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                                                                                         «اوباما» ویتنام ریس جمهور : ن  نستا افغا          

Afghanistan :  president Obama's  Vietnam                                                                                                 
ادامه جنگ  ناموفق در افغانستان  را بغرضسربازان ایاالت متحده امریکا  «اوباما»ریس جمهور     

تان اقعی انکار ناپذیر که واشنگتن درافغانسعواقب ناگوار سیاسی  وشکست  وترس از بروزبه نسبت 

شد وآوازه آن شکست  ویتنام روبروجهه است  با اذعان  اینکه مبادا به شکستی که امریکا درآن موا به

خود درافغانستان   می ویا به حضور نیروهای نظا میدارد   باقی ونگه  جهان طنین آنداز شددرسراسر

                                                                          . ادامه میدهد

 

بغرض دیداربا ریس (  4704)ریس جمهور ایاالت متحده امریکا بتاریخ اول ماه می « بارک اوباما»

                                                                                          .به افغانستان  رسید«  کرزی»جمهور افغانستان  حامد 

جمهور مورخین واگاهان  تاریخ تا هنوز بینهم به گفتگو ومباحث می پردازند  ومدعی اند  که ریس    

ودرصورت   خواندفرا  ویتنام  به میهننظامی امریکا را از که نیروهایمیتوانست   اوف کینیدی جان

ویا به باردوم  مجددًا ( 0622)که در انتخابات  سال که حیات میداشت این چانس برای او یاری میکرد 

                                                                    .به حیث ریس جمهور ایاالت متحده امریکا منتخب  میگردید 

سا له میشود همچو ( 01)نگ ایاالت متحده امریکا درافغانستان تنها با سپری شد ن  چند  ماه  بعد ج   

بخاطر کمک به  نیروهای (  0627)جنگ را ایاالت متحده امریکا در سال مانند ویتنام  که در آنجا  



ف جنگ واشنگتن  قرارگرفت  که این جنگ  بیش از   آغاز نمود افغانستان نیز هداستعماری فرانسه 

                                 .                                                                    سه ونیم دهه را تاحال دربرگرفته است 

همین اکنون از این جنگ عقب نمیرود ویا «  اوباما»قابل نگرانی است که چرا  ریس جمهور  لذا      

را  از  نظامی خود جنگی و  نیروهایو ن  نمیگذارد  یا پا چرا به این جنگ طوالنی ناموفق نقطه ای 

نظربه اینکه امروز  واشنگتن   « اوباما»همین اکنون که کاری؟بیرون نمی سازد همین اکنون افغانستان

                                                     .    میخواهد با ویتنام متحد ودوست گردد  درپیش گرفته است  

اولین پکیج و بسته ای  ازکمک  جیمی کارترریس جمهور (  0606)جوالی سال درتاریخ  سوم         

یک  مقام ارشد رسمی  گسیل نمود  آنچنانیکه    های  مخفی خودرا  به مخالفان مسلح  رژیم  چپ کابل

این کمک ها : چنین  ابراز نظر کرد یت ودردفاع ازاین کمک های بموقع جیمی کارترپنتاگون  درحما

                     .                         برد میفرو   ودرقعرباتالق های ویتناموهمچمیسازد وکوچک ونا توانخوردشوروی راجماهیراتحاد

افغانستان  در  حکومتعنوان دفاع ازچرب در تحت  گرفتن  لقمهطر ازسوی دیگرزمانیکه مسکو بخا 

فرستاد درآن هنگام                                              به افغانستانخودرا   سربازان دسمبر درماه   نی افغا ن محلی  رشیابا شوخالفت م

باشا د ی ومسرت  ( Zbigniew Brzezinsky)  زگینیو  بریژنسکیمشاورامنیتی جیمی کارتر اقای   

                                                                                                                                    :بینظیر چنین نوشت 

میدهیم  فرصت را ما اکنون  به اتحاد جماهیر شوروی این موقع و: اقای ریس جمهور کارتر »       

                                                                                     «.که درگیر جنگ همچو در ویتنام شود 

ایاالت متحده افغانستان برای  نیکه  اکنون  صرف یک طنز تاریخ بود آنچنا پاسخ آن مقاومت            

این اتحاد جماهیر شوروی بود که سرانجام  .ل شده است خونین دوم  ویتنا م مبد عنوان جنگ امریکا  ب

وان آلود  نیروهای با درک واحساس  بهتر وبموقع   تصمیم گرفت  که بعد از سپری شدن یک دهه  خ

روهای جنگی ایاالت متحده که نیدرنظر دارد « اوباما»حالنکه دولت .خود راازافغانستان خارج نمود 

نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا   یعنی –ت نا محدودی درافغا نستا ن با قی بما نند  تا مدامریکا 

( اوباما)توافقنامه امنیتی دوجانبه ای  که بین اداره   بتا سی ازآن وبعد از( 4742)تا سال درافغانستان 

                                                                                                .توشیح گردید حضور خواهند داشت( 4702)و دولت افغا نستا ن  درکا بل  درسا ل 

هما نندی    نوع یک صحبت وسخرانی مطبوعاتی خود هردر هفت سال قبل«  اوباما»جمهور ریس     

افزود    زمان  درعین  اما  ویکسان بودن رویدادها وقضا یا یی افغانستان با ویتنام را صریحاً رد کرد 

که ما همین اکنون  مانند  ویتنام  اختالفات ودرگیری های درافغانستان داریم  که به یک باتالق  ناامید 

اختالفات ودرگیری های ناامید کننده همراه با   دروغ های  رسمی  ، جنایات ،    -دیده  کننده مبدل گر

فساد گسترده  ونیروهای  متحد دولتی ضعیف  که برای بقا وزنده ماند ن خود  درمیدان های نبرد  به 

د برد  که نباید از یا دوخته  اند وایی ایاالت متحده امریکا چشمان خودرا بمب گذاری های نیروهای ه

بل نگرانی است چنانچه  در  ن همچو ویتنام بیشتر سرسام آور وقا نستا نی ومالی در افغا ایعات جاض

نفر مستقیمًا زندگی خودرا ازدست دادند ودرحدود بیشتر (  077777)ه تعداد بناموفق  گطول این جن

.                                                                                                                       از  دوتریلیون دالر بمصرف رسید  

اکنون  بمالحظه  میرسد  یعنی   نهمیویتنام اوضاع وحاالت ناگوار افغانستان حتی بیشتر نسبت به     

وجود اختالفاتی که در واشنگتن  هیچ کس ویا هیچ مقام رسمی ودولتی  با منطق  ستراتیژیکی  به آن 

این  درست و بهتر خواهد بود  که اقای  ریس  -توجه نه مینماید و این اختالفات را نادیده می پندارند  

جوالی خودرا  که در مورد افغانستان اینطور بیا ن (  2)مورخ  صحبت وسخنرانی « اوباما»جمهور 

معتقدم که حضور ما درافغانستان  بتاسی از عالیق ودلگرمی امنیت ملی  من کاماًل  وقویًا ) نموده بود 



چند سا ل    ما است  بخصوص بعد از آن همه خون ریزی وآن منابع ومبالغ هنگفتی پولی  که ما طی

خود  شرایط  رف رسانیدیم  وما اکنون وظیفه خود میدانیم  که به برادران  افغان   درافغانستان  بمص

این صحبت   . بخاطر آورد( . بهتر را مساعد سازیم  تا که آنها  به موفقیت های چشمگیری نایل آیند 

ضرب المثل است  که  قما ربا زان   به گا زینو  ویا    به آن  مشا به منطقاً « اوباما»ریس جمهور 

وپول هنگفتی . هرساله برای قمار زدن میروند( Sheldon Adelson)نه شیلدون ادلسن  رخا به قما

                                                                                                                           . را درقمار می بازند 

ایاالت متحده امریکا باوجود حضوربیش ازنیم میلیون سرباز : یروزیپمخاطره آمیز ویا غیرقابل 

(  4770)ونظامیان ماهر وجنگی خود  نتوانست درجنگ با ویتنام موفق گردد   ودرافغانستان  ازسال 

تا حال  نتوانسته است که طالبان را به تا همین اکنون نیز  با داشتن بیش از یکصد هزار سربا ز خود 

شد که باحضور  ید به این تصوربا نبا« اوباما»  لذا اقای قطعی دهد   زانو درآورد ویا آنها را شکست

فتح وموفقیت را ازآن خودکند بویژه  نگ موجود طوالنی راغانستان  جدراف یی امریکاسرباز( 0277)

.                                                                                                                           پی استحکام سنگرهای نبرد خود هستندردووموفقیت  رد که طالبان  پیوسته  در بً 

صریحاً   نه  نموده ن پنها ن  نستا درافغااز وضع  موجود نا امنی   گرانی خودران«  اوباما»اقای      

وچنین توضیح میدهد  که احیاناً اگر اداره او  با تالش های همه جانبه بخواهد وضع . ید اعتراف مینما

امنیتی رادرافغانستان بهبودبخشد ولی با آنهم قادرنخواهد  بود  که حکومت  افغانستان را ازتهدید روز 

ت چنانچه  آنها  یعنی طالبان  بان درافغانستان وجود خواهد داشبرهاند یعنی که تهدید طال افزون طالبان

شت  ی آنها باگذتصرف خود دارند ودامنه فعالیت هادر همین اکنونبیشر بخش ها وقلمرو افغانستان را

                                                                                                                 . هر روز گسترده تر میگردد

نگونه  که درویتنام تعداد از افسران نظامی و رزمندگان ومقامات    مطلب  قابل تذکردیگر اینکه هما    

غیر نظامی  ایاالت متحده امریکا  نگرانی های شان را  با اطمینان خاطر کا مل به پیروزی  درجنگ 

جنرال   د  به هما نسانوبه آن دلخوش میکردنید حد وسط نبردوجنگ گره میزدند ویتنام محضاً با تشد 

متجاوز امریکا را  کسیکه رهبری نیروهای(  David Petraeus) ریوسدویدپط بازنشسته امریکایی 

 سوکنگرب را از  ن صدای شا(Michael  O.Hanlon) میخایل اوهانلونوبدوش داشت بعدًادرعراق 

(Brookingd) وآن مقامات گرفته قادتمقامات واشنگتن را به باد ان ثربلند نموده زمزمه کنان با گله وتا

نه  از عقب می بستند  تا  عملیات ها و حمالت شبا را در ست او ید  که د مینما را درافغانستان  متهم 

او یعنی جنرال پطریوس اضافه مینماید  که دولت ایاالت  اونتواند درجنگ  ودرعملیات ها موفق گردد

یت  ما بایدنیروهای هوایی خودرا درجهت  حما) لفظْا چنین اعالم میداشتند   متحده ونیروهای  ایتالف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .(ازهمکاران افغان خود سوق واداره نمایم 

چیزی قابل تذکر  اینکه درهندوچین  همه بمب های  خشن وخشمگین ما  که درویتنا م باالی دشمن     

آن سه برابر نسبت به بمب های بود  زمانیکه درجنگ دوم جهانی  پرتاب ( قدرت )میشد تناژ  پرتا ب

نابود  نمی  درویتنام را  میگردید  ولی با وجود چنین بمب گذاری های طاقت فرسا  بازهم  دشمنان ما

می آورد   را فراهم  ساخت  وآنها هرچه بیشتر به مقاومت سرسختانه می پرداختند که ما یه تعجب ما 

سبب تاثیر  از آن   می ها ویتنا  ودراین راستا  مطالعات اخیر نشان داد  که  این بمب گذاری ها باالی

چریکی  کمونیست ها  سازما ن  )  ی هانگ ویت کاشت  که آنها با هوشیاری تمام به آغوش   ا نمیگذ

نه نیروهای  ت شبا عملیا و  ذاری هاگ هما نسا نیکه  بمب  ند پناه میبرد  (درویتنا م جنوبی و کامبوج

طالبان را متوجه میساخت که آنها چگونه خودرا به جاهای آمن برسا نند  امریکا وایتالف در افغانستان

  .                                                          وازگزند این بمب گذاری ها وعملیات  های شبا نه در امن ومصونیت قرار گیرند



جنگ ویتنام  د که نگرانی ریس جمهورنکسن را درمیشو هقابل تذکردانستبه ارتباط موضوع  فوق      

انست  وعلناً  این را مید   در زمان زمامداری خود  ریچارد نکسنریس جمهور اقای :  بخاطر آوریم 

ر ممثاری ها  توسط نیروهای هوایی  ما درویتنام  بیسا ر بسیا ر که بمب گذتاکید واصرار می ورزید 

 هنریبه اقای   یعنی خود  مشاور امنیتی  به به نا امیدی وبا یاس  نکسن ولی با آنهم اقای–باید باشد 

را   الوس وویتنام   فضای    تمام کنترول   به اینطرف ت ده سال  ما از مد: درنامه نوشت  کیسنجر

یوس کننده  غیر مثمر وماهم  نتیجه این کنترول وتصرف ما  ترول خود داریم  ولی بازدرتصرف وکن

های قوایی هوایی ما  نقص واشتباه   ریزی طرح ها وبرنامهشد من چنین می اند یشم که ممکن در میبا

                                                                                                 . شد  که این خود باعث نگرانی  ما میشود  وجود داشته با

کتلوی  نمیتواند ویا نتوانست که در عدم تمایل سربازان ویتنام جنوبی تاثیر گذارد  ذاری های گبمب    

م   ویتنا  در  وآنها را وادارد که بخاطر رهبران فاسد  شان زندگی خودرا درخطر اندازند همانطوریکه

ویتنام را جنگ کثیف نامیدند    مقامات رسمی افغانستان  میلیون ها دالر اختصاص داده شده را جنگ 

ن  لبا گرفته شده بود به جیب خود زدند ودرعین زمان طاویل ودرنظرمامحای مواد مخدره تطرکه بخا

طا لبا ن به  سهم فعال گیرند وهمراه با ودادوستد وقاچاق مواد مخدره ر را تشویق نمودند که درکاروبا

حیف ومیل ملیاردها دالر  تخصیص داده شده که برای توقف تجارت مواد مخد ره  درنظر گرفته شده 

بود پرداختند ودربازارهای دنیا هروین  را از راه قاچاق  عرضه  وسودهای  فراوان  را  از آن خود 

                                                                           .                                                           کردند

تحت قومانده  طالبان از سود بد ست امده  دادوستد مواد مخدره  توانستند  که  بنیه مالی  شورشیان     

سازند  ن خود را بجاهای  امن  در دوبی و درپاکستان جا بجاجویاگخانواده های جنخودراتامین نمایند 

نک های  دربا را   دالر  ومقامات  افغانی که درکار تجارت هیروین مشغول اند توانستند که ملیاردها 

زل  بل  قصرها و منا در  کا  خود خوش گذرانی  و  خود  یند وبرای دوبی  وجاهای دیگر ذخیره نما

                                                                  .اعمار  ومورد استفاده قرار دهند  که برای همگان مثل خورشید روشن وهویدا است  یشی  رها

اطالعات بدست رسیده  چنین وانمود شده است که اکثر سربازان وافسران نظامی خیالی در  قرار      

نی که ت ومعاشات ماهوار این سربازان وافسران خیالی به جیب فرماندها افغانستان  رقم زده شده اس

  تعداد همچو کهباید اذعان کرد . به ساخت وسازلست سربازان وافسران خیالی  د ست زده اند میریزد

واز جانب دور دست افغانستان بسیار چشمگیراست  سربازان وافسران خیالی در اطراف ودروالیات  

امریکایی  را دربد ل جنگی  اند ده ها هزارسالح ومهمات وافسران که عماٌل درکار سربازان دیگر آن

هم سالح ای   و شمارینیده وتا همین اکنون به فروش میرسا نند   پول نقده باالی طالبان بفروش  رسا

داشته ای خودرا  آتش میزنند  مهما ت مسی و شاجورها وقنداغ وغالف های سالح شان های دردست 

.                                                                                                                            ربازار سیاه بفروش میرسا نندرا د

درپایگاهای تربیوی نظامی واقع در پاکستان درجایکه   : پاکستا ندر می  پا یگاهای نظا

رهبران طالبان اقامت دارند  طالبان  بخاطر ضرب وشتم خشن وسرسخت  تجدید تربیت 

یکی ازدرس ها وآموزه -میشوند وبعدًا بمنظور ترور وآشوب به افغانستان فرستاده میشوند

ویتنام    دوری  یکی   گردیدمتجا وز  نیروهای    های کلیدی  درویتنام  که باعث شکست

ن در قلمرو  نزدیک شا  پناهگاهای  ودیگر پناه بردن چریک ها وجنگجویان ویتنا می به

                                                                                                                                          .ن شان بود  یگا همسا

مساعد ساخته شد  که   یحد اقل  شرایطم  ویتنا ینست که در ن  در ا نستا ویتنام با افغامقیاسه دیگر     



نب  مقامات ویتنامی  به مذاکره   بین هم  با جا فی ماعه رهبران ایاالت متحده امریکا  بخاطر حل مناز

قضیه   حلکه  درعقب  میزمذاکره  بخاطر   نمیشودچکس حاضر هی درافغانستان  حاالنکه  د پرداختن

بدون سرنشین ایاالت متحده   ی هوا پیما  تهاجم  هم  نبی وازجا بپردازد  افغانستان به گفتگو ومذاکره 

واشنگتن  با این  از پا درآورد  که    رهبر طالبان را در خاک پاکستان مال منصورامریکا در ماه می 

د و از فراخوانی نیر پذدعوت واشنگتن را برای مذاکره  ن خود شرایط رابوجود آورد که طالبان  عمل

                                                                                                                                               . د نواشنگتن  به میز مذاکره امتناع ورز

سخنگوی   –افغانستان را مقصر میداند که افغانستان روند صلح را به بن بست کشانید  -پاکستان        

وبدتر شدن وضیعت امنیتی ( عدم وجود یک اجماع ملی در حمایت از روند آشتی)دولت پاکستان  از 

                                               .انستان میگذارد اداری سخن به میان آورده بار مالمتی را بر افغ وفساد ودیگر مشکالت 

  «حکمتیار» طالبان ومتحدین نافرمان وسرکش آنها نیز  قابل سرزنش میباشند  ازجمله  اقای کلبدین    

رهبر حزب اسالمی  افغانستان  در ماه  جون  ازدولت  افغانستان  مصرانه تقاضا بعمل آورد که تمام 

کسیکه  اولین  -خارجی را از افغانستا ن به  اوطان شا ن برگرداند وخودرا نیز منحل سازد  سربازان 

و ایاالت متحده  امریکا  درطول  زما ن جنگ  علیه  اتحاد  جماهیر شوروی ( پاکستان)متحد نزدیک 

مواد درافغانستان بود علیرغم شهیر بودن  او درخشونت های آسیب  رسا نی  و رهبری   از تجا رت 

                                                                                                          . س گذار  از متحد ین خود میباشد ر وسپا با مخدره  افغانستان  بیشتر منت

آنطوریکه   همین اکنون از افغانستان خارج نمی شود«  اوباما»پس دراینصورت چرا ریس جمهور    

ویا مانند اکثرمد یران اجراییوی  امروزی  .واشنگتن درویتنام  بعنوان متحد معاشرتی  کار کرده است 

منتظر نتا یج  فوری  کارکرده ها  وپیامدهای خود  پس از « اوباما»من فکر میکنم  که ریس جمهور 

                                                                 .                               شد  ترک ماموریت اش از دفتر میبا

مکررًا هشدار    (Lyndon  B Johnson) لیندن جانسنریس جمهور ! بازهم ویتنام آموزنده است      

خاطرداشت  که تمام باید ب  اما.   های زیادی را  به ارتباط  غیر قابل پیروزی  درجنگ ویتنام  شنید 

سرزنش نمودند  بدست کمونیستان  چیند ازسقوط رابع(Truman)اهان چگونه دولت ترومنجمهوریخو

ل  درسا( Henry  Cabot Lodge)کابوت الج   اقای هنری  به سفیرش  نسون همانطوریکه لیندن جا

 من قصد ندارم که ویتنام را ازدست بدهم ، من هرگزنمیخواهم ریس جمهورامریکا:گفت « 0620»

.                                                            به راهی رود که آنرا چین میخواهد باشم  درصورتیکه مالحظه نمایم  که آسیایی جنوب شرقی 

به همین سان  اقای ریجارد نکسن  درکنگره   کارت  ضد کمونیستی  خود  راکه درقبضه ای شمشیر  

بود که جنگ  من اولین  ریس جمهور ایاالت متحده امریکا  نخواهم :  ت حک شده بود بلند نموده  گف

                                                                                                         .  را ببازم 

د  که بعد از  رفتن او ن را بهتر وخوبتر میدانیا «اوباما»دراینجا باید اذعان کرد که ریس جمهور      

ویا هردموکرات دیگر ازاداره ودفتر  وعدم برد درجنگ عراق وافغانستان ویا ناکامی امریکا درجنگ 

برآن ریس   بنا  -گرفت  قرارخواهد جمهوریخواهان  ن یزنش ماشروس حمله  عراق وافغانستان تحت 

که دراین جنگ برنده  نیست  لذا    را باخود نموده است محاسبه  جمهور با احساس کامل سیاسی این 

طوالنی می سا زد  و  ، بیشتردون هرگونه امید واری  به موفقیت ین جنگ را با هزینه ای حد اقل  با

                                                                                                       . لجام ادارهء این جنگ را بد ست جا نشین خود می سپارد

وزیر  امور خارجه   -« اوباما»غیر اخالقی  ریس  جمهور این سیاست ناجوانمردانه و به نسبت اما  

ایاالت متحده امریکا  دریا یی  نیروی  سا بق دگرمن  (Lt. John Kerry ) جان کیری فعلی دولت او  

نا در ا بل  کمیته خارجی  مجلس سکه درمق به کنگره فراخوانده شود  تا پیرامون اظها رات  خود باید 



                                                                                                                                                                                                . بعمل آورده بود گذارش ارایه نماید (  0600)سال 

جنگ    لین ریس جمهور نخواهد بود که درایناو او که:  نکسن قول ریس جمهور مستند به      

  دچگونه   میتوانی و آن اینکه   پاسخ دهد  درمورد  تااز جان کیری باید پرسیده شود  :بازنده باشد 

ازیک  ازاخرین  کسی  که در ویتنام مرده ویا  زند گی خود را ازدست  داده باشد  بپرسید  ؟  یا  شما 

گی خودرا  شتباه  زند به نسبت اویتنام چگونه میتوانید از اخرین  شخصی که در کسی  که مرده باشد 

                                                                      ؟                                        ازاو بپرسید ه استست دادا زد 

 6112-8-1با تقدیم سالمها    -----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


