کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت دهم – صباح »
وازت خارجه درکشمکشهاي گروپي وسياسي

زمان رايخ گرفت ازآه سردم
سرا پا غصه وفرياد و دردم
قسم خوردم وطن برنام پا کت
زرنجت هيچگاه غافل نگردم .
نگرانيهاى بين المللي از تشديد بحران درکشور وافزايش خطر طالبان  ،تا جايي پيش رفت که برخي ا
ز مقامهاى ملل متحد حتي از احتمال بازگشت افغانستان به دوران سياه گذ شته در نتيجه افزايش
خشونت طالبان و کم توجهي بين المللي سخن مي گويند .واين احتمال وجود دا رد که کشوربار ديگر
به کشور ناکام مبدل شود ودراختيار تروريستهاى مواد مخدر قرار گيرد .فساد اداري  ،مواد مخدر،
تروريزم  ،فقر  ،نا امني ،فقدان کاروزنده گي بخورونمير ،مشکالت با همسايه ها ،حاکميت
جنگساالران ونظاير آن همچون يک نظام پيوسته به هم عمل مي کنند .تا زماني كه بنياد گرايي وقانون
گريزي ازكشور ما نابود نشود ،هيچ قانون و قانونمندي ...نمي تواند اثر مثبت در بهبود اوضاع
سياسي و اقتصادي داشته باشد.
فساد بی حد وحصر در ادارات دولت ،که در واقع به يکی از عمده ترين عوامل ناکامی در طول
سالهاي گذشته مبدل شده است تنها محدود به وزارتخانه ها و ارگان های بيرون از قصر رياست
جمهوری نمانده است .تاسفارتخانه هاونماينده گي هاي سياسي ريشه دوانده است .کارمندان سفارت
متشکل است از پسرخليلی  -پسر الکو  -خواهرزاده کرزی  ،خويش وقوم دبل عبدهللا  ،مال مارشال
فهيم ...

سپنتاازمحدود چهره هاي است که به کرزي نزديک بوده ودرعملکردهاي وي مستقيم وياغيرمستقيم
دخيل بوده وخيلي ازمسووليتهامتوجه وي است  ،سپنتاازنظرفکري دارايي استقراري کمي بوده وزود
تصميم ميگيردوهمچنان سريع پشيمان ميشود .سپنتادرشهداء صالحين برمزارعبدالرحمن محمودی
وميرغالم محمد ازسنگ فروشها سخن گفت که سخنان وي متوجه شورای نظار بود که به کمک
احمد شاه مسعود ،معادن سنگ الجورد ،ياقوت و فيروزه را به تاراج بردند و فروختند .حرفهای
سپنتا مانند به پتک سر محب بارش فرودآمد  .وي به محض ختم حرفهای سپنتا گفت -گرچه من
نمیخواستم در اينجا حرف بزنم ولی حرفهای سپنتا مرا وادار کرد که اينجا بيايم و دررد حرفهای
بی اساس سپنتا چيزی را بگويم .ولی فکر ميکنم تذکر چند نکته را ضروری ميدانم که به سپنتا هشدار
بدهم.برخورد محب بارش اندکی نه بلکه زياد تعرضانه بود او به سپنتا تاخت و گفت آخر تو چرا؟ اين
حرفها را بايد بزنی؟ و درادامه حرفهايش اضافه کرد -اگر از سنگفروشها حرف میزنيد ،چرا
از وطن فروشان چيزی نمیگوييد؟ .
محب بارش از مصاحبه سپنتا که شب گذشتهاش با راديو بیبیسی انجام داده بود ،ياد کرد و گفت-
سپنتا خود تان ديشب با بیبی سی مصاحبه داشتيد وازاياالت متحده آمريکا دفاع کرديد ،آمريکايی که
با آوردن دموکراسیاش دراولين قدم آن کشوررا به فاحشهخانه تبديل ميکند .واندکي ازين مشاجره
نگذشته بود که سپنتارسمآ ازين سخنانش معذورت خواست.
دريک بازي ديگرکرزي به سپنتاوظيفه سپرد تاپيمان استراتژيک رابااياالت متحده آمريکاتدوين ،
مذاکره ومديريت نمايدودراخرين تحليل مسووليتش نيزمتوجه اسپنتاخواهد بود.
سپنتابااشغال کرسي وزارت خارجه اعالن كرد كه هيچ سفارشي از اهل قدرت در مورد تقرر
ديپلماتها را نميپذيرد ،اماعمآل تغيرونوآوري هاي که ضروري بود وتوقع ميرفت به انجام نرسانيد.
سپنتابه مثابه روشنفکري مکتبي بايد تخصص تحصيلى واستعداد وتوانائى را درتقرر سفراء وقونسل
ها مد نظرميداشت واناننكه براساس مصلحت ورابط فاميلى وشخصى به سالهاى متعدد در سفارتخانه
ها وجنرال قونسل تقرريافتنه بودند سبکدوش ميگرديد که نگرديد .
 صمدعمرسفير در كانادا كه از سال دوهزارودو وتا كنون در خارج اقامت دارند . حكيمى سفير در كشور امبرطورى جابان ودركشور جين هشت سال است در خارج از كشور اقامتداشتند.
 زلمى عزيز معين سياسى اسبق وزارت كه بعداز تقاعد شان بصفت سفير درمسكو تقرر يافتند وششسال در كشورروسيه خضورداشتند.
 طرزى اضافتر از هشت سال در خارج فعاليت ديبلوماتيك مينمودند. -مسعود خليلى سفير فعلى درتركيا وقبال در كشورهند كه اضافتر ازپانزده سال در خارج اقامت

دارند.
 جنرال اصف دالور سفيردر اوكراين حدود ده سال درخارج كشوراقامت ميکردند. سيد طيب جواد سفير درامريكا اضافتر ازهشت سال وظيفه ديپلوماتيک داشتند. محمد ظاهر عزيزسفير دريونسكو ده سال . سلطان محمد بنياد جنرال قونسل در هالند وقبال مستشار در جرمنى اضافتر ازدوازده سال است كهدر خارج هستند .وده هاچهره ديگروتقرري يکتعداد اشخاصي غيرمسلکي به اساس زدوبندهاي حزبي
وگروپي .جابجاي هراتيان دروزارت امورخارجه بگونه مثال مراديان  ،سلطان احمد بهين سخنگوي
وفعال سفيردرچين و...
رنگين دادفر سپنتا درسال سيزده سي ودو در واليت هرات به دنيا آمد ،درجه ليسانس را دررشته
حقوق و علوم سياسی ازپوهنتون آنقره ،درجه ماستری درعلوم سياسی را از پوهنتون آخن کشور
آلمان به دست آورده است .وي درانستيتوت علوم سياسی پوهنتون آخن به حيث اسيستانت انجام وظيفه
نموده است .کرزی ،سپنتا را در کابينه سال  ، ۶۰۰۲به عنوان وزير امورخارجه به پارلمان معرفی
کرد و سپنتا توانست با به دست آوردن رای اعتماد نماينده گان  ،آغاز به کارکند  .اسپنتا مانند تعداد
ديگري اعضاي کابينه دارای تابعيت دوگانه آلمانی  -افغانی است و يکی ازشرط های نماينده گان
پارلمان برای دادن رای اعتماد به وی ترک تابعيت آلمانی بود ،وی اين شرط را پذيرفت واما درين
کارعمآل اقدامي به عمل نياورد وازتابعيت آلماني اش صرف نظرنکرد .وي فعآل وزير مشاور کرزي
در امور خارجي می باشد  .سپنتا به دليل آنچه ضعف درجلوگيری ازاخراج مهاجرين از ايران خوانده
شد ،ازسوی مجلس استيضاح شد ۴۶۱ .تن از نماينده گان برعليه وی رای دادند که يک رای کمتر
ازحد نصاب برای سلب اعتماد بود .اما تعدادی ازنماينده گان ادعا کردند که يک ورقه رای مثبت بوده
ولی باطل اعالن شدهاست .مجلس دو روز بعد ازآن برای بار دوم برای استيضاح وی صندوق رای
گذاشت و  ۴۱۴رای منفی داد .با اين حال ،حامد کرزی رئيس جمهور اين فيصله را خالف قانون
اساسی و اصول وظايف داخلی مجلس دانست و رسما از ستره محکمه تقاضای نظر شد.
بعد ازگذشت دو هفته ،ستره محکمه به نفع وزيرخارجه رای داد ،زيرا اوالً دليل موجهی برای
استيضاح وزير امور خارجه وجود نداشتهاست و اين استيضاح مخالف قانون اساسی کشور شمرده
میشود و دوم اينکه رای دوم مجلس نمايندگان برای استيضاح غير قانونی و بی اعتبار است ،زيرا در
مرتبه اول نماينده گان مخالف نتوانستند رای عدم اعتماد را به حد نصاب برسانند .اصولنامه وظايف
داخلی مجلس  ،رای دوم را ممنوع نمودهاست.
مجلس  ،علی رغم تصميم محکمه از موقف خود عدول نکرد و گفت که وزير امور خارجه را
برسميت نمیشناسد .با اين حال ،سپنتا عمالً به عنوان وزير امور خارجه فعاليت مينمود.

اميري درجمهوري سکوت مينويسد -اسبپنتا در واپسين روزهای وزارتش ،مراسم رونمايی ازکتابش،
سياست خارجی افغانستان در قرن بيست و يک را در وزارت خارجه بر گزار کرد .می دانيم که
او روزگاری محصلي علوم سياسی در پوهنتون انکارا بود و البد کم يا بيش ترکی هم می داند .من
بعيد نمی دانم که اين کتاب اسپنتا که روی هم رفته يکی دو تا نطق تشريفاتی و چندمصاحبه کم اهميت
است ،تقليدی از کتابی« سياست خارجی ترکيه در قرن بيست و يک» اثر پرفيسور احمد داود اوغلو
وزير خارجه کنونی ترکيه باشد .اما ،ميان اين دو کتاب تقريبا هم نام( در کتاب اسپنتا به جای ترکيه
افغانستان آمده است و ديگر هيچ فرقی ندارد) تفاوت از زمين تا آسمان است.
سياست ترکيه به طور سنتی رو به غرب طراحی شده بود و پان ترکيسم که نيم نگاهی ترکيه به شرق
محسوب می شد ،به دليل صبغۀ غليظ سکوالريستی آن نيز چندان خريدار و طبعا جايگاهی درميان
ملل ترک زبان و ترک تبارنداشت .اسپنتا ،اما اينک چه می خواهد بگويد؟ به فرض هم که مصاحبه
های نه چندان پرمايه اورا در راديو های بی بی سی و آزادی جدی بگيريم ،جای سوال است که
سياست خارجی افغانستان در قرن بيستم چه گونه بوده است که اسپنتا می خواهد در قرن بيست و
يکم اصول تازۀ برای آن تد وين کند؟ اصال افغانستان پتانسيل وظرفيت اجراء يک سياست خارجی را
دارد؟ حدس می زنم که اگر وسوسه عنوان کتاب داود اوغلو نبود ،وزير روشنفکر مرتکب چنين
گزافه گويی ها نمی شد .سياست خارجی مورد نظراسپنتا به طور شگفتی آوری رومانتيک و ايده آليزه
شده است؛ شير « بی يال و دم واشکمی» است که به هيچ يک ازنقطه های بحران بين المللی تماس
پيدا نمی کند.
از خط ديورند و آب هيرمند که در گذريم ،ماجرای کشمير  ،منازعات خاورميانه وتشنج های فزاينده
در خليج فارس،در اين سياست خارجی هيچ جايی ندارند و باسکوت بر گزار شده است .اسپنتا يا به
صالح خود نمی ديده که در اين باره ها حرفی بزند و يا دانش ديپلماتيک او تاب سخن گفتن در اين
حوزه ها را نداشته است.
زلمی رسول وکشتي شکسته دستگاه ديپلوماسي کشور :طيب جواد از سال  ۶۰۰۲سفير افغانستان در
اياالت متحده آمريکا و همچنين سفير در برزيل ،مکزيک ،کلمبيا و آرژانتين بود .طوريکه همه
مااطالع داريم چندي قبل محفلي خوشگذراني درسفارت کشورمقيم واشنگتن برپاودرين مجلس سيد
طيب جواد سفيروتعدادي ازخانمهاحضورداشتند ودرين بزم سفيردرمستي وميگساري غرق بود .عده
گفتند تصاويری از اعمال غيراسالمی ،غيراخالقی وغيرافغانی يک سفير  ،درکشورش روزانه صدها
خانه ويران ،صدها زن بيوه و هزاران طفل يتيم میشوند .هزاران انسان اعم ازمرد و زن و پير و
جوان و کودک در اين ماه مبارک رمضان شبها گرسنه میخوابند و بعضیها حتی سقفی هم برسر
خود ندارند .سفيربزم آرايي مينمايد .معاون شوراي ملي ضمن درخواست برکناری سفيرکشور در

آمريکا ،خطاب به وی اعالم کرده است  :آقای سفير ...شما مشغول رقص با شراب و زنان هستيد و
مردم افغانستان در حال رقص در سيل و خون خود .چندي ازين ماجرانگذ شته بود که اکليل حکيمی
سفيرکبير و نماينده فوق العاده در واشنگتن -اياالت متحده آمريکا  ،توسط هارون الکو مستشار آن
سفارت مورد لت و کوب قرار گرفت .وزارت خارجه تائيد کرده که ميان برخی از کارمندان سفارت
کشور در واشنگتن ،برخورد فيزيکی روی داده است .برخی رسانه ها گزارش کرده اند که يک
ديپلومات افغان که پسر يکی از کارمندان ارشد دولت است ،به اکليل حکيمی ،سفير در واشنگتن و
يک ديپلومات ديگر حمله کرده و آنها را در دفتر کارشان لت و کوب کرده است .براساس اين
گزارشها ،هر دو ديپلومات افغان به دليل جراحاتی که برداشته اند ،به يک شفاخانه منتقل شده اند.
شفيق که با هيچ زبان خارجی آشنائی ندارد و بقول دوستنانش حتی مکتب را تمام نکرده به دوکانداری
روی آورده است چون از اقوام نزديک مال مارشال ميباشد ،ناگهانی به در برلين مقر شده است و
اينک نوسال است در سفارت به استراحت و خوشگذراني می گذراند  .وهمچنان دررسانه ها گفته شد
که با پشتيبانی اشرف سفير دربرلين که شفيق درقاچاق الماس دخيل است وسفيرازوي از قاچاق الماس
حق ميگيرد .درين گيرودارتذکررفت تا يک هيئت کنترول به سفارت افغانستان به برلين بيايدو اتهام
قاچاق الماس را که توسط خواهر زاده مال مارشال که درعين حال اشته نظامی دربرلين ميباشد
بررسی کند.
به هرحال عملکرد ها وچپاولگری های غياث توخی به مثابه مشت نمونه خروار ازابعاد فساد
وارتباطات نا سالم ونا مشروع بدون هرگونه معياراخالقی درين وزارت در گزينش وگمارش
کارمندان وديپلوماتان اين وزارت خانه پرده برميدارد.همان توخی که نان را از حلقوم کارمندان
وهمکاران خويش در هنگام تصدی ريا ست اداری وزارت خارجه می دزديد ودر يک تبانی با مقامات
وزارت از مجموع سه لک افغانی پول ماهانۀماکوالت ,تنها سه لک آنرا ماهانه به جيب می زد ,اکنون
مصمم است تا اين شيوه های غارتگرانه را در وجود مردم افغان ,مقيم ونکورکا نادا ,ادامه داده
وبرتعدادعمارات ودوکاکين خويش درشهرکا بل بيفزايد.
نقيب هللا فايق وکيل مردم فارياب درپارلمان چشمديداش راازسفارت کشوردرآمريکاچنين بيان مينمايد:
 ...به آرزوي واشتياق ديدن ديپلومات هاي هموطنم  ،با تعدادي ازوكال راهي سفارت در واشنگتن
شديم  ،واقعا ً باديدن جوانان تازه ديپلومات وبزرگان خوشحال شدم  ،خانم هانيزبودند  ،سفيربه
كشوربرگشته بود  ،بخاطرآشنايي همديگر  ،به معرفي پرداختيم  ،ازشنيدن نام ها وچهره هاي تازه
وكهنه  ،خيلي خوشحال شدم  ،برايم جالب بودكه چگونه عده ي ازجوانان وديگران  ،دراين سفارت
راه يافتند  ،شيوه گزينش شان چگونه بوده است  ،حس كنجكاوي ام بيشترشد  ،ازنفرپهلويم تقاضانمودم
تابامن درمحوطه ي تعميرقدم بزند ودرمورد اين دپلومات ها معلومات بدهد .

موصوف گفت ! فرزند خليلي صاحب معاون رييس جمهور مستشارسفارت اند وهمزمان محصل بوده
وازپول سفارت يك خانه ي كالن هم برايشان گرفتيم  ،بچه لوي سارنوال صاحب هم هستند  ،اتشه ي
تجارتي ما برادرزاده احدي وزيرتجارت بوده و نزديكان فاميلي معاون صاحب اول رياست جمهوري،
وردك صاحب  ،لودين صاحب  ،وزيرخارجه  ،خرم صاحب و … نيزدرسفارت حضوردارند.هستند.
براي هركدام شان ماهانه ( ) ۲۰۰۰دالرتنها كرايه خانه  ،هزاران دالر معاش ماهوار ومصارف
ديگرنيز پرداخته ميشود  .وي بالحن شوخي افزود ازاينكه وزارت خارجه افراد شايسته ووطندوست
را اينجا فرستاده  ،گاه گاهي زورآزمايي و مشت زني هم ميكنند وبا آمدن و وساطت نيروهاي امنيتي
آمريكا  ،يخن همديگر را رها ميكنند  ،همچنان عده ي ازاين ديپلومات هامحصل بوده وكمتر به
سفارت ميآيند  ...بدبختانه فقط چند نفرتكه داراند كرسي هارا اشغال نموده  ،اعضاي خانواده ،
اطرافيان نزديك ودرمواردي  ،هم قريه وهم واليتي خودراصاحب وظيفه ساختند  ،دورترازآن  ،نه
درغم قوم خود اند ونه هم درغم مردم  .اين است شيوه تقسيم قدرت درافغانستان.
مشکل ازافراد بلند رتبه و متنفذ سرچشمه می گيرد .اگر اين افراد ،جگرگوشه ها و فرزندان خود را
با مدنظر گرفتن تمام معيار های وزارت امورخارجه به سفارت ها معرفی نمايند؛ شايد همچو
مشکالتی درآينده کمتر ظهور کند  .جايگاه بلند حکومتی پدران همچو اشخاص ،باعث ايجادغرور
کاذب وجنون قدرت طلبی و حس خودپرستي ميگردد.
صالحيت های وزير خارجه در انتخاب سفيران ونيز کارمندان وزارت خارجه ازهمان شروع وزارت
خارجه که دبل عبدهللا بنياد گذارش بود تا به حال به شکل کج ومنحرف به پيش ميرود .درسفارتخانه
هاونماينده گي هاي سياسي کشور تمامی افراد به شمول دريورها سرقلفی دارند .متاسفانه دولت
اشخاصی را به عنوان سفير وديپلومات به خارج اعزام ميکند که توانمندي واستعداد وتحصيل حقوقي
وديپلوماتيک ندارندويا سند جعلي تحصيلي دارند .واقعيت اين است که از وزير گرفته تا سفير ازدرد
ومصيبت ملت آگاهي ندارند وهمه اين ها نماينده های کشور های مختلفي اند که تابعيت خارج از
افغانستان را دارند واينان امده اند تا دارای ملت را باخود ميبرند.
زلمی رسول  :زلمی رسول وزير امورخارجه درجنوری دوهزاروده منحيث وزير امور خارجه آرای
مردم را از ولسی جرگه کسب نمود .او در جون دوهزارودو مشاور امنيت ملي کرزي بود وهمچنان
در قسمت هماهنگ سازی فعاليت های امنيت و سياست خارجی کشور کار می نمود .وي
ازدوهزارويک بدين سو همراه با کرزی دراکثرمحافل ومجالس حضوردارد .زلمی رسول قبل ازپست
مشاوريش بحيث رييس هوا نوردی ملکی ايفای وظيفه می نمود.
زلمی رسول متولد کابل ازليسه استقالل فارغ و تحصيالت رابه پاريس ادامه داد .به لسان های دری،
پشتو ،انگيسی ،فرانسوی و ايتالويی بلديت دارد .لسان عربی را نيز می داند.

جاويد لودين بحيث ريس دفتر ،سخنگوي وبحيث سفير افغانستان در ناروي وکانادا اجراي وظيفه
نموده وفعآل معين سياسي وزارت خارجه است.
کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت يازدهم – صباح »
درقواي مسلح چه ميگذرد؟

گناهي ما فقط مهري وطن بود
تمام جرم من درما شد ن بود
يکي من ميگفت و د يگري تو
به جاده هانبردي تن به تن بود.
جنگ  -سرنوشت بشر نيست اما بخش قابل مالحظه يی ازتاريخ بشر را دربرگرفته است  .کلمه يی
ست که رنج انسان ها را ياد آور می شود و روياها را می دزدد .جنگ بسياری از چيزها را از ما
دزديد و با خود برد .شايد با خود برد تا سيمای قهرمانانه مردم ستمديده را بسازد  .جنگ کشورجنگ
نابرابري بود که بين ظالم ومظلوم  ،بين حق وناحق وبين چپاولگران وستمديده گان وهمچنان ادامه
دارد .جنگ وچپاولگري کشوررابه ويرانه  ،شهررابه شهرارواح وخانه هارابه ماتم سرامبدل گردانيد.
انسانهاي زيادي رابه کام مرگ کشاند .
سال هاست كه امريكا ومتحد ين درکشور حضوردارند اما هنوز هيچ نشاني از ثبات و صلح و امنيت
دركشورسراغ نداريم  ،زيرا پس ازسقوط طالبان  ،بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م
ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست تفنگدارا ن درنقض حقوق بشر ،حقوق زنان ،دامن زدن
اختالفات قومي و مذهبي ،چور وچپاول با زگذاشته شد .
حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنيا آشكار گشته است كه با وصف حضور نيروهاي
صدوپنجاه هزاري خارجي وادعاهاي بلند باالي دولت  ،هنوز هم کشوربه عنوان يكي ازمراكز فجايع
حقوق بشر باقي مانده است ،ادامه خشونت عليه زنان ،حوادث بيشمار تجاوز ،تهد يد وازدواج اجباري
توسط افراد مسلح  ،افزايش بيسابقه خود كشي وخود سوزي زنان ،تهديد فاميلها تا دختران خود را

به مكتب نفرستند ،سوزاند ن مكاتب د خترانه ،احساس ناامني زنان دركار بيرون از خانه ،ممنوعيت
ظاهر شدن آواز خوانان زن در راديو و تلويزيون ،افزايش زنان و بيوههايي كه چارهاي جز گدايي و
روي آوردن به فحشا ندارند و ...مردم نه تنها خواستار خلع سالح وحذف نيروهاي جنگ ساالر
هستند ،بلكه اين راه را تنها راه اعاده امنيت درکشور مي دانند.
همين اکنون يك سوءتفاهم مي تواند منجر به كشته شدن صد ها نفر شود وعده زيادي ازمردم را
درهول و ترس فروبرد  ،زندگي زير سايه يك جنگ ساالرهيچ گاه امنيت را براي ميهن تامين نخواهد
كرد .اگرقدرت جنگ ساالران و باندهاي مافيايي مواد مخدر تحت حمايت آنها مهار نشود ،شرايط
فعلي نه تنها امنيت کشوررا به مخاطره خواهد افكند كه مشكالت بسياري را براي نيروهاي خارجي
پيش خواهد آورد ويك بار ديگروطن را به کام نيستي خواهد کشاند.
هم اكنون دهها هزار ميل سالح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني دركشور هستند.
اگر سالح جمع اوري شده باشد ،پس اينهمه زورگويي ،درگيري ،قتل و جنايت چگونه اتفاق ميافتند.
همين حاال تنظيم هاي حزب اسالمي گلبدين ،جمعيت وارثين برهان الدين رباني ،شوراي نظاري
پنجشيري ،اتحاد سياف  ،وحدت  ،خليلي  ،محقق ،اكبري ،حرکت انوري ومحسني و  ...كامالً مسلح
بوده ،واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سالح دراختيار دارند .سرگروپ ها وبعضي
ازفرماندهان و مسووالن اين تنظيم ها دردولت نيز شركت داشته ولي ديپو هاي خود را حفظ كرده اند.
چرا اين همه بيدادگري وزورگويي وستيزه جوي درکشوربه پايان نميرسد؟ زيرادرکشورقواي مسلح
نيرومند  ،ادارات آگاه وبيدارامنيتي ودولت دلسوزنداريم  ،متاسفانه اگاهانه ازجانب متحدين غربي
سالح ومهمات کافي بدسترس ماگذاشته نميشودتا مشکالت راازراه برداريم.
سی.ان.ان به نقل از گروه بحران بينالمللی گزارش داد كه تالش برای اصالح پوليس ملی به دليل
فساد و فقدان اراده سياسی با ناكامی مواجه شده و پوليس بهجای كمك به برقراری نظم اجتماعی به
مبارزه با طالبان پرداخته است .گروه بحران میافزايد :اردوی آمريكا ...همچنان به پوليس بهمثابه
ابزار امنيتی كمكی مینگرد بهجای اينكه پوليس را درجای خود كه همان برقراری قانون است به كار
گيرد.
با گذشت ده سال ،نيروهای آمريكا و ناتو به نام مبارزه با تروريسم همچنان در افغانستان باقی مانده و
معلوم نيست كه جامعه جهاني وکشورهاي بزرگ جهاني ودولتهاي منطقوي تا چه زمانی اين استقرار
را تحمل كنند .تداوم کشتارغيرنظاميان بدست نيروهای خارجی به عنوان يک معضل امنيتی
خطرناک و حساسيت برانگيز ،باز هم اعتراضات مقامات ومردم افغانستان را در پی داشته است.
بمباران های متعدد و حمالت پی درپی وگاه وبيگاه نظاميان آمريکا و ناتو درحالی جان و سالمت غير
نظاميان و افراد بيگناه را تهديد می کند که کرزی ،برخی از وزرا و مقامات دولتی ،نمايندگان پارلمان

و سازمان های حقوق بشر داخلی و خارجی،سران و نمايندگان احزاب و جريان های سياسی بصورت
زباني ،خودسری ها و اقدامات خشونت بار نيروهای خارجی را محکوم کرده اند.
تکرار کشتار زنان و کودکان و افراد غير نظامی توسط نظاميان خارجی يکی از مسائل و چالش ها
فراروی دولت به شمار می رود و برخی از صاحبنظران معتقدند که بايد مقامات دولتی دربرابر حفظ
جان اتباع کشور ،جديت و جانفشانی بيشتری داشته باشند وبا روی دست گرفتن سازوکارهای مناسب
و قوی جلو اقدامات غير قانونی نيروهای خارجی و کشتار غيرنظاميان بدست آنان را بگيرند.
بعدازلشکرکشي اياالت متحده آمريکابه افغانستان که بيشترازده سال سپري ميشود وملياردها دالرحيف
وميل فرماندهان نظامي پنتاگون وناتوومسوولين نظامي ودولتي افغانستان گرديده وتا اکنون
کشورازنيروي مسلح کارامد ود لسوزبرخوردارنيست  .رهبري ارگانهاي نظامي مصروف
چوروچپاول دارايي عامه وبود ه اند  ،کوچکترين توجه ي به نيرومندي وخودکفايي قواي مسلح
نکردند.
کسي نيست که ازريس جمهورکرزي بپرسد -که طي اين ده سال چه دست آوردي دروزارت دفاع ملي
داريد؟ وطي اين مدت نتوانسته ايد قواي مسلح را اکمال وتجهيزنمايد  ،درصورتيکه هزاران جنرال ،
دگروال  ،دگرمن  ،جگرن  ،بريدمن وبريدگي هاي تعليم يافته وباتجربه جبرآ ازجانب وزارت دفاع
به تقاعد سوق گرديده اندوهرروزدست به مظاهره وتجمع ميزنند تاحقوق داد خواهانه شان بگوش
مقامات ارگ ومسوولين وزارت دفاع برسد که نميرسد.
باگذشت هرروزساحه حاکميت دولت محدود وحلقه محاصره شهرها تنگ ترومخالفين ازمدافعه به
تعرض روي مي آورند  .اگردرهرکشوري ديگري باشد  ،چنين حوادثي به مفهوم ناتواني نظامي
وناکارايي مسوولين بلند پايه ارگانهاي قواي مسلح تعبيرشده وريس جمهوروپارلمان دست به کارشده
ومقامات نظامي رامورد تنبيه وسرزنش قرارداده وبه محاکم ودادگاه ميکشاند .اما بااندوه ودرد دروطن
ما  ،ريس جمهوروپارلمان نه تنها مقامات ارگانهاي قواي مسلح رامجازات نمي نمايند  ،بلکه مکافات
ومورد لطف وشفقت ونوازش نيزقرارميدهند.
امروزپرسونل قواي مسلح بجزازچند عراده موترفورد آمريکايي چه دارند تا به درجه خودکفايي
امنيتي برسند؟ قواي مسلح متاسفانه طي اين هشت سال نتوانست ازسخاوت هاي پنتاگون مستفيد شده
ومالک تانک  ،توپ  ،راکت  ،سالح ووسايط ثقليه وخفيفه شوند .وزارت داخله ورياست عمومي
امنيت ملي نيزوضعيت به مراتبها غم انگيزترنسبت به وزارت دفاع دارند .درگوشه وکناروطن
روزانه ده ها نيروي قواي مسلح کشته وزخمي ميشوند واماکسي نيست که مسوولين رامورد بازپرس
وسرزنش قراربدهد .

طي اين مدت فرارازخدمت عسکري ،و كم تجربگي نيروها درمديريت جنگهاي فرسايشي ،بی
اعتمادی و خود سری نظاميان آمريكا و ناتو وعدم مشارکت نيروهاي محلي درعملياتها ،گسترش
حوزه فعاليت طالبان و پيشرفت درتاکتيکهای نظامی آنها ،استراتژي جنگ چريكي و خستگي رواني
نيروها  ،همگی مانع ازعملکرد موثر اردوي ملي در به دست گيری و کنترول اوضاع شده است .بي
كفايتي اردو  ،پوليس ونيروهاي امنيت ملي دراوضاع نابسامان کنوني  ،گسترش روزافزون فساد
ونبود استراتژی نظامي ازاعتباروپرستيژاين نيروها کاسته ميشود .
کوشش در جهت ايجاد اردوي ملي و همزمان با آن احياي مليشه بازي ودرپهلوي آنها توسل به
مصلحت گرايي همان نتايجي را در بر دارد که تا حال داشته است وتازماني که مصلحت و روز مره
گي اساس کار وسياست باشد ،که هست ،هيچ نشانه اي از بهبود را نخواهيم ديد .دولت خود را به
مصالح گروه هاي گوناگون متعهد مي دا ند و برهمين اساس رو زانه بر نامه مي سازد .با قدرتمندان
درون دولت  ،با قوماندانان محلي  ،نيروهاي محافظه کار  ،با جامعه جهاني و ...و برآيند آن نيز همين
است که هست  .در اين ميان آنکه هرگز مورد توجه قرار نمي گيرد ونقشي را که مي تواند برعهده
بگيرند ناديده گرفته ميشود اکثريت مردم افغانستان است که ازفقر ومرض و بي سر پناهي و بيکاري
رنج مي برند .دوميليون بيکار  ،پنج ميليون گرسنه ومريض و  ...موفقيت آمريکا در افغانستان با
اعمال سياست های نابخردانه درافغانستان ،مانند تفتيش خانه هاو بازرسی بدنی زنان و مردان  ،توهين
به فرهنگ و آداب آن ها و… موجب بازقدرت گرفتن دوباره طالبان گرديد که در نهايت آمريکا را
مجبور کرده است باب مذاکره را باز کند.
با افزايش شمار سربازان کشته شده آمريکايی در جنگ با طالبان و آشکار شدن ناتوانی دولت کرزی
برای کنترول کشور ،حمايتهای عمومی بهتدريج از اين جنگ کاهش يافت.
برگزاری انتخابات پارلمانی ازديگر اتفاقات مهم درافغانستان بود .ميزان مشارکت ،بسيار پايين بود و
طبق آمار رسمی تنها حدود يکسوم از واجدين رایدادن ،بر سر صندوقها حضور يافتند .همچون
انتخابات گذشته مواردی همچون مخدوش کردن آرا و ارعاب رایدهندگان از سوی مخالفين به وفور
به چشم میخورد .در نهايت حدود  ۶۰درصد يعنی  ۴/۲ميليون رای بهدليل تقلب انتخاباتی مردود
اعالم شد .تا پايان سال  ،۶۰۴۰با رهبری متزلزل کرزی و مقاومت طالبان ،دولت اوباما تصميم
گرفت برخالف وعده پيشين خود ،سال  ۶۰۴۱را زمان پايان حضور نظاميان آمريکايی در افغانستان
اعالم کند .هرچند اين مهم بيشتر تحت تاثير فشار افکار عمومی مطرح می گردد .گويا مشکالتی که
آمريکا در افغانستان دارد که بخش اعظم آن را خود بوجود می آورد در راستای اين مهم می باشد که
حضور آمريکا را در افغانستان توجيه کند.

در سال  ۶۰۴۰برخی از اعضای طالبان ،کرزی و مشاورينش برای پاياندادن به جنگی  ۹ساله به
مذاکره با يکديگر پرداختند .رهبران طالبان که برای محافظت ازجانشان هويت خود را محفوظ
نگهداشتند ،ازطريق نيروهای ناتو وارد اين مذاکرات شدند .گفته میشد يکی ازمخالفين دراين
مذاکرات مال اختر محمد منصور ،فرد شماره  ۶طالبان در افغانستان بود .بعد از چند هفته مشخص شد
مذکور کاسبی ساده از شهر کويته بوده که توانست کرزی و مقامات ناتو را فريب دهد.
همزمان با يازدهمين سالگرد حضورآمريکادر افغانستان و ناتو ارزيابی ها ازوضعيت کشور همچنان
رئيس دفتر نمايندگی کميته بينالمللی صليب
در صدر مطالب رسانه ها و محافل سياسی قراردارد.
ِ
سرخ در افغانستان از ادامه وخامت وضعيت مردم کشور ميگويد .اشتوکرکه پس ازهفت سال پست
رئيس دفتر نمايندگی کميته بينالمللی صليب سرخ در افغانستان را ترک میکند گفت ،براثر ادامه
جنگ  ،غيرنظاميان در افغانستان نه در برابر يک خط مقدم که بين چندين خط گرفتار شده اند به
طوریکه دسترسی به خدمات صحي برای انان به مشکلی فزاينده تبديل شده است .حمله به کارکنان
وسائط نقليه و تأسيسات صحي را نمیتوان به عنوان بخشی از روند عادی هدايت جنگ قلمداد کرد و
روند امداد رسانی نبايد متوقف شود.
ماهنامه آمريکايی پروگرسيو نيز با اشاره به هزينه های جانی و مالی ادامه حضوردرافغانستان
نوشت ،اگرچه جورج بوش ريس جمهوری قبلی امريکا آغازگر اين جنگ بيهوده بود ،اما امروز ،بی
شک سياست های غلط باراک اوباما رئيس جمهوری اين کشور ،موجب تشديد جنگ و بحران در
افغانستان شده است .جنگ افغانستان ،امروز جنگ باراک اوباما است.وی دستور سه برابر شدن
نيروهای آمريکايی در افغانستان را داد و او را بايد مسئول افزايش شمار تلفات نظاميان آمريکايی در
آن سرزمين دانست .امريکا برای انتقام ازسه هزار نفری که دريازده سپتامبر جان باختند ،تنها در
افغانستان ،دست کم بيست هزار قربانی گرفته است .هزاران نفر نيزبر اثر عوارض جنگ ،از جمله
گرسنگی و بيماری ،جان داده و يا معلول شده اند.
اما خسارت های جنگ افغانستان ،تنها به تلفات جانی محدود نمی شود .جنگ افغانستان تا اينجا برای
مردم آمريکايی ،ششصد ميليارد دالرهزينه داشته و تقريبا هرهفته دو ميليارد دالر به اين ميزان اضافه
می شود که بار آن ،بر دوش ماليات دهندگان آمريکايی است.
دولتمردان آمريکايی می کوشند  ،آموزش نظاميان افغان را بهانه ادامه حضورافغانستان قرار دهند .
هر روز ،بر شمار سربازان آمريکايی که توسط نظاميان افغان کشته می شوند ،افزوده می شود .پس
اگر به اصطالح ˈدوستان ماˈ دارند ما را می کشند ،چه دليلی دارد که در آن کشور بمانيم؟ اين مجله
دليل واقعی ادامه حضوردر افغانستان را تالش امريکا برای تسلط برچين در شرق و ايران در غرب
و همچنين کنترول راه های ارتباط تجارتي کشورهای آسيای ميانه با دريای عمان دانست.

در همين حال يک روزنامه آلمانی هم در ارزيابی ازيازده سال موجوديت در افغانستان ،انرا شکستی
بزرگ و مفتضحانه برای امريکا و ناتو دانست و خواستار اعتراف انان در اين خصوص شد.
روزنامه فرانکفورتر روند شای در تحليلی نوشت زمان آن فرارسيده که آلمان و غرب باالخره به
واقعيت های افغانستان يعنی شکست مفتضحانه خود در اعتراف کنند .چندی پيش نيز موسسه هاينريش
بول آلمان اعالم کرد که امريکا و ناتو نمی خواهند از شکست افغانستان سخنی بگويند و در اين باره
چيزی بدانند .زمانی که هارالد کوجات يکی از مقامات بلند پايه سابق اردوي آلمان چند ماه پيش در
اين باره سخنی به ميان آورد ،به شدت مورد حمله و انتقاد قرار گرفت
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