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24/04/2017                                                                                                        حمید انوری  

 کرزی دیگر آنان را برادر نمی داند، سر شدند رطالبان خاک ب
 کرزی: پس از این طالبان را برادر خطاب نمی کنم

 
، خاک برسر شدند! کرزی دیگر آنان را برادر خطاب نمی کند! این بدبختی و این بی مهری خانه خراب ن  طالبا

 ببرند؟سیه کرزی را به کدام گور 

 برادر بزرگ خود را از دست دادند! بر سر خاک وبخت برگشته  ن  کار طالبان دیگر تمام در تمام است! طالبا

 ؟بکجا باید ببرنددیگر این بدبختی را  ،خوارطالبان خون 

را خواهند  و بردار بزرگ پیشین خود پیشین کرزی فاتحۀ رئیس جمهور پیشین درانابرهمین امروز و فردا 

 گرفت و گلیم غم هموار خواهند کرد.

 به گزارشی در مورد درنگی میکنیم و قضاوت را میگذاریم به هموطنان عزیز خود.

(: دو روز پس از رویداد خونین حملۀ طالبان بر قول اردوی شاهین در بلخ، حامد ٩٦ثور  3کابل )پژواک، 

خطاب نمی کند و هر « برادر ناراضی»کرزی می گوید که دیگر طالبان را 

 گروهی را که باعث کشتار مردم شود، تروریست می داند.

و دست به هیچ  ده باشندقبل بر این مرتکب هیچ جنایتی نشطالبان  گویا

بار باشد که دست به کشتار زده اند، پس  تینسکشتاری نزده باشند و این نخ

 برادر طالبان نیست. کرزی دیگر

طالبان بر   ی در کابل ضمن انتقاد تند از حملهحامد کرزی رئیس جمهور پیشین، امروز در یک نشست خبر

شاهین در بلخ گفت که طالبان، این حمله را به خاطر بیگانه ها و به هدف نابودی افغان ها و  20٩قول اردوی 

 تازه نگهداشتن زخم آنها انجام داده اند.

به این حقیقت رسیده است و تازه کشف کرده است و اب غفلت بیدار گردیده از خوخان کرزی گویا تازه  حامد

 .که چه به چه است. عجب خواب سنگینی

ت و این وسیله در جنگ، خونریزی، ناامنی و حضور خارجی ها وسیله استفاده از خاک ما اس»وی افزود: 

 «مزارشریف معلوم شد که شما ] طالبان[ آن را برابر] مساعد[ کردید.

، کرزی این حقیقت روشن را درک نکرده بود و تازه به یک حقیقتی رسیده تا قبل از جنایت مزار یعنی اینکه

 است که یک طفل هشت ساله هم آنرا میداند.

به خاطر اهداف بیگانه ها سرزمین تان را خراب نکنید، فرزندان تان را به »کرزی خطاب به طالبان گفت: 

 «م نشسته صلح کنید.خاطر بیگانه ها نکشید، از کشتن دست بکشید، خود را از همین خاک بدانید و بیایید با مرد
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کرزی اما تصریح نکرد که منظور او از"مردم" همان گروپ ایله جار و مفت خور دور بر خودش است یا 

آنانیکه دور ع و غ و ف و ق جمع گردیده و مشغول روزگذرانی اند. مردم عام افغانستان از همۀ این مفت 

 خواران  روزگذران و استفاده جو سخت متنفر اند.

را که منجر به کشته شدن سربازان  20٩با تاسف مسوولیت حمله بر قول اردوی »رئیس جمهور پیشین افزود: 

 .«وطن گردید، طالبان به عهده گرفته و اعالن کردند که در کشتن عساکر افغان دست داشتند

که چرا برادران ناراضی او مسؤلیت این جنایت را بدوش گرفته اند، به جملۀ  ردی هنوز هم تأسف میخوکرز

خود را نافهمیده بیان داشته است و تأسف خود  قلبیباال که روی آن زرد شده است خوب دقت کنید، او مکنونات 

 را فقط از به عهده گرفتن آن جنایت توسط طالبان بیان داشته است.

زمانی که برادرم شهید »می کرد گفت:  کرزی اما که تا پیش از این، همواره طالبان را برادر ناراضی خطاب

شد، شما آن را شهید کردید و فردایش در روز فاتحه، من به شما برادر خطاب کردم؛ زمانی دیگر بزرگان 

کشور شهید شدند، بازهم بر شما برادر خطاب کردم؛ و حتی هنگامی که استاد گرامی ما رئیس اسبق شورای 

، من بازهم به شما برادر خطاب کردم؛ اما اینکه به خاطر اهداف عالی صلح و رئیس جمهور پیشین شهید شد

 «بیگانگان اوالد این وطن را شهید می سازید، دیگر به شما برادر خطاب نمی کنم.

هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد. او  ن جمالت خود کرزی گویا سیاست کرده و تالش کرده است تابا ای

مشخص "بزرگان کشور" را این کشور"، او اما  "بزرگانکشتننادانسته اعتراف کرده است که کشتن برادرش، 

و  گویا استادش بوده است نیز یادی کرده است تا یار نرنجد الدین ربانی که حرانبو از کشته شدن  نکرده است

 و...، او آنهمه کشتار را "اهداف بیگانگان" ندانسته است

دیگر  مگر حامد کرزی ضربت اصلی و کشنده بر برادران ناراضی خود را زمانی وارد کرده است که میگوید"

ظار بوده است. "، این ضربت بر برادران ناراضی او سخت کشنده و غیر قابل انتبه شما برادر خطاب نمی کنم

 حال آن برادران نارضی چه خاکی بر سر کنند؟؟؟

دیر زمانی می شود که در افغانستان، یک دست نحس فعال برای تفرقه قومی به کار افتیده که »کرزی افزود: 

مردم افغانستان را بین خود به تفرقه می اندازد و می خواهد حب الوطن، احساس داشتن یک خاک و یک ملت 

 «در نزاع باشیم تا خاک خود را ویران کنیم. از بین ما گم شود، بین هم

، یا برمیگردد بر زمان کرزی اما نگفت که منظور او از"دیرزمان"، همین دور حکومت داری ع و غ است

 قدرتمداری خودش.

" رادر تفرقه اندازی می یک دست نحساز جانب دیگر کرزی که تازه از خواب خرگوش بیدار گردیده فقط "

بالوقفه مشغول زهر پاشی و ایجاد تفرقه  ند کها ند، اما مردم افغانستان دستان متعدد داخلی و خارجی را شاهدبی

 .ن شریف ما اندابین هموطن

حامد کرزی تصریح کرد که به خاطر تامین صلح و نجات از اوضاع موجود، به زودی اجماع ملی را از 

 طریق صحبت با بزرگان و جریان های مختلف تشکیل می دهد؛ اما به هیچ وجه قصد ندارد به قدرت برگردد.

لب و لباب داد و بیداد و هیاهوی کرزی فقط همین است که همیشه نُقل میدان باشد، دیگر همه چیز بهانه است، 

"اجماع ملی" که به دور آن جناب گرد آید، دیگر اجماع .سن چپ میزنددانسته به کوچۀ حدیده به او اما خود را 
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جو و افراد بلی قربان گو ای بیش  و استفاده خورملی نیست، بلکه اجماع یک مشت زیردار گریختگی و سود 

 که هالک یک شکم نان چرب اند. نخواهند بود

حمد اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا از پرتاب بزرگترین بمب غیراتومی وی که چند روز قبل، به دلیل حمایت م

گفته بود که دیگر حکومت وحدت ملی را نماینده خود نمی داند، امروز   امریکا بر مواضع داعش در ننگرهار،

 به ارگ ریاست جمهوری رفت و در کنار محمد اشرف غنی نشست.

خنان مفت کرزی را هیچ وقت جدی نگیرید، او خود فراموش کرده است و یا میخواهد فراموش کند که کماندو س

های امریکائی او را از چنگ طالبان نجات دادند و به قصر ریاست جمهور کشور رهنمائی کردند و چندین 

کا بودند. او حافظۀ درستی سال متواتر تمام بادیگارد های او نیروهای خاص امریکائی و سگان بویکش امری

 ندارد و یا فکر میکند مردم فراموش کار اند، غافل از اینکه تاریخ حافظۀ قوی دارد.

وز، روز اجماع ملی، اتحاد و اتفاق مردم افغانستان بود و رئیس جمهور پیشین خاطر نشان کرد که مراسم امر

 به همین دلیل به ارگ رفته است.

  مفت هم حد و  سخندرک نکرده است. تفاوت بین مجلس فاتحه و اجماع ملی را هنوز این مردک هیهات که    

 حدودی دارد.

 

 شرط نیست یبساط نكته دانان خودفروش در
 یا خموش عاقلمرد  یا ییا سخن دانسته گو

 

 


