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 میدا و یا پروژۀ رابسواحۀ 

 : مرور می کردم که عنوان ذیلرا  روزنامۀ واشنگتن پستاول صبح طبق معمول 

 یک مسیر موفقیت در افغانستان

کهه  و دریهافت    م بهه نویسهنده و یها نویسهندمان معگهوی مردیهد      ازآنکه  عنوان باال را خواندم توجهه ا  بعد. نمودرا جلب نظرم 

و نظهر شهان در سیاسهت امریکها بهاالخا در امهور        مهه  دارنهد   لخوشبختانه کسانی هستند در سیاست خهارجی امریکها رو  

وده، و بها مختصهر تبصهرۀ در    را ترجمه نمه  ازاینرو تصمی  مرفت  تا نبشتۀ مشترک شان. نظامی دارای اهمیت تلقی میشود

سه نفریکه این سهند مهه  را در یکهی از معتبرتهرین روزنامهه ههای امریکها        . خدمت خوانندمان محترم تقدی  نمای  اخیر آن، 

نقش نموده اند سناتورهای ایاالت متحده بوده و در کمیتۀ خدمات نظامی امریکا از جملهۀ اعاهای برجسهتۀ ایهن کمیتهه مهی       

 :اینها عبارتند از . باشند

 John McCain (R-Arizona), Joseph I Liebermann (In – Conn.) Lindsey Graham 

 ( R – S.C.). 

و تها  شهرت زیاد کسهب کهرد    مقام ریاست جمهوری  8002در مبارزات  سال که  جان میکن، رقیب رئیس جمهور اوباما 

لیندسهی مراههام کسهانی هسهتند کهه      همچنان سناتور جو لیبرمن و  . است جائیکه می دان  چندین بار به افغانستان سفر نموده

 .شان در سیاست امریکا وزن قابل مالحظه دارند و سفر های در افغانستان داشتند نظر

 :اینک ترجمۀ نبشته

قهرار  ) ملهت امریکها    شدۀ حوادث تراژیک در افغانستان بوقوع پیوست که در بین مردم بیزاریک سلسله در این اواخر  " 

بها  . دن عساکر از افغانسهتان تشهدید یافتهه اسهت    یشکبیرون  ، از جنگ درخواست(میرسد 82%احصائیۀ اخیر تعداد شان به 

وجودیکه این وقایع دلخراش بوده، اما این حوادث نمی تواند عالیق امنیتهی امریکها را در قبهال افغانسهتان تغییهر بدههد و یها        

آینده فیصله های سهال  اتخهاذ شهده بتوانهد یهک       هامر در چند ما. نخیر چنان نیست. یرداینکه معنی جنگ باخته را به خود بگ

 .قدم موفقیت  که  بر مبنای واقعیتها استوار است، وجود دارد

و اهمیهت خههودرا از دسههت نههداده   واقعیههت داردبمهها داده شههد امهروز نیههز   8002 درس عبهرت دردنههاکی کههه در سهپتمبر سههال  

 2990ل مها افغانسهتان را درسها   . داردتهأثیر  مستقیمأ و در وطن ما در امنیت ما  ستان رخ می دهد ه در افغانیکثحواد. است

رویکهار آمهد کهه افغانسهتان را مبهدل بهه مرکهز تروریسهتی مردانیهد و           فناتیهک، متعصهب،   یله کردی  و در نتیجه یهک رژیه    

ملت افغهان  حاک  شده و زندمی ظام قرن وسگی کشور نآن مازاد براین در . جهان را با عملیاتهای ترور معروض مردانید

یلهه کنهی    بهه حهال شهان تنهها بگه اری  و بهاردیگر       امهر بهاردیگر مها افغانسهتان را     . اختنها  کشهانید   در را بخصوص زن ههارا 

مها  و بامیهد اینکهه مشهترکأ موفقیهت نصهیب      ملیونها انسانیکه با قبول قربانی ها همبستگی خودرا با ما عمیقأ پیوند نمهوده انهد   

 .می شود مایوس مردیده و کشور و هر دو ملت  در چنگ مصیبت های بزرگ مرفتار خواهند شد
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تهها امههروز بایههد بههدانی  کهه  فرامههوش نکنهی  و  . عمههل پیهاده شههود افغانسهتان بههاردیگر در سههناریو در مها اجههازه نههداری  کهه چنههان   

. بازدید ما از کشور بوضاحت دیهده شهده اسهت    موفقیتهائیکه در هر –شده ما موفقیتهای بزرگ نظامی در افغاستان نصیب 

و قوای ائتالی ما راه نجهات منهاطق را پیهدا کهرده نمهی توانسهتند،        ه چهار سال قبل جنوب افغانستان تحت تسلط طالبان بود

این موفقیهت بنهایر تصهمی  رئهیس جمههور اوبامها و ارسهال        . اوضاع در منگقه به نفع ما دمر مون مردیده است لیک امروز

عمهل  دوسهت در بها هه    ای هر دو کشهور  ی تازه دم و بیشتر و تکتیک سال  قوماندانهای ورزیده و دالوری قوای نظامی قوا

 .پیاده شده است

بنهابر کمبودیههای بیشهمار بزرمتهرین معاهله همکهاری       قبهل   تجهیز اردوی ملی که چهار سهال همزمان سعی ما در تربیه و 

، امهروز شهکل متبتهی بخهود     ا اقهدامات موفقیهت آمیهزی روی دسهت بگیهری      ته  مهانع مهی مردیهد   شهمرده مهی شهد و    مشترک ما 

تعهداد قهوای امنیتهی افهزایش قابهل مالحظهه بوجهود آمهده و روز بهروز          کمیهت  در . احراز نموده و قابل اطمینان مردیده است

امهر چنهد   . شهود سهپرده  افغانهها  رهبهری و ادارۀ امهور جنگهی بهه     و با کیفیت موثرامکانات آنرا میسر میسازد تا امور امنیتی 

در ههر   نبوده  بلکه نفر از جملۀ این قوا تفنگ خودرا به روی ما می کشد معنی آنرا ندارد که هزار های شان با ما وفادار 

قوای امنیتی افغان در مبارزه و ریشه کنهی القاعهده و   . بوجه احسن اجرا می کنندخودرا محول وظایف با ما مشترکأ ساحه 

دسهتووردهای امهروزی   . به تناسب قوای نظامی ما بمراتب بیشتر اسهت کشته شدمان  شان  دهند که تعدادطالبان قربانی می 

امههروز ارمانهههای امنیتههی  .مههارا نویههد و امیههد مههی دهههد کههه روزی افغانههها خودشههان از موقههف خههود دفههاع و حراسههت نماینههد  

 .ده بگیرندعملیات الزمه را بعهافغانستان در موقفی قرار دارند که میتوان رهبری 

رئهیس جمههور اوبامها در موقهف حساسهی قهرار        را معروض با خگهر نگهردانی ،   ی زودشکنآورد هان دست ای اینکه ایبر

بیقهین یهک اشهتباه    اقدامات عاجهل روی دسهت بگیهرد کهه      ی موجود در افغانستان مرفته که نباید در تعداد بیرون کشیدن قوا

بعقیههدۀ و نظههر . یابهد  نفههر کههاهش 82000نسهتان تهها مههاه سهپتامبر امسههال  بهه    سههت کههه قهوای مهها درافغا  ا در نظهر . خواههد بههود 

ایهن تصهمی  خگهر هائیکهه     . قوماندانان ما در ساحه این تقلیل سریعتر ازآنچه که آنهها مشهوره مهی دهنهد، صهورت مهی میهرد       

بایسهت بهرای مهدت طهوالنی      یافتهه تقلیهل  تعهداد    ایهن بههر حهال   . قوای مارا در افغانستان تهدید می نماید، تشدید خواهد یافهت 

بهرای فصهل بعهدی جنهگ در     الزم را آمهادمی  بایهد  ایهن تعهداد   و مانده و تغییری بیشهتری در آن وارد نگهردد  باقی بحال خود 

 .داشته باشدرا تابستان سال آینده و یا طوالنی تر ازآن 

نسهتان مولهد نظریسهت کهه بهاردیگر      بمنظهوربیرون کشهیدن قهوای نظهامی مها از افغا      تقسهی  اوقهات   از نگاه سهتراتییی تعیهین   

با مشکالت بیحهد   انجام وظیفۀ محول قوای مارااین سوءظن . ایاالت متحده افغانستان را یله میکند و بحال خودش میگ ارد

مهوازا بها ایهن     از طری دیگر طالبهان را بها آرزوی منحهری در راه موفقیهت در جنهگ تشهویق میکنهد و       . مواجه می مرداند

ایهن فکتهور   از طهری دیگهر    .دهدب ان را تشجیع می کند تا در تداوم کمکهای نظامی خود به طالبان دوامقوای نظامی پاکست

 .خواهند نمودده از بی  سرنوشت شان بعد از بیرون بر آمدن امریکائیها تصامی  غلط اتخاذ یمؤتلفین مارا به بیراهه کشان

به اههدای رئهیس جمههور، در تحقهق بخشهیدن روابهط طویهل        بهترین طریق برمرداندن این دینامیک به واقعیت، چرخ دادن 

 .بسههته اسههتالمههدت ل میکههانیزم آن در توافههق پارتنرشههی  طویهه . المههدت ، سیاسههی، اقتصههادی  و نظههامی بهها افغانسههتان اسههت 

 .توافقیکه در مدت دوسال م اکرات بین ایاالت متحده و افغانستان بوجود آمده است

. در اماای قرارداد همکهاری، تعیهین وقهت تسهلی  دههی اوپراشهن توقیهف، باماهاء رسهید          دو هفته قبل یکی از موانع عمده

بهه افغانهها راه معقهولی دسهتیاب     " نامهانی شهبانه  حمالت" همچنان ما خوش بین هستی  که در مورد انتقال قدم بقدم رهبری 

 .ین پروسه اقدام می نمایدتا جائیکه معلومات در دست است در حال حاضر قوای افغانی در تکامل ا. خواهد شد

همکهاری دوجانبهه    در اماهای توافقنامهۀ  ل شود دیگر مهانع ای  حدر صورتیکه این دو مشکل طوریکه در باال توضیح شد 

ی همهوار مه   8022راه همکهاری بهین افغانسهتان و ایهاالت متحهده را بعهد از سهال         اماهای ایهن وثیقهه   . نخواهد داشت وجود 
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نفری اردوی ملی کهه امنیهت و دفهاع کشهور را بعههده دارد، نیهز احتهواء         000000ویۀ قوای تق در چوکات این سند. مرداند

 .دبعهده می میردر قبال این توافق نموده و پارتنرافغانی ما تعهدات طویل المدت را 

ده جوابهه، قلهع تروریههزم در منگقههه و   8022دوسههتان افغهانی  بعههد از سههال   و کلیهدی ایههن تعهههد نظهامی مهها بهها   جههزء مههه یهک  

ایههن پروسههه بایسههت طههوری آمههادمی داشههته باشههد کههه قههوای . ته باشههدوضههاحت داشههدر آن بایسههت علمیههات القاعههده و طالبههان 

قوای امریکائی کهه  . مرددکشور ما رونما غانستان را به  زند و همچنان اخاللی در امنیت امنیت اف بار دیگر مخالف نتواند

د  کهه دوسهتان افغهانی    ز تعداد موجود را در افغانسهتان احتهواء خواههد نمهو    وچکی اماند یک بخش کر افغانستان باقی  می د

وای اختصاصی مها از  قوای هوائی، استخباراتی کمک خواهد نمود و در پهلوی همه ق مارا از ناحیۀ همکاری در عملیات 

وضهاحت  ر قهدرت بایهد   در راس پالیسهی مها نگ اشهتن و دسترسهی مخهالفین د     . رهنمائی خواهد نمهود را  افغانها نگاه تکتیکی

 .تکرار شده بتوانددر امریکا  8002سپتمبر  22شده بتواند که حملۀ آن تا مانع  داشته باشد

تعهداتیکه بین طرفین بامااء میرسد زمینهه را بهرای انتقهال رهبهری جنهگ بهه دوسهتان افغهانی مها و تقلیهل در تعهداد قهوای             

یی ذات البینی به طالبان تفهی  می کند کهه نبایهد انتظهار خالئهی را     اماای پارتنرشی  ستراتی. نظامی ما مساعد می مرداند

سهه   ترغیهب شهده و موثر  در دیهالوگ صهلح بنفهع دولهت موجهود       ، بلکهه ند تا برایشان تسهیالتی بوجود خواهد آمهد داشته باش

ریبهات دسهت بهردارد    همچنان به عنوان دستگاه استخبارات پاکستان اشارۀ خواهد بود کهه از تجهیهز طالبهان در تخ    . بگیرند

و خگهر تعهدیل امنیهت بهه نهاامنی در کشهور       شهده  بیشتر در انزواء کشانیده با این پروسه  اسالم آباد  که در صورت مخالفت

در عهین حهال بهه حکومهت افغانهها زمهان مسهاعدی بوجهود خواههد آمهد کهه عمیقتهر در ریشهه کهن               . حکمفرما خواهد شدشان 

ک حکومههت سههال  بوجههود آورد تهها زمینههه را علیههۀ جنههگ سههاالران داخلههی،  دسههت   مایههد و یههسههاختن رشههوه سههتانی مبههارزه ن 

 .اندازیهای پاکستان، مداخلۀ تخریبی ایران و درنهایت تروریزم بین المللی، بیش از پیش مساعد مرداند

سناتور ها )  ما     . این تصمی  و در عمل پیاده کردن این پروسه  بیش از همه در دست  رئیس جمهور، اوباما قرار دارد

روند و پالیسی در قبال امور جنگ  در افغانستان اختالی  داشتی ، اما بعد ازاینکه تمام ملت امریکها در   نکاتبا بعای (  

در این  فاهای  رنهگ مهرگ و    دو حزبی در هر راه ممکن با توافق مشترک افغانستان قربانیهای بیشمار داده ما حاضری  

 خت ".  غاز مردیده همکاری نمائی آقبل در جنگیکه ده سال  میش 

تحلیههل بههاال کههه مولههود تفکههر سیاسههی سههه سههناتور امریکههائی اسههت بههرای افغانههها معنههی حیههاتی دارد و فکههر مههی کههن  افغههان      

لیهک سهراب   . را زیهر چتهر صهلح آرزو نداشهته باشهد     رنجهور خهود   وطندوستی، بمعنی اصلی، وجود نداشته باشد که  وطن 

نهایت در برابر ریگزار خشک و خالی قرار دهد کشنده تر ازآن است که اصال بسوی آن عزم  ایکه انسان سردرم  را در

 . راه ممی نماید

مههارت تهه کر یافتههه ، واشههنکتن در صههدد جسههتجوی منههابع پههولی از   82قههرار یکههه در روززنامههۀ واشههنگتن پسههت  مورخههه   

 کشور های داخل جنگ در افغانستان در ت  وتالش 

 .چندان موفق بنظر نمی خورد بوده و تا امروز

 بلیون دالر مصاری 28ایاالت متحده در سال م شته مبلغ  

 قوای اردو و پولیس افغان را متعهد مردیده و امروز طور  

 اتیب رسمی ازکمملکت همپیمان  م 82بینی  به  یکه می

 ادارۀ اوباما ارسال مردیده و تقاضا شده تا مبلغ طریق



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د: يادونه

 

 د مبالغ بمصری رسیده امروزی بلیون دالر که سه چن 2.0

 سه    8022شانرا در بر میگیرد در مصری بعد از سال 

ملیون در بودجه تمویل مصهاری مته کره  سهه  داشهته باشهد و متبهاقی از        000قرار است که دولت افغانستان مبلغ . بگیرند

 .آنرا  ایاالت متحده خواهد پرداخت ر بلیون دال 8.0= هزینۀ تعیین شدۀ  رئیس جمهور اوباما،  ،بلیون 2.2سرجمع مبلغ 

در برابر نمایندمان طراز اول   8022قرار معلوم حامد کرزی، رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان درماه دسامبر سال 

بلیون دالر برای مصهاری امنیتهی    20اقأل به  8022کشورهای ذیدخل در قاایای  افغانستان اظهار داشت که بعد از سال 

 .ضرورت داشته که بایست تمویل مردد افغانستان

کهه بگهوئی  در نظهر مشهترک سهناتورهای      فکر می کن  بیشتر از ارائۀ ایهن ارقهام بهه کهدام سهندی دیگهری ضهرورت نهداری          

بلیهون   20ببینید رئیس جمهور افغانسهتان تقاضهای   . امریکا خالی بزرمی موجود است که نمیتوان به نظر شان اعتماد کرد

بلیههون در سههال بمصههاری آن   28اعنههی مبلههغ بههیش ازایههن  امریکهها  تههی خههودرا رقهه  میزنههد و تهها امههروز  دالههر مصههاری امنی

 .بلیون دالر صحبت میکند 2.2تخصیا داده شده و امروز ادارۀ اوباما از 

نفرعسهکر یهاد مهی کننهد کهه بایهد منحیه  مهدافع منهافع افغانسهتان و امریکها فعهال              000000سناتورهای امریکائی از وجهود  

مصاری قوای امنیتی افغانسهتان بوجهود آیهد چگهور میتهوان ایهن        ر وقتیکه این تقلیل فاحش در بودجۀشند و از طری دیگبا

 تعداد را در معسکر ها اعاشه و تجهیز نمود؟

 در شهیکامو  هه  نامیهد در کنفهرانس مهاه مهی آینهده      چگونگی روند حل معالۀ بغهرن  افغانسهتان را کهه میتهوان امتهداد جنهگ       

 .وضاحت پیدا کرده میتواند طور نسبی

 قبل از آغاز م اکرات نمایندۀ امریکا بایست حل دو موضوع را در پشتارۀ خود آماده داشته باشد

 اماای توافقنامۀ ستراتیییکی بین افغانستان و ایاالت متحده : اول

امهوش نبایهد کهرد کهه ایهن      فر. م 8022بلیهون دالهر بعهد از سهال      2.0کشور در مورد آمادمی پرداخت  82تعهد رسمی : دوم

 .مبلغ ریزش یک بار نبوده بلکه تا مدت نامعلوم باید تهیه مردد

 یهاری خداونهد مها را در ایهن راه دشهوار     : بدون تبصره، تصریح و یا پیشگوئی بیشتر در قایه مختصر مفتهه مهی تهوان  کهه    

 و من اهلل التوفیق .    کند

 


