ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ در ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن
) اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺑﻮدﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤ ﮐﺮد(

ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ در ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ارﺗﺶ روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده،ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﻟﺮزد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت:
– ﮐﻤﺎﻧﺪوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ درﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺰﻧ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و  10ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻﺷﻪ  3ﺗﺎﻧ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

– ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﻏﺰﻧ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ  210ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﻤﻞ اﺟﺴﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺑﻞ

اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر داده اﻧﺪ.
‐ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻠﯿﺒﺮد در ﻏﺰﻧ ﺑﻪ ﺷﻠ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴ در ﻏﺰﻧ ﺣﻀﻮر دارد؟؟ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﻓﺮاد آﻣﺮﯾﺎﯾ و اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻋﺎﻟ رﺗﺒﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺮ
دوﻟﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد .و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﺑ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎ در ﺑﻤﺒﺎران اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮود ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ در
اﻃﺮاف ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮ درﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .و از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت و دروغ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ
آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎت ﻣ ﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آزادی ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﮔﺎن در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
!!  ..ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده !! .

آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﮔﺎن در ﻏﺰﻧ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﻬﺪاری و ﺳﻼﻣﺘ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و آزاد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻠ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و
ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺮد؟؟
– ﮐﺎﺑﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻨﻨﺪه ای ﻗﺮار دارد و ﭘﺲ از ﺗﺨﺮﯾﺐ روﺣﯿﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﺎراﻧﺸﺎن در ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻫﻮاﯾ و زﻣﯿﻨ آﻣﺮﯾﺎ و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه آﻣﺮﯾﺎﯾ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﺰﻧ اﺳﺖ.
– ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺰﻧ و ﻋﻤﻠ ﻧﺸﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ ﺷﺪ ﺑﺮ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
– ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار و ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻗ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ
در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع آﻧﻬﺎ در ﻏﺰﻧ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
– ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ روﺣ ارﺗﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺤﺪوده ﺣﻤﻼت
ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط و ﻣﺮاﮐﺰ در وﻻﯾﺖ
ﻏﺰﻧ در ﺗﯿﺮرس ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
– آﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ را ﻋﻤﻠ ﻣ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﻮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن دﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﻣﺮﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺟﻨ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘ دﯾﺮ ﻣﺘﺤﺪی ﻋﺮﺑ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺟﻨ را ﺑﭙﺮدازد ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
– ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻃﺎﻟﺒﺎن‐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ:
 -1دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨ
 -2آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧ ﻫﺎ
 -3ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺎن
– ﻃﺎﻟﺒﺎن :وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺑﺮرﺳ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﺎﻣﻬﺎی آﺗ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ‐ اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی

ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﯾﻬﺎی دوﻟﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ
)ﮐﻤﺘﺮ از  %5از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ( ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار دارد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ )آﻣﺮﯾﺎﯾ و

ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠ (در داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺟﻨ ﻏﺰﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷ ﮔﺎﻣ ﺑﺰرگ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﻨ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺷﻤﻦ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ از راه آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺣﺘ در ﯾ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﺰرگ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻠ ﺧﺰﻧﺪه و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺰﻧ ﺑﺮوﻧﺪ .در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻃﺎﻟﺒﺎن آﻧﻬﺎ را در ﻫﻨﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ ﻣﯿﺪان وردک ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ و ﻏﺰﻧﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.
ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺧﺴﺎرﺗ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ وارد ﻧﺮد )ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﯾ ﻣﻐﺎزه را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻃ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ!!( اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻘﺮﻫﺎی
ﺣﻮﻣﺘ ﺷﻮﻧﺪ) .ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،ﻣﻘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻨ در
اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ
از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

– اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻠﯿﺒﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪان و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ
در ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ و ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻠﯿﺒﺮد و ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎﻫـﺪان ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ در روز ﺟﻤﻌـﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ) (10/8ﯾـ ﺑـﺎﻟﺮد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ارﺗـﺶ ﺧـﻮد ﻓﺮوﺧﺘـﻪ را
ﺳﺮﻧﻮن ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷ ﺑﺮای ﻫﻠﯿﺒﺮد ﻧﺘﯿﺠﻪ اش اﻧﻬﺪام
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ داﺷﺖ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی
ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن د رﻣﺤﺎﺻﺮه ﻏﺰﻧ ﺑﻪ ﮐﻠ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن از درون و ﺑﯿﺮون ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﺮای دﻓﺎع ﻣﻨﻈﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ در ﺧﺎرج
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:

اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﻓﺮاد ﻣﻬﻤ در ﻏﺰﻧ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد.
و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ دو ﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎﯾ در وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌ از ﺷﻬﺮ و اﻃﺮاف آن
درﻧ ﻧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺳﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺎﻫﺪان از آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی
آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﭘﺲ ازدﺳﺘﯿﺮی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﻠ
در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ اﻃﺮاف آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻫﻮاﯾ ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی آن اﻓﺮاد و ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ اﻓﺮاد دﯾﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﯿﺪن ﮐﻤ ﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺶ ﺗﻼش آﻣﺮﯾﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎﺑﻞ را ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺬارﻧﺪ .و ﺗﻤﺎﻣ راﻫﻬﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗ ﺑﻪ ﻏﺰﻧ و
دﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
– روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ و اﻧﺴﺎﻧ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺴﺘ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ و ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ و روﺳﯿﺎﻫﺘﺮ از ﻫﻤﺎران اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﺧﻮد

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺘ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن در دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎده ﺧﻮد دﭼﺎر ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺷﺪه اﻧﺪ.
– ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻧﻈـﺎﻣ ﺑـﺮای ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻫـﺎی ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻃﺎﻟﺒـﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎﻋﺚ ﺳﺴـﺖ ﺷـﺪن اراده
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠ ارﺗﺶ در دﻓﺎع ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺳﻘﻮط ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ و ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮای راﯾﺰﻧ ﻫﺎ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮار ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﺑﺎز ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ
روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨ ﺷﺴﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﺟﻨ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻪ
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ آﻣﺎده ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮ در ﻣﻮارد ﺟﺰﺋ و ﺑ اﻧﯿﺰه ﻣ ﺟﻨﻨﺪ .و
ﺳﺮﺑﺎز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ روﺳﺘﺎ و وﻃﻨﺶ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
– ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﻪ روز آﺗﺶ ﺑﺲ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮراﺗﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده وﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻞ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ روی ﮔﺸﺎده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
– ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﺷﻤﺎل :دو ﺟﻮان ﯾ از ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن و دﯾﺮی داوﻃﻠﺐ در ارﺗﺶ دوﻟﺖ .در روﺳﺘﺎﯾ
–ﭘﯿﺶ از آﺗﺶ ﺑﺲ‐ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ درﮔﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﺎدل آﺗﺶ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺗﺎ
اﯾﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺎن روﺳﺘﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤ ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺎﻧﺪﻧ و ﮐﻔﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨ اﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار را ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﻮج ﻓﻮج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺟﻨ ﻫﺎ ی داﺋﻢ ﻓﺮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺶ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط و
ﻫﯿﺒﺖ اﺷﻐﺎﻟﺮ در ﺣﺎل اﺿﻤﺤﻼل و ﻓﺮوﭘﺎﺷ اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﻋﯿﺪ اﺿﺤ ﮐﻪ در آن ﻃﺎﻟﺒﺎن‐ و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ‐در آن ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﻣﺮدم در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
– آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻏﺰﻧ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ ﺑﺮ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﺞ اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻌﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾ دﺳﺘﻪ از ﺣﺠﺎج ﺗﺮس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺑﺮای ﯾﺎری ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ( – ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﻮخ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻓﺘﻮا داده اﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ دﻋﺎ ﺑﺮای ﺣﺰب اﻟﻪ در ﻃﻮل ﺟﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در
ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن و در ﺳﺎل  2006ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ.
ﺳﻌﻮدی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨ دﯾﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺪ و ﻗﺎﻃﺮان ﻓﺘﻮادﻫﻨﺪه ای را آﻏﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﯿﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎ را دارﻧﺪ ،و دﻋﻮت ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﯾﻬﻮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﻧﺪ .و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ از ازﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﻣﺎﻟﺰی و اﻧﺪوﻧﺰی و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ را
اذﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ آزار ﻣ دﻫﺪ.
– ﻏﻨﺎﺋﻤ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻏﺰﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ از وﺻﻒ ﺧﺎرج اﺳﺖ .و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرج ﺳﺎزی

و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﺎﻣﺮ و
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی رﻧﺠﺮ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد.
– ﭘﺲ اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ در ﻫﻨﺎم ﻓﺘﺢ وﻻﯾﺖ ﻓﺮاه )در  13ﻣ ﮔﺬﺷﺘﻪ( درﺑﺎره ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ
– ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘ ‐اﮐﻨﻮن و ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻤ ﮐﻪ از ﻏﺰﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ از ارﻗﺎﻣ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ.

ﮔﺎم ﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ:

ﮔﺎم اول:
 -1ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺑﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺪﯾﻤ ﺷﻬﺮ‐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤ از
ذﺧﺎﺋﺮ و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ).در ﻓﺮودﮔﺎه  20دﺳﺘﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رﻧﺠﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و  20ﺗﻦ از
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
– ارﺗﺶ ﻓﺮاری و رﻫﺎ ﺳﺎزی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﯿﺪاﻧ ﺧﻮد ،و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟ رﺗﺒﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ آﻣﺮﯾﺎﯾ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻘﺘﺪر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻏﺰﻧ اﯾﻦ اﺟﺎزه
را داد ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻤ از ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوﻓ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ
ﺑﯿﺮد.

ﮔﺎم دوم :
 -2ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺠﺎن ،ﻧﺎوه ،ﺟﻨﻮ ،رﺷﯿﺪان و ﺧﻮﺟﯿﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ وﻻﯾﺖ
ﻏﺰﻧ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .و در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﺘﺢ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻼﻧﺴﯿﻪ و ﺑﻨﺪر ﮐﻮﻫﻨﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺸﺘﻪ و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﻤﺎت و اﺳﻠﺤﻪ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

ﮔﺎم ﺳﻮم:
 -3ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ
ﻧﻮ و ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :
 -4در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ

داﺧﻞ ﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻬﻤ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻤﻨﺪن ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف وارد ﺷﺪﻧﺪ و  8ﺗﻦ از
ﺳﺮﺑﺎزان آن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﻨ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿ ﻫﺎی ﺟﻨ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ )ﺗﺎرﯾﺦ  (11/8ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﻣﻨﯿﺘ را ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﭘﺎک ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان دﺷﻤﻦ ﺑﺎردﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪان آﻧﻬﺎرا ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.
– آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺤﺎﺻﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻠﯿﺒﺮد ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از آﻧ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و دﺳﺖ از ﭘﺎ درازﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
از ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﺿﻊ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻋﻮت ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﭘﻬﻠﻮی ﺟﻨ (اﻓﺘﺎد و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻼح ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﻋﻔﻮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
– در ﺗﻤﺎﻣ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز)دوﺷﻨﺒﻪ(  16ﺷﻬﯿﺪ و  21ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺠﺮوح ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻦ  266ﮐﺸﺘﻪ و  78زﺧﻤ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ از اﺟﺴﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
– ﯾ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎﻧﯿﺮ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای ﺷﺪ .ﺷﻬﺮت ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻫﺮاس داﺷﺘﻨﺪ  ،و ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻓﺮارﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻮس ﺑﺮ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
– در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﺸﺎن وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .و ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺪاﻧ در ﻏﺰﻧ و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دارد.

– وﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧ دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺻﺤﺮا اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ آن،
ارزش ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .دﻻﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ) 150ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳ و اﻣﻨﯿﺘ ﺷﺪﯾﺪی ﺷﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﯿﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن در وﯾﺘﻨﺎم ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﮐﻨﻮن در اوج ﻗﺪرت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
ﺑـﺰرگ ﭘﯿـﺮوزی و ﻧﺰدﯾـ ﺑـﻮدن آزادﺳـﺎزی ﮐﺎﻣـﻞ ﮐﺸـﻮر را ﺑﻌـﺪ از  17ﺳـﺎل ﺳـﯿﺎﻫ ﮐﺎﻣـﻞ ﮐـﻪ ﻣﺠﺮﻣـﺎن
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺲ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﻫﺠﻮم ﻣﻬﻤ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﻪ ﺳﻘﻮط
ﺑﻌﺪ از ﯾ ﺷﺎف ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺰ ،و ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﻬﻤ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤ از ﯾﺪﯾﺮ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .و اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ روز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻬﺮ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی دوﻣﯿﻨﻮ وار ﺳﻘﻮط ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻠﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ،

ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی دوﻣﯿﻨﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ‐ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ راﻫ ﺑﺮای ﻓﺮار
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
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