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 انتقاد از امريکا شدت گرفته است
ھر يک سعی .  را نداشت افغانستان، کسی شھامت انتقاد از روش امريکا در افغانستانردر سال ھای اول تجاوز امريکا ب

خوشبختانه که يک عده از . می کردند از اشغال کشور به نفع شخصی خود استفاده برده و صاحب ثروت و مقام شوند

تحليل گرانی که شب و . که از عمل و گفتار گذشتۀ خود سرافگنده شده اند خواب غفلت برآمده و تغيير رويه داده و يا اين

ت مستعمراتی کابل مستی می کردند، حال دھن انتقاد کشوده و روش امپرياليستی امريکا روز در مداحی امريکا و دول

که بار ديگر در گودال ارتجاع و  تواند يک تحول محسوب گردد به شرط اين خوب، اين می. را زير ضربه گرفته اند

  .ندتخيانت نه غل

تجاوز امريکا به . ند خوب را از بد تشخيص بدھندبدون ترديد که شعور سياسی مردم ما در مجموع باال رفته و می توان

را به اين تصور انداخته بود که امريکا برای بھبودی افغانستان " روشنفکران" زيادی از ۀافغانستان و اشغال کشور، عد

درست مروز زمان برداشت آنھائی را که حامی تجاوز بودند، نا.  از آن انتقاد کرددبه اين کشور لشکر کشی نموده و نباي

 –افغانستان آزاد "اولين افرادی که ار آغاز تا اکنون دشمن تجاوز بوده اند، متصديان و نويسندگان پورتال . ثابت کرد

  .بقيه، روز چالنی می کنند. اند که با شھامت کامل روش ضد استعماری خود را بيان کرده اند" آزاد افغانستان

 يکی از استادان "لطيف نظری"داکتر . را به فال نيک می گيريم به ھر حال ھر گونه تغيير مثبت در روش مردم 

. مريکائی ھا تروريزم راتقسيم بندی به خوب و بد می کنندامشکل امريکائی ھا اين است که "پوھنتون اظھار داشت که 

ديدگاه ھم اين ... آن حلقه ھای تروريستی که به منافع امريکا کمک می کنند، تروريست ھای خوب محسوب می شوند

گفت " آگاه مسايل سياسی ""بشير بيژن"   آقای ".نشان می دھد که امريکا ھيچ برنامه ای برای مبارزه با طالبان ندارد

بسياری از ما وقتی با جنرال ھا، سناتورھا و برخی .  زيادی از سران امريکا سياست را به مفھوم واقعی نمی دانندۀعد"

کل جھان . تعجب کرده ايم که امريکا چطور با اين افراد به ابر قدرت جھان مبدل شده استمقام ھای آنھا ديدار داشته ايم 

به . تغيير کرده است اما سياست ھای امريکا ھمان سياست ھای سنتی و کھنه ای است که ھيچ تغييری در آن نيامده است

 نھائی ۀدنبال می کند، گزينرا ژيک يھمين دليل شک و ترديد وجود دارد که امريکا به عنوان کشوری که اھداف سترات

آگاھان " يکی ديگر از "احمد  سعيدی"آقای ".  را برای رسيدن به اھدافش بحران در افغانستان انتخاب کرده است

امريکا کوشش کرده است که در افغانستان حکومتی مزدور بسازد ھمانطور که در پاکستان "سياسی کشور متذکر شد که 

بھتر . ًبنابراين اصال ضرورتی ندارد که حکومت افغانستان با مزدوری چون پاکستان حرف بزند. حکومتی مزدور دارد
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چرا که ھمه چيز دست وی است و . است که ھم حکومت افغانستان و ھم پاکستان با باداران خود، امريکا حرف بزنند

  ". ھمه بدبختی ھا ھم از آنجا نشات می گيرد

دانم و اميدوارم تغيير در طرز ديد اين سه شخص دايمی باشد و ديگران ھم از آنھا  من ھمين گفتار ھا را يک تحول می

  .بياموزند

 

 

 
 


