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 ۲۶۰۲مارچ  ۶۰ویرجینیا، ایاالت متحده امریکا،         احسان هللا مایار                                                      

 

 سرنوشت نظامیکه باالی واقعیتها و مردم استناد نداشته باشد
 

این اواخر جنرال عبدالرحیم وردگ، وزیر دفاع افغانستان مصاحبۀ با روزنامۀ معروف وال ستریت جورنال در 

امریکائی داشت. وی ضمن صحبت  در مورد چگونگی وضع امنیتی کشور، مشخص در مورد کاستن در قوای امنیتی 

 انستان فاجعۀ بزرگی را در قبال دارد".افغانستان اظهار داشت  که: " تقلیل در تعداد قوای نظامی و پولیس ملی افغ

قرار معلوم هزینۀ بودجۀ عادی و انکشافی وزارت دفاع و داخلۀ افغانستان توسط امریکا تمویل شده و سهم وزارت مالیۀ 

برای مصارف عادی و انکشافی  قوای نظامی  ۲۶۰۲افغانستان قریب به صفر می باشد. مبلغیکه ایاالت متحده در ساال 

بلیون دالر بوده که توسط کانگرس امریکا نظر به پیشنهاد ادارۀ اوباما پذیرفته  ۰۰،۲فغانی می پردازد بالغ بر و پولیس ا

 شده است.

 

تریلیون دالر قرضداری، تعهد نموده  ۰۱رئیس جمهور اوباما با در نظرداشت وضع بحرانی اقتصادی امریکا، بیش از 

ظه را رویدست بگیرد. وی در بودجه وزارت دفاع امریکا  برای سال تا درمصارف عمومی امریکا تنقیصات قابل مالح

بلیون دالر پیشنهاد نموده  ۱،۲در چوکات پنتاگون برای مصارف دو قوای مسئول اوضاع امنیتی افغانستان مبلغ  ۲۶۰۲

ایست در بلیون بوده که انعکاس این کاهش ب ۰۰،۲ ۷۴%است. با محاسبۀ ساده پر واضح است که این مبلغ در حدود 

 رابطه به اردو و پولیس ملی افغانستان،  تنقیص در بودجه عادی و انکشافی هر دو منبع رونما گردد. 

   

تا جائیکه در رسانه ها هفته های اخیر به اطالع عامه رسانیده شده، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در بیانیۀ 

ار داشت که قوای اردو و پولیس ملی افغانستان کفایت آنرا دارند تا مطبوعاتی اش با لیون پنیتتا، وزیر دفاع امریکا اظه

امنیت سرتاسری کشور را متعهد شوند. وی پیشنهاد نمود که قوای نظامی ائتالف ناتو تحت  ۲۶۰۲حوالی نیمۀ سال 

سر از نیمائی  کشور مارا ترک کنند، می توانند اخراج قوای خودرا م%۲۶۰قوماندۀ ایاالت متحده بعوضیکه تا اخیر سال 

 رویدست بگیرند. م۲۶۰۲سال 

پینتتا قبل ازآنکه بصوب بروسل حرکت کند تا در اجالس وزرای دفاع پکت اتالنتیک، در اجندای مذاکرات پالیسی آیندۀ 

اعضای ناتو در قبال افغانستان مطرح شده، سهم بگیرد در محضر خبرنگاران در واشنگتن مطالبی را اظهار نمود که 

 س انللس تایم شاغلی دیوید س . کلود، آنرا با تفصیل ییل بازتاب نموده است:نمایندۀ ال

 می نگارد: ۲۶۰۲اینک فشردۀ ترجمۀ اثر نمایندۀ موصوف که زیر عنوان برجستۀ ییل، روز اول فبروی 

پنیتتا امید سکرتری دفاع ، لیون  "رول رهبری را به قوای افغانستان می سپارند  ۲۶۰۲امریکا و هم پیمانها در سال 

دارد که با اعالم مشخص تقسیم اوقات قوای نظامی همپیمان ها را وادار سازد تا زودتر قوای خودرا از افغانستان بیرون 

 کشند.

 
U.S. and allies plan to give Afghanistan forces lead role in 2013 

By announcing a specific timetable, Defense Secretary Leon Panetta is hoping to head off a push by military 

allies to pull out their Afghan forces more quickly. 

February 01, 2012|By David S. Cloud, Los Angeles Times 

 

 لیون پنیتتا، سکرتری دفاع ایاالت متحدۀ امریکا       

قوماندان اعلی قوای ائتالف در افغانستان جنرال امریکائی، جان آر. 

اظهار داشت که وی در نظر دار سال  ۲۶۰۰اللین، در ماه دسمبر 

در پالن اخراج قوای نظامی امریکا تغییری وارد آورد. اما  ۲۶۰۲

روز چهارشنبه تبصرۀ پنیتتا در راه عزیمت به اجالس ناتو در 

ایست که از جانب یک مامور ارشد امریکا به  بروسل، بار اول نشانه

 تقسیم اوقات بیرون شدن قوای مستقر در افغانستان اشاره شده است.

این تغییر جهت از ماموریت جنگ به مشوره شباهت به پروسۀ انتقال 

قدرت در عراق را دارد، در کشوریکه قوای جنگی امریکا شهر های 

را به تربیه و آموزش قوای بزرگ را تخلیه نمود  و بیشتر توجه خود

http://articles.latimes.com/2012/feb/01
http://articles.latimes.com/2012/feb/01
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نظامی عراق معطوف گردانید. پروسه انتقالی در حدود یک سال دوام داشت تا وقتیکه قوای نظامی امریکا عراق را 

 طور کلی ترک نمود.

با این طرزالعمل قوای نظامی امریکا بیشتر در اماکن مصئون به تربیۀ عساکر و پولیس پرداخته و با این تغییر از کشته 

عساکر در محای ات جنگ جلوگیری شده می تواند. با تربیۀ عساکر افغانی تیم کوچک مشاورین امریکائی پالن  شدن

اپراتیفی جنگ را بدست افغانها داده و در صورت ضرورت به بمباردمان مناطق توسط طیارات و آتش توپخانه روی 

 زمین به ایشان کمک خواهند نمود.

قوای اردو و پولیس افغانی توانائی جنگ را دارند، با در نظرداشت تحکم رشوه مطلبیکه وضاحت ندارد اینست که 

 ستانی و پروبلمهای شخصی، تا علیۀ طالبان و مخالفین دیگر جنگ را پیش برند؟ 

در افغانستان باقی خواهد ماند، لیک بیشتر به %۲۶۰پنیتتا اظهار داشت که قوای امریکائی طوریکه پیشبینی شده تا اخیر 

 م قوای کمکی و تربیوی.مفهو

دورۀ انتقال ۲۶۰۲وی به  نمایندگان رسانه ها در داخل طیارۀ  خدمتی خود گفت که: " هدف ما این است تا در طول سال 

 از رول جنگ به تربیه و مشوره همکاری را خودرا داشته باشیم. ۲۶۰۲را تکمیل نموده و امیدواریم تا  نیمۀ اخیرسال 

وسه در حال تکوین بوده و در حال حاضر از ملموع یکصد هزار قوای نظامی  ما تعداد ده وی اضافه کرد که این پر

هزار نفر تقلیل  ۰۶هزار نفر به امریکا مواصلت نموده و در نظر است تا خزان امسال سرجمع قوای ما در افغانستان به 

کدام تعداد از قوای در  %۲۶۰و  ۲۶۰۲ یابد. وی عالوه کرد که رئیس جمهور اوباما تا حال تصمیم نگرفته که  تا سال

 افغاتستان باقی خواهد بماند.

در حال حاضر قوای افغانی امنیت شهر کابل، پایتخت افغانستان را بعهده دارد و همچنان در بعضی والیات دیگر 

اآرام افغانستان، طور نسبی در آنلا آرامی حکمفرماست، تحت کنترول قوای افغانی قرار دارد. لیک در مناطق ن

 کشورقوای امریکا و قوای داخل ائتالف مسئولیت تأمین امنیت را بعهده دارند.

بین مامورین پنتاگون و قوماندانان داخل جبهات جنگ توافق موجود است تا حتی االمکان برای مدت طوالنی  قوای 

و رول مشاورین تربیوی را بعهده امریکا را در منطقه داشته باشند. با قبول اینکه قوای ناتو جبهات جنگ را ترک گفته 

 بگیرند، جهت سرکوبی  یاغی های طالبان قوای افغانی  به کمک قوای امریکا و ائتالفیون ضرورت خواهد داشت."

 در باالموقف ایاالت متحده امریکا را بسیار فشرده از نظر گذشتاندیم و میتوان نتیله گرفت که:

رزار جنگ  افغانستان، که میتوان آنرا باتالق نامید مانند قوای نظامی امریکا در رأس قوای پکت اتالنتیک در کا -

انگلیس و شوروی در گذشته، گیر مانده  و راه نلات خودرا در بیرون کشیدن عساکر خود از جبهات جنگ می بیند و با 

 تعداد عساکرش در افغانستان کاهش قابل مالحظه خواهد یافت. %۲۶۰احتمال قوی تا ختم سال 

تعداد پایگاه های نظامی برای مدت نامعلوم درافغانستان، مانند اوکیناوا در جاپان، گوام و یا ده ها دیگر پایگاه های  یک -

نظامی امریکا در جهان، با تلهیزات مدرن باقی خواهد ماند. ازاینکه حکومت افغانستان و یا کدام ارگان دیگر افغانستان 

 ی در تصیم امریکا نخواهد داشت و این عملیه بصورت حتم شدنی است.موافقه کند و یا نکند هیچ گونه تاثیر

 ۰۱۶۶۶نفر عسکر که در بین شان افسران بلند رتبه نیز شاملند و بیش از  ۲۶۶۶جنگ افغانستان و کشته شدن تقریبأ  -

این رقم را و معیوب که با تروما، ضربۀ روحی،خطرناک در محیط امریکا ناراحتی های بزرگ خلق گردانیده، نمیتوان 

تأثیر آنرا در جامعۀ امریکا نادیده گرفت. ملت امریکا از جنگ به تنگ آمده و رئیس جمهور امریکا نمیتواند با هرگونه 

 استدالل دوام جنگ را باالی مردم بقبوالند.

خطر را قویتر  دوسند معتبر را از نظر گذشتاندم که مؤید ادعایم بوده و زنگ ۲۶۰۲مارچ ۱دربارۀ گفتنیهای باال، روز 

 بصدا می آورد. اینک دو مطلب پایان را ترجمه نموده و از نظر خوانندگان میگذرانم: 

 
Australia's Afghanistan mission has failed, says Professor Hugh White  

The Australian March 04, 2012 

Professor Hugh White from the Strategic Studies Institute at the Australian National University said : 

"I think it's now clear that the job's not going to be done, that the United States, for example, is talking about 

pulling its forces out, not just in 2014, which seems very soon, but in 2013." 

 

 پروفیسور هوج وایت گفت: میشن آسترالیا در افغانستان ناکام شد. وی این مطلب را دیروز در استرالیا  اظهار داشت.

 پروفیسور هوج وایت از انستیتوت مطالعات ستراتیژی، پوهنتون ملی استرالیا گفت:

، وظیفۀ محوله ) در افغانستان( به اکمال نمی رسد، طور مثال ایاالت متحدۀ " من فکر می کنم که واضح و روشن است

 می برآید."  ۲۶۰۲امریکا، در بارۀ بیرون کشیدن قوای خود صحبت می کند، قرار معلوم بزودی، اما در سال 

ر" امریکا سند دومی را که یک حصۀ کوچک آنرا ترجمه میکنم مربوط به روزنامۀ معتبر " کریستیان ساینس مونیتو

 مارچ به قلم انا مولرین نشر شده وی طور عریان و بی پرده مینگارد که: ۲است که روز 
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" آشوب قاهر و کشتن بی عاطفۀ دو نفر مشاور نظامی روز پنج شنبۀ گذشته توسط یک عسکر افغان  که در رابطه با 

باال میکند که آیا جنگ افغانستان، با در نظر سوختاندن قران برآشفته شده بود، سوال عاجل و افزون را در بین اردو 

 نفر کشته و بلیونها دالریکه امریکا در این کشور ریختانده،  ارزش دارد؟" ۲۶۶۶داشت تقریبأ 

 
Christian Science Monitor By Anna Mulrine, Staff writer March 2, 2012  

Washington - The violent riots and cold-blooded killing of two US military advisers Thursday by an Afghan 

soldier upset over the US military’s burning of Qurans are raising increasingly urgent questions among troops 

about whether mission in Afghanistan is worth it – both in the cost of nearly 2,000 American lives and the 

billions of dollars that the cash-strapped US has poured into the country.  

 

تا جائیکه اوضاع حاکم را از دید خود ارزیابی مینمایم بی پرده گفته میتوانم که در افغانستان غمگساری را سراغ ندارم 

که در بارۀ بقای افغانستان و ملت مظلوم آن دل بسوزاند. هر کدام از مدارک گوناگون ملیونها دالر را از بیت المال  زیر 

فکر نمیکنم کسی که عالقه به خاک محبوب و ملت بیچاره ما دارند سراغ شده بتواند زدند و خارج از کشور انتقال دادند. 

 که دست اندرکاران این همه جفا را در برابر ملت و وطن نشناسیم. 

ازاینکه با در نظر داشت سناریوی باال کسانیکه  امروز عنان اختیار یک ملت محصور،که اکثر شان تا گلو غرق جمع 

وده، بدست شان سپرده شده چی خواهند کرد سوالیست که در جواب آن بایست عمیقأ تأمل نمود. آوری جیفۀ جهانی ب

 دربارۀ دورمنظر آیندۀ  چنین اشخاص و نظام حاکم روز خوانندگان گرامی خود قضاوت خواهند نمود.

ارد. لیک عقیده دارم تا جائیکه من اوضاع را بررسی کرده می توانم افغانستان در حساسترین موقف تاریخ خود قرار د

که خدواند الیزال حامی وطن و ملت ما بوده و مانند بارها که افغانستان  قریب در ورطۀ نیستی قرار گرفته و ناجی ای 

 اورا نلات داده این بار نیز توسط رادمردان وطن پرور افغان ازاین منلالب نلات خواهد یافت.  و من هللا التوفیق 

 
 


