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                    سال دیگر در افغانستان حضور( 05)ایاالت متحده امریکا برای              

                      دگروال بازنشسته ارتش ایاالت  اظهارات یک  –خواهد داشت               

                                                                                  متحده امریکا                                       

US will Have  a presence in Afghanistan for Another  50 years. Retired 

Army Colonel                                                                                                                                                                                          

از آنجایکه افغانستان از اهمیت بسزای ژیو ستراتیژیک وژیواکونومیک برخورداراست   

                                                     .                    که دراین نزدیکی ها این کشور را ترک نما ید  بنا غرب هرګز نمیخواهد

ریس اسبق ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده (  ۵۱۰۲)در مصاحبه ایکه در ختم سال    

لوارنس دګروال ودګروال بازنشسته ارتش  امریکا (Colin Powell)اولپبه کولن  امریکا

:  ګفت  واظهار نمود  انجام داد طی صحبت خود (Lawrence Wilkerson)ویلکیرسن 

یری ایاالت متحده امریکا در گبا درنظرداشت مقیاس زمانی  من معتقد هستم  که در       

موضوع کنونی افغانستان امریکا را واداشته است ویا امریکارا موکدْا متوجه ساخته است 

العده  ژیو ستراتیژیک  دارای اهمیت فوقرای ایاالت متحده امریکا ازنظر که افغانستان ب

                                                                                                                                                                                             .شد  میبا

                                                                              
  لورنس ویلکیرسن                                       ابی مارتین                        

به   (Wilkerson)  بربنیاد همین اصل اهمیت  ژیو سترا تیژیکی افغانستان   ویل کرسن

(  نام تیلوکمونیکیشن  =Telesur)تلویزیون   تیلیسور( Empire Files)پیر یر  فایل ام مد

:  به وقت محلی  گفت (   11،21)درحوالی ساعت  (  Abby Martin)خانم  ابی مارتین 

که امریکا میخواهد گر از افغانستان بیرون رود یعنیامریکا نمیخواهد که برای نیم قرن دی

                                                                                                        .برای نیم قرن دیگر درافغانستان حضور داشته باشد 

   او به ادامه صحبت خود بیان داشت  که  ماهییت وچهره جنگ در افغانستان دگرگون  »  



بلکه     نیست  ن لبا القاعده و طا  است  وآن اینکه این جنگ دیگر بیشتر درباره شده 

یر  پذ   آسیب  ن نا مسلما  ره  اقلیت های وبیشتر در باباره چین وروسیه راین جنگ د

   کردستان   ره سوریه درباره عراق ودرباره روسیه  درباره پاکستان درباره ایران دربا

اکنون    همین  من  لذا  شد ی  میباانرژ و  آب   اگر بوجود آید وسرانجام درباره نفت ،

کشور  بیرون    یگر ازاین  ت متحده امریکا برای نیم قرن دپیشگوی  می نمایم که ایاال

                                                                                                                                                         «.نخواهد  شد  ودراینجا  نمو ورشد خواهد کرد نه نزول و افت 

مردم غرب   اکثریت  برای  (Wilkerson)توسط  ویل کیرسن   م داده شده  این الها      

تاً  عمدباور اند که  جنگ در افغانستان  در خوراهمیت میباشد چونکه مردم غرب  به این

جنگ ومبارزه علیه تروریزم میباشد ولی اگر موضوع را واقعبینانه و اندیشمندانه درنظر 

باالی افغانستان   در  زیرعنوان  (  2115)بیدریغ باید اذعان کرد که تهاجم   سال  گیریم 

قلع وقمع وشکست تروریزم  نتوانست دستا ورد قابل مالحظه  داشته باشد  یعنی درجنگ 

افغا نستا ن   که  آنچه   ولی  ورد  ست نتوانست بیا تروریزم موفقیت حد اقل را بد  علیه

این   و ژیو اکونومیک  ژیو پولیتیک   اهمیت   مساعد ساخته یکا رالگرمی امر د زمینه 

  که  میبا شد  وامریکا را واداشته است  تا زیاد افتصادی   سرشار از منابعکشوراست که 

                                                                                                                                   .شد  این منابع دسترسی آزاد داشته با بر

ل های  به  به بسیا ری  از جنگ های امپریالیستی دیگریکه  ما در سا همسا ن ومشا       

اخیر مالحظه نموده ایم شواهدی چندی نشان میدهد که جنگ درافغانستان حد اقل چند ماه 

توسط طراحان  وجنگ  طلبان ایاالت  متحده امریکا برنامه ریزی ( 55/9)قبل ازرخداد 

پیرامون این موضوع  درهژدهم ماه سپتمبر گذارش ( BBC)چنانچه بی بی سی –شده بود 

ت رسمی  ما مقا  پاکستان   اسبق  خارجه وزیر(  Niaz Naik)نایک  داد که به اقای نیاز

برنامه ریزی کادرماه جوالی گوشزد می نماید که ایاالت متحده امریکا ایاالت متحده امری

                                                                                                     .که در ماه های  آینده  نه چندان دور  باالی افغانستان تهاجم می نماید نموده است 

نیوکانها ویا محافظه کاران »گروه (  55/9)ملتر درزمان وقوع رخداد  سپس هرچه کا    

به غربی ها  (ید بندرگاه مروارید جد) دوبله شده جدید ایاالت متحده امریکا تحت نام ولقب

بلکه  نمود  افغانستان سازماندهی  جم واشغال  را بغرض تهاتی  نه تنها که   ایده وتوجیها

                                                                                                        . نی را علیه تروریزم براه انداخت  جنگ جها

اگر به نقشه جغرافیه  جها ن  دقیقاً  نظر انداخته شود  در آنوقت   میتوان   به اهمیت      

چین  –جیوپولیتیک وجیو ایکونومیک افغانستان پی برد  چونکه این کشود دربین  ایران 

پاکستان و جمهوریهای آسیا  میا نه  قرار دارد  لذا بیمورد نمیتوان   انگا شت که اقای  –

اهمیت  جیوپولیتیک  و  جیوایکونومیک  این  کشور پا فشاری  مینما ید  بر«  ولکرسن»

وبادرنظرداشت همین اصل است که ایاالت متحده امریکابا مد نظر گرفتن فکتورهای چند  

نمیخواهد که از این  کشور  بیرون  رود  و یا به حضور نظا می خود پایان دهد یکی از 



ه امریکا آنرا عمده می شمارد  پیرامون آینده ء  چین عمده ترین فکتورها  که ایاالت متحد

ایران وروسیه است  که افغانستان  و اسیای مرکزی  شبهه به با زی های بزرگ قرن  –

                                                    . د ای بزرگ  درسالهای پیشرو خواهد بوگذ شته محل وجای رقا بت شد ید بین قد رت ه

موضوع خروج نیرهای نظامی واشنگتن از افغانستان  یکی از عمده ترین  :  د شکنیهع

بعنوان ریس (  2112)درسال « اوباما»وعده های  دوران انتخاباتی  وبعد از آنکه  اقای 

کراست وآن اینکه  جنگ امریکا  قابل تذ  –جمهور ایاالت متحده امریکا انتخاب شد  بود 

منفورترین جنگ یی یکی ازامریکا ازموسسات نظر سنجی ها ربه بعضیدرافغانستان  نظ

« اوباما»اصل اقای  بارک وروی این ت متحده امریکا شناخته شده است ها درتاریخ ایاال

وعده سپرده که او قوت های نظامی خودرا از افغانستان خارج میسازد  با پیروی مکررًا 

که  موکدًا ومکررًا وعده سپرد  ( 2152)از همین وعده سپرده شده ای خویش او درسال 

                                                                                  .از افغانستان  فرا میخواند ( 2152)او  تمام نظامیان خودرا تا ختم سال 

 این  توسط  که   یگر است باید خاطر نشان ساخت که این یک عهد شکنی تعجب اور د   

خالف وعده های «  اوباما»نده  براه می افتد  وآن اینکه اقای  ست نشا ریس عروسک د

( 51111)قبلی خود درماه اکتوبر سال گذشته  با پرروی  اعالم مینما ید که او به تعداد 

سربازخودرا درافغا نستان تا انتخاب  ریس  جمهور جد ید  التقرر ایاالت  متحده  امریکا 

ی میگذارد تا  آنکه  با انتخاب  ریس جمهورجد ید امریکا  که  اگر  کدام    درافغانستان باق

پا لیسی چشمگیری  در سیا ست خارجی امریکا رونما میگردد  حضور نیروها ما  برای 

م  تما که ما  فیصله بعمل آید نویا اگر چنی  .ن ضرور پنداشته میشود  دهه ها درافغانستا

سپاه  ارتش  آنهم  با   ل آینده از آن کشور خارج سازیم  را در طی چند سا نیروهای خود

 به  با قی خواهند ما ند و نکاران ما در کشور پیما  سپاه اجیر و  های خصوصی ویا سپاه

                                                                                   .دوام خواهند داد عملیات های خویش فعالیتها و

راپوری « 2151»نیویارک تایمس درسال(: ثروت های بیشتر مینرالی)  نوعی پرمایگی

( امریکا یها منا بع معد نی گسترده رادرافغانستان شناسا یی نموده اند )را درتحت عنوان 

گذارش داد و چنین  توضیح نمود  که افغانستان دارای مخا ذ ن وسیع از مینرالها گرانبها  

که ارزش تخمینی آن بالغ به یک تریلیون دالر میشود   دش و لیتویم  میباطال –شامل  آهن 

با ارزش است که اکنون طر نشان  شده که لیتویوم یگا نه مینرال  در گذارش همچنان خا

هوشمند  بیشتر   زی وتیلیفونهای سا (Laptops)لپ تاپ    در صنعت در دنیای معاصر 

ه در نیویارک تایمس  با وجود معلومات ناکافی پیرامون مقال- مورد استفاده قرار میگیرد 

مینرال های موجود در افغانستان تالش بخرچ داده تا  چنین  استدالل نماید که این مینرال 

ها دراین تازه گی ها  کشف گردیده است ولی برخالف روایت و استدالل نیویارک تایمس 

توسط  ستراتیژیست (  5991)رسا ل میتوان خاطرنشان ساخت که مینرالهای افغانستان د

         .هین دهه قبل شناخته شده بود های واشنگتن  درک گردید که این مینرال ها از چند



افزایش قابل مالحظه  درتولید تاریاک بعد از تجاوز ایاالت نتحده امریکا در سال             

ر وهمچنین موجودیت ازیکطرف و اهمیت جیوپولیتیک  افغانستان از سوی دیگ( ۵۱۱۰)

ایاالت متحده امریکا  عالقمندی که مواردی اند راز مینرال های گرانبهاهمه مخاذن سرشا

فراهم اورده است تا برای نیم قرن دیگر دراین اش دراین کشور  یرا بخاطر حضور دایم

                                                                                          . کشور حضور داشته باشد 
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