موافقتنامه خود

مایت کنند مگر حمی اندازی تا آنها از نامزد نامیمونت  ،ون ها دالر رشوه بنام خرج دسترخوان گرفته اییمل
فرار مغزها  –نمیدانی که با این شعبده بازی تو با سرنوشت ملت افغانستان بازی میکنی. تو با فرار سرمایه ها 

 ان بازی میکنی؟دانشمند ی
باالی تو  ازتاریخ را بدانی این موافقتنامه به هیج وجه شبهی معاهده گندمک و دیورند نیست که اگر تو شمه  

این مسئولیت تاریخی را  وتو بن باالی مردم افغانستان تحمیل شدی تعمیل شود اگر همینطور باشد چرا در جلسه  
بن الدن در ایبت آباد شاید افغانستان را بدیل پاکستان انتخاب قبول کردی؟ تو میدانی که بعد از کشتن اسامه 

میکرد؟ اما به اثر همین سیاست های کودکانه تو امروز پاکستان خودرا بیشتر به امریکا نزدیک ساخت. 
یا جناب ایشان آامریکا باید یکی را انتخاب کند  ،زمانیکه جناب دوکتور اسپنتا )در بازی گرگ و بره( میگوید

مشاور هرکاره گاهی به تو گفته است که در سخنرانی هایت عوض استعمال سخنان بازاری ) ما شیر  منحیث
هستیم وغیره ( از یک سیاست عاقالنه و استعمال الفاظ دیپلوماتیک، با غرب استفاده کن آن وقت انتظار انتخاب 

 را داشته باش.
الب از بگرام که در اثر یک معامله پنهانی بین تو و حاال هم با عدم امضای این موافقتنامه و رهائی زندانیان ط

ریاست جمهوری هرج ومرج ایجاد نموده تا یا  گروپی از طالب هاد صورت گرفت میخواهی در انتخابات
 انتخابات به تعویق افتیده و یا به نفع کاندید مورد نظر خودت تمام شود.

س چطور مگر بعضی از اعضای حکومت خود مانند آغای کرزی! تو که میگوئی در انتخابات مداخله نمیکنی پ
برادرت قیوم کرزی و  –غالمان حلقه به گوشت  امین ارسال -گل آغا شیرزی -زلمی رسول –رحیم وردگ 

 کرده ای.نسیاف که همیشه از حمایت وی برخوردار بودی تشویق به کاندیدایی ریاست جمهوری 
ینده نه چندان دور به سراغ تو خواهد آمد. تا به همه این ملت در آ در اخیر باید بخاطر بسپاری که محکمه  

سواالت پاسخ دهی و تو دیگر مجال این را نخواهی یافت که در همسایگی ارگ ریاست جمهوری ) در صورت 
 تخاب کاندید مورد نظرت ( برای دور سوم این کشور را اداره کنی.نا
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