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عقب کشیدن رسمی  از پنجشنبھ افشاء نمود کھ امریکا بعد روز افغانستان جمھور ئیسحامد کرزی ر

پایگاه نظامی را در نقاط مختلف  ٩میخواھد ، ٢٠١۴ سال اخیر افغانستان در از ناتو امریکا و نیروھای

  .افغانستان نگھدارد

پایگاه میخواھد تا  او تقاضای امریکا را میپذیرد و یک سخنرانی در دانشگاه کابل تاکید نمود کھ کرزی در

شرط . نشانده اش معاوضھ نماید ئونیت حکومت دستمص وعده کمک متداوم اقتصادی غرب و باھا را 

ِ جا احتمالی دیگرش پشتیبانی امریکا از   .مورد نظرش در انتخابات سال آینده است نشین

  ."این شرط ھا برآورده شود ما حاضریم کھ با امریکا قرارداد را امضا نمائیم اگر" :اوگفت

  



، اشغال دوازده سال جنگ و از بیشتر بعد از ستانخاک افغان قوای اجنبی در دوامدار حضور وجود با

ھمچنان بھ نفع ناتو  بھ نفع افغانستان و ٢٠١۴افغانستان بعد از  در را اقامت شان"کرزی اعالم کرد کھ 

  ".می بینیم

بانی امریکا را یپشت جمھوری است کھ ئیسمنتظره توسط ر جھت لفظی غیر تغییر این بیانیھ ھا نمایانگر

  . دارد

تشدید خشونت نمود تا بھانھ ای برای  و "طالبان"کرزی واشنگتن را متھم بھ تبانی با  ماه ھای اخیر در

حمالت شبانھ توسط  مکررا تقاضا نمود تا بمباران منطقوی و او. نظامی اش داشتھ باشد ادامھ حضور

نشانده  حکومت دست لیھ اشغال خارجی وتشدید نفرت ع نیروھای ویژه امریکائی کھ باعث تلفات ملکی و

  .فاسد کرزی در کابل میگردد قطع گردد و

  

  
  

عملیات در والیت میدان وردک در جنوب  از کرزی نیروھای عملیات خاص امریکائی راماه فبروری  در

 تخفیف داده قیافھ خصومت عامھ را اداھا بھ مقصد آن بود تا بیانات و دیگر این و. غرب کابل قدغن کرد

  .دلقک واشنگتن ملی است نھ ای بھ خود گیرد کھ او یک رھبر

استقبال اداره اوباما  مورد )مترجم. عملگرا(معاملھ گر پرگماتیک ش را بھ مثابھ یک جا زدن کرزی خوی

  .نگرفت قرار غافلگیر شده بود اظھارات کرزیبا کھ 

ماه  شنھادی اخیریکرزی شامل مسوده پگفتھ دستیاران  پایگاه را کھ قرار ٩ مقامات امریکائی تقاضای

  .گذشتھ امریکا بود تائید نکرده رد نمودند



اضالع متحده در صدد پایگاه ھای ":- در واشنگتن بھ نامھ نگاران گفت" جی کارنی"سفید  سخنگوی قصر

تنھا بھ دعوت حکومت  ٢٠١۴امریکا بعد از سال  نظامی دایمی در افغانستان نیست، ھرنوع حضور

  " .ین بردن بقایای القاعده میباشدباز ھای مملکت وآن تربیھ نیرو دف ازھ و افغانستان

تا زمینھ دسترسی "بوده  قرارداد امنیتی دوجانبھ مورد درمصروف مذاکره کارنی تاکید نمود کھ واشینگتن 

سھ مرتبھ در اظھارات خود  او" فراھم گردد استعمال تسھیالت افغانستان برای نیروھای امریکائی و

  .است تکرار نمود" پایگاه ھای دایمی"آنچھ را کھ امریکا در پی  تکذیب

مذاکره میکند تا  پایگاه ھا نامحدود استفاده مورد گتن با رژیم دست نشانده افغان درواقعیت آنست کھ واشین

  .بھ اجاره گیردآن را  دیگریک دھھ  رسمی حد اقل تا بطور

 گردیز، قندھار،، جالل آباد مزار،، بگرام، بلرژیم کرزی پایگاه ھای تقاضا شده شامل کاگفتھ  قرار

  .شیندند و ھرات بوده  نیروھای امریکائی را عمال در تمام گوشھ ھای مملکت جابجا میسازد، لمندھ

او  .مورد افغانستان تقریبا چیزی نھ گفتھ است در ٢٠١۴علنی راجع بھ پالنش بعد از  اداره اوباما بطور

 در ترین جنگ را امریکا طوالنی کھ جھت ادامھ عملیات نظامی در مملکتیرا  عالقھ ندارد تا برنامھ خود

ئی ھا کھ وسیعا نزد مردم امریکا نا مطلوب است بھ امریکا یک مداخلھ ای براه انداختھ است و تاریخ خود

  .برمال سازد

  

   



  

  

  

  



ای امریکائی از افغانستان بھ خانھ آنکھ نیروھ و" رسیده جنگ بھ آخر" اسطوره ای میخواھد تا سفید قصر

  .تبلیغ نماید دوامدار بطور حفظ و عودت میکنند را ھای خود

 میخواھند اقال) مترجم.وزارت دفاع امریکا (نشان میدھد کھ کارمندان عالی رتبھ پنتاگون  راپورھای اخیر

نگھدارند کھ بخش عمده آن را یونت ھای عملیات ویژه افغانستان  از نیروھای خود را در نفر ١٣۵٠٠

  .تشکیل میدھد

در خصوص اعطای معافیت مطلق بھ  دد موضوع موافقت حکومت افغانستانکھ ھنوز باید حل گر چیزی

صورت ارتکاب جنایات جنگی علیھ مردم  اینکھ در اطمینان بر قانون افغانستان و ھای امریکائی ازنیرو

  .این تدابیر نزد مردم افغانستان خیلی ھا نامطلوب میباشد. است اده نمیشودافغانستان بھ ایشان جزا د

بقایای نیروی  حفظ پالن اداره اوباما را در، عراق ناکامی در بدست آوردن چنین موافقھ نامھ ای در

  .عراق برھم زد نظامی امریکا در

ادامھ  ھای افغان وتعلیم نیرو مشتمل بر افغانستان نیروھا جھت باقی ماندن در ماموریت رسمیآنکھ  و

بھ مقابل افغانھای کھ  حسن تعبیریست برای عملیات ضد شورش –عملیات بر ضد القاعده ادعا شده است 

  .برای حفظ حضور نظامی امریکاست یگراین یک بھانھ مھمتر د  –بر علیھ اشغال میجنگند 

زدیک سرحد ایران و ن افغانستان در قوای نظامی اشافغانستان بھ امپریالیزم امریکا کھ با جابجا کردن 

جنوب  آسیای میانھ و یک جای پای ستراتیژیک در میگیرد منابع وسیع انرژی بحیره کسپین قرارچین و 

  .فراھم میسازد  آسیا

چین و پاکستان ھمھ مخالف حضور نظامی ، ایران، روسیھ .منطقھ وسیعا شناختھ شده است این انگیزه در

افغانستان بلکھ تھدید مستقم بھ منافع ملی  آنرا نھ نتھا تضمین ادامھ جنگ در اند و افغانستان در امریکا

  .خود میدانند 

آزمایش آرای عامھ مورد پایگاه ھا را توسط کرزی یک نوع  تحلیل گران افغان افشای پیشنھاد امریکا در

ممالک ھمسایھ را امتحان عکس العمل  از جانب دیگر تلقی نمودند کھ از یک طرف واکنش داخلی و

  .مینماید

رژیم کرزی را کمک کرده و دارای ، میل سرحد مشترک داشتھ ۶٠٠مثال ایران کھ با افغانستان  بطور

  .غرب افغانستان میباشد نفوذ زیاد مخصوصا در شمال و

ھای تقاضاماده گی میگیرد تا آواشینگتن  نقل قول میکند کھبینام امریکائی  مقامات از نیویارک تایمز

مقامات گفت کھ کمک ادامھ می یابد "روزنامھ راپور میدھد . اه ھا برآورده سازدگمعاملھ پای کرزی را در

  .آن با گذشت زمان تقلیل یابد  گمان میرود تا مقدار ولی



شفاف حکومت  بطور مبارزه با فساد پابند بوده تعھد خویش در حکومت افغانستان است تا بربھ ابستھ و"

  ."داری نماید تا کمک ھا سرازیر گردد

 راپورھای اخیربھ آتش نشانده مزخرف است زیرا  فساد بھانھ گیری واشینگتن کھ کرزی را نسبت

بکس ھای پر از پول نقد را بھ صورت  کولھ پشتی ھا و ،خریطھ ھای پالستیکی" سی آی ای" میرساند کھ

  .ستا ریاست جمھوری داده منظم بھ قصر

 جمھور و ئیسپر کردن حسابھای بانکی خارجی ر کھ جھت خرید جنگساالران و" سی آی ای"پولھای 

تنھا قلھء کوه شناور یخ بنگاه عظیم فساد است کھ بیشتر از یک دھھ ذریعھ  رفتھ است حامیانش بکار

  .اشغال پرورده شده است

ترین مملکت  فقیر ازافغانستان یکی  ھنوز این جنگ تجاوزکارانھ در صدھا میلیارد دالربا وجود ریختن 

  .سیاره ما باقی مانده است 

ص سرمفتش خا توسط ای بیانیھ مردم امریکا در کثیف از جھت پنھان نمودن این راز اداره اوباماکوشش 

  .یافت مورد تاکید قرارگرفت کو کھ تابستان گذشتھ تقرربرای بازسازی افغانستان جان سوپ

. یا اشخاص کاغذ پران دیوان ساالر(بیروکراتھا  ازمورد انتقاد بعضی  ماه اخیر ده طیدر" گفتسوپکو 

 ،نھ ساختھ ام نکھ اطالعیھ ھای رسانھ ئی خود را قبال با آنھا روش آن گرفتھ بودم بھ خاطر قرار )مترجم

انھ کانگرس و رس کھ با آن بخاطر - عناوین بررسی ھایم را اصالح نمایند نسبت آنکھ بھ آنھا اجازه ندادم تا

  .افغانستان صدمھ میزنم ماموریت مملکت ما را در ھا زیاد سخن میگویم و اساسا آنکھ بازیکن تیم نیستم و

 کھ بھ گمان ایشان یاد میکند" مقامات ارشد"نمیبرد  از ایشان کھ نام اشخاصی فشار از سوپکو

کھ ھیچ گاھی روشنی  –لغزانده شود  دروازه زیر سکوت شب از در راپورھایش باید در پاکت سربستھ"

  . "افغانستان را شرمنده سازد جمھور کرزی و ئیسر، روز را نھ بیند زیرا آن راپورھا میتواند اداره را
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