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سی آی ای ( )CIAدرا فغا نستا ن:احیا ویا با زگشت
به عملیا ت ققنوس
?

CIA in Afghanistan : operation phoenix Redux

عکاسی توسط Resolutes Support media/cc by 2-0

تیم ویا گروپ های عملیا تی (سی آی ای ) درافغانستان نه فقط درپیگیری از بازگشت
ویا یادآوری برنامه های عملیات ققنوس درویتنام ؛چوخه های مرگ درامریکایی مرکزی
وشکنجه های شیعیان وقتل وکشتار شبهه نظا میا ن در بغداد هستند بلکه این ها از این
قاعده مستثنی نیستند .سیا (سی آی ای) برحسب سرشت وکرکتر خود پیوسته تالش می
ورزد که با استفاده از خشونت های خشن ووحشیا نه ای توسط نیروهای دولتی بومی
(وطنی) تحت فرمان خود مردم را بینهم به فرقه های قومی تقسیم و به مخالفت ودرگیری
بکشا ند.وبه این ترتیب مردم محل را نیست ونابود و ورشکست سا زد.
نتایج ویا دستاورد های حاصله از عملیات های (سی آی ای) مطمیناً که همسان خواهد

بود مثل  :جنایات جنگی  ،قتل عام  ،شکنجه  ،وترور یا کشت و کشتا ر کل جامعه ویا
جمیعت اعم ازمردان  ،زنان وکود کان که درخا نه ها ی خودشان میشود و این امر خود
منجر به حما یت بیشتر از طالبان وتقویه جنگ وجدال درافغانستان میشود.لذا (سی آی
ای) باید از خود بپرسد که همچو عمل وکار را قب ً
ال درکجا انجام داده است ؟
این تشد د فعالیت های (سی آی ای) درافغانستان مناسب ودر وفق به تبلیغات وسیعتر
جنگ امریکا درجهان اسالم متعلق بخود ایاالت متحده امریکا میباشد  ،بعوض آنکه با
توجه به اعتراضات مردم مبنی برحل منازعات از راه مذاکرات ودرنها یت آن به تامین
صلح پرداخته شود.
از سوی دیگر مناطق تحت کنترول دولت پروکسی (دولت دست نشانده ) خودرا به
مناطق بزرگ و آزاد از آ تش سوزی تبد یل نمی کند  ،بلکه درعوض تالش میکند تا
جمیعت های بزرگ را که درتحت کنترول دولت نیست مجازات و تحت تعقیب وپیگرد
قراردهد .
تبلیغات ومبارزات انتخا با تی عرا ق در دره یا وادی فرات ورودخانه ای تیگری
()Tigrisمبارزاتکردها درغرب سوریه ومبارزات وتبلیغات عربستان سعودی وامارات
عربی دربرابر هوتیس ها( )Houtisدریمن  ،حمالت ویرانگریانه وخشونت آمیز علیه
جمیعت ها مردم ویرانی وتخریب زیر ساخت ها ی حیا تی ومسکن همراه با حمالت
کما ند وی شبانه که موجب ایجاد ترس ورعب در کل روستاها میشود همه وهمه
اعمالی اند که دراه باب مذاکره وتوافق به یک ثبات سیاسی ودسترسی به آشتی ملی
ومصالحه و تامین صلح سنگ اندازی و ایجاد موانع چیزی دیگری نیست که این خود
از جمله اهداف جنگ طلبان میباشد وایاالت متحده امریکا درکنار خطوط قومی وفرقه ای
؛ گروه های کل جمیعت را به میل سیا سیی خود درجهان اسالم تحت حمایه خود قرار
میدهد.
این برنامه (سی آی ای ) با استفاده ویا با بکارانداختن شبهه نظامیان افغانی برای انجام
حمالت فرماندهی اکثریت قریب به اتفاق راعلیه غیر نظامیان سروصورت میدهد وخود
امریکایی ها با استفاده ازتشد ید حمالت هوایی وتوپخا نه های شان علیه مردم افغانستان
درساحات تحت تسلط طالبان که اکثر نفوس آن مناطق پشتون ها میباشند نیست ونابود
میگردند .
بازهم هد ف از این کمپین ومبارزه رسیدن به توافق سیاسی ویا آشتی ملی ومصالحه
درافغانستان نیست بلکه به مردم وعمد تاً به پشتون ها ی روستا یی که از طا لبا ن
حمایت وپیشتیبا نی میکنند واز دولت فا سد و دست نشانده امریکا درکابل حمایت نمیکنند
از آنها انتقام گیری ودادن مجازات به آنها است وبس.
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