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 15/06/2018                  احسان هللا مایار 
 

  راز ها محرمحامد کرزی 
 

سیما و ماحول وی  ،اندنشرسبه مسند قدرت  تا از ُگم نامی وحامی وی با دستگاه حامد کرزی  آغاز روابطاز 

 .دچنان مه آلود بوده که نه افغان و نه بیگانه حقیقت را از چگونگی وضع وی دستیاب کرده می توان

 ، حتی ذباله دانی،کرزی عجیب مخلوقیست! گذشته های وی در البالی اوراق تاریخبایست اعتراف نمود که 

 آنقدر عمیق غرق نبوده که شاهدان عینی و زنده از اعمال و کردار وی بی خبر باشند.

چنگ طالبان به خاطر داریم که روزی رمسفلد، وزیر دفاع ایاالت متحده اعالم نمود که ما حامد کرزی را از

و گفتار وزیر دفاع  هنمود بیان دیگریتوسط هیلوکوپتر نجات دادیم و روز بعد از آن کرزی از کدام محل نامعلوم 

امریکا را رد نمود و با افسانه ای چنان وانمود کرد که وی با مجاهدین افغان وی از بیراهی ها خودرا نجات داده 

 و از کسی کمک نخواسته است.

ی انسان به دوراندیشی وی متوجه می با این گفتۀ و

شود که میخواهد چنان وانمود کند که وی یک 

                                                                شخصیت ملی بوده و به کمک بیگانگان نیاز ندارد.

از همان روزیکه وی در وزارت داخلۀ افغانستان تحت 

ضور رهبران تصویر بزرگ احمدشاه مسعود و ح

جهادی، که خود نمونۀ از قدرت بیگانگان را در 

ساختمان شان تمثیل می کند تا به روز ختم دوران 

از مصلحت گرائی و تطمیع فساد پیشه گان کار گرفته و  در رأس کار و سیاست پیشرفت خودمحنت بار وی 

غانستان را بسرحدی در نفاق و شقاق کشانیده که امروز باالی تجزیۀ افغانستان عزیزترین از همه صحبت می اف

 شود.

با وی محاسبه کردن به پیشگاه عدالت ملت واحد افغان و افغانستان امیدی است که به آن اتکاء نمود، لیک وی 

ی به قدرت رسیدن مجددش باردیگر طغیان طوریکه دوست عزیزم غوث جانباز برمال نموده که "عشق کاذب" و

نموده که با نظر مردم افغان با واقعیت تصادم نموده است که این بخش را با ارائۀ نظر مردم در فیسبوک به 

 خدمت خوانندگان دراک تقدیم میدارم.  

لرحیم عزیز را قبل از آن باید تذکر داد که تنگاتنگ با این موضوع دیروز مقال تحقیقی برادر محترمم میرعبدا

در ویبسایت "آریانا افغانستان آنالین" با عالقۀ خاص مطالعه کردم که برادر محترم عزیز با درایت کامل سند 
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مؤثقی زیر عنوان" فعالیت های تخریبی سازمان های استخباراتی"  به دسترس عالقمندان گذاشته است که در 

 اتی را در وطن ما بدون از َغل و َغش مشاهده نمود. آئینۀ آن حقایق و کاروائی های دستگاه های استخبار

با تمجید از زحمت برادرم آقای عزیز که در روشن نگه داشتن ذهن ملت افغان با ارائۀ چنین سند خدمت بزرکی 

 نموده و می نماید تصویر باال بهترین نمونۀ واقعیی آنرا تمثیل می کند. رسا باد قلم تان دوست عزیز.

 به جریان و رویداد فیسبوک که برادرم جانباز برف کوچی را به حرکت آورده است. اینک بر میگردیم

 
 

Ghaus Janbaz 
June 11 at 10:47am ·  

  شف شف نی شفتالو... !
  این آقا باالخره حرفک دلک تنگ اش را بیان داشت:

خود را  1397"هرگاه اجماعِ ملی به میان بیاید و احزاب مؤافق باشند، در انتخابات ریاست جمهوری سال آیندۀ 
  کاندید خواهم کرد." )حامد کرزی(

 نمنبع شپگل: آنالی
ps 

ایشان نگفتند که داکتر رنگین سپنتاء مثل سابق شاهد کردار شان خواهند بود، یا ایشان راه و رسم دیگری را 
 انتخاب خواهند کرد؟

 

 
 

ShareComment 
others 90Mir Enayatullah Ashufta, Gulzar Kawesh and 92 

Comments 

 
Gulzar Kawesh 

دوران اول زعامت جناب کرزی پُر از بحران وبدبختی بود ! انتخاب کرزی منحیث ریس جمهور دور دوم 
 ؟کشور کدام مشکالت را حل خواهد کرد

 
 Gulzar Kawesh  همانطوریکه سالهای متمادی گذشته را قربانی مصلحت های به نظر من ،آقای کرزی

غیرعادالنه و غیر قانونی با چند گروه فاسد تنظیمی و جنایتکار با سپردن امتیازات بزرگ و تقسیم قدرت و 
مافیایی به کرزی حیف و میل  منابع ضایع ساخت ! و امکانات و مساعدتهای جهانی را توسط گروههای نزدیک

بدتر شدن وضعیت امنیتی و بی ثباتی کشور که بیشتر عدم رضایت اکثریت مردم از عدم نمود ، همزمان 
موجودیت نظام قانون و عدالت وفشار شکنجه مردم مناطق پشتون نشین کشور باعث تقویت گروههای نیز 
 طالبان شد ! و همچنان بی برنامه گی حکومت برای زیر ساخت ها و زیربنایی برای توسعه اقتصادی کشور
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شکنی و قلُدری رهبران  وبهتر شدن شرایط اساسی کار و معشیت اکثریت مردم انجام نداد ، و در جامعه قانون
و جنگ ساالران تنظیمی و مافیایی حکمفرما بود !پس بر مبنای این دالیل من با آمدن دوباره آقای کرزی 

  .منحیث ریس جمهور کشور مخالف میباشم

 
Nezam Spanta 

 

 
 

 
Abdul Samad Hotaki 

فروش حرامزاده برو گم شو تو حرامزاده را حتا همان نظاریانی دزد و ستمی که سر مردم پانزده سال  هویت
    سوار کرده بودی هم قبول ندارد .

 

 
Fakhruddin Arefi 

 بدمي کند

 
Asma Globe 

 مداری
 

 
Ajmal Akbari 

  شتر در خواب بیند پنه دانه
 گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

 
lah AshuftaMir Enayatul 

 جانباز صاحب عالیقدر:
 واقعاً ، حرف برای گفتن ندارم!

 فیصد بدبختی موجوده و قانون شکنی های زورگویان؛ حاصل کار جناب شان میباشد. 9۵
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Ghaus Janbaz 

 بس حیران یم... حیران!

 
Qadeer Haidari 

 مه میگم خدا کنه بیایه ،اما با چه دست آوردی ؟ آیا با همان اعمال گذشته و خیل و ختک دزد اش ...
 داری خواهد گفت .خ بیاید که ببینیم چه دروغ های شا

  

 
Junaid Ahmad 

 

 
 

 
Shaesta Arghandiwal-Moien Aryai 

 خدا نکن ظبه لحا
 

 
Mehria Abassi 

 مفلس شده شوق مقام كرده كاكا به خیالم باز خودش و فامیلش

 
Qalandar Kâbuli 

پس از جنگهاى داخلى اشرار را همین شخص یكبار دیگر رشد داد و راه فساد گسترده را برایشان مساعد 
 ساخت.

 كمه شود.در اصل این على بابا با چهل دزدش باید محا
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Awrang Ahmadzai 

 

 
 

 داخل شود .این بار میخواهد از كدام دریچه خارجي دیگر 

 
Shamayela Sejda 

  اى واى به تو که با ملت ات چه بازى ها که نه کردى
  

 
Emran Afghan 

 سپنتا یي شاهد وی زه یي منم، غیر د سپنتا نه یي نه منم.ډاکتر 
 هههههه

 
Najib Dawary 

 با این همه خیانت هنوز هم ماندن واالی این ملت نیست.
   

 
Amin Said 
 خوبونه وینی.

 
Abdulsalam Sadid 

زور آمده اشرف غنی در مقابل این نرمش در حکومتداری خصوصا در افغانستان گناه است اسالم درینجا به 
کمه میکرد ولی بر عکس هم برایش وقت داد امفسد بسیار نرمش نشان داد باید به طور جدی این خبیث را مح

 وهم معاش و خرچ دستر خوان اما افسوس که این خائن به توت نمی ارزد

 
Mohammad Mohammadi 
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گترین خیانت را بر ملت افغانستان روا داشته، بهترین فرصت زرایشان در دوره ریاست جمهوری گذشته خود ب
ها را از دست داده و تمام مشکالت امروزه دولت وحدت ملی و مردم از دوره ریاست جمهوری ایشان به ارث 

  مانده است.
ی در باره بازسازی وامنیت افغانستان اتفاق نظر داشت ولی وی این فرصت طالیی را از دست داده جامعه جهان

  جفا و خیانت بزرگ به ملت روا داشت.
 حق خود خواهند کرد. راگر مردم افغانستان بار دیگر به این آدم رأی بدهند جفای بزرگ د

 
Mehria Abassi 

دقیقا بهترین فرصت ها باسرمایه گزاف كه در افغانستان سرا زیر شد به جز دزدى رشوت وخیانت كدام 
اید محاكمه شود دستاورد دیگر نداشت مشكالت امروز افغانستان بدبختى هاى امروز همین اقاى كرزى است ب

 سرمه ازموده را ازمودن خطاست

 
 Mehria Abassi Emran Afghan 

 .ازموده را ازمودن خطاستیکی و پوستکنده ، 
 !موافق

 

 
Sheela Yousufzai 

 مره تیر از دلقق 
  

 
Firoz Rahmani Stanikzai 

ستر مداری به هیڅ کله قدرت ته د رسید لپاره له هڅو الس وانخلی .. . او له هری مشروع یا نامشروع عمل دا 
 څخه به مخ وانړویی !

 
Durkhani Durani 

ها دالر در اعمار آرامگاه احمد شاه مسعود و مارشال فهیم به مصرف  اقای کرزی از پول ملت به میلیون
رسانید حاالنکه زنده گان نیازی حیاتی و بیشتری به این پول داشتن نه مرده گان . این پول گزاف باید برای 

ه دیگر ضروریات مهم حیاتی به مصرف رسانید اعمار بند ها و پل ها، سرک ها، شفاخانه ها، یتیم خانه ها و
میشد.. سقوط کابل بانک هم یکی از دست اورد های دیگر اقای کرزی بود که در ان اشخاص بلند رتبه دولتی 

 اقای کرزی دست داشت دراز جمله خود برا

 
Homayoun Hamdard 

 پیدا کرده باشد بلی شاید کدام سپنتای دیگر

 
Sami Safi 

از  در جهان میباشند این جاسوسان چشم سفید و بى حیا ترین وبیشرم ترین وكثیف ترین سیاسیون تحمیل شده ما
 .شناسند وخدمت به هم نوعان پاك نفسى رانميخود راضى چیزى به نام وجدان شرف صداقت 
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Hanif Rahyab Rahimi 

تاریخ این آدم بد رقم تیر شده! کاندید کنه کسی جلوش را نمی گیره، اما اگر تقلب نکنه از دیدن نتایج رای مردم 
 مجبور خواهد شد!!!به خود کشی 

 
Said Abdullah Kazem 

او برطبق قانون اساسی دیگر هیچگاه حق کاندید شدن مجدد را برای ریاست جمهوری ندارد، بیغم باشید دیگر 
آن نخواهد رسید، مگر آنکه شرکای فاسدش موفق به این مداری در حسرت آن مقام جان خواهد داد، ولی به 

 تغییر قانون اساسی شوند.

 
Najib Dawary 

 اما آدم های بی حیا و بیشرم گاهی هم قانون را دور میزنند.

 
Dawod Sha Said 

به همان اندازه که نواز شریف و دولت پاکستان به افغانستان مضر تمام شدند....کرزی چندین برابر مضر تر 
البته.... کرزی جامعه را به بسیار یک استقامت وحشیانه سوق داده است که جامعه را سی سال دیگر به عقب 

 همه جانوران باغ وحش را از قفس آزاد و در شهر و بازار رها کرده باشد ....زده و مانند که 

 
Farooq Farda 

 من نه گفته بودم؟؟؟؟.چې دا انډیوال په شوتلو کې واښه کوي؟؟؟.

 
Azim Hashimi 
 جنرال و مارشال و وزیر ساخت. اهمه جمیعتى هاى دزد ر مفسد اشرار پرور،

 
Pashtana Nesar 

 نیاورد که این ادم باز بر سرنوشت مردم ما حاکم شودروز را خدا او

 
Masud Masumi 
 مداری صاحب آفرین

 
Hashim Anwari 
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