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                     ید یل شد ن به ویتنام جد ن درمعرض خطرتبد نستا افغا  

Afghanistan is at risk of becoming  the New Vietnam                                   

 (GBU43/B) شده از واحد بمب رهبری  انفجاریکی ازبزرگترین وعظیمترین             

 پنجشنبه  بروزویاد میشود ( MOAB)ازمهمات انفجاری  هوایی را که بنام  بمب ما دری

یادی  را میتوان  پرتاب شد توسط  نیروهای نظا می امریکا   افغانستان در  این جنگ در

 جشن سال نوروزاول د چندر تقویم سال قمری   حسب که نمود (Tet)یورش همچو تتاز

 نماد  یک که دراصل می تکتیکی  نظا  زیر نام یک موفقیت (م تت سال نو ویتنا) ویتنام 

.                                                                     برده شدر با نا امیدی واشتباه بود بکا توام که برای امریکا وصفی 

 (Cronkite’s)کرانکایت(CBS)خبرنگارمشهور که توسط (Tet)ازتند وتلخ تفسیر ز بعد ا 

ن  شا ستراتیژیکی ورشکستگی نسبت به رااین  یورش  تت امریکایی ها  صورت گرفت

همچو نیز  «بم ما دری»  این  امید است  کهلهذا ؛ویتنام  ازخواب بیدارساخت  جنگ  در

نه  زمان هنوز  تاکه خوشبخ ان نیزانجام دهدافغانستررا برای مردم  همین کاباید  د  نما

                                                                                                                        . وجود دارد هم برای  این کار

( 04444)از   برخی  «5691»ل  جنوری سا « 15»در  :«Tet»تت  معلومات فشرده به ارتباط 
سلسله ( نام برای تعطیالت سال قمری بنام تت)  لی وویت کانگ ها  یورش تت نیروهای ویتنام شما

درویتنام  جنوبی    کوچک  نها وشهرهای  شهرستا« 544» ربیش از  هماهنگ ازحمالت شدید را د
کمونیست    خلق رهبر ارتش   (Gen.  Vo Nguyen Giap)براه  انداختند ؛ جنرال اونیگیون جیاف 

یورش  را  به شهرستانها وشهرهای کوچک ویتنام جنوبی چنان پالن نموده بود  که  (PAVN)ویتنام 
که عملیات    را واداشت  تنام جنوبی  بوجود آورد وایاالت متحده امریکاتحرک را در  میان مردم وی

ه ایاالت گرچ  پیاده کرد   های خودرا متوقف سازد وبدینگونه  ازمردم سیگون طرح حمایوی خودرا
 –گرفت  را تا حدی ین یورش ها امریکا  جلو ا انفرمبی تحت ویتنام جنومتحده امریکا ونیروهای 

شوکه ای بود  که مردم عام امریکا ( ازجمله نبردطوالنی  ازشکل ونما )اما پوشش خبری این حمله 
فاسد  که   جنگ این   یت خود  ازکاهش جنگ در ویتنام  بپردازند  ودیگر از را واداشت  تا به حما

ود تلفا ت سنگینی   که لذا با وج یند نیی  نه نما ید  وپیشتبا تلفات هنگفت را نیز با خود دارد آن را تا
بد ست «  تت»ستراتیژیک  را دریورش  یک پیروزی   ند  بازهم  مردم ویتنام شما لی  متحمل شد

توضیح توسط این قلم از یک ............. آوردند  که باعث خروج دردناک امریکا ازویتنام گردید 
  سایت در انترنیت

:                                                                                              تبلیغات   

با استعداد امریکایی درافغانستان جنرال جان میک  نیکلسون و نده فوق العاده فرما          



(Gen. John Mick Nicholson) وبجا ی   درست ن با اطمیان خاطر از به هدف خورد

والی  اچین مربوط والیت بمب پرتاب شده یاد آوری  کردوگفت  که این بمب در اولس این

دیپو ها و تونل های  مملو از تمام مهمات جنگی  که دولت اسالمی خراسان ننگرهار در 

نگی خودرا از نظارت امریکایی درآنجا تمام مهمات ج  (درافغانستان« ISIS»مربوط به )

سفاده میکردند ی که از مهمات آن درهنگام عملیات های خود اتونل ها ها پنهان کرده بود

کارشناسان نظامی  حسب   -ازبین رفتجای امن وپناه گاه مصون بودوبرای خود شان نیز

ف مورد تحلیل وتجزیه   به حیث یک هدشی از آن را  نه ومشکالت نا قانون جنگ مسلحا

الترناتیف    دری  به حیث یک مب ماوافاده میدارند  که پرتاب این ب قرارداده وچنین حکم

یر  همه ذخا  درواقع یک حمله ویورش زمینی بود  ؛ چونکه  با ازبین رفتن این دیپوها با

شکستی جنگی برای داعش یک شکست ویک عقب گرد بزرگ میتواند تلقی شود  مهمات

                                                               . پنداشته میشود ل  بازگشت  به بهبودی ازآن غیر ممکن که  احتما

را از نزدیک می شناسم   جان میک نیکلسونمن ازمد ت ده سال به اینطرف  جنرال       

؛ لذا که مثل او دیگر هیچ یک مقام ارشد امریکایی  با تجربه تر دیگردراین کشور نبوده 

مه جانبه ازپرتاب این بمب چنان استفاده را می برد  اوباید با داشتن همچو تجربه با دقت ه

                                                  . ری از هرگونه اصطکاک میبود که درمطابقت با یک تصمیمگری نظامی  وعا

                                                                                                              (getty images)ایمیج یتگی                              

قطبی شدن آنها را به نسبت پرتاب این بمب مادری    افغان ها ازمالحظه تویترواکنش ها

مواضع  نشان میدهدآن عده ازافغانها که طرفداردولت افغانستان اند پرتاب این بمب را بر

؛   اما  مینما یند  ازاینکه درآن تلفات ملکی صورت نگرفته است تاید وتمجیدگروه داعش 

ور خود توهین وبه سنن وفرهنگ پرتاب  این بمب مادری را  به موقف خود وکشمنتقدان 



ازاینکه امریکایی ها  خاک افغان را بغرض ازمایش  بمب قی میکنند هتک حرمت تلخود

ور سا بق حامد کرزی  ریس جمه –قرار میدهند ها وسالح های مهیب خود مورداستفاده 

درتویتر  امریکایی ها بعد از طالبان زمام امور را بدست گرفت افغانستان  که به حمایت 

خود  این حمله وپرتاب بمب ما دری رامورد  نکوهش وانتقا د قرار داد وازتمام  افغا نها  

وطالبان . درافغانستان بگیرند خواست تا هرچه زود ترجلوهمچوعملیاتهای امریکاییها را 

کم وبیش تنفردارند پرتاب این بمب ( داعش درافغانستان)نیز باوجودیکه ازدولت خراسان 

                                                  . مادری را تقبیح کرده وبر ناتوانی وکمزوری دولت افغانستان  مهر تاید گذاشتند

مادری  همچو پاسخها وواکنش ها  ازطرف افغان ها بطورکامل   با پرتاب  این بمب       

قابل پیش بینی بود  وهرگونه تالش  برای محدود کردن  عواقب ناشی از پرتاب این بمب 

مادری بصورت باالقوه بی اثربه نظرمیرسید ؛اما آنچه که درینمورد ایاالت متحده امریکا 

ند  تجزیه  وتحلیل وضع پس ازپرتاب این بمب و دولت  افغانستان  میتواننستند  انجام  ده

توجیه  مردم   مادری  بود که به چه شکل ویا به نحو ازآنحا  پرتاب این بمب را دراذهان

اجتماع را   بمب این  نمیگردید   حاالنکه پرتا ب نارامی اجتماعی   می کردند  که باعث

 ازدولتی      ند راض  شد نا  بیبشتر ازدولت بیشتر ناراض ساخت  یعنی اجتماعی  افغانی 

در باالترین سطح   ن بحران پناهندگا درصد بوده ؛   (14)که همین اکنون سطح بیکاری 

ری لبان به سپ میگردد  وطا  بیشتر شت هر روز کستان با گذ خود قراردارد ؛  تنش با پا

این همه قرار میدهند  که را  درتحت  تصرف  خود  کشورطق  بیشتر  روز مناشدن هر 

ی غیرممکن نیست که های نا شی ازپرتا ب این بمب ما در نی ها توام با واکنش ما نابسا

وقوع   از  جلوگیری  ارتباط  به  (1451)ل به یک فاجعه نشود چنا نچه من درسا منجر 

که مسولین امور با ید .ده بودم ست نشر سپر له ای مفصلی را بدا فاجعه دراین کشور  مق

                                                                                                                                          . خود با مردم احسا س مسولیت نمایند  دربرخوردهای

وسیع  ام طیف ای بلند باالی امریکا درکابل برتمیک ازمقامه واقیعت امراینست که هیچ    

، نظا می ، وعملیا ت های نظا می امریکا یی ، دیپلوما تیکی ، اقتصادی   اعم از سیا سیی

مصروف بیروکراسی مستقل خود ش رت کامل ندارد وهرنهاد وسازمان  واطالعاتی  نظا

است  آنچه که پیوسته ومداوم درجنگ درروند تجارت ویا در درون دولت اتفاق می افتد ِ 

ق العاده ضعیف وبی بنیادکه حتی امکان وقوع فاجعه  هولناک یعنی چنان عملکردهای فو

                                                                                . آن درهرلحظه ای از زمان  قا بل پیش بینی میبا شد

تما طیف  وسیعی   کسیکه با داشتن اختیارواتوریتی تام و احساس مسولیت میتواندتنها     

ید  آنکس  ریس از تالش های کارکنان ایاالت متحده امریکا را درافغانستان مد یریت نما 

درگیری ها  ومخالفت ازکه میتواند ؛همچنان او آن کسی است دونالد ترومپ است جمهور

جنگ مداوم  در  درپی دعوت به   آنکه  هها درعراق ، سوریه ، یمن وسومالیا بکاهد  ون

باید اذعان کرد  که وجود همین وضیعت پوچ   -شمالی ، ایران  وروسیه وچین باشد کره 



 نمیتواند از راه جنگ موفقیت را از آن خود کند « بزرگترین ارتش جهان»که است دلیلی 

های انجام کار  همه با وجود این  این وضع خود سوال چرا ار بوجود می آورد  که چرا 

هرگز تا حال موفقیت ستراتیژیک از هم ب لی هنگفت مارف  مصاشده وبا وجود این همه 

                                                                                                                                                                                                                                                  .بل دسترس نیست  قا

از  ناشی ریس جمهورایاالت متحده امریکا دونالد ترومپ چگونه میتواند افغانستان را    

                                                                                                                     ن نماید ؟  نستا افغا(  Tet)به تت یل شدن  از تید  ما نعدری   پرتاب بمب ما

مدیریت وپیشبرد طیف گسترده ای از وظایف قبل از همه او  نیاز دارد  تا برای :  نخست

که ازعهده ارد میک کسی رابکا ربگ ؛وبکارانداختن تالش های پیگیربغرض نیل به هدف

این همه کارها بخوبی بدر شده بتواند چونکه  سفیر  ایاالت  متحده   امریکا درکابل توان  

مد یریت این  همه  مسولیت ها  را همین  اکنون ندارد  وتا هنوز درمقا مات ارشد کلیدی  

 جنرال جانبخصوص در امورخارجه  ودفاع کسی  مامور  نشده است  اما  از آنجا یکه  

یا   موارد و قضا وبا همهاو دارای تجربه  وسیع  است ودرافغانستان است  میک نیکلسون

 درکابل  درباشجاعت فکری  میتواند  امور را کسی است  که ارتباط وآشنایی کامل دارد 

طرف ریس جمهور امریکا که با درنظرداشت همین اصل اوباید از .تحت نظر خود گیرد 

.                                                                                کارها گماریده شود   نیت بهتر ایبخاطر مدیر

اقای ریس جمهور دونالد ترومپ  نیازبه یک کسی دارد  که او بصورت واقیعبینانه  :دوم 

س دسترسی کامل  به سیاست موجود افغانستان  داشته باشد  یعنی به اصطالح افغان شنا 

باشد تا جایکه به نظر من  این کس  میتواند جنرال جان میک نیکلسون باشد  اگر اورا با 

توسط اداره  بارک ( 1454)تیم که بااو مدغم اند فرصت دهند تا به ستراتیژی که درسال 

اوباما تدوین یافته بود که باید نیروهای نظامی امریکا از افغانستان فراخوانده شود  پالنی 

لذا مشاور امنیت .  وش  طوفان گردید  پالن ستراتیژی جد یدی را تد وین  نمایدکه  دستخ

نیا ز به  بازنگری  سیا ست ها  ( H.R. McMaster)ملی ایاالت متحده امریکا  جنرال  

آنطوریکه   جنرال  جان  میک نیکلسون  وتیم   مدغم  با او از این  سیا ست ها   میدانند  

.                                                                   ی شایسته  وبا ارزش دست بکار شوندک ستراتیژبگذارد  تا به تدوین ی

لذا نیاز آن دیده نمیشود  که واکنش ها ناشی از پرتاب این بمب مادری  به یک نماد          

یند  که به ارتباط  ضرورت را درک نما ید این  با  یل شود  وامریکا یی ها ازشکست تبد

گوش فرا دهند واز  سواالت  مردم  دری به  ب این بمب ما واکنش ها مردم ناشی از پرتا

طر   ترومپ  بخا  دولت  خواست و   «در جهنم  چه  درجریان است »  که   خود بپرسند

 نه مستلزم  تدوین یک ستراتیژی ایجاد  وبه تحرک اوردن ویا پیاده کردن  اهداف واقعبینا

یک شرط  با  ید  البته  بهتر نما یریت  مدجنگ   ری  است  که بتواند  از اینعتبر  وکام

                                                                                                       . نبه  بندی  با ارزش  وهمه جا

کرستوفر کوالند عضو ارشد سیاست جهانی  ومقاله نویس  برای  نهاد  :  درمورد نویسنده



یرامون افغانستان میباشد که همین اکنون  درمرکز  امنیت پسیاست جهانی  ومنتقد مسایل 

                       .                                                                                   جدید امریکا مامور  دولت است 

این نویسنده  با نوشته این مقاله  برای خواننده این اندیشه را میدهد :تبصره توسط این قلم 

که او یک نویسنده ریالست نیست به اصطالح عوام هم درمیخ میزند وهم درنعل و برای 

                                                      .            جنرال  جان میک نکلسون  بدون کدام حیا و شرم تبلیغات مینماید
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