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 داکتر کبيرزده: برگردان از

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۴

  

   امريکا افغانستان را ترک خواھد کرد؟،به چه زودی
  

انه ھا تذکار يافته، به معنی خروج واقعی نمی که در رس  ھا آنچنانیئیامريکا" خروج"ھاردت می نگارد که،  انگل

 .باشد

  

اياالت متحده بخشی از کشوری را اشغال کرد که "برای سال ھای متمادی، حد اقل در روی کاغذ خواھيم خواند که 

 آنان را وادار می کند تا ھزينۀ بلکه آن کشور را ترک نکرده و نه تنھاتاريخ نفرت داشتن از خارجی ھای را دارد 

  [EPA] ". پرداخت کنندنيزرا آن

 در يکی از واليات که در اشنظامی  و افراد کشور نيوزيالند يا زيالند جديد، به دنبال کشته شدن چندين عسکر 

 عسکر خود را از ١۴٠مد، اکنون ھمانند کشور ھای فرانسه و کوريای جنوبی، خروج  آگذشته امن به حساب می

 باشيد ئیاگر امريکا.  متحده اين رويداد نمی تواند سرخط اخبار قرار گيرددر اياالت.  می بخشدسرعتافغانستان 

در حقيقت شايد به مشکل درک کنيد . شايد حتا خبرنداشته باشيد که نيوزيالندی ھا در جنگ افغانستان حصه گرفته اند

 .آن خورده است اند که به تکرار نشان فراموش شده بر روی یا ھا درگير جنگ بيش از ده ساله ئیکه امريکا

دبانه و آرام ھم ؤحتی اگر به صورت بسيار م. اما تا ھنوز ھم زمان برای توجه کردن به اين اصل باقی است

  . نيوزيالندی ھا افغانستان را ترک کنند، شايد پرواز نيوزيالندی ھا از افغانستان، ھشداريۀ کوچکی باشد

بھترين جای . قصه ھای به جا گذاشته از مرد و موش ھابھترين : شما بدون شک در بارۀ اين عبارت شنيده ايد 

برنامه ھای واشنتگن بدون شک با دقت خاصی .  ھا در افغانستان می باشدئیتطابق اين عبارت ھمانا پروژۀ امريکا

 افغانستان را ترک خواھند گفت اما در عوض در ئی عساکر محاربوی امريکا٢٠١۴در ختم سال . طراحی شده است

 را به جا ئیالت متحده، ھزاران مربی و مشاور امريکاا نظامی بنا يافته توسط پنتاگون يا وزارت دفاع ايپايگاه ھای

گذشته از آن نيرو ھای خاص محاربوی امريکا بدون شک بقايای القاعده و ساير شبه نظاميان را دنبال . می گذارد

  .مايت خواھد کرد نيز آنھا را حئیدر ضمن جای شکی نيست که نيروی ھوا. خواھد کرد
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 در افغانستان حمايت از نيروی امنيتی افغان می باشد ئیوظيفۀ اين نيرو ھای باقيمانده در پايگاه ھای نظامی امريکا

در اين امر بايد سپاسگذار توافقنامۀ . که ھيچ حکومت افغان در آن کشور فقير قادر به پرداخت آن نخواھد بود

را با حامد کرزی ھمتای افغان خود به  ان و امريکا بود که بارک اوباما آنھمکاری ھای ستراتيژيک ميان افغانست

 . در افغانستان حضور خواھد داشت٢٠٢٠ رسانيده و براساس آن اياالت متحده تا سال ءامضا

 ھا که به صورت متداوم در ئیخروج امريکا. به عبارت ديگر، اينجا افغانستان است و ما به يک مترجم نياز داريم

 .ابد، خروج واقعی نمی باشد يه ھا تذکر میرسان

اياالت متحده بخشی از کشوری را اشغال کرد که "برای سال ھای متمادی، حد اقل در روی کاغذ خواھيم خواند که 

آنان را وادار می کند تا ھزينۀ بلکه  آن کشور را ترک نکرده و نه تنھا تاريخ نفرت داشتن از خارجی ھای را دارد 

 .رداخت کنندپنيز را  آن

  

  چای فروش ھا و مرد ھای پير

 در ماه اپريل سال ئیکه عساکر امريکا گذشته از ھمه، زمانی. برنامه ھا چيزی ديگری و حقايق چيزی ديگری است

، موفقانه وارد بغداد، مرکز عراق شدند، قصر سفيد و وزارت دفاع ھر دو برنامۀ ايجاد پايگاه دايمی را از ٢٠٠٣

 .نيده بودنداقبل در سر پرور

 ، در ئیفقط بعد از گذشت دوسال، اياالت متحده بزرگترين سفارت را در کرۀ زمين منحيث مرکز فرماندھی منطقه 

که   تمام آن برنامه ھای کارگذاری شده به کج راھه رفته و فقط چند سال بعد، در حالیه ایاما به گون. بغداد بنا نھاد

اما اين . ر دادييعی اين کشور در آيندۀ دور بودند، واشنتگن راه خود را تغ در تالش راه ھای دفائیرھبران امريکا

 برای شما يک واقعيت است، نيست؟

در حال حاضر، شواھد در ميدان جنگ نشان می دھد که حتا افغان ھای نزديک به ما نيز طرح دوم بارک اوباما را 

ستان که برای بسياری يک نبرد فراموش شده پنداشته افغاندرجنگ .  سال ديگر افغانستان نمی پذيرند٢٠برای اشغال 

 .می شود، ديگر در سرخط اخبار قرار نمی گيرد

باوجود طرح ھای فراون اين ابرقدرت کرۀ زمين، افغان : يک دليل برای آنچه گفته آمديم وجود دارد، و آن اينکه

 حمايت و ادامۀو ھای امنيتی آن باوجود  که نير–ھای فقير، بی سواد، عقب مانده، بيچاره و مملو با فساد اداری 

 اين کار را انجام –ثر به پا ايستاده شوند ؤگاھی قادر نشدند تا به صورت م  ھا، ھيچئیکمک مالی و نظارت امريکا

 . افغان ھا يک پيام نھايت قوی نگاشته با خون را به برنامه ريزان وشنگتن ارسال داشتند. دادند

 که مصروف تمرين در يک ئی ھا به روی مربيان امريکائیش، در پايگاه امريکا سالۀ چای فرو١۵يک پسر بچۀ 

 سالۀ دھقان که به ٧٠ يا ۶٠نان را از پا درآورد؛ يک مرد آجمنازيوم ورزشی بودند، گلوله باری کرد و سه تن از 

تن از آنان را گروه امنيتی قريۀ خود پيوسته بود در محفل فراغت آموزش به روی مربيان خود آتش گشود و دو 

کشت؛ در يک رويداد جداگانه يک پوليس که چھار سال قبل به نيرو ھای پوليس پيوسته بود تعدادی از عساکر نيرو 

ھای بحری را در پوستۀ خود برای صرف شام دعوت کرد و سه تن آنان را به گلوله بسته و چھارمی را مجروح 

 )١(.ساخته فرار کرد و شايد ھم به طالبان پيوست

اکنون . پنتاگون به تازگی ھا اين رويداد ھا را حمالت داخلی ناميده است. ين حمالت در اين اواخر شدت يافته استا

طی . طوری معلوم می شود که اين حمالت باعث ايجاد غوغا و آشوب در داخل حلقۀ مقامات واشنگتن شده است

در عين حال، . رۀ اين روند را در دست داشته باشيمابراز نگرانی عميق، بارک اوباما گفت که ما بايد کنترول و ادا
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 و ئی اياالت متحده نيز از رئيس جمھور افغانستان خواست تا گام ھای مستحکم تری در شناسادفاعليون پنيتا، وزير 

ی ايران و پاکستان را تکرزی و مشاوران او بی درنگ ادارات استخبارا. (استخدام نيرو ھای نظامی افغان بردارند

 .)انجام و اعمال اين حمالت مقصر دانستنددر 

جنرال مارتين دمپسی، لوی درستيز اياالت متحده به افغانستان رفت تا با ھمتا ھای افغان خود در مورد چگونگی و 

 بگرام طيارۀ مربوط دمپسی در اثر اصابت راکت صدمه ديد و دمپسی ئیدر ميدان ھوا. داليل اين حمالت بحث کند

. عنوان کرد"شليک تصادفی"ناتو اصابت راکت را . اده از طيارۀ ديگر افغانستان را ترک کندستفامجبور شد با

 جنرال ترتيب داد ۴٠ را با شرکت بيش از ه ایجنرال جان الن قوماندان نيرو ھای ناتو و امريکا در افغانستان جلس

  )٢(.تا در مورد چگونگی توقف اين حمالت بحث و گفت و شنود کنند

  

   عمل کشتارساری بودن

ھر چند تا ھنوز کسانی که در واشنگتن و ميدان جنگ حضور دارند به اندازۀ کافی آماده نيستند اما اين پيام قطعاً به 

دشمنان ما را فراموش کنيد؛ تعداد رو به افزايش افغان ھای نزديک به ما، از ما : اندازۀ کافی روشن و واضح است

يک خبرنگار شبکۀ اين بی سی در اين اواخر گزارش .  وجه ممکن ترک کنيممی خواھند تا اين کشور را به بدترين

 ھای موجود در افغانستان، اکنون ھراس دارند که شايد مرد مسلح که در کنارش با لباس ئیامريکا"داده است که 

  ."يونيفورم نظامی افغان ايستاده است، دشمن باشد

 پيشنھاد شده است، بررسی افغان ھای استخدام شده و گماشتن به شمول برنامۀ فرشتۀ محافظ که به اين تازگی ھا

بيشتر نيرو ھای استخباراتی جھت نظارت از عساکر افغان، وضيعتی در حال تداوم است که به احتمال زياد به اين 

  .زودی ھا قابل اصالح نمی باشد

را متوقف ساخته و دليل " دلهتالش و مجا"چرا رھبران ما در واشنگتن و اردوی اياالت متحده : ال اينجاستؤس

 گذشته از .بند؟ چرا در رسانه ھا کسی دليل و علت اصلی اين حمالت را بيان نمی کنديااصلی اين امر را در نمی 

 يازده سال درکشوری که شما برای آزاد ساختن آن آمده بوديد، اکنون به شما امر می شود ھمه، وقتی بعد از گذشت

 ھا با خود حمل کنيد، اين معنی را می رساند که شما در ئیی در داخل پايگاه امريکا از گلوله را حتپرکه سالح 

  .انجام کار تان ناکام مانده ايد

 ٢١ در ٢٠١١در سال . رقم کشته شدگان نيرو ھای ناتو در افغانستان در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است

 عسکر ناتو که بيشتر آنان را ۴٠ رويداد ٣٢روان در اما در سال .  کشته شدندئی عسکر امريکا٣۵رويداد، 

  )٣(. ھا تشکيل داده اندئیامريکا

   

اکثريت اين حمالت به صورت انفرادی صورت گرفته و تنھا در چند رويداد محدود، دو و يا ھم سه افغان ملبس با 

می کند که به چه تعداد نيرو ھای اما فرقی ن. لباس نيرو ھای امنيتی افغان باالی عساکر ناتو گلوله باری کرده اند

استخباراتی را در ميان عسکر گماشت و يا چند فرشتۀ محافظ، انگشت به ماشه آماده ايستاده باشند و عساکر را تحت 

نکنند و يا ھم در صورت انجام اين کار به زودی ھدف قرار مراقبت قرار دھند تا باالی نيرو ھای ناتو گلوله باری 

 . رخ دھد و اين اعمال کاھش يابده ایگيرند، تصور نمی شود که معجز

اگر برنامه داريد که در افغانستان باقی بمانيد و عساکر آن کشور را تربيه و . احتمال يک چيز بيشتر وجود دارد

ايش بوده و توجه خود را به کشتن شما معطوف داشته است، پس بايد که رقم آن رو به افز آموزش دھيد، عساکری
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در يک مقطع زمانی مشکل و ناممکنی قرار گرفته و بايد بدانيد که روز ھای حضور شما در آن کشور به شمارش 

وقتی آموزش . ٢٠١۵ در آن کشور باقی بمانيد و يا حتی شايد ٢٠٢٠احتمال آن نمی رود که تا سال . افتاده است

متحدين تان به خاطر به پا ايستاده شدن آنان اين معنی را بدھد که آن عمل را عليه ھمتا ھا و دوستان خود انجام دھد، 

گذشته از . پس به اين مفھوم است که ولو برنامه ھای شما ھر چه بوده باشد ديگر زمان گذشته و وقت رفتن است

آن برنامه ھا کمترين . سر داشتند و روس ھا نيز ھمانند آنانی در ئھمه، انگليس ھا نيز برای افغان ھا برنامه ھا

 .خوبی را به آن دو ابر قدرت زمان خود شان انجام داد

که طالبان  زمانی.  در کابل و يا واشنگتن قرار داريد٢٠٠١نديشيد که شما در ختم ماه دسمبر سال ي به برای لحظ

برای يک سفر طوالنی در " آزاد"متحده ھم در افغانستان سقوط کرد، بن الدن به پاکستان متواری شد و اياالت 

  .حرکت است

 تقريباً يازده سال از آن زمان تا حال، با وجود ":تصور کنيد يک نفری که ادعای پيغمبری کرده و پيش بينی می کند

تاده کردن  ميليارد دالر برای به پا ايس۵٠مصرف ده ھا ميليارد دالر در عرصۀ بازسازی افغانستان، نزديک به 

 پايگاه عساکر ٧٠٠قلمرو خود دفاع کند و با ايجاد بيش از و نيروی امنيتی اين کشور که قادر شود از خود 

، افغان و متحدين شان، سربازان و پوليس محلی در صحنه قرار گرفته، طالبان دوباره به قدرت رسيده، ئیامريکا

 از ئی عساکر امريکا- دی به گلوله ببندند و به امر پنتاگون  مربيان خود را در سطح بلن-کسانی که آموزش می بينند

 ."ترس کشته شدن توسط يک عسکر دوست افغان خود، بدون سالح نتواند تا تشناب برود

و تا ھنوز . د، البته يک احمق درجه يک تلقی خواھيد شدئير نياابا در نظر داشت اين موضوع، اگر يک ديوانه به شم

 ھا در سال ئیامريکا.  ھا تا ھمين اکنون در افغانستان شاھد آن استئیامريکا" لب و دماغق"ھم اين چيزی است که 

واشنگتن اين .  راه خروج را برايمان نشان دادند٢٠١٢ استقبال شدند ولی به بد ترين وجه ممکن در سال ٢٠٠١

م، اما بايد به وقت و زمانش ھر چند بسيار دير شده است تا با وقار و عزت آن کشور را ترک کني. جنگ را می بازد

  )۴(.ترک  کنيم

  

  :مترجم ه ھایافزود

 رسيده که در آن ٣٣رقم حمالت سبز بر آبی يا حمالت افراد ملبس با لباس نيرو ھای نظامی افغان باالی ناتو به ) ١(

  .ی دھد ھا تشکيل مئی عسکر نيرو ھای ناتو کشته شده اند که بيشتر آنان را امريکا۴٢ ، ٢٠١٢تنھا در سال 

 ئی امريکاتیدر تازه ترين خبر، مقامات تربي. اما گويا ادارات استخباراتی منطقه به ھدف خود نايل آمده اند )٢(

تصميم گرفته اند تا آن زمان که تحقيقات در مورد عساکر تازه استخدام شدۀ افغان تکميل و مشخص نمی شود، آنان 

 خبر بدون شک محفل جشن و سرور در دفاتر و پايگاه ھای با اين. ندزبه آموزش اين عساکر مبادرت نمی ور

  مخالفان حضور ناتو برپا شده است

 بلند ٣٣ را از پا درآورده است که رقم حمالت را به ئیدر تازه ترين رويداد يک عسکر افغان دو سرباز امريکا )٣(

 . رسانيده است۴٢برده و تعداد کشته شدگان عساکر ناتو را به 

  ت سبز بر آبیانگيزۀ حمال)۴(

 در افغانستان، حمالت افراد ملبس با لباس نيرو ھای امنيتی افغان باالی ئیھر چند به گفتۀ مقامات نظامی امريکا

عساکر اشغالگر در آن کشور يک معضل پيچيده و مبھم است و اين مقامات تالش دارند تا داليل آنرا دريابند اما 

   آن را بر شمرداساسی چند اما منحيث يک افغان به سادگی می توان داليل
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. افغان ھا در ھر حالتی که باشند حضور نيرو ھای خارجی را در کشور خود به ديدۀ خوب نمی بينند .١

حاال مھم نيست که اين خارجی ھا به کدام . گذشته و تاريخ افغانستان کامالً شاھد و گواه روشن اين مطلب بوده است

 از نقاط ی آنان بايد درک کنند که فرھنگ، سنن و رسم و رواج ھا در بسيارداليلی در اين کشور قرار گرفته اند،

اما افغان ھا به . مثالً در اسالم نگفته است که يک زن بايد چادری بپوشد.  ازدين داردیترافغانستان جايگاه باال

ما در بعضی از نقاط اسالم نگفته است که زن بايد از کاکای خود روگير باشد ا. روی زنان خود چادری می اندازند

افغانستان يک مرد به زن خود امر می کند که نبايد در برابر کاکای خودش که دوران کودکی اش را سپری کرده 

. پس رسم و رواج ھا و آن ھم با بد ترين شکل ممکن آن در افغانستان جايگاه بلندی دارد. است، حضور يابد

که شواھد روشنی در  در حالی. و وقار افغان ھا ارج گذارندخارجی ھا بايد به رسم و رواج ھا، فرھنگ، عزت 

يند به تحقير آ ھا ھميشه افغان ھا را به ديدۀ تحقير نگاه کرده و با الفاظ نا خوش ئیدست است که مخصوصاً امريکا

صاً  ترين داليل گلوله باری افغان ھا عليه عساکر اشغالگر مخصواساسیيکی از . و توبيخ افغان ھا پرداخته اند

 ھا تالش ھم نکرده اند تا در فاصلۀ زمانی يازده سال ئیامريکا.  ھا و انگليس ھا ھمين موضوع بوده استئیامريکا

 .حساسيت ھای افغان ھا را درک کنند و يا بخواھند حد اقل در برابر اين حساسيت ھا قرار نگيرند

به مثابۀ ر صفوف نيرو ھای امنيتی افغان دليل دوم را می توان نفوذ پاکستانی ھا و ايرانی ھا  را در کل، د .٢

بدون شک که ادارات استخباراتی خارجی جھت به دست آوردن منافع خود شان در داخل . يکی ازداليل دانست

ی ھم ادارۀ پوشالی کرزی در فاصلۀ زمانی يازده سال نتوانست و يا ئاز سو. نيرو ھای امنيتی افغان فعاليت  دارند

امروز ھر کسی که به لسان پشتو صحبت کند و يا ھم . ستی از ھويت افغان را ايجاد کند درصيھم نخواست تا تشخ

 افغان بودن را کرده و به یدری فارسی تکلم کند می تواند با فساد گستردۀ موجود در ادارات دولتی افغان، ادعا

می باشد و فقدان " اجيری "ی ھم ساختار اردو و پوليس، ساختارئاز سو. سادگی به منافع و اھداف شان دست يابند

 . درست نيز دليل ديگری از اين حمالت بوده می تواندئیامر پذيری و امر فرما

نفوذ طالبان که خود نيز از جملۀ خود فروختگان پاکستان و ادارۀ استخبارات نظامی آن کشور می باشند و  .٣

فيصدی کمتری را در اين گونه حمالت جنگ امروزی آنان بر مبنای دين و يا ھم آزادی کشور استوار نمی باشد، 

 ابراز ن و زنان به قتل رسيده اند، طالباديده شده است حمالتی را که در آن تعداد بيشتری از اطفال. دارا می باشد

تا به حال روشن نشد که در حمله بر اعضای پارلمان افغانستان در فابريکۀ قند بغالن که . وليت کرده اندؤعدم مس

کدام نيروئی  طفل کشته شدند، ۶۵ نفر ديگر به شمول ١٣۵ کميتۀ اقتصادی ولسی جرگه، ھمراه با اعضای

ه وضاحت روشن شده است که آنان بدون شک که در اين حمله طالبان دست داشته اند اما ب. مسؤوليت داشته است

د ھمانا انتحار کننده روفقط کسی که در اين ميان چيزی به دست نمی آ. وليت اين حمالت را بر عھده نمی گيرندؤمس

دو ھفته قبل قاری يوسف احمدی و يا ھم ذبيح هللا مجاھد يکی از . است که جانش برای ھيچ از دست می رود

 در واليت خوست انجام داده ئیسخنگويان طالبان ادعا کردند که افراد آنان حمالتی را باالی پايگاه عساکر امريکا

که سه بم در داخل يک مسجد باالی نمازگزاران، حين ادای نماز صبح  يناند، اما حقيقت چيزی ديگری بود و آن ا

 . پرتاب شده بود که اکثريت آنان کسانی بودند که يا در کمپ و يا ھم در بازار خارج از پايگاه کار می کردند

ست به اين مسايل روشن می سازد که طالبان به نام دين جھاد و اشغال به اصطالح کشور شان توسط خارجی ھا د

 کاری مرد ھا و زنان و ريش گذاشتن ھای زور زورانه را باالی ه لت و کوب و درزمانیسالح نبرده و فقط چون 

افغان ھا تحميل کرده بودند، اکنون باز ھم می خواھند به ھمان قدرت پوشالی خود دست يابند و گرنه برای آنان نه 
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ن که روز ھای تمام در نتيجۀ حمالت انتحاری آنان کشته می اين کشور، نه زنان، نه مردان و نه اطفال بی گناه آ

  .ھيچ يک اھميتی نداردشوند، 

 ھا و خارجی ھای متحد آن بايد و شايد به يک حقيقت پی برده باشند که تا زمانی در اين کشور می ئیو اما امريکا

بدانند ھر . آنان قرار نگرفته اندتوانند محفوظ بمانند که در برابر باور ھای فرھنگی، مذھبی و رسم و رواج ھای 

 ].ديگر به گفتۀ نويسندۀ اين مطلب زمان گذشته و وقت رفتن است[، ندزمانی که در برابر اين حساسيت ھا قرار گرفت
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