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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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 Political  سياسی

 
  :نوت

را ذکر می کنم، بھتر " کرزی" يکی از اعضای محترم خانوادۀ کرزی از من خواھش نمود ھر زمانی که نام 
من به آن .  است" کرزی"ور از کدام را بنويسم تا مردم بدانند که منظ" حامد کرزی"خواھد شد که اسم کامل 

  را"کرزی"را مکمل تحرير نموده و يا اينکه کلمۀ  " حامد کرزی"عضو خانوادۀ کرزی وعده دادم که منبعد نام 
 باعث ننگ خانوادۀ "حامد کرزی"ً  واقعا که .را افاده می کند" حامد کرزی"ناخنک می گذارم که معنی بين 

  .  کرزی شده است
 

الرحيم عزيزميرعبدداکتر  
۵/١۵/٢٠١٠  

 
 
 

 عبوديت ستراتژيک
  شداحضار   واشنگتنکرزی به 

  
دولت مزدور کابل با يک عده از اعضای کابينه اش که مورد پسند امريکا اند برای " رئيس جمھور"حامد کرزی 

ه وخامت روابط حامد کرزی با ادارۀ اوباما درين اواخر ب.   می به واشنگتن آمد١٠اخذ اوامر الزم به تاريخ 

فرصت خوبی برای اين سفر .  نافرمانی، نا فھمی و عملکرد حامد کرزی راضی نبوده استگرائيده و واشنگتن از 

تقاضای خشيده و حتی از امريکا  بًکرزی بود تا با التجاء و وعدۀ سرسپردگی عجالتا خود را از مرگ حتمی نجات 

عبوديت "بنای ھمکاری ستراتژيک، بلکه بر اساس مبر وابط کابل با واشنگتن نه ر.  نمايدبحمايت بيشتر را 

   . استگرديده استوار "ستراتژيک

  

  : دارداساسی ھدف چندحامد کرزی ازين سفر 

  

    از گفتار و کردارش و توبه اظھار ندامت .١

 ابراز عالقه به ترميم رابطه اش با واشنگتن .٢

 نجريان آشتی با طالباپيشبرد   اخذ اجازه از واشنگتن به ارتباط .٣

 ابراز وفاداری و سرسپردگی دوباره به امريکا .۴
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 تقاضا برای کمک ھای نظامی و اقتصادی بيشتر .۵

  واشنگتن از ویسياسیتقاضا برای حمايت  .۶

  در داخل در مجادله عليۀ  فساد  به امريکا"تعھد"سپردن  .٧

عطای ابراز تشويش از جانب حامد کرزی به مقامات امريکائی به ارتباط تصميم امريکا در مورد ا .٨

 فيودال ھای والياتصالحيت بيشتر به 

  

 از روش غرب و امريکا لجوجانه انتقادبا .   را در لبۀ پرتگاه سقوط قرار داده  بوددحامد کرزی چندی قبل خو

نسبت به وی، فاميلش و ادارۀ بی کفايت و آلودۀ کابل، حامد کرزی جھان را به حيرت فرو برد که چطور يک فرد 

يک عده از .   که بدون حمايت آن سه روز ھم نميتواند در کابل بقاء کند، چنين گستاخی ميکنددست نشاندۀ امريکا

 به ویناظران امور افغانستان که با شخصيت متزلزل حامد کرزی آشنائی دارند، اظھار عقيده می کنند که 

   .  د چه می گويدً که بعضا ناخودآگاه حرف می زند بدون اينکه بفھم استءمبتال" بيماری شخصيت مضاعف"

  

ادارۀ اوباما به اين عقيده است که امريکا از نگاه سياسی و رھانيد؟  وباما خود را از شر حامد کرزی نچرا ادارۀ ا

دورانداختن آنی کرزی منافع امريکا را ه ب.  نموده استقابل توجھی اطالعاتی بر حامد کرزی سرمايه گذاری 

که  يک فرد را طبق ميل تربيه نمود و به ھا وقت الزم است سال .  زندصدمه می درين حالت بحرانی افغانستان 

امريکا بر عمال ائتالف شمال نسبت تعلقات .  دکرًاو  درس خيانت و جاسوسی داد و بعدا از وی بھره برداری 

لذا، .  شان با روسيه، ايران و ھند اعتماد نمی کند با وجوديکه ھنوز ھم وجه خود را از سی ای ای می گيرند

ين وقت او را سيدن فرصت مساعد نگھدارد اما در عادارۀ اوباما تصميم گرفت که حامد کرزی را تا زمان فرار

م با بی أ توۀ سياسیپذيرائی مقامات امريکائی از کرزی مخلوطی از احترام متداول. سرزنش، تحقير و توبيخ نمايد

    .تفاوتی و حتی تحقير ديپلماتيک بود

 

در جريان صحبت، کلنتن وعده .   کرزی بار اول به حضور ھلری کلنتن وزير خارجۀ امريکا شرفياب شدحامد 

اين جملۀ ديپلماتيک می رساند که ."  ادامه خواھد يافت) نه کرزی(تعھد امريکا نسبت به افغانستان "کرد که 

.  رد، خواه کرزی باشد يا نباشدامريکا مصمم است که افغانستان را در زنجير غالمی برای مدت طوالنی نگھدا

امريکا بايست افغانستان را  "مبنی براينکه" کرزی"تقاضای .   ناميد"عبوديت ستراتژيک"اين حالت را ميتوان 

واشنگتن به اين عقيده .   مقامات امريکائی قرار نگرفتمورد توجه" د مھم غير ناتو بشماردمنحيث يک متح

خواه دولت دست نشانده اش بخواھد يا نخواھد، امريکا .  ه امريکا عرضه کنداست که افغانستان چيزی ندارد که ب

لذا شناختن افغانستان به حيث يک متحد مھم غير ناتو برای سياست خارجی .  در افغانستان ماندگار خواھد شد

افغانستان را ن ملی است که اين وظيفۀ مبارزادرين جا بايد يادآور شوم که .  امريکا يک امر مھم تلقی نمی شود

امريکا را در افغانستان منھدم " ماندگار شدن"ند و  ھدف  نباز ستارا د و استقالل کشور ناز شر امپرياليسم برھان

  . کنند
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حضور حامد کرزی در قصر سفيد که مشمول صرف طعام چاشت ھم بود، .  اوباما کرزی را با بی ميلی پذيرفت

ن زعمای دول است برای أ نخواست که ضيافت باشکوھی که در شً قصر سفيد عمدا.  فقط جنبۀ نمايشی داشت

و اوباما مشاھده می شد، اما اوباما ظاھر را مراعات " کرزی"نج و سردی در سيمای تش.  برپا کند" کرزی"

به صورت طالبان َبه ارتباط آشتی با " کرزی"اوما از طرح .  کرد و اختالف نظررا بين ھر دو طبيعی دانست

 به ارتباط "کرزی"زياده روی .  د، اما برايش ھدايت داد که چطور و تا کجا ميتواند پيش برودنمو نسبی حمايت

 برای  ود،و اوباما ب" کرزی " بين  دليل اصلی خلق تشنجوشد آشتی با طالبان که از حمايت لندن ھم برخوردار 

    .قابل تحمل نيستواشنگتن 

 امريکااز اعتبار ھنوز ھم " کرزی"است که به جھان نشان دھد که اوباما فقط خونظر به فشار صاحبان سرمايه، 

اوباما ھمچنان به حامد  . ادامه يابدن شرايط از جانب امريکا  ي با تعيبرخوردار است و اين ھمکاری ميتواند 

  .کرزی يادآور شد که قصر سفيد پيشرفت او را در مجادله عليۀ فساد مورد ارزيابی قرار خواھد داد

  

اين بار اول در تاريخ .   اخير سفر خويش به امريکا، کرزی مانند يک توريست به سنای امريکا رفتدر روز

 اطاق دھليز و " کرزی" .  يک توريست در سنا رفتار ميشود با رئيس يک دولت منحيثکانگرس امريکاست که 

 رويۀ يک تعداد از در مجموع.  ھای سنا را گشت و گذار نمود و بعضی از جلسات کميته ھای سنا را مشاھده کرد

  .سناتوران در مقابل حامد کرزی بسيار سرد و حتی تحقير آميز بود

  

از مرگ حداقل در حال کنونی  را دخوکه شايد سفر حامد کرزی از نگاه خودش موفقيت آميز بود زيرا توانست 

" کرزی"امات امريکائی به روش و رفتار مق اما . ستراتژيک نگھدارد نجات بخشد و افغانستان را در عبوديت 

    .به زوال استفھماند که ارزش وی روز تا روز نزد واشنگتن رو 

  

  

         

  

  


