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                                                                                             ن را ازدست داد نستا چگونه افغا امریکا ،           

How  America  lost Afghanistan                                                                  

طوالنی ترین  ؛ رد ل میگذ سانزده  ازجنګ در سرزمین افغانستان  کم وبیش شا         

جنگ های  ایاالت متحده  امریکا ؛ جنگی که  ما آن را بیشتر با بصیرت     جنگ درتاریخ

نا متناسب نا دیده  میگیریم ویا آز آن چشم پوشی مینما یم  وپیوسته  به  آن  ریس جمهور 

م برده ویا  ن ناجدید امریکا  پس از انتخاب وآغاز بکارش کمتر ویا به سختی از افغانستا

که این  خود به آن مفهوم  میبا شد  که شا ید  به موضوعات افغانستان اشاره نموده است 

   . مداخله عمده ء نا مشخص تر ما دارد که بجلو رود
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وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا بزودی ممکن  ( James Mattis) جنرال جیمس ما تیس

دونا لد ترومپ ریس جمهور ایاالت متحده امریکا را  توام  با یک سلسله  پیشنها دات  به 
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ذاشت  خواهد گ  ن درجریا ت  آینده  ایاالت متحده امریکا درموردافغانستان ارتباط  تعامال

ولی مشکل  به نظر می آید  که ماهیت این پیشنهاد های وزیر دفاع امریکا  از همین حاال 

تازه میباشد  چونکه پنتاگون مشتاقانه در پی وارد نمودن فشارهای تشد یدیپیشبینی شود ،

در پیش گرفته   ار مخا لف ملت سازی بوده وحسب سیا ستحاالنکه ریس جمهور تازه ک

وبرچسپ زدن  جنگ را  بصورت   ید؛ خود ملت سا زی را از سوی امریکا تقبیح مینما

 وپالن  مشخص  کدام طرح  ن  او درعین زما مل  می پندارد و م وکا کل  یک فاجعه تا

د ؛ اما  هر آن پا لیسی ر ا ست ند دبخاطر بیرون رفتن از معضله  پیشروی خود  نیز در

سیا ست  برگزیده  ثیرات عمده ء آن لیسی خواهد بود  که تا پارا که او میخواهد برگزیند 

؛  باالی  وظا یف وفعالیت های    خواهد رسید بمالحظه شده  او در خارج  از واشنگتن  

دم امریکا  ملت سا زی درتالش دوامدار اند ویا باالی مرطر سربازان  امریکا یی که بخا 

ورت  شده اند ودیگر ضرصومت ورزی دلسرد که از مد ت های طوالنی از درگیری وخ

تدوام  مخالفت ها وخصومت های بی حاصل  هزینه بپردازند  آن را نمی بینند  که بخاطر 

                                                             . ویا به تدوام مخا لفت ها وکشید گی ها  ارزشی بدهند 

وبه ارتباط چشم آندازاداره دونالد ترومپ  شکل درونی جنگازبینش وچشم دید به ارتباط 

    ( Douglas.Wissing)با داگالس ویزنگ( این قلم)منن  نستا تمام درافغا ازاین جنگ نا

به نسبت تازه ترین کتاب  تالیف شده ای خود تحت عنوان روزنامه نگار  وبرنده  جایزه 

هنگام  سفر با  اوبصوب جنگ در افغانستان  صحبتی  « نا امید کننده ولی خوشبینا نه » 

وبه   یم مکث نما  داشتم  ودر اینجا الزم می بینم که به ارتباط متن گفتگو های  مان کمی

                                                                                                              : توضیح وتصحیح صحبت مان بپردازم 

نا شی از سه محد ود یت جاسا زی شده سربازان  ایاالت  نه نا امید کننده  اما خوشبینا   

؛ تصویری را که شما دراین مورد تلوین مینماید  بطور .متحده امریکا د رافغانستان است

میبا شد وبا درنظر داشت  این  برهان قابل توجیهی یکی از زبا له ؛ فسا د وسرخوردگی 

کامل ندارند  آیا شما  میخواهید   گان که آنها با کتاب شما آشنا یی ودلیل شما برای خواننده

منبع  خوشبینی  بیش وبخصوص به اشتراک آنها  بگذارید ؟ وان کتاب خودرا که منبع عن

                                                                                       . رفته است از حد خودرا  با وجودیکه از آن ارزیابی مخوف وترسناک صورت گ

نه  شبینا بخش خو  بهرصورت بیایید  که راه خودرا از طریق  قسمت نا امید کننده  به     

                                                                         .نیم  نه برسا یم  ویا خودرا زودتر به بخش خوشبینا کوتاه  نما

نه  کتاب دوم من  درمورد جنگ درافغانستان  افزون به کتاب نا امید کننده  اماخوشبینا    

است که چگونه  است، کتاب اول من  تحت عنوان تمویل دشمن است  ودرآن توضیح شده

من  -طا لبا ن می ریزد  به جیبه دهند گا ن مردم  امریکا  لیما   پولویا ازکدام  طریق  

ه پای صحبت نشستم  با سربازان  ایاالت متحده امریکا  سرخوردم  ویا با آنها بدراینمورد

( منظور از دولت ایاالت متحده امریکا است )که ما وآنها درآغاز صحبت خود بمن گفتند 



ان  از نظر مالی  کمک مینمایم تا جایکه اساساً هردو طرف درگیر  جنگ را در افغانست

بیشتر ملوث وآلوده  وناکارآمد هستند  وآن  اینطور  (  countersurgency)ضد شورش 

که هرکس  بخاطر دریا فت پول ما به جنگ می پردازد ویا با بد ست آوردن پول ما  رو 

اشیندار وتفنگ ما خود سوار بر وسایل  نقلیه ای زره وی با داشتن م -به جنگ می آورند

باشیم    می زنی   ودر گشت  های اتومات  در اطراف طالبان  با خاطر جمعی درحرکت

 درگیر   طرف که هردو   هستیم  که این ما  یشند ویا میگویند  چنین می اندوسربازان ما 

                                                                                 .                                                                                                                            درجنگ افغانستان را کمک ما لی مینما یم 

خود چنین می  صحبت  یک  یه  به حکا  کتاب جنگ درافغانستان اضافه نموده نویسنده    

کی وبا هوش  دریکی از روزها  در والیت لغمان  که  یکی ازافسران واقعاٌ  ذ:  پردازد 

او  دریک پایگاه عملیاتی  در طول شب  آمده نبرد بود  با من دربیرون از پایگاه که باهم 

داخت  واو که درعین زمان  یک کار اگاه  در مورد دادوستد  ایستاده بودیم  به صحبت پر

نیز بوده  در آغاز  صحبت  خود  بمن  مواد مخدره در الس وگاس  ایاالت متحده امریکا 

این جنگ درست وهمه جا نبه یک جنگ مافیا است  وهمانند وهمسان  الس وگاس :گفت 

.                                                                          الش است یعنی جنگ مطلق  که هرکس درپی  بد ست آوردن پول در ت

من درهنگام صحبت با آن افسر با هوش  بسا چیزها  وبسا اطالعات  جد ید را بد ست     

د  ویا چگونه  طالبان را  آوردم  از اینکه چگونه  پول ما  به جیب طالبان  سرازیر میشو

مصاحبه  با همه سربازان  امنیتی در روی زمین من صدها  کمک مینما یم لی ما از نظر

من از همچو وبا کانگرس مین ها  نموده ام  ون وجنراالن عالی رتبه ؛ با سفرا ؛ با افسرا

وجود دارد  یعنی مصاحبه ها  چنین درک نمودم که دراینجا یک شبکه ای سمی وزهری 

وجاه طلب واز خود راضی  یی های  مغرور کابین امری روابط نزدیک زنجیری باشبکه 

و امریکایی های که از طریق توسعه نظا می  ویا منسوبین شرکت ها ی  صنعت  سالح 

سا زی  یا مجتمع صنایع سالح ومهمات جنگی همه وهمه  به خا طر بد ست  آوردن پول 

دراین شبکه شامل هستند ودرعین زمان این شبکه فا سد  در داخل افغانستان  با اشخاص 

این آن همه اطالعاتی  –ن در ارتباط تنگا تنگ  میبا شند فا سد وحلقا ت سود جو وطا لبا 

که این   یشم  بود  که سربازان  امریکایی به اختیار من  گذاشتند ومن اکنون چنین می اند

است  که همه درپی بدست آوردن نگ  کاماًل عیار یک جنگ یعنی جنگ در افغانستنان ج

استثنای  ما لیه دهند گا ن امریکا ومردم  پول  دستی بدست هم داده اند  هرکس ؛ اما به به 

                                                                                                                                                                                                                                   . افغانستان 

تا مالحظه نمایم  که  من تا این نقطه یکجا با اعتراف میخواهم  بیشتر تالش بخرچ دهم    

                                                                           این  خوشبینی از کجا در می آیدویا منبع آن درکجا است ؟ 

ا لیف شده اولی ام  تحت عنوان تمویل دشمن داستان آنرا تا حدی  خوب  من درکتاب ت      

من در  مایم  وآن اینکهان نیبیان نمودم  اما اکنون میخواهم که این داستان را کمی بیشتر ب

ر  موضوع  ست تا  ازیک چیزی بسیا ب بودم  بجا ا ل نوشتن این کتا که در حاآن زمانی



که  ما جنگ را ازدست دادیم  وما جنگ را ازدست بحث برانگیزی پرده بردارم  وآن این

چنین است  که   واقیعت دادیم  زیراکه ما  خود د شمن خود بود یم ویا هنوز هم هستیم  ؛ 

تقریباً درحدود  پنج تریلیون ( 00/9)هزینه ها ومصارف  این هردو جنگ  بعد از رخداد 

درحالیکه با وجود این مصارف گزاف وسرسا م آور با ز هم  دالر تخمین زده شده است 

نتوانستیم  که به اهداف  استراتیژیکی  ؛ د یپلوما تیکی و نظا می خود نا یل  آیم  یعنی از 

                      .                                                                              هرجهت دراین راستا مواجه به شکست شد یم 

نه  بوجو آمد  واین تکابعد ازنوشتن  کتاب اولی ام درمن یک انگیزه ویا یک تکا نه ای   

را به افغانستان در پیش گیرم   برای بار دوم  راه سفر  مرا واداشت  تا تصمیم گیرم  که

قباًل  که  وبا گذشت از راهای صعب العبور خودرا به صحنه ای جنگ برسانم  وآنچه را

به ارتباط جنگ وجدال این جنگ ناتمام نیاموخته بودم  دوباره بیاموزم ویا خودرا از تمام 

خبرسازم ،این کاماًل درست است که مردم میدانند  که تا هنوز این جنگ باوامل زیدخل ع

اینمورد   همه چیزها کاماًل درست وروبراه نیست لذا من به  افغانستان رفتم  تا  چیزی در

آورم  ولی وقتی به آنجا رسید م  دید م که همه چیز تغیر کرده بود  یعنی که پاسخ  بدست

جنگ   سوال منفی بود ونتوانستم که درمورد جواب درست بدست آورم  لذا از صحنه ای

ضد شورش   چگونه که   دوباره  به کابل روآوردم  ومن با چشمان سرم  مالحظه کردم 

یم  گرفتم  که تصم  ه تشدید جنگ ادامه میدهند  بنا براین ویا این جنگجویان  گوریالی  ب

درقدم نخست دریافتم  که بسیاری از برنامه  –بد ست آورم رویداد ها تا اطالعات تازه از

های توسعوی ما در افغانستا ن  چندان دستا وردی نداشت  وبه  نزد مردم  چندان  معنی 

سعوی محضاً  محصول تالش های مقامات ومفهومی هم ند اشت  بلکه این برنامه های تو

امریکا بقسم یک شبح از فشار  باالی  شرکت های مالیه دهنده ای بود که کمتر مالیه می 

پرداختند که بازهم یک دستا ورد مثبت ناچیز میتواند شمرده شود بهرصورت من بخاطر 

عداد زیادی از وبا ت ز کردم  جمع اوری اطالعات تازه به اطراف کابل  به رفت وآمد آغا

ت های قبل بودند  مدی تجارب هنگفت ازمردم  واز جمله با مسولین سازمانهای  که دارا

                                                                                                         .تا اگربتوانم  اطالعاتی چندی بد ست اورم  به گفتگو ومصاحبه ها پرداختم 

ومسولین  وشخصیت ها های ازمردمی ودرمحیط دورونزدیک کابل گروهحوافربلی من د  

سازمانهای کاری وفعاالن منا سب وشا یسه ای را دریا فتم  وبا  آنها از نزدیک مصاحبه 

نمودم ومعلومات  سودمند ودرد بخور را ازآنها  بویژه درارتباط فرهنگ توانا  وانعطاف 

ست آوردم ؛ من   جامعه افغانی  بد...... مورد شعر وادبیا ت وهنر وموسیقی  پذ یر ودر 

کردم وبا بدست آوردن  معلومات  ز به مصاحبه وگفتگو با آنها با برخورد خوشبینانه  آغا

واطالعات موثق چنین درک کردم که افغانها دربخش فرهنگ وهنر کارهای  بس سترگ 

هنوز که هنوز است  به انجام همچو فعالیت های فرهنگی وفوق العاده را انجام داده اند  و

فوق العاده  پیوسته اشتغال دارند  وبرای من این تصوررخ داد که انواع خاصی از کمک 

های ثابت وپایدار  که به افغانها از طرف نهادها وموسسات مختلف صورت میگیرد آنها  



جهتی سوق  به   جامعه خودرا  ظرفیت بکار برد همچو کمک ها را دارند  که باالثر آن 

دهند  که برای آنها مفهوم ومعنی داشته باشد ودرآن احساس راحت وخوشی را بخود راه 

                    .                                                                                                                            دهند 

ت که قاطبه مردم امریکا من فکر میکنم  دلیل دیگری برای خوشبینی  که یافتم  اینس       

تاجایکه  کنگره ایاالت خسته ودلگیر شده اند جنگ بیهوده وپایان نایافته بیشتراین ازتدوام 

ی درک متحده امریکا نیز ازتداوم ا ین جنگ ، خستگی ودلهره گی مردم ا مریکا را بخوب

بمن چنین ( نماینده مردم امریکا در کنگره)ن ییک کنگرس م ه اند ؛ چنانچهواحساس نمود

. « خوب ؛گاهی اوقات کنگره به انجام کاردرست احسا س شرمند گی میکند »:افاده نمود

درحال  لذا من اکنون  میتوانم  به مالحظه گیرم  ویا با چشمان باز خود بنگرم  که اجماع 

همچنین  ن جنگ داخل روند رشد خود شده است ویا من ظهور در ضد یت علیه  تداوم ای

برخی   ظهور رهبرد سیاست خارجی عملگرایانه ای را  که آغاز به تقابل  علیه میتوانم 

                                 .                                                      نظا می بین المللی پس از جنگ سرد ا ست مالحظه نمایم از حا میا ن  از استراتیژی

ن  ولی رویهمرفته  من تا حدی درمورد دستا ورد از  ادامه  این جنگ که در افغانستا     

ر یک تغیر  ط  خوشبینانه  در انتظا براه انداخته شده است  نا امید ومایوسم  ومن با احتیا

                                                                                                                                       . شم مثبت درافغانستان میبا

ما دراین آواخر به تازه گی  چنین میشنویم  که ریس جمهور دونالد ترومپ  بطور جدی  

ا   درافغا نستا ن بعد  از انتخا با ت ریا ست ید دوبا ره مداخله ایاالت متحده امریک به تشد

جمهوری امریکا د ست بکا ر شده  است ؛ حاالنکه  او  به  ادرس افغانستا ن  درکارهای 

روتین روزمره  خود  حرفی  بزبا ن نیا ورده و یا به ارتبا ط  اوضاع  موجود افغانستان  

سپری شده  عمومی انتخابات  ازسه امروزمن  -مشخصاً کدام اشاره ای هم نه نموده است

ریاست جمهوری امریکا سخن میزنم ویا آن انتخابات را موردبحث قرار میدهم  که درآن 

افغانستان به معنی واقعی کلمه محضاً یک با رذکر شده است  که این خود کدام یک بحث 

به  اساسی وبویژه ای در مورد افغا نستا ن نمیتواند شمرده شود  بلکه  صرف  یک اشاره

گذ شت وسپری شد ن این جنگ شا نزده ساله ا ست اما با توجه از آنچه  که ما از  دولت 

ر میکنید  که فکمپ  میدانیم ویا احساس می نمایم چنین است وآن اینکه آیا شما دونالد ترو

 ترومپ احتمال دارد ؟   اداره دونالد  توسطازدیاد ویا افزایش پتا نسیل جد ید درافغانستان 

آیا شما تصور آن رادارید  که این افزایش نیروهای جنگی  امریکا درافغانستان  آنچه ویا 

که اداره دونالد ترومپ  به آن ارجیحت میدهد  اقدام  واقعی است  ویا  یک  اقدام الزامی 

                                                                           پذ یر؟                                                                               نا واجتناب

جنگ افغانستان فراموش شده   دردوران انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا  

ودکه افغانستان فراموش شده بود بلکه درانتخابات سال والبته که این اولین انتخابات نببود 

هرگز  بود و ن بکلی به فراموشی سپرده شده  نستا مزمن افغا لهجنگ ومعضنیز( 7707)

هیچ کسی موضوع افغانستان اصالً ویا درموردآن کدام نظرسنجی نیز صورت نگرفته بود 



ید که کسی  در  نجی هم داده میشد  شاسبه نظر ناً فرصتی  را برخ نمی کشید  واگر احیا

                                                                                                                                                              .                 مورد آن اظهار نظر نمیکرد 

تنها این کس جنرال نیکلسون فرمانده نیروهای ایاالت متحده امریکا درافغانستا ن بود  که 

مات ا نستا ن را به مقا ما ت ذ یصالح در پنتاگون یادآوری کرد واز مقامعضله کنونی افغ

که همچو  سربا ز امریکا یی را به افغانستان پیشکش نمودمسول تقاضای اعزام چند هزار

طر متقاعد ساختن ریس  ید پنتاگون بخا روشن از تالش های شدتقاضا خود آغازیک قمار

د  تا که اورا وادار سازند  که  در افغانستا ن به میتواند شمرده شو جمهور دونالد ترومپ 

بعضی  از افراد دراین مورد  خند ه کنان  چنین میگویند  –تشدید  دوباره دخالت بپردازد 

بار جنگ (  61)درآن کشور  ما  نداشتیم بلکه  ن شا نزده سا ل جنگ نستا ما درافغا» 

( نظر خوب)هرچرخش  جدید  آیده ویا اینست که شما با دلیل اش  «ل داشتیم  دریک سا

شما درچهار چرخش  خود نموده اید ویا برگزیده اید که با درنظرداشت این اصل  را ازآن

من  اکنون  فکر  میکنم   –نیز مواجهه به شکست شده اید (  ایده خوب) یکقبلی باداشتن 

اریم  یا که ما واقعاً د که ما به ارتباط جنگ درافغانستان  در حال اجتناب نا پذ یری  قرار

ازیک دولت بسیار ناکار آمد نمایند گی ویا حمایت میکنیم ودل خودرا به این خوش نموده 

.                                                                         ایم که دولت درکابل سقوط نمیکند بلکه به وجود خود تا مدت های زیاد  با قی می ماند

اویرنشست هلیکوپتربرداشت ر تص ند که ماهمگی درانتظا بدان میماما  همچو دلخوشی   

دراین مورد سوالی پیش می آید و   دراینجا ،اماشیم  سفارت امریکا درسیگون بااز مردم 

درکابل     رت خود صره قرار گیرد  ایا  ما در سفا اگر کابل  کاماًل درتحت محاآن اینکه 

کابل   چونکه وقتی در بام سفارت جای فرود آمدن را داریم ؟  برای فرود آمدن هلیکوپتر

یردراه فرار ازمرکزبه بیرون از کابل به نسبت یورش شورشیان گدرمحاصره کامل قرار

اینصورت    غیرممکن میگردد  وبه(  پای تخت)کابل  بخاطر درتحت کنترول در آوردن 

وبه این   شرق وغرب وجنوب تحت کنترول  شورشیا ن قرار  میگرد تمام راه ها چه در

                            . ترتیب  نظم و ثبات در کابل بکلی برهم میخورد واز هم می پا شد 

سوال حتمی دراینجا  اینست  که آیا تالش های ما درمورد  حل پرابلم افغانستان مرتبط     

الش ما بیشترمهم وبا اهمیت است ؟وآیا اگر پنتاگون  چنین ومناسب است ؟ویا آیا سعی وت

ر جذ ادعا مینماید که او با فرستادن چند هزارسرباز تازه دم  به افغانستان درپی تغیرمد و

فی به افغانستان چگونه خواهد توانست  سرباز اضا( 7777)لهذا با فرستادن   جنگ است

ز خود  در  سربا( یکصد هزار )داشتن  ر جنگ را تغیر دهد در صورتیکه با که مد وجذ

                                  هارده سا ل نتوانست مد و جذ ر جنگ را در افغانستان دگرگون سازد ؟وبیش چ ت کم مد

که  شیم با  ید به یاد داشته با  وری است  اینست  کهآیاد  بل وقا  مهآنچه که به نظر من م

به اینسو  دومراتب بیشتر شده است  یعنی که طا لبا ن  (  7770)حمالت  طالبان  از سال 

بخش های  بیشتر از قلمرو  افغا نستا ن را  در تحت تصرف خود درآ ورده  اند من فکر 



میکنم  که طا لبا ن با یک  برآورد تخمینی   محافظه کارانه  در حد ود نصف  از  قلمرو  

ا در تحت کنترول خوددارند چنانچه دراینمورد یک تحلیلگر اگاه  وبامعلومات افغانستان ر

فیصد ازمحالت دورد ست و اولسوالی ها را همین (  97)که طالبان در حدود : بمن گفت 

از مدت های طوالنی  این یک متل  از نیروهای بویژه ء  -اکنون در تصرف خود دارند  

نگردد آن   به انقراض  ویا یک شورش  معروض  اگر یک بغاوت» : است  که میگویند 

؛  اینکه مقامات  دولت ایاالت متحده  امریکا  اکنون در تالش  «شورش خود برنده است 

بصراحت  باید  –اند وچنین میگویند که ما درافغا نستا ن به یک بن بست  مواجه  هستیم 

                                                                                .که این بن بست نیست بلکه  صریحاً یک با خت است :  گفت

قابل تذکر میدانم وآن اینکه  هزینه ای را که ما در افغانستان مصرف کردیم  به نسبت آن 

در اروپا مصرف نموده بودیم مبالغ  پولی که  بخاطر زدودن انفالسیون در پالن مارشال 

جمیعت    نمیلیو( 07)افغانستان در حدود   حظه میبا شد ما میدانیم کهومبلغ قابل مالبیشتر

واینرا نیز میدانیم که  دالر برآورد شده است ( 077)ل  و عاید سرانه در طی یک سادارد 

ز به کمک های  رفقیر ونیا این کشوربسیاویورش نمودیم وقتیکه ما باالی افغانستان حمله 

(  basket case)مورد سبد اقتصادی   یعنی در یک داشتر گاقتصادی از کشور های دی

نی قرار داشت   انساا یا ن ترین  صنعت از توسعه درپلی بود  یعنی که  این کشور آن خا

سال بعد از طرح سرمایه گذاری نوع مارشال  که دراین کشور براه انداخته شد   نزده وشا

از نظر توسعوی در پایان ترین تا هنوز که هنوز است هر بخش وهر سکتور این کشور  

                                                         .نقطه قراردارد یعنی که  همه پول ها بدون کدام دستا ورد قابل مالحظه به هد ر رفت 

استوار ومتزلزل  ونا( سکندری)تلوتلو به سمت یک اقتصادی بزرگمن فکرمیکنم که ما   

وآن اینکه هزینه ها که چنین هشدار میدهد ( غراق در تعصب مصارف ا)به پیش میرویم 

ریس  –نباید ممد ویا بخشی  از بحث  برای  اقدامات آینده باشد   که  سرمایه گذاری شده 

راتب ر م ل چها ر است  او تا حا دونالد ترومپ یک مرد کسب وکار ویا یک تجاجمهور

 –را کاهش دهد   که چگونه تلفات وضایعات  می فهمدعالم افالس نموده است  او کامالً ا

پول مصرف کردن   شاید که  بهترین استدالل ما نیز همین خوشباوری باشد  یعنی  بیشتر

                                                                        . د مصرف کردن  بخاطر جلوگیری از زیا
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