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  در افغانستانیستياليكشمكش  امپر
 
 

 ی ھاروي نريبانگي گرنسوي بدی است كه از مدتیستيالي امپرۀوي  دو شني  مبكاي ناتو و امریني ذات الباختالفات
 ی از كشور  اشغالی در بھره دارقهي و كار و سلدي طرز دی نخواھیخواھ.   استدهي در افغانستان گردیاشغال

 نيا.  گرددي آشكار متي و كشمكش ھا در نھاكندي فرق میاشغال ی از قواكي ھر یو استفاده از مزدوران داخل
 دارد و ی برتركاي امری اشغالی ناتو بر قوای مشترك و چند كشوریقواروش  كه ستي  نی  معننيتضاد ھا بد

 موارد متفاوت از منافع ی عضو ناتو در بعضی ترند، بلكه منافع  كشور ھای انسانگري نسبت بر دیكي نكهي ااي
 برخورد ،ی استعماری توسعه طلباني جھان ثابت ساخته است كه در جریاقتصاد و یاسي سخيتار.  ستكايامر

 دي پدمي غنامي بر سر تقسني متجاوزاني مقي عمی و تضاد ھاكندي ظھور مدي بدون تردی استعماری قواانيمنافع م
 داده  و رار قیابيتان مورد ارز را در كارزار افغانسكاي كار ناتو و امرۀوي مضمون، نظر و شنيدر.  دي آیم

 .مي نمای ملي و تحلهي تجزكيعلل اختالف نظر را از نزد
 

در .   آغاز شد٢٠٠۶ در اول دسامبر سال ايواني لتختي پاگاي در كنفرانس سران ناتو در ركاي ناتو و امرمشكل
 ی از سوهي و ھسپانهيتالي ا،ی و فرانسه، جرمنكسوي از كاي امرني  اختالف نظر در مورد انكشاف ناتو بگاير
 ني بماني پكي آن از تي و ھوافتهي یشتري كه ناتو وسعت بخواھدي و مخواستي مكايامر.   ظھور نمودگريد

 جاپان، اوكرائن، ی تجاوز كار بروماني پنياای  و دروازه ابدي ري تغی جھانی نظاميۀ اتحادكي به یالقاره ا
 كشور ھا در ني بتواند از عساكر اكاي باز گردد تا امریجنوب یقاي و افرلي اسرائ،ی جنوبیاي كورا،يجورج
 كاي دست امرۀ آلكيً ناتو كال ،كاي شدن طرح امریدر صورت عمل.  دي نمااده خود استفی جھانی نظاماتيعمل

 مطرح بحث قرار گرفت و ھر دو جناح گايافغانستان ھم در كنفرانس ر.   خواھد شدی جھاناستي سۀدر صحن
 . اظھار نمودندیلفنقاط نظر مخت

 
 یباني پشتی برارهي ذخثي ناتو را دارند، اما نه منحۀ توسعی ناتو ھم آرزوماني عضو پی اروپائی ھاكشور
 ني از مخالفیكي جمھور فرانسه، سي رئثي منحی و انتخاب ساركوزراكي ژاك ژۀبا ختم دور.  كاي امریقوا
، توافقات ٢٠٠٨ سال ليه در اجالس بخارست در اپرچانچ.  . كنار رفتیاسي سۀ از صحن در ناتوكاي امریجد

 كي قتينشست بخارست در حق.   ناتو بدست آمدی اروپائی و اعضاكاي امرني ناتو بۀ به ارتباط توسعیعموم
 به افغانستان خود بفرستد، اما اختالفات در شتريفرانسه تعھد نمود كه عساكر ب.   بودكاي امری برایروزينوع پ

 .است مانده ی افغانستان ھمچنان باقطرز كار ناتو در
 

الكن .  رندي را در افغانستان به عھده گی جنگتي مسئولشتري ناتو بی اروپائی متوقع است كه اعضاكايامر
 ناتو آرزو ی اروپائیاعضا.  كنندي می پافشاری جنگري غی ھاتي به اعمار مجدد و فعالشتري ناتو بیاعضا



 ٢

 ادي زوهي شنيا.  ندي كه مستقل عمل نماخواھندي باشند، بلكه مكاي امرميام تابع تصی نظامليندارند كه در مسا
 دنباله رو او گراني تاز بوده و دكهيً كه در افغانستان كامال خواھدي صرف مكايامر.  ستي نكايمورد پسند امر

است كه  جني و از ھمستي رابطه غالم و بادار  قابل قبول نني چنی اروپائی كشور ھای بعضیبرا.  باشند
 احساس ی ناتو نه روی اروپائی كشور ھایبعض.   خلق شده استكاي و امرو ناتی اروپائی اعضانياصطكاك ب
 یاعضا.   كنندی شان در افغانستان عمل مكي و ستراتژیاسي سقي دقۀ محاسبی بلكه بر مبنا،یبشر خواھ

 و یاسي سۀ كابل را از صحنیستعمرات حكومت مني مخالفتواندي نمی ناتو معتقد اند كه تنھا راه نظامیاروپائ
 نظر موافق ني نه تنھا با چنكاي امركهيدر حال.   ھم سراغ گرددی نظامري غی راه ھاستي بدر كند و باینظام

 نوع تي موفقكاي امریبرا.  ورزدي مدي ھم تاكی نظامی ھاتي ناتو در فعالشتري بلكه بر اشتراك بست،ين
 نموده بي را در افغانستان تعقی متفاوتیسي ناتو پالی اروپائیااعض.  دارد ی در افغانستان تقدم اولیكائيامر
 در افغانستان موقف آنھا را نه تنھا در جھان كاي از حد امرشي بی ناتو دنباله روی اروپائی اعضای برارايز

 ی میبات و احزاب بر سر اقتدار خود را در خطر باخت انتخازندياسالم بلكه در داخل ھمان كشور ھا صدمه م
 در جنوب افغانستان فعال اند  ی نظامی كانادا و ھالند در برخورد ھاه،ي برتانكا،ي امری قوایدر حال كنون.  ننديب

 ی اعضای نظامري غی ھاتيالبته كه فعال.  كنندي می شانه خالی جنگی ھاتي ناتو از فعالی اعضاريو سا
 و ی نظام، یاسي سقي دقۀبلكه از خود محاسب ست،ي استوار نی انساندوستيۀ روحی ناتو صرف رویاروپائ
 افغانستان سبقت جسته و در شرفتي صلح و پت،ي ناتو بر امنی اعضاكي و ستراتژی  منافع مل. دارندیاقتصاد

 از آن ی كه مفادزندي برگانهي بني سرزمكي در ھودهي كشور ھا حاضر نخواھند بود كه خون خود را بني اتينھا
 فرو  بروند  كه ی و  آرزو ندارند كه در لجنزاركاستي جنگ امرني كه ادانندي ھا م كشورنيا.  ستيمتصور ن

 ی اروپائی و خط مش در عمل و نظر اعضاديدو طرز د.   نخواھد شدسري میفرصت برامدن از آن به آسان
 . قرار داده استیاروئي را در روكايناتو و امر

 
 ٢۴ ۀ مورخی سی بی بیطبق خبر گزار.   كرده استیگران اظھار نكاي ناتو از امریروي بوش از عدم پۀادار
 ناتو به ارتباط اختالف نظر در افغانستان ندهياخطار داد  كه آ" كاي دفاع  امرري وزتس،ي، رابرت گ٢٠٠٨ یم

 هي در جنگ علشتري بیري سھم گبدون.  شكل دھدري ائتالف دوگانه تغكي هي ھم ديدر خطر قرار دارد و شا
 كه عساكر خود ستندي نلي ناتو مای اروپائی  اعضا". خواھد رفتنينستان ارادهء مجادله از ب در افغاانيشورش

 و ناتو خلق كرده كاي امرني شكاف را بكي خود ني جنوب و جنوب شرق افغانستان بفرستند و ایرا در نواح
 كيائتالف به " اظھار داشت كه تي ھم با جدكاي امرۀ خارجري وزسي را،ی سی بیبر حسب گزارش ب.  است
 كي ني بدانند كه استيمردم با.   و استحكام ائتالف استی توانائشي آزماكي نيو ا.   مواجه استی واقعشيآزما

 ھم خاطر نشان هي دفاع برتانري  برون وز". عروج  طالبان استهي بلكه جنگ علست،ي حفظ صلح نتيمامور
  با ". منصفانه استتي در مسئولیري كه سھم گمي  تا مطمئن شوميخواھي متيما از ائتالف قاطع" كه تساخ

 ناتو اظھار  داشت ی  سرمنشفر،ي ھوش شاپي و ناتو در افغانستان، كاي در روابط امركي تاری ھایشبنيوجود پ
 ." استشرفتي ائتالف رو به پیھمكار"كه 

 
 كاي جھات از امریدر بعض ملل متحد ھم نشي وجود دارد، بلكه بكاي ناتو و امرني نه تنھا بدي در طرز داختالف

 بر ملل متحد داشته كه نسبت به دوران جنگ سرد به ی نفوذ قابل مالحظه اكاي كه امرميدانيم.  متفاوت است
 منافع مشترك دارند  تي  كه در  نھاشور ككي ی دولتی دستگاه ھااني مكهيھمانطور.   شده استشتريمراتب ب
عمل ًھم بعضا در  ًاناي احايروش متفاوت ملل متحد در نظر و  طرز د،ياي مدي كار اختالف نظر پدانيدر جر

 تواندي می جھاناستي سلي گران مسالي تحلی وقت براني اما در حكند،ي ملل متحد نمی از استقالل واقعیندگينما
 ملل متحد ی مون سرمنشني  گزارش داد كه بان ك٢٠٠٨ لي اپر٣خ يبتار   YubaNet.com .قابل توجه باشد

 و تي شكست طالبان و تداوم امنی براستيبا" كه ورزندي مللح متحد در كابل اصرار مۀندي نمایدي ایو كا
 ملل متحد و ی  سرمنش." اتخاذ گردددخلي ذی كشور ھااني بھتر می تقرب ھمه جانبه و ھمكاركياستقرار 

 خود ی نظامري  غتيما به حانيناتو غرض مجادله موثر با شورش" در كابل تقاضا نمودند كه متحد ملل ندهينما
 دي  بدون ترد". بخرچ دھندیشتري بیاز دولت افغانستان افزوده و در راه اعمار مجدد و انكشاف كشور مساع

 كانادا و ھالند نخواھد ه،يان مانند برتنشي و متحدكاي تقرب و روش ملل متحد در افغانستان مورد پسند امرنيچن
 ناتو و سفارش ی و انسانیاسي سی ھاتي و به  فعالورزدي مديو  تاك ناتی بر عملكرد نظامشتري بكايامر.  بود

 ملل متحد و / ناتوني بی جاست كه تضاد ھانياز.  دھدي نشان نمی  عالقمندانيملل متحد در مجادله با شورش
  . را تحت شعاع خود قرار دھددخلي دی كشور ھای استعماری خواسته ھاكهي اما نه به نحوگردد،ي خلق مكايامر

 
 :مي افگنی می و به آن روشنميشماري و ناتو را بر مكاي اختالفات امرۀ نكات عمدنجايدر
 



 ٣

 ی طالبان تصادم افكار و ھمكارهي از جنگ علكاي ناتو و امریاسي و سی و برداشت متفاوت نظامديطرز د .  ١
 قرار ٢٠٠١ سال ١١ر  سپتامبیستي ترورۀ حادثري ھنوز ھم تحت تاثكايامر.  گرددي دو جناح سبب مني انيرا ب
 انعطاف شتري ناتو از خود بی اروپائیضااع.  ندي بی مدي و سفاهي را در افغانستان سزي ھر چكايامر.  دارد
  .دھندي نشان میريپذ
 
 كند،ي سفارش می و انكشاف اقتصادۀ دولت و توسعتي دادن به شورش را از راه تقوانيناتو و ملل متحد پا.   ٢
  .ورزدي مدي طالبان تاكهي علیاكنون  صرف بر اقدامات نظام تا كاي امركهيحال در
 
 ی می ناتو سعكهي خود را در جنوب و جنوب شرق افغانستان متمركز ساخته اند در حالهي و برتانكايامر .   ٣
 اشغال كننده، یكشور ھا.  دي نقاط كشور پھن نماري جنوب دور نگھداشته و در سای كه خود را از نواحدينما

  . كرده اندميتان را به مناطق تحت نفوذ خود تقسافغانس
 
 ی پافشارگري قوم بر قوم دكي و استعمال ی قومی خود بر كشمكش ھای ھاتي موفقی تا حال براكايامر.  ۴

 نموده  تي حمای قومی از  آشتیً بوده  و بعضا حتكي شركاي روش امرني ناتو كمتر دری اروپائیاعضا.  دارد
  .پشتون ھا اند ساختن یو مخالف منزو

 
 با رھبران طالبان در قندھار در هي برتانكنند،ي متي و فرانسه از ائتالف شمال حماكاي امر،یاسياز نگاه س .  ۵

  . جنباندی آن سر می در قندوز و نواحاري حكمتی ھا و حزب اسالمیتماس است و آلمان با خلق
 
 ني دارند كه  اتي شكاشودي در امور می كند كه باعثی و فساد اداری ناتو از ضعف دولت مركزیاعضا .  ۶

  .پندارندي روش نادرست واشنگتن و كابل مۀ داده و آنرا زادشي را در افغانستان افزایحالت فقر و بدبخت
 
 یري ناتو معتقد به انعطاف پذكهي در حالكند،ي استفاده مني از روش تند و خشن در برخورد با مخالفكايامر .  ٧

 . استنيدر برخورد با مخالف
 ،ی در محابس گواتاناما باني در معامله با زندانكاي امری ناتو از روش ضد انسانی  اروپائیاعضا .  ٨

 به روش ن بلكه ھمچناست،ي نلي قای نه تنھا به انتقاد ناتو وقعكايامر.   و بگرام و قندھار شكوه دارندبيابوغر
  .دھدي مامهدر جھان  اد ی مخفی زندانھاري زندانھا و ساني خود در ھمیضد انسان

 
 ناتو در استفاده از ی اروپائی اما اعضاورزد،ي مواد مخدره اصرار مکامل انھدام بر مجادله در كايامر .  ٩

. ستي آنھا نتي جز مامورتي فعالني كشت خشخاش مشكل دارند و معتقد اند كه ایعساكر شان در نابود
  . ندارندیگري دلي كدام بدی خود در حال كنونیقا بی ناتو ھمچنان معتقد اند كه دھقانان برایاعضا

 
 مخالف اند و كاي روش امرني ناتو  با ای اروپائی اعضای اما بعضكندي متي از جنگ ساالران حماكايامر.  ١٠

 .دانندي نمدي ثبات افغانستان مفیآنرا برا
 

 نياختالفات ب.  كشاندي میتباھ ی اشغالگر افغانستان، وطن  ما را بسوی كشور ھااني میستيالي امپری ھارقابت
 ی  كشور ھانكهيتصور ا.   ھم باشددي و نباستي و فالح مردم  و كشور ما نري و خی بھبودی براكايناتو و امر

 )؟( یًوجه نسبتا انسان.  ستي نشي بی واھكر فكي دھند،ياشغال كننده افغانستان را از فقر و فالكت نجات م
 ی اروپائیكشور ھا.   شودري كشور ھا نسبت به مردم ما تعبني  ایعيرحم طب به تستي ناتو نبای اروپائیاعضا

 ی بار شوروبتي كه به سرنوشت مصكوشندي متي و در نھانندي بی مكاي افغانستان را متفاوت از امرندهيآ
 یبنا بر مانهي در افغانستان و شرق مكاي امریسي كه پالدانندي می ناتو بخوبیوپائ اریاعضا.  گرفتار نگردند

.   گران تمام خواھد شدكاي سازان امریسي پالی براتي و انتقام  استوار است كه در نھایتعصبات ضد اسالم
 . شوندمي سھكاي امریخي تاری آرزو ندارند كه در بد نامی اروپائیاعضا
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