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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 اپريل ٣٠
 

   و اشغال کشور"پدرام"

 
بلند نموده و می  دار امپرياليسم که صاحب جاه و مقام شده اند، صدای اعتراض را هين اواخر عده ای از عمال سابقادر

" کشور شان" سال به خود آمده و تشخيص می دھند که ١۵اين گروه بعد از . گويند که افغانستان در اشغال امريکاست

 عضو شورای دولت "لطيف پدرام"ين افراد بی ھويت و دشمن افغانستان،  ايکی از. در اشغال امپرياليسم است

که  مريکا به افغانستان آمد و اينسو و آنسو خيز و جست زد تا اينمستعمراتی افغانستان است که بعد از تجاوز ا

 . امپرياليسم او را گذاشت که در شورا راه يابد

. کرد  در زمان اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليسم شوروی، با نظام مزدور مسکو ھمکاری می"لطيف پدرام"

دد تا بتواند ره رفت و منتظر فرصت بود که به افغانستان برگبعد از سقوط نظام دست نشاندۀ روس در کابل، به فرانس

 افغانستان تجاوز نمود که اين خود ردعايش قبول شده و امريکا بکه ھمان بود . انجام دھداش خدمتی برای باداران بيگانه 

کنگرۀ ملی "او عضو شورای مستعمراتی است و ھمچنان رھبر حزبی به نام . زمنيه ساز آمدنش به افغانستان گرديد

که دستانشان تا مرفق به خون خلق ايران سرخ " حزب تودۀ ايران"گفته می شود که روابط تنگاتنگ با . است" افغانستان

 در بسياری موارد با جمعيت اسالمی و شورای "پدرام".  داردآنھا روشنتر از آفتاب است،  بوده کارنامۀ استخباراتی

  . نظار ھمکاری می نمايد

  :او در يک برنامۀ تلويزيونی گفت.  دھن به انتقاد امريکا گشوده است"کرزی" مانند "پدرام"اکنون 

 خود را ادامه دھد، کشوری تحت اشغال باشد و خود را ھميشه محتاج ۀاگر کشور ما، به ھمين روال با امريکا رابط "

 عنوان جھانی شدن به ھم نزديک نياز اقتصادی، کشورھا را با.  خاصی نخواھيم داشتۀمريکا بداند، نتيجالطف 

. مريکا در افغانستان ھستمامخالف حضور ... گردانيده اما اين نياز اقتصادی در کشور ما وابستگی را رقم زده است
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 ديپلماتيک است ۀحضور امريکا در افغانستان چيزی فراتر از يک رابط. گرچه مخالف روابط ديپلماتيک با امريکا نيستم

  ".شغالگر با يک کشور اشغال شده می باشد يک کشور اۀو رابط

توانست در  بود، آيا او می اگر اشغال کشور نمی. دست آورده استه ت را از کجا بأ  معلوم نيست که پدرام اين جر

چوکی پارلمان تکيه بزند؟ شايد ھم  می خواھد سفير و يا وزير شود که تا حال برايش ميسر نگرديده و شايد روی ھمين 

  :در جای ديگر می گويد نظر وی مانند طالبان است با يک کمی فرق. ت دارددليل شکاي

اما در . ديدگاه طالبان بسيار نزديک به اين ديدگاه من است که بايد خارجی ھا از کشور به صورت کامل خارج شوند "

درين جا ". متفاوت است ًله است که شباھت دارد و محتوای نظرات آنھا با ما کامالأاين مورد بايد گفت فقط صورت مس

  .  حيث طالب شناخته نشود  وقت احتياط می کند که منعيندست آورد، اما در ه زيرکانه می خواھد که دل طالبان را ھم ب

  . ند ادچار آنھا سراين است ھويت واقعی افراد بی ھويت که مردم ما با

 

 

 

 
 


