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                                                                «   2102-4-22»لوبال ریسرچ ګ:  منبع وتاریخ نشر

.                                                                                      «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام : برگردان 

-----------------------------------------------------------                       

به تغیر                                                          ایاالت متحده امریکا درافغنستا ن چگونه مداخله                

               شکنجه   ن  فغانستا ا ید  جد دولت   :مید  انجا این کشور               

                 امریکا به  متحده  از ایاالت  را  ومصونیت ازمجازات                  

                                                                             «فورد استن مورخ» ارث گرفت                            

How US intervention in Afghanistan  change that  country : New 

Afghan state  Built  on US legacy of torture  and impunity.“ 

Stanford Historian                            

  بودند درمیان بیش ازیک میلیون  پناهنده  که درسال گذشته عزم سفر به اروپا رانموده    

اینحال    با . بودند ها  افغان - گان سوریه بعد از پناهند  جران مها گروپ بزرگ  یندوم

بیشترمتا ثر ساخته است  را  محاط به خشکه واقع درجنوب  آسیابحران انسانی این کشور



وازجا نبی هم بسیا ری از اخبا ر ورویداد های مربوط به افغا نستا ن  درایاالت متحده 

                                                                                                .چندان طرف توجه  قرار نمیگیرد تا حال امریکا

یپارتمنت تاریخ  پوهنتون  ستندفورد   از د( Robert Crews)کریوسرابرت پروفیسور    

                                                                                                                     :دراین مورد چنین گفت 

تعریف وتوصیف  را به یک کشوری  افغانستان   ویا  است  درواشنگتن چنین  اشاعه»  

مینما یند  که  دراین  کشور هرگز جنگ  وجد ا ل میا ن جنگ ساالران ، روسای  قبا یل  

بویژه  دراثر مداخله ایاالت  و پرابلمها   این معضله. ی  پا یا ن نمی یابدومتعصبا ن مذهب

مصارف  ازان امریکایی و بسر( 2011)وجود ازدست دادن حیات بیش ازبا متحده امریکا

« .فت وسعت یا گسترده تر بید ون کدام دستا ورد چشمگیر هرچهتقریباً یک تریلیون دالر

                                                                                        .از قبل تعین شده بد ست نیامد سال هدف اصلی « 04»وبا سپری شدن 

 

          

                                                                                           ن  نستا سربازان ایاالت متحده امریکا در افغا                    

تاریخ » بنام افغانستان مدرن درکتاب  جدید تدوین شده ای خود تحت عنوان   کریوس      

نقش وسیا ست های ا یاالت متحده امریکا را در دامن زدن  به بحران « یک ملت جهانی 

:    در افغانستان به بررسی گرفته  ودرمورد چنین  توضیح میدهد های سیاسیی وفرهنگی 

هه  گذشته تا چه حد  نفوذ وآن اینکه ایاالت متحده امریکا  درافغانستان  طی مدت  هفت د

(  2110)گرا  این کشوررا درسال علیه طالبان بنیادانگیزه  مداخله امریکا  جملهداشته واز

                                                                . که چه بوده است مورد مداقه قرارداده است (9/00)درپاسخ به نقش احتمالی آنها درحمله

فراهم سازی  شرایط  ف هد درنظرداشت با (2110)قبل ازسال  هات امریکایی ها مد       

بخاطرتامین منافع ایاالت متحده امریکا همچنان ن و وزندگی طوالنی شا ینه بودوباشوزم

حقیقات  ت وکه او باعالقمندی پژوهش مورخ  یک: کریوس گفت - آمده بودند به افغانستان 

خودرا  در شرایط کنونی درمورد افغانستان  ، آسیای مرکزی  وجنوبی ، روسیه واسالم 



و تاریخ جهانی  متمرکز میسازد  به جز از روشنگری  وآموزش چیزی دیگری نمیتواند 

 .باشد 

 

ر متفاوت  میباشد   امریکا بسیا  وتصورات  ایاالت متحده  تاریخ وفرهنگ افغانستان از تجسم » 

  نبه استدالل مطبوع خود  همه جا  از پوهنتون ستنفورد  درکتابکریوس رابرت  این موضوع را 

    «. نموده است 

                                                                                                                                                                                                                                                                      : ماندگارترین تصاویر

وآن اینکه امریکایی ها  به این تصور   غاز به استدالل مینمایدبا این فرضیه  آ کریوس     

واندیشه اند  که افغا نستا ن  در روزنامه نگا ری ، مباحثات سیاسیی عمومی وکار عملی 

                                                    .کلیشه ای  که با واقیعت تاریخی  شباهت چند ا نی  ندارد  باقی مانده وفرورفته است 

رابعضی کسان  به صفت یک مکان ذاتْا  ن نستا از افغا  تصاویرند گارترین  یکی ازما 

کریوس  همچنان خاطرنشان ساخت که   .یند مینما تداعی متروک وبدوی ومنزوی شده  

در مرکزمطالعات پوهنتون ستنقورد موضوعات مبارزه جهانی علیه مواد مخدره ، دولت 

می  تحت مطالعه و پژوهش محققان ما قرار اسالمی افراط گرا  وجنبش ها ی مدرن اسال

                                                                                                                              . گرفته است 

افغانستان از منابع ثانوی  اروپا   به ارتباط تصویر وترسیم  از ارشیف های متنوع         

یشینه های شفاهی  سینه به سینه پقصه ها و   جمع آوری  وهمچنانمتحده امریکا وایاالت 

را اوشخصاً از افغان ها واز شش کشور  جهان جمع اوری وجمعبندی نموده  ودست اول



عقب مانده   یل  جمع از اقوام سرسخت وقبا را افغانستان گرچه  کریوس اقایوبعدًا   است

نی   به تصویرمیکشد ولی به صراحت تاکید مینماید که افغانستان یک بازیکن مرکزی جها

                                                                                  .                                                                                                                            شد رن  میبا ست مد درسیا

 یا معلومات داده اند وده وپیشکش  نم هاآنهایکه داستان ها وروایات را به ارتباط  افغان    

شعرا درایران،دانشمندان درعراق،زایران دراورشلیم ،دریانوردان ،افغانهای تجاردرافریقا

درهند ،کار آفرینا ن در استرالیا، نجاران در کالفرنیا، دانش آموزان  درترکیه ، کارگران 

                                                                         . نویس دردانمارک رامیتوان تذکرداددرلندن  ویک روما 

در ازبکستا ن   زما نیکه  او با  یک تجا ر افغا نی ( 0991)در اواخر سال کریوس       

وشیفته ای   مفتون  زندگی میکرد وباهم یکجا دریک پروژه  آسیای مرکزی  کارمیکردند

لفریبی جهان  ود  سخاوت ومهما نوازی : چنانچه او خود چنین میگوید . افغا نستا ن شد 

را به صفت   ن ها  غان ها مرا بخود مفتون ساخت از آنچه که امریکایی ها  افغااف وطنی 

                                                                                                         .پنداشت دهقانان  قرون وسطی تصور مینمودند عاری از حقیقت باید 

درکتاب تدوین شده خود به ساختن  یک  کریوس : سریا ساخت یک دولت سر

بررسی به افغانستان   موجوده  ی مرزهها از  بیرون و  داخل در«  ملی افغان »  دولت

می پردازداوخاطرنشا ن میسازدکه دولت سازی باکا وش تعا مالت بین یک مها جرافغان 

واوایل  اواخر قرن نزدهمدرخارج ازکشور  قابل مالحظه  وحاکما ن  از پا د شاهان  در 

(  ۰۳۹۱)محوری  سال های  تا دوره های  کاوش ها  این    کهقرن بیستم   آغاز میشود 

نی تعبیه  لی جها عمیقْا درشبکه های ما  ن  بتواند افغانستا  که  میکشد طول (  ۰۳۹۱)و

رت مشاوران وکارشناسان ابرقدافغانستان مملو از ،غاز جنگ سردبا آ –وجا سازی شود 

جلب وجذب نخبگان  افغان   ها  گردید که هریک از این کارشناسان  با اشتیاق تمام در پی

که طی  این  جدال  شد ند   (هریک ازابرقدرت ها)خود  الگوی   به سمت عصر صنعتی

                                                 .ومسا بقه افغانستان  به کشورتا مین کننده تقاضای جها نی ازخشخاش وچرس  مبدل شد

به یک حزب سوسیالست افغانستان معطوف ( 0991)توجه اش را طی سال بعدا ًکریوس 

قدرت  وقیام  طی یک خیزش وکه مصروف فعالیت های  زیرزمینی بود  حزبی  مینماید 

وواشنگتن      مسکو  ینبه میدان جنگ نیابتی ب ا افغانستان وبعدً  دولتی را تصرف مینماید 

انجام  سر  ن وکمونیست ها شوری  در میگیرد  که نا بین مسلما جنگ  و تبدیل  میشود 

پ  های انقالبی  پا روگ ر  گوطالبان ودی  سازمان القاعده   شرایطی به با ر می آید  که

         .                                                                                                                            بعرصه ای وجود میگذارند 

 ایاالت متحده امریکا حمایت خودرا ازمجاهیدن  ودیگر گروهای اسالمی افراطگرا         

ل  سا در دربرابر دولت چپ گرای افغانستان   تحت حمایه  دولت اتحادجماهیر شوروی 

وجهان را ممکن  اعالم مینماید که بعدًا  عواقب سرنوشت ساز  برای افغانستان ( 0911)

مشاهدات  که نظر به   این اشاره از کریوس است  -درسالهای  آینده دربرخواهد داشت  



                                     .                                                                                                                            کش مینماید  اش همچو توضیحات را پیش

عصری شده نتیجه سیاست  کنونی افغانستان مدرن یا افغانستان :دیدگاهی انتقادی 

به  کریوس ایاالت  متحده  امریکا میبا شد که می وسبکسرانه ای نظا دی  وانتقا شرمنده 

او توضیح میدهد  که امریکاهای  مسولیت قابل مالحظه ای دارند . آن  میپردازد تصریح 

ازاینکه این دولت کاماًل مفسد واقتدارگرا ومیان تهی را بوجود آوردند که ازنظر بسیاری 

.                                                                                                     امشروع وغیر قابل قبول پنداشته میشود از افغا نها  یک دولت ن

او یعنی اقای کریوس می افزاید که اداره بوش  فرمان میدهد  که افغانستان یک کشور      

ده  و واشنگتن محضاً   چنین  تصویب  مینما ید  که فراترا ومبرا از قوانین بین المللی بو

چه بسا ازمقا ما ت  درحال حا ضر به چنین نتیجه رسیده اند  که این کشور ویا این مکان 

ومحل  رام نشده  وغیر اهلی باقی ما نده است وزبان یگانه وسیله ارتباط بین مردمان این 

                                                                                                                                .سرزمین میباشد 

ن افغانستان ، حمالت شبانه باالی ابرشبهه نظامیقابل یاددهانی دیګر اینکه تکیه  مورد     

نتایج منطقی  عملکرد  این دولت  دستاورد وترور وحبس  بیدون اتهام    های مردم  خانه

:                                                  در این زمینه می افزاید میشود که شامل  اجندای کاری این دولت میباشد او مفسد شمرده

آنچیزی را که  از امریکایی ها ویا دولت  دولت جدید ویا دولت کنونی عصری افغانستان 

:      گفتکا به ارث گرفت شکنجه ومصونیت ازمجازات میباشد وکریوس یایاالت متحده امر

ایاالت عالوه براین نامالیمت ها مورددیګر تکاندهنده ناشی ازعمل زشت ونابخشودنی    

دالر  به شکل پول خون ( 2011)نه ای مبلغ  متحده امریکا درافغانستان  پرداخت خسیسا

صورت  ن افغانستا در امریکا  سربازان  توسط  که   ملکی  فرددربد ل کشته شد ن   بها

یاد آوری میشود  چنینیک واقعه مستند میگردازطرف مقامات امریکا تعین شده است واز

که برای یک خانواده افغان که یک عضو خانواده خودرا با تیر اندازی  سرباز امریکایی 

                                                                .دالر پرداخته شده است (211)ازدست داده بودند برای  آن خانواده صرف مبلغ 

 نشان میدهد  که واشنگتن (  2104)ل  ن مدرن  تا سا نستا غاکرونولوژی ویا تواریخ اف    

ید ویا ازآن صرف  مینماقبلی خودرا رها همه جاه طلبی های  طالبان چگونهدربن بست با

قد  می افزاید  که ایاالت متحده امریکا  درطول دهه  نه تنها فا کریوس نظر مینماید  اقای

ستان  بود  بلکه نقش مهمی در شکست وانهدام  ظرفیت  برای رفع پرابلمهای  جامعه افغان

      .                                                                                                                            ظرفیت های  قبلی آن کشور نیز بازی کرد 

میانجی ووسطی  نیروهای عملیاتی  بویژه  برخورد  کنونی امریکا  درافغانستان  حفظ    

شد  ویا به  ر شورشیان میباگودی  یری از موفقیت کامل  طالبانگجلو بمنظور اش محضاْ 

یرد ونه آنکه آنها را گکامل طالبان را ب  عبارت ساده تر امریکا میخواهد که جلو موفقیت

که دولت افغانستان  س دراینصورت بعید به نظر می آیدپ  به شکست کامل  مواجهه سازد

روهای شورشی را به شکست گر گودی طالبان  خود بتواند  حلزونی رکت حمدرن با این 



پس میتوان گفت که این فرمول ایاالت متحده امریکا درافغانستان  بمفهوم  -مواجهه سازد 

                                                                                       . جنگ  است یعنی که امریکا نمیخواهد درافغانستان جنگ پایان یابد ادامه

ید به ارتباط موضوعات افغانستان  است  وآن اینکه   خواستار برخوردهای  جد کریوس   

شته  نگریست وبه چه موضوعات بخاطر حل پرابم موجود  چگونه باید با موضوعات گذ

                                                                                                                            .ست بکارشد  د

باقی مانده و توسط ازراه های که ازمدت های طوالنی یکی گفت س کریواویعنی اقای     

 به حل وفصل  سیاسیتعهد وپا بندی پایدار  -رفته شده است ایاالت متحده امریکا نادیده گ

گرچه این خود  یک پیشنهاد   –به جنگ داخلی افغانستان ودرگیری های منطقوی  میباشد 

                                                                          . خالی از  مشکالت  وچالشها  نمی باشد  اما غیر ممکن هم نیست 

                                                                                       یم سالم تقد با  -------------------------------------------

                                                         ۸۲-۴-۸۱۰۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


