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                                                     بی هیچ چیزی به نشان دادن: جنگ یک تریلیون دالری  

The one  trillion  Dollar War:  Nothing to show for it                                     

 ت کرده ایم د خو وعاما  به جنگ وستیز   : «6802-80-62»انفارمیشن کلیرنگ هوز 

تا جایکه  حتی خودرا زحمت نمیدهیم  که در مورد آن بیشتر به  بحث وگفتگو بپردازیم ، 

سا ل  کشا نیده  و یا طوالنی ( 51)دامنه این جنگ بیهوده درافغانستان  تقریباً   به مد ت 

که از این جنگ  دراخبار شرکت های  بزرگ  از مدت طوالنی است  همچنانو ساخته شد

ونما یش  مضحک   شو -د ویا پیرامون آن جروبحث صورت نمی گیردتذکر بعمل نمی آی

ریاست جمهوری  اوقات درمسا بقه  مبارزات انتخا با تی   بعضی  لقک گونه ویا نمایش د

به دونامزد  کاهش  نشان داده میشود  چنانچه  که تعداد  از نامزد های بریاست جمهوری  

ی دهنده گان  اشخاص منفور   ومردم عامه یافت دونامزدی  که هردوی  آنها  درنظر را

از آنها نفرت وانزجار دارند وآن اینکه  این دونامزدریاست جمهوری در دوره  مبارزات 

انتخا با تی خود  حد اقل برای  یک بار هم موضوع  جنگ افغانستان  را مطرح  نکردند 

که این    یا ورد ندودر مورد آن  پرسشی بعمل نیاوردند  وحتی  که هیچ   سخنی به لب ن

نگرفتند    اینکه چرا  در مورد  آن اصاًل  تما س.  جنگ تحمیلی چه وقت  پا یا ن می یابد

                                                                          .نمیخواهند  که به توضیح آن نسبت به موجودیت  بعضی از مجبوریت ها بپردازند 

                                                                                                    
شت هر روز  ذگدراینجا  حرف  محضْا به ارتباط شمارش یک تریلیون دالر است  که با 

یک دالر    تریلیون ممکن است که برای هرکدام ما  یک  –ردد گاین شمارش  افزون می

یک   ن بشمول خودم به این خواننده گامفهوم  وبی معنی باشد چرا که بسیاری ازرقم بی 

مثل    اما درنظر گرفتن این یک تریلیون دالر   صی نداریم تریلیون دالر کدام تعلقیت  خا

  (1,000,000,000)به مثل این رقم بیلیون دالر  ویک (1,000,000,000,000)این رقم 



به نظر می آید ؛  یا یک  تریلیون دالر معا د ل  یک هزار بار  ازیک  ملیارد  بطوریکه 

به آن  تعلق  وارتباط  ولی با آنهم  ما تا هنوز  وجودداردملیارد  دریک تریلیون ( 5111)

میلیون است  که هنوز هم  ( 5111)نداریم ؟  چگونه درمورد ملیاردها  یک ملیارد معادل 

.                                                                                       آن مربوط بود  ویا به آن وابستگی داشتنمیتوان  به 

یل   ماار ویا فرش گردد چهار هزاریک زمین مسطح  هموبروی اگریک تریلیون دالر     

تون میان تهی انبار نماید  ویا اگر شما یک تریلیون دالررا دریک س مربع را پوشش میدهد

                                                                                       . ما یل باشد( 00111)ارتفاع ویا طول این  ستون با ید 

بل یادآوری اینست که ما باوجود مصرف یک  قا هنقط   ؟پس موضوع از چه قرار است 

 ویا چه  ویا چه بدست  آورده ایم که از آن یاد کنیم   چه داریم  گدراین جنتریلیون دالر  

اصاًل چیزی قا بل نشا ن داد ن نیست   – ن بدهیم نشا میتوانیمرا  ءچیزی  قابل مالحظه 

                                                                                         ...چونکه ما مطلقاً چیزی را انجام نداده ایم  که بر آن مباهات نما یم  ،هیچ  چی 

درتحت کنترول  و سا حه های  افغانستان را  بخش هابل بیشتر ق  به  نسبت  ن لبا طا      

،  قدرت ها ونیروهای  جنگی ایاالت متحده امریکا  جسارت ورده اندوتصرف خود در آ

که به اطراف  وسا حا ت بیرون از شهر کابل  عبور و مرور نما یند چونکه   آنرا ندارند

کشته میشوند ، ویگانه جای که درتحت تصرف  نیروهای امریکایی وحکومت افغانستان 

است  آنجا شهر کا بل پا یتخت افغانستان است که اتفا قاً درشهرکابل  سفارت  غول پیکر 

ونظامی ها وسربازان ایاالت متحده   ز موقیعیت داردایاالت متحده امریکا در منطقه  سب

امریکا  درداخل شهر کابل از یک منطقه به منطقه دیگر توسط هلیکوپتر  نقل وانتقال  یا 

گشت وگذر مینمایند وازاینکه رفت وآمد آنها  با موتر ویا تانک های جنگی درخطر است 

                                                                                        .هلیکوپتر  گشت وگذر نمایند  ازاین وسایل استفاده نه مینماید وترجیح میدهد که با

 به مقصد دستگیریما امریکا یی ها این اصل را برخ مردم میکشیم که ما به افغانستان    

   هجوم بردیم یا  و کردیم تجاوز«   55/9»  رخداد   اصلی  عامل«  اوساما بن الدن  »

اهل  و یا شهروندا ن افغا نستا ن نبودند  بلکه «  55/9»حاالنکه عا مالن اصلی رخداد 

اکثریت  آنها  که برج های دو قلو را در امریکا  به آتش کشید ند از شهروندان عربستان 

حویل دادن  ت طالبان  به ارتباط  تقاضای  ایاالت متحده امریکا  بخاطر  -سعودی بودند  

 دست داشتن اوساما بن الدن د معتبرمبنی بر اسناه جانب امریکا ازامریکا یی ها ببن الدن 

در  واقعه «  بن الدن» را مطالبه کردند واظها ر نمودند   که  اگر  « 55/9«در رخداد 

ت ولی ایاال -دست داشته با شد ما با کمال خوشبینا نه اورا بشما تحویل میدهیم  « 55/9»

اسناد موثق در مورد متحده امریکا  ازاین تقاضای  طا لبا ن امتناع  ورزید  ویا نتوانست 

هویدا بود  وآن اینکه  نخست  همان روز آغاز جنگ هودگی این جنگ ازیارایه بدارد لذا ب

به اشتباه  گرفتند  دوم اینکه  میشد    آنرا  کردند  که  کشوری حمله  یی ها باالی  امریکا

                                                                    .می افتید  بدون  هیچگونه جنگ به دست امریکایی ها  «الدنبن »



این جنگ  دگر به درازا کشد یعنی   نمیشد  که آن برده   یگر  وقتیکه  انتظار از جانب د

دیگر یعنی   یک جنگ جدید« مابارک اوبا»  اما  اقای -که باید این جنگ توقف مینمود  

لذا بعد ازاین اعالم جنگ بر سر افغانستان –رادرافغانستان اعالم نمود جنگ مواد مخدره

دراین جنگ مواد  مخدره  مصرف نمود    در حدود ده ملیارد  دالر دولت امریکا؟ چه آمد

برابر  بیشتر  از  زمان  (  01)هم  نرخ تریاک وهیروین همین اکنون  در حدود »ولی با 

فیصد کل (  08)افغا نستان همین حاال  در  حدود    -آعاز  جنگ با مواد مخدره میبا شد 

لت افغانستان بخاطر  از هیروین  جهان را تولید میکند  چونکه  ایاالت متحده امریکا ودو

بین بردن کشتزارهای تریا ک  به  مناطق  کشت و زرع  تریاک  به نسبت ترس وواهمه  

.                     نمیروند زیراکه سربازان  امریکایی دربیرون از شهرکابل احساس خطر مینمایند 

ی  کرده اند  ساحات زرع خشخاش جمع آور  تریاک وهیرون را که از مناطق  طالبان    

بیرونی وداخلی  بفروش میرسانند   واز پول وبازارهای  اراحتی آنرا درمارکیتهبه بسیار 

بدست آمده آن  تامین مصارف جنگ را فراهم میسازند وعلیه امریکایی ها که کشورشان 

                                                                                                       .                                                             را اشغال نموده می جنگند 

؟  چه  اینکه ما امریکایی ها دیگر دراینجا یعنی در افغانستان چه میکنیمپرسش مهم      

        ؟  که این جنگ  برای مردم افغانستان  یا ارتش  امریکا خوب استکسی میداند ؟  

 مردم امریکا این جنگ  خوب ویا بد را هرگز نمیخواهد که دوام نماید قطعاً   حالنکه      

ودر نها یت  امر روزی فرا خواهد رسید   –چونکه ادامه بی وقفه این جنگ  برنده ندارد 

  که  امریکایی ها  از اشغال افغانستان  دست خواهند برداشت  وافغانستان  را  به مردمان

.                                                                                           آن واگذار خواهند  کرد چونکه دیگرراهی وجود نخواهد داشت 

را نه میتوانند  بر حضور « 55/9»قابل تذکر این است  که امریکایی ها دیگر  رخداد    

نه  بها  نمیتوانند درعقب این  آنها یعنی دیگر ست آویز گیرند  نه ود خود درافغانستان بها

چونکه وقت آن رسیده که موضوع باید تبدیل وتعویض گردد ویا تمرکز  - خودرا  جازنند

ما تا همین اکنون می گفتیم  که ما امریکایی –فکری باالی یک چیزی دیگرمعطوف شود 

خش های افغانستان که در تحت  تسلط ها جلو پیشروی طالبان را میگیریم که ساحات و ب

دولت مرکزی قراردارد به د ست طا لبا ن سقوط نکند اماحاال که اکثر بخش ها افغانستان 

 ؟ میگویم  صبر کنید که چه میشوددرتحت تصرف طالبان در آمده است   

جنگ داخلی  دست  متضاد  افغانی درمبارزه  برای کنترول  کشور  بهچونکه دو نیروی 

پس برنامه ایاالت متحده امریکا    جنوب  بل  مقا  به ل  شمااند مثل  جنگ  داخلی   بکار

برای  آعاز  یک جنگ داخلی دریک کشور دیگر از چه قرار است  ویا به ایاالت متحده 

امریکا  چه کسی این حق را داده است  که کی باید  زمام امورافغانستان را  بدست داشته 

ت متحده امریکا این حق را  ندارد ؟                                            باشد  البته که  ایاال

یی ها  د یگر درافغانستان کدام مصروفیت  خاصی  داد وستد   لذا در فرجام  ما امریکا    



دیگر  نداریم  وقانوناً به هیچ دلیل  نبا ید به خود  حق بدهیم  که درامورات  وموضوعات 

  پول  تریلیون دالر  یک  سال « 51»داخلی افغانستان  تداخل نمایم  چونکه ما در مد ت  

یچ امریکا را  دریک جنگ  نا مشروع  مصرف  نمودیم  که   مطلقاً ه از مالیه دهندگان 

تحده امریکا   ازاین ها مجتمع نظامی صنعتی ایاالت   متنخود نداشت  اما دست آوردی با

سودهای کالن  را از آن خود  کرد که شاید  هد ف  این   مجتمع   طوالنی هوده یجنگ  ب

ساختن همین جنگ  غیر مشروع است  ویا این جنگ  یک نمونه  عا لی  از رفاه شرکت 

ریاست  جمهوری  دراین  جنگ  نا مشروع وبی   های  بزرگ  ویا از دوکاندید  ونامزاد

نامزدها ی که تا همین اکنون از  توقف دادن  جنگ  سخنی  برلب .  معنی  میتواند باشد 

(.                                        از پارتی سوم   Jill Stein      کاندید خانم ) نه اما تنها جیل ستاین  . نمی آورند

درمورد زیرساخت ها ؟  ستان چه کرده میتوانستیم؟چسان افغانتریلیون دالردریک  باما     

ت صحی را بدسترس  ما چطور درمورد مراقبت های صحی  میتوانستیم  که عرضه خد

  -وتربیه  اعمار می نمودیم  وتعلیم  پرورش  برای   تب رایگان میگذاشتیم ؟ مکا گا نهم

 میگویند (  مید یا)وشرکت های  بزرگ  رسانوی میکه دموکراتها وجمهوریخواهان  هنگا

همه ای اینها دروغ میگویند بلکه براحتی  مقرون  -همچو چیزها مقرون به صرفه نیست 

به صرفه است  درصورتیکه ما  جنگ را  درسراسر جهان   توقف  دهیم   چونکه  همه 

ف گردد   ولی تنها مردم در سراسر جهان این چیزها را  قبول میکنند  که باید جنگ متوق

.                                              این ما احمق ها  ایم  که جنگ میخواهیم ویا جنگ طلب هستیم 

 6802-80-60با تقدیم احترامات     ------------------------------------------------


