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"کرزی" نشخوار می کند :امريکا افغانستان را ترک کند

کرزی و ولينعمدش
روز ھا اخير داکترنجيب آخرين رئيس جمھور مزدور سوسيال امپرياليسم شوروی بار ديگر تکرار می شود .نجيب
شکست شوروی و خروج نھائی عساکر متجاوز روس را "روز نجات ملی افغانستان" خواند .اکنون کرزی مزدور
امريکا که توسط اين کشور به قدرت رسانيده شد ،کم و بيش شبيه ھمان گفتار نجيب را تکرار می کند .کرزی می گويد
که "امريکا بايد افغانستان را ترک گويد و به شکست خود اعتراف نمايد" .اگر اين نوع صحبت از خود کرزی است،
دير يا زود به جھنم خواھد رفت .اگر گفتارش دستوری باشد ،کرزی خود را برای بار ديگر رئيس جمھور شدن آماده می
سازد.
درين اواخر حامد کرزی اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا در افغانستان ،گاه و بی گاه در محافل ظاھر می شود و
صحبت می کند تا از ياد مردم نرود .کرزی در ظاھر ضد امريکا شده ،يعنی عليه ھمان کشوری که او را بر گردۀ مردم
افغانستان سوار ساخت ،تبليغ می نمايد .کرزی در يک صحبت خود گفت" :رھبران حکومت بايد معادالت روابط
خارجی افغانستان را تغيير دھند به طوری که امريکائی ھا شکست خود در افغانستان را پذيرفته و اين جغرافيا را ترک
کنند .رھبران حکومت وحدت ملی بايد خواستار شفافيت سياست امريکا در قبال افغانستان شده و يا ھم امريکا را از اين
کشور بيرون کنند تا کابل برای پايان جنگ با روسيه ،چين ،ھند و ايران ھمسو شود" .اگر اين حرف ھای کرزی از
خودش و از ته دل باشد ،بايد انتظار نابودی او را کشيد .لکن تا جائی که مردم کرزی بزدل و مزدور را می شناسند،
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اينقدر شھامت ندارد که با اين صراحت صحبت کند و عليه ولينعمت خود ايستاده شود .کرزی ھمچنان گفت " :پايان
افراط گرائی در افغانستان به تغيير رويکرد امريکا و فشار وارد کردن بر اسالم آباد وابسته است" .اين گفتار نشان می
دھد که کرزی تروريسم اسالمی را به حمايت امريکا نسبت می دھد ،يعنی پاکستان به پشتيبانی امريکا در پخش افراطيت
دست دارد .به زودی معلوم می شود که آيا طرز کالم ضد امريکائی کرزی از خودش است يا اين که برايش ھدايت داده
شده تا شخصيت از دست رفته را باز يايد و خود را برای آينده آماده سازد .در غير آن کرزی ھم به سرنوشت مرگبار
نجيب خواھد رسيد.
کرزی بايد بداند که نامش در تاريخ کشور من حيث خاين ملی ثبت شده است .ھر گونه "تالش بوش مانند" برايش بی
نتيجه خواھد بود.
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