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  )٢ (المانکارنامه جنگ 
 در افغانستان

  

 به طور عمده در آن سھيم است اوضاع اقتصادی المان سال پس از آغاز جنگ ناتو در افغانستان و اشغالی که ١۵قريب 

ه ط٢٠٠١از . و اجتماعی اين کشور فجيع و وضع امنيتی آنجا بد است ن جنگ ب ستقيم و  بر طبق تحليلی مبسوط اي ور م

شخيص مس.  قربانی گرفته است٢٢٠.٠٠٠غير مستقيم بيش از  ان ؤوضع امنيتی کشور بنا به ت انول پارلم ور الم  در ام

اه ديگر اکه سربازان مجبور طوریه ب. »به وضع اسفناکی تشديد يافته است«ارتش  ه پايگ اه ب ند برای انتقال از يک پايگ

ان . قال با خودروی زرھپوش در خيابان ھا بی حساب خطرناک استبه دالئل امنيتی پرواز کنند، زيرا انت شمار پناھجوي

ل  ازمان مل ب س ال حاضر از جان ی است١,١در ح ال فزون ده و در ح ين زده ش ون تخم صاد .  ميلي رين بخش اقت م ت مھ

 در فقر به  درصد مردم افغانستان بر حسب استانداردھای ملی٣٩,١. ھمچنان کشت خشخاش برای توليد مواد مخدر است

 است که جھات مثبتی را در آنجا تشخيص داده و به المانفقط ارتش . ندا ميليون به ضعف تغذيه دچار٢,٧سر می برند و 

  .صبرو تحمل توصيه می کند

  

  حمايت از قيام

ه .  سال از حضور در آنجاست٣٠ دارای سابقه ای بيش ار المانارتش  ز سربازان و سازمان ١٩٨٠در سال ھای دھ  ني

ود) ِبی ان دی (المانجاسوسی  ل . در جنگ ھای آن دوران دخيل بودند که خالف امروزه در حمايت از قيام کنندگان ب دلي

ای دھ ال ھ ه در س ود ک ن ب اتی ١٩٧٠ ۀآن اي ی ثب ستان موجب ب ت افغان ستی دول ايالت رفرمي الف تم ای مخ ِ شورش ھ

دين ا مجاھ ه بخشی از آنھ دار حکومت گشت؛ محافظه کاران افراطی ک ه دولت طرف شان علي د در مبارزات ادگرا بودن ِ جھ
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ان وکه شور در حالی.  حمايت می شدندالمان و نيز امريکاطرف شوروی در کابل از   نيروھای خود را ١٩٧٩ی از پاي

 ی که برای اين کارالماندر آن جنگِ جانشينی، نفرات معدودی از سربازان .  ارسال نمودافغانستانبه حمايت از دولت به 

کی، دادن  رويس پزش ش س ه در نق دند، از جمل ل ش دين وارد عم ت از مجاھ ه حماي د، ب ده بودن تاده ش يالت فرس ه تعط ب

انسازمان جاسوسی . GSG9 وگردان ھای المانآموزش نظامی به مجاھدين گوناگون توسط ارتش  ستانی، الم اس زم  لب

ی و ۀ و اطالعات جاسوسی در زمينبين ھای شب ديد و دستگاه ھای مين ياب در اختيارشان می نھادرود  نيروھای دولت

ا برخی از سربازان . ی را به شورشيان می دادوشور ان، حت ات آن زم ده در عملي ِبه گزارش يکی از نفرات شرکت کنن

ژ ان ۀگردان ھای وي د الم ه می نمودن ز مقابل ا دشمن ني اه ب ه گ اه ب رده و گ دين ھمراھی ک ا مجاھ ا ب ستان ھ ]. ١[ در کوھ

ودً رسماالمان اقدامات سم ب اختن آن کشور از کموني ا عمال.  در خدمت آزاد س ان دھًام جای ه  کشوری ب١٩٨٠ ۀ در پاي

  . نيز به ميزانی وسيع در تالشی آن سھيم بودندالمانماند که نيروھای 

  

  مبارزه با قيام

ای شوروی و شکسالمان تمايل ١٩٩٠ ۀدر سال ھای دھ دار مسکو  به افغانستان که پس از خروج نيروھ ت دولت طرف

ودي ستراتگونه اھميت ديگر ھيچ ه ب ين رفت ا اوضاع ب. ژيک برای کشورھای ناتو نداشت، از ب م ريخته ام ه ۀ ھ کشور ب

ر : قدرت رسيدن طالبان را ممکن ساخت زينش کمت دين گ ا مجاھ سه ب ا در مقاي سياری از افغانھ رای ب ان ب ان آن زم طالب

ان مجدد ۀعالق. جنايتکاری بودند ه الم ستان پس از  ب پت١١افغان ه آن سرزمين ب  آغاز گشت، ھنگامی٢٠٠١مبر  س ه ک

رده ١٩٨٠ ۀخاطر ترور گروھی از جھادگرايان که کشورھای ناتو در سال ھای دھ  با آنھا عليه قوای شوری ھمکاری ک

ا . متشکل بودند دوباره در معرض ديد قوای غرب قرار گرفت» القاعده«و حال ديگر زير بيرق ] ٢[بود  ه فقط ب برلين ن

ان  ه در پاي ه غرب، ازجمل ستان ب رای جذب افغان تظاھر بسيار در اشغال کشور شرکت نمود، بلکه ھمچنين در کوشش ب

له با سازماندھی کنفرانس بين المللی پترزبرگ در بن و در سال ھای بعد در سازماندھی لوي٢٠٠١ ه در کاب ه .  جرگ البت

اندن نارضايتی روز افزون مردم که چند سال بعد به قيام ھای سختی عليه قوای غرب اقدامات وسيع اشغالی قادر به خواب

  .منجر گشت، نبود و به زودی افغانستان در جنگ اشغالی غوطه ور گشت

  

  در جنگ فرسايشی

ان .  سال در اشغال غرب بودن رقت بار است١۵کشور پس از قريب وضع فعلی اين  واره طغي ته و ھم داوم داش جنگ ت

افزون بر آن شمار ]. ٣[ گشته رقم زد ٢٢٠.٠٠٠سال گذشته تحليلی مبسوط شمار قربانيان جنگ را به بيش از . می کند

راردارد٨٠.٠٠٠ ستان ق داوم جنگ عالوه .  کشته در پاکستان است که در ھمسايگی افغان ر آن ت ان را ١,١ب ون افغ  ميلي

ه :  عکسهوادار به فرار ساخته و پايانی نيز بر اين روند به نظر نمی رسد، ب ان ک بر طبق يک گزارش، گردان ھای افغ

انتوسط سربازان  ای ارتش الم ه يکی از محورھای اصلی نيروھ دوز ک دايت می شوند در کن انی ھ وده است در الم  ب
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ر ١.۶٠١ شمار ٢٠١۶ اول سال ۀفقط در نيم]. ۴[ می باشند جنگی فرسايشی درگير ر اث ا ب  غيرنظامی در حين جنگ ي

شتهسوء قصد د٣.۵۶۵ و شمار  ک شته ان ن مجروح گ د.  ت ان مجلس ۀنماين انسالم ن کشور، ھ ارتلز - در ارتش اي ر ب ِ پت

د) عضو حزب سوسيال دموکراسی( ه گفت. از سخت تر شدن شرايط سخن می گوي ه وضع  او وضع اۀب ی کشور ب منيت

ا او سربازان امروزه برای رفتن از يک پايگاه به پايگاه ديگر مجبور] ۵[اسفناکی تشديد يافته است  د ب ال ھليکوپترن  انتق

امی . ھپوش نيز بسيار خطرناک استزريابند زيرا استفاده از خيابان ھا حتا با خودروھای مجھز به  ھمچنين نيروھای ح

را توسعه نيز بنا بر گزارش ات رسيده به ندرت می توانند از دفاتر مجھز به وسايل ايمنی خود به محل پروژه ھا بروند زي

رای ادامئی الزم برای اقدامات امنيتی بی نھايت باال رفته است، تا جاۀھزين د ب ه ارسال پرسنل جدي ان دادن ب  ۀ که از پاي

  ].۶[کار سخن گفته می شود 

  

  گرسنگی و درماندگی

ه دريافت . دستکم به ھمين ميزان وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان درمانده است ه شدت ب ده و ب اقتصاد کشور خوابي

زان واردات در سال  . کمک خارجی وابسته است وده،  مي زان ٢٠١۴توليد مستقل داخلی نادر ب ه مي ارد ٧,٧ ب ر ميلي  دال

دک .  ميليون صادرات بود۵٧١در مقابل  ذاری ان ه سرمايه گ به خاطر اوضاع فجيع موجود تمايل شرکت ھای خارجی ب

ال . است ط ٢٠١۴در سراسر س ون ۵۴ فق ر ميلي ددال ستان وارد ش ه افغان صاد خارجی .  سرمايه ب زارش آژانس اقت ه گ ب

ی سياسی و « به دولت است  که مؤسسه ای متعلق(gtai) المان ا امنيت ل ن ه دالئ ن کشور ب صاد اي نجم اقت ار پ يش از چھ ب

رد ی حساب صورت می گي ته و ب ان داش د . »فقدان حاکميت قانون در بخش غير رسمی جري رای تولي کشت خشخاش ب

د  صاد تاريک می باش رين بخش اقت م ت يا]. ٧[ترياک و ھروئين ھمچنان مھ ق اطالعات بانک رشد آس ر طب  ٣٩,١ ئیب

د و در حال حاضر  ه سر می برن ون از ٢,٧درصد تمامی افغانھا زير مرز ملی فقر ب ه ضعف ٣٠ ميلي ان ب ون افغ  ميلي

االی .  سال است۵ند که يک ميليون آنھا کودکان زير اتغذيه دچار ن از ھر ۶۶مرگ اطفال زير يک سال ب ر ١٠٠٠ ت  نف

د  اندر (می باش سبت الم ن ن ن از ۴ اي ر اس١٠٠٠ ت ائين  نف ال پ ه مرگ اطف وط ب ه مرب ه البت ال است۵ت ک ر و ).  س فق

د و در  دگی می کنن ا زن دگان در چادرھ سياری از پناھن داد ب ه تع ردد ک ر می گ بيچارگی فعلی از اين جھت نيز اسفناک ت

ه  ه قريب ب ده می شوند۵٠٠٠حال حاضر روزان ستان برگردان ه افغان ستان ب ده از پاک الی.  پناھن ه نزديک ش در ح دن ک

  . با سردی شديد ھمراه استافغانستانزمستان در 

  

   سال٣٧

انفقط ارتش  یالم ه تحوالت مثبت ان* است ک د و چن شخيص می دھ ستان ت ستان   را در افغان د در افغان ه خود می گوي ک

 قوای  در افغانستان در فرماندھی رھبریالمان رئيس قوای ۀبنا به گفت]. ٨[» متعھدانه عمل می کند«مشغول جنگ نبوده 

ياکيس . »محيط امنی را تضمين نمايد«ارتش افغانستان موفق می شود برای مردم » در اکثر موارد«ِ، يورن ياکيش المان
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شرفت خوبی دارد«ھمچنين می گويد  ان پي ات ب«و » آموزش سربازان افغ ری عملي ژه در رھب ه وي ايج چشمگيری ب ه نت

 طول مدت ۀ افغانستان احتياج به تحمل زياد دارد اما وی در بار.»بايد ھمچنان صبر و تحمل داشت«و » دست آمده است

ه يمن حمايت . اين صبرو تحمل سخنی نمی گويد ستان ب انافغان دگان در سال ھای دھالم ام کنن ارز١٩٨٠ ۀ از قي  ۀ و مب

اده  زيادیۀکه فاصل  سال پيش بدين سو بدون اين٣٧ از ٢٠٠١ با قيام کنندگان در سال ھای پس از المانارتش   در آن افت

  .باشد، مدام در جنگ به سر می برد
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  ٢٠١۶مبر  سپت١۴

 

  :يادداشت

دولت المان و به حمايت از سياست ھای آنکشور نگاشته شده است، به مانند ھميشه به دروغ متوسل شده، نقش کارمندان  گزارش که به وسيلۀ - *

ای نظامی آن خالصه می نمايد، در حالی که واقعيت امر چنين نبوده، ارتش المان به مانند ارتش المان را به باز سازی افغانستان و تربيت نيروھ

 بارز ترين نمونۀ آن که حتا ارتش امريکا را نيز در يک عمليات واحد می باشد که تمام اشغالگران ديگر، دست شان به خون خلق ما آغشته 

  .ثبت تاريخ جنايات ارتش ھای اشغالگر و حافظۀ مردم ما شده استاع کندوز در کشتار خلق بيدف" جنرال کالين"عقب زده است، فرمان 

  .ً افغان غير نظامی که اکثرا اطفال و زنان بودند، مقتول و به صد ھا تن ديگر مجروح گرديدند١۴١در آن عمليات 

  که  جای مقاله، به جای نام رسمی کشورنويسندۀ گزارش آگاھانه و يا ھم غير آگاھانه و بدون کدام غرض تفرقه افگنانه ای، در چند** 

  .قيد گرديده بود" ھندوکش"است، سلسله کوه ھای ھندوکش را جانشين آن نموده بود که از طرف مترجم با امانتداری کامل، " افغانستان"
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ماند، با درک مسؤوليت، به جای که پشت خط سياست ھای توطئه گرانۀ استعمار از نظرش به دور نمی " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

  .است، در متن گنجانيده است" افغانستان"ھمان اسم اصلی کشور ما را که " ھندوکش"

 AA-AAادارۀ پورتال

 
 


