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 60/60/0612          م، نعیم بارز
 

 سپنتا،رنگین دادفر آقای دوکتور 
 دفاع کرد!کرزی رئیس جمهور استوار  بر حق وموضع  از

  
افراد و گروه های وسیع  بخشاست، بوجود آمده « امنیتی»ی قرار داد امضاءخیر در أنسبت تکه  یو صدا های سر 

ز اهم بعضی و یا قرار دارند فت همیشگی با رئیس جمهور کرزی در مخالکه لیغاتی بکار نشراتی و تدست اندر
ه خصوصی ب به شکل مخفی وبین مقامات دولت افغانستان و امریکا بصورت خصوصی مسایل همچو ه آنجائیکه ب

داشت ظاهر قضایا مسایل با در نظره این لحاظ می داشته باشند باطالع نهمه بحث گرفته می شود و از عمق موضوع 
 مضاءا« امنیتی»قرار داد زودترین فرصت به  اگرگفته می شود مثالً  نمایند.حکم صادر می گرفته رسی بربه را 

یکه طور اما  ،برپا خواهد شددر کشور از افغانستان عواقب وخیمی های بین المللی نیروبا بیرون رفت کامل نشود 
قدام اچنین کاری به خالف منافع خود یاالت متحده زیرا دولت ا چنین نخواهد شدبار ها در نوشته هایم استدالل کرده ام 

ارج از داخل و خ یدر اثرتبلیغات ضد و نقیضبیشتر از هر عامل ودلیلی شده  برپاکه ی آنچه غوغا مگر ،نخواهد کرد
 .ستخته اااندهراس تشویش ومردم را به ه بوده ک

 ن داد فر سپنتا مشاور امنیت ملی را نشان داد، محترم دوکتور رنگیارتباط  چند روز قبل تلویزیون طلوع نیوز ایندر
آقای سپنتا در صحبت خود سیاست امریکا  ،ه استشده و لب به سخن گشود از خبرنگاران حاضر ییک جمعکه در 

  :فتگه فورمول بندی نمودتحلیل و کالبد شگافانه به گونۀ و پاکستان را در قبال افغانستان به اختصار ولی 
 

مرز های شرقی و  قرار داده و نظامند مردان، زنان و فرزندان ما را مورد تجاوز بدینسو از دیر زمانپاکستان »
امریکا در پی آن است تا  ۀدولت ایاالت متحدبا اینحال قرار می دهد ...  هما را مورد حمالت توپ خانکشور جنوبی  

پیش شرط اصلی همکاری ره . .. ست و هم بابه جهان و مردم افغانستان بگوید هم گرگ همکار و دوست ستراتیژیک 
کلید صلح  در کابل گفته بود ما نمیدانیمامریکا چندی پیش سفیر ...  ستراتیژیک اینست که میان این دو تا فرق قایل شد

مانطوریکه در هما میخواهیم که مانع در کجاست د نمیدانآنها : گفتدر صحبتش در دست کیست؟ دوکتور سپنتا 
است آشکار یباگفتن این، تناقض در ساما بگویند مشکل در کجاست؟ نند وعلنی کی شود گفتگوهای خصوصی گفته م

متحد ستراتیژیک بگوئید و در کشور قربانی را دوست وقربانی  . زیرا چگونه شما میتوانید از یک طرفمی شود
  «؟خود بگوئید کیپایگاه داشته باشید و از طرف دیگر آنانیکه انتهاری می فرستند آنها را نیز متحد ستراتیژ

موجودیت نیروهای امریکائی و ائتالف بین المللی  سخنان ساده ای نیست، سیزده سالدوکتور سپنتا این اظهار نظر 
اینهمه تلفات انسانی و مصارف یعنی ، ال می بردؤزیر سعدد تسیاست ناموفق آنها را در زمینه های مدر افغانستان 

تان و در افغانسرا فغانستان به غیر از افزودن عملیات تروریستی چه چیز ا جنگ بی لزوم صد میلیارد دالر در هشت
  ؟تغییر داده استدر جهت مثبت منطقه 

در یک نظر سنجی  (36/61/0612) ریخأته امریکا ب ۀوباما در کنگرارئیس جمهور  ۀاخیراً بعد از سخنرانی ساالن
و امریکا مردم  نآ بنابر نستان ناکام است.دهد که امریکا برای بدست آوردن اهدافش در افغا نشان می آنکشور

افغانستان از دست داده اند و همچنان مالیه دهندگانی که مصارف بی جنگ که فرزندان شان را در  یبخصوص آنهای
چه بوده و این جنگ مشکل  که جنگ را پرداخته اند حق دارند از دولت مردان شان بپرسندطوالنی ترین لزوم این 

قه منطدر اصلی آن کدام دولت  ۀبرگ نظامی و رهبری کنند ینهمه ساز وا ۀمین کنندأتها و  ستعقبگاه مانور تروری
 چنین ۀمسلحانه یک هفته هم از عهده ادام ۀمعتقد به مبارزسازمان  زیرا بدون حمایت دولتی هیچ گروه و بوده است؟

 .جنگی بدر شده نمی تواند
 قدرتمندان امریکائی و نظامیسیزده سال خونریزی به نفع  ۀمکه ادارساند  را این جنگ نافرجام میکنون یک چیز  تا

اهند خو می ،به سر رسیدهنگ جاین مردمان شان از تاوان  ۀحوصلکه دیگر های پاکستانی بوده و حال که دریافته اند 
ی قتصاداان ادامه دهند و در عین حال در رقابت با حریف ستانبا خون مردم افغاناین جنگ را ناچیز پول با پرداخت 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_n_maozee_barhaq_rais_jamhur_karzai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_n_maozee_barhaq_rais_jamhur_karzai.pdf


  

 

 

 3تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه پایگاه هشت، نیعنی افغانستان ستراتیژیک جغرافیای و غیره در بهترین هند شان مثل چین، روسیه منطقوی نظامی 
 .نظامی بدست آورند

 :با این وضع رئیس جمهور کرزی حق ندارد از امریکائی ها بپرسد کهآیا پس 
  ؟ بدهداین جنگ خون  ۀه زمان مردم افغانستان برای ادامتا چ 
  ؟کنند یقطع نمرا خانه های مردم اردمان بمبچرا 
   ؟نمی کنندآغاز نمی را و چرا پروسه صلح 
  ؟ و چرا های دیگر 

پاکستانی های دوست  آنها ودر دست اگر آنطوریکه مقامات امریکائی اظهار می کنند که کلید صلح افغانستان 
پس چه معجزه ای به وقوع پیوست زمانیکه امریکائی ها و پاکستانی ها خواستند در غیاب  ،ستراتیژیک شان نیست

  ؟نماینددولت افغانستان سران طالبان را در قطر سر میز مذاکره حاضر 
 دهند، ت تروریستی را انجام میملیاخالف خواست آنها عگروه های طالبان افغان که نماید  میدولت پاکستان ادعا 

آزادانه با فامیل های شان در کویته و ن طالباچگونه مال محمد عمر و دیکر سران مطرج می شود که ال ؤاین سپس 
هبری رعملیات تروریستی شان را علیه مردم افغانستان  کجااز  گرنه و جاهای دیگر از خاک پاکستان بسر می برند

 ؟می کنند
اند ولی بسیار ظالمانه جنگی را که دولت پاکستان د می یها را دولت امریکا بهتر از هرکس و هر دولت دیگراین چیز

  هر روز مرد و زن و طفل افغان با خون شان می پردازند. را اند تاوانش و امریکا به راه انداخته 
واند ت میدهند کسی  مییزیون ها نشان وشب و روز در تلکه خاک پاکستان  دررا ها  آیا میدان های تر بیت تروریست

کجا  نرا ازآطالبان لوژستیکی طالبان را دولت پاکستان فراهم نمی کند، مسایل  اینهمه تسلیحات و؟ و اگر نمایدانکار 
 ؟و چگونه فراهم می کنند

افغان ها خود در دفاع  ،نیستخارجی نیازی به نیروهای دیگر ریکائی ها ادعا دارند که تروریزم شکست خورده و ام
در نه پایگاه نظامی ضرورت پس ادعای خود باور دارند این به  اگر ،قادر اند کشور شانمین امنیت أو تخود از 

ند سخن می گویکه از آن « صفرگزینه »چرا طبق کشور به چه معناست و  بین دو« امنیتی» قرار داد وافغانستان 
 پیش نمی گیرند و کامالً افغانستان را ترک نمی گویند؟ راه شان را در

ی یشتربزم در منطقه شکست نخورده و بالعکس در مدت دوازه سال رشد دانند که تروری می یخوببنها آبا آنکه  -*
شوند  نی آنرا متحملاو تلفات انساین جنگ ند بار گران مصارف سته ااین نمی توانزیادتر از از آنجائیکه ولی یافته 

 ند.رهائی بخش ورمذکجنگ باتالق از خود را ، که با پرداخت ساالنه مبلغ ناچیزی به دولت افغانستانبهتر دیده اند 
که امریکائی ها به بیرون نمودن کامل قوای شان از افغانستان است رئیس جمهور کرزی بار ها به درستی گفته   –*

اند و اگر دوام این جنگ را نمی خواستند چرا با آنکه همه دولت موده کمک ننها به دوام این جنک بلی آنیستند، حاضر 
که در افغانستان می جنگند نظامی های پاکستانی هستند و هر  یهای روریستدانند که حامی اصلی ت های جهان می

بصورت آشکار  میدان هادر که در خاک پاکستان ها مشاهده می نمایند  از طریق تلویزیونروز همه مردم جهان 
دالر ها ارد یآموزش و ترتبیت دیده مسلح شده به افغانستان فرستاده می شوند، با اینحال دولت امریکا میلتروریست ها 

 پرور پاکستان می پردازد. به دولت تروریست
پیمان با امریکا همه جفای امریکا در حق مردم افغانستان بازهم رئیس جمهور کرزی حاضر شد  برغم این –*

انک مورد را باتوپ و تافغانستان  سرحدیکه پاکستانی ها گستاخانه مناطق ه است ببندد اما بارها دیده شدستراتیژیک 
ولی دولت  دهند ه و هنوز هم به این تجاوزات شان ادامه میکه باعث تلفات و خسارات زیاد گردید نده اوز قرار دادتجا

یچ کدام اقدام عملی علیه پاکستان در دفاع از افغانستان شان هبرگ نظامی  باهمه ساز وو ائتالف بین المللی امریکا 
 .ه اندخود نشان نداد از
به اصطالح جهان  یریخ کشورأدر تباری اولین خواهد رسید اما شاید این  امضاءیا دیر به امنیتی زود »قرار داد  –*

ی یک رئیس جمهور چنان اهمیت را بخود می گیرد که یگانه ابرقدرت جهان را در مانده ساخته امضاباشد که سومی 
 .رانه راه کامالً بیرون رفتن  که بدون آن نه راه باقی ماندن در افغانستان را دارد و

ر از تکباش امریکا در مورد افغانستان خالف موضع قبلی  ۀکنگر خود در ۀرئیس جمهور اوباما در سخنرانی ساالن
 به نرمش و تمکین سخن گفت.

شود  نمی»نگاران چنین گفت به پولند به خبردر سفری  02/1/0612ریخ أته بنیز یکا وزیر دفاع امر "چاک هیگل"
ح بودجه طر خیر انداخته شود زیرا برنامه ریزی وأایاالت متحده به ت ان افغانستان و)امنیتی( می ۀامضای موافقتنامکه 
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کرزی رئیس جمهور انتخابی یک کشور مستقل است، و  از سوی دیگر ،مند زمان استموریت نظامی نیازأبرای م
گیرد  میمردمش  توانائی تاثیر گزاری ما بر رئیس جمهور انتخابی یک کشور مستقل در هر تصمیمی که او از جانب

 «محدود است.
فشار در مقابل امریکا را از دست  ۀکند اگر این وسیل را دریافته و فکر مییش امضارئیس جمهور کرزی هم ارزش 

خواهند امریکائی ها بازهم دخالت  هبدهد احتماالً در انتخابات ریاست جمهوری که پیشروست خلع سالح شده و آنگا
 انتخابات ریاست جمهوریآن شاید تا پایان  بر ، بناگردیدر یک جنگ داخلی خواهد آن صورت کشور در گی در و نمود،

  فشار را در برابر دولت امریکا از دست ندهد. ۀجنگ به آن گره خورده این وسیل و که سرنوشت صلح 
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