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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵

  است" آدم ملی"کرزی :  می گويد"مستر اتمر"

  
 ً يکی از عمال سابق کی جی بی که بعدا در خدمت امحنيف اتمر. شود خدا که آدم را می شرماند، عقل و گويش يکی می

"  حامد کرزی" رئيس جمھور سابق دولت مستعمراتی کابل  اظھار نظر کرد که حامد کرزی درآمد، در مورد ۶آی 

ال کرد که معيار ملی بودن چيست؟ اگر فردی توسط ؤ ساتمربايد از ". انسان ملی است و نبايد مورد توھين قرار گيرد"

 اگر اين شخص نادان به اين عقيده باشد، معلوم می.  گفت"آدم ملی"توان او را  شود، می اجانب به قدرت رسانده می

  . را  برايش تبريک می گويماتمراين حالت . شود عقل و گويش يکی شده است

که  زمانی.  اھانت يک تعداد از مردم قرار گرفتدش در سالگرد مرگ برھان الدين ربانی مورت حين صحبحامد کرزی

 اتمرحال . را به آواز بلند سر دادند" شعار مرگ بر کرزی" به حرف زدن آغاز کرد، يک عده شورای نظاری ھا کرزی

 اين روند و بی احترامی به شخصيت ھای ملی پيامد ھای خوبی ۀادام" برخاسته و می گويد که کرزیدر مقام دفاع از 

 موافقم که اتمرمن با ". رزش ھای اصيل افغانی است بی احترامی به شخصيت ھای ملی خالف ا...در پی نخواھد داشت

   انسان ملی است که بايد احترام شود؟کرزیين جاست که آيا  اال درؤاما س. نبايد به افراد ملی بی احترامی کرد

ھر يک ازين افراد مزدور و دست نشاندۀ . وجود ندارد... وببرک، مال عمر، سياف، خليلی، مسعود کرزی، فرق بين 

ار نظر مردم، شخص ملی کسی است که در .  ھم افتخار ھمکاری با ايشان را داشتاتمران بودند که شخص بيگانگ

صدق می نمايد که مورد " کرزی"کدام يک ازين حالت در مورد . خدمت اجانب نباشد و از بيگانگان پول نگرفته باشد

روی ھمين دليل است که ھر دو با ھم ھمکار . يست از يک قماش اند و فرقی بين آنھا ناتمر و کرزی. احترام قرار بگيرد

اين پاده ھا . بر آنھا ھستند" مرگ گفتن" و افراد مشابه به او مستحق کرزی. شوند بوده و مدافع يک ديگر شناخته می

  .کمترين شخصيت انسانی ندارند که مورد احترام قرار گيرند

 . م کرد و آنھا را به چوبۀ دار آويزان نمود بايد قياعبدهللا و غنی و حامد کرزیعليه افرادی مانند 


