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  جنگ درافغانستان درحال تبيديل شدن به جنگ امريکا درپاکستان است
جايی که مراکز عمده طالبان افغان وپاکستانی و  کايی عمليات خود در آنسوی ديورنداز چند هفته به اينسو نظاميان امري

هرچند اين حمالت با واکنش شديد دولت . خارجی است را هدف قرار می دهند مخفيگاه شمار زيادی از تروريستان
بوش رييس  ت که جورجشد اما به تازه گی يک رسانه معتبر غربی از قول مقامات امريکايی نوشته اس پاکستان واقع

عمليات جنگی خود در آنسوی ديورند را  جمهور اين کشور دستور داده است تا سربازان امريکايی مستقر در افغانستان
حکومت پاکستان مخالفت شديد خود با اين عمل را . پاکستانی ادامه دهند نيز می توانند بدون در جريان گذاشتن مقامات

شد تا سفير امريکا  دا با گفتار غير رسمی مقامات پاکستانی آغاز شد اما ادامه اين حمالت سببمخالفت ابت بيان نمود و اين
حمله سربازان . رسمی در اين رابطه داده شود در اسالم آباد از سوی وزير خارجه پاکستان احضار و به وی هشدار

ه و آماده گی آنان برای به گفته خودشان دفاع نشاندهنده جديت پاکستان در اين رابط پاکستانی به هليکوپتر های امريکايی
  .مناطق سرحدی است از

داند و از هفت سال به اينسو ظاهرا در کنار  هر چند پاکستان خود را يکی از متحد ين عمده در نبرد با تروريستان می
ست می آورد توانست کشور در واقع با عوايد سرشاری که به همين بهانه بد امريکا در اين نبرد قرار داشت اما اين

 .در اين نبرد به سود خود کمايی کند بيشترين نفع را
مبارزه خود عليه  نامه امريکايی، گفته است آه اگر پاکستان ژنرال ارتش آمريکا،به يك هفته“ شلوئسر جفری"

 .ها را افزايش ندهد، احتماال جنگ جديدی آغاز خواهد شد تروريست
 .پاآستان خواهد بود ياخير  رويي بااما توضيح نداد آه اين جنگ، رويا

نظاميان  اگر شبه: در شماره خود نوشت،جنرال شلوئسر اظهار داشت" ديلی تايمز"روزنامه » نووستی ريا«به گزارش 
ندهد، احتماال يک جنگ جديد روی خواهد  آباد تالش خود عليه تروريسم را افزايش به خاک پاکستان فرار کنند و اسالم

 الی ٧مرزهای افغانستان و پاکستان را دارد، تخمين زد که سربازانش با   هزار سرباز فعال در١٩ری وی که رهب. داد
 .نظامی در شرق افغانستان مواجه هستند  هزار شبه١٠
است که تا کنون عنوان شده   تعداد شبه نظاميان، بيشترين تعدادی اعالم شده از سوی اين فر مانده امريكايي درباره رقم
 .در قلمرو طالبان حفظ کند  افزود که قصد دارد زمستان امسال نيروهای خود راوی. است

پناهگاه امن، مناطق  آمريکايی ابراز اميدواری کرد که نيروهايش بتوانند با تحرکات خود از ايجاد هر گونه اين جنرال
 .روند، از آن ها بگيرند  جا میافغانستان به آن ها برای استراحت و تجديد قوا در آرام و هر مکانی را که تروريست

ها اين است که يا فرار کنند، کشته و يا دستگير شوند و يا  تروريست های وی برای جنرال شلوئسر خاطرنشان کرد، گزينه
  صلح کنند

مقامات استخباراتی امريکايی مدعی شدند که  ظاهرا صداقت پاکستان بعد از آن ازسوی اياالت متحده زير سوال رفت که
پاکستان در تبانی با طالبان قرار دارند و به همين دليل بيشترين عمليات سری  ی از بلند پايه گان اردو و استخباراتبرخ

  .استخباراتی پيش از اجرا افشا می شود ومحرم

پاکستان و دستاورد های چشم گير آنان در  _ عمليات مستقالنه ی سی آی ای و اردوی امريکا در نوار مرزی افغانستان
  .چندان دور از واقعيت هم نبوده اين مدت نشان می دهد که ادعای سی آی ای

فرمانده مشهور القاعده با دوتن از  کشته شدن يک متخصص سالح شيميايی القاعده، از بين رفتن ابوحارث يک
ر بر جنگجويان فرمانده عمده مخالفان و وارد نمودن تلفات بی شما همکارانش، حمله بر پايگاه جالل الدين حقانی يک

 که نظاميان امريکايی توانسته اند در کمتر از سه ماه و درعمليات مستقالنه خود داشته طالب دستاوردهايی است
اداره استخباراتی پاکستان در  اياالت متحده در طی هفت سال گذشته کمتر توانست چنين دستاورد را در همکاری با.باشند

  .اين مناطق داشته باشد
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مبارزه با تروريزم نام نهاده بود صادق  حرکات نشان می دهد که حکومت پاکستان در آنچه که اشتراک درنتايج اين 
سربازان امريکايی در مناطقی که مراکز جنگجويان طالب در آن قرار دارند  نبوده و واکنش نشان دادن آنها در پيشروی

است و در حال حاضر  هانيان برای پاکستانی بسته شدهنمايانگر اين است که تمامی راه های نيرنگ و اغفال ج به خوبی
  .حکومت اين کشور باقی نمانده است جز حمله متقابل و نشان دادن و اکنش نظامی چاره ی ديگری برای

افغانستان کشته زخمی و معيوب می شوند اين   کشور جهان در نبرد فرسايشی٣٨هفت سال است که سربازان بيش از 
جهانيان هزاران کشته معلول و معيوب برای دولت و مردم افغانستان نيز در قبال   ها دالر هزينه بهجنگ در کنار مليارد

نبرد با چهره های  است در کنار آن دولت پاکستان برای ادامه جنگ در افغانستان بدست آوردن منفعت از اين داشته
فعال اقای زرداری ريس جمهور .آن عايد برداشت گوناگون و عناوين مختلف آتش اين جنگ را بيشترشعله ور نموده و از

 ٦٠اضافهاز  گفته می شود انفجار انتحاری در هوتل ماريوت اسالم آباد ...يد جديد پاکستان چنين اعتراف ميکند وميگو
پاکستان در يك سخنراني   مجروح بر جاي گذاشته، آصف علی زرداري، رئيس جمهور جديد٢٠٠آشته و بيش از

 .تبديل شده است تروريسم به سرطاني در پاآستان: ن رابطه گفتتلويزيوني در اي
هستيم آه به خواست  ما مصمم: گروه بين الملل راه نجات به نقل از خبرگزاری فرانسه، زرداری تصريح کرد به گزارش

  «.هراسيم اقدامات بزدالنه نمي ما از اين. خداوند، اين آشور را از شر اين سرطان خالص آنيم
  . .برنخواهد داشت اي دست از نابودي تروريسم و تندروها دولت لحظه: ظهار داشتزرداري ا

معلوم شد انتظار می رود که اياالت متحده  حال که حقيقت قضيه برای امريکاييان و در مجموع برای جهانيان به خوبی
عالم نمود که با تروريستان و  ا٢٠٠١بعد ازحمالت يازدهم سپتامبرسال  آمريکا آنچنانيکه در آغاز نبرد با تروريزم

وا داره  يکسان برخورد می کند در اين قضيه نيز قاطع و بر آن عمل نموده و با سرکوبی محالت سوق حاميان آنها
بيشتر به نفع طالبان خوانده می شود عقب  طالبان ومراکز تمويل تجهيز و آنان جنگ در افغانستان را که در حال حاضر

  . گزارشي تحليلي افشا يك روزنامه انگليسي درگرد بدهد

هاي  ويژه امريكا مبني بر انجام عمليات د آه جرج بوش رئيس جمهوري امريكا با دادن دستوري مخفي به نيروهاي
  .بوجود آورد آه جنگ بعدي امريكا در اين آشور ادامه خواهد يافت خودسرانه نظامي در پاآستان، اين نگراني را

دستوري سري، به نيروهاي ويژه امريكا  اخيرا در" جرج بوش"در گزارشي نوشت آه " گاردين"گليسي روزنامه ان
هاي نظامي انجام دهند آه اين اقدام موجب شد تا  خاك پاآستان عمليات اختيار تام داد تا بصورت آزادانه و خودسرانه در

  .است "جنگ امريكا در پاآستان"ديل شدن به در حال تب" جنگ امريكا در افغانستان"آيد آه  اين نگراني بوجود

مسائل سياسي را آه عقيده دارند جنگ  در ادامه اين گزارش آمده است آه اين دستور سري بوش، نظر آارشناسان
  .آند ثابت مي افغانستان در حال منتقل شدن به پاآستان است،

مبني بر روشن شدن شعله جنگ در منطقه را   راهايي به گزارش فارس، گاردين در ادامه نوشت آه اين موضوع نگراني
  .آند نيز تقويت مي

بوش در ماه جوالي و پس از بوجود آمدن چالش  سابقه توسط جرج اين دستور بي: اين روزنامه انگليسي در ادامه افزود
اين افراد اآنون . سيداين آشور عليه طالبان و حاميان القاعده آنها به امضا ر داخلي شديد در دولت امريكا در مورد جنگ

  .اي غرب پاآستان مستقر هستند مناطق قبيله در

ويژه نيروي دريايي امريكا با پشتيباني  در ادامه اين گزارش آمده است آه پس از اين تصميم بوش، آماندوهاي
نفر از ٢٠د زميني در پاآستان انجام دادند آه به عقيده آنها در حدو آوپترهاي جنگنده، هفته گذشته يك حمله هلي
  .افغاني در اين حمله آشته شدند نظاميان شبه

شدگان اين حمله غيرنظامي بودند اين حمله را محكوم  اين در حالي است آه مقامات پاآستاني با اعالم اين آه اآثر آشته
  .در امور داخلي آشورهاي ديگر قلمداد آردند و آن را دخالت مستقيم دولت امريكا



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

دستور بوش منفي بود تا جايي آه قوماندان های  العمل اغلب قوماندان های در برابر اين شت آه عكسگاردين در ادامه نو
هاي نفوذي در طول سرحد  امريكا ابراز نگراني آرده و خواستار توقف عمليات و) ناتو(سازمان پيمان آتالنتيك شمالي

  .نظاميان و تاسيسات آنها شدند پاآستان عليه شبه افغانستان و

ائتالفي بود آه شديدا مورد انتقاد قرار گرفت زيرا  ن روزنامه انگليسي ادامه داد آه دليل اين امر تلفات باالي نيروهاياي
 را به مرگبارترين سال براي دولت امريكا ٢٠٠٨امريكايي در شرق افغانستان، سال  با آشته شدن يكي ديگر از نيروهاي

  .ستان تبديل آرد اين آشور به افغان٢٠٠١تجاوز سال  پس از

رهبر القاعده است " الدن اسامه بن"دستگيري  در بخش ديگري از اين گزارش آمده است آه يكي ديگر از اهداف امريكا
امريكا را بر عهده گرفت در حالي آه تاآنون نتوانسته است به اين هدف دست  سپتمبر١١آه مسئوليت سازماندهي حمله 

وزيرستان جنوبي مخفي  اي شمال معاون وي، در مناطق قبيله" ايمن الظواهري"ن و الد شود آه بن گفته مي اما. يابد
  .اند شده

پاآستان و اميد وي به پشتيباني  در بخش ديگري از اين گزارش آمده است آه تصميم بوش براي گسترش جنگ در
صدراعظم اين "  براونگوردون"بصورت ويدئو آنفرانس با  انگليس از اين جنگ موجب شد تا رئيس جمهور امريكا

 آن چيزي آه در سرحد پاآستان و«: قبل از اين آه با بوش شروع به گفتگو آند گفت براون. آشور گفتگويي داشته باشد
  «.نيازمنديم افغانستان در حال رخ دادن است چيزي است آه ما براي گسترش يك استراتژي جديد به آن

مورد تشريح استراترژي افغانستان اين  شخصي با صدراعظم انگليس دراز سوي ديگر اقدام غيرمتعارف بوش در تماس 
آند تا حمايت انگليس از سياست جديدش را جدي نمايد و  تالش مي آورد آه رئيس جمهور امريكا نگراني را بوجود مي
  .هاي سرحدي آينده استفاه نمايد ويژه اين آشور در عمليات احتماال از نيروهاي

همپيمانان ناتو بوجود خواهد آورد آه نگران هستند  هايي با برخي از ستور اجرايي بوش مطمئنا چالشگاردين ادامه داد د
تري را در منطقه رغم  دولت غيرنظامي و ضعيف پاآستان شده و جنگ گسترده ها، موجب فروپاشي گسترش درگيري

  .هاي صريحي از سوي برخي از آشورها عضو اعالم شد آه مخالفت بزند تا جايي

زمينه گفت آه اين ائتالف از حمالت نظامي در مناطق سرحدي يا  يكي از سخنگوهاي ناتو در اين" جيمس آپاتوراي"
  .بيشتر پاآستان، پشتيباني نخواهد آرد هايي در عمق عمليات

يني و يابد و هيچ عمليات زم سرحد پايان مي وي ادامه داد آه سياست ناتو آه جزء دستورالعمل اين ائتالف است روي
  .صورت نخواهد گرفت هوايي توسط نيروهاي ناتو در خاك پاآستان

سياسي عقيده دارند جنگ افغانستان بزودي به  گاردين در پايان با اشاره به اين آه اآثر آارشناسان مسائل نظامي و
اما . مريكايي هستندهزار نيرو در خاك افغانستان دارد آه بخشي از آنها ا٥٣ پاآستان منتقل خواهد شد نوشت آه ناتو

. تروريسم است ضد هاي اي دارد آه به طور آلي ماموريتش جنگ با القاعده و عمليات نيروي نظامي جداگانه امريكا
  .به بحث و بررسي بگذارند وزراي دفاع ناتو درصدند تا هفته آينده موضوع افغانستان را در لندن

انجام شد، " غارتگر" يك هواپيماي بدون سرنشين ی پس از آن بوسيله راکت حمله هفته گذشته امريكا به پاآستان و حمله
عالوه بر اين سياستمداران برجسته پاآستاني به . اين آشور به راه افتد موجب شد تا تظاهراتي در مناطق سرحدي

اي امريكا، ناتو نيروه برخي از مقامات ارشد پاآستان، مقامات ارشد. اقدام را مورد انتقاد قرار دادند صورت آشكار اين
جنگ از عراق و افغانستان به پاآستان است اما اين  و اغلب آشورهاي منطقه عقيده دارند آه امريكا در حال انتقال

  وسالم.شو  حرآت به آرامي انجام مي

  

 


