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  م٢٧/٠٣/٢٠٠٨                         هاشمی قاسم محمد
 
 

 افغان محلی های قوت از ضعيفتر مرتبه سه ناتو
 

ذاردن برای درخواست عنوان تحت را مطلبی ١٣٨٧ حمل هفتم چهارشنبه روز سی بی بی انترنيتی سايت  طالبان وا
  .سپرد نشر به افغانها به
 وزير اتمر حنيف(افغانستان دولت نفوذ با وزرای از يکتن با سی بی بی راديو ۀمصاحب از حقيقت در که خبر اين

 .است تامل قابل جهت چند از است رديده تهيه )معارف
  

  است؟ خورده شکست طالبان عليۀ خويش عمليات در ناتو آيا ـ
 توانمندی دارند، را دخو از دفاع حق قبايل آن به مطابق که افغانستان سنتی نظام دانستن مؤثر ضمن اتمر حنيف آقای

 افغان های نيرو"  که است نموده عقيده اظهار دانسته محلی نيروهای از تر ضعيف مراتبه سه را ائتالف نيروهای
 ."رفت خواهد وقت سال ١۵ ناتو برای او اعتقاد به حاليکه در دهند، شکست سال پنج ظرف را طالبان ميتوانند
  سی بی بی سايت از اقتباس

 
 احتمال به اشاره با خبر اين اعالم ضمن تايمز نيويورک روزنامه ،"نيوز اسالميک" از نقل به ابنا گزارش به"

 شمالی آتالنتيک پيمان سازمان والنؤمس  :نوشت افغانستان، در طالبان گروه برابر در اشغالگر نيروهای شکست
 امنيت استقرار و تروريست با مبارزه " عنوان به که سازمان اين موضع تغيير از خود اظهارات آخرين در )ناتو(
 .دادند خبر کشور اين در   "اقتصادی پيشرفت و سياسی تالشهای " شعار به شدمی ياد " افغانستان در

 
 و موجود وضعيت در تغيير ايجاد ضرورت از ناشی موضع تغيير اين  :است آورده ادامه در امريکايی روزنامه اين

 شده اتخاذ افغانستان مرکزی دولت به کارها واگذاری همچنين و افغانستان در البانط گروه هایپيشرفت از جلوگيری
  .است

 
 افغانستان در امريکا هایبرنامه شکست به اعتراف ضمن سفيد کاخ پايه بلند والنؤمس از چند تنی ديگر، طرفی از
 "پندار سايت از اقتباس ."بودند کرده تاکيد افغانستان در گذشته هایسياست تغيير بر

 
 نموده تجربه آنرا سابق شوروی جماهير اتحاد قبل سالها که است رفته قرار وضعيتی در امريکا متحدۀ اضالع شايد
 افغانستان از را هايش نيرو تدريج به اقتصادی، و نظامی مساعدتهای دوام تعهد و ملی آشتی سياست تحميل با و

  .نمود اخراج
 را خود نزولی سير روز تا روز دالر حقيقی ارزش است، مواجه شديدی ادیاقتص رکود با امريکا متحدۀ اضالع
ر بود؛ آنکشور صادرات نفع به مدت، کوتاه در المللی، بين های بازار در دالر ارزش نزول چند هر  .ميپيمايد  دوام م

  .هويداست حاال همين از آن عاليم که ساخت خواهد وارد امريکا اقتصاد پيکر بر شديدی صدمۀ وضعيت اين
ی هزينۀ اکسفام، مؤسسۀ زارش به بنا  ميشود بالغ دالر مليون صد به روزانه افغانستان در امريکا متحدۀ اضالع جن
ونه به  ).دالر ميليارد سه از بيش ماهانه( ی مصارف تا است مجبور کشور اين همين  متقبل تنهائی به را عراق جن

ونه و شود  شکست است، نموده ثابت سابق شوروی اتحاد در تجربه چنانچه ادی،اقتص شکست که فت ميتوان بدين
     .داشت خواهد دنبال به را نظامی

 
   .است افغانستان در ائتالف های نيرو شکست مفهوم به کنايتٌا نيز افغانستان معارف وزير اخير اطهارات

 
 است؟ رائيده ی تيره به کننده مساعدت کشورهای و افغانستان حکومت اعضای ميان روابط آيا ـ

 بر مبنی افغانستان معارف وزير تقاضای و پيمان آن عضو کشورهای از ناتو درخواست ميان مشهود تناقض
ذاردن ی هم عدم مبين افغانها به طالبان وا يريهای ميان آهن   .است افغانستان دولت و ناتو موضع

 عضو های کشور جانب از بيشتر های نيرو ارسال هک داشت اظهار وضاحت به سی بی بی با مصاحبه در اتمر آقای
  .نيست مشکل پاسخ  ناتو

 های کشور توافق با شک بدون که ملل، سازمان نمايندۀ تعيين به رابطه در را خويش مخالفت کرزی آقای قبل چندی



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

يری آن از و نموده اظهار ميشود، تعيين افغانستان به کننده کمک ه ولسی همچنان  .نمود جلو  کشورهای از جر
   .يرد صورت افغانستان پارلمان موافقۀ به بايد افغانستان به عساکر ارسال منبعد که بود خواسته کننده کمک
 مؤسسۀ و نموه انتقاد کننده کمک کشورهای مساعدتهای توزيع شيوۀ از قبل چندی نيز اقتصاد وزير  شمس جليل آقای

 انتقاد را کننده کمک های کشور افغانستان به شده تعهد پولهای لکام پرداخت عدم از خويش زارش در نيز اکسفام
وی توسط بعدٌا که بود نموده  به تقاضا زده تائيد مهر مذکور مؤسسۀ ادعای اين به نيز افغانستان جمهور رئيس سخن
 و کننده کمک کشورهای که حاليست در اين. برسد مصرف به افغانستان دولت طريق از مساعدتها تا آمد عمل

  .مينمايند متهم فساد به را دولتی ادارات خارجی مؤسسات
 نيروهای عمليات  "بودجۀ که است داشته اظهار نموده انتقاد ائتالف های نيرو از افغانستان معارف وزير همچنان
 نيروهای های نيازمندی تامين و آموزش راه در بهتر خيلی پول اين است، افغان نيروهای از بيش بار ١٠ خارجی
  سی بی بی سايت از قتباس ا ".شد خواهد خرج افغان

 
ر ذاردن مورد در اتمر آقای تقاضای ا  بين ائتالف نيروهای حضور برای دليلی چه ردد، عملی افغانها به طالبان وا

 ماند؟ خواهد باقی افغانستان در المللی
  

 است؟ آمده عمل به طالبان با پرده عقب در توافقی آيا ـ
 آن جديدالتقرر والی سخنان تعقيب به پيش، چندی هلمند واليت در دولت مخالف نيروهای قوماندان يمعبدالرح مال

اۀ در یتدس چند از طالبان، با مذاکره مورد در واليت  طالبان با مذاکره برنامۀ برابر در مانع منحيث دولت دست
  .بود نموده انتقاد

 
 کافی صالحيت افغانستان دولت که است داشته اظهار سی بی بی اب ای مصاحبه طی هلمند در طالبان فرمانده اين

  .ندارد طالبان با مذاکره آغاز برای
 و دولت ميان مذاکره آغاز مانع شمال اتحاد در شامل جهادی رهبران حضور"  موصوف قوماندان ادعای به بنا

    ".بجنگد دولت با است ناگزير طالبان رو همين از و شده طالبان
يزۀ اين که کرد سؤال ميتوان ااينج در  که است افغنستان در خارجيان نظاامی حضور با مخالفت و دين از دفاع ان

اۀ در شمال اتحاد ويژه به و مجاهدين حضور يا است داشته وا جن به را طالبان  دولت؟ دست
وی زاده حميد همايون ی از دولت سخن  جن از که طالبان های يرون از فردی هر با مذاکره به رابطه در دولت آماد
  .است داده خبر باشند، شده خسته

 
 با افغانستان دولت که است کرده اعالم ها گفته اين به واکنش در افغانستان جمهور رئيس سخنگوی حميدزاده، همايون

 . .است مذاکره به حاضر شده، خسته جنگ ادامه از که افغان طالبان فرد هر
 
 به کرزی حامد وابستگی و طالبان با مذاکره آغاز با جهادی رهبران مخالفت درباره را يممالعبدالرح ادعاهای او اما

 . .کرد رد بشدت طالبان درباره گيری تصميم در خارجی کشورهای
وی   نفوذ باالثر تصاميم اتخاذ در دولت استقالل عدم بر مبنی عبدالرحيم مال ادعای به رابطه در دولت سخن

 زيادی امکانات و اختيارات از افغانستان دولت است، معنی بی و پوچ کامًال حرفها ناي ": ت فت خارجيان،
 رهبری افغانستان، رهبری اما هستيم متکی بيرونی کمکهای به ما موارد بعضی در که است درست است، برخوردار

 و افغانها همه از ینهاي تصميم شود، می ما ملی منافع به مربوط که مواردی در و است مستقل کامًال و افغانی
   سی بی بی سايت از اقتباس ".  است افغانستان دولت رهبری

 
 سازند؟ خرسند را طالبان تا است رديده اتخاذ آن بخاطر تصميم اين آيا

ر زيری و مجاهدين حاکميت زمان در طالبان های پيشروی به توجه با م  از ناشی قبيلوی مناسبات مجدد حاکميت نا
 نتوانسته اراضی از شناخت وجود با مجاهدين، زيرا بود، خوشبين افغانستان آيندۀ به نميتوان اتمر، حنيف آقای طرح
  .شوند کشور شمالشرقی و شمال صفحات تا طالبان پيشرويهای مانع بودند
ر سوی از  نياز بيشتری آموزش به"  معارفافغانستان وزير شخص ادعای به و نوپا ارتشيست افغانستان ارتش دي
   ".درندا
ذارند؟ آنها به را طالبان با نبرد المللی بين ائتالف قوتهای ميخواهد نيرو کدام به اتکا با افغانستان پس  که شک بدون وا

ر يکبار  نا امر اين  .ميدهند تشکيل را طالبان های نيرو اکثرٌا خود که نمود حساب قبايل مليشای باالی بايد دي
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   .زد خواهد دامن کشور شمال در ها آشوب آتش به داشته، الدنب به را شمال نيروهای خوشنودی
 نتيجه در و نموده استفاده دولت به وابسته طالبان های نيرو از تا ساخت خواهد مجبور را دولت شمال های آرامی نا

 .سازد ور شعله افغانستان در را قومی عيار تمام جن يک
 

ونه اينکه  که سؤاليست مينمودند حمايت آنها از دولتهايی و سازمانها چه و فتنديا تشکل ابتدا در طالبان نيروهای چ
  .ميدانند همه بيش، يا و کم آنرا، پاسخ

 ره چنان نظامی مسايل با سياسی مسايل داوود، محمد سردار شهيد سقوط از پس آن، در که کشوريست افغانستان
ری آن از را يکی نميتوان که اند خورده  اندازه همان به نظامی مسايل در تغيير اندازه هر کهطوري  .کرد تفکيک دي
  .است داشته دنبال به را سياسی مسايل در تغيير
   .ميرسد نظر به ناممکن افغانستان به مربوط سياسی مسايل نظامی غير حل راۀ دليل همين به
انه داشت اذعان بايد  همانا بيانديشند شان کشور به بوطمر مسايل سياسی حل راۀ به ميتوانند افغانها آن طی دورانيکه ي

اميست   .دارند حضور کشور در ائتالف نيروهای هن
 با هادولت از بعضی که رودمی آن بيم"  : که بود نموده اظهار امريکا ملی امنيت مشاور هدلی استفان قبل، چندی

 افغانستان در استراتژي تغيير و آمريکا ناتو،  "دهند قرار تهديد مورد را اسرائيل عراق آشفته وضعيت از استفاده
  ).پندار سايت(

 اضالع آيندۀ جمهور رئيس مثابه به کين مک جان و بوش جمهور رئيس معاون چينی ديک مترقبۀ غير سفرهای
 .سازد متمرکز عراق در را خود بيشتر آينده در تا است تالش در امريکا که آنست نشاندهندۀ بغداد به امريکا متحدۀ

 
 پايان

 
 
 
 


