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 کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر دفاع سابق امریکا
 تبر حامد کرزی را دسته داد

 
 امریکا از لحاظ زمانی کمر حامد کرزی سابق وزیر دفاع" رابرت گیتس "کنم انتشار کتاب خاطرات وظیفوی  فکر می

 .تبرش را بر ضد امریکا دسته کرده است را بسته و
جناب حامد  2112در ضمن تالش کرده تا در انتخابات  اینکه امریکا در جنگ افغانستان هدفمندانه عمل نکرده و

است که جناب حامد  یمان چیزهایاینها درست ه ،کنار بزند "ریچارد هالبروک"وسیله نمایندۀ خاصش ه کرزی را ب
 موقعیت حامد کرزی را در بطور مستند از طرف یک مقام ارشد امریکا تأئید و فعال ً کرزی بار ها مطرح کرده و

 در افغانستان تقویت کرده است. "بارک اوباما"بر سیاست ابر
 حامد کرزی را روحاً  نیست اما ظاهراً  زیان تکرار این خاطرات برای افغانستان چیست تا هنوز روشن اینکه سود و

هر چند  دلیل در جهت مداخله امریکا در امور انتخابات گذشته ندارد. شاهد و ـۀآرام ساخته که دیگر نیاز به ارائ
گوید کاخ سفید در تالش کنار زدن حامد کرزی بوده رد کرده  مقامات کاخ سفید این ادعای رابرت گیتس را که می

 ست که بگوید در شعار هایش حق بجانب است.ا یس جمهور کرزی همین هم کافیاما برای رئ ،است
 

  گیتس:رابرت اثر گزاری خاطرات  روند
یک اثر غیر مستقیم در هم آهنگی با ستراتیژی  .را دارد بر تحوالت افغانستان اثر خاص خود "گیتس"رابرت خاطرات 

 چون افغانستان قطعا ً یسیاست گزاری های کشور ها و امهنامریکا با بر  صاً امریکا سیاست کشورهای بزرگ خصو
 قابل مقایسه نیست.

مشترک در  ۀدر امریکا چه موافق وچه مخالف باید اقداماتی را بر دارند که متضمن منافع امریکا باشد یعنی نقط
منافع ملی  شرط آنکه حافظه دهد حق دارد ب یا انجام می گوید و هر کس هر چه می پالیسی ملی همه وجود دارد.

تائید حامد  آن کنم این کتاب که از طرف یک نظامی نوشته شده بیشتر پیام سیاسی دارد و لذا من فکر می مریکا باشد.ا
وسیله نشان دهند که  کرزی از زبان یکی از مقامات ارشد امریکائی منصوب به حزب جمهوری خواهان تا بدین

 از آنجا افرادی هستند که به حامد کرزی إعتماد دارند و ون درمأیوسیت کامل حامد کرزی از واشنگتن بی جاست چ
امه یاد ن باور بین طرفین ایجاد شود. شود تا فضای إعتماد و کنند و یا آن امر باعث می موقعیت برحقش دفاع می

ی محدود با شما مخالف بوده حزب جمهور ۀدهد که حلق به حامد کرزی اطمینان می "رابرت گیتس"خاطرات وظیفوی 
آنرا شخص مناسب  د ونموکراتیک ها تا هنوز بر سرمایه گزاری اش بر حامد کرزی باور داریاز د یتعداد خواه و

 کس در ادارۀ افغانستان میدانند. تر از هر
 

 این إعترافات بر امضای قرار داد امنیتی:  ۀسای
از نظر من یادداشت  کنند. ید میدشک و تر کنند تنها در مورد زمانش ایجاد توهم و را انکار نمی حاال امضای قرارداد

بدین معنی که جناب  ،حامد کرزی کمک کرده است امریکا به ایجاد فضای باور بین امریکا و سابقهای وزیر دفاع 
 ۀلقح اوباما و کنند وی حوالی آن کسانی هستند که از موقف آن حمایت م کرزی دیگر مطمئن است که در کاخ سفید و

را با  طوالنی ندارند لذا بهتر است قطع نظر از موقف شخصی اوباما روابط خود رخالف اند عمکه باوی م یمحدود
به همین دلیل از امضای قرارداد امنیتی هم دل نا خوشی نخواهد  .پایدار نگهدارد سائر رهبران امریکا همچنان محکم و

یا زود بار دیگر رهبری امریکا را به  یر وکه د یحامیان ،چون در بین رهبری کشور بزرگ دنیا حامیان دارد ،داشت
یخ رأامضای قرارداد امنیتی شرائط سخت وضع کرده بود بعد ازین ت خاطره حال حامد کرزی اگر ب .گیرند عهده می

ولی در کنار این همه بازی  صحبت خواهد کرد. ءامضا سرانجام منافع و قبولی نسبی شرائط و از هموار شدن راه و
 ۀکه با وزیر خارجایچون در تماس تلیفونی  ،منحیث دست آویز سیاسی ملی ترک نخواهد کردها شعار صلح را 
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دانم نقش سعودی در مهار ساختن  دامن تو چون می دست من و» :سعودی داشته با اظهار اخالص وعالقمندی گفته
ر د کویته غرس کردند وهمچنین همین سعودی بود که با سفیر انگلیس نهال طالب را در  و «طالبان خیلی مهم است

 ست. ا ور ساختن این درخت تلخ زندگیربا همانجا ریشه کشیده لذا آنچه در افغانستان اتفاق می افتد تنها تاک بری و
گردند لذا جناب حامد  داند اگر ریشه آبیاری شود زدن شاخه ها باعث بار آور شدن بیشتر می حامد کرزی درست می
اور ب و ،دامن تو دست من و»است:  سعودی از پاکستان گفته ۀوزیر خارج "الفیصلسعود "کرزی حین باز گشت 

های پاکستان رها شود هیچ کار در جهت صلح  دارم اگر سعودی نخواسته باشد مال برادر چه که مال پدر هم از زندان
 تواند. آرامش افغانستان انجام داده نمی و
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