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دکتور محمد شعیب مجددی

آیا نیروهای امریکا از افغانستان خارج میشوند؟
امریکائی ها پیش از تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان ( 6جدی 1357هجری شمسی) پالن
حضور در افغانستان را نقشه مینمودند CIA .پیش از تجاوز نظامی روسها  ،برای جیمی کارتر رئیس جمهور
امریکا خبر داد که روسها بیش از صدهزار قوای نظامی را به سرحد افغانستان آوردند و میخواهند تجاوز نظامی
نمایند جیمی کارتر در جواب گفت :با بریژنیف رئیس جمهور روسیه تماس گرفتیم و بریژنیف وعده نموده که به
افغانستان تجاوز نظامی نمی کنند .اما بزود ترین فرصت قوای نظامی روسیه از هوا و زمین به افغانستان تجاوز
نظامی نمودند .باور بعضی سیاسیون اینست که امریکا در حقیقت چراغ سبز به روسها نشان داد و روسها فریب
خورده قبر خود را در افغانستان کندند .با تجاوز روسها گروه های مجاهدین در مقابل رژیم کمونستی خلق و
پرچم افغانستان و قوای نظامی روسها قیام مسلحانه را شدت بخشیدند و امریکا ازین شرایط استفاده اعظمی
نموده با همکاری نظامی ،سیاسی ،استخباراتی و اقتصادی در پهلوی مجاهدین و مبارزین قرار گرفت تا قوای
سرخ اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان شکست خورد و با شکست روسها رابطه سیاسی ،نظامی و اقتصادی
بین امریکا و افغانستان مستحکم گردید .امریکا چندین هدف در افغانستان دارد که مهمترین آن استفاده اقتصادی
و تریلیون ها دالر ارزش معادن افغانستان میباشد  .دوم  :امریکا قدرت بزرگ جهانی و افغانستان بنام قلب آسیا
مشهور است که از دیدگاه دیگر بام آسیا نیز میتوان خطاب کرد.
ملت افغان در آن پیکر دل است
آسیا یک پیکر آب و گل است
از گشــــــاد او گشــــــاد آســــیا
از فــــساد او فســـاد آســـیـــا
(اقبال الهوری)

امریکا با حضور خود از بام آسیا (افغانستان ) میتواند مهمترین کشور های دشمن و یا رقیب خود را در ساحه
نظامی ،سیاسی و اقتصادی نظارت کند از جمله روسیه ،چین ،ایران ،هند ،پاکستان ،آسیایی میانه و . ..
امریکا برای رسیدن به بام آسیا منتظر شرایط مناسب بود و با حادثه  11سپتمبر  2001و سرنگونی برج های
تجارت جهانی در نیویارک و کشته شدن بیش از سه هزار امریکائی بر رژیم امارت طالبان در افغانستان برای
سرنگونی القاعده حمله نظامی هوائی و زمینی نمود و با راه یافتن نظامی به حریم افغانستان بزرگترین پایگاه
های امریکائی در بگرام ،قندهار شیندند و چند منطقه دیگر اساس گذاشته شد و در یک مقطع زمانی بیش از صد
هزار قوای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و استخباراتی امریکا در افغانستان حضور داشتند و حکومت دست نشانده
شان حکمروائی را آغاز نمود.
ب ا این مقدمه امریکائی ها برای این به افغانستان نیامده اند که در کوتاه مدت بیرون شوند امریکائی ها با حفظ
چند پایگاه نظامی تا زمانیکه قدرت بزرگ نظامی ،اقتصادی در جهان باشند ،در افغانستان باقی خواهند ماند.
امروز هم فریاد من برای مردم افغانستان اینست که امریکائی ها در افغانستان باقی میمانند و در سیاست ،اقتصاد
و قوای نظامی افغانستان نقش خواهند داشت .حاال ما باید بیدار شویم و خود را فریب ندهیم که امریکا از افغانستان
کامال بیرون میشود بلکه تعداد عساکر شان با در نظر داشت ضرورت کم و زیاد می گردد .امروز بجای اینکه
با شعار های احساساتی دل خود را خوش بسازید بیایید از تجارب جرمنی ،جاپان و کوریا بعد از جنگهای خونین
بیاموزیم که چطور مملکت خود را آباد بسازیم و به جمالت و عبارات احساساتی و پالن های که جاسوسان و
مخبران کشورهای بیگانه به خورد مردم ما میکنند فریب نخوریم .حکمروایان ،رهبران قومی ،زورمندان ،استفاده
جویان  ،مفسدین تالش دارند که با شعارهای میان خالی ضد امریکائی در حالیکه خود شان از نوکری و حلقه
بگوشی امریکا به مقام ،جاه و مال رسیدند؛ سؤ استفاده نمایند و مردم خود را فریب میدهند که تنها و تنها هدف
شان نفع شخصی میباشد خود را قهرمان معرفی نمایند و بر قدرت سیاسی و اقتصادی باقی بمانند.
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بیایید با بیداری و درک حقایق راهی را سراغ کنید که به نفع مردم و وطن ما میباشد .امریکائی ها برای استفاده
خود به افغانستان آمدند آنها را دایه مهربانتر از مادر فکر نکنید .ما میتوانیم منطقی علمی و مدبرانه ازین شرایط
به نفع مردم و وطن خود استفاده اعظمی نماییم .اگر مردم و وطن خود را دوست دارید با مبارزات مدنی ،قلمی،
بیانی ،تصویری ،سیاسی و ده ها راه و روش معقول و مقبول ،امریکا را متوجه سازید تا به عوض بمباردمان،
کشتار و جنگ نیابتی در افغانستان کمک های اقتصادی ،اکادمیک و بشردوستانه خود را متوجه آبادی و آرامی
مردم افغانستان بسازند به عوض اینکه ملیارد ها دالر را برای مفسدین دولتی و رهبران خود فروخته و خودخواه
احزاب و اقوام تقدیم میدارند که سرمایه ها را به دوبی و شهرهای دیگر نقل دهند و به فحشا ،عیاشی و وسیله
ظلم و ستم بر دیگران و جیب های خود خرج کنند امریکا با کمک های خود در افغانستان فابریکه ،مکتب،
یونیورستی ،سرک ،پل ،شفاخانه ووو آباد نماید تا مردم ما با آموزش به کار های آبرومندانه مشغول گردیده آرام
و آزاد زندگی نمایند آنگاه هیچکس برای کسب دو صد و یا سه صد دالر نوکری القاعده ،داعش و حتی طالبان
را قبول نخواهد کرد که سر خود را از دست بدهد و زن و فرزندان خود را بیوه و یتیم بسازد .آنگاه امریکا با
تغییر پالیسی به یک دوست تبدیل شود و من با اطمینان میگویم که مردم افغانستان قدر دوست را میدانند و
هیچگاه باداری بیگانه را قبول نکرده و نخواهند کرد .یک پیام برای امریکا دارم .کمک شما برای افغانستان یک
َدین بر گردن شماست  .این مردم جان نثار و فداکار افغانستان بودند که با خون خود بزرگترین دشمن شما اتحاد
جماهیر شوروی را شکست دادند و شما یکه تاز میدان در جهان شدید .شما باید ممنون شهدا و مردم افغانستان
باشید و با قبول این حقیقت برای زخم های مردم افغانستان با در نظر داشت احترام متقابل و داد و معامله عادالنه
و دوستانه مرحمی باشید و هیچگاه ادعای باداری و حکمروائی افغانستان را در سر نپرورانید که در هیچ پالنی
موفقیت نصیب شما نخواهد شد .
هدف از این نگارش اینست که قوای امریکا از افغانستان بیرون نمیشود اگر عبارتی از زبان نماینده یا رئیس
جمهور امریکا مبنی بر خروج کلی قوای شان از افغانستان میشنوید فریب نخورید این یک درامه است که صحنه
های مختلف دارد و ما را مصروف میسازد و ناخود آگاه رهبران و زورمندان حتی قشر چیز فهم ما با سازهای
مختلف میرقصند و هیچ نفعی نصیب ما نمیشود .اینکه امریکا از افغانستان خارج نمیشود دالیل مستحکم دارد.
اول  :با خروج قوای نظامی امریکا از افغانستان شرایط برای دشمنان و رقیبان امریکا روسیه ،ایران ،چین،
پاکستان ،القاعده ،داعش ،طالبان ووو آماده میشود که حکمروائی نظامی ،سیاسی ،مذهبی و اقتصادی در افغانستان
نمایند .امریکا به هیچ شکلی چنین اشتباهی نخواهد کرد.
دوم  :دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با خبرنگار سی بی اس امریکا روزیکشنبه  3فبروری
 2019عیسوی چنین میگوید« :بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی میمانند» آقای ترامپ با اشاره
به جنگ افغانستان گفت «:ما در آنجا برای  19سال بودیم ،ما خیلی خوب میجنگیم .ما بیشتر از هر زمانی
شدید میجنگیم .فکر میکنم ...همه خسته شدهاند .ما باید از این جنگهای ناتمام بیرون بیاییم و افراد خود را به
خانه برگردانیم .حاال ،این به آن معنی نیست که ما از طریقهای اطالعاتی آنجا را نظارت نمیکنیم .ما نظارت
خواهیم کرد و خیلی دقیق نظارت خواهیم کرد».
پایان
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