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رهبران جوان افغانستانپیام

در شیکاگونشست سران ناتوبراي

1391ثور 18

مقدمه 

هاي پیشین این سازمان تر از نشستدر شهر شیکاگو ایاالت متحده امریکا، متفاوت) ناتو(مین نشست سازمان اتالنتیک شمالی بیست و پنج
خواهد تا هاي بیشتر به ماموریت افغانستان وعده نخواهد سپرد، بل این سازمان میتنها که کمک پنداشته میشود؛ زیرا ناتو در این نشست نه

گونه روزافزون از دست داده است که محبوبیتش را نیز به-هاي انتقال رهبري عملیات جنگی را به نیروهاي افغان در جنگ طوالنی زمینه
.فراهم بسازد–

.افغانستان، افغانها باید براي بدست گرفتن رهبري و پرکردن این خال با احتیاط گام بردارندبدنبال بیرون شدن تدریجی نیروهاي ناتو از 

انتظار نمیرود که رهبران جهان در این نشست، . به باور رهبران جوان افغانستان نشست شیکاگو داستان متفاوتی را به دنبال خواهد داشت
.آورندغانستان به میانشان در افهاي نظامی و اقتصاديدر برنامهافزایشی

اوضاع سیاسی و اقتصادي در غرب، به ویژه، در ایاالت متحده امریکا فرصت بهتري را که برگ برنده شمرده شود، براي پیشبرد این جنگ 
افغانستان نه پرهزینه تا یک مدت نا معین در اختیار اعضاي ناتو قرار نخواهد داد؛ از سوي دیگر بیرون شدن زودهنگام نیروهاي خارجی از 

هاي داخلی فرو برد و نیز این تنها ناکامی این ماموریت را بدنبال خواهد داشت، بل بهاي این خروج می تواند این کشور را بار دیگر در جنگ
انستان به یابی و تسلط بیشتر بر سیاست افغیی براي دستها را میان بازیگران منطقهخروج زودهنگام نیروهاي ناتو از افغانستان، رقابت

.تواندهمراه داشته می

ها و پیشنهادهانگرانی

هاي فعالیت و تر شهروندان ما بدین باور هستند که نشست شیکاگو پایان کار ماموریت افغانستان خواهد بود و این پایان زمینهبیش
هاي راهبردي کوتاه مدت و درازمدت این امهریزي برنهاي را براي بازیگران داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت و امکان طرحاندازيدست

خواهند تا دید روشنی را براي دوره پس از سال ها از حکومت افغانستان و جامعه جهانی میافغان. بازیگران در افغانستان نیز وجود دارد
. در اختیار مردم افغانستان و جهان قرار دهند2014

که –آوردهاي مشترکی که در ده سال گذشته داري دستیروزي در افغانستان تنها از راه نگهرهبران جوان افغانستان بدین باور هستند که پ
یک مرکز براي جلوگیري از مبدل شدن افغانستان به. تواند تامین گردداند، میدست آمدهبه-هاي بزرگ مالی و جانیدر نتیجه قربانی

.ها نیز بپردازنداست تا سران ناتو در شیکاگو به این نکتهیی، باور ما اینهاي منطقههراس افگنی جهانی و رقابت

شرط مهم براي ود و نیز پیشرشمار میدار بهامین امنیت دوامثبات در تداوم از یک نیروي امنیتی مجهز، عنصر بنیادي در ت§
"دهه تحول"افغانستان در -کنیم زندگی میمنطقه ي نا امن که ما در میان با توجه به این-توسعه اقتصادي خواهد بود 

گی در شمار سربازان و افسران بارهکاهش یک. به نیروي نظامی با ثبات و با ظرفیت نیاز خواهد داشت) 2024- 2015(
کاري شمار زیادي از سربازان آموزش دیده خواهد شد و این کار کشورما را در برابر نیروهاي امنیتی کشورما، منجر به بی

.تواندتر آسیب پذیر ساخته مییاسی بیشهاي قومی و ستنش



2

مبارزه در برابر شورشیان به افزایش . سان صورت گیردهاي ارتش، پولیس و استخبارات یکتوجه براي افزایش ظرفیت§
ا، زیر. تر توجه صورت گیردها باید بیشظرفیترو براي افزایش اینهاي نیروهاي پولیس و استخبارات نیاز دارد، از همینظرفیت

.در نهایت، این نیروها مسوؤلیت تامین حاکمیت قانون را برعهده خواهند داشت

در دوره -گري نیز هایش در کار مبارزه با شورشسان به تالشگونه یکاش بهافگنیماموریت مبارزه هراسدر پهلوي ناتو باید §
خواست ما این . داخل مرزهاي افغانستان محدود بماندافگنی نباید تنها درماموریت مبارزه با هراس. ادامه دهد- 2014پس از 

باید –متحده امریکا پیش از پایان ماموریت جنگی ایاالت-2014گاهاي امن هراس افگنان تا پایان سال است که چالش پناه
.گونه آماج قرار گیرندهاي استخباراتی بهرهبران القاعده و طالبان بدون درنظرداشت جغرافیاي منطقه باید در عملیات. حل گردند

نیازمند تدابیر بهتر امنیتی است و در حال حاضر توانایی نیروهاي ) 2014(بدون شک که انتخابات ریاست جمهوري افغانستان §
شورشیان حاضر به پیوستن در روند اگر تا آن هنگام- شود داد سیاسی با شک نگریسته مییت این رويافغان براي تامین امن

هاي رو براي برگزاري انتخابات آزاد، عادالنه و شفاف در کشور و نیز براي به آزمایش گرفتن ظرفیتاز همین-مصالحه نشدند 
قابل . شودیروهاي بین المللی در هنگام این انتخابات ضروري پنداشته مینیروهاي امنیتی افغان، ماموریت تامین امنیت از سوي ن

یی بودن رهبري نیروهاي امنیتی افغانستان نیز باید اطمینان بدست آید تا براي تامین طرفی و حرفهیادآوري است که در باره بی
.فغانستان جلوگیري گرددریاست جمهوري و پارلمانی در آینده از سیاسی شدن نیروهاي امنیتی اانتخابات

تامین که میزان موفقیت دربه یک اداره تازه در افغانستان، باید به حیث رویدادي2014انتقال قدرت پس از انتخابات سال §
. گی سیاسی تلقی می شود، مهم پنداشته شودثبات و پخته

فرجام

یی است که نیازبه تعهدات این جنگ یک جنگ پیچیده، چند بعدي و منطقه. تر یک جنگ دیدگاها استبه باور ما جنگ افغانستان بیش
براي حکومت افغانستان و جامعه جهانی مهم خواهد بود تا از نتیجه موفقانه اطمینان بدست آرند و یا با . صادقانۀ چند جانبه و درازمدت دارد

رو خواهند شد، در این صورت پیامدهاي ناگواري را براي امنیت و صلح جهانی به دنبال خواهد یی روبهثباتی منطقهافگنی و بیتهدید هراس
. داشت

هاي ها و عقیدهارزشگی به مسایل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هاي جوان هستند و براي رسیدهرهبران جوان افغانستان گروه غیرحزبی و غیرسیاسی از میان افغان
وجودآوردن تغییر در کار ایجاد یک سازي و بدست آوردن پشتیبانی مردم براي بهگیري در ابتکارهاي مهم دولتمنظور سهمهدف این گروه بسیج جوانان به. مشترك دارند

ایجاد شده است2011ه رهبران جوان جامعه آسیا در سال ابتکار رهبران جوان افغانستان در همکاري با برنام. جامعه مطمئن، مرفه، سالم و عادالنه است
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