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 بی آبروترين رئيس جمھور
 

تی نتواند گمان نكنم كه مانند حامد كرزی كدام زعيم ديگری  در جھان اينقدر بی حيثيت و شرف باخته باشد كه ح

در كجای .  كرزی در سطح جھانی برای خود كيفيت انسانی باقی نگذاشته است.  بدون اجازه به مسافرت بپردازد

مردم .   دنيا نيست  كه از او به تمسخر ياد نميكنند، حتی دوستان امريكائی اش  اورا به باد  مسخره گی  گرفته اند

.  برادرانش  و دستگاه حكومتی وی تا گلو درفساد  غرق استخودش،.  قصه  ھای خنده آور از او ساخته اند

افتضاح انتخاباتی آنقدر سرو صدا بلند كرد كه كرزی .  ًانتخابات ساختگی از او يك دلقك كامال عيار ساخته است

مبتذل و بی  حيا حتی نتوانست كه امسال در اجالسيۀ  ملل متحد شركت كند  و بعوض وزير خارجۀ حكومت 

 .ی خود را به نيويارك فرستادمستعمرات

 سپتامبر گزارش داد كه حامد كرزی رئيس جمھور دولت مستعمراتی كابل ٢١تلويزيونی الجزيره بتاريخ  ۀشبك 

از قول الجزيره، .  نسبت بحران  و حالت بغرنج سياسی غرض اشتراك در اجالسيۀ مل متحد اشتراك نخواھد كرد

برای من مھمتر است كه درين .   و بازديد ھا در ملل متحد مھم نيستمجالس و ديد”: كرزی به خبرنگاران گفت

بودن را توضيح نداد كه منظورش از استعمال آن كلمه   “حساس”   كرزی معنی  “.وقت حساس در افغانستان باشم

 حل كرزی نه قادر به.  چيست؟  بحران فعلی به ارتباط انتخابات و  تقلب ناشی از آن برای كرزی يك بھانه است

موجوديت و عدم  موجوديت كرزی در افغانستان كمترين  .  خابات است و نه قادر به تامين امنيتتمشكل نتايج ان

كرزی و ساير افراد در داخل .   حاكم آن سرزمين  اندگرنيرو ھای اشغال.  نی  كشور نداردتفاوتی در اوضاع كنو

 اند  تصاميم امنيتی و سياسی را اربابان  گررو ھای اشغالگ ساالران در دست نيدستگاه  و بيرون از دولت مانند جن

ًاگر كرزی احيانا  می ترسد كه .  خارجی كرزی اتخاد ميكنند و جنگ را با مخالفين نيرو ھای اجنبی  رھبری ميكنند

داخل درين  امريكا نخواھد، ھيچ اقدامی از گرتد، اينھم در صورتيكه قوای اشغالمبادا كودتائی در غياب وی اتفاق بياف

اما اگر امريكا بخواھد كه كرزی را سر به نيست كند حضورش و يا غيابش در .  راستا صورت گرفته نميتواند
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ما ميتوانيم حوادث خونبار و كودتا ھای پی در پی در ويتنام جنوبی و قتل  .  تان ارزشی برای  امريكا نداردافغانس

 .پس ممكن است دليل و يا داليل ديگری  در ميان باشد. فاميل نگودين ديم را بياد بياوريم

انست  در اجالسيۀ ملل متحد اين بار اول است كه كرزی بعد از حلف وفاداری به امريكا و استعمار جھانی، نتو

ساليان گذشته با وجود آويختن  حلقۀ غالمی، با گردن بلند به نيويارك می آمد و خود را در  قطار .  شركت نمايد

  يك  كشور  “رھبر”امسال زمينۀ تظاھر منحيث  .   رھبران كشور ھای آزاد و مستقل جا ميداد و خود فروشی ميكرد

فكر ميكنم كه اين  بار نخست ھم است كه كرزی از خود ھشياری  تبارز  داد .   نگرديدبه اصطالح آزاد برايش ميسر

، زير اگر حضور نا مباركش  در ملل متحد ظاھر ميشد، سران ساير كشور ھا عكس العمل )البته نه به ابتكار خود(

 چند سال قبل در  بردنش  را ما افتضاح  تشريف.  ھای از خود بروز ميدادند كه شايد برای كرزی ناخوش آيند ميبود

كرزی اگر اندكی غيرت ميداشت، بايد دست به خودكشی .  االت سناتور ھا از وی مشاھده كرديمؤسنای امريكا و س

 .ميزد

   “.بھتر است كه امسال در اجالسيۀ ملل متحد شركت نكند” :ترديدی نخواھد بود كه امريكا  برايش گفته باشد  

مين امنيت، فساد غير قابل تخمين در دستگاه أ  ناكامی ھای حكوت كرزی به ارتباط تافتضاحات كرزی و فاميلش،

حكومت كابل و باالخره  تقلب در انتخابات دولت مستعمراتی مشروعيت كرزی را منحيث يك رئيس دولت،  ولو كه 

اشت نكات فوق،  ادارۀ  با در نظرد.  ال برده كه حتی  برای  امريكا ھم  مشمئز كننده استؤ است، زير سمستعمراتی

اوباما  در يك موقف بالتكليفی  قرار ميگرفت  كه در صورت حضور كرزی در خاك امريكا، چطور با وی معامله 

رسم برين است كه رئيس جمھور امريكا در جريان اجالسيۀ ملل متحد، با بعضی از سران دولت ھای .  سياسی نمايد

 پذيرش كرزی،  روش دوگانه  و تقلب در ديپلماسی امريكا  را بيشتر ظاھر پذيرش و يا عدم.  مورد نظر ديدار ميكند

لذا مصلحت درين شد كه به .  ميساخت و اعتبار از دست  رفتۀ  جھانی امريكا را بار ديگر خدشه دار ميساخت

نوز ھم مرد تحليلگران امور سياسی افغانستان  معتقدند كه كرزی ھ.  كرزی ھدايت دھد تا امسال به نيويارك نيايد

ًفشار وارد كردن و گوشمالی دادن يك غالم نافھم و يا بعضا سركش معنی .   شماره يك امريكا  در آن كشور است

آنوقت است  كه گردن غالم  و شمشير بادار با .  گسست كامل را نميدھد تا زمانيكه بادار از دست غالم به بينی نرسد

 .ھم تالقی ميكنند

 .كه تا ھنوز به حياتش ادامه ميدھدكرزی  آدم خوشبختی است 

 

 


