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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢۶

  معصوم ستانکزی نفر امريکاست

  
ين عقيده اند که اين فرد بايد ًاکثرا به ا. به حيث وزير دفاع مقرر شده است) استانکزی(شخصی به نام  معصوم ستانکزی 

وکالی شرف باخته در مقابل اوامر . گرفت ئيد شورا قرار نمیأدست پروردۀ امريکا باشد، وگرنه به اين سرعت مورد ت

 . باداران اجنبی سر خم می کنند و عاجزانه دساتير آنھا را می پذيرند

 شد و نزاع ءھم اين امريکا بود که دستورش مرعی االجراوکند بين دو مزدور يعنی غنی و عبدهللا باز د بعد از ماه ھا ز

مقام وزارت دفاع و بعضی وزارت ھای مھم در کشور ھای . ًعين و غين را در تعيين وزير دفاع ظاھرا پايان بخشيد

باداران امريکائی باشد ًدر افغانستان خصوصا وزير دفاع بايد صد در صد تابع اوامر . اشغال شده حق اشغال کننده است

  .تا نتواند مستقل تصميم بگيرد

منافقين جمعيت . کند ستانکزی ھم يکی از ھمان عمال امريکاست که سالھاست در دستگاه دولت مستعمراتی کار می

او در جريان ترور ربانی حضور . دانند و با تقرر وی سخت مخالفند اسالمی او را در قتل  ربانی اخوانی شريک می

ًاين دست نشانده، قبال آمر کميسيون عالی صلح افغانستان ھم بود که خواھی نخواھی او را با آی . ، اما زنده برآمدداشت

ستانکزی ھمچنان با کرزی ھا در قاچاق مواد مخدره دست داشته و يا با آنھا .  اس آی در تماس دايمی می ساخت

با پشتوانۀ امريکا، . کند  در مورد تقرر ستانکزی صدق می" مربی داری، مربا بخو"گويند که  می. ھمکاری کرده است

معلوم نيست که چه زمانی دوران مصرف وی به .  ال کندؤتواند که او را به محکمه بکشاند و  يا حتا از وی س که می

  . شود ًرسد و بعدا به خاک انداز حواله می پايان می

 چيزی. ده ھای ستانکزی ديگر ھم آمدند و رفتند. تعجب نداردتقرر ستانکزی به حيث وزير دفاع افغانستان اشغال شده 

 . که مايۀ تعجب است، بی تفاوتی ما مردم است که از جا تکان نمی خوريم و اوامر بيگانگان را می پذيريم

 

 


