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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 
  اسكوبارپيپ: ندهينوس

 ھمكار پورتال: مترجم
١٠/١١/٢٠٠٩ 

 

 ورد آی ماديه  را بگوني افتادن در كابل، ساريگ
 

 ناکبتي و ھدھنده  تكانيورشورج بوش  جۀصرف ھشت سال قبل بو د كه ادار.  كندي نمريي ھا ھرگز تغزي چیبعض

 حالت ناگوار  یايبا ماندن در كابل كه گو.   طالبان و القاعده را درھم شكندیوريرا بر افغانستان آغاز كرد تا در ت

  "افغانستان" كلمات  دھد؛ي  افسانه ادامه مكي به ارتكاب ما اوباۀ ادار" ابحارء ماورای احتمالاتيعمل" است، گونيسا

   . جمله استعمال نخواھد شدكي ھرگز در "ليت"و  

 مار شي رقص جنرال ھاست ـ  نماۀ  كھنشي نماشود،ي می كمرنگ واشنگتن بازی در داالن ھاكهيزي چعوض،ه ب

 ی ملتي جنرال متقاعد جم جونز مشار امنز،ي درستی مولن لوكي مای شباھت دارد به  كارروائگزديكه دم خود را م

اوباما " مطبوعات كه یلي بر آن ،   نوع گزارشات  تحلديمز.    در افغانستانرتبهيرد عال مك كرستل  میو ستانل

و   امانپور بزرگمنش ھم در پوھنتون جورج واشنگتن نظرات  :  افتهي   توسعه "؟ِسحر خودرا از دست داده است

   .كندي می كلنتن را جمع آوری دفاع و ھلرري وزتسي گۀ پا افتادشيپ

 نطاق حكومت كي.  جونز به مك كرستل گفت كه خاموش شو. خواھدي مشتري بی قوا۴٠٠٠٠ حاال ني كرستل ھممك

 اوباما و مك كرستل ني خشمناك در كوپنھاگن بی  بود كه از تالقی منبعگانهي كه نخواست اسمش فاش گردد، هيبرتان

شمول سرعت ه ختن جنگ ب سای افغانستآنھا موافقه كردند كه ضرورت ا" نطاق گفت كه نيا.  پرده برداشت

 ." ردي ضد شورش ناتو قرار گی افغان در مركز سعسي آموزش اردو و پولدنيبخش

 ثي ضد شورش  منحیدور مشه  بشي ھمدي به ارتباط  افغانستان اتخاذ نماستي اومابا بای چه ستراتژنكهي بر ابحث

  از وحشث ی راحت طلب كه  شبانيجنگجو.    افسانه استكي خود ني كه اخوردي دور م" در عراقتيموفق" كي

  در ء اجراۀ  ضد شورش را به مرحلني عتواندي  كه ناتو مكنندي مانيدر ھندوكش فرار خواھند كرد، با افتخار ب

 ی نزدش براني غرب كه انتخابات اتي با حمای توسط دستگاه كرزی انتخاباتیبكاري فرشيري از پذكهيآورده در حال

   .ورزندي مء اباشود،ي معلوم مبيع
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 یبعض.   انجام دادتنامي در وكهي بسازد، طور"یافغان" جنگ را ستي باكاي كه امركنندي مناقشه مني عده متخصصكي

 كه كابل در حال داردي  اظھار می ملتيجونز مشاور امن.  ھا ھراس دارند كه كابل به نفع طالبان سقوط خواھد كرد

پس .   مانده اندی القاعده در افغانستان باقی ھای نفر جھاد١٠٠  و  كمتر ازگردند،يطالبان بر نم.  ستيسقوط ن

  عسكر مافوق بشر كه مك كرستل تقاضا نموده، ۴٠٠٠٠  چرا  به   ست؟ي جنگ چلي كه دلشوديال مطرح مؤس

 ضرورت است؟

 هيمال دالر به وني بل٢٢٨ جنگ در افغانستان تا كنون  ،ی ملتي اولوۀ پروژیوي اجراري جو كومرفورد مدبرحسب

 نظر ريجنگ ز.   بوده است٢٠٠٩ صرف  در سال وني  بل۶٠٫٢مصرف جنگ .   تمام شده استكايدھندگان امر

 شيكومر فورد پ.    دالر در ماه بودوني بل٣٫۵ نظر بوش ري كه سال گذشته زشودي دالر در ماه تمام موني بل۵اوباما 

 ٢٢٨ كه شودياو متذكر م.  دي دالر خواھد رسونيلي تركي كه مصارف جنگ در افغانستان و عراق به كندي مینيب

 تعجب یجا( یكائي امرني محصلی برایونورستي دالر معادل است به ھشت صد ھزار سكالرشب چھار ساله ونيبل

 حاال به سنگاپور دي دالر افغانستان را باوني بل٢٢٨ كه ستي   قابل ذكر ن).ديجويكا سبقت مي از امرني كه چستين

 .كردي مليتبد

 مانند گوربچف كه ی راه حلستي كه اوباما باكندي استدالل  ماركريوي در ندي جدیكاي امرۀسسؤ كول از مفيست  

 ی شوروی قوایجي خروج تدریگوربچف ستراتژ.  ابدي و اردو در محاصره بود، بتبوروي در پولرانيتوسط سختگ

 . گرفتشي در پ١٩٨٠ ۀرا از افغانستان در اواخر دھ

 گرچه كه یحت.   گذارند مانند گوربچف عمل كندی است كه معتقد بود كه جنرال ھا اوباما را مانهني فكر خوشبنيا

 اھانت تنامي شان در وانينيشيپ( به جنگ ضد شورش بروند یودالي فۀ جامعكي كه چطور در داننديجنرال ھا خود نم

دست آورند و آنھا را ه  جنوب شرق ب را در جنوب وون چطور قلب و ذھن مردم پشتدانندي گرچه كه نمیحت.  )شدند

 دهي  ناد" افپك" ۀي افغانھا را نسبت به پاكستان و فرضقي گرچه كه آنھا سوء اعتماد عمیو حت.  از طلبان دور كنند

 ه كخواھديپنتاگون م.   القاعده را در داخل پاكستان بكوبندی جنرال ھا آرزو دارند  كه پناگاه ھایبعض.  رنديگيم

 شھر مھم پاكستان را كي بمباران كيوپلوتي ججينتا.   نابود كندتهي در منطق كولوتي پی باراتيسط ططالبان را تو

  .ديتوانيتصور كرده م

 ني رقص جنرال ھا و مامورۀ جا صحنني انتخاب او چه است؟ دری اوباما مانند گوربچف  عمل نكند،  راه ھااگر

 و انتقام نهي را  با كی  عسكر اضاف۴٠٠٠٠ ی خارجه آرزوريوزمولن و مك كرستل با كلنتن .  شوديوابسته معلوم م

 ی ممكن تقاضاتسيگ.   را داردیاسي  مفاد سنيشتري به ھرچه ككندي میابيپتروس از باال نظاره كرده و ارز.  دارند

 اني جمھور، حامسي معاون رئدنيجونز و جوزف با.    قبل او را مقرر نمود،  رد كندیمك كرستل را كه چند

   . صعود جنگ قرار خواھند گرفتهي علكاي نفوس امرتي مانند اكثرديوباما در كانگرس، و  قصر سفا

، اومابا  جنگ و   انتخابات ۴٠٠٠٠ ی كه بدون عدد جادوئدنيگويجنرال ھا م.  بازنده استتي موقعكي در اوباما

 ساختن  جنگ ی و افغانء قواشي افزا كهنديگويدوستان اوباما م.  سفسطه استكي ني ــ كه ابازدي  را م٢٠١٢سال 

 صورت اوباما ھمچنان در نيدر.   خواھد بودست آن سرانجام شكۀجي ساختن جنگ است كه نتیتناميمعادل به و

   .ً خواھد باخت ــ الكن نه لزوما٢٠١٢سال 



www.afgazad.com                                                                                afgazad@gmail.com   3

.   كشور نشده استني  در افغانستان در مطبوعات ا)پنتاگون( كاي بودن  امری واقعلي در مورد  دلی اشاره انيكمتر

 ني و چهي روسیعني كي ستراتژبي رقی بر  كشور ھای و احاطه و جاسوس  نفت گازۀ  از  لولتي حمای اصلليدل

    .است

 به ھرج هي پرخرج بوده و به ھر حال شباري از اوباما بخواھد كه انجام دھد، بسی نظامعي را سكتور صناكهيزي چھر

    . خواھد بود)ستان(و مرج 

 


