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خاين تر از "کرزی"

سه ناموس فروش زبردست
قبالً تصور می کردم که حامد کرزی رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل سرآمد ھمۀ خاينان است .اکنون فھميدم
که دچار اشتباه شده ام .بعد از پرتاب مادر بم ھا بر ناحيۀ اچين واليت ننگرھار ،سه چوچۀ استعمار يعنی غنی ،عبدﷲ و
دوستم حمايت خود را از جنايت امريکا به بھانۀ کوبيدن داعش اعالم کردند .اين سه ناموس فروش ميھن از عمال
امپرياليسم در افغانستان اند که خيانت به کشور را وجيبۀ خود در ستايش از استعمار می دانند .مردم ما تنھا با خاين
مواجه نيستند ،بلکه با خاين تر و خاين ترين دست به گريبانند.
غنی ،عبدﷲ و دوستم با شور و شعف از پرتاب مادر بم ھا استقبال کردند و اظھارات انتقادی کرزی خاين را به باد
انتقاد گرفتند .اين سه تن با خوشی و غرور خاص شان حمايت کامل خود را از پرتاب مادر بم ھا و ادامۀ چنين جنايت
ضد بشری از جانب امريکا اعالم کردند .عبدﷲ که سابقۀ "بچگی" ھم دارد ،گفت"ھر شخص و گروھی که از استعمال
بمب مادر بر داعش در اچين مخالفت می کند ،از صف مردم و حکومت افغانستان جدا است" .آيا ازين انسان پست
فطرت کرده ،کسی پست تر درين جھان وجود دارد .عبدﷲ مشاور خود به نام "داوود اساس" را که از پرتاب مادر بم
ھا توسط امريکا انتقاد نموده بود ،از وظيفه برکنار ساخت .عبدﷲ می خواھد که خود را مزدورترين ھمه به امريکا
معرفی نمايد .دوستم خونخوار ھم از جنايت امريکا استقبال کرد و گفت که "اين يک اقدام به جاست" .غنی سردستۀ
ھمه خاينان با زرنگی اعالميه صادر نموده و آن را مورد تأئيد قرار داده است.
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در افغانستان مسابقۀ خاينان با يک ديگر ادامه دارد .ھر يک سعی می کنند که خود را با وفاتر و نوکر منش تر به
امپرياليسم جلوه دھند .اين را مسابقۀ خاک فروشی و ناموس فروشی می گويند.
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