
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 
 Political سياسی

 
   کابل– عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ دسمبر ١٢

  ف هللا محسود به پاکستان و تحقير افغانستانيمی لطيتسل

 

در .  پاکستان را بر افغانستان ترجيح داده است متحد خوده بدينسو، امريکا ھميش١٩۴٧از زمان خلق پاکستان در سال 

زمان تجاوز شوروی به افغانستان، امريکا مقدرات سياسی گروه ھای جھادی را به پاکستان داد که باالخره ديديم که چه 

داند که پاکستان النۀ تروريست ھاست که بن الدن ھم در آنجا  امريکا خوب می. بالئی بر سر مردم و کشور ما آوردند

تحقير و . خزيده بود، اما به عوض مردم بی کس و بی کوی افغانستان را در زير ضربات ناجوانمردانۀ خود گرفته است

 .   ناچيز شمردن افغانستان توسط امريکا يک بار ديگر ھم ثابت شد، اگر فرومايگان بدانند

 لوگر ھم به قتل ی والارسال جمـال  ين عملياتاد که دريت لوگر گرفتار گردي دروالف هللا محسوديلط گذشته،  سال

 ف هللا محسوديلطحامد  کرزی رئيس جمھور دست نشاندۀ آن زمان، قيل و قال نموده و گفته بود که امريکائيان  . ديرس

 ارسال  از طريقلطيف هللا محسودع بود که يشا. تی افغانستان ربوده و زندانی کرده اندي امنیرا به زور از نزد قوا

 طرح  کائی ھا با گرفتاری ویي مذاکره به کابل فرستاده شده بود، اما امریری ھا برايوالی لوگر و از طرف وز  جمال

 را به پاکستان تسليم نموده و کمترين ارزشی لطيف هللا محسود  چند روز قبل، امريکائيان . صلح کرزی را ناکام ساختند

 آگاه بودند  به پاکستان قبالً  محسودامات دولت مزدور کابل از تسليمیآيا مق.  قايل نگرديدندعبدهللا – غنیھم به حکومت 

 مطلع اگر احياناً . امريکائی خود ندارندشود که ھيچ بھائی نزد باداران  يا خير؟ اگر از جريان آگاه نبودند، معلوم می

زيری را بی ارزش از يکسو کمک مردم و. بودند ولی مردم خويش را در جريان نگذاشتند، مرتکب خيانت شده اند

  . برندۀ اين حادثه پاکستان است، نه افغانستان. ساختند و از سوی ديگر، ھيچ گونه امتيازی حاصل نکردند

افراد و سايت ھای ضد ملی . از داده و افغانستان را در گرو آن کشور قرار داده استيکا کماکان  برای پاکستان امتيامر

ھنوز ھم !  چه وقت، احمق ھا". کند تان در مقابل پاکستان و ايران حمايت میامريکا از افغانس" می گويند که هھميش

  و شما کسانی ھستيد که سر خود را در  ِگل گور. ،  شرم و عزت نداريد که به نيات امريکا در افغانستان پی ببريدءحيا

چ شما را   مردم از دور بدن لُ  کهاما خبر نداريد. بريد  و عقب تان را سر باال می کنيد تا کسی شما را نبيند فرو می

   .  تماشا کرده اند

  


