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  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م٢٤/٠٦/٢٠٠٩،  فدراسيون رسيه،مسکو                      غوث جانباز:ترجمه
 
 

 درد سر برای اوباما
 

آرکادی دوبنوف چندی قبل در ترکيب خبرنگاران کشورهای غربی، سفری به  "وريميا نووستی"مبصر روزنامه ی 
 –به خواننده گان عزيز افغان مشاهدات موصوف در نوشته ی که در پائين ترجمه ی دری آن . افغانستان نموده است

آرکادی دوبنوف مدعی است که تالش کرده تا قضايای جاری در افغانستان . جرمن آنالين تقديم می گردد، آورده شده 
اينکه موصوف در ارزيابی … را نه از نگاه يک روس تبار، بلکه از ديدگاه يک امريکايی مشاهده و مالحظه نمايد

عينی بوده است، قضاوت را می گذاريم به خواننده گان محترم و اينک ترجمه ی مقاله با هايش تا چه اندازه موفق و 
 :اندکی کاهش

صرف ازدياد کميت قوای نظامی در : " رئيس جمهور اياالت متحده ی امريکا باراک اوباما چندی قبل اذعان نمود
اطر نشان ساخت که قصد دارد، تجارب مالک قصر سفيد همچنان خ." افغانستان باعث پيروزی ما در آنجا نخواهدشد

اتحاد شوروی و بريتانيه ی کبير کوشش کردند : "او عالوه نمود. سائر کشورها را در قسمت افغانستان مدنظر بگيرد
اظهارات فوق را ." از زورگويی و استفاده از سالح در اين کشور کار بگيرند، ولی روش مذکور کمکی به آنها نکرد

بعد از شنيدن حرفهای فوق . خاطر نشان نموده بود" نيوز ويک"ش های خبرنگار هفته نامه ی اوباما به جواب پرس
الذکر، بعضی از مفسرين را عقيده بر آن شد که گويا واشنگتن ديگر قصد ندارد قوای نظامی بيشتر را به افغانستان 

صورت گرفته بود، نمی " آن قبال هزار عسکر که فيصله ی ارسال ١٧البته چنين قصدی دربرگيرنده ی ان . بفرستد
 .باشد

در افغانستان چه می کنند و از )  کشور٤٢" جما(اينکه امريکا و متحدين ناتوی آن، در ترکيب وسيع ضد تروريستی 
کدام راه ها به اهداف خويش نائل خواهند آمد، مسئله ی است که نماينده گی رسمی امريکا در پيمان ناتو و همچنان 

امريکايی ها برای تبليغ اهداف خويش و به منظور در . اين کشور در اروپا را آرام نمی گذاردسفارت خانه های 
از خبرنگاران و مفسرين دعوت می کند تا از افغانستان ديدن " فوقتا" جريان نگهداشتن اذهان عامه ی جهان وقتا

يکی از آنای که  .گاهی داشته باشندو از موضعگيری امريکا در اين مورد آ… نمايند و در جريان حوادث کشور باشند
بايد خاطر نشان بسازم که  .چانس سفر دعوت سفر به افغانستان به او طی ماه می سال جاری دست داد من بودم

رمورد انتقاد شديد قرار دارد  وضعيت  .سياست امريکا در قبال افغانستان در کشور های اروپای بيش از هر جای دي
" تا جاييکه می توان درک کرد، ظاهرا. يدارد تا به مالحظات موجود عکس العمل نشان دهندمذکور امريکايها را وا م

وظيفه ی مذکور از نامی که به آن داده اند . وظيفه ی اصلی قوای ائتالف دول غرب در افغانستان تامين امنيت است
 :نيز پيداست

International Security Assistance Forces  
 .ين المللی جهت تامين امنيتيعنی قوتهای کمکی ب

 سال از شروع عمليات ٨مالحظات نشان می دهد که امکانات برای تامين امنيت در اين کشور با گذشت 
به طور مثال هر خبرنگار غربی که مصروف ديدار از افغانستان می باشد، . ضدتروريستی هنوز هم نهايت محدود اند

آنها همچنان در عراده جات که از طرف نظاميان  .های زره دار باشندو کاله ) پوشش ها(موظف است ملبس با لباس 
 .امريکايی بدرقه می شوند، بايد حرکت نمايند

صرف نظر از اوضاع نه چندان مناسب امنيتی، امريکايی ها از هر فرصت دست داشته استفاده می نمايند تا به تبليغ 
 . بپردازند سياست و فعاليت خويش در اين کشور

ملکی که در ولسوالی باالبلوک واليت فراه رخ  ر من به افغانستان انعکاسات وسيع فاجعه ی قتل عام افراد حين سف
 تن ١٤٠منابع رسمی افغان خبر می دادند که در اثر بمباری های طياره های امريکايی، . داد، هنوز سر زبانها بود

 . تن ديگر زخمی گرديدند٢٥غير نظامی کشته و 
 می سال جاری زمانی که ما در قرارگاه قوای نظامی امريکا قرار داشتيم، اعالميه يی مشترک  ماه٩به تاريخ 

اعالميه ی متذکره از نتايج تحقيقات مقدماتی در باره ی . نظاميان امريکايی و اردوی ملی افغانستان منتشر گرديد
وع حادثه و ابراز تسليت به قربانيان، امريکايی ها ضمن قبول مسئوليت خويش از وق. حادثه ی باالبلوک خبر می داد

روی همرفته تاکيد می کردند که علت تلفات اهالی ملکی، استفاده ی عمدی طالبان و همکاران خارجی شان از خانه 
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به گفته ی آنها طالبان از منازل اهالی باالی عساکر اردوی افغان، پوليس ملی و . ها و کلبه های مردم محل بوده است
 .آتش می گشودندقوای ائتالف 

بديهی است که استدالل مذکور به هيچ صورت نمی توانست نارضايتی و خشم افغانها را کاهش دهد، خشم و انزجار 
باميان همان واليتی است که در آن مجسمه های بی همتای . (افغانها را من حين سفری خويش به باميان احساس کردم

 سال پيش اعمار گرديده ١٥٠٠مجسمه های تخريب شده در حدود . يدند منفجر گرد٢٠٠٠بودا قرار داشتند و در سال 
  ).بودند

حين دخول به يکی از صنفهای پوهنتون ، . در پوهنتون شهر باميان، مالقاتی داشتيم با ژورناليستان جوان اين واليت
ساعدت حکومت امريکا پوهنتون باميان در اثر م  .ژورناليستان جوان افغان را مصروف آموزش زبان انگليسی يافتم

اعمار و ايجاد گرديده و به نام يکی از روسای جمهور اسبق   (USAID)" بين المللی امريکا انکشاف"و آژانس
 .اياالت متحده ی امريکا ابرام لينکولن مسمی شده است

 .می خوردند متنوع به نظر  در الماری های ديواری کتب. انترنيت فعاليت داشت. صنف درسی مملو از کمپيوتر بود
يکی از همراهان امريکايی تبار ما که نماينده ی ديپارتمنت دولتی اياالت . ورود ما به صنف باعث قطع درس گرديد

متحده ی امريکا بوده و همزمان در واليت باميان وظيفه مشاوريت والی آنجا را نيز به عهده دارد، رو به ژورناليستان 
بايد اعتراف کنم . الی که از همقطاران اروپايی خويش دارند، از آنها بپرسندجوان افغان نموده و گفت که هرنوع سو

از اين " سوالها عمدتا. زير ضربات محسوس قرار گرفتيم" ما عمال. که جواب به سوالهای افغانهای جوان ساده نبود
 :قبيل بودند

 ؟چرا امريکا و ائتالف کشورهای غرب در افغانستان نمی توانند پيروز گردند - 
پس چی فرقی ميان آنها وجود دارد؟ چند روز . افغانها را هم طالبها به قتل ميرسانند، هم القاعده و هم امريکايی ها- 

 تا کی؟...  نفر به قتل رسيدند، سال قبل در هرات، ننگرهار١٠٠پيش در واليت فراه اضافه از 
رناليست که از بلجيم آمده بود، تالش کرد و گفت که يکی از خانمهای ژو. ما زير باران سوالها و اتهامات قرار گرفتيم

نمی " را قطع کردند و اصال تحقيقات در باره ی فاجعه ی باالبلوک هنوز به پايان نرسيده اند، اما افغانها حرفهای او
ها افغانها با هيجان و شور سخنان يکديگر را نيز قطع می نمودند و در حضور امريکايی . خواستند به او گوش دهند

: من با استفاده از فرصت از همکاران افغان خويش پرسيدم. عقده های گره خورده در قلب های شان را باز می نمودند
اگر امريکايی ها افغانستان را ترک کنند، آيا افغانها به تنهايی قادر خواهند بود تا با جنگجويان طالب پنجه  " فرضا

اين يک خطا . امريکايی ها به طالبها اسلحه می دهند: لی، و عالوه نمودندب:  همه با يک صدا جواب دادند نرم نمايند؟
آيا اين مسئله يک شايعه است يا معلومات : ما که از گفته های اخير افغانها متحير شده بوديم، از آنها پرسيديم! است

وای خارجی افغانستان را الزم است تا ق. مهم نيست که شايعه است يا واقعيت دارد: دقيق؟ در جواب به ما گفته شد
اما تا زمانيکه آنها در خاک ما قرار دارند، بايد هرگونه فعاليت و عمليات محاربوی خويش را با جانب . ترک کنند

  .افغانی همآهنگ بسازند
از شامها در کابل با آشنايم که از مدت شش سال است در اين شهر در يکی از موسسات بين المللی کار ميکند مالقات  
فت که طی چند سال اخير قوای هوائی امريکا در حدود .اظهارات آشناييم بر شک و ترديد من افزودند .مودمن  ۴٠او 

بارهای حاوی مهمات نظامی و اسلحه را در مناطقی که تحت کنترل جنگجويان طالب قرار دارد، ذريعه ی  مرتبه 
. ين زمينه، اشتباهات احتمالی پيلوتان را نشان می دهدگفت که تحقيقات در ا" آشنايم ضمنا. پراشوت پرتاب نموده اند

عده يی از ناظرين به آن عقيده اند که . ولی روی همرفته بعضی از پرتاب ها کماکان سوال برانگيز باقی مانده اند
ين گويا امريکايی ها از اين طريق برای طالبهای دوست اسحله می فرستند، تا بد. بعضی از پرتاب ها عمدی می باشند

به هر حال ثبوتی برای رواياتی متذکره در ... وسيله بی اتفاقی در ميان آنها تشديد يابد و با يکديگر به جنگ بيافتند
 .دست نيست

در اين حال مامور حکومت اياالت متحده ی امريکا که ما را به پوهنتون ابرام لينکولين واليت باميان دعوت کرده 
روبحث های پر شور ژورناليست های افغان گوش می داد و حتی کوچکترين بود، کمافی السابق خاموشانه به ج

  .حرکتی نمی کرد تا سخنان ايشان را قطع کند
زمانی که قطعات محدود .  سال پيش تصور کنم٢٥من کوشش کردم صحنه يی را که همين اکنون ناظر آن بودم، در 

از خبرنگاران کشورهای غربی " قوای محدود" سياسیرياست امور . "... نظامی شوروی در افغانستان قرار داشتند
و . دعوت بعمل می آورد تا سفری به افغانستان بکنند و با پروسه ی دست آوردهای انقالب ثور از نزديک آشنا شوند

 در حضور خبرنگاران غربی انتقاد و  از آنها خويش شکر گذاری کنند، "مدافعين" اهالی منطقه به جای آنکه از
مامور موظف امور تبليغ و ترويج سياسی حکومت شوروی که در آن مالقات حضور داشت، با  ...نمودندشکايت می 

 بگويم،    راست ... .حوصله و برده باری تمام شکايات نارضايان را می شنويد و سخنی هيچکس را قطع نمی کرد
  .چنين يک صحنه را به دشواری می توان تصور کرد
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 خواهد کردبودا را چه کسی جمع آوری 
 

ی  تبار والی  باميان با مراعات نزاکت باالخره به خود جرئت داد و پيشنهاد کرد تا مضمون بحث ئ مشاور امريکا...
  .او خواست تا روی مسائل واليت باميان  صحبت شود .تغيير يابد

شته ی سخن را به اولين کسی که ر. بحث روی اوضاع و احوال باميان نيز موجب خشنودی مشاور امريکايی نگرديد
 :دست گرفت از کاستی های آتی يادآوری کرد

  در صد کمک های بين المللی به واليت باميان می رسند؛٥در بهترين صورت صرف - 
 پروژه های زير بنايی در باميان انگشت شمار اند؛- 

فاوت با گروه های کاری گروهی که از کشور زيالند جديد برای آبادی مجدد و صلح آميز واليت آمده اند، در ت -  
 .سائر کشورها فعاليتش بی کيفيت است

 در . حين ترک پوهنتون باميان، زمينه آن مساعد گرديد تا با بعضی از افغانها صحبت های خودمانی داشته باشيم
ا بی خبر اند زير" نتيجه ی اين صحبت معلوم گرديد که اکثريت مطلق آنها از اوضاع واحوال واليت همجوار کامال

 .امکان سفر به آنجا را ندارند
امنيت در اين واليت نسبت به هر جای ديگر . در باميان مدت هاست که هيچ کسی طالبها را به چشم نديده است

آنها رو های گرد و چشمان تنگ دارند و . در باميان سده هاست که هزاره ها زنده گی می کنند. افغانستان بهتر است
در حاليکه طالبهای . هزاره ها پيرو مذهب شيعه اند.   ل و چنگيز محسوب می شونداز بازمانده گان قشون مغو

  .سنی مذهب اند" افغانستان اکثرا
ويژه گی های مذکور شايد باعث آن گرديده باشد که باميان که از طبيعت گوارا و قشنگ  برخوردار بوده و در مرکز 

 . برای زنده گانی در افغانستان باقی بماندکشور قرار دارد، از آرامترين و راحت ترين گوشه ها
تصادفی نيست که والی باميان ميرمن حبيبه سرابی با عالقمندی تاکيد می کند که يکی از پروژه های دوست داشتنی  

ميرمن سرابی که مسلک اصلی اش طبابت است و با فصاحت به زبان . او در اين واليت انکشاف ايکوتوريزم است
تمويل . ی کند، از گفتگوهای خود با سرمايه گذاران جاپانی، فرانسوی، المانی و سويدنی ياد کردانگليسی مکالمه م

 .اعمار نمايند" کننده های کشور های ياد شده به وی وعده داده اند تا مجسمه های منفجر شده ی بودا را مجددا
باالی هر پارچه .  آوری شده اندپارچه های عظيم مجسمه های تخريب شده ی بودا هر يک به طوری جداگانه جمع

فقط چند سال قبل جهانيان از موجوديت اين . شماره زده شده  و همه ی آنها زير چتر سنگی کوه نگهداری می شوند
 ...عجوبه ها به حيرت می افتادند

. می باشدپروژه های عاجل ميرمن سرابی عبارتند از ايجاد سيستم مثمر آبياری زمين های زراعتی و اعمار فارم ها 
 .والی از فقر خانمانسوز در واليتش حکايتها دارد و اميدواری زيادی به کمک های بين المللی بسته است

اين امر شگفتی ندارد زيرا او يگانه والی زن . والی باميان از محبوبيت و شهرت زياد در افغانستان برخوردار است
.  ی اداره او برای ساير والی ها مثال ارزنده می تواند باشدمی توان گفت که شيوه! والی موفق  -در اين کشور است 

از ميرمن سرابی پرسيدم که آيا قصد ندارد در انتخابات رياست جمهوری خود را نامزد نمايد؟ معلوم شد که ما اولين 
 ...کسانی نبوده ايم که از او در اينباره پرسيده ايم

و همچنان نبايد از . ند حمايت سائر واليات را به دست بياوردنخير، زن در رهبری کشور نمی توا: "او جواب داد
در کشوری که هزاره ها و شيعه ها اقليت را تشکيل می دهند، محال به نظر می ... يادبرد که من يک هزاره هستم

ای رهبر هزاره ه" معاون رئيس جمهور امکان دارد، مثال. رسد که نماينده ی آنها در راس رهبری دولت قرار بگيرد
اغلی کريم خليلی  موصوف هم اکنون معاون رئيس جمهور کشور بوده و ).  برگرداننده-مطابق متن(افغانستان 

." احتمال قوی وجود دارد که در صورت انتخاب مجدد آقای حامد کرزی او نيز موقف معينيت خويش را حفظ کند
، يک زن رئيس جمهور در افغانستان هميشه برعالوه به گفته ی يکی از منصبداران کشور زيالند جديد در باميان

حادثه يی را که با صدراعظم اسبق پاکستان بينظير بوتو رخ داد، همه به خوبی به ياد . مورد هدف قرار خواهد داشت
 .او از طرف تندروها به قتل رسيد. دارند

 :سفر لورا بوش به باميان
مسما گرديده است، يکی از پروژه های نمونه يی " کيوی"م در باميان در همجواری پايگاه نظامی زيالند جديد که بنا

آمر مرکز تربيت پوليس ملی . پروژه ی مذکور مرکز آموزش پوليس ملی افغانستان است. افغانستان فعاليت دارد
ملو ديوار های اتاق کار آقای پيمان م. او ما خبرنگاران را به دفتر کارش دعوت نمود. دگرمن حفيظ اهللا پيمان نام دارد

خانم لورا بوش که لبخند وسيع بر لبان داشته و " مثال. بعضی از چهر ها در تصويرها برايم آشنا بودند. از عکسها بود
در تصويری ديگری اينبار آقای پيمان در محل تجمع سربازان با . با دگرمن پيمان در حال دست فشاری قرار دارد

 ...آقای رئيس جمهور کرزی ديده می شد
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ان خاطرنشان ساخت که در مرکز آموزشی آنها، پوليس و مستنطقين جنايی را برای جامعه ی افغان آماده دگرمن پيم
طی مدت تدريس، مضامين ذيل به   .کورسهای آموزشی کوتاه مدت بوده و الی هشت ماه دوام می کند. می سازند

ی، گزمه در خيابان ها، تالشی حقوق بشر، اخالق و طرز برخورد يک پوليس، نشان زن: محصلين تدريس می شوند
ارندويان درس اخالق و :" سخنان آقای پيمان مرا به فکر انداخت. اهالی، عراده جات و منازل آيا در  روسيه  نيز به 

ارندوی با مردم تدريس می شد يا خير؟  ...برخورد يک 
در قدم اول از . يت باميان فهميدمبه زودی علت اساسی سفر خانم لورا بوش را به مرکز تربيوی پوليس افغان در وال

در قدم دوم در مرکز حتی يکی از معلمين نيز زن می . آن اناث بوده اند!  تن١٨ تن فارغين مرکز مذکور، ٢٨٠٠
ازدواج نموده و صاحب دو .   سال دارد٢٢او . اسم معلمه ی مذکور کبرا است. باشد که به مردها نيز درس می دهد

دگرمن پيمان با مالحظه ی نزاکت که . خود داری کرد" حبت و گفتگو با خبرنگاران جداميرمن کبرا از ص. طفل است
تقسيم شويم و از خبرنگاران اناث دعوت کرد تا نزد ميرمن کبرا " پيش آمده بود، از ما صميمانه خواهش کرد تا جنسا

 .رفته و با او صحبت های داشته باشند
مردها، دعوت بعمل آوردند تا به ميدان تجمع رفته و از تمرين های در اين حال از خبرنگاران باقيمانده يعنی 

يکی از افسران مرکز . محصلين که دستگيری جنايت کاران و اوباشان را تمرين و تمثيل می نمودند، ديدن کنند
  ساله ٥٤. او ظريف نام دارد. او نزديک من آمده خود را معرفی نمود. تربيوی اگاهی يافت که من از روسيه آمده ام

ارندوی شهر تاشکند تحصيل کرده بود افسر مذکور طی حکومات ببرک کارمل و نجيب . است و زمانی در مکتب 
 .اهللا در چوکات وزارت داخله ی افغانستان ايفای وظيفه کرده بود

حين صحبت کردن فهميده می شود که زبان روسی را با گذشت زمان فراموش کرده ولی مفهوم حرفهايش را می 
شما شوروی ها چرا افغانستان را ترک نموديد، می بينيد که حاال اينجا امريکايی ها : "او از من سوال کرد. فهميدم

شما می دانيد در اتحاد شوروی : "ب آقای ظريف گفتمدر جوا". بد ستوری: "و به زبان انگليسی عالوه کرد" آمده اند؟
تعداد زيادی از شوروی ها در اينجا جان های شان را از دست . آن وقت از جنگ در افغانستان همه خسته شده بودند

نيز شروع شده  "پيريسترويکا"برعالوه کشور ما دچار دشواری های اقتصادی گرديد و سياست بازسازی . دادن
از جانب ديگر .  در مقابل فقط افسوس می کرد و با حسرت و عالقمندی از آن دوران يادآوری می کردظريف"... بود

او از افسران زيالند جديد با خشنودی و رضايت ياد آوری کرد و عالوه . شرايط کنونی نيز مورد پسند ظريف است
  .نمود که با امريکايی ها در باميان کم برخورده است

ه ی خود به خبرنگاران اناث گفت که همسرش نيز صاحب منصب پوليس است و  به  اجازه ی ميرمن کبرا به نوب
کبرا عالوه کرد که از شيوه ی ويژه ئی در حصه تدريس به . همسرش در مرکز تعليمی به تدريس مردها می پردازد

 افغان همه خطرات رسالت را اين خانم. اما جزئيات شيوه ی تدريسی اش را افشا نکرد. مردهای افغان استفاده می کند
او به خوبی آگاهی دارد که عده يی در واليت از کار او در مرکز تعليمی . که به پيش می برد، درک می نمايد

از طرف ديگر او با خرسندی يادآور شد که در واليت باميان برعالوه ی او يک خانمی ديگری نيز . نيستند" راضی"
  .به حيث افسر پوليس کار می کند

کيووين يوردان با رضايت  – )که در باميان مستقر است(اندکی بعدتر آمر قرارگاه واحد پوليس کشور زيالند جديد 
 "مثال: "او گفت. مندی به ما ژورناليستان گفت که فعاليت آنها در حصه ی تعليم دهی پوليس های افغان مثمر می باشد

ی ها، مستقالنه و به طور مسلکی آنر تحقيق نموده و دوسيه در صورت بروز قتل، پوليس افغان بدون مداخله ی خارج
دستيار آمر قرارگاه تورن گريگ ايليوت به انکشافات مثبت  در ساحه ی ". ی مربوطه را به محکمه ارجاع می نمايند

 را در عين حال کمبود کميت معلمين. کسب تعليم و تربيه در واليت باميان  و به باز شدن مکاتب جديد اشاره نمود
عبارت از عدم موجوديت امنيت " يو اس ای آی دی"مامورين دولتی امريکا و موسسه ی . مسئله ی نهايت حاد ناميد

به عقيده ی آنها، نبود امنيت تطبيق عمده ی از پروژه های انکشافی و حياتی را متوقف و يا هم بطی ساخته . است
 .است

 :احتياج امريکايی ها به روسها
گريگ ريليوت، افغانها طرفدار طالب ها نيستند، زيرا با گوشت و پوست خويش همکاری و حمايت به عقيده ی تورن 

نظاميان و . آنها مشاهده می نمايند که غربی ها مکاتب و شفاخانه می سازند. متخصصين غربی را احساس می کنند
 ی ايجاد صنعت در افغانستان و من کنجکاوی نموده از تورن ريليوت در باره. کارمندان پوليس را اموزش می دهند

: در جواب تورن ايليوت به من گفت. مبارزه با بيکاری بی حد و حصر و تباه کننده در اين کشور معلومات خواستم
اين مکلفيت . صنعتی سازی افغانستان در زمره وظايف تيم های بازسازی صلح آميز کشورهای غرب قرار ندارد"

  .ب سرمايه گذاری ها در پروژه های صنعتی کار و تالش نمايدحکومت افغانستان است تا برای جل
غربی ها در ساحات مشخص به افغانستان . روش غربی ها در تفاوت بنيادی با طرزالعمل شوروی ها قرار دارد

 کمک می نمايند در حاليکه متخصصين شورِوی در دوران اقامت خويش در اين کشور خانه های رهايشی ميساختند ،
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کمک های " به اصطالح... ها را ايجاد ميکردند و حتی کوه ها را برای اعمار راه ها  شگاف می نمودندپوهنتون
. ، در حاليکه خودشان هيچ کاری هم نمی کردند"تشکر:" افغان ها در مقابل فقط می گفتند. می کردند" برادرانه

ی مساعی متقابل را دارند و آنها را مشاورين و متخصصين غربی برعکس طرزالعمل شوروی ها از افغان ها تقاضا
ساله و يا اندکی کمتر   ٥٠يکی از عللی که عده يی از افغانهای . تشويق می کنند تا ابتکار را به دست خويش بگيرند

با وضعيت مشابه ما در نزديکی های . دوران شوروی ها را با حسرت ياد ميکنند، به نظر من در همين نهفته است
برخورديم، جايی که هليکوپتر های مربوط گارد رياست جمهوری اين کشور ترميم و نگهداری می ميدان هوايی کابل 

ترميم کاران ميانه سال  . بوده و در فدراسيون روسيه ساخته شده اند  ٨ – از مودل می " هليکوپتر های عمدتا .شوند
ونه ی مثال دگرمن غنی تاکيد می کرد به گ .از مقررات جديد و اساسنامه های نظامی کشورهای ناتو شکايت داشتند

در دوران  شوروی ها، افغان ها  به خاطر کسب تعليمات . که آموختن مقررات نو برای آنها بيگانه و دشوار است
. در حاليکه حاال همه چيز ها را بايد در ظرف سه ماه فرا گرفت. حرفوی برای چند سال به شوروی فرستاده می شدند

. ه کرد که تخنيکران جوان با مشکالتی کمتری مواجه هستند، زيرا آنها به زبان انگليسی بلد اندغنی در عين حال عالو
به دولتمردان " لطفا:" در اين حال قوماندان مرکز تربيوی پيلوت های افغان مرا مخاطب قرار داده با صدای بلند گفت

از بابت مسائل سياسی ما مجبور هستيم به خاطر روسيه در مسکو برسانيد تا با ما روابط مستقيم برقرار نمايند چون 
به ميانجيگران اوکرائينی مراجعه کنيم و پرزه ها را  )روسی(بدست آوردن پرزه جات برای هليکوپتر های شوروی 

 .از طريق کشور چک وارد افغانستان نمائيم
 :هاکی روی ريگ

ميدان هوايی کندهار که طی .  متحير ساخت"صحنه يی که من بعداز ورود به کندهار با آن برخوردم، مرا واقعا
در زمان ( سال قبل ١٠ قرن گذشته از جانب امريکايی ها اعمار گرديده بود، از سفر اخير من يعنی ٧٠سالهای 
 .تغييری نکرده است) طالبان

لبان در نيمه طا. در کندهار که پايتخت قديمی افغانستان شمرده می شود، اکثريت اهالی آنرا پشتون ها تشکيل می دهند
مال عمر که حاال بيشتر به يک عنصر تخييلی و افسانوی مبدل .  نيز در همين واليت قدعلم کردند٩٠ی اول دهه 

با درنظرداشت آنکه هيچکسی از . گرديده است، در جريان سالهای ياد شده از همين واليت طالبها را رهبری می کرد
 .زير کنترل طالبها قرار دارد" اما کندهار کمافی السابق عمدتامحل بودوباش اين مالی يک چشمه آگاهی ندارد، 

درک اينکه کندهار خارج از کنترول نيروهای دولتی افغان قرار دارد، زمانی فهميده می شود که داخل بزرگترين و 
پايگاه ". دولتی است در داخل دولت" پايگاه متذکره. مستحکمترين پايگاه نظامی آيساف مستقر در اين واليت شويد

وقتی داخل پايگاه می شويد، احساسی . خود مختار بوده و در تجريد مطلق از دنيای پيرامونش قرار دارد" کامال
فضای  داخل . روزی که ما وارد پايگاه شديم، روز تعطيل بود. در کندهار نيستيد "برايتان دست می دهد که اصال

يگانه چيزی که پارک مذکور را از سائر پارک ها . ماندپايگاه بيشتر به فضای يک پارک استراحت و تفريح می 
استراحت کننده گان چه در لباس ملکی و چه در يونيفورم های . تفريق می کرد، همانا مسلح بودن اشخاص درآن بود

 .نظامی، همه با خود اسلحه حمل می کردند
عده يی . يزا در دست، پائين و باال می رفتند و يا هم بشقاب های پ باشنده گان پايگاه کسی بوتل و يا گيالس کوکاکوال

برای خريداری همبرگر و ساسچ نوبت گرفته بودند و بعضی در گوشه های پايگاه با لپ تاپ های خويش مصروف 
در داخل پايگاه  .بودند و يا هم ذريعه ی سيستم سکايپ با اعضای خانواده و يا هم دوستان خويش گفتگو ميکردند

در اين دوکانها . صاحبان دوکان ها اهالی قريه های همجوار هستند. ی باشنده گان فعاليت داشتنددکانهای متعددی برا
پايگاه   "باشنده گان" من متوجه ی صحنه يی بودم که بعضی از. اشيا و چيزهای يادگاری به فروش می رسند" عمدتا

مشاهده ی   –  هر چيز ديگر متحير ساخت چيزی که مرا بيشتر از... حين خريداری اشيا با دوکانداران چنه می زدند
بازيگران هاکی روی ريگ يگانه کسانی بودند که . عده يی از باشنده گان پايگاه حين بازی هاکی روی ريگ بود

 .سالح های آنها در يکجا جمع آوری گرديده بود. سالح با خود حمل نمی کردند
هرکس و هرچيز را می توانستی آزادانه عکاسی . ده بودهيچگونه ممانعتی در داخل پايگاه برای عکاسی وضع نگردي

تانکهای سوخته، برديم های (امريکايی ها بسيار اصرار داشتند تا ما باقی مانده های تخنيک جنگی شوروی . کنی
به ما گفته شد که سالها قبل در . که در نزدکی پايگاه قرار داشتند، عکاسی کنيم...) منفجر شده، الری های حريق شده

 .آنجا پايگاه نظامی شوروی بود
برعالوه ی کانادايی ها، امريکا نيز طی . ماموريت اعمار مجدد و صلح آميز کندهار به کانادايی ها سپرده شده است

 مليون دالر را برای اعمار مجدد اين واليت ٢٦٦مبلغ ) يو اس ای آی دی(شش سال اخير از طريق پروگرام های 
ر داخل پايگاه کورسهای گوناگون تعليمی از قبيل آموزش قاضی ها، مستنطقين، پوليس د. سرمايه گذاری نموده است

در کورسهای مذکور با جود مخالفت عده يی از اهالی، . و حتی راننده گان وسايط ترانسپورتی پوليس براه افتاده اند
 .خانم ها نيز آموزش می شوند
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. وقعيت دارد در چه حال و احوالی به سر می برد، ما ندانستيم کيلومتری پايگاه م٢٠اينکه خود شهر کندهار، که در 
شهر کندهار فقط از نقطه ی نظر حقوقی تحت اداره و کنترل . علت آن که خبرنگاران را به شهر نبردند، هويدا است

 ظهر زمانی که گزمه های زره دار قوت های خارجی فعاليت خويش را ٢بعد از ساعت . مقامات افغان قرار دارد
يک تن . از غروب آفتاب، مالکان مطلق اطراف شهر کندهار، طالبها می شوند بعد" متوقف می سازند و مخصوصا

افغانهايی که در پايگاه صاحب " :از اتباع کشور قرغزستان که به طوری قرار دادی در پايگاه کار می کند، به ما گفت
يکی از آنها چندی قبل از طرف . پايگاه را ترک کننددوکان اند، کوشش می کنند قبل از آنکه آفتاب غروب نمايد، 

 ".طالبها به جرم همکاری با کانادايی ها زخمی گرديد
حداقل هفته دوبار . از طرف ديگر خود پايگاه نيز با وجود تدابير شديد امنيتی از مصونيت  کامل برخوردار نيست

 فرا می خواند تا از انداخت های احتمالی راکتها در زنگ خطر در پايگاه به صدا در می آيد و همه را به پناه گاهها
اندکی دورتر از . طی ماه های اخير در اثر اصابت راکتها به نقاط  مختلف پايگاه چند تن به قتل رسيدند. امان باشند

در ترکيب گارنيزون مذکور شفاخانه ی . پايگاه آيساف يکی از گارنيزون های اردوی ملی افغانستان قرار دارد
فقط دو ساعت پيش از رسيدن ما به شفاخانه ی . قعيت دارد که از سوی قوت های خارجی اعمار گرديده استمو

کودک در ميان مرگ و حيات  . يادشده، پسری ده ساله را که در واليت هلمند زخمی شده بود، به آنجا آورده بودند
غان نزديک شده بود   در پهلوی آنها  شخصی  زمانی که به نظاميان اردوی ملی اف" پسر مذکور تصادفا. قرار داشت

دکتوران معالج .  تن ديگر زخم برداشتند٢٥ نظامی کشته و ١٦در اثر خودکشی شخص مذکور . خود را منفجر ساخت
پدر پسر زخمی شده گفت که در جمع کشته شده . به خاطر نجات پسرک تمام کوشش های ممکنه را به خرچ می دادند

 .خانواده او نيز بودندگان سه تن از اعضای 
کسی . داکتران شفاخانه گارنيزيون و متخصصين کانادايی تاکيد می کردند که آنها افراد ملکی را نيز تداوی می کنند

تفکيک باشنده : "در جواب او گفته شد" آيا طالبها را نيز تداوی خواهيد کرد؟: "از جمله ی خبرنگاران کنجکاوی کرد
  ".ر استی محل از طالب بسيار دشوا

آنها با تاسف خبر دادند که فيصدی مرگ ميان : داکتران در باره ی يکی از مسائل حياتی ديگری نيز يادآوری کردند
 در صد زنهای افغان در شرايط خانه  والدت ٩٩يکی از علل در اين  است که . زنهادر افغانستان از بيشترين هاست

) يو اس ای آی دی(کارمندان موسسه ی  . تا به شفاخانه ها منتقل گردندمی کنند، چون شوهران به آنها اجازه نمی دهند
اعمار شفاخانه ی . تاکيد کردند که در پروژه های روی دست آنها اعمار شفاخانه مادر و کودک  در کندهار قرار دارد

 .مذکور به علت عدم موجوديت امنيت معطل گرديده است
 ديويد هوک پيروزی فعاليت قوت های بين المللی را در افغانستان در معاون قوماندان ساحه ی جنوب آيساف جنرال

  :صورت تعميل عناصر آتی می داند
 ايجاد شرايط مناسب برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی؛-١
 احيای مجدد اردو و پوليس ملی افغانستان؛  -٢
  .ت مستقالنه کشور خويش را اداره نمايندو باالخره ايجاد شرايطی که افغانها بتوانند به صور  -٣

موضوع " :او جواب داد" نظر شما در مورد مذاکرات با طالبها چه است؟: "خبرنگاران از جنرال هوک پرسيدند
جواب ." مذکور به ما ارتباط ندارد، اين مسله ی است سياسی و در اين باره بايد حکومت افغانستان تصميم بگيرد

 .ودجنرال کوتاه و قاطع ب
از   – جيم باتون   –هنگام اقامت در کابل، مالقاتی داشتيم با معاون قوای آيساف، جنرال سه ستاره يی بريتانوی 

 :موصوف سوال های ذيل صورت گرفت
آيا تفاوت ميان طالب های افغان و القاعده وجود دارد؟ آيا شما خبر داريد که محبوبيت شما در ميان افغان ها به دليل "

البها رو به نزول است؟ آيا شما آگاهی داريد که در صورت خروج قوای خارجی، جنگ در اين کشور جنگ با ط
اين که محبوبيت ما در ميان افغان ها کم شده باشد، من : "جنرال آيساف با قاطعيت و صراحت گفت" خاتمه می يابد؟

ر و مسعود با يک ديگر می جنگيدند و شما خوب می دانيد که هنوز هيچ طالبی وجود نداشت مگر حکمتيا. خبر ندارم
اگر چه حق بطرف جنرال بريتانوی است ولی بايد بخاطر داشت که راز ." هزاران افغان را به قتل می رساندند

محبوبيت و پيروزی طالبها در مراحل اول در ميان افغان ها در آن بود که آنها توانسته بودند خونريزی را توقف 
 .دهند

 :درد سر اوباما
اوضاع  ":به گفته ی فرنسيس ريکودونی .  شرايط کنونی هر چيزها همزمان هم پيچيده و هم ساده به نظر می رسنددر

هر روز الی شش نظامی و پوليس افغان کشته می شود، اما در عين حال انکشافات  . در اين کشور بسيار بغرنج است
حيای اردو و پوليس افغان از اهميت حياتی برای اين شکی نيست که ا ".اميدوار کننده را نيز می توان مشاهده کرد

کشور برخوردار است ولی بايد به خاطر داشت که امکانات دول غرب در پروسه ی ايجاد آنها نمی توانند اليتناهی 
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حساسيت در مقابل نظاميان خارجی در اين کشور . امريکا و متحدينش افغانستان را باالخره ترک خواهند کرد. باشند
مناطق جنوبی افغانستان را نمی توان با . می يابد و وضعيتی را که ما در کندهار ديديم، مثالی است برای آنشدت 

قسمی که ديده می شود، چگونگی طرح ريزی . تو گويی در دو دولت مختلف  قرار داشته باشی. باميان مقايسه کرد
آنچه که من حين . ره ی اوباما مبدل گرديده استستراتيژی بيرون رفت از افغانستان امروز به يک دردسر برای ادا

مرا به اين ) البته من اذعان می کنم که به عمق همه قضايا نمی توانستم پی ببرم(اقامت کوتاهم در افغانستان ديدم 
. نتيجه گيری می رساند که امريکايی ها را نبايد تحريک و تشويق کرد تا به طور عجوالنه، افغانستان را ترک کنند

الزم است تالش های همه جانبه به خرچ داد تا . اقب چنين يک خروج برای همه ی جوانب نهايت منفی خواهد بودعو
در اين راستا بايد از تغييرات مثبت که در اذهان و سياست . در سرتاسر افغانستان مصالحه ی ملی صورت بگيرد

آماده گی خويش را بعد از سالها  برای  گفتگو  با " روسيه رسما. دولتمردان روسيه به وجود آمده است يادآوری  کنم
 .ابراز داشته است –پشتونها  –قوم اکثريت  در اين کشور 
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