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  ۰۲درصد يعنی  ۱/۳ميليون رای بهدليل تقلب انتخاباتی مردود
اعالم شد .تا پايان سال  ،۰۲۱۲با رهبری متزلزل کرزی و مقاومت طالبان ،دولت اوباما تصميم
گرفت برخالف وعده پيشين خود ،سال  ۰۲۱۲را 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  ۰۲۱۲برخی 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  ۰طالبان 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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