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 چيزی را که من به گوردن براون گفتم: اشداون
 بخش اول، دانيال کورسکی: گزارشگر

 
پيدی اشداون در باره افغانستان سخنرانی نمود  او در ) انگليس(چندی قبل در حاشيه کنفرانس حزب لبرال ديموکرات 

باره يادداشت سری ای صحبت کرد که در ماه مارچ به گوردن براون صدراعظم انگليس فرستاده اين سخنرانی در 
 .در آن وقت احتمال آن وجود داشت که اشداون به حيث نماينده ملل متحد به کابل برود. بود

ن گرامی تقدم ی اشداون وجود دارد، ترجمه متن آن به فارسی تقديم خوانندگا اي که در نامه بخاطرنکات بسيار عمده
 :می گردد

  "آيا می توان در افغانستان هنوز برنده شد؟"
وزير (در ماه دسامبر سال گذشته که فکر می کردم شايد به افغانستان بروم، يادداشتی به گوردن براون و ديود ملبند 

من به آنها . توانيم چيستمی خواستم آنها بدانند که حد اقل چيزی که ما در افغانستان کرده می . نوشتم) خارجه انگليس
 :مطالب ذيل را گفتم

افراد و نه اراده بين المللی نيرومند داريم که بتوانيم افغانستان را  ما در افغانستان نه عسکرکافی ، نه منبع مالی و" •
 خود  سال گذشته بوده کامًال بيرون کنيم  در افغانستان تفنگ، مواد مخدر و قبيله گرايی نقش١٠٠٠از آنچه کی طی 
حتی اگر ما اين چيز ها را به قدر کافی می داشتيم، اين چيز های را برای يک مدت طوالنی مثًال . را بازی کرده اند

 . سال و يا بيشتر از آن، در اختيار نمی داشتيم تا هدف تغيير دادن طبيعيت افغانستان را بدست آورده بتوانيم٢٥برای 
 سال آينده تعداد سربازان و ميزان کمک خارجی به افغانستان در بهترين ١٠ تا ٥اين احتمال وجود دارد که طی  •

شرايط آن به نصف ميزان امروزی باشد  جامعه بين المللی اوليت های ديگر خواهد داشت و افغانستان در صدر 
 .آجندای آن قرار نخواهد داشت

ستانی شکل دهيم که بتوان آن را با منابع بدين ترتيب وظيفه کنونی ما اين است تا کار های خود را برای افغان • 
 . کمتری اداره نمود

 :اين افغانستانی خواهد بود که در آن •
نقش تفنگ نسبت به صندوق رای گيری برجسته تر خواهد بود و اين مطلب در جنوب اين کشور بيشتر صدق می  -١
 .کند
وه غربی، هنوز وجود خواهد داشت، به صورت تنش ميان اداره به شيوه ديموکراسی قبيلوی و ديموکراسی به شي -٢

شيوه قبيلوی نسبت به اداره رسمی پر نفوذتر است مگر اين که ما راهی برای ترکيب سودمند هردو . خاص در جنوب
 .پيدا کنيم

 . جنگ ساالران، به صورت خاص در جنوب، بخشی از سيستم اداره را تشکيل خواهند داد  -٣
 . در جنوب، بخشی از زندگی و اقتصاد مردم خواهد بودمواد مخدر، به صورت خاص -٤ 

 . در نظام دولتی فساد عميقًا ريشه خواهد داشت٥ -
اين به آن خاطر است که .  طالبان هنوز به حيث يک نيروی نظامی وجود خواهند داشت مخصوصًا در جنوب -٦

. فظ کار اسالمی و قومی پشتون ها استشورش در اين جا به خاطر القاعده نه بلکه به خاطر باور های عميقًا محا
بسياری از مردمان محلی طالبان را ترجيح می دهند، اگر چه طالبان با آنها و نيرو های خارجی برخورد نا پسند می 

  .کنند و لو که اين نيرو های برای شان کار های خوب انجامی دهند
 . کنيم، اما آنها را نابود کرده نمی توانيماگر ما موفق شويم تنها می توانيم اثرات چيز های فوق را کم •
پيشرفت در جهت تضعيف شورش به يک ستراتيژی دو بعدی نياز دارد  در بعد نظامی ما بايد در مورد حمله به  •

آنها بايد اين موضوع را . ساختار های نظامی آن ها با بی رحمی عمل نموده حتی با قبول خطر تلفات غير نظامی
نچه را که برای شکست دادن شان الزم است انجام می دهيم و اين کار را محدود به زمان نمی درک کنند که ما آ

در برخورد با . در بعد سياسی بايد در مورد راه های بديل بهبود زندگی افغانها توجه دوامدار داشته باشيم. سازيم
 .عمل نمائيم" پوليس مهربان"شيوه و در برخورد با کسانی که شورشی نيستند به " پوليس خشن"شورشيان به شيوه 

نقش کليدی دارد  اما شيوه حکومت بايد ماهيت افغانی داشته و توقعات در ) حکومت(در بعد سياسی شيوه اداره  •
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کم وعده دادن و کار بيشتر کردن يک فضيلت اخالقی درخشان است، ولی بر . مورد در محدوده واقعيت ها باشد
پس ما بايد اين هوس را که افغانستان را به يک .  عمل نکردن جرم اخالقی می باشدعکس وعده دادن و مطابق به آن

. کشوربا اداره سالم، آگاه از مسايل جنسيتی و پابند به حقوق بشر به معيار های اروپايی مبدل می کنيم از سر دور کنيم
يم و سبب تلف شدن امکاناتی می گردد داشتن چنين هوس توقعاتی را باال می برد که ما توان برآورده شدن آن را ندار

آورد  داشتن دولتی با اداره بهتر در محدوده چيز های قابل دست. که بهتر است در جای ديگر از آن کار گرفته شود
   .قرار دارد

نند نها افغان ها می توا. در بعد نظامی نيز ما بايد اين مطلب را درک کنيم که ما شايد موفق به شکست طالبان نباشيم  •
ما نمی توانيم مردم را به اين . در شرايط فعلی، به خصوص در جنوب، مردم آماده به اين کار نيستند. اين کار را بکنند
مردم در اين مورد در زمان انتخابات خود شان تغيير نظر خواهند داد، نه در وقتی که مورد نظر ما . کار مجبور کينم

 اين است که به آنها فرصت داده، و در جايی که ممکن باشد به آنها کمک بهترين کاری که ما کرده می توانيم. هست
  .کنيم و در مورد آينده اميد وار باشيم

  .دهد داشتن آرزوی بيشتر از آنچه که در باال از آن ياد آورد شديم ما را به ناکامی سوق می •
راه انداخته اند و هنوز از آن پشتيبانی می بازگو کردن اين حقايق سياست مداران و مردمی را که اين پروسه را به  •

  .کنند، متعجب خواهد ساخت، ولی تعجب آن ها از اعتبار اين حقايق نمی کاهد 
بدين ترتيب يکی از وظايف ما اين است که به آرامی توقعات را در دنيای غرب پائين آورده و آرزومندی ها را به  •

نيم  يقينًا که اين کار مشکل خواهد بود و به آنهايی به انجام آن همت ساحه آن چه که قابل دست آورد است باز بگردا
  .بگمارند به نظر نيک ديده نخواهد شد

اما ما يک چيز را بدست آورده ايم و با مهارت و تخصيص بی رحمانه منابع بايد بکوشيم تا اين دست آورد را حفظ  •
 اين است که ما از جهادی های اسالمی اين فرصت را کنيم، حتی در صورتی که منابع بيشتر محدود هم شوند  آن

.  سپتامبر در امريکا را طرح و عملی کنند١١گرفتيم که بتوانند از خاک افغانستان حمالت مشابه به حمالت 
جنگجويان وابسته به جهادی های اسالمی شايد در حمالت نظامی در افغانستان سهيم باشند، اما آن ها از افغانستان 

اين نوع فعاليت ها اکنون در آن سوی مرز . حيث پايگاه استخدام و آموزش جنگجويان خود استفاده نمی کنندديگر به 
  .در پاکستان صورت می گيرد

  .بناءًا با در نظر داشت امکانات موجود، هدف واقعگرايانه پيروزی نه بلکه محدود کردن است •
. ش نشده بلکه به ميزان انجام کار بهتر پيمايش می گرددپيروزی ما به ميزان انجام کار ها به طرق ديگر پيماي

همچنين پيروزی به ميزان شکست نهايی جهادی ها اندازه نگرديده بلکه به ميزان فرصت ندادن به آنها برای استفاده 
ا ال اقل شدن اين دو هدف کار آسان نيست؛ ام بر آورده. از خاک افغانستان به حيث پايگاه عملياتی آنها اندازه می شود

  .قابل دسترسی می باشند
  )ياد داشت به گوردن براون(پايان 

  
در . طی يک سال گذشته در افغانستان تحولی رو نما نگرديده تا سبب شود من اين تحليل را مورد بازنگری قرار دهم

گير می واقع هر تحولی که طی اين مدت صورت گرفته من را نسبت به زمانی که اين مطالب را نوشتم بيشتر دل
ست که ما دست آورد هايی را که در افغانستان داشته ايم ناديده بگيريم؛ زيرا اين دست آورد اين بدان مفهوم ني. سازد

که در ) انگليس (ها قابل تذکر اند، اگر چه دست آورد ها در سطح بسيار پايان تر از اظهارات خوشبينانه وزيران 
  :بازگشت از سفر شان به زبان می آورند، قرار دارند

  دست آورد ها
آنها مناطقی را از کنترول طالبان . انگليسی عليه طالبان در واليت هملمند پيروزی هايی بدست آورده اند عساکر  •

خارج ساخته و طالبان را مجبور نموده اند تا تکتيک های خود را تغيير داده به حمالت انتحاری و استفاده از بم های 
  .خود ساخته رو بياورند

 برای تلفات نيرو های ٤٠افراد يک تراژيدی است، به صورت عموم رقم تقريبی در حاليکه تلفات انسانی برای  •
  .ائتالف بين المللی برای چنين يک عمليات رقم بسيار پائين است 

طالبان نتوانسته اند به يک حرکت مردمی تبديل شوند و تعداد اندکی از مردم افغانستان عالقمند اند تا بار ديگر  •
  .کنند طالبان بر آنها حکومت 

  .دسترسی به خدمات صحی و تعليمی نسبت به گذشته بيشتر گرديده است •
  .پول افغانی ثبات خود راحفظ کرده است •
  .شبکه راه های اسفالت شده در حال گسترش است  •
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  .در حال توسعه می باشد ) تی. آی(زير ساخت های تکنالوژی معلوماتی  •
  .ظهور است يک سکتور جديد تجارت های کوچک در حال  •
  .آزادی بيان به صورت نسبی وجود داشته و مطبوعات آزاد موجود است •

مشکل در اين است که اين دست آورد های مثبت به مراتب کم وزن تر از . همه اين ها دست آورد های مثبت اند
  .انکشافات منفی اند

 مشکالت
 واليت حضور داشته و امکان اين که اين ٧ها در اگر چه تسلط فزيکی طالبان بر هلمند ضعيف تر شده است، اما آن •

در . اين فقط بخشی از مشکل است. مناطق در آينده قابل پيشبينی از تسلط آنها کامًال خارج شود بعيد به نظر می رسد
های  گزارش. نه واليت ديگر طالبان و همپيمانان شان کنترول قابل مالحظه داشته و و يا گاه گاه بر آنها تسلط می يابند

 حکايت می کند و ساحه نفوذ شان ٢٠٠٧اخير از سوی موسسات کمک رسانی از توسعه ساحه نفوذ طالبان در سال 
  .در حال گسترش است

حمالت انتحاری در سال .  به بعد ارزيابی می گردد٢٠٠١وضعيت امنيتی اکنون بد تر از هر وقت ديگر از سال  •
 در صد افزايش داشته ٦٠٠ در حدود ٢٠٠٥ی داد و نسبت به سال  در صد افزايش را نشان م٢٧ بيشتر از ٢٠٠٧
 تن می رسيد که از جمله ٨٠٠٠ تعداد کسانی که در جنگ جان خود را از دست دادند به ٢٠٠٧تنها در سال . است

 کارمندان موسسات کمکی ٨٩همچنين .  تن شان کارمندان موسسات کمکی بودند٤٠ تن شان افراد ملکی، ١٥٠٠
وضعيت در پايتخت و .  از منسوبين پوليس ملی کشته شده اند٧١٠طی شش ماه اول سال جاری . نداختطاف شد

  .تعدادی از واليات در اطراف کابل بد تر شده است
  .سفر از طريق زمين خطرناک گرديده است •
و ) ميثاق لندن(انستان المللی بتواند قسمت بيشتر اهداف تعين شده در ميثاق افغ توقع آن برده نمی شود که جامعه بين •

ميثاق افغانستان و ستراتيژی انکشاف طرح هايی اند برای چگونگی . ستراتيژی توسعوي افغانستان را برآورده سازد 
پس بايد حق اولويت به حفظ دست آورد ها داده شود تا به دست آورد های . رسانيدن کمک بين المللی به افغانستان

 .جديد
 .مت در حال افزايش است و تسلط حکومت بر خارج از کابل رو به ضعف نهاده استفساد در داخل نظام حکو •
در حاليکه اکثريت مردم هنوز طرفدار حضور نيروهای خارجی در افغانستان اند، اين پشتيبانی بسيار شکننده است   •

 مشکل است که آن را از تجارب خود در جاهای ديگر در يافته ايم که وقتی اين حمايت رو به کمی بگذارد، بسيار
   .متوقف ساخت

 غير نظامی کشته ٩٠ اگست که به اثر آن به ادعای دولت افغانستان ال اقل ٢٢حوادث شبيه حمله هوايی امريکا در  •
  شدند، وضعيت را بد تر می سازد 

لب ها و انديشه ها المللی، که از وقوع چنين حوادت در جنگ بر سر تسخير ق اين طالبان اند، نه نيروهای ائتالف بين •
  .بهره خواهند برد 

يکی از رهبران رهبران طالبان گفت، غربی ها شايد ساعت را در اختيار داشته باشند، اما طالبان وقت را در اختيار  •
   .دارند

آنها گمان می کنند . يک تعداد زياد افغان ها به اين باور شده اند که شايد گفته های اين رهبر طالبان درست باشد
  .جنگويان دستار سياه طالب نسبت به ما نيروی باقی ماندن طوالنی تر را دارا می باشند

عالوه بر آن تعدادی از متخصصين امور انسانی از آن بيم دارند که سال سرد امسال يکجا با خشکسالی و باال رفتن  •
  .ان گردد نرخ مواد غذايی ممکن باعث ايجاد بحران بشری در کشور در ماه های آينده زمست

ما وقت کافی برای بهبود وضعيت در اختيار . به صورت خلص بايد گفت که وضعيت در افغانستان بسيار وخيم است
اما . در اين سخنرانی من بر روی اين مسئله تمرکز می کنيم که چطور می توانيم از وخامت اوضاع بکاهيم. نداريم

 چگونه به اين وضعيت رسيديم، زيرا فهميدن اين موضوع ما را قبل از آن اظهارات مختصری دارم در مورد اينکه ما
 .کمک می کند تا بدانيم بعد از اين چه واقع خواهد شد و از تکرار اشتباهات گذشته ما را مصئون می سازد

  :برخورد ما با قضيه افغانستان متأثر از عوامل ذيل بوده است
  اشتباهات گذشته

 . پالن، نه فقط برای جنگ، بلکه برای اعمار صلح که بعد از آن می آيدناکامي کامل از درک ضرورت داشتن •
همچنين ناکامی کامل جامعه بين المللی از درک و اهميت همآهنگ سازی، با يک صدا سخن گفتن و داشتن فرد  •

  .واحد برای رهبری کار ها 
اين موضوع بايد ما . رور بوده استافغانستان قبرستان امپراطوری های مغ. سطح باالی فراموش جمعی از تاريخ  •
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  ٤از ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  .را از سستی و کم توجهی بر حذر می داشت
سطح پائين نيرو های نظامی و کمی کمک های خارجی قابل تاسف  افغانستان بسيار دشوار تر از يگوسالويای  •

  .سابق است
و مقدار کمک ما برای هر نفر  برابر افغانستان ٢٠اما ما در مقايسه با بوسنيا تعداد عساکربر نفوس ما در آن کشور 

شما نمی توانيد با پول اندک کشوری چون افغانستان را اعمار مجدد کنيد و اگر موضوع . پنجاه برابر افغانستان بود
  .اين باشد که شما پول کافی نداريد، بهتر است از اول اقدام به چنين کاری نکنيد

اين اهداف شامل تشکيل يک حکومت واحد به شيوه . ه بود شماری از اهداف تعيين شده غير عملی و بلند پروزان •
غربی طی چند سال محدود در کشوری بود که طی سی سال جنگ را به تجربه گرفته و در فرهنگ قومی و قبيلوی 

  . قرن غوطه ور بوده است٣٠که بر اساس انتفام کشی و اختالف استوار است شايد برای 
 .آن در دولت سازی وامنيت خود کفا و دوامدار به خاطر تعقيب افراد القاعدهبی توجهی اوليه امريکا و متحدين  •
غربی نه، بلکه  ناکامی در درک اين موضوع در مراحل اول که برای شکست طالب های بهترين نيرو قوت نظامی •

  خود افغانها می باشند 
هان شان با طال به جای توجه جدی به ترجيح دادن به جذب افراد آغشته به فساد و نيرومند از طريق پر کردن د •

  برقراری حکومت قانون 
  در واليات و –توجهی به نيرومند ساختن دولت در جای قابل اهميت  تمرکز اصالحات دولتی در کابل و بی •

  .ولسوالی ها 
  .برنامه های کمکی نا منظم، نا همآهنگ، بی هدف و پر ضايعه •
  

 
  ادامه دارد

 
 

 
 
 
 
 
  
 


