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  می لغزدتھران و مسكوسوی ه كرزی ب
 
 

امريكا از كرزی  رو گشتانده  و بزودی  .  اعتبار و شھرت جھانی كرزی سخت آسيپ پذير شده است
چنين است سرنوشت خائنين به كشور و اتكای آنھا به .  ستان  تاريخ دفن خواھد كرداو را در گور

 . اجانب
 

 فساد اداری در دستگاه حكومت مستعمراتی كرزی و اشتغاالت برادرانش در قاچاق مورد مخدره، برای كرزی در 
تنباط ميشود كه اين كشور كرزی را  مطبوعات امريكا اسۀاز خالل روحي.  سطح ملی و بين المللی آبرو باقی نمانده است

كرزی ھم .  با يك شخص مورد نظر ديگر كه بتواند اميال استعماری امريكا را بھتر برآورده سازد،  عوض خواھد كرد
بازی ھای جديد سياسی در افق تاريك افغانستان در حال تكوين .  برای بقايش بسوی ايران و حتی روسيه رو مياورد

 .است
 

 عوض ميكنند تا منافع خود را در سرزمين ھای تحت سيطرهۀ ری ھر چند گاھی افراد دست نشاندماكشور ھای استع
ًاين تغيير و تبديل ھا  بعضا با خشونت و مرگ و اعدام  ھمراه است و بعضا ھم با اعطای رشوه .  مين گرددأشان بھتر ت ً
دور انداختن رھبران در كابل يك ه آوردن و ب.  من باشد سال اخير ميتواند شاھد اين ادعای ٣٠افغانستان در .   و تحايف

حال نوبت .  و سازش كاری ھا عادت كرده اندھا فعاليت عادی استعماری تلقی ميشود و مردم ھم به اين نوع بازی 
 .اينكه به چه سرنوشت فالكت بار مواجه خواھد شد، آينده آنرا تثبيت  خواھد كرد.  كرزی است

 
امريكا و ناتو حكومت كرزی را .   كرزی  و مقامات امريكائی اتفاق افتاده استۀدی بين اداربرخورد ھای لفظی متعد

لكی انتقاد نموده  متھم به فساد و سوء اداره ساخته  و كرزی ھم از روش سياسی و نظامی و ناتو به ارتباط تلفات مردم م
زی خود را در  انتھای حيات سياسی خويش می كر:  ت كرزی در انتقاد از امريكا و ناتو معلوم استأدليل جر.  است
ثری  در مورد تلفات مردم أكرزی كمترين ت.   امريكا شور دھدبرای وی فرقی نميكند كه حاال سر مخالفت را با.  يابد

ملكی ندارد، اگر ميداشت،  ميتوانست صدای اعتراض خود را در آغاز حيات سياسی سفالت بارش بلند كند و از 
اما كجاست آن وجدان و شرافت كه در مقابل بادار استاده شود و از حق مردم خويش . كنار رودامريکا به مزدوری اش 

 .دفاغ نمايد
 

درماندگی كرزی  باعث شده است كه او برای بقايش به ايران و روس پناه برده  به امريكا و ديگران ھم بفھماند كه قادر 
،  خليلی معاون دوم خود را به ايران فرستاد كه در ٢٠٠٨ه دسامبر كرزی در ما.  سياسی جھان استۀبه مانور در صحن

حامد : اما واقعيت چيزی ديگری بود.  مورد عدم اخراج مھاجرين افغانی از ايران با مقامات آن كشور مذاكره نمايد
خليلی بعد از .   كرزی  حمايت ايران را ضروری  می پندارد تا خالی ناشی از فقدان پشتيبانی  امريكا و ناتو را پر كند

سفر خليلی به ايران به منظور جلب حمايت نظام .  بازگشت از ايران نتايج سفرش را سازنده و مثبت ارزيابی كرد
.  ديدی احتمالی كرزی در انتخابات بود نه دلسوزی به مھاجرين افغانی و جلوگيری از اخراج آنھا از ايرانآخندی  از كان

افراد آگاه به اينجانب گفتند كه بعد .  اين خيانتی است كه ھر دو كرزی و خليلی برای مقاصد ضد ملی خود مرتكب شدند
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وزرا و سفرائی كه از سابق .   دو چند باال رفته استسوی ايران، فعاليت جواسيس افغانی ايرانه از گرايش كرزی ب
از يكسو .  عمال ايران شمرده ميشوند،  به صف آرائی ھای جديدی اقدام ميكنند تا از جريانات سياسی  آينده عقب نمانند

جمھوری  با ايران مھر تائيد ميگذارند و از سوی ديگر با كانديد ھای احتمالی  رياست بر روش جديد كرزی در نزديكی
  . راه  موفقيت اين گروه خاين و كاسه ليس به كشور بوده است ھمين شيوه،.  كه تعداد شان كم نيست، سر شور ميدھند

 
سيه فرستاد و از آن كشور و، نامه ای به ديمتری مدودف رئيس جمھور ر٢٠٠٨كرزی ھمچنان در ماه نوامبر سال 

م جواب مثبت داد و آمادگی كشورش را برای ھر نوع معاونت  به  كرزی ھۀمدودف  به نام.  تقاضای كمك دفاعی نمود
 سياسی ۀكرزی بھترين فرصت را برای روسيه ميسر ساخت كه دوباره و فعاالنه وارد  صحن. افغانستان اظھار داشت

باراتی افراد مطلع اظھار ميدارند كه تعداد كثيری از خلقيان و پرچميان در ادارات دفاعی و استخ.  افغانستان گردد
مين خواھد أ  كه منافع روسيه در افغانستان ت كرزی به مسكو اشاره ميدھدۀافغانستان استخدام شده اند كه بدينوسيله ادار

 نظاميان امريكا و استفاده از ۀوسيله  اردوی افغانستان بۀال درين جاست كه با حضور قوای امريكا و ناتو و تربيؤس.  شد
را با ھم تلفيق نمايد؟  متفاوت    چطور ميتواند كه دو اسلحه و دو دوكتورين نظامی عمراتی كابلت غرب، نظام مسۀاسلح

 صالحيت  دارد كه به  چنين مانور ھا دست زند و بادار خود را برنجاند؟  شايد كرزی بخواھد كه صفتآيا كرزی برده 
ًستعمار قرار گرفتن و بعدا از اول در خدمت ا.  برای خود وجه ملی بدست آورد، اما برای او بسيار دير شده است

  .استعمار  رو دور دادن كمترين مفيديتی برايش نخواھد داشت
 
  ."وقتيكه مرگ مورچه ميرسد، بال می كشد"گفته اند   

 
 
 
 
 
 
   


