
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسري اړیکً ټیىگً کړلً موږ  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  

 ۰۹/۱۱/۲۰۱۲                                                                  پامیر پیکار
 

 افغانستان باالی امریکا نظامی آغازعملیات
)بخش پنجم( فصل سوم  

ان " اطالع میالدی بود که خبر گزاری " سی.ان. 2001ساعت، یک بعد ازظهر روز یکشنبه هفتم ماه اکتوبرسال 
میدان هوایی قندهار مورد ِهدف ِنیرو های انگلیسی و امریکایی قرار گرفته است. وسایل و وسایط " داد که 

نظامی، مرکز ِفرماندهی نظامی، دستگاه های را دار، پایگاه های نظامی سازمان القاعده، وزارت " امربالمعروف 
ر از میان ُبرده شده و سیستم برق و نهی عن المنکر" و سایر امکانات ِجنگی درمیدان هوایی و سایر نقاِط شه

یعنی با این حساب،                                    عملیات نظامی امریکا علیه . . . "   قطع گردیده است و
 Operation Freedom   Enduring       افغانستان، تحت  نام "          

                                           یا عملیات بلند مدت آزادی آغاز شده بود.               
م، صدای ناگهانی و هیبت ناِک انفجار راکت به میدان هوایی کابل، به 2001اما قبل ازآن، یعنی شِب یازدهم سپتمبر

گوشها طنین انداخت و متعاقِب آن، آتش سوزی بزرگی درآنجا ُرخ داد. این، درحالی بود که صدای هلیکوپترها 
نیزانعکاس داشت که با چراغ های خاموش درپرواز بودند. ولی وزارت دفاع ایاالت متحدۀ امریکا  درفضای کابل

ازاین حادثه اظهار بی خبری نمود، درعین حال جانِب ائتالِف ضد طالبان، مسوولیِت این عمل نظامی را به عهده 
                                                  .                                                             گرفتند

م(، ازطریق برنامه های تلویزیونی آن 2001جورج دبلیو بوش رییس جمهور امریکا درعین روز)هفتم ماه اکتوبر
"  به اثر دستورمن،  نیرو های نظامی ایاالت متحده، حمله به اردوگاه کشور، خطاب به ملت امریکا چنین گفت : 

یستی القاعده و تأسیساِت نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغازکردند. این حمالت به دقت طرح های ترور
ریزی شده اند تا کشوِر افغانستان، دیگر بعنوان پایگاه عملیاِت دشمن قرارنداشته باشد، باید به توانایی های 

الیا، آلمان وفرانسه نیز متعهد شده اند تا نظامی رژیم طالبان ضربه وارد شود. دوستان ِدیگر مانند کانادا، آستر
نیرو های شان را به تدریج وارد این عملیات نمایند. بیش از چهل کشور خاور نزدیک و آسیایی، با دادِن حِق 
عبور و فروِد هوا پیما های مان در خاک شان موافقت کرده اند. بسیاری از این کشورها، اطالعات سرویس های 

ن را در اختیار ما قرار داده اند. ما مورد حمایت، پشتیبانی، خواست و ارادۀ همۀ مردم جهان امنیتی کشور های شا
 قرار گرفته ایم..."                                                                                           

حبه یی که با خبرنگار امریکایی درشمال کابل داکترعبدهللا عبدهللا )درآن زمان سخنگوی  ائتالف شمال( طی مصا 
" حمالِت امریکا به میدان های هوایی قندوز، : انجام داد و ازطریق برنامۀ تلویزیونی )سی.ان.ان( پخش شد، گفت 

 (  1جالل آباد، هرات، فراه، کابل، مزار، شیندند  و  قندهارآغازشده  است"  )
اسالم آباد به روز دو شنبه هشتم ماه اکتوبر، یعنی فردای همان شبی که مالعبدالسالم ضعیف سفیرگروه طالبان در  

" بیست نفر از شهریان افغان به شمول زنان و کودکان، به اثر انفجار راکت عملیات انجام شد، اعالم نمود که  
                                                                     انگلیسی که از بحیرۀ عرب شلیک شد، جان های شان را از دست دادند. "       –های کروز امریکایی 

"  در : درسالهای بعد، جورج دبلیو بوش طی کتاِب خاطراِت خویش تحت عنوان )لحظات تصمیمگیری( نوشت 
که وارد اتاق معاهده شدم تا با ملت سخن بگویم. چندساعت درست پس از ظهر بود  2001اکتوبر 7روز یکشنبه 

قبل، بمب افگن های دور ُبرد از پایگاه  هوایی وایتمن در میسوری شلیک شده بودند. زیر دریایی های امریکا و 
بریتانیا درخلیِج عرب موشک های تاماهاک خود را پرتاب کرده بودند و هوا پیما های جنگندۀ نیروی دریایی از 

 شۀ ناو های یو.اس.اس " کارلعر
وینسون" و یو اس اس " اینترپرایز" برخاسته بودند. گفتم ارتش ایاالت متحده به دستورمن حمله علیه اردوگاه  

 های تعلیماِت تروریستی القاعده وتجهیزاِت نظامی رژیم طالبان درافغانستان را آغاز کرده 
برای  حفاظت ازمردم امریکا ضروری بود، ما عملیات را به دقت است. نابودی النۀ امِن  القاعده در افغانستان 

 (           2تدارک دیده بودیم. اعماِل مان از روی ضرورت و دفاع از خود بود و نه انتقام..."  )

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDFp_pamir_afganistan_az_2001_2014_5.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/p_pamir_afganistan_az_2001_2014_5.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDFp_pamir_afganistan_az_2001_2014_5.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/p_pamir_afganistan_az_2001_2014_5.pdf
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بلی، باساس گزارشهای منابع مؤثق، نیروهای هوایی ایاالت متحدۀ امریکا، ازهفتم اکتوبر تا سیزدهم نوامبر، بیشتر 
                               سه صد بمب قوی باالی اهداف شان تنها درشهر کابل ریخته بودند.                                                                    از

می دو روز پس ازآغاِزعملیات ِهوایی امریکا، یک منبع طالبان گفت که تا حال به تعداد سه صد نفر افراد غیرنظا
دراثربمباراِن طیاراِت امریکایی و شلیکِ موشکهای کروز به قتل رسیده اند. هرچند ادعای گروِه طالبان دربحبوحۀ 
چنان اوضاِع حساس میتوانست دارای عناصری ازواقعیت باشد، ولی صدا وادعای آنها درمیان توفانی ازگَرد 

ل ِخبری مانند تلویزیون " الجزیره " و غیره نیز بمباران های باد ِاقدامات ِجنگی و تبلیغاتی ناشنیده ماند. منابع مستق
                                                      آن شب و روز در کابل و سایر والیات کشور را بسیار سنگین و توأم با تلفات زیاد خواندند.                                          

شب گذشته، به تعداد پنجاه کروز از کشتی و " ضعیف، وزارت دفاع امریکا اعالن کرد که  متعاقب ِاظهاراِت مال
تحت البحری های امریکایی مستقر در بحیرۀ عرب، علیه سی هدف ) پایگاه های نظامی( در داخل افغانستان 

 شلیک شده است ."                                                                 
شخصیت های متنفذ ِدولِت امریکا )تیم محافظه کاران نوین( که دراتخاِذ تصمیم مبنی بر حمله باالی افغانستان 

                         م  نقش داشتند، عالوه از جورج دبلیو بوش، اینها بودند :                                                                         2001دراکتوبرسال 
 ِدک چنی معاون رییس جمهورامریکا

 کالین پاول وزیر امور خارجه ی امریکا
 دونالد رامسفلد وزیر دفاع 

 پلولفوویتزمعاون وزیر دفاع
 جان اشرکافت دادستان ُکل

 باب مولر رییس دستگاه اف . بی . آی
 پل اونیل وزیر خزانه داری

 جورج تنت رییس شبکه ی سی .آی. ای 
 لفلین  معاون سی. آی . ایجان مک ال

 هیوشلتون  رییس ستاد مشترک  ارتش امریکا
 دیک مایرز رییس دفتر کاخ سفید 

 کاندو لیزا رایس مشاور امنیت ملی  و معاونش
 استیو هدلی وکیل کاخ سفید  

 البرتو گنزالس
رییس دفتر رییس جمهور و کسان دیگری که درعقب  پرده قرار و همچنان، آی لوییس لیبی ) اسکوتر( معاون  

 داشتند . 
به اعتقاد ِآگاهان ِسیاسی و به اساِس اظهاراِت افراد و منابع امریکایی، شخصیت های ُپرنفوِذ باال، نه تنها اعضای 

فظه کاراِن نوین " آن حزب ِ جمهوریخواه امریکا هستند، بلکه از زمرۀ فعاالن و مجریاِن نیولیبرال یا گروه " محا
کشور نیزمیباشند. دراینجا، مختصِر زنده گینامۀ سه تن ازشخصیت های متذکره را که نقش بسیارعمده درادارۀ 

 جورج دبلیو بوش داشتند درج نماییم :                                                                                   
  ریچارد بروس ِدک چنی

میالدی( درایالت نبراسکای ایاالت متحدۀ امریکا به دنیا آمد. درجوانی 1541) و بقولی، درسال  1550وی درسال 
شامِل دانشکاه " ییل" شد، اما موفقیتی درتحصیالِت خویش بدست نیاورد و بنابرآن، از دانشگاه اخراج گردید و به 

ال، مجدداً به دانشگاه برگشت وعلم سیاست خواند. همینکه حیث کارگِر برق مشغول به کارشد. اما پس از دوازده س
ازدوراِن تحصیل فارغ گشت، بعنوان جوان ترین دستیاِریکی ازسناتوراِن امریکا شروع بکارنمود ومتعاقباً درزماِن 
زعامت ِ" جرالدفورد" رییس جمهور سابق آن کشور، بحیث رییِس تشکیالت یا رییِس کارمنداِن کاخ سفید تعیین 

ردید. گفته شده که ِدک چینی دو مرتبه، بخاطر راننده گی درحال نشئه دستگیر گردیده است. چینی دردوراِن گ
ریاست جمهوری جورج بوش )پدر( رییس جمهورامریکا پس ازرونالد ریگان، بحیث وزیردفاع امریکا انجام وظیفه 

ل( قرارداشت و طرح حملۀ نظامی و اشغال مینمود. وی درعین زمان، در خدمِت کمپنی بزرِگ نفت امریکا )یونوکا
کشورهای افغانستان وعراق ازشهکارهای اوبحیث چهل وششمین معاون رییس جمهورامریکا بوده است. ِدک چینی 
طی مصاحبه هایش درسالهای پسین، ازاتخاِذ تصمیم برای اشتعاِل جنگ درافغانستان وعراق که منجر به قتل حدود 



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

درهردوکشور(، نابودی حدود یکصد و پنجاه هزارنفرغیر نظامی در عراق و ده ها هفتهزار سرباز امریکایی )
                                                هزارنفرغیرنظامی درافغانستان گردید، هنوزهم سرسختانه دفاع مینماید. 

 

 ریچارد بروس دک چنی

ازجملۀ ده ها نشریۀ امریکایی و اروپایی، یکی هم هفته نامۀ " شپیگل " آلمان بود که طی نشِر گزارشی تحت   
             11پس از    "عنوان " میراِث خون آلوِد چینی " نوشت که  

یه تروریسم نظریه ای بود که توسط سپتامبر، دِک چنی مسووِل بسیاری از امور در آمریکاست . . . جنگ عل 
چینی مطرح شد و به دنبال آن، برنامۀ حمله به افغانستان و عراق را دنبال کرد وپس از آنها با شکنجه ها موافقت 

                                                             نمود و از اقداماِت خویش نیز دفاع کرد... دیک چینی مسئول تراژیدی امریکا درقرن بیست و یکم است ..."                         
 دونالد رامسفلد 

م در شیکاگوی امریکا به دنیا آمد. رشتۀ علوم سیاسی را در دانشگاه پرینستون به اتمام رسانید. 1532وی درسال 
رسالهای پس ازآن، چهارمرتبه بعداً به نیروی دریایی امریکا ثبت نام نمود ومدتی بحیث پیلوت انجام وظیفه کرد. د

           بعنوان جوان ترین نمایندۀ مجلس ایاالت متحده مشغول بکار شد.                                                                    
                                                                               ه شد. وی پس ازجنگ امریکا درویتنام، آنگاه که جرالد فورد رییس جمهور امریکا بود، بحیث وزیردفاع برگُزید

 

دونالد رامسفلد                                                      

های بلندی را متقبل بود. اومدتی به رامسفلد درزمان زمامداری ریچارد نکسن رییس جمهورسابِق امریکا نیزمقام 
میالدی، یعنی درسالهای زعامِت رونالد  1593حیث نمایندۀ امریکا درسازمان ناتو نیزانجام وظیفه نمود. درسال 

ریگان، بحیث نمایندۀ با اعتباِرکاِخ سفید به عراق سفرنمود و با صدام حسین درارتباِط جنگ میان ایران وعراق و 
ریکا به عراق، دیداِر دوستانه انجام داد. وی درادارۀ جورج دبلیو بوش بازهم بعنوان جنجالی مساعدتهای جنگی ام
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ترین و ُپرنفوذ ترین وزیر دفاع آن کشور کارکرد که درتصامیِم کاخ سفید غرض اشغال افغانستان و عراق نقش مهم 
 بازی نمود.                                                    

 کاندولیزا رایس 
میالدی بوده و دومین امریکایی افریقایی االصل )پس ازکولن پاول( بود  1554وی، متولد چهاردهم ماه نوامبرسال 

که بحیث شصت و ششمین وزیر امورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا تعیین گردید. خانم " رایس "، تحصیالتش را 
مریکا به اتمام رسانید و مدتی هم بحیث استاد ِعلم ِسیاست دردانشگاه دررشتۀ علِم سیاست  در دانشگاه " ستند فورد ا

میالدی بحیث مشاور امنیت ملی امریکا در اموِر شوروی و 1555تا  1553ستندفورد تدریس نمود. وی ازسال 
 اروپای شرقی انجام وظیفه کرد.                                                                 

 

 خانم کاندولیزا رایس

قبل ازآنکه اصل ِموضوع ِمربوط به جریانات ِالتهاب آمیز ِافغانستان را دنبال نماییم، بگونۀ فشرده باید بگوییم که 
میالدی برسِرزبانها افتید. پیروان  1560نخستین باردرسال اصطالح " نیولیبرال " یا محافظه کاران ِنوین، برای 

این اندیشه، ازکالج ِ" هاروارد " درشهر نیویارک سربرآوردند که درمراحل ِاول، دارای افکاِرسوسیالیستی نیزبودند 
، ازایده و اما، به مرور ِزمان، به سوی اندیشه های راست روانه یا لیبرالی متمایل گشتند. چون پیروان ِاین مکتب

های برتری خواهانۀ ابرقدرت امریکا درساحات ِسیاسی و اقتصادی و بکارُبرد ِ نیروی قهریه دربرابر رژیم های 
"یاغی" و حمایت ازاسراییل جانبداری میکردند، بنابرآن، بسیارزود درچارچوِب حزب ِ جمهوریخواه، حلقات باالیی 

                             خطوِط سیاسِت خارجی آن کشورنفوذ بهم رسا نیدند.                                                                                قدرت، کمپنی های عظیم تولیدی و بویژه درتعییِن 

                                  
 ادارۀ جورج دبلیو بوش :                               شخصیت های مؤثر در                

 ولفویوت             –رامسفلد  –جب بوش )برادرجورج بوش(  –ازباال طرف چپ : ِدک چنی   
 والیوت کوهن                          –دوف زکیم  –جان بولتن  –ازچپ قطاردوم : بویس لبی 

 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

میالدی، درب ِ یکه تازی های لجام گسیخته را به روی 1550وز درسال فروپاشی امپراتوری اتحاد شوروی دیر
گروه ِ محافظه کاراِن نوین ِامریکا درسراسِر جهان گشود که اشتعاِل جنگ ِ خلیچ، ُبحران دربالکان، اشغاِل نظامی 

حاصل ِ اندیشه و  افغانستان وعراق وبالنتیجه، نابودی ملیونها انسان و ویرانی بخشهای وسیعی از کشورهای متذکره،
 حاکمیت ِهمین گروه بحساب میرود.                                                                                 

طرح ِ " گلوبالیزیشن " یا جهانی سازی سرمایه، برقراری هژمونی امریکا در سرتاسرجهان، توسل به هدف با 
ظامیگری آشکار، جلوگیری ازقدرت ِروزافزون ِ چین، مسلط بودن برنقاط ِ استفاده ازهر وسیلۀ ممکن، یعنی ن

ژئوُپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ِ جهان، مانع تراشی دربرابراحیای مجدِد امپراتوری شوروی دیروز 
اهان ودسترسی کامل برمنابع انرژی جهان، برنامه های اساسی تیم محافظه کاراِن نوین ِ مربوط به جمهوریخو

 ایاالت ِ متحدۀ امریکا میباشد .                                                
 )ادامه دارد (

 


