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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از
 ) بخش ششم(

  

 و جبھات جنگ درافغانستان) سيا(اقدامات 
 ھای دقيق ًای که بخصوص دردرۀ پنجشيرجابجا شده بودند، قب% باساس تصميم ِواشنگتن، نقشه.آی.ھای سی تيم

مھم ِدفاعی گروه طالبان درکابل، مزار، تخار، قندوز، قندھار وج%ل آباد ِ◌مربوط به دخايرجنگی، مراکز ِتجمع و نقاط ِ
تصميم . فرستادند ِرا با دقت ترتيب نموده به مراکز سوق و ادارۀ وزارت دفاع امريکا غرض صدوراجازۀ بمباران

ی به مذکوردرشھرکابل وحومه، درمراحل آخر، يعن ومراکزتجمع گروه بمباران ِسنگين ِخطوط ِدفاعی برای
" ائت%ف شمال " علت عمده اين بود که چون نيروھای . ِدنبال ِبمبارانھای سايرو@يات ازسوی واشنگتن اتخاذ گرديد

درچند ده کيلو متری شمال کابل حضورداشته واين نيرو ھا ميتوانستند درصورت ِسرکوب وشکست ِقطعی طالبان، با 
ِ ازنظر مقام ھای پاکستانی وطبعا حاميان ِقدرتمند آنان درواشنگتن، بنابرآن،. يک حرکت ِسريع، پايتخت رااشغال نمايند ً ِ

زيرا مقام ھای پاکستانی که ازچندين سال بدينسو، سياست ِتفرقه افگنانۀ قومی و زبانی، . چنين رويداد، مورد قبول نبود
ِرا بکار بسته وشعارغرض آلود" تاجيک و پشتون" بخصوص تفرقه ميان  ستند و بايد پشتونھا اکثريت ھ" ِ

که " تاجيک " ِبلند نموده بودند، ازرسيدن نيروھای  را "حاکميت ِسياسی را در افغانستان دراختيارداشته باشند
بنابرآن، ادارۀ جورج دبليوبوش . بود بکابل، سخت درھراس افتيده بودند" ائت%ف شمال" ًمنظورشان عمدتا نيروھای 

ِوعناصر طرفدار پاکستان درواشنگتن، درم امرM . ورد ِبمباران ِخطوط ِاول ِدفاعی طالبان درکابل تعلل می ورزيدندِ
نوشته يی در  ًدرتاجيکستان و بعدا رييس ادارۀ امنيت دررژيم حامد کرزی، طی" شورای نظار" صالح، سابق نمايندۀ 

ا وادار به عقب نشينی  و خط شمالی گاھگاھی بمباران ميشد، اما نه به آن حد که طالبان ر " : رسانه ھای افغانی گفت
ِتقاضای مکرر رھبری مقاومت بخاطر پرتاب ِس�ح و مھمات به جبھۀ شمالی نيز از سوی امريکايی ھا . شکست کند

ھمۀ اين قراين نشان ميداد که امريکايی ھا نمی خواستند نيرو ھای مقاومت داخل . چندان مورد توجه قرار نميگرفت
رييس جمھور پاکستان؛ جنرال پرويز مشرف به امريکايی ھا نويد داده بود که بعد ھا معلوم شد که . کابل شوند

کودتايی را تدارک ديده  که به اساس اين طرح می بايست ميانه رو ھای طالبان عليه تند روان طالبان قيام ميکردند و 
  ( 3 ) " .ضرورت ِورود نيرو ھای  شمال بکابل منتفی ميشد

چندين بار ازطريق من به فھيم خان } ای درکابل. آی.نمايندۀ سی{گری برنتسن   " : ع%وه ميکند که" صالح" 
با  و ديگران احوال داد که ورود نيرو ھا به کابل، شايد يک دست آورِد کوچک نظامی باشد؛ اما از ديد ِسياسی، تقابل

  )٤...(ارادۀ بين المللی است

البته .  خواند" منحصر به فرد " آنرا عمليات ِ "سی ان ان" بسيار شديد بود، شبکۀ  عمليات ِھوايی درقندھار که
 به ٢٠٠١ع%وه از بکار بُرد ِانواع ِس%ح ھای جنگی با@ی قندھار، مقام ھای امريکايی بتاريخ بيست و پنجم ماه نوامبر 

اص در ميدان ِتعداد يکھزار و پنجصد  تا سه ھزارتن ازسربازان ِمسلح و کارآزمودۀ شان را به قندھارو به صورت خ
اين پياده سازی . ھوايی آن و@يت پياده نمودند تا موازی با نيروھای افغانی، درتصرف و تصفيۀ آن و@يت فعاليت نمايند

نيرو به و@يات افغانستان، تنھا از سوی امريکا صورت نميگرفت، بلکه نيرو ھای ويژۀ نظامی و اط%عاتی از ساير 
، فرانسه، آلمان و غيره نيز درکابل، مزار، قندوز، قندھارو سايرنقاط ِکشور، پيوسته کشورھا مانند بريتانيا، آستراليا

، يکدسته از کماندو ھای آستراليايی وارد کابل شدند، يک ٢٠٠١ًمث%، بتاريخ سوم ماه دسامبر .صورت ميگرفت
 چند صد نفر سرباز و گروه ِھشتادو پنج نفری کماندو ھای فرانسه بتاريخ شانزدھم نوامبربه شھرمزاررسيدند و
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                                                   .افراد ِمخصوص ِبريتانيايی درپنجشير و کابل و مزار و جا ھای ديگر جا بجا شدند

ِاين نکته را نيزبايستی ياد آورشوم که درعين حاليکه بمباران وعمليات ِضد طالبان درجبھات مختلف ادامه داشت،     
ھا و تحرکات ِدپلوماتيک ميان حلقات ِسياسی درداخل وخارج افغانستان نيزغرض ِرسيدن به يک توافق ِمشترک تماس

                                                                      .ادامه داشت" با قاعدۀ وسيع " درجھت ِتشکيل ِحکومت ِ

نزد محمد ظاھر " ائت%ف شمال" روزگزارش داد که ھيأت درھمان شب و ) پی بی اس(چنانکه خبرگزاری 
اين تماسھا و . پادشاه مخلوع ِافغانستان به ايتاليا رفته است تا با وی راجع به تشکيل ِحکومت ِآينده به بحث بپردازد

ن تحرک ھا البته باساس طرح و پ%ن سازمان ملل صورت ميگرفت که قراربود درچھارچوب ِ يک کنفرانس ِوسيع بي
درغيرآن، جناح ھای مختلف ِمسلح، . ِا@فغانی در پايان ِعمر امارت ِگروه طالبان روی آن بحث صورت گيرد

ًجھادی، قب% تماس با ظاھر شاه و سھم گيری او در حکومت ِآيندۀ کشور را به  – ِبخصوص رھبران تنظيم ھای اس%می

اگرظاھرشاه ميخواھد به  "  رھبران جھادی گفته بوديکی از" سياف"حتا زمانی . کرات و  با جديت رد کرده بودند
                                                                 " .ُسرمه کند} غرض قربانی{ًافغانستان برگردد، بايد چشمانش را قب� 

سوی مسلمانان و تظاھرات ِگسترده يی از  "  شب ِھشتم ماه اکتوبر، خبر گزاريھای مختلف گزارش دادند که
عناصر ضد جنگ عليه امريکا در کشور ھای پاکستان، جرمنی، فرانسه ، نيويارک، اندونزيا، مصر، الجزاير و غيره 

                                                             "  .صورت  گرفت

 

 صحنه يی از تظاھرات حزب جماعت اس%می پاکستان عليه امريکا

نيروی ھوايی امريکا در عمليات ِنظامی با@ی افغانستان، ازھوا پيما ھای  بمب  طلع ھم گفتند کهمنابع م
 ٥٢ - بی( ، ) اسپريت 2 – بی)، (109 – بی جی ام – تاماھاک(، )ھورنت18 – اف(، )٥٢ - بی(افگن ِنوع 

ديزی  "، "ھای کلسترھرکوليس و بمب   ١٣٠-سی . ای(، ) بی اس 1 – بی( و )  اس٥٢-بی(، ) استراتوفورترس
   (5)  .و س%ح ھای بسيارجديد، پيشرفته و مؤثر عليه مواضع گروه طالبان در مناطق ِمختلف استفاده نموده است" کاتر

ِباساس پ%ن مطروحۀ وزارت دفاع امريکا، عمليات نظامی ضد طالبان، ع%وه از بمباران ھوا پيما ھای  ِ
" يا " جبھۀ متحد " ِد و بحيرۀ عرب نيزعملی گرديد وجنگجويان مربوط به متذکره، با شليک ِموشکھای کروزازبحرھن

به پيشروی شان درپناه اين بمباران ھا عليه نيرو ھا و پايگاه ھای گروه طالبان ومتحدان ِخارجی آنھا " ائت%ف شمال
، ھرات و )ی توره بورهکوه ھا(درشھرھا و و@يات ِمختلف ِافغانستان و بخصوص درو@يات قندوز، کابل، ج%ل آباد 

گروه طالبان که متشکل از افغانھا، پاکستانی ھا، چچنی ھا، بنگله ديشی ھا، ازبکھا و عربھا بود، . مزار ادامه دادند
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ِوقتی ديدند محاصرۀ مواضع شان، بخصوص درو@يت ھای قندوز و قندھار قدم به قدم تنگترشده و تلفات شان رو به 
ِمگر مقام ھای سازمان مذکور به جواب ِآنھا گفتند . ه با نمايندۀ سازمان ملل را ارائه نمودندافزايش است، پيشنھاد ِمذاکر

قندھارص%حيت ِمذاکره و مصالحه در اين زمينه را دارند و  درقندوزوحامد کرزی در" ِائت%ف شمال" ِکه تنھا منسوبين 
زير دفاع امريکا پرسيدند که اگر م%عمر رھبرطالبان و" دونالد رامسفيلد " درعين ِحال، خبرنگاران ِامريکايی از . بس

اما، منابع امريکايی در روز ھای  " . نه ما اجازه نميدھيم " :ترک گويد، شما اجازه ميدھيد، گفت بخواھد قندھار را
م�  " م  اظھارداشتند که2002 و در اوايل ِماه جنوری سال (٦" (م�عمراز قندھارفرار کرده است " بعدی گفتند که

عمر در ميان قبيله يی واقع در دوصد و پنجاه کيلو متری شمالغرب قندھارپنھان شده وبه تعداد دوصد 
 ".نفرسربازامريکايی و نيرو ھای افغانی ازقندھار بدان سو حرکت کرده اند تا او را محاصره و دستگير نمايند

 ره را شکستانده و با موتر سايکل فرار کرده استم�عمرحلقۀ محاص " درفرجام، ھمين منابع امريکايی بيان داشتند که

اين درحالی بود که مقام ھای امريکايی بتاريخ شانزدھم ماه دسامبر،اع%ن کردند ھرکسی که م%عمر را !) ؟) " .
دستگيرنمايد، مبلغ ده مليون دالر برايش خواھند پرداخت و برای دستگيری اسامه نيزوجه بيست و پنج مليون 

ما اميدواريم افغانھا بتوانند او را ازمخفيگاھش بيرون  " : رامسفيلد در مورد بن @دن گفت.  ادنددالراختصاص د
دستگيری  "  وی ھمچنان گفت که ".ِآورند، امريکايی ھا، غرض ِبدست آوردن وی، به درون مغاره ھا نخواھند رفت

      (7)". و استرداد بن Pدن به مثابۀ پيدا کردن يک سوزن از ميان يک خرمن است

 

 کوه ھای توره بوره بمباران ميشوند

 مي%دی ھمچنان گفتند که نيروی ھوايی امريکا قادرشده ٢٠٠١خبرگزاريھا، به روزنزدھم ماه دسامبرسال  
ِضروريست که امريکا و متحدان   اين نکته ِتذکر. موفقيت بدست آورد" القاعده" ِدرکوه ھای توره بوره عليه جنگجويان 

درسالھای جھاد ِضد روسی مردم افغانستان، تونل ھای فنی دارای ھمه گونه سھولت ھای زيست ِانسان، جھانی اش 
ِذخيره گاه ھای س%ح ووسايط جنگی، راه ھای دخولی وخروجی معين، ذخيره گاه ِآب ِآشاميدنی، سيستم تھويۀ ھوا، ديده 

ِ دل ِاين کوه ھا واقع درشرق ج%ل آباد بمنظورمقابله با در... بان ھای فنی وحتا پناھگاه سه اتاقه برای اسامه بن @دن 
امريکايی ھا توانستند با  بنابرآن،. دراختيارداشتند ِقوای اشغالگرشوروی وقت، اعمارنموده ونقشۀ اصلی آن را

به وزن ھفت " ديزی کلستر"ًھزارپوندی حرارت زا وغالبا دارای مواد راديواکتيف و بمب ھای  پرتاب ِبمب ھای شش
                                           .رابارآورند ُتن يا يکھزار و پنجصد پوند ميان تونل ھای مذکور، موجب تلفات زيادانسانی

 
بسوی مرز ھای افغانستان درحرکت " جھاد " گروپ ھای بنيادگرا متعلق به احزاب مذھبی پاکستان که غرض

 عتی بعمل نمی آورداند ، ولی  ھيچ مرجع امنيتی آن کشورممان
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 در شرق ج%ل آباد" توره بوره"نمايی ازبمباران  

دارای سه " ديزی کلستر" بايد گفت  که بمب . و القاعده ازمواضع متذکره شوند  سرکوب و فرار طالبان   
د ُاعشاريه شش مترطول و يک اعشاريه چھارمترعرض داشته درموقع انفجار، يک ساحۀ شش ھزار فت را نا بو

                                                                   .ھرکوليس انتقال داده ميشود(١٣٠- سی) اين بمب، توسط طيارۀ. ميکند

، بدان سو يورش ُبرده بتاريخ "توره بوره" باآنکه نيروھای افغانی توانستند پس ازبمباران ھای سنگين با@ی 
ًظا ھرا موفق نشدند، ازاسامه بن @دن، ايمن   مغاره ھای آنرا متصرف شوند، ولیھفدھم ماه دسامبر، تونلھا و

                                        .سراغی بدست آورند" القاعده" الظواھری معاون وی وساير فرماندھان ِارشد ِسازمان ِ

توره " لھذا، درآن شب و روز گفته شد که بن @دن و ھمراھانش به سوی خاک پاکستان که در جنوب ِکوه ھای 
                                         .موقعيت دارد، فرار کرده اند" بوره 

ی مجاھدين، بجای ِبسياری از افراد و فرماندھان محل " برخی از شاھدان ِعينی درجنگ ِتوره بوره گفته اند که 
ت�ش برای دستگيری جنگجويان ِالقاعده و خارجی ھای مستقر در توره بوره، زمينۀ نجات و فرار آنھا را آماده 

     . که البته دراين حالت، ميتوان انگيزه ھای مالی، عاطفی، اط%عاتی، اعتقادی و ارتباطی  را مدنظر گرفت " .کردند

                                                   

 
 جنرال تامی فرانک با کماندو ھای خاص امريکايی در افغانستان

  توره " ِکه فرماندھی نيرو ھای ضد طالبان در اطراف " ظاھرقدير" و " حاجی دين محمد" ، "حضرت علی"
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 با صراحت اظھارداشتند وھمکاران ِنزديک ِوی بودند،" بن @دن " ًرا بعھده داشته و ظاھرا درت%ش ِدستگيری " بوره
ًکه تروريستھا، احتما@ به ھمکاری بعضی ازرھبران ِقبايل، به خاک پاکستان فرارکرده وازطرف مقام ھای نظامی 

درسالھای بعد، ھم منسوبين ِحزب اس%می گلبدين وھم منابع مربوط به . (آن کشور پناه داده شده باشند واستخباراتی
.) به سوی پاکستان، نقش داشته اند" توره بوره" ِانتقال اسامه بن @دن از کوه ھای شبکۀ حقانی ادعا کردند که در 

آی پاکستان درآن دخيل .اس.باشد، اين معنی را افاده ميکند که به احتمال قوی، دست جنرا@ن آی  اگراين ادعا درست
 ازشبکۀ استخبارات ِنظامی آن بوده است؛ زيرا ھم حزب اس%می گلبدين حکمتيار وھم شبکۀ تروريستی حقانی ھميشه

 " : ً، بعدا طی يک صحبت با يکی از خبر نگاران گفت"م% قسيم" يکی ازاعضای طالبان بنام .  کشورفرمان ُبرده اند

ًبعدا در پشاور آمديم، پوليس ھيچ . درمرز، ھيچ مشکلی وجود نداشت . به پاکستان آمديم } درنتيجه ی شکست{ھمه 
  ..."چيزی بما نمی گفت

قرار ) سيا) ِ، با آنکه شخص بيسواد است، ازقبل درخدمت"حضرت علی " با آنھم، برخی منابع آگاه گفتند که 
که درآن شب و روز، جبھۀ جنگ در توره بوره " جورج " به رھبری " ژولت " داشته و ھمين شخص، به اشارۀ تيم 

درجبھات " سيا " آمرتيم ھای " گری برنتسن  " چنانکه. را تحت کنترول داشت، اسامه را به خاک پاکستان فرار داد
مدت يکماه محاصره { م ٢٠٠١ تا ھفدھم ماه دسامبر٢٠٠١ازتاريخ ھجدھم ماه نوامبر  " مختلف افغانستان گفته است
              " .، در سه مرحله، مبلغ  دو مليون دالر پول نقد برای حضرت علی تحويل داده است}و بمباران توره بوره 

                                               

     

  حضرت علی                                حاجی زمان              ای .آی.گيری برتيسن فرمانده تيم سی   

جنگ ِافغانستان "  کتاب ٦١٠متيس فرمانده عمليات ِتوره بوره درصفحۀ .ان.ِازقول جنرال جيمز" پيترتامسن  "
نيروی کافی غرض مسدود ساختن راه ھای بيرون رفت از توره بوره را در اختيار } جنرال جيمز{وی  " : ويسدمين" 

بجای برنامۀ من، جنرال تامی فرانک، اين وظيفه را بعھدۀ . . . داشت، اما مرکز فرماندھی، اين پيشنھاد ِمرا رد کرد
           " ...جنرال مشرف رييس جمھور پاکستان گذاشت

مولوی   {تنظيم{ِحاجی زمان غمشريک يکی از فرماندھا ن   " : ھمچنان درھمين صفحه مينويسد" تامسن  "
ای به او گفته بود از فرانسه برگردد، . آی.سی . خالص نيز بخشی از عمليات درکوه ھای توره بوره را بعھده داشت

وی از قريۀ ... زمان حامی بن Pدن است گذشتۀ او ثابت ميساخت که حاجی . درحاليکه اين، يک انتخاب ِبد بود
ِبرادرحاجی . آی پاکستان ھمکاری نزديک داشت .اس . خوگيانی و مربوط به تنظيم مولوی خالص بوده با آی 

           "...زمان،کونسل ِگروه طالبان در شھر پشاور بود

ِ کتاب ِپيتر تامسن ازقول مولوی خالص که به خبرنگاران امريکا٦٠٨درصفحۀ   يی اظھارداشته، چنين ميخوانيمِ

ج�ل آباد را توسط موتر تيوتای کروP به قصد ارتفاعات ِتوره } بن Pدن { به تاريخ سيزدھم ماه نوامبر، وی  " :
ًکاروانی ازصد ھا موتر و ترک، به تعداد تقريبا دو ھزار جنگجوی القاعده، زنان و کودکان را با . بوره ترک گفت

  اد، ھرگاه امريکايی ھا ميخواستند، ميتوانستند باPی آنھا بمب بريزند، ولی نخواستند بن Pدن را ھمراه او انتقال ميد

   ".دستگير نمايند
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ِوعدم موجوديت اسامه درآن جا، " توره بوره"ِوزيرامورخارجۀ امريکا، پس ازتصرف بلندی ھای " کالين پاول " ِ
" ِاين اظھارات  " .دستگيرخواھند کرد} اسامه را{ًحتما او را من خوشبينيم که ارتش پاکستان  " : به مطبوعات گفت

ِدرقبال ِمقامات ِفريبکار ِپاکستانی صورت گرفت و يا بروفق تاکتيک ھای  يا ازروی خوشبينی بی مورد" پاول
 چنين زيرا، آنچه مسلم بود، اين بود که ارتش پاکستان ھرگزحاضر نبود. دپلوماتيک ِنوع امريکايی چنين حرفھايی گفت

ھرچند مقام ھای نظامی پاکستان، . ِصيد دست پرورده را به آسانی و به دلخواه خود به دام مرگ و نابودی اندازد
ِبخاطرارضای خاطر امريکايی ھا وازراه دپلوماسی ادعا کردند که بمنظورجلوگيری ازسرازيرشدن ِافراد القاعده بخاک 

ًولی اگر احيانا چنين . دو کشورايجاد کرده اند امنيتی در اطراف مرز ميان) ديده بان( پوسته   پاکستان، به تعداد سه صد

ًھم ايجاد کرده باشند، صرفا غرض ِتحويلگيری و استقبال ازتروريستھای خارجی وافراد ِگروه " پوسته ھای امنيتی"

ِطالبان، بشمول ِطالبان ِپاکستانی تباربوده است تا آنھا را ازگزند يورشھای نظامی نجات  داده و  در مراحل بعدی، آنان َ
چنانکه . شان عليه افغانستان بکارگيرند  ِرا يکبارديگر غرض پيشبرد ِبرنامه ھای استراتژيک وخرابکارانۀ

ِباساس برخی ازاسناد ِمنتشرشده، شبکۀ اط%عات ارتش . م اين حقيقت را ثابت نمود٢٠٠١تحو@ت ِسالھای پس از
ً م مجددا سروسامان داد و بھمين اساس بود که گروه ٢٠٠٣-٢٠٠٢ را درسال پاکستان، گروه طالبان ِشکست خورده

 " ًرا درشھر کويتۀ پاکستان تشکيل دادند که متعاقبا کادرھا و رھبران آن بنام" حکومت ج%ی وطن " مذکوردرآن سال، 

                                                                        .مسما گرديدند " عضوی کويته شورای دوازده

جنراPن پاکستانی، پس از آنکه گروه طالبان  " : معتقد است که" جنگ ِافغانستا ن " ِپيترتامسن، نويسندۀ کتاب   
تصرف ِمجدِد قندھار، . م به اصل ِبرنامۀ استراتژيک خويش رجوع نمودند٢٠٠٢ازافغانستان رانده شدند، درسال 

دووPيت قندھار و ھلمند، نود   " وی ع%وه ميکند   " ... نيابتی پاکستان در افغانستان بوديکی از خواسته ھای جنگ ِ
ِدرصد مواد مخدر ِجھان را توليد  ميکند و Pبراتوار ھای پروسس ِھيرويين نيز غرض صدور اين ماده به جھان نيز 

              "  .درآن وPيات وجود دارند

 صدای ثبت شدۀ ويديويی اسامه، ازطريق برنامۀ تلويزيونی الجزيره  به نشر م بود که٢٠٠٢در اواخر ِسال  
" عليه منافع امريکا "ادامۀ مبارزات ِشان  رسيد که نه تنھا نشانۀ زنده بودن ِوی بود، بلکه بازھم پيروانش را برای

لف، اظھارات ِمختلفی ھرچند برخی ازمنابع نظامی واط%عاتی امريکا، درمواقع مخت. درسراسرجھان ترغيب ميکرد
علی رغم برخورداری (بعمل می آوردند، ولی زنده ماندن ِ اسامه بن @دن و گويا عدم دسترسی ابرقدرت ِامريکا به وی 

   .، برای مردم جھان سوأل برانگيز بود)ازھمه گونه امکانات ِعلمی، مالی، نظامی و استخباراتی

و ماحول ِآن، نه تنھا تلفات " توره بوره" ر و بخصوص کوه ھای بمباران ِ قوای ھوايی امريکا درو@يت ننگرھا
جانی زيادی برگروه ھای مسلح ِالقاعده و طالبان تحميل نمود، بلکه صد ھا تن از باشنده ھای غيرنظامی ج%ل آباد اعم 

طالبان به  ضدشاھدان ِعينی، منابع بيمارستانھا وجنگجويان ِ. اززن و مرد و کودک را نيزبکام ِمرگ و نيستی سپرد
و حتا " توره بوره" اظھارداشتند که به تعداد دوصد نفراز قريه نشين ھای اطراف  مي%دی٢٠٠١ِروز دوم ماه دسامبر 

حضرت علی که درآن شب وروز، . قوی به ھ%کت رسيدند داخل ِشھرج%ل آباد به اثرپرتاب ِبيش از بيست وپنج بمب
تنھا درشب جمعه، به تعداد  بيست و پنج  " عين ِروز به خبر نگاران گفت کهِمسوول ِامور امنيتی ج%ل آباد بود، در

ّ، واقع در بيست کيلومتری شھرج�ل آباد، درنتيجۀ بمباران نيرو ھای " الدين خان معراج" نفر غيرنظامی در قريۀ 

                                                                                                              ".امريکايی به قتل رسيدند

امريکايی ھا مناطق را به غلط  " : ِمحمد زمان، يکی ديگراز مسوو@ن ِامورامنيتی ج%ل آباد اظھار کرد که
وی شاھد ِنا بودی منازل قريۀ  " ، مرد سی و سه ساله به خبرنگاران گفت که"لعل گُل  " .بمباران ميکنند
اين در حالی   ". ُبوده و خودش ھم غرض ِکمک به قربانيان اشتراک داشته است"  کامه دو" ش بنام ھمجوار ِخوي

ِبود که مث% يکی ازتئوريسن ھای محافظه کاران جديد امريکايی بنام  اظھارداشت  با بی باکی تمام " کرستوفرھيچينس" ً
  باران ِ چنين يک کشور، باعث برون آوردن ِ آن از بمباران  ِ يک کشور مثل افغانستان، امرخوبی است؛ زيرا بم " که

 " .عصرحجر به زمان حال ميگردد

  اگراز تحقيرآميزبودن ِ اين اظھارات عليه افغان وافغانستان بگذريم، يکبار ِديگربه اين نتيجه ميرسيم که برای  
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داد ازبيگناھان شامل مرد و سردمداران ِامريکايی ھيچ فرقی نميکند که دراثر ِبمباران وعمليات ِھوايی، چه تع
  .ِزن وکودک افغانستان و ملل جھان، درراه ِتطبيق ِبرنامه ھای جھانکشايانۀ شان بکام ِمرگ و نابودی می روند

 )دارد ادامه(

 


