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 ٢٠١٥ سپتمبر ٢٤

  

 افغانستان تا سوريه از امريکا حرکت منحنی
 پر از يکی دارد انتظار شده، آغاز سپتمبر ١۵ روز که متحد ملل ازمانس عمومی مجمع اجالس ھفتادمين کار دستور

 عمومی مجمع صحن در برواکت ٣ تا سپتمبر ٢٨ از .باشد متحد ملل سازمان موجوديت تاريخ در ھااجالس ترين مايه

 من ،کشور ٩٠ حدود در ۀعاليرتب مقامات آن در که داشت خواھد جريان عمومی سياسی بحثھای متحد ملل سازمان

 .است ٢٠٠٧ سال از پس امريکا از پوتين ديدار اولين اين .کند می شرکت روسيه جمھور رئيس پوتين، والديمير جمله،

 در پوتين سخنرانی جمھور، رئيس مطبوعاتی دبير پسکوف، دميتری ۀگفته ب  .کرد خواھد سخنرانی سپتمبر ٢٨ روز او

 کند، می بينی پيش پست واشينگتن ۀروزنام .بود خواھد )داعش( "یاسالم دولت" تروريستھای با مبارزه و سوريه ۀبار

 ارائه داعش با مبارزه در جديد ائتالف اصلی عضو عنوانه ب روسيه قبول بر داير پيشنھادی روسيه جمھور رئيس که

 ٢۵ که ،کند می سعی روسيه به ابرقدرت حقوقی وضعيت بازگرداندن برای پوتين" روزنامه اين ۀعقيده ب  .داد خواھد

 نفوذ افت توقف منظوره ب است سال ھفت اکنون که امريکا جمھور رئيس برای لهأمس اين فھم  .داد دست از قبل سال

 ."است دشوار بسيار کند، می تالش ناپذير خستگی طوره ب خارج در امريکا

 که اين بدون اروپائيان ند،ک می تھديد مھاجرت بحران را اروپا  .دارند ھراس روسيه جمھور رئيس ۀسازند پيشنھاد از

 سوريه، در داخلی جنگ پايان با :است روشن مسکو موضع  .کنند می ترس و گناه احساس بکنند، بايد چکار بدانند

 که است ميان در سوری ميليون ١٠ از سخن  .بازگردند خود دائمی زندگی محل به ميھن، به توانند می سوری مھاجران

 .اند شده آواره کشور داخل در نيز ديگر نفر ميليون شش و اند برده پناه خارج به جنگ ایدھشتھ از آن نفر ميليون چھار

 می "جديد افغانستان" با را مسکو رابط اين در فوربس ۀمجل اما جويد، می را سوريه بحران جامع حل راه روسيه

 .ترساند

 سال برواکت ماه در پيش، سال ١۴ امريکا هک وقتی از است، گفتن به الزم افغانستان ألۀمس کشيدن پيش با ارتباط در

 پشتيبانی با امريکا توسط "تروريسم با جھانی ۀمبارز" تشويق .است کرده يريتغ جھان کرد، حمله افغانستان به ،٢٠٠١

 ميان ازی پرشمار کشتار باعث و درنورديد را پاکستان مالی، سومالی، يمن، سوريه، ،اليبي عراق، خود ۀادام در ناتو،

 برافروخته آن متحدان و امريکا که جنگھائی آتش از انسانھا  .گرديد فراری نفر ميليونھا پيدايش و غيرنظامی تجمعي

 فرار کنند، می پر را قدرت خالء جا ھمه در که حريف فن ھمه گرايان افراط خشونت از گرسنگی، و بيکاری از اند،

 .کرد تلقی اروپا مشکلۀ مثابه ب فقط توان نمی را مھاجرت مشکل امروز .کنند می
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 .بگيرد ناديده را اروپا به مھاجرت راه در شدگان کشته افزايش به رو شمار تواند نمی ھم متحد ملل سازمان که جائی تا

 پناھندگان امور عالی کميساريای آمار به بنا جاری، سال سپتمبر ماه تا جنوری ماه از غيرقانونی حامالن قربانيان تعداد

 ھم افغانستان در امريکا تلفات از حتی تعداد اين .کند می سکوت امريکا .است رسيده نفر ٢٩٠٠ به متحد ملل سازمان

 قربانی ھمه و  است شده کشته امريکائی نظامی ٢٣۴٠ "پايدار آزادی" عمليات شروع زمان از آنجا در است، بيشتر

 نيست؟ فوربس برای موضوع يک واقعيت اين چرا .بود بيھوده

 خارجی کشورھای ھای سفارتخانه به عبوری رواديد اخذ برای خود ميھن ترک منظوره ب روزھا ھمين افغان ھزاران

 مھاجران قاچاقچيان که کنند می تالش ترکيه به آنجا از و ايران به رفتن برای آنھا اکثريت .نمايند می مراجعه کابل در

 در و اقتصادی بحران مظاھر ساير با رديف يک در مھاجرت مشکل  .دھند می انتقال يونان به ترکيه از قايق با را

 ۀنتيج ھمکار سازمانھای با ھمراه )فائو( متحد ملل سازمان غذای جھانی ۀبرنام .گيرد می قرار افغانستان امنيت ۀزمين

 غذائی مواد کمبود ۀنتيج در افغانستان اسالمی جمھوری ۀديد آسيب جمعيت آن اساس بر که کردند، منتشر را مطالعاتی

 و ميليون ٧ .شود می ميليون نيم و ١ شامل ھم اين و يافته افزايش کشور جمعيت کل درصد دھم ٩ و ۵ به دھم ٧ و ۴ از

 دولت افغانستان جمعيت اسفبار وضعيت حال، اين با .دارند قرار گرسنگی ۀآستان در نيز ديگر افغان نفر ھزار ٣٠٠

 جنگيدند، کشور اين در امريکائيھا دوشه ب دوش سال ١۴ اين مدت در ونات نظاميان که اين با .کند نمی نگران را امريکا

 .کند می سکوت ھم اروپا

 جنگ برای امريکائی دھندگان ماليات جيب از رالد ميليارد ٧٠٠ حدود در امريکا، ۀکنگر تحقيقاتی خدمات گزارش طبق

 ۀتوسع برای رالد ميليارد ١١٠ از بيش ستانافغان اشغال سالھای طول در امريکا دولت .است شده ھزينه افغانستان عليه

 افغانستان ۀتوسع به امريکا ۀديکت به نيز ديگری بسيار کشورھای آن، بر عالوه .است داده تخصيص کشور اين اقتصادی

 در زندگی سطح اينھا، وجود با .نمايند می پرداخت المللی بين سازمانھای نيز ديگر رالد ميلياردھا  .کنند می کمک

 پولھا از نيمی از بيش که کنند، می اعتراف امريکائيھا خود .دارد قرار جھانی رديفھای ترين پائين در ھمچنان تانافغانس

 در فساد کريستال ماک ژنرال افغانستان، در ائتالف نيروھای سابق فرمانده .رود می سرقت به افغانستان دولت توسط

 خارجی سياست مشی است چنين .داند می برابر "طالبان" اینيروھ ھمچون رحم بی و خطرناک دشمن با را کشور اين

 و سارق آنھا اگر حتی ببنند، کشورھا ھمه حاکميت در را "خودی" افراد مندنده عالق امريکائيھا .امريکا دولت

 .باشند تروريست

 جای ھيچ دليل نھمي به .کند می حرکت اصول اين اساس بر سفيد کاخ اوکراين تا نيجريه از افغانستان، تا يهرسو از

 با رابطه در ھم اکنون و آورد نمی عمله ب مؤثر اقدام ھيچ افغانستان در فساد با مبارزه در امريکا که ندارد، شگفتی

 خارج مکانيزم روزھا ھمين درست .بزند دست اقدامی ھيچ به خواھد نمی او دولت و غنی اشرف تازه، جمھور رئيس

 وزارت ۀرتب عالی مقامات توسط بود، يافته تخصيص افغانستان ارتش برای که پولی ر،الد ميليارد يک از بيش کردن

 کشور در امنيت تأمين به قادر افغانستان امنيتی نيروھای شود، می شکوفا فساد .شدء افشا کشور از افغانستان دفاع

 بن از خروج نااميدی به رفمعت امريکائيھای .نيست مشھود آن پايان انداز چشم و دارد ادامه کشور اين در جنگ نيستند،

 مناطق يکسری در اوضاع .بگذارند تنھا پيش سال ده مشکالت داخل را کشور نداحاضر که اين مثل افغانستان، بست

 .امريکائيھاست آمدن از پيش از خرابتر حتی

 مواد جھانی وليدت در افغانستان سھم امروز .يافت پايان ًعمال مخدر مواد قاچاق با مبارزه طالبان رژيم سقوط از پس

 اصلی ھای رشته از يکی به خشخاش داشت و کاشت .است درصد ٧٧ ھروئين جھانی توليد در و درصد ٨۵ مخدر

 درآمد درصد ١٣ به ٢٠١۴ سال در "ترياکی اقتصاد"ۀ ھم ناخالص ارزش .است گرديده تبديل کشور اقتصادی فعاليت
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 .است اسفبار طالبان ۀدور ھمچون مردم وضع گرديده، ويران رکشو دارد، ادامه جنگ .شد بالغ افغانستان ملی ناخالص

 .افغانستان به امريکا "کمک" واقعی ارزش است چنين

 

http://www.fondsk.ru/news/2015/09/21/ot-sirii-do-afganistana-u-ssha-odno-lekalo-

35530.html 

 ١٣٩۴ ميزان -مھر ١

 


