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  مظلومیت مردم افغانستان و آمریکا سیاستنیرنگ پاکستان، 

  افغانستان کا دریآمر یقوا حضور ن سالیدھم یھ یحاش در
  بخش دوم

 )صباح( از یپژوھش

 

*     *     *  

  ت مردم افغانستانیمظلوم جنگ دھسالھ و

  
بر  ده مایكش را از دوش مردم رنج یاز مشكالت یدر كشور بار یخارج یروین ھزار نیوجود چند

 كا ویچرا آمر. دفاع افزوده است  یب ان و مردمیبھ تعداد قربان "طالبان"ھا با  آن یریبلكھ درگ، نداشتھ

سم حضور یت و مبارزه با تروریامن یل برقراریکشور بھ دل كنند در  یكھ ادعا م یھا ر كشوریسا

  د كمكیپرس ان حقوق بشرین مدعیا د ازیبا، اند  بر نداشتھ یقدم کشتن و یرانیو از كنون جز تا، دارند

از  اندك یسھم یاند؟ بھ راست  را جز امرار معاش روزانھ خود در كجا صرف كرده یالملل  نیب یھا

مشکالت صرف  نیچن یچرا برا، افغانستان یو منابع نامحدود معدن یالملل  نیلر كمك بااردھا دیلیم

 نشده است؟
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افغانستان آن را بھ عرصھ جغرافیھ ی سیاسی و سابقھ تاریخی . ھاست  افغانستان کشور جنگ

سال از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان دھ. ای تبدیل کرده است  ھای جھانی و منطقھ  بازیگری قدرت

دھند   جمھوری بھ مردمشان وعده می  گذرد و سیاستمداران آمریکایی در آستانھ انتخابات ریاست  می

ای ھم   برنامھ، کنند  خود عمل می برای اینکھ نشان دھند بھ وعده. کھ این جنگ رو بھ پایان است

پرسند   اند و در پاسخ بھ کسانی کھ می  برای خروج چند ھزار نظامی از افغانستان اعالم کرده

بقیھ ، گویند ما کھ قرار نبوده افغانستان را بھ سوئیس تبدیل کنیم  افغانستان با گذشتھ چھ فرقی کرده؟ می

  . ھا تمام شود  ده و قرار ھم نیست بھ این زودیاما این جنگ تمام نش. ستھا  کار با خود افغان

. خروج نظامیان آمریکا بھ معنای پایان جنگ در افغانستان نیست بلکھ قرار است شکل جنگ فرق کند

این . تلفات جانی و بار مالی سنگینی برای آمریکا دارد، ادامھ حضور پرتعداد نظامیان در جبھھ جنگ

ھایش در این جنگ بھ   برای آمریکا دارد و آمریکا با تغییر شیوهجنگ ماھانھ ده میلیارد دالر ھزینھ 

، سازی بمب  ھای ھوشمند خنثی  استفاده از ھواپیماھای بدون سرنشین و روبات، دھد آن ادامھ می

ھر  "طالبان"، آمریکا بھ ھیچ کدام از اھدافش در این جنگ نرسیده. بخشی از این تغییر شیوه است

ھای کافی نیافتھ و دستاورد عینی برای آمریکا در این  ھنوز قابلیت کشور یاردو، ندنک  روز حملھ می

  . پس دلیلی برای پایان دادن بھ آن وجود ندارد، است  جنگ حاصل نشده

ھ یا اعالمی مان ویت در روزھای اخیر صحبت از توافقنامھ امنیتی و پیکفا یزمامداران ب آمریکا و

نمود این توافقنامھ امنیتی احداث پایگاه نظامی دائمی  ترین آشکار. کند  با افغانستان می کیاسترتژ

  . کند  مدت در افغانستان فکر می است کھ این یعنی آمریکا بھ حضور دراز

  چیز عوض می  خروج نظامیان آمریکا از افغانستان یک بحث انتخاباتی است و بعد از انتخابات ھمھ

. باشد  واره باید جنگی وجود داشتھآمریکا بھ جنگ در خارج از خاک خود عادت کرده و ھم. شود

، )سیانگل(ریپ استعمار طلب سنتی مانند فرانسھ و  ھای سلطھ  جنگ لیبی با توجھ بھ حضور قدرت

پاکستان اکنون در کانون توجھ . اما جنگ افغانستان جنگ آمریکاست، شود  جنگ آمریکا تلقی نمی

 "طالبان"نھ . گ افغانستان را ادامھ دھدآمریکا قرار گرفتھ و برای کنترول اوضاع در پاکستان باید جن

اخیر عده زیادی از رھبران و  یدرست است کھ در حمالت راکتی سالھا. "القاعده" نیاز بین رفتھ و 

عنوان دوسازمان نظامی فعال ھستند؛  بھ "القاعده"و  "طالبان"اند اما ھنوز   فرماندھان آنھا کشتھ شده

  . افغانستان را ترک کرد توان پایگاه اصلی آنھا یعنی  این نمی بنابر

برای ، ازده میالدییدھد کھ شش ماه اول سال دوھزارو  گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می

ک میالدی بوده یدوھزارو ترین دوره از زمان آغاز جنگ در سال غیرنظامیان در افغانستان مرگبار

چھارصدوچھل ودو یک ھزار و ، تا جون سال جاری یاز ماه جنور، براساس این گزارش. است

افزایش پانزده درصدی در مقایسھ با مدت مشابھ ، اند کھ این رقم  غیرنظامی در افغانستان کشتھ شده
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ای و حمالت   ناشی از انفجارھای کنار جاده، بیشتر این تلفات. دھد  سال گذشتھ میالدی را نشان می

دھد کھ   ل متحد نشان میگزارش سازمان مل، در عین حال. ھای مسلح مخالف دولت بوده است  گروه

اما غیرنظامیان ، نودرصد کاھش داشتھ است، تلفات غیرنظامیان در حمالت نیروھای دولتی افغانستان

ھای   این گزارش در آستانھ انتقال مسئولیت. اند  بیشتری در حمالت ھوایی نیروھای ناتو کشتھ شده

ھای فزاینده در   خشونت. ده بودیگردامنیتی بھ نیروھای افغان در بخشی از مناطق افغانستان منتشر 

منجر بھ کشتھ و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد کھ در ، ازده میالدیینیمھ اول سال دوھزارو

  . ھای جاری ھنوز ثبت نشده است  جریان خشونت

انفجار ، اند و مھم ترین منبع تلفات مسئول بیش از ھشتاد درصد این تلفات خوانده شده، ن دولتیمخالف

تلفات ناشی از حمالت انتحاری نیز در افغانستان افزایش یافتھ . ای دانستھ شده است ھای کنار جاده مبب

بمبگذاران متعدد در یک حملھ دخیل ھستند کھ ، اند  تر شده است کھ حمالت انتحاری پیچیده یمدت. است

رصد تلفات نیروھای دولتی و ناتو مسئول چھارده د. شود باعث تلفات بیشتر غیرنظامیان می

در این . ناشی از حمالت ھوایی نیروھای ناتو بوده است، بیشتر این تلفات. اند غیرنظامیان خوانده شده

ھفتادونو غیرنظامی در این ، ازده میالدییگزارش آمده است کھ در شش ماه اول سال دوھزارو

  . اند حمالت جان خود را از دست داده

ھای گذشتھ با انجام حمالت انتحاری در  این گروه در سال. بالی جان افغانستان بوده و ھست "طالبان"

بسیاری از ھموطنان را بھ خاک و خون ، ھا و محال ت و پر رفت و آمد شھر خیابان، مدارس، بازارھا

  . ندای از غیرنظامیان ھم بر اثر آتش نیروھای ائتالف کشتھ شد اما در ده سال گذشتھ عده. کشید

. ره وتاراستیگذرد اما اوضاع ھمچنان ت یھا درکشور م یت خارجیگرده سال از موجودیازجانب د

و  ھا یدر طول ده سال گذشتھ افغانستان را عرصھ بمب گذار یگریتر از ھر روز د یقو "طالبان"

 یازھایامتنھ . جھ ندادهیصلح ھم تا كنون نت یمذاكرات برا. نشان تبدل كرده اندیحمالت پرحجم و سنگ

نتوانستھ دل  یكرز یزاز سویچون برادران عز ینیو نھ بھ كار بردن عناو "طالبان"كا بھ یآمر

 . را بھ دست آورد "طالبان"

گانھ برگزارو یب یروھایت نیبھ موجود یزیکشورتظاھرات اعتراض آم یاست کھ درشھرھا یچند 

كا یاست كھ بھ اعتراف خود آمر یحال ن دریا. شوندیكشور م روھا درین نیت ایان موجودیخواستار پا

عالوه بر . شود یده نمیاز آرامش د ین كشور در افغانستان محقق نشده و نشانھ ایاھداف ا ھنوز

صورت گرفتھ كھ  "طالبان"بعد از سقوط  تظاھرات مردم دو اظھارنظر درباره افغانستان ده سال

 . كند یح میط كشور جنگ زده را تشریشرا

ن یا یروابط خارج یكا در شورایآمر یستال جنرال بازنشستھ اردویمك كر یاظھارات استنل یاول

كا یم و حاال آمریبود ش از اندازه ساده فرض كردهیما اوضاع افغانستان را ب - كشور است كھ گفتھ است
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 یاھواشنگتن ھنوز دانش و آگ. دارند شیدر پ یطوالن ین كشور راھیو ناتو تا تحقق اھدافشان در ا

 یروھایستال تا سال گذشتھ فرمانده نیمك كر. ت در افغانستان نداردیموفق بھ یابیدست یبرا یكاف

عدم درك  لیكا بھ دلیك مجلھ و انتقاد تند از دولت آمریافغانستان بود و بھ خاطر مصاحبھ با  ائتالف در

 . مجبور بھ استعفا شد، ط جنگیشرا

تنھا راه بازگشت آرامش ، ترزیبا رو ییدر گفت وگو "طالبان"ر خارجھ یل احمد متوكل وزین وكیھمچن

انھ یم یاو كھ از اعضا. قدرت دانست بھ "طالبان"را بازگشت  ین جنگ طوالنیان ایبھ افغانستان و پا

د و اكنون در كابل زنده یآ یافغانستان بھ حساب م ن گروه و دولتیگران ایانجیو از م "طالبان" یرو

ھم  "طالبان"گردند و  یدارند بھ كشورشان بازم یخارج یروھاین، مصاحبھ گفتن یدر ا، كند یم یگ

ان جنگ بازگرداندن یپس تنھا راه پا، ن مبارزه ادامھ دھدیھا بھ ا آنقدر سرسخت ھست كھ تا سال

 . است یان خارجیخروج نظام بھ قدرت و "طالبان"

سازمان ملل  یآمارھا. افتھ استیش یر افزایاخ یدر سال ھا یاخالق یو ب یناامن، فساد، گفت یو

آن تا كنون  ین سال در افغانستان است و طین ترین جا خونیازده تا ھمیدھد سال دوھزارو ینشان م

اعالم كرد كھ دولت او و ناتو نتوانستھ اند  یھمچنان كرز. ھزاروچھارصدوھشتاد نفر كشتھ شده اند

افغانستان متھم كرد و  یت از ناآرامیرا بھ حما گر پاكستانیاو بار د. ن كنندیت افغان ھا را تامیامن

دولت . رود یاش در سال دوھزاروچھارده از قدرت كنار م یاست جمھوریدوره ر انیگفت كھ در پا

با اشاره بھ حمالت  یو. كشور فراھم كنند نیمردم ا یت را براینتوانستھ اند امن ین المللیب یروھایو ن

است كھ  یجد ین نقطعھ ضعفیناتو گفت ا یروھایادن ند و ھدف قرار یاصل یر در شھرھایاخ

ن مشكالت را در خارج از یشھ این حال ریاما در ع، انجام دھد را ین حمالتیتواند چن یم "طالبان"

 . كشوردانست

، دولتش عنوان كرد یھا یگر از ناكامید یكیگسترده را  یدر مقابلھ با فساد مال ین ناكامیھمچن یكرز

 . را در گسترش آن مقصر دانست یخارج یكشورھا و دولت ھاھرچند كھ او 

كا و ناتو ده یآمر دیگو یز میائتالف ن یروھایاست كھ فرمانده اسبق ن یدر حال ین سخنان حامد كرزیا

. دا كنندین كشور دست پیدر ا سال پس از آغاز جنگ در افغانستان نتوانستھ اند بھ ھمھ اھداف خود

 یمیاالت متحده و ناتو تنھا نیا كا گفتیآمر یروابط خارج یدر شورا یخنانستال در سیمك كر یاستانل

. كرده اند یك دولت مشروع را طیل یجملھ تشك از، ر برآورده كردن اھداف خود در افغانستانیاز مس

خ یتار ن جنگیتر یشود كھ عنوان طوالن ین سالگرد خود میوارد دھم یجنگ افغانستان در حال

 . اختصاص داده استكا را بھ خود یآمر

شود تا  یستال بھ شكست در جنگ ده سالھ در افغانستان سبب میو جنرال مك كر یاعتراف كرز

شده است؟ ده  ب مردم افغانستانین مدت ده سالھ چھ نصیشود كھ در ا یتر م ین سوال جدیاكنون ا
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ك دھھ گذشتھ یست در طول یآمارھا حاك. كشتھ شده اند سال گذشتھ در جنگپنج ھزار نفر تنھا در 

 . بھ بار آمده است یادیز یھا یرانیخانمان و و یھزاران نفر ب

 ییادعا اما در ھدف، را در افغانستان سرنگون كردند "طالبان"مانانش گرچھ حكومت یكا و ھم پیآمر

 یناش ینفراوا یامدھایپ ن كشور بایبلكھ مردم ا، نھ فقط موفق نبودند، افغانستان بود یخود كھ بازساز

د یتول یش چھل برابرینھا افزایجملھ ا از. بان ھستندیروھا در كشورشان دست بھ گرین نیاز وجود ا

كتور یو، شیپ یچند. م داردیكا رابطھ مستقیو آمر یخارج یروھاین ش حضوریمواد مخدر كھ با افزا

د مواد مخدر در یتول، اعالم كرد ھیس سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیرئ، وانفیا

 . افتھ استیش یچھل برابر افزا، ن كشوریكا در ایافغانستان در دوره حضور آمر

خواھانھ را بھ یآزاد یھا تالش یزیھا با فساد و خونر ییكاید كرد كھ آمریافغانستان تاك یس جمھوریرئ

 . در كشور شدند یمفسدانھ اقتصاد یانحراف كشاندند و موجب اشاعھ قراردادھا

ھا بھ افغانستان ابتدا در آن  ییكایورود آمر: پندنت اظھار كردیندیدر مصاحبھ با روزنامھ ا یكرزحامد 

ام یق "طالبان"ھ یشد و مردم عل یازآنھا در روستاھا استقبال م. شد یم یتلق یك آزادسازیزمان ھمچون 

روت وخون را از ث یكرز. ز را خراب كردین حملھ رخ داد ھمھ چیكھ متعاقب ا یكردند اما اشتباھات

جھ یاست كھ در نت یرنظامیازثروت فساد و ازخون تلفات غ یمنظور كرز. داند ین اشتباھات میجملھ ا

  . حادث شدند یغرب یروھاین یسوءاستفاده ازقدرت از سو

ت در یمطرح كرده است و آنھا در نھا یغرب یھا ن مسائل را با قدرتید دارد كھ مكررا ایتاك یكرز

  . اند رفتھیم شده و آنھا را پذیتسل یدر مقابل سخنان و، ر شده استیدار یكھ بس یحال

د دارد كھ فساد بزرگ بھ یكند اما تاك یدر اشتباھات سھم داشتھ مخالفت نم ین كھ دولت ویبا ا یكرز

ما دچار فساد  یاسیس یھا ن درست است كھ دولت افغانستان و حلقھیا. وابستھ است یخارج یھا قدرت

ك مسالھ است و فساد در سطوح باالتر و در سطح ی یاد كوچك درحد رشوه خوارھستند اما فس

ن یبھ ا یاست وید دارد كھ سیتاك یو. است یگریمسالھ د یون دالریلیمفسدانھ صدھا م یقراردادھا

ن یبا وجود ا. شامل شوند یدر دولت و یتیقوم یھا ھا و گروه خواھد ھمھ دستھ یاست كھ م یمعن

  . ان سابق شده استیموجب قدرتمند شدن افراط گرا یاست كرزیدارند كھ س اذعان  یبرخ

ت یمقاماتش و انزوا با محدود یاقتیل یبھ خاطر ب ین كھ دولت ویبر ا یبا اشاره بھ ادعاھا مبن یكرز

ن انتقادات یاند اما ا لقب دولت شھردار كابل را داده، ن دولتیبھ ا یبرخ، كند یح میروبروست تصر

ل درآن متحد یو قبا یقوم یھا ار متحد است و ھمھ دستھیك كشور بسیافغانستان . امال اشتباه استك

  . ھستند
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س یر انگلینخست وز، د كامرونیوید یدولت ائتالف یالملل نیر توسعھ بیوز، شلیآندرو م ییرسوا یو

خبرنگاران نشان داد كھ ادداشت محرمانھ را بھ یك ی یبھ طور تصادف یآورد كھ در آن و یاد میرا بھ 

  . استقبال كند یكرز یاست جمھوریان رید از پایس بایدر آن نوشتھ شده بود دولت انگل

اگر آنھا  - كند یح میھا در امور افغانستان عنوان و تصر یاز د خالت غرب یا ن واقعھ را نشانھیا یكرز

ما از غرب . ستیاستھ آنھا درست نالت آنھا باشد خویانگر تمایخواھند كھ نما یرا م یدر افغانستان كس

د بھ قانون یم كھ غرب بایم اما اعتقاد داریم با آنھا روابط بلند مدت داشتھ باشیخواھ یم و میھست یراض

غرب را مقصر  یحامد كرز. ھا دخالت نكند افغانستان احترام بگذارد و در امور روزانھ افغان یاساس

. داند ین میبرادر مرحومش در تجارت ھروئی، كرز یبر دست داشتن احمد ول یعات مبنیگسترش شا

  . اند عات بھ منظور تحت فشار قراردادن من ساختھ شدهین شایا

 یرا سمپاش دھقانان یھا نیخشخاش زم یھا ن بردن بوتھیخواستند بھ بھانھ از ب یھا م یازغرب یبرخ

كرد و ممكن بود سبب  یب وارد میآس یزراعت یھا نیزم یزیخ ن موضوع بھ حاصلیكھ ا یكنند درحال

ن كار را كردم یا ین موضوع مخالفت كردم و وقتیدا با ایمن شد. شود یدنیت آب آشامیمسموم

 ییكایآمر یھا پلماتیمن با د. مواد مخدر بھ وجود آمد یھا درباره ارتباط برادرم با جنگ ییھا داستان

شھ پاسخ یعات دارند و آنھا ھمیان شیا یبرا یا شواھدیدم آیتماس گرفتم و از آنھا پرس یسیو انگل

از مشاورانم  یكیوگو با  جا در دفترم نشستھ و در حال گفت نیبرادرم كشتھ شد ھم یوقت. ریدادند خ یم

كوال ین یرایآن روز قرار بود پذ. زم را ترك نكردمیو م ید اما من صندلیبد رس یخبرھا. بودم

 ید كردم كھ مالقات ساركوزیمن تاك. باشمافت ناھار یض یفرانسھ برا یس جمھوریرئی، ساركوز

  . م كردیدا خواھین برادرم حضور پید لغو شود و ما پس از مالقات با او در مراسم تدفینبا

رسد كھ  یبھ من م یگذار ا بمبی با ھر روز اخبار كشتار و قتل وین كار را انجام دادم چون تقریمن ا

ن آن روز یبنابرا. دھند یخانواده خود را از دست م یھا مردم افغانستان برادران و اعضا در اثر آن

من . ھستم یفعال و كار یمن مرد. ن دست حوادث نبودیاز ا یگریك حادثھ دیجز  یزیمن چ یبرا

خودم را بھ اتمام برسانم و بعد از آن  یاست جمھوریخواھم ر یساده ھستم و م یدوستدار زندگ

خواھم پسرم در افغانستان  یدر شھر كابل دارم و م یا من خانھ. كشورم باشم یبرا یعاد یشھروند

ھا بھ دنبال آن ھستند  یكھ غرب یزیآم صلح یده دارد كھ افغانستان بھ دموكراسیعق یو. ل كندیتحص

ط جامعھ افغانستان یسنت و شرا، ن كشورھا بھ مذھبیدا خواھد كرد كھ ایدست پ یطیتنھا در شرا

  . احترام بگذارند

 یالملل نیب یروھایان مردم افغانستان و نیم میخواھ  یم. میشتر در افغانستان ھستیب یما خواھان ھمكار

بلكھ ، ستیحضور آنھا در افغانستان مھم ن. كار خود را انجام دھد یشراكت وجود داشتھ باشد وھركس

 ژه پاكستانیگان افغانستان بھ ویروابط حسنھ با ھمسا. میھست یخارج یروھایر رفتار نییما خواھان تغ
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ھند و . انجام دھند یادیز یتوانند كارھا  یآنھا م. در ثبات افغانستان داشتھ باشد ییتواند سھم بسزا  یم

در كشورشان و حضور آنھا  یقتا بھ تعداد سربازان خارجیمردم افغانستان حق. ن طوریز ھمین نیچ

آنھا شبانھ منازل آنھا  دا كند ویر پییتغ یخارج یروھایخواھند رفتار ن  یمردم تنھا م. دھند  ینم یتیاھم

 . رندیرا مورد حملھ قرار ندھند و آنھا را بھ اسارت نگ
 

http://www.esalat.org

