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  !!!يازدھم سپتمبر بھانه ای بيش نبود  
 آنان، که چون اتازونی در فکر سيطره بر جھان اند، برای ھمه ممالک و بالخاصه ممالک بزرگ عالم و

را بعدی سنجند، که مطابق به آن گامھای خرد و ريزۀ عملی  رھبری و پيشبرد امور خطير، تدابيری را می

ِ ذاتا نظری و نقش روی کاغذِين تدابير مقدماتیا. سازند عيار می ِ  خوانده "ستراتژی" در اصطالح امروز ،ً

ِ ابتداء و در اصل خود جھت سوق و اداره و پيشبرد اھداف حربی وضع گشته بود"تژیسترا". شود می ، که َ

ر است، که اضالع متحدۀ ومشھ. تعميم يافتکشانده شده و  عرصۀ استفادۀ آن به ساحات ديگر نيز پسانھا

ّامريکا يا اتازونی، که قلمرو جھانی تحت نفوذش حد و مرزی را نمی ِ نگر را  ِی آيندهشناسد، چنين پالنگذار ِ

، که از مفھوم متعارف و عملی "ستراتژی" . در دستور روز قرار داده است، ھمگنانگان واز ھمبيشتر 

 عرصه ایت، بلکه برای الساعه نيس ، کار خلقشود ی برداشت میِآن سررشته و پيشبرد سياسی امور نظام

 ستراتژی ِعينات افتد، که در چوک ق میًبعضا اتفا. گردد بسيار طوالنی و گستردۀ زمانی وضع و تدوين می

ستراتژی جديدی، که چندی  ًمثال ھمين. شود ھای جداگانۀ ستراتژيک برداشته می قدمهگامھا و عمومی، 

 بعض ِ"مرگک شادی"د و باعث ھياھوی مثبت و منفی و شترمپ اعالن دانلد حکومت از طرف پيش 

در . تواند ريکا برای افغانستان و منطقه بوده نمیافغانھا گرديد، به ھيچ صورت مغاير ستراتژی عام ام

 مطابق به شرائط ِ"قدمۀ تکتيکی"تواند يک   فقط می"ستراتژی جديد امريکا برای جنگ افغانستان" واقع

  . امريکا برای منطقه انگاشته شودّخاص، در قالب ستراتژی عام

ِ و از روزگاران بسيار ُمدام، انده بودخويش "قلب آسيا"وطن عزيز ما افغانستان، که عالمه اقبال الھوری 

 چون .خود گرديده است و بس حساس جغرافيائی و جيوستراتژيک ّت خاصّقديم بدين طرف، قربانی موقعي

ين گرھگاه و نبض منطقه را در ھم، بايد خواھد بر منطقۀ وسيع ما سيادت کند و سيطره بچالند ھرکه می

ھا در قرون ِدر مقدونی و چنگيزخان مغول و تيمور لنگ و بعدجھانکشايانی چون اسکن!!! دست داشته باشد

ّ، عاشق گل روی مردم ما نبودند، بلکه شيفته و دلدادۀ موقعيی استعمارگر روسھا انگريزھا وجديد، ت شاذ ِ
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 ِ حکم"داشتن افغانستان"اينھا درست تشخيص داده بودند، که . يک وطن ما شده بودندژ ستراتممتازو 

  .ا دارد ر"داشتن منطقه"

لم جھانبانی و َم، که امريکا بعد ازين، که فاتح جنگ عمومی دوم گشت و عه ااز بسيار قديم بدين فکر بود

و اين مقارن زمانی بود، که . به فکر تسخير افغانستان افتاد، رافراشتبجھانکشائی و عالمگيری را 

 در دست کاکاھای سردارشا افغانستان رخورد و زمام امور  ظاھرشاه ھنوز از چوشک سلطنت شير می

 ھای پيش هدھاله و بيست ساله نيست، بلکه  کار آنی و يکروزه و دوروزه و دھساما چون ستراتژی. داشتند

برای پيشبرد يک . ه استمريکا برای منطقه تسخير افغانستان بودابايد تدوين گردد، پالن عمومی و نھائی 

 بدين نظر بوده ام، که مداممن . شد ماتی برداشته میھای مقد پالن ستراتژيک مگر بايد مراحل و قدمه

از حوصلۀ ستراتژيک کار گويا  مترصد فرصت مناسب بود و اما، غانستان دوختهامريکا از اول چشم به اف

 اتازونی ّھا و مراحل تکتيکی ستراتژی عامگام به حيث کشيد، که ھمه را  گرفت و کارھائی را پيش می می

  .بايد شمرد

داد و ميدان را برای حريف  عالقه نشان می ًاول قصدا و ديده و دانسته خود را به افغانستان بیامريکا در 

 نبض رده، در افغانستان سرمايه گذاری ک شغالی ساخت، تا بيايد و"اتحاد شوروی"پنجۀ خود  و رقيب قوی

ته و به افغانستان ًگيرد و بعد کاری شود، که خود عمال وارد ميدان گشما را در دست اقتصاد و اردوی 

ه  زمينگير شود، کو آن قدرزمينگير شود، ان نافغامقاومت  ِدر دام به افغانستان لشکر بکشد و. دلشکر بکش

تا د؛ شومضمحل خود نيز مستأصل و  در گرداب سردرگمی، نه تنھا به ترک افغانستان مجبور گردد، بلکه

، که چنين شد و ِو ھمه به چشم گنھگار خود شاھد بوديمرويدادھا نشان دادند . نوبت به خود امريکا برسد

  .قدمۀ اول ستراتژی امريکا بر وفق مرادش عملی گشت

  ه بود و بايد کارھایگشته نًھنوز زمينه کامال آمادمگر با وجود عملی شدن موفقانۀ پالن ستراتژيک امريکا 

ھمان بود، . شد  می قابل بلع"انستانافغ"  و دلکشایگرفت، تا لقمۀ چرب و نرم صورت میديگر نيز الزمی 

طالبان راه و رسم " آمدند و "مجاھدين راه خدا"که روزگار فالکتبار ديگری در افغانستان عرصه کشود، 

 را چنان پياده کردند، که دمار از روزگار مردم ما "اسالم ناب محمدی" قدم رنجه فرمودند و "محمدی

  !!!شان بيرون آمد) بينی(د، از دماقبرآمد و شيری را، که از مادر خورده بودن

تقدم، که در چوکات ستراتژی عام امريکا برای وطن ما، پالنھا چنان طرح شده بود، که مردم عًقويا م

  :بالديدۀ ما آن قدر به جان آيند و به بينی برسند، که به زبان حال و قال بگويند

  !!!"سگ بيايه، خو ملک آرام شوه"

اصيل کابل و مردم . گشت ماده شده بود و امريکا اينک فقط به دنبال بھانه میبدين ترتيب زمينۀ تھاجم آ

  : گفته اند، کهنان کامليھميشه و با اطم

  !!!"بھانه گير را بھانه بيش بود"

  يا 

  !!!"بھانه گير را بھانه بسيار است"
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 اما بھانۀ ست يازد،گرچه امريکا فرصتھای ديگر بھانه گويا را نيز داشت، تا به لشکرکشی به افغانستان د

 . را متقاعد بسازد، ھنوز خلق نشده بود"جھانيان"مردم دنيا و به اصطالح فيشنی ، که بتواند اذھان َّموجھی

توانست بھانه ای را مھيا سازد، موضوع منفجر ساختن بتھای باميان بود، که  يکی ازين فرصتھا، که می

  .ضد طالبان تحريک کرده ذھنيت مردم دنيا را ب

ِزنم، که حتی انھدام و تخريب اين ھياکل تأريخی افغانستان نيز به تشويق و ترغيب اغواگرانۀ   میحدس

العملھای مردم جھان نسبت  اما طوری، که از عکس. امريکا و جمبوره اش، پاکستان، صورت گرفته بود

، که ر آماده نشده بودقد  آن ھنوزذھنيت مردم دنيا و سياستمداران غربد، آم امحای تنديسھای باميان بر می

سازان   سياستتا اين، که. درا توجيه نموده بتوانبتواند حملۀ امريکا بر طالبان و بالوسيله حمله بر افغانستان 

  .  را روی صحنه آوردند٢٠٠١تر را تراشيدند و يازدھم سپتمير  امريکا بھانه ای به مراتب قویکارکشتۀ 

انه صحنه سازی گرديد، که نه تنھا  انگيزبکارانه و تحريک چنان ماھرانه و فري٢٠٠١يازدھم سپتمبر 

ًمردم امريکا، بلکه مردم جھان کال، به حمايت امريکا نعره کشيده و جھت سقوط طالبان ھرگونه وعده 

اين پشتيبانی عالمگير در حدی بود، که گيرھارد شرويدر، صدراعظم کارکشته و سياستمدار آبديدۀ . سپردند

  .المان سخن گفت) Uneingeschränkte Solidarität(ّ حمايت بدون حد و حصر المان برخاست و از

المانی، فريب خوردۀ  سال بعد، وقتی امريکا بر عراق ھجوم آورد، ھمين سياستمدار سهولی ديديم، که 

گويا گيرھارد شرويدر، که پسانتر از نيات . ًحمايت نظامی المان را از جبھۀ عراق کامال منتفی اعالن کرد

ًامريکا در جبھۀ افغانستان و عراق آگاه گرديد، از طرفداری سياست تجاوزکارانۀ امريکا جدا اباء اصلی 

ِورزيد و صف خود را از صف امريکای  ِّ   .، جدا اعالن کرد"جارج بوش چوچه"ِّ

فريب و نيرنگ ُخدعه و چال و طوری، که ھمه شاھديم، امريکا ھميشه جھت فريب اذھان جھانيان به 

برای امريکا . ، باکی نداشته استامريکائيان را نيز قربان کردهازيده است و اگر درين راه جان دست ي

ِّبرآوردن اھداف ستراتژيکش مھم و بلکه از اھم مھمات بوده است و ھست و خواھد بود، و اندرين راه 

  !!!ّھرگونه تلفات و قربانی را به ذمه می گيرد

ِ فرضيه قبول کنيم، درک و فھم کنه و ذات قضيۀ يازده سپتمبر تيز ويک اگر مراتب باال را به حيث  ُ

َناين الون" Nine - Eleven يا ٢٠٠١ ، آسان "ختم قرآن" و "آب روان" ديگر به فرمودۀ کابليان، چون "ِ

  :زنم، که و من به آواز بلند جار می. ديگردخواھد 

 !!!بر بھانه ای بيش نبودميازدھم سپت"

 


