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 اندر مورد سخنان پوچ حامد کرزی 

بخشی از ویدیوی چندین سال قبل فرد معلوم الحالی بنام"حامد کرزی" را مشاهده کردم که عنوان  

یاد ماندنی زعیم ملی  ت"تلویزیون ُملی آنزمان، برای آن کلیپ تهوع آور چنین بوده اس سخنان به 

باشم.   لینک   https://youtu.be/Jvck9o4EN1A".کشور تا هوائی کز و پل نکرده  اینجا گذاشتم  ناچار    را چار 

بفرستند، در همین  لعنت  هموطنانی که وقت اضافی داشته باشند و بخواهند چند دقیقه به دنیا و مافیها  

کلیپ فرصت برای شان مناسب خواهد بود. کرزی را فراموش نکنید که واقعاً مادر فساد است در  

 افغانستان. 

یم ملی را بخود ندیده  عد از کودتای ننگین ثور تا ایندم، هرگز زع بنخست باید گفت که افغانستان  

 است. همه و همه دستنشاندۀ بیگانگان بوده اند. 

  دوم اما واقعاً هم آن سخنان تهوع آور"کرزی"، به یاد ماندنی بوده است و به یاد ماندنی خواهد بود 

 و باعث شرم ساری یک ملت غیور.   و خجالت آور 

نه   و  است  بوده  جنگل  افغانستان  نه  که  گفت  باید  مگر  "هم  سوم  افغانستان  حیوانات  مردم شریف 

آخر چگونه    .باشد، که نبود و نیست آدم  می توانست    ". کاش کرزی "شیر" نمی بود و فقط  وحشی 

 می شود از یک "شیر پیر" توقع داشت که آدم شود؟! 

رفته و داد سخن سر داده است: شاعر باری گفته  کرزی خان اما این شعر شاعر را نادیده گ  چهارم

 بود و چه بجا گفته بود که: 

گفتمـی  ش م ـه خويـــب وان  ـر جد  
 شير اگر پير هم شود شير است 

د دانستمـــرسي یر ـــــون كه پيـــــچ  
ر است ـود پيـر هم بـر شيـپير اگ  
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های"دانائی" و "فهمیدگی" و...، چون دزد تازه کار  و آخر االمر هم اینکه "حامد کرزی" با تمام اکت  

:"...  در روز روشن به کاهدان میزند و خود را از هر زمان دیگر رسواتر می سازد. زمانیکه میگوید 

دست آورده است،  ه این بی سواد مطلق که اسناد جاسوسی را از هند ب. (2:12)دقیقۀ ..." در امورات ما 

که مفرد آن "امر" است و از نقطۀ نظر گرامر و ادبیات دری، جمع  نمی داند که "امور" جمع است  

 . را اگر بار دگر جمع نمائی، کفر مطلق در ادبیات دری است 

اگر بخواهیم همین کلیپ تهوع آور را که فقط سه و نیم دقیقه است، حالجی کنیم، سخن به درازا می  

که من از روی  ثانیه    12و  و دقیقه  گر هیچ. همین د یکشد که تنها و تنها هدر دادن وقت است و د 

گرانبهای خود را هدر دادم که می توانستم به یک آهنگ خوب گوش فرا    وقت کنجکاوی آنرا دیدم،  

، که ندادم و اشتباه کردم. چند دقیقۀ دیگر را نیز در نوشتن این سطور ضایع نمودم  و لذت ببرم دهم

کج و معوج را می خواند، وقت عزیز خود را  که بازهم اشتباه کردم. خوانندۀ گرامی که این سطور  

هدر می دهد، چه "کرزی" و کرزی ها و امثال شان به کاهی نمی ارزند. اما چه باید کرد که حب  

سانی گذشت و فراموش کرد، مخصوصاً زمانی  آبه    وطن و هموطن نمی گذارد تا از این نوع افراد 

ی سوخته را، هر گاه و ناگاهی مطرح  که مشاهده می شود دستان پر قدرت خارجی این مهره ها 

ساخته و سر زبانها می اندازند و اهداف شوم خود را در کشور به خاک و خون غلتیدۀ ما دنبال  

 میکنند. چه زیبا گفت سعدی شیرازی: 

 گر خاموش بنشینی گناه است ا        گر بینی که نابینا و چاه استو 


