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چهار نگرانی عمده در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان

15.05.1391
.قوماندانان اردوی بریتانیا چهار نگرانی عمده را در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مطرح کرده اند
سندی تیلگراف این نگرانی ها را این گونه برمال ساخته است :
سطح غیر حاضری عساکر در اردوی افغانستان ،افزایش حمالت بر نیروهای بین المللی ،پیوستن نیروهای امنیتی به طالبان ،و فساد در چوکات پولیس افغانستان .
 .قوماندانان ارشد اردوی بریتانیا گفته اند که ترکیب از این موارد می تواند ستراتیژی خروج نیروها را از افغانستان صدمه بزند
آنان به صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون هشدار داده اند که در صورت خروج نیروها از افغانستان ،احتمال دارد که القاعده دوباره به این کشور برگردد .
سندی تیلگراف از یک منبع نقل کرده که اردوی افغانستان آماده نخواهد بود تا رهبری عملیات های نظامی را در سال آینده به دست بگیرد .
اما وزارت دفاع افغانستان با این نظر موافق نیست .جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبهء تیلفونی به رادیو آزادی از آمادگی کامل
نیروی اردوی افغانستان سخن گفت :
»هیچ تردید وجود ندارد .کامالا ،مطمین استیم که این پروسه با موفقیت به پیش خواهد رفت .و این ظرفیت و قابلیت در قوای افغان وجود دارد « .
بر اساس برنامه های فعلی ،قرار است نیروهای امنیتی افغان مسوولیت امنیت را در اواسط سال  3102میالدی به عهده بگیرند و همه نیروهای محارب بین المللی
در پایان سال  3102میالدی از افغانستان بیرون شوند .
هم رییس جمهور امریکا بارک اوباما و هم صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون روی این جدول زمانی توافق نظر دارند .
این بدان معناست که شمار نه هزار سرباز بریتانیایی که فعالا در افغانستان مستقر اند در سال آینده میالدی به طور قابل مالحظه کاهش خواهد یافت ،و بعد از سال
 3102تنها یک تعداد اندکی از این نیروها در افغانستان عمدتا ا در نقش مشوره دهی به نیروهای افغان در این کشور باقی خواهند ماند .
با وجود این ،سندی تیلگراف از نگرانی در مورد خروج قبل از وقت نیروها از افغانستان می گوید و اضافه می کند که این نگرانی تنها به بریتانیا محدود نمی شود
بلکه در امریکا هم موجود است .
سندی تیلگراف به پالن اشاره می کند که بر اساس آن قرار است  32هزار سرباز امریکایی تا پایان سپتمبر امسال از افغانستان بیرون شوند .
با عملی شدن این پالن ،تعداد نیروهای امریکایی از  01هزار به  76هزار کاهش خواهد یافت .
اما به گفتهء سندی تیلگراف ،رییس جمهور اوباما ،حاال ،با فشارهای رو به روست که خروج بیست و سه هزار عسکر خود را ،به دلیل خراب شدن وضعیت امنیتی،
تا ماه اکتوبر به تأخیر بیاندازد .
قبالا ،جنرال جان آلن ،قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که نیروهای اردوی افغانستان فراتر از ضرب االجل خروج در سال 3102
میالدی به همکاری ضرورت دارند .
هر چند ،بر اساس برخی از گزارش ها ،عملیات های نظامی مشترک نیروهای افغان و بین المللی شورشیان طالبان را در مناطق مختلف از جمله در جنوب افغانستان
تضعیف کرده و به عقب رانده ،اما در این گزارش سندی تیلگراف ،قوماندانان نظامی هشدار داده اند که خروج زود هنگام نیروهای بین المللی از افغانستان احتماالا
سبب برگشت طالبان به قدرت خواهد شد .
به اساس گزارش ،قوماندانان ارشد اردوی بریتانیا از صحبت در مورد تعداد شورشیان طالبان خودداری کرده اند ،ولی سندی تیلگراف می گوید چنین تخمین زده می
شود که تعداد شورشیان به  23هزار نفر می رسد و بسیاری از شورشیان دیگر هم آماده اند تا بعد از سال  3102میالدی از پاکستان به افغانستان برگردند .
.اما به باور جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این یک دید منفی گرایانه در مورد آینده افغانستان است
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»این طور یک نگاه را ،کامالً ،یک نگاه منفی می بینیم .و این نگاه دقیقاً ،درست نیست « .

ازادی
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