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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 لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٤/١١/٢٠٠٩                                انجينير کريم عطائیديپلوم 
  منابع بين المللیاز 
  

  در همکاری مجبوری با کرزی راضی گرديداوبامه 
   بعد از اشتباهات مختلفشروع مجددبرای يک کوشش 

  
های سابق کوشش . از ماليمت کار می گيرداوبامه در برابر رئيس جمهور سابق و جديد افغانستان ، کرزی، حکومت 

  . نيستدر اعمال فشار به نتيجه نرسيد زيرا با واقعيت همنوا
  

  
  بری، ، آيکنآنکشورکلينتون وزيرخارجۀ امريکا با سفير ميرمن 

  در ميدان هوائی کابل
  

  واشنگتنامان ، بيت 
  

که او ضمن  را احاطه می کند يکی هم اين است ،يدناب  بيرون گراه،جمع طنز های که معاون رئيس جمهوِردر 
 يدناب گرچه .در ميز غذا تنها گذاشت  را در قصرش رئيس جمهور کرزی دستمال را گذار کرده و ،صرف طعام

معاون رئيس جمهور ولی عدم رضايت خاطر به حيث نه و کابل بود مهمان آنوقت به حيث يک سناتور شناخته شده 
در واشنگتن مالمت می گردد که فساد و عدم مؤثريت را  کرزی .دوام کردمعاونيت الی اشغال وظيفۀ وی از کرزی 

  . دامن می زند تا حضور امريکا را در کشور تخريب نمايد
  

  بيش از حد همکارتخمين 
صرف . فق نخواهد گرديد به مايوسی تبديل شدمؤۀ دوم رياست جمهوری ر بدست آوردن يک دو دراميد که کرزیاين 

کلينتون وزير ميرمن . ، کرزی به مقامش پاينده شدهمراه بودانتخابات با شک و ترديد های پروسۀ نظر از اينکه 
    ازقبل . جمهوری ، شرکت نمايد به کابل سفرکرد تا در مراسم تحليف کرزی برای يک دورۀ دوم رياست هخارج
به کرسی اهداف واشنگنتن را داشت نبود که به حيث آخرين شخصيت امريکائی کوشش کسی ، ريچارد هولبروک وی

  .کری بلکه سناتور ،بنشاند
، کری. که با کرزی پيش آمد نيک نداشته استاين شهرت را کسب کرده  نمايندۀ خاص اوبامه ،هولبروک همچنان
 رياست بايدنبعد از او .  در جملۀ حوصله مندان به شمار می رود رياست جمهوری ديموکراتها برای قبلیکانديد

   . گرديده استکميسيون خارجی سنا را عهده دار
 ساعات های زيادی را با نوشيدن چای و گردش در باغ قصر صرف نمود تا کری« : می نويسد" واشنگتن ُپست " 

رقيب کرزی از شرکت در دورۀ دوم امتناع ورزيد  چون .رضايت کرزی را در قبول دورۀ دوم انتخابات حاصل دارد
  . تحقق پيدا نکرد کرزیيتالذا رض



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

شيشه شکست که نه تنها در برابر کرزی چيزی بدست نياورد بلکه آنقدر  ادارۀ اوبامه "واشنگتن ُپست " به اساس 
طريق آشتی آميز را اختيارکرده و ظ ، از اين لحا وزيرخارجه،کلينتون ميرمن .پاک کاری آن حتمی پنداشته می شود

راپور می دهد، امريکائی روزنامه . نا راحت کنندۀ کرزی که حياتش به خطر مواجه است، فهم نشان دادبرای موقف 
  .» که قدرت کرزی را در کشورش از حد بيش تخمين زده بودندها ضمناً  فهميدند

  

  تفاهمقلت 
به آخر ماه آگست، متصل به انتخابات، ، جنرال مک کريستال،  در کابلقوماندان امريکائی  را کهموجودیليست 

است که قطعات خارجی فاقد پرسونل ملکی و معلومات آمده اين ليست  در . آيد داشته است، به ياد میلواشنگتن ارسا
به نظر مک کريستال افغانها .   محسوس استیاين کمبود تا در جه های بلند سياس. می باشدلک ـدر مورد مردم و ُم

گفتۀ جنرال اشاره به اشخاصی ميباشد که  اين . داشته باشند را خوانده شدهِ انمهمان احساسخارجی ها در برابر بايد 
  .)بايدن (می گويندترک به غضب ميز طعام را 

 بقت دارد که کرزی رئيس جمهور افغانستان است و رئيس جمهور خواهدمطا اين واقعيت  بهموقف واشنگتنتغيير 
 در اين صدد است تا  به اين سواز هفته های زياداوبامه . ندارندهمکار ديگر را انتخاب چانس  و امريکائی ها ماند

اين  .تهيه نمايد را برای رسيدن به اهداف خود  خويشضرورت های بايدمعيار  به چه چه نوع وبداند که امريکا 
و ديگر گروپ های تروريست قاعده لتا به ا دبه قدرت دست نيابنبـل کا در  دوبارهکه طالباناين از  انداهداف عبارت

  .دنشوداده پناه 
قبل  ،در نظر است تا اقالً  يک مرتبۀ ديگر. اوبامه تا حال هشت مرتبه شورای جنگ در افغانستان را داير کرده است

 در جملۀ بايدن. نيز داير گردد ،ارسال گردند قطعات بيشتر به چه اندازه ،از اينکه رئيس جمهور به فيصله برسد
 در نظر کشوردر ثبات ايجاد  بدون اينکه ،از توسعه گرفته شودطالبان جلو  کافی است ،است که دليل می آرندکسانی 
  .هستۀ امنيت امريکا در پاکستان قرار دارد و نه در فغانستانيده دارد که عق بايدن .باشد

  

  منزل شخصیدر نظمم 
و مک کريستال امکان پذير می داند، ابتکارات نظامی را که طالبان بدست آورده اند دوباره از آنها گرفته  ،برخالف

ود در منزل رار داده شوند تا خنمی پذيرند، بطور ميان زمان در موقف قرا  افغانها که شمار زياد از ايشان طالبان
صورت مک کريستل توصيه می کند تا با صاحب فعلی خانه ، کرزی، مناسبات دوستانه  بهر .شان نظم را ايجاد نمايند

  .در پيش گرفته شود
  

  پايان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


