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 پيمان تجاوز کار ناتو و حالت ذلتبار حامد کرزی
 

در جلسۀ ماه نومبر سران دول عضو ناتو در لزبن، حامد کرزی رئيس دولت 
 و مانند دلقک سرکس ل برای دريافت امر و نھی ھم حضور داشتمستعمراتی کاب

تحميل " کرزی"بر " سند امنيت"نام ه خود را بۀ ناتو قطعنام.  اينسو و آنسو ميدويد 
صحبت وی تشريفاتی و خالی از .  کرد و اين انسان ذليل اجازه نداشت که آه بکشد

وسعه  و تجاوز  و تحقير دوامدار جلسۀ ناتو بر مبنای ت.  ابتکار ورونق ديپلماتيکی بود
  .حامد کرزی پايان يافت

  
 بلکه ھدف آن راه انداخته نشده بما اجتماع لزبن برای سعادت و خوشبختی مردم 

افعانستان و تجاوز به ساير سرزمين بر مردم بربادی بيشتر ارزيابی کار ناتو، تحميل 
مين أالی  ناتو در آينده به بھانۀ تاعالميۀ  لزبن بر تجاوزات  احتم  در ماده دوم.  ھا بود

ما يک فرضيۀ "در اعالميه آمده است که .  کيد شده استأامنيت کشور ھای عضو ت
از   جديد ستراتژيک را برای دھۀ بعدی پذيرفته ايم که ما را قادر خواھد ساخت

ناتو سريعتر، چابکتر و مستعدتر ...  ھر گونه تھديد دفاع نمائيم خود عليهاعضای
اين قسمت اعالميۀ پيمان تجاوز کار ناتو زمينه را برای ھر نوع تجاوز ."   بودخواھد

ليت و مسؤ٢٠١۴ ھمچنان آمده است که ناتو تا سال هدر اعالمي.  مھيا خواھد ساخت
فيصله معنی خروج قوای اما اين .  امنيت افغانستان را به قوای افغانی خواھد سپرد

ن ناتو برای مدت نامعينی در افعانستان متجاوزا . ن را از افغانستان نمی دھدمتجاوزا
اشغالی باقی خواھند ماند تا از نظام دست نشانده ای خود در کابل و اھداف ستراتژيک 

  :چنانچه اوباما در لزبن گفت.  دينخويش در افغانستان و منطقه حمايت نما



 2

غانستان در ليت امنيت به دولت افوصرف نظر از انتقال مسؤ کامالً ھويدا است که  "
ما بعد از سال ...ی بماند اميدوار است که در افغانستان باق، قوای ناتو٢٠١۴اخير 
تا اين اطمينان بود  خواھيم برخوردارتوانائی ضد تروريزم در افغانستان از  ٢٠١۴

."    بيش ازين موثر نباشده و ديحاصل گردد که القاعده يک تھديد محسوب نگرد
 رساند که امريکا تصميم دارد که افغانستان را برای صحبت اوباما به صراحت می

 مدت طوالنی برای مقاصد استعماری خويش  در تسلط خود نگھدارد، مگر اينکه به
  . سرنوشت شوروی مواجه گردداثر مبازرات ضد استعماری مردم افغان به 

  
ا ايراد خود رۀ  از قبل آماده شده و سانسور شدحامد کرزی ھم در جلسۀ لزبن بيانيه ای

 نومبر گزارش داد که متن نطق ١٨ تاريخ ه ب  (CNN)خبرگزاری سی ان ان .   نمود
رات ياز قبل مورد تفتيش قرار گرفته و بعضی تغيل ناتو وکرزی توسط افراد مسؤ

جريان اين عملکرد ميتواند بدترين تحقير .  ميل خويش در آن وارد کردندالزم را طبق 
اين حادثه مرا . کجاست آن غيرت که به روی خود آورددر نوع خود تلقی گردد، اما 

نظام مزدور مسکو در کابل انداخت که شاه محمد دوست وزير خارجه و ساير به ياد 
رژيم تابع شوروی حق نداشتند که بدون اجازۀ قبلی ماموران کی جی بی  ديپلمات ھای 

بيانات شان بايد از نظر .  در ملل متحد و ساير مجامع بين المللی نطقی ايراد نمايند
شنيدم که يکی از .  دست مياورده ئيد کی جی بی را بأمقامات شوروی ميگذشت و ت

و در کابل نسبت نافرمانی و يا مشاوران روسی در وزارت خارجۀ نظام مزدور مسک
لی محکمی به رويش کوفت و برايش گفت که حد خود يوست سدزياده روی شاه محمد 

ل ناتو کمتر از کوفتن ووسيلۀ افراد مسؤه تفتيش قبلی نطق حامد کرزی ب.  را بشناس
يک انسانی دارای غرور و " کرزی"اگر .   روی شاه محمد دوست نيسترلی بيس

البته ھيچ کسی تقاضای .  ود، حد اقل به جلسۀ سران ناتو نميرفتشرف انسانی ميب
در " کرزی"خجالت آورتر اينکه .  مانند حامد کرزی ندارد" آدمی"خودکشی را از 

  :نطق قبالً تفتيش شده اش گفت
منظور حامد کرزی را نفھميدم که ."  حاکميت ما مباھات می کنندمردم افغان به  "

اگر ھدفش افغانستان بود، اين کشور .  اشاره نمودم حاکميت راجع به کدام کشور و کدا
پس چرا  مردم .  که حاکميت خارجی و داخلی ندارد  سال است ٣٠بيش از مدت 

مردم نجيب و مبارز افغان به مبارزات .  شريف ما به چيزی افتخار کنند که ندارند
 غالم شدن و به ضد استعماری خويش و شکست متداوم استعمار افتخار ميکنند نه به

تصور ميکنم که شايد مفتشين ناتو اين کلمات را در نطق اش گنجانيده .  اسارت رفتن
 در " کرزی " باشند تا افغانستان را در انظار جھان کشور مستقل جلوه دھند و يا اينکه

حامد کرزی .   کرده باشدعالوه خود در صحبت جملۀ فوق را لسه يا خُ ه و ئحالت نش
  : نطق قبالً ترتيب شده اش متذکر گرديددر جای ديگر

بلوغيت و به کمال رسيدن مشارکت  ما به ما اجازه ميدھد که موضوعات مشکل را  "
در حالت .  بار ديگر ھذيان گفت" کرزی."  "دست آوريمه بحث نموده و توافق ب
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صرف دستور قوای اشغالگر .  مطرح نيست" رکتامش "،کنونی افغانستان مستعمره
اگر افغانستان آزاد و .  و ھمراھانش خوش باشند يا خفه" کرزی"کند خواه صادر مي

مستقل ھم باشد، نميتواند با يک قدرت اول امپرياليستی در مشارکت مساوی داخل 
صرف قدرت ھای کم و بيش مساوی ميتوانند در صحنۀ جھانی با ھم چانه بزنند .  شود

ستان توان چانه زدن را حتا با کشور امروز افغان.  و يا با ھم تشريک مساعی نمايند
نجات بخش تا زمانيکه مبارزات ضد استعماری مردم ما . نداردھم ھای ھمسايه 

ن نگردد، موقف بين المللی افغانستان ھمچنان مستعمراتی افغانستان از شر متجاوزا
افته يتحقير آميز اجتماع لزبن رھائی نحامد کرزی ھنوز از شوکۀ  .  باقی خواھد ماند

  .بود که به يک اھانت بيشتر از گذشته مواجه شد
  

به تاريخ دوم در بگرام اوباما غرض تقويت روحيۀ عساکر قوای متجاوز امريکا 
تصميم به اين سفر قبالً گرفته شده بود اما .  دسمبر مخفيانه به افغانستان سفر نمود

بود که اوباما با قرار .  روی ملحوظات امنيتی مطبوعات و مردم از آن  آگاھی نداشتند
در اوباما اما .  ھيلوکوپتر به سوی کابل رفته و با کرزی در ارگ چند دقيقه ديدار نمايد

" کرزی"به بھانۀ خرابی ھوا که اصالً خراب ھم نبود، از ديدار با آخرين دقايق 
" کرزی.  "با قوای امريکا سپری نمودتوقف خود را منصرف شد و تمام سه ساعت 

 بيصبرانه انتظار داشت که بادار او  به ارگ بيايد و او را نوازش دھن دروازۀ ارگ
اين است حالت ذلتبار .  دھد، الکن با سرافگندکی و شرمندگی کم نظيری مواجه شد

  :پاليسی ادارۀ اوباما نسبت به کرزی بر سه اصل استوار است.  حامد کرزی
  

  توھين، توھين و توھين
  
  


