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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۴ فروری ٠۵
  

  کرزی دچار اضطراب جدائی از بادارخود امپرياليسم جنايتگسترامريکا
 

 با مشتی از وطنفروشان و بقيه شرکای جرمشايتگستر امريکا و اينک که حدود سيزده سال از جنايات امپرياليسم جن

 که کرزی خائن و خود فروخته در طول اين مدت ھيچ صالحيتی در اجرای سياست ھای یخائنان می گذرد با وجود

 يله و نيرنگ  در مقابلحبا ھويت پوشالی که دارد ازده ھا  می خواھد اينک  ولی ،داخلی و خارجی افغانستان نداشته

 طوری وانمود بسازد که حصار فکر را امنيتی ۀ توافقنامیامضاتأخير دروی می خواھد با . خلق افغانستان کار بگيرد

در خود به اصطالح درھم شکسته ، خود را از زنجير اسارت ذھنی رھا نموده، مخالفت خود را با اين پيمان اعالن می 

  .شتار گاه امپرياليستھا و افغانھا قربانيان اين کشتارگاه باشندبه اين معنا که ديگر حاضر نيست افغانستان ک. دارد

 خود و غارت پول ھای ملت و  حاکميتسيزده سال باسر سپردگی به مرداب امپرياليسم با فريب و نيرنگ برای استمرار

  .برآورده ساختن اميال غير انسانی امپرياليستھا سکوت بردگی اختيار نمود

 ی فقط صالحيت امضا،ستر امريکا در مدت سيزده سال به اصطالح رياست جمھوری کرزیکه امپرياليسم جنايتگ اين

ست که سيزده سال دست اتوافقنامۀ امنيتی را به وی واگذار شده، در حقيت ارزش دادن و ارج گذاشتن به خائن وابسته 

  .باداران خود را در قتل عام مردم و تمام فجايع ديگر باز گذاشت

ازدو . داستان فلمی به خاطرم گذشت که چندی قبل در سينما در معرض نمايش قرار داده بودند   ازه ایھمين لحظه گوش

مندی خودم به وقايع تاريخی و ديکر سفارش و پشنھاد ه که عالق يکی اين. جھت آرزو داشتم تا از اين فلم ديدن نمايم

 آن ۀوه بر تماشای فلم، نقد بسيار جامع در بارھمکارو دوست دانشمندم داکتر صاحب مير عبدالرحيم عزيز که ايشان عال

اين داستان . فلمی که زندگی برده ھای سياه را به نمايش می گذاشت  . و در پورتال به نشرسپرده شده بودندوشتهن

سياه پوستانی که  توسط سفيد پوستان دزديده می شدند و به ديگر سفيد . سرگذشت واقعی يک برده بوده نه يک رومان

يکی از اين برده ھا با فداکاری که به . که صاحب پالنتاژ ھا و صاحب قدرت بودند ، به فروش می رسيدند نیپوستا

کند   پيدا میمشکلصاحب خود نموده بود از جانب وی به مقام بھتری می رسد به اين معنا که روزی بادار با خانمش 

 با خانمش آنقدر عصبانی می شود که دست به اسلحه می گو و بادار در اثر گفت. گو می نمايند و وھر دو شروع به گفت

ت می دھد و مانع فير نمودن بادار به خانمش أبرد و می خواھد به طرف خانمش فير کند در ھمين موقع برده به خود جر

 ھمين خدمت وی به. در غير آن بايد به حيث قاتل زندانی می شد. شود بادار از اين عملکرد وی خرسند می. می گردد

 نسبت به ديگر برده ھا ترباال" مقام و ارزش"ايزحيعنی . بادار باعث می شود که از لطف و عنايت بادار برخودار شود

در که بادار غذايش را صرف نمود  به اين مفھوم که برده نظر به خدمتی که انجام داده، اجازه دارد بعد از اين. می شود 

 که بادار به بردۀ یاين بود مقام و ارزش. ب باقی مانده باشد، صرف نمايدی که از وی در پشقائپس مانده ھاکه  صورتی
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ناگفته نماند که برده ھم از اين موقف خود بسيار خوشحال بود چون زندگی نا انسانی توأم با فجايع و . خود قايل شده بود

 توان زندگی خلق به اسارت  سفيد پوستان امريکا در قرن ھژدھم داشتند، میاسارت را که برده ھا تحت یظلم و ستم

اما فرق در اينجا است که برده ھای سياه پوست را می دزديدند .  افغان را در قرن بيست و يکم به آن مقايسه نمودۀکشيد

 نجات جان يک انسان خود را به مخاطره می اندازد و زن بادار را از ایو به بردگی مجبور می ساختند و لی باآنھم بر

 ولی کرزی که خود قالدۀ بردگی را به گردن انداخته ، حدود سيزده سال است که از صد ھا طفل و .مرگ نجات می دھد

مرد افغان بی پناه و بی سالح وشکم گرسنه که با راکت و بم به خاک و خون يکسان شدند، نه تنھا به خاطر يک  زن و

 حفظ مقام بردگی خود،  ه و ادامجھتطفل مظلوم و يا به خاطر يک زن ستمديده صدای خود را بلند نکرد بلکه  

  .امپرياليستھا را گذاشت تا بکشند و ببندند و غارت کنند و تباھی بيافرينند

اين بردۀ به اصطالح بی خبر از ، حاال خود را شيرک برفی ساخته و سر غور و فيش آمده  بعد از سيزده سال تجاوز

د ھم کرزی يعجيب نيست ؟ شا. نھا را در افغانستان درک کنددنيا  قادر شده ماھيت امپرياليسم و اھداف استعماری آ

فراموش اما کرزی . ضرب المثل معروف کابليان را زمزه کند و بگويد که ماھی را ھر وقت از آب بگيری تازه است

  .د که ماھی خار ھا داردنکن

معلو م می شود که اين شخصيت خائن و خود فروخته نه از تاريخ از سخنرانی اخير کرزی با ژورناليستھا طوری 

دارد و نه ازاھداف تجاوزات امپرياليستی در کشور ما افغانستان و ديگر   کشور خود اطالع داشته وۀتجاوزات چند قرن

 کشور ھای امپرياليسم ناتو بهو شرکاء به خصوص که امپرياليسم جنايتگستر امريکا و  آيا زمانی. کشور ھای جھان 

چه اھداف ديگری را می توانند داشته باشند به غير از قتل و قتال خلقھا و چور و چپاول منابع  جھان تجاوزمی کنند مگر

 اريکۀ قدرت به رکه ب که انسان به اصطالح بی خبر از تاريخ زمانی گاھی آنعی و ايجاد پايگاه ھای نظامی و يا يطب

 انسانی و حس بشر دوستی  دارند که در يا فکر می کرد که متجاوزان وجداند ، آحيث دلقکک امپرياليسم قرار داده ش

با تجھيزات نظامی قرن  عی است،يکشوری مانند افغانستان که دارای موقعيت ستراتيژيک مھم و داشتن منابع سرشار طب

از اين دلقک بايد ھند؟ بيست و يکم که در دسترس خود دارند، تجاوزمی کنند تامردم و کشور را از بدبختی نجات د

تاريخ از ی و ه ارا مطالعه نکرد  که خودت تاريخ تجاوزات استعماری ديگر کشور ھای جھانیدر صورت: پرسيد

کشور افغانستان را که نه تنھا روی صفحات تاريخ درج است بلکه مبارزه، مقاومت و بر تجاوزات استعماری 

گيرم که در بارۀ امپرياليسم ، . ص است، به اصطالح بی خبر ھستیسلحشوری افغانھا عليه استعمارزبانزد عام و خا

رياليستی و استعماری اطالع نداشتی، می توانستی الاقل از مشاور خائن و خود فروخته پاميال و خواسته ھا و اھداف ام

ردن  پول وکسب که او ھم با به دست آو و پھلو نشين شب و روزت دادفر سپنتا معلومات کافی به دست بياوری ويا اين

؟ البته ھيچ  آموخته ھايش را از يادبرده استمقام ، خط بطالن باالی تمام وقايع تاريخ استعماری و امپرياليستی کشيده

ولی .  را کور می کندخودفروشچون پول و مقام چشم انسانھای  .جای شکی ھم از خود فروخته ھا و وطنفروشان نيست

ھم ودرک از اھداف امپرياليستھا به حيث نوکر امپرياليسم امريکا آگاھانه شريک اصل قضيه در اينجاست که کرزی با ف

چون تاريخ مصرف وابستگی اش به آخر رسيده، ازصحبت ھايش در اين اواخر طوری . جرم و جنايات آنھا است

رکتر انسانھای  که من در بارۀ کی ازمطالعات. استجدائی از باداران خود شدهوانمود می شود که کرزی دچار اضطراب 

گاه مستقالنه و  ھيچ وابسته دارم می توانم به وضاحت بگوم که  انسانھای وابسته و خائن، ناتوان ھستند و بی کفايت ،

به . يعنی اجازۀ دخالت در امور از آنھا سلب می گردد. بدون کنترول دقيق مراجع قدرت قادر به انجام کار ھا نيستند

 خود را ندارند يعنی ذليل و ناتوان بادارانت ابراز نظر و مخالفت کردن با نظرات أرھمين ترتيب انسانھای وابسته ج

  .اند
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 ھر وزير و ،چنانچه کرزی. در تصميم گيريھای روزمره با مشکل مواجه ھستند و از ديگران نظر خواھی می کنند

فی در حق آنھا نموده ھمه را به ، لطه اندکه در اين مدت سيزده سال تجاوز و خونريزی از قدرت برکنار شدرا  یرئيس

  .از اسپنتا خودفروخته گرفته تا جھادی ھای قاتل و سران ارتجاع .حيث مشاور خود در ارگ شاھی جا داد

 دوست دارند قالدۀ بردگی را در گردن داشته باشند وطبق اميال و خواسته ھای باداران خود به ھر ه وابسته ھا ھميش

 کوشش می کنند تحت سلطه هتسليم جويانه چون نياز به مراقبت و حمايت دارند و ھميشطرف کشانده شوند  يعنی رفتار 

که از باداران خود دور شوند دچار  ی مانند کرزی در صورتیئوابسته ھا.. کامل به ديگران باشند يعنی وابستگی 

بعد از سيزده سال  .کرزی از اضطراب زياد ژورناليستھا را به دور خود جمع نمود. اضطراب جدائی می شوند 

آنھم جبونانه و بيشرمانه، طوری صحبت  و  از درد ھای دل مضطرب خود را بازگو نمايده ایتجاوزخواست  تا گوش

 امنيتی تصميم گرفته تا جلوی ۀ توافقنامی سيزده سال در افغانستان نيفتاده و حاال با عدم امضاطینمود که ھيچ اتفاقی در 

 جنوری در پورتال نشرگرديده باياداشت ٣لينک سخنرانی کرزی به تاريخ . . را سد گرددجنايات و فجايع امپرياليستھا

  " نشر اعترافات زبونانۀ کرزی به معنای تأئيد شخصيت اين وطنفروش نمی باشد"پورتال 

 توجه شما خوانندگان گرانقدر را به شنيدن سخنرانی کرزی خواھانم، باشد تا خود قضاوت تانرا در مورد وی صادر

  .يدئنما

ت و قتل شته باشد که بعد از اين ھمه جناي امنيتی با امپرياليسم امريکا آرزو داۀ توافقنامیاگر کرزی با موقف عدم امضا

ی ديگری که در حق خلق به اسارت کشيدۀ افغانستان صورت گرفته، می تواند خود ئقتال ظلم و ستم و ھزاران نارواو 

آنھا برايش بنا خواھند نمود، و کرزی در آن جوابگو باشد، گريز نمايد، دير را از زندان مصيبت و تيره روزی که 

د را نجات دھد، از حکم تاريخی رھائی .، چه در صورتی که از دست انتقام مردم بتواند خواست ، کور خواندهاست

زمامداران نوکر يخ  به يقين که اسمش در رديف خائنين ديگر مانند تره کی ھا و امين ھا و ببرک ھا درج تار.ندارد

  . افغانستان خواھد گرديددراستعمار

  

  

  

 


