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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جنوری ٢٩

  اظھارات توھين آميز راسموسن به کرزی
  

بين " معاھدۀ امنيتی"ودتر درين اواخر کرزی ھم در داخل  و ھم در خارج زير فشار و ضربات قرار گرفته تا ھر چه ز

از زمره راسموسن رئيس پيمان تجاوزکار ناتو سخنان توھين آميزی را متوجه . امريکا و افغانستان را امضاء نمايد

البته که انتقادت ساختگی کرزی از عملکرد امريکا و ناتو و رد گفتار کرزی از جانب تجاوز گران  .  کرزی ساخته است

  .ر نمی دھد و نه بينش مردم را نسبت به وی طور مثبت دگرگون می سازديد ملی او را تغيوجه ھويت اصلی ض به ھيچ

 حضور نظاميان خارجی ۀکه کرزی با ادام وقتی: "راسموسن طی صحبتی با خبرنگاران در بروکسل اظھار داشت که

 خود را بدون حمايت بين دانم چگونه خواھد توانست معاشات اردو و پوليس  مخالفت می نمايد، نمی٢٠١۴پس از سال 

ثير قرار خواھد أ پيمان خودداری کند، کمکھای کشورھای اعطاء کننده تحت تیاگر کرزی از امضا. المللی بپردازد

بدين معنا که کرزی و دستگاه .   اھانت آميز تلقی می شودلمات در قاموس سياسی و ديپلماتيکاين نوع ادای ک".  گرفت

توان  و بی کفايت است که حتا قادر به پرداخت معاشات قوای نظامی و امنيتی خود ھم حکومتی اش آنقدر بيچاره، نا

که  وقتی. حکومت فاسد کرزی کمترين کار مثبتی برای مردم خويش انجام نداده است. در واقعيت ھم چنين است. نيست

باشد نه مردمش، سخنان راسموسن صدق پيدا يک دولت مستعمراتی خود را در دامن متجاوزين اندازد و اتکايش اجانب 

ی مخالفت کند، تصميم گيری درمورد حمايت امريکائاگر کابل با حضور قوای : "راسموسن  ادامه داده و گفت. می کند

اين جمله يک نوع اخطار را به کرزی حالی می کند که ".  مالی از نيروھای امنيتی افغانستان بسيار دشوار خواھد بود

که يک زمامدار  زمانی. قب روش و کردار خود باشد و اال از کمک ھای پولی غرب محروم خواھد گرديدمتوجه عوا

  . ضد ملی بقای خود را در گرو اجانب بگذارد، مستحق چنين توھين ھا و اخطار ھاست

.   ريزند سال است که در افغانستان انسان می کشند و خون می١٣به خاطر دو چشم کرزی امريکا و متحدين بيش از 

خواھی نخواھی متجاوزين چند تن از عساکر تجاوزگر خود را حين خلق وحشت از دست داده اند، اما تباھی بيشتر 

اگر کرزی و .  متوجه مردم و توده ھای رنجبر افغانستان بوده است تا يک دولت دست نشانده را از سقوط نجات دھند

 ی، ھيچ اجنبی در خارج و ھيچ بيگانه پرستمت اجانب نمی بودنددر خد و بر می خاستند ملت از درونحاميان فاسدش 

  .  و کشورش را نمی داشتبه ویت توھين در داخل جرأ

  

 

 


