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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       هاشم انوری :ليکوال  ٠١-٠١-٢٠١١  ني
                                                                                                           

 افغانستان به مدرنيزه شدن ضرورت دارد تا به غربی شدن
  مريکا نبايد اشتباه شوروی را تکرار کندا

 
نا سنجش با سرنگون نمودن اولين نظام  شوروی با يک اقدام عجوالنه واشتراکيه ر اتحاد جماهي١٩٧٨در سال 

بين المللی بود، به پشتيبانی مستقيم حزب  د خان که دارای موقف ملی ووجمهوری تحت رهبری سردار محمد داو
 سياست های کمونستی در بينشروع به ترويج  سس آن نورمحمد ترکی بود پرداخت وؤديموکراتيک افغانستان که م

 در ضمن مقاومت های ملی و که محکم به مقدسات دينی خود يعنی دين مبين اسالم، فرهنگ و عنعنات ديرينه وملتی 
  .تاريخی در مقابل هرگونه تهاجمات خارجی در همه ادوار تاريخ ميباشد شروع نمود

بنا براحصائيه های در نتيجه و سال را در بر گرفت ١٠ قسميکه ذکر شد اين عمل يک عمل بی سنجش بود که مدت 
وغيره پرسونل ) ک ج ب( عضو استخباراتی ٥٧٦ سرباز به تعداد ١٤،٤٢٧جهانی اتحاد جماهير شوروی به تعداد 

البته ارقام شهدا ومعلولين ملکی و نظامی افغانستان اضافه از .   که ارقام شان روشن نيست ازدست داد راملکی
خواهانه منتج به تباهی  خود يده شد نتيجه اينهمه اقدامات بی باکانه وو قسميکه د.  انسان تخمين شده است٢،٠٠٠،٠٠٠

و نابودی اتحاد جماهير اشتراکيه شوروی وهم پيمانانش گرديد که امروز سخت موجب پشيمانی مقامات دولتی شان 
  .ميباشد

ملت سازی بدون   ديموکراسی ونام  اشتباه مشابهه را زيرً همدستانش تقريبا حاال ديده ميشود که اياالت متحده امريکا و
ی مردم افغانستان درحق اين ملت مرتکب زندگی قومی ومل سطح سواد و عنعنات ملی و درنظرداشت مقدسات دينی و

 اقدام عاجل و ناسنجيده برای آوردن سيستم ديموکراسی در افغانستان يک انتخاب هميگردد، بنا برداليل محدود متذکر
 سال آينده ٢٠تا   پذيريش ديموکراسی نيست وۀد، بخاطراينکه افغانستان وملت آن آمادخوب وهوشيارانه تلقی نميگرد

  .هم  نخواهد بود
با  عميقانه فکر کنند و دستگاه دولتی اش اينست که لطفًا هوشيارانه و  خواهش من از رئيس جمهور اوبامه وً بنا

مقابل جهانيان  دن موقف امريکا در جهان درازدست دا مصرف نمودن ميليارد ها دالر، تلفات فرزندان امريکا و
من مطمئن هستم که امريکا نميخواهد تجربه تلخ اتحاد جماهير اشتراکيه . به وعده های خود وفا کنند صادق باشند و

  . بچشد) که از ميدان با دست خالی ونام بد برآمد(شوروی را در افغانستان 
که حادثه  ميدانيم ناتو ما دو چيز را ميبينيم و دم افغانستان، امريکا وتعداد تلفات مر  سال گذشته جنگ و٩با توجه به 

مال  و اسامه بن الدن رهبر فراری القاعده آزاد  .جنگ هنوز ادامه دارد  پا به سال دهم گذاشت و٢٠٠١ سپتمبر ١١
اسبق استخبارات يا غير مستقيم جنرال حميد گل رئيس  کويته پاکستان تحت حمايه مستقيم و عمر رهبر طالبان در

 منطقه و حمايت از تروريستها در  اظهارات اخير اين جنرال متقاعد داللت به پشتيبانی و.پاکستان زندگی مينمايد
در ضمن من بخاطر دارم که .  مداخله بسيار بيشرمانه در امور افغانستان و دوستان بين المللی اش تلقی شده ميتواند

کسانيکه نقشه (يا کشتن رهبران القاعده   گفته بود که هدف ايشان دستگيری ودستگاه دولتی اش رئيس جمهور بوش و
دو دوره  اما در.  که مشخصًا اسامه بن الدن ميباشد)  امريکا را طرح نمودهۀ سپتمبر و حمله به اياالت متحد١١وپالن 

  .رياست جمهوری بوش هيچ يک ازين وعده ها عملی نشد
با کمترين زمان   بم افگن نظامی امريکا کابل را زير حمالت هوائی قرارداد و٥٢ طيارات بی ٢٠٠١ اکتوبر٧ بتاريخ 

هستند به رسميت   امريکا بودند وۀدوستان اياالت متحد دولت طالبان را که از طرف پاکستان و چند کشورعربی که از
تلفات به مقايسه به سال  گ ومگرحاال که سال دهم است جن. افغانستان را تسخير نمودند مار و و شناخته شده بود تار

يا کدام روشنی  ناتو هم بدون کدام اميد به آينده و خاتمه به جنگ و عمليات نظامی امريکا و های اول تشديد يافته و
وبا گذ .  ميگردد تنها ملت بيدفاع افغانستان است که قربانی همه اين بازيهای سياسی گشته و تنها و ديگرادامه دارد و
اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در   جنگ افغانستان به رهبری امريکا طوالنی تراز جنگ وشت يکسال ديگر

  .   درين کشور بد بخت ميگردد١٩٨٠سالهای 
در حدود   مرد وزن نظامی امريکا را گرفته و١٣٠٠ است جنگ جان بيشتر از٢٠١٠تا کنون که ماه دسمبرسال 

 ناتو و -البته تعداد تلفات اتباع افغانی بر اثر بمباردمان قوای امريکا. وب بجا گذاشته استمعي  نفر زخمی و٩٨٢٨
  )  نفر٢٠٠٠٠بيشتر از . ( طالبان به مراتب بيشتر است حمالت انتهاری از طرف القاعده و
غير قابل  ته وهدف نهائی امريکا در قبال افغانستان شکل يک معما را بخود گرف مهمتر از همه که سياست، پالن و

پشت پرده ميگذرد واقف نيست حتی بشمول  مسائليکه در درک گرديده است تبصره ها زياد است اما هيچکس از



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يا اينکه امريکا دنبال اسامه  آيا اين سياست امريکا در افغانستان يک سياست ملت سازی است و.  رهبران قصر سفيد
برای شروع جنگ در افغانستان اين بود که گويا القاعده از همين جنگ با تروريزم است؟  بهانه ای خوب  بن الدن و

مگر اينرا هم بايد فراموش نکنيم که القاعده با اين تکتيک .  حمالت خود را باالی امريکا شروع نموده استجا 
يکران  سال در قبال تروريزم ازخود نشانداده از هر نقطه ديگر اين جهان ب٩واستراتيژی ضعيف امريکا که در مدت 

 ۀالبته نقط. معذرت امريکا درين مورد قابل قبول نيست  بهانه و ًًی امريکا ميتواند حمله کند بنا باال،اگر بخواهد
  .از بين بردن القاعده نياز به سياست ملت سازی در افغانستان را ندارد دلچسپ ديگر در اينجا اينست که تعقيب و

 اخير در جنگ مقابل هر نوع ۀصدمخصوصًا در سه   تائسيس اش وکه مردمش از بدو(در مملکتی مثل افغانستان 
البته بايد خاطر . بس ديموکراسی و تطبيق جبری آن زهر است و) ابر قدرتهای بزرگ جهان قرار دارد امپراطوری و

 امريکا که مبادا (به اصطالح عوام نشان بسازم که بنده مخالف ديموکراسی نيستم بلکه از عاقبت وخيم آن نگران هستم
 بنابرين صدور ديموکراسی بيموقع، سيستم سياسی و فرهنگ غرب به کشور مانند افغانستان )پس رو شوروی نشود

زيرا .  آن کشور را فرا گرفته است قابل تطبيق نيستۀبی عدالتی هم همچنان فساد و نفوس آن بيسواد و% ٩٠که 
  . افغانستان به مدرنيزه شدن ضرورت دارد تا به غربی شدن

 امريکا و ملل متحد اينست که افغانستان بيک دولت مرکزی قوی ۀس اياالت متحدأ بين الملل در رۀپيشنهاد من به جامع
همچنان اگر اياالت .  خوردار باشد ضرورت دارد و يک رهبر مدبر، جدی و مصمم که از پشتيبانی اکثريت ملت بر

جهان صادق  منطقه حکمفرما گردد بايد در مقابل مردم خود و امريکا واقعًا ميخواهد که صلح در افغانستان و ۀمتحد
همکارانش در قسمت بجا کردن وعده های خود که به ملت امريکا و در سطح خارجی  رئيس جمهور اوبامه و.  باشند

  .  به جهان قبل از اينکه به قصر سفيد پا بگذارند داده بودند بايد عملی کنند
نگام انتخابات رياست جمهوری به بسيار وضاحت گفته بود که توجه جدی خود بطور مثال رئيس جمهور اوبامه در ه

 حمله نموده اند بپای ميزمحکمه وعدالت ٢٠٠١ سپتمبر ١١ امريکا در ۀدر قسمت آوردن کسانيکه به اياالت متحد(را 
 مشخصًا گفته ٢٠٠٨انتخابات رياست جمهوری درسال  برعالوه رئيس جمهور اوبامه در. معطوف ميدارد) ميکشاند 

سای ئ سال از جنگ و از وعده های رو٩حاال اضافه از.  بود که توجه جدی خود را به افغانستان معطوف ميدارد
اوضاع ام دارد و حتی  سال آن مربوط رئيس جمهور اوبامه ميشود اما متاسفانه جنگ هنوز دو٢جمهور امريکا که 

  .  خرابتر گرديده است که اصال نشانه ای از پيشرفت و اميد ديده نميشود
 دستگاه دولتی امريکا بايد در فکر ستراتيژی خروج از ندذکر شدکه با در نظر داشت همه حقايق و پيشنهاداتی 

 را در روشنی قضايا قرار  هردو کشورد ومردماننند تا يک اندازه صادقانه عمل کنافغانستان نباشد، بلکه کوشش ک
تا استقرار يک دولت مستحکم حضور نيرو های خود در همچنان از حضور القاعده در منطقه انکار نکنند وهم . بدهند

دستگاه دولتی امريکا بايد بسيار محتاط باشند تا اشتباه  .  در افغانستان عاری از مداخله همسايه گان تجديد نظر نمايد
  .   شوروی را در قبال افغانستان مرتکب نشوند٨٠تهاجم دهه   خود و١٩٩٠سالهای 

   
  پايان

 
  


