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این مسأله را با وضاحت کامل باثبات ، دراراضی افغانستان وعراق یواقعیت های موجود شرایط جنگ     

 ،علیه ترور، آنچنانکه  در مورد آن  تبلیغات  کرکننده ای  راه انداخته  بودند جنگ جهانی که  می رساند 

دانیل  ۰روبرو گردید  موفقیت و عدم  با شکست   ببار نیآورده و حتی  چشمگیری را موفقیت و پیروزی 

هایست می نویسد که این مانند آن  متذکره  ایهتورنجنرال امریکایی در یاداشتهایش در مورد جنگ ،بولدجر

من شخصاً معضله  کهتشخیص این مسأله  -گام نخست ؛ میمانند  باقی  که همیش گمنام اند وهمچنان گمنام

اضافه نموده  نامبرده  ۰بامعضله و مشکل مواجه می باشم من مانند سایر همکارانبنابرین دراینجا  ۰دارم

جنگی  دو کمپاین ،مشخص  بصورتو  دارند   مشکل امریکاییان همه  ،کنونی اوضاع  می افزاید که در

  ۰به گونه اشتباه آمیز و نادرستی ترتیب اثر داده شد را پشت سر گذاشته اند که هردو جنگ،

بصورت مشخص، می رساند که جنرالهای امریکایی واین مفهوم را رجگفته های جنرال بولدجمالت و    

بفروش رسانید که  رهبران سیاسی   ز را بهو اشتباه آمیکوتاه مدت   ، فیصله ها و تصامیمجنرال پیتریوس

بت و حص ۰شد  اساس گذاشته ،بعدی پیچیده   بنیاد معضالت هسته و ،بصورت کل با این کارو  در نتیجه

عده ای از آنها اعتراض شان را  ۰گردیدتوجه اندک داوران را در مورد ذکر شده سبب  ،استدالل نامبرده

آنها همچنان شدیداٌ مخالفت شانرا علیه دولت اعالم  ۰ابراز داشتند جنرال نامبردهگزارش علیه بخش عمده 

  ۰، سخنی در میان نمی باشدپیروزی اصالٌ تأکید ورزیدند که در اینجا از  داشته و

ببار آورده  و چنین  بنظر نظامیان را  و سیاستمداران  عدم اعتماد ،بصورت یک کل ،نوع خوددر ،این   

 ۰می باشد  روابط بین الدول  شاهد  تضعیف  مواضعش در عرصه ،نیز خود می رسد که  ایاالت متحده 

موجود   وادث و وقایعح بررسی   مغز سرد به  باید با جمع امریکایی ها  ،موقعیتی  یک  چنین در اً،بنأء

و  امکان پذیر بوده اینکار هم  ۰دنعاقالنه ای اختیار نمایل بین المللی موضعگیری یقبال مسادر پرداخته و

که در قبال  می نماید سربلند  اشتباهاتی  زنجیره   مجموعه از   نامبرده توضیحات  ۰می باشد  هم عملی

ایاالت متحده در صدد بی ثباتی اوضاع  کهدالیل اثبات این امر ،گردیده استضعیت کنونی منطقه اتخاذ و

 ،بود  تدویر یافتهخارجی مورد سیاست درپکن در  بوضاحت کامل طی سیمیناری که ،منطقه خلیج شدهدر



در  که  (داعش)ت اسالمی"خالف" گردید که و خاطرنشان  بعمل آمده   تأکیداین سیمینار  در ۰گردیدبرمال 

و تمویل گردیده  سازماندهی، تسلیح   ید پیتریوسدیو قرار دارند، بابتکار جنرال   سنی افسران  آن  رأس

ت خالفکه  به  دالیل  قابل  توجه، ایجاد "  می سازد برمال  را   ه، این واقعیتمسأل  دقیق نظارت  ۰است

و پیشرفته، همه  پیچیده  سالح های  کاربرد  و فراگیری تاکتیکی  مهارت های آموزشو (داعش)سالمی"ا

ایاالت »متذکره می خوانیم که  مورد قابل بحث در   از مسایل ۰شده است انجام داده امریکایی ها  توسط 

، جنگ بوش در افغانستان بصورت دقیقی آغاز گردیده مأموریت شکست خورده را ادامه میدادمتحده نباید 

ادامه دهندگان آرمان های   بمثابه بعد، آنها را  "القاعده" و متحدین آن "طالب" ها را با لگد زد، اما چندی 

معروف   قصه ،افغانستانما  عزیز کشور مورد  در ۰«قرار داد  حمایت و پشتیبانی مورد  ایاالت متحده 

، زمانیکه طعمه ای بدست می آید  می نماید و آن اینکه شیر بخوبی صدق   سهم خواهی "شیر و طعمه" و

 متعلق   مدعی می گردد که: این بخش طعمه در صدر قرار گرفته و چنین  باهمه نیرو و درندگی اش شیر

بمن تعلق دارد چون   یگر هم، بخش دن دارممیل خوردن و نوشید بیشتر اشتها و چون از همه   بمن است

را دریده وپارچه  نماید، نامبرده  درازی   خش آخری هم اگر کسی دستب به این  سلطان جنگل و شیرم و

  ۰پارجه اش خواهم نمود

ته وبه راحتی وبی تفاوتی متأسفانه، همگان از اصل داوری منصفانه در مورد افغانستان عزیز طفره رف   

موضعگیری  ،بخش قابل توجهی از افکارعمومی در کشورهای غربی ۰مسأله، خاموشانه میگذرنداز کنار

بعضی از متخصصان روابط بین المللی را محترم شمرده و از نقطه نظرهای آنان پشتیبانی بعمل آورده و 

 هدیا آرام گردبراین فاکت تأکید می ورزند که ایاالت متحده ترجیح داده و ترجیح می دهد تا منطقه، عمدأ ن

 ،بصورت کاملی تقریباٌ  ،زمانیکه ایاالت متحده ،ط کنونیشرای در ۰ماهی صید نمایدگل آلود  این آب و از

دیگر   به چین و کشورهای نفت  یلدهیوتأمین نموده، در صدد است تا امر تحنیازمندی های نفتی اش را 

  ۰اش را برخ دیگران بکشدتوانسته باشد حاکمیت جهانی برهم زند تا از اینطریق  را 

سپتامبر، اهداف عمده واساسی   دآوری می باشد که در طول مدت زمان چند هفته پس از یازدهماقابل ی   

معیارهای الزم ه ب بصورت کامل و بگمان اغلب، نه  مورد نظر بدست آمد، اما نه بصورت ایده آل و نه 

تأکید بعمل  تروریستهاو بمنظور فشار بیشتر بر می گرفت درهمینجا توقف صورت اگر ۰)!( قناعت مورد 

دیگری قرار می   میآمد و به امر تخمگذاریهای آنها مانع ایجاد می گردید، کنون باشندگان جهان در حالت

عملی آن  و قادر به اجرای  می توانستیم  داده   می نمایند که ما اینکار را انجام  داشتند، آنها همچنان ادعا

بغداد، این امکان میسر گردید تا فاز جنگ سنتی را کامل   ، سرعت اشغالمانند سقوط کابل بودیم و مجدداً 

گروههای تشدد طلب را از بنیاد و تروریستی فایق آمده    نموده و بصورت دوامدار، اما آرام، بر تهدیدات

 کشور داخلدر ییگفت و شنودهانتیجه در ،بجای آن ۰اما متأسفانه که این امکان از دست رفت ۰براندازیم

، بدون در نظرداشت اعتراض نظامیان، اداره دولتی درگیر دو کمپاین طوالنی مدت مشخص  و بصورت

  ۰مبارزه علیه شورشیان گردید

انتخابات   ایاالت متحده ، ۲۰۰۶بسال  ۰بفرد بود های  منحصر  خواسته مراقب آرزومندی ها و باید     

گانهای ار ،رهبر شیعه ها را بقدرت رساند که در نتیجه ،عراق را مورد حمایت قرار داده و نوری مالکی

قیام   دولت به سنی ها علیه  ،چنین وضعیتیدر  ۰مبرأ نمود ی ها کامالً سن امنیتی آن کشور را از وجود 

در پاسخ افسران  ۰دیگر افزوده شد  هر زماننتیجه، بشدت عمل در عراق، بیش ازگردیده که در متوسل 



هزار تن از سربازان ارتش به منطقه  ۲۰بتعداد   گردید تاتصمیم اتخاذ  ،جوان در منطقه سنی نشین انبار

  ۰قیام کننده ها را سرجایشان بنشانند مورد نظر فرستاده شده و

و یا کسانی از قبیله در این  کسی درعراق  شتافته اند و اگر " القاعده"بکمک  همیش ،قبایل ایالت انبار    

انواع مظالم میان، به مخالفت مبادرت ورزیده، زندگی شانرا در این راه از دست داده، بر خانواده هایشان 

سایر وتخریب گردیده   گردیده اند، منازل شان متوسل   نابخشودنی روا داشته شده و علیه آنها به جنایات 

القاعده" در عراق، مقررات و اصول وهابی ها را مرعی "افراد  ۰است شده  داشته هایشان به آتش کشیده

 ،در نهایت ۰نموده اند اعالم   نیز ممنوع  را  و مسکرات  الکلی  االجرأ قرار داده، استفاده از مشروبات

 مناطق  ۰نمودند عدول نیز   شدهپذیرفته    اصولتعیین شده عبور و از  "القاعده" عراق، از خط رهبران 

دارند،   موقعیتو در فاصله  زیادی  از ایالت  انبار   قرار داشته تأثیر ایران تحت   که  بغداد و کرکوک

خودی، اصالً توجهی   قبایل  در قبال  برخورد شیخ ها  نحوه باره در  آنجا بودند، اماامریکاییها باری در

قبایل   رهبران ۰برمی گزیدند را   یکی ید ایاالت متحده، با  "القاعده" عراق و اردویآنها میان  ۰ننمودند

۰و آزمایش قراردهند مورد امتحانآنها را  گرفتند تا جانب امریکایی ها را گرفته وتصمیم برآن   

 قوماندان  بمثابه  ،کریستال  مک  ستانلی   جنرال ، ۲۰۱۰بسال  ۰گردیم می باز   افغانستان  به مجددْا    

میهن امر ملت سازی دریکی هم  ،از جمله اهدافش در کشور بوده  که   افغانستاننیروههای امریکایی در 

 بتوان از تلفات  بدین هدف که  ،خویشتن داری" اصرار ورزید " شجاعت به  در اینمورد نامبرده  ۰ما بود

از این   تا دیبعمل آ  گیریونیز جل ملکی  تلفات افراد  روزافزون   امریکایی کاسته و از ازدیاد سربازان 

ت دسرا از   آنها و پشتیبانی نگردیده   را باعث  مردمان و اهالی ملکی نارضایتی  ،بیش از این ،رهگذر

  ۰ندهند

بسیاری  شاخصه  ،جغرافیای افغانستاندر ،وموجودیت  پښتونولی اصل دسپلین قابل تذکر می باشد که     

ٌ وعومل مخالفت اهالی کشور، عمدتها  یکی از جمله انگیزه ۰می باشداقوام وقبایل کشوراز  می باشد  این ا

امر مبارزه دارو ندارشان را در ،ءاْ حاکم گردیده اند، بنأ مملکت شان  کشور وبر« خارجی های کافر»که 

وظیفه متذکره   چون انجام ،نمی ورزند غفلت   امر فوق  و لحظه ای هم از تداومداده از دست   علیه آنها

  ۰دینی و مذهبی خویش می پندارندهای را جز رسالت و مسوولیت 

"طالب" ها ظاهر نشده است؛ این شکست در حال افزایش، قابل تذکر می باشد که موج باخت از آدرس    

فلسفه اصلی  ۰ک زمان تقریباً واحد استیدر  ومحور چندین و امریکا در حاصل دست اندازی های غرب

برای تمدن غرب   یک جغرافیای کلیدی  بمثابه  دفاع از پاکستان و از قلم انداختن افغانستان ،بباخت غر

  ۰می باشد

روابط بین المللی  یازده سال پسین، سالهای مشکلی در مجموع  گردید که مدت زمان مجدداٌ باید متذکر    

و اقدام  تصمیم   بدترین ،عراق  به ۲۰۰۳سال  طی   ایاالت متحده یورش  و حمله  ۰می گردد  محسوب

اصالٌ همخوانی  ، ۲۱نابخردانه اداره بوش بشمارآمده که با واقعیت های موجود روابط بین الدول در سده 

اقدام متذکره را بمثابه ناگوارترین حادثه  در تاریخ روابط سیاسی ایاالت متحده بشمار  ،مبصرین ۰نداشت

  ۰می آورند

 حزببعدی، بخصوص  از    جمهوری های  ئیس ر که  ساخت   نشانخاطران  با  صراحت  می تو    

جوابگوی اشتباهات عصر جورج دبلیوبوش  خویش   جمهوریخواه در ایاالت متحده، همه و هرکدام بنوبه



در عرصه سیاست خارجی صورت   نامبرده  طی دوره زمامداری که اشتباهاتی  خواهند بود، جوابگوی 

عصر بوش را   شدهداده   گناهان اعمال انجامبار  ،بخصوص طی دهه اخیر ،حزب جمهوریخواه ۰گرفت

سیاست  برای   آغاز جدید  امکان می پندارند که  چنین   سیاستمداران در ایاالت متحده ۰می کشد بدوش 

ایاالت متحده  گردد که می مطرح   سوالی  اما ۰عمالٌ موجود می باشد ،تا دیرنشده ،خارجی ایاالت متحده

ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک  منافع   شد؟ آیا  عراق(، کشاندهدرافغانستان و جنگ)دو وضع کنونیچسان ب

سده  (!) حوادث گردید یا منافع ومصالح ستراتیژیک کشور نامبرده در جهان تک قطبی باعث تکوین چنین

ناپیدای معادله فوق را با   بسیاری از پهلوهای پاسخ به آن، می تواند  ئه نحوه ارا  این سوالیست که ،؟۲۱

  ۰وضاحت و روشنی کامل در معرض دید همگان قراردهد

 و طبیعی انسانیدستیابی به منابع بیشتروشرکایش حکم مینماید تا بمنظور منافع درازمدت ایاالت متحده   

ساحه  ن  بمنظور وسعت نئولیبرالی اش و همچنا  برای سیاست های مطمئن  و حصول اطمینان از آینده 

غرافیای مراحل مختلف تاریخی و درجغرافیه هایی ازجدرمنافع حیاتی اش، نفوذش و به اصطالح دفاع از

 برابرآنها   اقذم به   کهرا و دموکراتیکی   ، حاکمیت های ملیگوناگونی  حیلکره  زمین، به بهانه ها و 

نظر پابرجا و  مورد  کشور و منطقه   در محدودهخود را  نیست، سرنگون نموده و حاکمیت های دلخواه 

  ۰گسترش بخشندومستقر ساخته و در زمینه، ساحه نفوذ شان را بیش از پیش وسعت 

نیست، بلکه  می گیرد، جنگ ما  صورت  آن مردم   عزیزما و از نام کشور  در  کنونی که  در جنگ   

در آن مورد  سوخت بمثابه چوب   متأسفانه افغانان  گردیده است، جنگیست که جنگیست که بر ما تحمیل 

اما چندان بعید نیست که  ۰آتشین نگهداشته شود، همیش شعله ور ومی گیرند تا این اجاق آتشقرار استفاده

  ۰آتش افروزان خود در شعله های این آتش بسوزند و خاکستر شوند

ش و بالکشیده سرزمین ما، با ، مردمان زحمتکگان طریقت انسانی باین امر واقفند که دیر یازودرزمند    

، گذر کرده به امید فرداهای روشن وتابناکاز این برزخی که دیگران برای ما ایجاد وخلق کرده اند، گذار

اجازه نخواهند داد و نزدیک اشته وبه احدی از دوربردبسوی آرامش و صلح و سلم گام  ،و با نگاه به آینده

روزیکه   امید  به ۰نمایند  را لگد مال مردم ما  اجدادی سرزمین آبایی و شان،مصالح  تا بمنظور منافع و

و کوشش نماییم،   سعی  مملکت ویران شده، صادقانه  گردیده و درپی آبادانی تشخیص   دوست از دشمن

ملی است که در صدر   اما این، منافع و شته... منافع و مصالح منحصر بفرد داهرفرد،هرگروه، هرطبقه،

  ۰قرار داردسایل و مافوق موارد مورد بحث م

  ۲۰۱۵دهم ماه دسامبر سال هژ   

 

 

   

         


