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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٧/٠٨/٢٠١٠                                  عبدالرحمن فرقانی
 

  فصل اخير  آغاز،افغانستان گجن
 

ذار به  روان جامعه غرب وتصادم ستراتيژی گ ويتنام  از قبيل تلفات اثر گآنچه را ما درآينه يی فصل اخير جن
مشاهده کرده می توانيم، نشانه های همچو يک جريان مماثل را اکنون  ... گسياسی با روند نطامی در ميدان جن

  .ه کرده می توانيم افغانستان نيز مشاهدگدرجن
رما به مطبوعات ورسانه های غرب نطر اندازيم ، وفضای سياسی جامعه غرب را مطالعه نمايم ، گدرين اواخرا

يری امريکا در رابطه به تطبيق ستراتيژی پالن گاه نطامی را در خانه ای تصميم گوعدم انسجام اداره سياسی و دست
وها وتبادل نطرها ميان گفتگ، دقيقا مفهوم عنوان اين مقاله را در ز شويم  افغانستان نطر انداگشده برای پيشبرد جن

،   يک وضعيت مماثل به وضعيت فصل اخير عه غرب بشکل روشن ديده می توانيمجام نظام و ساختار اطراف 
ن زمان مانند ، آاداره سياسی امريکا مسلط شده بود ، که برجامعه و اکنون نيز در امريکا درمی يابيم ويتنام  را گجن

، مطبوعات همچو امروز ر ويتنام تصادم به ميان آمده بودامريکا دقوت های نظامی  و سياسی ۀامروز بين ادار
، بين اداره سياسی و قيادت های نظامی پس پرده نطامی در ويتنام  هوشدارمی دادندازقرب وقوع شکست قوت های 

  .  ، پرداخته ميشدکست را کدام طرف بايد متحمل شودينکه علت شاهمچو امروز به بحث های تند مبنی بر
امروز نيز در کاخ سفيد دور از عدسه های کمره های تلويوزونی مناقشه های تند بين اداره سياسی و مسولين نظامی 

استدالل می  ، ويب را بدوش اداره سياسی باندازند، مسولين نظامی در سدد استند که علت شکست انقريردگصورت مي
   می گغير دقيق اداره سياسی منجر به وخامت وضعيت نيروهای نظامی در ميدان جن نند که پالن غير عملی وک

با اندازه وخامت  ، وجويان آغاز کردگجن  را به يک عدد محدود ازگ،  امريکا در ويتنام  جنتماما مانند ويتنام.  شود
جويان  در گاد عساکر تلفات در بين صفوف جناما با ازدي .وضعيت به اضافه کردن عساکرپرداختونی گرگدي و

ونی گرگجويان  به نوبه خود منجر به دگ، و ازدياد تلفات در صفوف جن مانند افغانستان دو چند شدگميدان جن
  . جاد فاصله ميان دولت و ملت ميشدرديد و باعث ايگوضعيت در جامعه امريکا مي

ت در برابر استعماری از پديده شورش مل رگت های  غارتبه خصوص قو طوريکه ما ميدانيم حکومت های غرب و
حکومت به زود ترين ، وسعی می ورزند تا اسباب و موجبات شورش ملت را در برابر حکومت سخت هراس دارند

، بنا برين حلقه های غاصب استعماری وقتی احساس کنند که ملت  در برابر حکومت های شان فرصت دفع کنند
مصلحت های مادی خويش وشه يی از زمين  برای گزير آن آتشی را که در گ، ناا می کنديری وشورش برپگموضع

، آن قوت ذاشته استگ به روان جامعه غرب تاثير گهر زمانيکه جن ،وتاريخ شاهد است. ،  خاموش کنندافروخته اند
  .  دست بردارندگ، که از جناقتدار سياسی غرب  حاضر شده  اندهای حاکم بر 

تصادم ستراتيژی  ذار به  روان جامعه غرب وگ ويتنام  از قبيل تلفات اثر گه را ما درآينه يی فصل اخير جنآنچ
، نشانه های همچو يک جريان مماثل را اکنون مشاهده کرده می توانيم ... گسياسی با روند نطامی در ميدان جن

 ويتنام استعفای وزير دفاع گارز فصل اخير جن، از نشانه های بنستان نيز مشاهده کرده می توانيم افغاگدرجن
ر دفاع ، که منجر به کنار رفتن وزيريکا در طول وعرض خاک ويتنام بودامريکا بعد از سقوط صد پوسته اوردو ام

يس جمهور به پيشکش وی برای خاتمه بخشيدن ئ، واسباب استعفای خود را عدم موافقه رامريکا روبرت ماکنمارا شد
به اين ترتيب وزير دفاع با استفاده .  ،  قلمداد نمود در هر صورت با شکست مواجه می شدبه نظر وی که گبه آن جن

  در ويتنام را عهده دار نه گ، وعواقب شکست جناز اتهامات اداره سياسی نجات دهداز فرصت توانست خود را 
  .                          شود

 را در افغانستان ولين کسی باشد که قرب وقوع شکست قوتهای امريکاهمينطور شايد جنرال ماک کرستال هم ا
، قومندان کسيکه احساس شکست  را درک می کند اولين گ، که در جنويندگ، طوريکه نظاميان مياحساس کرده بود

امريکا يک عده از سياستمداران به اين عقيده استند که جنرال ماک کرستال قرب وقوع شکست افواج .  می باشدگجن
بدنامی شکست   سياسی توانست خود و تاريخ خويش را ازگنيرن ، زيرا به ذيرکی ودر افغانستان درک کرده بود را
رشکست امريکا  گعالمه دي. بدوش اداره سياسی امريکا باندازد، و مسوليت شکست قوتهای امريکا را  تجات دهدگجن

، س جمهور نکسون آنرا  براه انداختيئ، که ر ويتنامی بود به قوتهای عميلگسپردن جن ، ويتنامگدر فصل اخير جن
، اولين کسيکه از ويتنام  برآمدن قوتهای امريکا از ويتنامبعد از اما جالب اين بود که به مجرد تطبيق اين پالن و

             .                                                 جمهور عميل امريکا در ويتنام بوديس ئ، رفرارکرد
اوردو مستضعف   را در افغانستان به گ، تا سپردن جنر اوباما نيزبه وی مشوره ميدهنديس جمهوئاکنون  مشاورين ر
ريوس را که درين مورد در  ، وندگر بجنگ، تا افغان ها روبرو همديافغانی تدارک بيند ازهمن جا بود که جنرال پ
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ير گ افغان ها را درگ، تا در هر دو طرف جناک کرستال تعين کردعراق تجربه حاصل کرده است بجای جنرال م
  .                                        کند
  افغانستان به آن جامعه که به هزارها ميل از افغانستان دورگکه شعله يی آتش جن ،چنين تصورمی شود      
 افغانستان از دست آورد های اين گ دخيل در جنملت های کشورهای اوروپايی ملت امريکا و.  رسيده است   ،است
، به ران را می کشندگدي ، ون می ميردجوانان يشان درا ی که فرزندان وگ، جن پرسش های مطرح می کنندگجن

ی که گ، جناجتماعی شان شده است ونی نظام صحی وگرگ، باعث ديام اقتصادی شان ضربه وارد می کندپيکر نظ
ی غرب تحت شعار ی که برای دفاع از امنيت ملگ، جنسی و قيادت نظامی را برمال ميکندسيااختالفات پنهان اداره 
ی که برای گ، جناصله هزارهاميل دور تهديد می کند، جامعه غرب را از ف، براه انداخته شده بودديموکراسی حق همه
  .                  ده تروريزم براه انداخته شده بودريشه کن کردن پدي

، نه اثری ازتحفه يی  رديده استگ های خانماسوز غرب گ متمادی در کشورهای که ميدان جنیذشت سال هاگما به ا
کم  درين کشورها حاگجن يعنی درآن وضعيت قبل از. رديدگنه هم تروريزم ريشه کن  ديموکراسی ديده می شود و

ری گ بجز از بدبختی ها و بی امنيتی چيزی دي،ر رونما شده استير تغيگبرعکس ا. بود تغير به ميان نه آمده است
وار گاثرات نا ی جامعه غرب را تحت فشارگونگچ تهديد می کند و  امنيت کشورها غرب را  نيزگاين جن. نيست

نهايست که برای مصلحت های مادی خويش چنين آ، موارد ذکر شده به مثابه تهديد واقعی برای خود در می آورد
 گ، وقتيکه اثرات جن، اما طوريکه متذکر شديم نيستندگطرفدار پايان آن جن ، و می اندازند ها را در جهان براهگجن

، اينها هم از خوف شورش داخلی در کشورهای شان به اراده را زير تهديد مباشر خود قرار دهدروان جامعه غرب 
، خود از مارندگشان افراد ملت را می اي  بالوکاله ازگبه جن ، و خاتمه می بخشندگ، به جنرديدهگملت هايشان تسليم 
ی به گبرای نظارت وضعيت جن ، و می کنندگير جنگ، ملت کشور اشغال شده را بين هم درصحنه بيرون شده

  .                                                                                   اهای محدود نظامی اکتفا می کنندگپاي
 را گ، ونيروهای غربی صحنه يی جن، طوريکه در ويتنام اتفاق افتادر در افغانستان چنين اتفاق افتدگرت ابه هر صو

ر در افغانستان گ ديگ، اين آغاز يک فصل جديد جن کندگير جنگ، وبتوانند افغان ها را ميان خود درويندگترک 
، اين در حاليکه افغانستان به فقر مهلک خواهد بود منطقه بسا خطرناک و خواهد بود که عواقب آن  برای افغانستان و

، تا بتواند دربين افغان ها مقتدرملی سخت نياز دارد به يک زعيم  مدبر و ، وسياسی دچار شده است زعامت ملی و
تمدن کشورسربلند و عزيزما افغانستان تصاميم  برای رفاه و ، وی را ايجاد کندگيک پارچ روحيه يی وحدت ملی و

، در چوکات اساسات دين مبين ناعت دهد تا برادر وار حاضر شوندو همه افغان ها را ق ،ا اتخاذ کرده بتواندارزنده ر
  . سالم جامعه خود را باز سازی کنندا

  
  پايان

                                                                                               
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


