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     برای« ناتو»وعده  : خود سیاه فرستادن بدنبال ن            

                                                                    چهار سال دیگر ادامه جنگ درافغانستان             

Fool’s Errand NATO: pledges four more years  of war in Afghanistan                                                                                     

جنگ افغانستان  طوالنی ترین جنگ درتاریخ ایاالت متحده امریکا شمرده میشود که       

مبنی بر  ارسا در و  خویش (6712)نشست  سال  درنا تو نگ را سران پیمانحتی این ج

کمک    (6767)ی  افغانستان  را تا سا لامنیتوپولی  نیروها    لی ازنظرماکه این توافق 

نیروهای  امریکا  رف مصالی که میتواند  وجه ماساختند پیچیده تر مغلق  هرچهیند  مینما

.                                                                                                               طه را فراهم سازد بورمی م ان نظ ران ومربیا نکا یماپوهزاران تو  نا و

( 0777)ید ایاالت متحده امریکابا:گفت « اوباما»هفته ای که سپری شد ریس جمهور      

رد یعنی برعالوه سربا ز اضا فی  خویش  را نسبت  به پالن  قبلی  درافغا نستا ن نگه دا

کاماًل   فی زن اضا زی  سربا دلیل جابجا ساسربازان قبلی که درافغانستان حضوردارند 

روهای نظامی ایاالت متحده شکست کامل ماموریت نی وآن عبارت ازروشن وهویدا است 

 یرش ذوغیرقابل پقابل تحمل این شکست برای واشنگتن غیر کهامریکا درافغانستان است 

ا  آنطوریکه  نیروهای نظامی خودرا شکست نخواست که موضوع  «اوباما »اما   است

افاده وپیشکش بوقع پیوست  آن را بیان نما ید بلکه  اوخواست  این موضوع را اینطور

امنیت  ملی ما درافغانستان زان ما درافغانستان  برحسب عالقمندی  د سربا ازدیا :نماید 

که طی سا لهای طوالنی دراین  رف گزاف ومصابعد از این همه خون ریزی است بویژه 

کشور نموده ایم وما اکنون مصمم هستیم  که برای شرکای  ما   در افغانستان   بهترین  

  .                                                                                     فرصت ها را  بغرض   نیل به موفقیت شان  فراهم سازیم 

در  واشنگتن است ؟  غیرعقالنی وید اذعا ن کرد که این چگونه منطق تخریش کننده  با  

و آن  اینکه آیا به   گردددولتمردان ایاالت متحد امریکا گوشزد الزم است تا به این  اینجا

ا حکومتی ای   عرضه میدارد را وپوچ که اینطور استدالل میان تهیجز ازحکومت  شما  

دریک طرح  که با درک همه جانبه از ناکامی وشکست خویشدیگری وجودخواهد داشت 

 زد بی دستاورد را متوقف نسا و بازهم هزینه  همچو یک  پروژه شکست خورده وپروژه

                                                                            .تمویل نماید « کاهش تلفات »وبازهم  بودجه ای را  در تحت نام 

«   بهترین چانس»سال  توام با خونریزی ومصارف هنگفت مالی بازهم ( 11)آیا مد ت    

                                                                               برای بدست آوردن موفقیت زمان کافی نبود ؟



درنشست (Jens  Stoltenberg)ستولتنبرگ  جنرال جینس «تو نا»ن پیماسکرترجنرال   

در وارسا  ازتمام  اعضای آن پیمان  ازاینکه اهداء   بیلیون ها دالر «  ناتو»سران پیمان 

اظهار سپاس درافغانستان  متعهد گردیند «  ناتو» یت  پیمانادامه ماموررا بخاطراضافی 

نب  رداخت آن بجاپکه بیلیون دالر درسال ( 1)مبلغ  اهدای تعهد  از وقدردانی نمود  یعنی

نبا ید . گرفت  صورت خواهد  ازطرف  کشورهای عضو آن سازمان  حکومت افغانستان

( 1)این مبلغ    فراموش کرد ویا اینکه این را باید  بخاطر داشت که سهم پرداخت شیر از

شیر  که سهم   تیمبیلیون دالر  چه مبلغی خواهد بود ؟ این کاماًل درست است  که آن ماهس

 (3,45)که ساالنه مبلغ  امریکا یی گا ن ما لیه دهندما  را  ازاین مبلغ می پردازیم  یعنی 

بیلیون دالر برای  مصارف  این جنگ  می پردازیم  یعنی  برای آن  کشوریکه ازطرف  

لیه  ارقام وداده های بین المللی  سومین  کشور فا سد درجهان  شناخته   شده  است  ما ما

دستمزدهای  راکد  وتورم سرسام آور   -دهندگان  که خودما درکشور خود علیه بیکاری 

گفته ام  که  در مبا رزه ومجادله ایم  واین خود بیجا  وبیمورد نیست که من بار ها با رها

بشمول  پول  ازمردم غریب وبی بضاعت  امریکا  دزدی میشود این کمک های خارجی 

                                                                                          .متحده امریکا  به مردم غنی وثروتمند  فرستاده میشودوبیرون از ایاالت 

پیام :  چنین افده نمود  ستولنبرگبیر کل  پیمان ناتو  جایی نګرانی دراینجا است  که د    

ما  از مسافا ت دور   –فغانستا ن راتنها  نمی گذاریم ما  ا.ما واضح وکاماًل روشن است 

عجیب اینست که این دیپلومات –ونزدیک به تعهد که سپرده ایم همچودژی پا برجا هستیم 

نارویجی با چه پر روی وقباحت گویا ازکیسه خلیفه  می بخشد  و وعده  می سپا رد  که 

ا  حاضر است  که تهیه وتدارک مصا رف مالی این جنگ بیهوده را  ایاالت متحده امریک

      !                                                                                         نماید 

وآن اینکه  این معقول  همانطوریکه من در مصاحبه  اخیر خود  صریحاً اظهار نمودم     

یکا تمام سربازان خودرا از افغانستان ودرخورستایش خواهد بود که باید ایاالت متحده امر

نی این  بوطن  فراخواند که دراین هنگام بعد  ازاظهار نظر م یک پرسش کننده که  میزبا

چنین اظهار نظر نمود ویا نگرانی خودرا ازعدم حضورنیروهای نظامی یکردنشست را م

روهای امریکایی بعد از خروج نی  خلق شده خالیگاه  امریکا درافغانستان  بیان داشت که 

:  پرسش کننده  گفتم هد شد ؟ من در پاسخ به این سوال بایک هجوم توسط طالبان پر نخوا

تاده است  که طالبان  اتفاق اف  این یک واقیعت انکار ناپذیر است  که همین اکنون  طوری

وقت وزمان دیگر  قوی تر ونیرومند تر  وبیشتر بخش ها وساحات افغانستان نسبت به هر

درتحت تصرف خود دارند  وبا ( 6771)درسال رش ایاالت متحده امریکا ازهنگام  یو را

( 6177)بیش از  سال جنگ دوامدار  که ( 11)وجود مداخالت پیهم  امریکا در طی این 

خودرا درجنگ بیحاصل  ازدست داد وبیش از یک تریلیون دالر  مصرف نمود    سرباز 

رخداد حتی  نتوانست  آن  د موکراسی  قبل  از  بازهم شکست خورد آنچنان شکستی که 



باید    واگاهانه مسوالنه   نماید  لذا  ره اعاده راکه درافغانستان  وجود داشت دوبا( 9/11)

ف ویک برنامه شکست خورده  دیگر هیچ چیزی نمیتواند  بی هدجنگ  گفت  که این یک

                                                                                                                  . باشد 

نیوکان ها  یا نومحافظه کاران ایاالت متحده امریکا  کاماْل  موافق به این  اند که ایاالت    

اشغالی نظیر   زمین های متحده امریکا  به نسبت  عدم ادامه حضور طوالنی خود در سر

مانده ومواجه به شکست  مناکا  هرا که اشغال نموده بود ریگدی رکشوعراق ولیبیا ویا هر

ومیان تهی چیزی دیگری نمیتواند باشد   پوچ  شده است  این اظهارات  بجز از اظهارات 

 یگاهچبوده هی  مواجه به شکست طور معمولبچونکه ایاالت متحده امریکا همه وخت و

باالی یک   وز وآن اینکه  تجا  گردد  ید موفق  است  وهم نبا  میوه موفقیت را نه چشیده

ازیک ماموریت  یندگی  خود نما های بیګانه  سرزمیندرکشور دیگر وایجاد کشور دیگر 

به راهای  وآنها را   احمق پنداشته ن واشنگتن است که مردم امریکا راایید  احمقانه مینما

  در مداخله  م  عد که  :فرماید  لیکه عقل سلیم  چنین حکم می  نه سوق میدهد درحا احمقا

ادامه   به  گشت وباز وده  بیه زی های شیطانی  و ن دادن به این با یا اگران  وپدی امور

                                                                               . سیاست  بیغرضا نه  خرد وتوانمندی است که یک ملت را  سرخ رو میسازد 
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