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:افغانستان   

غير نظاميان را بکشيد --اگر دشمن ناپديد شد    
 

سوا دھار و ول ان در قن ر نظامي ه مرگ غي د ( لی مارج وان صفت, )ھلمن ذکار حي  از انهيک ت
الھای  ا و س اه ھ ا در م رار است افغانھ ه ق ظ پرداخت قيمت سنگينی است ک رای حف ده ب آين

  بپردازند, ول ادامۀ يک جنگ بيھوده و ناحق در اين کشور می باشندؤآبروی کسانيکه مس
 

ايش از  د يک نم ت ھلمن ۀ والي سوالی مارج اتو در ول ی ن اجم فعل ات در تھ م تلف م ک ا رق اتی ب جنگ ( عملي
  است تا طالبان را از ساحه دور سازند) سودمند 

 
  پس اين جنگ از قبل پيروز بوده است, اگر شما قرار باشد تا اخبار پخش شده را بپذيريد

 
وده است داف نظامی ب ه اھ د ھرگون وگيری از رش غ در جل صد تبلي ه ق واره ب ه ھم ه حمل ی ک ارک , از وقت ب

ويس اوباما و  د ن وری در خط داخل شده و منحيث يک تن ًگوردن براون يقينا از آنچه مطبوعات به طور ف
  رسند خواھند شدخ, برای اخبار مطبوعاتی ناتو عمل نموده اند

 
د سوالی مارجۀ ھلمن ستقر در ول ا جنگجوی طالب م شتر از صد ھ ه بي ل از آنکه , حقيقت طوری است ک قب

اتو آغاز شودتھاجم عظيم و مشتری جلب کننده  د, ای ن د شده ان را آن, از ساحه ناپدي م احمق  زي در ھ ا آنق  ھ
   رو به رو شوند, نفری در روی زمين١۵٠٠٠ نيستند تا در مقابل سنگين ترين نيروی مجھز
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ای ميمانند که  بيشتر به فير ھای نامنظم و بيھوده, ھا می نگريم بسياری از آنچه را که ما در پردۀ تلويزيون
تا از آنھا در سرخط خبر ھا در اوقات , خالی جھت تھيه ای فلم در کمره ھای مطبوعات فير شدهدر فضای 

 شام استفاده شوند
 

د  ات نکرده بودن داد کمی از دشمنان مالق ا تع دگان ب اما دو روز بيشتر از اين جنگ نگذشته بود و حمله کنن
ن ١٢که يک حملۀ راکتی به قصد کشتن طالبان انجام شد و باعث قتل  نج ت ه پ د ک ان گردي ر نظامي ن از غي  ت

د آن شکيل ميدادن ال ت ا را اطف ه دور . ھ سير جنگ ب ستقر در محل از م راد ملکی م ود اف رار ب ه ق در حاليک
  بمانند

 
مگر , ندارد) استقرارو اعمار مجدد , پاکسازی( تھاجم مارجه ھيچ فرقی با ساير عمليات ھای ناتو تحت نام 

اد عساکر بيشتر بوده و از مطبوعات به وجه بيشتری جھت پخش خبر استفاده شده اينکه در اين عمليات تعد
  است

 
ات  از ساير جنگ ن عملي ه چرا اي دارد ک ی وجود ن اوت باشد ھيچ دليل ا متف ه طور , ھ ان ب در حاليکه طالب

ام عمليات تحت ن, کتيکی ساحه را ترک گفته و از قبل منتظر فرصتی اند تا بعد از آنکه عمليات نھايت بازات
ه اشغال  ای ديگری از مقاومت   شان از ساحه رفته و در کدام نقطههمشترک ختم شده و مطبوعات ھمرا علي

  دوباره به ساحه بر گشته و در منطقه نفوذ نمايند, خارجی مصروف جنگ شوند
 

دارد ميپ ۀيگانه دليلی که نظاميان اشغالگر به ادام دًجنگی که اصال پيروزی در قبال ن دی , ردازن آرزو و امي
ا ) جنگ ناچار(است تا راه فراری از  د ت راااوباما و براون به دست آي درت غرب را ب ار ق ه عتب اجم ب ی تھ

  ون دوباره حاصل نمايندساير ممالک به طور مص
 

ات مارجه زمانيکه مطبوعات مصروف گزارش د ابی ھای عملي دبھی از کامي يک عمل ديگری از , ودن
ا  آن. ی ناتو جان باختندئن پنج غير نظامی در اثر حملۀ ھوار واليت قندھار رخ داد که در آکشتار جمعی د ھ

دۀ آی ی.متھم شده بودند که گويا اين افراد سالح انفجار کنن د.اي ه . دی را جاسازی می نمودن ه حادث ن واقع اي
ه خاطر میتأسف بار ديگر ه ب ين منطق ه در آن يک گرو  ماه اگست را در ھم انی آورد ک ان زم پ از دھقان

  کشته شدند که مصروف بارزنی بادرنگ در الری بودند و ھمان بادرنگھا با مھمات اشتباه شده بودند
 

رار انهدھار و مارجه يک تذکار حيوان صفتمرگ غير نظاميان در قن ه ق  از پرداخت قيمت سنگينی است ک
سانيکه روی ک احق ؤ مساست افغانھا در ماه ھا و سالھای آينده برای حفظ آب وده و ن ۀ يک جنگ بيھ ول ادام

  بپردازند, در اين کشور می باشند


