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 !اند ریصلح ناپذ ایدئولوژیها
 

اند. در  دهیبه زور به اهداف خود رس ایتحت فشار و زور مرده اند  ایها  ایدئولوژیاند؛  ریها صلح ناپذ ایدئولوژی
ه و تن ب دهیگرا یبه نرم یحقوق بشر یها راه حلبا گفتمان و  کایدئولوژی یها که گرو میسراغ ندار خیطول تار

د و که شود" بو متیبه هر ق یروزیاستوار با شعار " پ اندر آلم هایناز یزیست هودیصلح داده باشند. به گونه مثال 
 نکهیا ی. براتگرفیم یاسیعقده مندانه س زمیونالیناس کینشات از  ی" هتلرزمیتیسم ی"انت یزیست هودی ایدئولوژی نیا

 هودیاند" اگرچه  یمرض سل نژاد هودانی" نهایا گفتیم بستیم هودهای یرا به پا یهتلر شکست جنگ اول جهان
اما آنچه هتلر در  رد،یگیم یحیمذهب مس یگرا ادیدارد و نشات از بن یخیتار نهیشیپ هایدر آلمان دوره ناز یزیست

: ریفراگ ایدئولوژیرقابت دو  گریاست. نمونه بزرگ د هودانی هیعل یاسیبا نگاه س یعقده ها سدینویکتاب "نبرد من" م
جنگ سرد  خیکه طرف ها در طول تار یمذاکرات و نشست ها قیاز طر چگاهیاست که ه زمیتالیو کپ زمیالیسوس

ات مذاکر نکهیدر رقابت با غرب شکست خورد، با ا عمالً  ی. بالخره اتحاد جماهر شورودندیداشتند، به توافق نرس
 ورت گرفت. ص یو کاهش قدرت نظام یکاهش سالح کشتار جمع یبار بار برا

 

 یشکست خوردند. جنگ ها نکهیمذاکرات حل نشد اال ا اب چگاهیکه ه نیالت یکایدر امر یمنوال جنگ ها نیبه هم
سابق  یایووگسالی یبالخره باعث از هم پاش د،یبه توافق مطلوب نرس چگاهیه یستیونالیناس ایدئولوژیدر بالکان با 

گفت،  شودیم ایدئولوژیهاحال خطرناکتر از همه  نیکه رشد کرد و در ع ایدئولوژیشد. اما بعد از جنگ سرد 
  دارد. یمذهب یدر باور ها شهیاست که ر ینید ایدئولوژی

 

 ،پندارندی" دولت میمانیا ی. روش نرم را ضعف و "بدگجنیبا شعار خدا و مرگ با دولت م ستیامروز طالب و ترور
 ایو  مانند طالب کایدئولوژیدر برابر گروه  یپلماسینرم و د راه حل ن،یبنابر ا شکست و تلفات شانرا امتحان خدا.

ها جنون به هدف دارند و از هر راه ممکن در تالش آن  ایدئولوژیاشتباه بزرگ بود/ هست.  گرید روهر گروه تند 
منتظر  هنکیجز ا ست،ین یو تفاهم مانیپ چیمذبور پابند به ه یاز گروها یکیطالب به عنوان  کنمیاند. فلهذا، فکر م
  .است یها زندان هزار یاز فرصت بدست آمده باشد که رها یسود به تمام معن

 

استعمارگر نسبت به امروز  یها کشور هیدر باب انقالب ها و جنگها عل شیقرن پ کیپردازان دست کم  یوریت
عرضه کرد که  هینظر یزانیو پارت یکیوا که از جنگ چررا ارائه کرده اند، از جمله سانتاز نظرات فوق العادهٔ 

ه گروپ ک کندیم هیتوص یکیجنگ چر بدر با تونگمائو تسهو غالب شد.  دیجنگ دیمنظم با یاردو کی هیچگونه عل
باشد. چون  دیبا «زیحمله و گر»جنگ به صورت  وهیش یعنیعمل کنند؛  دیدر آب" با ی" مانند " ماهیالی"گر یها

 گریپردازان د هیساعت توان مقاومت را ندارد. همچنان نظر میاز ن شتریمنظم ب یروین کیدر برابر  یکیجنگ چر
ز کالو»از جنگ و هدف در جنگ را  فیتعر نی. مهمترداندیانقالب وضع حاکم م یابر دیکل نیرا آخر یکیجنگ چر

اب در ب گرید یها راه حلو  فیعرت رهی". غداندیم استیادامه س یبرا یسیپال کیکه" جنگ را  کندیعرضه م« وتز
 هینظر کی یبل در پ ست؛ین یکینوشته به صورت کل نحو جنگ چر نی( وجود دارد که هدف ازیجنگ )حمله و گر

 نیر ابه نگاه کالوز وتز د« جنگ»افغانستان و مفهوم  یو اقتصاد یاسیمعطوف به اوضاع س رانهیشگیو پ یکیتاکت
 کایدئولوژیاما جنگ  کند،یجنگها و شورش ها فرق م ایدئولوژیمتحده است. هرچند  االتیپس از خروج ا ایجغراف

  .جنگهاست نیتر عیو شن نیطوالنتر ینیبا قرائت و صبغه د
 

 تیکرده اند. نا متقارن بودن جنگ در کم فیشورشگر نا متقارن تعر یمنظم را در برابر گروها یروین کیجنگ 
 چیپا بند ه شورشگر ذاتاً  یطالب در مجموع گروها ای ستیاست. ترورمتخاصم  یابزار جنگ طرف ها تیفیو ک

 یبر آنچه اتفاق م یو درنگ نجامدا یگروها به ضرر و ضعف دولت م نیحرکت ا نی. اندکترستین یتینوع مسئول
ا بند به و پ تیمسئول دیمنظم برعکس در ق یرویو کشتار بسته، اما ن یرانیطالب کمر به و نکهیا یافتد ندارد برا

 اهمیو  طالب ریاشتباه در برابر اس نیجنگ اند. گونه مثال سرباز ارتش افغانستان با اندک تر یاصول و ضابطه ها

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Osman_afzal_Ideologie_solh_napazer.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Osman_afzal_Ideologie_solh_napazer.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تیلمسئو نیشورشکر مبرا از ا ست،یطالب، ترور کیو مسئول است. اما  ردیگیقرار م یمورد باز جو یتلفات ملک
ه لحاظ خود اند اما طالبان نه ب نیپا بند قوان شتریب باشندیم یاسیسو هدف  وژیایدئولکه صاحب  یو تفکر اند. گروها

  .ستا نهیدولت آسان و کم هز کیدر برابر  یشورشگر ن،ی. بنا برایپابند اصول اند و نه به لحاظ حقوق بشر نید
 

 یوهاریچرا؟ جنگ ن بردار بود. نهیهز یلیحال خ نیکند و در ع وهیش کیدر افغانستان  زمیترور هیجنگ عل راه حل
 سمیترور هیمشخص عل کینبود تاکت لی. دلرفتیم شیند و طاقت فرسا در برابر طالب پک   کردیو افغان با رو یکایامر

به صراحت گفت  ینداشت. ترامپ بار چگاهیطالب را ه فهدف حذ کایمتحده امر االتیا یکه رهبر شدیم دهیدر آن د
از درون"  تیخواهد شد". همچنان در کتاب "روا روزیهفته پ کیبخواهد در جنگ افغانستان در ظرف  کایمرااگر "

، مسلماً  .دانستینم کایدر مسئله طالب طفره رفت و طالب را دشمن امر یاثر از داکتر اسپنتا که اوباما بارها به کرز
ود معلومدار ب در افغانستان نداند. کایو نبود که مردم از هدف حضور امر ستیدر لفافه ابهام هم ن دهین آنقدر پوشیا

. اما تافیقرائت دوباره رشد  نیالقاعده آمده بودند که القاعده در کالبد طالب با ع یسرکوب یبرا اً ظاهر هایکایکه امر
 ءصلح دوجانبه را به امضانپنداشت و امروز هم تفاهم نامه  چگاهیخود ه یطالب را به عنوان دشمن اصل کایامر
و فرا  منطقهٔ  یمسلط نشدن طالب بر اوضاع افغانستان وجود ندارد. هژمون ها یهم برا ینیتضم چیو ه دند،یرسان
 دانستیخود م یالقاعده را دشمن اصل کای. امرستیاما داعش را ترور دانستیطالبان را محق م هیمانند روس منطقهٔ 

در متن قرار داد صلح از طالب  کایگسترده ندارد و امر تیفعال یستیبکه ترورش کیو امروز القاعده به عنوان 
  .افغانستان است تیدر مسئله جنگ و امن گرید یاهداف کشورها نیجدا افتاده مب یصحبت ها نی. اطلبدیضمانت م

 

 هی"عل اً در جنگ ظاهر هایکایامر د؟یبا طالب جنگ کایکم پس از خروج امر نهیچه شود؟ چطور با هز دیبا حاال
طر را از شان خ یتا ملک یعسکر یبودند که از قشله ها شرفتهیپ یتیامن ستمی" در افغانستان مجهز با سسمیترور

در هر  که یتیامن یها روی. اما ندادندیم صینصب بر "پوقانه" و رادار تشخ یها نیدور توسط دورب یفاصله ها
قرارگاها  اً رو است که اکثر نی. از همستندیامکانات مجهز ن نیدارند با ا یتیقرارگاه امن ای زیگوشه و کنار افغانستان ب

 ریخدر ساحات تس یو همچنان پوسته انداز ردیگیطالب قرار م سالح شتآ ریفرصت ز نیبه زودتر یتیامن یزهایب ای
 یها رویبه دوش ن یتیامن یها تیپرتلفات بوده. بعد از انتقال مسئول شهیدشمن است هم یشده که خود نقطه سرخ برا

 گرید یپ یکیها  یشد، ولسوال شتریها ب روز به روز باال رفت و سقوط قرارگا ها رویافغانستان، تلفات ن یتیامن
در  بین عکه غالبا شودیو خبر ساز م افتد یمناطق وجود دارد که بعد از سالها تازه بدست دولت م یسقوط کرد، حت

  .بود یجنگ یستراتژنحو جنگ و نبود 
 

  جنگ: زاتیدر تجه احتکار
ه وجود ندارد، آنچ یمیدوست و دشمن دا سمیالیالملل استوار به منافع کشورهاست؛ در مکتب ر نیروابط ب استیس
فع که بود و منا کایامر یبرا یدولت هاست. افغانستان به نگاه ترامپ بازار مصرف یمنافع مل باشد،یکننده م نیتع

 خواندیم هودهیترامپ سنجش ب ،کردندیم فیافغانستان تعر متحده در االتیا یارجخ استیاوباما و بوش در چارچوب س
 ،شودیافغانستان م استیسمسلط بر  ندهیدر آ ینگران آنکه چه گروه کایرا بالخره خاتمه داد. امر تیمامور نیو ا
 یگرانن هیما افغانستان یبرا نیترامپ از احتمال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سخن زد و ا اً ریاخ .ستین
 ردیگصورت ب ینظام زاتیحاال احتکار در باب تجه نیباشد. دولت افغانستان نمونه از دولت شکنند است، هم تواندیم

جنگ  جنگ در برابر طالب نیتر نهیکم هز بر ما تکرار شود. گرید کباریهللا  بیتا مبادا سرنوشت حکومت داکتر نج
مهار  شودیرا با توپ و تانک نم یکیاست. جنگ چر یکماندو ایو  یکیچر یها کردیخودشان با رو هیهمسان شب

ر پ یساده عادت به جنگ ها انی. به بکنندیتار مها در جنگ رف یکایامر وهیتا کنون به ش یتیامن ینهاد ها کرد.
فقر کمرش  کهیدر کشور یکایجنگ مدل امر راه حلکرده اند.  دادندیها در افغانستان انجام م یکایمصرف که امر
ها در افغانستان با  یکایو پرمصرف است. حضور و جنگ امر نیسنگ یلیاست، خ گرانیبه د یرا خم کرده، متک
 یایساختار مند که نحو جنگ را در برابر طالب آنهم در جغراف یوریت کیبود، نه استوار به  یکمک تکنالوژ

بودند،  کرده جادیشده ا ریحراست از ساحه تسخ یابر هایکایکه امر یژستراتی نینشانگر باشد. عمده تر یکوهستان
ام در عراق شد. با تم تیامن دیگرفت که کل شیدر عراق پ یکایرا جنراالن امر روش نیبود که ع یمحل سیلوطرح پ
بود. نظارت درست وجود نداشت، با  یمحل سیلواز طرح پ تیآن عدم حما یکیکه دولت داشت و دارد،  یخال ها

ً  نیاتوطئه ها و جعل    .مانع بود، بدنام ساختند کیطالب  یبرا طرح که واقعا
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

