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ه ب ،جا شنبه شان درین همآیی روز چهاراز گوش فرانهادن به گفته های دست اندرکاران دفاعی ناتو در گرد - سلوبر
هلو پنظامی بین المللی در افغانستان  برداشت نمود که ایاالت متحدۀ امریکا و ائتالفسادگی میتوان این مطلب را 

 .اند در ختم سال جاری افغانستانگشتانده مصمم به یک خروج سریع از 
اوباما بطور آنی  ،دنبال نمودندرده بود بعد از اظهارات مسؤولین دفاعی ناتو آنچه را اوباما در روز سه شنبه آغاز ک

 ه اباایند، چه رئیس جمهور کرزی ببه پنتاگون دستور داد که تدابیر آمادگی بیرون شدن کامل را از افغانستان اتخاذ نم
 ورزی خود از امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی ادامه داد.  این توافقنامه اجازۀ حضور تعداد محدود قوت های نظامی

 در مملکت میداد.  221۲بعد از سال  غربی را
همه واقعیت ها را درک می ما »سرمنشی عمومی ناتو گفت    Anders Fogh Rasmussenراسموسن گاندرس فو

در صورت عدم امضای توافقنامۀ امنیتی بین افغانستان و امریکا توافقی در مورد موقف قوای » وی افزود «نماییم
در افغانستان باقی  221۲نامه عساکر ناتو بعد از سال تخواهد داشت و در نبود چنین مؤافقناتو در افغانستان وجود ن

 «نمی ماند
نج سسخنان پیرامون بیرون رفت کلی پیامی دیگری را بحیث معیار  غلیانرجه شدت و صعود دلرغم کسب علی ا

 نیات اصلی مسؤولین غرب برای تطبیق در افغانستان است دقیقتر میتوان یافت که مظهر 
 آقای راسموسن پیامی دیگری هم در حاشیه ارائه نمود، ضمن هشدار خروج کلی فوراً با این بیان آنرا پیرایش داد

تحلیل گران نظامی می گویند مبتنی بر واقعیت باید کرزی  «مایم که این انتخاب مرجح ما نیستمی خواهم تأکید ن»
  ضرب االجل ها و اخطاریه های غرب را بحیث یک موقف گیری بشمارد تا پالیسی. 

 0۵22سال جنگی که  10، بعد از از افغانستان اند ، نه پنتاگون، اندر خیال قطع و گریزاز حلقات ذیدخل ه ایعد
قربانی داشت و بیشترین امریکایی بود و تلفات بس سنگین و بی شمار به شمول کشته شدن و زخمی شدن   سرباز

 ف شد. ردر آن مص بلیون دالر ۰22قوای مسلح و افراد ملکی افغانستان و جنگی که بیش از
 مرکزیساز می گویند که بدون موجودیت یک قوت  یتوجیهات خیلی ساده است، قوماندانان نظامی و آگاهان پالیس

را حمایت و آموزش مورد نیاز را به قوت های افغانی  ن( که حکومت افغانستا221۲نظامی غربی ) بعد از سال 
بود.  2221ادامه دهد، احتمال قوی میرود که مناطق زیاد دوباره به تصرف طالبان در آمده همانگونه که قبل از سال 

 ناک است.ه واقعیت های پیشین چون گولی زهرو عرق ریخته شده درین نبرد سیزده ساله رجعت ببا همه خون 
یکی از اراکین بلند پایۀ سابقۀ پنتاگون در حکومت اوباما می گوید که اگر ما  (Michèle Flournoy) میشل فلورنای

سقوط حکومت افغانستان خواهیم متوقف سازد ما شاهد احتمال قوی  را بیرون شویم و جامعۀ جهانی کمک های خود
رانی( اراضی بیشتر را اشغال نموده و مناطق شرق به د اصطالح موترنگیر موسم می) بود شورشیان نیرو گرفته

ری که عداوت در برای دهشت افگنان عناصبرگشت است به پناهگاه سازی مصون  تصرف مخالفین می آید و این
 صدر نصب العین شان قرار دارد.مریکا در برابر ا

گاه سازی دهشت افگنی برگردیم که چنین می قربانی و دست آورد ها ما دوباره به پناهاین همه مساعی، اگر بعد از 
 نماید که عقل آنرا نمی پذیرد.

نظامی در صورت خروج کامل نیرو های رسی های سری هشدار میدهند که مسؤولین امور استخباراتی ضمن بر
امریکا و متحدین از افغانستان، شورشیان مناطق مهم جنوب و شرق را کمتر از یک ماه متصرف شده و پایتخت شاهد 

 ه خواهد بود.تبار که در سابق نظیر نداش الت خونوقوع فزونی حم
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تان فراهم سمتخصصین امور پالیسی خارجی می گویند این تصمیم موجبات بی ثباتی امنیتی را برای پاکستان و هندو
 Proxyسیاست های نفوذ خود در افغانستان با تعقیب آورده دو کشور دارندۀ سالح ذروی جنوب آسیا برای پهن ساحۀ 

wars  نبرد های توسعه ای ساحۀ نفوذ( داخل ماجرای افغانستان شده هر یک غرض تأمین اهداف خود قوی ترین(
 را بازی خواهند کرد. قطعه های خود

نستان، معاون اسیستانت وزیر خارجه در امور افغا David Sedneyبقرار اظهار « همسایه ها خواهان بودن ما اند»
 اگر تصمیم بر بیرون شدن کلی شد عواقب آن برای پاکستان و هندوستان وخیم بوده هر»پاکستان و آسیای مرکزی. 

 «.نحوی طرفدار پائیدن ما انده دو کشور ب
صصین طرح ریزی این بخش در امکانات پیش بینی شده و طرح های احتیاطی همکاری ممالک بنابر اظهارات متخ

دیگر در نظر گرفته می شود  که شامل امکان  ایجاد پایگاه های استفاده طیارات بی پیلوت غرض تداوم پرواز های 
 وظیفوی آن در آسیای مرکزی است 

Chuck Hagel میت این موضوع اشاره نموده گفتر مستقیم به اهوزیر دفاع طی مصاحبۀ مطبوعاتی طور غی «
است تا دانسته شود که کجا خطر  (Drone) مراجع نظامی پیهم در سراغ موقعیت بخشیدن پایگاه های طیارات درون

 «در کجا متحدینی داریم که حاضر به همکاری با ما اند بیشتر است و
افغانستان امریکا امتیاز استفاده از پایگاه نظامی هوایی بگرام افسران نظامی را عقیده بر اینست که با خروج کلی از 

 را از دست می دهد که یک ضربۀ شدید بر فعالیت های ضد تروریستی امریکا خواهد بود. جنرال
Martin E, Dempsey حرب کل قوای مسلح امریکا ضمن صحبتی با عساکر امریکایی در افغانستان  رئیس ارکان

مکلفیت ها و تعهداتی  221۲به این معنی نیست که ما بعد از سال ود ادامه دهید، تحوالت اخیر عی خشما به مسا» گفت
 «مند میگردندقوای مسلح افغان از کمک های بهرنداریم، ما معتقدیم که 

وانمود ساخت که اخطار های غرب برای بیرون کشیدن کامل قوا اراده و عزم قوای مسلح افغان  Dempseyجنرال 
ق می مالت گسترده تر تشویطالبان را به ح هانبه را به تنگنا کشانیدجامنیتی دو توافقنامۀنموده امضای را تضعیف 

ابع استخباراتی قرار ورد تائید منو این موضوع م داز بسی جهات باعث تشویق دشمنان میگرد ناتاین بیا»نماید 
 .« دارد
 .نموداظهار  Associated pressطی مصاحبۀ با اسوشیتد پرس   را این موضوعاتل  لجنرا

نامزد امیدوار ریاست جمهوری که آرزوی جانشینی کرزی را بدل می  11شمول ه اکثر اراکین دولت افغانستان ب
 در افغانستان پشتیبانی می نمایند. 221۲و ممالک مؤتلف بعد از سال پرورانند از حضور یک تعداد نظامیان امریکا 

( Dealایمیل فیضی سخنگوی قصر ریاست جمهوری روز چهارشنبه گفت در مورد قرارداد امنیتی باآلخره معاملۀ )
 «.وجود ندارد« صفر»روشن بسازم که امکان  مارا می خواهم موقف» صورت خواهد گرفت. نامبرده افزود 

اظهار داشت اگر امریکا افغانستان افغانستان مللی پارلمان لا آمر کمییسیون روابط بین( ArianYoon)آقای آرین یون 
جنگ داخلی شده اوضاع به شرائط  دستخوش نظامی بکلی ترک نماید مملکت رکزیمیک قوۀ  ماندنرا بدون بجا 

 بر می گردد. ۰2سالهای 
 پایان
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