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٢٠١١جون ١٨

جنگ افغانستان بھ شکست می انجامد

ند کھ جنگ افغانستان بھ تحول نامطلوبی منجر یک رشتھ از وقایع در ماھھای گذشتھ این برداشت را تقویت نموده ا

ژنرال پتراوس. گشتھ است و راھکار اوباما، رئیس جمھور امریکا نسبت بھ افغانستان در حال بھ ھم ریختن است

پس از آنکھ راھکار ضد قیامش بھ ھیچ نتیجھ ای نرسید از فرط استیصال بھ راھکاری بھ ضد افغانستان روی آورده 

.است

کھ از انگلستان پخش می شود بھ تازگی دستجات نظامی امریکائی در " آی تی وی"ندی در کانال گزارش مست

افغانستان را نشان می داد کھ مردم را از خانھ ھای خود بیرون کرده و سپس منازل آنھا را بھ آتش می کشیدند تا 

گزارشات . یراندازی گسترش دھندمحلی برای پارک کردن موترھای خود ایجاد نموده یا بھ میدان دیدشان برای ت

داخلی امریکائیان از این نیز سخن می گویند کھ نیروھای امریکائی در افغانستان آنچنان دچار سرخوردگی گشتھ اند 

.کھ کودکان را یکی یکی گرفتھ و بی رحمانھ می کشند

و . ترھای ناتو بھ قتل رسیدندکودک افغان کھ در حال جمع آوری ھیزم بوده اند توسط ھلیکوپ٩در آغاز ماه مارچ، 

چند روز پیش از آن نیز ". آتش جنگ صورت گرفتھ استۀاشتباھی قلمداد کرد کھ در کور"این را دیگر نمی توان 

در حین حمالت ھوائی والیت کنرتن آنھا خردسال بودند در ٢٩غیرنظامی را کھ ٦٤پیمان ناتو فبروری١٧در 

مریکائیان در آمده و شدت بی اعتنائی است کھ کرزی بھ صورت علنی در مقابل اوضاع آنچنان بد شده ا. کشتھ بود

.آنھا بھ حقوق ملت افغانستان را بھ صراحت بیان کرده است

صورت سپر انسانی بھ قربانی ھ طالبان از مردم عادی بۀپیمان ناتو بھ حمالت ھوائی و استفادۀشدت اعتماد و تکی

.منجر گشتھ استشدن مردم افغانستان و خشم آنھا 

کار گرفتھ است می نویسند کھ افزایش نیروھای ھ بھ تازگی تحلیل گرانی کھ سازمان سیا در مطبوعات جھانی ب

پرسش و ۀژنرال پتراوس در یک جلس. ترازو را بھ زیان جنگجویان مخالفِ اشغال سنگین نموده استۀ مریکائی کفا

٢٠٠٥در بخش ھای عظیمی از کشور بھ دست طالبان از سال افتادن مناطقی"مریکا گفت اپاسخ در مقابل سنای 
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در واقع فتح مجدد مزبور مشکوک بوده و مشکالت اما ". متوقف گشتھ و حتّا در حال بازپس گیری می باشند

نفر از سربازان پیمان ناتو ٢٠٠تعداد ٢٠١١ماه آغاز سال ٥در عرض . نیروھای امپریالیستی فزونی می یابند

.کشتھ شده اند

ارده و اکثریت مردم را تحت نفوذ خویش دارند، بھ ویژه زطالبان در جنوب، نیروی مقاومت خویش را بھ نمایش گ

نیروی ضربتی آنھا ضعیف تر نشده و در ایام آتی احتماال فعالیت شورشی آنھا افزایش . ر خارج از مراکز شھرید

کوشش ھائی کھ برای . و این در حالی است کھ امنیت در سراسر افغانستان بھ سرعت کاھش می یابد. خواھد یافت

اد تفاھم صورت می گیرد، فقط بھ پیوستن شمار جلب افراد سابق طالبان توسط فعالیت ھای صلح طلبانھ و برای ایج

.منجر گشتھ است،بسیار اندکی کھ در خارج از افغانستان تغییر جبھھ داده اند

یاما . ساختھ استول قتل ھا و تجاوز بھ منازل مردم می باشند، افغانھا را بیگانھعملیات ھای واحدھای ویژه کھ مسؤ

روستائیان، "می باشد بھ تازگی اظھار داشتھ است Integrity Watchوالن دیده بان صداقت ترابی کھ از مسؤ

".مریکائیان را بھ خاطر کشتن پسرانشان کھ فقط در حال ساختن پل و یا جاده ای بوده اند، نمی بخشندا

مردم خواھان این می باشند کھ پیمان ناتو ھر چھ زودتر بھ خروج نیروھای % ٩٠اساس یکی از تحقیقات جدید ھب

ھ افزایش یافت% ٦٦حمالت انجام شده بھ نیروھای اشغالگر در سال گذشتھ بھ میزان . دام نمایداز افغانستان اقودخ

.شوده اندتازه ای را در شمال و غرب کشور کبھھ ھایاست و جنگندگان مخالفِ اشغال، ج

خود از افغانستان آغاز امسال بھ خروج نیروھایجونمریکا، اوباما قول داده است کھ در ااگرچھ رئیس جمھور 

میان آورده اند کھ برون رفت قابل مالحظھ ای صورت نخواھد ھ مریکائی سخن از این بانماید، برخی از مأمورین 

نفرات ٥٠٠٠٠مریکائی و انیروھای ٩٨٠٠٠مریکا بر این مبناست کھ در سال آینده اپیشنھاد وزارت دفاع . گرفت

.ندسایر کشورھا در افغانستان مستفر باش

بر . عھده گرفتن حفظ امنیت آموزش می دھد بسیار خنده آور استھ این بھانھ کھ پیمان ناتو نیروھای محلی را برای ب

از سربازان افغانی کھ ٢٧٠٠٠ول مراقبت از بازسازی افغانستان می باشد طبق یکی از گزارشات ژنرالی کھ مسؤ

این سیاست در ویتنام و عراق ناموفق بوده و در . دیک سوم ارتش این کشور باشد، ھمواره از خدمت غایب ان

.افغانستان نیز بھ شکست محکوم است

مریکا در افغانستان نیز از این امر اجنون . رودمی گویند ھر بار کھ تاریخ تکرار می شود، ھزینھ مربوطھ باال می

. مستثنی نبوده و شکست در این جنگ قابل جلوگیری نیست

٢٠١١جون١٦، برگرفتھ از تالکسکاال
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