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  روبين، واشنگتن پوست  - ر-بارنت: نويسنده 
 

 افغانستان به تشنج و آشوب قبلی برميگردد
 

 خشونت کنونی به شيوه نادرست مصرف کمکها و کاربرد عساکرخارجی بی ارتباط نيست
  

مقاله تحليلی که اکنون ترجمه آنرا از نظرميگذرانيد اثرپروفيسوربارنت روبين رئيس شعبه مطالعات درمرکز  
 . کاريهای بين المللی پوهنتون نيويورک و مؤلف ده ها اثردرمورد افغانستان ميباشد     هم

روبين که بحيث صاحبنظر امورافغانستان موردقبول جامعه جهانی قرار دارد، درين مقاله اش نقش دولت متبوع 
 درين مقاله به برخی از .خويش، اياالت متحده را در رابطه به شکل گيری اوضاع در افغانستان به انتقاد گرفته است    

اشتباهات اساسی در پاليسی ايالت متحده در قبال کشور ما اشاره نشده است ولی با آنهم حاوی نکاتيست که مطالعۀ آن         
  . در وضع حاضرخالی ازدلچسپی نخواهدبود   

 
سـتان را عالم کرد،  چندی قبل اياالت مـتـحـده امـريکا آغـاز يک برنامـۀ دو هفته ای  عمليات نظامی در جنوب افغـان  

 . نامگذاری کرده اند"  عمليات اعتماد به کوهسـتان"اين عمليات را 
ايالت متحده و افغانسـتان با اطمينان پيش بينی نمودند که اين عمليات به استقرار مجدد کنترول حکومت در واليت           

ست که چهـارو نيم سـال بـعـد از آنکـه       همچو اعالم بذات خود اعتراف به اين واقعـيت ا      .   قنـدهـار منجر خـواهـد شـد  
واشنـگـتن ريـشـه کــن شـدن طالبان و الـقـاعـده را از افغـانـسـتان خـبـرداد، ايـن گـرو ها بار ديگــر در موقـف         

 .                                  تـهـاجـمـی در ايـن کشـور قـــرار دارنـد   
نيز ازين واقعـيـت پرده بر داشت که خـشـونت حتی در مناطقيکه تحـت    آشـوب چـنـد هفتـه قبل در شـهـر کابل    

 . شـديدترين کـنـترول حکـومت قرار دارند، به سـهـولت از عـمـق بـسطـح برآمـده ميتواند       
مردم امريـکا بايست از اين امر متـعجـب مـيشـدند که افغـانـستـان علی الرغم حضور عـسـاکر امـريکائی و نيـروهـای       

 . ت و هـمکاری نـاتـو و با وجود مـساعـدت مـالـی جـهـانی دسـتخـوش آشوب و خشـونت گرديـد       ثبا
 متاسفـانـه رشـد خـشـونـت قـسـمًا نـاشـی از شـيـوۀ نـادرسـت عـملکرد عساکرقوای ائتالف و اشتباهات درمصرف       

                     .                                                  همين کمک ها ميباشد
  

واقـعـات چـنـد ماه گـذشـته از سـه خـبط موجود در  مساعـی بـيـن الملـلـی در افـغـانـسـتان  پـرده بـرداشـت، نخسـت      
اينـکـه عـمـلکرد خـود سـرانـهً  قوای خـارجـی و مـعـافـيت عـساکر ائتالف از مجـازات باعـث نـارضايـتی افـغـانهـا    

"   پالن مـارشـال برای افـغانسـتان"انيُآ ايـنکه تـبـليـغات نخستين درموردکـمک های خارجـی کـه در قـالب  شـده اسـت، ث 
مطرح ميشد و انتظارات زيـادی را در نـزد مـردم افـغانسـتان ايـجـاد کـرده بـود بـه حـقيـقـت نه پـيـوسـت، ثالثاَ  عـدم            

اداری حـکـومـت در تـحـت کنـتـرول آوردن يـک تـوطـئـه کـوچـک          کارائـی ونا تـوانی قوای امنيتی و دسـتگاه   
.                                                                 شـهـری و اسـتـقـرار حـاکـميـت حـکـومـت مـرکـزی در خـارج از شـهـرهـای بـزرگ   

 
 وسـيلـه نـقـليـۀ نـظـامـی امـريـکائـی و مـرگ يک رهـگـذر آغـاز يـافـت و در              آشـوب بـا ازکنـترول بدرشـدن يـک    

فـضـای تـشـنج کـه بـه تـعـقـيـب ايـن حـادثـه بـوجـود آمـد، عسـاکـر امـريـکائی، پـولـيس مـلی و بگـمان قـوی افـراد              
تبـاهـات بمـباردمان قـوای ائـتالف که در جـريان  اشـ .  نـفـر کشتـه شـد١٧ديـگـر با اسـلـحـه آتـش گـشـودنـد و حـد اقـل        

عمـليات متعدد نـظـامی صـورت گـرفت باعـث مـرگ صـدهـا غـير نظـامـی عـمدتًا در جـنـوب و شـرق افـغـانسـتان       
متـخـلف عـدَه ای  از  اعـضای پـارلـمـان و مظـاهـره کـنـنده گان خـواسـتار آن شـدنـد کـه عسـاکـر امـريکائی      . گـرديـد

اعـمـال کارمـنـدان شـرکـت هـای قـراردادی امنـيـتـی کـه بـسـيار بـی          . مـطـابـق قـوانـيـن افـغانـستـان مـحـاکـمـه شـونـد        
افـزايـش نارضـايتـی ناشـی   . دسـپـليـن تـر از عسـاکـر اردو انـد، آتـش نارضائتی را بـيـشـتر شـعـلـه ور مـيسـازد          

عـافـيت از مجازات باعـث آن مـيگـردد کـه طـالبـان در جـلب حـمـايـت روسـتـائيها مـوفـقـيـت  ازيـن کشـتـارهـا و مـ 
 .                                              بـدسـت آورنـد و نـارضـايـتی  در شـهـر افـزايـش يـابـد     

بـه دسـتـگا عـدلـی افـغـانسـتان در وضـعـيت کنـونـی     الـبـتـه نـميـتـوان رسـيـدگـی به تـخـلفـات عـسـاکـر امـريـکائـی را     
از جانـب ديـگـر وقـوع اشـتـباهـات که مـنـجـر به مرگ افراد ملکی مـيـگردد، در جـريان جنگ ضـد              .  اش سـپـرد 

بـد   شـورشـيان چريک اجـتنـاب نا پذير اسـت، مخـالفـت در بـرابـر وضـع مـوجـود مخـصـوصـاًَ بخاطر آن ازدياد ميـا          
کـه نـيـروهـای ائـتالف تحـت رهـبـری امـريکا هـنـوز هـم بـر مبـنای هـمان حـقـوقـی فـعـالـيت ميـکنـد کـه در           

.                                       م غـرض سـقوط دادن حکومت طالبان و نابود ساختـن الـقـاعـده تـهـيـه ديـده شـده بـود           ٢٠٠١اکـتـوبـر سـال   
چـهـار سـال بـعـد از آن، با وصـف خـتـم انـتـخابـات رياسـت جـمـهـوری و پـارلـمـانـی و تاسـيـس اردوی مـلی جـديـد         

يـگانـه سـنـد    .  افـغـانستـان، هـنـوز هـيـچ نـوع موافـقـتـنامـه در مـورد مـوقـعيـت قـوای ائـتالف مـوجـود نيـسـت     
از تـفـاهـمـنـامـۀ کـه نظـاميـان ائـتالف را از سـاحـه صـالحـيت قـضـائـی محـاکـم افـغـانسـتـان و       مـوجـود عـبارتسـت   
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ادامه ايـن حـالت حـق حـاکـميـت آن دولـتی را نـقـض مـيکـنـد کـه            . مـحـکـمـه بـين المللی جـزا خـارج ميـسازد    
                                                                                                      . نـيـروهـای ائـتالف خـود در ايجـاد آن کـمـک کـرده انـد     

 
عـدم مـوفـقـيت قـوای تحـت رهبـری امـريکا در بسته نمودن مراکز فعاليت طـالبـان در پـاکسـتان و رشـد سـريع        

مـليات نظامـی قـوای ائتالف،  باعـث آن شـده است کـه افغـانهـا به اين قوا            حـمالت خشـونتبار طالبان علی الرغـم ع   
.                                                                              روز تا روز به حيـث قـوای اشـغالگـر وآنـهـم اشـغالگـران نا موثـر بنگـرنـد   

طالبان معموالًَ اهـداف دارای اهـميـت ثانـوی  چـون سـازمـانهـای کمک های بـشـر دوسـتـانـه و غـيره را مـورد               
اشـوبگـران کابل نيز به همچـو سازمانها حمله ورشدند، بسياری از افغانها بدين نظرند که اين   .  حـملـه قـرار ميـدهـند 

بعضی از سازمانهای که مورد حـمله قـرار گـرفـتـنـد چـون     . الـوده به فسـادنـد   سازمانها ضياع پول پول می شوند و   
 خـدمات ضروری را بصورت موثـر و کـم مصرف ارائه ميـکننـد، با وصـف اينکه        ١سازمان بـين المللی مواظـبـت   

 اقتصادی و اجتماعـی ناشـی از  برخی از اتهامات مبالغه آميز و يا مبـتنـی بـر اشتباه ميباشد، بايد اذعان نمود که فشـار  
 . حضور جامعه بين المللی حـالت انفجـاری دارد 

  

رشـد سريع تقـاضا  .  شـده اند  ٢دخـول سريع نظاميان و سازمانهای خارجی در پايتخت باعث ايجاد اقـتصاد حباب گونه   
ـک ويا نـماينده شـرکـتهای  بـرای کار ساختـمانی جنـگساالران محـلی را به دالالن تبديل نمود که در مـوقف شـري  

آغازبکار کـردنـد، اين اصل مخصوصًا در رابطه با آنهای که درشرکتهای خصوصی   قـرار داد کنـنـده خـارجـی 
مراکز که در اعالنات رستورانت های چينايی  . امنـيتی، هوتلها، رستورانت ها، بارها ومراکز تفنن صدق ميکند 

تفنگدارن سابق در شرکت های  . تا به نيازهای گوناگون اتباع خارجی پاسخ گويندنامگذاری شده اند، از زمين روئيدند 
خصوصی امنيتی شامل کار شـدنـد تا در عـقـب چهـار ديواری مـرتفـع ساختمانهای بزرگ، امنيت خارجی های همچو  

يـرند و چنان   من را بيگيرند که ده ها و در برخی موارد صدها بار بيشتتر از همکاران محلی خويش معاش ميگ       
 .  های قاچاق شده ديده ميتوانند  DVDزندگـی ای دارنـد که همکاران محـلی شان در صورت داشتن برق، صرفا در   

قـرار  .   اين پديده ها هم ارزشهای محاقظه کاران را نقض ميکند وهم نا رضايتی  جـوانان را به نمايش ميگـذارند      
اين نوع جـوانان   .  صوص جـوانانی بودند که قبَالً  تـفـنگ بشانه داشتند   مـعـلوم آنانی که به آشـوب شهری پيـوسـتـند بخ     

از وضع موجـود مايوس اند، زيرا زمينۀ بـهـبود زنـدگـی از طُرق مشروع  را بـر روی خـويـش مسـدود ميـبـينـند                 
 کـه مقامات دولتی آنـرا     ايـشـان از وظيفـه نـظـامی قـبلی خـويش   .  وحتی تـوانائی پـرداخـت مصارف ازدواج را نـدارنـد   

زايـد تـلقی ميـکنـنـد محـروم گـرديـده و احسـاس ميکنند که از دنيای کـوچـک آنانی که اکنـون هـم از امتيازات و               
 . امکانات سوء استـفـاده از قـدرت بـرخـوردارنـد، اخـراج شـده انـد    

  
.   وسـيعتـر ناراضيان نيز  نمـاينـدگی ميکنـنـدجـوانانی که به اعـتـراضات خـشـونـت آميز دسـت زدنـد، از قشـر 

کـنـدی    .  افـغـانهـا مـيـگـويـنـد کـه حضـور امـريکا را در صورتـی مـيپـذيرنـد کـه خـارجـيها برای کـمک آمـده باشـند           
جـريان بازسـازی، اضافه خـرچـی آشکار کمک کننده ها در اجرای پروژه ها و نتايج ناچيز،  غير مشخص و غير    

بهمين جهت اعتراض به اضافه  . ابل لمس از کار بازسازی حقايقی اند که افغانها در قسمت آن اتفاق نظر دارنـد ق
خـرچی ها و دفاتر ُمــرفۀ سـازمـانهای غـير دولـتی، درکمـپاين پارلمانـی خزان گـذشتـه عـام پسـنـد تـرين مـوضـوع        

 . بـود
در کنـار علـل ديـگـر، چون پايگا های   .   طالـبان نيـز مـوثـر بـود طـرز اجـرای کمـکهـا در نيـرو گترفتن مجـدد

مـستـقـر در پاکسـتـان، قاچـاق اوج گيـرنـده مـواد مـخـدر، الـهـام گـرفـتـن از عـراق و کمک الـقـاعـده، و پاليسی       
ه ها به شـرکـت ها واگذار نمودن قرارداد اجرای پروژ . خارجـيهـا در رشـد طـالـبـان نيـز مـوثـر بـوده اسـت   

ونمايندگی های مـوسـسات خـارجـی و رجحان اين شرکتها بـر شـرکـت ها و مـوسـسات باز سـازی داخلی باعـث آن   
 .گـرديـد تا بازسازی در منـاطـقی فعاليت  طـالبـان صورت نگيرد

 
از مجـرای بـودجـۀ دولـتی افغـانستان       حـکـومت افغانستان از کشـورهای تمويل کننده تقاضا نمـوده تا با ارائـه کـمـکها       

درينحالت اجـرای کمکها از طـريـق مکانيزمهای مـلـی صـورت گـرفته باعـث ارتـقـأ  . از مصارف اجـرائی بـکاهنـد
حکومت تا اکنون دسـت به اتخاذ بـرخـی تـدابـيـربرای جـلو گـيری از فسـاد   . ظـرفـيـت اجـرائی حـکـومـت ميـشـود  

حکومت افغانستان خواستـار آنـسـت کـه کشـورهای تـمـويل        . سـت و اين کار را بايد با جديت دنبال کـنـد    اداری زده ا 
مينـامند " فسـاد ادا ری خـارجـيها "کنـنـده ريسـک فسـاد اداری موسـسات حکـومتـی را بر ريسک  آنچـه کـه افغانها    

 تهيه کننـده کمـک های مالی تا حـال به اين خواست       اياالت متحـده امـريکا و ديـگـر کشورهای    .  ترجيـح دهـنـد 
تمويل کننده ها داليل زياد دارند که برخـی از آنهـا درست بوده وادامۀ    . حکـومت افغـانستان لبـيـک نگـفـتـه انـد

                                                 
1 CARE International 
2 Bubble economy 
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واما اين سيستم موازی قادر به     . رسانيدن کمک ها از طريق يک سيستم موازی پرمصرف  را توجيه کرده ميتوانند    
رای پروژه ها از طريق امداد در مناطق ستراتيژيک کشـور نبوده و ضماًَ مشکالت اقتصادی و تشنج اجتماعی که     اج

 . زادۀ اين سيستم موازی است،  دسـت آورد های ما را تهـديد ميکنـد  
 در برابرچند  پوليس ملی. و حرف آخر اينکه ساختار های امنيتی که بکمک ما ايجاد شده اند، فاقد کارآيی الزم ميباشند

در بـرخـی از قسمتهای افغـانستان ادارات حکـومتی     . صد آشوبگـر، صحـنـۀ مبارزه را رهـا نـمـوده و نا پـديـد گرديد    
.   دفاتر و پوسته های خود را بعد ازمقاومت نا چيز ترک گـفـتـه و يا به شکل غيـر فعال با طالبان هـمکاری نموده انـد 

ـاقـد وسـايل وتعلـيمات الزمـه برای کنـترول اغتشاش است، دست به فـرار زده و در      پـرسونل پوليـس شـهـر کـه ف 
آنها مورال خودرا از دست داده اند، معاش ناچيزدريافت ميکنند و به فساد            .  برخـی مـوارد به آشوبگـران پيوسته است    

 . اداری مبتال اند
 

مور دولت که در ساحه تطبيق قانون، مسلکی نيست قبالًً    اين ما.  بعد از آشوب،  وزيرداخله بيانيۀ رسمی انتشار نداد 
قومادان تنظيمی در شمال کابل بوده  و تقررش بخشی از معامله سياسی رئيس جمهور حامد کرزی با قواندانان همان       

 .صورت گرفتـه است) شمال کابل( منطقه است که غرض حفظ موازنه سياسی بنفع قوماندان پنـجشـيری  
 در سـاعـات صبـح آغـاز يافت، رئيس جمهور کرزی تا ساعت هـفـت شام ملت را مخاطـب قرار اگـر چـه حـوادث 

"   برادر خويش امـان اهللا گـذر    " باالخـره، حـين ظـهور در صـفحـه تلـويزيون بعـوض استناد به وزيـر داخـلـه از        . نـداد 
ر ُپـست قـوماندان پـوليـس شـهـر کابـل و بـرخـی از    در روزهای بـعـد از واقعـه، امان اهللا گـذر را د . نقـل قـول کـرد

قـوماندان های ديگر آن منـطـقـه را، بـعـوض نامـزدهای پيـشـنـهاد شـده تـوسط  ُبـورد اصالحـات پـوليـس درمـقـامات                  
 .                              حسـاس رهـبری پـولـيس مـقـرر کـرد 

 
درحال ناراحتـی وتأثـُر از عـدم پـيشـرفـت   . ه اقـدامات مشابه دسـت زدرئيـس جهور در جنوب َکشـور نيز ب

نـيـروهـای ائـتالف در صـحـنـه نـظـامـی و کنـدی پـروسـه تـوسـعـۀ اردوی ملی، رئيس جمهـور تـصمـيم گـرفـت کـه      
 . اره مسـلح سـازد  گـروهـای مـلـيشـه را که طـی دو سـال با قبـول مشـکالت زياد منـحـل شـده بـودنـد، دوبـ       

بسـيـاری از  قـومانـدانهـای متذکره بـخاطـر اشتـراک در قـاچـاق مواد مخـدر، اعـمـال خشـونـت و ارتـکاب جـرايـم               
ايـن مليـشه به مسئلۀ اصـالحـات اداری کـه به کندی ادامـه دارد صـدمـه            .  ضـد بشـری، در بـيـن اهـالـی منـفـورنـد     

 .   جـات بيشـتـری ر ا وا دار مـيسـازد تا بـخاطـر امنـيـت جـان و مـال خـود به طالبان بـپيـوندنـد       ميـزنـد و اهالی قـريـه  
 

بـحـران امنـيـت و از ميـان رفتـن اعتـماد کـرزی به مـوفقـيت اصـالحـات الهـام گـرفتـه ازغـرب قـسماًَ از اين ناشی            
 اساسـی نظامـی، از اشتـراک در مسـاعـی دولـت سازی و       ميگـردد کـه ادارۀ بـوش بعد از بـدست آوردن پيـروزی       

بـرعـکس روحـيـۀ جهـانـی در مـورد عـراق کـه حـتی اداره بـوش نيـز خـواستـار خـروج       . ريـفـورم امتـنـاع کـرد
 قـوای خـويـش بـعـد از حصـول هـدف اسـاسی حمـلـه بـود، در رابطـه با افغـانستـان کشورهای زيادی خـواسـتار              

بطـور مثـال اصالحـات پـوليـس را کشـور جـرمنـی بـدوش         . سـهـمگيری در بخـشـی از اصالحات وبازسازی بـودنـد 
در نتـيجـه . امـا اين تمـويل کننـدهای عـمـده نيز فـاقـد تـوانائی تـهـيـه منـابـع و ظـرفـيـت هـای الزمـه انـد . گـرفـت

ائی بـسـيار عـقـب تـر از کاروان کـُنـدرو تشـکيـل اردوی مـلـی قـرار    قضـ-اصالحـات پـوليـس و سيـستـم عـدلـی   
ايـن حـالـت سبـب ايجـاد بـحـران اعتـماد نسـبت به مسـاعـی جامعه ملل بـرای اصـالحـات در افـغانستان شـده        . دارد
ط اداره بـوش باشـد،       با وصف اين وضع، عـاليـمی کـه حـاکی ازدرک عمـق و سنـگـينی ايـن بـحـران تـوسـ         . اسـت

 . بنـظر نميـرسـد
 

اشتباهاتی کـه در اينجـاه تحـليل گـرديـد چنـد مـورد معـدود اسـت از بـخـشـهای به ناکامـی انجاميدۀ پالـيسـی ما در            
ر   وخـامـت روز افـزون روابط افغـانستان با پـاکسـتان، رهبـری نادرسـت و کمـبـود منابع مـالی د  .  مـورد افغـانسـتان 

درصورت رويارويی ما با ايران و اختالفات    ) افغـانسـتان( سـاحـۀ مبـارزه با مـواد مخـدر، تـهـديـد در گير شـدن        
قـومـی اوج گـيرنـده همـه و همـه مؤفقيت نخسـتـين و حيـاتـی جنـگ دفـاعـی ما را عليه الـقـاعـده و هـوادارانـش         

 بيـن المللـی، ساختـارهای حکـومـتداری واحـيًا مجـدد اقـتـصاد را اساس          افـغـانهـا  با مسـاعدت. تهـديـد ميـکنـنـد  
در صـورت اتخـاذ پـاليسـی هـای درسـت، ايـن سـرمايـه گـذاری بـه ما امکان آنرا ميـدهـد کـه       . گـذاری کـرده انـد  

داره بـوش و خـارج سـاختـن       هـرگاه دهـشـت افگنـی و اعـتراضات خشـونت آميـز قادربه تکان دادن ا       .  پـيروز شـويـم 
ايـن اداره از مـوقـف تـجـاهـل کنـونی گـردد، خشونتگران عالوه بـرامتيازاتی کـه قبـالَ  در افغـانستان حـاصل نـمـوده             

   . انـد، مـصـدر خـدمـت بيـک هـدف مشـروع نيـز ميـگـردنـد   
 پايان
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