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        طارق ارسالئی 

 

 ۲۰۱۹ دسامبرهم د

 

 تبصره بر گزارش واشنگتن پوست
 

وهزار دقرار گزارش بی بی سی، بعد از سه سال دعوای حقوقی، واشنگتن پوست باالخره موفق به دسترسی به 

ورق اسناد محرمانه مربوط به جنگ افغانستان گردیده است. مطمئناً که در البالی این اسناد "ناگفتنی" ها و اسرار 

ۀ بر دو جنبالتاً بر مبنی گزارش بی بی سی زیاد از لشکر کشی امریکا و متحدان آن درج خواهد بود، ولی عج

 :بصرۀ مختصر ارائه مینمایم"انسانی" و "اقتصادی" این جنگ ناموجه و تباه کن ت

کشته و ده ها هزار زخمی و معلول بر جا گذاشته است که از  ۱۵۷۰۰۰هژده سال لشکر کشی نظامی امریکا - 

قربانی ذکر نگردیده است.(  ۷۴۰۰نفر آن امریکائی است )ملیت متباقی  ۲۳۰۰آن افغان و  ۱۴۷۰۰۰آنجمله 

ا نمایم رقام این گزارش اتکتعداد قربانیان افغان مطمئناً که بمراتب بیشتر از این تعداد است، ولی اگر صرفاً بر ا

فیصد قربانیان این جنگ را افغانها تشکیل میدهند و تأسف آور تر اینکه اکثریت  ۹۸دیده میشود که  واضحا

 .نوع دخالتی در این جنگ لعنتی نداشته اند ستند که هیچه یقربانیان افغان نیز آنهای

از نظر اقتصادی نیز هژده سال جنگ در افغانستان خیلی ها پر هزینه بوده است. دولت امریکا به تنهایی - 

نزدیک به یک تریلیون دالر را در این جنگ مصرف نموده است. اگر باالی یک تریلیون دالر مصارف امریکا 

ی کشورهای جهان و مصارف مخالفین مسلح دولت )طالبان، القاعده، داعش( را نیز اضافه مساعدتهای متباق

تریلیون دالر مصرف گردیده است  ۱.۵در افغانستان نزدیک به جنگ نمائیم، خواهیم دید که در طول هژده سال 

ست. اگر صرفاً یک تریلیون دالر آن مصارف نظامی بوده ا ۱.۳در صد این پول یعنی بیشتر از  ۹۸که متأسفانه 

مرتبه فاصله میان کایل  ۶۰۰۰تریلیون دالر مصارف دولت امریکا را با نوتهای یک دالری کنار هم قرار بدهیم 

 ۴۳۸مایل و یا  ۶۷۰۰انچ و فاصله میان کابل و واشنگتن  ۲.۶۱و واشنگتن را احتوا میکند )هر نوت دالری 

تریلیون دالر میشد که تمام مساحت افغانستان  ۱.۵.( با این ملیون انچ است، متباقی را خود ضرب و تقسیم کنید

هزار مایل مربع( چهار مرتبه با نوتهای یک دالری فرش نمائیم. ولی از این یک تریلیون دالر امریکا  ۲۵۲را )

بجز مصارف چند قبر مرمرین، اعمار چند جاده و پل، و حیف و میل یک بلیون دالر توسط چند دزد و چپاولگر، 

 .ب متباقی پولها را تنها خدا و آنهای میدانند که این جنگ را براه انداخته اندحسا

ملیون نفوس افغانستان تقسیم کنیم، برای هر فرد افغان )از  ۳۰اگر یک تریلیون دالر مصارف امریکا را باالی - 

دالر در سال( هر فرد  ۵۸۵کشور )دالر میرسد که به مقایسۀ عاید سرانۀ افراد  ۳۳۰۰۰طفل نوزاد تا سالخورده( 

امریکا  . اما اگر مصارف دولتکه متأسفانه چنین نیست سه برابر پولدار میبودقبل باید سال  هژدهبه مقایسۀ افغان 
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خود در ملیون دالر برای کشتن هر یک از مخالفین مسلح  ۲۴را از زاویۀ مقابل ببینیم، امریکا در واقعیت 

مخالف مسلح کشته شده  ۴۲۱۰۰ذکر گردیده است که در این هژده سال صرف نموده است )در اسناد افغانستان 

دار به همین مقغالباً اند.( با آنکه حساب خرچ و دخل طالبان نامعلوم است، ولی برای کشتن هر سرباز امریکائی 

 مصرف نموده باشند. عجب زمانه یی که ارزش خون انسان ]بی بضاعت[ ناچیزشاید کم و بیش پول را هم و یا 

در دنیای ما سهمیۀ یکسالۀ حیات یک افغان ولی پولی که جهت ریختاندن آن خون بمصرف میرسد خیلی گزاف! 

ملیون دالر  ۲۴دالر است دارد، حال آنکه برای گرفتن حیات همان انسان  ۵۸۵بر روی این کرۀ خاکی صرفاً 

 ۲۴رد )با پول مصرف کشتن یک ف بمصرف میرسد. اگر این صندوقچۀ اسرار را کمی بیشتر بگشایم، میبینیم که

زمانی که ارقام و احصائیه ها را در کنار انسان را برای یکسال تأمین نمود.  ۴۲۰۰۰ملیون دالر(، میشد تا حیات 

 .چهرۀ زشت و هولناک این جنگ در نظر ما جلوه میکندهم قرار دهیم 

نجا آغاز گردیده بود. ولی کاش که "انجام" حرف آخر اینکه: جنگ افغانستان به همان نقطۀ بر میگردد که از هما- 

دست نمیدادند. امریکا این جنگ همان "آغاز" آن میبود تا اینهمه انسانها زندگی های شیرین خودرا بر سر آن از 

خودرا میگیرد و میرود، ولی ملت افغان محکوم در زندگی در همان سرزمین است. برای یک سرباز  هباالخره را

ل میگردد، اما ملت افغان ناچار یبدتیک "خاطره" و یا هم یک "تجربه"  نستان به زودی بهامریکائی جنگ افغا

جنگ زندگی را ادامه دهد. حال و احوال گواه بر آن است که خاک این سرزمین به این این باید در "واقعیت" تلخ 

 .زودی ها "از خوردن آدمی سیر" نخواهد شد

 ایالت ورجینیا ، امریکا -  طارق ارسالئی
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