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 ھا و امريکائی ھاحلۀ اوج درگيری ھای فرھنگی افغانمر
  

عساکر افغان کنفرانس مطبوعاتی می خواستند بشنوند، در بارۀ حمالت الی را که سه جنرال حاضر در ؤاولين س

 و افغان در اين کنفرانس خبری کوتاه خواستند در بارۀ کارکرد ھای خود به ئیندان ھای امريکاقوم. باالی ناتو بود

 . خاطر جلوگيری از حمالت عساکر افغان باالی سربازان ناتو، معلومات دھند

 با سالح دست داشتۀ ئیاز خبرنگاران افغان شکايت کرده می گويد که يک عسکر امريکاعزيزهللا فروغی يکتن 

باور دارم اگر ھمان لحظه به جای " او می گويد . که می خواست کمرۀ خود را عيار کند، نشانه گرفت خود، وقتی

 ."من کدام عسکر افغان می بود از خود عکس العمل نشان می داد

 که یحمالت.  ويزيون نورين کار می کند مشخصاً حمالت نيرو ھای افغان باالی ناتو بودھدف آقای فروغی که در تل

 را ھدف قرار داده و باعث ئی و ساير امريکائی عسکر امريکا١۵در اين اواخر به آن سبز باالی آبی می گويند، 

ی خاص اياالت متحده به  عساکر را که توسط نيرو ھاتیشده تا اردوی اياالت متحده برنامه ھای آموزشی و تربي

 .پيش برده می شد، در اواخر ماه گذشته، توقف دھد

که ترجمان رسمی اظھارات آقای فروغی را نرم تر ترجمه کرد و موضوع اتھام نشانه گرفتن اسلحه  ئیاز آنجا

  . را ترجمه نکرد، جنرال ھا بالفاصله در بارۀ مراجع صحبت نکردندئیتوسط عسکر امريکا

د که تعداد کثيری از ساير خبرنگاران افغان نيز از نحوۀ برخورد عساکر خارجی با آنھا حين داخل اوضاع طوری بو

. آنھا می گفتند که خبرنگاران خارجی به مراتب ساده تر وارد پايگاه می شوند. شدن در پايگاه آيساف خشمگين بودند

 ورزيدند که رفتار افراد امنيتی اذيت کيد میأ که بی طرفانه صحبت می کردند تئیبعضی از خبرنگاران امريکا

 .کننده بوده است

 که ئیاين جنرال بريتانيا." آغاز خوبی نداشت" بريدجنرال ادريان برادشاو به متعاقب آن به دستياران خود گفت

، که نيرو ھای ائتالف به رھبری ناتو در افغانستان شناخته می شود، واضحاً خوشحال "اشغالگر"معاون نيرو ھای 

 . نظر نمی رسيدبه
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در ضمن . جنرال برادشاو اعالم کرد که متحدين توافق کرده اند تا يک گروه مشترک ضداستخباراتی را تشکيل دھند

حضوريابی مستقيم مشاورين امور " حمالت را مورد ارزيابی قرار داده و جھت بھبودی حساسيت ھای فرھنگی 

 عسکر خارجی را طی ۴۵حمالت داخلی، که تا حال جان رقم . صورت گيرد" مذھبی و فرھنگی از اردوی افغان

 در ئیکه عساکر امريکا اين حمالت بعد از آن.  دو برابر شده است٢٠١١سال روان گرفته است، در مقايسه با سال 

 . را به آتش کشيدند، افزايش يافته است- کتاب مقدس مسلمين–پايگاه بگرام، نسخه ھای قرآن 

 نيرو ھای ائتالف را تصريح کرده گفت که اکثريت حمالت عساکر افغان باالی خارجی جنرال برادشاو، يافته ھای

اما اين را ھم گفت . تفاھم ميان عساکر به وجود آمده استءھا داليل شخصی داشته و به خاطر مناقشات فردی و سو

  .دکه يک بر چھار حصۀ اين حمالت می تواند به خاطر نفوذ شورشيان در اردو صورت گرفته باش

تمامی " که بعد تر به نشر رسيد گفت که یا نيرو ھای خارجی در افغانستان طی اعالميه هجنرال جان الن فرماند

  ."افراد تحت امر من کامالً ھر آنچه در توان دارند انجام می دھند تا اين تھديد را کاھش دھند

باشد که بايد توسط خود نيرو ھای خارجی  می - سبز و آبی–اين حمالت تھديدی است که نيرو ھای افغان و ائتالف "

  ."و افغان حل شود

 خبری حضورداشت گفت که جلسۀجنرال محمد ظاھر عظيمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان که نيز در اين 

اردوی افغانستان به خاطر جلوگيری از اين حمالت، طی اقدامی صد ھا تن از عساکر مظنون افغان را يا بازداشت 

او گفت که اين افراد به خاطر عدم ارايه دھی اسناد مکمل و ھم . از صفوف اردو برکنار کرده استو يا ھم 

او رقم . موجوديت ظن و شک در خصوص اسناد آنان و ساير بی قانونی ھا اخراج و يا ھم بازداشت شده اند

 .مشخص اين افراد را بيان نکرد اما گفت که در آينده اين کار را خواھد کرد

که   حساسيت ھای فرھنگی عساکر افغان افزايش خواھد يافت و در حالیۀ عظيمی گفت که آموزش و تربيجنرال

 را با دست خود تکان می داد گفت که اين جزوه در ميان عساکر افغان توزيع شده تا تالشی باشد به منظور ه ایجزو

  .تشويق افغان ھا به خاطر درک و فھم مختصات و خصوصيات خارجی ھا

 ھزار نفر می رسد که بيشتر آنان بی سواد اند، اين نسخه ١٩۵ند رقم عساکر اردوی ملی افغانستان اکنون به ھر چ

 ھزار ۵ صفحه بوده و حدود ٢٨ناميده می شود در " جزوه به خاطر درک فرھنگ ھای نيرو ھای ائتالف"ھا که 

 .کاپی آن چاپ شده است

شان دادن تصاوير زنان و دختران و خويشآوندان زن شان يک در اين جزوه آمده است که برای عساکر خارجی ن

شايد عساکر خارجی از . که اين کار برای افغان ھا کسر شان تلقی می شود امر طبيعی به شمار می آيد در حالی

که متوجه آن شود عبور کند و يا ھم پای خود  پھلو و يا ھم رو به روی کسی که مشغول نماز خواندن است بدون اين

 از ه ای تمام اين اعمال و حرکات نشان-  روی ميز گذاشته و با آن به سوی مردم و افراد داخل اتاق اشاره کندرا

 .توھين قصدی عساکر نمی باشد

ضر عام بينی خود را تخليه نمی کنند و اين امر توسط خارجی ھا حدر م ھادر جزوه ھشدار داده شده است که افغان

را توھين و يا  اگر يک عضو گروه ائتالف در حضور شما اين کار را انجام داد، آن. می شوديک کار عادی تلقی 

 ." ھم جرم تلقی نکنيد

 داليل اصلی حمالت عساکر افغان باالی خارجی ھا تذکری به عمل نيامده ازاما عجيب اين است که در اين جزوه 

  .است
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ندانان آن زمان ھم مورد انتقاد شديد قومه شده بود و در گزارشی که سال گذشته توسط يک دانشمند اجتماعی نگاشت

، رفتار آنان در برابر زنان، شيوه ئینظامی قرار گرفت حاکی از آن است که افغان ھا مشخصاً توسط عساکر امريکا

 .ھای استفاده کردن آنان از تشناب و ناسزا گفتن ھای مکرر آنان مورد اھانت قرار می گيرند

ر ارشد شبکۀ الجزيره می گويد که يک کاری که برای افغان ھا ناراحت کننده است، نشانه قيس عظيمی پروديوس

او می گويد که چندين بار عساکر . گيری و اشاره کردن عساکر خارجی به سوی افغان ھا به واسطۀ سالح است

يد که اين عمل حتی در او می گو.  که حتی مرمی ھم داشته است به سوی آنان نشانه گيری کرده اندیھمراه با سالح

 ."قانون ما مانند کشتن می باشد

با شکايت آقای فروغی، ھمکاران افغان او باالی شيوۀ برخوردش با يک تصوير بردار زن ابراز شک و ترديد 

آنان می گويند که او را ديده اند که حين تصوير برداری يکتن از تصوير برداران نظامی زن را با شانه تيله . کردند

آنان می گويند که او به شکل نادرستی در نزديکی آن زن قرار گرفت که اين .  است تا بتواند جای او را بگيردکرده

 .خود يک رفتار نادرست در فرھنگ افغان می باشد

  ."اشتباه از ما بود، نه از تصوير بردار زن"محمد منصوريان تصويربردار تلويزيون نور گفت 

ی گويد که ھمۀ مشکل روی محل جاگذاری کمره بود و او به من می گفت که کمرۀ اما آقای فروغی اعتراض کرده م

او گفت که به آن زن نزديک نشده و خود شخصی نمی باشد که ھمچو عمل ناپسند . خود را از کمرۀ او دور نگھدارم

 .را انجام دھد

د که ھيچ کسی يکيد می ورزأ که تبا توجه به اظھارات ارايه شدۀ  دگروال توماس کولينز، رئيس روابط عامۀ ايساف

با تفنگ خود خبرنگار افغان را نشانه نگرفته است، می گويد که آن تصوير بردار زن از ھر تھديد جنسی ممکن، 

آن تصوير بردار ھم به آن مرد گفته . آن پسر به تکرار به او نزديک می شد. "ظاھراً نگران سالح خود بوده است

را از شانۀ خود  مملو از گلوله است و به خاطری که سالح از دسترس دور باشد، آناست که متوجه باشد که سالح 

به گفتۀ رئيس روابط عامۀ ايساف، آن خبرنگار تصور کرده که آن زن او را توسط سالح نشانه . ن کرده استئيپا

 ."پيدا شدنمی دانم که موضوع نشانه گيری با اسلحه از کجا "دگروال کولينز می گويد . گيری کرده است

که  بعد از افزايش حمالت عساکر افغان باالی خارجی ھا، تمام اعضای اردوی اياالت متحده موظف اند تا ھر زمانی

 .در اطراف شان افغان ھا باشند، اسلحۀ مملو از گلوله را با خود حمل کنند

اين اصطالحی است . ر داشتندنيز حضو" افراد يا فرشته ھای محافظ"در محل کنفرانس مطبوعاتی کوتاه، تعدادی از 

 و افغان در يک محل، ناظر ئیکه اردو به آنعده عساکری اطالق می کند که حين حضور ھمزمان عساکر امريکا

  .اوضاع بوده و در صورت حمله می توانند گلوله باری کرده و حمله کننده را از پا درآورند

  

 :مترجمافزودۀ 

 که به افغانستان می روند، قبل از حضور در ئید که تمامی عساکر امريکابا توجه به مطلب فوق، بايد ياددھانی کر

موريت يک سلسله آموزش ھا و معلومات را در خصوص فرھنگ، سنن و رسم و رواج ھای افغانی به دست می أم

به دست  ساالنه پول ھنگفتی را به ھمين بھانه از حکومت اياالت متحده ئیشرکت ھا و ادارات افغان و امريکا. آورند

 در بارۀ خصوصيات قومی، مذھبی، دينی، ئی به عساکر امريکاRotationمی آورند تا با تشکيل برنامه ھای به نام 

  .و فرھنگی افغان ھا معلومات بدھند
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سوزانيدن نسخه ھای قرآن، عدم رعايت احترام به فرد، چگونگی برخورد با افغانھا، احترام گذاشتن به عنعات و 

بی، آگاھی از شيوۀ عبادات و عقايد افغان شايد و بايد از جملۀ برنامه ھای اساسی اين شرکت ھا رسوم دينی و مذھ

  . گروه ھا به حساب بيايد

لۀ حساسيت ھای قومی و مذھبی خود را به درستی برای أيده می شود، ھمين خود افغانھا مسکه د ئیاما تا جا

به نظر من اگر واقعاً عکس العمل . شود، آموزش نمی دھند ھای که جھت آموزش نزد آنان فراخوانده می ئیامريکا

ول ترويج ؤی را که مسئھا به خاطر مسايل شخصی و فرھنگی صورت گيرد، بايد در قدم اول ھمين افغان ھا

اينگونه برنامه ھا در ايالت ھای کارولينای جنوبی، کاليفورنيا و ساير شھر ھا و اياالت امريکا می باشند و ميليون ھا 

  . را به جيب ھای خود می ريزند، پاسخگو قرار داده شوندئیلر امريکادا

در اين رابطه گفتنی ھا زياد است و من تالش خواھم کرد تا مطلبی را در اين مورد نگاشته و به توجه شما 

  .خوانندگان گرامی برسانم

  ."از ماست که بر ماست"اما تنھا می توانم ھمينقدر خالصه کنم که 

  

  :يادداشت

، جھت پخته شدن بحث  آن جائی که در اين بابت، متصديان پورتال نيز در مسأله نظرات خاص خودشان را دارنداز

از ابراز آن عامدانه خود داری نموده و بيان آن را به وقت ديگری که بحث ھا اندکی پختگی و عمق الزم بيابد، می 

  .گذاريم

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  :منبع

  زير عنوان٠٨/٠٩/٢٠١٢ -  مؤرخ-"آزاد افغانستان-دافغانستان آزا" پورتال 

 

Afghan and American Culture Clashes, at Center Stage 

 


