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 لشکرگاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری

  بخش نھم
  

  لشکرگاه ھای امريکائی و لويه جرگهء نمايشی 

 نيز تذکر به عمل آورده ايم، مسألۀ تأسيس چونی ھای امريکائی در افغانستان ھمان طوری که در مباحث گذشته

م نبوده، ٢٠١۴خالف ادعای بی بنياد برخی از نويسندگان و تحليلگران غرب زدۀ ما، موضوع سال ھای بعد از  

افته؛ و تاکنون يعنی از ھمان نخستين روز تھاجم نيروھای امريکائی برکشور ما آغاز ي بلکه از ده سال به اين سو

که  قلمرو بی در و ديوار  ھموطنان بيدار و ھوشيار ما به درستی می دانند،. با تيزی ھر چه بيشتر ادامه دارد 

.  اُردوگاه ھای امريکائی بوده استافغانستان از بلخ و قندوز تا خوست و پکتيکا، از شينډنډ تا کونړ ُپر از چنين

به » مشروعيت بخشيدن«و» رسميت دا دن«يده، صرف مسألۀ به اصطالح  نپوشالبته، آن چه تا کنون جامۀ عمل

  .  ار نظامی اشغالگران امريکائی است وبس  بچنين تأسيسات شوم و مصيبت

بدون شک، وجود حکومت مزدور و فاسد حامد کرزی، اپوزيسيون خاين و دست نشانده به رھبری عبدهللا عبدهللا، 

ی واليتی سعود ازيکسو و آشفته بازار سياسی به نام شورای ملی و شورا ھاامرهللا صالح و برادران احمدشاه م

ی ديگر، موقع طالئی برای چنين ھکاران، چپاولگران و وطنفروشان گوناگون از سومرکب از جنايتکاران، تب

که امريکائی ھا و ساير  بر ھمگان روشن است،. قالبی به شمار می رود» مشروعيت بخشيدن«و» رسميت دادن«

دست آوردن چنين فرصت مناسب در افغانستان، در ده سال جنگ ه   سياسی شان برای ب- تحدين نظامی م

جا گذاشته اند؛ ميليارد ھا دالر پول ماليه دھندگان خويش را به باد فنا دا ده ه تجاوزگرانه، ھزاران کشته و زخمی ب

  .  اند؛ و به مخالفت ميليون ھا انسان صلحدوست جھان دامن زده اند

قانون اساسی رژيم تحميلی، تصديق معاھدات و ميثاق ھای بين ) ٩٠(مادۀ نود ) ۵(مطابق به فقرۀ پنجم  ھر چند

پيشبينی گرديده است؛ اما با وصف » شورای ملی«ه آن، در زمرۀ صالحيت ھای المللی يا فسخ الحاق افغانستان ب

ی درکشور ما، ترجيح داده اند تا مسألۀ جنجال بر آن ھم اشغالگران امريکائی با توجه به واقعيت ھای موجود سياس

. انگيز لشکرگاه ھای  استعماری وجھنمی خويش را توسط نمايندگان  لويه جرگۀ قالبی، تأئيد و تصويت نمايند
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قبالً مھندسی شدۀ خويش در واقع دو ھدف بزرگ و مھم را دنبال »  لويه جرگۀ « سياستمداران امريکائی با تدوير 

  :می کنند

»  قانونيت«و» مشروعيت«می خواھند از » لويه جرگه«صول  ُمھر تأئيد و تصويب اعضای   اول اين که با ح-

د؛ و بدين ترتيب نه تنھا از نتداوم لشکرگاه ھای استعماری شان در افغانستان، منطقه و سراسر جھان حرف بزن

ه کشور ھای ھمسايه و بازيگران مھم مخالفت ھا و اعتراضات افغان ھای آزاده، مھين دوست و ُپر غرور، بلک

  .بيابند»گريز «سياست ھای منطقه نيز راه 

  دوم اين که درين مسألۀ ننگين و مشکل آفرين، بار دوش حکومت دست نشاندۀ کرزی و پارلمان نام نھاد را نيز -

ب چنين معاھدۀ شرم که تأئيد و تصوي زيرا امريکائی ھا و ھمدستان ائتالفی شان نيکو می دانند،. سبکتر بسازند

، موج ھای تازۀ »پارلمان« کرزی يا ادارۀ بدنام موسوم به آور و ضد ملی به وسيلۀ حکومت گوش به فرمان

  . مخالفت ھا و اعتراضات مردم آزاد انديش ما را در سرتاسر  افغانستان دامن خواھد زد

که گويا او نيز  جی تظاھر می کند،به ھمين دليل کرزی روباه صفت در مصاحبه ھايش با مطبوعات داخلی وخار

مدتی پيش در مصاحبه با يکی از ژورناليستان . با مسألۀ تداوم چونی ھای امريکائی در کشورش سر آشتی ندارد

. که در زمينه  پايگاه ھای نظامی، دست و پای امريکا را در ھم بسته است  افغانی با وقاحت و ُپر روئی ادعا کرد،

که سر تا آخر بر محور منافع ملی ما دور می  غانستان، شرايطی را وضع نموده است،طبق ادعای او، دولت اف

که از جانب حکومت او ھيچ گاه کاری صورت نخواھد  او به تأکيد واطمينان مردم افغانستان را وعده داد،. خورد

 و ژرف بين ما ھمه که در ضديت و تقابل با منافع ملی افغان ھا قرار داشته باشد؛ ولی وطنداران آگاه گرفت،

که حکومت مزدور و دست نشاندۀ کرزی درھيچ عرصۀ حيات اجتماعی با اشغالگران  مالحظه می نمايند،

که اشغالگران  ھمه می دانند،. کجا نوکر وکجا بادار: به قول معروف .  امريکائی، موقف متساوی الحقوق ندارد

ی  حکومت، پارلمان، اردو، پوليس، استخبارات و ھمه امريکائی و دول ائتالفی از ده سال بدين سوکرزی، اعضا

اگر سايۀ . رگاه و بارگاه شان در مرکز و واليات پاسداری می کنندآکارمندان دولتی را معاش  می پردازند؛ و از 

توپ و طيارۀ عساکر بيگانه نباشد، خدا می داند چند روز در برابر قھر و خشم مردم داغديدۀ ما، مقاومت خواھند 

  ؟کرد

. ازين رو، ادعای دست و پا بستن امريکائی ھا توسط حکومت فاسد وپوشالی کرزی، مضحکه ای بيش نيست 

وقايع ده سال گذشته، سير تا پياز کرزی و حکومت فاسدش را در انظار مردم افغانستان وجھان بر مال ساخته 

تی در شھر کابل و ساير شھر نکه امر به دور کردن موانع سيم است؛ مگرھمين کرزی اسير و سست اراده نبود،

آيا ھمين کرزی الفوک با . تی تا حال در شھر کابل  و واليات، به مشاھده می رسد نھا داد؟ اما چنين موانع سيم

 ھای امريکائی و ائتالفی تفاخر و تبختر امر به برچيدن شرکت ھای قرارداديان مزدور جنگی وابسته به نيرو

که به  که مسألۀ الغای چنين شرکت ھا، کرد؟  در حالی که شما خوانندگان آگاه خوب مالحظه می نمائيد،در نصا

آيا  !قول خود کرزی، حکومت ديگری موازی با حکومتش را تشکيل داده اند، تا چه اندازه حل وفصل شده است ؟

، »ولسی جرگه«ايات کانديدان  معترض دگی به شککه با کله شخی ادعا می کرد، پيش از رسي ھمين کرزی نبود،

نخواھد شد؟ حال آن که ھمه شاھد بوديم، با يک تھديد مقامات امريکائی، سفر » پارلمان«ھيچ گاه  حاضر به افتتاح 

که شايد نظيرش در تاريخ  بدنامی اقدام نمود،» پارلمان«قطع نموده؛ و بالدرنگ به گشايش خارجی اش را 

گفته است، که ما ه ازين، آيا ھمين کرزی بار ھا نگذشت .رسيده باشدن به مشاھده ن ھای کشور ھای جھاپارلمان
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ديگر بمباری ھای خودسرانۀ نيرو ھای امريکائی و ائتالفی را قبول کرده نمی توانيم؟  ليکن ھمۀ ما باز ھم 

  . دامه داردکه بمباری ھا، تالشی ھای شبانه و عمليات وحشيانۀ اين فرعونان خودکامه تا حال ا شاھديم،

، آيا دريافت پول کثيف و سياه رژيم آخوندی ايران، کرزی و دار ودستۀ فاسدش را چيزی به نام آزادی و ةً عالو

وقتی اجاره داران مکار فارسيزم و شيعيزم  خالف ھمه موازين پذيرفته شدۀ  !استقالل سياسی، باقی گذاشته است؟

ه پای دار بردند؛ و تا کنون به اين جنايت بی شرمانۀ شان ادامه می بين المللی، ھموطنان مظلوم ما را جوقه جوقه ب

  !دھند، آيا کرزی و حکومت مزدورش، صدای اعتراضی بلند کرد؟ 

ھنگامی که آخوند ھای توسعه طلب ايرانی، مھاجرين بی پناه ما را علی رغم ھمه اصول انسانيت، اسالميت و 

کردند، آيا ادارۀ ضد ملی و ضد مردمی کرزی، کوچکترين اخالق حسن ھمجواری، مجبور به ترک کشور شان 

که کرزی وحکومت دست نشانده  البته، اين حقيقت نيز برھيچ  افغان آگاه پوشيده نيست،! صدای احتجاج بلند کرد؟

چه شھامت و مردانگی نشان  ،يرقانونی تانکر ھای تاجران افغاناش سال گذشته برای حل و فصل مسألۀ توقف غ

کی نيست، اگر سلسلۀ مظاھرات و گردھمائی ھای اعتراضی ھموطنان شجاع ما در ھمبستگی با مالکان ش! دادند؟

تانکر ھای متوقف شده وجود نمی داشت، شايد کرزی بی غرور و ھمکاران مزدورش برای حل اين معضل 

 گونه نمونه ھا و تعداد اين.  ترانسپورتی، حتی جرأت  فرستادن يک ھيأت تشريفاتی به تھران را ھم  نمی کرد

که  ھمه بر الف و گزاف کرزی دون ھمت و ھمکاران نوکر صفتش، خط درشت بطالن  مثال ھا خيلی زياد بوده،

  .می کشد

کرزی و دار و دستۀ خود فروخته اش با وصف آن ھمه ادعا ھای دست و پا بستن امريکا، سر  روی اين داليل،

ی قبول لشکرگاه ھای استعماری امريکا در سرزمين آزاده و پر غرور انجام به معاملۀ ننگين و خاينانۀ تاريخی يعن

ما، تن در خواھد داد؛ و نام ھای سياه شان يکبار ديگر در فھرست خاينان و وطنفروشان ملی اين کشور ، با خط 

  .درشت ثبت خواھد شد

تا کرزی مزدور و زند اشغالگران امريکائی با طرح ريزی چنين تاکتيک ھای فريبکارانه در واقع تالش می ور

 علی رغم کرزی،. بخشيده؛ و بدين وسيله در جامعۀ افغانی اعتباری برايش دست و پاکنند» ملی«منفور را صبغۀ 

ن اپوزيسيون نامنھاد او ھاکه موافقتش را با مراکز دايمی عساکر امريکائی ظاھراً کتمان نموده، حاميان و ھواخوا

 بر تداوم ین پيشگامان تھاجم امريکائی عليه کشور ما نه تنھا اندکترين اعتراضبه رھبری عبدهللا عبدهللا به  عنوا

چنين تأسيسات منحوس استعماری نداشته، بلکه وجود آن را از خواست ھا و آرزو ھای اساسی شان، به شمار می 

اع از لشکرگاه و غيره نيز در صف مقدم دف» افغانستانيان«و » خراسانيان«گروه ھای گوناگون ستمی نظير . دآرن

شده، که زندگی ُپر ناز و نعمت ) کرايه( ھای امريکائی قرار داشته؛ وبه ھمين ترتيب است  داستان تکنوکراتان کرا

  . شان در افغانستان، ھمه مرھون و مديون حضور تفگنداران امريکائی و ائتالفی می باشد

قالبی » مشروعيت«و» رسميت«کنون به منظوراث شدۀ امريکائی ابا توجه  به اين حقايق، چونی ھای قبالً احد

 تصويب دست آوردن تأئيد وه البته، مقدمات ب.  نمايشی و فرمايشی را می کشد» لويه جرگۀ«صرف انتظار تدوير 

اين وضع ناگوار سياسی ھمه ھموطنان آزاديخواه و ميھن دوست . نيز مدت ھا قبل آغاز يافته است » لويه جرگه«

در آن می تواندنتايج فاجعه که کوچکترين غفلت و سھل انگاری  ،ستی مواجه ساخته اما را با امتحان بزرگ

  . ی به ميان آردانگيز

پيش از اين که به سخنان خود در بارۀ اين آزمون تاريخی ادامه دھيم، بی مورد نخواھد بود تا تحت عنوان جداگانه 

عنات ارزشمند جرگه ھا درمرزوبوم کھن سال ای، مکث کوتاھی داشته باشيم بر پيش زمينۀ تاريخی رسوم و عن
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را در بازگوئی چنين رسوم باستانی درين لحظات حساس تاريخی بدون شک ھموطنان غيور و آزادۀ ما . خويش 

  . وليت بزرگ پاسداری از منافع عليای کشور، ياری خواھند رساندؤانجام دا دن مس

 ادامه دارد


