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  ی حميد بھشت: ازرگردانب

 ٢٠١٩ مارچ ٢٠
  

 ۀجنگ ھفده سال
 ن در افغانستاالماننيروھای 

 
  اين است راه حل مسالمت آمسز؟

د مجلس اين کشور برای تداوم حضور نظاميانش در افغانستان اصرار ئيتأ  برالماندولت ) گزارش ويژه( برلين/ لکاب

افغانستان، در   درالمان، ھيکو ماس، به مناسبت ديدار اخيرش از نظاميان المان ۀ وزير خارجۀبه گفت زيرا. می ورزد

در واقع . "بنا گشته است از بين خواھد رفت آنچه با زحمت زياد "بی آن کشور را ترک گويندکه نيروھای غر صورتی

 در ۵٣,٨زيرا دولت کابل فقط . با وجود نظاميان غربی دائم نيز بدتر گشته است بار است وسفأنيز اوضاع افغانستان 

نقصان بوده و شمار   در حالًسبت دائمال و يا دستکم زير نفوذ خود دارد و اين نوسرزمين کشور را تحت کنتر صد کل

 غير نظامی جان باخته اند و اين ٣.٨٠۴سال گذشته  ملل متحد درمطابق اطالعات . کشته شدگان رو به افزايش است

در .  رو به افزايش استًليس اين کشور نيز دائماوھمچنين رقم کشته شدگان ارتشی و پ .رقم بيش از سالھای گذشته است

ب حفظ جان ظ مواًغالبا المانکه قوای   تن از آنھا جان خود را می بازند، در حالی١٧۵دستکم ھفته ای حاضر  حال

  .نفرات خويش است

  

  ل کمتروکنتر
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ل و کنترً در آنجا دائماالمانافغانستان و از جمله آغاز عمليات ارتش  بيش از ھفده سال پس از ورود نيروھای غرب به

در  (SIGAR) برای بازسازی افغانستان  را گزارش اخير بازرس کل ويژهاين مطلب . گشته است اوضاع ضعيف تر

ل دولت بوده يا دستکم زير نفوذ واساس اين گزارش شمار بخش ھای کشور که تحت کنتر بر.  نشان می دھدنوریج ٣٠

در %) ١٣,٣(  بخش۵٠] ١.[ بخش است۴٠٧ درصد از ۵٣,٨ بخش تقليل يافته که ٢١٩ آن می باشد به ۀکنند نييتع

ميان طرفين %) ٣٣,٩( بخش ١٣٨که  حالی  آنان می باشد، درۀن کنندييکنترل قيام کنندگان بوده يا زير نفوذ تع

گزارش برای طرفداران غرب بھتر است زيرا قيام کنندگان بيشتر بر  ۀدر رابطه با مردم، نتيج. دستخوش کشمکش است

درصد  ۶٣,۵ل دولت يا نفوذ غالب آن شامل بر ورار کنتربدين ق. دارای جمعيت کمتر می باشند مناطقی حاکم اند که

 منعکس ٢٠١۵گزارشات خويش از سال  در SIGAR البته در اين مورد نيز اين کمترين ميزانی است که. مردم است

که بخش   درصد نقصان يافته است، در حالی١٨نفوذ دولت  از آن زمان تا کنون ميزان بخش ھای تحت. نموده است

 در صد افزايش ١٣صد کمتر شده و ميزان بخش ھای دستخوش کشمکش ميان طرفين   در۵قيام کنندگان ھای تحت نفوذ 

  .داشته است

  

  یغيرنظام افزايش قربانيان

بر  بنا. شمار کشته شدگان جنگ نيز افزايش يافته است

  ھمکاری سازمان ملل متحد در افغانستانراطالع مأمو

UNAMA تن در ٧.١٨٩نه فقط  در سال گذشته 

ھای نظامی و سوء قصدھا مجروح گشته اند بلکه يدرگير

از   درصد بيش۵جان داده اند و اين تعداد   نيز  تن٣.٨٠۴

 بوده، باالترين شماری است ٢٠١٧شمار مربوطه در سال 

 به ٢٠٠٩مأموريت خويش در سال  از آغاز UNAMA که

شدگان   کشتهۀ افزايش دائم ساالنۀثبت رسانده و نشاندھند

 درصد اين شمار مربوط به نيروھای ١۴ .جنگ ھاست

 درصد ۶بوده و  ANDSF دفاعی و امنيتی افغانستان

 ١٢عالوه بر اين ھا . مربوط به نيروھای بين المللی است

دنبال حمالت ه ب به ويژه شمار افرادی که. شدگان مواردی است که تحت عنوان نامعين به ثبت رسيده اند درصد کشته

ِ درصد ميزان سال پيش ۶١دارد، افزايشی به ميزان   نيروھای بين المللی جان داده اند افزايشھوائی ارتش افغانستان يا
  تن حين٢٨۴عالوه بر آن . آنھا خردسال بوده اند که نسبت به سال پيش دوبرابر است  تن٢٣۶ تن که ۵٣۶تر و برابر با 

ًعمليات تجسسی که غالبا در سال ] ٢. [داده اند ن خويش را از دست با ھمکاری نيروھای ھوائی انجام می گيرد جاّ

 درصد بيش ۵١ نيز فاقد موفقيت بوده اند ًغالبا  حمالت ھوائی که برای پس راندن قيام کنندگان صورت گرفته که٢٠١٨

   .از سال پيش تر بوده است

  

  ه کشت١٧۵ھفته ای 

در دسترس نبود،  اين زمينه مدت ھاارقام رسمی در . اضافه می گردد (ANDSF) بر اينھا شمار قربانيان نفرات دولتی

در ماه . کيد مقرر کشته بودأواشنگتن مخفی کاری   از جانب کابل و در ھماھنگی با٢٠١٧زيرا در اين مورد در ماه مه 
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 ٢٠١۵جمھور افغانستان، اشرف غنی، اين قيد را شکست و اعالم نمود که از سال  مبر گذشته برای اولين بار رئيسنو

شدگان گذشته که در   کشتهۀکه ارقام اعالم شد لذا با توجه به اين. ليس کشته شده اندون نفرات ارتش و پت ٢٨.۵٢٩تعداد 

 ٢٠١٨ و ٢٠١٧ھای   تن از نفرات امنيتی بوده است، فقط در سال٧.٠٠٠  ٢٠١۶ و در سال ۵.٠٠٠ قريب ٢٠١۵سال 

.  تن در ھفته می شود١٧۵طور متوسط ه ه بک  تن از اعضای نيروھای امنيتی افغانستان کشته شده اند١۶.۵٠٠بيش از 

ًاست زيرا جنگ ھا در زمستان بسيار سخت افغانستان قاعدتا  کنندهنحرفمالبته اين محاسبه از يک جھت   است و مترک ِ

در . نيز ھست ّکه اين رقم حتا بيش از اينھا در حالی. متوسط کشته شدگان در ھفته را کمتر می سازد اين امر ميزان

 کشته شدگان نيروھای امنيتی ۴۵.٠٠٠  در داووس برگزار شد، غنی حتا ازنوریجد جھانی که در ماه  اقتصاجالسا

ه سربازان فراری موجب آنست که نيروھای امنيتی افغانستان ب ھم اين شمار و ھم شمار باالی. افغانستان سخن گفت

  ]۴. [ نيز ضعيف تر می گردند در اختيار داشته و دائم٣٠٩.٠٠٠کمتر از  ،٣۵٢.٠٠٠ ۀجای رقم اعالم شد

  

   از خوددفاع: مشغوليت اصلی

  
   ماس در کمپ مرملکويلمان، ھا ۀ خارجريوز

 پرسنل در افغانستان بيش از ھمه به ١.٢٠٠اش تمديد گردد با   که اکنون قرار است مدت انجام وظيفهالمانارتش 

  ھا در خدمت آن استالماندر واقع نيز قسمت بزرگی از فعاليت ھای . نظامی مشغول است آموزش نيروھای امنيتی و

ی المانبر طبق يک گزارش جديد غالب سربازان   .ه امنيت نفرات خود را که به کار آموزش مشغول اند تأمين نمايندک

بيمارستان، پستخانه،  دارای امکانات خريد، ورزشی، يک " کيلومتر مربع که٣,٧۵کمپ بزرگی به مساحت  در

 ١۵٠ تا ١٠٠بين " فقط بخش اندکی از سربازان".  کنندبی درد سر زندگی می" داروخانه و مکانی برای سرگرمی است

آنان معموال . است  کيلومتر۵ تا ٣مسافتی که آنان از کمپ بيرون می روند بين . "را ترک می گويندکمپ مزبور  "نفر

َمرمل "به مزار شريف که کمپ ی به المان تن از نظاميان ١٨ تا ١٠فقط بين . وارد نمی شوند در حوالی آن قرار دارد" َ

که  در حالی] ۵. [می پردازند که به شدت نيز تحت مراقبت دستجات محافظ قرار دارند وزش واحدھای افغانستانآم

افتادگی بيشتر در اين مورد  ی در محل باالمان دم از موفقيت ھای آنھا می زنند، سربازان ً معموالالمانو ارتش  دولت
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حاصل " با صرف انرژی بسيار موفقيت کمی: " آمدهاز جمله در گزارش اخير از کمپ مرمل چنين. سخن می گويند

  .گشته است

  

  در حال شکست

به . نيروھايش در افغانستان پشتيبانی نموده و قرار است تداوم يابد  از حضورالمانعلی رغم اين بيالن فاجعه بار دولت 

 ۀکه در ھفت وی. تمديد گردد در افغانستان می بايد المان، ھيکو ماس، اقامت سربازان المان ۀخارج خواست وزير امور

آنچه تا کنون با زحمت زياد ايجاد گشته  ۀدر غير اينصورت ھم:  در افغانستان ديدن نمود گفتالمانجاری از نظاميان 

 جاری در اينمورد اتخاذ تصميم ۀ ھفتیط المانقرار است مجلس  ]۶. [است عرض مدت کوتاھی در ھم خواھد ريخت

 در صورت عدم بھبودی ناگھانی.  پايان می يابدچ ماه مار٣١ آنان در افغانستان در فعلی نمايد، زيرا مھلت حضور

برون رفت نيروھا مذاکره می   پايان دادن به جنگ وۀاوضاع، از جمله توسط توافق با طالبان که در حال حاضر در بار

ه شدگان بيشتری که اکنون ھفته طرف مجلس، ھمچنان با کشت  ازالمانشود، در اينصورت در سال بعد و با تمديد قوای 

  .افغانسان است، بايد حساب نمود  تن از نيروھای١٧۵ای 
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