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مبارزه در یک جبهه : اختیار کرده استدو جبهه  ی مواجه اند کهبه جنگافغانستان  در اکنون امریکائی ها و متحدین آن
  .کرزییس جمهور ئسیاسی با ر تلخ کشیدگی در دیگر نظامی برضد طالبان و

 

متجاوزین . است این کشور اختصاص داده شدهپادشاه خائین شاه شجاع، تاریک ترین صفحات به انستان، در تاریخ افغ

این پادشاه به  ، شکشور از کفار خروجس از اما پ، قدرت نشاندند اریکه  به  ۱۱۳۹ سال دربریتانیائی شاه شجاع را 

 تمام به قتل رسید.  رسوائی

قرن نزدهم بود.  شاه شجاع. او نیز از عین قبیله پشتونی است که ی داردخوب آگاه تیروااین از رئیس جمهور کرزی 

و میگویند به روزگار تاریک کرزی را به شاه شجاع نوین مقایسه کرده  ی شانو ترانه ها شعار، بیاناتطالبان نیز در 

 .روبر خواهد شد او،همچو 

بوده  متجاوز ت امپراطورها و قدرت هایشکس تاریخ پربار آن گواهی ازکه  یدر کشورو سرنوشتی چنین حقارت 

به  به افغانستان امریکا هجومکرزی نیز که پس از تصور شده و دشوار است که آنرا نادیده گرفت. آقای  خطرناک، است

 ،که دست نشانده بی دینان غربی نیست بستگی به آن دارد تا ثابت کندقدرت رسید، میداند که مشروعیت و بقای وی 

 . وابسته استچه قدر نکه به پول و یا نیروی آنها صرف نظر از ای

برای تشدید جنگی یس جمهور اوباما ئر تصمیم در امریکا تعبیر نادرست میشود توانسته است اغلبا  که  اساسی تناقصاین 

ه گی اختالفات و کشید منجر بهمعیوب بسازد. این کار در حالی  خوانده میشود،را که طوالنی ترین جنگ بیرونی امریکا 

 اجتناب ناپذیر میشود که نیروهای امریکائی تا دو سال دیگر به خانه های شان برمیگردند. وهای تازه 

 کردندفرماندهان امریکائی دلسردی عمیق آقای کرزی از جنگی را احساس کندهار،  سفر بهدر جریان ، ۲۲۱۲در سال 

بزرگان در زادگاه طالبان با  جمع ازبه یک نیز رزی را آقای ک این فرماندهاننام حکومت او براه افتیده است.  زیرکه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walst_jornal_aqaye_karzai.pdf
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نظامی را که محور اصلی افزایش نیرو از جانب اوباما  عنوان فرمانده جنگ حمله   او بهخود بردند و توقع داشتند 

   محسوب میشد، منظور نماید. 
ا برادران خود خطاب کرد و به طالبان راین جنراالن را زمانی متعجب و متحیر ساخت  که برخالف، آقای کرزی اما 

، این جنگ به پایان نخواهد رسید. نگاه شودنشانده خارجی ها  به مثابه دستکه تا زمانیکه به وی  قومی گفتبزرگان 

این سوال با مخالفت و صداهای  نظامی رضایت دارند، اما کمپاین پرسید که آیا از آغاز اینبزرگان این از رئیس جمهور 

آقای کرزی مانع عملیاتی گردید که برای پاکسازی دومین بزرگترین شهر افغانستان  شد. به این ترتیب، " نه" پاسخ داده

 از مدت ها قبل طرح ریزی شده بود. 

که واشنگتن مذاکرات را روی حضور دوامدار نظامی امریکا پس از  افزایش میابدانفصال و ازهم گسیختگی در حالی 

یکی  شاید راهی پیدا کردمقاومت آقای کرزی  بهاینکه چگونه  .کرده استآغاز  ۲۲۱۴پایان ماموریت ائتالف غربی در 

 .به آن مواجه استآقای اوباما در دور دوم ریاست اش های باشد که درد سر  از

ما میخواهیم دوستان خوب شما باشیم، اما "  ،رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی در یک مصاحبه گفتعبدالکریم خرم، 

 شد."نخواهیم  تان راننوکهیچگاهی 

که افزود به اینسو به راه انداخته است نتیجه معکوس داشته است و  ۲۲۲۱آقای خرم گفت جنگی را که امریکا از 

این منطقه ". او میگوید گرفته اندپاکستان نفس تازه  در که یکبار نابود شده بودند دوباره در سراسر افغانستان و یطالبان

 "در ده سال گذشته افراطی تر شده است. ییگرامروز بیش از هر زمان د

بیزاری  بر دقیقنگاه  دلیل اینرا که چرا بیشترین اهداف جنگ امریکا در افغانستان هنوز تحقق نیافته است میتوان با یک

که  با درنظرداشت این همه، طوری به نظر میرسد. جستجو کردو دوری گزینی روزافزون آقای کرزی از امریکا 

خارجی را بعد  کمکحکومت ناکارا و غرق در فساد و وابسته به یک طالبانی و نیز  شکست ناخوردهنبرد  امریکا یک

 از خود به جا خواهند گذاشت. 

عنوان کرد.  لاجنجرنال در اوایل امسال روابط خود با اداره اوباما را پرژوآقای کرزی در یک مصاحبه با وال ستریت 

ری از مقامات امریکائی به یک جنگ دو جبهه ای می نماید: مبارزه نظامی علیه ها برای بسیاالجنجاین رویاروئی با 

 سیاسی با رئیس جمهور افغانستان.ناخوشایند طالبان و تقالی 

از جانب امریکا مخالف  "علیه شورشگریمبارزه "مفهوم با از ابتدا  کشورش را خوب میداند،آقای کرزی که تاریخ 

افغانستان و تلفات ناشی از آن  قریه و روستا هاینیروهای امریکائی در  قرار بیشتراستهراس که به این  بوده است،

تا زمانیکه با که  آقای کرزی همچنان استدالل میکند. ببخشدنفس تازه  میتواند جبهه طالبان را گرم ساخته و به آنها

طالبان پس از هر حمله زمینه بازگشت پاکستان، جائیکه پناهگاه های امن و حمایت از شورشیان افغان فراهم شده و به 

   .خواهد بود مفهومبی  در افغانستانعملیات های نظامی امریکائی داده میشود، برخورد نشود، 
رئیس جمهور کرزی و امریکا در تعریف تهدید و ، میان ، به قول یک دیپلومات ارشد امریکائیبنابر استدالل فوق

 مبارزه با آن اختالف شدید وجود دارد.

تجدید  به گونه  در کندهار، همین اختالف نظر باعث شد تا امریکا عملیات نظامی موسوم به کمپاین را  ۲۲۱۲در سال 

. نظامیان امریکائی طرح های ریخته شده شان در آن در نظرگرفته شودنظر کند که خواسته های رئیس جمهور کرزی 

ترول بایومتریک و ایجاد حصار ها برای تفکیک شورشیان ، پوسته های کنعراق شبیهبرای استقرار پوسته های تالشی 

که حمایت مردم زادگاه خودش از حکومت وی تقلیل خواهد یافت.  باور داشترئیس جمهور کرزی  لغو کردند، چونرا 

 صرف نظر شد.عملیات های عمده پاکسازی بنابرین، از همه 

و اجرا طرح هستند و تقریبا  هرهفته قتل های را سازماندهی امروزه، طالبان هنوز به عنوان نیروی توانمند در کندهار م

در تمامی کشور، به قول ائتالف تحت رهبری امریکا، شورشیان امروز در مقایسه به زمانیکه اوباما نخست میکنند. 

 و اجرا کنند. طرح در یک روز را حمله  ۱۲۲شاید حدود حمالت زیادی  ،راهی کاخ سفید شد

، آقای کرزی ندشهردار کابل میخوانصرفا  که رئیس جمهور کرزی را به تمسخر گرفته  و او را  منتقدین برخالف باور

و در مبارزه خود با  کندشخصیت قدرمتندی مطرح  همه را متعجب ساخته و توانسته است خود را به عنوانبرعکس 

 . اعاده کندحاکمیت ملی کشورش را توانست واشنگتن 

به عنوان  آنکشورگام را که یکجانبه توسط شب هن صاخعملیات های تا  سازد مجبورامریکا را امسال او توانست 

نون ظداشت که مسئولیت بازداشت صد ها ماو اصرار ، متوقف بسازد. اجرا میشدتکتیک کلیدی در مبارزه با طالبان 

ز توانست بسیاری از آنها را و نی انتقال گرددبه حکومت وی  در توقیف اندشورشی که از جانب امریکا در پایگاه بگرام 

توانست شرکت های همچنان سازد. او بآزاد برای مذاکره که تا هنوز یک تالش ناکام است، برای ترغیب طالبان 
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خیلی و وزیران و والیانی را که به باور وی به امریکا  کندلغو  می شدند،حمایت غرب  را که از جانبخصوصی امنیتی 

  .برطرف کندنزدیک شده بودند، 

با رئیس جمهور کرزی از  ملل متحد در افغانستان صاخفرستاده که مدتی به عنوان  ژیکای آیده، دیپلومات ارشد ناروی

، اما این تصور نگاه میکردیک شخص ضعیف همواره به کرزی به عنوان میگوید که " غرب  ،نزدیک کار میکرد

مسلط بوده و دست بلند سیاسی افغانستان  صحنه   بر فراز که هنادرست است. در واقع، در یکدهه گذشته، این کرزی بود

می  کای آیده. بر وضعیت حاکم باشداگر ایشان یک شخصیت قوی و زرنگ نمی بود، نمیتوانست این چنین  داشته است.

 بگیرد."او را دست کم نمی تواند  افزاید " من فکر میکنم اکنون دیگر کسی 

با واشنگتن آموخته است اینست که امریکا  ها رسی که آقای کرزی از این تقابلارگ، د نزدیک در لیقببه قول یک منبع 

همواره میگفت  مااین منبع میگوید که "رئیس جمهور کرزی برای  سرخواهد گذاشت.خواسته های وی تمام  بهباالخره 

 "ا ترک نخواهد کردتو ر. هیچ گاهی می ماندمیدهید، همیشه یک گام به عقب  ش، وقتی فشارطاقت نداردکه امریکا 

کمیسیون شکایات  درنماینده های بین المللی  عدم حضور، آقای کرزی با تصمیم اش مبنی بر هفته ها ینرخیادر 

او  است. خشمگین ساختهرا  مریکاانیروهای امریکائی از قوانین افغانستان، به مصئونیت قضائی  و عدم ارائهانتخاباتی 

بدیل نظامی رجوع خواهد کرد و همواره نیروهای ائتالف و  سیه به عنوان متحده به چین و روهمچنان تهدید کرد ک

 امریکا را بخاطر تلفات افراد ملکی مورد نکوهش قرار داده است. 

 حالت مردممیکند و شاید در قضاوت خود از  یامریکائی هوشدار میدهند که آقای کرزی زیاده رو مقاماتدر این میان، 

اشتباه  به عضو ائتالف که هرروز حوصله شان با افغانستان و رئیس جمهور آن به سر میاید،در امریکا و کشور های 

 رفته باشد.

به قول یک مقام ارشد امریکائی " این همه انتقادات تند و متداوم رئیس جمهور کرزی از غرب به روابط درازمدت ما 

 کشورشمهور کرزی را در مورد حاکمیت ملی سخت زیان خواهد رساند". او می افزاید در حالیکه نگرانی رئیس ج

از آن و فراتر  ۲۲۱۴مبنی بر رفتن به سوی را از اراده وی  جدی، اما بیانات اخیر وی نگرانی های میکننددرک 

 ."افزایش داده است

منیتی افغان را به دنبال داشته باشد. نیروهای ا زیانبارهرگونه انقطاع و گسیختگی با امریکا میتواند پیامد های شدیدا  

به جنگ داخلی شبیه و کشور  بدون میلیارد ها دالر که ساالنه از سوی جامعه جهانی کمک میشود از هم خواهند پاشید

رسوب خواهد کرد. در چنین یک وضعیت اتفاق افتید،  ۱۹۱۹آنچه که به تعقیب خروج نیروهای قشون سرخ در 

  . خواهد رفتاده اش نیز زیر سوال نابسامان داخلی، شاید بقای جسمی آقای کرزی و خانو

چه زمانی او از خواب برمی خیزم از خود می پرسم،  که من ۳"هر صبح ، ساعت  یک دیپلومات ارشد غرب می گوید: 

اغلبا  خود آقای کرزی  پاسخ میدهد که "یکی از همکاران نزدیک آقای کرزی  به قهر   "، اما؟ رسیدخواهد به این هدف 

  ".چگونه به این هدف میرسند فکر میکندهمتاهای غربی اش  اینکه در رابطه به

 عساکر دداعتد یازدادر اداره اوباما رهبری برنامه که دستگاه استخبارات مرکزی امریکا  یلبق مقامیک بروس ریدل، 

افغانستان نظام  ، می گوید: "احتمال آن وجود دارد که ما شاهد فروپاشی کاملرا به عهده داشت ۲۲۲۹در سال امریکائی 

 صد هزاربه تقریبا   عساکر اددعت ادزدیایا پس از آن ، باشیم." در آن زمان، رئیس جمهور اوباما خواهان  ۲۲۱۴در سال 

که در امریکایی  عسکر ۲۱۵۱ حصه تن گردید و صد ها میلیارد دالر را برای این مبارزه تعهد نمود. بیش از دو بر سه

 داده اند. از دست، جان های شان را وره ریاست جمهوری اوبامادافغانستان کشته شده اند در 

دوستانه باشد و او رئیس جمهور افغانستان  نخواست با، کرداوباما زمانیکه جنگ علیه تروریزم را تشدید  ، اداره  با آنهم

ما که قبال  ا، آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور اوب۲۲۲۱. در سال نگهداشت بدتر از آن حتی در وضعیت را شاید

دستمال طعام خوری اش را بر میز طعام خوری  در یک ضیافت شب با آقای کرزی در کابل، ،سناتور امریکایی بود

اداری در  فساد میزان کرزیکه رئیس جمهور  ، این پس از آن اتفاق افتیدبیرون رفت اتاقاز  اعتراضبه رسم  انداخت و

 توهین بزرگی بود.  ،از ضیافتبیرون رفتن اینگونه فرهنگ افغان ها، .  از لحاظ جلوه داد نادیدهحکومت اش را 

امریکا  صاخنماینده  در آنزمانکه فقید ، ریچارد هالبروک افغانستان ۲۲۲۹قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال حتی 

 وی ، حد اقلوجود ندارد یس جمهور کرزی برای فعال  ئر ضیوعتاگر به صراحت اظهار داشت که ،  بودبرای افغانستان 

 مانندهدایت امین ارسال، وزیر ارشد کابینه افغانستان: "هالبروک فکر میکرد که با شخصی به قول . شودخلع قدرت باید 

 ." روبرو استمیلوسویچ 

به افغانستان، سرد و تیره  ۲۲۱۲روابط میان رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما پس از سفر اوباما در سال 

، طبق برنامه، قرار بود آقای ه تروریزم به اوج خود رسیده بودد. پس از مواصلت به بگرام آنهم زمانی که جنگ علیش
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، دیدار کند و سپس در جریان که چند ساعت از کابل فاصله دارد امریکایی مستقر در پایگاه بگرام عساکراوباما با 

 روی مبارزه علیه تروریزم بحث و گفتگو کند.  ،ا آقای کرزی در ارگ ریاست جمهوریصرف نان شب ب

در آن شب،  آقای کرزی برای آقای اوباما در قصر انتظار می کشید، برای ضیافت شب کباب، قابلی پلو و جوس انار 

و گفتند:  رئیس جمهور امریکا برای  اطالع دادندبود، در این وقت بود که  به آقای کرزی از بگرام  شدهتازه آماده 

ان شب به کابل نمی آید.  مسوولین امریکایی علت کنسل شدن سفر رئیس جمهور اوباما به کابل را باد های تندی صرف ن

یک محرم داخلی  .  ولی آقای کرزی بنابر گفته  پرخطر می ساختعنوان کردند که پرواز از بگرام به کابل را بی نهایت 

 در پاسخ بهباور بود که آقای اوباما عمدا  این کار را  از قصر ریاست جمهوری، این عذر را نه پذیرفت، و به این

اینکه  .ی را نگرفتیانتقادات اش از مسیر جنگ علیه تروریزم در افغانستان  انجام داده است.  این عذرخواهی جا

 آقای کرزی که خشمگین شده بود. همانشب هیچ بادی یا وزشی وجود نداشت، در کابل چگونه بودبگرام  دروضعیت هوا 

 .را رد کردرهسپار منزل اش شد و انجام کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور اوباما 

طی ماه های بعد، آقای کرزی موقف سختی را زمانی اختیار کرد که میزان تلفات ملکی و تخریب ملکیت های افغان ها 

با احساسی بود که گویا واشنگتن گنده آللی افزایش یافت.  خشم و قهر وی در جریان عملیات های نظامی نیروهای بین الم

گاهی به بی احترامی دست میزند. وی به اظهار نظر های مملو از اشتباهات می پرداخت، بگونه مثال: تهدید های صریح 

وری دسیسه را مطرح ساخت و امریکا را مبنی بر این متهم ئن با طالبان.  همچنان یکبار وی تبه امریکا برای پیوست

از کشور،  داشت تا طالبان را ذریعه طیاره ها به شمال افغانستان بخاطر بی ثبات ساختن آن گوشه  ساخت که گویا قصد 

 انتقال دهد.   

ی دارد و در ا، می گوید: "آقای کرزی شخصیت پیچیده با آقای کرزی مکررا  در تماس بودیک مقام ارشد غرب که 

 ص اگر چنین فکر کند که تحقیر شده است."  برابر مسایل بسیار احساساتی عکس العمل نشان میدهد، بخصو

اوباما   جورج بوش قبل از شروع اداره   گی روابط افغانستان با امریکا از زمان دوره  آقای کرزی خود می گوید که تیر

 آغاز گردیده بود. 

طی مصاحبه با وال ستریت ژورنال در اوایل سال جاری، آقای کرزی گفت: "مسائل همچو شرکت های خصوصی 

، تلفات ملکی و نقض حریم خانه های افغان ها و قوانین افغانستان از سوی امریکا از قبل روابط میان ما را تیره امنیتی

ط میان افراد گی رواب، تیرگی روابط میان ماما بی نهایت احترام  دارم.  تیرساخته بود.  من برای رئیس جمهور اوبا

 دیگر ناشی میشود."  یلگی روابط از مسانیست بلکه این تیر

 مهمترین این مسایل به قلب تالش های جنگ علیه تروریزم از سوی امریکا در افغانستان مربوط میشد.  بنابر گفته  

همکاران و دیپلومات های خارجی،  رئیس جمهور افغانستان اساسا  مخالف چنان ستراتیژی جنگ علیه شورشیان بود که 

 مناطق روستایی دور افتاده و محافظه کار کشور اعزام و در آنجا مستقر گردیده بودند.  امریکایی بر مبنای آن به عساکر

آقای ارسال وزیر ارشد که زمانی بحیث معاون رئیس جمهور کرزی نیز ایفای وظیفه میکرد، می گوید، "رئیس جمهور 

م نیست بلکه منبع این مشکل کرزی استدالل میکرد که قریه های افغانستان در واقع منبع و سرچشمه معضل تروریز

عمدتا  خارج از مرز های افغانستان قرار دارد،  ولی با آنهم کار های زیادی در  زمینه صورت نگرفت و جنگ صرف 

، تلفات زیادی ملکی به وجود آمد.  همین علت سبب شد غانستان تشدید گردید و در نیتجهفبدین طرف مرز ها در داخل ا

 گی روابط به وجود بیاید. "و تیر الججن و نیروهای بین المللی تا میان مردم افغانستان

استقبال  امریکائینیروهای  دادتع ادزدیاطرح اوباما برای  اینکه از دقیقا  بخاطر همین نگرانی ها، آقای کرزی مکررا  از

متحدین سازمان ناتو  مبنی بر تقاضا از سایرامریکا پیشنهادات واشنگتن را مایوس ساخت.  همچنان،  آقای کرزی  نکرد

  رد کرد. مکررا  را  به افغانستان شان عساکرد داعت دیازدابرای 

حاکی از ایجاد  بخشداشت: این  های شک و تردید جنگی امریکا دوم پالن بخش خصوصبه همینگونه، آقای کرزی در 

 اددیازاز طرح اش که  تیوزرای امنی برخالفبود. سه صد و پنجاه دو هزار نفری برای افغانستان قوی  نیروی یک

چنین نیروی داشتن که  فکر میکرد ، رئیس جمهور کرزینیروهای امنیتی افغان به کمک مالی امریکا حمایت میکردند

و  هتخاسر تشیبخارجیان  هوابستگی حکومت کابل را بمی تواند  می بردارد، فصرمساالنه میلیارد ها دالر  کهبزرگی 

 . دهدامی قرار را در معرض خطر کودتای نظاو 

ی با وال ستریت ژورنال گفت: "من به اردوی بزرگ باور ندارم. من هرگز به اردوی بزرگ امصاحبه  درآقای کرزی 

 گان افغان پرداخته شود." و مصارف آن از سوی مالیه دهند بودهی باور دارم که غیرسیاسی یباور نداشته ام.  من به اردو

کنند که نگرانی های ز افغانستان خارج میشود، آقای کرزی و همکاران اش احساس میامریکا ا اکنون که ایاالت متحده  

صراحتا  در افغانستان  نیروی امریکائید یادزااز خوشبینانه اداره اوباما  شان بجا بوده و بی باوری شانرا از توقعات

 . ابراز میدارند
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، با خشم اشاره کرد که طالبان حاال در جنرال جان الن آقای کرزی در دیدار اخیرش با فرمانده نیروهای ائتالف امریکا

وولین ، چنانکه طبق گفته های مسو لوگر با مصؤنیت فعالیت میکنند یعنی در والیات همچو وردگ –دروازه های کابل 

 ضیاز جمله مناطق مصون تر بشمار میرفتند.   ایمل فی  ۲۲۲۹، وردگ و لوگر در سال حاضر در ادارات این والیات

: "حتی اگر تشدیدی هم صورت گرفته باشد، به بهتر شدن وضعیت امنیتی در سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید

 کشور کمک نکرده است." 

، بحث های داخلی  میان مقامات حکومت افغانستان را مبنی بر این رنگ می بخشد که آیا به له مورد اختالفأاین مس

نیروهایش را در افغانستان برای حفظ نفوذ منطقوی نگهدارد.     آقای خرم،  ۲۲۱۴سال  امریکا اجازه داده شود تا پس از

خارجی تا اکنون نتوانستند در اینجا به  کرعس ۱۵۲۲۲۲رئیس دفتر مقام ریاست جمهوری افغانستان، می گوید: "اگر 

باقی  ۲۲۱۴ی شان پس از سال که در داخل پایگاه ها کرعس ۳۲۲۲۲یا  ۲۲۲۲۲تا  ۱۲۲۲۲پیروزی دست یابند، چگونه 

 ، معما و سوالیست که باید به آن پاسخ داده شود."لهأد، پیروز خواهند شد؟   این مسمی مانن
: هر آن فردی که برای استمرار بقای پایگاه های امریکا در افغانستان اجازه دهد ،" لبان به سهم خویش هشدار داده اندطا

 همچو شاه شجاع ثبت خواهد گردید."نامش در تاریخ منحیث خائن و غالم 

آقای کرزی آشکارا  موضوع  امکان پایان دادن ائتالف کشور اش را با واشنگتن در دیداری با اندرز فوگ راسموسن 

 ، بیان داشت. ترجنرال ناتو  در کابل ماه گذشتهسکر

بی  گوید: " افغان ها  نادار و ، آقای کرزی میهوری افغانستان به نشر رسیده بودی که از ریاست جمادر اعالمیه 

احترام به حاکمیت و امنیت کشور شان مطرح شود، بسیار غیور اند.  آنها حتی قطع  له  أبضاعت می باشند ولی هرگاه مس

امریکا را مد نظر خواهند گرفت، اگر این همکاری هیچگونه منفعت عملی را  همکاری های ستراتیژیک با ایاالت متحده  

 اشد و اگر این همکاری صلح و ثبات را برای شان به ارمغان نیاورد."برای شان نداشته ب

، وسوسه موجود را تقویت می بخشد. این ذهنیت  در واشنگتن و  پایتخت حله حساس، اینگونه اظهار نظر هادر چنین مر

گی تان به سادهای سایر کشور های عضو سازمان ناتو بطور قابل مالحظه در حال رشد می باشد که گویا از افغانس

نقش کمرنگ امریکا در  خارج شوند.  یک مقام ارشد امریکایی هشدار داد که سخنان آقای کرزی مبنی بر تحقق

 #حرف های غیرمحتاطانه  قرار میگیرد".   ، "در زمره  افغانستان

 
 

 
 
 


