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  م١٩/٠٢/٢٠٠٩                                 ديپلوم انجينير کريم عطای
  از منابع سويسی

  

   امريکا رئيس جمهور کرزی را ۀاضالع متحد
  هرروز بيشتر به حيث پروبلم می بينند

  جهت يابی جديد سياست امريکا در مورد افغانستان در حکومت بارک اوبامه
  

 
   امريکا نيزشهمم  متحدمورد تنقيد قرار دارد که ازطرف طوران همنرئيس جمهور کرزی از طرف مردم افغانستا

 
 اوبامه در نظردارد .ويت ها می داندرئيس جمهور جديد امريکا جنگ در برابر تروريزم را در افغانستان از اول

  . زيرا او رئيس دولت کرزی را مانع در راه صلح می بيندسياست سلف خود را اساساً  مورد تجديد نطرقرار دهد
  

   فبروری١٨دهلی، 
 گذشته از ۀوک ، در ديدار خود آخر هفترد هولبر جديد امريکا برای افغانستان و پاکستان ، ريشاۀنماينده فوق العاد

نمايندگان حکومت بعد از مالقات راضی به .  متحير نسازد رئيس جمهور کرزی را  تاابل تمام کوشش را بخرچ دادک
وضع نا هنجار در از زياد مايوسی نسبت انتظار برده می شد که دپلومات آستين برزده امريکائی . نظر می رسيدند

ولی هولبروک از خود داری کار . ح خواهد کردعلناً  با حکومت سؤال های غير خوش آيند را مطر  هندوکش ۀدامن
با وجود .  دريک کنفرانس مطبوعاتی با کرزی اظهار داشت که او به اين منطقه آمده است تا بشنود و بآموزد. گرفت

 خاص امريکا با رئيس جمهور افغانی سخنان جدی ۀجای شک و ترديد باقی نمی ماند که نمايند ،بيان دوستانه و واضح
  .داشته است

  

  اوبامه از بوش کرده بدبين تر
رئيس .  که احساس می شود  گرايده استیبه سرديجنوری ماه در  از تغييرحکومت بعد فضا بين کابل و واشنگتن

بوش، بدون قيد و شرط تا آخرين لحظه از کرزی پشتيبانی می کرد زيرا او در وجود اين پشتون  ،جمهور قبلی امريکا
 اوبامه نظر  خودلفف سبرخال. همکار قابل اعتماد را در کشور آسيای جنوبی قابل سراغ می دانستجهان ديده يگانه 

به  اوبامه اوضاع را نسبت . خود را پنهان نمی دارد که کرزی يک همکاری نيست که زير سؤال قرار نداشته باشد
  .يک سياست جديد افغنستان را در نظردارداجرای و اساساً  ديده تاريک تر بوش 

.  جديد، هلری کلينتن، تحقيرکنان تذکر داد که کرزی يک دولت مواد مخدر را حکمفرمائی می کندۀوزير خارج
 فساد .نيز در هفته های اخير با کلمات درشت به کوتاهی های کرزی اشاره نموده اند ه بلند رتبمامورچندين همچنان 

 ۀ شعبۀ اين نظری است که نمايند؛دنگردلبان قوی تر او ط وسيع اداری باعث می گردد تا قاچاق مواد مخدر شگوفان
حتی در رسانه های امريکائی که تاحال اوضاع پالش می گرديد، . آسيای جنوبی وزارت خارجه اظهار کرده است
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 مفصل در بحث تافغانستان بصور  دردوايردر ماه های اخير مشکالت فساد و خويش خوری. فضا تغيير کرده است
   .قرار داشت

در .  هندوکش بعد از انتخاب خود از اولويت های سيات خارجی اش اعالن کردۀوبامه مبارزه با تروريزم را در دامنا
  هزار نفر ديگر به آن عالوه می ١٧ هندوکش در فعاليت اند، و ۀ هزار عسکر امريکائی در دامن٣٨حال حاضر 

دند و انتظار برده می شود که اوبامه عساکر بيشتر را از  هرار نفر را خواهان بو٣٠ ۀقوماندانان امريکائی تقوي. گردد
 جنگ است ، به عمليات خواهند ۀقوای جديد در مناطق جنوبی کشور که منطق. عراق به افغانستان انتقال خواهد داد

به اين بيشتر در واشنگتن ولی مشاهدين .  قوای نظامی بايد ممد واقع گردد تا وضع امنيتی به ثبات برسدۀتقوي. پرداخت
عقيده بسياری  در ضمن. نظر هستند که همچنان يک ستراتيژی جديد از ضروريات است تا ابتکار بدست گرفته شود

 تا وقتبکه .دارند که از سرنگونی در صورت جلوگيری به عمل می آيد که کرزی با يک شخص عامل تعويض گردد
مبارزه در برابر تروريزم ی مشکوک باشد، حکومت در دست مافيای مواد مخدر، جنگساالران و ديگر چهره ها

  .گرددنمی مؤفق 
مسؤليت بدوش گرفتن امور . کرزی ختم کردرا به پای ی افغانستان بد بختی ها  تقصيرمطمئناً  علط خواهد بود همه

نظر يک اکثريت از . مده بتواندآ بربهتر  عهدهاين ازافغانستان ساده نبود و ديده خواهد شد که يک رئيس جمهور ديگر 
 به اين سو در رأس کشور قرار دارد، بصورت رقت انگيز به ناکامی مواجه ٢٠٠١ کرزی که از سال ،بزرگ مردم

از اينکه و ضع اقتصادی شان با وجود ميليارد ها دالر کمک ها از خارج بهبود حاصل افغانها مايوس هستند . گرديد
طالبان قسمت های زيادی مناطق جنوبی وشرقی را . ر شده استهمچنان وضع امنيتی نسبت به قبل بحرانی ت. نکرد

 مرکز  ديده می شود که امن بود نيز نفوذ کرده اند، و همۀبرای بار نخست در شمال کشور که منطق. در دست دارند
  .کابل از حمالت و بمباردمان غوغا برانگيز کنار مانده نمی تواند

  

  مطمئن ساختن قدرت
يع که از کاتب دفتر شروع شده و بمنزل های باالی دستگاه دولت می رسد و  کرزی بآلخره فساد وسِ به اساس منتقدين

 پريزيدنت کرزی .ه دليل عدم اطميان در قدرت نيستن مردم را نسبت به ديموکراسی خدشه دار می سازد، يگاۀعقيد
يا  لت جاداده وبرای تحکيم قدرت خود در سال های اخير اشخاص بی کفايت و جانيان را به تعداد زياد در دستگاه دو

، بزودی منمايندرا به شدت از اغراض خالی  وزرای که کوشش داشتند دپارتمت خود. به حيث والی مقررکرده است
 قانون ندارند زيرا از ضعف آن مستفيد می ِ  دولتۀباقی کسانی مانده اند که هيچ عالقه به تقوي. برطرف گرديدند

در قاچاق مواد ،  با مليشه های خود زير فشار قرار می دهند در قسمت های وسيع کشور جنگساالران مردم را. گردند
، به اساس نظر مشاهدان، جوان های پشتون را به دزيا یمايوسياز اين لحاظ . مخدر و ديگر جنايات دست دارند

  .آغوش طالبان می راند
قربانيان مردم ملکی  زل وعساکر خارجی در تالشی های مناعدم رعايت از نظر افغانها،  ، های مردم همزمان بدبينی

 % ٤٠ شمار قربانيان ملکی در سال اخير تقريباً  با يو ِانقرار منابع . در حمالت نظامی ، روز بروز بيشترمی گردد
نسبت به همه سال های ديگر م تلفات مردم ملکی ٢٠٠٨ به اين اساس در سال . نفر ارتقا يافته است٢١١٨به ازدياد 

ولی همچنان شمار . گرچه نصف اين کشته شدگان قربانی دست باغيان بوده اند . بيشتربوده است ، طالبانبعد از سقوط
کوشش داشته اند تا  ، شانۀ قرار گفت،قربانيان ملکی در اثر حمالت نظامی نيز باال رفته با آنکه قوای ناتو و امريکا

  .مردم ملکی از تلفات کنار بمانند
  

  ازدياد تنقيد به واشنگتن
 امريکا شناخته می شود، نسبت حمالت غير ۀ کرزی که از طرف بسياری افغان ها به حيث دستنشاندرئيس جمهور

 امريکائی ۀوبی فايد" رفتار بی هدف "در مورد  غضب خود را ،عمدی قوای خارجی در ماهای اخير زير فشار آمده 
ً  ابراز داشته است  مانند اظهار داشت که امزيکا خود با عدم  او درين اواخر در برابر رسانه ها دشنام .ها مکررا

در بر قربانيان زياد بی گناه که حمالت امريکائی ها . مراعات در برابر مردم ، مسؤليت خرابی اوضاع را بدوش دارد
  . زمينه را بری کسب قدرت طالبان مساعد ساختداشته اند ، 

ممکن هولبروک . ا پشتيبانی می کند يا خير آگست کرزی ر٢٠ ۀهنوز معلوم نيست که واشنگتن در اتنخابات پالن شد
ماتوم داده و تقاضا کرده باشند تا در ، به کرزی اولتيمانند جوبايدن معاون رئيس جمهور که شروع سال در کابل بود

دادن يک ترجيح .  اقداماتی به عمل آرد در قاچاق مواد مخدر،مورد فساد اداری و دست داشتن مامورين بلند رتبه
رقبای کرزی از اصول رهبری . اران زياد سابق گرزی نيز کانديد خواهند گرديدهمقط. تهديد می کند  نيز کانديد ديگر

دردولت وی ناراض هستند مانند وزيرسابق ماليه ، اشرف غنی ، وزير سابق داخله علی احمد جاللی و وزيرسابق 
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يت خود را محبوباو امروز در افغانستان چنان .   کرزی بيشتر است نسبت بهقرار معلوم چانس اين ها. خارجه عبداهللا 
  .که با يا بی پشتيبنی امريکا انتخاب نخواهد گرديد از دست داده است

  
  نپايا

  
  
  
  
 


