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 90/90/3913         محمد عارف عباسی
 

 جامعۀ جهانی با کدام دست آورد ها
 افغانستان را ترک می نمایند؟

 

 بخش اول
 

 مقدمه:
شاهد از انظار افتیده  و ویران شده ،افغانستان جنگ زده، آسیب رسیده میالدینخستین دهۀ قرن بیست و یکم  در

. و سابقه نداشت جهان نظیر و اقتصادیحدوث وقایع، تحوالت و انکشافاتی بود که از لحاظ تأریخ نظامی، سیاسی 
سرازیر  .نسپرده هحافظدر  در هیچ برهه ایأریخ جهان ت کوچک مملکت را در یک کشور ۶۴ حضور قوای نظامی

خود مبین  که گیرنده توان هضم و جذب آنر نداشته ایاقتصادی به پیمان غیر قابل تصور شدن کمک های معتنابه
 .افغانستان بود و رفاه مردم انکشاف اقتصادی ،نوسازیدر اصول به  یک توجه بی نظیر جهانی

 

در محراق توجه دنیا قرار گرفته ده ها کنفرانس بین المللی  نحوی تبارز نمود که افغانستانه شرائط ب سیاسی عدب  از 
مالک معالی رتبۀ سای جمهور و اراکین سویۀ رؤه آنها ب در افغانستان تدویر و مسائل متنوعۀ بربحث  برای

های رسمی و مذاکرات دو جانبه و دیدارمنظور ه های بیشمار را بافغانستان سفر اشتراک نمودند، رئیس جمهور
های متعدد به افغانستان نمودند. سران دول متحابه سفر همچنان .چندین جانبه انجام داد که بکلی بی سابقه است

مطبوعات صوتی، تصویری و چاپی از صبح تا خفتن ست که نامش به ملیون ها بار در ا افغانستان یگانه کشوری
 ذکر گردید.

 

ارزیابی و توضیح انگیزه های این وقایع را تکرار بی حاصل دانسته بلکه غرض اختصار بحث توجه را بیشتر به 
یکی از مهمترین و برازنده ترین پدیده  پیامد های این تحوالت و انکشافات معطوف گردانیده و می نگریم کهتحلیل 

ایجاد یک ذهنیت  در داخل و خارج بدو مرحلۀ وقوع این حوادث ا بعد از نومیدی های عمیق در بین مردم دره
، آسایش ملت، و بپا رفاه ، صلح،خوش بینانه برای استقبال یک آیندۀ درخشان و مسعود با امیدواری تأمین امنیت

فراهم آوری زمینه در تمثیل ارادۀ ت اجانب و ن از مداخالصوحیث کشور مستقل و سر افراز مه ایستادن افغانستان ب
 .بود راستین مردم از طریق پیدایش نهاد های دیموکراتیک غرض تحقق آرمان پامال شدۀ حاکمیت ملی

 

در دماغ  پنداشتند و اکثریت بدون راه دادن اندیشۀ اشغال و تجاوز لطف الهی این تحوالت رامردم معتقد و متدین 
و سر  تلقی نموده ، ظلمت، وحشت و بربریتمصائب ،نجات ملت افغانستان از جمیع آالمآنرا وسیلۀ رهایی و  خود

رئیس  George W, Bushتعهدات  استقبال نمودند.به نیکویی ه از آن آغاز یک دور نوین با همه محاسن آن شمرد
امیدواری ها را فزونتر ساخته و  نمونه می سازیمجمهور اسبق امریکا که گفت ما از افغانستان در منطقه یک کشور 

 بر میزان توقعات مردم افغانستان افزود.
 

 تا چه حد این و ارزیابی نماییم که شماریم زمان آن رسیده که بر افغانستان با نزدیک شدن موعد خروج ازحاال 
مردم افغانستان از  یو تا چه حد ،شدهبرآورده توقعات و انتظارات واقعاً  تعهدات عملی گردیده و تا چه پیمانه این

و  بجا بوده است تا چه پیمانه واقعاً  و خوش بینی ها و امیدواری های شاناند  شدهتمام این شرائط بی نظیر بهره مند 
  جامعۀ جهانی با کدام دست آورد های مشهود بعد از دوازده سال این وطن را ترک می نمایند.

 

مباحث منابع خبیر  ها، اخبار، تحلیل ها وبوده اما متکی بر مطالعات راپور نویسنده تبصره های زیرین عقیدۀ
 های غربی و صحبت های شخصی با متخصصین امور است.امریکا و کشور

 
 :در امر انکشاف اقتصادی قعات بیجاوو ت الزم ، نبود آمادگیدر سوقیات نظامیعجلۀ  -اول 
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  بخش نظامی –الف : 
 

تحت  یالدیم 3991اکتوبر سال  0می طالبان در الت اسراردن اموامریکا و متحدین برای از پا در آتهاجم نظامی 
، متعاقباً رفترت گصو دانیم همه میبروی دالیلی که  Global War against Terrorism و Enduring Freedomعنوان 

تأسیس قوای شورای امنیت  13۳۴ۀ شماره نام فیصلۀ 3991دسمبر سال در  پای ملل متحد در زمینه کشانده شده
ن بود منظور نمود . ـ  را برای تأمین امنیت حکومت مؤقت که از پدیده های کنفرانس ب ISAF امنیتی بین المللی یعنی

فعالیت  در محدودۀ شهر کابل مستقر بوده برای دو سال  این قوت به یک تعداد معین عساکر ممالک عضو ناتو
به  3993ست سالگآ 11در  .آف .اس .اثر پیشنهاد کمیتۀ خاص ناتو رهبری آیه ب سعه یافته وو بعداً قوا تو داشتند.

قوت های نظامی ممالک عضو و غیر عضو ناتو به تعداد مختلف در افغانستان پیاده شدند ولی نقش  ناتو سپرده شد.
عداد عساکر در چوکات امریکا در ردیف اول قرار داشت که یک ت ر،عساک اساسی بدوش ناتو بوده و از لحاظ تعداد

 گردید و تعداد دیگر تحت امر و مراقبت مستقیم امریکا مبارزه علیه تروریزم را دنبال نمودند. توظیفناتو 
 

با ستراتیژی های معین و مشخص سازمان ناتو در زمان جنگ سرد در پهلوی دیگر سازمان ها و پکت های نظامی 
با نصب العین خاص و طرز العمل معین بنیان گذاری  (Conventional Warfare) تعرضی و دفاعی برای یک جنگ

دیده بود و کلیه مساعی، شده ستراتیژی های تعرضی و دفاعی آن در لوایح و تعلیمنامه های مشخص تثبیت گر
 و بحری در همین مسیر روان بود. زمینی، هوایی  ،ه، عملیات و تطبیقات هر سه قوانکشافات

 

جنگیدن با قوت های چلیکی نا منظم در اراضی دشوار آمادگی و  ه علیه تروریزم وقطع برای مبارز ناتو بطور
گرچه عملیات گوریالیی دشمن اما ممالک عضو یونت های خاصی بدین منظور تربیت نموده بودند، تدبیر نداشت، 

که نه عالمات  ییآراسته با نظم و انضباط عسکری شامل برنامه های تطبیقاتی ناتو بود، اما در جنگیدن با قوت ها
متفرقه داشتند و نه قرارگاه و پایگاه شناخته شده و با تشابهات کلی با مردمان ملکی و بیغرض در الیحۀ وظایف ناتو 

و قوت های  ، تجارب تلخ ناکامی ها در چنین شرائط قید اوراق تأریخ حرب ممالک عضو بود.گنجانیده نشده بود
در حالت آماده باش دائمی الحرکت، با عکس العمل آنی و جاد دلگی های سریع ایبا مجهز ناتو سیالیت مورد نیاز را 

 نداشت.چلیکی است  عملیات دفاعی مبارزاتکه از مشخصات 
 

غرض پیش برد چنین  نین شرائط به افغانستان در تحت چتمام وسایل سنگین و ثقیلۀ نظامی سوقیات نیروی ناتو با 
سوقیات نظامی در ، بود و پالن گذاری دقیق سنجش واقع بینانۀ نظامی  عدم نمودارجنگی با مشخصات معین آن 

مصرف برق آسا طرف مقابل با کمترین  به اصطالح بچه ترسانی بود.تا حدی  و صورت گرفته  عجلهافغانستان  با
بطی و پر مصرف بوده اتکاء به نیروی هوایی قوای مستقر ند در حالی که عکس العمل هدفی را تعقیب می ک

 اشتباهات و تلفات مردم بیگناه و ملکی را بار آورده.
 

کا، انگلستان، امریچند دولت مهاجم اولی ) ادارۀ افغانستان را توسط بعد از سقوط دولت طالبان بر رسی های بعدی 
می  های ایله جاری نام نهاد شمال جلوگیریکابل به نیروباید از سپردن صواب دانسته ه بیشتر ب( کانادا و آسترالیا

اتخاذ می را  مقدماتی باید برای جنگ چلیکی و تمام مشخصات و جوانب آن آمادگی و ترتیبات الزم  ISAF .نمودند
حیث یک پدیدۀ نو ظهور کاری در چوکات یک طرح عمومی با توافق و همکاری و ه عملیات افغانستان ب ،نمود

 تطبیق قرار میگرفت.باید مورد تساند اعضای ناتو 
 

و  عضو ناتو مطابق میلات ساحوی بطور قطع وجود نداشت هردر سوقیات و عملی Coordination هم بستگی  این
 یرا با مخالفین تعیین نمودند بدون اینکه از یک طرح عمومی مرکز خود ساحۀ فعالیت و نحوۀ برخورد خود سلیقۀ

معامله  یمخالفین مسلح از درحتی بعضی قوای نظامی ناتو با پرداخت پول با  .پیروی صورت گیردسوق و اداره 
 گری پیش آمدند.

 

  تعهدات قوای نظامی را برای افغانستات میتوان چنین خالصه نمود:
 أمین امنیت سرتاسری و تحکیم دولت مرکزی در ادارۀ مملکت.ت  -1
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 ونه تجاوز بر حریم افغانستانگحفظ تمامیت ارضی و دفاع از هر گرچه جامعۀ جهانی تعهد رسمی برای   -3
نسپرده بود اما به ایجاد مراحل ابتدایی اردو و پولیس ملی مردم افغانستان از ممالک شامل این ماجرا چنین توقعی 

 داشتند.
 .های نظامی و امنیتی افغانستانتربیه، تجهیز و تسلیح نیرو -3
 

نگردیده و دولت مرکزی تا هنوز تأمین  طوری که توقع میرفت شواهد عینی در دست است که امنیت سرتاسری
و حتی  شهر کابل مستقر بودهدر والیات همجوار مندی ادارۀ کل مملکت را بدست نیاورده است. مخالفین مسلح  توان

زمانی که خواسته باشند حضور خویش را با حمالت  هر دروازۀ شمالی قصر ریاست جمهوری رخنه نمودند،ه ب
 حتی نفوذ طالبان در قوای نظامی، امنیتی و استخباراتی حدس زده می شود. ازند.مسلحانه در پایتخت ثابت می س

 

لفین مسلح به حمایت و تحریک پاکستان امنیت را برهم زده و مردم را در بسی مناطق اناتو خوب میداند که مخ
اهداف اولی جنگ تعدیل گردیده  را تغییر داده . ولی امریکا علی الرغم فهم این موضوع موقف خودگروگان دارند

لفین سیاسی مسلح احیث مخه ن را باو طالب هدف ما قلع و قمع القاعده است اعالم نمود که ما با طالبان طرف نبوده و
نه تروریست ها شناسایی نمودند، در حالیکه روزانه عملیات مختلف دهشت افگنی از طرف طالبان علیه قوای 

شرائطی را برای مذاکرات صلح با طالبان گیرد، در نتیجه امریکا  ن صورت میخودشان و مردم بیگناه افغانستا
 پیشنهاد نمودند.

 

ت خود ادامه یافت. تالش های مرموز صلح جویی شده د بلکه جنگ با شیوه های جدید بنه تنها امنیت تأمین نگردی
اه مذاکره عاری از شفافیت میان آورده. فراهم آوری مقدمات صلح از ره بجای اطمینان برای مردم هراس بیشتر ب

  ع اصلی صلح کننده اوالد افغانستان است یا قدرت بیرونی.جبوده تا حال معلوم نیست که مر
 

ر افغانستان رخ دو توافق با ویتکانګ  100۱کنفرانس پاریس سال  نتایج متشابه  تشویش اینست که با تکرار تأریخ
 ندهد

عمالً تجاوز پاکستان را بحریم افغانستان اغماض نموده و  که افغانستانناتو برای صیانت تمامیت ارضی قف وم
 .ل شدحمضبکلی م متحدین غربیرا به  اعتماد مردم افغانستان امریکا از موقف پاکستان بطور علنی حمایت نمود

سطوح بلند  در گرافی و توازن قومیز لحاظ دیموالبته قوای نظامی و امنیتی تنظیم و تشکیل گردید ولی تشکل قوا ا
غرض دفاع از منافع علیای کشور درین انگیز بوده و موجودیت غریزۀ ملی  هراس بر عادی امر و اداره و افراد

ساختار ها قابل اطمینان نیست. هکذا در مورد تجهیز و تسلیح قوا با وسایل و تجهیزات مورد نیاز مخصوصاً قوای 
 هوایی اقدام مؤثر و مؤجزی صورت نگرفته.

 

. اراکین رد را با مصارف گزاف و عواقب نا مطلوب دنبال نمودجنگ بی نتیجه و بدون ب  امریکا و متحدین ده سال 
و  رهم علی الرغم تجهیز بیشت طرف مقابل لیو ها گفتند این جنگ ب رد ندارد.امریکا و دول غربی بار رتبۀ عالی

بدست نیاورده بلکه از نفوذ و دهشت افگنی  ریگچشم کدام مؤفقیتهای ابتکاری در مبارزات خود شیوه  بکار بستن 
شکل مقاومت های خود جوش ه شان در والیات جنوب و جنوب غرب کاسته شده نفرت و انزجار مردم علیه شان ب

 دوام دارد.کماکان حمایت پاکستان با قوت و شدت خود از مخالفین مسلح  ملی طغیان نمود اما 
 

ه قاعده نبوده هنوز با بخشایش پاکستان در مناطق سرحد آزاد فعالیت دارند و بکشته شدن بن الدن به معنی محو ال
فعال بوده و بحیرۀ احمر و شمال افریقا و جنوب و جنوب شرق آسیا  درست که ا مثابۀ اژدهای هفت سر این جریانی

 امکانات نفوذ آن در آسیای میانه و داخل چین هراس بر انگیخته.
 

 بخش اولپایان 
 
 
 


