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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
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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ١٨

  

 بعد از عيد حامد کرزیۀ خين

 

 متقلب و بی ھويت حامد کرزی

 خود يعنی امريکا را مورد انتقاد قرار تيس جمھوری دست نشاندۀ  سابق افغانستان ولينعمئ رحامد کرزیين اواخر ادر

 امريکا را در قبال تروريسم فريبکارانه خوانده و عملکرد اين کشور  را  عامل ۀ سياست دو گانکرزی. استداده 

 يکی از عمال امريکا در افغانستان بوده که بدون حمايت حامد کرزیشخص . گسترش افراطی گری معرفی نموده است

کند که مانند نجيب برای  حال سعی می. تاب بياوردتوانست که يک روز ھم در افغانستان   نمیاصالً مستقيم امپرياليسم 

  . بعد از عيد استۀ  ملی بدھد، اما بايد بداند که اين خينۀخود وجھ

ی از يک سو به ما می گفتند القاعده و تروريسم در پاکستان حضور دارد و پرورش می ئمريکاامقامات " گفت کرزی

 نيز ھرگاه ما به حمايت پاکستان از تروريزم اعتراض می کرديم، آنھا از سوی ديگر. يابند و از آنجا به ما حمله می کنند

 می صراحتاً ی ھا می خواستيم کاری در اين مورد انجام دھند ئمريکاااز ما می خواستند اعتراض نکنيم و ھرگاه از 

  ".گفتند به علت مشکالت مختلف نمی توانند اين کار را انجام دھند

نمی ديدی و يا نمی فھميدی؟ به را آيا در آن زمان کر، کور و الل بودی که اين روش دو گانۀ امريکا ! مستر کرزی 

در آن زمان نه .  تو و امثال تو را در دستگاه نظام فاسدت سرمست ساخته بود،دانستی، اما قدرت و پول يقين که می

 اھميت داشت فقط تداوم رياست جمھوری دولت که برای تو چيزی. مردمت را می شناختی و نه منافع ملی وطنت را

  . مستعمراتی افغانستان بود
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مريکا دزد را به سرقت و صاحب خانه را به محافظت از ا" ھمچنان از عدم صداقت غربی ھا چنين گفت حامد  کرزی

ر افغانستان، ترور تروريسم از ديدگاه غربی ھا متفاوت است و آنان د. خانه تشويق می کرد و فقط به فکر منافع خود بود

مريکا را او حمالت انتحاری و ديگر جنايات را ھدف مبارزه نمی دانند و فقط حمالت شان متوجه کسانی است که منافع 

  ".با خطر مواجه کند

اولين افرادی "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ن پورتال امبارز. دانستند  اين گفتارت را مردم آگاه سال ھا قبل می

خودت بعد از سال ھا خدمت گذاری به امپرياليسم، . د که از ماھيت اصلی تجاوز امريکا به افغانستان پرده برداشتندبودن

  عجب دير فھمی؟ . کنی و به فکر منافع کشور شده ای چھره عوض می

، تو را اوباماارۀ وسيلۀ اده تحقير ھای پی در پی خودت ب. مردم ما معتقدند که اين انتقاد تو صرف روانی است نه واقعی

 قايل نيستی و کسی ھم فريب یدانند که خودت برای مردم و کشورت کمترين ارزش ھمه می. عصبانی ساخته است

  . توصيۀ من اين است که مقدار خينه را غليظ تر بساز تا پوششی برای شرمگاھت باشد. روش کذائی تو را نمی خورد

 

  


