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Last  to die  in Afghanistan: US  Marines Back  to Helmand                    

     

                                                                                
لمند  متحده امریکا  باردیگر دروالیت ه نفر از تفنگداران  دریایی ایاالت( 033)درحدود 

میزبان  باالتر از ( 9302) و  (9332)  بین  ل های سا  طی  ن نستا ند ؛ افغا مستقر شد

تالش های   علیرغم  بود  که درهلمند ت متحده امریکاان دریایی  ایاالتفنگدار( 93333)

والیت  در   را   امنیت  مواجه به شکست شد وهرگز نتوانست  کهبوضوح همه جانبه  

                                                                                        .مین نماید نده  ونصب شده خود درپایتخت  کشور کابل تا ست نشا هلمند  برای رژیم د

ختم وپایان با اخرین  استقرار نیروهای امریکایی  درافغانستان  که بعد از تصمیم به        

گرفت    صورت ( 9302)درسال « جنگ افغانستان »در «  عملیات های جنگی »دادن  

خارجی ایاالت  ست  له واطراف  سیا هاین  واقیعت ها  یکی بعد ازدیگری  در  بعدًا چند

تن  در تضاد بود درمعرض گمتحده امریکا که بطور مستقیم با روایت های  سیاسی واشن

                                                                                                              .گرفت نمایش قرار 

                                                                   :تمام نشده است گجن
سا ل  تا  به همین  اکنون  ( 01)با اعضای ایتالف خود ازمد ت  ایاالت متحده امریکا     

برعالوه ازاشغال افغا نستا ن ؛ درگیر درجنگ ما نده  اند وتا هنوز نتوانسته اند که جنگ 

که نه تنها  کدام دستاورد   به د ستا وردهای آنهاچه رسد را دراین سرزمین پا یا ن دهند ،



بخش های  والیات  افغانستان   اکثر   قابل تمجید  بلکهکدام موفقیت  هونچشمگیری دارند 

از کنترول رژیم دست نشانده امریکا خارج و تحت  کنترول  مخا لفین دولت قرار گرفته 

است ، تاجایکه حتی آنها یکه درتحت کنترول رژیم کا بل با قی مانده اند شد یدًا اعتراض 

که هیچ چشم اندازی  بر ختم جنگ  دیده خودرا نسبت بی امنی علیه دولت ابراز میدارند  

                                                                                                                                        . نمیشود 

مشتری  جنگجویان مقاوم  ویا مخالفین دولت افغانستان دربرابر اشغال  امریکا ورژیم     

شبکه های دورتر درخا رج از   یت  امریکا د ست به تا سیس ودست نشا نده ء تحت حما

متحده  امریکا  به آنجا  نتواند برسند  ایاالت  های مرزهای افغا نستا ن زده اند که نیروی

پیوسته در تالش  آنند  تا  روند آغاز شده عملی صلح  ودر کنار آن همسا یگا ن افغانستان

وه هایی مانند طالبان  وجناح های د یگر با دولت افغانستان را  مواجهه به شکست بین گر

سا زند وقبایل را دراین منطقه  از رسید ن به ثبا ت دراز مد ت برها نند  و ایاالت متحده 

امریکا را در  این  راستا  پیوسته  سفا رش داده اند  تا به ا یجا د وحفظ یک نظام سیاسی 

                                                                                                          . خرچ دهد مصنوعی تالش ب

به فراموشی سپرده شده است ؛ پیمانکاران ( ملت سا زی)تالش های مبنی برسا خت       

درتالش وفعالیت هستند  خارجی وسازمانهای غیر دولتی  همه وهمه  به دنبال سود وبهره 

وهیچکس  و یا هیچ  یک مقا م  در داخل  افغا نستا ن هیچ عالقمندی واقعی بخاطراعمار 

                                                                                                              .وسازند گی این کشور از خود نشان  نمیدهند
افغان نیز   وتقویه نیروهای نظامیش وزحمت برای ساخت نو  حکومت های محلی تال   

چونکه  ساخت وساز همچو حکومت های محلی  با اهداف   ،مواجهه به شکست بوده است

وآن  شد ن نمیبا ایاالت متحده امریکا وبا آرمان های واقعی مردم امریکا  سازگار  وهمسا

ش ساخت و سا ز نسخه ای  حکومتداری از نو  خود اینکه  امریکایی  ها خود درپی تال

                                                                                                                                 . میبا شند 

امریکا  به  تفنگداران دریایی ایاالت متحده» یمز دریک مقا له تحت عنوان  نیویارک تا   

والیت هلمند افغانستان  برای اجرای یک ما موریت  سپرده شده  که آنها  فکر میکنند که 

وضیعت موریت  نمود ند ودرراستای این ما این ماموریت رابسرخواهند رسا ند با زگشت

                            :                                               کنونی  والیت هلمند را چنین  توضیح میدهد

یت هلمند تالش  بخرچ خواهند این تفنگداران دریایی امریکا  دربازگشت خود به وال»     

دفا   ازمرکز  والیت هلمند  آموزش نظامی پولیس افغانستان را بخاطر وداد تا سربازان 

اکنون  طالبان   فارغ از دشواریها نخواهد بود  چونکه  همیندهند  که البته این ماموریت 

اولسوالی هلمند رادرتحت تصرف خوددارند  ودرپی ( 02)کنترول هقت اولسوالی ازجمله

آن اند تا پنج اولسوالی دیگراین والیت را نیزتحت کنترول خود دراورند دولت افغانستان  

 ست دارند  این موضو  را  هلمند را کاماًل بد تا حال تنها  کنترول  دو اولسوالی  مربوط 

                         .«مقامات  رسمی  دولت افغانستان طی یک نشست خبری  ارایه نمود 



رها و نحوه کار وماموریت تفنگداران دریایی امریکا معمواًل این چنین است  که شه       

زد لفین دولت  آزاد میسا نی از تصرف مخا با یک هجوم ناگهانواحی  یا اولسوالی ها را 

که آزآن شهرها ونواحی  به تصرف آورده  بیرون میشوند  آن ساحا ت دوباره و بمجرد ی

بدست مخا لفین مسلح  سقوط میکند این همان نو   ما موریتی است که سیا ست خا رجی 

امریکا به آن ازمد ت ها قبل آشنای دارد  واین نو  ما موریت ها را با ر با ر امریکا در 

وپیوسته تالش ورزیده که اراده سیا سی خودرا برمردم  جنوب شرقی آسیا انجام داده است

                                                                                                                                                                      . ویتنام تحمیل نما ید 

از آن  مردم   بعد یت امر درویتنام به یک شکست مفتضح مواجهه شد و امریکا درنها     

ترس ورعب  بیش از عواقب    ؛ند  شد خود   آینده  سرنوشت وملت ویتنام  قادر به تعین 

ین سان   شت وبد ا ذگبجا ثیرات خودرا درسراسر قاره آسیا  یک ویتنام کمونسیت تا دایجا

ه آسیا درتحت نفوذوکنترول اتحادجماهیر شوروی  وکشورهای  شامل درقار ااکثر  ملت ه

 اییکته ومشوره لف  د نه  مخا م  سرسختا رفتند  اما مردم ویتناگوچین کمونیست قرار 

                                                  .یی بودند لف مهاجمان فرانسوی وامریکا نطوریکه مخا ان خود بودند هماگی همسا

                                                                                                                .  نداشته است تفاوتی از آن  کدام  ن نیز هیچ نستا اچنا نچه افغ

                                                                                   :هیچ ربطی با تروریزم نداشت  گجن

مبارزه با   ونیت  اراده  ن تحت نستا افغا ز تهاجم  بر اساس وبنیاد تمامی واصلی آغا    

در  شهرنیویا رک ، (  9330)سپتمبر سال ( 00)تروریزم بود وآنهم مبتنی بر حمله در 

نفر  زندگی ( 0333)که دراثراین حمله تروریستی نزدیک بهوپنسلوانیا  واشنگتن دی سی

القاعده   نمودن  سرزنش خودرا ازدست دادند وکشته شدند وامریکا بخاطر انتقامجوی  و

که درافغا نستا ن مستقر بود   اسامه بن الدنیعنی  زمان تروریستی  ورهبر ارشد آن  سا

 . برافغا نستا ن  حمله وتجا وز نمود 

                                       

                                                                                                         
ان گردش مینماید   همچو که ایاالت متحده بگفته ای بعضی ها  زمان وقتاً فوقتاً چن        

امریکاراوامیدارد که عملیات های چند نظامی خودرا علیه القاعده ویا در تحت نام القاعده   

اجرا نما ید وبد ین اسا س بیمورد هم نیست  ازاینکه مجد دًا تفنگداران دریا یی خودرا به 
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ود نشا نی از تالش های  ایاالت متحده والیت هلمند افغانستان  اعزام مینما ید  که این  خ

ف  شد  یعنی هد امریکا درآینده بخا طر  حفظ وکنترول بردولت های آسیای مرکزی میبا

                                                             . شد سترسی به تسلط  بر کشورهای آسیای مرکزی میبا د پیدا کردن اصلی  امریکا

درواقع مقا له نزدیک  به ذکر بیش از یک هزار واژه نشر شده دردرداخل نیویارک       

تایمز همه وهمه درمورد بازگشت تفنگداران دریایی ایاالت متحده امریکا به والیت هلمند  

مختص شده درحالیکه  دراین مقاله یک کلمه ویا یک واژه درمورد القاعده وتروریزم به 

                                                                             .ن تماس گرفته نشده است نظرنمی آید واصاًل روی آ

عمدتاً  که تروریست های اصلی وواقعی از جمله القاعده سف دراینجا است  جای بسا تا  

ح ص درسوریه  تسلی بطور خا او  بفرمان  گوش  ین  متحد و توسط ایاالت متحده امریکا 

یت ها  کمک  از  حما  ل پهلوی  اشکا داده میشود  ودر آنها آموزش  وتجهیز میشوند  به 

مالی وپولی نیز میشوند وبخاطر تغیر رژیم درد مشق  جنگ های نوبتی را تقویه مینمایند  

                                                                . که اکنون از هیچ کسی پنهان وپوشیده  باقی نما نده است 

می آید  که ایاالت متحده امریکا چنین به نظر سیاست خارجیویا وجهه مشترک  خرجم   

باالی  کشورها   منطقه  سی خودرا  در واشنگتن با اراده ومیل خود  میخواهد  اراده سیا

زیم را در یتحمیل نماید  وترورنه  کننده ترین بهابشکل ش«  تروریزم »متی با  در پیشخد

ست خارجی خود  مورد استفاده  برای انجام  سیا یصریحاً بعنوان ابزارزمان های دیگر 

                                                                                                                          . قراردهد 

                                                                                              :امریکا ورژیم دست نشانده ای ناخواسته ای آن 

با  تاکید چنین   له منتشره در روزنا مه نیویارک ـ تا یمز ن این مقا یا دراخر ویا درپا    

                                                                                                                                             :ازعان شده است 

فنگداران  دریا یی   ایاالت  متحده امریکا  اما بزرگترین مسا بقه  و چلنج   برای  ت»     

د  دروالیت هلمند کمک به نیروهای امنیتی افغان  بخا طر بد ست آوردن  ونگهداری مجد 

فرستاده سابق  ریس «  رمانقه»؛عبدالجبارازدست رفته در آن والیت میبا شد قلمروهای 

ست خبری  گفت مسول عملیات ها  دروالیت هلمند طی یک نش«  غنی»اشرف  جمهور 

مردم هلمند از مد ت های طوالنی درجنب   نیروهای  افغا ن  بودند  اما  هربا ری که   : 

دولت ونیروهای امنیتی افغان شکست خورده اند  توسط جمیعت غیرنظامی بوده  ازاینکه 

دولت ایشا ن را  وقتاً فوقتاً به  د شمن  بیرحم رها کرده است  او در ادامه  صحبت  خود  

افزود که این انتظار باید برده شود  که  نیروهای   امنیتی  افغان  باید با تالش همه جانبه 

                                                                                                          .در پی اعتماد دوباره مردم جد وجهد نمایند 

او در ادامه صحبت خود یاداور میشود  که بین نیروهای امنیتی افغان ومردم محلی          

هیچوگونه تماس  صورت نمیگیرد  وازهمین جهت است که مردم به وعده های نیروهای 

امنیتی  افغا ن  قطعاً  باور  واعتماد  ندارند  وآن  اینکه  این نیروهای امنیتی افغان اکثرًا 



باقی می ما نند  وهرگز از پا یگاه های خود خارج نمیشوند وبا مردم درپایگاه های خود  

                                                                                                  .محل به تما س نمی آیند 

که مشکل عمده  نه فقط طالبان  هستند  بلکه دستور کار   حال کاماًل روشن شده است      

درخارج از  ن  و نستا افغا  در داخل  والیت هلمند  بلکه ایاالت متحده امریکا  نه تنها در

.                                                                          افغانستان ناقص ومشکل قابل مالحظه است 

نظم  سیاسی مختص  تحمیل یک   امریکا  بغرض  آن بدین مفهوم  که ایاالت متحدهو      

ولو به قیمت صلح ، وثبات وامنیت  مت خود است  که بتواند حتی بخود  درتالش ودر خد

درکل منطقه این سیاره تمام شود منا فع اجتماعی وسیا سی واقتصا دی خو درا  برآورده 

 اجتماعی و اقتصادی خود  -فع سیاسی   مین منا ا بخاطر تایا بعباره ساده  امریک –سازد 

                                                                                      حتی در صد د تامین صلح وثبا ت وامنیت درهیچ  نقطه ازجهان نیز نمیباشد 

   

امریکا دروالیت هلمند نفر از تفنگداران دریایی ایاالت متحده ( 033)مستقر شدن       

ر  امریکا یکبا جنگ طلبان همچو وحی ویا الهامی  میتواند باشد  مبنی بر اینکهافغانستان 

 ن  بدن  شا  واز دست دادن   اعضای  زندگی ات دیگر این سربازان را  مواجه به  خطر

ف مهم وتحقق اجندای جیوپولیتیک جدید به ازمایش قرار میدهد  دهطر تامین  بخامحضاً 

                                                                   . بدون آنکه  منافع مردم امریکا ومردم افغانستان  را درنظر داشته باشند 

نتوانست  با اشغال  امننیت ملی خودطر باال بردن  فت که  امریکا  بخاگبوضح میتوان     

طوالنی  پرهزینه افغانستان دستاوردی داشته باشد واشغال افغانستان خود  ضعف وعدم 

ثبات تاکتیکی وستراتیژیکی وبی عرضگی جیوپولیتیک وافشای حرص وطمع  خطرناک 

وکوتاه نظری  سیا ست  خارجی امریکارا  نشان داد واصاًل دانسته نشد که منطق  اینقدر 

مد ت بخاطر تحقق وپیاده سا زی  برنامه های ایاالت متحده امریکا در چه مصارف دراز

                                                                                                              ؟نهفته بود 

ت متحده امریکا درچند تفنگداران دریایی خود ایاال( 93333)درصورتیکه با حضور      

هلمند افغانستان  نتوانست   دروالیت«  ناتو»یت بیدرغ نیروهای  با وجود حماسال گذشته 

چطور  قادر خواهد شد تفنگداران دریایی خود ( 033)این را تامین نماید  پس  با ت ثبا 



 چنین بر می آید از وضع  –که دراین والیت جنگ زده صلح ومصونیت را تامین نماید 

 جنگ ویتنام میباشد  وآن اینکه سیاکه حاالت کنونی درافغانستان همسا ن  مراحل اخیر 

( مرگ اخرین )دریا یی را به  تفنگداران  تعداد  این   امریکا  متحده ایاالت  ست گذاران

هرچندی که در  ( اصرفه جوی  درچهره)طر   به افغانستان تعین نموده اند وآنهم بخا

( صرفه جویی درچهره ها )  که  تنها نه   درافغانستان شده   یرسا ل سپ( 01)طول 

مبد ل ساختند   ومردم  را  از دهشت  صورت نگرفت بلکه افغانستان را به یک مخروبه 

                                                                               . وترور وخشونت نتوانستند در اما ن  حفظ نمایند 
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