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 11/70/0711                                                                                           احسان هللا مایار

 در قبال افغانستان امریکا ۀایاالت متحدموقف 
 

نکات مهم مطالب پخش شده در  یبعضروی  " االت متحدۀ امریکایاشتباه مجدد ا" روز قبل زیر عنوان چند 
  از چین به کابل ایاالت متحده  ۀوزیر خارج ،جان کری لعاج سفر بعد از کشافات اخیرندر بارۀ ا رسانه ها

 .تبصره صورت گرفت
ه و کاپی کردآن دو خبر را  ینببازکردم و از  " افغان جرمن آنالین " در پورتال  را اخبار روزمجموع امروز 

نموده و  نظر دارم که در باره مختصر مکثی انتخاب نموده و در ،ز استابروی صفحه ایکه در برابر شما 
وکالی یکی از  ،قای جیم مورنآمصاحبهء خبر اول در . مهان گرامی گذارش دد خوانندگدیظر خودرا از ن  

را که شخصیت با نفوذ در سیاست ایاالت متحده میباشد، مورد  شورای حزب دیموکرات در کانگرس امریکا
  .بحث قرار میدهیم

 :رنشما و این هم مصاحبۀ آقای جیم مواینک 
 

 کرزی تقاضای میانجیگری امریکا در انتخابات را کرد: مورن.ج 
            صدای امریکا: منبع  11/0/0711: تاریخ

مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای امریکا ارشد کانگرس امریکا، در عضو Jim Moranمورن،  .ج
ای حامد کرزی رئیس جمهور ضبحران انتخابات افغانستان به تقاگفت، میانجیگری ایاالت متحده امریکا در حل 

بود که گفت این اظهارات آقای مورن در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور کرزی . افغانستان صورت گرفت
آقای مورن گفت، آقای کرزی . مداخله خارجی ها در انتخابات یک کشور به مفهوم نداشتن حاکمیت ملی است

اگر ایاالت متحده تا این حد به افغانها کمک نمی کرد، . "موقف دوگانه را اتخاذ می کند و تزویر می کند
البان و یا زیر کنترول پاکستان میبود، هر کدام افغانستان ممکن تاکنون زیر پا های روسیه و یا تحت کنترول ط

 ".از این ها می توانستند بخشی از افغانستان را تصاحب کنند
مورن افزود که باعث اذیت و خشم وی میشود که رئیس جمهور کرزی یک نظریه یی تا این حد احمقانه را  .ج

او می داند تنها دلیلی که : "رزی گفتدر مورد به قدرت ماندن رئیس جمهور ک آقای مورن . ارائه کرده است
و تنها راهی که  بخاطر شمولیت ایاالت متحده و دخالت ایاالت متحده بود هوی به حیث رئیس جمهور باقی ماند

بدون هدف و با  افغانستان در آن قادر به کسب ثبات سیاسی و اقتصادی میگردد این است که یک کشور،
نمایندگی از کرزی و به خاطر دموکراسی و بله، ما دخالت کردیم، ما به  .تواضع، برای افغانستان قربانی بدهد

آزادی و حقوق بشر و برای سیاست همه شمول دخالت کردیم و 
 ."این برای من، یک دخالت مثبت است

آقای مورن گفت، امریکا نمی خواهد که رهبریت افغانستان را 
د که می انتخاب می کن  ارزش ها و دیدی را  انتخاب کند، بلکه

داند منجر به صلح و عدالت سیاسی برای تمام مردم افغانستان می 
ما این جنگ را بخاطر داشتن تسلط بر افغانستان به راه . "شود

ما فقط خواستیم وضعیتی را ایجاد کنیم که انتخابات . نینداختیم
مشروع صورت گیرد و همه کس احساس کند که در حکومت خود 

 ."سهم دارند
ت، با وساطت جان کری بحران فعلی رفع شد زیرا هر دو جانب راه بیرون رفت از آن را به نفع جم مورن گف
یک کاندید اگر منحیث رئیس جمهور انتخاب گردد نفر دوم می تواند که منحیث رئیس : "او گفت. شان می دانند

این ." پر قدرت استفکر می کنم هر کدام این نقش ها بسیار مهم و . اجرایی و یا صدراعظم انتخاب گردد
اگر هر  عضو ارشد کانگرس امریکا در حالیکه سیستم پارلمانی را بهترین راه تشریک قدرت خواند، افزود که

یک حکومت همه شمول و مشارکت ملی موافقه کنند، می شود  دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان به تشکیل
 تمخ .از بحرانات آینده جلوگیری به عمل آید
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جداگانه کاپی نموده تا در مورد مهم تلقی نموده و در ذیل را دید بنده دو پاراگراف از مصاحبهء آقای مورن ز ا
 .قضاوت نمائیم تحلیل این مطالبباالی  بدون حاکمیت احساسات

 

 "....آقای مورن گفت، آقای کرزی موقف دوگانه را اتخاذ می کند و تزویر می کند" 
مورن افزود که باعث اذیت و خشم وی میشود که رئیس جمهور کرزی یک نظریه یی تا این حد احمقانه  .یمج

ایاالت متحده تا این اگر": رزی گفتدر مورد به قدرت ماندن رئیس جمهور ک آقای مورن . را ارائه کرده است
البان و یا زیر حد به افغانها کمک نمی کرد، افغانستان ممکن تاکنون زیر پا های روسیه و یا تحت کنترول ط

 ".کنترول پاکستان میبود، هر کدام از این ها می توانستند بخشی از افغانستان را تصاحب کنند
ساختمان سیاسی از بعد از تغییر حامد کرزی آقای  دیده میشودئیکه اتاجمورد نظر آقای مورن بایست گفت در 

 لیو بوشبجورج د رۀادر اددر قصرسفید  یکهمریکا آن قدر و منزلتر ادحزب جمهوریخواه به حزب دیموکرات 
نموده  به بغاوت اقدامخود  ربیدر برابر م  اخیر در دست داشت، قدم به قدم از دست داده و در طول چند سال 

دانه ر  کم خ   متصامی در برابرداشته باشد،  جهاندربایست با حوصله ایکه منحیث یک ابرقدرت امریکا . است
 .نده او تحمل را ترجیح دادسکوت اختیار نموده کرزی قای خودپسندی آانه از یناش
یک واقعیت غیر قابل تردید است، با وجودیکه ایاالت متحده امریکا در ترکیب ساختمان گروه مورد این 

مانده گیر بوز در قید آن تصمیم خود در انتصازرگ گردید که امرباهات بخود مرتکب اشت قیضرورت و عال
ایاالت متحده تا این حد به افغانها کمک نمی کرد، اگر ": راگراف کهجیم مورن را در پی ، با آنهم گفتۀ آقااست

البان و یا زیر کنترول پاکستان میبود، هر کدام افغانستان ممکن تاکنون زیر پا های روسیه و یا تحت کنترول ط
و اخالقاً  ه استمصاحبۀ خود اظهار داشتدر  ".از این ها می توانستند بخشی از افغانستان را تصاحب کنند

 .تأئید نمودانصافاً 
 :یگویدگفتار بعدی بعد آقای مورن که مدربارۀ 

بخاطر شمولیت ایاالت متحده  هبه حیث رئیس جمهور باقی ماند ( م.حامد کرزی ) او می داند تنها دلیلی که وی"
و تنها راهی که افغانستان در آن قادر به کسب ثبات سیاسی و اقتصادی میگردد این  و دخالت ایاالت متحده بود

بله، ما دخالت کردیم، ما به نمایندگی  .بدون هدف و با تواضع، برای افغانستان قربانی بدهد است که یک کشور،
از کرزی و به خاطر دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و برای سیاست همه شمول دخالت کردیم و این برای 

 ."من، یک دخالت مثبت است
ده و در ردیگ هامریکا در منطقه توجیدلیل باقی ماندن آقای کرزی در چوکات یک سیاست بزرگ ازاینکه 

، درست نبوده بلکه حوادث اخیر ده استیشخص گردانآنرا به منظور کسب ثبات سیاسی و اقتصادی م ولویتا
و ازاینکه در کدام برهۀ صله داشته اف ات سیاسی و اقتصادیبعر ازآنست که افغانستان از کسب ثواضحاً مستش

در وضع کنونی  شده میتواندانستان، ، زمان نظام شاهی در افغاقتصادی خودکفائیثبات سیاسی وزمانی مؤفق به 
برای " در اخیر صحبت خود روی اما . که بنده از اهلیت آن کمبود دارم به فالبینی میکشاند راآنپیشگوئی سرحد 

اضح و اشکار و تانسایاالت متحده در افغان ۀاصل هدف حملبه  فتهگاین اشاره میکند که در " ست همه شمولاسی
   .خود فصل جداگانهء ایست که در این جا نمی گنجدین ا .میشود

 
 اوباما به ادامه کومک ها به افغانستان تاکید کرد

 11/70/0711: تاریخ
 وخت: منبع

رئیس جمهوری امریکا روی ادامه کومک ها به افغانستان 
افغانستان تاکید نموده گفت که اگر نامزدان ریاست جمهوری 

بر تعهد های خود عمل کنند، این کشور برای اولین بار 
 .شاهد انتقال قدرت به شکل دموکراتیک خواهد بود

باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا که پس از  
ت با جان کری وزیر خارجه آنکشور در رابطه به صحب

چلنج ها در سیاست خارجی به خبرنگاران صحبت میکرد، 
برای حل بن بست انتخاباتی از تالش های جان کری وزیر 

خارجه آنکشور، داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدهللا عبدهللا نامزدان ریاست جمهوری افغانستان ابراز 



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

افغانستان برای اولین بار در تأریخ خود شاهد انتقال   اگر آنان بر تعهد خود عمل کنند، تشکری نموده گفت که
 .قدرت به شکل دموکراتیک خواهد بود

وی بر ادامه کومک ها به افغانستان تاکید ورزیده عالوه کرد که پس از خروج نیروهای بین المللی، آنان این  
 .کشور را تنها نخواهند گذاشت

 ختم.اظهار داشت که اجازه نخواهند داد تا افغانستان یکبار بر پناه گاهی تروریستان مبدل شودی همچنان و
 

 وا ادامه کمکه" دو اصل الیارئیس جمهور ایاالت متحده بؤقف صریح و تعیین م نشر خبر باال در عین روز
بشرطیکه هر دو  ملت افغان بکاهد ۀو دلهر میتواند از بی اعتمادی " افغانستان منحیث پناه گاه تروریستان نتفیم

چهرۀ جدید افغانی در رهبری کشور و مردم افغان منافع هرزۀ خودرا کنار گذاشته و به خیر و بقای افغانستان و 
 هللا التوفیق منو . غان سعی بلیغ نمایندآرامی ملت اف

 
 

 


