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  م٠٦/١٢/٢٠٠٩                                  محمد قاسم هاشمی 
 

  دلهرۀ خروج
  

طوريکه اوضاع افغانستان و متکی به آن موضعگيريها و تردد های ظاهری کشورهای کمک کننده و در رأس همه 
از تنازع منافع پيرامون مسألۀ افغانستان ... اضالع متحدۀ امريکا نشان ميدهد، تمام نشست ها، جلسات، کنفرانس ها و 

  . انگليس ها با اضالع متحدۀ امريکا متأثر است
مقامات دولت انگلستان که از رد نمايندۀ انگليسی سازمان ملل متحد توسط جاللتمآب حامد کرزی سخت متأثر شده 

 . ندبودند، به آبروريزی رئيس جمهور افغانستان تا سطح ملی و بين المللی به اطفای آتش انتقام خويش نايل آمد
عملکرد مشکوک انگليس ها در مناطق تحت کنترول ايشان، بخصوص در هلمند به منطور تعقيب اهداف خاص 
سياسی که بعضًا در تناقض با استراتيژی مشترک، که همه اعضای ناتو به آن موافقه نموده اند، قرار ميگيرد، باالخره 

اين تمثيل که برای مدت بيشتر از سه ماه طول کشيد، . يدقصر سفيد را به آن واداشت تا به تمثيل عقب نشينی توسل جو
 . با طرح جديديکه بدون شک منافع هر عضو پيمان نظامی ناتو، به ويژه انگلستان در آن مضمر است، پايان يافت

جز تسجيل امکان خروج نيرو ها (به هر ترتيب، رئيس جمهور اوباما باالخره طرح خويش را که تفاوتی چندانی 
با ) امل ارزشدهی به حضور آنها که بنا به عدم دستيابی و تعقيب اهداف اعالن شده از ارزش آن کاسته شدهمنحيث ع

 .تصاميم آخذۀ فبلی نداشت، اعالن نمود
آنچه از آغاز کار طرح جديد برای افغانستان تا اعالم رسمی قابل دقت است، تهديد های غير مستقيم انگليس هاست  

  . هبری جاللتمآب حامد کرزی و از جانب ديگر قصر سفيد را مد توجه داشتکه از يکسو دولت تحت ر
مقامات انگليس با تبليغ سهولت سقوط افغانستان به دست طالبان، دولت افغانستان را تهديد نموده از جانب ديگر با نشر 

ضالع متحدۀ امريکا خبر کشته شدن اسامه بن الدن طی عمليات نظامی در توره بوره، از طريق سايت بی بی سی، ا
نشر خبر کشته شدن رهبر القاعده بيشتر از ارسال نيروهای کمکی، حضور ساير نيروهای . را تحت فشار قرار ميداد

  . امريکائی و ناتو را نيز زير سؤال ميبرد
امکان ولی، همينکه مقامات امريکا و انگليس، در عقب پرده به موافقه هايی نايل آمدند، دوباره اخبار ُکهنه ای 

دستگيری اسامه بن الدن منحيث فرصت از دست رفته در همان سايت به نشر سپرده شد و بدين ترتيب بر ضرورت 
  . حضور قوتهای نظامی در منطقه و دوام ماموريت آنها مهر صحه گذاشته شد

محروميت از واقعيت آنست که از زمان سقوط ديوار برلين که يکی از معاونان وزير خارجه اتحاد شوروی سابق، 
کشورهای عضو پيمان ) و حتی بعضُا داخلی(دشمن را به اعضای پيمان ناتو هشدار داده بود، تمام سياستهای خارجی 

  .متذکره بر بنياد ترس و هراس استوار است
 ايجاد ترس از نفوذ اسالم در اروپا جهت مبارزه با اسالم، ايجاد ترس از القاعده به منظور ايجاد سهولت در تعقيب

اهداف آزمندانه در منطقه، ايجاد هراس از امکان دستيابی ايران به سالح هسته ای، جهت تشديد تعزيرات عليۀ دشمن 
ايدئولوژيک، حفظ و تشديد شرايط ترس و وحشت و وخامت اوضاع بعضی از کشورهای افريقائی بخاطر طرح های 

  ....،  ...بعدی جهت تکميل حلقۀ حاکميت بر جهان و جهانی سازی حاکميت، و
دشمنی که ضرورت وجود آن، بعد از فروريزی ديوار برلين .  ترس و هراس تخيلی متضمن ايجاد دشمن تخيليست

  .دشمنی که دوام اتحاد دوستان و شرکای دورۀ جنگ سرد را تضمين مينمايد. محسوس است
  

ت استراتيژيک وزارت امور اخيرًا اساتيد دانشمندی چون جناب رفعت، محترم استانيکزی و رئيس دفتر مطالعا
خارجه نطريات خويش را پيرامون استراتيژی جديد قصر سفيد در قبال افغانستان اظهار نمودند که خبر آن خيلی 

  :جالب تهيه شده بود
  

واآونه خود آفا هم شي نو بيابه هم د يوې مودې لپاره په " دآابل پوهنتون استاد احمد ضيا رفعت وويل، آه افغان 
ي هېوادونه يو دې هېواد  اون ينې  ايي  كه، چې دده په خبره  واآونو موجوديت ته ضرورت وي  آې دبهرنيو 

ي ېو هېوادونو : "ل بيا دې هېواد ته امنيتي او نورې ستونزې جوړې آ اون ينو  ولسيزه نورهم د افغانستان په 
كه موږ وايو، چې بايد افغانستان داس نه کې وي، نو ونو ته په اندې ي، چې نور به وا ې ضمانتونه ترالسه آ

ي لحاظ ډير پياوړي هم دي ي هېوادونه، چې په پو اون  . دې هېواد ته ستونزې نه جوړوي. ينې 
 
خه : "دافغانستان دبهرنيو چارو وزارت د ستراتيژيكو مطالعاتو دمرآز رئيس داود مراديان وويل   له افغانستان 

ي وتل موږ ته دمن خه دامريكا ستراتيژيك وتل به موږ ته ډيرې دامريكا تدريجي پو لو وړ دي، خو له افغانستان 
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ار وشوو چې امريكا به په  ين اغلي اوباما دتېرې شپې په خبرو آې په دې  ي خو له نيكه مرغه د  نې پيدا آ اندې
 . افغانستان آې اوږ دمهاله ستراتيژيك حضور ولري

 
ي استاد نصراهللا ستانكزى په دې باور دى، چې په عين حال آې دآابل پوهنتون د حقوقو او  سياسي علومو دپوهن

ي او له افغانستان سره خپلو هر اړخيزو مرستوته هغسي  امريكا بايد دپخواني شوروي اتحاد تېروتنې تكرار نه آ
ي، چې ددې هېواد خلك اوحكومت يې غواړي   ".دوام ورآ

   
بود که در ابتدا عوامليکه باعث طرح گرديده و بعدُا چگونگی خبر دقيقُا از ديد طراح يک پالن طوری تهيه شده 

در خبر، ابتدا از زبان آقای رفعت در . جريان آن و نهايتُا اکمال و بهره برداری از پروژه، مورد بحث قرار گرفته بود
تور مورد علل حضور نظامی ناتو، در صحبت آقای رئيس مطالعات استراتيژيک، جريان عمل به تعقيب اصدار دس

  .افزايش نيرو و در گفتار جناب استانيکزی، دستيابی به اهداف و عواقب پروژه در نظر گرفته شده است
  

اگر طوری ديگری به اين خبر توجه نمائيم، اولی از موضع نياز، دومی از موضع تسليم و سومی از موضع قدرت 
  .صحبت نموده، فرمان ميدهد

ريکا گره ميزند که تا زمان دستيابی کشور به نيروی اتمی نبايد امريکا از اولی دست افغانستان را چنان به دامن ام
  .آنجا خارج شود

دومی به شيوۀ اکثر نمايندگان دولتهای پوشالی به تمجيد و تحسين از تصميم باداران خويش پرداخته  و سومی تقاضا 
  . آورندهايی را مطرح نموده است که تنها ملت ها از رهبران منتخب خويش به عمل می

از جانب ديگر احزاب سياسی ای طی گردهمآيی برعالوۀ آنکه خواستار حذف اسمای رهبران مخالفين به ويژه گلبدين 
حکمتيار و مال محمد عمر از لست سياه شده اند، تآکيد نيز نموده اند که امريکا در استرتيژی خويش تغييراتی را وارد 

  .ی تا دو سال ناممکن استنمايد؛ زيرا آموزش نيرو های امنيتی افغان
آيا ميتوان از نمايندگان اين احزاب پرسيد که در صورت کنار آمدن گلبدين حکمتيار و مال محمد عمر با دولت 
افغانستان، کدام نيروی مهمی ديگری باقی خواهد ماند که عدم آمادگی نيرو های امنيتی افغانی موجبات اضطراب را 

  فراهم آورد؟
انم هيالری کلنتن طی صحبت با وزرای خارجه کشورهای عضو پيمان ناتو اظهار داشت که اين در حاليست که خ

  .فقط در صورت آماده شدن شرايط از افغانستان خارج ميشوند
دخول و " آنچه واضح است اينست که امريکا برای هميشه در افغانستان باقی نخواهد ماند، عدم وضاحت سخنرانی 

اشتن دروازه های خروجيست؛ ولی شايد در هر قرن يکبار چنين سهولت برای لشکر  اوباما مبين باز نگهد"خروج
بناًء سخن گفتن ازخروج، قطعًا به مفهوم رفتن به صوب همسايگانيست که در . کشی قدرت ها در منطقه آماده شود

امۀ فاينانشنل تايمز به همين علت روزن. سناريوی نوشته شده در فصر سفيد، به القاعده و رهبران آن پناه داده است
امريکا می گويد که پاکستان در مسالۀ هدف قراردادن شبکۀ القاعده و طالبان در امتداد سرحدات  ": نوشت

  ". افغانستان ناکام مانده است
ما بايد . ما بايد جلوی دسترسی القاعده به يک پناهگاه امن را بگيريم ":اوباما طی سخنرانی خويش تاکيد نموده گفت

و باالخره ظرفيت . لبان را تضعيف کنيم و اين توان را از آنان بگيريم که حکومت مرکزی را سقوط دهندقوت طا
های نيروهای امنيتی افغانستان و حکومت اين کشور را تقويت کنيم تا آنان بتوانند مسئوليت آينده افغانستان را به 

 در آن کشور در حال پخش شدن بود، ريشه کن ما در افغانستان هستيم تا سرطانی را که زمانی... عهده گيرند
اما اين سرطانی است که در مناطق سرحدی پاکستان هم ريشه دوانيده است و به همين دليل ما به يک . سازيم

  . استراتژی ضرورت داريم تا هردو طرف مرز روی آن همکاری کنند
ف ايجاد شرايط برای خروج از افغانستان، تالشهای نظامی با هد: سه عنصر عمده استراتژی ما اينها هستند...  

  "افزايش کمک های غيرنظامی برای موثريت بيشتر و مشارکت موثرتر با پاکستان
در افغانستان  )دموکراسی و اسلوب حکومتداری ، رفاه و امنيت( در حقيقت اين سه عنصر تعويض سه عنصر عمدۀ

  . گرديده استاست که در متن اعالميۀ مشترک افغانستان و امريکا درج 
آقای جيمز جونز مشاور امنيت ملی کاخ سفيد نيز بر اهميت از بين بردن مخفيگاه های القاعده و تضعيف آن صحبت 

  .نموده؛ وزيرستان شمالی را محل اختفای اسامه بن الدن معرفی کرد
اقرار يکی از . ذهنيت ها زنده نماينداز سوی ديگر تمام ماشينهای تبليغاتی قدرتها بکار افتاده اند تا اسامه را دوباره در 

دستگير شده گان توسط نيروهای ناتو مبنی بر زنده بودن اسامه و سفر موصوف به غزنی افغانستان و تهديد های 
عمال امريكا در آنسوی سرحد از شکست امريکا در جنگ افغانستان و انتشار آن از طريق رسانه ها زمينه 

  . ناتو، بخصوص امريکا و انگلستان در آنسوی سرحدسازيهائيست جهت استقرار قوتهای
، مبين آن است که ٢٠٠١به هر ترتيب، زنده نمودن دوبارۀ اسامه بن الدن با نشر خبر فرصت از دست رفته در سال 
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امريکا، باوجود صحبت از آغاز برنامه خروج بعد از يک و نيم سال، برای مدت طوالنی در منطقه حضور خواهد 
گذاران ما، بدون توجه به اعالميۀ مشترک اضالع متحدۀ امريکا و افغانستان در مورد همکاری های داشت و سياست

دموکراسی و  که در پای آن رؤسای جمهور دو کشور امضا نموده اند و تأمين ١٣٨۴ جوزای ٢استراتيژيک، مؤرخ 
 آن اعالميتۀ متذکره ترتيب يافته در افغانستان سه اصل عمده ايرا که بر محوراسلوب حکومتداری ، رفاه و امنيت 

است، تشکيل ميدهد، مجددًا تقاضا هايی مينمايند و از آنچه امريکا در اجرای آن مکلفيت دارد، منحيث منتی تمجيد 
     .مينمايند

  
 اينکه امريکا برای مدت طوالنی به منطقه آمده است به اين مفهوم نيست که همه اين مدت را در افغانستان باقی خواهد

چنانچه صحبت آقای اوباما در رابطه به پاکستان مبين تمايل امريکا و ناتو در جهت استقرار نيرو هايشان در . ماند
  .مناطق قبايلی پاکستان است

افغانستان ميتواند متکی به اعالميۀ مشترک، امريکا را به اجرای تعهداتش بطلبد و به جانب امريکائی ضرورت تشديد 
تعليمی و تحصيلی و مذهبی را منحيث کار اساسی تفهيم نموده، مجدانه و صادقانه در اين کار در جهت فرهنگی، 

در غير آن، ضرورت حضور نظاميان ناتو در هر زمانی برای افغانستان محسوس خواهد بود، نه . راستا عمل نمايد
  .  برای اعضای پيمان متذکره

  
 پايان

  
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


