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 صادرات قتل ها
»اشغال افغانستان اسان است ولی نګهداشتن آن دشوار است «   

 
امريکا بدون داشتن و يا ساختن دشمن يک کشور بی هدف و . اين يک حقيقت آشکار است که امريکا به دشمن نياز دارد 

ر کموني. بی مفهوم است رفته است ، ا ر اتحاد شوروی امروز مرده است جای آنرا القاعه  زم رفت، تروريزم بجايش ا
ر امريکا در مناطق دوردست با کدام رژيم ظالم يکجا شود ويا يک رژيم دست نشانده را توليد . امد حقيقت تلخ اينست ا

ذير آنها را  شورشيان « ونصب کند ، مخالفين آن خواهی نخواهی دست به مقاومت خواهند زد که در آنصورت امريکا نا
ب خواهند کرد ، بر ضد آنها کمک نظامی خواهند فرستاد تا بدينوسيله سه هدف عمده را خطا» تروريستها « ويا » 

:حاصل نمايند   
را در همانجا مصروف نګهداشته واجندای خود را به پيش می برند ،» شورشيان و تروريستها  « -الف   
يدارند ،  اين دشمنان را از قلمرو امريکا و يا از منافع خود در ساير نقاط دور نګهم-ب   
خود از سرنګون شدن نجات ميدهند ،)  استخباراتی - مالی-نظامی(   ديکتاتور ويا رژيم دست نشانده را با تمام قوت -ج   

در پيشاپيش همه در حرکت بوده ، رفقای شان همانند  ورا  آنرا » ! آهسته بروی تروريزم « بدينګونه امريکا با خواندن 
همراهی نموده و همه با دهل و نقاره از جاده های کشور های اسالمی رژه می روند در عقب با تکرار کسر ويا مصرع 

. 
رديد؟ سه عوامل عمده وجود دارد که عبارتند از  ولی سوال اينست که مقاومت افغان و يا نبرد چرا اينقدر شديد و وسيع 

: 
،)اشتباهات بزرګ امريکا (  عامل امريکايی -اول   
،)يت و مخالفت افغانها ئ رضانا(   عامل افغانی -دوم   
،)مساعدت مالی و تسليحاتی از بيرون مرزها (   عوامل خارجی -سوم   

امريکا نيز . چه ، واشنګتن حين حمله بر عراق خواستار تشريک مساعی پيمان ناتو درزمينه شد ولی آنها جواب رد دادند
رديد، امريکا بر ٢٠٠۴يل  و آوا٢٠٠٣حينيکه در اواخر . خشمګن ودر انتظار موقع مساعدی شد  مقاومت افغان تشديد 

شش علت عمده بود که ناتو را مجبور ساخت تا در اشغال . ناتو فشار اورد که اکنون بايد بيايند و با طالبان پنجه نرم کرد
:افغانستان سهيم شود  

امتناع از همکاری نظامی در عراق،: الف   
های امريکا در عراق،عمليات، تلفات و اتساع بيش از حد نيرو :  ب   
تشديد مقاومت افغان و تهديد پيوستن آن با ملت ،:  ج   
ازدياد مصارف نظامی امريکا و خروج آن از حد تحمل ،:  د   
تجريد و فاسد شدن رژيم کابل و سراشيبی آن بطرف ناکامی ،:  و   
سهم کمکهای مالی وتخنيکی آنها در بازسازی وترقی افغانستان،:  ی   

 
ماشته شده اند ولی عملکر آنها .  د يوميه ناتو نشان داد که آنها در فکر مردم افغانستان نبوده بلکه برای خدمت امريکا 

نه اعمار مجدد کردند، نه کدام مؤفقيت خاص نظامی را به دست . در عمليات های مسلسل و پی درپی خسته وبيزار شدند 
نکتًه مهم و قابل تًا مل اينست که در جهان بر عليه مأ موريت . نداوردند و نه هم قلب های افغانها را از آن خود ساخت

نظامی فعلی افغانستان مخالفت جدی ای وجود ندارد، و به همين دليل نيروهای امريکا و ناتو با خاطر آرام افغانها را قتل 
ولی سوال در . خوار ندارندافغانها نيز بدون خدا ديګر هيچ يار  و غم. ميکنند و پروای هيچ طرف و هيچ کس را ندارند

 اينجاست که کشورهای ناتو چرا بهانه جويی می کنند و نمی خواهند نيروهای زيادی به افغانستان اعزام دارند؟ 
  در تحت فشار مخالفين و پارلمان های خود هستند،-نخست 

   در آن جن منافع سياسی خود را نمی بينند،-دوم 
دست را نمی خواهند ، جنګيدن در اين منطقًه دور -سوم   

  از تلفات می تر سند،-چهارم 
   آنها اين جن را از خود ندانسته بلکه آنرا جن امريکا می دانند،-پنجم 
   با ستراتيژی های رزمی ، بازسازی ، و مواد مخدر امريکا اختالف دارند،-ششم 
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  پيمان وارسا آموزش ديده بودند،  با جنګهای جديد چريکی تجربًه کافی ندارند بلکه آنها بر عليه-هفتم 
به همين دليل فاقد نيروهای ( يان بودجه های نظامی شانرا بتعقيب ختم جن سرد آنقدر افزايش نداده اند ئ  اروپا-هشتم 

ی های الزمی هستند  ،) زياد ، تجهيزات کافی، اسلحًه عصری، ذخيروی و آماد  
رفته است ،  هر کشور عضو ناتو منافع و اهداف خود را -نهم  در نظر   

 
بلی ، کشور های عضو ناتو خوب درک نموده که اعزام نيروهای بيشتر بمعنی بردن قتلهای بيشتر است، چون اين مًسله 

يرمبدل خواهد ساخت  « قوماندان عمومی ناتو . راه حل نظامی نداشته بلکه قهر طالبی را  تدريجأ به غيض وغضب فرا
».راه حل نظامی برای وضع افغانستان وجود ندارد«  نموده که نيز اعتراف» ياب دی هوپ شيفر   

 
:اهداف ظاهری ايکه امريکا بنا بر اراده و تصميم خودش به افغانستان امده بود ، از اين قرار اند   

،) ويا دستګير نمودن رهبران آنها (  شکست دادن به طالبان و امحای القاعده -يک    
   اعمار مجدد افغانستان ،-دو  
   پايان دادن به زرع و قاچاق مواد مخدر ،-سه  

   ساختن يک جامعًه ديموکراتيک ،-چهار 
   تأ مين حقوق بشر و پايان دادن ظلم و ستم بر زنان ،-پنج 

 
اينست که پيمان ولی سوال در اينجاست که آيا اين اهداف در ظرف شش ونيم سال برآورده شده يا خير؟ سوال ديګر 

رديده ، دستهای ) ناتو ( عظيم نظامی  تشريف اورده ، جامعًه بين المللی حضور با الفعل دارد ، بليونها دالر سرازير 
از کنج و کنار جهان تشريف فرما شدند ، چرا با اين همه نه امنيت امده  نه يک » دوستان « همسايه ها کوتاه شده ، 

ت ختم شده ، نه فساد ، نه مواد مخدر و نه هم عمليات مسلسل نظامی به پايان نرسيده حکومت ملی ، نه جن و مقاوم
ران اوضاع ميګويند که امريکا و غرب اصًال برای افغانستان  مطابق با منافع ملی افغانها فاقد کدام « است ؟  تحليل 

يبًا همه چيز در جای خود ساکت و بی همن علت است که با همًه اين امتيازات تقر» .ستراتيژی سازنده و معينی است 
.تحرک مانده است   

اينکه ستراتيژی مثبت و  مشخصی وجود ندارد ، بازسازی با رفتار به اصطالح مورچه و عمليات نظامی و تلفات ملکی 
با سرعت موتر در حرکت است ، اينکه در هيچ يک از بخش های انکشافی ، صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی کدام 

مهمی صورت نګرفته ، همه چيز صرف جنبًه تبليغاتی ، سياسی و مصلحتی داشته و مردم نان شام و لحاف پيشرفت 
برای سرما ندارند ولی با آن هم متحمل تلفات ميشوند ، پس طبعأ بايد مخالفت ازدياد يافته و سر انجام به مقاومت تبديل 

.شده چنانچه امروز شاهد اين پروسه  هستيم   
مسلسل به ناتو عجز و زاري ميکند که هفت هزار سرباز تازه نفس اعزام بداريد ، و اينکه در همين اپريل اينکه امريکا 

 سرباز جديد امريکايی وارد افغانستان می شوند ، آيا اين عاليم فشار و يا ناکامی نيست؟ بعوض اينکه آنها پس از ٣٢٠٠
 اينست ازدياد می دهند و بدينګونه قتل های ديګری را شش و نيم سال تعداد نيروهای خود را کاهش می داد، برعکس

چرا اين کار را در آوايل نمی کردند؟ آيا اکنون بسيار دير نشده است؟  آری ، اين ارتکاب همان اصل را . صادر ميکنند 
باز چه ، درواقعيت امر، هفت هزار سر» . اشغال افغانستان اسان است ولی نګهداشتن آن دشوار است « ثابت ميسازد که 

.که ممکن هفتاد هزار سرباز تازه نفس نيز افغانستان را محافظت نخواهد کرد   
 

 ثابت ساخته که در جوامعی چون افغانستان و عراق برای هر ٢٠٠٣در سال » رند کارپوريشن « تحقيقات و پژوهش 
 يک معيار و ستندرد برای اين اصل همين اکنون بمثابًه. يکهزار باشنده به بيست نفر سرباز خارجی ضرورت است 

چنانچه افغانستان در حدود سی مليون جمعيت دارد، پس بايد . درهم شکستاندن مبارزين مورد قبول همه واقع شده است 
نيروی خارجی در آن حضور داشته باشند يعنی افغانستان به دوازده چند تعداد امروزی  ) ۶٠٠،٠٠٠( ششصد هزار 

 ) ۶٠،٠٠٠( ازينکه نفوس کابل سه مليون تن است، در آنجا بايد شصت هزار     . ايساف در اين کشور نياز دارد 
نيو يارک تايمز  و  کريسچن ساينس ما ( همين ضرورت را دو روزنامًه مشهور امريکا . سرباز خارجی مستقر ميبود 

رند کار پوريشن ميګويد . دند خاطر نشان ساخته و تعداد پنجصد هزار چنين نيرو را ياد آور شده بو٢٠٠١نيز در ) نيتر 
در منازعًه کوسوو برای هر يکهزار باشنده بيست سرباز خارجی مهيا بودند درحالی که در افغانستان اين تناسب ده « که 

:اين چرا؟ بخاطريکه » .ها مرتبه کمتر است  
ذار کرد ،-اول    اين کار را به اءتالف شمال وا
مياب دانست ، امريکا خويشتن را قبل از وقت کا-دوم   
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  اين ارتکاب را اشغال افغانستان نمی پنداشت ،-سوم 
  مقاومت را ارادًه افغانی نه بلکه مداخلًه خارجی تلقی ميکرد ،-چهارم 

  منافع ملی افغانها را قطعأ اهميت نمی داد ،-پنجم 
  همسايه های افغانستان را از اين شطرنج منزوی می پنداشتند ،-ششم 
ن اشتباهات بزرګ و تکرار آن حتی تا امروز ، مرتکب شد-هفتم   

 
ذير کشتارها، ٣٢٠٠در همين اپريل استقرار   سرباز تازه دم امريکايی ، و به همين تعداد و يا اضافه تر نيروهای ناتو نا

. رند قتلها، و خونريزی های بيشتری بدنبال خواهد داشت و اين همان صادراتيست که امريکا و غرب بر افغانها روا ميدا  
اين درست است که افزايش پرسونل نظامی تا اندازه ای مؤفقيت تاکتيکی در بر خواهد داشت ولی سرانجام يک اشتباه 

:ستراتيژيکی ای خواهد بود ، يعنی اينکه   
  رژيم کابل را بيش از پيش دست نشانده ثابت خواهد کرد ،- ١
د کرد ، افغانستان را مستقل نه  بلکه تحت اشغال ثابت خواه- ٢  
  نيروهای جهادی را بيش از پيش تحريک و بر انګيخته خواهند ساخت ،- ٣
  اهداف طالبان را بيشتر خواهد ساخت ،- ۴
  اين حالت تدريجأ به يک جن آزادی بخش ارتقًا خواهد کرد ،- ۵
واهد ساخت ، افغانستان را هنوز از ترقی و آبادانی بدور خواهد کرد و آنرا هم آغوش بحران جدی تری خ- ۶  

 
چونکه تعداد محدود فعلی نيروهای خارجی چيزی کرده نتوانستند و مشکالت را خلق کردند ، پس افزايش آن چه شادابی 
لها را با خود خواهند آورد ؟  در عراق که مساحت آن کوچکتر از افغانستان و جمعيت آن کمتر از افغانستان است ،  و 

اکر امريکايی مستقر اند آيا آنها امنيت ، ثبات ، و آبادانی را به ارمغان اورده است عس ) ١٧٠،٠٠٠( بتعداد يکصدوهفتاد 
ويند  ر قادر اند لطفأ عراق را ترک  معهذا ، !  پس در افغانستان چګونه اين طريقًه انها به مؤفقت خواهد انجاميد ؟!  ؟  ا

اشته ، بر عين منوال در پنجوايی و موسی قلعه نيز با اينکه امنيت امريکا در فلوجه و انبار کدام ربطی با ديموکراسی ند
:بدليلی که امريکا در اينجا ثابت نمود که .  ديموکراسی کدام پيوندی ندارد   

  امريکا از لحاظ نظامی ديګر يک قدرت بی چالش ، بی رقيب و بی حريف نيست ،-الف 
شته ، و به اين زوديها بر-ب      کدام کشورسومی قابليت حمله را از دست داده است ، آرتش امريکا بيش از حد منبسط 
  امريکا از نقطًه نظر مالی و اقتصادی ديګر يک قدرت آسيب پذير ، کمزور شونده و بی منابع شونده است ،-ج  
  امريکا ديګر يک ابر قدرت مشروط است يعنی صرف در صدر ليست کشورهای جهان قرار دارد ،-د   
نه قادر ( اهان آنست، ديګر به همان سهولت قبلی تعميل پذير نبوده بلکه قدرت شان محدود است  چيزيکه امريکا خو-و   

.)به افزودن نيروهای ناتو با آسانی است ونه هم نيروهای زياد خود را اعزام کرده ميتواند   
 

ر امريکا بعوض  ر ، متخصص ، و ماهرين  سرباز تازه نفس خود به همين تعداد داکتر ، انجيني٣٢٠٠چقدر بهتر ميبود ا
سيل می داشتند تا معادن را استخراج و قابل استفاده می ساختند ، به مليونها جريب زمين را آباد و شاداب  به افغانستان 

زراعت ، صنعت ، مواصالت و تعليم را رونق .  ميکردند ،  بندهای آب و سيستم های آبياری را احداث و فعال ميکردند 
اينکه در ظرف شش ونيم سال چنين کارهايی را نکرده ، يک دهًه ديګر نيز توقع آن بدليلی .  اخت می داد و عصری ميس

نميرود که امريکايی ها برای منافع ما افغانها تشريف نه آورده بلکه بخاطر تحقق اجندای خود تشريف فرما شده و 
معذالک ، بهتر خواهد بود .  تعمال قرار دارد مورد اس» هدف « افغانستان هدف آنها نبوده بلکه منحيث يک وسيله برای 

: تا   
  در افغانستان  بايد دولتی مستقر شود که دست نشاندًه امريکا نبوده بلکه دشمن آن نيز نباشد ،-  ١
متکی نباشد ،) خصوصأ بر کسان بی کفايت ، نااهل و نامطلوب (  بايد بر اشخاص -  ٢  
ا بميان نه امده باشد ،  بايد از طريق مصلحت ها و معامله ه-  ٣  
روپی و دولتی باشد ،-  ۴ ونه تروريزم    بايد عمأل مخالف هر 
 منطقوی - لسانی- بايد فارغ از عمليات نظامی هليکوپتر های اشغالی ، مداخالت استخباراتی ، ارتباطی و قومی-  ۵

.بميان امده باشد   
 بايد تحت سايًه نيروهای امريکا و ناتو نه بلکه در حضور و نظارت نيرو های ملل متحد و -۶ ０

 کشورهای اسالمی ساخته شده باشد ،
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 ٤ از 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 

ر اصل های فوق الذکر مراعات نشده باشد ، مشکل است که افغانستان  １ ) با اوردن هر قدر نيرو های اشغالی ( ا
ببنيد ، مقامات کليدی امريکا اينک بر ناتوانی خود . زادی را مشاهده کند بغير از مصيبت ديګر کدام آرامش و آسايش و آ

صرف يک ماه قبل مايک مک کونيل رًيس استخبارات ملی امريکا اذعان داشت . و ناکامی رژيم کابل اعتراف ميکنند 
ون ها دالر جريان داشته امنيت در افغانستان علی الرغم اينکه حمايت نظامی به رهبری امريکا و سرازير شدن بلي« : که 

رايده است   را طالبان و ٪١٠ خاک افغانستان را کنترول می نمايد متباقی ٪٣٠حامد کرزی صرف . . . .  ، به وخامت 
آيا اکنون انتقادات و ادعا های ما به شواهد باال تر » . طالبان رباينده هستند . . . . قسمت ديګر آن را اقوام کنترول ميکند 

  دارد ؟ آيا چيزيکه در انجام اين تونل مشاهده ميکنيم ، هنوز واضح نيست ؟ازاين نياز
 

ساخته است  لهذا به حساب نمی آيد بلکه سر نخ مصيبت » !مشروع « بلی ، اين يک حقيقت داغ است که رژيم کابل را ديګران خلق نموده ، پرورش داده ، و 
لی اميد است تا حزب ، و» کوکا کوال و پپسی با هم کدام فرق خاصی ندارد « و اين نيز کامًال هويدا است که .  افغانی فقط وفقط در واشنګتن است وبس 

ر اصالح کرده نميتوانند ، اقًال آنرا نبايد تکرار نمود بلکه يک ابتکار  ديموکرات بعد از پيروزی شان در انتخابات امسال همان اشتباهات جمهوری خواهان را ا
 والسالم.  امريکايی ها آنرا خلق نموده اند سازنده را به ارمغان بياورد تا بد ينوسيله خود و جهان را مسؤالنه از فاجعه ای نجات دهند که خود


