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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ١٣
 

 تصادم ديپلماتيک امريکا و المان در افغانستان

 

 بيشتر به ی تصميم ندارد که در حال کنونی نيروالمان.  به افغانستان اعزام داردی مصمم است که قوای بيشترامريکا

 با در نظر داشت   . در ھر مورد توافق وجود نداردالمان و امريکادھد که بين  اين خود نشان می. انستان بفرستدافغ

) المان و امريکا(توان حدس زد که امکان کشش بين آمر و مادون  توھينی که ترمپ در حق مرکل روا داشت، می

به محدوديت عملکرد خود در صحنۀ سياست جھانی خوب داند که تا کجا می تواند بتازد، زيرا   میالمان. وجود دارد

  .  آگاه است

سکرتر جنرال ناتو اظھار داشت که " ستولتنبرگ" حين مصاحبۀ مطبوعاتی ھمراه با المانصدر اعظم " مرکل"

موريت رھبری اش در شمال افغانستان در حمايت از ناتو ادامه داده، الکن از افزايش قوای خود در حال أ به مالمان"

،  مرکل دروازه را برای خود نيمه باز گذاشته تا اگر در هبا وجود اين اظھاري". کنونی درين کشور خوداری می کند

 را در آينده در المانھر گونه سد راه توسعه جوئی " در حال کنونی"کلمات . آينده به اين روش خود تجديد نظر نمايد

 به افغانستان بفرستد یادارۀ ترمپ تصميم گرفته است که قوای بيشتر.  از بين برده استامريکازير فشار احتمالی 

در يک  را المان و امريکاتصاميم متفاوت دو ھم پيمان ناتو به ارتباط افغانستان،  .  که تعداد آن بعداً تعيين خواھد شد

دانيم که بين ترمپ و مرکل نزاکت ھای سياسی ناشی از پيش  که می باوجودی. تصادم ديپلماتيک قرار خواھد داد

  . خواھد شدامريکا در مجموع مانند گذشته تسليم المانآمد ھای نادرست شخص  ترمپ پديد آمده است، 

به نفع کشور خويش از آن واريم مردم ما بتوانند ما خلق اختالفات را ميان تجاوزکاران به فال نيک می نگريم و اميد

  .بھره برداری نمايند

 


