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   تاب ماندن ده سال ديگر را دارد؟امريکاآيا 
 

انی حو پنھان نيست که امريکا گرفتار ببرای ھيچ کس پت  سر آغاز .  باشدو نظامی میران اقتصادی، سياسی، جھ

ط و ۀ در واقع زادامريکاران ھا و معضالت فعلی حتمام ب  تجاوز و اشغال افغانستان و عراق با اتخاذ سياست ھای غل

ه امريکامصارف جنگی .  می باشدامريکاکار ه ناب  در افغانستان و عراق کمر اقتصاد آن کشور را شکست و منجر ب

ا ببحراناز آغاز .  شدامريکاک ھای  اقتصادی جھانی و ورشکسته شدن بانبحران شتر از ھشت محال ه  ت ون بي لي

زرگ امريکائی ا کار و موقعيت اقتصادی خوب خود را از دست دادند حتی بعضی خانواده ھا در شھر ھای ب  امريک

ی بتشکل دسته جمعی دست به خودکشی زدند که در مطبوعاه ب انی و داخل يده  جھ شر رس ای . ن ين ترتيب آق ه ھم ب

صارف جنگ در اوب ول آن را وقف م داخت و پ ق ان ه تعوي ا را ب ر مصرف ناس ی پ ی و تحقيق ای علم ه ھ ا برنام ام

  .افغانستان و عراق نمود

ده  اديروز جنرال پيترئيوس درمصاحبه ای اظھار داشت شايد تا ده سال آين ودامريک د و اذعان نم ستان بمان ،  در افغان

ه تماشای روئیان کند است گو دست يابی به پيشرفت آنقدر در افغانستکه يدئي ب ا سادر. دن علف نشسته باش  یالؤينج

 تاب ماندن تا ده سال ديگر در افغانستان را دارد با مدنظر گرفتن موقعيت داخلی و خارجی امريکا آيا :مطرح ميشود

ستامريکا؟ جواب آشکار است نخير، امريکافعلی  دن در افغان ا مان تن دارد ت رای رف سيار ب ل ب را ت. ان دالي ا چ د أام کي

اه دارد ه سرنوشت امريکاخوب . برای ماندن ميکند و دوست دارد چرخ پر مصرف جنگ را در چرخش نگ  حال ب

دن و خارج شدن  ا مان ود ام روس در افغانستان گرفتار شده است، ھمانطوريکه برای روسيه اشغال افغانستان سھل ب

د ه  نيز افغانستان بيشتر شبيه لقمه بيکاامراز افغانستان کار نھايت مشکل و کمر شکن برای  گلون بند مانده را می مان

  . يد آکه نه ته ميرود و نه بر می

رال ه ب ارات جن ائیھر صورت اظھ ای امريک ا واقعيت ھ ارات ب ات جنگی را دارد و ھمچو اظھ ه تبليغ شتر جنب  بي

رو ھای ه خيلی ب.  افغانستان سازگاری نداردۀمشھود و محسوس جامع تن ني ا رف دن و ي ر بگويم مان ود اگ جا خواھد ب

ان دارد سلمان افغ ردم م روز . بيگانه بستگی به مقاومت ملی م اام ری را از دست داده است امريک صميم گي درت ت  ق
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تن ت. انتخاب سالم  نمايد) يعنی رفتن و يا ماندن(بيشتر سعی ميکند بين بد و بدتر  م رف ه ھ دن و ن دأاما نه مان ه مين کنن

  .  در منطقه و جھان نيستامريکامنافع 

ان . آنچه آشکار است خروج نيرو ھای بيگانه از افغانستان می باشد م پيم رين ھ وی ت رين و ق بعد از خروج نزديک ت

ستان .  تاب ماندن در ين کشور فقر زده و غريب را نداردامريکا يعنی انگلستان از افغانستان مطمئنا امريکا دقيقا انگل

رده است و از سھای مقاومت در سراسر افغانستان گو ھايش را زمانی مطرح ميکند که دامنه خروج نير دا ک ترش پي

دًجانب ديگر جنگ نھايتا رين سطحش می باش اال ت ابقه و در ب ی س .  شديد شده است و تلفات جانی نيرو ھای بيگانه ب

خ( وخی تلخ جا و شه  بيشتر به ادعای نابامريکائیدر چنين زمانی اظھارات جنرال  رای ) جوک تل ه ب ه ن د ک می مان

ل عساکر خارجی، نه برای قصر سفيد و دان قاب ان چن ستھ نه ھم برای جھاني ات در . ضم ني د حي جنگ موجود رون

ی امريکامنطقه را مختل نموده است، اقتصاد اروپا در نتيجه تصاميم جنگ طلبانه  ده است حت  شديد ترين آسيب را دي

د از گذشت چن ابحراندين سال امروز بع م ممالک خورد و کوچک اروپ وز ھ صادی ھن ه ئی اقت  يکی پس ديگر ب

ا رين روز ئیروکود اقتصادی گرفتار ميشوند اگر حمايت کشور ھای بزرگ اروپ ن ممالک سخت ت ا اي د مطمئن  نباش

  .ھای شان را ميگذرانند

ر می باشد بامريکائیحصائيه ھای دقيق منابع معتبر مصرف ساالنه ھر عسکر ابر اساس  ون دال شتر از يک ميلي . ي

خوب .  ميليون دالر مصرف در افغانستان داردان تنھا از بابت مصارف عساکرش ساالنه بيشتر از ھزارامريکايعنی 

 خروج قطعی ئی حد اکثر نياز به دو سال زمان دارد تا تصميم نھاامريکا جنرال پيترئيوس بگذريم ئیاگر از گذافه گو

  . غير قابل تحمل استامريکابيشتر از دو سال افغانستان کنونی برای . داز افغانستان بگيرامی عساکرش را و تم

  

 


