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 Political  سياسی

  
  سليمی نعيم : ويسندهن

  ٢٠١٩ جنوری ٠٧
 

  

 افغانستان صلح يایؤر ۀحاشي در
 ۀمتحد اياالت جمھوری سئير ترمپ دونالد جانب از افغانستان و سوريه از ئیامريکا عساکر خروج اعالن از بعد

 پيمان چوکات در نھاآ متحدين و ئیامريکا حاکم حلقات از متفاوتی ھای برخورد و ھا العمل عکس شاھد ما امريکا

 ۀعد ؛ ايم بوده ھا ليبرال و راست و چپ از اعم افغانستان روشنفکری فلمحا تا گرفته )ناتو( شمالی اتالنتيک دفاعی

 که آمدند خوده ب الخرهاب و شده باال طوالنی خرگوشی خواب از تازه ميگساری اين خمار از شدن بيدار با زيادی

 خواب اين حتی هبلک ،گردد نمی آنھا نصيب بامدادی دم سپيده که اين تنھا هن و نيست سحری را اجانب تخت بر خوابيدن

   . ھستيم آن شاھد اکنون ما که گردد می مبدل وحشتاناکی کابوس يک به

 از که ين ااز قبل ھا مدت را موضوع اين باری قلم اين

 نظريه از يکتن با رابطه در باشد خبری ءقوا خروج

 "نام زير جستاری يک درافغاني فيلسوفان يا و پردازان

 شدم آور ياد" حکمران فيلسوف يا و فيلسوف حکمران

 "ضرورت پيرامون رمتفک مغز اين ديدگاه ۀعصار که

 در که چرخيد می "افغانستان برای ناتو دفاعی چتر

 که داشت خود با را گانشنوند از کیاند تعداد نزمانآ

 خواب اين بطالن ۀانديش خود گانشنوند ھمين حتی حاال

 رپندا حسب ما حال ھمه به ؛ خوب ؛ کنند می توصيه را

 می مقدم خير را عده اين مجدد بيداری ،"است تازه ، کنيم بيرونش آب از که وقتی ھر را ماھی "ما مردم ۀعاميان ھای
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ای  عده ؛ کنند می سکته ئیگو که گرديده مستولی نھاآ بر حالتی چنين و فراگرفته ترس و وحشت را ديگری ۀعد ؛ مئيگو

 و نمودند برپا را پايکوبی و رقص ،نيست معلوم آن دقيق زمان ھنوز تا که سوريه از ئیامريکا قوای خروج برای ھم

 صوابی و درست کار قلم اين نظر به ؛ شدند سوريه در السد راابش رژيم برای بزرگی  ۀجشنوار برگزاری خواستار

 قبل و کنيم کشت ما کشور جوانان ذھن در مسايل اين ۀھم با رابطه در را سياسی ۀطفالن ھای آرزو و خوابھا که نيست

 در شناوری جھت نيتعي که آلودی گل آب از خیوکل گذاشتن با و بزنيم بر را مان پاھای ھای پايچه ناديده را آب قبل از

   .** کنيم گذر است دشواری کار آن

 افغانستان و صلح و جنگ مبحث به شدن داخل برای

 از يکی از من نيست یا ساده کار خود ذات به که

ه ب امريکا ۀمتحد اياالت التايا خود معتبر ھای نشريه

 می آغاز خارجی سياست يا و Foreign Policy نام

 حتی و امريکا خارجی سياست واقعيت در که کنم

 می ترجمانی مستقيم غير ۀشيو به را امريکا دولت

 و ھا ديدگاه تا يدآ می عمله ب سعی ًضمنا البته ؛ کند

 مبردس ٢٨ تاريخه ب نشريه اين . شوند نشر راستا ين ادر یبعد ھای جستار در زمينه در نيز ديگر منابع از یئھا تحليل

 از را درخشش امريکا ۀمتحد اياالت رھبری "عنوان زير را طويلی مضمون ئیپارسا نو سال آغاز ۀستانآدر ٢٠١٨ سال

 به  "يابند ئیرھا آن دار و گير از توانند می یا اندازه چه تا که اين نمايند می رقابت خودکامه رھبران و دھد می دست

 خاص دستيار سمت به و باشد می آن رئيس و " المللی بين بحرانات گروه " کمپنی عضو که "مالی رابرت" گینويسند

 در جھان متشنج ۀنقط ده مورد در که سپرده نشر دست به ، است نموده خدمت امريکا ابقس جمھور رئيس اوباما کراب

 در عينی موانع و مشکالت زمان عين در ولی اعترافات بنیم دلچسپی نکات حاوی که شده انداخته روشنی ٢٠١٩ سال

 مورد در ًصرفا آن اساسی نکات ًفعال گردد می سعی که دھد می خبر آرمانگرايانه ديد طرز يک از دوره ب ينمواردا

  : شود ساخته برجسته فشرده طوره ب افغانستان

 جنگی شديد تلفات از افغانستان صورتنآ در ، بکنيم فکر بشری ھای امداد ۀسانح بدترين ۀمثاب به را يمن ھرگاه -*

 جان ملکی افراد شموله ب درگير طرفين تن از  ٤٠.٠٠٠ جنگ اثر در ٢٠١٨ سال در که باشد می لمأمت و ثرأمت

 چه ھر جذب و مندیه عالق ۀزمين آمده دسته ب تازه مدارک حسب که دارد اھميت جھتی از نکته اين بر کيدأت(باختند

  ؛ )منتقد – است يافته اھشک کشور نظامی خدمات به سربازان بيشتر

 ،نمايد می تشديد و کشاند می جلو به را درگير ھای کشور تمامی ديپلوماتيک يکسومساعی از ءقوا خروج اعالن - *

 حاکم حلقات ھای ديدگاه نظرداشت مد بدون زمانی مقطع ين ادر خاص طوره ب خبری چنين ابالغ ديگر جانب از ولی

  ؛ دارد ھمراه به خود با نو سال برای را بدی شگون امريکا در قدرت

 در که امريکا خاص ۀنمايند زادخليل زلمی موريتأم يکی که اند مرتبط کشور اخير حوادث با که را مھمی ۀنکت دو - *

 غنی اشرف جانب از دفاع و داخله وزارت سرپرستان اخير ھای تقرری ھم ديگری و گرديد آغاز پار سال مبرسپت ماه

 که شد آور ياد بايد )زادخليل( اول فرد مورد در ؛ اند شده گرفته کاوش به که است غانستاناف جمھوری سئير زی احمد

 ھيچ آوردن دسته ب بدون را زادخليل موريتأم ۀمترقب غير اعالن چنين که است آن بر معتقد "خارجی سياست "ۀينشر

 نفر حال شامل حکم ھمين عين که قرارداد مترقبه غير تعجب حالت يک به طالبان جانب از نشينی عقب و انعطاف گونه

  *** . نمود اقدام الذکر فوق ناتيتعي به منتظره غير طوره ب که گردد می نيز )غنی( دومی
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 که کند می ھيچانی پر و شتابزده ديپلوماسی نوع يک از روايت و حکايت که افغانستان ۀبار در الذکر فوق نکات تذکار

 سال انتخاباتی کمپاين ھای رويداد ياده ب را انسان ، باشد می امريکا ۀمتحد تاياال جمھوری رئيس ترمپ دونالد ۀخاص

 يک حقيقت در که را جالبی حرف يک رمپت نالددو رقيب نکلنت يلریھ ھنگام آن در که اندازد می امريکا ٢٠١٦

 و انقسام برای است یا ينهگز يک اين . باشد می حسابی لحظه يک انتخابات اين "که گفت آورده زبان به بود پشبينی

  ." سست و لق ۀتوپخان يا و نيرومند و مستدام رھبری ميان ؛ اتحاد

 که است بوده اند گسيخته و سست آن جات پرزه که نظامی جنگی توپ يک با ترمپ ۀمقايس از نکلنت منظورخانم البته

  . کند می اصابت باشد تهخواس و بخواھد که ئیسو ھر به بگيرند نشان دقيق را ھدف که قدری ھر اگر

 و اجتماعی بحرانات در بايستی را ھيجانی ديپلوماسی يا و ھيجانی ھای سياست اين ھمگی ۀبرازند علت قلم اين نظر از

 هن ، بس و نمود جو و جست امريکا ۀمتحد اياالت خصوصه ب و کل صورته ب جھان داریه سرماي نظام اقتصادی

 با را خودش ،خودش ۀزد زنگ توپ ھمان مانند داریه سرماي ظامن است آن مصداق حرف اين درست و ، ترمپ تقصير

 است بورژوازی ليبرال ھای دموکراسی مريضی اعراض و عاليم از يکی اين و وردآ می در پا از لرزاننده تاب و تب

 نامه ب مريضی اين بلجيمی پژوھشگر "رنبروک وان ديويد" نامه ب نظام اين خود گاننويسند از يکتن قوله ب که

 و منحوس اثرات سفانهأمت که گردد می ياد Democratic Fatigue Syndrome يا و " دموکراتيک کسالتی اعراض"

  . دھيم نجات را خود بايستی آن شر از که است گرديده ما کشور و دامنگيرمردم اکنون آن نويس چتل کاپی

 نظر توافق برشمرديم که نکاتی با یخارج سياست ۀنشري ديدگاه با شما آيا ؛ انديشيد می چگونه شما که است اين مھم

  . سازيد شريک ما با را تان نظر و نقد ؛ خير يا و داريد

 پايان

 

 

  


