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                 نقشکای تایید مینماید  که  پنتاگون  یک جنرال امری 

                                        برنامه ریزی نموده است  درافغانستان را رزمی دایمی

 The US general confirms Pentagon  plans  for 

permanent  combat Role  in Afghanistan    

                                                

عملیات سترده ترگ  زی هرچه فرماندهان ارتش ایاالت متحده امریکا درحال آماده سا     

ای عملیات ه  همچو شند  که  های نظامی ورزمی ایاالت متحده امریکا  درافغانستان میبا

مقدم جبهه  وافزایش حمالت یاده نمودن نیروهای بیشتر رزمی  درخط پشامل  یی امریکا

که ماموریت  «John Campbell»بیلپرا جنرال جان کم این مطلب شد میبا  بوده هوایی

درمیان   ُپست  پایان رسیده بروز جمعه طی یک مصاحبه با واشنگتناش درافغانستان به 

                                                                                                                                . گذاشت 

ری  ما نباید موضوعات موجود را با پوشش شکر ملعمه کا:  جنرال کمپبیل گفت  »      

یم  نه نما  مل حاصل ن کا نیکه ازنحوه رهبری خود اطمینا من تازما  "افزود   او  «نمایم

 ! دراینجا چیز های وجود دارد که آنرا باید انجام دادافغانستان را تر ک نمی نمایم چونکه 

، وآن اینکه ما آنچه را که باید کاماًل اشکار شد« 5102»درچند ماه های اخیر سال »      

ما اکنون : درقد م  نخست  انجام  میدادیم  تصمیم  گرفتیم  که  به  عقب برگردیم  اوافزود

                                                                                                   . «.ای سالها باقی بما نیم ضرورت آنرا میبینیم  که دراینجا باید بر

از سلسله اظهارات میبا شد که قصر سفید و پنتاگون « کمپبیل«اظهارات اخیر جنرال      



ینکه   ارتش  وآن  ا  نموده است  اعالم  تا حال همچو  گفتنی ها را  بخور مردم داده ویا 

را دراشغال نظامی    ن افغانستا   که  ایاالت متحده امریکا  چنین برنامه ریزی نموده است

.                                                                                                    دایمی  خود قرار دهد 

ین تازه د ایاالت متحده امریکا که از معرفی هویت خود  امتناع نمود  درایک افسر ارش  

 تدریک صحبت خبری  خود که با روزنامه نگار  روزنامه پرتیراژ واشنگتن ُپسگی ها 

پنتاگون خود بر اساس مفروضات در دست داشته اش  :  انجام داد چنین اظهار نظر نمود 

 دهه ها» تحده امریکارا درافغانستان  نه تنها برایمیخواهد  که نیروهای  نظامی ایاالت م

 باقی گذارد بلکه میخواهد حضورنیروهای خودرا برای مدت های طوالنی درافغانستان  « 

 آن چه  های امنیتی افغانستان را درهمه ابعادقوتتا آنکه این نیروهای نظامی  داشته باشد

وچه در سهمگیری ت ولوژستیک چه در تهیه تدارکارادر یورش های هوایی علیه دشمن 

                                                                     .بطور مستقیم کمک ومساعدت نماید   افغان نیروهای زمینی

درنظرداشت مشاهدات  با قصر سفید-  «اوباما»نرال کمپبیل با اقای جمالقات ل  نبا بد     

ا اقای اوباما متحده امریکا  وآنچه را که جنرال کمپبیل ب چندی از اعضای کنگرس ایاالت

ت کامل خود   یداری وثبا هنوز به سطح   پا  براینکه  افغانستان  تا در میان گذاشت مبنی

می خود  اقدام  نیروهای نظا  کاهش  س  به ید  درهمچو موقع حسا نرسیده است  وما نبا

انه ای زو ر  ازحمالت  تا  ستینا  ده امریکامتح ایاالت   از کنگرس نمایم  تقاضای من 

ن حمایت نمایند ویا به نیروهای هوای ما مجوز دهند تا به  افغانستا نیروهای هوایی ما در

                                                                                                       . د شمن بپردازند   ن علیه  شا یتهاجمات روزانه ای هوای

جنرال کمپیل قصر سفید ایاالت متحده امریکا را به ارتباط سیاست  ایاالت متحده امریکا 

آنکه     بجای: درافغانستان وکاهش زودتر نیروهای نظامی از آن کشور  انتقاد نمود وگفت 

.                           نظر گیرد گوشه نشینی را ترجیح میدهدقیعیت های موجود افغانستان را درقصر سفید وا

جنرال کمپبیل  در اصل  بی احترامی گذاشتن ویا نادیده گرفتن   درواقیعت امراظهارات 

شد  از اقدامات  رکنترول ملکی ها از ارتش  میباشد  واظهارات او بخشی  از فشار روبه 

درافغانستان ووسعت دادن جنگ از طریق سیاسیی ونظامی برای جنگ هرچه گسترده تر

                                                                                    . افغانستان به آسیای مرکزی وشرق میانه میباشد

 رکاهش نیروها نظامی آن کشور در افغانستان  اداره  اوباما  خالف وعده قبلی اش مبنی ب 

پذیرفته بود  از  آن  صرف حضور ده هزار سرباز را  تاپایان ریاست جمهوری خود که

بشکل (  Aston Carter)عدول نمود ودرعقب صحنه وزیر دفاع امریکا  اشتون کارتر 

جنگ مخفی را در افغانستان روی دست وگسترش  فعال و هرچه جدی تر   برنامه ادامه 

                                                                                               . گرفت

کشورش  اجازه   نیروهای نظامی  ه جنوری به ا در ما«اوباما «دولت    ازسوی دیگر   

عرا ق وشما ل  شرق   –سوریه  داد تا علیه دولت اسالمی عراق وسوریه در سراسر



                                                                       . افغانستان  جنگ را عماًل گسترش دهند 

باید واقعبینانه اظهار نمود که همچو حرکات بصورت چشمگیر  باعث  ناراضی شدن      

نده واشنگتن درکابل گردیده وآن اینکه وهرچه بحرا نی تر شدن شد ید  رژیم  د ست نشا 

دولت دست نشا نده  با صرف  تالش های  حد اقل  وحد اکثر  خود  توان  آنرا ندارد که 

سلطه ونفوذ ایاالت متحده امریکا را در افغانستا ن بشکل ثا بت وپا یدار و طبق  دلخواه 

                                                                                                .قصر سفید  حفظ نماید 

اکنون برهمه اگاهان همچو افتاب روشن است که رژیم  کابل توان آنرا ندارد که امنیت    

شهرهای عمده وکلیدی خودرا درسراسر کشورش تامیین نماید ازجمله میتوان شهر قندوز 

آن اند  که  این  شهر  را  مجد دًا  درتحت  را مثال اورد که همین اکنون طالبان درتالش 

تصرف خود در آورند ویا اینکه همین اکنون بخش های  بیشتر مرکزی والیت  هلمند در 

تحت تصرف طالبان میباشد وسرانجام میتوان اذعان نمود که  امنیت  حتی در شهر کابل 

ا  در واکنش  به آن پایتخت  افغانستا ن  تامین  نیست  پس  بادرنظرداشت  این وضع  وی

را پیشکش   ههتوجی   چنین  ن طوالنی خود ند برای ما  امریکا  امپریالیزم ایاالت متحده

                                                                                              .مینماید

در افغانستان     هتر وضع امنیتیازجانب دیگر تالش های فعال چین برای تامین  ب          

ایاالت متحده     نگرانی بخاطر پیاده نمودن وتطبیق  استراتیژی  اش در افغانستان  خود 

در آسیای   را   اش  امریکا را  مبنی بر اینکه امریکا میخواهد  تا نفوذ سیاسیی و نظامی

درکابل دولت   شنبهیک  داشته باشد  خدشه دار میسازد وبویژه که بروز مستحکم  مرکزی

زی   سا  روبراه  بخاطر را ( Yao  Jing)د سفیر چین  اقای  یو پنگ  ن  پیشنها افغانستا

پذیرفت  دوکشور  بینساختها بمنظورتامین هرچه بهترحسن همجواری زیرودیگرخط ریل 

که برای ایاالت . مهر تاید بر تنش  بین  چین و ایاالت متحده امریکا درافغانستان  میزند 

.                                                        متحده امریکا هرگز قبل پذیرش نیست که چین درافغانستان نفوذ داشته باشد 
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