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جنگ در افغانستان  به زودی  وارد سا ل شا نزدهم  خود میگردد ؛ دراین جنگ  ایاالت 

، ودر دادند ست  د ازرا   ز خود سربا( 0333)به یک  آن نزدن  ا متحده امریکا ومتحد

پهلوی آن  تعداد نامعلومی  از افغان ها  کشته شد ند ، گذارش رسمی  اداره سازمان  ملل 

افغان  تا حدی خنده آور ( 003333)کابل ازنشان دادن رقم کشته شد ن در« یونما»متحد 

هرسال  فیصدی کشته  شدن  زنان و کودکان را « یونما»است چونکه سازمان ملل متحد 

درمجموع از کشته شدگان بیشتر گذارش میدهد که اکثر مرگ ومیر آنها  ناشی ازبمباران 

                                                                                                                                       .                           هوایی میباشد

 گان  دراین جنگ  در نزدیکی  است  که تعداد  کشته شد  بر آن  فغان را عقیده ا منابع     

یک میلیون  کشته میرسد  وتلفات ا نسا نی  خود  از هر نگاه  قابل  توجهه  میتواند  باشد  

بیش ازنیم میلیون نفراز خانه های خود به دلیل درگیری ( 6302)واز سوی دیگردرسا ل 

وتدواوم این جنگ فرسا یشی  فرار کردند که  این  رقم  بیشترین  تعداد  از بیجا شد گان  

ودرکنار .میلیون افغان ها میبا شد( 00)از جمیعت درحدود ( 6332)با سا ل  درمقا یسه 

خشونت  آواره  و  شی از جنگ دوملیون  نفر  نا به   نزدیک   ن گا این رقم از بیجا شد

سا ل  جنگ  به کشورهای ( 03)ونیز درحد ود سه میلیون افغان در طول ند  وبی جا شد

شد ند وبویژه در مدت پنج ماه همین سا ل  سازمان  دیگر درسراسرجهان مهاجر وپناهنده

نفر افغان ( 03333)ملل متحد در ماه می چنین گذارش داد که در حال حاضر  نزدیک به

.                                                                                  از خانه وکاشانه خود بیجا شده اند 

 دماه اپریل همین سا ل  تعدا( 60)طالبان  با یک انفجار آغاز شد ودر  حمالت بهاری      

ارتش ملی  افغانستان (  630)ن  در پایگاه نیرو ی  لبا ری از جنگجویان  طا انگشت شما

از   مسلح افغانستان  قوای  با نفوذی که در صفوفل افغانستان  دروالیت بلخ واقع درشما

سرباز افغان را به قتل ( 003)حمله  در حدود   ر اثر ایند داشتند یورش بردند  که  قبل 

این حمله ویرانگر وتباه کننده  فقط یک هفته بعد از  پرتاب بزرگترین بمب  ند ؛  ند رسا

کیلوگرام  ( 0902)پوند  ویا ( 60233)غیر هستوی درجهان بنام   بمب مادری  با وزن 

در والیت که  ر اچین  والیت ننگرها  اولسوالیخیل   ایاالت متحده امریکا  درقریه  اسد



صورت گرفت  که بعد از پرتاب این بمب بزرگ    درحدود  یک ونیم میلون باشنده  دارد 

از نفر ( 00)ور ک ب بمب مذ که با پرتا  ند  داد  گذارش  امریکا موظفین  ایاالت متحده 

این گذارش به   م و صحتند  که ثق کشته شد( داعش)می  دولت اسال جنگجویان مربوط 

لذا طالبان    تا به ساحه جنگ بروند معلوم نیست دلستان را اجازه ندادن نسبت آنکه ژورنا

بمب »بدون  توجه به تصمیمگیری ریس جمهور ایاالت متحده  امریکا  مینی بر  پرتاب  

را برای ریس   تی را چه افتخا  که  یا به اصطالح دری  بمب عجیب وغریب « مادری

ه  مخا لفین دولت بر پا یگاه  ارتش دروالیت بلخ  حملولی ل خواهد آورد  ،  نبا جمهور بد

طا لبا ن ویا داعش هردو گروهای ) سرزنشی بودکه توسط مخا لفین دولت  انجام داده شد

از سوی دیگر امروز به همگان  -(  تروریستی اند ونبا ید  آنها را ازهم متفا وت دا نست 

فیصد  قلمرو افغانستان را درتحت ( 03)بیش از   ن لبا ده است  که طامعلوم ومشخص ش

غرب والیت   ل   درشما  والیت هلمند ،  درشما ل شرق    تصرف خود دارند بخصوص

والیت زابل ووالیت ارزگان واز سوی هم گذاراشات حاکی از ل غرب  کندهار ، در شما

در تحت   را  نیز ن  نستا جنوب افغا ن میخواهند بزودی  بخش های  لبا آن است  که طا

ن درامتداد مرزهای همجوار به پاکستان   لبا که به اینصورت  طاتصرف خود  در آورند 

میرسد که ترور  رهبران طالبان  آنها ن به نظرساخت  وچنیت خودرا  قایم خواهند حاکمی

امنیتی    نیروهای  را  علیه مبارزه خود جنگ و ست  که  نه  وادار ساخته ا را  سرسختا

.                                                                      بیشتر شد ت دهند«   ناتو »افغانستان  و

تحده امریکا  درمجلس سنا مد یر اطالعا ت ملی  ایاالت م(  Dan Coats ) دن کو تس   

اقدامی  که شاید ایاالت  صرف نظر از هرگونه : حضور بهم رسانده  چنین گفت امریکا 

بعمل آورد  بطور قطع  درافغانستان (  وضیعت سیاسی وامنیتی) متحده امریکا  درارتباط

، منظور او   ن خواهد بود  نستا افغا  بد ترین سا لی برای( 6302)ل  میتوان گفت  که سا

ایاالت متحده امریکا درهماهنگی  با دولت    از توضیح این مطلب  این بود که شاید منافع

خواهد شد واز  پیشروی    تا مین   افغا نستا ن   و فداکاری های  ارتش ملی  اشرف غنی

طالبان در ساحات  تحت حاکمیت  دولت  جلوگیری بعمل خواهد آمد  حاالنکه انتظار آن 

نها ی  گرفتن  شهرستاموفق  به ( ری  حمالت  بها)برده میشود که طالبان  دراین موسم 

به تحکیم جایگاه خود  از طریق  پیروزی های  ی گردند وبه همین لحاظ است که آنها چند

ایاالت  کل قوای   فرمانده  عا ملی است   که   واین خود –تکتیکی تالش بخرچ میدهند 

ار ضای چند هز را وا مید ا رد  که تقاجان نیکلسون متحده امریکا در افغانستان جنرال  

بتواند به رفع بن   که اگر  سرباز اضا فی را از مقا ما ت ذیصالح امریکا  بعمل آورد تا 

اکنون چنین شا یعا ت است  که پذیرش  بهرصورت ،بپردازد افغانستان بست موجوده در 

خواست جنرال  مذ کور  به  بیرون از قصر  سفید امریکا  درز کرده  ومقا ما ت  مسول 

سرباز اضا فی را به افغا نستا ن پذ یرفته وآنرا (  0333)تا ( 0333)ین پنتاگون اعزام  ب



تصمیم خودرا    دونالد ترومپ ید  به تصمیمگیری دونالد ترومپ موکول نموده اند که شا

ماه می اعالم ( 60)در تاریخ « تو نا»مبنی براعزام سربازان اضافی در  جلسه سران  

نیزبخواهد که آنها نیز سربا زان اضا فی « ناتو»  واز نمایندگان کشورهای  عضو نماید 

 ترونبول کولم  ل ما   اقای    استرالیا   وزیر   نخست   به افغانستان بفرستند  که از جمله

(M.Turnbull  ) اماده گی خودرا مبنی  بر اعزام نیروهای اضافی بیشتر به افغانستان به

باید قوت های خودرا « ناتو»مپ  نشان داد  حاالنکه  طبق سکجول قبلی اقای دونالد ترو

واز  سوی هم نباید فراموش کرد   ن خارج میسا خت نستا از افغا( 6300)ل  تا اواخر سا

که درمیان اعضای ناتو  المان و بریتانیا  به ارتباط اعزام نیروهای اضافی به افغانستان 

انجیال  ها این جنگ را  محکوم مینما یند ودرعین حال مترددهستند چونکه اتباع آن کشور

نخست وزیران الما ن وبریتا نیا هرو درسا ل  پیشرو  انتخا با ت را در  ترازمی و  مرکل

.                                                                                                                     پیش رو دارند 

انتخابات   یعنی درطول دوره (6302)طی سا ل :سکوت درایاالت متحده امریکا 

  موضوع  هیالری کلنتونونه هم  دونالد ترومپنه است جمهوری ایاالت متحده امریکا ری

آن ذکری به آن نه توجه کردند ونه هم از ویا اصالا جنگ در افغانستان را درمیان گذاشتند 

ملیارد دالر با اضافه «60»درحدود  ؛ جنگی  ایاالت متحده امریکا هر سا لبعمل اوردند

وتقویه نیروهای امنیتی    زی ز سا بغرض بالیارد دالر در این کشورجنگ زده  م «90»

ملیارد ( 90)یعنی درصد ( 20)جمله این مبلغ مصرف شده ست که از نده ا بمصرف رسا

دالررا بخاطر به سرپا اوردن ویا تقویه  اردوی ملی افغا نستا ن  صرف نموده است  واز 

سربا زان  خودرا  درافغا نستا ن تا یک صد هزار حضور (  6303)جا نبی هم در سا ل 

سرباز باال برد ولی  با این همه اهتما ما ت وتالش ها نتوانست که کمر طالبان را در این 

استراتیژی   از ( 6300)؛ درسا ل  سا زد  شکست مواجهه  به آنها را  ویا جنگ بشکنا ند

صدا وطنینی بگوش نیامد  یعنی که امریکایی ها  سکوت وخاموشی ایاالت متحده امریکا 

ر  مقامات  مسول  امریکا  با وجود  ضایعات وتلفات اختیار نمودند   ویا به عباره دیگرا 

زیاد از سربازان خود به بحث وگفتگو نه پرداختند   واز بهود گی  اهد ا ف  ستراتیژیک 

ابع ما لی وبشری خود  چیزی قابل توجه ن منجنگ  نا فرجام واز د ست داد خود دراین

نی  در بحث  ت  افغا ما که موضوع را  شاید که مقا  ندپنداشت  افاده نه نمودند وآنها چنین

به هیچ ت  تلفا ومسله   گز این موضوعودرسخنرانی ها مطرح خواهند ساخت اما هرها 

                                                     .    طرح وپیشکش نشد بلکه درقبال آن  سکوت صورت گرفت  وجه 

پول های  صورت حساب« سیگار»سرمفتش خاص دولتی  برای باز سازی  افغانستان    

د صورت بندی نموده وبعداا گذارش خور با( 00)درایاالت متحده امریکا را مصرف شده 

برای خواننده دلخراش کننده  تاجایکه خواندن هریک از این گذارشات  سپرده است به نشر

د و رشوه  ن  فسا نستا زی  افغا زسا روند با  در  میباشد  دراین گذارشات آمده است  که



آن وجود داشته که درهیچ  جای دیگر به « ه گیر بومی وهم » خوری  به نوع اند یمیک

برای  همچو اندازه هرگز مالحظه نشده است یعنی که از پول ملیاردها دالر تخصیصه ای

همه مبالغ هنگفت  بازهم  باز سا زی حیف ومیل  گردیده است ولی با وجود صرف  این 

قراردارد؛  کلینیک ها و مکا تب  که سا خت ها ازنظرکیفیت درسطح  پایین  جادهتا هنوز

واعمار آن قبالا  وعده  داده  شده  بود اصالا  از آنها به نام کلینیک ومکا تب چیزی بچشم 

                                                                                              .نمیخورد

دروالیت بلخ  که در آنجا  طالبان  به پایگاه  ارتش حمله کرده بودند ؛ کارکنان سیگار      

یک در صد شا گردان  ثبت نام  کرده بودند  که در( 03)دریافتند  که در آن والیت  تنها 

وقت بمکتب  میرفتند  اکثر معلما ن غا یب بودند، ساختمان های کانکریتی دراثر  ریزش 

.                                                    باران درهم وبرهم بوده وسقف این ساختمان ها با بعضی ازدیوار ها سقوط کرده بود

ه وره  ومح مبارزه با مواد مخدکمپین  دیگر اینکه ایاالت متحده امریکا درقابل یاد آوری 

ملیارد دالر را هزینه کرده بود  که تولید خشخاش  بطور موثر  کاهش ( 0،2)آن  حد اقل 

این  مبلغ کامالا بدون  کدام   حاالنکه  یابد  ویا دیگر کسی به زرع خشخاش مبادرت نکند

دادوستد مواد مخدره  ت ودستاورد  قابل مالحظه به هدر رفت  چونکه همین اکنون  تجار

ملیارد دالر درتعامل  بین معامله گران وتجاران تریاک میباشد  ( 1,56)درحدود به ارزش 

ر  کارکنان سیگا -دربرمیگیرد لص داخلی افغانستان را فیصد  تولید ناخا( 7,4)که تقریباا 

درصد  (00)تا ( 6302)در سال درگذارش ماه اپریل خود  نشان دادند  که تولید تریاک  

واصالا امحای زرع تریاک  صورت نگرفته است  ویا  تولید  آن  ریشه کن رفته است باال

فیصد  ( 03)نگردیده است  ودرمحال تیکه طا لبا ن حاکم اند درآن محالت تولید تریاک تا 

افزایش یعنی رشد واقعی  تریا ک درقلمرو تحت تصرف طالبان  مثل درهلمند ،کندهار ، 

                                                                                         . یشتر شده است ارزگان وزابل ب

فیصد مصارفات ( 23)ست  که  مدعی ا امریکا  ایاالت متحده   تعجب آور اینکه          

فیصد     (23)ریا ک بد ست می آید واز سوی هم  تقریباا  در جنگ ازداد وستد ت طالبان  

کل هیروین جها ن از محصوالت خشخا ش افغا نستا ن تهیه میگردد که این خود اعتراف 

                                                                                                 افغانستان میباشد  در مورد امحای خشخا شوعدم موثریت ستراتیژی امریکا در به ناتوانی

گذ ارش میدهد  که فسا د وچپاول  یگر خود شد ید اا ومو کید اا  ارش د گذ  یک سیگار در

مارچ  (  62)درتاریخ  –عمیقاا در ارتش ودرادارات  وزارت دفاع  افغانستان بیداد میکند 

د مقام ارتش  افغانستان  متهم به فسا( 0000)سیگار نشان داد که در حدود ( 6309)سال 

در (  6302)درگذارش  سیگار همچنان تذکرداده شده است که درسال  واختالس میبا شند

( 2233)فیصد  از نیروی های نظامی وامنیتی کشته شده اند  یعنی در حدود( 00)حدود 

ی نظا می صد  ازنیروها در(  00)سرباز وپولیس همچنا ن سیگا ر  گذارش  میدهد  که 

که  این  تعداد سربازان دیده نمیشوند یعنی ویسی  مجد د نام ندرهرسا ل بروی یک لست 



سربا زان خیا لی ترک وظیفه مینما یند ویا  اینکه یب  میشوند ویا  با گذ شت هرسا ل غا

.                                           هستند لذا میتوان گفت که مشکال ت دراردو  افغانستان  بیشتر شد ید  وعمیق است 

تا حدی کم  وخفیف  ات زودهنگام  درمراکز اولسوالی هاتلفات غیر قابل تحمل ، تلف       

است اما چیزیکه قابل یاد آوری است اینست که ناتوانی در  تدارکات و وظا یف دیگر از 

رهبران وقوم اند ان نا کار آمد  ومفسد از  –یک سو واز سوی دیگر بی سوادی درارتش 

 و میبا شد و دولت بیشتر به نیروهای بویژه اتکا  مینما ید؛  لذامشکالت قابل مالحظه ارد

قی نه میماند که  گرهیچ جای تعجب باین همه کمبودی ها وناتوانی ها دیبردرنظرداشت ا

د شمن آن نیست  که  – طالبان درطول چند سا ل گذ شته چه دستا وردهای نبودکه نداشتند

                                                                             .در پی اماده گی  برای پیشروی خود بطور دایم تالش بخرچ ندهد

 سترگ شده  بزرگ و رها  مسایل درافغانستان آنقد   :نقش وحرکت دونالد ترومپ

( گلبد ین حکمتیا ر)   ه ازسگ  جنگی  قد یمی  ازکه دولت افغانستان را وداشت کاست 

(   ب کابل قصا)به   مشهور  شخص  رهبرحزب اسالمی به گرمی استقبال نماید یعنی از 

محاصره  نموده  بود    یعنی  یکی از ( 0002)و( 0006)که  شهر کابل را  بین سالهای 

ر صحنه   سیا سی  کابل  اکنون حکمتیار  بعنوان  یک  با زیکن  د –ناقضین حقوق بشر 

ریس جمهور اسبق «کرزی »بازگشته است و درسیزدهم ماه می اقای حکمتیا ر با حا مد 

 – افغا نستا ن مالقات  کرد تا درموردعوامل افزایش مرگ غیرنظامیان صحبت نماید

به معضالت موجود   راجع امریکا   خورد نحوه بر  موریت خود از ن ما یا کرزی درپا

نه  وحمالت هوایی  نیروهای  درافغانستان  به انتقاد ونکوهش پرداخته وعملیات های شبا

بی گناه وغیر   ص ر اشخا عمده کشتا را درافغانستان عامل  امریکا نظامی ایاالت متحده

از جسورانه ترین  ی  ویک  سرسخت  یکی از منتقدان  ؛ کرزیمیکند  استدالل   می نظا

غیرهستوی   بزرگ پرتاب بمب  به   مبنی  ص درتضاد به اقدام ایاالت متحده امریکاشخ

او تذکرداد که این عمل امریکایک اقدام وحشیا نه شد  میبا درکشورش (بمب مادری )بنام 

کشورش میبا شد که امریکا  به پرتا ب  این بمب ما دری  د ست  دربرابر مردم بی دفاع 

که با پرتاب این  آورد   وارد  ت جبران ناپذیر به محیط زیستبمب که خسارا -بکا ر شد

آب ما    لطمه زدند وهمه چیز ما را مسموم   به  ک ما ، خاب زندگی مردم ما ،  به بمب 

اگاهان سیاسی به این با ور اند که مالقات کرزی وحکمتیار   نشان  میدهد که  –ساختند 

آنها  میخواهند که درحلقا ت سیاسی افغا نستا ن یک قطب جد ید  ضد امریکایی را ایجاد 

                      .                                                                                                نمایند 

تصمیم     دونالد ترومپ سیی کاخ سفید اقای  لذا بادرنظرداشت این اصل  حلقات سیا      

مشاور  ( H.R.McMaster) اقای   –ن بفرستند  نستا زان اضافی به افغا گرفتند که سربا

دن  فرستاارتباط  به   تصمیم ل هیچ  با عجله اشاره کرد  که تا حا  دونالد ترومپامنیت 

ل  کسیکه درسا  مک مستر  - است   نشده  اتخاذ  ن نستا فغا به ا   فی اضا  نیروی های



ه بود وباید بخاطر داشته  عراق شدگ وسیله ساز افزایش نیروهای اضافی درجن (6339)

را درقصر   ستر مک ماباشید  که به ارتباط موضوع افزایش  نیروهای  نظامی  بالقوه  

یاد میکنند  طوریکه گفته است که  که  اگر او نتواند  ( جنگ مک ما ستر ) سفید  به نا م 

پس با ید سرزنش شود واگر موفق شود پس درآنصورت دونالد ترومپ باید به او کریدت 

                   .                       دهد  یعنی که او توسط دونالد ترومپ  مورد اعتماد واعتبار قرار گیرد

سرباز اضافی امریکایی به افغانستان ( 0333)کامالا بعید به نظر می آید که با فرستادن    

پیوسته   امریکا متحده   جلو حمالت طالبان را به کابل گرفت  چونکه سبک جنگ ایاالت

میان نظا  ازآن اینکه درکنار اقدامات تر وبد باعث مرگ ومیر بیشتر افراد ملکی میگردد

طالبان که . امریکا یی اردوی افغانستان اعتبار خودرا درمقابل مردم خود ازدست میدهند 

برای برقراری حکومت ظالمانه  ونامشروع خود  بیست سال پیش  به فعالیت آغاز کرده 

بودند اکنون آنها مدعی هستند  که  میخواهند  با گرفتن  قد رت  سیا سی  و دولتی ثبا ت 

استخبارات   موران ری از  ما واقیعت  این امر  درنزد بسیا  -وجود آورندرا در کشور ب

ضربه   یک کامالا روشن است  وآن اینکه بازگشت طالبان به اریکه قدرت (سی آی ِای )

ست مفتضاحانه امریکا خواهد بودوآنهم بدتر ازشک بزرگ به اعتبار وحیثیت ایاالت متحده

خورد لذا ایاالت متحده امریکا برای آنکه شخصیت ای که امریکا درحنگ ویتنام شکست 

اش در جوامع بین المللی  خدشه دار نگردد  برای جلوگیری از بقدرت رسیدن طالبان در 

.                                        افغانستا ن تا جای به مبارزه خواهد پرداخت ولو که  افغانستان کامالا  نابود هم گردد 

                                                    «9502-50-50»ت  یم  احتراما با تقد  -------------------------------------


