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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

   ٠٦-١٢-٢٠١٠ نيته                               ديپلوم انجنيرکريم عطائی
  ٠٢/١٢/٢٠١٠آنالين شپيگل 

  اسناد امريکا در مورد کرزی
 "Paranoiaپارا نويا "با رئيس جمهور 
  سوزان کولبل: نويسنده

  

  

  
ۀ اکنون تلگرام های فاش شد.  بين رئيس جمهور افغانستان، کرزی، و اضالع متحدۀ امريکا عميق استناساز گاری ها

که چطور اضالع متحده اين و  در پيچدگی های آيندۀ کشور، در نقش وساطت مخفی عرب های سعودی سفارت
  .، روشنی می اندازندان ها رجوع می کندآلممايوسانه به 

  
 رهبر افغانستان، حامد کرزی، به حيث يگانه . و کمتر از دوماه به انتخاب رئيس جمهور مانده است٢٠٠٩ماه جوالی 

اين رهبر در برابر معتمدين . کانديد برای يک دورۀ ديگر شناخته می شود ولی مناسبات وی با امريکائی ها سرد است
  .ن امريکا به قهر از قدرت حامی خود تنقيد می کندو نمايند گا

  
کرزی عقيده دارد که : " سفير امريکا در کابل، کارل آيکنبری، سيگنال خطرمی بيند و به امريکا تلگرام می دهد

 در برابر  رااو همکاری جدی اضالع متحده.  در افغانستان از دست داده اند راتصور اهداف حقيقی خودامريکائی ها 
اين پشتون :  سؤالی است در مورد صداقت و وفاداری،برای کرزی برعالوه." ستان به شک و ترديد می کشاندانافغ

او فکر می کند . مغرور معتقد است که امريکائی ها شخص ديگری، عبداهللا عبداهللا رقيب وی را، در نظر دارند
ه ماه به اين سو تقريباً  قصرخود را هيچ ترک رئيس دولت از لحاظ امنيت از ن.  ديگر اورا نمی خواهندامريکائی ها
 ،که برايش توضيح می دارندوسخن چينان دربار جهان روی مکالمه با مراجعين تصويرتصور کرزی از . نگفته است
  .ه می گذرد، استوار استدرکشور چ

  
روع ماموريت و به صورت دراماتيک بعد از شنزاع با امريکائی ها آغاز خود را از شروع دوران بوش گرفته 

 جمهور جديد سيرئکرزی مشکالت داشت وقت برای کنفرانس های ويديوئی با . ه استبارک اوبامه عميقتر گرديد
هم چنان با نمايندۀ خاص اوبامه برای . امريکا به دست آرد، در حاليکه با جورج دبليو بوش هفته وار صحبت می کرد

  .، مناسبات روشن نيستمنطقه، ريچارد هولبروگ
  
اين ارزيابی، تصوير يک  .فير آيکنبری در مورد کرزی يک ارزيابی چند صفحه يی روانی ترتيب داده استس

 يندهآکه " شخصيت ضعيف" کرزی بين يک  . گرفتار شده است"ئهتصورات توط "  به"پارانويا"که از دولتمرد است 
کشور را از تجزيه " يک قهرمان ملی "را به حيث که خود" ند سياست مدار ِر" و يک را در عقب خود فکر می کند

  . می کند، در تزلزل استظتوسط پالن های  عبداهللا  رقيب سياسی اش و همسايگان وهم امريکا حف
  

    " به جادۀ يک طرفه می انجامدتبرای عبداهللا همه امکانا"
اين تلگرام ها . بر می گيرد را در انافغانستموضوع  و يا هم منحصراً  به  هزار تلگرام سفارت امريکا ١٩تقريباً  

بر آن دارند پلومات های امريکا کوشش ييک شکست مفتضحانۀ سياسی را فاش نموده و نشان می دهند که چطور د
  .در دست دارد، روشنی می اندازندکی نکه سرکالوه را ي و ا"بافت جرافتاده" آنها بر نقش متحدين و .حاکم باشند

  



  
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليغان جرمن آنالين اف ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ  په 

 امريکائی ها، کرزی را به دورۀ دوم انتخابات ٢٠٠٩ سال گستآ است جمهوری در ريمناقشه انگيز بعد از انتخابات
در .  بردند میاز همه بيشتر حمايت کنندگان کرزی به پيمانۀ زياد به تقلب دست. بش، عبداهللا مجبور می سازندـبا رقي

  .برای نجات از شکستش خود را کنار کشيد اخير عبداهللا
  

مانند يک مسابقۀ ذهنی است، تو يک سؤال را درست جواب داده يی و خواهی موضوع " :تحليل کرزی چنين است
   ".توانست مؤفقيت را در جيب داشته باشی يا تو ريسک را بر دوش گرفته همه دار وندار را به سؤال اخير می گذاری

مساوی است او : " ل تکتيک امراهللا صالح رئيس امنيت در اثنای طعام شام با سناتور امريکائی، ريچارد بور، در کاب
  ."چه می کند؛ برای عبداهللا همه امکانات به جادۀ يک طرفه خاتمه می يابد

  

   ل فاصله داردب از کاانافغانست  واقعیقدرتمرکز 
 مشروعيت انتخاب سيلهوبه اين : عقب نشينی کنداز مناقشات به کرزی آنگاه ضرر نهائی را می رساند که عبداهللا 

بهبود او  و قدرت حمايه کننده  را اين رويداد مناسبات بين رهبِر در حال سقوط.ر می ربايدواقعی را از رئيس جمهو
  .نمی بخشد

  
که همبستگی شان به روستائی ولی  بنياد واقعی قدرت در افغانستان اکثراً  دور از پوکر سياسی درکابل، در نزد اقوام 

يک  در  نظراين. ه بهترين و جه پشتيـبانی می شوندولی در آن جا کرزی ها ب. مشکل قابل نفوذ است، قرار دارد
تفصيالتی در بر  از همه بيشتر از نقش برادر ناسکه و جوانتر حامد کرزی، احمد ولی کرزی  درج است کهتلگرام
  . دارد

  
     طالبان، تحرک جای اساسگذاری ،در واليت جنوبی قندهار، واليت آبائی رئيس جمهوردر راپور آمده است که 

احمدولی کرزی که .  يک ارستوکراسی نيمه مدرن را پايه گذاری می کند، پوپلزائی، در رأس حامد کرزیماندود
کرزی ها را " فضای نفوذ "داو کوشش دار. شبکهاين است در عنکبوتی جر يک رستوران در شيکاگو بود، يوقتی من

 است برای هرنوع اموال و یراه  چهار،شهر قندهار در نزديکی سرحد پاکستان".  توسعه بخشد"هرچه بيشتر
 و همچنان زمين  دالر در به دست آوردن فرمايشات ائتالف غرب به مبالغ مليونها،اقواماين شهر در . تدارکات نظامی

به عقيدۀ امريکائی ها، احمد ولی با پشتيـبانی اقتدار برادرش رئيس جمهور، اعضای . و قدرت با هم رقابت دارند
  .صاحب جايداد می سازد" قانونی و غير قانونی"به صورت  فاميل و رفقای خود را

 

  ها به محکمه کشانيده شوندهيکل مفسدترين 
ی   کمپنی های امنيتی، ساختمانی و ترانسپورتۀسخن از بزرگترين بودج: يک دپلومات امريکائی از کابل می نويسد

منحصر به  الی انکشاف - سرک های حلقوینريمنفعت ترين و معلومدار کنترول غير قانونی مهمتاما هم در مورد ُپر
ست های مهم را در ـُ پ در آنهاپوپل زائی ها: "  در ميان است که،در شرق شهر قندهار"  مينهعينو"فرد شهرک 
  ". اختيار دارند

  
.  با امريکائی داخل صحبت شودبه نظر می رسد" عالقمنداما  دست پاچه" ولی احمد ،دريک مذاکره با نمايندۀ سفارت

او می . او اين اتهام را که از سالها به اين طرف عميقاً  در معامالت ترياک غرق است، به شدت از خود رد می کند
که ذايقۀ خوراک در است چاشنی "   صرف،در مورد معامالت ترياکها و آوازه " کمپاين" از یقسمتگويد، اين اتهام 

درک درجۀ معلومات ما را در مورد فعاليت خود معلوم است  : " تبصرۀ مهمان امريکائی." شودتحريک انگيزآن 
  ." کندنمی

  
ند برادر همقر قطعات شان در قندهار می خوابا راپور ديدار سفير کانادا از واشنگتن مشعر است که متحدين کانادائی 

ولی امريکائی ها . صرف به اين وسيله می توان در آنجا حق و قانون را پايه گذاری نمود. کرزی را خلع قدرت نمايند
مفسدترين اشخاص به محکمه " اين اقدام حکومت افغانستان که اقالً  :"  می بينند را غامض و پيچيدهۀدر آن مسئل

ها بايد در زمرۀ متهمين قرار گيرند اقربای کرزی و متحدين آن نزديکترين "کشانيده شوند به اين معنی خواهد بود که 
  ."که ما به کمک شان احتياج داريم

  

   هارا به کدام نظر می بينندآلمانامريکائی ها ماموريت 
آنها کوشش دارند سياست ديگری .  آلمان ها در کمپ های خويش نشسته اند، کشور، بالکل درشمالديگریدر آخر 
 آلمان ها کمتر" شبکۀ امنيت" سپت نليکن امريکائی ها به نسخه يا کا . جنوب جنگزده و مفسد در پيش گيرند بهنسبت

سفارت امريکا در برلين .  افغانستان هستند-اين ها بيشتر متوجه بحث های برلين در مورد ماموريت. عالقه می گيرند
 امريکائی ها چطور آلمان ها را در دامنۀ هندوکش به تحرک بيشتر ترغيب  کهدر راپور های متعدد متذکر می گردد



  
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليغان جرمن آنالين اف ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ  په 

برای کانسپت جديد " موافقۀ بزرگ ". عسکر شکستانده شود٤٥٠٠  تعدادهميشه سخن از آن در ميان است که .نمايند
   . بود مذاکرهدر داخل شدن به " یقدم مثبت"  که از ملکی ها حمايه به عمل آيد انلی مک کريستلزجنرال ست

  

  اسطوره های کهنه ديگر درست نيستند
خوش نااه قندز برای شان يکی از قرارگ. امريکائی ها به عساکر آلمان در افغانستان اهميتی قايل نبودند ،در شروع

 گفته می ٢٠٠٦پلومات ها از سپتمبر يدر يک راپور د. آيند ترين کمپ های نظامی تمام ماموريت پنداشته می شود
اطالع رسانی ريسک، به شمول "، "غير مؤثر" ، "سه مرتبه بيشتر مددکاران نسبت به گروپ های جنگی": شود

  ".گزمۀ شب و فاصلۀ دور
  

اسطوره های کهنه از همه : " خوشبين معلوم می شود ديدار از عساکر آلمان در قندز، ديپلومات امريکائی بعد از يک
 گزمه ١٥٠ الی ١٣٠اکنون آلمان ها در ساحۀ داخل مسئوليت شان بين . بيشتر در مؤثريت خود ديگر درست نيستند

با در نظر داشت خرابی اوضاع امنيتی . بتوانددر هفته  دارند و شب بيرون می مانند تا به ساحات دور رسيدگی شده 
  ." آلمان ها در انجام وظيفه هيچگونه تزلزلی را نشان نمی دهندشتهگذدر ماه های 

  
 ٢٠٠٩برای بار اول در ماه می . ليکن برای امريکائی ها از همه بيشتر جنگ در جنوب و شرق در جريان است

  :  خطر آن از طرف ديپلومات امريکائی داده شدسيگنالشتند که  عسکر درجنگ شکايت دا١٩آلمان ها از کشته شدن 
از ...  يکی هم اينکه در شمال شرق سؤال های بی اهميت امنيتی وجود  دارند شامل بودشتهگذدر تخمين های غلط " 

جاتيکه ناراحت کننده است درک کرد، قريه ...  واقعی تدارکات آيندۀ ايساف مورد بحث قرار داشتتهديداتهمه بيشتر 
به توسط عناصر تحريک شورشيان ....  جنوب فاصله ندارند-به اندازۀ انداخت يک سنگ از جادۀ عمومی شمال

  .شده اند که در آنها داخل شدن ممکن نيستتبديل مناطقی 
  

   اخطار می دهداز آزرده ساختن آلمانها سفارت امريکا در برلين 
يک بريگاد جنگی با . سط قطعات امريکائی بايد ثبات بخشيده شود سمت شمال تو. دست به کار می شوند هاکائیيامر

 و يک بتاليون مکمل اکتشافی مستقرمی گردد، قوای خاص بايد در کمپ آلمان ها در مزارشريف کوپترهاهليچند بال 
دردست  امور را  ادارۀبرای قوماندان های ايساف درکابل واضح است که در آينده امريکائی ها درشمال. عالوه گردد

  .دارند
  

ً  هدايت داده می شود آلمان ها را مزاحم نشويد. حاال سفارت امريکا در برلين دخالت می کند هم اکنون از : " اکيدا
برابر هر تنقيد در و  آنها يکی از متحدين مورد اعتماد ما هستند، ،آلمان ها عقيده دارندبرای اينکه لحاظ نزديکی ما و 

 ٣٠٠ در صورتيکه ما پالن های خود را تطبيق می کنيم و .اجراآت خود حساس هستنداز اضالع متحدۀ امريکا در 
 بايد محتاط ،نفر متخصص در مزار شريف می خواهيم بگماريم تا آلمان ها را در برابر تهديد شورشيان کمک کنيم

ما به آن ... يت شمال بپردازنددر تأمين امن که باشيم تا نشود آن برداشت احساس گردد که ما به آلمان ها اعتماد نداريم 
  ."اين قسمت کشور به آنها سپرده شده استعالقمند هستيم  که آلمان ها باز هم احساس کنند که 

  
و مايوسی نه صرف در نزد متحدين غربی بلکه در نزد طالبان نيز بزرگ دارد جنگ دوام که سال ها است اکنون 
 –مذاکرات صلح بين نمايندگان حکومت اولين ای امريکائی  در مورد  منعکس کنندۀ تبادلۀ ديپلومات ه بياناين. است

از زبان رئيس استخبارات عربستان سعودی شهزاده موکرين بن :  درمکه می باشد٢٠٠٨ان در اکتوبر کرزی و طالب
  ".همآهنگی در نزد مشتريکين از کويته با شور وشوق استقبال گرديد:" عبالعزيز گفته می شود

  

  افغانستاناز  عربستان سعودی  ازطرفجستراتيژی خرو
 را در ظرف ماه ها به کمک يک تن از همراهان اوساما بن يدهپسند قيوم کرزی برادر بزرگ رهبر افغانستان ديدار

 عربستان سعودی هيأت چهار نفری از طرف هردو فراکسيون در اخيرماه شاهپادالدن سرشته کرد؛ حقيقتاً  به دعوت 
  :  بهر حال طرفين مذاکره از يک مصالحه زياد فاصله داشتند. رسانيدندهمب ر شام حضورمضان برای صرف طعام

هردو طرف از آنچه انتظار " : فيصللی عربستان سعودی، شهزاده ترکی بنمر استخبارات قب نظر به يک تلگرام آ
  ".از هم پاشيد"همچنان رهبريت طالبان نيز . "برده می شد دور بودند

  
 واقعاً  از لباناطصرف اگر .  نشان می دهد ولی خود دار استگیآمادتان سعودی برای وساطت فاميل شاهی  عربس

، اظهار داشت، ، سميتـزضريال به سفير امريکا در القاعده فاصله بگيرند، طوريکه وزير خارجۀ سعودی بن فيص
  .برای رهبری طالبان باشد) هجرت(جای گريز" عربستان سعودی خواهد توانست 

  



  
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليغان جرمن آنالين اف ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ  په 

    ناتو و اضالع متحدۀ امريکا بايد : رکی يک ستراتيژی برای افغانستان را عرضه کردــُصورت شهزاده تبه هر 
الدن و معاون وی المن الظواهری را شدت   بناوسماب يعقتجا با عربستان سعودی، چين، روسيه و پاکستان يک

امريکائی ها  ." را از دست می دهنددرخشش غير مغلوب شدن" تروريست ها ،اگر اين هردو گرفتار گردند. بخشند
   .خروج را در پيش گيرند" فاتحانه"آنگاه خواهند توانستند 

  
  پايان

  
   

  
 


