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شمارش معکوس به سوی مصيبت :ترمپ و بحران افغانستان
جنگ در افغانستان در سال شانزدھمين خود رسيده است که طوالنی ترين جنگ تاريخ امريکا محسوب می شود .چه
کسی می داند که اين جنگ تحت نظر ترمپ قومندان اعالی قوای نظامی ،استخباراتی و اتمی امريکا تا چه مدتی ادامه
خواھد يافت .از زمان حکمروائی جنگ طلبان سه گانه ،جورج بوش ،ديک چينی و دونالد رمزفيلد ۶٨٠٠ ،تن از
عساکر امريکائی در جنگ ھای افغانستان و عراق بين ساليان  ٢٠٠٣و  ٢٠١۵مرده اند .البته که اين رقم تلفات به
تناسب کشته شدگان امريکائی در ويتنام که به  ۴٨٠٠٠و در جنگ دوم جھانی به ٢٩٢٠٠٠

تن رسيد ،قليل معلوم

می شود.
در  ،١٨٩٣موافقنامه ای بين برتانيه و افغانستان در کابل به امضاء رسيد که پيمان بازی بزرگ  ١٨٧٣را تأئيد نمود.
يک قرن بعد ،بازی بزرگ در سال  ١٩٧٩شاھد تجاوز شوروی به افغانستان بود که با شکست و عقب نشينی اين کشور
در  ١٩٨٩پايان يافت .طوری که در فلم "چارلی ولسن" گزارش يافت ،کمک مخفی سی آی ای به مجاھدين افغان باعث
شکست نظامی شوروی گرديد* .حال تقريبا ً  ١۶سال بعد از حادثۀ تروريستی سپتمبر  ،١١امريکا در آخرين دور بازی
بزرگ مرتکب لغزش می شود .آيا ترمپ مانند نکسن در قبال شکست در ويتنام اعالم پيروزی نموده و عقب نشينی
خواھد کرد؟
ھمين حاال  ٩٨٠٠عسکر امريکائی و  ۵٠٠٠عسکر متحدين در افغانستان فعاليت دارند که به جنگ عليه تروريسم و
حمايت از دولت در حال سقوط کابل توظيف شده اند .در ماه فبروری جان مکين رھبر کميتۀ دفاعی سنای امريکا به
ارتباط جنگ در افغانستان با تأسف اظھار کرد که "من می خواھم بدانم که چرا در حال باخت ھستيم و چه بايد انجام
دھيم که جنگ را ببريم" اگر سناتور مکين گزارش مؤرخۀ  ٣٠جنوری " ٢٠١۶سرمفتش خاص برای اعمار مجدد
افغانستان" را خوانده بود ،جواب خود را می گرفت .در گزارش آمده است که "طالبان اکنون بيشترين ساحه را از سال
 ٢٠٠١بدينسو در دست دارند .حمالت مکرر و تباه کارانه در سه ماه اخير ،اعتماد به حکومت "وحدت ملی" را
مضحل ساخته است .يک سال بعد از اين که قوای ائتالف مسؤوليت امنيت را به قوای امنيتی و دفاعی افغانستان تحويل
داد ،قوای امريکائی و برتانيه مجبور شدند که قوای امنيتی افغانستان را در بعضی حاالت در جنگ عليه طالبان کمک
نمايند .فقدان امنيت ،شرايط را برای بسيار امريکائيان و مأموران دولتی افغانستان تقريبا ً ناممکن ساخته است که پروژه
ھای اعمار مجدد را که توسط امريکا تمويل شده ،بارزسی نمايند".
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در ماه دسمبر  ،٢٠١۶وزارت دفاع امريکا به کانگرس گزارش داد که حکومت مورد حمايت امريکا  ٢٠درصد
وطالبان  ١٠درصد نفوس افغانستان را تحت کنترول خود دارند .گزارش پوليتيکو در ماه نومبر  ٢٠١۶نشان می دھد
که حکومت افغانستان صرف بر  ۵٧درصد ساحۀ کشور حاکم است" .قوای نظامی امريکا ،امريکا را در افغانستان
ناکام ساخت .اين يک ناکامی تکتيکی نه ،بلکه ورشکستگی رھبری بود".
جيمز ماتيس وزير دفاع ،يک جنرال متقاعد که ماشين جنگی اين کشور را سرپرستی می کند ،از زمرۀ کسانی است که
در رھبری جنگ افغانستان ناکام گرديد .اين شخص چھار دھه را در قوای نظامی سپری کرد و در مقام رھبری جنگ
خليج فارس ،عراق و افغانستان قرار داشت .او لقب "سگ ديوانه" را در جريان جنگ فلوجه در عراق در سال ٢٠٠۴
به خود اختصاص داد .در عين سال او امر حمله را به "يک خانۀ مظنون و محفوظ جنگجويان خارجی" داد که در نتيجه
 ۴٢تن از اشتراک کنندگان يک محفل عروسی به ھالکت رسيدند .روزی خطاب به ھمکاران نظامی خود گفت" :در
دنيا احمق ھا پيدا می شوند که بايد کشته شوند .آنجا شکارچيان و قربانيان ھستند .با انضباط ،حيله گری ،اطاعت و
ھوشياری ،شما تصميم خواھيد گرفت که شکارچی باشيد يا قربانی"
حکومت فعلی افغانستان که مشتمل از اشرف غنی و عبدﷲ عبدﷲ است در فساد ،اختالس و رشوت غرق اند که ميليارد
ھا دالر امريکا را در بانک ھا به حساب ھای شخصی خود ريخته و به جنگ ساالران و طالبان پول می پردازند.
بيکاری در افغانستان به  ٤٠درصد تخمين شده و ميليون ھا افغان به سوی پاکستان ،ايران و اروپا فرار نموده اند.
ناراحت کننده اين که ،درخالل  ١٥سال ،امريکا  ٨.٥ميليارد دالر در افغانستان سرمايه گزاری نموده تا عليه کشت
ترياک و نقل و انتقال آن مجادله نمايد ،الکن صنعت غير قانونی ترياک بيشتر رونق يافته است .گزارش سرمفتش خاص
برای اعمار مجدد افغانستان دريافت که "دھقانان افغان بيشتر نسبت به گذشته ترياک به دست می آورند که تخمينا ً سھم
آن در ترکيب  ٩٠درصد ھروئين غير قانونی جھان می رسد .ادارۀ مواد مخدر و جرايم ملل متحد گزارش داد که
توليد ترياک افغانستان  ٤٣درصد در سال گذشته باال رفته است.
***
ترمپ دو ماه است که رئيس جمھور امريکاست که تا حال ھيچ طرح جديد نظامی را برای افغانستان ترسيم نکرده
است .وزير جنگش ھم طرح جامعی را در مورد افغانستان ،عراق ،سوريه و داعش پيش کش نکرده است ،چه رسد به
اين که درمورد ايران و پاکستان چيزی بگويد .ھرچند که ترمپ در چند سال اخير ،بيانات مغشوش کننده ای در مورد
افغانستان صادر نموده است" :ما در قدم اول اشتباه مدھشی در داخل شدن در بحران افغانستان مرتکب شديم .ما
متفکرين برجسته داريم که نمی دانند چه جھنمی در آن جا جريان دارد .اين يک به ھم ريختگی است ...من در افغانستان
باقی خواھد ماند .من ازينکار نفرت دارم ،الکن پاکستان اسلحۀ اتومی دارد ،پس در افغانستان باقی خواھيم ماند".
احتمال دارد که طرح برای افغانستان بعد از انجام وعده ھای انتخاباتی اش در صدور فرامين اجرائی اعالم شود .شايد
 ٦٤٠٠تن عسکر ديگر به افغانستان اعزام گردد .تلفات مردم ملکی ھم افزايش خواھد يافت ،با "حد اقل  ٢٥٤٣تن که
توسط قوای ائتالف به ھالکت رسيده اند".
کسی تعجب خواھد کرد که اگر ترمپ و مشاورانش ھوس تجديد بازی بزرگ را در فرستادن قوای عظيم نظامی امريکا
داشته باشند تا عليه قوای مخالف ضد تمدن ،فساد و "استثمار جھان اول" بجنگند .ما بعد از بيرون شدن طرح ترمپ،
بيشتر خواھيم آموخت.
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اين که غربی ھا تالش می ورزند تا پيروزی مردم افغانستان را در نبرد با "اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی" متوفا،
به توزيع اسلحۀ خودشان اختصاص دھند ،در عمل يک سرقت بزرگ يکی از افتخارات ملی مردم ما می باشد.
در اين ھيچ جای شک نيست که کمک ھای تسليحاتی غرب ،شکست اشغالگران را تسريع نمود ،اما در اين ھم نبايد ھيچ
جای شکی وجود داشته باشد که آن کمک ھا ،جنبش آزاديخواھانۀ مردم ما را از مسير و بستر اصلی آن منحرف ساخته،
چنان در مسير وابستگی ،مزدور منشی و از خود بيگانگی ملی قرار داد ،که تا امروز مصايب آن ،گريبانگير مردم ما
می باشد.
پس جای دارد با آواز بلند اعالم بداريم که کمک ھای غرب در مبارزه عليه شوروی متوفا ،به جای آزادی ،اسارت
جديدی را برای ما ارمغان آورده است که فقط می توان با ايثار خونھای بيشتر از آن نجات يافت.
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