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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

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
  Political سياسی

  
  جف ھوبر : نويسنده
  ھمکار پورتال: مترجم

  
  !ئيد بگو"نه"فقط به مک کرستل 

 
ً اصال مطرح عساکر برای اوباما موضوع اخراج .  معلوم نميشود کسی تعمق نمايد که چرا ما در افغانستان قوا داريم

  :ھا را آموختانده باشدچيز بعضی به ما درس ھای ھشت سالۀ درھم و برھم بايست .  نيست

ضد شورش وجود "  موفقيت آميز"عمليات نام ه چيزی ب.   در مبارزه با تروريزم استوسيله قوای نظامی بدترين 

  .  ندارد

با حمله بر عراق و .  آن به آنجا يورش برديمبدترين اشتباه در عراق صورت گرفت که به منظور انھدام رھبری 

وضعيت را درست حصار برآيند و ما ھر گز قادر نخواھيم شد که برکناری حسين، ما گذاشتيم که يک خيل پشک ھا از 

  .  نمائيم

اشغال   يک کشور را بھترين راه اينست که نبايد .  فاتحين در طول تاريخ چه را دانسته اندما ضرورت داريم که بياموزيم 

ور ده ما در يک کشور قدم گذاشته و کسانی را ب.  بدورانداخته و طرز عمل را معکوس کرديمما تاريخ جنگ را .  نمود

عروسک ھای خود را داخل نموده و بندل ھای پول را به نحوی ما .  می اندازيم که ميدانند امور را چطور پيش ببرند

  .  سوی ھر کس پرتاب ميکنيم برای اينکه بر ما و دلقک ھای ما فير نکننده برشوه 

بھترين راه که .  بھترين راه که خارجيان بر ما فير نکنند اينست که عساکر خود را در کشور ھای شان داخل نکنيم

 وارد کنيم تا وظيفه خود را تا بر ما فير نمايند، اينست که بر ادارۀ امنيت داخلی فشار آمده خارجيان را نگذاريم اينجا 

   .ا می شناختند اتفاق نمی افتاد اگر ادارات مربوطه وظايف خود ر١١سپتامبر .   نمايندءاجرا

، استفاده از قوای نظامی توسط امريکای تفوق طلب از نگاه سوق الجيشی.  وقت آن رسيده که عساکر خود را برگردانيم

  .يک پيشنھاد شکست خورده است

بھترين کاری که کرده ميتوانيم .  کاھش يابددر نزديکترين فرصت  افغانستان در يم که بگذاريم کشمکش ما نياز دار

  .در آن قسمت جھان وجود دارد با ھم تصفيه کننداينست که بگذاريم قوای سياسی که 



www.afgazad.com                                                                                    afgazad@gmail.com 2

 يا اينکه در قصابی ازھم بپاشد،پا ھای شان  ما ضرورت نداريم که بچه ھای ديگر را بفرستيم که کشته شوند يا اينکه 

  .سر برنده زجر برا در مردم بيگناه سھم گيريم که تا بقيه عمر خود 

  . ترک دھيمما نيار داريم که اين ديوانگی را ھمين حاال 

  

  
  
  

 


