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  کابل-اکمل 
  ٢٠١٨ اکتوبر ١۴

  

  افغانستان اشغالی، جنگ ارتجاعی امريکای جنايتکار در
  د ھفده ساله ش

ھای تجارتی جھانی، اين  و در پی فروريزی برج» تروريزم جنگ عليه« امريکا به بھانۀ ٢٠٠١ اکتوبر سال ٧به تاريخ 

 از زمان يلغار امريکای جنايتکار تاکنون در. از زمين و ھوا بر افغانستان حمله کند را حق خود دانست که با ھمپيمانانش

حدود يک تريليون  ھزار کشته، صد ھا ھزار زخمی و چيزی در) ٢٠٠(جنگ ارتجاعی افغانستان نزديک به دوصد 

 نابود نگرديده و »تروريزم« دالر به مصرف رسيده است؛ اما واقعيت اينجاست که نه تنھا) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

و اعالن » پير خرفت«بلکه پس از به قدرت رسيدن ترمپ  ھيچ اميدی به پايان جنگ وحشيانۀ جاری ديده نمی شود،

 افغانستان و کشور ھای جنوب آسيا اين جنگ گسترش يافته که تروريزم به اشکال جديد آن ستراتيژی جديد امريکا برای

جنايتکاری به نام محقق از  که بی بيشتر از ھر زمانی قدرتمند گرديده تا جائیاز جمله داعش ظھور نموده و وحوش طال

  . برداشته استدرصد خاک افغانستان نيز پرده ٧٠نفوذ طالب به بيشتر از 

ديزاين نموده بود و يکی از مھم ترين بخش ھای آن را ايجاد  ی خود رائستراتيژی آسياامريکای جنايتکار که دھه ھا قبل 

 داد، به ھيچ وجه قصد پايان دادن به جنگ ارتجاعی انداختن بر خاک افغانستان تشکيل می  نظامی و شکمپايگاه ھای

ھزينۀ صد ھا . می پاشد خاک بر چشم جھانيان» صلح« نمودن برنامه ھای مسخرۀ ملیعجاری را ندارد و ھر روز با 

ساختۀ دست سازمان » تروريزم« برای نابودی ی نهئامريکا ميليارد دالر و ريختن خون ھزاران عسکر خالکوبی شده ای

    .ستراتيژيک آسيا می باشدمصرف رسيده بلکه برای تدوام حضور در اين منطقۀ  ھای جاسوسی امريکا و شرکاء به

اريک پرنس، بنيان گذار شرکت . افتاده است ًاخيرا طرح خصوصی سازی جنگ امريکا در افغانستان سر زبان ھا

بايد به ھمان ستراتيژی جنگی خود برگردد که در اوايل حمالت  امريکا«گويد که  می Blackwater یئامنيتی امريکا

وی می افزايد که در آن زمان فقط چند تن از عساکر قوای » . اتخاذ نموده بود٢٠٠١ ی باالی طالبان در سالئھوا

 نيروی ١۵.٠٠٠حال با  ن معنی کهبه اي. ی محدود توانست طالبان را از افغانستان برانندئسيا و نيروی ھوا خاص،

اين چنين اظھار . يک واليت را از طالبان بگيرد  نيروی ناتو نمی تواند٨.٠٠٠ نيروی قراردادی و ٣٠.٠٠٠ی، ئامريکا

 امپرياليست ھا تداوم اين جنگ است نه خاتمۀ آن و نبايد انتظار داشت که درنده ھای نظر ھا بيانگر آن است که ھدف

   .ی صلح شده و به اين کشور جنگ زده صلح می آورنداشغالگر فرشته ھا

ين رتبه و بيشتر ميان رتبه به ئ اسيران، طالبان پاۀجمل از. ، بسياری از طالبان کشته و اسير شدند٢٠٠١در عمليات سال 

پناه  ورھا منتقل شدند، ولی طالبان سرشناس و کارآمد به فرمايش پاکستان به اين کش زندان زندان گوانتانامو و ساير
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پيشرفته قرار داشت، اما يکی از  به گفتۀ يکی از افسران نظامی فرانسه، اسامه بن الدن زير ھدف شليک سالح. بردند

امثال آن نشانگر آن است که افغانستان طعمۀ فصل جديد جنگ امريکا  صدھا رويداد. ی مانع اين کار شدئافسران امريکا

   .امکان پذير نيستآن به اين زودی ھا  خواھد بود که پايان

ساخته و پايۀ نظامی خود را مستحکم نمايد، طی رأی  ًامريکای جنايتکار برای اين که تجاوز خود را تدريجا رسمی

 رأی کمتر گرفته بود، به خواست خود به قدرت رساند و "ستار سيرت"به   را که نسبت"کرزی" ٢٠٠٢گيری در سال 

تمام رھبران  امريکا. ، چون کرزی از افراد فرمانبردار امريکا بود سالۀ آن ھموار ساخت١٣حکومت  زمينه را برای

. افغانستان با رقيبان کنار بيايد، از بين برد ُجھادی و جنگساالران پر قدرت و سرکش را که مبادا عليه حضور آن در

 با عبدهللا و اتوسط القاعده اين امکان را به وجود آورد تمبر واقعۀ يازدۀ سپت دو روز قبل ازاحمد شاه مسعود کشته شدن 

 که با حمله و حضور امريکا مخالفت نکرده و ورت گيردصميليون دالر معامله  ٧٠ آسيای ميانه در بدل لسۀجفھيم در 

 معامله با خودش صورت ينعامری که با اطمينان می توان نوشت در صورت موجوديت مسعود،  .نمايند یئاز آن پذيرا

  .می گرفت

کشورھای ناتو به رياست امريکا مادۀ جديد را درج قانون  ،٢٠٠١ اکتوبر سال ۴پس از سناريوی يازدۀ سپتمبر به تاريخ 

 خصمانه قرار ۀمطابق اين حکم، ھر کشور عضو ناتو که مورد حمل. دشو جمعی ياد می ناتو نمودند که به نام دفاع

افغانستان ايجاد گرديد، چون  اين ماده چندی قبل از پالن حمله باالی. کنند ساير اعضاء برای دفاع آن اقدام می گيرد، می

. ندمين کأ را تی مانند افغانستان جنگ در يک کشور توانست مصارف و عساکر کافی برای پيشبرد ی نمیئامريکا به تنھا

در چوکات قانون ناتو، . بخشد ًافغانستان ظاھرا رنگ قانونی می از سوی ديگر، حضور کشورھای عضو ناتو به تجاوز

  درصد توليدات ناخالص داخلی خويش را برای بودجۀ دفاعی ناتو تخصيص٣که حد اقل  کشورھای عضو مکلف اند

ی در را به دليل ناتوان ل قبل کشورھای عضو ناتووزير دفاع امريکا جيمس متيز مشھور به سگ ديوانه سا. بدھند

   .تخصيص اين بودجه مورد انتقاد قرار داد

گروه طالبان در . سازد از ھر زمان ديگر نمايان می اگر اندک مطالعه شود، ساختگی بودن جنگ امريکا خود را بيشتر

طالبان فقط . راه حل باھم بنشينندو  ذاکرهم ھای مقابل برای مستقل ندارد که طرف حقيقت ھيچ آدرس مشخص يا رھبريت

طراحان پاليسی  .پذيرد کنند، چيزی که امريکا در عمل نمی ھا را پيش می یئطريق رسانه يگانه شرط خروج امريکا از

اعضای طالبان را از ميان اين خاک اجير گرفته  از يک سو. جنگ توانسته اند که موازنۀ جنگ را به خوبی برقرار کنند

ندازد و عساکر خود راه بيه حکومت افغانستان تشکيل داده تا جنگ مداوم را ب ديگر اردو و پوليس را تحتو از سوی 

ترين عوامل فقر و  ناگفته پيداست که يکی از عمده. ون نگھداردو از انتقادات داخلی امريکا مصخارج  را از ساحه

  .از ميان بيکاران می باشد  طالبیبيکاری گسترده، ھمين موضوع سربازگيری دولت پوشالی و وحوش

ھای شان در انحراف قرار گرفتند،  تبليغات فريبندۀ رسانه ی که سالھا از سویئتداوم اين جنگ حتی برای اتباع امريکا

 ھا، داند که به دليل مداخالت بيش از حد در امور داخلی کشورھای ديگر، مخالفت می دولت امريکا. پذيرفتنی نيست

استخباراتی خويش را در  ھای نظارتی و دات زيادی درين کشور شکل گرفته و به ھمين خاطر فعاليتتبليغات و انتقا

ی عليه جنگ ئ خانوادۀ عساکر امريکا۴٠٠٠از  ًاين در حاليست که اخيرا بيشتر. برابر اتباع خويش توسعه داده است

گويند که ما  ھا می اين خانواده. ستان و عراق ھستيمکه ما مخالف اشغال افغان گويند آنان می. اعتراضات به راه انداخته اند

   .کنيم به دو دھه اوالدھا، پدرھا و اعضای خانوادۀ خويش را دفن می نزديک

ھا خواھان اخراج عساکر خويش از  یئدرصد امريکا ۵٧دھد که  به ھمين ترتيب، سروی جديد افکار عامه نشان می

در . ی عليه جنگ افغانستان نيز افزايش يافته استئمخالفت عساکر متقاعد امريکا در ھمين حال،. باشند افغانستان می
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ھا به اين  یئامريکا  درصد٧٠ُدر کل، . باشد  درصد عساکر متقاعد طرفدار خروج عساکر از افغانستان می۶٩ حدود

خاطری ه  جنگ افغانستان بمخالفت اين تعداد عليه. ندارند ف روشن و مشخصھداند که امريکا در افغانستان ھيچ باور 

ن اين کشور برسد اگاه نگذاشته اخبار حقيقی از جنگ افغانستان و عراق به سمع مخاطب حيرت آور است که امريکا ھيچ

   .ھای بزرگ اين کشور را در گرو خود گرفته است رو تمام رسانه از ھمين و

 

 


