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                    ما چگونه موفقیت را به شکست درجنگ            

                                               یم  ن افغانستان تبدیل نمود یا بی پا             

             How we  Turned Success into  Defeat and Endless War  in  

Afghanistan                                                                                                                                                        

                            به صفوف مردم   باوجود یکه غربی رسانه های                   

                           ترک  را کشور  ویا ند  می پیوند  داعش  و طالبان            

                          یافتهمیکنند مدعی اند که جنگ درافغانستان  پایان             

                                                                                                              

western media  pretends  the  war is over ,even as people  

join the Taliban or ISIS  or  leave                               

ساعت   در  یک الری  عظیم داخل یک سال دیگر ، حمالت بهاری دیگر  انفجار بمب    

پیهم   تیراندازی های  نبال آن صبح روز سه شنبه وبه د در مردم وعبورومرورحم   مزد

هیچ  ها نفر  گردید  که  متا سفا نه  ن به صد نفر وزخمی شد« 22» ن  باعث  کشته شد

، وقا بل تذ کر اینست که  رهبران غربی  افغا نستا ن  نبود  یتخت برای  پاچیزی جدیدی  

  بیش از گذ شت پا نزده سال بعد  اعالن موفقیت شان را بر طالبان در افغانستان مینما یند 

درحالیکه همین اکنون  شورشیان نسبت به هر وقت دیگر بیشتر بخشها وقلمرو کشور را 

موفقیت رهبران   اعالن  با درنظرداشت گویا این  -رند درتحت کنترول و تصرف خو دا

پخش نگردید   نیا  ظهر  بریتاه ای روز سه شنبه کابل در اخبار غربی  حتی که خبر حمل

درحا لیکه همین . ورسا نه ها را از اشاعه ای این خبر واداشته ویا بخط  خود کشا نید ند 

« 011»سربا ز امریکا یی و« 0011»شا مل « ناتو»سربا ز  ( 04111)حاال  بیش از 

انګلیسی که   ز یک سربا همسر. ایی  در افغانستان حضور فعال  دارنداسترالی  سربازان
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شوهرش  بخاطر انجام  وظیفه  به افغانستان رفته بود  بمن ګفت  که اداره  ُپست بریتانیا  

  بفرستم امتناع نمود  به شوهرم دراین هفته  از گرفتن وارسال  بسته ای که من میخواستم

م سربازان  قباًل ا تم»ید   یشید ویا این چنین اطمینان حاصل نمود  که شا او چنین اند  و

                                                                                                                                             .« شند  افغانستان را ترک نموده با

ریه دولت اسالمی عراق وسوبیشتر باالی   بهرصورت بجای آنکه این رهبران غربی      

پناهندگان  که اکثریت شان در راه از  پیرامون موجوومعضالت کنونی سوریه « داعش»

نکه حاال  را درافغانستان پایان یافته مینگرند  جنگ   سفر به اروپا اند تمرکزفکری نمایند

که با سراسیمگی راه بعد  از مهاجران سوری   هاجرانگروپ دوم ازاین پناهنده گان  و م

 –شده اند ن  سفر را به اروپا در پیش گرفته اند افغان ها اند که مجبور به ترک میهن شا

 سوریی که با اماده گی بخصوص ازمهاجران  و جر مها  هزاراننظا ران  چشم  نچه چنا

اقلیت قومی دینی ازمردم شام  ازشاخه های  ادیان ابراهیمی  )ی سامری زی ها با اجرای

بودند که این  یونان (Lesbos )لزبوسرورود پاپ به جزیره  درانتظا(یا  ازویکی پید ----

من   . ید مینما   شده ای این مهاجران  بی سرنوشت گی از پرابلم های حل نا ندی نما خود 

پسر  خود  بعد از دو  بیوه با من که یک خا   را دراین  جزیره  افغانیک فامیل تازه وارد

 خودرا  نه ای هزاردالر که خا «41»وبا مصرف   مایل«   0111»طی نمودن فاصله  

چنین  خویش در صحبت   این فامیل  ، مالقات نمودمنیده بود  بفروش رسا  افغانستان در

درافغانستان  یگا نه ثمری که  برای ما  بخشید  این « نا تو» وانمود ساختند  که حضور

، پسر ارشد   تیلفون همراه ما بود که توسط این تیلیفون برنامه سفر خودرا  تنظیم نمودیم 

ما این را غیرمحتمل نمی شمردیم که اروپا مارا دوباره به میهن :این خانواده  چنین گفت 

اگر اپارتمان شما را آتش گیرد پس شما » ند که ما سوق ندهد سفر ما  به اینجا به آن میما

بخاطر آنکه زنده بما نید مجبورهستید که با یک پرش به بیرون خودرا از سوختن ومردن 

این پسر ارشد خانواده افغان  افزود  که در وطن ما نه تنها اینکه طالبان با «  نجات دهید 

رف خود می آورند بلکه تص را درتحت افغانستان   وبخش های  طق گذشت هر روز منا

درمورد آنها سخنی که قباًل اصاًل م  از القاعده و داعیش نیز  اع  تروریستیگروها دیگر  

درمیان نبود اکنون در کشور ما حضور دارند وبویژه که گروه آدم کش داعش در  والیت 

خود  در    ننگرهار افغانستا ن   جای  پا  پید انموده است  و   هروز  به  گسترش   نفوذ

انوالمی افزایند بناً بادرنظرداشت همین یادآوری های فوق ما مجبورشد یم  وطن  خویش 

را که به مقد سا ت آن سوگند خورده بودیم  ترک  نما یم  ودیا رغربت را درپیش  گیریم  

نبا ید ازیاد برد که دیگر درسرزمین جنگ زده ایی ما ابدًا پرچم صلح وآرامی ومصونیت  

ل  رد پای   نبا طلبان  بد  جنگ  چونکه اکنون حسب معمول   تزاز در نخواهد آمد ؟به اه

شان راتاحدی از  وامیدهای  درعراق اند زجنگ دولت اسالمی عراق وسوریه بخاطر اغا



حومه  میلین بیک  خطرناک  در  دی های  جها واستخدام    شتن افغانسان به نسبت گما

(Melenbeek )درپاریس انجامید قطع نموده اند  وکسل  که بعدًا  به حمالت رب .                                                                    

                                                 

 ر افغانستان همه چیز های خودراگکریستینا چنین خاطر نشان میسازد  وآن اینکه  ا خانم 

سف واندوه   جای تا  بلکه همچنان میباشد وغم انګیز  تاثر  جای  که   نه تنها  ازدست داد

دادند وبه  ست  د را از خود  یگ شد که دراین جنګ هزارها انسان  زند فرواون نیز میبا

بار آورد   را به وردها  بعضی موفقیت ها ودستا اقل  ملیاردها دالر مصرف شد تا که حد

به ادامه ( ۱۰۰۲)مس سز درشب کر با  گذارش دهنده جنگار  وگخبرن ومن بصفت یک

دارم که دربام هوتل مصطفی واقع در  بخاطر  کامالا  و ردم گبرمی اری خودگوظیفه خبرن

بودند   قی را ممنوع ساختهیطالبان موس ،کابل نشسته بودم و به فکر عمیق فرو رفته بودم

که   سرانپ  آواز  ن ها وکوچه ها با درخیا  نی بود ری های زمستا برف با اولین شروع

                                                                      .بودند بګوشم طنین می انداخت  شان نه اگزی های بچه  مصروف با

با اولین هجوم بمب ګذاری  نیروهای هوایی ( ۱۱۲۲)روز بعد از رخداد  (21)  فقط       

نتاګون برآورد نموده بود بمراتب سریعتر  پ که ازآنچه  طالبان  متحده امریکا رژیم ایاالت

« 04ب »باالثرپرتاب بمب توسط هواپیماهای جنگی طالبان،اشید ومنقرض ګردید پازهم 

(B52 ) ایاالت متحده امریکا وجنگجویان  افغان و به روز دوم با خرید فرماندهان با دالر

درآن هنگام یک افسر بلند رتبه . زی بزرگ  ازقدرت رانده شدند با استفاده از نسخه با

: بمن چنین گفت (  Rob Fry)ای تفنگداران دریایی  سلطنتی بریتانیا  دگروال  رب فری 



                                           «. سنګ جادویی از مداخله را یافته ایم ماچنین فکرمیکردیم که ما  »

را تبد یل به   موفقیت هاچگونه  ما  د ؟ که  قی افتا چه بود  ویا چه اتفاپس مشکل      

سالحهای مدرن مجهز با  « ناتو »سربازان( 021111)؟ وآنهم با داشتن شکست نمودیم 

که توسط یک مالی بریک دسته ازچریک های ژنده پوش  نتوانستیموپیچیده بروی زمین 

وبعدًا  رهبری میشد خطاب میکردند( گونگ دهن )که پیروان اش اور گونگی چشمه یک 

                                                                                                                                             ؟ معلوم شد که اومرده است فایق آیم 

درک درست میداشتیم  پس ممکن این را نیز درک مینمودیم که « چرا»از لهذا اگر ما    

                                                                                                                   !نیم  ما نمیتوانیم که این جنگ را  بیشتر ازاین به پایان رسا

عد نسبت به  بُ   افغانستان  در جنگ  موجود  معضلهه نظر من  پرابلم رویهمرفته ب         

( Gen. Macarthur)مکارتر  آنچنانیکه جنرال استبیشترآن سیی  عد سیابُ  جنگ نظامی

قوی از   داخل شدن درهرجنګ بیدون اراده  : چنین ابراز نظر نمود وگفت دراین مورد 

نمیدانستیم   ما   جنگ اولی  بعداز مرحله .شد  طبعاْ کشنده و خطرناک میبا وموفقیترد ب  

کجا میرویم وچه باید  بکنیم ؟                                            بهوما نمیدانستیم  که ما ست زنیم  د با ید چه تالشیه ب  که

بریتانیا در سه جنگی که  مردم ازما می پرسند که ما چرا ازتاریخ  نیاموختیم  وآن اینکه 

باید از تجربه اخیر وتازه  می با افغانها نمود در دوجنگ آن شکست فاحش  خورد  وبعدا 

آموختیم  وآن اینکه اگر شما به والیت هرات بروید  یک جنگ ساالر بنام  جنرال  وهاب  

جنګ  ودرآن  همه رویدادها و صحنه های  ور را اعمار نموده  باالی یک تپه  تعمیر مد

        .جهاد نامګذاری نموده است  مومجا د له زما ن جهاد رابه نما یش ګذاشته وآنرابنام موزی

در طول جهاد از   را که  جنګی ومهمات   تمام سالحها  یمموز  دراین  جنرال وهاب    

 شعله ور  الریگجت های جنګنده میک ویک  بشمول شده بود به غنیمت ګرفتهشوروی ها

وفوتوهای وپورتریت های  جنگ ساالر  دستگیر شده را جابجا نموده است ودرتحت یک 

روسها  با  چگونه   گذاشته که یش  کست  رابه نما  گنبد  صدای مخوف ثبت شده دریک

جنرال وهاب   . گلوله  وچیغ های وحشتناک به شکست مواجهه میشوند شنیدن  صداهای 

به آن می بالند  یک تصویری بشکل نمونه  از یک   همچنان از طرز  زندگی روس ها که

روسی که به اسارت گرفته شده بود ودرزندان محبوس بود تنظیم  نموده ودرهمین موزیم   

روسی محبوس   این  و چنین تصمیم گرفته شده است  که هرگاه  به نما یش گذاشته است 

بمیرد اوراد درهمین موزیم دفن مینمایند تا  دراین موزیم یک  قبر از  روسی نیز داشته 

با زدید بعمل  آورد   به  این  این موزیم  ازکه    وقتی باشیم  او می افزاید  که هر کسی 

ه ای اند یشه وفکر خواهد افتید  که تجاوز باالی افغانستان نظر خوبی  نخواهد بود  ، نکت

را که جنرال وهاب  به آن اشا ره مینماید  اینست که تجاوز باالی  افغانستان  موفقیت در 

                                                                                      .بر ندارد  ونکته قا بل توجه اینکه  نبا ید نسل جوان به جنگ وجدال   برگردند 

« 01»ستان از  جمعیت ونفوس   بسیار جوان برخوردار است  یعنی که درحدود افغان   



ا کثریت  این نفوس  ل را دارند  سا« 01»نتر از  یا عمر پا این  کشور فیصد از نفوس 

جوان نمیخواهد دوباره به جنگ وجدال بپردازند  ولی  آنها نیاز به فرصت دارند  یا  آنها 

ند  ودرغی آن  همان است که به صفوف طا لبان والقاعده  نیاز به شغل  وکسب وکار دار

می پیوندوند ویا با استفاده از  تیلیفونهای  همراه  درصد د راه یابی بخاطر فراراز کشور 

.                                                                                                 شان اند 

ان از افغانست:  خدا حافظ کابل ] ستینا لمب  مولف کتاب تحت عنوان کری:   داشت یا

                                                                            [لینز بناریخ سوم ماه می  ر کاپهاراز   ه دبه جهان  بیشتر خطرناک  درآین
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