
  شود؟؟؟یچه م بروند اگر بودند چه کردند؟ و یخارج یقوا

 )صباح(استاد  –بخش دوم 

  
 ساقھ یک ریشھ ھستیم تو من و

  بیشھ ھستیم  یک ینھال نازک

  تو من و کسان نمودند بریستم 

 . دم یک تیشھ ھستیم شکستھ از

  
 پریشان شده ام تابی ندارم

  ندارم یخواب شما یرنجھا ز

 تیبرای نقش تصویرغمھا

  . سینھ ام قابی ندارم بھ غیر

منطقھ  سى دریات سربازان انگلیجنوب افغانستان گفتھ بود کھ عمل سى دریروھاى انگلیفرمانده ن، استوارت توتال

ساف یروھاى ایدرقالب ن، ت ھلمندیسى عالوه بروالیروھاى انگلین. شد آن است كھ تصورمى از تر  ار مشكلیبس
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س اعالم كرده بود كھ در مجموع پنج ھزار و یر دفاع سابق انگلید وزیجان ر. درشھركابل و اطراف آن مستقراند

ك یروھا را ین نینھ استقرارایاوھز. ن كشور براى مدت پنج سال درافغانستان مستقرخواھند شدید اینظامى جد ٧٠٠

ا س ھم موافقت خود رابیدموكرات انگل برالیحزب مخالف ل. اعالم كرده بود) ارد دالریلیم ٨۴/١(ارد پوند یلیم

ن حزب یس كمپبل رھبراینگیسرم. شتر بھ افغانستان اعالم كردیروى بیم حزب حاكم كارگربراى اعزام نیتصم

ت نظامى یتوان اجازه داد مامور اوافزود نمى. شتر بھ افغانستان نداردیى جز اعزام افراد ب س چارهیگفت كھ انگل

زلطمھ یت ناتونیثیخورد وحیتان بھ ھم مىن صورت ثبات افغانسیرادرایز، درافغانستان با شكست مواجھ شود

ن دشمن یستى تندروھاى اسالمگرامبارزه واید تروریالزم است با تھد: دموكرات گفت برالیرھبرحزب ل. ندیب  مى

ھاى  گذارى طوركھ در بمب چراكھ حضورآن درافغانستان نھ تنھا آن كشوربلكھ ھمان، كن شود شھیخطرناك ر

  . اندازد مخاطره مى ھمگان را بھ، میلندن شاھد بود

ھنوز نتوانستھ یا شاید ، است کھ نیروھای انگلیسی کھ عمدتادرھلمند مستقرھستند ین موضوع ضروریامادانستن ا

نخواستھ اند نام این والیت را از فھرست ناامن ترین و ھمچنین حاصلخیزترین والیت در عرصھ کشت و تولید 

نیروھایی کھ رھبری مبارزه با مواد . ای انگلیسی درافغانستان استمواد مخدر بزدایند؛ این کارنامھ اصلی نیروھ

مخدر را بھ عھده داشتند؛ اما والیتی کھ آنھا مستقر اند بھ تنھایی نزدیک بھ نیمی از کل موارد مخدر تولیدشده در 

را بھ تنھایی  اگر ھلمند. افغانستان را تولید می کند و بخش قابل توجھی از مواد مخدر جھان را تامین می نماید

سالھ نیروھای انگلیسی در افغانستان بدانیم این میراث ھیچ نشانھ ای از موفقیت را درخود  ١٢میراث حضور 

عمده ترین موفقیت نیروھای انگلیسی درھلمند شاید این بوده است کھ آنھا با طالبان فعال درآن والیت بھ . ندارد

ارھمدیگر نداشتھ باشند ونیز براساس ادعای کرزی این نیروھا بھ تا کاری بھ ک، نوعی تفاھم نانوشتھ رسیده اند

 یروھایبااستقرارن !صورت امن وآسان و مستقیم بھ معادن و منابع زیرزمینی آن والیت دسترسی داشتھ باشند

م کھ بھ گونھ آرام و خزنده یشاھد گسترش نوعی ناامنی مدیریت شده بود، ت بگونھ روزافزونین والیمتذکره در

  . والی جنوب کشور کھ درکنترول نیروھای انگلیسی است بھ دیگرمناطق امن کشورتوسعھ پیدا کردازح

سى بھ افغانستان ازجامعھ جھانى یروھاى انگلیژه سازمان ملل با استقبال ازخبراعزام نینده ویگر نمایازسوى د

الملل توان طالبان براى  نیباوھشدار داد جامعھ . ن كشوربا افغانستان ھمكارى كنندیخواست براى حل مشكل ا

اسى یس، ھاى نظامى د كمكیز بایگركشورھا نیرد وگفت كھ دیگ  كم مى قدرت گرفتن مجدد درافغانستان را دست

تى نبود اطالعات كافى ید براصالحات درساختارنھادھاى امنینگزضمن تاكیكو. ش دھندیواقتصادى خود را افزا

ى درست  د رابطھیدولت كرزى با -لت كابل قلمداد كرد و گفتدرمورد مناطق جنوبى را زنگ خطرى براى دو

 -گربرشمردوافزودیس را ازمشكالت دیروى پولین كمبود نیاو ھمچن. ومنظم با مردم ساكن جنوب كشورداشتھ باشد

ك ینفر ۵٠٠باًھریس تقریدرحالى كھ دركشورسوئ، ت داردیس فعالیك پولینفردرافغانستان  ١۵٠٠اكنون بھ ازاى ھر

  . دارند سیپول
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ژه ناتو براى بحث جدى درباره معضل قدرت گرفتن مجدد طالبان درافغانستان یل جلسھ ویزخواستارتشكیا نیاسپان

، د حمالت طالبانیرو تشدیھاى اخ رىین كشوردردرگیابا اشاره بھ كشتھ شدن سرباز ایك اسپانیپلماتیمنابع د. شد

روھاى ناتو براى كمك بھ ینظامى را درقالب ن ٧٠٠حدود ا یاسپان. ن باره را ضرورى دانستندیمذاكره درا

كا بھ ین سطح خود از زمان حملھ آمریھاى طالبان بھ باالتر خشونت. برقرارى ثبات درافغانستان اعزام كرده است

کاغذماند ونھ طالب شکست خوردونھ  ین حرف وسخن بررویاماھمھ ا. ده استیرس ٢٠٠١افغانستان درسال 

  . داکردیپ مردم بھبود یزندگ

دھندگان انگلیسی  ست میلیارد پوند برای مالیھ یجنگ افغانستان ازابتدا تا زمان خروج نیروھای انگلیسی ازکشورب

ھا بھ  ست تن ازآنیاند کھ ب نیروھای انگلیس تاکنون درافغانستان چھارصدوچھارده کشتھ داده. ھزینھ خواھد داشت

  . اند کشتھ شده یدست نیروھای امنیتی دولت کرز

شتر یسرباز خارجى کشتھ شده کھ ب ٢٧١٠ش از یب، ھ طالبان والقاعده درافغانستانیطى ده سال گذشتھ درجنگ عل

کھ ، ھزارسرباز خارجى زخم برداشتھ اند١٨ش ازین مدت بیھمچنان درھم. دھندیل میى ھا تشکیکایآنھا را امر

کا یالدى حملھ بھ امریم٢٠٠١سپتمبر سال ١١خ یاربعد ازآنکھ بھ ت. دھندیل میى ھا تشکیکایتن آنھا رامر١٣٥٠٠

ھ القاعده یکا درافغانستان علین بھ رھبرى امریروھاى ناتوومتحدین، ن سالیخ ھفتم اکتوبرھمیبھ تار، صورت گرفت

 یتى روزبھ روزبسویت امنیاما ھنوز ھم وضع، گذردین جنگ سالھا میاکنون ازا. وطالبان جنگ را آغاز نمودند

زتلفات یبھ ھزارھا سرباز خارجى ن، ن جنگ برعالوه دھھا ھزارھموطن مایطى ا. دیمایپ یمریخراب شدن مس

 . ده استیوارد گرد

، ھزار سرباز دارند١٣٣ش از یکشور ب ٤٨اکنون. ت دارندیروھاى خارجى درافغانستان بھ رھبرى ناتو فعالیتمام ن

 ٢٠١٠مستقردرافغانستان سال  یخارج یروھاین یبرا. دھندیل میى ھا تشکیکایکصد ھزارآنھارا امریکھ حدود 

  . سرباز خارجى کشتھ شده اند ٧٠٩کھ طى آن ، ن سال بودین ترین مدت خونیالدى طى ایم

در حالی کھ سال قبل از ، نفر رسیده ٣٠٢١بھ  ٢٠١١شمارتلفات غیرنظامیان درسال  -دیگویدرافغانستان م) یوناما

بم ، براساس یافتھ ھای این گزارش. نفر بوده است ٢۴١٢میالدی  ٢٠٠٩و درسال  ٢٧٩٠این آمار ، آن

مرگبارترین عوامل تلفات غیرنظامیان ومخالفان ، جاده ھا وحمالت انتحاری ین گذاریوما یابانیھای خ یگذار

، کشتارکودکان –د یگویفرستاده ویژه ملل متحد درافغانستان م. مسلح دولت عامل کشتاربیشتر این قربانیان بوده اند

. ومردان دراین جنگ ھمواره رو بھ افزایش بوده است وغیرنظامیان بھای جنگ رابیش ازھمھ پرداختھ اندزنان 

کصدونوغیرنظامی درنتیجھ حمالت ھوایی نیروھا کشتھ شده اند کھ یازده میالدی نزدیک بھ یدرسال دوھزار

جصد قتل ھدفمند ازسوی نزدیک بھ پن. درمقایسھ بھ سال دوھزارده حدودنو درصد افزایش را نشان می دھد

، ولسوالھا، والیان، مخالفان مسلح دراین سال نیزصورت گرفتھ کھ درآن بیشترکارمندان بلند رتبھ دولتی مثل

ملل متحد ازسران طالبان خواستھ است کھ . اعضای شوراھای والیتی وبزرگان قومی ھدف قرارداده شده اند

گ رعایت کنند و اصول حقوق بشررا درمقررات جنگی خود قواعد جنگی رابرای کاھش تلفات غیرنظامیان درجن
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ملل متحدازنیروھای داخلی وخارجی . بیفزایند ومطمئن شوند کھ جنگجویان تحت امرآنان پابند این اصول ھستند

ز خواستھ است کھ تالش بیشتری بھ خرج دھند تاتدابیرالزم برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان درعملیات آنان ین

این جنگجویان . شود درعقب این آمارھا رنج وآسیب واقعی خانواده ھا درافغانستان دیده می. گرفتھ شود روی دست

 . ھای درگیرھستند کھ باعث ادامھ این امر شده اند طرف

رى ازتلفات ملکى یساف بخاطرجلوگیوآ یتى داخلیروھاى امنیجودى کھ اقداماتى ازسوى نو با، ٢٠١٢درسال  

، زنان ودختران. ده اندیگرمجروح گردیتن د ٢٧١فرد ملکى کشتھ شده و ٣١٦ا آنھم اما ب، صورت گرفتھ

زخمی را درسال  ٥٦٣کشتھ و ٣٠١، مورد تلفات ملکى زنان ٨٦٤وناما ی. رمنازعات مسلحانھ رنج مى برندیازتاث

سال  تلفات زنان ودختران در -وناما بھ خبرنگاران گفتیمسئوول واحد حقوق بشر. ثبت نموده است ٢٠١٢

، ن تلفات ھنگامى صورت گرفتھ کھ زنان و دخترانیش داشتھ وایست درصد افزاینسبت بھ سال قبل آن ب، ٢٠١٢

  . ت ھاى روزانھ بودندیمصروف فعال

رنظامى را یتا افراد غ، استفاده ازحمالت انتحارى بھ شمول حمالت توسط اطفالى کھ شستشوى مغزى شده اند

دیک بھ نیمی ازدوھزارسرباز آمریکایی تنھا نز. ارھاى اسالمى استیآشکار معتکان دھنده است و نقض ، بکشند

آمارھای پنتاگون نشان می دھند کھ تلفات نیروھای آمریکایی درپیکار . دروالیت ھای قندھاروھلمند کشتھ شده اند

ک میالدی تا  یو ھزار سال دو این جنگ در آغاز زیرا از. زم ازمرزدوھزارنفرگذشتھ استیبا ترور

دوھزاروسھ آمریکایی کشتھ شده اند وھفده ھزارودوصدوھشتادھشت سربازدیگرآمریکایی ی، الدیزده میارسدوھز

  . شده اند یزخم

فرمانده ، درجمع نیروھای امنیتی مبنی برعدم کمک ازنیروھای ناتودرعملیاتھای نظامی یپس ازسخنرانی کرز

بمباران ھوایی مناطق مسکونی توسط ناتو  عدم نیروھای ناتو درافغانستان گفت کھ ازفرمان کرزی برای یعموم

  . کند حمایت می

اما ، کرزی چندی قبل اظھارداشت کھ ازنیروھای ناتو تعھد گرفتھ کھ دیگرگوشھ وکنارکشوررا بمبارد نکنند

  . ن تعھد بھ مناطق مسکونی ده غیرنظامی کشتھ شدند وناتو تنھا بھ یک عذرخواھی اکتفا نمودیدازعدرحملھ ب

د یاوباما با، سکرترجنرال حقوق بشرملل متحد دراین رابطھ معتقد است کھ قبل ازپایان دادن بھ حمالت ھوایی

 ین المللین بین کشوردرمناطق مختلف جھان درچارچوب قوانین ایبدون سرنش یماھایمطمئن شود کھ حمالت ھواپ

 ین چھ زمانیبدون سرنش یماھایالت ھواپکنند کھ حم یمشخص م ین المللین بیانجام می شود یا خیر؟ زیرا قوان

 یحمالت ھدفمند برا، نیبدون سرنش یماھایاست حمالت ھواپ یکا مدعیآمر. رمجاز استیغ یمجازوچھ زمان

ن یا یتوان درست یان کشتھ شوند میرنظامیازغ یادین حمالت تعداد زیطالبان است اما اگردرا یکشتن اعضا

  . ف کردیتوص یرقانونیاغییتوان آنھا راقانون ین حمالت نمیق ایدق یبررسن بدون یبنابرا. رسوال بردیحمالت راز

حقوق بشرملل متحد ھستید ھنوزدررابطھ با تعداد تلفات غیرنظامیان  ییساگرشما کھ ر -شان باید گفتیدرپاسخ بھ ا

ن می دھد بدانید ارقام نشا، تحقیق نکرده اید یدر برابرکشتھ شدگان طالبان درحمالت ھوایی نیروھای خارج
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. ست طالب کشتھ می شود درقبالش چندین غیرنظامی جان خود را ازدست می دھندیاگردراین حمالت یک ترور

این ادعا ، بزنید) یوناما(اگرسری بھ ارقام غیرنظامیان کشتھ شده کھ توسط دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان 

  : برای شما اثبات می گردد

  غیر نظامی١۵٢٣:  ٢٠٠٧سال 

  غیر نظامی ٢١١٨:  ٢٠٠٨ال س

  غیر نظامی ٢۴١٢:  ٢٠٠٩سال 

  غیر نظامی ٢٧٩٠:  ٢٠١٠سال 

  غیر نظامی ٣٠٢١:  ٢٠١١سال 

  غیر نظامی ١١۴۵:  ٢٠١٢تا جون 

ھادرعملیات ھایی می شود و یتنھا مربوط بھ غیرنظامیان کشتھ شده توسط خارج، حالی است کھ این ارقام این در

  . جای خود را دارد. . . زمینی وکشتھ شدگان درعملیاتھای 

آیا واقعا این تعداد طالب ھم دراین حمالت ازبین . پنج سال کشتھ شدند یط در بیش ازسیزده ھزارغیرنظامی تنھا

حقوق بشرملل متحد نمی گفت کھ باید دراین  ییساگرغیرازاین بود اکنون ر. رفتھ اند؟ مطمئنا جواب منفی است

واقعا جای تاسف است کھ ھزاران نفرازھموطنان . ن حمالت مجازاست یا غیر مجازرابطھ تحقیق شود تا بدانیم ای

آنوقت بھ این فکر بیفتند کھ این کارقانونی است ، جان خود را ازدست بدھند یا معیوب گردند، ما درعین بی خبری

رای اینھا ازبسیاری گویی جان مردم ما ب. بعد اگر دلشان شد تصمیم بھ خاتمھ این حمالت بگیرند. یا غیر قانونی

بدون اینکھ ، ست کھ درخانھ خود نشستھ ای ناگھان برسرت بم بریزند؟؟؟ین ظلم نیمگرا. ناچیزتراست، چیزھا

تنھا بھ این جرم کھ یک طالب دست پرورده . باشید یرقانونیراخالفی وغیغ یگناھی کرده ویا حتی متھم بھ کار

  . زندیپرسھ مدرحوالی منطقھ مسکونی شما . . . پاکستان و

شود یگناه سانسورشدیدی اعمال م یطی ماھھای گذشتھ بھ علت اعتراضات گسترده مردم بھ کشتارمردم ب

ده یرعملیات شدیدا محدود گردیشودودسترسی خبرنگاران بھ مناطق ز ین گونھ اخبارجلو گیریتاازانتشارا

  . وبرمطبوعات داخلی فشارمی آورند کھ چنین اخبار را انعکاس ندھند

ھا کشتھ یبازھم خارج، بھ مطبوعات کشیده شده است، کودکان تلف شدند تازه ترین حوادث درکنرکھ عمدتا زنان و

زتایید یوبلندگوھای مطبوعاتی آنان میکوشند این خبررا کھ والی کنرن ندشدگان را نیروھای مسلح طالب عنوان کرد

بی ، یکی ازاین بلندگوھا. دی نمایان سازندکرده و تصاویری نیزازجانب رویترزپخش شده زیرسوال برده غیرج

را نشر میکنند کھ جھانی شده باشد و زیرزدن آن برایشان  ینینچنیبی سی فارسی است کھ تنھا زمانی اخبارا

ای نشرکرده اند وآنھم با لحن  بیگناه خبراصلی نیست وآنرابصورت حاشیھ یبرای اینان کشتھ انسانھا. دشوارشود

اما درمقابل کشتھ شدن . ستین واقعات نیشان نیزخبری ازایرصفحات اول وبگاه ھاد. موردقبول برای خود

. س باآنچنان آب وتاب پوشش داده میشود کھ توگویی زمین ازمسیرش منحرف شده استیولویکتن دراروپا وانگل
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بھ شدت انتقاد کرده و گفتھ  یسازمان عفو بین الملل ازکشتھ شدن غیرنظامیان کشورما بھ دست نیروھای خارج

سازمان عفو بین الملل ازعدم پاسخگویی موارد قتل . ن نیروھا ازپاسخگویی خودداری کرده اندیا، است

حتی جنایت ھای جنگی مشھود مورد بررسی قرارنگرفتھ وبدون ، غیرنظامیان بھ شدت انتقاد کرده وگفتھ است

کھ طی آن افرادغیرنظامی درجریان  ٢٠١٣و  ٢٠٠٩درسالھای  واقعھ ی کھ دهدر مورد . مجازات باقی مانده اند

ھیچ یک ازاین موارد پیگیری نشده است ، کشتھ شده اند تحقیق کرده گفتھ است یعملیات نیروھای خارج

  . غیرنظامی دراین حوادث کشتھ شده اند١۴٠و

د قانونی متھمان جنایت ھای گفتھ است کھ عدم پیگر، ملل متحد درامورعدلی بود از گزارشگرانفلیپ آلستون کھ 

درگیریھا  نظامیان افغان در غیر زیادی از ھای جدی است واین کارسبب شده است کھ شمار از نگرانیجنگی 

 . کشتھ شوند

ملل متحد نسبت بھ پیامد ھای زیانبارعدم پیگیری جنایت ھای جنگی ھشدارداده وبا اذعان بھ این کھ  یاین مقام قبل

خواستھ است تا قتل  یو، جدی این جنایتھا درافغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند باید برای شناسایی وپیگرد

ن اواخر رسانھ ھای غربی یا در. لیکس افشاء شده اند را بھ بررسی بگیرد از سویو یکیھای سازمان یافتھ ی کھ 

ازغیرنظامیان  تن ٢۶از فعالیت ھای جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند کھ در نتیجھ ی آن  موارد

ھ کشتھ یکشورکشتھ شده وده ھانفردیگرزخمی شده اند وھمچنان قراراست تا سھ نفرازسربازان استرالیایی در قض

مورد پیگرد عدلی قرار ، ٢٠٠٩کودک دروالیت ارزگان درجریان یک عملیات نظامی این نیروھا درسال  ۵شدن 

بیش ترمتوجھ نیروھای بین المللی بوده واین بعد قضیھ روی سخن مقام ملل متحد ، اگرچھ بھ نظرمی رسد. بگیرند

بھ جنایت ھای جنگی سھ دھھ  یاما بررس، نیزازجھت ھای مختلفی درخوراھمیت بوده ورسیدگی جدی را می طلبد

درکشوربوده کھ بھ دلیل  یی گذشتھ یکی ازبزرگترین چالش ھای موجود فراراه رسیدن بھ صلح عدالت واقع

گذشتھ حتا ازتبارزاراده ی  یدرسالھا یدولت کرز، ن حقوق بشردرساختار نظام سیاسیحضور گسترده ی ناقضا

 الزم درراستای بھ اجرا گذاشتن برنامھ ھای مطروحھ ی خویش بسان برنامھ ی عمل برای صلح مصالحھ و

  . دراین راستا ناتوان بوده است، عدالت

 یا جریانیکھ منافع شان ایجاب می کرده یا می خواستھ اند فردی  ھر گاه، افغانستانقدرتمند درجنگ  یکشورھا

اما درموارد ، ازآغازتحقیقات درپیوند باجنایت ھای جنگی درمورد آنان سخن گفتھ اند، دھند فشار قراررازیر 

بیشماری برغم انتظارھای مردم و نھاد ھای مدافع حقوق بشردربرابرجنایت ھای مشھود بشری ویا افرادی کھ 

با اغماض ومدارا برخورد کرده وحتا بھ این گونھ افراد ، ھمان اصلی این گونھ جنایت ھا پنداشتھ می شوندمت

عمده ترین مثال دراین مورداعتراض ھای ملل متحد و شماری ازکشورھا . وجریان ھا امتیازاتی نیزقایل شده اند

 . فروکش کرد یبعد ید کھ بدون سروصداتوسط کرزی بو، درپیوند با تقررفھیم بھ حیث معاون اول رییس جمھور

درمورد موثریت حضور نظامی و پول ھای مصرف شده امریکا درافغانستان  ینشریھ واشنگتن تایمزدرمقالھ 

مضمونی را بھ نشررسانده ودرآن بھ کوتاھیھا واشتباھاتی پرداختھ است کھ امریکا برای پیروزی جنگ 
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، سال بھ آن توجھ نشده است ١٢بھ چھارالزمھ جنگ کھ درطول دراین مقالھ . درافغانستان مرتکب شده است

امریکا . حسابدھی وجلب اعتماد مردم، مصارف، ستراتیژی -اشاره شده وآنرامورد انتقاد شدید قرار داده است

این . اجتماعی افغانستان است ھیچ موثریتی نداشتھ است-درتامین عنصراساسی امنیت کھ پیشرفت اقتصادی

شفاخانھ ھا وبھبود خدمات ، معلمین، مکاتب، ایجاد بازارھای فعال، ییاشتغال زا، د تجارتعنصرشامل بھبو

نظامیان امریکا درمقایسھ با صدھا ملیارد دالری کھ . صحی می باشد کھ توجھ الزم بھ آن مبذول نشده است

، اگر چنین میشد. مشکالت این کشور را مرفوع بدارند، می توانست با مصارف خیلی اندک، مصرف کرده اند

  . شاید امروز وضع زندگی مردم افغانستان بھ مراتب بھترمی بود

فیصد است بلند برود  ٢٧با مصارف خیلی کوچک میشد میزان دسترسی مردم بھ آب آشامیدنی کھ اکنون تنھا 

ناکام چگونھ امریکا درحساب دھی ازاین مصارف . فیصد است افزایش یابد ٣٠ودسترسی بھ برق کھ اکنون تنھا 

ان یش عمومی بازسازی افغانستان بھ چند مورد اختالس و رشوت ازجانب نظامیدرگزارش تفت. بوده است

ی بھ قاچاق یک میلیون یامریکا ییک نظام، سال گذشتھ. ی درپروژه ھای بازسازی اشاره شده استیامریکا

دیگربھ قاچاق یک صد ھزار دالر  ینظام، متھم شد، دالرازافغانستان کھ ازطریق وسایل دی وی دی انتقال میداد

کھ در بکس سفری خود جابجا کرده بود اقرار کرد و بھ ھمینگونھ رئیس ارکان پیشین اردوی امریکا بھ جرم 

دیگربیش  ینظام. ھزاردالرازپروژه ھای ساختمانی در افغانستان محکوم شد ۶٠درخواست رشوت 

گرش دھھا یص یافتھ بود بھ سرقت برد ویک دازدوصدھزاردالر را کھ برای پروژه ھای بازسازی اختصا

اگرھمھ پول ھای دزدیده شده جمع گردد بھ ، بھ این ترتیب. ھزاردالردیگررا دروسایل بازی اطفال پنھان کرده بود

سرقت وسوءاستفاده توسط خود مسئولین امریکائی ، اینھا فقط چند مثال کوچکی از فریب. میلیارد ھا دالرمیرسد

چون فساد امریکا ھمھ جا ، افغانھا واقعاً حق دارند کھ ازما بخواھند بیرون شویم، بنابرین. ه استدر افغانستان بود

  . را فرا گرفتھ است

تمامی اقشار جامعھ . جلب اعتماد مردم است کھ امریکا برای بدست آوردن آن ناکامی ھای زیادی داشتھ است

درمقابل ، اما. ی ھستندیی نیروھای امریکایو بمباردھوا افغانستان شدیداً مخالف حمالت شب ھنگام برخانھ ھایشان

چنین عملکرد . جزانزجاروتنفرمردم نبوده است، یھا بھ این عمل ادامھ داده و چیزی را کھ بدست آورده اندیامریکا

اگرسیاست گزاران ، بنابرین. ی امروزمتاسفانھ باعث ترس وھراس ھمگانی شده استیھای نظامیان امریکا

ً نمی خواھند افغانستان پس ازخروج ایشان دروضعیت سراسیمھ بھ سربردی ویامریکا باید تنھا مصارف ، اقعا

میلیارد دالرمیشود برای تمویل چند برنامھ توسعھ ی بھ این کشور اختصاص  ١٠یکماھھ خود را کھ چیزی حدود 

عھ و انکشاف افغانستان ادامھ آنھا این پول را برای تمویل برنامھ ھمبستگی ملی کمک کنند تا نھ تنھا توس. دھد

  . بلکھ تالش ھای خود آنھا برای بازسازی وتامین ثبات درافغانستان نیزنتیجھ ای را بھ ھمراه داشتھ باشد، یابد

ی ازخامھ فردریک کمپ درخصوص مواضع آمریکا درقبال بحران  ھمچنان اندیشکده شورای آتالنتیک در مقالھ

ھای  با وجود گسترش چالش، جمھوری خود مراسم تحلیف دوردوم ریاست اوباما درسخنرانی -افغانستان نوشت
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تواند متوقف شود تا آمریکا  اما دنیا نمی. تنھا برمسائل داخلی کشورش تأکید ورزید، جھانی ازجملھ مسألھ افغانستان

وباما وا، دارند یبا وجود پنجاه کشوری درافغانستان حضورگسترده نظام. اش فارغ گردد از مشکالت داخلی

وچگونھ برسرمأموریت ومیزان ، کند نشینی و خروج پرشتاب نیروھادرسال دوھزارچھارده کارمی درباره عقب

دیپلماتی ازیکی ازکشورھای متحد . ھای تئوری ھستند نماید؟ این مسائل فراترازبحث مانده مذاکره می نیروھای باقی

بیش ازاندازه ، کند کھ مقامات دولت اوباما ابرازنگرانی میازاین امر، است کھ اخیراًازافغانستان برگشتھ، آمریکا

شود کھ  این تفکر بھ امری منجرمی. . . نمایند یسربازان خود ازافغانستان تمرکزم یبربیرون کشیدن تعداد

درمذاکراتی کھ . فرما گردد جا حکم برآن، خواھند پس از خروجشان ازافغانستان مانده آمریکایی می نیروھای باقی

  وبھ این  خروج کامل سربازان آمریکایی دوری جستھ، واشنگتن وکابل ازگزینھ صفر، است نون انجام شدهتاک

ً بھ اوباما متعھد شده رئیس. اند ترتیب ازالگوی عراق اجتناب کرده ی عمل  گونھ است کھ بھ جمھور کرزی شخصا

  . خواھد نمود تا مصونیت سربازان باقیمانده آمریکایی ضمانت گردد

شود  ترمطرح می توجھ  لیکن پرسشی جالب. روھستندیاست کھ سربازان باقیمانده بین ده تا پانزده ھزارن  ع شدهشای

ھا دسترسی داشتھ  ھای خود درافغانستان راحفظ کرده وبھ آن خواھد شماری ازپایگاه کھ آیا واشنگتن می مبنی براین

  . اند دھندگان آمریکایی ساختھ شده ھ توجھ وازجیب مالی ھای کھ با مصارفات قابل باشد؟ پایگاه

اوباما . است روشده  گرایان با مشکلی جدی روبھ ھای موجوداین است کھ پاکستان ازسوی افراط گرازنگرانیییکی د

پاکستان ، چنین وقتی دربدترین قسمت این سناریو ھم، آمریکا درافغانستان چھ کند یروھایکند ن کھ تعیین می درحالی

وی باید ، گرایان از دست بدھد ای خود را درمقابل افراط کنترول تسلیحات ھستھ. . . ثباتی یا بی، دراثر شورش

جنرالپرویز ، اخبارخوش ازپاکستان این است کھ فرمانده اردو. اندیشد کھ بھ چھ نیرویی درمنطقھ نیاز دارد بی

ترازھند برای ثبات کشورش  جدیگرایی تھدیدی  آمیزداخلی افراط گیری کھ جریان خشونت با این نتیجھ، کیانی

چنان بھ بسیاری  گرایی ھم خبربد این است کھ افراط، حال با این. است مأموریت اردورا تغییر داده ، باشد می

ترسند کشورشان بھ جایی برسد کھ بازگشتی  کند وازاین رونیروھای امنیتی داخلی می ھای پاکستان نفوذ می بخش

عطش انتقام قبیلھ ی را ، کشد یمخالف را م یروھایالت مخفیانھ آمریکا عمالً ناگرچھ حم. برای آن متصور نباشد

کننده  ھای نگران ترتیب گزارش بھ این ، شود گرایان می کنند کھ این امرخود باعث تقویت افراط تقویت می

  . ازدرگیری میان نیروھای دولتی وطالبان پاکستان درحال افزایش است

تھران کھ دررابطھ با منافعش . کند جدیدی را درخصوص شرق افغانستان مطرح میھای  ھمچنان ایران نیزچالش

عالوه برانصراف سران . است تعامالت خود را با افغانستان افزایش داده ،  در سوریھ و لبنان بھ مانع برخورده

، ن خالء امنیتیسازی برای پرکرد در حال آماده، مدت سربازان آمریکایی  افغانستان از توافق برسرحضورطوالنی

است کھ ایران   ازمقامات افغانستان درواشنگتن ازاین موضوع شکایت کرده یکی. نشینی آمریکا است پس ازعقب

چنین  ھم. خرد نمایندگان مجلس و وزرای افغانستان را می، بھ منظورایجاد مخالفت با ھرگونھ توافق اساسی درآینده
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، ت ورزیده تا نوعی ستون پنجم برای حمایت ازخود ایجاد نمایدھای محلی مبادر بھ مسلح کردن و آموزش گروه

  . است شرق عربستان سعودی و بحرین انجام داده، فلسطین، سوریھ، ازاین در عراق کاری کھ پیش  ھمان

می توانست ، میلیاردھا دالری کھ برای پیروزی درجنگ افغانستان بھ مصرف رسیده، براساس تخمین ملل متحد

نگرانی ھای . امافساد وخشونت فزاینده قصھ دیگری رابیان می کند. ھزاردالرامریکایی برسد١۵ برای ھر افغان

امنیتی مانع رفتن مردم بھ شفاخانھ ھا ومکاتب می شود وحتا بعضی افغانھای محافظھ کارآرزوی بازگشت بھ 

  . می گذارندارزش ، حاکم ساختھ بودند، گذشتھ رامی کنند و بھ امنیتی کھ طالبان با وجود خشونت

ھرچیزی کھ مردم درمورد اتفاقات : یکی از دو بنیانگذار شبکھ تحلیلگران افغانستان می گوید، مارتین وان بجلرت

مارتین وان بجلرت مانند بسیاری . نیستند مطمئناما آنھا درمورد آینده خود . . . چھ خوب چھ بد، احساس می کنند

اما احساس قوی وجود دارد کھ پیشرفت ھا با ، ن وجود داشتھ استدیگر معتقد است کھ پیشرفت ھای درافغانستا

تنھا ایاالت . متناسب نیست، مبالغ پولی کھ درافغانستان مصرف شده وتالش ھای کھ دراین کشورصورت گرفتھ

ً بھ آینده . میلیارد دالربھ مصرف رسانده است ۴۵٠متحده امریکا در جنگ افغانستان نزدیک بھ  تالش ھا صرفا

کشوری کھ سال ھا جنگ داخلی . ستان متمرکز نبوده بلکھ امنیت ایاالت متحده امریکا نیزمطرح بوده استافغان

بھ سادگی می تواند پناھگاه گروه ھای گردد کھ درتالش حملھ ، وچندسالی حاکمیت طالبان را تجربھ کرده است

انستان بلکھ برای ایاالت متحده امریکا نیز و باثبات نھ تنھا برای افغ مطمئنآینده . برایاالت متحده امریکا ھستند

  . حیاتی است

حدود یک چھارم کودکان این . سال است ۴۵برآورد شده است کھ امید بھ زندگی دراین کشور جنگ زده زیر

حتا برای آنھایی کھ ازاین مصیبت ھا نجات . کشور حتا شانس اینراندارند کھ شاھد پنجمین سالگرد تولد خود باشند

تنھا یک چھارم افراد بالغ می توانند بخوانند وبنویسند وگفتھ می شود کھ . امید بھ زندگی بسیارپایین است ،می یابند

یا بھ  یخارج یبخش زیادی ازکمکھا، بھ عوض افزایش رشد اقتصادی، بنابراین. درصد می رسد ۴٠بیکاری بھ 

. شیوع فرھنگ فساد کمک کرده است کھ کھ خود بھ ترویج ویجیب قشری از نخبگان رفتھ است یا بھ جیب کسان

م یساالنھ دون، براساس ارقام ملل متحد. شود یرشوت اجرا م با ھمھ چیز، برق ازتامین عدالت گرفتھ تا استفاده از

سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را . میلیارد دالرپول افغانھا در اختالس وسوءاستفاده مالی مصرف می شود

  . رده بندی کرده است کھ تنھا دردرجھ بھترازمیانماروسومالیا قرار دارد سومین کشورفاسد در جھان

دست آورد ھای انگلیس از جنگ (فرانگ لدویج یک عضو سابق دستگاه اطالعاتی انگلیس درافغانستان درکتاب 

طور نیروھای انگلیسی درھلمند برای زنده ماندن خویش روزانھ میلیون ھا دالرپول بھ - نوشتھ است) افغانستان

 . رشوت بھ طالبان می دھند تا آنان ازجنگ درمقابل نیروھای انگلیسی منصرف شوند

ون دالر صرف کارھای نظامی می کنند کھ ازاین مبلغ یلیپنج م و ستیروزانھ حدود ب، ونیروھای انگلیسی درھلمند

، طور رشوت پرداختھ می شود بھ، ملیون ھا دالرآن بھ طورماھوار بھ طالبان یا افرادی کھ درارتباط با آنان ھستند

ازسال ، ارد دالرپرداخت خواھد كرد اما با وجود اینیلیست حدودشصت میس تا سال دوھزاربیانگل، با این حساب
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ک تاکنون چھارصدچھل چھارسرباز انگلیسی مستقردرافغانستان کشتھ شده و بیش ازدوصد شصت یدوھزار

 . نظامی دیگرزخمی شده اند

بھ ھدف مبارزه با مواد مخدر کھ مرکزآن عمدتاً والیت ھلمند خوانده ، کات نیروھای ناتونیروھای انگلیسی درچو

تنھا برای ، این نیروھا درآن زمان مدعی بودند کھ وارد جنگ نخواھند شد. دراین والیت مستقر شدند، می شود

  . تولید وقاچاق مواد مخدردرچوکات نیروھای ناتو فعالیت خواھند کرد، محو کشت

بخش مبارزه با تروریزم بود کھ این نیروھا عمالً وارد  وظیفھ نیروھای امریکایی در، س این تقسیم بندیبراسا

نیروھای امریکایی نیزبربخش ھای ھلمند ، بخاطرسود بیشتر مواد مخدر ھلمند، اما بعدھا. نبرد با طالبان گردید

حوزه امنیتی  ھلمند شمالی در. ی تقسیم گردیدبھ ھلمند شمالی و جنوب، مستقرشدند و این والیت میان این دو نیرو

 ش ازیافغانستان بھ منبع ب. گرفت اختیار نیروھای امریکایی قرار در ھلمند جنوبی نیروھای انگلیسی باقی ماند و

افغانستان  ھشت درصد تریاک جھان درو پنجا  در حال حاضر. ل شدیاك تبدید جھانی تریپنج درصد تولو  ھشتاد

گردون برون نخست وزیر وقت انگلیس . درصد آن تنھا از والیت ھلمند بدست می آیدتولید می شود وچھل نو

درتشریح اھداف جنگ درافغانستان با مردم کشور خود گفت کھ این جنگ برای نگھداری کوچھ ھا وشھرھای 

  . بریتانیا جلوگیری شود زیرا ما در افغانستان می جنگیم تا از جنگ در، بریتانیا بسیارمھم بود

  صباح  -رمھ با

com.thesabah@gmail 
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