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------------------------------------------------------------پسرمن درجنگ افغانستا ن تولد شد وممکن است
که درهمین جنک بمیرد
My son was born into the Afghanistan war and He may
die in it
مد ت خد مت ام درا فغا نستا ن به من آموخت که راه نظا می هرگز راه حل مشکل
کنونی ا فغا نستا ن نیست وهیچ عالمه ای ازپایان ویا ختم این جنگ ( )91ساله دیده نمی
شود .

من هرگز با القاعده مبارزه نکرده ام و واقعاً که هیچ یک از کدام ما علیه القاعده نه
جنگیده ایم ،تاسال ( )7199از این جنگ نا تما م ونا معلوم یک دهه سپری شد ؛جنگی
که حتی شد ت آن درهنگام از بین بردن اسامه بن الدن به نسبت متهم ساختن اش
به حمله وضربه زدن به دوبرج مضعا ف و دوگا نه ای مرکز تجارتی درنیویا رک وبه
سا ختما ن پنتاگون نبود .ونه ما هم طالبان یا حد اقل مجموعه از حامیا ن ناسیونالیزم

نوجوانان بی حوصیله ،معامله گران وتجاران هیروین ودهقانان مذهبی که خودرا طالبان
می نامند تعقیب کرده ایم  .طا لبا نی که درجنوب افغانستان درمد ت کم وبیش یک سا ل
ظهور کردند.
سپس درروزهای بد گذشته  ،روزهای که ایاالت متحده امریکا درافغانستان درحدود
یک صد هزارسربا ز پیاده نظام در روی زمین افغانستان پیاده کرده بود اما با آنهم مهم
نبود ازاینکه ما دراین جنگ برنده شویم بلکه ما بد ون کدام د ستا ورد دراین جنگ به
فورت رایلی کا نزاس ( )Fort Riley Kansasبازگشتیم .خو ب ولی نه همه ای ما با
زند گی از خود بدوش کشیدیم وچنین وانمود سا ختیم که گویا درافغانستان هیچ اتفاقی نه
ا فتا ده است .
این موضوع پنج سال پیش بود که اداره «اوباما» در وسط رویکردحکم اش به برنده
شدن درجنگ ا فغا نستا ن قرارداشت و به او ازهما ن ابتدا روشن شده بود که علیرغم
لفاظی های تبلیغاتی(جنگ خوب) برای افغانستان شک وترد ید درمورد تشد ید جنگ
داشت وقلب اش با خودش نبود ولی با وجود آن هم ا و به جنرال ها واعضای کابینه
خود اجازه داد که نیروی اضا فی به ا فغا نستا ن اعزام نمایند  -بناً من وباند ویا دسته
ای تحت نظرم را برای جنگ کردن به افغانستان فرستادن که ما بخاطر لقمه درآسیاب
بادی آرد شد یم ونسبت به داشتن سربازان زیادی که در آن کشور داشتیم جای نبود که
ما آنرا پیدا نکرده باشیم ویا جای نبود که ما آنجا نه رفته باشیم .
امروز تا هنوز ( )99111سربازان ایاالت متحده امریکا درقبرستان امپراتوری مستقر
هستند ،تعداد وقدرت طا لبا ن افزایش یا فته است  ،تلفا ت ملکی ها در باالترین نقطه از
گراف خود رسیده است وامروز بعد از( )91سال پوچ ومضحک وبی حاصل وبدون کدام
دستاورد مشخص از این جنگ امریکا یی ها به تا زه گی به (استراتیژی جد ید) ریس
جمهور ترومپ برای پیروزی رسید گی میکنند  ،من قما ر باز نیستم اما میتوانم بگویم
که طا لبا ن این قما ر را می برند من به شما از ( )91تا ( )9چا نس میدهم .
ریس جمهور بما میگوید که خروج شتا بزده نظا میا ن ما ازا فغا نستا ن خالی قدرت
را درآن کشور بوجود می آ ورد که بمجرد خارج شدن ما از افغا نستا ن  ،تروریست ها
وازآنجمله دولت اسالمی افراطی عراق وثوریه ( )ISISفور ًا این خال را پر میکنند
همانطور که واقعاً قبل از یازدهم ماه سپتمبر اتفاق افتاد؟ پس دراینصورت آیا افغانستان
واقعاً یک تهدید حیاتی علیه امنیت ملی ما است؟ پس اگر چنین باشد درآنصورت است
که ریس جمهور بخا طر تامین امنیت ملی خواسته که به حضور نیروهای نظامی ایاالت
متحده امریکا در یمن  ،لیبی  ،نیجریه  ،سوریه ،عراق  ،عربستا ن سعودی و چیچن و
اروپا و.پا بندی ویا احساس مسولیت داشته باشد پس به همین سبب است که باید سربازان
زیاد درهمچو سرزمین ها حضورداشته باشند.

این را ابد ًا اشتباه نکنید همانطوریکه دونالد ترومپ دیگر کسان را بازنده اعالم نمود
مثل ِ جیب بوش « »Jeb Bush؛ هیالری کلنتون ویا اکنون طا لبا ن راکه با ید از بین
برده شوند ،بخاطر اورید که ارتش ایاالت متحده امریکا تا حال درهیچ یک جای از دنیا
موفقیت بدست نیاورده است که به آن افتخار کند  ،کنونی که ریس جمهور وکارکنان
امنیت ملی ( )0111سربا ز اضا فی را به افغا نستا ن بخاطر ادامه جنگ می فرستد ما
درسال ( )7199درحدود ( )911111سربا ز درافغا نستا ن داشتیم که به صورت برهنه
جای در روی سطح زمین آن کشور نبود ویا نمانده بود که آنرا به اصطالح نه تراشیده
ونه خراشیده باشیم ویا درآنجا سنگر نگرفته با شیم – پس دراینصورت چرا شهروند ان
امریکایی براین با وراند که( )0111سربازباهوش میتواند چا له ویا گودالی را حفر کنند؟
صریحاً باید گفت که برد آز آنها نیست وبه نظرنمیرسد که دراین روز ها برای ستراتیژی
گذرا چیزی بیشتر ازبه تعویق انداختن شکست با شد ؛ به تعویق افتا دن اجتناب نا پذ یر
وبا زی با نکتا یی  .هنوز هم بهتر است که این سیب زمینی سرخ شده استراتیژیک را
به دولت دیگر منتقل کنند .
چونکه هرگونه تحقق جدی روحی منجر به یک حقیقت نا خوش آیند میشود .
* او ًال هیچ راه حل نظامی درجنگ افغانستان با تروریزم بطورکلی وجودندارد.
* دوم رسم وعنعنه وسنت (شهروند سربازی) مرده ودفن شده است  .صنف رزمندګان
روحانیان ضعیف درجنګ های مدرن مبارزه میکنند .
درنهایت باید گفت که هیچ چشم اندازی بر پایان وختم این جنگ نامعلوم به نظر دیده
نمیشود وپسر ارشد من که دراین جنگ تولد شده واکنون به دبیرستان میرود ممکن است
درصورت به درازا کشیدن زمان این جنگ پدرود حیات گوید.
وقتیکه سخن ازا فغا نستا ن به میان آمد ریس جمهور دونالد ترومپ دفعتاً چنین
اظهار کرد که عریزه اصلی اوایجا ب میکند ویا به او مجوز میدهد که نیروهای نظا می
ایاالت متحده امریکا را با ید از ا فغا نستا ن فرا خواند  -خوب اقای دونالد ترومپ
محترم این بار با ید که شما با روده ای خود به آنجا بروید.
چند سطر درمورد نویسنده این مقا له  :د نی سجروسین یک ستراتییژ یست نظا می
امریکایی وقب ً
ال معلم راهنمای تاریخی برای ویست پاینت ( )west pointبود اوبا یونت
ریکانزاس ( )reconnaissanceسفرهای خدمتی زیادی به افغانستان وعراق نموده است
( دست نوشته های زیاد اود در سایت های اعم از تام دیسپیچ  )Tom Diispatch( ،و
(  )National Huffpostو ( )Mother Jonesو ( )Salonبه نشر رسیده ا ست اوبا
خانم وچهار فزند خود در  Lawrence Kansasزندگی میکند .
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