2001’DEN BUGÜNE AFGAN‹STAN:
NEREDEN NEREYE?
Temel DEM‹RER

*

“Piﬂman olmakta
geç kalan›n
vay hâline.”1
Asl› sorulursa, Afganistan diye bir “soru(n)” yok, iﬂgalcilerin Afganistan ile
sorunu var ki, bu da eski(meyen) bir sömürgecilik meselesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir…
Güçlü direniﬂlerle iﬂgalciler için hep bir mezarl›k olan Afganistan’da, Büyük
‹skender’den beri hikayenin sonu daima, iﬂgalcilerin p›l›s›n› p›rt›s›n› dahi toplamadan, arkas›na bakmadan kaçt›¤› bozgunlarla noktalanm›ﬂt›r…
Bu kez de, ABD (ve NATO) için böyle olmaktad›r.
Örne¤in “Afganistan’›n aynadaki yans›mas› çirkinse, bu Afganistan çirkin
oldu¤u için de¤ildir, modern ve post-modern dünyan›n tüm çirkinliklerini yans›tt›¤› içindir. Eski bir Fars ﬂiirinde denildi¤i gibi ‘Aynadaki görüntünü sevmiyorsan,
aynay› de¤il, kendi yüzünü k›r,” der Barnett Rubin, ‘Afganistan’›n Parçalanmas›’
baﬂl›kl› kitab›nda...
Rubin’in temel tezi, tarih boyunca Afganistan’a birçok d›ﬂ gücün müdahale
etti¤i, bunu yaparken ülkenin kendi dinamiklerini hiçe sayd›¤›, her gücün iﬂine
gelen siyasal grubu ya da etnik yap›y› destekledi¤i; bu süreçte Afganlar› her geçen gün daha ba¤›ml› k›l›p sonunda içinden ç›k›lmaz ve insanlar›na her türlü ac›y› tatt›ran bir yap›ya dönüﬂtürdü¤ü yolundad›r.
Zaten bunun için Afganistan’a, modern ve post-modern dünyan›n çirkin yüzü der yazar!
* Araﬂtırmacı, yazar.
1 William Shakespeare.
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Evet, Afganistan’da yeni bir ﬂey yok. Üstelik her geçen gün parçal› yap›s› daha da derinleﬂiyor, halklar› da ﬂu dünyada bir gün huzur göreceklerine dair
inanç taﬂ›m›yor. Ad›na seçim denilen ama seçimden baﬂka her ﬂeye benzeyen süreç de Afgan dinamiklerini gözard› ederek, baz› kurumlar›n› kendilerini rahatlatma ad›na uygulamaya koyan yabanc› güçlerin iﬂleri nas›l da içinden ç›k›lmaz k›ld›¤›n›n bir baﬂka örne¤idir…
Afganistan iﬂgalinin ABD (ve NATO) için içinden ç›k›lmaz bir soru(n) oldu¤u
kuﬂku götürmez.
Çünkü “Baﬂkan Obama’n›n en büyük d›ﬂ politika sorunu nedir?” sorusuna
Patrick Seale’in verdi¤i yan›t ﬂudur: “Afganistan’da ne yap›lacak? Amerika’n›n
Afgan savaﬂ› 10 senedir devam etmekte. Savaﬂ›n sonu ya da nas›l makul bir ﬂekilde oradan ç›k›laca¤› hâlâ belli de¤il. NATO buraya 140 bin personel gönderdi, bunlar›n da 100 bini Amerikal›. ﬁu ana kadar Afganistan’da bin 500 Amerikal› asker hayat›n› kaybetti, 11 bin 500’ü de yaraland›.
Bu savaﬂ ABD’ye tam 420 milyar dolara mal oldu (Irak’taki felaket durumdaki savaﬂ›n maliyetinin yar›s› kadar). Mali y›l içerisinde Afganistan’›n faturas›n›n 113 milyar dolar olmas› bekleniyor. 2012 y›l›nda ise 107 milyar olabilir. Bun2

lar muazzam rakamlar…”

Giderek a¤›rlaﬂan ve maliyeti yükselen Afganistan iﬂgali art›k ABD (ve NATO) için sürdürülemez özellikler kazan›rken; ABD Baﬂkan› Barack Obama, 2011
Temmuz’unda Afganistan’dan ABD güçlerini geri çekmeye ve savaﬂ› bitirmeye
baﬂlayacaklar›n› aç›klad›.
Obama’n›n, çekilme plan›na göre 2011 y›l› sonuna kadar 10 bin, 2012 yaz› sonuna kadar da toplam 33 bin ABD askeri geri çekilmiﬂ olacak.
‹lk hamlenin ard›ndan düzenli olarak sürece¤ini söyleyen Obama, 2014’te
geçiﬂ döneminin tamamlanaca¤›n› ve Afgan halk›n›n ülkelerinin güvenli¤inden
sorumlu olaca¤›n› ifade edip, Taliban ile görüﬂmelere yönelik koﬂullar›n› “Görüﬂmeler Afgan hükümeti taraf›ndan yönetilmeli, bar›ﬂç›l bir Afganistan isteyenler El
Kaide’den ayr›lmal›, ﬂiddeti b›rakmal› ve Afgan anayasas›na uymal›” ﬂeklinde s›ralad›.
Ayr›ca “Çok fazla savaﬂ görmüﬂ bir topra¤a, siyasi çözüm olmadan bar›ﬂ›n
gelemeyece¤ine” dikkati çeken Obama, “Dolay›s›yla ABD, Afgan hükümetini ve
güvenlik güçlerini kuvvetlendirirken, Taliban da dahil olmak üzere Afgan halk›
aras›nda uzlaﬂ› yaratmaya dönük giriﬂimlere de kat›lacak,” diyerek ekledi:
2 Patrick Seale, “ABD, Afganistan’daki Seçenekleri De¤erlendiriyor”, Gulf News, 10 Haziran
2011.
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“Afganistan’› mükemmel bir yer yapmaya çal›ﬂmayaca¤›z. Sokaklar›nda polis görevi yapmayaca¤›z ya da da¤lar›nda sonsuza kadar devriye gezmeyece¤iz. Bu, halk›n› koruyabilme yetene¤ini art›rmas› ve savaﬂ›n ﬂekillendirdi¤i bir
ekonomiyi, kal›c› bar›ﬂ› sürdürebilecek bir ﬂekle büründürmesi gereken Afgan hükümetinin sorumlulu¤u!”
Evet, iﬂgalci ABD (ve NATO) Afganistan’a “demokrasi götürmek”ten(?!) vazgeçip, ﬂeriatç› Taliban ile pazarl›¤a fit oldu…
ABD’nin Taliban ile görüﬂtü¤ü ilk kez üst düzey resmi bir a¤›zdan do¤ruland›.
Afganistan’da Devlet Baﬂkan› Hamid Karzai, Kâbil’de 18 Haziran 2011’de
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda “Afganistan’da yaklaﬂ›k 10 y›ld›r süren savaﬂa
çözüm bulunmas› amac›yla hükümetimiz ve ABD, Taliban’la ön görüﬂmelere baﬂlad›. Görüﬂmeler iyi gidiyor. Yabanc› güçler, özellikle de ABD, görüﬂmeleri kendileri yürütüyor” dedi.
Afgan liderin aç›klamas›yla birkaç aydan bu yana Taliban’la masaya oturuldu¤una dair gelen haberler ilk kez yetkili biri taraf›ndan böylece teyit edilmiﬂ oldu. 18 Haziran 2011’de Kâbil’de bas›na bilgi veren Karzai, görüﬂmelere baﬂta
ABD’li olmak üzere yabanc› askeri temsilcilerin kat›ld›¤›n› belirterek, geniﬂ kat›l›ml› toplant›lar›n henüz gerçekleﬂmedi¤ini söyledi.
‹ﬁGAL NEDEN‹: JEO-STRATEJ‹K KONUM + DO⁄AL ZENG‹NL‹K
Afganistan iﬂgalinin nedeni çok aç›kt›r: Jeo-stratejik konumu + narko-ekonominin de dahil oldu¤u zenginli¤i…
Öncelikle Muhammed Hakinehad’›n, “Afganistan ABD için bulunmaz Hint
kumaﬂ›… Çünkü Çin, ‹ran, Hindistan ve Rusya gibi Amerika’yla sallant›l› iliﬂkile3

re sahip ülkelere komﬂu olan Afganistan fazlas›yla stratejik,” kayd›n› düﬂtü¤ü
co¤rafya için Serpil Y›lmaz da -hakl› olarak- soruyor: “Afganistan m› Nabucco
mu?”
Murat Çak›r’›n, “Neden Afganistan?” baﬂl›kl› yaz›s›nda iﬂaret etti¤i gibi,
“ABD bu sonucu belirsiz kanl› ve pahal› savaﬂ› neden sürdürüyor? Neden bu savaﬂ, neden Afganistan? Bu yaz›n›n amac›, bu sorulara bir yan›t getirmeye çal›ﬂmak ve say›larla Afganistan savaﬂ› hakk›nda bilgi vermektir. O nedenle önce jeo-stratejik nedenlere bir bakal›m:
3 Muhammed Hakinehad, “Afganistan ABD ‹çin Bulunmaz Hint Kumaﬂ›”, Peyame Mücahet, 6
Ekim 2009.
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Bir hukukçu ve 1990’a kadar CDU federal milletvekili olan (ayn› zamanda
ABD ordusunun fahrî albay› oldu¤unu söyleyen) Jürgen Tödenhöfer’in dedi¤i gibi, Afganistan ‘Bat› karﬂ›t› bir ayaklanmaya karﬂ› mücadele etti¤imiz ve jeo-stratejik aç›dan önemli olan bir ülke. Çünkü oradan Rusya, Hindistan, Pakistan ve
Çin’i kontrol edebiliriz. Hammaddeler aç›s›ndan da son derece iyi bir mevkii.’
Tödenhöfer hakl›, ne de olsa Afganistan küresel petrol ve do¤al gaz kaynaklar›n›n yaklaﬂ›k üçte birinin bulundu¤u bölgelere yak›n bir ülkedir.”
Birincisi bu; ikinciye gelince, o da Afganistan’›n do¤al zenginlikleridir…
Örne¤in Pentagon’un bir iç yaz›ﬂmas›nda Afganistan’›n “Lityumun Suudi
Arabistan’›” olabilece¤i ifadesi yer al›yor. ABD’li yetkililere göre demir ve bak›r
yataklar› da bu alanda Afganistan’› lider konumuna getirebilir.
ABD’nin araﬂt›rmas›na göre Afganistan yaklaﬂ›k 1 trilyon dolar de¤erinde,
henüz gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lmam›ﬂ zengin maden yataklar›na sahip.
Jeologlar, elektronik sektörünün vazgeçilmezi lityumun yan› s›ra kobalt, alt›n,
demir bulunan ülkeye “Lityum’un Suudi Arabistan”› lakab› takm›ﬂlar.
‘The New York Times’›n 14 Haziran 2010 tarihli haberi, söz konusu rezervlerin Afganistan’› dünyan›n en kârl› madencilik merkezi hâline getirebilece¤ini ortaya koydu.
Evet demir, bak›r, lityum, petrol, do¤al gaz ve k›ymetli taﬂ gibi zengin maden kaynaklar›na sahip olan Afganistan’da, 1.8 milyar varil rezerve sahip oldu¤u tahmin edilen petrol sahas› da keﬂfedildi.
Afganistan’da iﬂtah kabart›c› olan bir di¤er unsur da, böylelikle, Kafkaç›
havzas›nda 110 ila 243 milyar varile ulaﬂan petrol ve gaz rezervleridir. 1998’de
yap›lan hesaplara göre sözü edilen rezervlerin de¤eri 4000 milyar dolar gibi devasa düzeylerdedir.
Madencilik Bakanl›¤› sözcüsü ön araﬂt›rmalara göre kuzeydeki yeni rezervde 1.8 milyar varil petrol bulundu¤unu bu rakam›n daha fazla olabilece¤ini belirtti.
Ülkenin en büyük petrol rezervi, Özbek ve Tacik s›n›r›ndaki Amu Derya nehri yata¤›nda bulunuyor. Bat›’da Herat, güneyde Helmand ve do¤uda Paktia’da
da petrol bulunmuﬂtu. Afgan hükümeti petrol ve di¤er madenlerin ç›kar›lmas› için
uluslararas› ﬂirketlere teklifler haz›rl›yor.
Karzai yönetimi de Bat›l› ﬂirketlere iﬂletme hakk› verirken, 13 Aral›k 2010’da
var›lan anlaﬂmaya göre ço¤unlu¤u ‹ngiliz ve ABD’li patronlardan oluﬂan grup, ülkenin kuzeyindeki Baglan’da alt›n ç›karacak…
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Nihayet uyuﬂturucu ya da narko-ekonomi…
ABD elçisi Richard Holbrook’a göre, Afganistan’›n dünya eroin üretimindeki
pay› yüzde 90’d›r.
Ayr›ca ‘BM Uyuﬂturucu Suçlar›na Karﬂ› Savaﬂ Ofisi’ne (ONUDC) göre, dünya eroin üretiminde kullan›lan afyonun yüzde 90’› Taliban’›n yo¤un oldu¤u Kandahar ve Helmand bölgesinden gelmektedir.
Bu rakam Afganistan’›n gayri safi iç has›las›n›n yüzde 60’› düzeyindedir. Ülke ekonomisinin yüzde 20’si de keza uyuﬂturucu paras›na dayanmaktad›r.
Tam da bu noktada “Dünyan›n eroin kayna¤› Afganistan’da Bat›l› ülkelerin
2002’den bu yana kurmaya çal›ﬂt›klar› demokratik idare tarz›n›n ve de¤erlerin,
halk›n geleneksel yaﬂam tarz›na uydu¤u ve halk taraf›ndan benimsendi¤i de söylenemez,” vurgusuyla Sumru Noyan ekliyor:
“ONUDC’un tahminlerine göre, Afganistan’da 2009’da haﬂhaﬂ ekilen alan
123 bin hektar. Kaçak haﬂhaﬂ ekim alanlar›nda 2008 y›l›nda ekilen 157 bin hektar alana nazaran yüzde 22’lik bir azalma var. Bu düﬂüﬂe ra¤men Afganistan yine kaçak haﬂhaﬂ ekimi ve afyon üretimi konusunda dünya rekortmeni unvan›n›
koruyor!
Afganistan’da 1980’de 200 ton olan afyon üretimi, l985’te 450 tona,
1989’da Sovyet iﬂgali sona erdi¤inde ise, 1.200 tona ulaﬂm›ﬂ bulunuyordu. Sovyet iﬂgalinin sona ermesini kutlayan dünya devletleri, Afganistan’daki bu kaçak
afyon üretimindeki büyük art›ﬂ›n, esasen Sovyetler’e karﬂ› mücadele veren Afgan
savaﬂç›lar›na kaynak sa¤lad›¤› hususunu görmezden geliyorlard›. Bu zaman içinde, uyuﬂturucudan sa¤lanan gelir, ülke ekonomisinde önemli yerini alm›ﬂ ve çiftçiler için de varolma ve kazanç sa¤laman›n temel stratejisi haline gelmiﬂti. 199094 aras›nda mücahitler ve di¤erleri aras›ndaki iç savaﬂ, Taliban’›n zaferi ile sonuçlanm›ﬂ ve 1995 y›l›nda ülkenin yüzde 95’i ve haﬂhaﬂ ekilen bölgelerin hemen
hemen tamam› Taliban güçlerinin kontrolü alt›na geçmiﬂti. 1990-1999 aras›nda
üretilen y›ll›k afyon miktar› ortalama 2.500 ton civar›nda idi. 1999’da 3.400 tona ulaﬂan afyon üretimini, Taliban lideri Molla Ömer 2000 y›l›nda, haﬂhaﬂ ekimini ve afyon üretimini yasaklamak suretiyle durdurmuﬂ ve bu yasa¤› ülke çap›nda uygulam›ﬂt›. Afyon ve eroin ticareti, kaçakç›l›¤›, yasak kapsam› d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›.
Ekim yasa¤› sonucunu gösterdi, 2001 y›l›nda afyon üretimi 185 tona düﬂtü.
Bu, tarihi ve emsali görülmemiﬂ bir yasak uygulamas› olarak görülmekle birlikte,
Taliban’›n yasaklama karar›n›n gerisinde afyon fiyatlar›n›n çok düﬂük olmas›, afyon stoklar›n›n çoklu¤u gibi unsurlar üzerinde durulmas› laz›m. Nitekim, ekim ya406

sa¤›ndan birkaç ay sonra afyon fiyatlar› kilogram baﬂ›na 30 ABD dolar›ndan
300 ABD dolar›na f›rlad›. Bu fiyat art›ﬂ› en çok, stoklar› ellerinde tutan Taliban’a
yarad›.
11 Eylül 2001’den sonra, Taliban devrinin sona ermesi sonucu ortaya ç›kan
yönetim boﬂlu¤u, afyon üretiminin 18 kat artarak 3.400 tona ulaﬂmas›na yol açt›. Bu miktar, 2004’te 4.200 tona, 2007’de y›l›nda ise 193 bin hektara ulaﬂt›,
8.200 ton afyon üretimiyle sonuçland›. Bu üretimden 800 ton civar›nda eroin imal
edilebiliyor. Bu rekolteden, dünyadaki eroin imalat›n›n yüzde 93’üne tekabül ediyor.
De¤erlendirmelere göre, Afganistan’da kaçak uyuﬂturucu sat›ﬂ›ndan elde
edilen gelirin Taliban’›n eline geçti¤i anlaﬂ›lan miktar› 1 milyar ABD dolar›na ulaﬂ›yor.
Nihayet dünya uyuﬂturucu üretiminin merkezlerinden olan ve en az 1 milyon
kiﬂinin ba¤›ml› oldu¤u Afganistan’da, 26 Haziran 2010’da “Dünya Uyuﬂturucuyla Mücadele Günü” kapsam›nda düzenlenen etkinlikte konuﬂan Karzai, kendisi
dahil tüm yetkililerin para kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Kardeﬂi uyuﬂturucu üretim a¤›n›n merkezinde yer alan Karzai, afyon ekiminin artmas›na karﬂ› ellerinden geleni yapacaklar›n› söyledi. BM’nin eski Afganistan temsilcili¤i yard›mc›s› Peter Galbraith, Karzai’nin “uyuﬂturucu ba¤›ml›s›” olabilece¤ini ifade etmiﬂti!
SOSYO-EKONOM‹K DURUM VE YOLSUZLUK
Abdul Malik Mujahid’in iﬂaret etti¤i gibi, “CIA verilerine göre bir Afgan’›n
ortalama yaﬂam› 44 y›l. Ki bu, komﬂu Pakistan ve di¤er s›n›r ülkelerden 20-30 y›l
daha az. Bu, ülkede devam eden y›k›m›n sonuçlar›ndan sadece biridir.
Afganistan’daki savaﬂ 2001’deki ABD iﬂgali ile baﬂlamad›. Bu savaﬂ, 30 y›l
önce 1979 Aral›k ay›nda Sovyetler Birli¤i’nin ülkeye sald›r›s›yla baﬂlad›. Savaﬂ›n
insan bilançosu ﬂaﬂ›rt›c›: Bir milyondan fazla Afgan öldürüldü ve üç milyonu yaraland›. Beﬂ milyon Afgan, ülkesini terk edip mülteci durumuna düﬂmeye zorland›. Bugün hâlâ 3.1 milyon Afgan mülteci durumunda ve bu, dünyadaki mültecilerin yüzde 27’sini oluﬂturuyor. Bunlardan ço¤u Pakistan’da yaﬂ›yor. Geri kalan
iki milyon Afgan, ülkedeki yerinden ayr›lm›ﬂ durumda. 1980’lerde dünyadaki iki
milyon mülteciden bir milyonu Afgan’d›.
Bugün hayatta olan Afganlar›n ço¤u hiçbir ﬂey görmese de savaﬂ gördü. Afganistan’daki günlük yaﬂam, periﬂan hâlde. K›ﬂ›n Chicago kadar so¤uk olan ülkenin sadece yüzde 6’s› elektri¤e sahip…
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Kâbil’de bile elektrik günde birkaç saat kullan›labiliyor. 30 y›ll›k savaﬂtan ve
a¤açland›r›lman›n yok edilmesinden sonra ülkede fazla a¤aç b›rak›lmad›¤›ndan,
geleneksel odunla ›s›nmak bile çok zor. Geçen y›l bin kiﬂi so¤uktan öldü. UNICEF
verilerine göre ‘2 milyon devlet okulu ö¤rencisi temiz içme suyuna sahip de¤il ve
Afganistan’daki okullar›n yüzde 75’i sa¤l›k imkânlar›ndan yararlanam›yor’.
Ülkenin ço¤u yerinde kanun ve nizam yok. Hükümet ancak Kâbil’de var olabiliyor. Diktatörler lider durumunda. ‘Afganistan’›n yüzde 93’le dünyadaki haﬂhaﬂ›n en çok yetiﬂtirildi¤i ve temin edildi¤i yer olmas›’ gerçe¤i bunu ispatl›yor. Bir
‹ngiliz gazetesi, ‘Eroin iﬂinde 4 büyük oyuncu Afgan hükümetindeki en üst düzey
yönetici’ haberini yapt›.
Kad›nlar, ülkedeki 30 y›ll›k savaﬂ›n bir numaral› kurbanlar› olmaya devam
ediyor. Afgan parlamentosunun seçilmiﬂ bir üyesi ve hükümetteki savaﬂ efendilerinin ve savaﬂ suçlular›n›n aç›k sözlü eleﬂtirmeni Malalai Joya’ya göre, ‘Afganistan’›n ve kad›nlar›n özgürlü¤ü ve ‘terörizme’ karﬂ› savaﬂ üzerine dünyaya yap›lan propagandalar yaland›r’.
Londra’da insan haklar› ödülü ald›¤›nda yapt›¤› konuﬂmada, ‘Ülkemiz hâlâ
savaﬂ›n, suçun ve köktencilerin y›k›c›l›¤›n›n gölgesinde yaﬂ›yor ve kad›nlar, bu durumun baﬂta gelen ve sessiz kurbanlar›. Afganistan’da adalet yok. Bugün ülkedeki yaﬂam›n her alan› bir trajedidir: Kad›n haklar›n›n güvenli¤i, kanun ve düzen
bir uyuﬂturucu mafyas›n›n hâkimiyetinde. Neredeyse iki nesildir Afgan çocuklar›,
savaﬂtan, bombard›mandan, evsizlikten ve açl›ktan baﬂka hiçbir ﬂey görmeden
yetiﬂti. Ülkede silah, uyuﬂturucu ve para için savaﬂanlar›n her biri için onlar kolay
4

hedefler’ dedi.”

Afganistan’da üretilen afyonun, dünya çap›ndaki afyon üretimi aras›ndaki
oran 2002’de yüzde 41; 2003’de yüzde 47; 2004’de yüzde 67; 2005’de yüz5

de 69; 2006’de yüzde 82; 2007’de yüzde 82; 2008’de yüzde 79’du…

Öte yandan BM Kalk›nma Program›’n›n ‘‹nsani Geliﬂme ‹ndeksi’nde, Afganistan 179 ülke aras›nda 172. s›rada. Okuma yazma oran› yüzde 28, bu rakam
kad›n ve k›zlarda ise yüzde 14’lere düﬂüyor.
Ayr›ca ‘Oxfam’, Afganistan halk›n›n üçte birinin k›tl›k tehdidi alt›nda oldu¤unu aç›klarken; her 30 dakikada, 1 Afgan kad›n›n›n hamilelik veya do¤um nedeniyle hayat›n› kaybetti¤ine dikkat çekti.
Toparlarsak iﬂgalin sonucu, neo-liberal reformlar›n dikte edilmesiyken, Federal D›ﬂ Ticaret Dairesi, Afganistan’› “dünyadaki en aç›k ekonomi” olarak de¤erlendiriyordu.
4 Abdul Malik Mujahid, “Afganistan’da 30 Y›ll›k Trajedi”, Evrensel, 20 May›s 2009, s. 10.
5 http://www.unodc.org
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Liberalleﬂtirmeler sonucunda Afganistan’da (2008’de 6.5 milyar dolar›
aﬂan) müthiﬂ bir ticaret bilançosu aç›¤› ortaya ç›kt›. Bu sürede sadece Almanya,
Afganistan’a 268 milyon Avro de¤erinde ürün ihraç etti (Afganistan’dan yap›lan
ithalatlar ise sadece 2.7 milyon Avro düzeyinde kald›). Özelleﬂtirmeler ise kitlesel
iﬂten ç›kartmalara ve iﬂsizlik oran›n›n tavan yapmas›na neden oldu.
Bu tabloda 2008 y›l›nda halk›n yüzde 40’› iﬂsizdi (bu veriler CIA’ye ait); halk›n yüzde 61’i kronik açl›k çekmekteydi: ortalama yaﬂam beklentisi 43.1 y›la düﬂtü; yetiﬂkinler aras›ndaki okuma yazma oran› yüzde 28.7’den yüzde 23.5’e geriledi; halk›n sadece yüzde 13’ü içme suyuna ulaﬂabilirken, sadece yüzde 6’l›k bir
kesim elektri¤e sahipti...
Yani iﬂgal, Afganistan’da sömürgesini yarat›yordu…
Hem de iﬂbirlikçi yolsuzluk gerçe¤iyle!
Karzai yönetiminin yolsuzluklar›ndan s›tk› s›yr›lan halk, Amerikan müdahalesiyle 2001’de devrilen Taliban dönemine rahmet okur hale geldi.
‘BM Uyuﬂturucu ve Suçla Mücadele Dairesi’nin 12 vilayette 2010 A¤ustos’undan Ekim’ine dek 7 bin 600 kiﬂiyle görüﬂerek haz›rlad›¤› rapora göre yetiﬂkin Afganlar›n yar›s› y›lda en az bir kere rüﬂvet vermek zorunda kal›yor.
2009 y›l›nda ödenen rüﬂvetin miktar› 2.5 milyar dolar hesapland›. Bu, ülke
gayrisafi milli has›las›n›n yüzde 23’üne denk geliyor. Kiﬂi baﬂ›na milli gelirin 500
dolar oldu¤u ülkede Afganlar›n ödedi¤i rüﬂvetin ortalamas› 160 dolar civar›nda.
Bir iﬂ yeri açmak için yerel yetkililere ödenen rüﬂvet 100 bin dolar› bulurken do¤um sertifikas› alman›n bedeli 10 dolard›.
Konuya iliﬂkin olarak ABD’nin, Karzai’nin yak›n çevresindekileri CIA taraf›ndan maaﬂa ba¤lad›¤› aç›kland›.
‘The Washington Post’, CIA’nin çok say›da yetkiliye içerden bilgi s›zd›rmalar› için para ödedi¤ini yazarken; ‘The New York Times’ bunlardan birinin Ulusal
Güvenlik Konseyi Baﬂkan› Muhammed Ziya Salihi oldu¤unu öne sürdü.
Salihi, 2010 Temmuz’un da bir yolsuzluk dosyas›n› kapatt›rmas› karﬂ›l›¤›nda rüﬂvet olarak otomobil ald›¤› itham›yla tutuklanm›ﬂ, ard›ndan b›rak›lm›ﬂt›.
‘The New York Times’a göre, Salihi’nin CIA’ya ne gibi hizmetlerde bulundu¤u tam olarak bilinmiyor, ancak CIA’ya bilgi verdi¤i ve ABD politikalar›n› Afgan
yönetimi içinde savundu¤u tahmin ediliyor.
Bunlara ek olarak Fransa D›ﬂiﬂleri Bakan› Bernard Kouchner de ‘The New
York Times’a, Karzai’nin “yolsuzlu¤a” kar›ﬂt›¤›n›, ancak NATO’nun kendisini
“adam›” olarak gördü¤ü vurgusuyla; Bat›l› ülkelerin, “Taliban’a karﬂ› savaﬂ› yü409

rütebilmek ve kendi vatandaﬂlar›n› koruyabilen bir ülke inﬂa edebilmek için Karzai’den baﬂkas›yla çal›ﬂma ﬂans› olmad›¤›n›” belirtti.
Bal›¤›n baﬂtan koktu¤u Afganistan için ‘The Washington Post’ da, CIA’n›n
yan› s›ra Türkiye ve Suudi Arabistan’›n, Afganistan hükümetini etkilemek amac›yla ödemeler yapan ülkeler aras›nda bulundu¤unu aç›klad›.
“Rüﬂvet” baﬂta olmak üzere her türlü yolsuzlu¤un yayg›nlaﬂt›¤› Afganistan’da, CIA’dan sonra Tahran’›n da yetkililere rüﬂvet verdi¤i ortaya ç›kt›…
‘The New York Times’, ‹ran’›n, Afganistan Devlet Baﬂkanl›¤› Genel Sekreteri
Ömer Daudzai’ye milyonlarca dolar› bulan ödeme yapt›¤›n› yazd›. Habere göre,
paralar Karzai ve Daudzai’nin kulland›¤› gizli bir fona aktar›l›yor.
Haberde, Karzai ‹ran’› ziyaret etti¤inde, Maliki’nin devlet baﬂkanl›¤› uça¤›na içi para dolu büyük bir plastik çanta götürerek Daudzai’ye teslim etti¤i de öne
sürülürken, bir Afgan yetkili de para dolu çantan›n birçok kiﬂinin dikkatini çekti¤ini söyledi.
Evet Kâbil’de tuz da kokmuﬂtur!
Yani çarp›c› bir örnekle, ‘Afganistan Devletini ve Toplumunu Saran Yolsuzluklarla Mücadele’ konulu konferansta, Aral›k 3009’da rüﬂvetten 4 y›l hapse
mahkûm olan Kâbil Belediye Baﬂkan› Sahibi ön s›raya otururken, Karzai, zimmetine para geçirmekle suçlanan Sayibi’yi iﬂaret ederek “O temiz bir kiﬂidir. Onu
tan›yorum” diyebilmektedir!
Bu çerçevede Afganistan’da süregelen yolsuzluklar, ülkeyi çökmenin eﬂi¤ine
getirdi. ABD’nin önde gelen gazeteleri, hükümetin, ülkenin en büyük bankas› Kâbil Bankas›’n› de¤erini aﬂan kay›plar› nedeniyle kurtarmak zorunda kald›¤›n› öne
sürdü. Gazetelere göre bankan›n en üst düzey iki idarecisinin iﬂlerine de yolsuzluk nedeniyle son verildi.
Karzai’nin kardeﬂinin orta¤› oldu¤u bankan›n de¤erinin iki kat›ndan fazla,
toplam 300 milyon dolar borcu bulundu¤u belirtildi. Bankan›n 2009 y›l›nda Karzai’nin devlet baﬂkanl›¤› seçim kampanyas›na milyonlar ak›tt›¤› da kaydediliyor.
Kâbil Bankas›’n›n Afgan politikac›lara, uyuﬂturucu kaçakç›lar›na ve isyanc›lara ait
milyarlarca dolar› bir havale ﬂirketi arac›l›¤›yla ülke d›ﬂ›na ç›kard›¤› da iddialar
aras›nda. Bankan›n genel müdürü Sherkhan Farnud’un, bankan›n paras›yla kendisi ve yak›n çevresi için Dubai’de 140 milyon dolarl›k lüks gayrimenkul ald›¤› da
belirtiliyor.
Bu arada yolsuzlu¤a kar›ﬂan Afganistan Merkez Bankas› Baﬂkan› Abdülkadir Fitrat, ABD’ye kaçarak görevinden istifa etti¤ini aç›klad›.
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Afganistan Merkez Bankas›, 2010 y›l›nda özel Kâbil Bankas›’na kredi deste¤i sa¤lam›ﬂt›. Afganistan bas›n›, Fitrat’›n bu sayede zimmetine 630 milyon Avro geçirdi¤ini öne sürmüﬂtü.
Skandala kar›ﬂan Kâbil Bankas›’n›n hissedarlar› aras›nda Karzai’nin kardeﬂi Mahmud Karzai de bulunuyordu.
GENEL GÖRÜNÜM
Bilmeyen, görmeyen yok: ABD’nin Afganistan müdahalesi tam anlam›yla bir
fiyasko oldu. Y›llard›r, do¤ru dürüst tan›mlanamadan, amaçlar› saptanamadan
süregelen savaﬂ›n bilançosunda ne var?
Her hücresine kadar yolsuzluklara batm›ﬂ, Kâbil d›ﬂ›nda bir otoritesi olmayan, bir genel seçimleri bile do¤ru dürüst gerçekleﬂtirmekten aciz Karzai hükümeti... Büyük ço¤unlu¤u okuma yazma bilmeyen, yerel halk›n baﬂ›na bela
olman›n ötesinde kayda de¤er bir savaﬂ gücüne, profesyonelli¤e ulaﬂmaktan hâlâ çok uzak, kas›m baﬂ›nda beﬂ ‹ngiliz askerinin öldürülmesi olay›nda oldu¤u gibi ilk f›rsatta silahlar›n› kendilerini e¤itenlere çeviren, Tacik-Paﬂtun çekiﬂmesinin
arenas› Afgan polis gücü, ordusu... Üstelik e¤itilen her dört askerden biri silahla6

r›n› al›p kay›plara kar›ﬂ›yormuﬂ.

Durumu çok yak›ndan bilenlerden CIA’n›n eski Kâbil Bürosu ﬁefi, eski ‹stihbarat Konseyi ortak baﬂkan› Graham Fuller, Afganistan’daki savaﬂ›n kazan›la7

mayaca¤›na inan›yor.

Savaﬂ y›llar önce, El Kaide’yi Afganistan’dan sökmek için baﬂlam›ﬂt›. Uzad›kça, bir “ulus kurma”, modernleﬂme, demokratikleﬂme, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n› engelleme vb. projesine dönüﬂ(türül)tü.
Daha sonrada Obama’n›n konuﬂmas›ndan, Afganistan’da bulunman›n gerekçesinin, ABD’nin ve dünyan›n güvenli¤i gibi belirsiz bir amaca ba¤land›¤›n›;
modernleﬂtirme, ulus kurma vb. gibi hedeflerin yerini, yönetimi feodal savaﬂ a¤alar›na, “›l›ml›” Taliban’a b›rakma projesinin ald›¤›n› anl›yoruz.
Afganistan’da NATO’nun baﬂta ABD, ‹ngiltere ve Fransa olmak üzere uçaklar, uydular, helikopterler, z›rhl› araçlar, uzun menzilli toplarla donat›lm›ﬂ yüz bine yak›n askeri bulunmaktad›r. Buna ayr›ca Pakistan’›n askeri gücü ile Afganistan’›n 134 bin kiﬂilik askeri ve say›lar› 80 bini aﬂan polisi eklendi¤inde, Taliban
ve El Kaide’nin silahl› varl›¤› hiç mertebesindedir. Bu yüzden yine de direnip, sal6 The Asia Times 26 Kas›m 2009.
7 The New York Times, 4 Aral›k 2009.
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d›rmay› sürdürmeleri ciddi olarak sorgulanmak zorundad›r. Çok say›da yorumcu
için bunun nedeni s›r de¤ildir.
Ülkeyi sar›p sarmalayan ve yönetimin en üst düzeylerine kadar t›rmanan yolsuzluklar, yoksul halk›n iﬂ, aﬂ ve adaleti her ﬂeye karﬂ›n yine Taliban çetelerinden
bekleme durumuna getirilmesi, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›ndan silah ticaretine uzanan ve milyarlarca dolar getiren yolsuzluklar› için en iyi ortam›n savaﬂ ortam› oldu¤unun bilincinde olan ‘savaﬂ baronlar›’n›n varl›klar›n› sürdürmeleri, NATO
güçlerinin ikide bir ‘yanl›ﬂl›kla’ sivil halk› bombalamas› savaﬂ›n sona ermesinin
önünde dün oldu¤u gibi bugün de mutlaka aﬂ›lmas› gereken engeller aras›ndad›r. Bizzat Amerikan Say›ﬂtay›’n›n 2009 ﬁubat’›n da yay›mlad›¤› raporundan birkaç örnek, yolsuzluklar›n çap› hakk›nda fikir vermektedir.
Rapora göre ABD ve NATO’nun üç y›lda 220 bin silah› kay›plara kar›ﬂm›ﬂt›r, Afgan polisine sa¤lanan 135 bin silah›n ak›beti de farkl› olmam›ﬂt›r. 2006 y›l›nda uluslararas› Paris toplant›s›nda bu ülkeye sa¤lanan 21 milyar dolar›n 14
milyar› daha ülkeye varmadan s›rra kadem basm›ﬂt›r.
Melali Cuya’n›n ifadesiyle, “Bat› Afganistan’a ‘demokrasi getirdi¤ini savunsa’ da(!) ülkeyi hâlâ dinciler yönetiyor. Kad›n vekillerin tehdit edilmesi veya kad›nlara taciz ve tecavüzün suç kapsam›ndan ç›kar›lmas› bunun en aç›k örne¤i.
8

Seçimlere de hile kar›ﬂ›yor”ken; durum -ço¤u zaman oldu¤u gibi- kar›ﬂ›kt›r…
Taliban, NATO ve ABD’nin güçlü armadas›na karﬂ›n direnmeyi sürdürüyor.
Baﬂkent Kâbil’in d›ﬂ›nda, ülkenin neredeyse tümüne hâkim. ABD ve NATO’nun
strateji üstüne strateji de¤iﬂtirip durmalar›na bak›l›rsa, onlar›n da kafalar›n›n bir
hayli kar›ﬂ›k oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ama bu arada Tanr›n›n hemen her günü iki
asker Taliban kurﬂunlar›na hedef olmaktad›r…
Olup bitenlere bak›ld›¤›nda durumun çok daha içinden ç›k›lmaz boyutlara
ulaﬂaca¤›n› tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok…
2010 Eylül’ünde -tüm bu karmaﬂa içinde- yap›lan “demokratik”(?!) seçimlerde, 2005’deki seçimlerde yüzde 50’ye ulaﬂan düﬂük kat›l›m›n benzeri yaﬂanm›ﬂt›r. Kat›l›m›n rekor düzeylerde düﬂük olmas›n›n yan›s›ra, seçimlerin dürüst yap›ld›¤›n› söylemek de, kuﬂkusuz olanaks›zd›r. Seçimlerde her türlü hile hurdaya baﬂvurmak, uzun süredir Afgan gelenekleri aras›nda yer almaktad›r. Böylece bu ülkede seçimin de bir iﬂe yaramad›¤› aç›k ve net bir biçimde ortaya ç›km›ﬂt›r.
28 Ocak 2010’da Londra’da toplanan uluslararas› konferansta “piﬂman
8 Melali Cuya, “Bat›’n›n Afganistan Savaﬂ› Sadece ABD’nin ‹ﬂine Yarad›”, Ortado¤u merkezli
internet sitesi haberonline, 25 Temmuz 2009.
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olan” Taliban gruplar›n›n ülkenin siyasal yaﬂam›na kat›lmalar›yla ilgili görüﬂmelerin h›zland›r›lmas› karar› al›nm›ﬂt›r.
Afganistan’›n güvenli¤i için gözden ç›kar›lan milyarlarca dolardan en çok
Karzai’ye yak›n savaﬂ baronlar›yla Taliban’›n nemaland›¤›, bizzat ABD ordu hizmetleri senato komitesinin raporlar›yla ortaya ç›km›ﬂ bulunmaktad›r. Ama ABD ve
NATO, buna karﬂ›n Karzai yönetiminin Taliban’la uzlaﬂmaya yönelik giriﬂimlerini desteklemekten geri kalmamaktad›r. Obama’n›n sözcüsü Robert Gibbs, durumu kurtarmak için ABD’nin görüﬂmelere resmen kat›lmad›¤›n› belirtmiﬂ olsa da
ABD’nin Karzai’nin bu yöndeki giriﬂimlerini el alt›ndan destekledi¤i kimse için s›r
de¤ildir.
Afgan savaﬂ› dokuz y›l›nda 345 milyar dolara malolmuﬂtur. Yönetimin en
yüksek katlar›na kadar t›rmanan yolsuzluk, ülkenin adeta gelenekleri aras›na girmiﬂ durumdad›r. O kadar ki NATO’ya lojistik sa¤layan ﬂirketler kamyonlar›n›n
güvenli¤ini sa¤lamak için Taliban yolun tehlikesine göre kamyon baﬂ›na haraç olmaktad›r. Taliban bundan y›lda 2.16 milyar dolar gelir sa¤lamaktad›r.
Bu tabloda “Kaybedilmiﬂ bir savaﬂ› sonland›rmay› bilmek gerek,” demekte9

dir felsefeci Tahar Ben Jailoun, ‘Le Monde’daki yaz›s›nda… Ard›ndan da devamla ﬂunlar›n alt›n› çizerek:
“Yüz binlerce asker gönderen Sovyetler bu aç›k seçik gerçe¤i gördü ve çekilerek sorunlar› Bat›l›lara b›rakt›lar. Bu muhteﬂem ne ki ulaﬂ›lmas› zor ve karmaﬂ›k
ülkede, barbarl›k s›¤›nacak bir yer, bir ma¤ara, bir kaynak bulmuﬂ ve tüm dünyaya benzerine rastlanmayan bir sertlikle karﬂ› ç›kmaktad›r. Bu barbarlara isterseniz Taliban, isterseniz uyuﬂturucu kaçakç›lar› ya da yasa tan›mayan macerac›lar diyebilirsiniz. Ne var ki hiçbir Amerikal›n›n çözmeyi baﬂaramayaca¤› bir mizaca sahip olan bu insanlar, ülkede dolaﬂmakta, yak›p y›kmaktad›r…”
TAL‹BAN GERÇE⁄‹
‹ngiliz ordusunun Anglikan Piskoposu Stephen Venner’in, “‹nanç, iman ve
birbirlerine sadakat bak›m›ndan takdire ﬂayan olabilece¤ini” belirtirken; Taliban’›
ﬂeytanlaﬂt›rmay› yanl›ﬂ buldu¤u ve “Birçok insan onlar›n etkisinde” dedi¤i örgütlenme, tasvip edin-etmeyin önemli bir güç oda¤› ve yap›lanmas›d›r…
Afganistan, 1945’ten bu yana ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›nda soruna yol
aç›yordu. Sovyetler’in deste¤iyle 1973’te Afganistan’da askeri darbe düzenlendi.
1979’da ülkeyi iﬂgal eden Sovyetler Birli¤i 1989’da Afganistan’dan çekildi. Bu
9 Le Monde, 26 ﬁubat 2010.
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uzun kavga hem Taliban’› hem de El Kaide’yi yaratt›. Ülke bir anda aﬂiretler ve
mücahit gruplar aras›ndaki çat›ﬂman›n ortas›nda kald›. Ancak kat› ﬂeriat rejimi
uygulamak isteyen Taliban, Afganistan’daki Peﬂtunlar içinde büyüdü ve bölgede
neredeyse tek hâkim güç hâline geldi.
Taliban, do¤um yeri Kandahar’daki etkinli¤ini k›sa sürede çevreye de yayd›
ve ‹ran s›n›r› yak›nlar›ndaki Herat’› 1995’te ele geçirdi. Örgüt, bir y›l sonra ise
Devlet Baﬂkan› Burhaneddin Rabbani ile Savunma Bakan› Ahmed ﬁah Mesud’un
rejimini y›karak Kâbil’de kontrolü tamamen ele geçirdi. Pakistan’daki medreselerde e¤itim görmüﬂ Peﬂtun mültecilerden oluﬂan Talibanlar›n hâkimiyetinde Afgan
merkezi hükümetinin otorite boﬂlu¤u da büyük etken oldu.
Örgüt yaln›zca Afganistan için de¤il, çevre ülkeler için de “tehdit” olmaya
baﬂlad›. 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan ABD Taliban’› da hedefe oturttu.
Örgüt lideri Molla Ömer’in El Kaide lideri Usame bin Ladin ile iﬂbirli¤ine gitmesi ise ABD’nin iyice öfkesini çekmiﬂti. ABD, 7 Ekim 2001’de Afganistan’› iﬂgal
ederek Taliban rejimini devirdi. 22 Aral›k 2001’de Hamid Karzai, Afgan Geçici
Yönetimi’nin baﬂkan› olarak atand›. 2004’te Afganistan, baﬂkanl›k sistemiyle yönetilen ‹slâm cumhuriyeti hâline geldi.
Bu durum Taliban’›n yeniden ve daha güçlü do¤mas›na yol açacakt›.
Afgan gruplar› kabaca ‘Taliban’ ad› alt›nda birleﬂtiriliyor ama say›lar› çok
fazla. Ç›karlar›na uygun oldu¤u dönemlerde, bilhassa do¤uda iﬂbirli¤i yap›yorlar. Güneyde daha ziyade Taliban’›n eski rejimine mensup bir ﬂura hâlinde sürgündeki hükümet olarak, Pakistan’›n Balucistan eyaletinden kalk›ﬂma yönetiliyor.
Do¤uda aﬂ›r› gruplardan ‘Laﬂkar-› Tayyibe’, ‘Hizb-i ‹slâmi Gulbiddin’ ve
‘Tahrik-i Nefiz-i el ﬁeriat-i Muhammed’, ‘El Kaide’, ‘Tahrik-i Taliban Pakistan’
gruplar› var.
Afganistan’daki direniﬂ hareketleri konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ kimselere göre,
bu ülke içinde her zaman faaliyette bulunan 30 ile 40 bin aras›nda, direniﬂçi var.
Bunlar›n 8-10 bini (yüzde 25’i) tam zamanl› savaﬂan Taliban unsuru. Vilayetler çap›nda 200 ile 450’lik gruplar hâlinde faaliyet gösteriyorlar. Geriye kalanlar
ise zaman zaman görev üstleniyorlar. Bunlara ilaveten binlerce kiﬂi, yeralt› gizli
köy örgütü mensubu olarak, Afganistan ve Pakistan topraklar›nda yaﬂ›yorlar.
Öte yandan Taliban’›n gücüne iliﬂkin olarak Saad Muhyu’nun izah› önemlidir:
“Afgan Taliban› Müslüman Kardeﬂler gibi uluslararas› bir hareket hâline gelmiﬂ gibi görünüyor. ﬁimdi Afganistan ve 2004’te kurulan Nijerya Taliban›’n›n ya414

n› s›ra, Pakistan Taliban›, Keﬂmir Taliban›, Endonezya Taliban› ve iddialara göre
Arap Taliban› var.
Ortaça¤ ilkelerine tutunmas›, kad›nlar› haklar›ndan mahrum b›rakmas› ve
aﬂ›r›l›¤›yla tan›nan Afgan Taliban› az›nsanmayacak derecede modernleﬂti¤i düﬂünülen ülkelerde nas›l yay›labilir? Taliban’›n Afganistan’da varl›k gerekçesi olmas› garip de¤il: Özellikle de Halliburton ﬂirketiyle ‘müﬂteri’ geçmiﬂinin ve CIA’le
iliﬂkisi göz önünde bulundurulursa... Taliban, köklü bir tarihe sahip Peﬂtunlar›n
geniﬂ bir kesimini temsil ediyor. Peﬂtun Afganlar›n özgürlüklerine tutunmas›n›
aç›klayan ulusal hissiyat›n› Kâbil hükümeti de¤il, Taliban temsil ediyor. Bu savaﬂç›lar›n ço¤u, Taliban’a liderlerini sevdikleri için de¤il NATO’dan nefret ettikleri
için kat›ld›klar›n› belirtiyor. Yani Afgan Taliban›’n›n meﬂruiyeti ideolojisinden de10

¤il, yabanc› iﬂgalle karﬂ›laﬂt›r›lmas›ndan geliyor.”

11 Eylül sald›r›lar› sonras› ABD’nin 2001’de baﬂlayan Afganistan iﬂgaliyle
devirdi¤i Taliban’›n lideri Molla Ömer’in, Bat›’n›n ülkesindeki savaﬂ› kaybetti¤ini
söyleyip Afganlar› “iﬂgalci gavurlar›” kovmaya ça¤›rd›¤›; yabanc› güçleri ç›karmaya yak›n olduklar› vurgusuyla Obama’dan ABD askerlerini “mümkün oldu¤unca çabuk ve koﬂulsuz” çekmesi isteyip, “Bu cihat direniﬂinin baﬂar›s› art›k yaklaﬂm›ﬂt›r. Sizi temin ederim ki, çekti¤imiz çileler ve zorluklar daha fazla devam etmeyecek. Allah’›n izniyle yak›nda, iﬂgalci düﬂman kovulunca kederli kalplerimiz
teselli bulacak” dedi¤i düzlemde Taliban etkinli¤i devasa boyutlar kazanm›ﬂt›r!
Bunlarla birlikte ABD ordusuna ba¤l› düﬂünce kuruluﬂu ‘Terörle Mücadele
Merkezi’nin raporunda, Taliban ve di¤er örgütlerin Pakistan’daki nükleer tesislere sald›r›lar düzenledi¤i ve militanlar›n nükleer silah ve malzemeleri ele geçirme
olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u öne sürüldü…
BASKI VE KADIN(LAR)IN DURUMU
Taliban bir güç ve Lucius Accius’un “B›rak›n nefret etsinler, yeter ki korksunlar,” sözündeki üzere s›n›rs›z (ve yer yer toplumsal motifleri kullanan) büyük bir
bask›d›r…
Asl›nda “En büyük kötülükler, iyi ya da kötü olmaya bir türlü karar veremeyen kimseler taraf›ndan yap›l›r,” diyen Hannah Arendt’i do¤rulayan Taliban, özgürlü¤ünü yitirece¤ini bile bile güç peﬂinde koﬂan dinsel bir fanatizmdir.
Gücünü, büyüklü¤ü oran›nda kötüye kullanan Taliban, kötülük edip, bask›
alt›na ald›¤› kimi toplumsal katmanlar›nda deste¤ini al›rken, “Stockholm Sendromu” tezini do¤rular sanki…
10 Saad Muhyu, “Taliban ABD’nin Frankenstein’›”, Haliç, 30 Temmuz 2009.
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‹nsanlar›n her türlü kötülü¤ü yapabilecek kadar becerikli oldu¤unu kan›tlayan pratikleriyle, bask›n›n her zaman kestirmeden gidip, sonuç almaya yöneldi¤ini ortaya koyan Taliban bir yerde (ABD iﬂgali gibi) Jorge Luis Borges’in ﬂu tespitini do¤rulamaktad›r:
“Bana öyle geliyor ki, insan kendini her gün yeni kötülüklere teslim edecek
ve çok geçmeden geriye yaln›zca haydutlar ve askerler kalacak…”
Ya kad›n(lar)›n durumu?! O tam bir felaket…
“Afgan ebe Azfar, ‘Kad›nlar tedavi edemedi¤imiz hastal›klar yüzünden ölmüyorlar. Toplumlar›m›z hâlâ onlar›n hayatlar›n›n kurtar›lmaya de¤er olup olmad›¤›na karar veremedi¤i için ölüyorlar,’ diyor…
Dünyada hamilelik ve do¤um s›ras›nda ölümlerin en fazla yaﬂand›¤› ikinci
ülke olan Afganistan’da her yüz bin do¤umda 1.600 anne hayat›n› kaybediyor.
11

Zengin ülkelerde bu rakam 1-12 aras›nda de¤iﬂiyor.”

‘Thomson Reuters Vakf›’n›n araﬂt›rmas›na göre, dünyada kad›nlar aç›s›ndan
aile içi ﬂiddet, ekonomik ayr›mc›l›k, kad›n sünneti, tecavüz gibi kriterler dikkate
al›nd›¤›nda kad›nlar aç›s›ndan en tehlikeli 2. ülke Afganistan…
Ayr›ca “Afganistan’da kad›nlar›n yaklaﬂ›k yar›s› 15 yaﬂ›na gelmeden evlen12

diriliyor. Evliliklerin tahminen yüzde 70 ila 80’i zorla gerçekleﬂiyor.”

Toparlarsak: Savaﬂ a¤alar›n› destekleyen Karzai’nin “timsah gözyaﬂlar›”
döktü¤ünü belirten ve ‘Sesimi Yükseltmek’ baﬂl›kl› kitab› yazan Afganistan’›n kad›n milletvekili Malalay Joya, “konuﬂmaya cesaret eden bir Afgan kad›n›n›n s›rad›ﬂ› hikâyesini” anlat›r.
2007’de bir Amerikan kanal›na verdi¤i röportajda “Parlamentonun hayvanat bahçesine döndü¤ünü” söyleyen Joya, meclis sandalyesinden olmuﬂtu.
Malalay Joya, ülkesinde hem ABD destekli iktidar›n, hem de Taliban’›n kâbusu. Beﬂ suikast giriﬂiminden kurtulan Joya, ‘The Times’ için kaleme ald›¤› makalede ﬂunlar›n alt›n› çiziyor:
“ﬁimdi ülkemdeki kad›nlar›n sözde benim gibi seçme ve seçilme haklar› var.
Gerçekte tüm bunlar birer yalandan ibaret. Çünkü Afganistan’da kad›n öldürmek, kuﬂ öldürmek gibi bir ﬂey. Kad›nlar tutsak hayat› yaﬂ›yor. Bizden nefret
edenler taraf›ndan yönetiliyoruz. Onlara göre kad›nlar ya evlerinde oturacak ya
da mezarlar›nda yatacak. Karzai hükümeti yüzünden sürekli ﬂiddet, cinayet,
11 Denise Grady, “Afganistan’da Hayat Kurtarmaya Çal›ﬂan Bir Ebenin Mücadelesi”, International Herald Tribune, 30 Temmuz 2009.
12 Ivan Simonovic, “O Hapiste, Suç ‹se ‹stismar Edilmek”, Radikal, 26 Mart 2011, s. 43.
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adam kaç›rma ve tecavüz olaylar› yaﬂan›yor. ﬁimdi de yabanc› güçlerin ve hükümet destekli savaﬂ a¤alar›n›n iﬂgali alt›nday›z. Bunlar da en az Taliban kadar kötü. Hepsi uluslararas› mahkemede yarg›lanmal›lar.”
POL‹T‹K TABLO
Abdullah ‹skender’in, “Kâbil konferans›nda çizilen pembe tablonun aksine,
BM Genel Sekreteri bile ülkeye rahat giremiyor. Taliban Karzai’ye güvenmeye13

14

cektir,” derken; Robert Fisk’in, “Afganistan çöküyor,” diye ekledi¤i tabloda Afganistan’›n politik durumu kelimenin tam anlam›yla vahimdir…
Evet, Afganistan’da iç ve d›ﬂ etkenlerin birlikte oluﬂturdu¤u “durum”, ABD ve
NATO aç›s›ndan çok olumsuz. ABD’de Temsilciler Meclisi’nde, Washington koridorlar›nda, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar aras›nda bu savaﬂ›n kazan›labilece¤ine iliﬂkin inanç h›zla kayboluyor. General McChristal’in de “Bu savaﬂ› kaybedebiliriz” sözleri havay› daha da a¤›rlaﬂt›r›yordu…
‹skender, Cengiz Han, ‹ngiliz ve Rus imparatorluklar› Afganistan’da boylar›n›n ölçüsünü ald›lar. Bu yüzden oraya “imparatorluklar›n mezarl›¤›” da deniyorken; Afganistan’daki NATO kuvvetlerine (ISAF) 2004 y›l›n›n ﬁubat-A¤ustos aylar› aras›nda komutanl›k eden General Hillier, “Afganistan bata¤›, NATO’nun çürüyen ceset oldu¤unu gözler önüne serdi,” diyordu.
Özel güvenlik ﬂirketlerinin Afganistan’›nda iﬂ bunlarla da s›n›rl› de¤ildi!
Afganistan’›n Zebul vilayetindeki ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yetkilisi (ve daha
önce Irak’ta savaﬂan) Matthew Hoh istifa etti.
Hoh, “ABD ve NATO askerlerinin Peﬂtun topraklar›nda direniﬂi hakl› ç›karan
bir iﬂgal gücü meydana getirdi¤ini” vurgulad›¤› istifa mektubunda, “ABD’nin Afganistan’daki varl›¤›n›n stratejik amaçlar›yla ilgili anlay›ﬂ ve inanc›m› kaybettim”
dedi ve ekledi: “‹stifam bu savaﬂ› nas›l sürdürdü¤ümüz ile de¤il, niye ve nereye
kadar sürdürmekte oldu¤umuzla ilgili”!
Özetle Gassan ﬁerbel’in, “Afganistan’›n co¤rafyas› ve bileﬂenleri nedeniyle
15

net ve ezici bir zafer imkâns›z,” notunu düﬂerken; ‹ngiltere Savunma Bakan› Liam Fox’un, ‘The Times’a demecinde, “Bir XIII. yüzy›l ülkesinin e¤itim politikas›yla
ilgilenmek için de¤il, ‹ngiliz halk›n›n ve küresel ç›karlar›n tehdit alt›na girmesini
engellemek üzere” Afganistan’da olduklar›n› belirtip, “Biz dünyan›n jandarmas›
13 Abdullah ‹skender, “Kâbil’de Umutlar Nafile”, Hayat, 21 Temmuz 2010.
14 Robert Fisk, “Liderler ‘Oyuncak’, Halk Can Derdinde”, The Independent, 16 Ocak 2010.
15 Gassan ﬁerbel, “Afganistan, Yemen ve Pakistan Patlama Noktas›na Yaklaﬂ›yor”, Hayat, 19
Ekim 2009.
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de¤iliz” dedi¤i siyasal tabloda her ﬂey karmaﬂ›k bir özellik arzetmektedir…
Örne¤in ABD ve NATO birliklerine komuta eden Amerikal› General David
Petraeus, Obama’dan güvenli¤i Afgan ulusal güvenlik güçlerine devretme karar›n› gözden geçirmesini isteyece¤ini ve çekilmek için erken oldu¤unu söylerken;
May›s 2010’da Afganistan’a giderek Alman askerlerini ziyaret eden Almanya
Cumhurbaﬂkan› Horst Köhler, bir radyoya verdi¤i demeçte, Afganistan’›n emperyalist amaçlar için iﬂgal edildi¤ini dobra dobra belirtti.
Afganistan’›n “terörle mücadele” ad› alt›nda iﬂgal edilmesinin as›l amac›n›n
emperyalizmin ekonomik ç›karlar› oldu¤u gerçe¤ini ifade etmede bir tabuyu k›ran Köhler, verdi¤i demeçte aynen ﬂunlar› söyledi: “Bana göre toplumun geniﬂ kesimi taraf›ndan da anlay›ﬂla karﬂ›lanabilecek ﬂekilde, bizim gibi d›ﬂ ticarete yönelmiﬂ bir ülkenin ç›karlar›n› korumak amac›yla gerekli durumda askerî müdahaleler yapmas› gerekiyor. Örne¤in ticaret yollar›n›n korunmas›, örne¤in bütün bir
bölgenin istikrars›zlaﬂt›r›lmas›n›n engellenmesi gerekiyor. Bununla güvenli¤in korunmas› ve ticaret ve gelirimize olumsuz etkide bulunmas›n›n önüne geçmek gerekiyor. Bütün bunlar›n tart›ﬂ›lmas› gerekiyor ve inan›yorum ki bu konuda kötü bir
yolda de¤iliz.”
Evet, evet “Cumhurbaﬂkan› Horst Köhler’e göre, Afganistan savaﬂ›, bir ihracat ulusu olan ülkesinin ticaret yollar›n›n güvenceye al›nmas› hizmetinde de bu16

lunmakta ve böylece yurtiçindeki iﬂyerlerinin korunmas›n› sa¤lamaktad›r,” Holger Schmale’in de alt›n› çizdi¤i gibi…
ABD POL‹T‹KASI
General McChristal’in, General Hillier’in, ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yetkilisi
Matthew Hoh’un, Liam Fox’un, Horst Köhler’in itiraflar› ile somut verilerin ortaya
koydu¤u üzere ABD politikas› iflas etmiﬂtir!
“Obama, Afganistan politikas›n›n de¤iﬂmeyece¤inde ›srar etti. Ancak söyle17

medi¤i ﬂey savaﬂ›n kötü gitti¤i idi.”

Ama bu kadar de¤il; Michael Moore, “Bob Woodward’un ‘Obama’n›n Savaﬂ›’ adl› yeni kitab›, Obama’n›n Afganistan’da orduya boyun e¤iﬂini ortaya koyuyor. ABD’de ‘baﬂkomutan’ s›fat›, Burger King’in ‘ay›n eleman›’ kadar sembo18

lik. Amerikan ordusu üzerinde sivil kontrol falan yok,” derken; West Point Aske16 Holger Schmale, “Köhler Meram›n› Anlatmak Zorunda”, Frankfurter Rundschau, 28 May›s
2010.
17 “McChrystal’dan Sonra Afganistan”, The New York Times, 23 Haziran 2010.
18 Michael Moore, “… ‘Baﬂkomutan’, ‘Ay›n Eleman›’ndan Farks›z”, CommonDreams.org, , 30
Eylül 2010.
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ri Akademisi’nde yeni Afganistan stratejisini aç›klayan Obama, Afganistan’a 30
bin asker daha göndereceklerini söyledi.
Obama’n›n Afganistan için aç›klad›¤› askeri plan, 68 bin mevcut ABD askerine 30 binlik bir güç daha eklenmesiydi!
“Yeni Afganistan politikas›”n› de¤erlendiren emekli Tu¤general Nejat Eslen,
ABD’nin kazanma ﬂans› olmamas›na ra¤men Afganistan’da direnece¤ini belirtip,
“Bu strateji çal›ﬂmayacak. ABD Afganistan’daki savaﬂ›, daha önce Büyük ‹skender’in, ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u’nun ve Sovyetler Birli¤i’nin kaybetti¤i gibi kaybedecek,” dedi.
ABD’nin ve Obama’n›n, “bu savaﬂ›n kaybedilecek bir savaﬂ oldu¤unu bildiklerini” savunan Eslen, “Afganistan’a giren ABD’nin as›l amac›, Orta Asya’y› kontrol ederek Hazar havzas›ndaki enerjiyi Hint Okyanusu’na indirmekti. Bunu gerçekleﬂtirmek ﬂimdilik çok zor” de¤erlendirmesi yapt›.
Özetle “Afganistan, milliyetçi tepki riskini hafife alan Obama’n›n asker art›r19

ma karar›n› endiﬂeyle izliyor”ken

“ABD s›rf kendisi öyle istiyor diye Afganis20

tan’da ulus inﬂa edemez... ABD ne kadar çabalasa da ilerleme kaydedemez,”
diyordu Thomas L. Friedman…

Nihayet Yasir El Zeatire’nin, “Obama’n›n Müslüman dünyayla yeni bir sayfa açt›¤›na inananlar yan›l›yor. Zira Pakistan ve Afganistan’daki savaﬂlar Bat›’yla
‹slâm dünyas› aras›ndaki iliﬂkinin emperyalist yap›s›n›n devam etti¤inin en önem21

li göstergesi”; ya da ‘The New York Times’›n, “Obama’n›n Afganistan’a 30 bin
asker daha gönderip Taliban’› h›zla geri püskürtme stratejisi askeri aç›dan mant›kl› görünüyor. Zira ABD Afganistan’› ﬂu an b›rak›p gidemez. Fakat Karzai’nin
yolsuzlu¤u engellenmez ve Afgan yönetimi daha etkin hale getirilmezse, yeni stra22

teji sonuç vermez,” eleﬂtirileri eﬂli¤inde ABD, “Af-Pak” sald›rganl›¤›na sar›ld›...
Obama’n›n d›ﬂ politikada ilk s›raya yerleﬂtirdi¤i ve Af-Pak projesi olarak adland›rd›¤› Afganistan-Pakistan’da ﬂiddet h›z kesmeyip; kan dökülürken; ‘Ahbar El
Arap’›n belirtti¤i üzere, “ABD’nin Irak, Afganistan ve Pakistan’a getirmeye çal›ﬂ23

t›¤› ‘demokrasi’, toplumsal denklemleri de¤iﬂtirdi¤i için ﬂiddete yol aç›yor”du.

19 Nicholas D. Kristof, “30 Bin Asker Yerine 30 Bin Okul”, The New York Times, 3 Aral›k
2009.
20 Thomas L. Friedman, “Afganistan’› De¤iﬂtirmek ‹mkâns›z”, The New York Times, 28 Ekim
2009.
21 Yasir El Zeatire, “Obama’ya Do¤u’dan Bak›nca ‘De¤iﬂim’i Görmek Zor”, Düstur, 25 Temmuz 2009.
22 “Afgan Stratejisi Karzai’ye Endeksli”, The New York Times, 2 Aral›k 2009.
23 “Demokrasi Terör Getirdi”, Ahbar El Arap, 6 Nisan 2010.
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NATO’LU -EMPERYAL‹ST- SALDIRI
‘Pew Araﬂt›rma’s›n›n ortaya koydu¤u, emperyalist ABD sald›rganl›¤›n›n baﬂar›s›zl›¤› ya da denizin tükendi¤idir!
Asl›nda bu iflas, NATO’lu -emperyalist- politikaya da ciro edilmelidir.
Hat›rlanaca¤› üzere So¤uk Savaﬂ’›n ard›ndan NATO’nun, art›k bir anlam›n›n kalmad›¤› ileri sürüldü. Halbuki NATO, yaln›zca “Sosyalist Blok”a karﬂ› bir ittifak de¤il, ayn› zamanda Bat› merkezli dünya ekonomisinin hegemonya iliﬂkilerini, Avrupa’y›, ABD’ye ba¤layarak korumaya hizmet eden bir siyasi-askerî platformdu. Bu yüzden NATO’nun görev alan›, stratejik konsepti, ilk f›rsatta, Kosova
savaﬂ› s›ras›nda fiilen, sonra da 1999’da resmen “bölge d›ﬂ›nda etkinlik göstermek” üzere yeniden tan›mland›.
Ard›ndan da Afganistan geldi…
Afganistan, Bat›’n›n NATO’su için tam bir batakl›k oldu.
Hem de Joschka Fischer, “Bat›, Taliban güçlenirken Afganistan’dan çekilmenin sonuçlar›n› kald›ramaz. ﬁu an çekilmek hem bölgenin hem de Bat›’n›n güvenli¤i aç›s›ndan daha da kaotik bir gelece¤e yol açar,” derken ve NATO’nun eski
Afganistan Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin’e göre de, “Baﬂar›s›zl›k teröre karﬂ› dünyan›n yenilgisi anlam›na gelir”ken!
Ancak tüm kayg›lar boﬂunayd›; nafileydi; Bat›’n›n NATO’su Afganistan batakl›¤›na gömülmüﬂtü!
Buna karﬂ›n Kâbil Konferans›’nda, Karzai’nin 2014’te güvenli¤in tümüyle
Afganlara devri plan› kabul edilse de, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen uluslararas› güçlerin ülkede kalmaya devam edece¤ini aç›klay›p, “Geçiﬂ
sürecimiz takvimlere de¤il koﬂullara ba¤l›d›r” dedi.
Ancak bunlar ABD ve NATO kuvvetlerinin komutan› (ve bir söyleﬂide Obama ve ekibiyle dalga geçen!) General Stanley McChrystal’›n, Afganistan’da ilerleme kaydetmelerine ra¤men savaﬂ› “Henüz kimsenin kazanmad›¤›n›” söyledi¤i
gerçe¤ini gölgeleyemiyordu…
‘The Independent’ de, NATO savunma bakanlar›na brifinginde karamsar
tablo çizen McChrystal’›, Obama’n›n görevden almak için ‘Rolling Stone’ dergisindeki sözlerini gerekçe yapt›¤›n› yaz›p; Taliban sözcüsü Yusuf Ahmedi, “Koalisyon güçlerine kimin komuta edece¤ini umursam›yoruz. Ülkeyi terk edinceye kadar iﬂgalcilerle savaﬂaca¤›z” derken; NATO, Afgan batakl›¤›ndan ç›kmak için
Rusya’dan ricac› oldu. Rusya’n›n, Afganlar› e¤itip NATO’ya helikopter vermesi
için kap› araland›.
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NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, “Afganistan teröristler için
güvenli bir yer olursa, bunun kurbanlar›ndan biri de Rusya olur” derken; Rusya,
Afganistan’daki savaﬂta NATO’ya yard›m etme karar› ald›.
24

Robert Fisk’in, “ABD Sovyetler’in izinden gidiyor,” diye betimledi¤i tablodaki veriler, iflas› ve iﬂgalin açmaz›n› teyit ediyordu…
‹ﬁGAL GERÇE⁄‹: ÖLÜMLER…
Afganistan’daki iﬂgal gerçe¤ini Kerim Farsi, “Ölen siviller, batakl›¤a saplanan ABD’nin umurunda de¤il. Obama prestijini korumak ve paçay› y›rtman›n yol25

lar›n› ar›yor,” sözleriyle özetlerken; Patrick Cockburn da ekliyor: “Wikileas’in
yay›mlad›¤› belgeler Afganistan’da hayat›n dehﬂet verici gerçekleri hakk›nda hiç
26

olmad›¤› kadar ayr›nt›l› bir resim çiziyor…”

Afganistan’a bir ABD askeri göndermenin y›ll›k maliyetinin ortalama bir milyon dolar› geçerken; 9 y›ll›k savaﬂta 2 bini aﬂk›n NATO askeri öldü.
7 Ekim 2001’de Kâbil’in havadan bombalanmas›yla baﬂlayan savaﬂta hâlâ
“hedeflere ulaﬂ›lamamas›”, Afganistan Savaﬂ›’n›n, 20 y›l süren ve 58 bin Amerikan askerinin öldü¤ü Vietnam Savaﬂ›’na benzetilmesine neden oldu.
Evet, evet ABD’nin Afganistan serüveni Vietnam savaﬂ›n› geçerek “ABD’nin
en uzun süreli savaﬂ›”na dönüﬂürken; hemen her ﬂey, Abdulvehhab Bedirhan’›n
formüle etti¤i gibiydi: “Wikileas’in Afganistan belgelerini yay›mlad›¤› gün, Helmand’daki bir sald›r›da 52 kiﬂinin öldü¤üne dair bir haberin yay›mlanmas› ironikti. ABD yaklaﬂ›k 10 y›ld›r zaferin yan›na yaklaﬂamazken savaﬂ›n yükünü siviller çekiyor.”

27

Gerçekten de en fazla sivil ölümlerinin 2010 y›l›nda yaﬂand›¤› aç›kland› Afganistan’da BM’nin haz›rlad›¤› rapora göre, sivil ölümleri 2010 y›l›nda 2009’a
göre yüzde 15 daha artt›.
Bu çerçevede ülkede sürekli artan sivil ölümlerinin say›s› 2010’da 2.777 olurken bu kay›plar›n aras›nda çok say›da çocu¤un da bulundu¤una dikkat çekildi.
BM’ye ba¤l› ‘Afganistan Yard›m Misyonu’nun raporuna göre, 2010 y›l›n›n
ilk 6 ay›nda 1.271 Afgan öldü, 1997’si yaraland›.
24 Robert Fisk, “ABD Sovyetler’in ‹zinden Gidiyor”, The Independent, 3 Kas›m 2009.
25 Kerim Farsi, “ABD Prestij Derdine Düﬂtü”, ‹ran, 28 Eylül 2009.
26 Patrick Cockburn, “Wikileas Hayal K›r›kl›¤›n› Belgeledi”, The Independent, 27 Temmuz
2010.
27 Abdulvehhab Bedirhan, “Afganistan Savaﬂ›n›n Tek Gerçek Kaybedeni Siviller”, ﬁark, 2
A¤ustos 2010.
421

Yine BM raporuna göre, 2009 y›l›nda sald›r›larda ölenlerin say›s›n›n 2008’e
k›yasla yüzde 14 daha fazla oldu¤u belirtildi.
S‹V‹L KATL‹AM(LAR)I
Karl von Clausewitz’›n, “Savaﬂ, politikan›n baﬂka yollardan sürdürülmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir,” diye tan›mlad›¤› “realite”nin di¤er aslî yüzünü, “Savaﬂlara yoksullar gönderilir. Yoksul ülkelerin yoksullar› birbirine k›rd›r›l›r,” diye
Y›ld›r›m Türker tan›mlarken; üzerinde durulmas› gereken de sivil katliam(lar)›d›r!
‘The Telegraph’a konuﬂan NATO’ya ba¤l› Uluslararas› Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) Komutan Yard›mc›s› Korgeneral Sir Nick Parker, Afganistan’daki
birliklerin ellerindeki tüm araçlar› kullanabilmeleri gerekti¤i vurgusuyla, askerlerden ateﬂ aç›lmas›na yönelik k›s›tlamalar›n yaﬂamlar›n› tehlikeye soktu¤u yönünde
ﬂikâyet ald›klar›n› söylerken; George Bush döneminde baﬂlay›p, Obama’n›n sür28

dürdü¤ü Afganistan’daki iﬂgal vahﬂetiyle, “Binlerce masum köylü öldürüldü,” diyor David Model…
Örne¤in Afganistan’›n do¤usundaki Paktiya vilayetinde 12 ﬁubat 2010’da
ABD ve Afgan askerlerinin gece operasyonunda ikisi hamile üç kad›n› öldürdü¤ü, ancak NATO’nun katliam› örtbas etti¤i aç›kland›…
Durum buyken; “Afgan halk› yabanc› askerlerin militanlar kadar tehlikeli ol29

du¤unu söylüyor” ki, bunda da sonuna dek hakl›lar…
Kald› ki General Stanley McChrystal NATO harekât›nda sivil ölümleri azaltma sözü verse de, rakamlar tam tersini gösteriyor ve Afganistan’daki sivil kay›plar›n “sorumlusu” olarak gösterilen Taliban’›n, “Komisyon kural›m, kay›plar› soruﬂtural›m,” teklifine NATO, “Lüzumu yok!” yan›t›n› veriyor!
Bu yan›t da sivil katliam›ndan kimin sorumlu oldu¤unu da ortaya koyuyor…
YALAN ‹LE GERÇEK: ÇOCUK KIYIMI
Tam burada Gideon Rachman’›n, “Bat›, Afganistan’daki hedefinin Kaide’yi
yok etmek mi yoksa ülkeye evrensel de¤erler mi getirmek oldu¤u konusunda kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂ›yor. Di¤er yandan, Bat›’n›n kad›n haklar›na dair görüﬂleri gerçekten ‘evrensel’ olsayd›, ABD destekli Karzai bu haklar› ayak alt›na alan yasay›
30

onaylamazd›,” diyerek alt›n› çizdi¤i yalan ile gerçe¤e iliﬂkin bir parantez açmak
gerek…
28 David Model, “Afganistan’daki Hayali Düﬂman”, Evrensel, 18 Kas›m 2009, s. 8.
29 “NATO Taliban’› Aratm›yor”, Cumhuriyet, 8 Eylül 2009, s. 10.
30 Gideon Rachman, “Afganistan Savaﬂ› Raydan Ç›kt›”, Financial Times, 13 Nisan 2009.
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Emperyalist iﬂgal, sadece bir y›k›m de¤il, ayn› zamanda bu y›k›m› “estetize”
ederek, gerçe¤i gölgeleyen bir yalan ayg›t›d›r da!
Örne¤in NATO’nun sivil iﬂlerden sorumlu Afganistan Temsilcisi ‹ngiliz diplomat Mark Sedwill’in, Kâbil’in çocuklar için New York, Londra ve Glasgow’dan
daha güvenli oldu¤unu iddia etmesi gibi…
2001’den beri iﬂgal alt›nda olan ve nerdeyse her gün ölüm haberlerinin geldi¤i, 3 milyondan fazla kiﬂinin mülteci durumuna düﬂtü¤ü bir ülkenin baﬂkentinin
çocuklar için Bat›l› ülkelerin baﬂkentinden daha güvenli oldu¤u iddias›na tepki
‘Save The Children’ adl› çocuklara yard›m örgütünden geldi…
NATO temsilcisinin sözlerinin “yanl›ﬂ ve yan›lt›c›” oldu¤unu belirten ‘Save
The Children’ Baﬂkan› Justin Forsyth, “Afganistan, dünyada çocuklar için en kötü
yer. Her dört çocuktan biri beﬂ yaﬂ›na gelmeden ölüyor” dedi.
Kim ne derse desin, iﬂgal alt›ndaki Afganistan, çocuk katliam(lar)›yla maruf
bir co¤rafyad›r…
BM’ye göre Eylül 2008’den A¤ustos 2010’a kadar Afganistan’daki savaﬂta
1.795 çocuk öldü ya da yaraland›. UNICEF de Kas›m 2009’daki raporunda Afganistan’› “dünyaya gelinecek en tehlikeli ülke” olarak nitelemiﬂti.
‘BM Çocuklara Yard›m Fonu’nun (UNICEF) raporuna göre, ﬂiddet ve yoksulluk sarmal›ndaki ülkede çocuklar›n do¤umlar›ndan baﬂlayarak sa¤l›k, beslenme,
bar›nma, e¤itim, hak ve özgürlükler aç›s›ndan tehdit alt›ndaki Afganistan çocuklar için en tehlikeli ülkelerdendir.
“Dünya Çocuklar›n›n Durumu” baﬂl›kl› rapora göre, Afganistan dünyada bebek ölümleri oranlar›n›n en yüksek oldu¤u ülke. Afganistan’da do¤an her 1000
bebekten 257’si hayat›n› kaybediyor…
Bu Afganistan iﬂgalci yalan›n eseridir; t›pk› iﬂgalcilerin marifetleri gibi…
WIKILEAS BELGELER‹: ‹ﬁGAL‹N “MAR‹FET”LER‹
Fuad Hüseyin’in, “Wikileas, Vietnam’›n uluslararas› sessizlik içinde Afganistan’da tekrarland›¤›n› gözler önüne serdi. ABD’nin demokrasi söyleminin nafile
31

oldu¤u ortada,” tespitini do¤rulayan Wikileas belgeleri, ABD iﬂgalinin ne oldu¤unu cümle âleme net olarak anlatt›…
Afgan savaﬂ›yla ilgili 92 bin 201 belgeyi yay›mlayan Wikileas sitesi, NATO’nun saklad›¤› yüzlerce sivil katliam› ve emir komuta zincirinden ba¤›ms›z
ABD’nin gizli birli¤ini ortaya ç›kard›.
31 Fuad Hüseyin, “Wikileas ABD’nin Foyas›n› Ortaya Ç›kard›”, Rey, 28 Temmuz 2010.
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Afganistan savaﬂ›n›n 6 y›ll›k dönemini kapsayan Amerikan ordusu belgeleri,
2001’de askeri müdahaleyle devrilen Taliban hareketi karﬂ›s›ndaki çaresizli¤ini,
sivil ölümlerinin san›landan daha fazla oldu¤unu, ABD ile müttefiki Pakistan aras›ndaki güvensizli¤in iyice derinleﬂti¤ini gösterirken; Pentagon, Afganistan savaﬂ›ndaki rezaletlere dair binlerce belgeyi ifﬂa eden Wikileas’i tehdit etti!
Bu tehdidin ard›nda iﬂgalcilerin “Vahﬂet” alt baﬂl›kl› marifetleri var…
Örne¤in ABD Savunma Bakanl›¤› (Pentagon) 8 Temmuz 2010 günü, ülkenin
Irak ve Afganistan’daki operasyonlar›n› yöneten ABD Merkez Kuvvetler Komutanl›¤› (Centcom) için “Baz› insanlar› vurmak e¤lenceli bir ﬂey” diyen bir generali
aday gösterdi.
Daha önce her iki ülkede de komutanl›k yapm›ﬂ olan General James Mattis,
2005 y›l›nda California eyaletinde bir konferans s›ras›nda “Afganistan’a gidiyorsunuz, örtünmedi¤i için bir kad›n› döven erkeklerle karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Biliyor musunuz, bu tür erkeklerde zaten mertlikten eser kalmam›ﬂ. Bu yüzden onlar› öldürmek çok e¤lenceli” demiﬂti…
Ayr›ca bu tehdidin ard›nda iﬂgalcilerin “hastal›kl›” marifetleri var…
* Afganistan’daki çokuluslu güçte yer alan Çek birliklerinde görevli iki askerin Nazilerin SS tugay›na ait iﬂaretleri mi¤ferlerine takt›klar› söyleniyor. Çek bas›n›, birlik komutan›n›n, iki askerin Nazi sembolleri kulland›¤›n› bildi¤ini ancak
korumak için olay›n üstünü örttü¤ünü yazd›. Aç›¤a al›nan iki asker daha önce
bizzat Çek Savunma Bakan› taraf›ndan ödüllendirilmiﬂti…
* Amerikal› askerlerin ‹ncil da¤›tarak misyonerlik yapmay› tart›ﬂt›¤› görüntüler ortaya ç›kt›… ‘El Cezire’de yay›mlanan görüntülerde Amerikal› askerler, Peﬂtun ve Dari dillerinde bas›lm›ﬂ ‹ncilleri nas›l da¤›tacaklar›n› konuﬂuyor. Ayn› görüntülerde, askeri rahiplerin komutan›, “Özel kuvvetler insan avl›yor. Biz de Hz.
‹sa için halk› avl›yoruz” diyor ve Afganistan’daki askeri rahiplerin komutan› Yarbay Gary Hensley, askerlere Hz. ‹sa’n›n takipçileri olarak dini sorumluluklar› oldu¤unu ve insanlar› H›ristiyan yapman›n görevleri oldu¤unu hat›rlat›p, “Özel kuvvetler esas olarak insan avl›yor. Biz de H›ristiyanlar olarak ayn› ﬂeyi yap›yor, Hz.
‹sa için halk› avl›yoruz” diyordu…
* ABD’nin Kâbil’deki büyükelçili¤ini emanet etti¤i korumalar›n “alemci ve disiplinsiz” oldu¤u ortaya ç›kt›... ‘Hükümet Gözetim Projesi’ adl› ba¤›ms›z bir izleme grubu taraf›ndan haz›rlanan rapora göre, korumalar ikamet ettikleri elçilik
yak›n›ndaki Camp Sullivan’daki müﬂtemilatta fahiﬂelerle beraber olurken ayn› zamanda birbirlerinin üzerine iﬂiyor, aç›ktaki popolar›na votka döküyorlard›. Bütün
bunlar› bir de kameraya alan korumalar›n birbirlerini öpüp okﬂad›¤› da raporda
anlat›ld›...
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RESM‹ ‹T‹RAF VE “‹ﬁGAL”‹N ACZ‹
Bunca bozgun ve hayal k›r›kl›¤› ard›ndan Almanya Savunma Bakan› KarlTheodor zu Guttenberg, “Afganistan’›n, tarihi ve yap›s› itibar›yla bizim ölçülerimize göre bir demokrasiye uygun olmad›¤›na inan›yorum,” dedi…
Yorumcu, D. Ignatius da McChrystal’a yak›n bir askeri görevlinin, mükemmel
bir demokrasi de¤il “Somali’nin üstünde, Bangladeﬂ’in alt›nda bir hedef için sa32

vaﬂ›yoruz,” dedi¤ini aktar›yordu…
Ard›nda Obama, ABD ordusunun Afganistan’da düzenledi¤i operasyonlarda meydana gelen sivil kay›plardan sorumlu oldu¤unu aç›klad›…
Sonra da Karzai, ABD ve NATO güçlerinin ülkede 8 y›ld›r sürdürdü¤ü terörle savaﬂ›n “Afgan köylerinde sivillerin ölümüne yol açmaktan baﬂka bir ﬂeye yaramad›¤›n›” söyledi…
‹ngiltere Genelkurmay Baﬂkan› General David Richards, ‘The Sunday Telegraph’a demecinde, “Bat›’n›n El Kaide’yi yenemeyece¤ini” ifade etti…
‘The Washington Post’ta aktar›lan, General Stanley McChrystal taraf›ndan
kaleme al›narak 30 A¤ustos 2009’da Savunma Bakan› Robert M. Gates’e sunulan 66 sayfal›k gizli Afganistan’› de¤erlendirme raporuna göre:
i) Afgan devlet kurumlar› zay›f, yöneticiler yolsuz ve yetkiyi kötüye kullan›yor, Uluslararas› Güvenlik Destek Gücü de (ISAF) pek çok yanl›ﬂ yap›yor.
ii) Korumak istedi¤imiz halktan kendimizi fiziksel ve psikolojik olarak uzaklaﬂt›r›yoruz. Direniﬂçiler bizi askeri olarak yenemiyor, ama biz kendimizi yenilgiye u¤ratabiliriz.
iii) Afganistan çok karmaﬂ›k, ISAF toplumu anlayam›yor, personel yerel dilleri ö¤renmeli.
iv) Hapishaneler militan devﬂirilen üsler. 14 bin 500 maphustan 2 bin 500’ü
Taliban’› temsilen di¤erlerini örgütlüyor. Hapistekilerin yasal suçlama olmadan
tutulmalar› radikalleﬂmelerine yol aç›yor.
Tüm bunlar resmi itiraflard›r; Afganistan’daki iﬂgalin aczinin kan›t›d›r…
“Acz” dedim… “Acz” içindeki “iﬂgal”den söz ediyorum… Ama biraz da
Karzai’den söz etmek gerekir…
KARZA‹’N‹N K‹ML‹⁄‹
Afganistan’daki ABD ordusunun eski komutanlar›ndan, Büyükelçi Karl Eikenberry’un Afganistan hükümetinin yolsuzlu¤a bulaﬂt›¤›n› ve Karzai liderli¤inin yö32 The Washington Post, 2 Eylül 2009.
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netme kapasitesinden tereddütleri bulundu¤unu söyledi¤i;
Büyükelçilikleri ve askerî üsleri koruyan özel güvenlik ﬂirketlerinin yeniden ülkede faaliyet gösterebilece¤inin aç›klad›¤›;
Karzai’nin, kad›nlar›n kocalar› taraf›ndan tecavüzünü de meﬂru sayan ve bütün dünyada çok tepki çeken yasay› tam olarak okumadan imzalad›¤›n› ve “Yasay› imzalad›¤›mda maddelerin fark›nda de¤ildim. Daha sonra baz› maddelerin
kabul edilemez oldu¤unu anlad›m,” dedi¤i;
Dünyan›n önde gelen afyon üreticilerinden olan Afganistan’da y›ll›k ortalama 7 bin ton afyon üretiliyorken; bu rakam ülkenin gayrisafi milli has›las›n›n yar›s›n› oluﬂturdu¤u; Afyon ticaretine Karzai’nin ailesinin de kar›ﬂt›¤› ve Karzai’nin
üvey kardeﬂi Kandahar Eyaleti Meclis Baﬂkan› Ahmed Veli Karzai’nin, büyük miktardaki eroini geri çevirmeleri için polise emir vermekle suçlan›yordu…
‘The New York Times’da ç›kan “‹ran’dan para ald›¤›” yolundaki iddialara
yan›t veren Karzai’nin, Tahran’dan para ald›¤›n› kabul ederek, ancak bunun ﬂeffaf bir ﬂekilde gerçekleﬂti¤ini öne sürdü¤ü;
BM’nin eski Afganistan temsilci yard›mc›s› Peter Galbraith’›n, Karzai’nin
uyuﬂturucu sorunu olabilece¤ini iddia etti¤i e¤ik düzlemdeki bir kuklad›r o…
SEÇ‹M (M‹?)!
Gülünç ama “gerçek”: Bu kukla “seçim”le, daha do¤rusu seçim tulûat›yla iﬂ
baﬂ›na geldi; buna da “demokrasi” dendi!
Ali Rahil’in, “Meclisi bulunan ve seçimler düzenleyen Afganistan’da demokratik altyap› var olsa da, iﬂ icraata gelince her ﬂey duruyor. Garip bir ‘demokra33

si’ye sahibiz,” derken; “Yolsuzluk ve seçim hilesi iddialar› nedeniyle, Afganlar›n
gözünde ‘demokrasi’ iktidar›n suiistimal edilmesi ve laikli¤in dayat›lmas› anlam›34

na geliyor,” çözümlemesiyle Paul Fishstein’in alt›n› çizdi¤i gerçek nafile Afgan
“seçimi”nin de “manas›(zl›¤›)”n› yeterince net sergiliyordu…
Afganistan, Taliban sald›r›lar› ve hile alâmetlerinin gölgesinde 20 A¤ustos
2009 tarihinde ikinci kez baﬂkanl›k seçimine giderken; seçimlerde Taliban tehdidine seçmen kart› karaborsas› eklenince adillikten bahseden kalmad›…
BBC, bir Afgan çal›ﬂan›n› Kâbil’de tebdilen araﬂt›rmaya ç›kar›p seçimde hi33 Ali Rahil, “Afganistan’da Demokratik Görüntü Hoﬂ Ama ‹çi Boﬂ”, Peyami Mücahit, 12 A¤ustos 2009.
34 Paul Fishstein, “Bat›’n›n Demokrasi Dayatmas› Afganlar› Mutsuz Ediyor”, Financial Times,
27 Ekim 2009.
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le ve yolsuzluk kan›tlar›n› buldu, binlerce seçmen kart›n›n sat›l›¤a ç›kar›ld›¤›n› ve
binlerce dolarl›k rüﬂvet döndü¤ünü duyurdu. Sat›l›k seçmen kartlar›yla görüntüleri yay›mlanan BBC çal›ﬂan›, tanesi 10 dolardan 1000 seçmen kart› için teklif ald›¤›n› belirtti. Pek çok bölgesi gözlemcilerin ulaﬂamayaca¤› kadar ücra olan Afganistan çap›nda kaç seçmen kart›n›n sat›l›¤a ç›kt›¤›n› bilmek mümkün de¤il.
Kad›nlar›n sand›¤a gitmesi zor görünen en muhafazakâr bölgelerde erkeklerden çok say›da kad›na seçmen kart› ç›kar›lmas› da ﬂüphe yaratt›. Kuzeydeki
önde gelen bir aﬂiret lideri, baz› kampanya ekiplerinden çok say›da oy sa¤lamas› karﬂ›l›¤› binlerce dolar rüﬂvet teklifi ald›¤›n› söyledi. Bir gözlemci grubu, seçim
yetkililerine yolsuzluk kan›tlar› gösterdiklerini, ama kimsenin ilgilenmedi¤ini belirtti.
ABD ve NATO’lu müttefiklerinin yüz bini aﬂan silahl› gücü, say›lar› yüz otuz
binin üzerindeki Afgan askerine karﬂ›n, Kâbil d›ﬂ›ndan baﬂlayarak ülkenin neredeyse üçte birinde at oynatan Taliban aras›nda seçim günü dahil ﬂiddetli çat›ﬂmalar›n sürdü¤ü bir ortamda gerçekleﬂen ‘demokratik seçimler’in sadece Bat›l› iﬂgal
güçlerinin mutemet adam› Karzai’nin iktidar›n› bir dönem daha uzatmaktan öte
anlam taﬂ›mad›¤› ise ortadayd›.
Tepeden t›rna¤a dek yolsuzlu¤a batm›ﬂ bir yönetimin yerine, çok daha güvenilir bir yönetimin iﬂbaﬂ›na gelme ﬂans›n›n s›f›r oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, “demokratik” olarak adland›r›lan bu kaba fars›n “eski hamam eski tas”tan öte sonuç
vermeyece¤inin bilinmesine karﬂ›n, hangi akla hizmet sahnelendi¤ini anlamak
kolay de¤ildi!
Öncelikle seçim tulûat›na tüm netli¤iyle Taliban engeli damgas›n› vurdu.
Seçimleri boykot ça¤r›s› yapan Taliban, halk› “oy kulland›klar›n› gösteren
mürekkebe bat›r›lm›ﬂ parmaklar› kesecekleri” yönünde tehdit ederken; Afganistan’da seçimleri gözlemleyen en büyük kurum olan ‘Özgür ve Adil Seçim Vakf›’ndan Nadir Nadiri, Taliban militanlar›n›n güçlü olduklar› Kandahar’da, seçim
merkezinden ç›kan iki Afgan kad›na sald›rd›¤›n› ve kad›nlar›n iﬂaret parmaklar›n› kesti¤ini söyledi.
Asl› sorulursa baﬂkanl›k seçiminde sand›¤a hile kar›ﬂt›r›laca¤› önkabuldü.
Seçim komisyonu yetkilileri, “Hile yüzde 10’da kalsa iyi” diyordu.
‘Uluslararas› Saydaml›k Listesi’nde yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤u ülke s›ralamas›nda 176. olan Afganistan’da, mahkeme dosyalar›ndan oy pusulalar›na kadar
sat›n al›namayacak ﬂey olmad›¤›na dikkat çekiliyorken; seçimde oy pusulalar›n›n
tanesine, istenen seçmene oy verilmesi koﬂuluyla 20 dolar ödendi¤inden söz ediliyordu.
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Yani Karzai için her ﬂey mübahd›…
Böylesi bir ortamda, Taliban’›n sald›r› dalgas› alt›nda yap›lan “seçim”de(?!)
kat›l›m dört y›l öncesine göre çok düﬂük kald›. Karzai, seçimi “baﬂar›” saysa da,
seçmen kartlar›yla ilgili binbir ﬂaibeye, oy atanlar›n parmaklar›na sürülen mürekkebin deterjanla hemen ç›kmas› tüy dikerken; Ali Rahil, “Afgan seçimi karikatür
gibi” vurgusuyla, “Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimine tam 41 kiﬂinin aday olmas› Afga35

nistan’daki kutuplaﬂman›n kan›t›. Kimse bu seçime ‘demokrasi ﬂöleni’ diyemez,”
diye ekliyordu…

Seçimleri izleyen, ‘Ulusal Demokratik Kurum’un aç›klamas›nda, ‘Seçim Soruﬂturma Komisyonu’na, seçimlerde sahte oy kullan›ld›¤› yönünde çok say›da ﬂikayetin gelmesinden “derin kayg› duyuldu¤u” kaydedilip, “Sahte oy kullan›m›yla
ilgili ﬂikayetlerin derinlemesine soruﬂturulmamas› durumunda, Afgan halk›n›n iradesinin ne oldu¤unu belirlemek imkâns›z olacakt›r” dese de Afgan yönetimi ve
Bat› ülkeleri, seçimlerin “baﬂar›s›ndan” dolay› Afgan halk›n› kutlad›!
Obama seçimin bir baﬂar› oldu¤unu belirtirken, BM Güvenlik Konseyi de Afgan halk›n› seçimlere kat›l›p oy verdi¤i için kutlad›.
ABD’nin Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke, oy verme
iﬂleminin aç›k ve adil bir ﬂekilde yap›ld›¤›n› söyledi.
Oysa ‘Reuters’in seçmenlerle mülakatlar›, Afganlar›n demokrasiyi alg›lay›ﬂ
biçiminin de farkl›l›¤›n› ortaya serdi. Kâbil’deki k›yafet sat›c›s› Ahmed Firdevs,
baﬂkentin hemen d›ﬂ›ndaki köyünde sand›¤a gitti¤inde Karzai için tam üç kez oy
kulland›¤›n› söyleyip ekledi: “Köyümde 10 kez oy atan insanlar gördüm. Niye sadece bir kez oy kullanay›m ki!”
Bu tür “demokratik komedi”ler ve karmaﬂayla ikinci tura gidilecekti ki, olmad›!
Tek rakibi de seçimlerin adil yap›lamayaca¤› gerekçesiyle yar›ﬂtan çekilen
Karzai, yeniden Afganistan Devlet Baﬂkan› ilan edildi. Hileli oldu¤u kabul edilen
ilk turda adaylar›n yüzde 50’yi geçememesi nedeniyle yap›laca¤› aç›klanan 2. tur
seçimleri iptal edildi.
Yayg›n sahtekârl›k olaylar› yaﬂanan ilk turda birinci olan Karzai’ye yak›nl›¤›yla bilinen seçim komisyonu baﬂkan› Azizullah Lodin 2 Kas›m 2009’da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, ilk turda yüzde 30 civar›nda oy ald›¤› bildirilen Abdullah’›n seçimden çekildi¤ini aç›klad›.
Seçim oyunu ABD için bu iﬂgalci ekonomi-politi¤i pekiﬂtirmek için oynanm›ﬂt›...
35 Ali Rahil, “Afgan Seçimi Karikatür Gibi”, Peyame Mücahit, 14 Temmuz 2009.
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36

Nihayet Simon Tisdall’›n, “Afganlar seçimin laf›n› duymak istemiyor”; Halil
El Enani’nin de, “Seçilmeden önce sahiplendi¤i Afganistan savaﬂ›nda batakl›¤a
saplanan Obama’n›n iki seçene¤i var: Ya Karzai’nin yerine daha güvenilir birini
bulacak, ya da sonsuza dek askerî güç kullanarak Taliban’› iyice güçlendire37

cek,” vurgular› eﬂli¤inde devlet baﬂkanl›¤› seçimi parodisinde son perde indi.
Seçimde Karzai’nin yüzde 50’nin üzerinde oyla kazand›¤› aç›klamas›n›n hile ﬂikayetleri sebebiyle geri çekilip, Karzai’yi galip ilan edilmesinin ard›ndan, baﬂlan›lan yere dönüldü.
Karzai, müttefiklerden tebrikler eﬂli¤inde uyar›lar al›rken, ilk mesaj›nda Taliban’a “kardeﬂlerim” diyerek zeytin dal› uzatt›. Ancak Taliban kendisini “kukla”
diye niteledi!
TAL‹BAN’I ÇÖZME TAKT‹⁄‹: MÜZAKERE
Emperyalistlerin yenemedi¤i Taliban’la müzakereye yönelmesi; nihayetinde
Hüseyin Baﬂ’›n, “Taliban’la uzlaﬂmak, onlar›n zaferini kabullenmek anlam›na gelecektir!”

38

saptamas›n›n do¤rulanmas›ndan baﬂka bir anlam taﬂ›maz; ‹ngiltere

Savunma Bakan› Liam Fox, “Afganistan’da uzun süreli istikrar için askerî müdahâlenin yeterli olmad›¤›n›, Taliban ile görüﬂülebilece¤ini” söylerken de bunu itiraf
ediyordu.
‹ngiltere Baﬂbakan› Gordon Brown da yeni Afganistan stratejisine göre, “Taliban’›n ›l›ml› kanatlar›yla görüﬂülecek ve Afgan ordusu, NATO askerlerinin yerini almak için h›zl› bir biçimde e¤itilecek,” demekte…
‹ngiliz tümgeneral Nick Carter ise BBC’ye aç›klamas›nda, zaman›n NATO
askerlerinin aleyhine iﬂledi¤ini ve mümkün oldu¤unca çabuk sonuç verecek önlemler al›nmas› gerekti¤i vurgusuyla, “‹nsanlarla konuﬂmak, onlar› vurmaktan daha etkili sonuçlar verebilir” diye ekliyor.
Bunlarla birlikte Almanya Savunma Bakan›’n›n “›l›ml› Taliban unsurlar›yla da
pazarl›k yap›labilir” sözleri eﬂli¤inde BM Güvenlik Konseyi Ekim 1999’da haz›rlad›¤› yapt›r›m listesinden beﬂ eski Taliban yetkilisini ç›kard›. Böylece beﬂlinin üzerindeki silah ambargosu, uluslararas› seyahat yasa¤› ve maddi varl›klar›n›n dondurulmas› karar› kald›r›ld›. ABD’nin 2001’de devirdi¤i Taliban rejiminde görev
alm›ﬂ, aktif direniﬂçi olmayan beﬂ kiﬂi ﬂunlar: Eski d›ﬂiﬂleri bakan› Abdülvekil Mü36 Simon Tisdall, “Afganlar Seçimin Laf›n› Duymak ‹stemiyor”, The Guardian, 20 Ekim 2009.
37 Halil El Enani, “Obama Karzai’yle Devam Ederse Afgan Batakl›¤›ndan Ç›kamaz”, Vatan,
4 A¤ustos 2010.
38 Hüseyin Baﬂ, “Afganistan, ‘Müﬂterek Harekât’ ve Yeni ‘Bar›ﬂ Plan›’ Üzerine...”, Cumhuriyet,
22 ﬁubat 2010, s. 12.
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tevekkil, eski ticaret bakan yard›mc›s› Faz›l Muhammed Feyzan, eski d›ﬂiﬂleri bas›n sözcüsü ﬁemsi Sefa, eski planlama bakan yard›mc›s› Muhammed Musa, eski
s›n›r iﬂleri bakan yard›mc›s› Abdül Hâkim. Beﬂliye Karzai’nin diyalog baﬂlatabilece¤i “›l›ml› Taliban” gözüyle bak›l›yor.
Böylesi bir zeminde Richard Holbrooke’un, Afganistan’daki en güçlü direniﬂ
örgütlerinden Hizb-i ‹slâm’›n lideri, eski Baﬂbakan Gülbeddin Hikmetyar’›n yard›mc›s›yla görüﬂtü¤ü aç›kland›. ‘The Daily Telegraph’, Afgan medyas›nda yer
alan haberlere dayanarak Holbrooke’un Davud Abedi’yle yapt›¤› görüﬂmede,
Afganistan’daki ihtilaf›n sona erdirilmesinde Hizb-i ‹slâm’›n üstlenebilece¤i rolün
ele al›nd›¤›n› bildirdi.
Yani “Afganistan’daki karmaﬂay› sadece silahla çözemeyece¤ini idrak eden
39

ABD, Karzai’yi Taliban’la uzlaﬂ› plan› haz›rlamaya zorluyordu,” Said Lütfullah
Necefzade’nin, dedi¤i üzere…
‘The Washington Post’, Karzai liderli¤indeki hükümet ile Taliban örgütünün
üst düzey temsilcilerinin y›llard›r süren savaﬂ› sona erdirme hedefiyle gizli görüﬂmelere baﬂlad›¤›n› yazd›.
Bu ba¤lamda CNN’de Larry King’in konu¤u olan Karzai, Taliban ile görüﬂtüklerini itiraf etti. Bunlar›n gayr›resmî oldu¤unu söyleyip, Taliban’› “ailelerinden
kaçan çocuklara” benzetti.
Karzai, Taliban’la uzlaﬂman›n yollar›n› ararken, ulema ülkede bar›ﬂ için direksiyonu topyekûn ﬂeriata do¤ru k›rd›. Kâbil’de toplanan 350 kadar din adam›,
Karzai hükümetine, bar›ﬂ için 10 maddelik bir tavsiye paketi sundu. Ahlâks›zl›k
ve yolsuzlu¤a parmak basan ulema, “ﬁeri hükümlerin uygulanmamas› bar›ﬂ sürecini olumsuz etkiliyor,” derken önerilerin baﬂ›nda recm, idam ve k›rbaç cezalar›n› da içeren ﬂeriat ilan› geliyordu.
Ard›nda da Londra Konferans›’nda Karzai, “Bar›ﬂ jirgas› toplayaca¤›n›”,
sözcüsü de “Taliban’› davet edeceklerini” duyururken; Ahmed Mufik Zeydan da
ekliyordu:
“Süpergüçlerin ve etkin ülkelerin de aralar›nda bulundu¤u 70 ülkenin Taliban’›n ‘›l›ml›’ unsurlar›na diyalog ve müzakere ça¤r›s› yapmak için Londra’da
masaya oturmas›, özetle Bat›’n›n Afganistan’daki askeri seçene¤inin baﬂar›s›z oldu¤unun ve hâlâ suskunlu¤unu koruyan Taliban’›n zaferinin ilan edilmesi anlam›40

na geliyor”du!

39 Said Lütfullah Necefzade, “Taliban’la Uzlaﬂ›n›n Bedeli Fazla A¤›r”, Radikal, 25 Ocak 2010,
s. 12.
40 Ahmed Mufik Zeydan, “Taliban’›n Anlaﬂmaya ‹htiyac› Yok”, M›sriyun, 3 ﬁubat 2010.
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‹ﬂte bunun için emperyalist sald›rganl›k yenemedi¤i Taliban’a karﬂ› “çözme
takti¤i”ni devreye soktu…
GELECEK(S‹ZL‹K)
Gabriel Garcia Marquez’in “Yüzy›ll›k Yaln›zl›k”›ndaki “Zaman sanki ortas›ndan bir b›çakla ikiye ayr›lm›ﬂt›...” ibaresiyle betimlenmesi mümkün olan Afganistan iﬂgalinin, “iddia” etti¤i türden bir gelece¤i yok ve olmayacak da!
Çünkü Marshal Foch’un, “Dünya üzerinde en güçlü silah, ateﬂlenmiﬂ insan
ruhudur,” sözünü an›msatan Taliban gerçe¤i, emperyalist iﬂgalin hesaplar›n› yerle bir etmiﬂtir…
Afganistan iﬂgalciler için gittikçe cehenneme dönerken; Obama yönetiminin
Afganistan ve Pakistan’da Taliban’›n bile¤ini bükme umutlar› azal›rken, 1979’da
Afganistan’› iﬂgal edip arkas›na bakmadan kaçmak zorunda kalm›ﬂ Rusya’dan
kayg›l› aç›klamalar geliyor.
Rusya’n›n NATO’daki daimi temsilcisi Dimitri Rogozin, ittifak›n planlar›n›n fiyaskoyla sonuçlanma ihtimaline karﬂ› s›n›rlar›n›n dibindeki geliﬂmeleri yak›ndan
izlediklerini söylerken, “E¤er oray› Vietnam’daki gibi b›rak›p kaçarlarsa; Rusya
ve Orta Asya ülkelerini parçalanm›ﬂ bir Çin ve çomak sokulmuﬂ bir ar› kovan›yla
baﬂ baﬂa b›rak›p gitmiﬂ olurlar” dedi.
Afganistan’da istikrar› sa¤layamamalar› hâlinde Bat› için çok büyük tehlike
do¤aca¤› vurgusuyla ‹ngiltere Genelkurmay Baﬂkan› General David Richards’›n
da, “Afganistan’da yenilmemiz korkunç olur” dedi¤i tabloda iﬂgalcilerin Taliban
militanlar›na karﬂ› yaﬂad›¤› baﬂar›s›zl›klar, ABD’nin 1979’da ayn› ülkeye askeri
müdahalede bulunan Sovyet Birli¤i’yle ayn› kaderi paylaﬂaca¤› yorumlar›na yol
aç›yor.
Amerikal› muhalif yönetmen Michael Moore, Afganistan’›n “‹mparatorluklar›n Mezarl›¤›” olarak bilindi¤ini hat›rlat›p, Obama’ya Gorbaçov’u aramas›n› tavsiye ederek, “Eminim sana yapmak üzere oldu¤un tarihi hatayla ilgili önemli ﬂeyler söyleyecektir” diyordu…
Afganistan iﬂgaliyle direniﬂi k›ramayan ABD (ve NATO) askeri zaferin imkâns›zl›¤› karﬂ›s›nda Taliban’›n k›smen iktidarda yer almas›n› kabul edebilece¤ini dillendirdi.
Üst düzey bir yetkili, “Taliban köklü bir siyasi hareket… Örgütün tamamen
ortadan kald›r›lamayacak kadar Afgan kültüründe kökleﬂmiﬂ olmas› gerçe¤ini kabul eden Amerikan yönetimi, Afganistan’›n baz› kesimlerinde Taliban’›n rol üstlenmesine raz›” derken; ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton da, Afganistan’da
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Taliban hareketinin baz› unsurlar›n›n müstakbel hükümette yer almas›n› ihtimal
dahilinde gördü¤ünü aç›klad›.
Ancak bunlar da nafile!
ABD (ile NATO) emperyalizmi açmazla yüz yüzedir…
Çünkü tarihi boyunca sürekli iﬂgale u¤rayan, hiçbir süper gücün uzun süre
elinde tutamad›¤› Afganistan’da ABD önderli¤indeki Bat›l› koalisyon da havlu at›yor. ABD Baﬂkan› Obama, 10 bin askerin 2011 y›l› sonuna kadar, 33 bin askerin de 2012 y›l› Temmuz ay›na kadar çekilece¤ini bildirdi. ABD’yi 4 bin askerle
Fransa takip ederken Almanya, ‹ngiltere ve ‹talya da güçlerini çekmeye haz›rlan›yor.
Obama, “Misyonumuz art›k, muharebeden deste¤e dönüﬂecek. 2014 y›l›na
kadar, bu dönüﬂüm süreci tamamlanacak ve Afgan halk› kendi güvenli¤inden
kendisi sorumlu olacak” dedi.
Fransa Afganistan’daki 4 bin Frans›z askerini kademeli olarak çekeceklerini
aç›klad›. ‹ngiltere’nin de bu y›l 450 askerini, Almanya, ‹talya ve Avustralya’n›n
da tüm güçlerini 2014’e kadar çekmesi bekleniyor.
Karar› “temkinli” karﬂ›layan Afganistan Devlet Baﬂkan› Karzai, “Afgan halk›
kendi yurdunu savunacak” dedi. Taliban ise, bunun sembolik ve yetersiz bir eylem oldu¤unu savundu.
Afganistan’›n 10 y›lda ABD’ye maddi külfeti resmi rakamlara göre 440 milyar dolar› geçti. 2011 y›l›n 5 ay›nda yap›lan harcama 120 milyar dolar› buldu.
Sadece 2010 y›l›nda 2.777 sivil öldü. Afganistan’da 1.500 Amerikan askeri öldü, 12 bini yaraland›.
Söz konusu y›k›m ﬂahs›nda ABD’nin 2001’den beri dahil oldu¤u savaﬂlarda
en az 225 bin kiﬂinin öldü¤ü, 365 bin kiﬂinin yaraland›¤› ortaya ç›kt›. Neta
Crawford ve Catherine Lutz önderli¤inde yap›lan ve Brown Üniversitesi taraf›ndan yay›mlanan araﬂt›rma, bu savaﬂlar›n binlerce can kayb›n›n yan› s›ra binlerce milyar dolara mal oldu¤unu da ortaya koydu.
Araﬂt›rmac›lar›n özellikle Irak ve Afganistan’daki savaﬂlar ve Pakistan’da terörle mücadele kampanyas› üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› belirtilirken, bu savaﬂlar›n do¤rudan 365 bin dolay›nda kiﬂinin yaralanmas›na neden oldu¤u da ifade edildi.
Bu savaﬂlarda yaklaﬂ›k 6 bini Amerikal› 31 bin 741 asker öldü¤ü, di¤er ölen
askerlerin de bin 200’ünün müttefik, 9 bin 900’ünün Irakl›, 8 bin 800’ünün Afgan, 3 bin 500’ünün Pakistanl›, 2 bin 300 kadar›n›n da özel askeri ﬂirketlerden
oldu¤u ifade edildi.
432

Sivil kay›plar›n da 125 bin Irakl›, 56 bin Pakistanl› ve 12 bin Afgan olmak
üzere 172 bin olarak hesapland›¤› belirtilen araﬂt›rmada, 20 bin ila 51 bin aras›nda militan›n da öldürüldü¤ü kaydedildi.
Araﬂt›rmada, 168 gazeteci ile 266 insani yard›m kuruluﬂu üyesinin öldürüldü¤ü belirtilirken bu savaﬂlar yüzünden baﬂta Irak ve Afganistan’da olmak üzere
78.8 milyondan fazla insan›n yerlerinden oldu¤u ortaya koyuldu.
Bu iktisadi oldu¤u kadar, beﬂeri olarak da sürdürülemez bir durumdur...
ABD’deki ‘Brown Üniversitesi Watson Uluslararas› Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nün 29 Haziran 2011’de aç›klanan “Savaﬂ›n Bedelleri” konulu araﬂt›rmas›na
göre Irak, Afganistan ve Pakistan’› “özgürlüklerine kavuﬂturan”(?!) ABD’de savaﬂ›n maliyeti 4 trilyon dolara do¤ru gidiyor. ABD, savaﬂa yap›lan harcamalarda
yüzde 81 art›ﬂla ülkeler aras›nda birincili¤i kazand›.
Enstitünün hesaplamalar›na göre ABD’nin, 11 Eylül terör sald›r›lar›n› planlayan El Kaide örgütü liderlerini ele geçirmek amac›yla yaklaﬂ›k 10 y›l önce Afganistan’da baﬂlatt›¤›, daha sonra Irak ve Pakistan’a kadar geniﬂleyen savaﬂ›n
ABD’ye bugüne kadarki maliyeti 2.3 ila 2.7 trilyon dolar› buldu.
Bu öyle bir maliyetti ki ABD, Irak ve Afganistan’da devam eden iki savaﬂ›n
maliyetini ve gelece¤ini tart›ﬂ›rken en büyük masraf›n klimalar oldu¤u ortaya ç›kt›.
Raporlara göre ABD ordusunun Irak ve Afganistan’da klima sistemlerine
ay›rd›¤› y›ll›k bütçe 20.2 milyar dolar. Bu rakam NASA’n›n 18.7 milyar dolarl›k
bütçesini bile geride b›rak›yor. Savunma Bakanl›¤›’n›n iç harcamalar›nda da klimalar›n masraf› temel sald›r› ve savunma programlar›n› ikiye katl›yor. Pentagon,
F-35 savaﬂ jetlerine 11.4 milyar dolar, Balistik Füze Savunma Sistemlerine 9.9
milyar dolar ay›r›yor.
ABD Savunma Bakanl›¤›’na göre Irak ve Afganistan savaﬂlar›n›n toplam maliyetinin 2011’in sonunda 1.29 trilyon dolar› bulmas› bekleniyor. ABD Savunma
Bakanl›¤›’n›n 2011 y›l› toplam bütçesi 708 milyar dolar’d›.
Nihayet bu sürdürülemezli¤in y›k›m d›ﬂ›nda bir gelece¤i yoktur!
T›pk› Cihad Elhazin’in sat›rlar›ndaki üzere:
“ABD, Afganistan’daki yenilgisini ilan etmese de savaﬂ› kaybetti. Karzai hükümeti, 150 bin Amerikan askeri ve müttefiklerinin varl›¤›na ra¤men ülkede nüfuzunu yayamad›. Hükümet, bu askerlerin yoklu¤unda düﬂecek ve Taliban’›n
adamlar›, ülkeyi kontrol alt›na almak için dönecek...
Obama’n›n konuﬂmas›ndan sonra, Washington’daki ﬂifre sözcü¤ün ‘siyasi
çözüm’, anlam›n›n da ‘askeri yenilgi’ oldu¤unu gördük. ABD, Taliban’dan bir
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müzakereci ar›yor; Taliban da Amerikan maceras›n›n sonunu görerek müzakere
istemiyor...
41

Afganistan ve Irak savaﬂlar› yenilgiyle son buldu...”

Görüldü¤ü üzere ABD emperyalizminin dünyaya “yeni (bir) düzen” verme
iddialar›yla kalk›ﬂt›¤› Irak ve ard›ndan Afganistan hamleleri, Vietnam’› and›ran
bir batakl›¤a dönüﬂmüﬂ durumda...
“BOP” gibi iddial› neo-con projelerin sessiz sedas›z gömülmekte oldu¤u bir
batakl›k...
Ufuktaki Irak ve Afganistan bozgunlar›, ABD (ve NATO) ﬂahs›nda Kuzey’in
tarihsel emperyal iddialar›n›n kendi karikatürüne dönüﬂtü¤ü sahneyi oluﬂturmakta...
Yüzbinlerin can›n› ve yaﬂam güvenli¤ini yitirmesine, yerinden yurdundan
edilmesine, açl›¤a, yoksullu¤a, yoksunlu¤a mahkûm olmas›na yol açan, mizahs›z
bir karikatürdür ABD’nin Afganistan iﬂgali...

6 Temmuz 2011 21:11:48, Çeﬂme Köyü.

41 Cihad Elhazin, “Afganistan’da ﬁifre ‘Siyasi Çözüm’de”, El Hayat, 1 Temmuz 2011.
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