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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

 ٢٠١۶ جنوری ٢۴
 

  ؟؟!!شدن" پدر ملت" و "حامد کرزی"
  

 
يکی از " جامعۀ مدنی. "را داده است" پدر ملت" خاين لقب حامد کرزیبرای " جامعۀ مدنی"نام ه سازمانی بًا اخير

ين سازمان مرتجع ترين انسان ادر. سيس شدأسازمان ھائی است که توسط امپرياليسم امريکا بعد از تجاوز به افغانستان ت

فرھنگ سازش برای توافق بوده  که  رابطۀ حكومت با مردم و روابط افراد با "ًھا عضويت داشته و ھدف آن ظاھرا 

 ". كند حكومت را تنظيم مي

اين سازمان گاه .  اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا بنيان گذاری شدحامد کرزیدر زمان سلطۀ " جامعۀ مدنی"

اما ھيچ گاه موقف .  که در مسايل ملی و مردمی فعال است، نشان دھدتا ھائی را به راه می اندازد تجمعگاھی مجالس و 

مؤيد استعمار و تجاوز " جامعۀ مدنی"عيت از بدو تأسيس، در واق .ضد استعماری و ضد امپرياليستی نداشته است

  . امريکا به افغانستان بوده است

  .  دسته گلی را به آب داده که مورد انتقاد افراد نيک نام و مردمی قرار گرفته است"نھاد"اين 

را به او عرضه " پدر ملت " خاين به راه انداخته شده بود، جامعۀ مدنی لقبحامد کرزیدر يک محفلی که به افتخار 

 رادر روياروئی با حامد کرزی سازماندھی شده بود تا موقف کرزیاز قرار معلوم اين محفل از قبل توسط عمال . کرد

  .  بلند ببرد و از او يک قھرمان بسازدعبدهللا و غنی
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. را ندارد" پدر ملت" داشتن لقب  غير موجه می پندارند و معتقد اند که او ارزشکرزیمردم واقع بين، اين لقب را برای 

تواند دارای خواص پدر ملت باشد که از سجايای ملی و مردمی برخوردار بوده و مرتکب خيانت ملی نشده  کسی می

  .باشد

" پدرملت" فاقد ھر گونه ارزش انسانی است و کمترين حيثيت يک رھبر ملی را نداشته و ندارد که او را  حامد کرزی

وائی شان شھرت جھانی ر و برادرانش تا گلو در خيانت و کثافت غرق بودند که کارکرزینند که دا ھمه می. بگوئيم

  .يافته بود

 . را تحميل می نمايندیمظلوم چه حالتو ببينيد که سر يک ملت بيچاره  

 

 

 
 


