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 (94)بخش  2014تا 2001وقایع افغانستان از

 (۹۵) بخش 

 در افغانستان  کایمخارج جنگ امر

"  ۀکه مؤسس نستیوآن ا دید دیبا زیرا ن هیقض گرید یزمان، رو نیدرع

 س ،،یترور هی در ده سال جنگ عل کای"  نوشت که : " امرسرچیگلوبل ر

 کیو موجبِ مرگ  دهیدالر به مصرف رسا ن اردیو هشتصد مل ونیلیتر کی

امر امر شیانسان شده است . .. ب ونیمل در  کایاز پنجهزارسرباز تحت ِ

مچنان، اند. ه دهیگرد یو سه هزار نفر زخم ستیاز ب شیو ب کشتهعراق 

 زدهیدر افغانستان جان باخت ه و س  کایبه تعداد سه هزار سرباِز امر

و  ییک ایاز ده هزار م زدوِر امر شیهزار نفر ه، مجروح شده اند... ب

و کارکنانِ  یمعمول یگرفته تا خدمه  یتیامن یها یاز قرار داد یخارج

 یه ا بیکشور ها جان خود را از دست داده اند. آس نیا در ینظام ریغ

ب وده اس ت . باس ا   نیس همگ ک ا،یامر یوارده  به داوطلبانِ نظ ام

و پ ن   یشصت و شش هزار و نهصد و س  کا،یامر یاردو یاطالعاتِ بهداشت

{ پ   از جن گ مواج ه یاستر  }افسرده گ یماریبا ب ییکایسر باِز امر

و  کص دیاعالم کرده ک ه  کایکانگر  امر یقاتیقهستند. مرکِز خدماتِ تح

ب ا  ییک ایشت هزار و هشتصد و هفتاد وشش کهنه س رباز امرهفتاد و ه

از دوهزارکهن ه  شیب  کنن د،یمزمن دست و پنجه نرم م یمغز یها بیآس

به قطع عضو}بدن{ گرفتار ش ده ان د و ه دها ت ن در  ییکایسرباِز امر

از  ای ک رده  یکش  اخودیخود درعراق و افغانستا ن ،  تیزمان مامور

 ( 369جان باخته اند."   ) یاز خود زن یجراحاتِ ناش

 انهیدرجن گِ افغانس تان، س ال ک ایاست که امر گرآمدهید قِ یتحق کیدر

 لنیگ  کی معنا ک ه  نی. بدرساندیدالر بمصرف م اردیمل ستیو ب کصدی

 یداری س ه دال ر خر هیاعشار کیدراول، به  کا،یامر یاردو یبرا لیت

و پ ن   یکشور ازس نیا یبرا رسد،یکه به افغانستان م یشده و تا وقت

 یگرم س اختن و س رد س اختنِ اتاقه ا ی. براشودیم مامتا چهل دالر ت

امر یشیرها فصل، به چهارهد و چهل  کیدرافغانستان، در ییکایسربازان ِ

دو در  هیکه ُنه اعش ار ستیدرحال نی. اازاستین لیت لنیو هشت هزار گ

مبل   چه ارده  کایامر بَرند،یرن  م یکاریب یۀها ازناح ییکایهد امر

 ونی لیهف ت تر هیاعش ار کی مقروض است و  الرد ونیلیسه تر هیاعشار

درفقر  ییکایامر ونیدو مل  هیدالر کسِر بودجه دارد، چهل و شش اعشار

  یرات یخ ۀم واِد خوراک  قِ ی نفر ازطر ونیو چهل و پن  مل بَرندیبسر م

ت ال  ش ده از دینا ام کار،یو سه هد و پانزده هزارب کنندیم یزنده گ

 زی مسأله ممکن است در اروپ ا ن نیاشتغال دست برداشته اند. ا یبرا
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را  ک ایاروپ ا و امر یاقتص اد ۀو فاجع  یانس ان یدیدهد. تراژ یرو

 .کندیم دیتهد

گنجان، : "  یم نجایدرا زیرا ن گریمختصِرد ۀو تبصر لیتحل کیاز یبخش

 ینا خالِص مل  ِ دیدوم، پنجاه درهد تول یبعد از جنگِ جهان کای... امر

 دهیدر هد رس  ستیرق، امروزبه کمتر از ب نی. اکردیم دیجهان را تول

مل و  دهیدالر رس ونیلیسه تر هیبه  چهارده اعشار کایامر یاست. قرض ِ

 ینیشبیو پ دیدالر رس اردیبه هفتصد مل 2010آن در سال  یقرض ها ۀهرب

دالربرس د. هرم اه ب ه ط وِر  ونی لیم به دو تر2020که تا سال  شودیم

خان ه کایمتوسط، ده درهد هاحبانِ خانه }درامر قسط ِ { قادر به پرداخت ِ

ک ه  ک ایخِط فق ر درامر رِ یز تِ ی. جمعشوندیبانکها{ نم یخود }برا یها

به چه ل و ش ش  کنندیم ی( زندگری)ولف یحداقِل دولت  یکُمک ها افقط ب

}نف ر{  ونی مل ازدهی ، 2007-2011 یس الها نیاست. ب دهینفر رس ونیمل

چه ارده  ،یدرآم اِر رس م ک ایدر امر کارانیشده اند. مجموع ب کاریب

نف ر  ونی مل یرق، ب ه س  نیپنهان، ا یکاریبا احتسابِ ب یول ون،یمل

ش غل ونیمل 50تا  40 نیب کای. در امررسدیم ان د و  ینفر دچار تزلزل ِ

خ  ود را از دس  ت بدهن  د. ب  را پرداخ  تِ  یهرلحظ  ه ممک  ن اس  ت ک  ار ِ

بازنشستگ س ه نف ر ک ار  هیس ه اعش ار یهرفرِد باز نشس ته ا ،یحقوق ِ

ب کنندیم ب از نشس تگ ،یکاریو با رشد ِ ه ر روز  زی ن یپرداختِ حق وق ِ

 ( 370..." )شودیتر م رممکنیغ

 یاجب ار ۀفینظام وظ کایگزار  همچنان آمده بود که " در امر نیدرهم

مه اجران،  کاران،یکردنِ ب ریبودجه را با اج نیحذف شده است. آنها ا

. بَرن دیم شی" داوطلبان ه " آنه ا پ  یو ب ا ظ اهر س از ازمندانین

جامعه ه تِ یفرزندانِ قشِر اقل روند،  ینم یوقت خدمت سر باز چیثروتمند ِ

 وی ن – یس تینئوفاش یبا پ رده در نیچن نیهورت، آنها ا نیا رِ یدر غ

  ی. . . مص ارِف  نظ امکردن دیاز مداخله و جن گ  دف اع  نم یبرالیل

رق ،،  نیدالرداشت. نصِف ا ونیلیپن  تر هیاعشار کی  انهیجهان،  سال

. س ه، کاستیسه، از آنِ امر نیو بزرگتر دیآ یازفرو ِ اسلحه به دست م

 229 یعن یپ ن  دره د،  هیاعش ار یدر جهان، س اسلحهاز فرو  ِ  کایامر

و مص ارفِ  ک ایامر یق رض ه ا نیدالراست. اگر به مناسبات ب  اردیمل

 اریبس  ک ایامر یشد که ق رض  ه ا ،یمتوجه خواه ،یآن دقت کن ینظام

 ونی لیتر کی ، 1981در س ال  ک ایآن است. امر یاز مصارفِ نظام شتریب

دالر قرض گرفته اس ت   ونیلیتر چهار هی، دو اعشار2010دالر و در سال 

 (  371دالراست ...") ونیلیتر 14/3آن ،  یو مجموع قرض ها

م، مبل   2009ت ا  2001ازسال  کایاظهارداشتند که امر ییکایامر منابع

دالردر راِه جن گِ افغانس تان بمص رف رس ا  اردیو سه مل ستیدوهد و ب

و  کص دیتنه ا  ،یبع د یآمار و گزارش ها یمصارف، ط نیاست. )ا دهین

 (                          دیدالر اعالم گرد اردیچهار مل

مجموع همچنان، ییکایامر منابع  یداخل  ِ تی و امن یاموِر دفاع یمصارف ِ

دالر(  ونیلیشش تر هیرا )هفت اعشار یالدیم2011تا  2001از سال  کایامر

 نمودند.              نیتخم
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را درم ورِد مص ارفِ  یمطالب کا،یامر یقیتحق یازمجله ها یکی همچنان،

 :                                                      دیشرح بچاپ رسا ن نیدر افغانستان با ا کایامر یجنگ

 دالر2700درافغانستان مبل     ییکایهر سرباِز امر ۀمصرف روزان 

 1000000مبل     ---- ----ماه  کیدر  ییکایهرسرباِز امر مصرف

       (                372.   )کندیم کیشل یمرم250000طالب،  کیکشتنِ  یبرا ییکایامر سربازِ 

تا کنون مبل     کایگفته اند که امر کایامر یمجل ِ سنا یازاعضا یبرخ

 یاس ت. گ زار  ه ا دهیبمصرف رسا ن یدالر را دربخشِ نظام اردیمل 455

ق روِض قاب ِل  ای  یم افشا نمودند که ب ده2011درسال  ییکایمنابع امر

قرض ه دهن ده، ب ال  ب ر پ انزده  یمتحده به کشور ها االتیپرداختِ ا

بن ام "  ییک ایامر ۀروزنام  کی است. باآنه،،  دهیرس دالر ونیلیتر

 کی وج ه  ک ایامر ۀنوشت که "کنگر 2011پر " درماه آگست یفر تیتروید

غ رِض  یالدیم  2012 یسال م ال یرا برا گریدالِر د ونیلیسه تر هیاعشار

ها  نهیهز نیا شودیم ینیشبیاختصاص داده است و پ یمصرف درامور نظام

 هی حس  اب، ه ر مال نیدالر برسد که ب د ونیلیهفت تر هیتا سه اعشار

مبل   دوازده ه زار دال ر مخ ارِج جن گ  را  دی با ییک ایامر ۀدهند

 (                                                         373بپردازد."  )

نوش ت ک ه : "  شیخ و یالملل نیب قاتیتحق یط ییکایگرامریمنبع د کی

 ونی لی، از ح د چه ار تر2001س پتمبر ازده،یپ  از کایمخارج جنگ امر

 (                                                                           374دالر گذشت ."  )

 یرت  ی)نش  نل پرا تیرا ازس  ا یافغانس  تان گزارش   یح  زب همبس  تگ 

که  دیبه نشررسان یدیخورش 1394 ماه دلو سال خی(، به تارشنیزیاورگنا

 االتیکش ور}ا نی : " ا ،یکنینقل م نجایازآن را در ا ییگوشه  نک،یا

دالر را به  اردیمل 779از شی{ تنها درجنگ افغانستان، بکایامر ۀمتحد

دولت افغانستان است که با  ۀبرابر بودج 700از  شیکه ب دهیمصرف رسان

ت ن از  کی َکن کرد. جان پ ارکر  شهیفقر را از جهان ر شدیپول م نیا

س الگرد  نیازدهمیدر ال  انجل  به مناسبت  یعساکر ضد جنگ درتظاهرات

 نک هیا یب ه ج ا ک ایگفت " دولت امر کایاشغال افغانستان توسط امر

آن را  تواندیکند، م گاهیدالر را هرف کشتنِ کودکانِ ب ونیلیتر نیچند

خانمان در  یافراِد ب تِ یجمع رایکودکان ما کند؛ ز یۀهرف آموز  و تغذ

اس ت و  دی جد یب ه رک ود دنیو رس شیروز به روز درحال افزا کایامر

 نیوآنان همچن  ستندیبرخوردارن یازنظام خدمات درمان نجایمردم در ا

را  یاست که پ ول نیا لیو دل ستندین دبهره من یخوب یاز نظام آموزش

 آنان."                                                                       یها ازیو نه ن شودیهرف جنگ م دهند،یکه به بانکها م

 ک ا،یمقاماتِ دولت امر یازسو یجنگ یبود که مخارِج مجموع یدرحال نیا

منب ع گف ت ک ه  نی دالرمحاسبه شده ب ود. ا ونیلیتر کی هیسه اعشار

اختِ سوِد (، پردکایپنتاگون )وزارت دفاع امر گرِ ید یها نهیهرگاه " هز

را  س ،یترور هی عل یدالرمصارِف جنگِ داخل  اردیقرضه ها و چهارهد مل
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دو  هیب ال  برهف ت اعش ار ک ایمجموعِ مخارِج جن گِ امر ،،یریگدرنظرب

هن  وزاوِل کاراس ت.  ن،ی ک ه ا گفتندی. راپورها مشودیدالرم ونیلیتر

دراط راِف مص ارف و مراقب تِ  دی با ابن د،ی انی جنگها پا یوقت یعنی

  ام دهایپ رِ یازجنگ و س ا یناش مارانِ یسربازانِ بازنشسته، معلوالن و ب

 ۀانیس ال ۀو کمبوِد }کسر{ بودج  یرکوِد اقتصاد وتًا،. عالدیشیاند زین

 یه ا ن هیدالرخواهد بود که هرگ اه هز ونیلیدر حدود پن  تر کایامر

 یباِرمال ،،یریرا مدنظر بگ یاجتماع یازهاین رِ یو سا تیبهداشت و امن

 تر خواهد ساخت.                                    نیکشور را بمراتب سنگ نیا

م، از ق وِل من ابع مطل ع، توس ط 2013که درماه جونِ سال  یگرید گزار 

 یخ ارج یروهایکه " ن گفتیم د،ی" به نشر رسیی" آسما یانترنت یۀنشر

دالربدس ت  س تیتانکِرنفت را در بدِل پرداختِ چهل هزار وسه هد و ب کی

و هشتاد هزاردال ر و درهرس ال  ونیروز، ده مل کیدر یعنیآورند.  یم

 دِ ی خر یو دوهد هزار دالر برا ونیوششصد و هفتاد و نه مل اردیسه مل

مورِد ضرورتِ خو  .پردازندیم شینفت ِ

ک ه  دندیرس  ج هینت نیت به اآن عاقب یالملل نیو متحدانِ ب کایامر 

س ربازانِ ش ان و  ی" بسازند تا از تلفاتِ ج انیجنگ را " افغان دیبا

 یب ا امض ا گر،ید یکرده باشند و ازسو یریجلوگ یشتِراقتصادیمخارِج ب

کشوربدست آورده  نیبا افغانستان، آنچه را درا کیاستراتژ یها مانیپ

ش  ده در  نی  یب  ه اه  دافِ تع دنین  داده وه  ، بخاطِررس   ک  فان  د، از

و  یازنظ امیو مجموع منطقه، ه ، ه احبِ امت انهیم یایافغانستان، آس

  ییباشند.  چنانکه "باراک اوباما" ر کیاستراتژ ۀخزند شیامکاناتِ پ

ب دونِ  ،یالدیم  2012س ال  لِ ی ماه اپر 30به روز دوشنبه  کایجمهورامر

 داری و ضمنِ د دهیگرد رمترقبه رهسپاِرافغانستانیوبصورت غ یاعالن قبل

را که  کیاستراتژ یجنجال مانِ یجمهورافغانستان، پ  ییر یبا حامد کرز

 .دیبه امضا رسان ،،یکرد ادیازآن در هفحاتِ گذشته 

 یاز رهگذِر غناها و ثروت ها ژهیبدست داشتنِ افغانستان، بو •

 ۀمتح د االتی ا یجه ان و مشخص ًا ب را یابرقدرت ه ا یبرا ینیزم ریز

 ی ی ک ایشناسانِ امر نیو قابل توجه است. مثالً،  زم ارمه،یبس کایامر

و  یعلم   ق  اتِ یپ    ازچهارس  ال تحق ،یالدیم   2011درم  اه م  ارچِ س  ال 

مناطِق شماِل افغانستان  یلیدوهدهزارما ۀساح کیکه در قیدق یکیولوژیج

 یکیول  وژیج یانج  ام دادن  د، رس  مًا اع  الم نمودن  د ک  ه " ح  وزه 

افغانستان در مق  رِ یذخ ا  یدارا ش د،یبا آنچه قبالً فک ر م سهیاشمال ِ

 کی ب ه  کی نزد یعنی. باشدیم یعیهجده برابر نفت و سه برابرگاِز طب

 ب اً یتاج ک" و تقر -" افغ ان ی حوزهبشکه نفت در  ونیشش بل هیاعشار

  یدر ح وزه  یع یهف ت ف ت مکع ب گ اِز طب هیاعش ار ونی لیپانزده تر

منابع آگاه گفتند  ی." )هرچند برخباشدیم یقابل بهره بردار ایآمودر

افغانس تان، ب ا  یباال یحتا قبل ازتجاوِزنظام ییکایامر یکه مقام ها

خ ود  یقاتیوتحق یعلم اتِ وامکان روزید یشورو یقیاستفاده از آماِرتحق

افغانستان ک امالً اط الع  ینیزم ریو متعدِد ز ،یِرعظیشان، از وجوِد ذخا

افغانستان را  یبر اشغاِل نظام یمبن بخاطرآنکه اهِل هدف یداشتند، ول

 (  ودندی دهیآن عمدًا پرده کش یاز انظارپنهان نگهداشته باشند، رو
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، زې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنی: یادونه

 

م   در  ،ِ یمع ادنِ عظ  تِ ی موجود ۀبرعالو ،یابیارز   نیآمار و ا نیا 

مرک ز یلوگر، آهن "حاج تیوال ناطق ِ ( وهمچن ان، انی )بام یگ گ " درم

ذغاِل سنگ، س منت، الج ورد، زم رد،  ،،یتیل ،،یمعادنِ سرشاِرطال، اوران

الما ، س نگِ مرم ر، فل زاتِ  اقوت،ی ،یروب روزه،یف وم،ینیسرب، الوم

افغانس تان  رهیوغ دیکوبات، بوکس یکیاستراتژ یمتیق درنق اِِ مختل ف ِ

 .باشدیم

 ی" ل  نیبه سرزم بیافغانستان عنقر ندیگویم یاموِراقتصاد کارشناسانِ 

گف ت ک ه  دی مبدل خواهد ش د.  با ،یوی" جهان پ  ازکشوِر بول ،ی یت

  شهیش عیماده، دراموِر هنا نیازا

 رهی قاب ل انتق ال( وغ یوترهایو لپ تاپ )کمپ یبطر وتر،یکمپ ،یساز

 . دیآ یاستقاده بعمل م

 انی م کیاستراتژ ۀتوافقنام  ۀنخواهد اگر متنِ کامل و امضا شد جایب

: ) ادامه ،یینما درج نجایرا در ا کایامر ۀمتحد االتیافغانستان و ا

 دارد(
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