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و  یتیامن مانیاز پ ییزدا تیمشروع یرا برا یاواخر بحث نیدر ا استمدارانیگذاران، سناتوران و س از قانون یبرخ
 نیکه جنگ ادامه دارد و کمپ ییجا از آن ندیگو یم استمدارانیو س گان ندینما نیاند. ا متحده آغاز کرده  االتیبا ا یدفاع
سوال رفته  ریز کایبا امر یو دفاع یتیامن مانیپ تیمشروع است،شهرها شدت گرفته  ریتسخ یطالبان برا نیخون

انتظار  ایگو گان ندیو نما استمدارهایس نیاند. ا  شده مانیپ نیخواستار لغو ا یمثل حامد کرز یاستمدارانیس است.
کند که طالبان  فیگروه را چنان تضع نیا ایاز طالب برجا نگذارد  یاثر کایبا امر یتیامن مانیپ یداشتند که امضا

اصالً مرتبط با اوضاع افغانستان  استمدارانیو س گان ندینما نیا  از دست بدهند. استدالل تیربط خود را با وضع
به  شتریب شوند، یم کایبا امر یو دفاع یتیامن مانیپ ینیبازب ایو که خواستار لغ یگان ندینما یریگ . موضعستین

 ربط دارد. یا منطقه یها قدرت یریگ موضع
 

وابسته به  یافغان به لحاظ مال استمدارانیاز س یدارند و برخ ازین یبه منابع مالان استمداریکه س ستین یدیترد
موضوع  نی. ادهند  یمنظم پول م از کشورها به گونهٔ  یشمار استمداران،یاز س یبرخ یهستند. برا گرید یکشورها

از  یبرخ یکه رو ییوضوح درج است. کشورها به یتیامن نیشیپ یها مقام یها  و نوشته کسیل یکیدر اسناد و
اواخر موضع  نی. در اسازند یاز موضع خودشان وادار م تیآنان را به حما ینفوذ دارند، در موارد استمدارانیس

در امور افغانستان که طراح  هیروس هٔ ژیو  ٔندهینما رکابلوف،یکرده است. ضم رییدر قبال افغانستان تغ هیروس
 یروهایو خواستار خروج ن کند یچپ و راست مصاحبه م در مورد افغانستان است،  نیکرمل ریاخ یها استیس

موضع را اتخاذ  نیا د،یکاخ سف یاینوب آسج یژیستراتپس از اعالم  ه،ی. روسشود یو ناتو از افغانستان م یئکایامر
آغاز کرد و از اگست سال  اندر افغانست یئکایامر یروهایبه انتفاد از حضور ن ۲۰۱۶کرده است. مسکو از سال 

گفت که در مورد  حیصر اریبس شیها از مصاحبه یکیشد. کابلوف در  یئکایامر یروهایخواستار خروج ن ۲۰۱۷
 موضع مشترک دارند. تهیکو یو شورا نیلیاز افغانستان، کرم امریکائی یروهایخروج ن

 

 یها یریگ متحده هم با موضع  االتیبا ا یو دفاع یتیامن مانیپارلمان در مورد پ گان ندینما یبرخ ریاخ یریگ موضع
انستان در مناسبات افغ گرید یا منطقه یها  و قدرت رانیا ه،ی. روسستین ربط یب وجه چیبه ه رانیو ا هیروس ریاخ

از  یبرخ یبرا یماد یازهایپرداخت امت قینفوذ از طر نیااست.  نهیرید اریکشورها هم بس نینفوذ دارند. نفوذ ا
دفتر   سیئعلم، ر هم دارد. در خاطرات اسدهللا  یخیتار هٔ سابق یزیچ نی. چنشود یم نیافغان، تأم استمدارانیس
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کرده بود که  هیدر کابل توص رشیبه سف ۱۳۵۱در سال   رانیآمده است که شاه ا رانیشاه ا نیآخر یمحمدرضا پهلو
 دهیدو کشور به امضا رس انیهلمند که در همان سال م هٔ رودخان یحقوق میرژ نییقرارداد تع بیتصو یابر

افغانستان  در پارلمان وقت ینگران نفوذ شورو رانیافغانستان پول بپردازد. شاه ا ولسی جرگهٔ  گان ندینما یبرا بود، 
 انیهلمند م هٔ رودخان یحقوق میرژ نییقرارداد تع یمخالف سرسخت امضا یبود. در آن زمان طرفداران شورو

 تیبودند که در آن زمان عضو یچپ طرفدار شورو یها رهبران سازمان نیبودند. کارمل و ام رانیافغانستان و ا
هلمند و مشخص شدن  هٔ رودخان یحقوق میرژ نییتا قرارداد تع کردند یپارلمان را داشتند. آنان در آن زمان تالش م

در  یاز نفوذ شورو یقیدرک عم رانیشاه ا نی. آخرردینگ  یدر مجلس افغانستان را ودخانهر نیاز آب ا رانیسهم ا
کند  یکرده بود تا با پرداخت پول در پارلمان نفوذگذار هیدر کابل توص رشیبه سف لیدل نیافغانستان داشت و به هم

 برساند. بیو قرارداد را به تصو
 

چپ آن زمان  یها ی. انقالبدندیرقص  یاز کشورها م یپول به ساز برخ افتیپارلمان نبودند که با در گان ندینما تنها
 یرونیبه پول ب یآبادان یها . در آن زمان، هم دستگاه دولت افغانستان و پروژهگرفتند یم یخرچ بیج یهم از شورو

وابسته به  ،یو اقتصاد ینظام اجتماع یساز و مدرن یستیالیطرفدار اصالحات سوس یها یداشت و هم انقالب ازین
 بودند. یخارج یپول کشورها

پارلمان  گان ندی. نماشود یپارلمان بلند م گان ندینما یمنطقه از گلو یکشورها یاست. صدا تیهم همان وضع امروز
 یتیامن یروهایو ناتو از ن کایامر ستراتیژی تیحما یحقوق هٔ نیزم کایبا امر یو دفاع یتیامن مانیکه پ دانند یم

ً یافغانستان را فراهم کرده است. تقر و  نندینش یم نیکابل به زم میدان هوائیناتو در  کریپ غول اترطیاهر شب  با
مورد  تیل. شود یپرداخت م سیاردو و پول افسران و سربازان  هٔ . تنخواه ماهانآورند یمهمات م یتیامن یروهاین یبرا

 یها نهخا وزارت یو سوخت ییمواد غذا یانبارها  شود، یهر روز اکمال م سیاردو و پول یها یرنجرها و هامو ازین
 کیو لجست ناتیتأم یها بروند و از بخش  دانند، یمورد نم نیدر ا گان ندیدفاع و داخله مملو از مواد است. اگر نما

 یروهاین یبرا یو سوخت ییمواد غذا نیاست که قرارداد تأم نیداخله بپرسند. جالب ادفاع و  یها  خانه وزارت
ً یمشهور دارند. هر سال تقر استمدارانیس کانینزد ای نپارلما ندگانینما هٔ خانواد یرا هم اعضا یتیامن  اردیلیم ۵ با

متحده   االتیا خصوصعضو ناتو به  یکشورها یافغانستان از سو یتیامن یروهایمصارف ن نیتأم یدالر برا
 کرد؟ نیپول و مصارف را تأم نیا توان یاز کجا م کا،یبا امر یو دفاع یتیامن مانیدر نبود پ شود، یپرداخت م

 

کشور منطقه به شمول  چیکه ه دانند یاند حتماً م اجاره داده گرید یکشورها یرا برا شان  یها که حنجره یگان ندینما
 یروهایدالر به افغانستان بپردازند و ن اردیلیم  که بتوانند پنج تا ده ستندین یقدرتمند یها اقتصاد ه،یو روس نیچ

است.  یاقتصاد نفت کی هیمستقر کنند، تا کابل به دست طالبان سقوط نکند. روس جا نیرا در ا شان ییو هوا خاص
 نیرونق شده است. ا اروپا کم هٔ یو اتحاد اکیامر یها میتحر لیبه دل هیبه صادرات نفت و گاز روس یاقتصاد متک

نفت  یاحتمال میاز تحر خواهد یم هیبدهد. روس خرچ بیطرفدارانش ج یبرا تواند یتنها م یا قدرت بزرگ هسته
ارتش و  تیل یکه حت ستندیها قادر ن عرضه کند. روس یخودش را به بازار جهان ینفت داتیسود ببرد و تول رانیا

افغانستان را دارد و نه  یتیو امن یمال نیتأم هٔ کشور منطقه نه اراد چیکنند. ه نیماه تأم کی یافغانستان را برا سیپول
 .دهد یبه آن بها م

 

آنان شمال  ی. براابدی یگسترش نم شتریب انهیم یایاز آس هیروس دی. افق دستین روزید یامروز، شورو هٔ یروس
روبرو  لنجرا با چ کایامر  ،یسرحدخط  نیدر ا خواهند یشود. آنان م تیریمد دیاست که با  یسرحدافغانستان خط 

 یندگیرا نما رو شیپ یولوژیدیا کی روزید یشوروامروز مثل  هٔ یندارند. روس نیفراتر از ا یآنان هدف کنند. 
 لیبه افغانستان قا یفراتر از خط مرز یتیثیح شمارند، یم ایکه خودشان را قدرت برتر غرب آس ها یرانی. اکند ینم
. تنها کنند یم مهیرا ب شان یشرق سرحداتطالبان  هٔ رابطه با چند سردست نیکه با تأم کنند ی. آنان هم فکر مستندین
 تیمتحده قادر به حما االتیکند، ناتو است. در حال حاضر تنها ناتو و ا یریاز سقوط کابل جلوگ تواند یکه م ییروین

 افغانستان است. یتیامن یروهایاز ن کیژیسترات
 

 یروهاین یندارد. وقت یتیامن مانیبه پ یکنترول آنان هم ربط ریمناطق ز شیطالبان و افزا یها تیفعال گسترش
مجهز و با  ناتو به شدت با تجربه،  یرزم یروهای. نافتیطالبان گسترش  یها تیفعال هٔ ساح  ناتو خارج شدند، یرزم
 توانست ینهاد طالبان نم نام یوال چیه ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱ یها در سال وسیجنرال پترا یقومندانبودند. در زمان  زهیانگ

 یکس دیکم شده بود. شا اریافغانستان هم بس یبه شهرها یستیترور یها  بماند. شمار حمله  در داخل افغانستان زنده
 سیاردو و پول یرو یجد یگذار هیسرما د،یکار آمدن اوباما در کاخ سف  ینباشد که تا رو تیواقع نیاز ا خبر یب

افغانستان  یتیامن یروهایگرفت که ن میتصم یجهان هٔ جامع ۲۰۱۰در سال  سبونیافغانستان نشده بود. پس از نشست ل
 یبه درست توانند ینم شود، یم یسپر شان سیکه هشت سال از تأس یها کند. روشن است که نهاد تیرا تقو

 .کند یم دادیب یکه فساد مال یتیر وضعرا انجام دهند، آن هم د شان فیوظا
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معقول جلوه دادن خروج  یبا طالبان که برا یآشت تیخروج اوباما غلط بود. روا یژیستراتندارم که  یدیترد
 ونیسیوقت کم سیئر یغن اشرف   ،یمنطق قابل دفاع نداشت. حامد کرز چیه  شده بود، یناتو طراح یرزم یروهاین

پاسخ  دیبا گرید یها آن زمان و مقام هٔ داخل ریوز یزداوود  وقت، ردفاعیهللا خان وز  بسم ،یتیامن یها تیانتقال مسئول
 ییرویکه طالب ن دانستند یآنان نم ایتوافق کردند؟ آ یآشت تیخروج و روا یژیستراتبا  لیبدهند که به چه دل

که  یکسان سازد؟ یبا کابل نم یاسیسسرباز ناتو هم آنان را وادار به توافق  نیاست و حتا خروج آخر کیولوژیدیا
 ها را بپرسند. سوال نیهم  برده شده، که نام یاز کسان دیکنند، با یاوضاع را بررس خواهند یم
 

که  ندیگو یم حیصر اریو بس شوند یظاهر م هیهمسا یکشورها یها پلوماتیپارلمان هم در نقش د گان ندیاز نما یبرخ
 ست،ین یدیسخن ترد نیبودن ا انهیرا خراب کرده است. در عام ها  هیروابط کابل با همسا کایبا امر یتیامن مانیپ

 یمشورت رو یکه برا یا جرگه یانیپا یدر سخنران یزکه حامد کر میکن یادآوری ندگانینما نیا یبرا دیبا یول
به او مشوره  نیو چ هیبه شمول روس هیهمسا یبود، گفت که مجموع کشورها فراخوانده شده  کایبا امر یتیامن مانیپ

 نیدر منطقه از ا یکشور چیه کرد،  یسند خوددار نیا یاز امضا یکرز یکند. وقت ءسند را امضا نیاند که ا  داده
 کایامر یو مستشار یو حضور محدود نظام یتیامن مانیپ یکشورها رو نینکرد. اگر ا یعلن تیحما یرزموضع ک

ً از موضع کرز  اشتند،د یمالحظه م جا نیو ناتو در ا  نی. امروز که روابط بکردند یم تیدر آن زمان حما یحتما
 .مینیب یافغانستان م یداخل استیس ربازتاب آن را د  خراب شده است، کایو امر هیبزرگ از جمله روس یها قدرت

 

  رانیو ا هیروس یصدا میتوان یرا تنها م کایبا امر یتیامن مانیبا پ استمدارانیمجلس و س گان ندیاز نما یبرخ مخالفت
با  یو دفاع یتیامن مانیپ قیمخالف ارگ حق دارند از تطب استمدارانیپارلمان و س ندگانی. البته نمامیکن فیتوص
 نظارت کنند. کایامر

 

سوال کنند که به   پارلمان حق دارند که از حکومت گان ندینشده باشد، نما یئهنوز اجرا مانیپ نیاز ا ییها بخش اگر
 یموضع کا،یبا امر یتیامن مانیاز پ یها نشدن بخش یینشده است. انتقاد از اجرا یئها اجرا آن بخش لیه دلچ

 ی، اما تالش برا سند درج است نیدارد که در خود ا یزمیکانیهم م کایبا امر یتیامن مانیپ یبازنگر  مشروع است،
 یبه مردم افغانستان ندارد و به سود کشورها یلغو آن، ربط هٔ و مطالب مانیپ نیکل ا تیسوال بردن مشروع ریز
 است. گرید
 

 پایان
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