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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۵ فبروری ١۴

  

  است؛ ريخته ھم به که کشوری

 کرد؟ چه افغانستان با ھائیامريکا از شنویحرف سال سيزده
  

 از حاصل پول از کمتر رقم اين .باشد دالر ميليون ٨٠٠ و ياردميل يک حدود کابل دولت امسال درآمد رود می انتظار

 ساالنه المللی بين کمک بدون  .است کند، می مينأت را طالبان ۀخزان صندوق وجوه که افغانستان مخدر مواد تجارت

 اندتو نمی حتی کشور اين دولت يابد، ادامه ٢٠١۶ سال پايان تا است قرار که افغانستان به یدالر ميليارد ھشت

 .بپردازد دارند، قرار طالبان مقابل که را خود ليسوپ مورأم و سرباز ھزار ٣۵٠ حقوق

 ھای ھزينه به نگاه افغانستان، از خارجی نيروھای نمادين خروج از ماه يک گذشتن از پس  -شرق المللبين گروه

 انداز چشم تواند می نداشتند افغانستان مردم برای ثمری ھيچ و شدند متحمل افغانستان در نيروھا اين که گزافی

 .بدھد ما به جاری روزھای در نيروھا اين غيرنظامی اصطالح به فعلی حضور ۀوجھ از روشنی

 اين ۀدھند نشان گذشته سال سيزده طی افغانستان در خارجی نظاميان از نفر ھزار چھار به نزديک شدن کشته

 .است داشته ھزينه خارجی نيروھای رایب شد می تصور آنچه از بيش افغانستان جنگ که است واقعيت

 نظامی ھزار سه از بيش شدن کشته در فقط افغانستان در مستقر خارجی کشورھای و ناتو ھای ھزينه که است مسلم

 و داده دست از را خود نظامی تجھيزات و سالح ، سرمايه از زيادی مقدار کشورھا اين بلکه شود نمی خالصه

 .اندشده روانی مشکالت دچار و زخمی کشورھا اين انسرباز از نفر ھزاران ھمچنين

 پررنگ حضور با افزون روز مشقت و سختی تحمل سال ١٣ پس افغانستان که است اين اساسی و مھم پرسش

  دارد؟ جايگاھی چه اکنون خارجی نيروھای

 

 افغانستان بر خارجی نيروھای اقتصادی ثيرأت

 از اما داشته سنگينی ھای ھزينه مدت اين در افغانستان در ونات نظامی حضور که گويند می رسمی گزارشات

 رسيده مصرف به افغانستان مردم زندگی بھبود برای ھستند مدعی که خارجی کشورھای ۀشد مصرف ھای ھزينه

 در خود حد باالترين به کشور اين در بيکاری نرخ .است نداده رخ کشور اين عادی مردم زندگی در ملموسی تغيير

ً  اقتصادی مانع با کشور اين امنيتی امور لوکنتر و سياسی انتقال که رسد می نظر به .است رسيده راخي ۀدھ  تقريبا
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 کشورھای به را آن و خارج کشور اين از را خود پول افغانستان در گذاران سرمايه  .است شده مواجه دشواری

 .کنند می منتقل ترکيه و ھند پاکستان، چين، عربی، ۀمتحد امارات

 بيش امريکا تاکنون ميالدی ٢٠٠٢ سال از گويد می (SIGAR) افغانستان بازسازی برای امريکا ۀويژ بازرس دفتر

 خاکستر از اروپا برخاستن به که مارشال طرح از حتی رقم اين  .است کرده کمک افغانستان به دالر ميليارد ١٠۴ از

 .شد رزمی عمليات صرف افغانستان بازسازی جای به ھنگفت پول اين اما بود؛ بيشتر کرد، کمک دوم جھانی جنگ

 .شود می مينأت کشور خارج از حقوقشان ھنوز جنگند، می طالبان مقابل که افغان نيروھای حاضر حال در

 از حاصل پول از کمتر رقم اين .باشد دالر ميليون ٨٠٠ و ميليارد يک حدود کابل دولت امسال درآمد رود می انتظار

 المللی بين کمک بدون  .است افغانستان  -کند می مينأت را طالبان ۀخزان صندوق جوهو که  -مخدر مواد تجارت

 نمی حتی کشور اين دولت يابد، ادامه ٢٠١۶ سال پايان تا است قرار که افغانستان به یدالر ميليارد ھشت ساالنه

 .زدبپردا دارند، قرار طالبان مقابل که را خود ليسوپ مورأم و سرباز ھزار ٣۵٠ حقوق تواند

 مشکالت با اداری فساد در نخست ۀرتب با جھان در مخدر مواد ۀتوليدکنند بزرگترين عنوان به افغانستان امروزه

  .کندمی نرم پنجه و دست ایعديده

 

 افغانستان بر خارجی نيروھای نظامی ثيرأت

 جمع در ھمچنان کشور ناي خارجی، نظاميان از افغانستان ميزبانی و تروريسم با مبارزه ادعای سال سيزده از پس

 .دارد جای جھان کشورھای ترين خطرناک و بدترين

 حضور افغانستان در دنيا کشور ۴۵ از نظامی ھزار ١۵٠ از بيش افغانستان به امريکا نظامی ۀحمل ابتدای در

 ريتمأمو به ميالدی ٢٠١۴ سال مبردس ٣١ تاريخ در ناتو نيروھای شده،ء امضا امنيتی پيمان اساس بر  .داشتند

 شده آغاز افغانستان در ناتو نظامی غير مأموريت ميالدی، جاری سال در و دادند پايان افغانستان در خود جنگی

 .داشت خواھد افغانستان نيروھای برای حمايتی و آموزشی مشورتی، ۀجنب بيشتر که مأموريتی است؛

 ھایگروه ناميدن شورشی ھمچنين و مذاکره به تروريسم با مبارزه از خود رويکرد تغيير با ھائیامريکا واقع در

 ھم و کنند تبديل دستاورد به نوعی به و توجيه را خود شکست ھم خواھندمی تروريستی، ھایگروه جای به طالبان

 به طالبان در عضويت اندمدعی ئیامريکا مقامات جھت ھمين به  .سازند نھادينه آينده ھایسال برای را حضورشان

 ئیتنھا به پس، اين از که ھستند نفر ھزار ٣۵٠ حدود افغان امنيتی نيروھای  .نيست دنبو تروريست معنای

 .دارند عھده بر طالبان برابر در را امنيت مينأت وليتؤمس

 نه ،)طالبان و القاعده( تروريسم با مبارزه برای افغانستان به امريکا ۀحمل و ٢٠٠١ سال مبرسپت ١١حمالت از پس

 به وابسته نظامیشبه ھایگروه ھنوز ،٢٠١۴سال پايان با بلکه است، نشده حاکم افغانستان در ثبات و امنيت تنھا

 شرق، در »نورستان« و »کنر« ھایاليتو در که طوری به دھند؛می ادامه خود تروريستی حمالت به طالبان

 گرفته لوکنتر تحت را مناطقی اندتوانسته کشور شمال در »قندوز« و »نبدخشا« و جنوب در »قندھار« و »ھلمند«

 به انتحاری و انفجاری ھایعمليات از را شانحمالت و دھند افزايش ایسابقهبی طور به را شانحمالت حتی و

 .کنند تبديل گروھی حمالت

 قدرتمند ای اندازه به کشور اين در ھاتروريست که اند کرده ترک را افغانستان حالی در ناتو عضو کشورھای اکنون

 امنيتی نيروھای .سازند مواجه امنيتی جدیشواری ھای د با کشور اين مختلف نقاط در را دولت تواند می که اندشده
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 ھای تروريست و دشمنان با ستيز در کشور اين ھای آرمان و منافع به نسبت تعھد و باال ۀروحي رغم به افغانستان

 .ھستند کشورشان امنيتی زھاینيا تأمين برای خارجی کشورھای  کمک راه به چشم ھمچنان خارجی و داخلی

 دسته ب گذشته ھایسال به نسبت ایکننده نگران ھایبرتری کيفی و کمی لحاظ به گراافراط و تروريستی ھایگروه

 بر بستن چشم و افغانستان قبال در پاکستان ۀدوگان ھایسياست برابر در امريکا مماشات رسدمی نظر به و اندآورده

 جنگ تداوم مورد در امريکا درازمدت ژیيسترات نشانگر واقع در طالبان، از کشور اين آشکار و علنی ھایحمايت

  .باشدمی منطقه در خود شوم اھداف برای

 

 امنيتی ننگين قرارداد امضای در امريکا شوم اھداف

 و دارد راقع با امريکا امنيتی ۀتوافقنام با بسياری ھای شباھت پيش، ماه چند شده ءامضا امنيتی قرارداد نويس پيش

 کشور اين امنيتی امور تمامی و انگاشته ناديده را افغانستان مرکزی دولت حاکمان عمل در که شده تدوين نحوی به

 .دھد می قرار امريکا اختيار در نامعلوم مدتی برای را

 و حزابا سوی از خود، ھمسايگان شديد ھای اعتراض بر عالوه یکرز حامد رھبری به سابق دولت دليل، ھمين به

 گريز برای و بود شده روه روب شديدی و گسترده ھای اعتراض و انتقادھا با نيز افغانستان ملت و داخلی ھای گروه

 )افغانستان سفيدان ريش و بزرگان مجلس( جرگه لويه در آن دئيتأ به منوط را قرارداد اين پذيرش فشارھا، اين از

 .کرد منوط جديد دولت آمدن کار روی به را وافقنامهت اين امضای یکرز آن، دئيأت از پس و کرد اعالم

 قرار ھمگان دسترس در کامل صورت به قرارداد اين ھمچنين و دارد زيادی ھای ابھام و منفی نکات قرارداد اين

 چه و اصالح مواردی چه نيست مشخص ھم باز که بوده اتتغيير مقداری اساس بر شده، ءامضا آنچه .است نگرفته

 مقدمه صورت به قرارداد اين رسد می نظر به حال اين با .است شده گرفته آن مبنای بر آينده برای تصميماتی

 .اند کرده موافقت آن کليات بر طرفين و شده ءامضا

 به نزديک آن از پس و ماند خواھد باقی تعداد ھمين تا ٢٠١۶ سال تا ئیامريکا نيروھای تعداد قرارداد اين اساس بر

 امنيت مينأت برای نيز افراد اين .دارند حضور محدود صورت به نيرو ھزار ٩ و هشد خارج نيرو ھزار ١٢

 ارضی تماميت نوعی به قرارداد اين .داشت خواھند حضور افغانستان در ئیامريکا ھای پايگاه و سفارتخانه

 نيروھای ديگر طرف از .برد می الؤس زير ،امريکا دست به ھا پايگاه داشتن اختيار در به توجه با را افغانستان

 .بود خواھند برخوردار ئیقضا مصونيت از ھا پايگاه در ئیامريکا

 طريق از تنھا و است شده ممنوع المللی بين ۀصالح دادگاه گونه ھر به مراجعه از افغانستان دولت قرارداد، مبنای بر

 دادگاه به امريکا طريق از بايد ددار افغانستان خود که مشکالتی حتی .شود داده ارجاع ھا دادگاه آن به بايد امريکا

 .گذارد نمی باقی بيايد، وجود به طرفين بين اختالف که اين برای را ئیجا قرارداد اين دليل ھمين به .شود مراجعه

 گونه ھيچ و کرد خواھد عمل آن به بگيرد، تصميم امريکا خود که صورتی در که است مھمی موضوع اين

 .نيست پذيرش بلقا افغانستان دولت طرف از اعتراضی

 ٢٠١۶ سال تا آن از پس و يافت خواھد کاھش نصف به ٢٠١۵ سال تا ئیامريکا نيروھای تعداد قرارداد، مبنای بر

 در .ماند خواھد باقی امريکا اختيار در ھا پايگاه تنھا و شوند می خارج کشور اين از ئیامريکا نيروھای اکثر تقريبا

 .رسيد خواھد نفر ھزار ٩ به تعدادشان که دھستن سيا نيروھای نيز ھا پايگاه اين

 نمی مستقل صورت به وجه ھيچ به افغانستان که اين بر مبنی دارد نيز ديگری بھمم نکات قرارداد اين طرفی از

 و دفاعی ھای برنامه خارجی، پروازھای حوزه در گيری تصميم اين .کند گيری تصميم امريکا ۀاجاز بدون تواند
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ً  بايد که است المللی بين مذاکرات ھمچنين  که اين وجود با افغانستان، ئیھوا نيروھای .شد اعمال امريکا نظر حتما

 و بوده آزاد افغانستان در ھا ئیامريکا آمد و رفت طرفی از .بود خواھند ريکاام اختيار در اما ندارند خارجی ماھيت

 .است ماليات گونه ھيچ پرداخت بدون

  

 آخر سخن

 اين در ملموس موفقيت که دھد می نشان افغانستان در خارجی نيروھای ديگر و امريکا ۀخورد شکست ژیيسترات

 .اوضاع تصحيح و ترميم تا اند کرده کمک اوضاع شدن تر خراب به بيشتر شايد آنھا .اند نياورده دست به زمينه

 است کرده فیمعر را ئیدستاوردھا افغانستان در خود ۀسال سيزده حضور طی امريکا رھبری به ائتالف نيروھای

 مينأت ۀجنب بيشتر افغانستان در ائتالف نيروھای اقدامات .نيستند اعتماد قابل مستند صورت به آنھا از کدام ھيچ که

 داشت ابزاری اھميت آنھا برای -غيرنظامی چه و نظامی چه -افغانستان مردم جان و داشت را خود نيروھای امنيت

 


