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 کا یخروج امر یامدهایچند گپ در مورد پ

 
 مقدمه چاشنی دار

المللی، باز هم توان دفاع مستقالنه از خود را در برابر    اگر نظام کنونی پس از بیست سال حضورو کومک بین 
نیست چه وقت از کودک    و هنوز نیازمند چوشک شیر و گهواره و ... باشد، پس معلوم  دشمنان داخلی اش نه داشته 

 ...با پای خودش راه برود و از منابع درآمد خودش امرار معاش نماید!؟ نابالغ به موجود بالغ مبدل خواهد شد که
امارت طالبی و    اگر مردم غیور و مجاهد پرور و سلحشور افغانستان به رغم شناختی که از طالبان و تجربه دورهٔ 

از نظام در برابر دشمنان   جهادی و جنگ ساالران دارند، باز هم حاضر نه باشند هرج و مرج جنابان تنظیم ساالران
 ...میتواند جلو خود آزاری و خود کشی شان را بگیرد!؟ آن و از دولت در برابر بی دولتی دفاع کنند، چه کسی

شن ساختن  مارپروری کنند و به جای رو  و »کارشناس« به عوض مارشناسی،  اگر یک عده به نام »روشنفکر«
آلوده سازند و دیگران نیز از ترس این عده خاموشی اختیار کنند،    ذهنیت مردم را با زهرهای کشنده  ذهنیت عامه،

بیگانه از منافع ملی چه گالیه که بار دیگر ذهنیت جامعه   دیگر از رسانه های بیگانه و رسانه های به نام افغانی و اما،
  !جای آب حیات بفروشند؟ را بفریبند و سراب های کشنده را به

توان دفاع از خود در برابر    اگر افغانستان به رغم پنجصد و پنجاه و پنج هزار سال تاریخ و یک میلیارد سال جغرافیا،
توطیه های جنراالن کشور چنانستان ولد انگریز را نه داشته باشد، در این صورت آیا بهتر نیست تا همراه با قلل  

  میگویند شاخ غیرت شان سقف آسمان را هم سوراخ سوراخ کرده  و بابا و با باشنده گانی که  شامخ پامیر و هندو کش
 ...!همه قدرت های جهانی را شکست داده و خواهند داد، از شرم آب شده و در زمین فرو برود؟  و

نی باشد و به امید پس از این مقدمه و با یک لعنت بلند بر همه بلندگوهای ضد افغانی ولو نام شان به ظاهر هم افغا
ذغالرو شدن دشمنان شرور افغانستان، بپردازیم به رویکرد خردورزانه به چند نکته مهم برای برههٔ کنونی و در 
صدر همه این که آیا نظام پس از خروج قوای امریکایی همچون دولت آن وقت پس از خروج نیروهای شوروی 

 ...سقوط خواهد کرد و یا خیر
 ثور ۸به دولت رسیدن مجاهدین در   در باب سقوط دولت و

نتیجه غلبه نظامی آنان بر قوای مسلح افغانستان نه بود.    ، 1۹۹2ثور سال    ۸به دولت نادولت رسیدن مجاهدین در  
مجهزترین و مجرب ترین قوای مسلح دوران موجودیت معاصر خود را داشت.    درآن زمان افغانستان پرشمارترین،

قوت های مسلح کشورهای همسایه افغانستان نیز از بسا جهات رقابت کند. پس از خروج    میتوانست با  این قوای مسلح 
مجاهدین را دفع و طرد نماید. قوای  قوای مسلح دولت جمهوری افغانستان توانست همه حمالت عمدهٔ  قوای شوروی، 
ت و خسارات سنگینی وارد به خصوص در جنگ جالل آباد بر مجاهدین و حامیان پاکستانی شان تلفا  مسلح افغانستان

دولت افغانستان پس از قطع کومک های روسیه توانایی و اما،   .ساخته و آنان را با شکست کمر شکن موجاجه ساخت
ملکی دولت، از منابع داخلی تمویل کند.    آن را نه داشت تا مصارف قوای مسلح را همراه با حد اقل مصارف ادارهٔ 

دولت جمهوری   بودند. لذا علت نهایی داخلی سقوط  و مواد غذایی نیز بی پایان نهذخایر ستراتیژیک مهمات و سوخت  
  .افغانستان »افالس اقتصادی« بود و نه شکست نظامی

افغانستان، افتادن پالن »بی« ماسکو بود. سفر هیات    علت نهایی خارجی سقوط دولت جمهوری  به جریان  همانا 
رای سپردن قدرت به آنان از مظاهر علنی شروع تطبیق این پالن بود.  مجاهدین به ماسکو برای تقاضا از روسیه ب

ثور آغاز یافت، نیز بخشی از همین پالن »بی« بود. کوتاه این که    ۸که با آن شمارش معکوس برای    حوادث شمال
ک حرکت بل عمالً با به جریان انداختن یبه حکومت آن وقت افغانستان قطع کرد،   ماسکو نه تنها همه کومک ها را
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چندین جانبه به همکاری برخی عناصر و حلقات در داخل نظام و قوای مسلح در هماهنگی با بخش هایی   پالن شدهٔ 
ثور، نقش فعال و    ۹دولت جمهوری و »انتقال قدرت« به مجاهدین در   از تنظیم ها و فرماندهان جهادی ، در سقوط

  .تعیین کننده ایفا کرد
 !ثور« وجود دارد؟ ۹آیا خطر »

نسبت به گذشته تضعیف شده است، و اما، وضعیت آن به هیچ وجه با وضعیت    ایاالت متحدهٔ امریکا به رغم آن که
بیستم، قابل مقایسه نیست. برای امریکا و   پسا شوروی در سال های آغازین دههٔ پایانی سدهٔ   نهایت بحرانی روسیهٔ 

ک برای رفع عدم توازن شدید میان عواید و مصارف در  سه میلیارد دالر کوم  -اروپای غربی اعطای سالیانه دو
  .کار سنگین به شمار نه میرود آن را تشکیل میدهد، بودیجه دولت افغانستان که مصارف نظامی بخش عمدهٔ 

 .نود مواجه نیستمشابه به دهه هشتاد و آغاز دههٔ  افغانستان کنونی از نظر مناسبات بین المللی با وضعیت 
نونی افغانستان گرچه مانند قوای مسلح آن زمان افغانستان از سیستم راکتی، هوایی و زرهی سنگین قوای مسلح ک

برخوردار نیست، و اما، نشان داده و ثابت ساخته است که میتواند موفقانه در برابر طالبان و گروه های دیگر عمل  
سوخت و سایر نیازمندی ها مواجه نه  مات،  کند. قوای مسلح اگر به مشکل اکماالتی از نظر تسلیحات، تجهیزات، مه

دفاع مستقالنه را موفقانه انجام  قادر خواهد بود وظیفهٔ   شود و از پشتیبانی الزم سیاسی و اجتماعی برخوردر باشد، 
 .بدهد

 قرار دارند،   که در تحت چتر جمهوریت  و اما، اگر پس از خروج کامل قوای امریکا، شماری از عناصر و حلقاتی
جاد هرج و مرج شوند و یا هم توطیه هایی در درون نظام به راه بیفتند و یا هم متحدان خارجی افغانستان از  سبب ای

ثور را تحمیل کنند، در آن صورت   ۹  بذل حد اقل الزم کومک مالی امتناع بورزند و یا به نوعی از انحا بخواهند
 .ثور باشد ۸سنگین تر از تجربه فاجعه بار  فاجعه یی میتواند بروز کند که نتایج و پیامد های به مراتب 

 ...در نهایت امر مسأله این است که ما به حیث افغان ها در این برهه حساس و سرنوشت ساز چه گونه عمل میکنیم
  :بهتر برسیم پس باید اگر بخواهیم از جنگ و بحران جاری پیروزمندانه عبور کرده و به آیندهٔ  به باور من ،

 عزت نفس و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت در خویش احیا کنیم - 1
 بسته گی و اتحاد ملی برسیمهم بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده و بر پایهٔ منافع و مصالح مشترک، به تفاهم، -2
۳-   ، ستراتیژیک  تفکر  دارای  باید  ستراتیژیک  اهداف  به  دستیابی  برای  که  کنیم  ستراتیژیک،برنامهٔ درک    دید 

 .ستراتیژیک و حوصله ستراتیژیک باشیم
اگر چنان   مطلوب ممکن کار ساده یی نیست. و اماالبته که غلبه بر موانع و دشواری های موجود و رسیدن به آیندهٔ  

که باید اراده نماییم و خردورزانه دور نگرانه ، مدبرانه و با تمام توان در این راه بکوشیم در این صورت گام به گام 
 .به سرمنزل مقصود نزدیکتر خواهیم شد

دورنگرانه و مسووالنه عمل کنیم، در این صورت ما فردای بهتر از دیروز و  اگر ما چنان که باید خردورزانه،  
  .چاشنی دار سخن گفتمدر مورد عکس مسأله در مقدمهٔ  .روز خواهیم داشتام

 !تا نظر شما چه باشد؟
 نقد و همرسانی شما پیشاپیش ابراز امتنان مینمایم نظر،از گذر، پسند،
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