
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
   سياسی

 
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ٠۵
 

 از امريکا توقع صداقت داشت؟نبايد چرا 
آيا اين گوساله ھا .  سال شکايت می کنند که از امريکا نبايد توقع صداقت را داشت١۶کودن ھا بعد از گذشت ازيک عده 

تا اکنون در خواب بودند و نمی ديدند که امپرياليسم امريکا با چه فريبکاری و نيرنگ در افغانستان حکمروائی می کند و 

متوقع بود که يک تجاوزکار به خاک و مردم ما صادق بايد چرا . نجير بردگی خود بسته استزبه چه تعداد افراد را در 

اين بسيار احمقانه است که از تجاوز کار . د، متجاوز نمی شد و مردم ما را به قتل نمی رساندبو اگر صادق می. باشد

 با وجود  بيداری توده ھای ما، ھنوز ھم احمق ھا در کوچه و بازار به وفور ديده می. تقاضای صداقت و عدالت را نمود

  . شوند

منظور ." از امريکا صداقت ديده نمی شود"ويد که  می گاحمقانه" حراست و ثبات"يکی از اعضای شورای به اصطالح 

مندی و خلوص نيتی که به امريکا داشتند، اکنون ه بعد متوجه شدم که جناب شان نظر به عالق. اين آقا را اول نفھميدم

 سال بردۀ ١٣سخن می گويد که " حامد کرزی"جناب شان مانند . يوس شده و اين کشور را به باد انتقاد گرفته استأم

  .گوش امريکا بوده حلقه ب

 سال حاکميت خود ٢٠٠آيا برتانيه در خالل  .  کشور زير اشغال خود صادق باشدا دليلی وجود ندارد که يک متجاوز ب

ش دلسوزی داشت؟ امريکا از روی دلسوزی به افغانستان تجاوز نکرده که حاال تغيير بر ھند صادق بود و برای مردم

  . دروغ بگويد و مردم ما را توسط خاينان محلی بفريبدهيکا به کشور ما تجاوز کرده که ھميشرام. موقف داده باشد

رويۀ پاکستان يک اندازه تغيير ثير خود را بر پاکستان داشته است و أاخطار ھای امريکا ت" در جای ديگر می گويد که 

اھميت پاکستان برای امريکا دانند که  شود که جناب شان از کرۀ مريخ آمده اند و نمی باز ھم معلوم می". خورده است

که به   پيرو واشنگتن باشد نه اينهورد که ھميش آامريکا بر پاکستان فشار می. تبه بيشتر نسبت به افغانستان استصد مر

 .  مسکو بدودسوی بيجينگ و

  .اميدوارم که اين لوده يک اندازه بيدار شود و خود و کشور خود را بشناسد

 

 

 


