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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ١٧
 

   در ميدان ھوائی  لندن لچ شد"کرزی"

 
 مستعمراتی کابل بعد از تجاوز امريکا، حين سفر اخيرش به برتانيه  بی حيثيت اولين رئيس جمھور دولتحامد کرزی

حين ورود به ميدان ھوائی لندن . سای جمھور پذيرائی خواھد شد، اما آرزويش برباد رفتؤکرد که مانند ر تصور می

فکر  کرزی. مورد بازپرسی و بازجوئی قرار گرفت که او را سخت عصبانی ساخت و پرش االشه اش را شدت بخشيد

 نمی کرزی. کرد که ھنوز ھم مورد احترام برتانيه است و اين کشور خدمات ضد ميھنی او را قدردانی می کنند می

 . دور می اندازده ًفھمد که استعمار از ميھن فروشان چند روزی استفاده می کند و بعدا آنھا را مانند کاغذ تشناب بخواھد ب

 به کرزی. شوند و چه وقت می آموزند  چه وقت بالغ میوی و امثال یکرزدانم که يک عده از خاينان مانند  نمی

. سرنوشت صد ھا خاين و ميھن فروش قبل از خود خوب آگاه ست، اما ھنوز ھم خود را به کوچۀ حسن چپ می زند

 او نمی. او مانند يک رئيس جمھور پذيرائی شود فکر می کند به ھر کشور خارجی که سفر نمايد، بايد از حامد کرزی

  . داند که موقف يک رئيس جمھور در زمان رياست جمھوری و دورۀ بيکاری اش از ھم متفاوت است

 در سفر اخيرش به برتانيه متوقع بود که از او پذيرائی شاھانه شود، ولی مقامات دولت برتانيه به او وقعی حامد کرزی

 می خواست مانند سران رسمی دول خارجی بدون تالشی بگذرد و کرزیبه ميدان ھوائی لندن، حين ورود . قايل نشدند

چند دقيقه بعد جواب آمد . موران امنيتی  ميدان جريان را به آمران خود اطالع دادندأم. ال و جواب قرار نگيردؤمورد س

 مفلوک کرزیبنابران . ر آنھا تطبيق نمايند و ھيأت معيتی اش را خوب بپالند و مقررات را مانند ساير مردم بکرزیکه 

ساير مردم او را . مجبور شد که بوت ھا، کاله پوست و چين و کرتی خود را بکشد و پای لچ از ماشين اکسری بگذرد

 کمترين کرزیغضب .  قھر شد و لبان و االشه اش به پريدن آغاز کردکرزی. تماشا می کردند و انگليس ھا می خنديدند
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 نموده و قانون را تطبيق می ءاجرارا رفتارو کردار انگليس ھا نداشت و آنھا طبق معمول امر آمران خود ثيری در أت

  .کردند

  .     می سازدحامد کرزیخدا که يک انسان را می شرماند، او را مانند 

 

  


