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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ فبروری ٠١
  

  ئيد کردأتسيد مخدوم  رھين امضای معاھدۀ استعماری را 
  

رين افراد ھت ادارۀ امور قشری از وطنفروشت جلگر استعماری از نخستين روز ھای اشغال افغانستان،اقدرت ھای اشغ

را از سراسر جھان با خود آورده، ھمه را ظاھراً در زير رھبری حامد کرزی اين سردستۀ غالمان و ببرک امريکائی 

 سالۀ خود، ١٢اين عمل در تداوم . عطسۀ کرزی، سرفه نمايندجواب  از آنھا خواست تا ھنگام ضرورت به دهقرار دا

ر خودش و امکاناتش مشتبه ساخته، بدين فکر انداخت که گويا وی ھم در تختۀ سطرنج استعماری نه پيادۀ کرزی را نيز ب

  .بيجان، بلکه می تواند به مثابۀ يکی از بازيگران عرض اندام نمايد

اين روند مگر در اين اواخر که کرزی با ختم دوره اش، جھت معاش تقاعدش، به چانه زنی پرداخته و گاھگاھی از 

 اعمالی به اشغالگرانجانب گليمی که استعمار برايش دراز کرده، می خواھد پايش را فرا تر بکشد، باعث شده تا از 

ديست که از جملۀ آن کورسھا، يکی ھم فاصله گرفتن آن عده افرا. داير گرددبرای وی » خود شناسی«مثابۀ کورسھای 

سيد مخدوم افراد يکی از آن جمله . از شخص کرزی می باشدی بايد سپاسگزار وی باشند، کرزی فکر می نمود، آنھا م

  .رھين می باشد

داکتر سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و کلتور دولت مستعمراتی کابل طی يک مصاحبه با عابد مدنی در تلويزيون 

 حامد کرزی را که احساسات آمرش نور از امضای معاھدۀ استعماری بين امريکا و افغانستان پشتيبانی نمود بدون اين

  .تخريش کرده باشد

سيد مخدوم رھين .   ترتيب گرديده و از نظر رھين گذشتانده شده بوداالت قبالً ؤاز طرز مصاحبه چنين معلوم شد که س

ا و که تالش می ورزد  در حکومت آينده سھمی داشته باشد، حمايت خود را از عقد معاھدۀ استعماری بين امريک

 کلتور  وقتی وزير اطالعات و-}بايد{مردم  ما اعتماد به نفس خود را ھم بايست" گفت که افغانستان اعالم داشت و ضمناً 

".  داشته باشند}.پ.  و-و داکتر در رشتۀ ادبيات تفاوت بين بايد و بايست را نداند، وای بر حال ساير قلم به دستان

گرداند و از جانب ديگر از عصبانيت خشکۀ کرزی می ترسد که مبادا رھين از يکسو تجاوزگران را خوشنود می 

بين امريکا و افغانستان نيست، صرف ناز و کرشمه " معاھدۀ امنيتی"کرزی ھم  مخالف عقد .  مغضوب وی واقع شود

 که اين  رھين ھمچنان  در مورد دزديدن يک ميليون دالر گفت  .اش امضای معاھده را چند روزی به تعويق می اندازد

ه گران نام ئ توطازت نکرد که أرياست جمھوری منشاء گرفت، اما جره ای بود که از داخل و خارج و قصر ئتوطيک 

  .ببرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

فتند و فرصت ت استعماری و کشور ھای ھمسايه بيافرادی بی شخصيتی مانند رھين سخت نگران اند که از نظر مقاما

به عالوۀ  جعلی ه ھایراه انداختن بعضی مصاحبه رو می کوشند تا با بناياز.  را برای بقای سياسی خود از دست بدھند

در چنين .  به ياد فراموشی سپرده نشوندتازنده نگھدارند نيز نام خود را آن که آژير خطر ارباب را نمايندگی نمايند؛ 

آنھا را انسان ھای شود که افراد مشکوک و فاسد را ازقبل برائت داده و  االت ھم قسمی مطرح میؤسمصاحبه ھائی 

  :، غافل از آن مردم ما از سالھا قبل با اين بيت آشنا ھستندشريف جامعه معرفی بدارند

  به ھر رنگی که خواھی جامه می پوش      من از طرز خرامت می شناسم

 

 


