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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  Von Knut Mellenthin - کونوت ميلنتين: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  از برگردان
  ٢٠١۶ جون ١٣

  

   نداردیتا مدت ھای مديدی پايان
  . را توسعه می دھد"موريتأم"وظايف و  ساخته را در افغانستان متوقف ناتو کاھش نيرو ھای نظامی

  
Foto: Josh Smith/Reuters 

ی که اجازه نبود تا ئکه اين خبر ذريعۀ رسانه ھا به نشر سپرده شود ، به روز پنجشنبه گذشته، يک سخنگو قبل از اين

  :نامش تذکر داده شود موضوع را آشکار نمود که

اين تصميم را که ممکن است بارک اوباما .  موريت عساکر خود را در افغانستان توسعه بدھدأواھد مدولت امريکا می خ

  . اعالم داشت در پيوند با سخنرانی جمعه اش باشد، با امضای دستور نامۀ جديد مأموريت 

 ھمراھی  ھا خوردنيرو ھای رزمی افغانستان را در زد و" متعارف" به صورتنيروی نظامی امريکا بايد در آينده ھم

تصميم باعث خواھد به احتمال زياد اين .  محلی مجاز بود"ويژهواحد ھای "تا حال فقط در عملياتھای  در حالی که کنند

از قوای زمينی " حفاظت" زيادتر جھت حمايت و  ،زمان فعلی با گذشته و  مقايسه درقوای ھوائی امريکا در آينده تا  شد

  .به کار گرفته شود
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قوای نظامی در منطقه می تواند از ھمين لحظه ھمچنان اقدامات مشترک به ھمراھی  نيرو ھای عادی افغان سرپرست 

اين يک تصور ذھنی . ستراتيژی نتايج مطلوب در ميدان جنگ  بار بياوردکه اين  ، در صورتیرا روی دست گيرد

 .سای خود اعتماد کنندؤوانند به ر اکثر مقامات تصميم گيرنده می ت،انعطاف پذيری است، که در آخرين بيان

 قوای امريکا در افغانستان ديگر در عمليات جنگی شرکت نداشتند، ٢٠١۴از آخر سال که گويا قرار ادعای قبلی اوباما، 

 اشتراک کنندگان قوای نظامی  ۀدر جمل. منسوخ قرار داده می شودو  غير قابل باور ،بنا بر تصميم جديد رئيس جمھور

يک جنگ غير " مبارزه عليه ترور" است، که تحت عنوان " ويژهقوای"اعضای تن از  ٢٩٠٠امريکا ھم ايالت متحدۀ 

داده در زمينۀ اقدامات و سبک کار آنھا به ندرت معلومات . برندمی قابل کنترول را که خارج از ساختار ناتواست، پيش 

 ..می شود

چنانچه  . می کنندکرده و  شرکت ھادر جنگھم مين حاال عالوه بر آن عساکر امريکائی  به خصوص در اوضاع متشنج ھ

ھجوم طالبان به شھر قندور که واقع در شمال افغانستان است،  عليه  جھت دفاع ٢٠١۵تمبر پعمليات نظامی آنھا در س

  .  ًکامال واضح بود

الت ھوائی خدمت  جھت پيشبرد حمی متحدۀ امريکا می تواند ھر لحظه به عنوان محرکعموريت قوای زمينی اضالأم

ارتباط دارد به " استثناء"ًاز قرار معلوم ظاھرا حمالت ھوائی فقط در مواقع مخصوص اجازه است، الکن اين . کند

  .محافظت عساکر خود شان

که جنگ عليه اعضای سازمان  از ماه جنوری سال جاری عمليات قوای ھوائی امريکا در افغانستان در صورتی

، شدن مأموريتھای عملياتیدر سه ماه اول بعد از آزاد . باشد، به طور معمول مجاز است" دولت اسالمی"تروريستی 

 .معطوف بودند" ای اس"ً ظاھرا اين حمالت عليه ھر چند، ه اس حمله ھوائی صورت گرفت٨٠ الی ٧٠

 که از ١٢.٨٠٠ به قوای خارجی در افغانستان" حمايت قاطع"موريت أدر زمان فعلی نظر به اعالن رسمی در حيطۀ م

تذکار يافتيعنی ً ديگرعساکر امريکائی برای مقصدی که قبال ٢٩٠٠. ، می رسد می باشدئی آن از امريکا۶.٩٠٠جمله 

ًجمعا تعداد عساکر امريکائی در افغانستان . انجام می دھندرا " عليه ترور" آنھا مأموريت جنگ زيرانيستند حمايت قاطع 

  .می رسدتن  ٩.٨٠٠به 

ه اين فقط يک گوش.  نفر تقليل می دھد۵.۵٠٠ اعالم نمود، که اين تعداد را در آخر سال جاری به ٢٠١۵در خزان اوباما 

صد چند شماری از    تمام قوای نظامی امريکا به غير از٢٠١۶ تا آخر سال   از وعده ھای قبلی بود که وی گفته بودای

  از افغانستان خارج می شوند ، نندعسکری که جھت حفاظت سفارت امريکا در کابل باقی می ما

را تقليل ندھند، " حمايت قاطع " و تعداد افراد عمليات نيروتاسای نظامی کشور ھای ناتو فيصله کردند ؤدر ماه می ر

مبتنی بر "و " انعطاف پذير"ًبايد بعدا  در بارۀ تعداد تقليل قواء. ی بمانندق ھمچنان با٢٠١٧الکن به موقعيت فعلی در سال 

  .که شرايط اجازه بدھد، تصميم گرفته شود  در صورتیآنھم " طشراي

 

  :افزودۀ مترجم
تا جائی که از مطالعۀ تاريخ تھاجم جنايتکارانۀ اضالع متحدۀ امريکا و شرکاء بر افغانستان بر می آيد، اين نه اولين 

دھند و به يقين نه آخرين بار آن باريست که آنھا بدون اذعان به شکست ستراتيژيک، ستراتيژی نظامی شان را تغيير می 
  .خواھد ماند

چه تاريخ اين يک و نيم دھه اشغال به ما نشان می دھد، که قصر سفيد و شرکاء که در اول اعالم نموده بودند، برای 
نھا بدون آ نفره نيازمند اند، ھمه شاھد بوديم که ٣٠٠٠ الی ٢۵٠٠انجام مأموريت ھای شان صرف به يک نيروی 
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 ھزار سرباز  و به ده ھا ھزار ١۵٠شکست ستراتيژيک شان، تعداد اشغالگران را در کشور ما به بيش از  به اعتراف
نيروی اجير و مزدوران شکارچی انسان افزايش دادند، جوی ھائی از خون جاری ساختند، ھست و نيست ميھن ما را به 

.  دست از پای درازتر فرار را برقرار ترجيح دادندبھانۀ مبارزه با تروريزم به يغما برده نابود نمودند، مگر سرانجام
آنھا در اين تاالب است  باز ھم آمادگی دارند تا برای بار چندم بخت شان را بيازمايند، آنچه مسلم ءاينبار با تجديد قوا

 ،مذھبی ارتجاع در مبارزه عليهخون تا زمانی در زنجير خواھند ماند، که خلق افغانستان به مثابۀ يک پيکر واحد، 
  .در اين نبرد دورانساز پيش نمايدرا ، پايش  و استعمار امپرياليستیعوامل استعمار

ھمان طوری که در گذشته بار بار تاريخ ثابت نموده، در چنان شرايطی باز ھم تاريخ شاھد خواھد شد، که ھيچ يک از 
 بيرون نخواھد کشيد، بلکه به جود آورده اند،اين تغييرات در ستراتيژی نظامی، نه تنھا آنھا را از تاالب خونی که به و

  .مانند اسالف جنايتکار و تجاوزگر شان، ھمه را در آن تاالب خون غرق خواھد نمود
 .م. ن

 

 
 


