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                        ست سد اخالقی ا ن یک جنگ فا نستا جنگ افغا   
Afghanistan : A  Morally corrupting   War                                       

جنگ فاسد اخالقی درافغا نستا ن گذ شت وهنوز  که هنوز  ازاینل  نزده سا شا              

ترین جنگ   نه تنها درتاریخ جنگ های امریکا طوالنیرجنگی داریم که این کشواست در

است بلکه آنچیزی ( سربا زشجاعه یک تریلیون دالروریختن هزاران با صرف نزدیک ب)

خشنودی  لذ ت  و  که از نظر اخالقی  فسا د با ر می آورد هما نا کنا ر نرفتن ازهرگونه

  . میبا شد جنگ طلب ن  به حامیا  لتی خجا و  یه  شرم ماکه این خود   ا ست

 

                                                                    

                                                           درافغانستان یگ  فاسد اخالقنمونه ای از مخروبه های جن            
  رخداد واقع از القاعد  بعد   ونا بودین بردن  که بخاطر  از بی آیا این الزم بود   

 وز ا رتجاناچ و رنستان چا فغا ا  باالی  با ید  حتما   «1002» یا زدهم سپتمبرسا ل

وردی تا همین آن کامال شکست خورد یم ویا هیچ دستا می نمودیم  تجاوزی که در

ونیروهای   می شد یم   بیرون ن  نستا افغازا   ید با ما   نداریماکنون ازاین تجاوز 

ر درآنجا موظف  تمیز واصالح اوضاع ناهنجا و  ترمیم  برای را  خودقیما نده  با

را که یک مفهوم   ما بر این شد  که دموکراسی ،ولی درعوض تصمیم می ساختیم 

به شکل  ل اداره ازاشکا  کامال  ناشناس وبیگا نه برای  مردم یک سرزمینی که قبال 



نیروی اجنبی    هیچ تاریخ   طول سرزمینی را که در  میشد معرفی وترویج نما یم

نتوانسته است  براین سرزمین  مسلط قا در به اداره آن نشده وبرای مد ت طوالنی 

.                                                                                           شود 

ست  ترین  اقدام ویا عملکرد  بخاطر بدامروز ما هنوز  در مورد بهترین وعمده   

لوگ  نه پرداخته  از این جنگ  به بحث ودیا ورضایت بخشآوردن نتایج مطلوب 

آن به بحث ویا بخود زحمت را راه نداده ایم که به ارتباط این جنگ وعواقب  ایم 

ه راه حل های آینده  این بهر صورت  قبل از اینکه  ما دربارو گفتگو   بپردازیم ، 

صحبت  کنیم  باید توجه زیادی به هزینه واقعی این جنگ وپیا مدهای  آن معضله  

                                                                                                                                       د دارد خوشی از آن  که هسته ای اصلی را درناذول نما یم وبه ویژه  برتاثیرات مب

ز  سربا   (1000) بیش از   تا کنون   که دراین جنگ طوالنی همه ما میدانیم       

رسربازان زخمی شده وهمچنان هزار دیگ( 10)یی  کشته شده اند وبیش از امریکا

خودرا ازد ست   غیرنظا می های افغا نستا ن جا ن های شرین( 00000)بیش از 

نفر تنها  در ( 661)  داده اند  که شما رثبت شده  غیر نظا میا ن  کشته شده افغان

به تعداد   آن   پهلوی   که در. گذارش داده شده ا ست( 1022)شش  ماه اول سال 

ملکی  مجروح شده اند ،  لذا بطور کل شمار تلفات  افغان ها    افغاننفر ( 0852)

سد  شی از این جنگ فا سویی هم  نا نفر  تخمین زده شده است  واز ( 118000)

به کشورهای نه خود  بیجا  و شا خانه وکامیلیون  افغان از( 6،1)اخالقی درحدود 

پنا هنده شده اند وبیش از یک میلیون دیگر از افغا ن ها  تنها بی جا شد گا ن دیگر

.                                                                                                   داخلی اند 

(  250)تاکنون پول ومبالغی  که دراین جنگ  به مصرف رسیده است  بیش از    

در طول سا ل   امریکایی هرسربا ز   ویا مصرف  که هزینه  ارد دالر میبا شدملی

براورد شده است  پس  اگر ما هزینه  این  جنگ را  درمیان میلیون دالر(  0، 9) 

هرافغان   میکردیم برای  توزیع  تبعیض  میلیون شهروند افغا نستا ن بدون(  00)

سود ودرآمد صفر فیصد دی افغان عا یک میرسید حاالنکه امروز هزار دالر( 00)

گذارش  داده ( 1020)دالر درسال ( 620)متوسط سرانه تنها  را هم  ندارد ودرآمد

          .                                                                         شده است 

بل  تحمل میکنم یک جنگ غیر قارا ما تنها صرف این مبلغ پولی لیکه  درحا       

در خانواده   ( درصد 12)یی  میلیون  کودک امریکا( 28)با درک این مطلب  که 

، های  حیات بسر می برند  که آن خانواده ها  در زیر خط فقر فدرال  قرار دارند

ری از آنها درشرایط سخت دیگر  شبا نه گرسنه می خوابند وبسیاصد ها هزار نفر

قرار دارد  شب را    ویرانی  های که در استانه ای زیرساخت ها وخانهوناگواردر

           .                                                                    سپری میکنند



برای درک چا لش های این هزینه ها ویا مصا رفا ت  درجنگ  فقط به هزینه      

ویا درمورد   وپول  انسا ن  ند گی ز درمورد  نه  اما   ،یشیم  می اند های امریکا 

ما درجهان ودرمورد تفکر فراگیر وتباه کننده ما که میخواهیم  جنگ  موقف اخالق 

ببریم  ویا موفقیت را از آن خود سا زیم  با مصرف  انرژی عضله نظامی خود  را

نه   آن  در مورد لحظه ای  هم   که یعنی که دراین جنگ موفق شویم  اندیشه ای  

   .                                                                                                                            یشیده ایم اند

طلب مسول    جنگ  سال جنگ ، مقامات وحلقات ( 26)تعجب آوراینکه بعد از    

سربازاضافی دیگر ( 0000)تصمیم میگیرند که بخاطر تغیروضیعت درافغانستان 

( همانطور که وزیردفاع  ایاالت متحده امریکا جنرال ماتیس   توصیه مینماید )را 

درافغانستا ن زسربا ( 200000)حدود نی در زمادرحالیکه ما به افغانستان بفرستند

وبه ایجاد یک ساختا ر   شویم  سرزمین  برنده  داشتیم ولی قادر نشد یم  که دراین 

دوبا ره عزت وابرو وسرفرازی انا یل می آمدیم ؟بسی پایدارسیا ست امنیتی وسیا 

                                                                                                                                                               .بخا نه های خود عودت میکردیم 

جرئت طرح  اکنون در دولت  دونالد ترومپ  هیچکس  واز جمله حتی پنتاگون    

 دبر بر     جنگ  فی در نیروهای  اضا  ل با ارسا  زنده ای ندارد که ویا پیشنهاد سا

ولی کا ر  بهتر این  .امریکا  پافشاری نماید ویا نوید موفقیت دراین جنگ را بدهد 

ات آن خواهد بود که همین اکنون جلو پیشروی طالبان را  بعد از این که  آنها مقام

بیش از یک وسوم قلمرو افغانستان را  درتحت کنترول خوددارند  بگیرند   تا  که 

       .                                                           بخش های متباقی را از تحت تصرف دولت ازآن خود نسازند

دلچسپ تر اینکه  سناتور جان مکین  بعد از بازدید افغانستان  دراین تازه گی ها    

:                                                         به تعریف میگیرد چنین دراین جنگ را  رد وموفقیتپرسش ب  

ست  با طالبان میتوان قسمت های عمده از د  بکار انداختن یک نوع آتش بسبا»   

.                                                                                                   «.رفته کشور را  دوباره به تصرف دولت درآورد 

به موضوع چنین اشاره (  Robert  L. Borosag) ال بوراسگروبرت اما          

استم تا آن مناطق را ما  پیش از این  شاهد مناطق اصلی بودیم  که میخو» :کند می

د وتفرقه  همچنان  ونکه  فساچ  ولی طالبان همچنان مقا و مت کردندبدست آوریم 

                                                                                                                                                          «.دولت افغانستان را فلج ساخته است 

ید القاعده ، تهد ید مجد د از سوی طا لبا ن است ،طا لبا نی که  به  فراتر از تهد   

شد ت در راه بازگشت اند وبال های خودرا بمراتب فراتر  از مرزهای  افغانستان  

.                                                                                              گسترده اند 

وز وضیعت درهمه حوزه های  سیاسیی  وامنیتی درافغانستان  بد بهرصورت  امر

مد  وبد تراست وچشم آنداز توسعه  شرایط پایدار ویا بمیا ن آمدن  یک دولت کا ر آ



ضیعت صفر وکه اصال  در  گفته شود است یا بهتر. درکابل  بعید به نظر می رسد

به یک قما ر   ما تیس جمیسوزیر دفاع ایاالت متحده امریکا جنرال  . قراردارد 

  اما به زی  میکند  جا سا( سالیت)ر که پول ها را دریک شیا ند می ما باز معتا د

دلیل  افسرده گی  ونا امیدی  به نسبت ازد ست دادن  هر دالر  امید وار  به برنده 

 هرگز آنرا  که  است( جایزه  اول  در یک با زی  ویا مسا بقه) جکپاتشد ن یک 

                                                                                                .ندهد ست  ازد

که هدف ما  پرسیده شود  جمیس ما تیساین ممکن است  که از وزیر دفاع          

واستراتیژی خروج  ما از ان سرزمین  چسان درحال حاضردر افغانستان چیست ؟

هیچ  یک  از وزیران   دفاع  ایاالت  متحده  سال گذشته  (26)درچونکه است ؟  

امریکا به این سوال  پا سخی قناعت  کننده ای نداشتند، واکنون از ما خواسته شده 

است تا به سربازان ما دوبا ره قما ربا زی کنیم،  وچنین  گویم  که  اینک امیدوار 

یک انتخاب  تعین کننده شده است   باشید تا این جنگ ویرانگررا که اکنون تبدیل به

.                                                                                                             آنرا ببریم  ویا در آن موفق شویم

توقف این جنگ  راه حل  و  قطع حل  لذا با اطمینان کامل میتوان گفت که راه     

باید ناگزیرا  والزاما  هرچه زودتر این واقیعت را بپذیریم  .می نیست ونمی باشد نظا

با وجودیکه یک واقیعت تلخ نیز میباشد ،بنا براین واقیعت  بمنظور  بدست آوردن  

یک نتیجه مطلوب  وعملی  باید با طالبان به مذاکره تن  در داد وباب مذاکره را با 

.                                                                                                                با ن باید با ز  کرد عناصر معتد ل ومیا نه رو طا ل

در افغانستان وختم جنگ دومین گزینه قطع   :(Steve Bonnon)ستیب بونن    

است استخدام نیروهای پیشکش شده  دونالد ترومپاصلی استراتیژیست  ستیب بوننکه توسط  

دریک جنگ نیا بتی مبارزه امریکایی بخاطر ه جای نیروهای جنگی پیما نکا ران خصوصی ب

که این نوع طرز  تفکر  ویا این  نوع اقدام  به جز  از یک .  ویا پروکسی از طرف او است 

شد، درصورتیکه اگر  بدبختی  ونفرت انگیزی چیزی د یگری  نمیتواند  درقبا ل خود داشته با

ما این گزینه راا نتخا ب وبرای کشتن خود درسرزمین های بیگا نه اجیران مزدوررا بفرستیم  

                                                                                                                        آیا ازاین بیشتر  هم  انحراف اخالقی  وجود خواهد داشت ؟

جنگ  بعنوان محافظان امنیتی   ازمزدوران وپیما نکا ران شته ها  گذاین واقیعت  که ما در     

یا به حیث  ناظران امنیتی  در ادارات  وبا زداشتگا ه ها استفاده میکردیم ، همه میدانستیم  که 

ه  آنها  با داشتن مجوز رسمی چونک .به اندازه کافی  یک اقدام ویا یک عمل نا پسند وبد بود 

خود مرتکب  اعمال شنیع وآزار وازیت مردم  شد ند ، ودر این راه  ملیاردها دالر حیف ومیل  

.                                                                                                         وبیهوده بمصرف رسید 

نباید  چنین کا ری را  که از لحاظ  اخالقی  قابل پذیرش  وتحسین نیست  آن را لذا ما           

همچو ( Manipulator)تکرارکنیم، آیا این طرح  شگفت آور نیست  که  از یک استا د کا ر

دونالد ترومپ پیشکش میشود ، مشاوری که با توصیه های خود  تا  مشاور اقای   ستیب بونن

جنگی که دیگر ماآماده آن نیستیم  ونباید  .گیر مشکالت ساخته است دونالد ترومپ را در کنون



.                                             جان سربازان  خودرا دراین جنگ بی حاصل  ازدست بدهیم  ، لذا هرگز نباید  جنگید 

ه  رهبر قبیله  وفرماند اجمل خا ن ځا ځی در یک سری از گفتگوهای  که من با اقای 

عا لی مقام  پکتیا در افغا نستا ن داشتم  او با سرخورد گی  عمیق در مورد  رویکرد نظا می 

                                                   :هرگز  فرصتی  برای موفقیت نداشته  است گفت امریکا که  امریکا صحبت کرد

         یلی   یک کشور قبا   یک کشور قبیله ای وعشیروی است  یعنی  افغا نستا ن  »       

         رد                                              موفقیت ویا ب   برای بدست آوردن.ته ودرحال  ودرآینده خواهد بود درگذ ش           

      ..... ازجمله القاعده وداعش  ورزه جدی علیه طالبان وهمکاران  اش  دراین مبا          

ومن شک دارم                                                                         یل  یک معجزه خواهد بود نی  از قبا بدون حمایت  وپیشتیبا            

                                                                                        .« .شم  که شاهد معجزه ای دراین روزها با           

که  :  اوبرساده لوحی از دولت های یک بعد ازدیگر ایاالت متحده امریکا  با تاکید پیهم  گفت 

مقامات دولتی امریکا  در وزارت امورخارجه ووزارت دفاع در دوران  زمامداری   جورج 

و بوش به ارتباط  نوعی  از دموکراسی  وحقوق بشر   خو یشتن را  غرق   در واسواس دبلی

وسردرگمی مید ید ند  وتنها  به این با ور بودند  که راه حل معضله  افغا نستا ن   راه نظامی 

قبایلی که  در اذهان  وآنها هرگز  به راه های محلی ووطنی  که توسط  قبایل افغانستان   است

وقلوب مردم خود جا دارند به آن وقع نداده ویا به همچو راه های حل باور ندارند ویا درمورد 

                                                                                                         . آن معلومات الزم ندارند 

ت   مد راه حل  دراز  است که ایاالت متحده امریکا باید متوجه شود  که وقت آن رسیدهلهذا   

پذیر   ن امکا  گفت  ځا خي  اجمل خاننطوریکه اقای  با پیشتیوانه ای کامل وحمایت قبایل هما

قبا یل  را  در یک   م  سران  تما  تا   ده است که او آما»  :او درین مورد بمن گفت    .است 

امریکا  این  مقام   گرهمایی  ویا دریک اجماع  جمع آوری کند تا آنها از مقامات مسول وبلند 

تا پنج  میلیون   ر تعهد را  بدست آورند  که امریکا  بخاطر توانمند ساختن  آنها  با دادن  چها

چند ین     طی( دراین  جنگ مصرف میشود   یعنی مبلغ کمی از پولی که اکنون ) دالردرسال 

شده  توسط امریکا  خود به سا ل بپردازد  والبته که قبایل  با اخذ ویا بادریافت  این پول  تعهد 

هه نظامیان شان  خواهند پرداخت  تا نیروهای  شان  بتوانند  درمقابل  جنگجویان شبیآموزش 

وران جنگی که اکنون  با ادامه جنگ میخواهند مزدور به مبارزه  بپردازند یعنی علیه  آن مزد

.                                                                                               ثروتمند شوند 

لذا  راه حل معضله  کنونی ویا جنگ خرابکارانه افغانستان توسط  قبایل  امکان پذیر است      

وآنها میتوانند که دراین راستا  نقش زکنند ویان مزدور به مبارزه شان آغا که قبایل علیه جنگج

مبارزه ه ب ست  دوامنیت کشور خود  یل  برای  ارامی  فعال خودرا بازی کنند وآن اینکه  قبا

ومیخواهند  که به مداخالت بیگانگان  در کشور خود نقطه ای پایا نی گذارند  ودیگر  می زنند

سی خیا لی ومیان تهی نروند و وقت  خودرا  درابها م  وخیا ل پردازی های به دنبال  دموکرا

 .                                                                             فریبنده غرب ضایع نکنند

درنهایت امر ، راه حل معضله موجوده افغانستان  درمذاکرات صلح با طالبان  معتدل گره      

  از سرزمین خود نمی خواهند رده است یعنی با آنهایی که شهروندان  افغا نستا ن هستند، وخو

دد  وجود نخواهد داشت  تا این کشمکش  ها  حل وفصل گرکه محروم شوند  دیگر هیچ راهی 

ست داشته باشد   حل این معضله را بدیتواند کلید  نم  یل قباودیگر هیچکس  بدون  از رهبران 

ند  که همه  مسا یل را  در د ست  ودراختیا ر خود داشته باشند  چونکه بایل  میخواهف  چونکه



آنها رنج ها ی بیکران وطوالنی ، مرگ ومیر، تخریب وتحقیروگرسنگی  را در طول سالهای 

                                    .جنگ متحمل شده اند ونسبت به هرکسی دیگر خواهان صلح وآرامش در وطن خود میبا شند 

    (1720-70-2)  مها  یم سال با تقد --------------------------------------


