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 روباه بازی بيھودۀ حامد کرزی
  

.  آغاز کرده استين اواخر حامد کرزی رئيس جمھور بی حيثيت نظام مستعمراتی کابل مستی ھای سياسی را ا در

 یۀ ملی داده و به مردم چنين تصورھکرزی به تقليد از نجيب دست نشاندۀ مسکو، مذبوحانه می کوشد برای خود وج

اين نوع بازی ھای طفالنه نمی تواند ھويت ضد ملی وی را ).  چه احمقی(بدھد که وی دست نشاندۀ امريکا نيست 

با تظاھر به طوالنی ساختن بحث پيرامون مواد .   ملی معرفی بداردبپوشاند و او را يک انسان دارای شرف و غرور

 ه ایعد سازد، کرزی و  که افغانستان را دربست در حلقۀ غالمی امريکا داخل می" معاھدۀ ستراتژيک"و روحيۀ 

ه به جز يک تعداد از جيره خواران استعمار در داخل و خارج ک.  معينی در دوروبرش در صدد فريب مردم ما اند

  .مزدوران اجنبی اند، مردم اصيل و مبارز کشور در دام خيانت کرزی و دارو دسته اش نمی افتند

کرزی از .  فتد و عنوان درشت مطبوعات جھان شودھا بيھفتۀ گذشتۀ،  حامد کرزی خواست بار ديگر سر زبان 

 Dana(ا رورابيکر نام دانه طريق وزرای خارجه و دفاع امريکا به يکی از وکالی کانگرس اين کشور ب

Rohrabacher  (رورابيکر با چند تن ديگر از وکالی امريکا . اطالع داد که از سفر به افغانستان خودداری ورزد

.  از دوبی به سوی افغانستان در حال حرکت بودند که اين خبر به گوش رورابيکر رسيد و او را از سفر باز ماند

معلوم نيست که  کرزی اين .  ود ادامه دادند و به افغانستان رسيدندساير ھمسفران وی طبق طرح قبلی به سفر خ

دست آورده که در مقابل ارباب خود چنين گستاخی می نمايد؟ روابط کرزی با ادارۀ اوباما نسبت ه ت را از کجا بأجر

ين ماه ھای ارادارۀ اوباما نمی خواھد که د. به روز ھای اول رياست جمھوری اوباما تا اندازه ای بھتر شده است

لذا وزرای خارجه و دفاع .  نزديک به انتخابات و بحران حاد منطقه معضلۀ جديدی برای اين اداره خلق گردد

ممکن است کرزی محاسبۀ ناقصی .  امريکا به اين تقاضای کرزی تن در دادند و رورابيکر را از طياره پائين کردند

د که حق انتخاب اوباما در مورد وی باالخص در حالت فعلی شايد کرزی درک نموده باش.  پيش خود داشته باشد

داند که موضوع برطرفی اش از جانب  کرزی می.  بسيار محدود است و به ناز ھای احتمالی کرزی سر می نھد

قدر کافی درد سر دارد و آرزو ندارد که با تعويض يک واشنگتن به .  واشنگتن  در حال کنونی اصالٌ مطرح نيست
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مبر به پايان رسد و تا انتخابات ماه نوادارۀ اوباما منتظر فرصت است .  يابدبرده با بردۀ ديگر تشنج در کابل ازدياد 

  .  که کرزی صحنه را خوش به رضا ترک گويد دورۀ رياست جمھوری مستعمراتی کرزی تکميل شود و يا اين

 خود را از دوستان اً ظاھر.  کر کيست؟ اين شخص يکی از وکالی ايالت کاليفرنيا در کانگرس امريکاسترورابي

رورابيکر با .   با دشمنان مردم افغانستان در تماس دايمی بوده استهدارد الکن ھميش مردم افغانستان معرفی می

احمد شاه مسعود در تماس دايمی است و  با دوستم، محقق و احمد ضياء مسعود برادر اً گروه ائتالف شمال خصوص

 رورابيکر وقتاً برحسب شايعات، .  دھد به آنھا ھدايات الزم را در بی ثبات ساختن و  در نھايت تجزيۀ افغانستان می

 از دوستم تحايف گرانبھا دريافت می کند تا از نظرات وی و سائر افراد ضد ملی شريک در ائتالف شمال در اً فوقت

رورابيکر به اين تقاضا ھای اين گروه ضد ملی . ر يعنی سيستم فدرالی و عدم مرکزيت حمايت نمايدباب ادارۀ کشو

اين جاست که .  انتقاد می گشايدبه لبيک گفته و گاه گاھی از ادارۀ فاسد کرزی که امريکا آن را نصب کرده دھن 

ين سفر قرار بود رورابيکر ادر.  دھد تصادم بين حامد کرزی دست نشانده و رورابيکر کاوبای و بی خرد اتفاق می

سائر .  بازھم با رھبران خاين و خاک فروش ائتالف شمال مالقات نمايد و به تحريکات ضد کرزی مجال بيشتر دھد

  اظھار میهکه ادارۀ به سر قدرت در واشنگنتن ھميش باوجودی. ھمراھان وی با افراد ائتالف شمال ديدار کردند

تار وکالی امريکا شريک نيست، اما ھمه به اين تاکتيک ھای طبقۀ حاکم امريکا پی برده که دارد که در کردار و گف

کار بسته و بی ثباتی را دامن می ه مين منافع خود در سطح جھانی روش ھای متعددی را بأچطور اين کشور برای ت

  .زند

 بازی و نيرنگ از خشم تاريخ اهبا ھرگونه روب.  تواند از خود شخص ديگری بسازد حامد کرزی به ھيچ وجه نمی

خواھد حداقل به سرنوشت نجيب مواجه گردد، برايش بھتر است که تا آخر بندۀ  اگر نمی.  ون باقی نخواھد ماندمص

  .        انتخاب ديگر نداردشانسحامد کرزی .  وفادار برای واشنگتن باقی ماند

 

 


