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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٧                                                         ايمل خان فيضی  
                

   در افغانستانناتو - امريکا حضوردوام، تالش برای جنگادامۀ 
  

بعد، يعنی بعد از انتقال مسووليت های امنيتی به نيروهای افغان، ادامۀ  نرئيس جمهور کرزی می گويد که ِم
با "به اين معنا که آنها : ود از سوی مخالفين مسلح بمعنی تالش برای بقاء حضور غرب در افغانستان خواهد بجنگ

  ١". حضور آنها در اينجا کار می کنندۀو برای ادام) همکار هستند(ناتو و امريکائی ها دست دارند 
مخالفين  (ظاهرًا شعار شان" : گفت در کابل جوالی، طی يک کنفرانس خبری٢٦، سه شنبه  کرزیرئيس جمهور
پروسۀ انتقال آغاز شد . مقابل شان می جنگند آمده اند و اين ها در اين است که در اينجا نيروهای خارجی )مسلح دولت

اگر   .و يا ديگران باالی مردم خود به عنوان ناتو، امريکائی و خارجی حمله کنند و دليلی وجود ندارد که چه طالب
ه برای همين وطن کار نمی کنند، بلک اين ها به حمالت خود باالی خاک ما ادامه دادند، پس اين ها برای اسالم و

  ٢". پيدا کندءمی کنند تا حضور شان در افغانستان بقا خارجی های که امروز در اينجا هستند، کار
  

   اظهارات نمود؟اين چنين ميتوان از ِ  راچه تحليل
 و  تازهبا اين اظهارات آقای کرزی  انتقادات قبلی خود از سياست های نادرست قدرت های غربی در کشور،ۀبه سلسل
اين . ه است در افغانستان وارد نمودامريکا و ناتوضربۀ محکمی را به حضور   يکبار ديگر،ن از لحاظ سياسیسنگي

 با امريکا و ناتو برخی از مخالفين مسلح دولتهمکاری  رابطۀ رئيس جمهور را ميتوان چنين تلقی کرد که گفته های
  .دور از واقعيت نيست و يا نخواهد بوددر افغانستان 

 به در کشور را" حضور امريکا و ناتو"ادامۀ ، رئيس جمهور کرزی  خود، با اين اظهارتديگراز سوی 
 ،بقول او، اگر مخالفين مسلح دولت بعد از افغانيزه شدن مسووليت های امنيتی.  تحت سؤال قرار داده استنحوی
 يعنی:  خواهد بخشيددوام  راکشوردر  به حمالت خود عليه مردم ادامه دهند، اين کارآنها حضورامريکا و ناتوبازهم 

  .ديده نميشود، یافغانجانب  بعد از انتقال کامل مسووليت های امنيتی به ها آن حضور ضرورتکه
  همامريکا وافغانستان ميان  ستراتيژيک همکاری های موضوع پيمانبحث روی  در حالی مطرح می گردد که اين

 رئيس جمهور کرزی موافقه روی . استرا بخود گرفته مشروطه يک قضيۀ گفته ميشود که شکلهنوز جريان دارد و 
 به گفتۀ او .پيمان فوق الذکر را منوط به پذيرفتن شروط حکومت افغانستان از سوی اياالت متحدۀ امريکا گفته است

ای اين است که حضور نيروه شرط اين است که خود سری های نيروهای خارجی در افغانستان گرفته شود، شرط"
است که آنها نبايد از طرف شب داخل خانه های مردم شوند، آنها  خارجی در افغانستان بايد قانونمند شود، شرط اين

زمانيکه اين شرايط را نپذيرند، اين  تا. نداشته باشند، در اين موارد تا حاال ما با آنها به توافق نرسيده ايم بايد بندی خانه
  ٣".پيمان به امضا نمی رسد

 ممکن است تا، به گفتۀ رئيس جمهور،  خود سری عمًالر شرايط حاضر و وابستگی های سياسی موجود، آيا دولی 
های نيروهای خارجی  در کشور گرفته شود؟ آيا ميتوان به تالشی ها و بد رفتاری های خودسرانۀ آنها نقطۀ ختم 

 گروه های شبه نظامی اجير را منتهی  حمايت امريکا از جنگ ساالران، ناقضين حقوق بشر وگذاشت؟ آيا ميتوان
  قانونمند ساخت؟و حضور نيروهای خارجی را کرد؟ و آيا واقعًا ميتوان فعاليت 

  . رئيس جمهور کرزی می باشدۀجواب به اين سوالها خارج از محدودۀ اين تبصرۀ مختصر بر بيانات تاز
  

 که ادامۀ عمدی جنگ گر اين حقيقت استبيان، ، در چوکات هر سياسِت که باشداظهارات اخيررئيس جمهورکرزی
بنحوی ادامۀ سياست در کشور  تداوم جنگ  را مهم جلوه دهد و ميتواند ضرورت امضاء پيمان ستراتيژيکدرکشور

تاريخ افغان ها ثابت " ولی به گفتۀ يک مبصرافغان، . و منطقه باشدافغانستانامريکا و حضور نظامی آنکشور در
 تأمين منافع خويش راِه افغانستان را در پيش گرفته و در اين راه منافع افغان ها را کرده است که هرکسيکه برای

رفته است، در نهايت از پا در آمده و به عبارتی ديگر دست از پا درازتر مجبور به ترک کشور و ناديده گناديده 
  /ختم/." گرفتن خواسته های خويش شده است

  

                                            
١ http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/٢٠١١/٠٧/١١٠٧٢٦_k٠١_karzai_transition.shtml 
٢ http://da.azadiradio.org/content/article/٢٤٢٧٧٤٣٥.html 
٣ http://da.azadiradio.org/archive/news/latest/١٠٩٠/١٠٩٠.html?id=٢٤٢٧٧١٩٦ 

 


