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   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۴ اپريل ٠۴
  

  کرزی ھوشيار تر از اوباما
ردم س ه م ه راجع ب دون آن ک ان بخواھم تاجائی که خود را می شناسم و با دوستان و نزديکان در تماس ھستم، ب اير جھ

ر گوشه  ، مادر کلدر قضاوتھا چيزی بنويسم، می توانم به جرأت ادعا نمايم که  ايد در کمت ه ش ستيم ک را ھ آنقدر مطلق گ

ز. ای از جھان بتوان، رقيبی برای ما يافت ا چي ه ي د، اگر خوب یمطلق گرا بدان مفھوم ک م ب ا ھ يم و ي  را خوب می دان

يم و د تا دانستيم در ذھن ما ھم نمی گنج د گفت م ب آن واحد را به دوگانه تجزيه نموده، نکات منفی و بد آن را بيابيم و اگر ھ

ته باشدمعرفی کرديم، نه تنھا ديگر آن چيز نمی تواند کمترين چانسی برای يک نکتۀ خوب و مثبت  ا اضافه داش ، بلکه ب

  .کردن تمام بدی ھای جھان بر آن چيز، ھنوز ھم دل ما يخ نمی کند

غلبه داشته ھمه چيز را يا سياه سياه و يا ھم سفيد سفيد می بينيم، شايد ما  اين که چرا چنين طرز ديدی براکثريت مردمدر 

نش و طرز  ر بي ذھبی ب دھا دليل و عامل را در پاسخ گفت، از کوته نگری ما گرفته تا حاکميت طرز ديد مطلق گرايانۀ م

ه  ما؛ که شگافتن چنين ريشه ھائی راقضاوت ھای انی ک ه فرصت و  می گذاريم برای وقت ديگر و يا آن تن ب حوصلۀ رف

ه  سبت ب ا ن ايم، قضاوت جمعی م ادآوری نم د تحليل بينش و کنش مردم را دارند، آنچه در اين مختصر می خواھم ي حام

  .کرزی می باشد

ادارانش در نھای غربی، چھرۀ حامد کرزی را در معيت ميو بار اول تلويزرایاز ھمان نخستين روزی که ب حافظان و ب

ين ذھنیرد و خاک توره بوره ته نشين نشده بود، تصويری ر ھنوز می غريد و گارزگان، آنھم در زمانی که مال عم  که ب

ادل مردم ما از شخصيت حامد کرزی شکل گرفت، ان دم تع سانی  را نشان می داد، سخت ترسو تا سرحد دچار شدن به ع

ر ارادی چھ ات غي ه در حرک ی ک وری روان ری را تپک خ ه عم سی ک ادان، ک اخت، آدم ن ی س ان م ود را نماي ره اش خ

  .گذرانيده و ھيچ گونه شھامت روياروئی با طرف مقابل را ندارد، محيل و مردم فريب

ن اين بيچاره در طی مدت  حدود سيزده سال سرجماعتی غالمان حلقه به گوش امپرياليزم،  ا حرکت از اي نم ب فکر می ک

ازۀ نقطه که می دا ه اج د، ب ر وی دارن شند و چه تصوری از شخصيت و کرکت ه می اندي ورد وی چگون نست مردم در م

ه  د ک ائی بزن د ارباب با تمام قواء کوشش به عمل آورد تا جھت تغيير تصور مردم، دست به کارھ ايش را می ش ه ھ نمون

اء فقط  د قصص االنبي شابه آننوشتهو در داستانھای مذھبی و کتابھای زرد گذشته مانن ای م ود ھ دا نم د .  پي ه مانن يعنی ب

  .فرعون در روز غر زدن و خود را خدا اعالم داشتن، و در شب ندبه و زاری و خود را از يک پای آويزان نمودن

د از  انی اش«به ھمين منظور يک روز عليه پاکستان داد مردانگی داده، با صدای بلن دن«حين » ھمت افغ دان آم ه مي » ب

ر حذر می اشک می کرد، روز ديگر بر شھدای ميوند حريف رجز خوانی  تمساح ريخته، انگليسھا را از خشم خودش ب
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ن ام اي ا تم ا، داشت و زمانی ھم خود را شير دانسته، در عالم خيال پنجه بر رخ امريکا می کشيد، تا مگر ب ائی ھ  خود نم

  . دبتواند از خود تصوير ديگری را در ذھن مردم افغانستان به وجود بياور

ه  ت، بلکه ب مگر تمام اين تالشھا، نه تنھا نتيجه ای به نفع وی بار نياورد و ھيچ کسی اين ادا و اطوار وی را جدی نگرف

ه » نرود ميخ آھنين در سنگ« ، زيرا از يک طرف ھمان که گفته اند مسخره ھم مبدل شد آن تصوير شخصيتی از وی ب

 از  و از طرف ديگر که تغيير آن به سادگی امکان پذير نبوده و نيست،تصوير حک شده ای در ذھن ما مبدل گرديده بود

زی در آن جای  ه وقتی چي سمی ک ه ق م ب ست، آنھ ر از سنگ ني زی کمت ا خودش چي ادی از م دۀ زي شما چه پنھان ذھن ع

  .گرفت، بيرون رفتنی نمی باشد

دم ۀھربرای خودم نير چنين حالتی تا ھمين اواخر وجود داشت، يعنی ھر زمانی که چ  حامد کرزی را در تلويزيون می دي

امل ه تجسم ک د ک اره موجودی مجسم می ش ه يک ب سان، ب ه عوض يک ان رايم ب اری، ب رافتی، دروغ، رياک ی ش ی از ب

ادانیميھنفروشی ه عالوۀ ن د – ، جاسوسی ب ه ھای برجستۀ آن را در بان وان نمون ه می ت ان خصوصياتی ک  درست ھم

ا .   بود-لندی ديدجواسيس حسين، صادق و پنير ھا رۀ کريمي به جزي اما در اين اواخر به صورت مشخص بعد از الحاق ش

ه  دون آن ک د به روسيه و موضع گيری وی در قبال به رسميت شناختن آن الحاق، ب اير خصوصيات حام ا س در رابطه ب

ود،  رق نم ورد وی ف امالً در م کرزی کدام تغييری در ذھنم به وجود آمده باشد، به ارتباط نادانی اش، اگر بنويسم نظرم ک

  :زيرا. مبالغه نکرده ام

ال سهھمين دو ه دنب دون تحريک روسھا، ب ا ب ه تحريک و ي ا ب زۀ کريمي به جزي ردم ش ی م ای  ھفته قبل بود که وقت  کودت

ه پرسی جھت  زاری يک ھم ر برگ ی ب صميم خود را مبن راين، ت اليزم غرب در اوک ه امپري سته ب ستھای واب ين فاشي تعي

وئی که غربی بدون استثناء به مانند آن ھای سرنوشت آيندۀ شان اعالم داشتند، رسانه  ذيان گ دام شوکی دچار ھ ر ک ر اث ب

وری دو، دبان اوباما، مرکل، ھوالنزشده باشند، از  رای ن اليان سال ب ه طی س ام الشخورانی ک اقی تم يويد کامرون و متب

ن المالکی، کرزی و امثالھم تبليغ نموده بودند،  نقل قول نمودند که در کشور اشغال شده، ھمه پرسی و انتخابات و امثال اي

ته باش ته نمايشات دموکراتيک اعتبار ندارد، زيرا در آن جائی که نيروھای اشغالگر وجود داش ا دس د ب د، حال می خواھ

د ی باش رار داد قبل ق ق ل و طب ا-ھای گ يه در کريمي ۀ عساکر روس ی - نمون ا ب م ب ا ھ ارات ب۵٢  و ي شينود و طي  ن سرن

ی و ، مکانی مردم فاقد ارادۀ آزاد، در چنان»درون« ين المل ار ب د اعتب ا فاق صاميم آنھ  حين تصميم گيری بوده، در نتيجه ت

  .ست و آزاديخواه جھان می باشداذھان انسانھای صلح دو

ه پرسی  ا ھم ات و ي ست انتخب ان حاضر ني ھمچنان از قول افراد نامبرده به خصوص شخص اوباما اعالم گرديد، که جھ

  .ايۀ اسلحه را بپذيردسزير 

شاندۀ کرزی تعماری خود، در عمل دولت دست ن افع اس شيد و غرب روی من دينجا ک ار ب د مشروعيت و  راوقتی ک  فاق

ته از برخا امی  و س شار نظ الم داشت» درون«ف ااع انه ھ ه رس ی ک ی ، در آن جوشاجوش شه ای، م رين اندي دون کمت  ب

خواستند درس ھای دموکراسی بدھند، يگانه فردی که در بين تمام مزدوران پای پيش گذاشته و بدون اعتناء به گفته ھای 

  .است، حامد کرزی بودبه دفاع برخ» مشروعيت نظامش«باداران و بانيان اصلی اش، از 

ا عراق و از  ستان ت حامد کرزی که می ديد غرب از خاطر شبش کريميا، پوستين تمام مستعمرات را آتش زده و از افغان

سيار !! کوريا تا ليبيا و به ده ھا کشور اشغالی ديگر را تحت سؤال برده و ھويت مستقل آنھا را نفی می کند، به صورت ب

  . رسميت شناخته، ارادۀ مردم آن ديار را قابل احترام معرفی نمودعاجل الحاق کريميا را به

قاق  ته از ش د کرزی را برخاس در آغاز اين حرکت، غرب که متوجه باريکی مسأله نشده بود، خواست موضعگيری جدي

ده ری نپائي وھم دي ن ت دارد، مگر اي ی ب ه متوجه شظاھری موجود بين دولت دست نشاندۀ کابل و اوباما معرف ه ، ھم دند ک
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شيده، ديگر از آن  ائين ک کرزی در دفاع از سياست ھای کلی آنھا صحبت نموده نه حرکت روسھا؛ در نتيجه فليته ھا را پ

  .مسأله سخنی به ميان نياوردند

غالگر » اوباما«با وجود اين سکوت مرگ، جا دارد از شخص  پرسيده شود، ھرگاه ھمه پرسی در موجوديت نيروھای اش

د، و در زير سايۀ  ه رسميت نمی شناس ان دولت و تصميمی را ب ان چن وده جھ ار ب ن نيروھای نظامی، بی اعتب ه «اي تحف

ام  افغانستان چه گوهعراق و  در وجود کرزی ھا و نوری المالکی ھا، در»ھای تار تقت ا تم را ب  می خورند و تو خود چ

ته،  و با مصرف صد ھا ميليون دالر از پول دسترنج مردم امريکا می خوءقوا ی داش ات معرف صاباتت را انتخاب اھی، انت

  قالدۀ بردگی سرمايه را بر گردن ملت ما محکمتر ببندی؟؟

د، يکی  ھمچنين بی جای نيست، از تمام آنھائی که زندگی در زير سايۀ درخت استعمار را رفاه و آسودگی تبليغ می نماين

ه به صورت مستقيم و با شرکت در قدرت آن حلقۀ بردگی و زنجير اس دد و آن ديگری ب ارات را محکمتر و تنگتر می بن

ا را ردم کشور م ازی، م الصورت غير مستقيم و از طريق انجو ب تبداد امپري سلخ اس اه می  در م ه قربانگ يزم وارتجاع ب

ائفرست ام آنھ ه د، پرسيده شود، تا نظر شان را به ارتباط اين تصميم دو گانۀ باداران شان ابراز بدارند و ھمچنين به تم ی ک

ات رياست جمھوری در اين شب و روز  ه اصطالح انتخاب وده است، » گوش فلک«که نغاره ھای ب ر نم د را ک می باي

ات ا سازند، عطای انتخاب ستی را مھوشدار داد که از تاريخ درس گرفته، خود را به خيانت به کشور و مردم آلوده ن پريالي

  . د، که در آنجا نه از استعمار خبری باشد و نه ھم از ارتجاعبه لقايش بخشيده، چارۀ کار را در جائی سراغ بگيرن

  

 


