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 ک دو حرِف حساب با امریکا ی

امریکا از بدترین وبزرگ ترین حادثهٔ تروریستی رنج بسیار بُرد.امریکا می پنداشت که مردی به  

اُسامه وقتی درافغانستان    را پناه داده بود طراح این عمل گشت.   نام اُسامه بن الدن که افغانستان او 

   نجیب للا اقامت اختیار کرده بود که افغانستان درسطحِ جهان یک دولِت قابل قبول نداشت.حکومتِ 

جدل بودند. طالبان وقتی بخِش بزرگ    سقوط کرده بود ومجاهدین درمیاِن خود سرگرم جنگ و

نگیِن خود آوردند ازجانب جامعهٔ جهانی محکوم به تعزیراِت اقتصادی    زیر  و   افغانستان رافتح کردند 

آمد شان  رای شان باز کرد پس او یک منبع درب  را   گردیدند وتنها بن الدن بود که سِر کیسهٔ خود 

  چند علمای افغانستان ازآنان خواستند   هر   و   را تسلیم امریکا نمیکردند   بود وبالطبع آنان به آسانی او

  مصلحت و   که اُسامه را از کشور بیرون برانند آنان برخالف آرادهٔ مردم این پیشنهاد مبتنی بر

که    معلوم شد افغانستان تاختند ودر جریان جنگ    امریکا با ناتو بر   مصونیت کشور را نپذیرفتند و

طالب شکست نخورده بلکه به طور مؤقت عقب نشینی کرده وبه پُشِت جبههٔ خود یعنی پاکستان  

 رفته است. 

 

پاکستان حریف امریکا یعنی ابن الدن را نزِد خود درهبت آباد پناه داده با امریکا فریبکاری کرده   

مجازات    ر فریبکاری های مکرربود ولی امریکا که بر افغانستان تند تاخته بود پاکستان را به خاط

نماینده    جنگ طالب با امریکا ادامه یافت. امریکا این جنگ را نبُرده است که اگر می بُرد   نکرد. 

اما در جریان جنگ طالبان به چندین گروه متخاصم تقسیم    به در به دنباِل طالب نمی گشت.   اش در

اند.  نیازی و   شده  نوکر    وگروهش را خاین و  گروهش مال هبت للا   همین اکنون مال عبدالمنان 

ُمرداب افغانستان می کشد    از   را   امریکا که جنگ را نبرده است درحقیقت پای خود   پاکستان میداند. 

را که برای مردم افغانستان کاشته است برجا میگذارد.    ودنباِل کار خود می رود ولی خارهای 

داد وبه نیروی پوِل    خارهای که کاشته است کدام است؟ نخست امریکا برای جنگساالران رشوه ها
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توانستند    آنان به نیروی پوِل امریکا  تر ساخت و   ریشه دار  جنگساالری را برمردم مسلط و   خود 

این    دولت مرکزی را پشیزی هم ارزش ندهند.   برای خود اردوهای ملیشه یی نیرومند بسازند و 

مین حکومت  امریکا بود واتفاقاً ه  فروختند. جنگساالران درمیان مردم آتش نفاقهای گوناگون را  

برکرسی    افغانستان یک حکومت بی کفایت؛ بدنام ورشوت خوار را  دموکرات امریکا بود که در

مولِد ثروت    یک اقتصاد ملی و   به دامنش ریخت که اگر آن پول ها در   ملیارد ها دالر  اقتدار نشاند و 

بی سرنوشت    خرج میشد طالب وقت شکست خورده بود وهزاران جوان کشور هم دربه در و 

چاقبران نمی شدند وآواره نمیگردیدند. امروز مردم درمانده اند که ازاین دو کدام یک را  شکار قا

که جان کری قدرت را به دستش داده است   انتخاب کنند. یک طرف حکومتی فاسد ورشوت خوار 

طرِف دیگر یک مشت طالب غافل از مقتضیات    در   سه انتخابات متهم به تقلب است و   هر   در   و

دستان زورگوی را برمردم مسلط میگردانند وعمالً برضد همان ارزش    دنیای امروز که دره به 

 .ها استند که جهان امروز مدافع آنهاست 

واما امریکا که خود زهر تسلیم را نوشیده است اکنون از افغانستان هم میخواهد که حکومِت به  

که   حکومت همه شمول یعنی یک حکومت فاسد ورشوه خوار دیگر اصطالح همه شمول بسازند.

 .آن وزارت ها به حساب سهم این وسهم آن تقسیم وباالخره به یک جنگ دیگرمنجر شود  در

از   من  که  بگوییم  که  وبه  کنیم  دادخواهی  قاضی  کدام  نزد  تو  های  ازجفا  ما  امریکا جان؛  آخر 

 .بیگانگان هرگز ننالم++ که با من هرچه کرد این آشنا کرد 

برای ما دولت سازی نکن که سه دولت ساخته ای    حاالد که میروی برو خدا یارت ولی تو دیگر

را ارباب ما میدانی بدان ولی درنظام دموکراسی که    اگر خود   سه را خیلی بد ساخته ای.   وهر

این    ازحق رای محروم نمیکنند.  بیرقداِر آن استی نوکر را نیز  خودت مبلغ و آخر تا چه وقت 

دیگر    را ویران می کند.   جامعهٔ ما   حکومت های انتقالی وهمه شمول تهداب های فرهنگی واخالقی 
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