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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۶
  

  زدن و چھار زانو نشستن... گ 
  

نموده و غربی ھا حامد کرزی رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل در يک مصاحبه از گذشتۀ خود ابراز ندامت 

  کردار خود پشيمان میزکه از کار برکنار شد، ا يناھر رئيس جمھور بعد از. را بيشتر مورد مالمتی قرار داده است

ببرک و نجيب ھم در . می گويند" زدن و چھار زانو نشستن...گ "در ضرب المثل عاميانۀ مردم ما اين عمل را . شود

  . ر و باداران اجنبی زوزه می کشيدندروز ھای اخير حيات از نامردی استعما

 بود که باعث یدست نشانده کرزی در مورد اقتصاد افغانستان گفت که تقليد شيوۀ اقتصاد آزاد غرب بزرگترين اشتباھ

که کرزی و برادران از برکت شيوۀ اقتصاد آزاد بود که دست به چور و چپاول  در حالی. فساد و نا بسامانی شده است

  .يليون ھا دالر شدندزدند و مالک م

حامد . کرد  اگر ترويج شيوۀ اقتصاد آزاد در افغانستان نمی بود، قيوم کرزی ھنوز ھم در رستوان ھا ظرف شوئی می

اکنون می گويد که .  سال حکمران افغانستان اشغال شده بود١٣کرزی از خيرات تجاوز امريکا به قدرت رسيد و مدت 

  .که امريکا به افغانستان تعھد صلح نکند ر افغانستان نيست، تا روزیقرار داد امنيتی با امريکا به خي

 سال ١٣که يک رئيس جمھور که  تعجب اين. داند که امريکا در افغانستان به دنبال چه است  کرزی گفت که ھنوز نمی

که دروغ می گويد و  توسط امريکا در رأس ھرم سياسی کشور نصب شد، از نيات اصلی بادار خود آگاه نيست و يا اين

کاشکه نيات امريکا را کشف می کرديم، اما ":  کرزی برای تبرئۀ خود گفت. از واقعيت ھای سياسی فرار می کند

توان  اگر گفتار حامد خان کرزی را بيشتر موشکافی نمائيم، از ھر جمله و کلمۀ آن می". نتوانستيم که درک نمائيم

جنگ در خاک ما "کرزی گفت . ی، کرزی  حد اقل يک راست گفته استبا وجود اين ھمه دروغگوئ. فکاھی ساخت

اگر جنگ عليه تروريزم می بود حال ما . منافعی که در آن مردم افغانستان کشته می شوند. جنگ منافع بيگانه است

ه تنھا در شود که جنگ عليه تروريزم ادامه دارد و تروريزم زياد شده می رود، ن سيزده سال می. نتيجه ای می داشتيم

پس جنگ جنگ . افغانستان بلکه در کشورھای ديگر اسالمی و در ھمسايه ھای ما مثل چين، روسيه و جاھای ديگر

  .آفرين به تو که دير فھميدی و دير گفتی." منفعت ھا است

که   روزیتا. شوند که ما با چه زمامداران بی ھويت و فاقد شعور مردمی و ملی مواجه ھستيم ھم ميھنان ما متوجه می

  . که سقوط کردند با ھمه بی حيائی سر خجلت خم می نمايند در قدرت اند، زمين و آسمان را نمی شناسند، اما روزی

 

 


