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 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيز داکتر 
  ٢٠١۶ اپريل ٢٣

  

  "حراست و ثبات" و عمال شورای "کرزی"نبود وجدان در 
  

انسان ھای با وجدان و دارای شرف انسانی اعالم  افغانستان، عده ای از ردر روز نخست تجاوز امپرياليسم امريکا ب

 پرچمی، جھادی و طالبی، -افغانستان در اشغال امريکا در آمده و دولت فعلی  مانند نظام ھای خلقی"کردند که 

اولين سايتی بود که صدای رسای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "در سطح رسانه ھا، پورتال ".  مستعمراتی است

در ھمان زمان، ناموس فروشان خاک . عتراض به اشغال کشور بلند نمود که باعث تأثر ميھن فروشان گرديدخود در ا

کشور، موقف افراد شريف و فرزندان صديق وطن را  در ارتباط  به اشغال کشور توسط قوای متجاوز امريکا مورد 

قيوم "ھمچنان افرادی فروخته شده ای مانند .  دندانتقاد  قرار داده  و ميھن دوستان را کھنه فکر و تنگ نظر معرفی نمو

با گذشت زمان، اکنون يک عده از ھمان ". حاال زمان گلوباليزيشن است، وطندوستی چه مفھوم دارد" گفتند که "کرزی

خاينان با اظھارات ضد و نقيض گاھی می گويند  که افغانستان در اشغال است   و حاکميتش مورد تخطی قرار گرفته و 

درين جا سخنان و .  شوند که امريکا در امور داخلی افغانستان مداخله می نمايد ی ھم از ترس، صرف ياد آور میگاھ

دھم تا برادران و خواھران ما به عمق  موقف يک عده از ميھن فروشان و وابستگان بيگانه را مورد ارزيابی قرار می

  . ھويت اين بی ھويتان پی ببرند

" حراست و ثبات" رئيس جمھور مزدور سابق دولت مستعمراتی کابل و افراد شورای "یحامد کرز"درين روز ھا 

، يکی از معروف ترين  قاتالن و دين فروشان کشور، دھن انتقاد از امريکا وسفر "عبدالرسول سياف"تحت رھبری 

امپرياليسم امريکا به اين افراد کسانی اند که توسط .  وزيرخارجۀ اين کشور به افغانستان گشودند"جان کری"اخير 

فروشان اين خاک . ر اريکۀ قدرت جاگزين گرديدندب طرح ھای  استعماری در افغانستان خلق شدند و تطبيقمنظور 

ی، حال امريکا را به مداخله در امور افغانستان متھم می نمايند، اما با تمام بی حيائی از استعمال کلمات اشغال ه ئحرف

داليلی بايد وجود داشته باشد که چرا مزدوران سابقه دار از چوکات تعيين شده خارج . دکشور ذکری به عمل نمی آورن

  .شده و صدای تصنعی اعتراض را بلند می نمايند

 اطمينان دھد که "عبدهللا" و "غنی" جوالی  طور سری به کابل رفت تا به ٩ وزير خارجۀ امريکا به تاريخ "جان کری"

 را مداخله در امور داخلی افغانستان "کری"که گفتار  افرادی. اله را تکميل خواھند کرددورۀ پنج س" باالخص غنی"آنھا 

تا . شود  مداخله در امور افغانستان تلقی می"  عبدهللا-غنی "می پندارند، به اين باور اند که حمايت امريکا از حکومت 

مدت ھاست که . ت امريکا ستايش می کردندکه ھمين افراد خود در پست ھای دولتی تکيه زده بودند، از حماي زمانی
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 نسبت کمبودی ھا و کشمکش ھای درونی اش مورد تاخت و تاز گروه ھا و " عبدهللا–غنی "" وحدت ملی"حکومت 

 و حواريون وی و گروه جديد الخلقه ای به اسم شورای "کرزی"از زمره شخص . افراد مختلف قرار گرفته است

.   را کوتاه تر سازند" عبدهللا–غنی "" وحدت ملی"وشند تا عمر حکومت ضد ملی بی صبرانه می ک" حراست و ثبات"

ھدف اينھا اينست که  با به راه انداختن لويه جرگه و تغيير قانون اساسی دولت مستعمراتی، نظام رياستی را به نظام 

م پارلمانی خلق می شود،  پارلمانی تعويض نموده تا  قدرت اجرائی از رئيس جمھور به صدراعظم که در چوکات نظا

  . اميد افراد متعرض را به يأس مبدل نموده است"عبدهللا" و "غنی"اطمينان کری به . منتقل گردد

 بعد از تجاوز امريکا به "حامد کرزی".  معطوف می دارم"حامد کرزی"سوی  ه درين جا توجه  ھمه را اول ب

می نجات يافت و نظر به امر جورج بوش، الکن با تشريفات افغانستان،  توسط قوای اختصاصی اين کشور  از مرگ حت

  . فريبنده به حيث رئيس جمھور افغانستان اشغال شده مقرر گرديد

   
   حامد کرزی در حمايت نيرو ھای اختصاصی امريکا      حامد کرزی در چنگال نيرو ھای اختصاصی امريکا         

ھيت اًاگر  کودنان در نوشته  و ادعای من شک و ترديدی احساس می کنند، لطفا به عکس ھای باال نظر اندازند تا به م

اين . شود  ھای اختصاصی امپرياليسم امريکا ديده میدر فوتو ھا،  حامد کرزی در ميان نيرو. اين فرد پليد پی ببرند

 دسمبر ۵دام افتادنش در دست طالبان نجات داده و  او را تيليفونی در کنفرانس بن مورخۀ  ه نيرو ھا کرزی را از ب

 سال ١٣در خالل . ر اريکۀ قدرت نشاندندب به حيث اولين رئيس جمھور دست نشاندۀ امريکا در افغانستان ٢٠٠١

 جمھوری اش، کرزی از حمايت کامل سياسی و نظامی  ادارۀ بوش برخوردار بود و به خاطر حمايت اين فرزند رياست

 اين "کرزی". ھم ميھن ما را کشتند و ھزار ھا خانه را ويران کردنداز نا حلف افغان بود که امريکائيان ھزار ھا تن 

.  بوش داشته باشد و از او برای بقای خود کمک بخواھددست آورده بود که ھر ھفته صحبت ويديوئی با ه اميتاز را ب

   را مداخله می داند؟ "کری" خود يعنی امريکا انتقاد می کند و گفتار ت از ولينعم"کرزی"حال چه اتفاقی افتاده که 

است  معاون ري"جو بايدن". حامد کرزی از آن عزت کاذبی که نزد ادارۀ بوش داشت، نزد ادارۀ اوباما برخوردار نبود

 "اوباما" داشت، با ادارۀ "بوش"صحبت ھفته ئی که با " خاطر نشان  ساخت  که "کرزی"جمھوری امريکا يک بار به 

پس ".  گاه گاھی صحبت ھا تيليفونی صورت خواھد گرفت، اما نه طور منظم که در گذشته رايج بود. امکان ناپذير است

، روابط اين دو  به ھيچ وجه صميمی "کرزی"است جمھوری  تا روز اخير ري"اوباما"از روز اول رياست جمھوری 

 تعويض کند، اما ٢٠٠٩رياست جمھوری " انتخابات" را در جريان "کرزی" حتا تصميم داشت که "اوباما"ادارۀ .  نبود

 "کرزی" به "اوباما"از جانب ديگر، ادارۀ . ًبعدا به خاطر جلوگيری از بی نظمی بيشتر از طرح خود منصرف شد

که  با وجودی.  کانديد نمايند٢٠١۴ر داد که نه خودش و نه برادرانش می توانند خود را برای رياست جمھوری اخطا

شود که زمان مصرف  تصور می.    برای کانديد شدن تبارز نمود، اما به زودی از صحنه بدر گرديد"قيوم کرزی"
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 "اوباما" و ادارۀ "کرزی"قدان حسن نيت  بر روابط ھمان بود که ف.  ھا  نزد امريکائيان به پايان رسيده باشد"کرزی"

کوشد که به منظور رفع عقده اش،    می"کرزی"اکنون .  عقده به دل ماند"کرزی"مستولی شد و روی ھمين دليل 

يست ئ و تخريب آن يکی از راه ھا" عبدهللا–غنی "تقابل با حکومت وحدت ملی .  بستاند"اوباما"خود را از ادارۀ " انتقام"

دليل ديگر ھم آرزوی دوباره به قدرت رسيدن خودش و حواريون وی است که حال .  آن را دنبال می نمايد"کرزی"ه ک

  و ديگران گاھی مستقل و گاھی پيرو، "داوودزی، رھين، احدی"افرادی از قبيل . خود را بيکار وبی سرنوشت می بينند

  . دست آورنده اريکۀ قدرت چيزی ب ر ب"کرزی" می دوند تا در صورت برگشت "کرزی"به دنبال 

  امريکا را متھم به نقض حاکميت ملی کشورش "کرزی":   در مورد امريکا چه می گويد"کرزی"توجه فرمائيد  که 

 اپريل  به افغانستان آمده بود، حمايت خود را از تداوم نظام ٩ وزير خارجۀ امريکا که به تاريخ  "جان کری"کرد، زيرا 

عمر دولت دولت وحدت ملی افغانستان پنج ساله است، نه " گفت که "کری".  اعالم نمود"هللا عبد–غنی "مزدور 

 ھا  افغان"ً بعدا گفت که "کرزی".   و حواريون وی فرود آمد"کرزی" مانند چکش بر فرق "کری"اين سخنان ". دوسال

." کنند و کی را برکنار نتخاب میقانون اساسی دارند، دولت دارند، اين صالحيت مردم افغانستان است که کی را ا

 کرد و گفت که ٢٠١۴يافته در انتخابات سال   امريکا را متھم به تبليغات دروغين در مورد تقلب سازمان "کرزی"

 کودن و الشعور نمی داند از روز اول تجاوز تا "کرزی"". خواست بر ما سيستم مورد نظر خود را پياده کند مريکا میا

که کرزی در اختيار نيرو ھای  از ھمان روزی. امريکا نظر و سيستم خود را بر افغانستان تحميل کرده استاکنون، 

آيا بدون امر و نھی امريکا . اختصاصی قرار گرفت تا امروز ھمان امر و نھی امريکا افغانستان را اداره می کند

با وجود اين . ر افغانستان مقرر شود؟ البته نهداشت که رئيس جمھو درين جھان وجود می" حامد کرزی"شخصی به نام 

 پای خود را از گليم خود فراتر نمی گذارد تا مبادا به سرنوشت قسيم فھيم و يا ياسر عرفات "کرزی"ھمه انتقادات، 

ف و اين انسان  نا خل". خانۀ امريکا آباد که ما را آزاد ساخت"او با پستی و دنائتی که دارد، می گويد که . مواجه گردد

از امريکا نسبت . خاين به ميھن شھامت ندارد که خود را در نھايت از قيد بردگی برھاند و مانند انسان آزاده زيست کند

در خالل اين .  سال در قدرت نگھداشت١٣از نظر انداختنش شکوه  دارد، با آنھم ممنون و مشکور امريکاست که او را 

اين است . ر اشغال بود و نه حاکميتش توسط امريکا و ناتو نقض گرديده  بود  نه افغانستان د"کرزی" سال، به عقيدۀ ١٣

 و حکومتش حمايت می "کرزی"کسانی که از .   که خودش و دوستانش به آن می بالند"حامد کرزی"ُشرف جبلی 

  .دارند  ارائه می"کرزی"کردند، اکنون چه داليلی برای تبرئۀ خود و 

گرد ھم جمع شده اند و  ادعا دارند  که " حراست و ثبات"در تشکيلی به نام شورای افراد منتقد ديگر کسانی اند که 

که زادۀ " حکومت وحدت ملی"ال کرد که ؤازين شورا بايد س. به تعھداتش عمل نکرده است" وحدت ملی"حکومت 

نشانده مرھون آمران بند باشد؟ يک حکومت دست يامريکاست، چه مکلفيت دارد که به مردم خود تعھد بسپارد و به آن پا

  .   و حاميان اجنبی است، نه سپاسگزار مردم خويش

.   پا به عرصۀ وجود گذاشت٢٠١۵ دسمبر ١٨اين شورای کثيف توسط  بد نام ترين و قاتل ترين انسان ھا به تاريخ 

 عبدالھادی"،  "يونس قانونی"،  "رب رسول سيافالعبد"عبارت اند "  حراست و ثبات"اعضای مھم شورای 

محمد "، رئيس شورا، "وف ابراھيمیؤعبدالر"، سابق وزير دفاع، "بسم هللا محمدی"، سابق وزير اقتصاد، "ارغنديوال

" جھادی"، سابق وزير داخله و تعداد  ديگری از رھبران "عمر داوودزی"، سابق وزير انرژی و آب، "اسماعيل خان

. اندداده  از دست " عبدهللا–غنی "دو اعجوبۀ خيانت، " لیوحدت م"امتيازات خود را در حکومت بخش از افغانستان که 

حيث قومندان جمعيت منافقين   من"عيل خانااسم" و عملکرد "قانونی" و  "سياف"ھم مينھان ما از قتل و ويرانگری 

که ھمراه  ند بود"قانونی" و "سياف"ھمين . ندا خوب آگاھند و از کارنامۀ  کيثف اين قاتالن ملت با خبر"ربانی"اسالمی 
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مرد ھای شان را از دم تيغ کشيدند و بر زنان . با احمد شاه مسعود چه مصيبتی بر مردم ناحيۀ افشار کابل تحميل کردند

 به نام یاز جانب ديگر شھر کابل را با ھمراھی جناور ديگر. شان تجاوز نمودند و اطفال شان را زنده به گور ساختند

اين حيوان صفتان اکنون می خواھند خود را مدافع حقوق مردمی جلوه  دھند . دند  به خاک يکسان نمو"گلبدين حکمتيار"

  . که مورد ظلم وستم اين نابکاران و جناوران قرار گرفته اند

  
  سه مخلوق امپرياليسم

از روز اول اشغال افغانستان، اين ناموس فروشان مورد تفقد امپرياليسم امريکا قرار گرفته و در پست ھا و مقامات 

اين افراد بی ھويت تا زمان رياست .  سازند استعماری استعمار گران را برآوردهح  تا مطام،مختلف تعيين گرديدند

 صاحب ،، به جوالن خود ادامه داده و از طرق غير مشروع و خيانت به ميھن"حامد کرزی"جھوری شرف باخته 

اکنون که بيکار شده و افسوس دورۀ گذشته را می خورند، خالق خود امريکا را ھم طبق اجازه به . ثروت ھنگفتی شدند

 نيز با اين گروه  ضد ملی از "حامد کرزی". د تا اگر بار ديگر در سلسلۀ مراتب قدرت داخل شوندباد انتقاد می گيرن

 را از پا "عبدهللا" و "غنی"" وحدت ملی"نزديک در تماس بوده  و مالقات ھای متواتر انجام می دھند تا حکومت 

ه تغيير در سيستم، او و ساير اعضای گروه ميھن  مخفيانه با اين گروه ھمکاری می نمايد، زيرا ھر گون"عبدهللا". اندازند

 مرد شمارۀ دو از آخر "غنی" لبۀ تيز تبليغات اين گروه بيشتر متوجه ًءبنا.  نظار را مستفيد می سازدفروشان شورای

 به کابل و حمايتش از تدوام پنج سالۀ حکومت "جان کری" از سفر "کرزی"مانند " حراست و ثبات"شورای . است

 ١٣اين شورا در جلسۀ تاريخی  . ًانتقاد نموده و آن را صرفا مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است" وحدت ملی"

شورای حراست و ثبات افغانستان که از گروه ھای مخالف سياسی حکومت افغانستان تشکيل : "اپريل خود اعالم کرد

المللی افغانستان با  کند و از ھمکاران بين  تلقی می را مداخله در مسايل ملی افغانستان"کری"شده، اظھارات آقای 

 یچندی قبل دلقک ديگر".  برد پرھيز کنند ال میؤخواھد که از اظھاراتی که استقالل افغانستان را زير س صراحت می

اتخاذ تصاميم از سوی کشور بيرونی در خصوص " رئيس مشرانو جرگه گفته بود، "فضل ھادی مسلم يار"به اسم  

کاش اين جمله بندی ھای با حرارت از حلقوم ! چه کلمات زيبا و پر طمطراق".   افغانستان، شرم آور استسرنوشت

کلماتی را که . شد تا بر دل ھا می نشست و باور مردم را به آنھا بيشتر می ساخت انسان ھای شريف و پاک خارج می

  . د شود زمزمه می نمايند، کی می تواند به آن باورمن"قانونی" و "سياف"

اگر . بايد دانست که موجوديت فرد فرد اين گروه ميھن فروش و ضد ملی مرھون تجاوز امپرياليسم امريکا و ناتو است

مداخلۀ امريکا نمی بود، ھر يک ازين گروه و ساير افراد وابسته به امپرياليسم در کنج و کنار جھان پراگنده می بودند و 

از خيرات تجاوزات امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی . دنيا سرگردان می  گشتندمانند ميليون ھا افغان آوره،  دور 

 مردم ما می ۀھم. بوده است که يک عده از شرف باختگان به مقامات و ثروتی رسيده اند که در خواب ھم نمی ديدند

 اميدی است که می خواھند بار دانند که انتقاد اين ميھن فروشان مسلکی از امريکا نه از دل، بلکه از روی زمانه و نا
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  به "عبدهللا" و "غنی" خود بفھمانند که ما نسبت به تديگر توجه و محبت امريکا را به سوی خود جلب کنند و به ولينعم

 استخباراتی امريکا قرار داشته و مورد یاين افراد سال ھا در خدمت دستگاه ھا. تو وفادار تر و پا بوس تر خواھيم بود

ًاگر واقعا اين افراد بنای مخالفت را با امريکا در سر داشته باشند، طبق تجارب از عملکرد . ھا قرار گرفته اند آنۀاستفاد

که ھنوز ھم به حيات فالکت بار و ننگ آور خود با غرور  امپرياليسم و استعمار، عمر طوالنی نخواھند داشت، در حالی

  . طمئن اندخود م" درخشان"و تکبر ادامه می دھند و از آيندۀ 

تفاوت .  وجود ندارد" عبدهللا–غنی " و حکومت "کرزی"ھيت، کمترين فرقی بين حکومت ا متذکر شد که در مدباي

 از برکت ادارۀ "عبدهللا" و "غنی" نسبت به وی بھره برد  و "بوش" از التفات خاص "کرزی"صرف درين است که 

  .  اين ھا يک روح خبيث اند اندر دو بدن. ه خواھد داد به حيات ذلت بار خويش تازمان سرنگونی ادام"اوباما"

  

  

  

  

  

 

 

 
 


