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  ايمل خان فيضی

  ٢٠١١ جوالی ٢٧

  

  ادامۀ جنگ،

  ناتو در افغانستان - تالش برای دوام حضور امريکا
  

 جنگ ھای امنيتی به نيروھای افغان، ادامۀ وليتؤبعد، يعنی بعد از انتقال مس نرئيس جمھور کرزی می گويد که مِ 

با ناتو "به اين معنا که آنھا : معنی تالش برای بقاء حضور غرب در افغانستان خواھد بوده از سوی مخالفين مسلح ب

  ١". حضور آنھا در اينجا کار می کنندۀو برای ادام) ھمکار ھستند(و امريکائی ھا دست دارند 

مخالفين  (ظاھراً شعار شان: " گفت در کابل جوالی، طی يک کنفرانس خبری٢۶، سه شنبه  کرزیرئيس جمھور

پروسۀ انتقال آغاز . مقابل شان می جنگند  اين است که در اينجا نيروھای خارجی آمده اند و اين ھا در)مسلح دولت

 . خارجی حمله کنندو يا ديگران باالی مردم خود به عنوان ناتو، امريکائی و شد و دليلی وجود ندارد که چه طالب

وطن کار نمی کنند، بلکه برای ھمين  اگر اين ھا به حمالت خود باالی خاک ما ادامه دادند، پس اين ھا برای اسالم و

  ٢". پيدا کندءمی کنند تا حضور شان در افغانستان بقا ی که امروز در اينجا ھستند، کارئخارجی ھا

  

  د؟توان از اين چنين اظھارات نمو  میچه تحليلِ 

با اين اظھارات تازه   آقای کرزی انتقادات قبلی خود از سياست ھای نادرست قدرت ھای غربی در کشور،ۀبه سلسل

.  در افغانستان وارد نموده استامريکا و ناتو ضربۀ محکمی را به حضور  يکبار ديگرو سنگين از لحاظ سياسی،

بطۀ ھمکاری برخی از مخالفين مسلح دولت با امريکا توان چنين تلقی کرد که را اين گفته ھای رئيس جمھور را می

  .و ناتو در افغانستان دور از واقعيت نيست و يا نخواھد بود

در کشور را به نحوی " حضور امريکا و ناتو"از سوی ديگر، با اين اظھارت خود، رئيس جمھور کرزی ادامۀ 

امنيتی، بازھم د از افغانيزه شدن مسؤوليت ھای سلح دولت بعقول او، اگر مخالفين مه ب. تحت سؤال قرار داده است

                                                 
1 http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/07/110726_k01_karzai_transition.shtml 
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يعنی که : به حمالت خود عليه مردم ادامه دھند، اين کارآنھا حضورامريکا و ناتو در کشور را دوام خواھد بخشيد

  .شود وليت ھای امنيتی به جانب افغانی، ديده نمی بعد از انتقال کامل مسؤضرورت حضور آنھا

ه بحث روی موضوع پيمان ھمکاری ھای ستراتيژيک ميان افغانستان و امريکا ھم اين در حالی مطرح می گردد ک

 رئيس جمھور کرزی موافقه .خود گرفته استه شود که شکل يک قضيۀ مشروطه را ب ھنوز جريان دارد و گفته می

به . روی پيمان فوق الذکر را منوط به پذيرفتن شروط حکومت افغانستان از سوی اياالت متحدۀ امريکا گفته است

اين است که حضور  شرط اين است که خود سری ھای نيروھای خارجی در افغانستان گرفته شود، شرط"گفتۀ او 

است که آنھا نبايد از طرف شب داخل خانه ھای مردم  ند شود، شرط ايننيروھای خارجی در افغانستان بايد قانونم

زمانيکه اين شرايط را  تا. نداشته باشند، در اين موارد تا حاال ما با آنھا به توافق نرسيده ايم شوند، آنھا بايد بندی خانه

  ٣". نمی رسدءنپذيرند، اين پيمان به امضا

 موجود، آيا عمالً ممکن است تا، به گفتۀ رئيس جمھور،  خود سری ولی در شرايط حاضر و وابستگی ھای سياسی

توان به تالشی ھا و بد رفتاری ھای خودسرانۀ آنھا نقطۀ ختم  ھای نيروھای خارجی  در کشور گرفته شود؟ آيا می

تھی توان حمايت امريکا از جنگ ساالران، ناقضين حقوق بشر و گروه ھای شبه نظامی اجير را من گذاشت؟ آيا می

  توان فعاليت و حضور نيروھای خارجی را قانونمند ساخت؟ کرد؟ و آيا واقعاً می

  .الھا خارج از محدودۀ اين تبصرۀ مختصر بر بيانات تازۀ رئيس جمھور کرزی می باشدؤجواب به اين س

 جنگ اظھارات اخيررئيس جمھورکرزی، در چوکات ھر سياسِت که باشد، بيانگر اين حقيقت است که ادامۀ عمدی

نحوی ادامۀ ه تواند ضرورت امضاء پيمان ستراتيژيک را مھم جلوه دھد و تداوم جنگ در کشور ب درکشور می

تاريخ افغان ھا "ولی به گفتۀ يک مبصرافغان، . سياست امريکا و حضور نظامی آنکشور درافغانستان و منطقه باشد

نستان را در پيش گرفته و در اين راه منافع افغان ھا ثابت کرده است که ھرکسيکه برای تأمين منافع خويش راِه افغا

را ناديده گرفته است، در نھايت از پا در آمده و به عبارتی ديگر دست از پا درازتر مجبور به ترک کشور و ناديده 

  /ختم." /گرفتن خواسته ھای خويش شده است
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