
  شود؟؟؟یچه م بروند اگر بودند چه کردند؟ و یخارج یقوا

 )صباح(استاد  –بخش اول 

  
 با و گرددیم ھا روین نیخروج ا از بعد کشور ریخن گیکھ  یچالشھا و یخارج یت قوایسالھا موجود یبررس(

  ) ین المللیب ینھادھا لگران ویمھم تحل یھا یبررس و ھا لیبھ تحل استناد

 یھ کردماز برایت گر وطندار

  درد ھایت گریھ کردم یبرا

 آن ن ویا یھا یسر خود زظلم و

  . کردم ت گریھیدم تا نوایشن

 ک بام ویعملکرد . شده است یو نظام یفرھنگ، اقتصادیی، اسیسی، مشکالت اجتماع بحرانھا و افغانستان دچار

، نیت مخالفیاشکال تقو از یشکلبھ ، نرنجد اریھم دل  و دیھم لعل بدست آ، ھم بھ نعل خ ویھم بھ م، ھوا دو

 و یداخل یچاق شدن تشنج ھا، ده اندیلم یآغوش اداره کرز کھ در یتفنگداران یشگیھم غانھ ویدر یت بیحما

 و ییزورگوی، کرز یتیکفا یب و ییمصلحت گرای، خارج یروھاین یکم کار و یزبان و یاختالفات قوم

 یب، خود ن عوامل بایھم. امعۀ افغانستان بوده اندمشکالت ج یعامل اساسی، میجنگ ساالران تنظ یچپاولگر

ی، ن خواریزم، فساد اداری، مرض، فقری، آوارگی، نا امنی، رانیو، کشتار، جنگی، قانون یبی، عدالت

خلق کردند  کشور را بھ مردم گریدھھا مشکل د و مواد مخدری، و مذھب یضات قومیتبعی، افراطگر، ادگراییبن

 . اندسلب نموده  مردم کشور خوش را از آرام و یزندگ محکم گرفتھ و جامعۀ را نان سالھاست کھ دامنیا و
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 نشستھ غم بروی من غبار

  تنم خستھ شده قلبم شكستھ

  بردن بستن و شکستن کشتن و

  . ره بستھ یحقوق انسان یدر

نجر بھ کھ م ١٣٧١حوادث سال ھای پس از ، افغانستان خروج نظامیان خارجی از عده ی معتقدند کھ پس از

، ١٣٧١سال  در، ھمانگونھ کھ تاریخ گویاست. شود تکرار دیگر ممکن است یک بار، وقوع جنگ ھای داخلی شد

 نفر ده ھا ھزار، نتیجھ آن مھا جنگ ھای شدیدی ادامھ پیدا کرد کھ دریآمدن تنظ نجیب هللا و دولت سقوط پس از

زیربناھای  بیشتر، طی سالیان متمادی نگ دردامنھ این ج. آواره شدند مھاجر و گرید یمیلیون ھا کشتھ و

خروج سریع ، بھ عقیده این عده. ھم پاشید را از نفر شیرازه زندگی میلیون ھا اقتصادی وطن را از بین برد و

 "القاعده"و  "طالبان"چھ بسا بھ احیائ مجدد  خشونت شده و نیروھای خارجی باعث افزایش دامنھ بی ثباتی و

 یکرد فعلینگونھ رویا با و یکنون یژین استراتیھم با روھا وین نیا د کھ تداوم حضوریگوینم یکس اما. منجرشود

  . قبال خواھد داشت در را یامدیچھ پ

  . م کھ چھ واقع خواھد شدیبدان گردد و ین موضوع بررسیا است تا ازیصورت ن بھر

ا مجوز اعزام نیروھای نظامی فشارھای دولت امریک میالدی شورای امنیت سازمان ملل متحد با ٢٠٠١سال  در

ن یشورای امنیت در فیصلھ نامھ ای کھ بھ ھما، ھدف کامال مشخص و تعریف شده بود. بھ افغانستان را صادرکرد

 : منظور صادر کرد پنج ھدف را برای کشورھای حملھ کننده بھ افغانستان تعیین نمود

 در "القاعده"اسامھ بن الدن رھبر شبکھ تروریستی بھ اتھام پناه دادن بھ  "طالبان"مجازات و سرنگونی رژیم  -

  . افغانستان

  . افغانستان خشونت و برقراری صلح و امنیت در مبارزه علیھ تروریسم و پایان دادن بھ جنگ و -

  . تحقق دموکراسی و کمک بھ افغانھا برای ایجاد حکومت منتخب -

  . آن قانون حرف اول را بزند امعھ ای کھ درج، ھموار ساختن راه جھت قانونمند شدن جامعھ افغانستان -

 اجتماع و ھمچنین بازسازی و، عرصھ اقتصاد انکشاف افغانستان در کمک ھای مالی بھ منظوررشد و -

  . فقرزدایی
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ازده سپتمبر برج ھای اقتدار و ابھت سیاسی و نظامی اش در واشنگتن و نیویارک یحوادث  امریکا کھ در

عضو ناتو بود  نخستین کشور گیری بود پالن حملھ ی نظامی را طرح ریزی کرد و صدد انتقام فروریختھ و در

بوسیلھ ی ھواپیماھای بدون  "طالبان"یک سلسلھ بمباران ھوایی و کوبیدن مواضع و استحکامات  کھ پس از

  . سرباز و تجھیزات جنگی بھ کشور فرستاد، سرنشین

افغانستان بھ  آمریکایی در یبخصوص قوتھا بوده ون کننده منافع کشورش یکدام تام ھر ینیروھای خارج

) PRT(بخشی از نیروھای آمریکایی را تیم ھای باز سازی والیتی . فعالیت دارند و صورتھای گوناگون حضور

، افراد این تیم ھا را صاحب منصبان نظامی تشکیل می دھند. تشکیل می دھند کھ در تمامی والیات حضور دارند

آنھا افراد  در، با آنکھ این تیم ھا با افرادی مسلح یونیفورم دار محافظت می شوند. بھ تن ندارندھرچند کھ یونیفورم 

اعضای پی آر . یک والیت تا والیت دیگر با ھم تفاوت دارند از بی یونیفورم و یونیفورم دار حالت ثابت ندارند و

  . ھم بھ عھده آمریکا است بازنظارت آنان  تی را بیشتر نیروھای ناتو تشکیل می دھند ولی کنترل و

مسئولیت بازسازی نظامی پولیس والیات را نیز بر ، فرھنگی و اجتماعی، کنار برنامھ ھای اقتصادی پی آر تی در

این تیم ھا در قومندانی ھای امنیھ . افراد تازه وارد در پولیس ملی توسط این تیم ھا آموزش می بینند. عھده دارد

بدین ترتیب امور اداری و امنیتی . والیات مداخلھ می کنند تمامی کارھای اداری دولتی درنفوذ دارند و در  والیات

کنار این  در. والیات را تحت کنترل دارند و درعزل و نصب والیان تصمیم گیرنده اصلی محسوب می شوند

  . یشان می باشندجمع آوری اطالعات منطقوی برای دولت ھا وظیفھ مھم دیگر این تیم ھا تحقیق و، مسئولیت ھا

  . کمپنی ھای امنیتی خصوصی آمریکائی تشکیل می دھند اسرار آمیز ترین بخش نیروھای آمریکا را

جملھ  شخصیت ھای خارجی از تأمین امنیت مراکز و، بدرقھ کاروان ھای تدارکاتی، گشت زنی در شاھراه ھا 

 ربودن افراد و، خانھ تالشی ھا، ت ھای شبانھعملیا، این کمپنی ھا. مسئولیت ھای این کمپنی ھا بھ حساب می آید

، نیروھای این کمپنی ھا را. عھده دارند نیز بر، را افغانستان شکنجھ آنھا و حفاظت از زندان ھای آمریکا در

رھبری آن را  مجموع آمریکایی اند و در، اما صاحب منصبان آن ھا. نظامیان کشورھای مختلف تشکیل می دھند

سخن ، تیم ھای بازسازی والیتی کمپنی ھای امنیتی و معموال از، آمارھای رسمی در. ه دارندآمریکایی ھا بر عھد

  . بھ میان نمی آید

زیادی بھ ھمراه  ناگوار سالھای کھ برای ما لحظات تلخ و، نافرجام میگذرد خونین و این پیکار اکنون سالھا از

 حملھ ھای خونبارھوایی و یسالھا، ریرگجنون و دیوانگی دوطرف د یسالھا، خشونت جنگ و یسالھا داشت

تحت پوشش فیصلھ شورای  ک بھ پنجاه کشورینزد یروھاین حضور یسالھای، ستیترور حملھ ھای انتحاری و

کردن یک لقمھ نان حالل و  کشور برای پیدا از بیکاری مردم و فرار و فقر یامنیت سازمان ملل متحد سالھا

 و کشورھای کھ بھ افغانستان صد، تراژیدی یکنون در پایان این سالھاا. گوشھ ی امن و فارغ از جنگ و ترور

داده و برای بیرون بردن سربازان خود  آھنگ خروج سر ظاھر فرستاده بودند بھ استثنای در سرباز پنجاه ھزار

تان است اینکھ رفتن یا نرفتن آنھا بھ سود یا بھ ضرر افغانس. داده اند را ضرب االجل نھایی قرار ٢٠١۴کشور  از
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عدم  این جنگ و این رابطھ حایز اھمیت است شکست ماموریت جنگی در بحث جداگانھ ایست چیزی کھ در

  . گذشتھ است یسالھا اجرای شرایط مندرج در فیصلھ نامھ ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در توانایی آنھا در

توآم با ، گفتن زور بردن و بستن ون یدر بکش بکش و ن بزن بزن ویدر، ریگ ن کش ویدر، نبرد جنگ و در

مرحلھ ی  شرایط پنجگانھ شورای امنیت آنھم در تنھا یکی از، میخشونت و خونریزی ھمھ روزه شاھد آن بوده ا

میالدی عملی شد  ٢٠٠١ بود کھ در "طالبان"ذھن  کور سرنگونی امارت بدنام و، نخست عملی گردید این شرط

غیرمحتمل بھ  "طالبان"جنگ بھ گونھ ایست کھ بقدرت رسیدن دوباره ولی اکنون اوضاع و احوال صحنھ ھای 

ھمھ بھ یاری عربستان  منطقھ و بیش از خود در یبھ کمک متحدین سیاسی و ایدیولوژیک "طالبان". نظر نمی رسد

 تمام اطراف در می بینند و عقبگرا و قطر خود را در یک قدمی تشکیل دوباره ی نظام منفور پاکستان و، سعودی

  . دارند یکیفز تخت حضوریاکناف پا و

حملھ برای خود تعیین کرده بودند حتی یک مورد  بقیھ شرایط شورای امنیت و اھدافی کھ امریکا و ناتو درآغاز

، حال مرگ است کشور در متاسفانھ دموکراسی نیم بند وارداتی در. عملی و اجرا نشده و یا نخواستند اجرا کنند

این . بدیز یبھ قامت شکستھ وطن نم ست وین برابر کشور وه بھ مجازیش گونھ ون یا با این دموکراسی و

 مظلومان را و تر بار و بند یب و زورگو و تفنگداران را ثروتمند تر جنگ ساالران و، دموکراسی نام نھاد

 و یماد یثروتھا و شتریزنان ب بر ستم را، افزون تر ت رایجنا جرم و، تر یمنزو را یحقوق انسان، مظلومتر

اریکھ ی قدرت نشانید  بر دادند و دالر یبوج یکھ بوج را یآنان کرد و تر چپاول برابر و بھ چور ھن رایم یمعنو

بستن  کشتن و کوچک ترین صدای اعتراض را با گلولھ و مروج و را یخونخوار و یحق تلف ستم و ظلم و و

  . پاسخ میدھند

د کھ ما قانون داریم اما تطبیق نمیشود ما انتخابات داریم ولی نھ دنیھمھ د م ویداشت ٢٠١۴سال  کھ در یانتخابات

 در وکال تاجران سیاسی شده اند و رآی مردم با پول خریده میشود اکثر. عادالنھ است نھ شفاف و نھ ھمگانی

ناھنجار  ھا تصویریخارج. شباھت دارد یقانون یب و یتفنگ کشیی، مجموع انتخابات بیشتر بھ یک زورگو

خانھ  روی دیوار نخواستند بر ای ھم نتوانستند و برھم را ھم و در حتی این تصویر سی را با خود آوردند ودموکرا

  . ھای مردم بیاویزند

 یچ زمامداریھ در چ سلطنت ویھ در، خیچ مقطع تاریھ ھیچگاه و در سالھ کشور طول تاریخ پنجھزار متاسفانھ در

فساد بھ اوج خود رسیده ، مظلوم تا این حد عمیق نبوده است ظالم و وسرمایھ دار  و فقیر، ثروت و فاصلھ بین فقر

بھ  یمیتنظ حلقھ کوچک قدرتمندان تفنگدار سرمایھ ھای ملی مملکت در حیف و میل و تاراج بیت المال و، است

ھند آنھایی کھ پول مید، ما مداخلھ میکنند داخلی کشور امور در خارجی ھا با دست باز. یک عرف تبدیل شده است

سفارتخانھ ھای ، )دھندیفرمان م –دھند یکھ نان میآنان( ھم برای خود محفوظ نگھ میدارند نوع مداخلھ را حق ھر

رحم مبارزه  ینھ تنھا با تروریسم ب ما امروز. تصمیم میگیرند مورد ھمھ چیز تخت دریپا کشورھا در برخی از

 مون رشوت ویده نامیپد، مخدر مواد یوالیھ، نیزم ییایماف، جنگ ساالر و آدم کشان تفنگ دار می کنیم بلکھ با
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ف یبا دستان کث لیون انسان وطن رایم یکھ گلوی س ییگرا ادیبن و یزیدرمان زن ست یب یضیمر و یریرشوت گ

  . میبان استیگر خون آلود اش میفشارد دست و و

 گرفت اماینم یجد ندان آنراچ یشد کسیکابل سخن زده م در کشتار و ینظم یب و یامن نا از قبل اگر یچند تا

 در، کابل ین المللیب ییدان ھوایم امنى در نا و ترور امروز تخت گذشتھ ویاکنون آتش جنگ از دروازه ھاى پا

 در ردولتى ویغ ادارات دولتى و در، کارتھ پروان در، اکبرخان ریوز در، صحت عامھ یاھرچھار در، دارلمان

دولتى را  ات ھاى انتحارى كھ اغلب مراكزیعمل، ردیگیم یقربان اند وینمایمناطق بھ شدت محافظت شده چھره م

حق دارند ، افتاده "طالبان"گر بھ چنگ ید بانشان باریده ما كھ گریمردم ستمد. ش استیبھ افزا رو، رندینشانھ مى گ

 یى جاسوسدستگاه ھا یتوانمند از و ت ناتویكفا ى ویتوانا وعده ھاى كرزى تا شك كنند از زینسبت بھ ھمھ چ

سوق  و یریم گیتصم مرکز دولت و اقتدار ن دژیتخت آخریپا. "طالبان"و بند جنرال ھاى پاكستانى با  زد غرب تا

شاخ  و یشاخ مال، زمیترور یزیخونر یپھلو در، رفتھ است قى فروینا امنى عم ن دریمتحد و ناتو یاداره قوا و

جھ انتخابات ینت مردم دوزخ ساختھ اند و بر را یزندگ تفنگدار و چپاولگران جنگ ساالر تشنگان قدرت و یجنگ

تلخ قدرت  كابل فاصلھ چندانى با روزگار و. دارندیم گام بر یآدمکش جنون و یبسو گرید بار داده و بھانھ قرار را

د مردم یدن رشتھ ھاى امیبر، دھنده است زجر وس کننده ویھمھ ما از شتریکھ بی زیچ. ى جنگ ساالران نداردینما

  . وطن خود روشن كرده بودند در چراغ زندگى را، بى خانمانى سھ دھھ آوارگى و از پس

تحمل اوضاع  ست كھ ادامھ زندگى وین د ترین شدیا از کشور در ان مستقریخارج چ ضربھ ى بھ دولت کابل ویھ

، دىیام وج ناگسترش م و ش شكستھایبا افزا. مشکل مى شود نقاط كشور ارى ازینان ھمانند بسیتخت نشیبراى پا

حمالت  ان درینظام ریاخالق خارج مى شود تا حدى كھ تلفات غ اعتدال و مدار از زیان خارجى نینظام رفتار

شتر ین حمالت بیا در. ش داده استیخارج افزا داخل و د را درینگرانى ھاى شد یروھاى خارجینى نیزم ى ویھوا

  . كودكان كشتھ و زخمى شده اند زنان و

 و یان حمالت خارجیكنترول اخالقى خارج شده كھ مردم تفاوتى م جنگ بھ اندازه ى از ابعاد ھا یرایده بسیبھ عق

ش یبا افزا، افتاده مردم مناطق دور از د ھزاران نفرین المللى مھاجرت مى گویسازمان ب. نندینمى ب "طالبان"

چ اقدام عملى براى یدولت ھ اما. . . کنندیترک م شان رایخانھ ھا، "طالبان"روھاى ائتالف با یان نیم ھا رىیدرگ

ن حادثھ یھ درمورد ایك اعالمیبا انتشار ، حملھ ى كرزى ھر فقط پس از. ن چرخھ خطرناك نكرده استیتوقف ا

و  گفت چھره ضد جنگ در دان دیبار. ى داشتھ باشندیبایو شك مردم خواست صبر آن از در ابراز تأسف كرده و

 آمریکا چشم خود را بھ روی این حقیقت کھ مردم افغانستان تمایل و -دیگو یم ھ امروزیون روسیزیبا تلو گو

 یت قوایاین عالقھ و تمایل حتی با وجود موجود بستھ است و، آرزوی زیادی برای داشتن حاکمیت ملی خود دارند

ی بینیم م یزبان بھ نظامیان خارجیم حملھ سربازان کشور ما مصداق این موضوع را در بین نرفتھ و از یخارج

  . کشورشان ھستند از روھاین نیمردم خواھان خروج ا و
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این ، آنجا تسلط پیدا کند کامل نمی تواند بر اھداف طرح آمریکا در کشورھایی کھ بھ طور وی افزود یکی از 

ان ابتدای حضورش از این سیاست را و است کھ با ایجاد اختالف بین مردم آنجا تالش می کند منابع را بھ یغما ببرد

 را خود حل کند و ملی افغانستان این فرصت را دارد تا مسائل امنیتی کشور یاردو ٢٠١۴سال  در. اجرا می کند

  . گران نخواھد بودینیاز بھ دستورات د دیگر

سال  اساس آن نیروھای آمریکایی ده سال بعد از کنند کھ بر یافغانستان توافقنامھ استراتژیک را امضام و آمریکا

 اکنون باید میلیاردھا، جنگ افغانستان در صرف میلیاردھا دالر از بعد. کشور باقی خواھند ماند ھمچنان در ٢٠١۴

ما ، از خروج رسمی بعد. ھزینھ کنیم توسعھ اقتصادی این کشور نیروھای امنیتی و برای حمایت از دیگر دالر

با گذشت سالھا . باقی خواھیم گذاشت این کشور رمعلومی د مدت نا آمریکایی را تا ھزار سرباز ٣٠احتماال 

نفس اینکھ . در استراتژی را آغاز کنیم ما باید بحث تغییر. نیست پدیدار افق دور ھم حتی در صلح ھنوز، جنگ

 در ناتو ھمان استراتژی پیش بروند کھ خود بگذاریم آنھا با کنیم و واگذار یبھ نیروھای داخل مسئولیت ھای ناتو را

 . این راه موفقیت نیست. عوض نمی کند چیزی را، م بودآن ناکا

 است وین سیا. شد یفاجعھ منتھبھ ده آنان یناسنج است خام ویس. شده است افغانستان گرفتار در یخارج یروھاین

سال  یھا یریدرگ پنجاه ھموطن ما در و صد دو و شش ھزار. كرده است م تریوخ اوضاع را مورد یاقدامات ب

شدت صدمات و جراحات وارده  اثر بر دوازده نفر و صد چھار و ھزار دو ده اند ویب دیآس یالدیم ده و ھزار دو

  . دست داده اند از جان خود را

 یگر مجروح مید دوازده نفر ھا كشتھ ویریدرگ در بگونھ متوسط ھشت نفر روز ھری، ط كنونیشرا ن دریھمچن

 پنجاه ھزار و کصدی ش ازیافغانستان ب در ده کشتھ شده و و ھزار سال دو در یخارج یک نظامی و ھفتصد. شوند

 . مستقرند ناتو ساف ویموسوم بھ ا یروھایقالب ن در یخارج ینظام

جنگ عراق  گزارشی پیش بینی کرده کھ ھزینھ دو آمریکا در یک موسسھ پژوھشی وابستھ بھ پوھنتون براون در

ن موسسھ می یا. صد میلیارد دالر خواھد رسید ر و چھارھزا و افغانستان و عملیات نظامی در پاکستان بھ چھار

اساس  بر. گوید کھ این گزارش نتیجھ یک مطالعھ گسترده با ھمکاری پژوھشگران چندین پوھنتون آمریکا است

صد میلیارد دالر رسیده و دولت  دو و سھ ھزار بھ مرز ھزینھ این جنگ ھا تا بھ امروز، برآورد این موسسھ

. ھزار میلیارد دالر دیگر خرج خواھد کرد خروج کامل نیروھای آمریکایی از افغانستان بیش ازآمریکا تا زمان 

بود کھ  ھباراک اوباما گفت. این ارقام با برآوردھای رسمی دولت آمریکا از ھزینھ این جنگ ھا بسیار متفاوت است

 . ھزینھ داشتھ است دولت این کشوراین جنگ ھا در طول ده سال اخیر نزدیک بھ ھزار میلیارد دالر برای خزانھ 

ھزینھ  ارزیابی پژوھشگران براون و دولت آمریکا را باید در تعریف متفاوت آنھا از علت این اختالف فاحش در

ی کھ کنگره آمریکا از زمان حمالت یازده سپتامبر برای  با جمع زدن میزان بودجھ. ھای جنگ جستجو کرد

صد میلیارد دالر می رسیم  تصویب کرده است بھ رقم بیش از یک ھزار و دوعملیات نظامی درافغانستان و عراق 

اقتصاد دان و متخصصین علوم سیاسی و وکیل  ٢٠در مقابل . کھ بھ ارزیابی رئیس جمھوری آمریکا نزدیک است
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ی کسر کھ دراین پژوھش پوھنتون براون شرکت کرده اند با یاد آوری این واقعیت کھ دولت آمریکا با نظرداشت

عمل ھمھ ھزینھ این جنگ ھا را با فروش اوراق قرضھ بھ بانک ھای جھان ووام گرفتن تامین  شدید بودجھ در

را ھم در محاسبھ مصرف این جنگ  میلیارد دالر ھزار می گویند کھ باید سود پرداخت شده بھ بیش از، کرده است

 . ھر روز بھ آن اضافھ می شود ر بوده است وصد میلیارد دال این رقم تا اکنون نزدیک بھ دو. ھا بھ حساب آورد

آمریکایی در  یادیسربازان ز. آنھا ھمچنین بخش مھم این گزارش را بھ ھزینھ انسانی جنگ اختصاص داده اند

 درمان این تعداد زخمی جنگ و رسیدگی بھ سربازانی کھ با اختالالت روانی ناشی از. این دو جنگ آسیب دیده اند

بھ ھمراه ھزینھ ھای بیمھ و تقاعد مادام ، ط سخت عملیات نظامی دست و پنجھ نرم می کنندشرای در سالھا حضور

 . میلیارد دالرخواھد رسید ٩٠٠العمر برای این سربازان بھ بیش از

اداره زندان  ھزینھ ساخت و از. این پژوھش بھ مخارج غیر مستقیم اجتماعی و سیاسی این جنگ ھم پرداختھ است

این  یآمریکایی طرف قرارداد اردو نستان و عراق تا رشد قدرت و نفوذ شرکت ھای پیمانکارافغا ھای جدید در

مجموع قراردادھای وزارت دفاع آمریکا . کشور و تاثیر گذاری آنھا بر سیاست گذاری ھای دولت و کنگره آمریکا

العھ از رقم سربازان و برآورد این مط. میلیارد دالر تخمین زده شده است ۴٠٠با این شرکت ھا تا بھ امروز 

عراقی  ھشت ھزار نفرو قربانیان غیر نظامی افغان و پیمانکاران کشتھ شده آمریکایی در این دو جنگ بیش از

 . ھزار نفر است نزدیک بھ صد و چھار

 انتشار این گزارش چند روز پس اعالم تصمیم باراک اوباما برای خروج یک سوم نیروھای آمریکایی از

تواند بھ انتقادات بسیاری از ھم حزبی ھای او کھ از اوباما خواستھ اند با سرعت بیشتری بھ این  می، افغانستان

این گزارش ھمچنین با بھ چالش کشیدن روش ھای محاسبھ ھزینھ ھای جنگ توسط . جنگ خاتمھ دھد شدت بخشد

و صداقت ھمھ ھزینھ ھای  کاخ سفید و کنگره آمریکا بھ آنھا توصیھ کرده است کھ با شفافیت سیاستمداران در

دھند تا تاریخ جنگ ھای  عمومی قرار افکار اختیار را در کوتاه مدت و بلند مدت عملیات ھای نظامی این کشور

شروع روند انتقال مسئولیت ھای  اگرچھ در نھمیبا ا. پرھزینھ با دست آوردھای محدود و ناپایدار تکرار نشود

کابل خارج و بھ  امریکایی از پنجاه سرباز و افغانستان تعداد ششصدامنیتی از سربازان خارجی بھ نیروھای 

میالدی واقعا افغانستان را  ٢٠١۴سرباز امریکایی تا سال  این مورد کھ آیا صد ھزار گشتند اما در خود باز کشور

 تی درشک و تردید ھای فراوانی وجود دارد و تا کنون روند واگذاری مسئولیت ھای امنی، ترک میکنند یا خیر

شد و سپس تامین امنیت شھر  این پروسھ از والیت بامیان آغاز، جریان دارد قبلیمناطق تعیین شده طبق اعالم 

شھر لشکرگاه مرکز  فردای آن نیروھای انگلیسی از، گردید واگذار یمھترالم مرکز والیت لغمان بھ نیروھای داخل

غرب افغانستان خارج گردیده و  شھرھرات در ایی ازبعدآ سربازان ایتالی، آرام ھلمند خارج شدند والیت نا

کردند و روند انتقال مسئولیت ھا رسما در  را بھ نیروھای افغان واگذار مسئولیت تامین نظم و امنیت این شھر

شھر مزارشریف نیز بھ مرحلھ اجرا در آمد و سربازان آلمانی مسئولیت تامین امنیت این شھر رابھ نیروھای 

 نیروھای خارجی تنھا از، مزارشریف چھارده ولسوالی دارد والیت بلخ با مرکزیت شھر. ردندک واگذار یداخل
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با تانکھا و زرھپوش ھای خود گشت و  داخل این شھر محدوده ی شھر مزارشریف خارج شده اند و قرار است در

سربازان خارجی ، ستمستثنی ا ولسوالی ھای این والیت ازاین امر، نکنند و دست بھ عملیات جنگی نزنند گذار

این حق را بھ خود محفوظ نگھ داشتھ اند تا در ولسوالیھای چھارده گانھ ی این والیت حضور نظامی داشتھ باشند 

  . عملیات ھای جنگی راه اندازی کنند و

مردم این والیت برای دفاع از خود نیازی بھ  محسوب میشود و اگرچھ امن ترین نقطھ کشور والیت بامیان نیز

 ناحیھ والیات ھمجوار خود آسیب پذیر ھای خارجی ندارند ولی با این حال والی بامیان میگوید این والیت ازنیرو

  . است

والیت بغالن میباشد بھ یکی از  لحاظ تقسیمات اداری جزو کھ از برفک ان ولسوالی تالھ ویبام یبھ گفتھ وال 

 "طالبان"نزدیکی بامیان موقعیت دارد  منطقھ در آنجایی کھ این از مراکزعمده تروریست ھا تبدیل شده است و

  . دھند آنجا میتوانند امنیت بامیان را مورد تھدید قرار مستقر در

این مسالھ نیز یک نقطھ تھدید  ھمچنین والیت نا آرام میدان وردک درمسیر راه بامیان بھ کابل موقعیت دارد و

رییس شورای والیتی بامیان  "طالبان"ان وردک بود کھ ھمین مید برای امنیت بامیان محسوب میگردد چنانکھ در

در والیت لغمان تنھا . می گشت ربوده و بھ قتل رساندند و جسدش را مثلھ کردند کابل باز موترش کھ از از را

واگذارشده  یھرات بھ نیروھای داخل در والیت ھرات تنھا امنیت داخل شھر والیت و مرکز امنیت شھر مھترالم

ولسوالی جزو  والیت ھرات نیز حداقل چھار یت لغمان تمامی ولسوالی ھای آن نا امن است و دردر وال. است

  . مناطق پرخطر شناختھ میشود

امنیت نسبی برخوردار باشد اما یقینا ھیچ یک از  والیت ھلمند از از سوی دیگر شاید شھر لشکرگاه مرکز

سرباز انگلیسی در طول ده سال نتوانستند  ود ده ھزارحد. ولسوالی ھای آن از لحاظ امنیتی قابل اطمینان نیست

امنیت کاذبی کھ در ، و تروریستھای خارجی را از والیت ھلمند اخراج وامنیت این منطقھ را تامین نمایند "طالبان"

مانند گذشتھ بزرگترین مزرعھ ی  والیت ھلمند اکنون نیز. است آسیب پذیر شکننده و این والیت وجود دارد بسیار

اگرچھ مرحلھ نخست روند واگذاری مسئولیت ھای امنیتی بھ . کز تولید مواد مخدر جھان استمر و کوکنار

پایان یافتھ است و برخی گمانھ زنی ھای خوشبینانھ نیز حاکی از آنست کھ سربازان امریکایی ھم  ینیروھای داخل

در افغانستان عکس این گمانھ زنی ھا را میالدی از افغانستان خارج میشوند اما شواھد موجود  ٢٠١۴تا پایان سال 

  : ثابت میسازد 

استحکامات جدید نظامی ھستند  ساز حال ساخت و در مناطق کشور برخی از سربازان امریکایی در > -

  . ست سال آینده استیاستحکاماتی کھ بھ نظر می رسد حداقل برای ب

رت گرفتھ اند و این بار تا کار جنگ را در عب مقامات امریکایی بارھا گفتھ اند کھ از تجربھ تلخ دھھ ھشتاد>  -

  . این کشور خارج نمی شوند یا بقول خود شان مردم افغانستان را تنھا نمیگذارند افغانستان یکسره نکنند از
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سخن میگوید ولی از جانب  ٢٠١۴خروج نیروھای خود تا سال  عرصھ تبلیغات از یکسو در دولت امریکا از>  -

دایمی نظامی در افغانستان است و حامد کرزی را برای امضای سند استراتژیک صدد ایجاد پایگاھھای  در دیگر

 ایجاد پایگاه نظامی بھ معنای حضور درازمدت با اختیارات وسیع و. گذاشتھ است میان دو کشور تحت فشار

 این شواھد نشان میدھد کھ امریکایی ھا با وجود ھزینھ ھای سنگینی کھ در جنگ. افغانستان است نامحدود در

 این کشور شوروی از افغانستان متقبل میشوند بھ این آسانی و بدون دستاورد روشن و مشخص مانند اتحاد جماھیر

  . خارج نخواھند شد

وجود نیروھای خارجی تخلیھ شده اند پرچم ھای کشورھای خارجی عضو ناتو پایین  مناطقی کھ تاکنون از در

شتھ شده است این کار بیانگرآنست کھ در افغانستان جایی کشیده شده و بھ جای آن پرچم ملی افغانستان بر افرا

برافراشتھ شدن پرچم افغانستان بھ جای پرچم ھای بیگانھ ھمچنین ، برای برافراشتن پرچم ھای بیگانھ وجود ندارد

افغانھا . دست رفتھ ی خود گام برمیدارد این معنا را می رساند کھ افغانستان در راستای کسب استقالل از

  . کشورشان پرچم ھیچ کشور بیگانھ ی برافراشتھ نباشد ھیچ نقطھ ی از ند کھ روزی فرارسد کھ درامیدوار

مدتی بود مردم افغانستان نگران بھ نظر می رسیدند و گمان می کردند رئیس جمھورشان رای مقبولیت را از آنان 

توافق نموده است تا ، لھ بزرگكاییان نموده و حتما در پس یک معامیگرفتھ اما کشورشان را دودستی تقدیم امر

نشست خبری مشترک با  ولی اعالن مواضع کرزی در. بگیرد اختیار اجانب قرار کشور بھ صورت دایمی در

ھمگان را امیدوار نمود کھ گویا کرزی نمی  وجود نگرانی ھای عمومی کاست و رئیس جمھور کرواسی کمی از

: چنانچھ او در این نشست خبری گفت. ت بزندخطرناکی دس خواھد بدون درنظرداشت آرای مردمی بھ ھرکار

 مردم است و، افغانستان كا دریفیصلھ کننده نھایی در راستای ایجاد پایگاه ھای دایمی نظامی ایاالت متحده امر

  . آن زمینھ صالحیت ندارد حکومت در

ری لوی جرگھ سپس برگزا مجلس نمایندگان و، كا در افغانستان تعھد مردمیبرای ایجاد پایگاه ھای دایمی امر

کشورش خواھان  كا برای ادامھ روابط استراتیژیک میان دولت افغانستان ویایاالت متحده امر. ضروری است

قدم نخست پیش شرط ایجاد صلح در  اما ایجاد این پایگاه ھا در، این کشور شده ایجاد پایگاه ھای نظامی دایمی در

  . کشور است

فیصلھ نھایی مردم و با درنظرداشت موافقت  با، افغانستان كا دریسوی امر برای ایجاد مراکز نظامی دایمی از

 چرا کھ دولت افغانستان می خواھد کھ ھمسایھ ھای شان از، ھای کشور ھای ھمسایھ صورت خواھد گرفت

داخل خانھ ھا و  عدم حملھ شبانھ نیروھای خارجی در. كایی ھا در این کشور مطمئن باشندیحضور نظامی امر

اساس تعھد صورت  روند انتقال تامین امنیت بھ رھبری افغانھا بر پیشبرد، د مداخالت بیرونینبو، بدون ھماھنگی

  . از پیش شرط ھا برای ایجاد دایمی پایگاه ھای نظامی در کشور خواھد بود، گرفتھ و مفاھمھ کشورھای ھمسایھ

ی نھایی در راستای ایجاد  تشنج است با این حال تصمیم گیرنده از ما در یک منطقھ بزرگ زندگی می کنیم کھ پر

ملت افغانستان است و حکومت این کشور صالحیت ندارد و دفاع از خاک وظیفھ ، كایپایگاه ھای نظامی دایمی امر
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مقاطع مختلف  اگرچھ این اولین موضعگیری اینچنینی رئیس جمھور نیست و ایشان بارھا و در. اول مردم است

تمامیت ارضی بھ نمایش  خود وجھھ مستقل و طرفدار از، زیدهور بادر نظرداشت منافع و مصالح ملی تاکید

زمانی صورت می گیرد کھ بھ خصوص  كا دریخواست امر برابر گذاشتھ است اما اتخاذ موضع جدی در

ھمانھا کھ حاکمان شان یکروز آب را ھم بدون کسب اجازه واشنگتن نمی نوشیدند شاھد حوادث ، کشورھای عربی

  . سرنوشت ساز می باشد

خواست مردم  تا کنون ھمواره داد از پیش گرفتھ و گذشتھ درک نموده باشد کھ راھی را کھ در بیش از یو دشای

 درست و کار، برابر شان محکم ایستاده است در كایی ھا را نادیده گرفتھ ویزده و مطالبات غربی ھا بھ ویژه امر

سوی  لیات شبانھ ازتوقف عم با وجود ھشدارھای مکرر کرزی مبنی بر ھمچنان. اصولی بھ نظر می رسد

ھمچنان  مناطق جنوب کشور خود در این نیروھا نھ تنھا بھ این گونھ عملیات حساسیت برانگیزی، نیروھای خارج

ھا در افغانستان فاصلۀ یاجرای عملیات شبانۀ خارج. گسترش داده اند ادامھ میدھند بلکھ دامنۀ آن را در شمال نیز

 . کشور بھ یک پروژۀ ناکام تبدیل نمود حکومت داری را درعملیۀ  عمیقی میان مردم و حکومت ایجاد کرد و
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