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  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠٢١ می ١٨
 نافغانستا  درامريکا ساله ٢٠ميراث جنگ طلبی 

 
 متروريس با مقابله بھانه به افغانستان در امريکا ساله ٢٠ طلبی جنگ ميراث ناامنی؛ و خرابی

 عقب نشينی نظاميان خود از افغانستان را به شيوه ای غير ۀ با ھدف بيرون آمدن از باتالق جنگ، اجرای پروسامريکا

که پيامدھای اين اقدام واشنگتن از ھمين ابتدای کار  نه از اوايل ماه مه سال جاری ميالدی آغاز کرده در حالیمسؤوال

 . واضح و مشخص استًکامال

 ميالدی به ٢٠٢٠بر سال ومه، بيشترين آمار تلفات و مرگ و مير يک ھفته ای افغانستان از اکت اول آغاز ماه ۀدر ھفت

 .بعد ثبت شد

 دائمی ۀدر ماه جاری ميالدی و نمايندمتحد  ملل ی شورای امنيتئ ماه مه بود که جانگ جون رئيس دوره ١٠در تاريخ 

 تروريستی اخير در نزديکی مدرسه ای در کابل در ۀحملچين در اين نھاد بين المللی با صدور بيانيه ای مطبوعاتی 

 را به شدت و با قاطعيت محکوم و در عين حال بر ضرورت مھار خشونت و حفاظت از جان غيرنظاميان یم ٨تاريخ 

 .افغانستان تاکيد کرد

 کشته و ٦٨ه حداقل  ماه مه در افغانستان رخ داد ک٨ در تاريخ ئیبر اساس گزارش ھای منتشر شده، مجموعه انفجارھا

 . زخمی برجای گذاشت که اکثر اين تلفات و زخمی ھا را دانش آموزان دختر تشکيل می دادند١٦٥حداقل 
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 و ناتو از خروج کامل نظاميان خود از افغانستان تا تاريخ امريکا سال جاری ميالدی و زمانی که پريلا ١٥از تاريخ 

ت تروريستی و درگيری ھای خشونت بار در افغانستان شدت پيدا کرده مبر سال جاری ميالدی خبر دادند، حمال سپت١١

و اوضاع امنيتی در اين کشور وخيم تر شده است و اين روند، تھديدی جدی برای صلح و ثبات و امنيت زندگی مردم 

 .افغانستان محسوب می شود

 سال ٢٠رعت سرنگون کرد اما در طول  ميالدی به س٢٠٠١ رژيم طالبان در افغانستان را در سال امريکااگرچه ارتش 

ی در افغانستان ھيچ ئی و قبيله ئی تر سياسی، مذھبی و اجتماعی از جمله درگيری ھای فرقه ئگذشته موضوعات ريشه 

 ۀکه کشورھای غربی در حال خارج کردن نظاميان خود از افغانستان ھستند، ھم درستی حل و فصل نشد؛ در حالیگاه ب

ماده باش قرار می گيرند و تالش می کنند تا منافع خود را در ساختار جديد قدرت در اين کشور به نيروھا در وضعيت آ

حداکثر ميزان خود برسانند که اين روند باعث می شود تشديد پيچيدگی ھای موجود در شرايط امنيت داخلی افغانستان به 

 .وضعيتی غير قابل اجتناب تبديل گردد

ان خارج  بارھا تالش کرده است تا نظاميان خود را از افغانستامريکااخ سفيد تاکنون، دولت  رياست اوباما در کۀاز دور

را زير پا گذاشت » سازمان ھای تروريستی« در عدم مذاکره با امريکامپ حتی رويکرد دولت کند؛ در اين بين دولت تر

 برای خروج از امريکا اين است که تمايل  مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان را آغاز کرد؛ اما حقيقتًو مستقيما

اعث تقويت جايگاه سياسی و امنيتی طالبان می شود آن افغانستان و تنھا ماندن دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان ب

 .ل خود داردو درصد از خاک افغانستان را تحت کنتر٤٠ھم در شرايطی که طالبان در حال حاضر نيز حدود 

 از افغانستان قبل از قرارداد تقسيم قدرت بين طالبان و دولت افغانستان و امريکا عقب نشينی ۀرباربرخی تحليلگران د

ل طالبان قرار خواھد گرفت، ابراز وکه بيشتر بخش ھای افغانستان در عرض دو الی سه سال باز ھم تحت کنتر اين

 .نگرانی کرده اند

ی از افغان ھا در حال حاضر نگرانند که افغانستان در در گزارشی نوشت که بسيار» بی بی سی« تلويزيونی ۀشبک

جريان آنچه می توان آن را خشونت بارترين درگيری در جھان ناميد، بار ديگر اسير يک جنگ داخلی غم انگيز و فجيع 

 .يتی بعد از ترک افغانستان بر عھده نگرفته استمسؤول ھيچ امريکاشود آن ھم در شرايطی که ارتش 

 کار می کردند امريکا که زمانی به عنوان مترجم ارتش ئید نگرانی ھای امنيتی دولت افغانستان، افغان ھاعالوه بر تشدي

ً نيز نگران تصفيه حساب ھايشان ھستند؛ گروھی از مترجمان افغان که برای نيروھای ائتالفی کار می کردند نيز اخيرا

ه ھای خود جھت حفاظت از اين افغان ھا و بردن آنھا به کيد کردند که نيروھای ائتالفی به وعدأدر کابل تظاھرات و ت

 . عمل نکرده اندامريکا

 ما را ًلطفا! رئيس جمھور بايدن« که در جريان تظاھرات کابل به چشم می خورد، نوشته شده بود ئیروی يکی از بنرھا

يکی ديگر از معترضان افغان کاريکاتوری در دست داشت که روی آن اعضای طالبانی به تصوير کشيده . »ناديده نگير

 . طلب کمک می کرد، تھديد می کردندامريکاشده بودند که با سالح يک مترجم افغان را که از ارتش 

 ھيچ گاه به عقب برنمی گردد و وقتی سوار ھليکوپتر شود، افغانستان را ترک خواھد کرد؛ حقيقت اين امريکاارتش 

 نيروھای خود را از ويتنام خارج کرد و اين خروج امريکااست که صحنه ای مشابه اين روال نيز زمانی اتفاق افتاد که 

 . تاريخ به ثبت رسيدۀ در حافظئیامريکاسان خبرنگار ثبت شد و تصويری از چھره ھای زشت نظاميان توسط عکا

ر طرح عقب نشينی خود از اين يي آمادگی تغامريکاعلی رغم اوضاع رو به وخامت افغانستان، به نظر نمی رسد که 

کيد أ ماه مه ت٦رانس مطبوعاتی در تاريخ  با حضور در يک کنفامريکاوزير دفاع » لويد آستين«کشور را داشته باشد؛ 

 . از افغانستان طبق برنامه ريزی ھای انجام شده در جريان استئیامريکاکرد که عقب نشينی نظاميان 
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کيد کرده است که تشديد تھاجم و أت» شين ھوا«تحليلگر امور سياسی افغان در مصاحبه با خبرگزاری » ريانینظری پ«

 پيامدھای عقب نشينی و خروج غير ًای دولتی افغانستان و حمله به مدارس کابل حقيقتاحمالت طالبان عليه نيروھ

 در افغانستان مردم امريکاست و قربانيان جنگ به اصطالح عليه تروريسم تحت رھبری ئيامريکا نظاميان ۀنمسؤوال

 .تری مواجه خواھند شدافغان ھستند و اين مردمند که در آينده ای نزديک با درگيری ھای به مراتب فاجعه بار

 در افغانستان، مردم افغان مجبورند با خرابه ھا و ويرانی ھای برجای مانده از امريکا سال جنگ طوالنی ٢٠بعد از 

غربی ھا در اين کشور مواجه شوند؛ در چنين شرايطی چين از نظاميان خارجی مستقر در افغانستان می خواھد تا با 

يت پذيری از اين کشور عقب نشينی کنند تا مسؤولردم افغان و منطقه بپردازند و با جديت به بررسی وضعيت امنيتی م

 .از تشديد آشفتگی ھا و رنج بيشتر مردم افغان جلوگيری شود
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