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 ۷۱/۳۰/۲۳۷۲                   دیپلوم انجینر کریم عطائی

  ۲۳۷۲مارچ  ۷۱ ،شپیگل آنالین

 غانستانبیالنس تلخ اف
 کرزی با امریکا قطع مناسبات می کند

 راپورتر حسنین کاظم از اسالم آباد

 

 
 

رئیس جمهور کرزی تقاضا دارد تا عساکر ناتو  ،جنون آنی یک عسکر امریکائیدر چهار روز بعد از کشتار چند افغان 

به کمپ های خود برگردند و قبل از موعد کشور را ترک گویند. همزمان طلبان مذاکرات خود را با امریکا به تعلیق 

 قرار دادند. ماموریت در دامنٔه هندوکش به ناکامی انجامید.

 

غیر مناسب سپری می گردید. اواسط  بسیاروقت انستان در روزها وهفته های گذشته خاصتاً برای عساکر ناتو در افغ

روز یک شنبه  ;جلد های از قرآن را سوختاندند -قراریکه شیده می شود –فبروری عساکر امریکائی در قرار گاه بگرام 

 من جمله نه طفل و سه زن را تیرباران کرد. ،نفر ۷۱شبانه  زمهٔ ضمن گیک افسر امریکائی در حالت جنون آنی 

 

ن دلیل که ینها بی هوده تقاضا دارند این مرد در افغانستان به محاکمه کشانیده شود: اردوی امریکا وی را به اافغا

 . به کویت پرواز دادند ،و دیگر عساکر ناتو را به خطر مواجه می سازدو اموجودیت وی در افغانستان امنیت 

 

 ،صدای ما به گوش کسی نمی رسد ،از اهمیت برخوردار نیستچنین پیغام را درک می کنند: نظر ما  اقدام افغانها از این

کافیست. ما باید ببینیم که  ئیس جمهور کرزی به شپیگل گفت "اینما ارزشی نداریم. یک نفر از همکاران نزدیک ر

 "را بهبود بخشده باشد.وضع نسبت به اینکه  است حضور ناتو در افغانستان ضمناً  ضرر زیادتر رسانیده

 

 اصرار دارد تا عساکر خارجی قبل ازوقت کشور را ترک گویندکرزی 
امریکائی اعتماد بین افغانها و عساکر خارجی را متضرر کرده  عسکرتوسط یک کرزی توضیح کرد که کشتار افغانها 

 است. "باید کوشش های نهائی به عمل آید تا همچو واقعه تکرار نشود."

 

قوای پالن به عمل آید. الی حال پیشتر تا خروج عساکر یک سال ایستادگی داشت ناتو از همین لحاظ روز پنجشنبه 

کشور را ترک کرده باشند. رئیس جمهور در کابل عقیده دارد که  ۲۳۷۲هزار عسکر الی سال  ۷۰۳این بود که ائتالف 

قوای امنیتی افغان  ۲۳۷۰به صورت فوری عساکر ناتو قریه جات را ترک گفته به قرار گاه خود مراجعه کنند. در سال 

 مسؤولیت کلی را در دست خواهند داشت.

http://www.spiegel.de/video/video-1184793.html
http://www.spiegel.de/video/video-1184793.html
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اظهار داشت. " هردو  ،که درکابل بود ،لئون پانیتا ،رئیس جمهور نظر خود را به وزیر دفاع ،یک سخنگوی کرزی گفت

خاتمه ۲۳۷۲عوض  ۲۳۷۰قطعات بین المللی به قوای افغان در سال امور امنیتی از پروسٔه تسلیمی  ،طرف باید بکوشند

 ما حاضر هستیم مسؤولیت کلی امنیتی را همین حاال بر دوش بگیریم." یابد.

مذاکرات با امریکا را نیز به تعلیق قرار دادند. افراطیون در سایت بروز پنجشنبه همچنان طالبان اسالمی افراطی 

متداوما ً شرایط جدید می انترنتی خود اظهار می دارند که امریکائیها " بوالهوس و غیر شفاف " هستند. امریکائیها 

 تراشند و به این وسیله اساس مذاکرات را تغییر می دهند.

 

 ردوجود نداانتقال ستراتیژی خالصانٔه 

یک بیالنس بسیار  ،عساکر ناتو و صدها هزار به قتل رسیدگان افغان هزار ها کشتهٔ  ،بعد از ده سال جنگ در افغانستان

. غربی ها به صورت عموم و عرض وجود می کنند قویتر از گذشته ،تلخ است: طالبان که باید خلع سالح می شدند

لبان زیاد اکمتر نفوذ دارند. همزمان ط ه امید می رفتاضالع متحدٔه امریکا به خصوص در شکل دادن افغانستان از آنچ

 منتظر چانس خود  ایستاده اند. اقغان تا دندان مسلح و مجهز

 

هرج و مرج و بی نظمی غرق می شود. یک  خروج عساکر غربی دراز که کشور بعد اند از آن نشانٔه همه عالیم 

 وجود ندارد. امنیت انتقال ستراتیژی 

 

در هم به نوعی  ،آنجا چند پروژٔه باز سازی ،همچنان ستراتیژی جدید "رنگ روی عمارت" است: این جا کمی تمرین

 ،در افغانستان باشداه صلح همین رراگفکر می شود همه امور درست است. با اینها  ،یک محیط خوش آیند با مردمجایی 

 امور هستند.هم قبول نمی کنند که وظیفه دار این  یهمان کسانضمنا ً

 

 دارد: امکان ولی در امریکا در سال جاری انتخاب رئیس جمهور در پیش است و باید نتائیجی دیده شوند. دو انتخاب 

رد. به خروج قوا شروع ک بسیار سریعباید  ممکن است همچنان تا جائیکه یا -۲ ،یا تمام کوشش شدیداً تقویه گردد -۷

که در ماموریت افغانستان سهیم است از نظر سیاسی قابل تطبیق نیست. به این صورت  یدر هیچ کشور -۷انتخاب 

شاید با  ،اجرأ گردد ۲۳۷۰می ماند. تقاضای کرزی مبنی بر اینکه سپردن مسؤولیت امنیتی در سال  -۲صرف انتخاب 

ممکن  ،هور معلوم می شودمانند یک اقدام غیر منتظره از طرف رئیس جمآنچه آن هم از طرف واشنگتن پذیرفته شود. 

 بسیار به خوبی با وزیر دفاع امریکا مذاکره شده باشد.

 

نزد طالبان چنین تلقی خواهد شد که برنده می باشند. از همین لحاظ موعد صرف پروبلم این است: یک خروج پیشتر از 

" ما گمان  :پنتاگون گفتنگوی سخ  George Littleمنابع رسمی امریکا برای تقاضای کرزی اهمیت زیاد قایل نمی شود. 

تا هرچه زودتر به هدف یک افغانستان کامال ً مستقل نایل آید. در  ستا می بریم که بیان او عالقٔه شدید کرزی را باز گوه

گفتاری  ،که باید در نظر گرفته شود" برلین فهمی برای بیان کرزی نشان داده نشد. " ما در داخل ائتالف تعهداتی داریم

 .آلمان است از طرف وزارت دفاع

 

تسلیمی  ،روز پنجشنبه در بروکسل گفتسخنگوی ناتو  ، Oana Lungescuناتو در جواب تقاضای کابل گفته است: خانم 

فیصله می شود. در اجتماع سران ناتو آخر ماه می در شیکاگو  ،در افغانستان امنیتی به اردو و پولیسکامل مسؤولیت 

به افغان ها جریان داشته  ،انتقال صالحیت قوای بین المللی ایساف که از طرف ناتو رهبری می شود ،گوینده عالوه کرد

تی را هرچه زود تر برسند تا مسؤولیت امنی یبه موقعیت قوای امنیتی افغان  ،و در حال پیشرفت است. "ناتو مصمم است

 عهده دار گردند."

 

 امریکا الی امروز افغانستان را نه فهمیده است اضالع متحدهٔ 

یک چانس داشتند. افغانهای شهرنشین و تحصیل کرده برای امریکائی ها سمپاتی )خوشبینی( دارند  اضالع متحدٔه امریکا

زیاد نیست. خاطره  ،و کمک به طالبان در مناطق دور دست و طبقات بی سواد دهاتی آنچنان که در غرب فکر می شود

هنوز  ،و فیلم و هر آنچه از غرب خوشی می آفریدمنع موسیقی  ، ۰۳وحشت آور حکومت طالبان در سال های های 

 فراموش کسی نشده است.

 

کرده های طالبان را روپوش می کند. چندین  ،به وقوع پیوسته اندگذشته  یسالها ولی اشتباهات امریکا آنچه در ماها و

همیشه  گروپ افراطیون از هوا مورد آتشباری قرار گرفته و نابود شده اند.مرتبه یک جمعیت عروسی به حیث یک 

خانه های مردم بی گناه از طرف  ،توحین می گردیدند ،تکراراً افغانها در پسته های کنترول که همه به چشم سر می دیدند



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

هنوز امروز هم  ،ده و بدون حقعساکر در تاریکی شب تالشی و نابود می گردید. هزارها نفر با اتهام ترور گرفتار گردی

 در قید استند. صدها نفر در محابس امریکائی در افغانستان

 

 ،افغانها را به حیث سپورت می کشتند و با جسد عکاسی می کرند"  Kill Team" ،چندین مرتبه قران سوختانده شده است

 ،اداری که سرحد ندارد تنقید می کند که خودعساکر امریکائی به اجساد طالبان ادرار می کردند. و بازهم غرب از فساد 

می کند که بسیاری از افغانها اورا نه تنها نیز همزمان کرزی را کمک کرد و کمک را تلف  یمیلیارد ها ،به گفته افغانها

دست نشانده امریکا می خوانند بلکه نمونه از فساد اداری می دانند. در سال آینده قوای به این بزرگی کوچ کرده نمی 

می شود برای دیده خارجی به بعد نیز حضور عساکر  ۲۳۷۲اند. ساسیتمداران کشور های ناتو اطمینان می دهند که از تو

 اینکه افغانستان تنها گذاشته نخواهد شد.

 

مشاور کرزی می رسماً در حکومت افغانستان گفته می شود که کشور خود مسؤولیت را قبول کرده خواهد توانست. 

گفتند؟ کی را خوش آمدید خواهند افغانها . خواسته شود به هیچ صورت از امریکا نخواهد ،باشداگر کمک ضرورت گوید 

 باشد. شاید امیرات عربی یا ترکیه

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


