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 ۰۴/۰۳/۲۰۱۹                  دوکتور محمد  اکبر یوسفی
 

  از افغانستان مریکاخروج نظامیان ا 
 «وده بود؟بیه همه»

مجلۀ "شپیگل"، تحت عنوان فوق، گزارشی را منتشر ساخته است. در سطور مقدماتی، "خبر مختصری" را،  بدین عبارت می 

دونالد ترمپ، می خواهد "قطعات نظامی ایاالت متحده" را، قبل از انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، خارج سازد. : » خوانیم

 «ا درین کشور بیاورد. درین امر می تواند، اشتباه فروان رخ دهد.یک مأمور خاص، باید بسرعت، صلح ر

 ۱۷عاری از طعنه نخواهد بود، اگر فقط  او طالبان را پس از  »، این عبارت را می خوانیم: هم چنان در چند سطر مقدماتی 

انستان، اخیراً خطوط کلی یک سال دوباره بقدرت بیاورد: زلمی خلیلزاد، نمایندۀ خاص رئیس جمهور"دونالد ترامپ" برای افغ

سال  ۶۷توافق را بین طالبان و ایاالت متحدۀ امریکا معرفی کرد. او الزم است جنگ در افغانستان را خاتمه بخشد. خلیلزاد، 

قبل در مزار شریف متولد گردیده است. بعد به ایاالت متحدۀ امریکا مسکن گزین می گردد، هم در آغاز ورود قوای امریکا 

سپتمبر  ۱۱شته است، و هم حال در انجام وظیفۀ نظامیان در افغانستان نیز نمایندگی می کند. پس از حوادث حضور دا

م، با رئیس جمهور "جورج دبلیو بوش" کمک نمود، تا برای جنگ علیه افراطیون اسالمی، طالبان  آمادگی گرفته شود. ۲۰۰۱

ندگی می کرد، که درین کشورها، دیموکراسی بیاورد. حال وظیفۀ او در کابل سفیر شد و بعد در بغداد. او از موضعی نمای

جدید خود، انجام دهد. "ترامپ" فقط یک چیز می خواهد: خروج از  ت، تا این مفکوره را در خدمت آمر"خلیلزاد" اس

ه برای آن، باید م دوباره انتخاب شود، یک دلیل با وزن۲۰۲۰افغانستان، خروج از سوریه. او می خواهد، تا در انتخابات سال 

 م(۲۰۱۹، ۶)شپیگل شماره « عساکر ایاالت متحده باشد...

قبل از اینکه بر برخی از جهات موضوع تماس گرفته شود، که جوانب درگیر، برای این وضعیت "بحرانی" چه راه حل  

چه خواهد بود و چگونه، بتوافق  ، مفید می دانیم هر گاه، با حد اقل نقاط اختالف آنان تا حد ممکن، آشنا شویم کهد داشتنخواه

. ما همه بحیث بنظر می رسد، خیلی زجر دهنده و مضر جوانب دسیات بیحد و شنیدن تبلیغات احتمالیحخواهند رسید؟ 

اجتماعی"، در حقیقت "مصرف کنندگان" این کلمات و مفاهیم تبلیغاتی  –عالقمند به مسائل "سیاسی  "شنوندگان" و "خوانندگان"

عنی که مطالب را می شنویم و هر یک، مطابق توان و دلچسپی خود، تصویری از آن، به ذهن می جوانب درگیرهستیم. بدین م

سپاریم و یا به تحلیل و ارزیابی دیگران، گوش می دهیم. حق نیازمندی حیاتی روزمره و آیندۀ هر یک ما، در قدم اول به 

ندگان، بی شمار اطالع رسانان و فروشندگان "امنیت" جان و مال و سایر ارزش های زندگی است، که ما را به مصرف کن

خبر مبدل ساخته است. برای اینکه دستخوش احتمالی اهداف"مبلغین" توظیف شدۀ صاحبان قدرت هم نشویم و"سیل" حدسیات 

دوری  ،وتبصره های "ذهنی" ممکن، بی اساس آنها، ما را به بیراهه نبرد، در قدم اول از سطحی نگری و "خوشباوری"

"جنگ  مه را هم "مسؤولین دولت" و "چه خیلی فریبنده و عوامفریبانه بگوش می رسد، اینست، این "نیمه جمالتآن جوئیم.
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، بزبان می آورند. " مردم صلح می خواهند!" و یا می نیز ساالران" و "مخالفین مسلح دولت" بشمول جنایتکاران جنگی

، رأی بحران نستان هیچگاه در تمام دهه های طوالنیگویند"مردم از جنگ خسته شده اند!" حقیقت اینست، که از مردم افغا

با تخلف از قانون و با اعمال ما، گرفته نشده است، که به جنگ باید رفت. بحران خونین از همان آغاز خالف خواست مردم 

 غیر قانونی و پالن های مخفی "قدرت طلبان" براه افتاده و مردم بیگناه قربانی داده اند. در "جنگ ها" از احساسات دینی

گرفته، صاحبان قدرت هم با "صدور فرمان ها" حکومت کرده اند و جنگ ها را با چاپ "بانک استفاده سوء صورت  مرددم

 ون کشیده اند.نان مردم را از حلقوم آنها، بیر فشار "انفالسیون" لقمهبا که  نموده اند یلتمونوت" 

 سمی صاحبان قدرت در کشور ما،این نویسنده با تفاوت اصولی از اهداف برخی ها، از شنیدن هر طرح و موضعگیری ر

 نزد او استقبال نخواهد کرد، اما در قدم اول اظهار می دارد که احترام به کرامت هر انسان و بدون قید و شرط، بدون تعمق

. درین رابطه برای خود حق نمی دهد، که در مورد اجراآت دولت ها بشمول قدرت بزرگ، "ایاالت شودمی شناخته حتمی 

شود. وقتی ادارۀ آنکشور، انجام همچو وظیفه را بدوش نمایندۀ متحدۀ امریکا" به "حدسیات" و قضاوت های "ذهنی" متوسل 

خاص آن سپرده است، نتیجگیری نهائی آن هم چنان در صالحیت رهبری و مسؤولین آنکشور بزرگ است. بناًء تمام انکشافات 

  را باید با دقت تا انجام، آن تعقیب کرد.

"آزادی دوامدار" از افغانستان،  همه می دانند، که عملیات، یا "جنگ علیه تروریزم" بخاطر

، بهدف ختم را م آغاز یافت. یقین است، که این "جنگ علیه تروریزم"۲۰۰۱اکتوبر  ۷بتأریخ 

در وریزم" شرایط بهتر برای ختم جنگ "جنگ در افغانستان"، پالن ننموده بودند. اما اگر با نابودی "تر

و انکشاف نخواهد بود. حال بیاد داریم که ستان مساعد گردد، هیچ انسان بشر دوست مخالف همچافغان

  م، کنفرانس "بن" تدویر یافت.۲۰۰۱نومبر  ۲۷، بتأریخ آغاز عملیاتروز بعد از ۵۱درست 

در همان روز آغاز کنفرانس "بن"، در یک گزارش "بی بی سی"، در پایان تصویر "جورج دبلیو 

ان حضور طویل المدت می بوش"، سؤالی مطرح می شود، که آیا ایاالت متحدۀ امریکا، در افغانست

خواهد ؟ در حقیقت جواب دقیق را این نویسنده تا اکنون نیافته است. فقط شخص "بوش" جنگ علیه 

یعنی قوای آن، تا  اند که تا زمانی که الزم باشد. نی یاد کرد. اکثراً می گفتهطوال را تروریزم

به این اقدام دست برده شده زمانی حضور خواهند داشت، که دالیلی موجود باشد، که بر طبق آن، 

است. اما آنچه طوالنی تخمین می شده است، "جنگ با تروریزم" بوده است. یک ماه قبل  از همان 

م، روز تدویر کنفرانس بن، "آدم ۲۰۰۱نومبر  ۲۷روز 

جنگ اینگرام"، سکرتر پارلمانی پادشاهی متحد گفته بود، که "

 "  شاید پنجاه سال دوام کند.، علیه ترور

از آنجائی که دولت افغانستان، هم چنان، برنامۀ انتخاباتی را در 

"مذاکرات  یناز ممکن است، با استفاده از فرصت،پیش دارد، 

هم تبلیغ در جامعه  انتظارات وسیعی را  زنده نگهداشتن ،هم چنان تالش مستقیم" بین "هیأت طالبان" و "هیأت ایاالت متحده"،

یندۀ شان حقایق را با شفافیت می کشاند. هموطنان ما، حق دارند، تا در رابطه با حال و آکنند، که بعضاً انسان را، به بیراهه 

عمل دائماً چنین رخ نمی دهد. هموطنان ما و جهانیان می دانند که عامل و یا اما تجربه نشان داده است، که در کامل بشنوند.

و  عوامل اصلی، ورود و حضور نظامیان ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان آن، چه بوده است. بناًء کامالً در اختیار ایاالت متحده

د. یعنی فقط در صالحیت آنهاست، که در تحت چه نمتحدان آنست که چه وقت عساکر خود را دوباره بوطن آنها، بر می گردان
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 ب نشینی" می کنند.و یا اینکه در تحت چه شرایط "عق قانع می باشندیا خود  ،شرایط، در رسیدن به "اهداف فرضی" مقدماتی

"بخاطر آزادی دوامدار" بوده است، نه بخاطر "جنگ علیه تروریزم" و آغاز عملیات آنها،  آغاز ار دیگر تکرار می گردد کهب

. بدون تفصیل، ادارۀ "واشنگتن" در کشور ما برقرای "صلح" در افغانستان و "آبادی بال قید و شرط" از ویرانه های "جنگ"

مدعی بوده است، که عاملین اعمال "تروریستیی" در "نیویارک" و "واشنگتن"، در ساحۀ تحت ادارۀ "طالبان" اقامت داشته اند 

لبان نقش "میزبان" آنها را داشته اند. بناًء، قبل از حمله بر آنها، آن قدرت بزرگ، تقاضای "تسلیمی" عاملین آن حوادث را و طا

از "حاکمیت طالبان" نموده بودند. وقتی به تقاضای "واشنگتن" از جانب طالبان جواب رد داده می شود، آن قدرت "بزرگ" 

م" بمثابۀ یک "عمل جنگی" علیه کشور خود، نگریسته و به ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱ادث بنابر دالیلی که خود داشته و به "حو

 خطر و نابودی مراکز تجمع دشمنان خود آنها، دست برده است.« ریشکن ساختن»عملیات تالفی جویانه بخاطر 

ن اجتناب نا پذیر بوده است. درین اقدام متحدان بین المللی و هم همکاران داخلی خود آنها را، داشته اند. درینجا، سقوط طالبا 

تی ایاالت مات دولن مورد اظهاراتی هم، از جانب مقااما در حقیقت امر "طالبان" را آنکشور "بزرگ"،  طوری که بعداً دری

، که از افغانستان باید «جنگ علیه تروریزم»، بحیث "دشمن امریکا" ارزیابی ننموده بودند. برای متحدده صورت گرفته است

می یافت، آنکشور بزرگ و متحدان آن، اهداف طویل المدت آنها را از همان آغاز اعالن داشته اند. در عین زمان « آغاز»

آنها، بر "تروریزم « غلبۀ»مقید به هیچ یک نقطۀ دنیا ندانسته اند. درینجا به اظهارات متحد "برتانوی" آنها، توجه نمائید. اینکه 

خاتمه خواهد بخشید، هیچ کس گفته نمی توانست. رسیدن به "صلح" در افغانستان و ختم  بین المللی"، به جنگ در "افغانستان"

"جنگ" درین کشور "ابعاد" دیگری را تعریف می کند. اما جامعۀ "بین المللی" در زمان تدویر کنفرانس "بن" آمادگی کمک به 

و غیره در جهت اعمار مجدد، نشاان داده اند. ی مالی تخنیکی امر رسیدن به ختم جنگ  و کمک ها "حکومت" افغانستان، در

 و پیش برندۀ اصلی باید دولت افغانستان باشد. هاجرا کنندد

قدرت دولتی در کشور، از جانب قدرت « بدیل»بحیث « اتحاد شمال»حتمی و در بدل آن، « سقوط طالبان»طوری که قبالً گفته شد، 

ً دبزرگ، "ایاالت متحده تعیین گردی آینده « ادارۀ»گروپ های دیگری هم، برای « بدیل»در جمع این « کنفرانس بن»در  " ، که متعاقبا

سیپمسن" تحلیلگر مسایل بین المللی در "بی بی ، "جان  م۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱کشور سهیم ساخته شدند.  در همان یک روز بعد از حادثۀ 

  .«آزاد بماند ،" خواهد بود، که بحیث یک عاملوا ویرانی طالبان، ویرانی  "اوساما بن الدن" از "شانس»سی"  گفته است: 

این نویسنده نمی خواهد، مدافع سیاست این و یا آن "طرف" جوانب دخیل در معضالت گردد، اما در مطالعه و تحلیل اوضاع، 

 مانند هر انسان نیازمند آنست، تا به حقیقت موضوعات و تسلسل مسایل و رویداد ها، تقرب ممکن حاصل نماید.

"اجتماعی"، شرایط خود آنها مطرح می  ز چندین ماه به اینطرف، از جانب مقامات دولتی افغانستان و محافل "سیاسی" وحال ا

رایط نامه غانستان در چنین شفگردد، که چه نوع "صلح" می خواهند. اما وقتی شنیده می شود، که از جانب رئیس جمهور ا

، که چگونه مصارف اقامت نظامیان را در افغانستان تخفیف بخشیده می االت متحده" می فرستدعنوانی "رئیس جمهور ای

امریکائی را هدایت  شرایط خروج قوایپپالن و  افغانستان نمی تواند،ولت د حق داریم، خود ما را غافلگیر نسازیم.ما  توانند.

" ۀ واشنگتنادار»مربوط ه عجله است و یا عجله نیست، همهینکا ذهنیت طوری است، که گویا "عجله" در کار باشد. دهد.

آگاهان بخوبی می دانند که دولت  مبدل نشده است. یکی از "ایاالت"، "اضالع متحدۀ  امریکا"به  تا الحال تانفغانسا .است

جدول زمانی تعیین کند. البته دولت  افغانستان اگر "ادارۀ واشنگن" نخواهد، نمی تواند، برای خروج نیرو های خارجی،

 .کرده می تواند ستان، در صورتی که توان آنرا داشته باشد، یک "اردوی اجیر" را برای حفاظت دولت خود، مقررافغان

افکار پیروان "تیئوری توطئه" کمتر، بمصرف برسانیم. بحران خونین چهل سال افکار "تعصب آمیز مذهبی" و از  استالزم 

"متنفذین" کهنه کار جامعۀ "سنتی" ما، با بقایای نیمه "قومی"، بیشتر از هر "راسیستی"، که در محافل "بنیادگرای اسالمی" و 
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بزرگی شمرده می شود، که در طول  یبانه جریان دارد، از جملۀ موانعغافلگیرانه و با مهارت های نهایت عوامفر وقت دیگر،

 ساخته است.تأریخ کشور ما، ما را از حرکت بسوی "مدرنیزم" و همزیستی با جوامع دیگر، مانع 

یقین کامل داریم که هر یک ما، در جستجوی حقیقت و آموزش آنچه هستیم، که امید مفید واقع شدن در زندگی ما، در سرمی 

شناخت و شنیدن پرورانیم. پس حقیقت را در کجا خواهیم یافت، کی حقیقت را برای ما خواهد گفت؟ ما نتنها در حال حاضر، با 

حقایق با دشواری و شک و تردید در برابر آنچه می شنویم، مواجه هستیم، بلکه بشریت در طول تأریخ هم چنان، با این حقیقت 

تحت عنوان حقایق در کشور ما، از کسی که شنیده  را  که مواجه بوده است. در بحران خونین بیش از چهل سال، همه آنچه

است. همانطوری  ، گفته شدهآیدیالوژی ها" و در جهت حفظ منافع گروپ های خاص اجتماعیایم، بال استثناء در تحت نفوذ "

که در مطبوعات خارجی گزارش یافته است، این کشور پس از سقوط سلطنت اخیر، دیگر از "مشروعیت" کامل برخوردار 

مسیر سالم مناسبات خارجی  نبوده است. رژیم های "یک حزبی" و یا "مذهبی" عالوه از اینکه کشور را در حقیقت امر، از

منحرف ساخته است، رژیم "طالب" خاصتاً با اتخاذ مشی افراطی "مذهبی" با تعبیر های خودی آنها، حقوق انسانی را در ابعاد 

، که می آوریم بیاد . فقط بطور نمونه، برخورد "ادارۀ" طالبان را در برابر "مذهبیون" غیر اسالمیستوسیع زیر پا ساخته ا

فغانستان "جنگ زده"، به انسان های "نیازمند" کمک می نموده اند، بعلت اینکه عقیدۀ مذهبی دیگری در مؤسسات تعاونی در ا

 داشته اند، از طرف حاکمیت "طالبان" با خطر "مرگ" روبرو شده اند. 

ند. در عین حال مردم ما روبرو هستیم. درین "بحران خونین" مردم افغانستان صدمه دیدگان اصلی ا طوالنی"بحران"   ما در  کشور ما، با

امکانات یکسان هم برخوردار نیستند. بعضی از  در عصر و زمان "توفان اطالعاتی" و برق آسا نیز زنددگی می کنند، طوری که همه از

ن، می آنها، که اگر سواد نداشته باشند و یا بزبان های خارجی بلدیت ندارند، ممکن شنوندۀ "رسانه ها" باشند. در صف "رسانه" هم چنا

را، مراعات نکنند  المللی ۀ بینتواند رقابت ها و تفاوت در طرز تفکر وجود داشته باشد، که بعضاً ممکن حتی، "نورم" های معین قبول شد

  .باشد و در پهلوی تعرض و تخریب شخصیت دیگران، که ممکن در تبلیغات آنها، یک امر عادی 

در حال حاضر موضوع، مذاکرات، "طالبان" با "ایاالت متحده"، تحت ریاست "نمایندۀ خاص" رئیس جمهور یاالت متحده، به 

عنوان موضوع "داغ" مباحث شمرده شده است، که تا زمان عقد سند نهائی، این نویسنده، صبر و انتظار را ترجیح می دهد، 

. آنچه "نمایندۀ خاص" سازدمصروف،  را ای اینکه به شنیدن "شایعات" و یا "تشاویش" رقیبان "قدرت" در افغانستان، ذهن بج

گفته است، که "قدرت بزرگ"، چه "شرایطی" را مطرح می سازد، به همگان معلوم است. جانب قدرت "بزرگ" و "متحدان" 

سفارتخانه ها و سایر مراکز قدرت که "اعمال تروریستی" علیه  ، معتقد بوده است،م۲۰۰۱آن، در همان سال های قبل از 

بزرگ، از جانب "القاعده" و "شخص بن الدن" سازمان داده شده است، که بزرگترین چنین اعمال، را مقامات دولتی ایاالت 

ل درین مورد، "شک و " در "نیویارک" و "واشنگتن"، به همان آدرس یاد کرده اند. جانب مقابم۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱متحده، در "

 تردید" داشته اند و طلب "ثبوت" می نموده اند.

تهدابگذاری گردید، که در بارۀ "مشروعیت" و هم چنان، "قابلیت" سیستم،  ،دولتیاز آن روز ببعد سال گذشت،  ۱۸حال، اینک 

عت بحیث یک "دولت دیموکراتیک" وغیره و غیره، موضعگیری های متضاد وجود داشته، بحران هم چنان، در عمق و وس

" فرد از قوای مسلح، در ۴۵۰۰۰بخصوص در چهار سال اخیر، بطور بی سابقه ادامه دارد. وقتی "رئیس جمهور"، از تلفات "

از "قانونیت و چهار سال نام می برد، حاجت به تبصرۀ بیشتر نیست. قابل درک است که "تیم" های کوچک در حاکمیت دولت، 

میلیون  ۳۵بان می آورند. "رئیس جمهور" خودش را "رئیس جمهور منتخب مشروعیت" در صحبت های رسمی، حرف بز

اخبار تلفات "جانی"  نخستین "افتخار" دریافتو در عین حال،  د، نافغان" و "سر قوماندان اعالی قوای مسلح" کشور، می دان

 . تصاحب شده اندرا، ما جوانان وطن
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من اینکه خلص گزارش خویش را، بزبان نمایندۀ "خاص رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا"، "داکتر خلیلزاد" اخیراً ض

"انگلیسی" در بارۀ موضوع و هم اینکه، چگونه به پیش رفته است،  در برابر مطبوعات در "امریکا"، بیان داشته، یک جملۀ 

سال قبل نیست." در چنین یک جمله، مخالفت وجود ندارد.  ۱۸مختصر هم بزبان آورده می گوید: "افغانستان امروز، افغانستان 

 اما آیا مطمئن هستیم که همۀ ما، از واقعات اصلی  که ما را، به وضعیت امروز رسانیده است، دقیقاً مطلع هستیم؟

حال وقتی درین فرصت، سروصدا ها و گروپبندی های "رهبران تنظیمی" و "جنگ ساالران" را می شنویم، که برای "صیقل" 

اینکه بنابر چه عوامل و بنابر، کدام شرایط، قوای نظامی قدرت  .ی گیرنددوبارۀ سیستم "جمهوری اسالمی افغانستان" آمادگی م

" آورده اند، در ساختار این دولت، از وسایل غیر مجاز نیز بزرگ، با وجود "امکانات" و "قوت بی نظیر" برین کشور "هجوم

کار گرفته شده است، نمونۀ "برجسته" استفاده از "طفل" برای "فیر راکت". "تعیین قبلی" فرد، برای "ریاست ادارۀ دولت 

امروز واقف مؤقت" از "ساختار قومی؟". حال مردم "جهان" و بخصوص "امریکائی ها" تعجب نکنند، که از فضای سیاسی 

می شوند. همین اکنون کمیت عظیم مردم افغانستان، که شاهد اوضاع بوده اند و هم از جمله صدمه دیدگان جنگ شمرده می 

م"، حکایت می شد، که: "...ظاهر شاه آخرین ۲۰۰۱اکتوبر  ۷شوند ، بیاد دارند که چه در "آستانۀ" آغاز عملیات معروف "

هم چنان با احتمال  "و در مرحلۀ صلح و ثبات بمثابۀ "سمبول" نقش ایفاء خواهد کرد... رهبر مشروع افغانستان شمرده شده

در حال حاضر "سؤاالت" زیادی  قوی، یگانه شخصیت یاد می شد، که ممکن افغان ها، در عقب ایشان قرار می گرفتند.

یجاد شود.  واقعیت اینست، که رژیم مانع ا ،فمطرح می گردد، که چه واقع شد و صالحیت چه کسی بوده است، که در پروسه

داشته اند. با وجو آنکه زمامداران، در شرایط و احوال، محافظت توسط،  ت"های سیاسی همه از آن ببعد، مشکل "مشروعی

   تبلیغ می کنند. ""گارد های امنیتی"، خود آنها را "مشروع

"... یک قاعده و قانون ، مثالی را به این عبارت بیان می دارد: "ایمانویل کانت" در جائی از اثر خویش "بخاطر صلح دائمی"

اصلی سیاست اخالقی اینست که: الزم است، مردم خود آنها را در دولت، بر طبق یگانه مفاهیم حقوقی آزادی و مساوات 

 ( ۴۶، ص" )متحد سازند، و این اصول بر طبق هوشیاری و ذکاوت نه، بلکه بر وظیفه اساسگذاری شده است...

و به حد اقل رسانیدن، "هزینه های مالی"، این  خودحال ممکن روزی رسد، که "قدرت بزرگ"، بخاطر "حفظ منافع ملی" 

"تیم" را مانند "کچالوی داغ"، از دست دور اندازد. حال اگر روزی، از حمایت نظامی و مالی و تخنیکی، از "تیم های" یاد 

 هد شد؟                   شده، دست بکشند، سرنوشت "دولت" چه خوا

 پایان
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