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                                     ایاالت متحدهو ن مفهوم ازتوقف پیمان بین افغانستا       

    امریکا از  متحده  ایا معامله ایاالت تلویحا   :امریکا        

                           کرزی  با طالبان نیست                    
          the subtext of the stalled Afghan-US Treaty :will  the US      

Trade Karzai  for the Taliban                                                                  
رسیده است  وایاالت متحده امریکا  خودتقریبا  نزدیک به پایان (3102)سال              

« کرزی»تا هنوز موفق  به دریافت قرارگاه ویا پادگانی برای ناتو نگردیده است ، حامد  

توشیح    هنوز  ریس جمهور افغانستان  موافقتنامه امنیتی دوجا نبه طرح پنتاگون  را تا  

از اهمیت   تو  نا  تنامه ای را که برای ایاالت متحده امریکا  ونکرده  است ، همان موافق

یگر  ایاالت د   جانب از .اصلی در یورواسیا شمرده میشود  بسزای  در میان  بازیگران

موعد خروج نیروهای نظامی اش  از  و را تاریخ( 3102)ماه دسمبر سال متحده امریکا 

اما باوجود ادعای ایاالت متحده امریکا مبنی آسیای مرکزی جدا از نا تو تعین نموده است 

( 31111)د پنتاگون میخواهد  که به تعداپرسونل نظامی اش از آسیای مرکزی بر خروج 

ویا بیشتر ازین رقم  سربازان ایاالت متحده امریکا را درافغانستان  جابجا ومستقر داشته 

 و حریم    گردد  اقدام  داخل  ژه این کشوریبایگاه نظامی درمناطق بو  ( 9)وبه ایجاد .باشد

                  



هد فمند تهای رساندن وانجام عملیا کشوررابرای بسر مناطق ستراتیزیک اینفضایی و    

.                                                     خود درآسیای مرکزی مورد استفاده قرار دهد 

موقیعت  نظر   که از  کشوریست   برای همه ماهران نظامی هویدا است که افغانستان    

و ایاالت متحده امریکا  جغرافیوی  در چهار راهی مهم استراتیژیکی جهان قرار دارد ،  

از زما نه های  طوالنی  همواره  به دنبا ل آن بوده تا درینبخش از جهان سرمایه گذاری 

ر  بیرون کشیدن  نیروهای نظامی  ایاالت متحده امریکا  از قرار گاها نماید ، ایده ویا نظ

یک عقبگرد استراتیژیک بعنوان  سوی پنتاگونناتودرافغانستان همواره از ویاازپادگانها ی

وبطور هرچه گسترده تر  به  صفت  یک عقبگرد   در آسیای  مرکزی مشاهده شده است 

ایاالت متحده امریکا  قرارگاه های نا تو  در  از یوروآسیا  صرف نظراز ادعاهای دولت 

افغانستان برای ارتش ایاالت متحده امریکا سوالی بوده است  ، با این حال  گرچه در ماه 

چنین ادعا شده بود  که  ریس  جمهور  اوباما  میخواهد  نیروهای ( 3102)جوالی  سال 

های آسیای مرکزی بیرون نظامی کشور خودرا  بطورکامل از گارنیزیونهای ناتو کشور

و ماتیو (  Mark Mazzetti)بقول خبرنگاران نیویارک هریک مارک مازیت ولی سازد 

( 3102)هنگامیکه گذارش شان را درجوالی سال  (Mattew  Rosenburg )روزنبرگ

ند  یک مقام امریکایی ویا اروپایی که از ذکر هویت  در نیویارک تایم به نشر می سپارید

و گذارشی را که  این دو    ورزید  این ادعا را به نظرشک وتردید نگریست خود  امتناع

گذارشگرغرض نشر به نیویارک تایم  تهیه دیده بودند ،درخبر منتشر شده  چنین توضیح 

شده بود  که واشنگتن  مبرا از برخی نقاط  نظر برخی موضوعات را   به میعاد طوالنی  

ا نی وجابجا کرده بودند که  برمبنای  آن  پنتاگون  بتواند در موافقتنامه امنیتی با کابل  نش

افغانستان را به عنوان  یگ  پایگاه  عظیم نظا می  خود برای مد ت های  طوالنی مورد 

                                                                                                                                   . استفاده قرار دهد

زبان بازی وکنا یه  ګویی بین ایاالت متحده امریکا ودست نشانده  امریکا اقای حامد      

اکرات  در مجموع  مذهنگامی رد وبدل شد   آنچه که  ریس جمهور افغانستان  «کرزی»

 بود   دهاغاز ش «کرزی » جا نب طرح شده توسط  ایاالت متحده امریکا  در کابل  که با

واشنگتن   واز جانبی   میخورد بچشم    چندی  تفاوتهای  بینهم از بسی نقاط نظر  بعدها 

مذاکرات را  با طالبان دور ازنظر دست نشانده اش برای آنکه او از موضوع اگاه  نشود 

ترس داشت  موضوع    یت  امر دولت اوباما  ودر نها  بود بصورت پنهانی اغاز کرده 

د ست به اعتراض نزند مد کرزی  پرتو آن  حا و در  مذاکرات اش با طالبان فاش نگردد

ودست   ودولت اوباما را مجبور نگرداند که تمام قوت های خودرا از کشور بیرون سازد

      تو  دفاع  ازخود وگروه های  مخا لف د یگر در قرارگاه های نانشانده اش را درکابل  به 

                                                                                                        نسازد  بسیچ 

توشیح این سند توافقنامه حتی  جان کیری وزیر امور خارجه دولت ایاالت  درمورد        



واز   سفر کرد کابل   شخصا  بشکل سری به(  3102(متحده امریکا در ماه اکتوبر سال 

حامد کرزی خواست تا این سند  امنیتی را توشیح نماید ولی کرزی ازتوشیح سند مذکور 

سوسان رایس  مشاور امنیت ملی دولت  (  3102)ابا ورزید  و سپس در ماه نومبر  سال 

« کرزی»به  تی که با حامد کرزی نمود درمالقا و نمودایاالت متحده امریکا به کابل سفر

 درصورتتوشیح این سند ویاین مالقات طوراخطارآمیزگوشزد نمودکه درصورت عدم ح

                        .د شد رجنگ با طالبان مواجهه خواهید( 3102)عویق انداختن آن  شماخودبعد ازسالبه ت 

مذاکرات ایاالت متحده   ؟ نهفته است یطالبان  فیضواشنګتن ازحمایت ایا در

ا ن درقد م نخست  میتواند تهد یدی  بر منافع  چین ، هند ، ایران وروسیه امریکا با طا لب

تلقی شود ، آن طا لبا نی  قد یم وپیشین که همه رقبای ایاالت متحده امریکارا دربیرون از 

شده  افغانستان برای واشنگتن تحت حمایت شان قرار میدادند ، ازجا  نبی  چنین  پنداشته 

سط به گرو گذاشتن  افغان  توبه قیمت  ا این طالبان قدیمی میتواندباست  که این مذاکرات 

، ازسوی دیگر قابل یاد اوری است وآن اینکه از مدت هاقبل به سبیل  باشدخود واشنگتن 

رابه نسبت عدم تسلط اش در بیرون ازپایتخت افغانستان  « کرزی»تمسخر واستهزا حامد 

مذاکرات امریکارابا طالبان عمیقا  برای دولت که او می نامید ند«شاروال کابل»به صفت 

طالبان   دولت بر شناسا یی   خود مضر ومدهش دانسته  اداره مفسد او  از امریکا  مبنی

، امارت اسالمی اسالمی افغانستان اعتراض و نگرانی اش را ابراز کردتحت نام اما رت 

طرف گزیده بودند وازبرودابرای دولت خافغانستان که طالبان پیشن وتروریست این نام ر

یپلوماتیک  توسط  امریکایی ها پیشتبا نی می شد ند  ودر آن زمان این دولت  از طریق د

و  دفتر نمایند گی خته شده بود به رسمیت شناپاکستان وامارت عربی  عربستان سعودی ،

 های  نظیر یک  سفارت  را اجر مینمود وظایف وماموریت«  دوحه »ر شهر  شان واقع د

که این وضیعت وحالت  خود  به جوانه زنی ویا  رویش یک  دولت موازی  به افغانستان  

                                                                                                                  .تلقی شده میتوانست 

بمراتب ( 3110)سال  از طالبان( 3102) قابل یاد اوری است وآن اینکه طالبان سا ل     

وبادرنظرداشت همین دلیل  اکنو لحن مقامات بلند باالی   ومتمایز می باشند ،ازهم متفاوت 

وجودآنها توسط  از  افغانستان  اکسازیپو  طالبان  دولت  امریکایی اززمان تجاوز باالی

میرسد  که ایاالت متحده  اماْل دګرګون شده وچنین به نظرکج واتر بوش وتونی بیلیر رجو

 اند که لباس های جنګی شان را در افغانستان درجنګ آن تو  اماده  امریکا ومتحد اش نا

افغانستان رابا داشتن احساس ( 3102)طالبان سال . بدور اندازند از تن شان  طالبان علیه

بویژه شان میتوان به صفت گرو ههای ناراض مسلح مخالف  امریکا ونیرو های بیرونی 

دانست که از دولت موجود افغانستان حمایت بعمل می آورند واین نیروهارا درخاک شان  

مین منافع شان اعمال خا ینا نه  که درتبانی با دولتمردان افغانستان یکجا برای تا  می بینند

وجهه مسمی همان  نام تجاری  ازجغرافیایی  سیاسی  تغیر  ووقیع را انجام میدهند ،  این 



نصر   -وسرنوشت رژیم  به نفع ایاالت متحده  امریکا  است   که  جماعت  ویا گروه ال

عربی  درخد مت درسوریه ولبنان وابسته به القاعده  ازهنگام اغاز  به اصطالح   بهار 

                                                                                                                                                             .یت نمود  امریکا قرار گرفت ویا امریکا از آنها حما

د فتر ویا نمایدگی  طالبان  در قطر    ؟ سعودی که نمایش قطر را تصاحب نمود

واقع در قطر گشایش یافت  «  دوحه»بمنظور مذاکره با دولت ایاالت متحده  امریکا  در 

همانطوریکه قبال  درین مورد اشاره نموده بودیم این دفتریا نمایندگی همچو به عنوان یک 

ستان  مربوط به سفارت  وظا یف وماموریت های مربوط به دولت  امارت اسالمی افغان

بارها   طالبان را  به پیش می برد  کرزی گشایش این نمایندگی را مورد انتقاد قرار داده

راز نمود تا انکه خود طالبان این دفتر ببارها اعتراض خودرا علیه گشایش این نمایندگی ا

در پرچم   اینکه  حکومت قطر نسبتو   دندومسد ود نم(  3102)را در ماه جوالی سال 

از  طالبان    خوردپرچم رسمی افغانستان به  نظر نمی رنگ سفید طالبان نشان و عالمتب

انسداد  دفتر  طالبان  درقطر    .رسما   ببند ند گی را یند این نما  به عمل اورد  که تقاضا 

چا نسی بود که از یکطرف  اعتراضات کرزی را مرفوع نمود  واز جانب دیګر  زمینه   

ار مخفی را بین دولت  ایاالت  متحده  امریکا  وطالبان   مساعد  ومیسر مذاکرات  دوامد

                                                                                                                                .ساخت 

ید، ودرعین  عمل  نما اخوان   داد تا مثل برادر  مارت قطر همه جانبه  تالش بخرچ ا    

که ازهرجهت   بوده   ومناسبی خوب   موقیعت«  دوحه» میشد  که   زمان چنین پنداشته

میتواند  احتماال    نبه بعمل آورد ،  واین خود یت همه جا حما  طا لب میتواند از برادران 

رو به کاهش   ست رفته  قطر در پروژه ای ایه گذاری ازدمتالش جبران پذ یربرای سرو

،  با در  باشد به  مشا طرح  از همان  طوالنی یک بخشی در منطقوی اخوانالمسلمین ویا

ایاالت  متحده  امریکا  قطر  بیدون تاید وموافقت (تا نی -ال)نظر داشت این مورد  رژیم 

درنهایت امر حمایت قطر   آنرا نداشت  که از طالبان افغانی میزبا نی نماید ،هرگز جرات 

چه در حمایت از برنامه های .هردو بخش  چه درارتباط  حمایت از اخوان المسلمین  در

که  این   وظیفه  متی  به واشنگتن بوده   طر خوش خد آنها برای طالبان همه وهمه  بخا

                                                              .                                                      میزبا نی را واشنگتن  بد وش قطری ها گذاشته بود 

در مصر   نقش  منطقوی  قطر  بعد ازحما یت عربستان  سعودی  از کود تای نظامی     

تغیر رژیم  در  سوریه   کاهش وشکست پروژه ء «  مرسی» وسرنگونی ریس جمهور 

 «بندار»، شهزاده شد   نیده کشایافت ، قطرهمچنان توسط سعودی ها درسوریه  به کنار 

می آید  درسرنگونی دولت سوریه نیز تالش همه جانبه نمود،وازجانبی اکنون چنین به نظر

چنا نچه   باشد   ست داشته نی را  بد افغا که عربستان سعودی میخواهد رهبری  طالبان 

در بحث ومذاکره ایکه درین اواخر بین مقامات ذیصالح افغانی وپاکستانی صورت گرفته  

ویا در  آن مقامات طی یک اعالمیه مشترک  توافق نموده اند که برای طا لبان در ترکیه 



عربستان سعودی دفتر ویا نمایندگی باز نمایند ،  کرزی پیوسته در تالش است اگر بتواند 

ان نشان دفتر باز نمایند وبه جاسوسان وخبرچیدرکابل برای  ا وادار سازد تا آنهاطالبان ر

به  آنهایکه   توان نظارت  را باالی طالبان  کستان  یه اش پا خود  بویژه در کشور همسا

دارند وظیفه سپرده  تا  از د ست اوردهای  مذاکرات مخفیا نه  ایکه بین طالبان و ایاالت 

.                                                                                    ریان است  اورا باخبر سازند متحده امریکا درج

درنظر   امریکا   متحده  ایاالت آیا :   اقدام هما نند مصر درافغانستان    

زد دستماگر او  گزین او سازد با وجودیکه  را جا کرزی را سرنگون  وطالبان   دارد که

؟  جواب  ید ایاالت متحده امریکا  دریافت هم بنما( CIA)قوق اش را از سازمان سیاه وح

درمصر رخ داد وبه همه کامال  ( 3102)مطلقا  درست است  فقط  آنچه که درجوالی سال 

روشن شد واز همین  جهت  ویا  بادرنظرداشت  همین رویداد است  که  کرزی خشمگین 

دولت اوباما  به ارتباط  دولت . یاالت متحده امریکا ازدست داده استواعتما د ش را از ا

نو تشکیل اخوان المسلمین درمصر  همان دولتی که  واشنګتن  در حفظ  ونګهداری  اش  

نظامیان   کشید چنانچه  واز حمایت  آن دولت  دست  ورزید مرتکب خیانتی شد میتالش 

رداختند پبه کودتا نمایند با واشنګتن  به مشوره اقدام ( مرسی) مصر  قبل از آنکه  علیه  

رتو همین پ وواشنګتن در حین مشوره به آنها  اشاره چراغ سبز داد که نظامیان مصر در

کودتای نظامی زدند بجا نموده دست به  چراغ سبز تانک های شان را درخیابانها مصرجا

 اید بخاطر داشت اینست دراینجا نقطه ای مهمی را که ب،سرنګون ساختندودولت مرسی را

جود داشت   و  نه ای ورمزهای ظریفا که در مورد حوادث مصر البته که بعضی تفاوتها 

گذاشت  تا   و اورا بحال خودش   دست کشید« مرسی»  وآن اینکه چرا اوباما ازحمایت

خیانت   که  اینست گرنگی می کند   سرنگون گردد ، حرفی دیگری که دراینجا در ذهن

تاهنوز پوشیده   گرفته  صورت ( مرسی)وسرمایه گذاری ایکه در ازبین بردن حکومت 

 ما خود  ولی اوبا. بوده و منبع اجرکننده وهدایت دهنده تا هنوز از اقدام فوق انکار مینماید

همه بخش های زیربط حوادث مصر رااعم ازارتش ، اخوان المسلمین   مصر وبخشهای 

ونقشه تمام مخا لفین بین همد یگر را همه جانبه  تحلیل  نموده وبعدا    مختلف دیگر دولت 

نقش  خویش  را با زی نموده است  همان  چیزیکه  ممکن  میتواند  در  قرارگاهای نا تو  

وهمراهان   «  کرزی»درافغانستان اتفاق بیافتد ، پس دراینصورت  جای تعجب نیست  که 

مخفی  بین  ایاالت  متحده امریکا  وطالبان   محتا ط   مفسد کابلی اش درمورد  مذاکرات

                                                                                                           .ومواظب نباشند 

رهبران  نظامی مصر  اکنون میخواهند در روابط خود با ایاالت متحده امریکا  تنوع      

ا در نظر داشته باشند یعنی دقیقا   میخواهند به بازی ستراتیژک ایاالت متحده امریکا در ر

کشورشان متوجه شوند که  امریکا چگونه دربین جناحها درگیردر داخل مصرنقش بازی 

 نمیتواندبه همین  دلیل  اکنون  نظا میا ن  مصر  برآن شده اند  که  قاهره دیگر و میکند 



  وتمام متحدان نب دیگرواز جاقرارداشته باشد  ی با ایاالت متحده امریکادایم  دروابستگی

مشتریان امریکا را عقیده بر آن شده است   که  نظام  امپریالیستی   ایاالت متحده امریکا  

ن می باشد  حال غرق شد ست داده ودر بصورت گسترده درشرق میانه اعتبار خودرا ازد

های ایاالت متحده  ست نشانده ود  چرا  مشتریان    که  شد  میتواند  دلیلی باکه این خود 

                                              .امریکا درشرق میانه دفعتا  شجاع شده اند  وعلیه واشنگتن به جرءت حرف میزنند 

  بادرنظرداشت تذ کرات  فوق که وکیها میتوانند  مقا ما تی  را در کا بل مذ مت  نمایند     

که دولت  ایاالت  متحده  امریکا درعقب در های  بسته  بشکل ما کیا ولیستی  د خیل در 

 در زد وبند نبا شد، کابل با طا لبا ن  موضوع  ویا اقای اوباما درمخا لفا ت به مقا ما ت 

ن  خودرا متحد امریکا بدانند  ابطال میتوان چنین  ا ند یشید که میشود طعنه آمیز  به عباره

از ( 00/9)بویژه  که دولت ایاالت متحده امریکا آنها را  قبل از رویداد  حمله تروریستی 

نظر مالی ولوژستیکی همه جانبه کمک می نمود ،  ازین  رواست  که  کرزی  میخواهد 

ن به مذاکره بپردازد ولی واکنش دولت ایاالت متحده امریکا  درمورد خود مستقما  با طالبا

چنین است که آن دولت نمیخواهد که کرزی با طالبان مستقیما  به مذا کره  بپردازد ، حامد 

بخاطر نیل به هد ف مطروحه اش خواست تا  دور مذاکرات ( 3102)کرزی در جوالی 

دیگر   ریس   سوی ل تعلیق در اورد  واز ا به حان ر نستا امنیتی بین اداره اوباما و افغا

جمهور اقای کرزی طی یک اعالمیه  یاد اور شد که   دولت افغانستان در راستای تامین 

،  کرزی  درعین بردارد  بجلوبت واستوار  ریج قدم های ثا به تتد باید خود خودش تامنی

یه بعد ازانتخابات  ریاست فموضوع منازعه افه نمود که اوبعدا درصورتیکه درزمان  اض

او ویا ریس جمهور  منتخب  ید نظر صورت گیرد تجد( 3102)ماه اپریل سال جمهوری 

امریکا درواکنش بی  متحده  ولی ایاالت  نمود   خواهد را توشیح  آینده  این سند  امنیتی 

صبرانه اش تاکید میورزد که درصورت عدم توشیح این سند تا قبل از فرا رسیدن  زمان 

فراخواند  ازافغانستان   انتخابات ریاست جمهوری میخواهد تمام نیروهای نظامی خودرا 

 تیب  وبه این تر  ید قطع نما را لی ولوژیستکی  اش به اردو افغانستان وتمام کمک های ما

قرار دهد   طالبان  دربرابر  ای  کرزی را  اجبارْا  وعمدْا پمیخواهد نیروهای نظامی نو 

بود که سوزان ریس مشاور امنیتی ایاالت متحده امریکا طی سفرش بکابل وبه همین دلیل 

ید آمیز  به توشیح عاجل این سند امنیتی   کرزی را بشکل تهد ، درمالقات به اقای کرزی

                                                                                                                   .  دعوت نمود 

عد دیگر اضافی  بچشم میخورد وآن اینکه  امریکا خود قبال  به این روایت یک ب   دراینجا  

لی  ما  نظر از  را  کشور   آن  امنیتی   ونیروهای  متعهد گردیده بود که اردو افغانستان

تعهدات قبلی اش   خالف  امریکا  دولت  وتخنیکی وتریننگ کمک همه جانبه نما ید  ولی

خود وفا نکرده   تعهدات  وبه دراین راستا  همه وقته قد م های متردد ومتناقض بر داشته 

بقه اش  بعوض اینک تجهیزات نظامی  کهنه  پنتاگون  نچه در یک اقدام بی سا است  چنا



را بغرض تقویه اردو افغانستان در اختیار نیروهای وقوتهای نظامی افغانستان قرار دهد  

به   تجهزات  نظامی اش  را قرار گاهای  ناتو در افغانستان  شت نظامیان ا حضور درد

ا در مخا لفت آنچه  که  قبال   تعهد ازبین برد  واین اقدام ر دالر لیونب( 7)ارزش بیش از 

                                                                                           .نموده بود  انجام داد

            : پایگاه پنتاگون درجنگ علیه اوروآسیاافغانستان  به صفت 

را  از سرکشی   ایران  .چین ، روسیه و  دبخاطر آنکه ایاالت متحده امریکا  توانسته باش

نیاز مبرم دارد ،   تهد ید  وگردنکشی  باز داشته باشد  ، پس دراینصورت  به افغانستان 

گا رنیزیون های  نا تو در  می اش از بارک ها  و اوباما  مبنی بر  خروج  نیروهای نظا

باشد،   نمیتواند  چیزی دیگریافغانستان جز بخشی از آن شا نتاز وارعاب  مقامات کابل 

نماید ،   پنتاگون  میخواهد تا زیر ساختهای خودرا درآسیای  مرکزی  هرچه بیشتر  تقویه

متحده   ایاالت   خیز  برای ورود  وتخته ای   نه وسیله که دراینصورت  افغانستان  یگا

کمنستان  ودریای ، تر امریکا  وناتو  به قزاقستان ، ازبکستان ،  قرغزستان ، تاجکستان 

واز جانبی افغانستان هم چنان  دروازه   ورهروی  به شیبه قاره هند  نیز .خزر می باشد 

 می باشد دروازه ایکه درطول تاریح فاتحان ولشکر کشایان  جهان ارزوی بد ست اوردن

، پنتاگون هرگز  موقعیت پایگاهای نظامی خودرا  در چنین  موقیعت  این معبر را داشتند

جغرافیایی ستراتیژیک  که بتواند  ایران ، چین ، پا کستان   وحریم  پس از شوروی   مهم

هم مرز را  حلقه زند  مشاهده نکرده بود  ویاهمچو چانس طالیی را  بد ست نیاورده بود  

ر  افغانستان  کاهش د را   عالوه برآن  آنچه که پنتاگون میخواهد  تا پرسونل  نظامی اش

ست  که پنتاگون میخواهد  تا بمنظور صرفه  جویی در بودجه اختصاص بدهد  منظور آ ن

داده شده ای نظامی اش برای افغانستان  کاهش بوجود آورد ،  و این خا لیگاه   یا کاستی  

ویا به اصطالح    نیروهای نظامی اش را با  گردان های پیمانکار  امنیتی  جبران نماید 

به معاش ماهوار حد اقل استخدام نماید  تا بتواند با عساکر وجنگجویان مزدور واجیر را 

بجا   را خودبین المللی   استفاده از ارتش مزدور وخصوصی تعهدات قانونی وبدهیهای 

                                                                                                                     .آورد

میخواهد بیدون آنکه  درجنگ با طالبان درگیر شود درافغانستان باقی بما ند    واشنګتن     

واین در واقیعت امر هد ف اصلی واساسی  ایاالت متحده امریکا  میبا شد که  با در نظر 

داشت همین  هد ف است  که اوبا ما بشکل مخفی با طالبان مذاکره می نماید تا اگربتواند 

توافق صلح با طا لبا ن دست یا بد ، اوباما  همچنان   بخاطر زدودن  درمورد خویش  به

ترس وارعاب کرزی میخواهد ویا درتالش آن است تا اداره او با مقامات دولت افغانستان  

                                                                                   .پیمان امنیتی دوجانبه را هرچه زودتر به امضا رساند   

کرزی به ارتباط پالن وهدف ایاالت متحده امریکا مشکوک ویا بهتر است گفته شود که   

کامال  مشعر است  که اگر  ایاالت متحده امریکا  با طالبان  توافقنامه صلح را  به امضا 



ه ت کسپس همین ا  رساند  سقوط وانقراض اداره ای کرزی کامال  قطعی ومشهود است 

امنیتی   این توافقنامه  وامضای مقامات رسمی افغانستان  ودر راس آن کرزی  درتوشیح 

را  کرزی  اوباما   که    دلیل است  همین  وبا در نطر داشت دوجانبه تعلل می نمایند ، 

افغانستان  تهدید  می   غانستان  وقطع کمک ها به ارتشباخروج  تمام نظامیان اش از  اف

ادره کشور از افغانستان  ،   نظامیان آن نماید  وبا باور دولت امریکا درصورت خروج 

ای کرزی درمحاصره طالبان قرار  خواهد گرفت  ویک  جنگی  دیگری  بخاطر  احراز 

                                                                                        .قدرت درافغانستان شعله ور خواهد شد 

بازهم بین حامد کرزی ودولت ایاالت متحده امریکا  این بازی   این همه چیزها   باوجود   

کدام بازی جدید  نیست  واشنگتن و حامد کرزی  با لمقا بل یک بر دیگر  تا زمانی فشار 

وجود داشته باشد  مقامات ایاالت  زمانیکه  بینهم تفاوت های  نظرینوارد  می نمایند تا آ 

باالی حامد کرزی در زمان انتخابات افغانستان  آنوقتیکه  (  3119)متحده امریکا در سال 

وی دیگر  ازس  وجود داشت  فشار وارد نمود  پیکر بند یهای سیاسی   در دولت افغانستان

تیراندازی بعنوان   میکه  درمعرض هنگا«  کرزی »حامد   برادر  «کرزی»ولی  احمد 

ایاالت   مربوط دولت موظفین  توسط    یکی از عوامل سیاه و فروشنده ای  مواد مخدره 

حبت بالمثل توسط جنرال صدرینمورد  دریک    متحده قرار گرفت  ،واکنش حامد کرزی

:  افاده  گردید  چنین  ( IRNA)در ایرنا  خدایداد  وزیر مبارزه با مواد مخدره افغانستان 

کنترول   تحت  در  والیت افغانستان در دو  ن  ره افغانستا مخد مواد   ذخیره  اوگفت که 

نه  تو به اخذا تکتا که نیروهای نا  ادا میباشدنسربازان ایاالت متحده امریکا ،بریتانیا و کا

                                                     .جرم  میباشند  در  تجارت  مواد مخدره بین المللی  شریک

ستراتیژی ایاالت متحده امریکا در گارنیزیون های ناتو در افغانستان  به دنبال  ضربه    

زدن  وخورد وخمیر کردن  جناحهای مختلف باهم وزن وباهم معادل  افغانی بین یکدیگر 

نیرو باهم   نی  ازنظر که جناح های افغامیخواهد  شان میباشد  یا به عباره دیگر امریکا 

ردازد پوبا جناح طرف دیګر به معامله ب ند معادل را بین خود شان  به جنگ وستیز بکشا

روی این دلیل  دراینجا  بتواند در کشور  نفوذ دایمی خودرا داشته باشد به  این وسیله تا  

اهد دروندصلح افغانستان  هیچ شک وشبه به گمان اینکه واشنکتن درعقب آنهایی که میخو

مینه  ز  درین  شند چنانچه دست داشته باشند مورد پیگرد وتعقیب ایاالت متحده امریکا نبا

هشدار داده بود که  مذاکرات صلح  نیاز مبرم  (  3102)ل دولت روسیه  در ماه جون سا 

دارد  افغانییعنی بین اداره کرزی وطالبان  مقامات بیناالفغانیمستقیم ومشاورت گوبه گفت

ولی واشنگتن  در این رابطه  مالقات   اداره کرزی را  با طالبان  که  به  رهبری  معین 

وزارت خارجه اداره کرزی  درتهران  صورت  میگرفت  پرحذرداشته  وآنرا  خالی  از  

                                      .                                                             اعتماد  واعتبار  پنداشت 
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