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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

                  
 ٢٠٠٩سپتمبر،                     ٣٠         ماللی موسی نظام 

  
  :  توضيح

 
در پهلوی نابسامانی های انتخابات رسوا و بی خاصيت در افغانستان، توسعۀ حالت وخيم و خطرناك حمالت مخالفين 

 مملكت، سياست امريكا در قبال افغانستان هم دولت و بم گزاری ها، منجمله اشتراك خارجيان وابسته به القاعده در شمال
 .دستخوش يك تحول غير مترقبه در دستگاه اداری و پارلمانی گرديده است

طوريكه به ما و شما معلوم است فرستادۀ خاص رئيس جمهور، جنرال مك آريستال در افغانستان بعد از چند ماه 
.  تقديم نموده آه صرف قسمت آمی ازان به نشر رسيده است صفحه به مقامات دولتی۶٠مطالعات، راپوری را گويا  در 

 مينمايد، به اساس يك ال مذآوراز اوضاع افمانستان تهيهگرچه اوباما وعده نموده بود آه مطابق راپوری آه جنر
،  افغان و تقليل بمباردمان های هوائی مضمر خواهد بوداردویستراتيژی جديد آه دران تقويۀ اقتصادی و تربيت بيشتر

اقدام مينمايد، ولی مخالفت ديموآرات ها و دو دستگی درمورد عمليات در افغانستان و ارسال بيشتر عساکر، ويرا مذبذب 
 . و دو دل ساخته است

 درينكه با شكست احتمالی اياالت متحدۀ امريكا در افغانستان، اعتبار جهانی آن متزلزل خواهد گرديد آه برای موقعيت
 قدرت، خفت و ناآامی زيادی را بار خواهد آورد، هيچ جای شكی نيست، ولی بد تر ازان از دست  به حيث يك ابرمذکور

دادن آنترول پاآستان آه دائم از آخور اياالت متحده تغذيه گرديده و با موجوديت القاعده، اسالميست های افراطی و 
ارزش پاآستان در طول . و باالتكليف ساخته استطالبان، که اوضاع آنجاهم در هم و برهم شده، امريكا را بيشتر پريشان 

در . مدت تشكيل آن برای انگلستان و امريكا خاصتًا با اسلحۀ زروی دست داشتۀ آن، زياد ترازآنست آه به تصور بگنجد
 ! حقيقت پاآستان برای آنان بيشتر از افغانستان، از اهميت به سزايی برخوردار بوده و ميباشد

 
                                                     

 ٢٠٠٩ سپتمبر ٢٢                            سر مقالۀ واشنگتن پوست

 
 انتظارشكست درافغانستان؟

مباحثات خودرا درموردمبارزۀ ضد شورش فراموش  معلوم ميشود رئيس جمهوراوباما
 نموده است

يك  ستراتيژی جامع جديد برای " ۀ مهمی آه وی آنرا مارچ امسال بود آه رئيس جمهور اوبامابه يك بيان٢٧فقط 
ستراتيژی مذآور بدون شك بيانگر اين بود آه ."  نشانۀ يك مطالعه ای دقيق در پاليسی" ناميد واضافه نمود، " افغانستان

 اياالت متحدۀ امريكا از بازگشت يك حكومت طالبی جلو گيری نموده و با افزايش قوای عسكری، نظارت بر امور و
 .تقويۀ حجم بنيۀ اقتصادی برای  آن مملكت ميپردازد

ما جدًا نتيجه گيری رئيس جمهور راحمايه نموديم وپالن های ويرا برای ممانعت حملۀ ديگری از جانب القاعده ومتحدين 
  .افراطی آن ضروری دانستيم

يكشنبه اظهار نمود آه وی يك نظر بنابران آمی تعجب انگيزبود آه آقای اوباما در يك سلسله مصاحبات تلوزيونی روز 
آيا ما .....اولين سوال اينست" گفت، CNN  وی در"ان آاری برای آن ستراتيژی هستيمما در جري:"دومی درزمينه دارد

 حكومت ملی افغانستان و تربيت بيشتر اردوی ۀاگر حماي” وی گفت، NBC  در"اتيژی درستی را تعقيب مينمائيم؟ستر
   ، بعدًا مـا پيشرفت" القاعدهتــبرای شکس. " ت بعضی از واليات بخصوص، ستراتيژی را پيش ببردافغان وحفظ و مراقب

 .اما اگر چنين نشود، من تنها به بودن در افغانستان بخاطر بودن درافغانستان، عالقه ندارم.  خواهيم نمود
انستان مقرر نموده ماندانی آه وی در افغوی اخيرًا راپوری را از قو. ترديد رئيس جمهور در يك زمان قاطع بميان آمد

است، دريافت نمود، جنرال ستانلی مك آريستال، ميگويد آه امريكا و متحدين آن در خطر باختن جنگ  خواهند بود اگر 
. آنان سعی بيشتر دراستقرار حكومت افغانستان و تقويۀ اردو و حفاظت نفوس افغانستان را بمقابل شورشيان ننمايند

ن خود در واشنگتن، به اين باورند آه اين ستراتيژی ضد شورش يگانه راه رسيدن به جنرال مك آريستال همرا با آمري
 .موفقيتی استكه ايجاب تعهد منابع اضافی، به شمول ارسال هزاران عسكرامريكائی را در سال آينده مينمايد
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حاال . هارگذشته، به همرا دارندجنرالها باورداشتند آه آنها تعهد آقای اوبامارا بعد از مرور پاليسی و تماس با آنها در ب
چنين بنظرميرسد آه رئيس جمهورازصاحب منصبان خويش به شمول لوی درستيز، ادميرال مك ميولن آه هفتۀ گذشته 

  .در مقابل آانگرس امريكا استيضاح گرديد، هم فاصله ميگيرد
، انتخابات رياست جمهوری افغانستان با بعد از ماه مارچ چه تغيری رونما گرديده است؟ طوريكه آقای اوباما اظهار نمود

اتهامات تقلب آغشته گرديده و سواالتی را مطرح نمود آه آيا  اين حكومت ميتواند يك همرا قابل اعتماد  باشد؟ حمالت 
  . عسكر اضافی ايكه بموافقت رئيس جمهور، امسال فرستاده شد، توسعه يافت٢١٠٠٠طالبان با وجود 

دستگاه اداری نظر داده اند آه اگر يك ستراتيژی محدود صرف برای حمله بررهبران القاعده بعضی ها از داخل و خارج 
  .وضع گردد و در عوض برای بقيه مردم تقويۀ يك بنيۀ سياسی و اقتصادی در دآتورين ضد اشراربوجود آيد

  کومتـــر حــاگ. "ش نمودـــ پيش آذشتهـــمشكل است  ببينيم آه چطور آقای اوباما تحليالتی را رد مينمايد آه ماه مارچ گ
آن مملكت  دوباره يك ” وی اضافه نمود، ." افغانستان به دست طالبان سقوط نمايد و يا القاعده را به همين حالت بگذارد

" افغانستان، وی ادامه داد،." پايگاه تروريستانی خواهد گرديد آه ميخواهند هرقدر از مردم مارا آه بتوانند بكشند
جائيكه القاعده و طالبان حاال در صدد هدف گرفتن و " پيچيده  به آيندۀ همسايه اش پاآستان وابسته ميباشدبصورت 

 .تصرف مملكتی هستند آه ملكيت سالح اتمی را دارد
و انكار نمودن .....بر عالوه آقای اوباما گفت، برگشت به حاآميت طالبان، مملكت را محكوم به يك ادارۀ ظالم خواهد نمود

 ".ز اساساست حقوق بشر برای مردم افغانستان ـ مخصوصًا در مورد زنان و دخترانا
برای پيروزی، ما و دوستان ما و متحدين ما،  پيروزی طالبان را بايد برعكس نمائيم و يك حكومت افغان با آفايت و قابل 

 .بعدآقای اوباما به گفتار خودخاتمه داد."  بازخواست را تقويه نمائيم
راپور جنرال مك آريستال بصراحت واضح نمود، ارج نهادن به چنان پالنی، عساآر بيشتر، منابع بيشتر طوريكه 

در صورت شكستاندن چنين تعهدی، خطرات و شكست، هردو را برای اين . وتحمل سالهای بيشتری را تقاضا مينمايد
  ، اگرتــــخواهد داشـــتی را نــحمل و توان قيم جهان تـــ"كه رئيس جمهورآنرا بيــان نمود،طوري.مملكت بار خواهد آورد

  ." افغانستان دوباره به حالت هرج و مرج بيفتد 
 

 


