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  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

۴/١/٢٠١٠  

 

 کرزی به مرگ نزديک می شود
 

د و حلقۀ غالمی را به گرد قدرت يک  کشور نصب می ۀ اريکبرزمانی که يک انسان بی ھويت توسط اجانب 

اوامر بادار باعث از غالم نه سرپيچی ھرگو.  استعماری باشدقوۀ د،  بايد تا اخير  تابع دساتير ھمان گردن می آويز

غالم نميتواند دست به نيرنگ بزند و بازی موش و پشک را با خالق خود مورد استفاده .  نابودی ھمان فرد ميگردد

تاريخ چنين انسان .  که به جنگ بادار برودارزش معنوی نه فرد دست نشانده نه شخصيت ملی دارد و .  قرار دھد

  . ساخته استءناَرا از روز نخست مزدوری محکوم به ف

 

 پرچمی - سرنوشت مرگبار رھبران خلقی.  در تاريخ کشور ما و تاريخ جھان مشاھده می شودبرجسته ایمثال ھای 

و آيندۀ افغانستان حال اندۀ دست نشساير رھبران بزرگ برای عبرت نظام مزدور شوروی در کابل ميتواند درس 

ناجوانمردی بادار تا با کمترين سرکشی سر از تن شان کنده شد و به ديار عدم فرستاده شدند و يا اينکه از .  باشد

بلند پروازی ھا و باالخره سرنوشت غم انگيز شاه ايران، اعدام چاوسيسکو در .  اخير عمر قولۀ ندامت کشيدند

در صحنۀ سياست جھانی ستان و صد ھا مثال ديگر انتھای روابط حاکم و محکوم را ق  در پاکحالءرومانيه، ضيا

  .  رقم می زند

 

 روی کرۀ زمين زندگی می کند يا اينکه از کدام سيارۀ ديگر درين اواخر برگشته و رب "غالم کرزی"آيا نميدانم که 

وقی کردن داخل بدن وی، از او يک بعد از خال  المثل معروف مردم کابل که می ضرب.   ديگر ساخته اندمخل

نه از ۀ ملی دارد و ھکرزی نه وج.  در مورد کرزی صدق می کند." مورچه که مرگش ميرسد، بال می کشد"گفتند 

ه شھرت نيک برخوردار است  يک رھبر .   پشتيبانی ملت خود را داشته باشد، اجانبی باروئ در رويابتواند ک

 ستحق ھيچگونه حمايت نيست، مزدور اجانب و خاين به کشور مغدار
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ًنموده است که از خود به اصطالح استقالل عمل نشان دھد و قسما از امريکا کرزی درين اواخر مذبوھانه تالش 

 سفراحمدی نژاد به کابل، سفر کرزی به تھران در روز سال نو و ھمچنان مسافرت کرزی به چين. فاصله گيرد

ًکرزی خواسته به جھان بفھماند که سياست صرفا .  د از خود تبارز داداين مزدور بی خرکه ھمه مانور ھائی بود 

ی ميالن ميدھد و نفوذ  منطقه ئو سوی قطب ھای ديگر سياسی ه امريکا را ترک گفته و افغانستان را ب  به ءاتکا

ر  در کابل که کرزی ھم دخوداحمدی نژاد حين ايراد نطق .  قدرت ھای خارجی را در کشور توازن می بخشد

بدون اينکه کرزی خم به ابرو شدت از امريکا و پاليسی اش در افغانستان و منطقه انتقاد نمود کنارش استاده بود به 

ًمعموال رھبران کشور ھا در جريان صحبت ھای سياسی و ديپلماتيکی موقف خاص يک ديگر را به .  بياورد

ً و بعضا ھم برای رفع ھر گرددمورد نظر می داشته باشند تا تخريش خلق نه ھا شان با ساير کشور روابط ارتباط 

من به اين عقيده ام که بين .   تا از طرز ديد و نظرات ھم آگاه شوندانجام ميدھند بلی گونه سوء تفاھم مشوره ھای ق

 چراغ سبز نشان داد تا ژاد در انتقاد از امريکاحمدی ن ابهھم ًاين دو تن  قبال تبادل نظر صورت گرفته و کرزی 

ی  ميتواند از حمايت قدرت ھای منطقه ئبدينوسيله به امريکا تفھيم نمايد که او ديگر تنھا نيست و در صورت لزوم

بدينوسيله  وی نسبت به اھانت ادارۀ اوباما  خود را از کرزی شايد ھمچنان خواست که انتقام.  برخوردار گردد

  .  بستاند

  

 نظر امريکا در مجموع از  از پاليسی پيگنگی امريکا و انتقاد منطقه ئيب جھانی و رقچين  مسافرت کرزی به 

يکه تازی که خواست کرزی با امضای سه معاھدۀ اقتصادی و تجارتی با  چين .  ناديده گرفته نمی شود  واشنگتن

  . ھای خارجی بھره گيردتقليل بخشد و از نفوذ سياسی و اقتصادی پيکنگ در توازن قدرتدر افغانستان امريکا را 

 به ءاگر کرزی يک شخص ملی و شريف می بود، بدون ترديد که بازی ھای سياسی وی در نگھداشت توازن قوا

اما برای يک کرزی آلوده و ضد ملی و دست نشاندۀ امريکا چطور ممکن است  که .  ديدۀ تحسين نگريسته می شد

  .يث يک زعيم ملی تبارز نمايدخود را از زير يوغ بادار خود رھائی بخشد و منح

  

تجاوز  که بر روش ميسر شد سفر مخفی اوباما به کابل ھمه را به حيرت انداخت، الکن برای واشنگتن فرصتی 

  اوباما چھار .بار ديگر توبيخ و سرزنش کندکرزی را ين وقت در افغانستان تأکيد ورزد و در عامريکا کارانۀ 

  :اشتھدف عمده از سفرش به افغانستان د

   افغانستانرامريکا ب و حاکميت برای اثبات حقانيت تداوم تجاوز  .١

 برای قناعت مردم امريکا و مبارزات انتخاباتی آينده .٢

    مانور ھای سياسی طفالنۀ ویکرزی و بی ارزش جلوه دادن و در چنگال نگھداشتن برای توبيخ  .٣

  یی خنثی ساختن نفوذ قدرت ھای منطقه ئبرا .۴
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ًميدھد و او اجبارا اطاعت ميکند و در صورت سرپيچی از ه کرزی فھماند که امريکا دستور اوباما به وضاحت ب

حالی ساخت که امريکا آقای ی اوباما ھمچنان به قدرت ھای منطقه ئ.  دساتير واشنگتن سخت مجازات خواھد شد

  .  بالمنازع افغانستان است و کشور ھای ديگر توانائی روياروئی را با امريکا ندارند

  

اگر کرزی و برادرش  . بسيار ناوقت استغالم و ناتوان و فاسد به راه انداختن راه و روش مستقل برای کرزی 

  . پديد نخواھد آمدمردم ستمکش ما در  اندوھیسر به نيست ھم گردند، ھيچگونه 


