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 14/07/2015          احسان هللا مایار                                                                                        
 

 نظر گذرا در تاکتیک امریکا 
 

قوای ایاالت متحدۀ امریکا در محوطۀ منزل شخصی به اسم جان احمد در قریۀ چند روز قبل خبر خوشی داشتیم که 
 .بایان والیت پروان انبار سالح مختلف را کشف و منهدم ساخته است

 

 :قلم اسلحۀ مختلف النوع نظر به نشر لیست مربوط از طریق سایت ټول افغانستان عبارتند از 14

 
 میل پی ک ام روسی 2025  م دستیب عدد1200 7میل راکت انداز آر پی جی 1800
 میل کالشنیکوف 3641  میل داشکه، دافع هوا 176             عدد بم دیمپرا 700

 عدد اسلحۀ ضد تانک540          میکروف   میل تفنگچه 300                      میل تفنگنچه ت ت 2294
 صندوق مرمی کالشنیکوف 865      مکروف کارتن مرمی تفنگچۀ 325                      کارتن مرمی داشکه 228
 کارتن مرمی تفنگچه ت ت 300     7پروپلر( مرمی آرپی جی بمصندوق ) 280

 

این اقدام مثبت قوای امریکا را میتوان قدم اول در ایجاب تصفیۀ دشمنان وحدت ملی افغانستان نامید که عملی است به 

 .جا و به نفع ملت افغان و تمامیت افغانستان
 

ه یک اقدام تصادفی نبوده بلکه این عملیۀ تصفی به عقیدۀ بنده شناسائی و مشخص گردانیدن سالح کوت های خصوصی
 .را در یک چوکات بزرگ تاکتیک و ستراتیژی امریکا تشخیص می نمایم

 2001تا جائیکه دیده می شود امریکا در سیاست فراگیر جهانی خود بعد از حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر 
وع حادثۀ یازدهم سپتامبر که به زعم عده ای از اروپائی دکتورین مشخصی را تعیین و آنرا تعقیب می کند.  بعد از وق

ها و وارد در قضایا در مورد پالنگزار و تعمیل آن یک مسئلۀ سؤال برانگیز بوده، لیک امریکایی ها گروه القاعده 
را مسؤول قضیه تشخیص نموده و تصمیم گرفته شد که رهبر گروه تروریستی را گویا  "اسامه بن الدن"تحت قیادت 

  ه سزای اعمال وی برسانند.ب
 

به نام شخصیت معروف و مرد آزادیخواه که با دستگاه سی آی ای رابطه داشت در  "اسامه"بایست تذکر نمود که 
سپتامبر  11جهت تقویۀ مجاهدین افغانی به پاکستان گسیل شد و تا زمان سانحۀ  "رونالد ریگان"زمان ریاست جمهوری 

 .جلوه می نمودبه حیث مرد مبارز آزادیخواه 
 

و تا روز  ، رئیس جمهور امریکا روابط تجارتی داشتند"بوش"جورج با خانوادۀ  "بن الدن"اعضای خانواده و اقارب 
نفر از اعضای خانوادۀ بن الدن در تکزاس زندگی میکردند که در بین یک هفته بعد 150سپتامبر بیش از  11حادثۀ 

و پنسلوانیا توسط طیارۀ خاص به عربستان سعودی به امر رئیس جمهور گتن ناز واقعۀ تروریستی در نیویارک، واش
 .بوش از امریکا خارج شدند

 

فکر میکنم کسانیکه وارد در قضیه هستند از ورای مطبوعات وقت میدانند که توضیحات باال ساخته و بافته نبوده بلکه 
 .یک واقعیت است که ایجاب نام گرفتن مأخذ را نمی کند

 

پالن گزاری جنگ افغانستان، "دیک چینی" معاون رئیس جهمور "جورج بوش"، "رامسفلد" وزیر دفاع، مهندسین 
"ولفوویسد" و "پری"، معاونین وزارت دفاع و یک تعداد دیگر که اسامی شان در حافظه نیست، "بن الدن" رهبر 

 .انتقام گیری از وی برآمدند القاعده را پالنگزار حمله در نیویارک، واشنگتن و پنسلوانیا تشخیص و در صدد
گروه پالنگزارن، ستراتیژی مشخص خود را در قفا داشتند که توسط یک رئیس جمهور بی عرضه در تأریخ امریکا، 

 .بدون در نظرداشت عواقب خطیر آن در آینده، آنرا در عمل پیاده کردند
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 ی پیشرفته در تکنالوژی، دهشت افگنی دربا وجودیکه قریب به بیست نفر متهمین حمالت دقیق، از ممیزات کشورها
امریکا به غیر از اتباع عرب سعودی از کشور دیگری وجود نداشت، عصیانگر اصلی طالبان افغان که اکثر شان به 
یک تبار از افغان ها تعلق می گیرند و میزبان "بن الدن" بودند، تشخیص گردید و بایست این قشر آزادۀ سلحشور در 

در برابر  20و  19ا حدی کوبیده شوند که سر باال کرده نتوانند، تا یک بار دیگر رزم های قرن جامعۀ افغانی، ت
  انگلیس نژاد، تکرار شده نتواند. بیگانگان

 

  حمالت باالی مراکز سوق الجیشی طالبان در افغانستان آغاز گردید و در مدتی مختصر ازبین برده شدند.
افغان ها در خواجه بهاء الدین به نام ائتالف شمال زیر قوماندۀ جمعیت اسالمی  قبل از آغاز حمالت امریکا گروهی از

، که دو روز قبل از حمالت تروریستی در امریکا، طور اسرار "احمد شاه مسعود"و شورای نظار و قوماندان شهید 
 .آمیز به شهادت رسید، در حالت زار وجود داشت

 

کدر رهبری این کتله ای از مجاهدین سابق از گذشته ها با دستگاه سی. آی. ای. امریکا روابط تنگاتنگ داشتند که 
اثر شروین دیده شود( قبل از  ،First In توسط رئیس سی. آی. ای. در کارزار افغانستان "گری شروین"، )فرست این 

 .گذارد، دوباره برقرار گردیدآنکه مرکز فرمان دهی خود را در آستانۀ پنجشیر بنیاد 
، که "یبرهان الدین ربان"رویداد تأریخ غیر قابل نقض می رساند که یکی دوهفته پیش از سقوط یقینی نظام حاکمیت 

حمید گل" "جنرال  نظر به توافقات پشاور و اسالم آباد و زیر نظر "نواز شریف" صدراعظم و رئیس آی. اس. آی.
رئیس استخبارات عربستان سعودی، به وجود آمده بود، قبل ازآنکه پای طالبان به کابل رسیده پاکستان و "امیرترکی"، 

باشد، مهمات و ساز و برگ نظامی ثقیله و سبک حتی هیلوکوپتر و طیارات جنگی را که توسط اتحاد شوروی حاطم 
را  ود، وسایل و وسایط جنگیطائی گویانه به دسترس حکومت داکتر نجیب به منظور سرکوبی اشرار!! گذاشته شده ب

  ، تاجکستان انتقال داده بودند. Kulobبه درۀ پنجشیر و تالقان و هیلوکوپترها و طیارات را به کوآلب،
 

با این اقدام جمله سالح و مهمات کشور به یغما برده شد و تحریک طالبان حاکم افغانستان شد، وزارت دفاعی وجود 
عی و نه قوای تعرض در دسترس خود داشت. از دید امروزی اگر قوای طالبان داشت که اصالً نه وسایل قوای دفا

خود دسترسی به ساز و برگ بقایای اتحاد شوروی و حکومت نجیب می داشتند، احتمال داشت که یک قدرت دو قطبی 
 .وجود نمی داشت و سراسر کشور خلع سالح می شد

 

اندانان ائتالف شمال رابطۀ مخابراتی مستقیم داشتند با همراهی قوای امریکا که حاکم فضای افغانستان بود و با قوم
یک عده از گروه قوای خاص امریکا که  قدم به قدم حرکات سوق الجیشی شان توسط اقمار مصنوعی رهنمائی می 

ه کشدند، شهر کابل را فتح کردند و مناطق حساس آنرا تحت کنترول مستقیم خود درآوردند. در قدم اول هوتل آریانا 
در کنج چهارراهی جاده ارگ و میدان هوائی، شهرنو و پل محمودخان قرار دارد توسط سی. آی. ای. مبدل به دستگاه 
بزرگ استخباراتی امریکا گردید که تمام شرائین و رگ های جنگ با همکاری مستقیم این دستگاه کنترول و رهنمائی 

  ر گزشتانده شود.(از نظ First In می گردید.)بازهم همان اثر گری شروین
 

از گزارشات و موفقیت های ایاالت متحده در قلع و قمع گروه مطلوب اطالع داریم. ما می دانیم که حین سقوط نظام 
سختگیر طالبان در شمال افغانستان محبوسین جنگ که تعداد شان از سه هزار نفر خلع سالح شده تجاوز می کرد با 

ا، ولچک در داخل کانتینر به رشید دوستم، یکی از رهبران مٔوتلف قدرت جدید دست های، به گفتۀ معمول ما افغان ه
حاکم در افغانستان سپرده شد که همه در دشت لیلی در داخل کانتینر کشته شدند و نعش های شان زیر خاک شد و چند 

  ای به دست آمده نتواند. سال بعد از بیم بازخواست، بقایای این انسان ها در دریای آمو سپرده شد تا در آینده برگه
 

در جبهۀ شرقی و جنوبی افغانستان عملیات امریکا، علی الخصوص در ناحیۀ خوگیانی و توره بوره به منظور ازبین 
بردن اسامه شدیدترین وضعی داشت که در تأریخ معاصر افغانستان دیده و یا شنیده نشده بود. سُمچ های حفر شده و 

ین قوای ناتو به سرکردگی ایاالت متحده بودند توسط بمب هائی که توسط لیزار رهبری و یا طبیعی که پناهگاه مخالف
مسیر خود را دقیق در داخل سُمچ ها پیدا و انفالق می کردند و زنده جانی در آن باقی نمی ماند، مورد استفاده قرار 

 .می گرفت
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چ ها با عده ای از همرزمانش نوید داد، لیک استخبارات مربوط به امریکا وجود "اسامه بن الدن" در یکی از سمُ 
مرکز تصمیم گیری بدون آنکه وی را دستگیر کند و یا بکُشد، منطقه را تحت کنترول شدید قرار داده و با سه نفر از 
قوماندانان که از گذشته ها با آنها روابط داشتند تماس گرفته و به آنها که عبارت از حاجی محمدامان، حضرت علی 

فر دیگر از اسمش از حافظه فرار کرده، وظیفه دادند که اسامه را در برابر پاداش یک مبلغ هنگفت، در محیط و یک ن
 .صحبت از پنج ملیون دالر به هر کدام بود، به مناطق آزاد پاکستان مشایعت کنند و سالم برسانند

 

ل "اسامه بن الدن" را به دست آورند و پالنگزاران جنگ انتظار نداشتند و نمی خواستند که با این سرعت و مدت قلی
با دستگیری وی و توصل به هدف که انگیزۀ اصلی جنگ به دنیا اعالم شده بود، موفقیت خودرا بسمع جهانی رسانیده 

 .و اختتام جنگ را اعالن کنند
 

ل صلۀ این مقابرای رسیدن به اهداف امریکا در نیم قاره و انکشاف آن در پروگرام گلوبال وی که تفصیل آن از حو
خارج است، آنرا کنار می گزارم بر میگردم به دنیا کوچک محاط به خشکۀ ما و مردم بیچاره بیچاره ترین ها که در 
بین سنگ های آسیاب عظیم بازی بزرگ جهانی گیر مانده و راه نجات خود را و بیرون رفت از این حالت مختنق را 

  پیدا کرده نمی توانند.
 

دانشمند آقای عباسی که در مضمون اخیر خود در مورد حمله و نابودی سالح و مهمات در بایان قرار گفتۀ برادر 
والیت پروان ذکر نموده که ... این حادثه را نباید به سادگی نگریست. کسی که در نوک هرم قدرت نشسته و حلف 

قول « وحدت ملی!»وجودی به نام وفاداری برای خدمت مردم و صیانت منافع ملی یاد نموده و در ساختار نظام نا م
  ...همکاری داده در واقعیت خواستار تشکیل حکومت موازی با حکومتی است که خودش به اریکٔه قدرت آن تکیه زده

 

واقعاً حادثۀ اخیر را نمی توان به سادگی نگریست، بلکه ایجاب فحص بیشتر را می نماید. ما نمی توانیم بین سیاه و 
، نکات دقیق و ظریفی که از سفید تا به سیاه  Nuanceا از هم تفکیک نمائیم بلکه نوانسها، سفید تنها دو رنگ ر

  دارند، بایست تا حد ممکن آنها را بشناسیم و ارزیابی نمائیم. دوجو
ره چیان آنرا به گونه ای می بینم که در پائین مختصر مروری به آن کرده و فکر امن چهرۀ امروزی افغانستان و اد

که دوستان عالقه مند به قضایای بغرنج در باره نیز تحقیق و تعمق نموده نظر و یا نظریات خودرا روی صفحۀ  میکنم
  روزگار پخش کنند.

 

من معتقدم و با دنیای پیشرفته در جهان تکنالوژی یک خاشه معلوماتی که دارم میتوانم ادعا نمایم که قدرتهای بزرگ 
 ده قرار دارد میتوانند با استراق توسط ستالیت های استخباراتی که در مدار ما بهدر جهان که در رأس آن ایاالت متح

  صد های آن موجود اند همه و همه معلوماتی که خواسته باشند بدست آورند و استنباط کنند.
ۀ نقط ما انسان هائیکه در حواشی رویداد های جهانی زندگی می کنیم می توانیم با یک دکه دادن باالی گوگل هر آن

جهان را که خواسته باشیم و هزاران کیلومتر از آنجا فاصله داشته باشیم ببینیم، پس مستلزم است بپذیریم که ایاالت 
متحده از آغاز حمله باالی افغانستان از وجود هرگونه سالح و مهمات و قوت های جنگی مطلع بودند و تقریباً هیچ 

 .ان دور و مکتوم نبوده استگونه حرکات انتقاالت سالح و مهمات از نظرش
امریکا بعد ازآنکه اسامه بن الدن را در کدام کنجی از وزیرستان و یا جای دیگری برای روز مبادا تقریباً به فراموشی 
سپرد و صرف به روزهای مورد ضرورت ویدیوهای ثبت شدۀ وی را به خورد بینندگان رسانید تا مردم عام را در 

داخل ائتالف را در مهار تبلیغات خود داشته باشد، لحظه ای از رویدادهای داخل افغانستان داخل کشور خود و ممالک 
 .بدون اطالع نبود

 

امریکایی ها با امکانات تخنیکی ای که در دسترس خود دارند می دانستند که اتحاد شوروی در افغانستان کدام تعداد 
انبار دارد و بعد از اخراج قوای شوروی از افغانستان چی  طیاره، هیلوکوپتر، تانک، توپ و غیره را در افغانستان

 .تعداد آن در کجا وجود دارد
 

با هجوم و تصاحب قدرت توسط رهبران ساخته شدۀ پاکستان و ایران در کابل و کشتار هزاران انسان مظلوم شهر 
اصتاً وزرات دفاع و داخله م  وزارت خانه های حساس، خ90کابل و خرابی چنگیز وار شهر کابل در اوایل سال های 

توسط معتمدین برهان الدین ربانی تصاحب گردیده و رئیس جمهور حضرت صبغت هللا مجددی هیچ گونه صالحیتی 
 .نداشت تا در امور وزارت های دفاع و داخله مداخله نماید
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

از و برگ نظامی اردو تمام س 1996ما می بینیم که از همان روز تا زمان سقوط نظام ربانی توسط طالبان در سال 
و امنیتی کمونیست ها  به دسترس جمعیت اسالمی در آمده و بوده و احدی غیر از همین گروه از کیفیت و کمیت آن 

  اطالعی نداشته.
  که در باال اشاره شد قبل از سقوط کابل اکثر وسایل و جنگ افزارها به جاهای مختلف انتقال یافت و انبار گردید.طوری

نتصاب حامد کرزی تا اواخر حکومت وی امریکایی ها در پرورش مٔوتلفین افغانی خود هیچ گونه تنگ از آغاز ا
نظری  ننموده و آگاهانه مترصد احوال و کردار شان بوده و می دانستند کی در کجا مال و منال قارونی خود را 

  اندوخته و در کجا ساز و برگ نظامی بیت المال انبار گردیده است.
اره ه کار داشتند تا دوبدانیم که گروه طالبان بعد از شکست سنگین اوایل جنگ یکی دو سال وقت بدیگر می طرفاز

که اکثریت ُپست های کلیدی را  را طور نسبی منسجم گردانند و در برابر حکومت انتصابی و همکاران آنقوای خود
 .مایندن قدرت مخالف مطرحیک بیشتر خود را منحیثمحدود  چند سال رمرو ان لنگان قیام کنند و بعد ازدست داشتند، لنگب

جامعۀ جهانی در طول این مدت متوجه شدند که در افغانستان بدون سهمگیری طالبان پیاده کردن صلح سر تا سری 
 .ندینسبی ناممکن است و سعی نمودند تا طرق مختلف را بپیمایند تا راه تماس و مذاکره رویاروئی را با طالبان باز نما

در این مدت بیننده متوجه می شود که مذاکرات صلح بین دو قطب مخالف بدون از موازنۀ نسبی مالی و نظامی با 
دادن چند چوکی به طالبان غیر ممکن است و یقیناً تا امروز از قبولی چند چوکی در اداره نسبت همین بی موازنه 

 .بودن قواء طرفین شانه خالی می کنند
امریکایی ها از چند سال به این طرف با رهبران تحریک طالبان مذاکرات مخفی انجام داده و می دهند ما می دانیم که 

و شاهد این ادعایم زمانی را به خاطر خوانندگان می آورم که امریکایی ها طالبان را از لیست دشمن بودن خود بیرون 
 .ندکشیدند و آنها را به نحوی در دوهه و قطر تحت یک آدرس قرار داد

 

 ادارۀ امریکا باالی هیچ فردی از جهان اعتماد کامل ندارد. نمونۀ واضح و برجستۀ آنرا از افشای راز های مخفی بنام
WikiLeaks  که توسط یکی از قرادادی های استخبارات امریکا به نام  "سنودن" Snowden  امریکایی فعالً پناهنده

در روسیه، نامید که ملیون ها مطالب اشد ِسری که در رسانه ها نشر شد و در آن جمله امریکا صحبت های خاص  
تلفون موبایل "انجیال مرکل" صدراعظم آلمان، یکی از با قدرت ترین زمامداران جهان و دوست گرانقدر امریکا را 

 دن آن  در سراسر جهان غوغا برپاکرد. ثبت می نمودند شامل بود که افشا ش
 

با تذکار مثال باال می خواهم وانمود نمایم با وجودیکه امریکایی ها و رهبران جهانی بنا بر منظور خاص، حامد کرزی 
را در ستیژ و پلت فورم سیاسی موفقانه باال ُبردند و وی را به سرحدی با افیون قدرت مست گردانیدند که وی در سال 

یر زمامداریش، خود را و همکاران خود را واقعاً چنان بزرگ فکر می کرد که هیچگونه لطمۀ به وی رسانیده های اخ
شده نمی تواند و وی واقعاً رهبر ملی ای یک کشوری به نام افغانستان می باشد. وی نمی دانست که هر قدم وی و هر 

نترول می شد. حامد کرزی درعالم خیال مقام خود کالم وی از طریق تلیفون و شاید گفتارش با همکارانش ثبت و ک
را نزد امریکا از صدراعظم آلمان بلندتر می شمرد و پا از گلیم ساخته شده حامی اش فرا گذاشت و بنای عناد و 
سرکشی را با ُمربی اش آغاز کرد. امریکایی ها با هر نوع چپ و راست جهیدن کرزی سکوت اختیار کردند، لیک 

ا با طالبان عمیقتر گردانیدند. فکر می کنم امریکایی ها به صورت عمدی نخواستند که کرزی مذاکرات روابط خود ها ر
  مستقیم با طالبان داشته باشد و این کریدیت را به خلف وی اشرف غنی ریزرف کردند.

 

نه می حقیر و نه کمی از دید بنده )نظر به توصیۀ نیک و قابل قبول و پسند برادرم آقای عباسی بعد از این خود را نه
نامم( هجوم در منزل یک قوماندان گم نام در بایان و منهدم گردانیدن سالح و مهمات انبار شدۀ آن روی تصادف نبوده 
بلکه تحفۀ پیشکی برای طالبان بوده تا در مذاکرات چند روز بعد از این واقعه با نمایندگان حکومت افغانستان در مری 

امریکا با انهدام انبار سالح در بایان به حامیان اصلی جمع آوری سالح  .ریکا حاضر شوندبا حضورداشت نمایندۀ ام
عبدهللا عبدهللا، عطانور، امرهللا صالح، محقق و غیره، شما ها و مهمات، مال بیت المال، صریحاً هوشدار داد که 

غارت شدۀ دولت افغانستان جمع اشخاص شناخته شده در لیست امریکا، که در مراسم تعزیت و فاتحه گیری اموال 
 .شده اید هیچ گونه وزنی ندارید که پانگ ترازو را تغییر داده بتوانید

از طرف دیگر به طالبان واضح گردانیده شد هر قدم نزدیکی تان، که خواستۀ امریکا است، با حکومت منبعث به خلع 
هم در نهایت باهم همآهنگ خواهد شد که با این سالح بیشتر دشمنان تان خواهد شد و با این طریق توازن قدرت بین 

   معادلۀ ساده بیم شمول و پیوستن تان در نظام قدم به قدم رفع خواهد شد. پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

