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 رئيس جمهور افغانستان، کرزی 

 با جورج بوش رئيس جمهور امریکا درکابل
 

  سال پنجاهين دیدار ریئس جمهور امریکا درخالل بيشتر از اول
 ستان از افغان

 
 منظور دیدار از  بهم ٢٠٠۶روز چهارشنبه، اول مارچ  واکر بوش رئيس جمهور ایاالت متحده امریکا ظهر جورج

 .افغانستان و مذاکره با مقامات کشور وارد کابل گردید  
 با حامدکرزی رئيس خاص دیداریکی رفته و در جمهوريس جمهور امریکا بعداز ورود به کابل، به قصر ریاست    رئ 

 . یل دو جانبه و منطقه مذاکره نمود مسا افغانستان در مورد جمهوری
 
 شاهبا حضور اعليحضرت محمد ظاهرارگ جمهوری در ضيافتی اشتراک کرد که در  يس جمهور امریکا بعدًارئ

، احمد ضيا مسعود معاون اول ریاست جمهوری، محمد کریم خليلی    افغانستانبابای ملت، حامدکرزی رئيس جمهور
محمد یونس قانونی رئيس ولسی   است جمهوری، حضرت صبغت اهللا مجددی رئيس مشرانو جرگه؛یرمعاون دوم 

 برهان الدین   استاد، قضاوت پوه مولوی فضل الهادی شينواری رئيس ستره محکمه، شخصيت های جهادی جرگه
 و از جانب وزرای کابينهاز يم، برخی فهربانی، استاد عبدالرب رسول سياف، محمد محقق، مارشال محمد قسيم  

 . نکشور در کابل ترتيب شده بودآ استيف عدلی مشاور امنيت ملی و سفير ،امریکا کاندوليزارایس وزیر امور خارجه 
 

 مطبوعاتی به سواالت خبرنگاران پاسخ ارائه     کنفرانس یک در ی جمهور افغانستان و ایاالت متحده امریکا بعداً  روسا
 : با ابراز خوش امدید به جورج بوش گفت  افغانستانور ین کنفرانس حامد کرزی رئيس جمه درا .کردند

يبان خوب مردم افغانستان را در اینجا در کنار خود داریم، مردم پشت جای مسرت است که امروز یک دوست و 
   اید،  نمودهمين صلح و حمایت های که از افغانستان  أ ت  های شما و مردم امریکا در بازسازی،کمکافغانستان بخاطر 

 . زار اندسپاسگ
 : گفتافغانستانيس جمهور امریکا نيز با ابراز خرسندی از سفر به رئ

ینست که افتخار داریم در کمک به پيشرفت و ا از پيشرفت های کشور شما ستایش ميکنم و پيام من به مردم افغانستان 
 الهام دهنده کشور های دیگر     ی در کشور شما ریشه ميگيرد و این مساله    موکراسید.  بهتر افغانستان سهيم هستيم ۀ یندآ

 . آزادی و موکراسی هستند خواهان ميشود که 
 
 : الدن گفت  بن اسامهيری گيس جمهور امریکا در پاسخ به سوالی در مورد دست رئ

 بلکه در تالش به دام انداختن تمام کسانی اند که      هستنديری اسامه گ امریکائی و افغان نه تنها در تالش دست  نيروهای
او ابراز اطمينان کرد که اسامه بن الدن          .ين هستم که او به عدالت سپرده خواهدشد      مطم من . کاری ميکنندوی را هم

 . رهبر شبکه القاعده و مال محمد عمر رهبر طالبان، دستگير و محاکمه خواهند شد  
بلکه مساله این است    که در مورد این دو نفر، مساله این نيست که آیا دستگير خواهند شد یا نه،  اضافه کرد آقای بوش

جورج بوش تاکيد کرد که حضور نظامی کشورش در افغانستان، با رضایت  .چه زمانی به چنگ خواهند افتاددرکه 
او گفت که ایاالت متحده، می خواهد از کسانی که برای به دست آوردن آزادی ایستادگی می          .طرفين انجام شده است

 . کنند دفاع کند
 

 : بوش همچنين گفتجورج
 پاکستان اینست که کشاندن تروریستان به پای ميز محاکمه نهایت مهم  جمهور پيام من به جنرال پرویز مشرف رئيس  

 .يکندمخوبی درک ب  ،بعد از چهار بار موردسو قصد قرار گرفتن خود ین موضوع را  ا او اهميت  .است
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 سرچشمه گرفتن آن از کشور پاکستان  ها وخشونتيس جمهور امریکا در پاسخ به سوالی دیگر در مورد افزایش  رئ
 :گفت

 مطرح خواهم کرد زیرا این مساله باعث       یستان از سرحدات را با پرویز مشرف   ترور من مساله عبور   بلی مطمينًا
 من در دیدار   کاراین مساله در سرخط دستور     .  و دوستان ماميگردد  یان برای نيروهای امریکائی، متحدین زوارد شد  

 . واهدبود با پرویز مشرف خ
 :دیگری گفت  رئيس جمهور امریکا در پاسخ به سوال همچنان

 امضا    واشنگتن در همکاری های ستراتيژیک را ۀ گذشته با رئيس جمهور منتخب مردم افغانستان اعالميماسال 
اشيم تا  و آرزو داریم شاهد ترقی این کشور باستن اهميت ميدهيم، تعهد ما در برابر افغانستان قاطع آکردیم که به 

     . بلکه برای تمام جهان باشد،کشور های همسایهبرای  نه تنها ،افغانستان به عنوان یک مثال
 بوش رئيس جمهور امریکا بعداز پایان کنفرانس مطبوعاتی یکجا با حامدکرزی به سفارت امریکا رفته، تعمير جورج

یر وزاختمان خانم لورا بوش و کاندوليزارایس   ين افتتاح این س ح. کردندافتتاح در کابل را،جدید سفارت انکشور
 . خارجه امریکا و رونالد نيو من سفير امریکا مقيم کابل نيز حضور داشتند  

 دبليو بوش رئيس جمهورایاالت متحده     جورج  ، بود  محفلی که به این مناسبت در صحن سفارت امریکا دایر شده    در
ه   د اوری نموده بر همکاری کشورش با مردم افغانستان تاکيد نمود از رشد دموکراسی درافغانستان به نيکویی یا  امریکا

 . نمودمده تشکر  آت همراهانش در افغانستان به عمل ئنوازی که ازوی و هين  و مهما گرم استقبالاز و 
 بخاطر تامين صلح، مبارزه با تروریزم و افغانستانین محفل جورج دبليو بوش همچنان از نيروهای امریکا که در  درا
 .نمودازسازی کار ميکنند تشکر ب
 

 در محل قامتش با خانم لورابوش   امروزداکتر زینت کرزی همسر رئيس جمهور کشور ظهر :  یک خبردیگرطبق
 .نمودهمسر جورج بوش رئيس جمهور امریکا مالقات 

رت تحصيالت یر امور جوانان، ثریا پيکان معين وزا وز منه افضلی  آین مالقات مسعوده جالل وزیر امور زنان،    درا
 .ياشت، زرغونه قانونی، خاتول وردک وبرخی از زنان دیگر نيز شرکت داشتند معالی، فاطمه گيالنی رئيس سره 

 
 .این نخستين دیدار یک ریيس جمهور آمریکا از افغانستان در خالل بيش از پنجاه سال اخير است  

 .  و حمایت از دولت این کشور توصيف شده است  هدف از این سف، نشان دادن ادامه توجه ایاالت متحده به افغانستان   
سفر رئيس جمهور امریکا به افغانستان در حالی صورت می گيرد که این کشور، چهار سال پس از سقوط طالبان،         

هم با مشکالت فزاینده امنيتی روبروست، به گونه ای که، بقایای طالبان و القاعده، هنوز هم یک معضل جدی    هنوز
 .نستان و همچنين نيروهای ائتالف به شمار می روندامنيتی برای افغا

يس جمهور بوش و مردم آمریکا و هم ئيس جمهور آمریکا به کابل، پيش از هر پيامی، هم برای رئسفر جورج بوش ر
 .دارد سمبوليک برای دولت و مردم افغانستان و کشورهای منطقه اهميت بزرگ

زمان فروپاشی طالبان تا استقرار دولت جدید به رهبری حامد  يس جمهور بوش و کشورش، افغانستان از  ئبرای ر
 .کرزی، یک موفقيت است و در مقایسه با عراق، یک موفقيت بزرگ

پس از حدود چهار سال، کشوری که پایگاه تروریسم پنداشته می شد، تبدیل به کشوری شده است که با دولت و    
 . داردموکراسی و ثبات گام برمی یپارلمان منتخب و به سوی د

اگرچه هنوز اعالم پيروزی نهایی در افغانستان زود است، اما با کمک آمریکا و جامعه جهانی، این کشور پس از دهه    
 . ها بحران و ویرانی، روی پای خود می ایستد

برای مردم افغانستان، سفر جورج بوش دارای این پيام است که آمریکا به حمایت خود از روند صلح و ثبات در        
 .، بيش از پيش کمک خواهد کرد اسیموکریتان ادامه خواهد داد و به مردم این کشور، در ایجاد یک نظام د    افغانس

 این سفر بار دیگر نشان - با توجه به اظهارات آقای بوش در مورد رهبری حامد کرزی -برای رهبری افغانستان 
بحران رهبری، و اهميتی است که کاخ سفيد،  حمایت آمریکا از رهبری کنونی افغانستان و جلوگيری از ۀ ادام ۀدهند

 .به روند مشروعيت از طریق انتخابات قایل است 
آنهایی که منتظر دلسردی آمریکا از افغانستان و کمرنگ شدن عالقه این    : در منطقه نيز، پيام این سفر روشن است 

جه شوند که حضور آمریکا در کشور و در نتيجه، خروج تدریجی نيروهای آمریکایی و ناتو بودند، ممکن است متو
 .افغانستان و عالقه مندی آن به این کشور، کوتاه مدت نيست

آقای بوش در دیدار مهم و تاریخی خود از     . اما اهميت دیدار آقای بوش از کابل، فراتر از اهميت سمبوليک آن است 
اع پيچيده ای شود که ثبات در    سه کشور افغانستان، هند و پاکستان، فرصت خواهد یافت تا از نزدیک، متوجه اوض
 .افغانستان، مناطق مرزی افغانستان و پاکستان و مناسبات هند و پاکستان را تهدید می کند

وخامت اوضاع در جنوب و جنوب غرب افغانستان، جامعه بين المللی و دولت افغانستان را با سوالهای بسيار جدی      
 .تدر مورد تامين ثبات در افغانستان روبرو کرده اس 
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به نظر دولت افغانستان، عامل اصلی نا آراميهای فزاینده در جنوب، فعاليت طالبان و القاعده است که به حمایت 
گروههای معين در پاکستان و با استفاده از خاک آن کشور، تالش دارند افغانستان را بار دیگر به ورطه جنگ و 

 .ادار به خروج از افغانستان کنند ویرانی بکشانند و نيروهای بين المللی ضدتروریسم را، و  
يس جمهور پرویز مشرف، با تاکيد بر ئرهبری پاکستان، این بحران را، بحران داخلی افغانستان می خواند و موضع ر      

، این است که وضع به همين صورت ادامه خواهد داشت و      "آقای کرزی باید در خانه خود نظم را برقرار کند"اینکه 
 .پاکستان نيستمشکل افغانستان، مشکل 

با وجود این موضعگيری، استقرار و فعال شدن گسترده القاعده و طالبان در امتداد دو هزار کيلومتر از چترال تا          
 . بلوچستان در خاک پاکستان، وضعيتی را به وجود آورده که ایاالت متحده نمی تواند آن را نادیده بگيرد     

ش، تنها بر بازداشت اسامه بن الدن تاکيد نمی کند، بلکه از پاکستان   يس جمهور بوئشاید به هين دليل است که اکنون، ر   
 .نيز می خواهد تا در متوقف کردن فعاليتهای همکاران القاعده در افغانستان کمک کند  

ژیک در مناسبات آمریکا و هند و تاکيد بر ایجاد یک تيچرخش سترا: مسایل دیگری نيز بر اهميت این سفر می افزاید
موکرات و نمونه ای در ميان متحدان مسلمان آمریکا، نشان دهنده شکل گيری دیدگاههای جدیدی است که     افغانستان د

سياست خارجی آمریکا در منطقه بر آن متکی می شود و این دیدگاهها ممکن است بسياری از مواضع دوران جنگ    
 .سرد را به سوی شکل گيری مدل جدید همکاری منطقه ای تغيير دهد 

  مرکزيس جمهور آمریکا، در نخستين مرحله از سفر خود به جنوب آسيا، سفر غيرمنتظره ای به کابل ئجورج بوش ر
 .افغانستان داشت

اما نحوه انجام این سفر   .نخستين سفر آقای بوش به افغانستان، چهار سال پس از فروپاشی رژیم طالبان صورت گرفت
و تدابير شدید امنيتی پيرامون آن، نشان می دهد که افغانستان، با         - که بدون اطالع قبلی و به گونه سرزده انجام شد      -

 . ثبات فاصله زیادی دارد
 

 پایان
 

ذارش های  دباختر آژانس و: از 
 بی بی سی

  


