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  نام حامد کرزی به واشنگتن احضار شده غالمی ب
  

کا به واشنگتن آمد تا دساتير الزم را حامد کرزی رئيس حکومت مستعمراتی کابل غرض اخذ امر و نھی از مقامات امري

ين جا، کرزی حق چانه زدن ادر.  واشنگتن عمل نمايد دست آورده و طبق آرزویه ب) اگر زنده ماند(تا اخير دوره اش 

زيرا روابط امريکا و افغانستان بر مبنای  احترام به حاکميت کشور ما استوار .  برد ندارد، بلکه صرف فرمان می

در روابط حاکم و محکوم .  امريکا اشغالگر است و افغانستان اشغال شده.  حاکم است و افغانستان محکومامريکا . نيست

سرسپردگی و اطاعت کامل از اشغالگر و قدرت استعماری اصل عمده . جائی برای بزرگمنشی محکوم باقی نمی ماند

  .است

ز قوای متجاوز امريکا و اعطای اری يک قسمت اگو در مورد خروج اجب و در ظاھر امر، حامد کرزی به ارتباط  گفت

ونيت قضائی به قوای باقی ماندۀ اين کشور در خاک ما با مقامات واشنگتن داخل مذاکره گرديده و ممکن بقای حيات مص

دبانه ؤکرزی مامريکائيان روی ملحوظات خاص سياسی و ديپلماتيک  به .  خود را ھم با ايشان مطرح کرده باشد

تواند بدون  امريکا نمی"در مصاحبۀ مطبوعاتی اوباما اظھار داشت که !  ما تصميم اتخاذ می کنم نه توفھماندند که

اين نوع طرزالعمل با تمام کشور ھا صورت گرفته است و .  ونيت قضائی عساکر خود را در افغانستان نگھداردمص

خواھم که  ندان اعلی قوای امريکا ھستم و میمن قوم.  ونيت، امريکا با ھيچ کشوری موافقۀ امنيتی نمی بندددون مصب

را  مطمئن باشم که ھم ميھنان من در اجرای اين  وظيفۀ بسيار مشکل محفوظ باقی مانده  و رئيس جمھور کرزی  ھم اين

اين جمله بندی اوباما در واقعيت اصل کاپيتاالسيون است که قدرت ھای استعماری در مستعمرات خويش ."  می فھمد

يعنی عساکر اشغالگر ھر عمل ضد بشری را که انجام دھند نبايد تحت قوانين کشور مستعمره محاکمه .  کننداعمال می 

 سال اشغال افغانستان، شاھد ارتکاب جنايات متعددی از جانب  قوای تجاوزگر امريکا و ناتو ١١ما در جريان . گردند

م مردم يک قريه توسط يک يا چند عسکر امريکائی، قتل طور مثال ادار پاشی به اجساد مردگان، قتل عاه ب.  بوده ايم

عام زنان در جريان ھيزم چيدن، قتل عام دھقان بچه ھا، باران راکت و بم بر مردم ملکی  و صد ھا اعمال شرم 

داند که کرزی و دستگاه حکومت دست نشاندۀ کابل  اوباما خوب می.  آورديگر که شايد ھم عمدی و دستوری بوده باشد

  . دوام نخواھند کردحکومت و نيازمند حمايت امريکاست که  بدون حضور و معاونت قوای اشغالگر اين  محتاج

شورای نظاری ھا و ساير عمال اجانب ھم در اضطراب اند .   حيات کرزی و دارودسته اش به تار موئی آويزان است

عبدهللا عبدهللا . حاصل کرده اند، از دست بروداشغالگرکه مبادا مفاد ھای سياسی و پولی که از خيرات تجاوز نيرو ھای 

الکن .  ممکن است که تمام قوای امريکا از افغانستان عقب نشينی نمايد"کاسه ليس معروف و مريد مسعود خاين گفت که 
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نفی کند که تا اکنون ناکام شده، عقب نشينی قوای امريکا نتيجۀ موليت خود را ادا نؤگر تا آن وقت حکومت افغانستان مسا

داند که نظام فعلی که شخص عبدهللا ھم مدتی وزير خارجه اش بود، فاسد  کی نمی." در وضعيت افغانستان خواھد داشت

دھد که کرزی در عملکرد  گفتار عبدهللا چنين معنی می.  ين مورد صحبت نمی کندااما عبدهللا در.  و ضد ملی نيست

در صد اوامر واشنگتن را می پذيرند و به دساتير استعماری عمل خود ناکام شده و اين شورای نظاری ھا اند که صد 

  .  خيانت و ميھن فروشی شورای نظاری بار ھا در تاريخ ثابت شده است.  می نمايند

طرح اوباما در .  سعی امريکا در انھدام کامل نيرو ھای طالب و ساير گروه ھای مسلح به شکست مواجه گرديده است

در حال .   ھزار عسکر نتوانست موفقيت امريکا را در افغانستان تضمين کند١٠٠ امريکا تا  نظامییافزايش نيرو ھا

 ٢٠٠٩رسد، يعنی در ھمان سطحی است که قبل از سال   ھزار تن می۶۶کنونی تعداد عساکر قوای متجاوز امريکا به 

ادامۀ جنگ در افغانستان و بی کفايتی نظام دست نشانده در کابل فشار اقتصادی در داخل، مخالفت مردم امريکا در .  بود

 را و عدم موفقيت در تياتر افغانستان، واشنگتن را وادار ساخته است که در تصميم خود تجديد نظر نموده و قوای خود

 کاری بر تند روان بعضی ھا معتقد اند که افزايش قوای امريکا در افغانستان ضربات.   از افغانستان خارج سازداجباراً 

 ١١يک قدرت عظيم امپرياليستی بعد از ! عجيب موفقيتی. اسالمی  وارد کرده و طالبان را وادار به مذاکره ساخته است

  . سال کشتار و تحميل ويرانی بر مردم و کشور ما ادعای موفقيت دارد که طالبان را حاضر به مذاکره ساخته است

ين ده سال کرديم، اھر چه ما در: "او گفت. غانستان به منظور جنگ عليه القاعده بوداوباما ادعا نمود که تجاوز به اف

تمام .  موران استخباراتی اعتراف کردند که القاعده حضور برجسته در افغانستان نداردأاما م."  متوجه ھمين ھدف بود

اگر از موضوع دور .  بوده اندعمليات نظامی عليه طالبان و ساير گروه ھای مسلح بوده  که مخالف اشغال کشور 

نشويم، بايد گفت که ھدف اصلی امريکا از تجاوز به افغانستان چپاول منابع عظيم تيل و گاز اين کشور و آسيای مرکزی 

و مقابله با عروج چين و روسيه بوده که افغانستان ھم بھترين محل برای فعاليت ھای جاسوسی و زير نظر داشتن کشور 

.  الکن ناکامی ھای فعلی برای زعامت آن وقت امريکا قابل درک نبود.  مريکا انتخاب شده استھای مورد عالقۀ ا

اما حادثۀ کشته شدن ديپلمات ھا و اعضای سی .  بعضی گزارش ھا از خروج کامل قوای متجاوز امريکا حرف می زنند

عد ساخته است که بايد يک قسمت از قوای آی ای درشھر بنغازی، ليبيا بر تصميم امريکا سايه افگنده و امريکا را متقا

 ٢٠١۴ ھزار قوای متجاوز امريکا بعد از سال ٢٠ ھزار تا ۶شود  که بين  تصور می.  خود را در افغانستان نگھدارد

  .  دھد که مانند نجيب از پايۀ برق آويزان نگردد اين تصميم امريکا برای کرزی نويد می. در افغانستان باقی خواھد ماند

قدرت ھای بزرگ و بيرحم در نھايت بر کسی رحم نمی کنند .  نۀ سياست جھانی، نتيجۀ سرکشی فقط مرگ استدر صح

نوريگا در پانامه، صدام حسين در عراق و معمرالقذافی در ليبيا مثال ھای عمده .  اگر مزدوران از اطاعت سرباز زنند

ل نساخته باشد، ح مضمکرزی را قبالً  ھای عصبی تعقل اگر شوک.  نوريگا زندانی است و دو تن ديگر نابود شدند. اند

امريکا به کرزی .  ماندمان اشايد بتواند به عمق گفتار اوباما پی برده و از سرنوشت فالکتبار ديگران به شمول نجيب در

ونيت مصمورد در : "پس به کرزی اجازه داد که چنين بگويد.  به جا گردد) ؟(دھد تا حد اقل آبرويش  حق مانور را می

توانم با مردم خود طوری مناقشه نمايم که حاکميت افغانستان پامال نشده و قوانين کشور ما  قضائی قوای امريکا، من می

حالتی را که ما از طريق مذاکره به آن  نايل می گرديم برای امريکا قناعت بخش بوده و ھمچنان . ناديده گرفته نشود

  ."جوی آن اند و سازد که از طريق اين مشارکت و توافقات بعدی در جست مردم افغان را از مفادی برخوردار می

. رسد   از ھر کلمه اش عجز و سپردگی به مشام می؟دست آورده بتوان  چه میين گفتار بی محتوای کرزی ا  از

ت قدسي.  ونيت قضائی قوای امريکا تصميم خواھد گرفتاکی است که لويه جرگه در مورد مصگزارش ھا ھمچنان ح

رگه دعوت می جافرادی به لويه .  ئيد استعمار مبدل شده استأسسۀ تؤھاست که از بين رفته و به يک ملويه جرگه سال 

  . سرسپرده و خاين به کشور باشندشوند که کامالً 
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 چنين ا مه اما آزادۀمردم در بند کشيداز  بگويد؟   نه کرزی صالحيت دارد و نه ه اوباما نتا مقابلتوانست  آيا کرزی می

  .     بايد تعميل نمايد، در غير آن رھسپار ديار عدم خواھد شد   کرزی ھدايات واشنگتن را سؤالی پرسيده خواھد شد؛ بلکه

  

  

      

  

  

 

 

 

 


