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 ِ   پیرامون یک دھھ موجودیت قوای خارجی در افغانستان» اصالت«دیدگاه

 
ک بھ نحوی روی تطبیق یکی از ماده ھای قراردادی یمورد قرارداد استراتژ امریکا در

 در(کھ میان وزیر خارجھ ، کشور تاکید می کند در مورد حضور نیروھای خارجی در

در . عقد شده بود ٢٠٠٣قوماندان نیروھای بین المللی درسال  و) دبل عبدهللا یزمان تصد

این قرارداد تمام نیروھای اصلی ایاالت متحده امریکا و نیروھای کھ در خدمت نیروھای 

ھیچ نوع مرجع  مصئونیت عام و تام برخوردار می باشند و دارند از امریکا قرار

 حقوقی حتی اگر مرتکب جرم ھم شوند نمی توانند آنان را مورد بازخواست قرار، اییقض

  .بدھند

  .فراموش نخواھد کرد را پوشان پکولدار ییکتایخ کشورعملکرد نیتار
 مواضعش کمک بھ مردم افغانستان است و فقط ظاھر حرف ودروغپردازان خارجی  غگویان وودر

ده لبنان نمی ینیست و ھیچ تفاوتی بین مردم افغانستان و مردم ستمدھیچ فرقی بین مردم ما و فلسطین 

كا دقیقا برخالف مردم آنان ایستاده و با کمک رسانی بھ یامر، سرزمین در حالی کھ در آن دو، باشد

این دو کشور در می آورند اما  یدمار از روزگار ملتھا، ترین رژیم روی زمین یعنی اسراییل منفور



 "تعیین سرنوشت سیاسی"در بھ دست گرفتن  "نقش مردم"و تامین  "دموکراسی"عی در افغانستان مد

  . است "ثبات" و "امنیت"شان و بازگرداندن 
فیصلھ کننده نھایی در راستای ایجاد پایگاه ھای دایمی نظامی  -کرزی در نشست خبری گفت  اْ ریاخ

 .در آن زمینھ صالحیت ندارد "حکومت"مردم است و ، كا در افغانستانیایاالت متحده امر

و سپس  "مجلس نمایندگان"، كا در افغانستان تعھد مردمیبرای ایجاد پایگاه ھای دایمی امر، کرزی حامد

كا برای ادامھ روابط استراتیژیک میان یایاالت متحده امر .ضروری است "جرگھ ھلوی"برگزاری 

اما ایجاد این ، می دایمی در این کشور شدهو کشورش خواھان ایجاد پایگاه ھای نظا "دولت افغانستان"

برای ایجاد مراکز نظامی دایمی از  .پایگاه ھا در قدم نخست پیش شرط ایجاد صلح در این کشور است

فیصلھ نھایی مردم و با در نظرداشت موافقت ھای کشور ھای ھمسایھ  با، افغانستان كا دریسوی امر

می خواھد کھ ھمسایھ ھای شان از حضور نظامی  "دولت افغانستان"چرا کھ ، صورت خواھد گرفت

عدم حملھ شبانھ نیروھای خارجی در داخل خانھ ھا و بدون  .كایی ھا در این کشور مطمئن باشندیامر

یشبرد روند انتقال تامین امنیت بھ رھبری افغانھا بر اساس تعھد پ، نبود مداخالت بیرونی، ھماھنگی

از پیش شرط ھا برای ایجاد دایمی پایگاه ھای نظامی در ، ھصورت گرفتھ و مفاھمھ کشورھای ھمسای

ما در یک منطقھ بزرگ زنده گی می کنیم کھ پر از تشنج است با این حال  .این کشور خواھد بود

ملت افغانستان است و ، كایتصمیم گیرنده ی نھایی در راستای ایجاد پایگاه ھای نظامی دایمی امر

سخن است  ن ظاھریا اما. دفاع از خاک وظیفھ اول مردم است حکومت این کشور صالحیت ندارد و

  .را آب خواھد داد یچھ گل یکھ مرز ده شودید

نیست و ایشان بار ھا و در مقاطع مختلف با  "رئیس جمھور"اگرچھ این اولین موضعگیری اینچنینی 

امیت ارضی بھ از خود وجھھ مستقل و طرفدار تم، ورزیده تاکید "منافع و مصالح ملی"در نظرداشت 

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

ھمانھا کھ حاکمان شان یکروز آب را ھم بدون کسب اجازه از ، خصوص کشورھای عربی

شاید رئیس جمھور بیش از  .سردمداران واشنگتن نمی نوشیدند شاھد حوادث سرنوشت ساز می باشد

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

 کار، كایی ھا را نادیده گرفتھ و در برابر شان محکم ایستاده استیمطالبات غربی ھا بھ ویژه امر

ی ھا مطیع دستورات غرب زین العابدین بن علی فرد سرسپرده و .درست و اصولی بھ نظر می رسد

 برابر اقدام توفنده مردمش قرار گرفت و پا بھ فرار در بود اما وی نیز بیش از این دوام نیاورد و

 خودشان ممانعت ورزیدند و در عربستان در گذاشت ولی باز غربی ھا از حضورش در کشور

بود كا یوابستھ تر از ھر زمامداری بھ امر، حسنی مبارک. وضعیت نامعلوم و مبھمی بھ سر می برد

، ولی اورا ھم این قدرت بھ اصطالح اول جھانی نتوانست سرپایش نگھدارد و اکنون در شرم الشیخ



كا و مزدور اسراییل ھم یاین وابستھ بھ امر .میباشد محکمھ منتظر حال کما بھ سر می برد و ظاھرا در

ربی پناه بیاورد می خواست بھ یکی از کشورھای غ، خواست مردم پس از ناتوانی در راستای مقابلھ با

 افتھ و از روی ناچاری بھ این منطقھ پناه می آورد وھم اکنون وضعیت جسمی اویکھ ھمچنین اجازه ن

  . ھالھ ای از ابھام قراردارد ھم در

مردمی آنان درس بسیار  واقعیت نیز ھمین است کھ سرنوشت حداقل ھمین سھ کشور و حاکمان ضد

کشورھا خواھد بود و مطمئنا کرزی اگرچھ از قبل نیک می بزرگی برای دیگر حاکمان و زمامداران 

ای  "متھورانھ"بزند و مواضع  مردمش را دانست و بھ ھمین منظور سعی ورزیده حداقل حرف خود و

جھان اتخاذ نماید اما بھ ھرحال ایجاد تحوالت در کشورھای  منطقھ و، در رابطھ با قضایای کشور

تیم کاری ایشان خواھد بود تا از این پس قدرتمندانھ تر  یشان ومثال بسیار خوبی برای ا شاھد، عربی

  . بگیرد در برابر خواست اجانب قرار

، تونسی، بھ عواقب بھ مراتب بد تر از زمامداران عرب، کاری نماید، این چھ اینکھ اگر کرزی غیر از

عربی  نھ ھم مصر ونھ تونس  است و یقذاف یبیزیرا افغانستان نھ ل. دشد خواه مصر گرفتار و ایبیل

نمودن  افتخار آفریدند و شکست و رسوا، عرب ھا زود تر از بلکھ سرزمین شیرانی است کھ بسیار

قدرت دیگری  ھر، مطمئنا اگر این بار نیز کارنامھ خود دارند و امپراطوری استعماری انگلیس را در

 حتما باید انتظار گرفتار، کند میل افغان ھا اقدام بھ حرکتی نماید و برخالف اراده و دست از پا خطا

 كا باشد و بخواھد با ایجاد پایگاه دایمی دریشدن بھ سرنوشت انگلیس را بکشد و این قدرت اگر امر

از ھمین ، آغاز فروپاشی آن ھم، داشتھ باشد فکر سیطره ھمیشگی بر این سرزمین را، افغانستان

  . سرزمین خواھد بود

این ، مکرر کرزی مبنی برتوقف عملیات شبانھ از سوی نیروھای امریکایی "ھشدارھای"با وجود 

شرق کشور  مناطق جنوب و خود در نیروھا نھ تنھا بھ عملیات آشوبگرانھ و حساسیت برانگیز

ھمچنان ادامھ میدھند بلکھ دامنۀ این شبیخون ھای نظامی را در ساحات نسبتا امن شمال نیز گسترش 

  . داده اند

ات شبانھ جزو استراتژی جدید نظامی امریکا در افغانستان است این استراتژی در حقیقت انجام عملی

را بھ افراد مسلح شورشگر ضد دولتی  استراتژی ایجاد شورش و اغتشاش است کھ جوانان عادی

امریکایی ھا با اجرای  .یاد کرد "طالب"د یتبدیل میکند و میتوان از آن بھ عنوان یک کارخانۀ تول

تالشی و بازرسی شبانۀ منازل و خانھ ھای مسکونی مردم در والیات جنوب کشور این منطقھ  عملیات

احساسات ، حساسیت افغانھا را برانگیختند، از افغانستان را بھ بشکھ ای از نفت و باروت مبدل کردند

ای کردند و در نتیجھ باعث شدند ھزاران جوان بر و غرور ملی ساکنان قبایل جنوب را جریحھ دار

برای جنگ بھ کوھھا و دره ھا  غرور ملی خود اسلحھ در دست گرفتھ و دفاع از خانواده و نوامیس و



بھ این ترتیب طبق نقشھ و پالن امریکایی ھا سناریوی جنگ و خشونت در افغانستان ، پناه ببرند

ن ھای جان تازه ای یافت و راه برای تطبیق پال "طالبان"نھادینھ شد و گروه در حال اضمحالل 

و سازمان آی اس آی در قالب عملیات ھای انتحاری و دیگر عملیات ھای  "القاعده"تروریستی شبکھ 

  . گردید تخریبی در افغانستان ھموار

ایجاد کرد و  "حکومت"اجرای عملیات شبانۀ امریکایی ھا در افغانستان فاصلۀ عمیقی میان مردم و 

اکنون امریکایی ھا با انگیزۀ  .را در کشور بھ یک پروژۀ ناکام تبدیل نمود "حکومت داری"عملیۀ 

کردن عمر جنگ در افغانستان تصمیم گرفتھ اند این پروژۀ کثیف یعنی اجرای عملیات  طوالنی تر

شبانھ را از جنوب بھ شمال افغانستان گسترش دھند تا امنیت نسبی و در حال بھبود را در این منطقھ 

  . نا امن کردن شمال است، ھدف. بین ببرند از ان نیزاز افغانست

تبدیل کردن تمام کشور بھ میدان جنگ و خشونت است تا نیم دایرۀ شمال نیز مانند نیم دایرۀ ، ھدف

خشونت و تروریسم مبدل شود تا بھ این صورت شرایط ذھنی برای حضور درازمدت  جنوب بھ مرکز

  .گردد نیروھای امریکایی در افغانستان فراھم 

. رسد  بھ پایان می ٢٠١۴جنگ در افغانستان سال ، ھای باراک اوباما در سخنرانی اخیرش طبق گفتھ

در  یھمھ صدوپنجاه ھزار سرباز خارج، البتھ اوباما بھ این نکتھ اشاره نکرد کھ در پایان جنگ

گرچھ او از . شود  افغانستان خاک کشور را ترک خواھند کرد یا ماجرای عراق دوباره تکرار می

اوباما این ھجوم نظامی را یک موفقیت نامید و بھ . سربازان تقدیر کرد اما این تشکر ظاھری بود

بھ  ٢٠٠٩سھ ھزار سربازی کھ اواخر سال  و یدر حقیقت س. سرعت موضع سخنانش را عوض کرد

جاری   سال قرار است تا پایان. اند  موفقیت چشمگیری کسب نکرده، دستور او عازم افغانستان شدند

وسھ  یاین رقم بھ س ٢٠١٢ده ھزار نیروی نظامی از افغانستان خارج شوند و در نیمھ سال ، میالدی

گردند بھ سرعت افزایش یافتھ و   می تعداد نیروھایی کھ بھ خانھ بر ٢٠١۴تا سال . ھزار نفر برسد

  .یابد  سرانجام روند انتقال نیروھا پایان می

 عده، ھمھ نظامیان حرفی نزد و امکان دارد پس از تاریخ اعالم شده نیز البتھ اوباما از خروج قطعی

اما خروج نظامیان ! ای از سربازان در خاک افغانستان باقی بمانند؛ مانند اتفاقی کھ در عراق رخ داد 

گذارد؟ با  بندی اعالم شده چھ تأثیری بر ادامھ این جنگ می  آمریکایی از افغانستان با این زمان

توان برندگان و بازندگان برنامھ جدید واشنگتن   جمھور آمریکا می  ھای رئیس  اشت بھ صحبتدرنظرد

  .برای افغانستان در این روند فرسایشی دھسالھ را مشخص کرد

پنتاگون بازنده این جنگ است ، بندی خروج نظامیان از افغانستان نگاه کنیم  از ھر زاویھ کھ بھ زمان

توانست   اوباما نمی! بھ ھیچ وجھ مورد عالقھ وزارت دفاع آمریکا نیست نشینی  زیرا این شیوه عقب

بندی خروج را مشخص کند زیرا در یک جنگ فرسایشی دھسالھ کھ بھ   سرنوشت قطعی زمان



حرف اول  "طالبان"در جنگ افغانستان نیز . گیرنده باشد  تواند تصمیم  یک نفر نمی، پیروزی نرسیده

آن طور کھ اوباما در  .ای نیز سھم قابل توجھی دارند  ھای منطقھ و قدرتزند و دولت کرزی   را می

در شرایطی کھ . گذارد  ھای دارد کھ در ادامھ جنگ تأثیر می  کشورش محدودیت، سخنانش اشاره کرد

بھتر است پولی کھ در ، افزون دست بھ گریبانند ھای روز  ھا با بحران اقتصادی و بدھی  آمریکایی

  .تولید کارھای جدید و صنعت ھزینھ شود، ھا  شود برای تعمیر جاده  ج میافغانستان خر

ریختھ و دیگر لزومی ندارد جنگ با این  "القاعده"پر   و  اش ادعا کرد کرک  اوباما در سخنرانی

ً بازنده است "القاعده"الدن و جنگ افغانستان   رسد با مرگ بن  نظر می  بھ. ھا ادامھ یابد  شورشی   .فعال

او از کنفرانسی کھ . نامی نبرد، جمھور افغانستان  از رئیس، اوباما ھنگام سخن گفتن از روند صلح

را پشت میز مذاکره بنشانند نیز  "طالبان"ھا ماه دسامبر در برلین برگزار کنند و   قرار است آلمانی

یکاگو برگزار ش، در زادگاھش  حرفی بھ میان نیاورد و در عوض از کنفرانسی سخن گفت کھ ماه می

شود   جمھوری تشکیل می  روشن است کنفرانسی کھ در بحبوحھ مبارزات انتخاباتی ریاست. شود  می

از طرفی اوج خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نیز با ھمین . برای اوباما چھ اھمیتی دارد

ا ھنگام خطاب قرار دھنده اوبام لحن ھشدار. ھمزمان است ٢٠١٢مبارزات انتخاباتی یعنی نیمھ سال 

ھای   او ضمن اشاره بھ پناھگاه.داد  آباد در این جنگ خبر می  از بازنده بودن اسالم، ھا  دادن پاکستانی

ھا تأکید کرد دولت پاکستان را برای مشارکت در مبارزه با تروریسم بیشتر تحت فشار   امن تروریست

شد و برای   انی از مدارا با پاکستان دیده نمیجمھور آمریکا ھیچ نش  در سخنان رئیس. قرار خواھد داد

  .تار واشنگتن و اسالم آباد تالش نکرد  و  بھبود رابطھ تیره

تر خواھد شد اما حقیقت این است   روز تیره  بھ  با پایان جنگ افغانستان رابطھ پاکستان و آمریکا روز

بینی   اوباما ثابت کرد موضع و پیشسخنان . آید  آباد یک برنده بزرگ نیز بھ حساب می  کھ اسالم

ھا طی یکی   پاکستانی. نیروھای مسلح پاکستان در مورد آینده جنگ در افغانستان درست بوده است

 "طالبان"اند با   ھا خواستھ ثمر بودن جنگ اشاره کرده و از آمریکایی  دوسال گذشتھ بارھا بھ بی

  . مذاکره کند

جمھور آمریکا ناچار   رئیس، ھا  توجھی بھ خواستھ پاکستانی  حاال پس از گذشت زمانی طوالنی و بی

او بسیار خوشبینانھ از روند سازش و آشتی با . سخن بگوید "ھا طالب"شده از مذاکره و سازش با 

  . توانند بھ ھدفشان برسند  حرف زد و ادعا کرد می "طالبان"

کرده کھ با صراحت از آمادگی اوباما را دلگرم ، ھای محرمانھ مقامات آمریکایی ظاھرا صحبت

 اند و آمریکا دیگر نمی  جنگ را برده "طالبان"شکی نیست کھ . دھد  برای مذاکره خبر می "طالبان"

پس از  "طالبان"صورتی کھ  در. عنوان بخشی از مردم افغانستان نادیده بگیرد تواند قدرت آنھا را بھ 

  غیرپشتون، قدرت قابل توجھی بھ دست آورندیک بار دیگر ، طی روند مذاکرات برای سازش و آشتی



اما . جملھ ھند از بازگشت این تندروھا دچار وحشت خواھند شد میانھ از  ھا و سایر کشورھای آسیای

این در حالی . شوند کھ شاھد شکست یک ابرقدرت دیگر در ھندوکش باشند  ھا خوشحال می  روس

بھ این . آباد را افزایش خواھد داد  ھا بھ اسالم  وابستگی چینی، است کھ آرام شدن مرزھای پاکستان

پرورده خود   دست "طالبان"زیرا ھم ، آورد  ترتیب پاکستان بیشترین امتیاز را از این روند بھ دست می

  .شود  پیمان می  بیند و ھم بھ جای آمریکا با یک قدرت آسیایی ھم  را در افغانستان بر سر قدرت می

ای با عنوان سیاست   میرزا اسلم بیگ جنرال متقاعد پاکستان در مقالھند؟ یوگیھا چھ م یاما پاکستان

پاکستان و استعمار خارجی بھ تشریح اوضاع سیاسی و امنیتی پاکستان و عوامل پشت پرده در تولید و 

ھای داخلی انتشار   وی در نوشتار خود کھ در رسانھ.امنی در این کشور پرداختھ است مدیریت نا

پاکستان دچار از ھم گسیختگی ، پس از حملھ آمریکا بھ افغانستان ٢٠٠١در سال : آورده است، یافتھ

ھای سیاسی سبب پدید آمدن مشکالتی چون تروریسم و اداره کشور بوسیلھ حاکمان بی  شد و درگیری

ھمین موضوع باعث شد مردم دچار مشکالت اقتصادی شوند و ثروتمندان و تجار سرمایھ ، کفایت شد

  .را بھ خارج از کشور انتقال دھند خود

ام آی و بی ان دی فعالیت خود ، موساد، یک سیستم جاسوسی متشکل از سازمان سیا، ٢٠٠١در سال 

  .را در منطقھ آغاز کرد کھ ھدف از این فعالیت اقدام علیھ کشورھای افغانستان بھ ویژه پاکستان بود

موفق شدند دامنھ جنگ افغانستان را بھ  ٢٠٠۵ھای جاسوسی مورد نظر در سال   سرانجام سیستم

پاکستان مجبور شد با مردم خود یعنی قبایل مختلف در مناطق قبایلی درگیر  یپاکستان بکشانند و اردو

باجور بھ کنترول نیروھای اردو درآمد اما اوضاع منطقھ فاتا ھمچنان  دیر و، شود و با اینکھ سوات

  .وخیم است

 ٢٠٠٧در سال . افغانستان مسئول نا امنی در بلوچستان می باشند سازمان ھای اطالعاتی فعال در

ھای جاسوسی در افغانستان را معرفی کرد   گزارشی با عنوان پاکستان در دام دسیسھ جھانیان شبکھ

  .ھای داخلی بھ چاپ رسید  این گزارش در بیشتر روزنامھ ٢٠٠٧ اگست ١۴کھ در 

امنیت ملی پاکستان سپس بھ ذکر جزئیاتی از این رئیس موسسھ غیر دولتی مطالعات استراتژیک 

نزدیک کابل در منطقھ سروبی یک مرکز جاسوسی فعال است کھ بھ : نویسد  گزارش پرداختھ و می

، گردیز، خوست، غزنی شود و سایر شعب این مرکز در  سرپرستی یک افسر بلند پایھ ھندی اداره می

آباد بھ آموزش نیروھای پاکستانی و سایر   بخش فیض. آباد فعال است  اسدآباد و فیض، آباد  جالل

  ای برای ارتباط بین بخش  پردازد جاده  نیروھا بھ ویژه علما و مسلمانانی کھ با چین مخالف ھستند می

آباد احداث شده است کھ در تمام فصول سال قابل استفاده   آباد و فیض اسد، ھای مختلف بین سروبی

  . باشد  می



شوند   باد کسانی کھ با پاکستان مخالفند آموزش داده شده و بھ پاکستان اعزام میآ  در بخش جالل

، ھا پاکستان  ھای پیشرفتھ جاسوسی است کھ بوسیلھ این دستگاه  ھمچنین منطقھ واخان مجھز بھ دستگاه

از قندھار برای ھدف قرار دادن بلوچستان . شوند  ازبکستان و تاجیکستان زیر نظر گرفتھ می، چین

ھا و کسانی کھ قرار است در بلوچستان دست بھ اقدامات خرابکارانھ   ستفاده می شود و تروریستا

پیوندند   می) آزادی بخش بلوچ یاردو(بزنند در لشکرگاه آموزش دیده و بھ گروه بلوچ لبریشن آرمی 

قھ ژوب و منط ران چینی کھ در بندر گوادرینو یکی از اھدافی کھ برای آنان تعیین شده ترور انج

  ت در پاکستان مستقر میاھای کھ در منطقھ جیوانی و کو  آمریکایی. است، باشند  مشغول فعالیت می

ھای تروریستی در بلوچستان را طراحی   جندهللا عملیات آزادی بخش بلوچ و یباشند بھ کمک اردو

ین در حالی است کھ ا. دھند  ھا را از مسیر منطقھ مند بھ ایران گسترش می  کنند و این عملیات  می

وی نوشتھ  .شوند  ھا توسط ناوھای آمریکایی مستقر در دریای عمان و مسقط پشتیبانی می  تروریست

ھای منطقھ کوت و جیوانی را برای عملیات در افغانستان بھ آمریکا واگذار کرده   پاکستان پایگاه: است

  .برد  امن کردن بلوچستان و ایران بھره میھا برای نا  بود اما این کشور در حال حاضر از این پایگاه

افزوده ، ھای وی کامال درست است  اسلم بیگ با بیان اینکھ گذشت زمان ثابت خواھد کرد پیش بینی

  .باشد کھ شاھرگ اقتصادی پاکستان است  است کھ ھدف از ایجاد ناامنی در سند نیز شھر کراچی می

ھای مختلف در   طرف، دن از اختالفات درونیوی در پایان با توصیھ بھ دولت برای دست کشی

ھای پنھان کھ   دست: پاکستان را بھ حل اختالفات از طریق قانون توصیھ کرده و افزوده است

عراق و سومالی را بھ تباھی کشاندند و در حال حاضر سعی دارند بر لیبی و سوریھ مسلط ، افغانستان

د این در حالی است کھ دولت پاکستان فقط بھ فکر اتمام ان  پاکستان را ھدف بعدی خود قرار داده، شوند

، امنی در بلوچستان مدت قانونی خود است و از بصیرت سیاسی برخوردار نیست و در حالیکھ نا

تواند اوضاع را در این مناطق   کراچی و ایالت خیبر پختونخواه امنیت کشور را بھ خطر انداختھ نمی

  .کنترول کند

  

  . . .ادامھ دارد 
 


