ﻧـﺒﺮد ﻏﺰﻧـ ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﻄﻔـ در ﻋﻤﻠﻴـﺎت آزادﺳـﺎزی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
)) زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰت را ﺑﺮای اﺳﻼم ﻗﺮار داد  ،اﻓﻐﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ((
ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔ در ﻋﻤﻠﻴﺎت آزادﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

– ﻧﺎﺗﻮاﻧ اﻣﺮﯾﺎ در ﺟﺎده ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎﺑﻞ_ﻏﺰﻧ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﺷﺴﺖ ﭘ در ﭘ ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾ ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ دارد .و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﻫﺮ ﺟﻨ زﻣﯿﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﺑﺘﺪای آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﺸﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

– ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻪ ﺟﺎده ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﻏﺰﻧ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﯿﻦ در ﺟﺎده ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻤﻼت ﻓﺮﻋ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺟﺎده  ,ﯾ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از,اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻮد.
– ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾ راه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﺳﺖ .در ﻏﺰﻧ ۴۰۰ اﺳﯿﺮ از ﻃﺎﻟﺒﺎن آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
– ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑ ﮔﻨﺎه
ﻏﺰﻧ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ  ,ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و در  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ,ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺎﺣﺖ وﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧ ﮐﺎﻣﻼ
آزاد و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ.
– ﺗﻠﻔــﺎت دﺷﻤــﻦ ﻋﻼوه ﺑــﺮ  240ﮐﺸﺘــﻪ و  ۳۵۰ﻣﺠــﺮوح  ۳۰ﮐﺸﺘــﻪ از ﻧﯿــﺮو ﻫــﺎی وﯾــﮋه ﻣﺤﻠــ و  ۳ﺧﻠﺒــﺎن اﻓﻐــﺎن ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻫﻠــ
ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
– ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻓ ﺑﻮد .
ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اوج ﻗﺪرت ﺑﻮد اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺮاواﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد.

– ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﺮدم درﯾﻎ ﻧﺮده و از اﻣﻮال دوﻟﺘ ،ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧ ﻧﺎﺷ از ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾ را ﺟﺒﺮان
ﻣﯿﺮدﻧﺪ.
– رواﺑﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻏﺰﻧ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ  ,از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﮐﻞ اﯾﺎﻟﺖ
دارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺷﻮک ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺘﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺎ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻏﺰﻧ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد.
– ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮار از ﮐﺸﺘ ﻏﺮق ﺷﺪه ﻧﻈﺎم ,در ﻣﯿﺎن ارﺗﺸﯿﺎن ,دوﻟﺘﻤﺪاران و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ; ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻧﻔﻮذ ﻃﺎﻟﺒﺎن در دﺳﺘﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘ ،ﻧﻈﺎﻣ وﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣ ; ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﻨﺪ و
ﺣﺘ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
– وﻓﺎداری ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن آن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻣﻨﯿﺘ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮد .دﯾﺮ ﻧﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ و ﻧﻪ رژﯾﻢ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ,ﯾ ﻓﻀﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮان را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻨﺪ.
ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ:دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟ ﺧﻮد; ﺗﺎ زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ; ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اداره ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻟﺠﺴﺘﯿ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ داده در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ
ﯾﺎری و ﺣﻀﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣ داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
– ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻓﺘﺎده اﻧﺪ; ﺗﺠﺮﺑﻪ ,ﻗﺪرت ,اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ,ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ اﮐﺜﺮ ﺳﺮﺑﺎزان
و ﺑﺴﯿﺎری از رده ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ; از دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﺑﻮد .

– ﻃﺮح اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از داﻋﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻫﺎ ; ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ;
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر داﻋﺶ ﺑﻪ ﯾ ﺑﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺴﺎد اداری در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ; و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ; ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﺎﯾ
ﻋﺎدی ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺷﺨﺼ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺴﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻤﺒﺬاری و آﺗﺶ ﺳﻮزی; ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﺪ.
– ﭘﯿﺎم ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان واﮔﺬاری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ “ﺑﻠ واﺗﺮ”; ﭘﺲ از ,از ﭘﺎ دراوردن ﻧﻈﺎﻣ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد; و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻤﻦ ; و ﺷﺴﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ و ﻣﺠﺎزات ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدان “ﻗﺎﻃﺮان
ﻓﺘﻮا” واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ “ﮔﺎو ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ” در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی; ﻧﺸﺎن از ﯾ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺮﯾﺎﯾ ;ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮار از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﺮد ﻧﻈﺎﻣ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮد; ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ
آزادﺳـﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد و در ﺷﺮاﯾـﻂ ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ ارﺗـﺶ دوﻟـﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﮐـﻪ دارای ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ

ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮف ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ؛ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻮآوری ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺒﺎﻧ ﺟﻨ ﭼﺮﯾ ﺷﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﮐـﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋـﺲ; ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻋﻤﻠـﺮد ﻧﻈـﺎﻣ اﻣﺮﯾـﺎ ﺑـﺮﻣﻼ ﺷـﺪ; و در روز روﺷـﻦ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن
ﺷﺴﺖ او در ﯾ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ; ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﯿﺪاری ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﺎده ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ,ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﯾ اﻧﻮاع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺪرن; و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻟ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﻓﻐﺎﻧ و
ﭘﺲ از آن ﯾ ﺳﭙﺮ دﯾﺮ از ﻣﺰدوران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ وارد ﻧﺒﺮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺲ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاوان  ۵روزه; ﺑﺎ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮاﯾ و ﻣﺰدوراﻧﺸﺮ،
در ﻋﺒﻮر از ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ)ﻣﯿﺪان ورداک( ﺷﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرد .اﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﺸﺎن را روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮم و ﺣﯿﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﻣﯿﺮدﻧﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﮐﻤﯿﻦ )ﻣﯿﺪان ورداک(  ,ﺑﺨﺸ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣ
ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺲ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎده ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﻨﺪ .اﻧﻮاع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎﯾ ,در ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻤﯿﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﺪت آن ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻏﺰﻧ ۱۵۰)ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺎﺑﻞ( و ﯾ از ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ
ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر “از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ”ﮐﻪ ﻫﻤ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ,ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺗﺎرﯾﺨ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن; در ﺗﺎرﯾﺦ ) (۸/۱۵ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮاﯾ
وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻏﺮب اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺮاه رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ; و ﺑﻪ  ۴روﺳﺘﺎ ﺣﻤﻠﻪ; و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را وﯾﺮان
ﮐﺮدﻧﺪ; و  ۱۶ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪوﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﻣﯿﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎده ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ورداک ,ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
آﻣﺮﯾﺎ روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﺨﻮن زدن ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﮐﺸﺘﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ و ﺑﻪ

اﺳﺎرت ﺑﺮدن ﭘﯿﺮﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ .آن ﻫﺎ
ﺑﺎ ارﺗﺎب اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪاﻟﻬﺎی ارﺗﺶ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺮﯾﺎﯾ) ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﯾﺎک ,اﻟﻤﺎس ,اوراﻧﯿﻢ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺰودی در ﻏﺰﻧ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺷﺮوع
ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه اﻓﻐﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮاﯾ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ
“ﺳﻮژه” ﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺟﻨ ﮐﻪ درآن ﻣﺒﺎرزه ﻧﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻫﻠﯿﻮﭘﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧ زﯾﺮ آﺗﺶ
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در آن ﺑﻮد را ﺑﻪ درک واﺻﻞ ﮐﺮد.
در ﻏﺰﻧ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺟﺎدوﯾ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی واﻗﻌ راﻫ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﺪارﻧﺪ .راه
ﺣﻞ ﺟﺎدوﯾ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻮﻧ را ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﻣ ﺑﻨﺪد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ
ﮔﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎی دور دﺳﺖ ﭘﺮواز ﻣ دﻫﻨﺪ ودر ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی و اﺗﺶ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ

و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺳ ﻫﺎی وﺣﺸ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ وﺣﺸﺖ زده ای ﮐﻪ آن ﻫﺎ را در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی روﺳﺘﺎ و در
ﺟﺸﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ; ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾ ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﺳﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن اﺟﺴﺎد
ﺷﻬـﺪا ﻣـ اﻧﺪازﻧـﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﺟﺸـﻦ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل “زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺮورﯾﺴـﺖ” ﻣﺘﺸـﻞ از زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﺨﻮرده و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻠﯿﻮﭘﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ; ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﻗﺪرﺗﺶ در ﻧﺒﺮد ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .و آﺗﺶ ﻣﻌﺮﮐﻪ
در ﻣﺮﮐﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻪ در ﺷﻬﺮی دور اﻓﺘﺎده زﺑﺎﻧﻪ ﻣ ﮐﺸﯿﺪ .ﺟﻨ ﻫﺎی ﭘ در ﭘ ;ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾ دو
ﺳﺎﻋﺖ; ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ; ﮐﻪ از ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺷﺮق ﻏﺰﻧ و از ﻏﺰﻧ ﺗﺎ ﻏﺮب وﻻﯾﺖ زاﺑﻞ اﻣﺘﺪاد
داﺷﺖ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺟﺎده ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤ رﺳﺎﻧ از ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ
ﻏﺰﻧ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد; ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺗﺼﺎل وﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧ ﺑﻪ دو وﻻﯾﺖ ﻣﺮزی ﺑﺎﮐﺘﯿﺎ و ﺑﺎﮐﺘﯿﺎ را ﻗﻄﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎد:

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺰم راﺳﺦ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﯾ ﺟﻨ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ}
از ﻣﯿﺪان ورداک ﺗﺎ ﻏﺰﻧ و ﺳﭙﺲ زاﺑﻞ {ﺑﻮد را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺎﭘ را ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﻣﯿﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾ ﺗﻤﺮﯾﻦ واﻗﻌ و ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎت واﻗﻌ ﺑﺮ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزادﺳﺎزی ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ در ﯾ ﭼﺎرﭼﻮب واﺣﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺘ ﯾ ﺑﺎر ﻫﻢ در زﻣﺎن
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی رخ ﻧﺪاد زﯾﺮا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی “ﺟﻬﺎدی” ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﯿﺸﺎور ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

– اﮔﺮ در ﯾ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﺣﺪ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎﻣ و رواﻧ در ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در آﯾﻨﺪه واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻪ
ﭘﺮﭼﻤــﺪار آن ،ارﺗــﺶ آﻣﺮﯾــﺎ ﺑــﺎ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻧﯿــﺮوی ﻫــﻮاﯾ اش از ﺑــﺎﻻ و ﺳــﺮﺑﺎزان ﻣﺴــﺘﻌﻤﺮه)ﻧﺎﺗﻮ‐ﻋﺮب‐
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‐ﻣﺰدوران دوﻟﺘ(در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﯿﺎﺳ و ﻏﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺸﺎن ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از زﻣﺎن
ﺟﻨ ﺷﻮری و ﺣﺘ ﺟﻨ آﻣﺮﯾﺎ رخ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﻣﻬﻤ ﮐﻪ درﺟﻨ ﻏﺰﻧ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺟﻬﺎد آﺗ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ درک اﯾﻦ درس ﻫﺎ
ﯾ واﺟﺐ ﺟﻬﺎدی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آرام ﺷﺪ; ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ ﺑﺮای ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ ﻧﺒﻮد _ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾ دو
ﻣﻮرد _ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﻧﺤﻼل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺪت
درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﮐﻤ ﻫﺎی زﻣﯿﻨ و ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﻮد.
– ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آزادی  400ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاﯾﺸﺎن از زﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎورد دﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آزادﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ،اﺳﺮاﯾ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آزادی آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﺣﺘ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺮ ﻣﯿﺸﺪ.
– در اواﺧﺮ روز ﺳﻮم آزادﺳﺎزی ,ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را از ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺑﺎزارﻫﺎ
و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ; اﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ده ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ده ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ اﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ,
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و رزق و روزی ﻣﺮدم در ﺑﺎزار  ,ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
– و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ,ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن
اﺳﺖ) %۷۵ازاﺳﺘﺎن(.
– اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ای از آﻣﻮزه ﺳﯿﺎﺳ /ﻧﻈﺎﻣ اﺳﺘﻌﻤﺎر آﻣﺮﯾﺎﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ ﺟﻨ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را
ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﯾﺎ در ﺟﻨ ﻫﺎی ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ; ﯾﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ از ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ; و در
ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﺮدم از ﺣﺎﻣ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﯾﺎ دور ﮐﺮدن آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ودر ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻓﺸﺎر آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻮﻣﺘ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .و ﯾﺎ ﺟﻨ داﺧﻠ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻋﺼﺒﺎﻧ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮه
ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،رﻫﺒﺮی ﺗﻮده ﻫﺎ را در “اﻧﻘﻼب رﻧ”ﯾﺎ “ﺑﻬﺎر ﺳﯿﺎه” ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺨﺮب اﺳﺖ,
ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮﻧﺪ .ﺛﺮوت ﻣﻠ ﻫﺪف اول ﻫﺮ ﺗﺠﺎوز اﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ; ﺧﻮاه ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺟﻨ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ .ﻟﺬا در ﻫﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را در راس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار داد.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان:

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن روش ﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﺧﻨﺜ ﺳﺎزی اﺛﺮات ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد و در ﻃﻮل
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺸﺎن ,ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ اﻣﺎ روش ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ ی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ در
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ; ﻋﻠ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ در ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی

ﻫﻮاﯾ ﮐﻪ ﺳﻼﺣ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻠﯿﺎت آزاد ﺳﺎزی و ﺗﻮﻗﻒ آن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ،
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ /و ﺷﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ /ﺑﻪ راﻫﺒﺮدی

ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از داﺧﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪه آل از ﻫﺮ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻮد .راه و روش اﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی روﻧﺪ آزادﺳﺎزی در

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺒ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ دﺳﺘﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾ دﺳﺘﺎه
ﻟﺠﺴـﺘﯿ ﺻـﺮف; ﺟﻬـﺖ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮوﻧـﺪان و ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐـﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘـ آن ﻫـﺎ; ﺑـﺪون آﻧـﻪ در

ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ; در ﯾ ﺣﻀﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ادارات ﻧﻈﺎﻣ و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ودر ﯾ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺨﻔ دﯾﺮ; ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮات ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
را ﻧﺪارد و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﻨﺎدر دوﻟﺖ را ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻫ ﮐﻪ در اﻃﺮاف وﺟﻮد دارد و ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﺰﻧ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﻏﺰﻧ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠ ﮔﺮدد.

ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﻨ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ:

ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻨ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻮﻣﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺣﺰاب ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ و ارﺗﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﺋﻦ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺎرت آن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق ﻣﯿﻨﺪ; ﻧﻪ درﮔﯿﺮی ,ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺴﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﻨﺪ.
ﺣﺘ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ,ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺎ وﺳﺎﯾﻞ زرﻫ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ ﺑﯿﺶ
از ﺳ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﻈﺎﻣ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ آﻣﺎر آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﺷﺪه از ﻣﺮﮐﺰ اداری ارﺗﺶ اﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﺮ از اﺳﻨﺎس ﺑﻮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
ارﺗﺶ  ۳ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده اﻧﺪ ; وﻗﺘ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آن آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از

ﺳﺮﺑﺎزان را آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال ارﺗﺶ را وارﺳ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻓﺴﺎد دوﻟﺘ و ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
را ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ,ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻠﺤﻪ ,ﻟﺒﺎس و
ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺑﺎزارﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﻋﻮض از اﻣﻮال دوﻟﺘ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﻬﺮ و ﺑﻌﻀ ﻏﻨﯿﻤﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ; ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ,ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .دوﺳﺘ و ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔ در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ و
ﮐﻞ وﻻﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ,زﯾﺎد ﺷﺪ .ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺎﺑﻞ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺷﻬﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺷـﺎﯾﻌﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد; اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ رخ داد ﺗﻌﺠـﺐ دوﻟـﺖ و رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی او ﮐـﻪ ﻓﺘﻨـﻪ را ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣـ
ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺮاﻧﯿﺨﺖ.

داﻋﺶ ﺟﺰﺋ از رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ:

رﻓﺘﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧ و ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ،اﺳﻼﻣ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی
ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼح اﯾﻤﺎن ،آن ﻫﺎ را ذﺧﯿﺮه ﺟﻬﺎد و ﺳﺘﻮن ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﯿﻨﺪ.
داﻋﺶ در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻗﻪ ای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ آن را راﻫﺎر اﺳﺎﺳ ﭘﯿﺮوزی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ,ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ داﻋﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮﻗﻪ ای ﯾﺎ ﻗﻮﻣ ﻗﺒﻞ از اﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن آن را اﻧﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم
ﻓﻮرا ﺑﻪ رﯾﺸﻪ داﻋﺸ آن ﭘ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داﻋﺶ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪان و اﯾﺠﺎد
ﻓﺘﻨﻪ ,ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺎﯾ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﺮور,
ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﺣﻤﻼت ﻫﻤﺎﻫﻨ در ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدن و ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن اﺳﻨﺎد و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و
ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﻗﺎﻧﻮن .داﻋﺶ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺴﺎد در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .روزی ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻨﻪ دﯾﺮان از او ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ,ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان داﻋﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ در ﻋﯿﻦ دوﺳﺘ ،دﺷﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺷﻐﺎﻟﺮ
وارد زﻣﯿـﻦ ﺑـﺎزی ﺷـﺪه اﺳـﺖ .او از داﻋـﺶ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮﻣﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨـﺪ و در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ داﻋﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﯾﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ اﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﺎم ﺧﺸﻢ و
ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮﯾﺰد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﺮد ﺣﻮﻣﺖ:

ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﺷـﺎره ﮐﺮدﯾـﻢ ،ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻔـﻮذ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ ﺣﻀـﻮرش

ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﻮی دارد ﻟﺬا اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻣﺸﻼت ﻓﺮاواﻧ را ﺑﺮای رژﯾﻢ درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﺷﻐﺎﻟﺮ ﮐﻪ از
ﺟﻨ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻫﺎ و

ﺳﺨﺘ ﻣﺴﺎﻟﻪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﻓﺎداری واﻗﻌ اﮐﺜﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدﻣ ،از آن ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ و ﺣﺘ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن اﻧﺪﮐ از اﯾﻦ وﻓﺎداری ﻣﺮدم اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮدم ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ وﻓﺎداری ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد زﯾﺮا ﺣﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﺪارﮐﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺨﻔ ﻃﺎﻟﺒﺎن در درون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ راه ،ﻣﺮدم از ﺷﺮ ﻧﯿﺮوی
ﻫﻮاﯾ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داد )ﺑﺪون
ﺷ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺷﻬﺮ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ
اﺳﺖ( .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺰﻧ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ ازﻫﺮ ﻧﺒﺮد ﺷﻬﺮی ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻏﻨﺎﯾﻢ را
در ﻣﺤﻠ دور ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار ﻧﯿﺮد .اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ
ﺣﻤﻼت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ ﺷﺪه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﺳﯿﻄﺮه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﻨ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ای از ﻫﺮ ﻧﺒﺮد دﯾﺮ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ آزاد ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟؟

ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﺮ ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺣﺪود ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻤﯿﻦ ﻫﺎ از ﺟﺎده ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﯿﺪان ورداک ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ارﺗﺶ ﻣﺤﻠ ﺣﺪود 5000
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻏﺰﻧ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻠﯿﻮﭘﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨ و ﺑﺎ ﺣﺪود  100ﺧﻮدروی
زرﻫ و ﯾ ﮐﺎﻣﯿﻮن وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﻏﺰﻧ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ“ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟” ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﻪ ،ﻧﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﯾ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﻔﺖ زده از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ” :ﭘﺸﺘﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ؟” آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺰﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎروان ﻧﻈﺎﻣ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨ در ﻏﺰﻧ ،دوﻟﺖ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﯾ ﮐﺎروان از ارﺗﺶ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻏﺰﻧ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﮐﺎروان از ﺟﺎده ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل

اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ و از ﮐـﺎروان ارﺗـﺶ ﻫﯿـﭻ ﺧـﺒﺮی ﻧﺮﺳـﯿﺪ ﻧـﻪ در ﻏﺰﻧـ و ﻧـﻪ ﻣﯿـﺪان وردک .ﺗـﺎ اﯾﻨـﻪ ﻣـﺮدم ﮔﻔﺘﻨـﺪ:
“ﮐﺎروان ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ”.اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺮوج ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﻏﺰﻧ ،ﮐﺎروان
ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺟﺎده ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ راز ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد.

ﮐﻤﺎﻧﺪوﻫﺎ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟؟

ﯾ از رازﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﮔﺮوﻫ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤﺎﻧﺪو اﻓﻐﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﻮﻣﻪ ﻏﺰﻧ از

ﻫﻠﯿﻮﭘﺘﺮ ﻓﺮود آﻣﺪه و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎزﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺰﻧ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل

درو ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ﺳﻮال را درﻣﻮرد ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .درﻣﻮرد ﺗﻀﻌﯿﻒ

روﺣﯿﻪ ارﺗﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﻓﺮار ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﻏﺰﻧ ﻣﻮارد ﻓﺮار و ﯾﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ارﺗﺶ ﻫﺮ دو اﻓﻐﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮر
اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه رو ﺑﻪ زوال اﺳﺖ }ﮐﺎﻓﺮان ﻓﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ{ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮﺑﺎزان
ارﺗﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺟﻬﺘ دﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده اﻧﺪ و
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺰﻧ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﮐﺎﺑﻞ از آنِ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮔﺮ دﺷﻤﻦ از آن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم وارد آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﯾﺘﺮ:

درﻣﻮرد اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﺎق ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ):ﺟﺴﻢ ﭼﺎرﭘﺎ و آرزوی
ﮔﻨﺠﺸ .(اﯾﻦ ﮔﻨﺠﺸ ﭼﺎق ﭘﯿﺮ زﯾﺎدی ﭘﯿﻐﺎم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ادﻋﺎ دارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﺶ ﺟﺰو اﺧﺒﺎر
ﺗﻠﺦ ﺻﺒﺤﺎه درﻣﻮرد ﺑﻼﯾﺎی آﯾﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﯾ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ آﻗﺎی “ﭘﺮﻧﺲ” ﺑﻨﯿﺎﻧﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠ واﺗﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ ﮐﺴ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺗﻌﺪادی از ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺑﻮﻇﺒ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻔﺶ اﺳﺎﺳ در

ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻤﻦ دارﻧﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺼﺪ دارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺳﭙﺮده و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺮای ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﻔﺘ
ﺧﻠﯿﺞ ﺑﭙﺮدازد .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎره از وی ،اﻣﻮال ﻋﻈﯿﻤ ﺑﻪ ﺟﯿﺒﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد.
از آﻏﺎز آﺷﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺮاﻣﭗ آن را “اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اداﻣﻪ

ﺷﺴﺘﻬﺎی ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻮش و اوﺑﺎﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺎ وﺣﺸ ﮔﺮی ﺗﻤﺎم
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و اﺳﺎرت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎزل و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ
ﺟﺎﻧ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻫﻤ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ; زﯾﺮا ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن و ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادﻫﺎی دﻓﺎع و ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد.
و ﻛﻤﭙﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒ ﮐﻪ )ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( در رﯾﺎض ان را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺮد ،ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و
ﻗﺎﻃﺮان ﻓﺘﻮا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺘ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺒ ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ..
ﺷﺴﺖ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺰﻧ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮد و ﯾ ﻫﺸﺪار روﺷﻦ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺴﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،دﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺪه آل
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ; ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ای ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد

ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘ دارد و آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ”:اﻣﻨﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ”.ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ؛ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻨﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﻢ.
–دﺷﻤﻦ اﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﻬﺎرم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻏﺰﻧ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد; ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﻨﺪوز و ﻓﺮا.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳روز ،ﺑﺪون ﺑﻤﺒﺎران ﺗﻼﻓ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ  ،در ﻏﺰﻧ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﺮود اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺮﯾﺎﯾ و اﺳﺮاﺋﯿﻠ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ در  ۸۱ﺳﺎﻋﺖ
اﺧﯿﺮ _ از ﭘﻨﺞ روزی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ_ﺑﻤﺒﺎران وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺸﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎن ﺗﺠﺎری آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﯾﺎ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘ ﮐﻪ
در ﻗﺮن  19ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﻗﺎی) ﭘﺮﻧﺲ( ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
او و ﻣﺮداﻧﺶ آوﯾﺰان ﺷﺪن ﺑﺮ ﺗﯿﺮﺑﺮق ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در آن روز ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺴﺖ را ﺑﻪ ﯾ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻗﺎی “ﭘﺮﻧﺲ” را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺳﻬﻞ اﻧﺎری و
ﻧﻘﺾ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار داد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻧﺎﻣﺶ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﺎ_ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد آﻣﺮﺑﺎ…و در ﮐﻨﺎرش اﺳﺮاﺋﯿﻞ _ درج
ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﺶ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و داراﯾ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺴﺪود ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ:

ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ(
www.mafa.world/fa

