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                                                                                             ن نستا هیا هوی جنگ در افغا                  

 The war in Afghanistan  is a Racket                                                                 

          

.                                                                                  میکند  تشد یددًا جنگ را درافغانستان  ایاالت متحده امریکا مجد        

شانزده سال قبل از امروز  ایاالت متحده امریکا   تصمیم  گرفت  که بخا طر برچیدن      

دولتی طالبان  بر افغانستان حمله و یورش  نما ید  و بعوض طالبان  وسقوط رژیم واقتدار 

با برنامه ای از قبل  طرح شده  خود گروه دیگری را در راس دولت افغانستان بر اریکه 

قدرت بنشا ند  که همین طور هم شد ولی از هنگامیکه  ایاالت متحده امریکا بر افغانستان 

ن را شکست دهد ، تال شها و زحما ت امریکا دراین یورش وحمله نموده است  تا طا لبا 

راستا کاماًل به هدر رفته ودراین مبارزه تا هنوز نا موفق  بوده ا ست و ما دامیکه امریکا 

مجد دًامجبوربه ترک افغانستان شد یعنی ازحضوربیشترنیروهای جنگی خود درافغانستان 

ن را در تحت تصرف های افغانستابخش ند و اکثربه قدرت بازگشتددًا کاست ، طالبان مج

می  کت  نظا ساخود آورده اند ولی هیچکس تا حال نخواسته ویا مایل نبوده که پلک را از

                                                                                                       . مزخرف  ومهمل  بیرون آورد 

از افغانستا ن هستند  وبخشی  قابل مالحظه ای ازمردم از آنها  حمایت طالبان بخشی      

میکنند ،هنگامیکه ایاالت متحده امریکا  به افغانستان حمله کرد درهمان وقت  جنگجویان  

را  به قد رت بازگرداند  این دقیقاً هما ن افرادی «  مجاهید ین» بی رحمانه وکاماًل فاسد 

بود  وبه همین ازبین بردن  وسقوط حا کمیت  آنها  ایجاد  شده  بودند  که طا لبا ن  برای

ن درحالیکه  لبا طادراولویت مبارزه خود قراردهند ، میتوانستند قد رت رادلیل بودکه آنها



ند   به مراقبت از امنیت محلی شد  گی  مذهبی سختگیرانه ای بودند موفق ر زند خواستا

                                                                      .ساالران را ازبین بردند سد  جنگ  وحکومت غیر قانونی  وفا

ن   نستا این خود قابل تعجب وحیرت است  که همین اکنون  بخش وسیعی از مردم افغا    

                                                     .رت  هستند د  طالبان به قد خواهان  بازگشت مجد

ایاالت متحده امریکا همین اکنون ازدولت وحکومت کاماًل فاسد  درکابل حمایت میکند      

وبواسطه همین پول است ن اعم ازاردو وپولیس معاش میدهد به نیروهای امنیتی افغانستا

که نیروهای امنینی در افغانستان  فعالیت ومبارزه مینمایند  که در صورت عدم پرداخت  

عاش ومخارج اصاًل نیروهای امنیتی حا ضر به ادامه مبا رزه نخواهند بود صریحاً قابل م

متحمل تلفات بیشتر گردیده  تذکر است  که نیروهای امنیتی کابل در طول حمالت طالبان 

 بخرچ   دند لذا به همین سبب است که از رویا روی با طالبان تا حدی  زیاد  تالشومیگر

( 06)از حسب گذارشات قابل دسترس همین اکنون طالبان بیشترت ، بهرصورداده میشود

فیصد  قلمرو افغانستان را درتحت تصرف خود دارند  و حکومت  افغانستان مدعی است  

که از نفوذ طا لبا ن درشهر ها ودرمراکز والیات کشور  جلوگیری به  عمل  آورده است 

ات را  در  افغا نستا ن   به تصرف خود یعنی که طالبان تا هنوز نتوانسته اند مرکز  والی

                                                                                                                                                          . در آورند 

د یافت ، دیر ویا زود  طالبان  واضح وآشکار است  که این روند  ادامه خواه اکنون        

دوباره به قدرت خواهند رسید  پس دراینصورت  تنها راه  حل منطقی این خواهد بود که 

با طالبان مذاکره  شود  وراه حلی دریافت گردد  وبه آنها اجازه داده شود  که درسا حا ت 

طه ای خود تحت تصرف خود  به حاکمیت خود   با تضمین  اینکه  به مردما ن تحت  سل

از طرف   آسیبی   آنصورت  میتوان گفت  که هیچ   ضرر نمیرسا نند  ادامه دهند  ودر

  .                                                                                                                            افغانستان  به سا یر نقاط جهان بوجود  نخواهد آمد

عنی ی اما درایاالت متحده امریکا هیچکس  حاضر به پذیرش همچو مسولیت نخواهد بود   

افغانستان  در زما نی که  با ز مجد دًا «  نادیده گرفتن »که چه کسی  میخواهد به خاطر 

ن نهم سپتمبر دیگر اتفاق اگربفتد متهم شود که این خود بعید به نظر میرسد؟  رویداد همسا

بنا براین این  خود میتواند یک  معضله ای با شد وآن اینکه  هرزما نی  که  طا لبا ن بر 

های امنیتی افغانستان در جبهات جنگ برتری حاصل کنند و درآنوقت ایاالت متحده نیرو

.                                                                                              امریکا  مجد دًا نیروهای اضا فی به افغانستان ارسا ل نماید 

تا خیر درپا سخ به ارسا ل  نیروی نظا می بیشتر  به  ریس جمهور دونالد ترومپ  با     

افغانستان  اختیا ر کا مل را  به وزیر  دفاع  ا یا ال ت متحده  امریکا  داد   تا  جنگ را 

دونالد ترومپ    نه درافغا نستا ن  با اعزام نیروهای اضا فی  دوام دهد؛ اکنون جنرالها ؛

در افغانستان  از کسی  اشتبا ه سر زده   پس چه کسی  مسول سرزنش  است  اگر چیزی

                                                                                                 . باشد  اما ارتش  هیچ ایده ای در مورد  افغانستان  ندارد 



ه شد که  پرسید  امریکافاع ایاالت متحده  وزیر د از عیه کنگره  دیروز درجلسه ای استما

                                               در افغانستان  یعنی  چه ؟                                                                                                     « برنده اصلی »

یعنی اعزام ) ایده  که این: رپاسخ  گفت د  (ماتیس)  متحده امریکا  وزیر دفاع ایاالت      

سطح است که  خشونت  در یک بخشیدن  به کاهشنا  هما (سربا زان اضافی به افغانستان

امریکایی ومتحدان   یروهاینری  وکمک   ستیا د با ن  نستا افغاتوسط نیروهای  دولتی  

خواهد   پیاده شا ن ن  ن افغا یا رت های جنگی همتا وفرا گیری مها  در آموزش  امریکا

  آنچه که  تحویل اطالعات  و   آوری در فراهم   یکجا نیروها  باهم  این   هنیک شد آنچنا

نام گذاشته است در  «  high-end capability=ن  یا توان باال ی  پا»  به آن( ما تیس)

نتیجه ای  که این :گفتو فه نموده های ممکنه هوایی نیروهای خا ص اضات اشاره به عملیا

که دولت افغانستان    نیست  اما وضیعتی«  عصر کشمکشها وزدوخوردهای مکرراست»

                                                                                                     .   ر  مواجهه نخواهد شد  ات مرگبا ید دیگر با تهد

که  در آن دولت پروکسی  است « رامی های مکرر دوران نا»پیروزی درافغانستان       

مفهومی ندارد  بلکه   معنی  این البته  هیچ است کهبطورمداوم درمعرض خطر« نیابتی»

نی  دریک  تا زماکه   ستراتیژی  ؛  است ستراتیژی   اتخاذ  یا و «برگزاری » این یک 

ن  رهبرد  لبا طا  که  ید دراینصورت  شایی باقی خواهد ماند  که  کارا  کلی رچوب چها

نما ید   ستراتیژی «برگزاری  »اقدام به تغیر خواهند داد ویا که یک بازیگر جدید خودرا 

                                                                                                .و به مشکل موجوده افغانستان نقطه ای پا یا نی گذارد

که طالبان «  دولت اسالمی»نی اکنون وجود دارد یعنی  ید از نوع افغا زیگرجد این با    

توره  –را  از مجتمع مغاره های  توره بوره درنزدیکی مرز با پاکستان  به  بیرون راند 

بورا  که یک زمانی  منطقه ای عقب نشینی رهبر القاعده اوساما بن الدن بود که در سال 

                                                                                                           .  مورد حمله نیروهای هوایی امریکا قرار گرفت ( 7/7665)

                                                       
B-1B lancer  فروند هواپیما یی امریکایی درحال بمب( 72)از بمب گذاری هوایی 

                                                       ”USAF“منبع (  7665)گذاری برفراز توره بوره در افغانستان طی سال 

در افغانستان است ؟چنین به نظر ( ISKP)اما چه کسی  پشت سر دولت اسالمی خراسان 



میرسد  که بیشتر جنگجویان آن  طا لبا ن پیشین هستند  که از افغا نستا ن وپاکستا ن قباًل 

ن  درمناطق قبا یلی  به عملیات های گسترده  رانده شده اند  بویژه زمانیکه اردوی پاکستا

پرداخت  وتعدا ازطا لبا ن از روی مجبوریت از پناه گاهای خود خارج شد ند  اما اکنون 

یک پرسش جاندار بوجود می آید و آن اینکه این جنگجویان را  چی کسی از  نظر ما لی 

                                                                    چه است ؟؟؟ وتجهیزاتی کمک ومعا ونت مینما ید و خواسته ای  آن حما یت گر

                                                                                                                                      !ند  ا پاسخ این پرسش را رسماً هیچ کس نمید    

اشغال افغانستان توسط ایاالت متحده امریکا  به یک منبع خوب  درآمد برای جنگ          

طر ارسال کاال ها  به والیات  ازاینکه ایاالت متحده امریکا بخا تبدیل شده است   ساالران

غیر آن قافله د که درویا بجا های دیگر اجبارًا باید برای جنگ ساالران محلی پول بپرداز

مات  یکه مقا مجرد  به لذا   وکاروان کاال ها تحت حمله این جنگ ساالران قرار میگیرد

امریکایی برای  این جنگ ساالران  پول پرداخت  آنوقت است که این جنگ ساالران ویا 

پولی  که  دولت  افغانستان  از ایاالت  .یند روان با ز مینما طالبان  راه را برای عبور کا

بد ست می آورد وابسته به ادامه اشغا ل ایاالت متحد ه امریکا ا ست ، واز متحده امریکا 

سوی هم  هیچکس در رده های طبقه حا کم  افغا نستا ن  عالقه ای  به پا یا ن این جنگ 

فرسا یشی ندارد  حکومت درکا بل   تقریباً  هرچیزی  را برای  حفظ  منا بع ما لی خود 

                                                                                                                 .دراختیا ر دارد

درافغانستان ( داعش  = ISIS)دلیل ممکنه ایجاد دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه    

میرسد  که هم همین است ، از سوی دیگر اکنون درکا بل  این  ترس ورعب   بمالحظه 

ایاالت متحده امریکا  دیر ویا زود درمذاکره با طا لبا ن  از راه مصا لحه  وسا زش  راه 

بریرون رفت  خودرا از افغا نستا ن  پیدا خواهد کرد و افغا نستا ن را ترک خواهد  گفت  

                                                            . لذا  الزم پنداشته میشود  که یک دلیل جدید برای ادامه جنگ  درافغانستان سراغ گردد 

بنا براین  شگفت آور نیست  ازاینکه سرویس های مخفی اطالعاتی  افغانستان ،اداره       

درافغا نستا ن بود  واولین جنگجویان داعشی ها  ( ISIS)اولین پیشتیبان ( NDS)ملی امنیت

در والیت ننگرها رمستقرشد ند واز طرف  اداره امنیت  پناهنده درپاکستا ن بودند که بعداً 

                                                                                              . ملی برای آنها دستمزد پرداخته میشد

  «اسالم گروه لشکر ال »دوسیه ویا پرونده این ستیزه جویان  شناخته شده  تحت نا م      

                                                                                                         . در یک خانه واقع در والیت ننگرهار  بدست می آیدمنگل باغ تحت رهبری 

با این   حسب  گفته های بزرگا ن با نفوذ قبیله ای  در  کمک  به  برقراری  ارتباط        

جنگجویا ن مهما ن که اکنون آنها را درمنا طق قبا یلی  دراختیا ردارند ، دولت افغانستان  

                                                                                                                                                  . امید وار است  که از آنها د رمقا بل دولت  پا کستا ن استفاده نما ید

ن  جنگجویا ؛ اداره امنیت  ملی  تالش کرده اند  تا حضور نیروهای اطالعاتی افغانستان 

سوی هم  ز  ود  نکنند ا نی را درننگرهار  تنها  به لشکر  ال اسالم از خیبر محد کستا پا



ت   د وبتی کوت  شها ونا زیا ن   آچین  اولسوالیدی   بزرگان  قبیله ای  وباشندگان عا

به جناح های   متعلق     همندوم   از اجنسی های  اوراکزی جنگجویان  این   میدهند  که

ذر گشت وگرهار آزادنه گمختلف  تروریزم هستند  واجازه دارند که در سراسر والیت نن

دولتی تحت مدوا   شفاخانه های ن بدون کدام قیودات در ران شا زخمی ها وبیما ؛نمایند  

                                                                                                                           . یرندگقرار می

لذا  کسا نی از زمره همین  مهما نا ن  بودند   که بعدًا  سا زما نی را  بطور  رسمی      

درتحت  نا م   دولت  اسالمی  خراسا ن  درننگرها ر اعالم نمودندوبخشی عمده ازهمین 

سربازان  مستقر در والیت ننگرهارخودرادر سا زما ن اعالم شده  ثبت نا م کرده  واین 

                                                                                                               . یج وسعت دادندسا زما ن را به تتدر

درافغا نستا ن  همچنان  توسط خدمات (  ISIS)تا هنوز مشخص  نیست  که  آیا  گروه    

ر گفته میشود که اسلحه ومهمات  دولتی افغانستان کنترول میشود ویا نه ؟ اما درحال حاض

جنگی آنها از پاکستان  تهیه میشود  اما چیزیکه روشن است  اینست  که این شرکت کنند 

گان جدید  درجنگ ابتدا  توسط دولت افغانستان  حمایت   می شد ند   و درحا ل حا ضر  

لی   ماپولی و  وجریان های امریکا    متحده ایاالت   دالیل دلبستگی  برای ادامه اشتغال

عین حال  رسانه ها  میتوانند  گرافیک های ترسناک  واز سوی هم در.شی از آن است  نا

وقدیمی خودرا از مجتمع مغاره های توره بوره به استفاده گیرند واوراق تبلیغاتی خودرا  

                                                                                                                                            . بفروش رسانند

جنگ درافغا نستا ن  دیگر از جمله اهداف واقعی نیست  این گروه ویا گروهای دیگر      

افراطی ورادیکا ل در افغا نستا ن وجود داشت ووجود خواهد داشت  ولی  این جنگ  به 

کمک میکند  که مقا ما ت ذ یصالح   امریکا  ادعای  بودجه ارتش ایاالت متحده امریکا  

بیشتر نظامی وتبلیغا تی را از کنگره امریکا  بنما یند  واز سوی   هم  این  جنگ  برای  

افغانستان  کمک میکند که آنها (اشرارومجاهیدین کنونی)مقا ما ت دولتی  جنگ ساالران 

د  وآنچه  را که دولت افغا نستا ن وایاالت کننرجیب های خودرا  از سرازیر شد ن پول پ  

متحده امریکا نمیخواهد ویا در اجندای کا ر شان شا مل نیست   بهبودی  وضیعت  مردم 

                                                                                                 . افغانستان است وبس 

اکنون جنگ درافغانستان  تبدیل  به خودآزاری  معجزه آسا و آیس کریم مخروطی شده    

است واین حاالت بد بختا نه با آمدن ریس جمهور جد ید امریکا و آمد ن روسا ی جمهور 

                       .                                                                امریکا درآینده ها نیز دوام خواهد داشت 
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