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 کرزی ردفاع از رئیس جمهو
 منافع ملی است!جهت  در

 
 .«کرزی دشکست امریکا در سیاست، خطر به جان حام» تحت عنوان  ه اینوشت

 

فاکت ها  سلسله واقعیت ها وجود دارد، مذکوراز سوی هر فرد و هر هسته و گروهی که باشد در نفس آن یک ۀنوشت
زیرا آنچه  ،چشم پوشیدن از آبه آسانی  وامر سطحی و ذهنیگری فردی پنداشت یک را نمی شود ارائه شده یل و دال

ه که ببوده در افغانستان امریکائی ها  ۀسال هدوازداز عملکرد عینی نکات و مسایل مذکور آمده است  ۀدر نوشت
کرزی را با دولت رئیس اختالفات  ۀاساً پایمدت مردم افغانستان و جهان شاهد آن بوده اند و اساین در  واقعیت
در نیویارک  2001یازده سپتمبر ۀپس از واقعکه  هز آنجا آغاز شدافات اختال البته د،نمی سازامریکا  متحدۀایاالت 

دفاع از  به منطقه و افغانستان و نیرو های امریکائی وائتالف بین المللی به قصد سرکوب فعالیت های تروریستی در
ن المان زیر نظر ـ  و به اجرای این مسایل در کنفرانس ب افغانستان در کشور پیاده شدندارضی و بازسازی تمامیت 

به سازمان القاعده تحت رهبری اسامه بن الدن که معلوم بود در همان وقت  که تعهد سپردند متحد سازمان ملل
هم گروه بازآن  که بعد از سقوط ندپاکستان در افغانستان بود دولت ۀنشاندو طلبان خود دست یم طالبان ژحمایت ر

ده و در جهت گردیسازماندهی ( I – S – Iسازمان اطالعات نظامی )بالخص  مذکور از سوی دولت پاکستان و
 .گرفته استاستفاده قرارمورد تا ایندم دولت آن تحقق اهداف 

 طالبان خود داری می نمود از حمایتبر دولت پاکستان که می باید  اصلی بجای وارد کردن فشاردولت امریکا  مگر
باعث  ،پرداختهبه تالشی شب و روز خانه های مردم  هروستا های افغانستان را بمبارد نمودکور کورانه بالعکس 

که نه تنها گردیده کامالً آشکار سال دوازده باالخره در مدت  و افغان شده  هطفل بی گنا وزن  کشتار هزاران مرد و
بقول دولت اخیراً ینکه عجیب ا ،ستایافته و وحشت بیشتر شدت بلکه  ستاین نرفته از بفعالیت های تروریستی 
رساند که  میو شواهد و اقدامات بوجود آمده  بنام طالبان در قطر یدفترفراوان ش های الامریکا در اثر دوسال ت

ها را  تروریستار دیگر بمی خواهند شان  مشترکاهداف منطقوی به خواست دولت پاکستان و امریکائی ها احتماالً 
به دفاع از متحد سیاسی آن سر سختانه  ۀرئیس جمهور کرزی و هست از آنجائیکه و قدرت رساننده در افغانستان ب
مقابل دروازه ایستاده اند لذا به دور از واقعیت نخواهد بود که پالن حمله تروریستی چند روز قبل به منافع ملی خود 

  .باشدح ریزی شده طری کرزجهت از بین بردن جمهوری ارگ 
 میاما  ،قرار نگیردکسان  بسی طرف باورکه شاید  سخن رفته، « شکست امریکا در سیاست»در نوشته مذکور از

 ،در افغانستان به شکست مواجه شده اند امریکا و پیمان ناتو نیزکه از لحاظ نظامی لبر سیاست د نه تنهاتوان گفت 
 در دوران عملیات مشخص هدف را حاصل نکند شکست خورده است. که یزیرا در قاموس عسکری هرگاه اردوی

در طرح از بین بردن رئیس جمهور کرزی دست امریکائی ها دخیل اقالً  واریمدامیبهرحال هرچه تا حال روی داده 
ر آغاز پیاده کردن قوای شان د ها از و انگلیس ها که امریکائیزیادی وجود دارد و شواهد اما دالیل باشد، نبوده 

و در اند کمک رسانده  افغانستان تا کنون بیشتر به نفع دولت پاکستان این حامی تروریزم در منطقه و جهان خیر و
 .افغانستان ۀوغیره تا به مردم فقیر و درماند گروه های مافیایی مواد مخدر افغانستان به جنگ ساالران و

به تعلیق یتی با امریکا از سوی کرزی نامضای پیمان امدر مخالفت به آن از ایجاد دفتر طالبان در قطر که  لذا بعد
، ببینید اگر امریکائی ها گفتند کرزی خود موانع سر راه حل مشالت افغانستان استبا آن درآورده شد، همزمان 

ون موم در اختیار امریکائی ها قرار چدولت های استعماری خود را  ۀدست نشانددیگر کرزی مثل خدای ناخواسته 
چنانکه در نخستین روز های بقدرت  ،دون شک از وی به عنوان نابغه نام برده و قدردانی می نمودندداد ب می

زی در رگفتند و بعداً که کدنیا لباسش را شیک ترین و بهترین لباس  فراوان نمودند و چپن واو تمجید  رسیدنش از
 و دلیل و منطق نداردچندان وی ای تبلیغ علیه سیاست ه ، حاال دیگرگرفتمحکم افع ملی خود موضع ندفاع از م

 سه چیز است:اساساً از امریکائی ها خواسته  سخن گفته وآنچه کرزی درجهت حفظ منافع ملی افغانستان 
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های  بتواند در مقابل تهدیدمردم افغانستان  که یسالح های عدم مداخله غیر مجاز در امور داخلی و تقاضای – 1
با حضور قوای امریکا و بار ها شاهدیم که در افغانستان  زیرا ،کنددفاع  ودو حقوق خ دولت های همسایه از کشور

مردم بی دفاع از سرحدات شرقی کشور از سوی پاکستان مورد تجاوز قرار گرفته و تعداد زیادی به دفعات ناتو 
پس کرزی  ،نشده استصادر یک اخطاری هم علیه دولت پاکستان حتی  سفانه از جانب امریکاأمت لیو ،بقتل رسیده

 در برابر دشمنان داخلی وبرای رقابت های منطقوی امریکا اجازه پایگاه ها را در افغانستان بدهد و خود چگونه 
 .منافع ملی قادر نباشد به دفاع از تمامیت ارضی وخارجی 

به کشور فراوان ازموقعیت ستراتیژیک، معادن مهم و در آینده بخوبی معلوم شده که دولت امریکا می خواهد  – 2
فیایی را در ماهای گروه از  تن فقط جیب های پرنشدنی چنددر عوض  اید،داری نمسود کشور خود بهره بر

 .که آنهم دوباره در بانک های خود شان انتقال می یابد افغانستان پرکند
به گروه مثاه از ایجاد دفتر طالبان در قطر پیداست که امریکائی ها دیگر گروه تروریستی طالبان را ب – 3

 ،یک دولت ملی و دیموکراتیک در افغانستانحمایت ازبهتر دیده اند که بجای اینرا و شاید اسند تروریستی نمی شن
در تضاد با رژیم ایران و در اختالفات با چین و روسیه از آنها بحیث ابزار استفاده طالبان را با خود داشته باشند تا 

 ان از آنها استفاده برده است.که تا حال دولت پاکست یطور ناهم ؛ببرند
و عمل تروریستی در مقابل در ورودی ارگ « خطر به جان حامد کرزی» . . . در مورد نوشتۀ  خالصه  اگر

طرح و  دست داشتن امریکا در آن جنایت شک داشته باشم اما ازری را که چند روز قبل صورت گرفت جمهو
های افغان و هزاران مردم  ها چنین جنایات را در حق شخصیترا که بار حمایت سازمان اطالعات نظامی پاکستان 

ن توا ، ضمناً این احتمال را نیز رد نمیدهم افغانستان مرتکب شده اند هیچ شک و تردیدی را بخود راه نمی هبی گنا
د با این نوع تبلیغات اختالفات موجوهای مخالفین داخلی کرزی در کار باشد که خواسته باشند  کرد که شاید دست

تبلیغات را از سوی  همچنان این نوع حرکت ها و ،را به تضاد آشتی ناپذیر تبدیل نمایند میان کرزی و امریکا
ی دولت مذکور نمی شود کامالً نادیده گرفت امریکا جهت رام و راضی کردن کرزی جهت تن دادن به خواست ها
و جان  از سرشاید او  حاصل کرده ام،شناخت ولی تا جائیکه من در ظرف دوازده سال از رئیس جمهور کرزی 

با هیچ کس و هیچ کشور استقالل و حاکمیت ملی تمامیت ارضی، حفظ سه اصل اساسی یعنی در مورد ولی  بگذرد
  دولتی گذشت و معامله نخواهد کرد.

   
 پایان

 
 
  
 
 

  


