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  واشنگتن مجبور است به شکست خود در افغانستان اعتراف نمايد
 مقررات جديدی را تصويب امريکابارک اوباما، رئيس جمھور . يش از افغانستان امتناع می کند از خروج نيروھاامريکا

 مخالفان مسلح کابل را ۀ، حتی عليه ھم»القاعده« انجام عمليات جنگی نه تنھا عليه ۀئی اجازامريکاکرد، که به نيروھای 

 ئیداری از مداخله نظامی در روند رويارو خود-٢٠١٣ سال ۀ تجربامريکااين تصميم بدين معنی است، که . می دھد

 از تکرار امريکادولت .  جنگ داخلی می باشند، نقض می کندۀ عالئم مشخصۀھای افغانستان را، که دارای ھم

نيروھای بين المللی کمک به (سناريوی عراق در افغانستان بدين سبب بيم دارد، که پس از خروج نيروھای آيساف 

  . کشور را تصرف نمايندۀھم» دولت اسالمی«با الگو برداری از » لبانطا«، گروھھای )م. امنيت

 مسلحانه در افغانستان ھم مثل عراق مخدوش ئی، مرزھای روياروامريکا» آزادی پايدار« سال پس از آغاز عمليات ١٣

ل و کنترۀه عرصاين واقعيت نه تنھا ب. مانده است و درک تفاوتھا بين حاميان دولت و مخالفان آن بسيار دشوار است

مناطقی در جنوب، جنوب شرقی و شرق افغانستان ھستند، . ل اراضی نيز مربوط می شودو کنترۀنظامی، حتی به عرص

 ارگانھای حاکميت محلی ھم زمينه مساعد ۀشدت ضعيف است، فساد گسترده که حاکميت دولت مرکزی در آنھا ب

 درصد ٢۵ -٢٠نظر از سکونت در حدود  صرف. ساخته است سياسی را فراھم - تأثيرگذاری طالبان بر اوضاع نظامی

.  در ھمين مناطق روی داده است٢٠١۴ درصد درگيريھای نظامی سال ٨٠جمعيت در مناطق فوق الذکر، بيش از 

ھمانطور که چاک ھيگل، وزير دفاع .  مخالفان در مناطق غربی، شمالی و شمال شرقی تشديد يافته استۀفعاليت مسلحان

ارزيابی پنتاگون از . »کس نمی تواند تضمين نمايد، که اوضاع ثابت می ماند ھيچ« اظھار داشت، يکاامرمستعفی 

  .توانائی ھای ارتش افغانستان در خصوص تأمين امنيت کشور منطبق بر واقعيت نبود

  

رصد اراضی کشور  د۶٢اگر پنج سال قبل طالبان در .  نفوذ خود را در اکثر مناطق افغانستان افزايش داده اندطالبان

 واليات ۀدر ھم» طالبان«اکنون گروھھای .  درصد رسيد٨٢ به ٢٠١۴حضور نظامی داشتند، اين ميزان در آغاز سال 
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 سايه والی کشور واليت ٣۴ از واليت ٣٠ جنبش، برای ۀمال عمر، سرکرد. افغانستان دست به عمليات نظامی می زنند

  .منصوب کرده است

 ديگر حرکت نموده و آزادانه به مقر دائمی خود ۀی توانند آزادانه از يک منطقه به منطقم» طالبان«واحدھای جنگی 

 قرار دارند، امريکادرست مثل عراق، بخشھای اساسی علی الظاھر تحت نظارت ارگانھای محلی وفادار به . بازگردند

  .باز کرده اند دورانديشانه روی بی تباثی اوضاع بعد از خروج نيروھای آيساف حساب اما طالبان

. طالبان افغانستان با جنگجويان داعشی عراق که از خاک سوريه به عراق ھجوم آوردند، يک شباھت ديگر نيز دارد

ه با ھيچ دشواری جای خالی تلفات پرسنلی خود را بالفاصله با مشمولين جديد از نواحی مرزی بين ھطالبان بدون مواج

پاکستان به . ی فدرال تا بلوچستان پر می کندئ پختونخوا و مناطق قبيله -خيبر ايالت ۀپاکستان و افغانستان در محدود

در اينجا آنھا از .  مطمئن برای تجديد گروھبندی، تشکيالتی و تسليحاتی گروھھای طالبان تبديل گرديده استۀپشت جبھ

 پاکستان، برتری ۀت جبھوجود پش. ، گروھھای تندرو و نيروھای مسلح پاکستان بھره می برند»القاعده«حمايتھای 

و اين ھم باعث آن گرديد که .  مبارزاتی جمعيت پشتون افغانستان بر کسی پوشيده نيستۀژيک جدی، و روحييسترات

در واشنگتن خالف .  را تصويب نمايد٢٠١۶ئی از افغانستان در سال امريکا خروج کامل نيروھای ۀ برنامامريکا ۀکنگر

ھمين امروز «ع به نفع کابل، کاخ سفيد در متن حوادث اخير عراق اذعان داشت، که  تحول اوضاۀبيانات پيشين در بار

  .»ل طالبان قرار داردومی توان با اطمينان در اين باره گفت، که دھھا منطقه تحت کنتر

  

ئی به کشور يکی از وعده امريکابازگشت سربازان .  کنگره موافقت نمايدۀ نيز مجبور شد با مصوبامريکارئيس جمھور 

 ٢٠١۶، تا سال امريکاول حراست از سفارت ؤ اوليه قرار بود فقط نظاميان مسۀبر اساس برنام. ھای انتخاباتی وی بود

، حاکی ٢٠١۵ در افغانستان در سال امريکاتصميم کنونی اوباما راجع به گسترش مأموريت جنگی . در کابل باقی بمانند

  . نظاميان استۀمه ريزی شداز خودداری از خروج برنا

 بيش از ٢٠١۴قرار است تا پايان سال .  مدرنيزه کردن ارتش افغانستان، يکی ديگر از مشکالت استۀطرح پر ھزين

 ١١، ٢٠١٢ در سال امريکا ۀکنگر.  درآيدء اجراۀ به مرحلدالر ميليارد ٧ به ارزش کل ئی فقره از چنين پروژه ھا۴٠٠

 نيروھای امنيتی ۀ به صندوق توسعدالر ميليون ٧٠٠ ميليارد و ۵، ٢٠١٣ و در سال ،دالر ميليون ٢٠٠ميليارد و 

ئيھا می آموزد، که اين پولھا می تواند به ھدر برود، تضمينی امريکا عراق بار ديگر به ۀتجرب. افغانستان تخصيص داد

 ارتش دولتی ۀ بخش قابل مالحظھجوم داعش به عراق نشان داد، که. ھم نيست که ارتش افغانستان قابل اطمينان باشد

ممکن است ھمين . فاقد توانائی جنگی بوده و اضافه بر آن، بسياری از پرسنل نظامی ارتش عراق به تروريستھا پيوستند

  .ستان نيز تکرار شودناتفاق در ارتش افغا
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جيح داده می شود، اما عوامل  بيشتر ترامريکااز نقطه نظر منافع » طالبان« بعدی افغانستان بدون مشارکت ۀ توسعۀگزين

در . منجر به شورش طالبان و ساير گروھھای شورشی پس از خروج نيروھای ائتالف بين المللی ھم خطرناک است

در چشم  اد، در فساد غرق شده اند، طالبانشرايطی که ھم حاکميت مرکزی و ھم حاکميتھای محلی غير قابل اعتم

 سنتی افغانستان نه بر اساس معيارھای ۀجامع. يت آنھا رو به افزايش استمحبوب. نظر می رسنده جمعيت جذاب تر ب

 و طالبان نه تنھا عليه   حاکميت است، حرکت می کندۀکه کدام نيرو شايست  درک خود از اين ۀئی، بلکه بر پايامريکا

  .اشغالگران خارجی، حتی عليه ايدئولوژی غربی نيز می جنگند

ی افغانستان بر مبنای توافق در خصوص تقسيم قدرت بين نيروھای اصلی مخالفت، با حل و فصل سياسی بحران داخل

ژی محروم مانده و بين واشنگتن و ي در افغانستان از ستراتامريکاسياست . طور مأيوسانه تأخير کرده استه  بامريکا

. چ درک مشترکی وجود نداردمی توان توافق کرد، ھي» طالبان«که تا کجا، چگونه و چقدر با رھبری   اينۀکابل در بار

 فرايند چند وجھی الزم برای شرکت ساير نيروھای مخالف، مانند - ھمچنين، ھيچ درک مشترکی در مورد آشتی ملی

  . حزب اسالمی افغانستان نيز وجود ندارد-حزب گلبدين حکمتيار

نستان با سازش ناپذيری  سال جنگ، مجبور به اعتراف است که جنبش مقاومت در افغا١٣باالخره واشنگتن پس از 

 مخالفت اکثريت جمعيت کشور با ۀخود متمايز بوده و برای پيشبرد موفقيت آميز جنگ پارتيزانی، بر سنت ديرين

  .اشغالگران خارجی تکيه می کند

   

  : يادآوری

 ١٣رغم ه ب کليه نيروھای مھاجم و جنايتکار در سراسر جھان، ۀ سرکردۀمثابه  بامريکا فاشيستی -ــ رژيم تروريستی

دفاع اين کشور، که قرار بود نيروھای خود و شرکای جرايمش   انسانھای بیۀسال جنگ در افغانستان و کشتار روزمر

را از افغانستان ستمديده خارج نمايد، با ھمدستی دولت دست آموز حاکم بر افغانستان، باز ھم در آن کشور ماندگار 

  .شد

 کشت مواد مخدر در اين ۀ تروريستی خود در افغانستان، نه تنھا توسع- می از استمرار حضور نظاامريکاھدف رژيم 

 ۀکشور و توزيع آن در سرتاسر جھان، بلکه، ايجاد پايگاھھای دائمی برای مداخالت تروريستی در کشورھای ھمساي

  .ويژه ايران و چين می باشده اين کشور، ب

مريکا، سرکرده نيروھای اشغالگر جھانی آگاھند و شرايط بی ترديد، نيروھای مقاومت افغانستان از اين نيت شوم ا

  مترجم. زودی فراھم خواھند ساخته  تروريستھای بين المللی از خاک دالورخيز افغانستان را بۀفرار زبونان

http://www.fondsk.ru/news/2014/11/26/vashingtonu-pridetsja-priznat-svoe-porazhenie-v-

afganistane-30611.html 

 ١٣٩٣ قوس - آذر١٠


