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است یك سین صرفا یا. ه استشد یبھ فاجعھ منتھ است رھبران ناتویس. در افغانستان گرفتار شده است ناتو

  . م تر كرده استیافغانستان اوضاع را وخ در یاقدامات نظامسال دھبود و  ینظام

پنجاه افغان در  صدو شش ھزار و دو - دھد یافتھ است، نشان میس انتشار یگزارش ملل متحد كھ در پار

اثر شدت  دوازده نفر بر و صد ده اند و دوھزار و چھاریب دیآس یالدیسال دوھزاروده م یھا یریدرگ

، ھر روز بگونھ متوسط یط كنونین در شرایھمچن. ان خود را از دست داده اندصدمات و جراحات وارده ج

جاد یا یھا یریو درگ یحمالت نظام. شوند یگر مجروح میھا كشتھ و دوازده نفر د یریھشت نفر در درگ

ز گزارش ھا ین حال نیھم در .عنوان شده است یتلفات انسان یمسلح، عامل اصل یشده توسط گروه ھا

ن ین رو مرگبار تریده است و از ھم و ھزار در سال دو یخارج یک نظامی و از كشتھ شدن ھفتصد یحاك

ش یھم اكنون ب .كنون تجربھ كرده اند ک تای و ھزار از سال دو یخارج یت قوایسال را از زمان موجود

  .ندا مستقرافغانستان  ساف دریموسوم بھ ا یروھایدر قالب ن یخارج یپنجاه ھزار نظام و کصدیاز 



آتن و  ینجنگ پلوپونز ب یعبود کھ بھ شرح وقا یپلوپونز یجنگھا یسندهو نو یونانیمورخ  یدستوکود

 یبرا یراملقب است ز یعلم یخبھ پدر تار یو. پرداخت یالداز م یشپ ازدهی صدو چھاراسپارت در 

  . پرداخت  یمعلول ماساس علت و  بر یختار یلو تحل یاتکل ینبار در مقدمھ کتابش بھ تدو یننخست

 یجنگھا ی  درباره یمتعدد یاست کھ با نوشتن کتابھا یونانی ھای  یسندهاز نو یکیوست ھم  ینگب

خود در قرون معاصر، اغلب دور  یاو مثل ھموطنان آتن. یدعصر نام ینا یدساو را توکود یدمعاصر، با

 یبعد از حملھ بھ برجھا - و متحدانش  یکاآمر ھای  یکش رکو لش یجھان یھا  از خطوط اول جنگ

جنگھا ثابت کرده  ینمربوط بھ ا ھای  یخود درباره استراتژ یردر پنج کتاب اخ یول. بوده است -  ارکیوین

 ینکھجنگھا را بشناسد و حداقل ا ینا ی  پشت پرده یھا  و بھانھ یلمثل گذشتگان خود دال تواند  یاست کھ م

 یآنھا را انکار م ھا  ابرقدرت یھا  استناد کند کھ وجود دارند و رسانھ یخود بھ مدارک ھای  یلدر تحل

آنھا بوده است و  یمسبب اصل یکااست کھ آمر یھا  جنگ ی درباره یونانیمورخ  ینکتاب ا پنجمین. کنند 

آنھا  یمنتظر انتھا ینگب نوشت؛  یمربوط بھ آنھا را م یخکھ بعد از اتمام جنگھا تار یدسبرخالف توکود

بر اساس  نگکھ آن ج پردازد  یم یبھ علل و عوامل یدانم یروزسرنوشت و پ یبھ جا یشترو ب شود  ینم

 یوست بھ جا .روند را تکرار کرده است ینھم" جنگ اشتباه"کتابش  یناو در آخر. آنھا شروع شده است

ربازان و با س یو دوست یکار را با زندگ ینو ا یردگ یدر متن آنھا قرار م یشترسرنوشت جنگھا ب

جنگ،  یادیندر م یزیکیبدون حضور ف کند  یم یاو سع. دھد یانجام م یکاآمر یاییدر یرویتفنگداران ن

او در انتقال . کنند  میرا بھ مخاطب منتقل کند کھ سربازان در خطوط اول جنگ آن را تجربھ  یاحساس

کتاب خود نظرات خود را  ھای یو پاورق یمھو ھرچند در ضم نویسد  یاز خودش نم یزچ یچتجربھ ھ ینا

مثل جنگ  یکاکشور آمر یختار یجنگھا ی نظرات خود سربازان را درباره یوقت یول کند؛  یاضافھ م

 ی قضاوت را بھ عھده کند  یم یکند؛ سع یجمھور پس از او نقل م یو روسا یگاندر دوران ر یتنامو

   .مخاطب بگذارد

کتاب ھرچند با اعزام  ی یسندهنو. داند  یر افغانستان را اشتباه مبھ کار گرفتھ شده د یجنگ اشتباه استراتژ

او بر اساس  یندارد؛ ول یمخالفت "طالبان"بھ نام  یمبارزه با گروھ یبھ افغانستان برا یکاییآمر یروھاین

گروه  ینکند کھ ا یمعلوم م فغانستان؛بازگشتھ از ا یکاییبھ دست آمده از سربازان آمر یشواھد و مدارک

ً دولت اوباما نم یندرھا ھم در اآنق ھزار زده یساعزام  یبرا یھیتوج تواند  یکشور قدرت ندارد و مثال

گروه  ینمبارزه با چن ینوشت کھ چرا برا یدبا: کند  یم یدتاک ینگب. سرباز بھ افغانستان داشتھ باشد

  بھ افغانستان اعزام شوند؟ یدبا یروحجم از ن ینا یکوچک



 ینا یھا مردم روستا یھعل یتنامدر و یکاکھ آمر یاعتقاد دارد استراتژ یحت یکتاب، و ییفصول انتھا در

قرار  یبرا مورد آس "طالبان" یتواند بھ سخت یم )CAPمرکب،  یاتبرنامھ عمل(برد  یکشور بھ کار م

ً مگر مقامات آمر یاستفاده نم یاستراتژ ینچرا از ا یول. دھد   و نوشتھ تجربیاتبھ  یکاییشود و اصال

اشتباه را ھمچنان اصرار دارند در افغانستان و عراق  یندارند کھ جنگ یپنتاگون دسترس یویآرش یھا

ً ا است و  "القاعده"و  "طالبان"کشور مبارزه با  ینشان از حضور در ا قصد یاآ ینکھادامھ دھند و اصال

نقطھ وست مثل اجداد  یندر ا یدشا. دکنن  یمرتبط استفاده نم یجنگ ھای  یاست؛ چرا از استراتژ یناگر چن

در  یکاآمر یجنگ ھای  یخود عمل کرده است و مثل آنھا با کنار ھم گذاشتن استراتژ یسنو یختار

کھ ھدف از جنگ در  رسد  یم یجھنت ینو بھ ا کند  یم یلھا را تحل  مختلف علت و معلول یکشورھا

   .باشد "اسامھ بن الدن"و  "طالبان"از  یرغ یگرید یزچ یدافغانستان و عراق شا

است کھ از حضور سربازان و  یکاییآمر یرغ ھای  یسندهوست از آن دستھ از نو ینگب ،ھرحال بھ

از جمالت خود  یاریدر بس یو حت یستن یدر افغانستان و عراق چندان ناراض یکاییآمر یاننظام

  یم ینتحس یکاییسربازان آمر ینرا در ب ینظام ھای  یاتدر عمل ییگرا  و تخصص یآور  جنگ ی یھروح

در  یکاآمر یانکار کرد کھ خوانندگان عالقمند بھ حضور نظام توان  یمطلب را نم ینا یول کند؛

مثل اوباما در  یکاآمر یدولتھا ھای  یاستدر انتقاد از س یکھ و یاز خواندن مطالب یدنبا یگرد یکشورھا

 فلگیرکشور و متحدانش در سراسر جھان غا ینمتعدد ا یھا  خود در جنگ یعمد یرو غ یاشتباھات عمد

 یندر خارج از ا یکاییسربازان آمر یھداشتھ باشند کھ درست است کھ روح یادبھ  یدبا یقتشوند و در حق

 تا کند  یخاطر نشان م یزھمانطور کھ وست ن یشود؛ ول یآموزش داده م یخاص یھدفھا یکشور برا

قرار است  یجنگ راتژیبا کدام است یستنشده است و معلوم ن یافتنیدست اھداف  ینکدام از ا یچکنون کھ ھ

ً قرار است کھ بھ پا یابرسد و آ یانجنگ افغانستان بھ پا    برسد؟ یاناصال

تالفی طی یک سال اخیر دو برابر افزایش یافتھ ئو نیروھای ا "طالبان"در افغانستان تعداد نبردھا بین 

  . کابل اعالم داشتھ است رایان دونالد نماینده پنتاگون دراست، این احصائیھ را کیپتان 

ھجده ھزاروپنجاه بھ تعداد  یالدیدوھزاروده مسال  در .دراین باره پارتل اطالعاتی وستی خبر داده است

نھا با استعمال سالح خودکار و راکت انداز و در برخی آحملھ بر نظامیان امریکایی و متحدین  وھفت

  .ھای غیرقابل کنترول و راکت انجام گردیده اندموارد توسط مرمی 

دونالد گفت کھ  .رسیده بود کیده ھزاروپنجصدونودوتعداد چنین حمالت بھ  یالدیدوھزارونومدر سال 

افزایش  ھزار نفر یس و صدافغانستان تا  افزایش حمالت پیشبینی میشد، بھ خاطریکھ قطعات امریکایی در

ً آتر بھ منظور بیرون راندن افراطیون از کشور و نابودسازی داده شده و عملیات بھ مراتب بیش نھا، خاصتا



ً کنترول  .در والیات جنوبی و شرقی انجام میگردند ما در ان نواحی جنگ را پیش می بریم کھ انھا قبال

کشور دیگر  ھفت ست ویبھزار نظامی از پنجاه در این کار بھ نظامیان امریکایی بھ تعداد  .میکردند

 .دولت ھمکار کمک میکنند ستیبعضو ناتو و 

نفر کشتھ تلفات داده و بصورت  چھارصدوھفتادپنتاگون در افغانستان  - یالدیم دوھزارونوسال  غازآ از

امریکایی کشتھ  سرباز کی ست ویھزاروسھ صدوببھ تعداد  یالدیک میدوھزاروسال  کل از ماه اکتوبر

باید گفت کھ تعداد تلفات نیروھای  .ھزار نفر سرباز امریکایی زخمی شده اند دهسال  نوطی مدت . شده اند

نفر  کیست ویپنجصدوبنفر، برخالف ھفتصد از  یالدیدوھزاروده مخارجی در افغانستان از شروع سال 

 .تجاوز نموده است یالدیدوھزارونومدر سال 

ن خاطرنشان آامریکا گزارش محرم ارایھ نمودند کھ در  استخبارات امریکا بھ کانگریس ایاالت متحده

خاک خود از بین نبرد، پیروزی در افغانستان  را در "طالبان"گردیده، تا زمانیکھ پاکستان افراطیون و 

در گزارش تحلیلی گفتھ شده کھ پیشرفت معین در باره تامین امنیت در افغانستان فقط در . ناممکن می باشد

 کابل و مثال در بزرگ نیروھای امریکا و ناتو وجود دارند، بطور ھ پایگاه ھایک یعده محالت، جای

بخش اعظم مناطق دوردست کشور را . ھلمند، دستیاب شده است و ن و یا والیات قندھارآاطراف 

نظر بھ افزایش . نھا دسترسی داشتھ باشندآ سانی برآاطیون میتوانند بھ ریا اف کنترول میکنند و "طالبان"

قرار معلومات . ات جنگی تعداد تلفات در بین مردم ملکی در افغانستان روبھ افزایش می باشدعملی

 و یسسازمان ملل متحد تعداد تلفات مردم ملکی در سال روان بھ مقایسھ عین مدت سال گذشتھ بھ اندازه 

در عین حال تعداد ھرچھ بیشتر افغانان حمالت بر نیروھای امریکا و ناتو را . افزایش یافتھ است کی

ست یبمیرسید، پس امسال تعداد چنین مردم بھ  صدیھشت فاگر در سال گذشتھ این تعداد بھ . تبرئھ میکنند

معی غربی ھمھ این ارقام در نتیجھ نظرسنجی بدست امده کھ وسایل اطالعات ج. میرسد صدیھفت ف و

  .سالھ انجام میدھند

سال بعد از شروع جنگ افغانستان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی دھیک روزنامھ آلمانی با اشاره بھ اینکھ 

در معرض خطر ناکامی در این عملیات قرار گرفتھ نوشت کھ در چنین شرایطی این ائتالف نظامی 

ه سال از جنگ افغانستان ناتو در معرض دبعد از گذشت  .تناامیدانھ بھ دنبال راه فراری از افغانستان اس

شعار اوباما مبنی بر اینکھ این جنگ درست انتخاب شده بھ پیروزی منتھی . خطر شکست قرار گرفتھ است

 . می شود دیگر اعتبار ندارد

خود را در افغانستان در یک شرایط ناپایدار احساس کرد ھنوز اعتقاد  دوھزاروپنجزمانی کھ ناتو در سال 

اما . در این جنگ روی آورداین بھ تغییر استراتژی  بر داشت کھ ادامھ این جنگ برای او سود دارد بنا



ھسال بعد از گذشت این عملیات سازمان آتالنتیک شمالی در معرض خطر ناکامی در این جنگ دامروز 

بر اساس گزارشی کھ حکومت آلمان اخیرا درباره شرایط افغانستان ارائھ داده است حضور . قرار دارد

ن کشور منجر نظامی دائما در حال رشد ناتو در افغانستان بھ یک بھبود دائمی و پایدار شرایط امنیتی در ای

ھسال زمان از دست رفتھ دیگر درکود حاصل از ضعف ھای ناتو در افغانستان بعد از گذشت . نشده است

برای شروع برگشت نیروھای نظامی بیگانھ از افغانستان  ازدهیسال دوھزارو .بھ سادگی قابل جبران نیست

ور از زمان انتخاب اوباما بھ برای برگشت کامل نیروھای نظامی از این کش دوھزاروچھاردهتا پایان 

البتھ شعار اوباما  .در دستور کار قرار گرفتھ بود دوھزاروھشتعنوان رئیس جمھوری آمریکا در سال 

اکنون موضوع  .مبنی بر اینکھ این جنگ درست انتخاب شده بھ پیروزی منجر می شود دیگر اعتبار ندارد

ی تعیین شده برای برگشت را بھ نوعی از سر تنھا رسیدن بھ یک موفقیت نسبی می باشد تا تاریخھا

این در حالی است کھ برلین و بروکسل شک جدی خود را . بگذرانند البتھ اگر اجرایی کردن آن عملی باشد

  . بھ تحقق چنین وعده ای از طرف اوباما اظھار کرده اند

درباره کاھش  رال پتریوس و برخی از فرماندھان نظامی ناتو با صراحتجناین در حالی است کھ 

گروھھای نظامی در این کشور ھشدار داده و زمان بیشتری را برای دستیابی بھ یک بھ زعم خود موفقیت 

بھ این ترتیب بین رھبران سیاسی و نظامی در افغانستان درباره چگونگی در . پایدار درخواست کرده اند

این مسئلھ زمانی جدی تر می . ردپیش گرفتن استراتژی نظامی در کشور اختالف نظر و کشمکش وجود دا

در پس این اختالف نظرھا باقی می  یداخلشود کھ برنامھ ھای ناتو بھ منظور بازسازی و آموزش نیروھای 

بھ گونھ ای کھ بر اساس ارزیابی ھای کارشناسان نظامی ناتو کیفیت و شایستگی نیروھای امنیتی . مانند

بھ این ترتیب قابل پیش بینی است کھ این . اقص استبھ خصوص در سطح رھبران آنھا بسیار ن یداخل

اجبار برای دستیابی بھ موفقیت در آمریکا تضادھا و اختالف عالیق اعضای ناتو درباره مسئلھ افغانستان 

  .را افزایش خواھد داد

ر در ھر ثانیھ لاھزار د ستیبرقمی بالغ بر ) پنتاگون(ھزینھ وزارت دفاع آمریکا  گریطرف د از

در مورد ھزینھ ھای سرسام آور پنتاگون، با صدای تیک، ) ان.ان.سی(شبکھ تلویزیونی آمریکا  .است

آمریکا  یقبلرابرت گیتس وزیر دفاع  .گزارش خود را آغاز کرد) شماره انداز ھزینھ( . . . تیک، تیک

  . بودرده میالدی درخواست کازده یدوھزارور را برای سال لامیلیارد د ھفتصدبودجھ ای بالغ بر 

وسایط نقلیھ در سراسر آمریکا را بھ ھر میزان کھ  با این رقم می توان تمام: ان گزارش کرد.ان.سی

 دهخواستھ باشید در طی سال از بنزین پر کرد و یا اینکھ برای ھر نوزاد، کودک و نوجوان آمریکایی 

ری طی لاجویی یکصد میلیارد دکا از صرفھ این درحالی است کھ وزیر دفاع آمری .رایانھ لب تاپ خرید



در  !وزیر جناباین اقدام خوبی است، : پنج سال آینده خبر داد اما گزارشگر این برنامھ بھ طعنھ گفت

پایگاه نظامی در سراسر جھان، بھ صد جپنآمریکا ھم اکنون : ادامھ گزارش این شبکھ خبری آمده است

  . ر می رسدلاه ھایی بھ صدھا میلیارد دپایگا غیر از افغانستان و عراق دارد کھ ھزینھ چنین

ان گفت کھ این رقمی فزاینده برای بودجھ نظامی پنتاگون .ان.باک مک کویین نماینده کنگره آمریکا بھ سی

گریز  ان بھ یکی از طرح ھای بلندپروازانھ، ساخت ھواپیمای جنگنده چند منظوره رادار.ان.سی. است

   .ر می رسدلامیلیارد د چھارصدھ ھزینھ ساخت آنھا نزدیک بھ پنتاگون اشاره کرد ک ٣٥-Fعمود پرواز 

مدیر سابق بودجھ وزارت دفاع آمریکا در مورد کاھش ھزینھ ھای این وزارتخانھ پرخرج  تینا جونز

. آمریکایی، بھ دو گزینھ کاھش نظامیان و یا کاستن از ھزینھ مراقبت از مصدومان جنگی اشاره کرد

پنتاگون طی پنج سال آینده بھ کاھش بودجھ مراقبت از مصدومان و معلوالن بخشی از صرفھ جویی ھزینھ 

ر لامیلیارد د پنج شصت ونظامی آسیب دیده در جنگ ھای آمریکا باز می گردد، این کاھش رقمی معادل 

  . خواھد بود

دقایقی کھ شما این گزارش را مشاھده کردید و شماره انداز گوشھ تصویر در حال شماره : ان گفت.ان.سی

بھ گزارش پایگاه  .ھزینھ داشت رلازمان کوتاه، بیش از سھ میلیون داندازی بود، پنتاگون در ھمین مدت 

آمریکا از سال  بھ نقل از کارشناسان، بودجھ نظامی و امنیتی اطالع رسانی شبکھ خبری العالم

درصدی داشتھ  صدونوزدهرشدی  - زمان تجاوز نظامی این کشور بھ افغانستان - میالدی  کیدوھزارو

  .است

  .یخبر یبخشھا نقل قولھا از ارقام و

  

  قسمت اول

 قسمت دوم


