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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  م٠٩/٠٤/٢٠١٠                       ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  فضای مکدر بين کرزی و اضالع متحدۀ امريکا
  رئيس جمهور افغانستان متحدين غربی را با ُپرگوئی های ال يعنی و مالمتی ها نا راحت می کند

  
مهور افغان به کمک و قطعات با آنکه رئيس ج. به نقطۀ نزولی خود پيوسته استروابط بين و اشنگتن و حامد کرزی 

  .نظامی از غرب محتاج است بر متحدين خود با اضافه گوئيهای غير عادی تاخت و تاز دارد
  

  
  کرزی و رئيس جمهور امريکا اوبامه 

   مارچ درکابل٢٨ خبتاري
  

  شپالينگر، دهلیآندری آ : راپورتر
  

بعد از اينکه رئيس جمهور افغانستان، . يده استروابط بين و اشنگتن و متحد آن حامد کرزی به يک نقطۀ نزولی رس
حامد کرزی، هفتۀ گذشته به امريکائی ها و اروپائی ها يک سلسله مالمتی ها را متوجه ساخت، روز سه شنبه يک 

  . فکر می شود می در واشنگتن١٢پذيرائی کرزی بتاريخ روی فسخ نطاق بارک اوبامه اظهار داشت، که 
  

  نظر غيرعادی توطئه
کرزی، در يک پروگرام تلويزيونی اعتراف کرد که در انتخابات رياست جمهوری در ماه آگست تقلب خير، ابه پنجشن

دستبازی های   بی با متحدين غربی و يونو او اظهار داشت که . شديد به وقوع پيوسته ولی خود را مسؤل آن نمی داند
همچنان رسانه های خارجی با راپورهای غلط در . حد در انتخابات دخالت داشته تا حکومت وی را بی ثبات سازند

در نهايت امر اضالع متحدۀ . اين چنين مالمتی ها کالً  مضحک استبه نظر راپورتر . اين توطئه کمک کرده اند
  .امريکا و اتحاديۀ اروپا به اين معنی مالمت گفته می شوند که نمايش تقلب کرزی را دير وقت حوصله کرده اند

 هزار ١٢٠در صورتيکه او گفت، . ای محافظ بين المللی ايساف را بی درنگ به باد تنقيد گرفتمتصل آن کرزی قو
مقاومت ملی در « خيره می گردد  و از عسکر خارجی در يک کشور مستقرباشد خط فاصل بين همکاری و اشغال 

کرزی تنها . راحت کننده خوانديک نطاق حکومت در واشنگتن اين تذکر را شديداً  نا. اخطار داد» برابر اشغال کنندگا
در قندهار که نظامی ماه جون را ت  عملياردريک اجتماع بزرگساالن در قندهار هفته يخا نکرده ء اين گفتار اکتفابه

 هبعد تر يک نطاق کرزی منکرشد از اينکه اين کلمات جنبۀ تهديد داشت. به موافقت اقوام موکول نمودبايد اجرا گردد، 
در يک مکالمۀ تلفونی با و زير کرزی .  کندصرف خواسته است به همکاری های بهتر اشارهرئيس جمهور . باشد

 گفتار خود را چنين تبرئه کرد که او خواسته است از رسانه های غربی در مورد راپورهای سؤال خارجه کلينتن
  .برانگيز انتخابات تنقيد کند نه از اضالع متحدۀ امريکا

  
  کلمات واضح اوبامه

ً  به ) ٢٠٠٩جنوری ( ماموريت رياست جمهوری اوبامه از شروع به اين سو روابط  بين امريکا و کابل واضحا
ً  مانورهای سؤال بر  هدر حاليکه سلف اوبامه، بوش با کرزی به حيث يک رفيق رفتار کرد. سردی گرائيد و قصدا

به رئيس جمهور کرزی تفهيم نمود که او وی را ابتدأ انگيز سياسی وی را ناديده می گرفت، ديموکرات جوان از 
  .  از راه حل می بيندی از مشکل و نه قسمتیقسمت
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 تصادفی ، به نظر اشخاص وارد موضوع،گفتار های تازۀ کرزی چند روز بعد از يک سفر ناگهانی اوبامه به کابل
که اوبامه وی را علناً  متوجه امور  است  پنداشتهتوهينبه خود رئيس جمهور افغانستان عميقاً  قرار معلوم  .نبوده است

 اقدامات  جدی تری را در برابر فساد اداری و خويش خوری بکار  تاتقاضاکرد،بدون غلط فهمی از وی و نموده 
  .گيرد

قوای ايساف اميد دارد بعد از هشت سال جنگ در برابر طالبان . بحران تازه دريک وقت غير مناسب واقع گرديد
ليکن مؤفقيت در عمليات جنوب کشور و هم چنان باز سازی اقتصادی که شديدًا . است  پيش قدم باشدبآلخره توانسته 

 قرار  شرط اساسی رابه دان احتياج است و ايجاد ساختار های دولتی ايجاب همکاری بين کابل و جمعيت بين المللی
  .می دهد

  

  سيگنال به مردم وطن
آلخره به مردم افغانستان می خواست نشان دهد که دست نشاندۀ اربی بکرزی با گفتار تازۀ خويش بر ضد متحدين غ

 و اما در را به غرب متوجه می کردهمه نارسائی ها در افغانستان او در گذشته به خوشی مسؤليت . امريکا نيست
می خواست آنچه او . تهمت توطئه می بندد، پيچيدگی ها را تازه به سطح باالتر ارتقا بخشيد» خارجی ها«حاليکه به 

 مانند مرمی ای ، او بر متحدين می تازد در حاليکه از نظر سياسی و نظامی محتاج آنها بوده.براه باندازد معلوم نيست
  .است که به پای خود فير می کند

 ابراز در کنفرانس ماه جنوری افغانسنان در لندن متحدين غربی يأس خود را در مورد فساد و عدم کفايه ای حکومت
فی السابق دفاع می کند زی کماکر.  ازدياد بخشيد که سود مند تمام نشد"ايه شانمحرد تحت ال شاگ" فشار را بر وداشته

از اينکه جنگساالران سؤال بر انگيز و بارون های فساد پيشۀ قاچاق مواد مخدر که در اطرافش قرار دارند و در 
  . کنندکل اختيار استند اعتبار حکومت وی را تخريبواليات هنوز هم 

ً  بر او نفوذ داشته باشند،نظر به احتياج نظامی و اقتصادی کرزی  ،ليکن چنين معلوم می گردد.  بايد متحدين اساسا
يک دپلومات امريکائی . رئيس جمهور به يقين عقيده دارد که او قابل تعويض نيست و شايد هم بکلی غلط نباشد

غير خوش آيند قرار داريم به ما امروز دريک موقف « : درکابل چندی قبل وضع را درست چنين توضيح می دارد
  .» می شود"گادی رانده" نه با او ونه بدون اوکه اين معنی 

  
  پايان

   
 
 
 
 
 
 
 


