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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

        م٠٩/٠٣/٢٠١٠                                   عبدالرحمن فرقاني
 

  ستراتيژيک امريکااه گرجه پايام
  

 که يک نوع رجه در ساحۀ سياسی افغانستان حوادث پرارزش رخ داد ،اهمزمان با اعالن حملۀ نظامی  امريکا بر م
ني کنفرانس لندن مبن جمله فيصله يی آ از ،کنوني خلق نمود وارگ نا بيرون رفت از وضعيتفضای اميدواری را برای
د مصالحه راه انداختن رونه  ب، که طرح دولت افغانستان را برایآشتي با مخالفين دولت بود بر آغاز روند مصالحه و

ير  مبني برينکه بايد با مخالفين مصالحه ويک تصور قوی .با مخالفين تائيد نمود   سياسي د در ساحۀآشتي صورت 
ان  در معضلۀ سياسي افغانستان و اطراف دخيل سویازاين پروسه ، طوريکه کشور سر زد در اشتراک کنند

رفتئکنفرانس لندن مورد تا روهای سياسینهمچنين  در داخل افغانستا، يد قرار  رم همه      نيز مورد استقبال 
ستم ديده افغانستان را که از جن هاي خانمان سوز ديده آرام  اين پروسه آشتي چشم اميد ملت مظلوم و ، ورديد
                                                             .  باز نمودز نينداشت

ويا کشورهایچنين تصور  رديده اندئیپاو ارپيدا شد که  اهداف  فغانستان  که جن در به اين اعتقاد متوصل 
  ايجاد مخرجي برایو  بدست آوردن اهداف استراتيژيک خود لذا بايد برای،استراتيژيک شان را بدست آورده نميتواند

رم جن  را عوض   سياسی خود بازی ه استکه امريکا آنها را وارد آن ساختبيرون رفت ازين ميدان پر خون و 
ان در کنفرانس لندن که اکثرر بنا برين همه اطراف و اشت،دنکن  ویري بودند ئ اروپاایيت شان دولت هاک کننده 

  . تاکيد کردندروند مصالحه
شتند و دولت افغانستان بنا بر فيصلۀ کنفرانس لندن اما وقتيکه اطر رد آمده در کنفرانس لندن به افغانستان باز  اف 
 را کرد، امريکا اعالن تهاجم نظامی عملي میبه پيش مي برد و را آشتیۀبا مخالفين دولت پروس  کرد وآغاز به کار

ر از يک سو درجه بزعم جهانيان رسانيدابر م دولت  وبرتانيا زی و حمايت ه رهبري جناب کرولت افغانستان ب، ا
امهایئپاورهای ا ر امريکا بر خالف اين پروسه  از سوی، عملي برداشتي برای مصالحه   برداشت که امهایگ دي
رجه را درين چنين وقت حساس که سخن از اصراحتا حمله نظامي بر م ، ووم جن در افغانستان داللت ميکندبه تدا

   .                        کند د مي شود اعالن ميمصالحه بلنآشتي و 
فته شده  اۀ است که در بار، قابل ياد آوریير مي نمايدگ دست طالبان راهمزمان با اعالن جن افراد کدریو  ين افراد 

مورد  درين با آنها برد وب پيش واست توسط ايشان پروسۀ آشتي را به بودند که دولت افغانستان مي خنها افرادیآکه 
رفته بود و صورت  ير ، پس امريکا پيش از وقت آنها رابذريعه اجنت هاي خريده شده خود در پاکستان فت دست

 را در اين روند امريکا سرو صداي ،ده باشدي تا به پالن دولت افغانستان و حلقه هاي وابسته به آن صدمه رسان،دنمو
 اعالن ، که چرا از يک طرفال خالصه ميشودؤ اين سکات چو، که در بلند نمودساحۀ سياسي افغانستان  ومطبوعات

   مي شود ؟ گر همزمان با آن اعالن جنگاز جانب دي آشتي و صلح براه انداخته مي شود و
ما . فته باشيم گازۀ مي توانيم اين پرسش را جواب افغانستان سر زنيم تا اندذشته گسياسي  به جريانات  اندکير ماگا

هان به اادارۀ سياسي جمهوريخو توسط حمايت ه ادارۀ سياسي افغانستان به رهبری جناب کرزیهمه به ياد داريم ک
 اوباما سلسله تقال قدرت به ديموکراتان به رهبری بعد از ان.به تخت حکومت افغانستان تکيه زد جورج بوش رهبری

ه وخامت منجر بي روابط گت تيرقا، که بسا او و ادارۀ سياسي اوباما آغاز شدعدم تفاهم ميان اداره جناب کرزی
ير يتغ. سياسي ميان اين دو اداره بوديمو ما شاهد وخامت وضعيت در حوادث ، رديدگوضعيت ميان شان مي 

ي گبه تير جناب کرزي در افغانستان منجر ری رهبيکا در برابر اداره سياسي حاکم به سياسي اداره امرستراتيژی
شته مي شود که چنين پندا. بروز کرد  و چندين بار در ساحه مطبوعات جهاني ، شدکرزی روابط ميان اوباما و

 سياسي مخالف با امريکا در ساختار دولت افغانستان و عدم پذيرش سياست اداره لفات اداره کرزی با مهره هایخت
راني کند   کند مورد خشم اداره  ميتاکيدجديد امريکا که همواره به ايجاد يک تيم که از کار کرد دولت افغانستان ن

 سياسي کرزی ۀادار ، و تر مي ساختگرا ميان اداره امريکا و افغانستان تن ، اين امر دايره تفاهم  ميشدجناب کرزی
 بطور  جديدۀ امريکا وارد صحنۀ سياسي افغانستان شده بود حاضر نشد تا به سياست ادارکه توسط حمايت ادارۀ قبلی
، در جاد بديل در داخل و خارج کشور بشتابدي ا کرزی برایۀر بجای رسيد که ادار کا، وهمه جانبه سر تسليم خم کند

 ، روسيه،م با امريکا وابسته به دولت هاي متخاصروهاي سياسي مخالف امريکاگ توانست که توسط  افغانستانداخل
انستان  افغگوپا که از جنربراي تمويل پروژه هاي دولتي به ادر خارج  و ، آينده حکومت خود را حفظ نمايد....هند 

د تا امريکا سد راه توسعه موجب شونه تحرکات سياسي ادارۀ سياسي افغانستان گ، اين دلسرد شده است رو آورد
يها  ئرجه امريکاا، در جن مرجه را اعالن کردا، بدينمظور جن م ادارۀ سياسي افغانستان شودپالنهای دست داشتۀ

  : ور فشرده چنين ارزيابي شده مي تواند  که بطندچند هدف ستراتيژيک داشت
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 توسط از آغاز تهاجم غرب بر افغانستان ، وستراتيژيک افغانستان استهمه مي دانيم که منطقۀ هلمند يکي از مناطق  
البان نيز شمرده مي شود ، که برای تدوير  طراتيژيک برایست مرکز هلمند  وهمچنان منطقۀ، اداره مي شودبرتانويها 
ز ر اگ و حضور نظامي دارند مهدر هلمند توجبرتانويها با اينکه . يات نظامي از آن استفاده مي کنندعمل و رهبری

د از در منطقۀ هلمنبرتانوی  ی، همچنان طالبان نيزبه نوبۀ خود با قوا مي کنندتصادم نظامي با طالبان خود داری
  هلمنددر منطقهبرتانويها  ، ستراتيژیجود داردشان و، يعني يک نوع تفاهم ميان  مي کنندتصادم نظامي خود داری

  . دولت افغانستان شديها وئي روابط ميان امريکاگچندين بار مورد تير
جات ايا نود در صد احتيه های جهانیئست که نظر به احصااجهان  توليدات مخدرات گهلمند مرکز بزراضافه برين 

 ًءبنا.  جهان صادر مي شودبه همه کشور هایبرتانوی نظامي  یبا حضور قوا فراهم مي سازد و جهان را ازين ناحيه 
 ،  اهداف ذکر شده فوقرجه حمله نظامی را براه انداختابر مدر منطقه هلمند برتانويها   يکتازیۀامريکا برای خاتم

 گ، اما هدف اساسي و بزر است را آغاز کرده گرجه جنااهداف جانبي است که امريکا براي برآورده شدن آن بر م
 امريکا هایه اگاهيکه از مهم ترين پايگ، پايستراتيژيک در منطقه هلمند استاه گرجه ايجاد يک پايااز هجوم باالي م
  طرح ريزیيلئکه توسط اسرا گر دسيسۀ بزرگيا به عبارت دي گپالن شرق االوسط بزراهد بود تا در منطقه خو

  . داست را تحقق پذير کن شده
  امريکا رااه نظاميگ حقيقي مواجه کرده است ايجاد پاي سياسي ايران را با چلنجۀکه ادارجريانات سياسي اخير ايران 
رفتا ممنظور براي هجوم نظامي باالین د بديدر مرز ايران سرعت بخشي ، تا در ساحۀ رجه تبليغات وسيع صورت 

، چون  ضرورت داردگروم بزه اين چنين هجرجه باويا واقعا فتح مگي اين تصور به قوت تبلور کند که سياسي جهان
، ويان نظامي امريکا مي شنويم گرجه از زبان سخنا کردن ماه ها را در مهجوم مکمل شد اکنون ما ضرورت سپری

 براه  درين منطقهاه ستراتيژيکگ ايجاد يک پايرجه برایامريکا هجوم نظامی را بر ماکه   شود مي  تصورپس 
  . ه استانداخت

  
  پايان

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


