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  وها درافغانستان وعراقوضیعت واقعی نیر      

The Real Status of Forces in Afghanistan and Iraq                                

  طوالنی  یعنی  ن نستا ل جنگ درافغا سیزده سابعد از: 4102 -اکتوبر شش

نتوانست  درین   ، دولت ایاالت متحده امریکا ترین جنگ درتاریخ ایاالت متحده امریکا 

ن پول های  بدست آورد، افغانستان  پرهرج ومرج  بیدون سرازیر شد موفقیت را جنگ 

ت الایا .کامل قراردارد. در پرتگاه سقوط حتمی هر لحظه  سرشار ایاالت متحده امریکا 

.                                                             پذیرد متحده امریکا درین جنګ شکست خورده ولی شکست خودرا نمی 

نیروهای جنگی  «  4111»ایاالت متحده امریکا درین جنگ  سیزده ساله بیشتر از        

زنده گی  مه   مردم عا و  ملکی  افغان های«  41111»خودرا ازدست داده  وبیشتر از 

با درنظرداشت یک مطالعه ای تحقیقی  که .  اند خودرا ازدست داده ومحکوم بمرگ شده

مصارف   صورت گرفت (Harvard)سال گذشته توسط  پژوهشگران پوهنتون هارورد 

وشش   بصورت کل  بین  چهار ویا وجهه مالی این جنگ طوالنی  درعراق وافغانستان  

جهه به  هیچ  وبناً میتوان چنین  ابراز نظر کرد که   .گذارش داد شده است  تریلیون دالر

تحت اشغا ل ضرورت  آن دیده نه میشد که  باالی  افغانستان تجاوزصورت مگیرفت ویا 

.                                                    هرگز نداشتخود چونکه   این تجاوز اصالً موفقیت ودستا ورد با.میگرفقرار

چه باید بکند ؟ ایا ایاالت متحده « اوباما»یه این شکست مفتضح  اداره  پس در تحت سا   

ایا امریکا این اماده گی را دارد  ؟   خودرا می پذیرد  امریکا  درین جنگ اشتباه وخطای

که تمام نیروهای باقیمانده اش را ازافغانستان اخراج   ویا این تصمیم را اتخاذ نموده است 

ازاین   بیشتر موجود افغانستان را نماید ودیگر نمیخواهد  ویا خواهان آن نیست که وضع 

هما نطوریکه تما می برنامه های   !وخیم ودرهم وبرهم  سازد ؟ جواب ساده است که نی

دولت بخاطر تحقق برنامه ، دولت ایاالت متحده امریکا  از قبل طرح ریزی شده میبا شد 

عمل نپوشد ویا برنامه ها جامه زمانیکه از هیچ نوع تالش دریغ نمی نماید وتا  های خود 

د ستا وردی برنامه ریزی شده  قبالً   برنامه های میباشد طبقکه خواست این دولت  آنچه

ن  ند این دولت با صرف منابع بیشترهمااز آن کسب نه نمای ویا نتیجه مطلوب نداشه باشد 

مد ت  وهرکز متوجه اشتبا هات خود نمی شود  ، ل می نماید ، را دنبا اش سیاست  قبلی

تا اینکه   به همه اشکار شددرجنگ  درافغانستان توام با شکست مطلق گذشته سال  (01)



ند وآن نمود امضا   امنیتی را  بالخره دولت ایاالت متحده امریکا با افغانستان موافقتنامه

دیگر به ادامه جنگ درین  ت ده سال  مد برای نظامی امریکا  که نیروهای  بدین معنی 

                                                             . سرزمین  باید حضورداشته باشند 

با   قانوناً    متحده  امریکا   التایا  می نظا مهای  جزوتا که سربا زان و یا میدانند  همه 

یکا وافغانستا ن صورت  گرفته درنظرداشت  توافقنامه ایکه  بین دولت ایاالت متحده  امر

امریکا چونکه    خارج میگردیدند درختم همین سا ل از افغانستان تحت اشغال  باید  بود 

 ریس « کرزی » می اش در افغانستان با  حامد  نتوانست به ارتباط حضور نیروهای نظا

نه تنها   رزیقبلی افغانستان  توافقنامه ای امنیتی را به امضا رساند یعنی حامد کجمهور 

ات ایاال  رت پیوسته حضور نظامی نیروهایکه این توافقنامه را توشیح نکرد بلکه  بصو

تی که  دا انتقا  قرارداد  ن  مورد انتقاد سخت و مکرر خود  نستاا متحده امریکا را درافغ

 ایاالت لهذا    .گردید   بیشتر وگسترده تر هنوزهرچه (  اوباما)در تحت رهیری واداره  

ز مبرم  نیا  ن افغانستا متحده امریکا به ایجاد ویا گماریدن  یک  دولت  دست نشانده در

      .                                                                                          به تن کردعمل داشت که این خواسته امریکا جامه 

ست  ریا  انتخابات  ارتباط به   بین المللی  نماینده(  Eric Margolis) ولیسایریک مارگ

ندید مورد نظر   کا: زد میسا ن  خاطر نشا  درین تازه گی ها  چنین  جمهوری افغانستان 

بود    توسط دولت ایاالت متحدا امریکا بصورت کاماْل محتاطانه ازقبل تعین وانتخاب شده

یعنی ...   بزرګ ترین ومحبوب ترین  حزب در افغانستان: اویعنی مارګولیس می افزاید 

طالبان را  تحت نام وعنوان ترویست ها درانتخابات گذشته وفعلی راه ندادند که به کاندید 

                     .                                        مورد نظر خود رای دهند یعنی  آنها را حذ ف نمودند 

سربازان  وحضوربه ارتباط وضیعت وموقیعت سرانجام حکومت ایاالت متحده امریکا     

  .               وتوافقنامه ای  دست یازید درافغانستان  به دریافت سند  (4142)تا سال  خود

الزم به یاد اوری است وآن اینکه  امریکا درجنگ عراق نیز شکست خورد   نیوکان       

ملزم می شمارد مبنی برخروج سربازان امریکا ازعراق را«اوباما»های امریکایی اداره 

شی دولت عراق گردید   که این خود  که خروج نیروهای امریکایی از عراق سبب پروپا

وملزم   مالمت ،شود  تلقی میتواند( Revisionism) یکی ازبدترین نوغ تجدید نظر طلبی

                                                            .بجا نمودند  می امریکا را در عراق جا م نحست  نیروهای نظا آنهای اند که درقد

درحالیکه ریس جمهور اوباما  حتی در نظر نداشت  که نیروهای نظامی اش را ازعراق 

خارج نماید  اوتالش بخرچ داد تا با حکومت نورالماکی  مبنی برحضور سربازان امریکا 

درعراق  مذاکره نماید وموافقت دولت عراق  را بدست  آورد  ولی نورالمالکی از همچو 

« اوباما »با اداره  توافقنامه مبنی برامنیت سربازان امریکایی شانه خا لی کرد ونخواست

واکنش ایاالت متحده امریکا مبنی بر عدم توشیح توافقنامه  با نماید همچو سند را توشیح 

امریکا  خواست اورا ازمقام اش برکنار سازد ولو اګردرانتخابات آینده موفق ویا انتخاب 



                                                                                                                      .ګرددمیهم 

حفظ ونگهداری  نیروهای امریکایی درعراق هر گز قادر نمی بود  که مانع این وضع     

نارام فعلی میشد  وانهم با استدالل ساده که حضور خود نیروهای  ایاالت  متحده امریکا 

 گرچه ایاالت متحده امریکا به بها نه ای. در وهله اول باعث نارامی موجود گردیده است

دست زد     اقدامات عاجل علیه نیروهای القاعده ودیگر افراطی های اسالمی به    چندی

ایا الت متحده   اینکه  وآن  که این نباید باعث ما یه  تعجب  طراحان وپالنگذاران گردد

از روش خشن   (القاعده ودیگر افراطیون)  گروپ   امریکا بمنظور  حفظ ونگهداری

صدام حسین استفده   بعمل آورد همانطوریکه اکنون درافغانستان همان ترک ونقش را 

                                                                                                                [  .بکار میبرد

 بود نه نموده یاالت متحده امریکا تهاجمهرگز باالی ا( 4110)دولت طالبان درسال       

اما  ایاالت  متحده  امریکا در .  بلکه این حمله وتهاجم را به اصطالح القاعده نموده بود 

درآورد  کیسکه  گمان بیجا وخطا  رهبر  عراق صدام را ازپاوبنا به  شک (4111)سال 

چنین   فلهذا  ،  ال بودوجد  علیه القاعده ودیگر گروهای افراطی اسالمی  بیرحم درجنگ

درافغانستان  مصروف    که  ما آنرا فرض نمایم ه آنطوریک   میتوان دریافت  که القاعده

که قبل از تجاوز   جنگ اندویا به مقابل  آنها مبارزه میشود همان گروپ وسازمانی است 

اسالمی    دیگر افراطی  باالی عراق  عرض اندام نموده بودند ویا با  سا یر گروپ های

حاالنکه حکومت ما یعنی ایاالت متحده امریکا تا همین . بیرحم   بوجود آورده شده بودند 

نیاموحته که  تجاوز واشغال  را ه حل نیست  وهرگز نمیتواند که منا زعه  وپرابلم  اکنون

را حل نماید؟ وهرگز وضعیت ویا  موقعیت  نیروها  را  با این  توافقنامه ای  امنیتی  که 

.                                                 درافغانستان به امضا رسید نمیتواند تغیر دهد  یعنی کدام تغیر بنیادی با خود ندارد

 باتقدیم درودها  ------------------------------------------------------


