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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ١۵

  

  پستی پدر و برادر نمی شناسد

  محمود کرزی و عکس برادرش

  

  

د در مواقع پستی از ناموس، برادر، مادر و پدر خود نا که انسان ھا چقدر ذليل و دون ھمت می شوند که حتا حاضرواقعاً 

به عکس باال  . دور استه  ھزار کيلو متر از شرف انسانی ب۵ يکی از ھمان افرادی  است که محمود کرزی. ھم بگذرند

  . نگاه کنيد تا بفھميد

 رئيس جمھور حامد کرزی  نشسته تا شاھد دور افگندن تحقير آميز عکس برادرشعبدهللا عبدهللا در پھلوی محمود کرزی

 شورای نظاری او را در پھلوی خود جای عبدهللا با نيمه لبخند فخر می فروشد که محمود. دولت دست نشاندۀ کابل باشد

در عقبش عمال شورای نظار در تاالر لويه جرگه عکس برادر سکه اش را که حد اقل رئيس جمھور . داده است

 شورای نظاری را عبدهللاحرمتی از در و ديوار پائين نموده و به عوض عکس افغانستان مستعمره است، با کمال بی 

  . می آويزند

 رئيس جمھور نشود، تمام دست آورد ھای مادی عبدهللامحمود کرزی ھمراه با شورای نظاری ھا ھراس دارند که اگر 

دھد که   ترجيح میمحمود کرزیازينرو، . دست آمده، نابود خواھد شده شان که از طريق دزدی، قاچاقبری و جاسوسی ب
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درين .  ال قرار دھدؤ رئيس جمھور مقرر شود تا دزدی مشترک شان ادامه يابد و کسی نتواند آنھا را مورد سعبدهللا

 خودش ھم شريک حامد کرزیناگفته نبايد گذاشت که .  دزد ارزش نداردمحمودصورت قربانی يک يا دو برادر برای 

دور افگندن عکس رئيس حمھور ه ب.  است و از آنھا حمايت می کندقيوم کرزی و محمود کرزی دزدی برادران بزرگش

  .  ھم مھم نيست زيرا غيرت و شرافت در آنھا باقی نمانده استحامد کرزیغرض رسيدن به ھدف حتا برای شخص 

  .    اين است پستی و ذلت انسانی

، مبنای عبدهللا و غنیيعنی  اين که اختالف بين دو جاسوس اين عکس يک حقيقت ديگر را نيز بيان می دارد، حقيقت

عبدهللا  و غنی، اميدوارم آنھائی که دعوای قومی و نژادی ندارد، بلکه اساس اختالف را منافع مادی آنھا تشکيل می دھد

 نگريسته در را می خواھند شکل قومی و نژادی بدھند، يک بار دقت به خرچ داده، به عالوۀ آن که به اين عکس به دقت

 و تعلق قومی خود و آنھا موضع  فکر نمايند، به ھزاران پشتون و تاجکی را که در تقابل با دو جاسوس ممتازۀ آن بار

  .گرفته اند، نيز انديشيده، خيانت پيشگی جواسيس را تئوريزه نکنند

 

  


