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 جان کرزی در خطر؟؟
 

اوضاع  یآن که به بررس یطوالن ۀمخواندم. مقد قا  یبا نام مستعار نوشته شده است، دق نییقیرا که به  میص. سل ۀنوش
اختصاص  یجمهور کرز سیبا رئ یکائیشدن روابط مقامات امر رهیدر ارتباط با موضوع مذاکرات قطر و ت یجار

کرده اند. آنچه در  انیب نهیو مختلف در زم متفاوت یرسانه ها تبصره ها ست،ین دیکدام مطلب جد یحاو است، افتهی
گفت که  توانیاست و م یآنست که قابل دقت و تأمل جد یریگ جهیهمانا نت د،یآ یفوق قابل تعجب به نظر م ۀنوش
به خطر مواجه است و «  یجان کرز» اینگاشته شده که گو امیهمچو پ دنیمحض به مقصد رسان لیطو ۀمقدم نیهم

 است. دهیوانمود گرد« ها یکائیامر»خطر از جانب  نیاحتمال ا

آنها « ترور»محو مخالفان از  یبرا دیقانون خود که نبا نیبه ا یکائیمات امرگفت که هنوز مقا دیارتباط با نیدرا
صورت  یکائیمقامات امر نیموضوع قبال  در ب نیدر اطراف ا ادیز یباآنکه بحث ها باشند،یکار گرفت، پابند م

با  نکاریبرآن موافقه نشد. به هرحال فرضا  اگر ا کهسازند  یملغ یقانون را به نحو نیا خواستندیگرفته بود و م
و هم از لحاظ  «ژیپرست»ها هم از لحاظ  یکائیآن کامال  به ضرر امر ۀجینت رد،یصورت گ« توطئه» کیاستفاده از

کار  نیچن یبه اجرا میعقل سل چیخروج شان از افغانستان خواهد بود که ه یسیموجود در مورد پال طیشرا تیرعا
 داد. هدوادستور نخ

 باشد:  افتهیعمدا  ارقام  لیذ یاست که احتماال  به دالئل «یغاتیتبل» ۀنوشت کی شترینوشته ب نیا کنمیفکر م کهیتاجائ

جلب نظر  لهینوسیشده باشد تا بد هیخود او ته تیبه هدا یو حت یکرز کیحلقه نزد تینوشته به هدا نیا دیشا یکی
 کیبا  یمنافع مل یبرا کهیو کس« مستقل»و   یمل تیشخص کی ثیمردم را کرده و در ذهن عوام او را به ح

 ی. اکنون آقادینما نیذهن عوام تلق دررا  یفکر نیحداقل چن ایو  یمعرف کند،یقدرت بزرگ دست و پنجه نرم م
خود بعد از کنار رفتن از  یاسیس «راثیم»به  شتریبلکه ب ،یکار خود کمتر به مسائل مل ماندهیدر مدت باق یکرز

سال کار خود با  ازدهیساخت. او در مدت  «دیسف»کارها ها  نیرا با چن «اهیس میگل» توانیو اما نم شدیاند یقام مم
 ینظر خواه کیدر  توانیآنرا م ۀجیفاصله گرفت که نت یچنان از منافع مل بیعج یرنگهایو ن یمصلحت یروش ها

 به وضاحت مشاهده کرد.« مناظره کابل»نام  ریز کیکانال  ونیزیمنتشره تلو میمستق

لحاف  ریآنکه سرش ز یکیاز جمله  یکرز «یجد»نوشته از طرف گروپ مخالفان  نیاحتمال دارد که ا گرید
را که منجر به  یپالن نیچن یشده باشد. اگر آنها اجرا هیته است،« کوه»در راه رفتن به  شیو اما پاها یکرز
ها  یکائیامر «یلیحو»برف بام خود را به  خواهندینوشته م نیته باشند، با نشر چنشود، در نظر داش یکرز ینابود

 را شکار کنند.« دو فاخته ریت» کیو به اصطالح با  ندازندیب

از برادران خودخواه و  یکی یو حت کانیاز نزد یکی کینوشته به تحر نیا دیآنست که شا گریاما احتمال د و
خود را مساعد  گریبرادر د کی ایعروج خود و  نهیبردن او زم نیصورت گرفته باشد تا با از ب یکرز یماجراجو
جلب  ۀلیوس «سیرئ» کیکه کشته شدن  هجاها صورت گرفت شترینه تنها در افغانستان بلکه در ب نکاریسازد. ا

انتقال  ۀلیبرادر، وس ایکشته شدن پدر  یعنیاست  دهیجهت نصب به قدرت گرد کانشیاز نزد یکی یبرا« استرحام»
اواخر صحبت  نیبوده است. درا یو انتخاب کیدموکرات یاز نظامها یاریدر بس یبرادرش حت ایقدرت به پسرش و 

 دیاست که با افتهیدر رسانه ها انتشار  زیمردم و ن نیدر ب یبرادران کرز ینیالب اتفراوان در مورد روابط ذ یها
 به آن توجه داشت.

و اما  شودیمحسوب م یاسیدر امور س یلیتحل یاز روشها یکی یمنطق یها هیبا احتماالت با پا یباز هرحالب
 باشد و هللا اعلم بالصواب ینییقیکه  ستیضرور ن


