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 بی عنوان
 

 !کرزی و بازیهای طفالنۀ وی 
 

 (Chuck Hagel) «چک هگل»اخیر  سفر

وزیر دفاع امریکا، آقای کرزی را چنان 

ن مراعات نزاکت های بدو برافروخت که

با  یدستها را متهم به هم ییسیاسی امریکا

 نموده و حملۀ انتحاری همان روز طالبان

 عنوان کشوریرا در کابل و خوست به  ها

یک  قامترین م که وی را از هیچ به بلند

 .ب نمود، حواله کردوصمنمملکت 

یکی از خواص ناشایستۀ آقای کرزی 

شود و احساس  اینست که زود مشتعل می

 درونی خود را تحت کنترول آورده نمی

 و این بار اول نیست که به گفتۀ استاد تواند

 ".خام پورته می کند"  هاشمیان
 

بود  نازدانۀ ادارۀ جورج دبلیو بوشدر امریکا خاطر خواهند داشت که آقای کرزی، زمانیکه ه خوانندگان گرامی ب

امریکا دعوت شد تا در مورد انکشافات اخیر در  (سنای)مشرانو جرگۀ طرف  از سفری در این کشور داشت و وی

 . ات ارائه نمایدمافغانستان معلو

ضَا از عخواه، ب روابط خارجی در سنا که مشتمل بر سناتورهای احزاب دیموکرات و جمهوریتهای  سناتور

 . که همیشه از حکومت طرفداری نمایندکند  ایجاب نمی و ی بوده أباشند مردمان مستقل الر نمایندگان حزب آزاد، می
 

به   که ارتباط حزبی وی با جمهوریت خواهان بود و است، ودیجو مانند امروز با «چک هگل»وقت آقای  در آن

در آن . واالتر از مفکوره های حزبی اش می شماردمهمتر و های کشورش را  و ارزش گوئی شهرت داشته  ردـُت

مدعوین  کهتعیین شده است  محلی و تعجب کرد که چوکی وی در سنا وارد شده روز موعود آقای کرزی به مجلس 

 .وندش استجواب حاضر می رایب

بود که آقای کرزی را چنان سوال  «چاک هگل»س قرار داشتند، یکی از آنها همین آقای أدر زمرۀ سناتورها که در ر

   .را سر تا به پا گم کرد خودوی پیج نمود که 

که در  یدروغ های! آقای رئیس جمهور" : برایش گفتمختصر  «چاک هاگل»پرند گوئی کرزی در جواب چرند و 

جورج دبلیو از رویداد آن اجالس که روز بعدی رئیس جمهور  ه ایاین بود شم  ".اینجا گفتی در مقامات دیگر نگوئی

 . بوش را مجبور گردانید از آقای کرزی معذرت بخواهد
 

ی دیموکرات، رئیس جمهور « بارک اوباما»حزب جمهوری خواهان از طرف  از قضا این شخصیت وطن پرست

انستان برای بازدید عساکر را در افغ اولین سفر خود وی امریکا در رأس وزارت دفاع در پنتاگون تعیین شد و

  .آغاز کرد در آنجا ی و اوضاع جنگ یامریکا

را با حمالت لفظی در برابر  و خود زدهریخ خاک أورزد تا در چشمان انتقادی ت آقای کرزی از مدتیست سعی می

که امروز تأمین حاکمیت  و کسانی یک شخصیت ملی بوده گویا های خارجی به ملت افغان چنان وانمود کند که  کشور

   .افغانستان را متکفل بوده کسان مطلوب وی نمی باشند
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نزد را  ها بتازد و خودی یامریکا امریکا و دیگر باالی را روز مناسب شمرده تا بار «چک هاگل»وی روز سفر 

 .حیث یک شخصیت ملی وانمود کنده بمردم 
 

 : نوشته ها از کارتون باال ۀترجم

با انگشت اعتراض و طرف افغانستان روان است حمل می کند شانه ه برا  ییی که جوال ملیارد ها دالر امریکاکرز

 و امریکا را نشان می  ".را بی ثبات داشته باشند تا وطن ما باشند ن همدست میاها با طالبیی امریکا "  :میگوید

را به خاک خود بر  "ییامریکاو معیوب زخمی  ،کشتهسرباز هزاران "  دهد که با نگاه سرتاپا به غم در آغوش خود

    .گرداند می
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