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 وسيله برای ھدف
 کند ؟ چرا اوباما با طالبان مذاکره می

  

  

  

  " ما با تروريستھا مذاکره نمی کنيم "تمام رؤسای جمھور امريکاست  که  شعار  از نسلھا قبل،جمله اين حکم  و

بيشتر  م را نگھدارد وبا طالبان به مذاکره پرداخته است نزد عده ای يک معماست  و نتوانست اين حکاوباماچرا اين که 

که از پنجسال بدينسو در " بو برگدال " امريکائی ضابطسرای طالب با  اۀبادلم ھفته گذشته ۀبه اين دليل که روز شنب

شدند  نگھداری می ھای گوانتاناموس  رھبری طالبان که در قفۀبرد با پنج زندانی بلند پاي اسارات طالبان به سر می

  .طوفان سياسی را در واشنگتن مشتعل گردانيد 

 کشور ٧ش در وارسا  ودرکنفرانس  اشو ھای تبليغاتی. شد  اوباما در کنفرانس مطبوعاتی خجالت زده معلوم می 

ش اثر  ااست داخلیھم نتوانست باالی سي "نرماندی "صنعتی در بروکسل ودر جشن پيروزی برالمان ھيتلری در ساحل 

  .مثبت بگذارد 

در تنھا دموکراتھا ھم از اين وضع عصبانی بودند  وزيادتر به اين دليل که نه از نه تنھا جمھوريخواھان بلکه بسياری 

  .نيز خبر نداشتندمذاکرات بلکه از جريان بودند نمذاکرات شامل 

" برگدال" در گزارشات خود  به راه انداخته اند از ی که روزنامه ھائباشد  که در ھياھو اين نکته به خاطری مھم می

ش يک جشن بزرگ خوش آمديد را سازمان  اشھرک زادگاھش  فوراً بعد از آزادی.  قابل پذيرش ارائه نداده اند ۀچھر

ست فرار کرده وخودش ترک خدمت نموده وبه طالبان پيوسته ا" برگدال "ام را از وی دور کنند که گويا  دادند تا اين اتھ
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بسياری  از    از پا در آمدند به کمک سياستمداران وبرگدال سرباز امريکائی  که در کوشش برای رھائی ۶فاميلھای .

  .  را پايه گذاری کردند برگدال  وضد اوبامارسانه ھا کمپاين ضد 

از مريکائيھا  داد تا در مقابل حمالت ا  جنگجويان طالب را آموزش میبرگدالبعضی گزارشھا حاکی از آن است که 

 .  به  خون عساکر امريکائيھا آغشته است  وی بتوانند فعالً اين اتھام  قوت گرفته است که دستاندفاع بھترخود 

  : بدينسو  ھمراه طالبان در جريان بود  اينطور توجيه کردند٢٠١٠تيمش  مذاکراتی را که از سال   واوباما

شد  واز نگاه صحی  وضع زندانی به صورت   نبايد بيشتر از اين در انتظار وبی سرنوشتی گذاشته میبرگدال فاميل 

  .رفت  سريع رو به خرابی می

 امريکا  در تمام جنگھای بی شمار  بدون ۀسرنوشت يک سرباز وخانواده اش  ھميشه وتا به حال نزد دولت اياالت متحد

  .اھميت نبوده است 

  

  :افزودۀ مترجم

 دھد و ھدف از آن را نجات جان آن که واشينگتن می کوشد، تا سازش و معامله با طالبان را پوشش انسان دوستانهبا 

يک سرباز امريکائی اعالم داشته اند، مگر در اساس اين سازش و مبادله نکات ديگری را بازگو می نمايد، که در اينجا 

  :من صرف به چند مورد معدود آن اشاره می نمايم

الت متحدۀ امريکا برای بار اول در تاريخ حيات خود افس رابطه گيری با طالبان بيانگر آن است که دولت اي ن-١

صداقت به خرچ داده و رابطه ای را که ھميشه مگر در خفاء با تروريزم و دھشت افگنی داشته است، از پرده بيرون 

  .انداخته است

 چنين امری، بيشتر از آن که به م و سياستمداران امريکائی به انجا عکس العمل بيش از حد رسانه ھای امپرياليستی-٢

خاطر تخلف اوباما و دولت وی از مقررات وضع شدۀ کنگرۀ امريکا مبنی بر اين که در چنين مواردی رئيس جمھور 

 سياست آشکار ين عملی بزند، باشد؛ در واقع تالشی است به خاطر آن کهنحد اقل اطالع کنگره دست به چبايد با تأئيد و 

  .شده را قسمی نکوھش نمايند که گويا آنھا ھيچ زمانی با تروريزم در رابطه نبوده اند

در نقشی که به او سپرده شده است و می بايد در مقطع کنونی رول مخالف مزدور کرزیکه ھائی ی به دنبال زياده رو -٣

ی بيش از يک گدی نيست  فھمانده است که ھيچ چيز دلقکاين در پيامی مستقيم به اوباما را بازی نمايد، در ظاھر اوباما

 بھا قايل شود، اما در اصل اين حرکت پيامی است مستقيم به دو ی خود و دولتشو نبايد در مورد خودش متوھم شده، برا

ر از تشپيامی که حد خود را بشناسند و بي. مزدور ديگری که برای رسيدن به جايگاه کرزی در رقابت با ھم قرار دارند

 که زندانيان طالب، از گوانتانامو به قطر می رسند، آن چه بدانھا اجازه داده شده پای دراز ننمايند، ورنه به ھمان سادگی

  .می تواند به کابل و ارگ جمھوری نيز گمارده شوند

  .  مخاطب ديگر اين حرکت، متحدان کاخ سفيد در عرصۀ بين المللی می باشد-۴

صورت غير مستقيم از سياست ھايش در گزينش و انتخاب افراد در اوکراين به دفاع برخاسته،  با اين حرکت به اوباما

 فھماند که تروريست، فاشيست، نژاد پرست و جنايتکار کسی است که امريکا در موردش متحدان اروپائی اشبه تمام 

  .بشتابندسی اش، چنان نظری داشته باشد، ورنه بيگناه و قديسی است که می بايد ديگران به دست بو

  .... و -۵

  


