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  دوگ بندو: نويسنده
  کبيرزاده. داکتر م: مترجم
٢٠١٠-٢١-٠٧  

  
  :يس جمھور اوباما ميگويدئر

 ؟ھستيمافغانستان  درچرا  ما 
  

  
ت يل، رييمايکل س وری ئ ی حزب جمھ ه مل ه س کميت ن اواخر ب ان در اي ه استت ورصخواھ صور گفت ل ت ر قاب :  غي

ستان ابی«افغان گ انتخ ک جن د» ي ا ميباش ت.  اوبام ات س ان ييمالحظ ديدی مي ی ش ای لفظ شاجره ھ اد م ث ايج ل باع

ولتر،  د آن ک ستان مانن وتر ھای افغان طرفداران ختم جنگ، مانند ويليم کريستول و عقاب ھای عراقی تبديل شده به کب

  .ستشده ا

دئيبارک اوباما،  ر. ل، حق به جانب بودييمايکل ست و آغاز نماي ستان از ن ا ميتوانست در افغان ا . س جمھور امريک ام

  . تعداد عساکر را در افغانستان ازدياد بخشيداز ھمين رووی خواست تا اين جنگ منسوب به وی باشد، 

  :اعالم کرد) ميراث(بيکر سپرنگ از بنياد اماکن غير منقول

  ».يدئتی اياالت متحده امريکا دفاع نمااز منافع حيا «

  کدام منافع حياتی؟

د شد يش ناپدي سيار پ ن جنگ ب ده است. توجيه اصلی اي اگزين ش اره ج ستان دوب ا . القاعده در پاک ون پانيتت امروز، لي

 ».م نفر طالب جنگی را در افغانستان داري١٠٠ تا ۵٠در نھايت، ما انتظار «: س سی آی ای ميگويدئير

رای  با اينحال، جان بولتون استدالل ميکند که طالبان والقاعده قبل از آنکه دوباره قدرت را به دست گيرند و در آنجا ب

د شکست داده شوندالقاعده پايگاھی ب د، باي االت متحده ه ب. نا نھن ر اي ا قھ ان آنھ ان از اينکه مھم ری طالب عالوه رھب

اره  آين به نظر می راضیگيخته بود، ناباالی آنھا بران٢٠٠١امريکا را در سال  اری دوب ٌد، ظاھرا نميخواھند ھمچو ک

  .تکرار شود

د رار دھن ود ق اتی خ ز عملي ستان را مرک ا افغان د ت ا ضرورت ندارن ست ھ ده و ديگر تروري ر صورتی، القاع . در ھ

ن ھم ميتوانند پناھگاه به شمار سوماليا و يم. شمالغرب پاکستان به اثبات رساند که ميتواند خانه ای مھمان نوازی باشد

ان . آيند ا ميزب ن تروريست ھ رای اي د ب ممالک ديگر يا اينکه به طور قطعی و يا ھم نيمه قطعی ناکام شده اند تا بتوانن

  .مشابھی باشند
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ه اعتب.  مشکل است تا کدام دليل ديگری برای باقی ماندن در افغانستان قياس شود ستان ب ار آيا خروج امريکا از افغان

دأاما خروج م. اين کشور صدمه خواھد زد؟ شايد وده ميتوان دازهھر . يوسانه در يک مقطع زمانی احتمالی ب ر ان  ديرت

  .خسارات بيشتری را روبرو خواھد شدبا باقی بماند، به ھمان اندازه ]در افغانستان[واشنگتن 

ه Economistۀ مجل ی ک گ داخل ورد جن ود را در م ی خ ای  نگران ای مپ درت ھ ستان ،  ق ران، پاک د اي ی مانن حل

اع به تدريج منابع و را نيز به ميان خواھد کشيدھندوستان و روسيه  ی دف ز ب ا را ني اند امريک ، چنانچه آسيب می رس

ته استھميشه چنين نموده است ه ه ب. ، ابراز داش ز ب درت ھای ھمچشم آن ني د، ق ام ميدھ ا انج عالوه ھرآنچه امريک

د، ا ه ميدھ ه شکل خشونت آميزاعمال نفوذ ادام ا ب رتفاق ه .  آنت ان مداخل ن مي ه واشنگتن در اي ود ک د ب ر آن خواھ بھت

  .نمينمود

ه البته که تبديل نمودن افغانستان به يک محل بھتر ھدف با ارزشی اس امبردهت، مجل ن ن ه اي د ک م ميگوي را ھ ی اين  حت

نظامی ۀ شمار ميآيد، اما نميشود با مداخلبه » يک وظيفه« کار بعد از آنکه به اين کشور تھاجم صورت گرفته است، 

.  نفر ميرسد١٠،٠٠٠تعداد کشته شدگان غير نظامی در افغانستان به بيشتر از . از بيرون کشور به اين ھدف نايل آمد

راد  اکثر اين افراد توسط طالبان کشته شده اند، اما ھر آنچه جنگ بيشتر شدت ميپذيرد به ھمان اندازه تعداد بيشتری اف

  .ی کشته، زخمی ويا معلول ميگردندملک

ندؤً ھا مستقيما مسئیودر اين جا امريکا ستان ميباش ات در افغان داد تلف ن تع ارچ . ول اي اه م ستل در م رال مک کري جن

ا ثابت يک به نظر من، ما رقم درشت مردم را به گلوله بستيم و تعدادی را ھم کشتيم، ھيچ « : شکايت کرد که  از آنھ

ستان سرازير شدند و » .قعی برای قوای ائتالف ميباشند که تھديد وانشد ه پاک ستان ب اکنين افغان ر از س زار نف ده ھا ھ

  . ھزار بيجا شدند٣٢٠بيشتر از

اه .  اجتماع آزادی را ايجاد نمايندتای وجود دارند که آرزومند ھستند ئھنوز ھم افغانھا در حقيقت، قبل از خلع قدرت ش

ستان از دست رفت.  سرزمين با ثبات و صلح آميزی بود ميالدی، افغانستان يک١٩٧٣در  . افسوس و دريغ که افغان

  . نمائيمءھيچ راھی باقی نمانده است که  کم از کم اين کشور را در يک وقت معين به قيمت معين، دوباره احيا

ه  نگتن نزديک ب ستان مصروف جنگ است٩واش ه در افغان شود ک ال مي انی د.   س ا وجود قرب م ب وز ھ ان ھن ادن ج

ده استئی ميليارد دالر امريکا٣۴۵ھزاران نفر و مصرف حدود  رال دي. ، اين کشور خرابه باقی مان رويجن س ئيد پيت

ستان، ۀ  اطفال و استفادبھبود زندگیاز  ده ای سياسی افغان ر، آين ا در براب ا آنھ د، ام تلفون ھای ھمراه ياد آوری مينماي

  .ناچيز به شمار ميآيند

ستانل مک کريستل، قوم جون جنرادر ماه ا در افغان ده امريک االت متح وای اي دان ق ان[ ن ان زم ه اعضای ]در ھم ، ب

ده است۵ منطقه صرف ١١۶وی اضھار داشت که از . ناتو سخنرانی کوتاھی نمود ا .  ساحه آن  امن شناخته ش  ۵تنھ

  . آن تسلط دارند ولسوالی، در دسترسی حکومت قرار داشته و مقامات به طور مکمل در١٢٢ولسوالی از 

وده ١٢٠٠منابع حقوق بشر افغانستان . حمالت طالبان افزايش يافته است اه جون يادداشت نم  مورد خشونت را در م

رود٢٠٠٢اند، که بيشترين رقم خشونت از سال  ه .  تا حال به شمار مي د ک وده ان ده شکايت نم روه بررسی کنن ن گ اي

رای . شده اندتر   و مرگبارمليتی، چندين درندهطالبان بيشتر  وقتی من در ماه می کارکنان ائتالف را مالقات نمودم، ب

د اکتر شده ان د، خطرن ام داده ان ات را انج ا عملي ا در آنج يک سخنگوی . آنھا ھوشدار دادم که بسياری مناطقی که آنھ

  ».من فکر نميکنم که ھيچکسی بگويد که ما جنگ را ميبريم« : ناتو در اين اواخر پذيرفته گفت

رد است،  ل ب ن جنگ قاب ار « ھنوز ھم، جان ناگل از مرکز امنيتی جديد امريکا ميگويد که اي ين ب رای اول ه ب را ک زي

د،  وده ان ار نم ه ک ا آغاز ب ذاری در آنج رای سرمايه گ ابع ب د و من قوای ائتالف  در آنجا با ستراتيژی درستی ميجنگن
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ستان و زيرا طالبان پناھگاه ھای خود را در پاکستان از دست  ميدھند و نيز ظرفيت ھا و تعداد اعضای حکومت افغان

  ». قوای امنيتی آن در حال افزايش است

ه چشم نميخورد زی ب د. مگر ھنوز چي ده ان اقی مان افی ب راد جنگی متحدين ناک نتی حمالت . اول اينکه، اف اصول س

یشورشيان ضرورت صف آرا شتر از ئ ه۶٠٠ بي د، ک شنھاد مينماي زار سرباز را پي نج ھ داد عساکر موجود را پ  تع

  .برابر ميسازد

د د آم اد نخواھ الم آب واب از اس ستان . ج ا پاک ار اول، آرزو دارد ت رای ب ولتن، ب ان ب ان و « ج ردن طالب ين ب در از ب

هاما اردوی پاکستان ھيچ ميلی ندارد که در ھمچو ماموريتی عالقه» . بی رحم و ظالم ، سھم فعال بگيردۀالقاعد   مندان

ستانی . يردبگسھم  ان پاک رول طالب اطق را از کنت تنھا با پرداخت قيمت ھنگفتی، اسالم آباد تصميم گرفت تا بعضی من

ه نظر ء، و چنين کاری راھم انجام دادند زيرا اين قوابيرون بکشددوباره  ستان، ب رای کشور پاک  يک تھديدی جدی ب

  .ميرسيد

د بازی اردووسيلهطالبان افغان، که مگر در رابطه با  ده ان ين امری ی پاکستان برای بيشتر از يک دھه باقی مان ، چن

ازی . صورت نگرفت ستان ب ا در افغان اسالم آباد با کمک قوای طالب پشتون، نقش دوگانه ای را بعد از تجاوز امريک

ا. نموده است يان، ناک ودن حمايت شورش رول و محدود نم ستان در کنت م جنرال مک کريستل ھوشدار داده بود که پاک

ا. ميگردد تئيکتن از غربی ھ رده گف ی پ رايم ب د ب ار ميکن ستان ک ا حکومت افغان ه ب ستان کشور« : ی ک ه پاک  يست ک

  ». ھيچکس نميداند که چه کند. جنگ، با ناتو و افغانستان استدر گيراعالم ناکرده 

ال ب دان امنيته در عين حال احتم داد کارمن اد تع ا ازدي ن آزمون ب دن نجات از اي رودوجود آم ز نمي ان ني يک . ی افغ

ا  ده امريک ارد ٢٧گزارش دفتر مفتش عمومی خاص برای اعمار مجدد افغانستان ذکر نموده است که اياالت متح  ميلي

ی و ٢٣تنھا .  را در تربيه ای اردو و پوليس ملی افغانستان، به مصرف رسانيده استئیدالر امريکا صد اردوی مل  في

  .که قادر اند به صورت مستقالنه عمليات نمايندچنان آمادگی قرار دارند  فيصد پوليس ملی در ١٢

ا وئیحتی اين رقم ھم دربيان توان ان اضافه گ وای افغ م سير )  ای آریی جآس ا(سيگار .  شده استئی ق سطوح مھ

وده استئی را در توانائینزولی و قھقرا ان . جزوتام ھای اردو و پوليس در ميدان جنگ، ذکر نم ر  در جري سفر اخي

ستان، راه خوبی « من به افغانستان،  ی افغان يکتن از افغانھا شکايت کرده گفت که ارسال نمودن به صفوف پوليس مل

  ». برای پيوستن آنھا به طالبان است

ه  د ک ی تيلگراف گزارش ميدھ ا ديل ری برخوردار است، ام رو و حيثيت بھت ستان از آب ی افغان سياری « اردوی مل ب

ه سالح بدنی دارند که با شنيدنش مو در ئايت ھاعساکر ناتو حک  راست ميشود، آنھا ميگويند عساکر افغان بی باکانان

ه کو راکت ھای خود را استفاده نموده و به صورت تصادفی آتش مي د ک وده ان شايند، در ضمن عساکر افغان اعالم نم

رار يکی از مفادات اردوی افغان . آنھا در جريان غذای ظھر گزمه نميکنند ردم ق شتر در محضر م ا بي ه آنھ اينست ک

  .نگرفته و ناکامی ھای آنھا کمتر تاثير مستقيمی روی مردم ملکی دارد

ه گفت رار دارد ک ا ق االت متحده در : پس حکومت افغانستان مخالف ادعای جو بايدن، معاون رئيس جمھور امريک اي

رال ٢٠٠٧ه در  سال ورشيان نشر شددرکتاب رھنمای حمالت عليه ش. ملت سازی افغانستان دخيل است  ميالدی، جن

رودي تئييد پيت ی « : س گف وای امنيت انون اساسی و ق ا در اساسگذاری مجدد ق ند ت اده باش د آم ا باي ه، آنھ شتر از ھم بي

د ا و خدمات اساسی، کمک نماين ا ھ ای مجدد زيربن ذاری . محلی و ھمکاری در احي ان گ ا بني ند ت ادر باش د ق ا باي آنھ

 » . آسان سازند محلی و حکم قانون را حکومتداری
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داينھا تقاضای يک حکومت افغانی را ميکندۀ ھم ، ھمچو حکومتی وجود در حاليکه  .  که قابل زيست و با دوام باش

  .ندارد

ست، .  مناطق حکومت کم تر شھرت داردور نيستند، در بسيارطالبان به صورت ويژه مشھ ام ريک، از واشنگتن پ ت

ا ميباشند.  بزرگترين مشکل ما در افغانستان، طالبان نميباشندتنھا« : مينويسد ا در . آنھا پيامد مشکالت م مشکل م

  ».افغانستان، حکومت افغانستان ميباشد

فافيت ستگی و ش ا در شاي شود ت ار. رژيم کرزی بيشتر در فساد نشاندھی مي ايمز در ب اله ۀ الس انجلس ت ان ک يک افغ

د رتببردار مينويسد که وی ارتباطات خ ات بلن ا مقام ه دست ۀ ود را ب روت نامشروع را ب ا ث وده ت ايم نم ستان ق افغان

ه « . آورد دگی نخب د، در جائيکه زن ان آنھا پايتخت افغانستان را به يک شھر خون آشام تبديل نموده ان ول ھای گ از پ

ار. غرب و مواد مخدر ساخته ميشود ا ۀ من از يک ھمدست قديمی رئيس جمھور کرزی درب يدم؛ ادع ساد پرس ھای ف

تان  ا و دوس ل ھ وی در جواب گفت که ھيچ يک از سياستمداران افغان نميتوانست بدون در نظرداشت و توجه به فامي

  .خود، برای مدت طوالنی دوام بيآورد

  :ھار نگرانی نموده ميگويندظناظرين حقوق بشر افغانستان ا

ا موجوديت حکومت أسد، و صلح پايدار تاينکه جنگ در افغانستان عليه شورشيان به پيروزی بر «  مين شود آنھم  ب

ری و »  .و رھبری موجود، يک معجزه خواھد بود دار، رھب رای صلح پاي ادی ب دی ھای بني دان نيازمن ه فق مملکت ب

  .ِحکومت قانونی، شايسته و مستقل روبرو ميباشد

شھر مارجه، . ات مارجه و قندھار ميباشد با مشکالت، عمليئیِشاھد بی جرأت شدن اياالت متحده امريکا در رويارو

زارش . مخفيگاه طالبان، در ماه فبروری توسط اياالت متحده امريکا ھدف قرار گرفت واشنگتن پوست در ماه جون گ

داد « : داد  شته ومجروح شدن تع ه و باعث ک ی در طول روز صورت گرفت تبادل آتش ميان شورشيان و قوای امنيت

دبيشتر نيرو ھای بحری ايا » .الت متحده در طول ماه گذشته گرديده است، که در تناسب ماه اول عمليات بيشتر ميباش

. »مارجه به زخم خونينی مبدل شده است« در ماه می جنرال مک کريستل با اين نظر مخالفت نمود که گفته شده بود 

  .نی و طرح ريزی شده بوددر آن منطقه تا ھنوز ھم حکومتی در کل برای کابل وجود ندارد، آنچنانکه پيش بي

محلی بود که « حتی فريدريک و کيمبرلی کاگان دو تن از جمھوری خواھان عالی رتبه خاطرنشان نمودند که مارجه 

د ده بودن ارتگر دي ده و غ د کنن وای » . ًصريحا شورشيان را حمايت مينمودند زيرا که  آنھا حکومت را تھدي ات ق عملي

ه متحدين در آن منطقه به خاطرعدم  ردمش، ب رای م ادی ب ای عدالت و خدمات بني ان جھت احي ظرفيت حکومت افغ

شتر . طور ناچيز و ضعيف صورت گرفت ه اھداف بي ا ب ده امريک االت متح م کاگان ھا استدالل ميکنند که قوای اي مھ

   .ًاما آن اھداف نھايتا در مقايسه با روند سياسی، در جايگاه دوم باقی ميماند. نظامی دست يافته اند

وده رات بييداليل کوچکی معلوم ميشوند تا در مورد تغ بين ب . وجود آمده در پالن درازمدت عملياتی در قندھار، خوش

ه  کمپاين نظامی که قرار بود در ماه جون صورت گيرد به تعويق افتاد و کمک و ھمکاری برای طالبان تا ھنوز ھم ب

ده است اقی مان ا ب ده ای قوي رو ھای  عالوهب. ًطور نگران کنن ان ني ه دوستان افغ شتار را علي اين ک ه، شورشيان کمپ

  .متحدين به پيش ميبرند

ٍباز ھم، موفقيت به حکومت داری موثر سدودي. يرد محلی ارتباط ميگ  ِ ايمز مينوي و گزارشگر الس انجلس ت : يد زوچين

ه پروژه ھای ترقی خواھانه توسط حمالت شورشيان و يا تھديدات کارگران افغان، يا ب«  م ب ا ھ دی مواجه شده ي ه کن

االت متحده . ساکنين محل از پول ستانی ھای پوليس افغان شکايت مينمايند. کلی متوقف شده اند بسياری از عساکر اي

د ان کامل ندارن ستان اطمين ن . امريکا ميگويند که آنھا به متحدين کوچک شان در پوليس و اردوی افغان رار است اي ق
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انروا.  سر ازتابستان سال آينده عھده دارشوندوليت امينتی راؤافراد مس ا فرم سياری افغانھ رای ب د، ئیب  حکومت فاس

 ۀيکتن از مقامات عالی رتب. بی رحم و ناکاره بد تر است از کنترول بی رحمانه، کمتر فاسد وکم تر ناکاره ای طالبان

دھار در سال روان: نظامی به نيويارک تايمز گفت سائل قن د م ا خود  حل و فصل ميگھر کی فکر ميکن ا ب ردد، آنھ

  ».  کرده اندحمزا

االت متحده  ر خروج عساکر اي ی ب ا از وعده ای خود مبن طوری معلوم ميشود که رئيس جمھور اوباما آماده است ت

دارد رار ن داری از وی ق ه طرف ان ب ا زم د، ام ده، صرف نظر نماي يک . امريکا از افغانستان در ماه جوالی سال آين

با .  ھا باور نکردند که جنگ کنونی، جنگ باارزشی بوده استئی فيصد امريکا۵٢اه می نشان داد که نظرسنجی درم

اتو اء ھا در قبال خروج قوئیھم نظری اروپا اه جون ن ا در نشست م اع امريک  از افغانستان، رابرت گيتس، وزير دف

شۀ قرار است تا ھم« : اعالم کرد ر سال روان ن ا، در اخي ردم م ا در راه اصلی ما، برای م تراتيژی م ه س يم ک ان دھ

  ».بيم ياقرار داشته و به پيشرفت ھای دست می

  :ِ دانشکده افسری وست پاينت گفتشاگرداندسمبر گذشته، رئيس جمھور اوباما به 

سته ای  «  ده و شاي ه واضحا  تعريف کنن تم ک ما اس ديون ش ما، من در يک ماموريت م ً به حيث قومندان عمومی ش

ردۀ  بدبختانه، واشنگتن اھداف غلط را در منطق.ميباشندخدمات شما  يش ميب ه پ االت متحده .غلطی ب افع حساس اي  من

ز تی در اين است تا نگذارد افغانستان يکبار ديگر ميدان تربي القاعده گرديده و از بی ثبات شدن پاکستان، ھمسايه مجھ

  .با سالح ذروی افغانستان، گريز نمايد

د ھدف اولی حاصل شده اس رجيح نخواھن اال ت ه احتم د، ک رار بمان ًت و ميتواند با از سر گيری مذاکرات با طالبان برق

وا الت ھ ی در صورت ضرورت از حم د، حت زول نماين اره مع ار را دوب ن ک ا اي شين ئیداد ت دون سرن ارات ب  طي

رد .ومداخله قوای خاص نيز استفاده خواھند نمود اھش در نب ه ه موجوده ب ھدف دومی ميتواند با ايجاد ک د، ک دست آي

  .منبع و عامل بزرگ بی ثباتی در پاکستان ميباشد

ود د ب د خواھ سيار ب روزی ب ه پي يدن ب دتر از آن . نرس د، ب ته باش دن را نداش ه ارزش جنگي شبرد يک جنگی ک ا پي ام

ا: طوريکه تونی بالنکلی، ميگويد. ميباشد داد عساکر امريک ه تع وایئیآنچه بديھی ميباشد آنست، ک ل  و ق تالف، قب  ائ

  .از آنکه شکست در افغانستان برای آنھا اجتناب ناپذيرشود، بايد بميرند

ا ت امريک ود را در حفاظ ه خ د توج ا، باي ت اوبام ازدئیحکوم ز س ی  متمرک شت افگن ا از دھ ازی در .  ھ ت س مل

  .افغانستان، بايد به مردم آن کشور واگذار شود

 
 


