
 

 

  گانهیب یروهایک دهه نیت یموجود

  قیحقا ارقام و ۀنییآ در
  )قسمت اول(

  افغانستان در یخارج یقوا دیتک دھھ موجویرامون یپ »اصالت« هِ دگاید

  
مان یپ ووعده  درنظرداشتبا ، سرنگون شد "طالبان" یشرور و تباریجناپس از آنکھ رژیم 

 کردند امایتجربھ م را یمردم ساالر ودموکراسی ، باید آزادی ستانمردم افغان، ھایخارج

 کھ با یران داخلیاج دست پروردگان و اجانب و یروھایظلمت ن ک وحشت وی برعکس با

 ده رایمردم ستمد و ددنیبھ آتش کش را کشور یروزیل لباس دیتبد و یظاھر ۀچھر رییتغ

  . یحقوق انسان و یمردمساالری، آزادی، ن بود دموکراسیا. ان نمودندیبر کباب و
  

 یه گاز بھتر شدن اوضاع زند نھن مدت یا در. گذرد  یم کشوربھ  یخارج یروھاین ۀك دھھ از آغاز حملی

 یگه از زند ستانیترورن یسنگ ھیت دارد و نھ سایدر كشور حكا یتیامن و یاسیسی، اجتماعی، تصادقا

 یدست انداز نی و ستن از دست داده ایسرزم نیگاه امن خود را در ایپا "القاعده"رخت بربستھ نھ  مردم

دارد  ادامھ کشور كھ بوش فرمانش را صادر كرد ھنوز ھم در یجنگ. گان قطع شده استیھمسا ۀمداخل و

  . دیرنگ صلح و آرامش را خواھند د نیچھ زمامردم  و کشورست یروشن ن ھنوزو 



 

 

 

از  خصوص بھ وان یظامن ریھا آمار كشتار غ  ن سالیت از آن دارد كھ در ایحكا یالملل  نیبارقام  ق ویحقا

ن یاند تا آنجا كھ ا  ن روند جدا نبودهیھم از ا سیلوو پ دوار. ش بوده استیبھ بعد رو بھ افزا ٢٠٠٥ سال 

گر یو د یسیانگلیی، كایآمر یروھاین. اند  كشتھ شدگان را داشتھ ن تعدادیشتریب ٢٠١٠ روھا در سال ین

 یائتالف یروھایتلفات نارقام . اند  را بھ ثبت رساندهن تلفات یشتریب ٢٠١٠ سال  ائتالف ھم در یكشورھا

  . بوده است ٢٠٠٩ كشتھ شدگان در سال تمام  ك بھینزد ٢٠١١ ت اگستا 

  

با آنکھ امریکاییھا ھمواره بصورت یکجانبھ ادعا میکنند کھ واشنگتن با صرف ھزینھ ی ملیارد ھا دالر در 

خالف این  کشور ت ولی واقعیت ھای جاری درافغانستان متحد نزدیک و دوست استراتژیک امریکاس

اعتماد ندارند و بھ این نتیجھ رسیده اند کھ از نظر واشنگتن  ھایخارجافغانھا دیگر بھ . ادعا را نشان میدھد

خون یک سرباز امریکایی کھ در جنگ افغانستان کشتھ میشود بسیار با ارزش تر از خون ھزاران افغان 

ھمھ جای افغانستان و حتی در فضای ارگ ریاست  اکنون این صدا در، نشین گرسنھ استدھبی گناه 

جمھوری طنین انداز است کھ امریکایی ھا و متحدین اروپایی اش برای استقرار صلح و نھادینھ کردن 

. در کشور حضور ندارند بلکھ اھداف فرامرزی خود را تعقیب میکنند "طالبان"دموکراسی و مبارزه با 

یزی افغانھاست کھ ھیچگاه سر تسلیم در برابر تشند و چھ نباشند این خوی بیگانھ سبا "طالبان"ولی چھ 

و غرور ملی افغانھا اینگونھ تسلیم شدن ھای ذلت بار  یافغانبیگانھ ھای متجاوز فرود نمی آورند غیرت 

  . را برنمی تابد

 

رکت داشت در میالدی ش ١٩١٩سال  یک جنرال سابق انگلیس کھ در جنگ سوم افغان و انگلیس در

ما میتوانیم صحراھای خشک و سوزان افریقا را تا سواحل مدیترانھ برای ملکھ "خاطرات خود مینویسد 

بھ . "بریتانیا فتح کنیم ولی جنگ در افغانستان برای ما یک خودکشی است این ملت رام شدنی نیست

اھد شد کھ جنگجویان عقب گرا خو اینصورت نبرد واقعی افغانھا با اشغالگران انگلوساکسونی زمانی آغاز

  . سالح ھای خود را بر زمین بگذارند و از صحنھ کنار بروند "طالب"و بدنام 

  

امریکا در جنگ افغانستان عمدتا سربازان اجیر سیاھپوست دارای ملیتھای افریقایی و مجرمین و 

ی را تحت پرچم ائتالف تبھکارانی را کھ بھ حبس ابد محکوم شده اند و نیز قاتالن بیرحم و عناصر روان



 

 

عناصر مرتبط با آن  سیا و جنگ را بھ سازمان یمبارزه علیھ تروریسم بھ افغانستان وارد کرده و قوماندان

  . واگذار کرده است

  

پنتاگون این نیرو ھای اجیر را در قالب سربازان قوای دریایی ایاالت متحده وارد افغانستان کرده و علی 

  . شود دست آنھا را بھ ارتکاب انواع جنایت ھا باز گذاشتھ استرغم تبلیغاتی کھ انجام می

خیلی از موارد خود این سربازان کھ حتی در خود ایاالت متحده قانون پذیر نیستند بدون اجازه و  در

  . دستور قوماندانان مافوق خود بطور خود سرانھ بھ جرم و جنایت دست می زنند

  

و ضد امریکایی افغانھا رو بھ رو گردد بھ حدی کھ اکنون اکثر  طبیعی است کھ این اعمال با واکنش تند

بھتر از امریکایی ھا  زیاشتباه آم نادرست و یعملکردھابا تمام  شوروی ھاافغانھا بر این عقیده اند کھ 

  . بودند

  

خود قوماندانان امریکایی اعتراف میکنند کھ ماه آگست کھ مصادف با ماه مبارک رمضان در افغانستان 

  . د خونین ترین ماه برای نیروھای امریکایی در دھسال گذشتھ بودبو

  

تن از سربازان  شش شصت واین ماه نبرد ھا بھ نقطھ ی اوج خود رسید و در مدت سی روز این ماه  در

  . امریکایی در مناطق مختلف افغانستان کشتھ شدند

  

. لتمردان آن کشور بھ یک معضل تبدیل شدانتقال جنازه ھای این مقتولین بھ امریکا برای قوماندانان و دو

آنھا ترجیح دادند برای پیشگیری از تحریک احساسات ضد جنگ در جامعھ امریکا کھ بھ باال ترین حد 

خود رسیده است جنازه ھا را بدون تشریفات و مراسم رسمی و بھ گونھ ی جدا جدا و منفرد و حتی 

مان تاکتیکی است کھ امریکایی ھا در طول جنگ ویتنام این ھ، مخفیانھ بھ خانواده ھای شان تحویل دھند

  . از ان استفاده میکردند

  

جنازه در یکماه روشن ترین پیام بھ مردم امریکاست کھ در این کشور جایی برای  شش شصت وانتقال 

کھ از امریکا بھ مقصد افغانستان اسلحھ و جنگ افزار و  یاره ایط، سربازان بیگانھ و جود ندارد

  . ورد از این کشور تابوت ھای جنازه بھ امریکا انتقال میدھدآس نظامی و اطالعاتی می کارشنا



 

 

  

سرباز خارجى کشتھ شده  ٢٧١٠ش از یب کشوردر  "القاعده"و  "طالبان"ھ یطى دھسال گذشتھ در جنگ عل

جى ھزار سرباز خار ١٨ش از ین مدت بیھمچنان در ھم. دھندیل میى ھا تشکیکایشتر آنھا را امریکھ ب

سپتمبر  ١١خ یبعد از آنکھ بھ تار. دھندیل میى ھا تشکیکایتن آنھا را مر ١٣٥٠٠ کھ، زخم برداشتھ اند

روھاى متحد بھ ین سال؛ نیخ ھفتم اکتوبر ھمیبھ تار، گرفت ارقرحمالت  موردکا یالدى امریم ٢٠٠١سال 

ن جنگ دھسال یاکنون از ا. ندجنگ را آغاز نمود "طالبان"و  "القاعده"ھ یکا در افغانستان علیرھبرى امر

ن جنگ یطى ا. بھ خراب شدن است روز بھ روز رو کشورتى در یت امنیاما ھنوز ھم وضع، گذردیم

طبق . ده استیز تلفات وارد گردیدھسالھ برعالوه دھھا ھزار افغان بھ ھزارھا سربازان خارجى ن

روھاى یافغانستان شمارى تلفات نکھ در عراق و  )تزیآى کژول(ا یتى خسارات و یمعلومات صفحھ انترن

  . سرباز خارجى در افغانستان کشتھ شده است ٢٧١٠طى دھسال گذشتھ ، دینمایخارجى را منتشر م

  

گرى یو شمارى ھم در کشورھاى د، ل بودندین سربازان؛ شمارى آنھا در جنگ افغانستان دخیاز جملھ ا

  . ده اندیبھ قتل رس، ار داردگر در آنجا قریکا و کشورھاى دیگاه ھاى نظامى امریکھ پا

، سھایانگل تن آنھا ٣٨٠، ى ھایکایتن آنھا امر ١٧٦٥ن سربازان کشتھ شده یطبق معلومات منبع در جمع ا

 ٢٩، ندىیپول ٢٩، وىیھسپان ٣٣، وىیتالیا ٣٩، دنمارکى ٤٢،لمانىآ ٥٣، فرانسوى ٧٣، ىیکانادا ١٥٧

  . باشندیگر مربوط ناتو میورھاى دھالندى و متباقى آنھا سربازان کش ٢٥، ىیایاسترال

  

کھ تمام آنھا ، سرباز خارجى کشتھ شده بود ١٢کا بر افغانستان؛ فقط یحملھ امر ٢٠٠١سال اول  در

  . ى ھا بودندیکایامر

سرباز  ١٣١، ٢٠٠٤سرباز در سال  ٦٠، ٢٠٠٣سرباز در سال  ٥٨، ٢٠٠٢سرباز در سال  ٧٠ھمچنان 

، ٢٠٠٨سرباز در سال  ٢٩٥، ٢٠٠٧سرباز در سال  ٢٣٢، ٢٠٠٦سرباز در سال  ١٩١، ٢٠٠٥در سال 

سرباز  ٤٣٠کنون  تا ٢٠١١و در سال جارى  ٢٠١٠سرباز در سال  ٧١١، ٢٠٠٩سرباز در سال  ٥٢١

  . کشتھ شده است

  

 ٧١١کھ در آن ، روھاى خارجى بودین براى نیک سال خونیگذشتھ؛ طى جنگ دھسال گذشتھ  ٢٠١٠سال 

سرباز  ١٠٣کھ در آن ، ن بودیک ماه خونین سال یھمچنان ماه جون ھم. تسرباز خارجى کشتھ شده اس

  . خارجى کشتھ شده است



 

 

  

دان وردگ بھ یت میدآباد والیالدى در ولسوالى سیم ٢٠١١روھاى خارجى در سال ین براى نیداد خونیرو

ت ین در والیادو سال قبل از . ى کشتھ شدیکایسرباز امر ٣١کوپتر یک ھلیجۀ سقوط یکھ در نت، ان آمدیم

جھ آن؛ ھفت یحملھ انتحارى صورت گرفت کھ در نت) سى اى ى اى(کا یخوست بر مرکز استخباراتى امر

  . ن اداره کشتھ شدیمقام بلند رتبھ ا

  

ان یالدى در ماه مى زمانى بھ میم ٢٠٠٣رون از افغانستان در سال ین جنگ بین ایم خونیداد عظیاما رو

کرد در یوى مستقر در افغانستان کھ سربازان خود را منتقل میاى ھسپانروھیاره نیک طیکھ یھنگام، آمد

ن براى یت خونیک والیت ھلمند یطى دھسال گذشتھ؛ وال. سرباز آن کشتھ شدند ٦٢ھ سقوط نمود و یترک

سرباز خارجى کشتھ شده کھ  ٧٧٠ت ین والیکھ تاکنون در ا. ده استیروھاى خارجى بھ اثبات رسین

  . دھندیل میوى ھا تشکیتانیى ھا و بریکایت آنھا را امریاکثر

  

سربازان  وى و شمارى ازیتانیھزار سرباز بر ١٠، تین والیى در ایکایھزارھا سرباز امر ،برعالوه

  . دنمارکى مستقر اند

  

سرباز خارجى کشتھ شده کھ  ٤٠٠کھ در آن ، ن لست در درجھ دوم قرار داردیت کندھار طبق ایوال

 ١٢٣، سرباز در کابل ١٣٧، ت کنریسرباز در وال ١٦٣ھمچنان . ى ھا اندیکایامر ى ویت آنھا کانادایاکثر

سرباز در  ٦٥، سرباز درغزنى ٨٠، دان وردگیسرباز در م ٩٠، سرباز در زابل ٩٩، کایسرباز در پکت

 ٤١، سرباز در ننگرھار ٤٣، ھرات سرباز در ٤٤، سرباز در فراه ٤٥، سرباز در پروان ٥٤، اروزگان

سرباز  ٢٩س و یسرباز در بادغ ٣١، سرباز در نورستان ٣٣، سرباز در لوگر٤١، خوست سرباز در

ز یگرى نیات دیروھاى خارجى در شمارى از والیھمچنان تعدادى از ن. خارجى در کندز کشتھ شده اند

جى کنون در آن کدام سرباز خار کھ تا، اتى اندیکندى از جملھ والیسرپل و دا، اما بدخشان، کشتھ شده اند

ساف بھ رھبرى یروھاى خارجى در افغانستان در چوکات آیکھ اکنون تمام ن، ستیگفتن. کشتھ نشده است

، ھزار سرباز دارند ١٣٣ش از یساف بیا در افغانستان در چوکات آیکشور دن ٤٨ اکنون. ت دارندیناتو فعال

  . دھندیل میى ھا تشکیکایکصد ھزار آنھارا امریکھ حدود 

  



 

 

وه یتوسل بھ ش آنھا یو در پھلوی شھ بازیمل یایو ھمزمان با آن اح یمل ید اردوجایکوشش در جھت ا

را در بر دارد کھ تا حال  یجینتا کھ ھر کدام دارند ھمان ییرش مصلحت ھایپذ. یناکام جرگھ ساز یھا

از  یچ نشانھ ایھ، کھ ھست، است باشدیس کار و اساس یکھ مصلحت و روز مره گ یداشتھ است و تازمان

ن اساس یند و بر ھم دا یگوناگون متعھد م یمصالح گروه ھا دولت خود را بھ. دیم دیود را نخواھبھب

با جامعھ ، محافظھ کار یروھاینی، با قوماندانان محل، قدرتمندان درون دولت با. سازد یروزانھ برنامھ م

تواند بر عھده  یمرا کھ  ینقش رد ویگ یان آنکھ ھرگز مورد توجھ قرار نمین میدر ا. . .  و یجھان

 یرنج م یکاریو ب یسر پناھ یمرض و ب فقر و ت مردم است کھ ازیشود اکثریده گرفتھ میرند نادیبگ

  . . . ض ویون گرسنھ ومریلیپنج م، کاریون بیلیدوم. برند

 

براون در آمریکا در گزارشی پیش بینی کرده کھ ھزینھ دو جنگ  پوھنتونموسسھ پژوھشی وابستھ بھ 

. ر خواھد رسیدلاھ چھار ھزار و چھارصد میلیارد دانستان و عملیات نظامی در پاکستان بعراق و افغ

موسسھ واتسن می گوید کھ این گزارش نتیجھ یک مطالعھ گسترده با ھمکاری پژوھشگران چندین 

تا بھ امروز بھ مرز سھ ھزار و ھزینھ این جنگ ھا ، براساس برآورد این موسسھ. آمریکا است پوھنتون

لر رسیده و دولت آمریکا تا زمان خروج کامل نیروھای آمریکایی از خاک عراق و امیلیارد د دصدو

این ارقام با برآوردھای رسمی دولت آمریکا . لر دیگر خرج خواھد کرداافغانستان بیش از ھزار میلیارد د

سال در طول دھ گفت کھ این جنگ ھا قبل یچندباراک اوباما . از ھزینھ این جنگ ھا بسیار متفاوت است

  . لر برای خزانھ دولت این کشور ھزینھ داشتھ استااخیر نزدیک بھ ھزار میلیارد د

 

براون و دولت آمریکا را باید در تعریف  پوھنتون علت این اختالف فاحش در ارزیابی پژوھشگران

یکا از زمان با جمع زدن میزان بودجھ ای کھ کنگره آمر. متفاوت آنھا از ھزینھ ھای جنگ جستجو کرد

حمالت یازده سپتامبر برای عملیات نظامی در افغانستان و عراق تصویب کرده است بھ رقم بیش از یک 

 ٢٠در مقابل . لر می رسیم کھ بھ ارزیابی رئیس جمھوری آمریکا نزدیک استامیلیارد د صدھزار و دو

ون شرکت کرده اند با یاد راب پوھنتون اقتصاد دان و متخصصین علوم سیاسی و وکیل کھ در این پژوھش

آوری این واقعیت کھ دولت آمریکا با کسری شدید بودجھ در عمل ھمھ ھزینھ این جنگ ھا را با فروش 

می گویند کھ باید سود پرداخت شده بھ ، اوراق قرضھ بھ بانک ھای جھان و وام گرفتن تامین کرده است

این رقم تا بھ امروز . نگ ھا بھ حساب آوردلر را ھم در محاسبھ ھزینھ این جابیش از ھزار میلیارد د

  . لر بوده است و ھر روز بھ آن اضافھ می شودامیلیارد د صدنزدیک بھ دو



 

 

 

بیش از نود و نھ ھزار . آنھا ھمچنین بخش مھم این گزارش را بھ ھزینھ انسانی جنگ اختصاص داده اند

زخمی جنگ و رسیدگی بھ سربازانی درمان این تعداد . سرباز آمریکایی در این دو جنگ آسیب دیده اند

، کھ با اختالالت روانی ناشی از سالھا حضور در شرایط سخت عملیات نظامی دست و پنجھ نرم می کنند

میلیارد  ٩٠٠بھ ھمراه ھزینھ ھای بیمھ و بازنشستگی مادام العمر برای این سربازان در جمع بھ بیش از 

  . لر خواھد رسیداد

 

از ھزینھ ساخت و . این پژوھش بھ مخارج غیر مستقیم اجتماعی و سیاسی این جنگ ھم پرداختھ است

آمریکایی طرف  یقرارداداداره زندان ھای جدید در افغانستان و عراق تا رشد قدرت و نفوذ شرکت ھای 

مجموع . کااین کشور و تاثیر گذاری آنھا بر سیاست گذاری ھای دولت و کنگره آمری یدوقرار داد ار

. ر تخمین زده شده استلامیلیارد د ۴٠٠ت ھا تا بھ امروز قراردادھای وزارت دفاع آمریکا با این شرک

برآورد این مطالعھ از رقم سربازان و پیمانکاران کشتھ شده آمریکایی در این دو جنگ بیش از ھشت 

انتشار این . ار نفر استھزار نفر و قربانیان غیر نظامی افغان و عراقی نزدیک بھ صد و چھار ھز

، گزارش چند روز پس اعالم تصمیم باراک اوباما برای خروج یک سوم نیروھای آمریکایی از افغانستان

می تواند بھ انتقادات بسیاری از ھم حزبی ھای او کھ از آقای اوباما خواستھ اند با سرعت بیشتری بھ این 

چالش کشیدن روش ھای محاسبھ ھزینھ ھای  این گزارش ھمچنین با بھ. جنگ خاتمھ دھد شدت بخشد

جنگ توسط سیاستمداران در خاک سفید و کنگره آمریکا بھ آنھا توصیھ کرده است کھ با شفافیت و 

صداقت ھمھ ھزینھ ھای کوتاه مدت و بلند مدت عملیات ھای نظامی این کشور را در اختیار افکار 

  . ت آوردھای محدود و ناپایدار تکرار نشودعمومی قرار دھند تا تاریخ جنگ ھای پر ھزینھ با دس

  

تعداد  یداخلاگر چھ در شروع روند انتقال مسئولیت ھای امنیتی از سربازان خارجی بھ نیروھای  نھمیبا ا

 صداما در این مورد کھ آیا  ،خود بازگشتند امریکایی از کابل خارج و بھ کشور سربازپنجاه  و ششصد

شک و ، میالدی واقعا افغانستان را ترک میکنند یا خیرھارده چ و دوھزارھزار سرباز امریکایی تا سال 

تا کنون روند واگذاری مسئولیت ھای امنیتی در مناطق تعیین شده طبق . تردید ھای فراوانی وجود دارد

این پروسھ از والیت بامیان آغاز شد و سپس تامین امنیت شھر مھترالم مرکز ، اعالم فبلی جریان دارد

فردای آن نیروھای انگلیسی از شھر لشکرگاه مرکز والیت ، واگذارگردید یداخلیروھای والیت لغمان بھ ن

خارج گردیده و کشورسرطان سربازان ایتالیایی از شھر ھرات در غرب  یس، آرام ھلمند خارج شدند نا



 

 

سرطان ک یو یسمسئولیت تامین نظم و امنیت این شھر را بھ نیروھای افغان واگذارکردند و روز شنبھ 

وند انتقال مسئولیت ھا رسما در شھر مزارشریف نیز بھ مرحلھ اجرا در آمد و سربازان آلمانی مسئولیت ر

  . تامین امنیت این شھر را بھ نیروھای افغان واگذارکردند

  

ھمچنین والیت نا آرام میدان وردک در مسیر راه بامیان بھ کابل موقعیت دارد و این مسالھ نیز یک نقطھ 

رییس  "طالبان"ھمین منطقھ میدان وردک بود کھ  یت بامیان محسوب میگردد چنانکھ درتھدید برای امن

شورای والیتی بامیان را از موترش کھ از کابل بازمی گشت ربوده و بھ قتل رساندند و جسدش را مثلھ 

 شھر و در والیت ھرات تنھا امنیت داخل) مرکزوالیت(در والیت لغمان تنھا امنیت شھر مھترالم . کردند

در والیت لغمان تمامی ولسوالی ھای آن نا امن است و در . واگذارشده است یداخلھرات بھ نیروھای 

از سوی دیگر شاید شھر . خطر شناختھ میشود ولسوالی جزو مناطق پر والیت ھرات نیز حداقل چھار

ھای آن از  والیت ھلمند از امنیت نسبی برخوردار باشد اما یقینا ھیچ یک از ولسوالی لشکرگاه مرکز

و  "طالبان"سال نتوانستند دھ سرباز انگلیسی در طول ھزار دهحدود . لحاظ امنیتی قابل اطمینان نیست

امنیت کاذبی کھ در ، امنیت این منطقھ را تامین نمایند تروریستھای خارجی را از والیت ھلمند اخراج و

اکنون نیز مانند گذشتھ بزرگترین  والیت ھلمند. شکننده و آسیب پذیر است این والیت وجود دارد بسیار

لیت اگر چھ مرحلھ نخست روند واگذاری مسئو. و مرکز تولید مواد مخدر جھان است مزرعھ ی کوکنار

و برخی گمانھ زنی ھای خوشبینانھ نیز حاکی از آنست  ھمچنان ادامھ دارد یداخلھای امنیتی بھ نیروھای 

میالدی از افغانستان خارج میشوند اما شواھد ارده چھ و دوھزارکھ سربازان امریکایی ھم تا پایان سال 

  . موجود در جامعھ افغانستان عکس این گمانھ زنی ھا را ثابت میسازد

  

سربازان امریکایی در برخی از مناطق کشور در حال ساخت و ساز استحکامات جدید نظامی ھستند 

  . سال آینده استست یباستحکاماتی کھ بھ نظر می رسد دستکم برای 

عبرت گرفتھ اند و این بار تا کار جنگ را در ھشتادامات امریکایی بارھا گفتھ اند کھ از تجربھ تلخ دھھ مق

قول خود شان مردم افغانستان را تنھا  بھافغانستان یکسره نکنند از این کشور خارج نمی شوند یا 

  . نمیگذارند

  

سخن میگوید  چھارده و دوھزارل دولت امریکا از یکسو در عرصھ تبلیغات از خروج نیروھای خود تا سا

ولی از جانب دیگر در صدد ایجاد پایگاھھای دایمی نظامی در افغانستان است و حامد کرزی را برای 



 

 

ایجاد پایگاه نظامی بھ معنای حضور . امضای سند استراتژیک میان دو کشور تحت فشارگذاشتھ است

ین شواھد نشان میدھد کھ امریکایی ھا با ا. درازمدت با اختیارات وسیع و نامحدود در افغانستان است

وجود ھزینھ ھای سنگینی کھ در جنگ افغانستان متقبل میشوند بھ این آسانی و بدون دستاورد روشن و 

با این حال آمادگی ھا برای تطبیق . مشخص مانند اتحاد جماھیرشوروی از این کشورخارج نخواھند شد

ھای کابل و پنجشیر نیز جریان دارد و گمان می رود این عملیات انتقال مسئولیت ھای امنیتی در شھر

  . عملیات در دو منطقھ فوق الذکر نیز خیلی سریع و بدون مشکل جدی انجام شود

  

 . . . ادامھ دارد
  


