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 حميد محوی: فرستنده

  ٢٠١٢ اگست ٢٣

 

   امريکاحمله به ھواپيمای نظامی و فرار فرمانده کل قوای 
 

 که فرمانده نظامی اين کشور را  امريکال پيکر وقت کابل ھواپيمای نظامی غوه امروز در تاريکی صبح زود ب

 باز گردد مورد اصابت موشکھای نيروھای مقاومت امريکا همخفيانه به کابل برده بود و قصد داشت مخفيانه ب

 که جنرال مارتين  ئی  از خبر ھا چنين بر می آيد که  به ھواپيما آسيب جدی وارد شده تا جا.افغانستان قرار گرفت

  .مجبور به فرار با يک ھواپيمای ديگر شده است ) General Martin Dempsey(دمپسی 

را   و ناتو ورود و خروج خودامريکاامروز ھيچ شخصيت سياسی و نظامی ه  از آغاز جنگ افغانستان و عراق تا ب

پيما صورت  دقتی که برای ھدف قرار دادن اين ھوااندبه اين کشورھا از ترس مورد حمله قرار گرفتن اعالن نکرده 

 ميدانگرفته نشان از آن دارد که مقاومت افغانستان به سالحھای مدرنتری مجھز شده است و توانسته بزرگترين 

  . در خارج از اين کشور را باھمه تدابير امنيتی اتخاذ شده مورد ھدف دقيق قرار دھد امريکا ئیھوا

ز وخامت اوضاع در افغانستان خبر داده بود و مالعمر  اپانه تا امريکا اين حمله در شرايطی رخ داد که وزير دفاع 

 و دولت افغانستان را منوط به خروج بدون امريکامناسبت عيد فطر طی پيامی مذاکره با ه رھبر مذھبی افغانستان ب

قيد و شرط تمامی نيروھای نظامی ناتو و نظاميانی که زير پوشش لباس شخصی در اين کشور شب و روز دست به 

 کشور که اراده کنند ۀ قادرند در ھر نقطمبارزان افغانمالعمر در اين پيام اشاره کرد که . زنند شده بود جنايت می

 کافی در ارتش نفوذ ۀعمليات نظامی انجام دھند و تا آنجا پبش رفت که مدعی شد طرفداران افغانستان آزاد به انداز

 روز قبل از دچن.  در اين کشور آسيب جدی وارد آورند ريکاامکرده اند که بتوانند روزانه به نيروھای نظامی ناتو و 

  .دوام در کشور نيسته کمتيار پيام مشابھی را فر ستاده بود و گفته بود بدون ناتو دولت مرکزی قادر بح گلبدينآن 

ز  در اين پيام آمده بود تنھا راه حل ممکن برای آشتی ملی با دولت پوشالی اين کشور خروج نيروھای خارجی ا

 و ناتو  نشان امريکا نظاميان ۀافغانستان است اين پيام با توجه به عمليات گسترده در سطح افغانستان و کشتن روزان

  معموال يک نيروی . نظامی ارتقاء يافته و از حالت دفاعی به حالت تھاجمی در آمده استۀدھد سطح مبارز می
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 وسيعی بر خوردار است و به پيروزی نزديک ۀه از پشتوانمعنای آن است که کتيکی اتخاذ کند بنظامی اگر چنين ت

  . اطمينان دارد

  که از تمامی تجھيزات مدرن الکترونيکی و سنزورھایامريکادی سی حمله به ھواپيای سوپر مدرن جنگی 

تواند از پس ھر تھاجمی برآيد  اينک در   خطر مجھز است و میئیالزم جھت شناسا) شاخکھای گيرنده و فرستنده(

 ۀ در منطقامريکا نظامی قشلۀافغانھا در کابل به بزرگترين . تير رس نيروھای مقاومت افغانستان قرار گرفته است 

 که ئیھواپيمای فرمانده نظامی اين کشور را ھدف قرار داده تا جا) پرسيز(با راکت حمله کرده و با دقت خاورميانه 

سرعت ه رد کابل شده بود اگر زنده مانده باشد مجبور شد بتعدادی نظامی  زخمی و جناب فرمانده که مخفيانه وا

  . محل حمله را ترک کند

چه سرنوشتی دچار شده است آيا ه  با آنھمه شاخه شانه کشيدن بامريکا ھنوز معلوم نيست که فرمانده کل قوای 

 را در گوشه ای مخفی کند   پرواز خودۀتوانسته است از افغانستان فرار کند و يا مجبور شده ھمانند ديگر پرسنل آماد

  .  دقيق قادر به پرواز نيست ۀعلت اين حمله آنچه مسلم است خود ھواپيما ب

 و ناتو با توجه به قدرت نظامی و حمالت پی در پی نيروھای مقاومت در سراسر کشور امريکاسالھای ھای اخير 

در خواست مذاکره کرده و حتی دفتری به آنھا برند  عنوان طالبان نام میه بارھا از رھبران پشتون ھا که از آنھا ب

له مھم است که در افغانستان أبه اين مساشاره . راحتی بتوانند با آنھا مذاکره کننده در قطر تدارک ديده بودند  تا ب

  اطالق مییدھد بلکه به دانشجويان معنی طلبه يعنی آخوند و يا مال  آنچه در ايران رايج است معنی  نمیه طالبان ب

 که در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق در کشورھای ھمسايه از جمله پاکستان به امور *شود

رسيد از اين نظر در  کردند  که تعداد آنھا به بيش از سه مليون نفر می معيشتی افغانھای  پناھنده جنگی رسيدگی می

  . بين افغانھا از محبوبيت خوبی در بر خوردارند 

را  ن  حسابی خود را جمع و جور کرده بودند و انتظار آن به اين کشور در زمان کلينتامريکااز آغاز حمالت افغانھا 

را به اشغال خود در آورد تا سکوی پرش برای کنترل غرب آسيای  داشتند که غرب به اين کشور حمله کند و آن

کار شده و تمامی تجھيزات نظامی را ه ت دست بسرعه اين بود که ب.  روسيه  استفاده کند ۀميانه و در نھايت تجزي

منتقل  بيطرف بين پاکستان و اين کشور ۀبه اشکال مختلف در سراسر کشور مخفی کرده و بخشی از آنھا را به منطق

 بزرگ ۀعلت اختالفات مرزی يک حاشيه ه ب ی افغانستان و پاکستان ھم مرز بوده  ضمن آنککرده بودند پشتونھا

 پاکستان و يا افغانستان در ۀ تبعئیطور نھاه کنند و ھنوز ب ھشت تا ده مليونی در آن زندگی میبيطرف با جمعيت 

  .نيامده اند 

رسد   ند و جمعيت آنھا به بيش از چھل مليون نفر میتشکيل ميدھ جمعيتی پشتونھا که اکثريت اين کشور را ۀ گستر

 افغانستان که تاجيک ھا در آن پراکنده اند  ادامه ۀطقاز شمال بلوچستان اين کشور شروع شده و تا شمالی ترين من

که تا به امروز مردم افغانستان موفق شده اند ھر متجاوزی آن علت . گيرد  وسيعی  را دربر میۀکند و منطق پيدا می

اين  متجاوزان به ۀافغانھا تا به امروز حمل.  خوب اين کشور است ئیرا سر جای خود بنشناند ھمين موقعيت جغرافيا

  روسيه شوروی  رابا شکست مواجه کرده بودند،]برتانيا[کشوراز جمله ھندوستان، ايران، پاکستان، روسيه تزاری،

که از کشوری کمک بگيرند در مقابل قدرتمندترين و   خود بدون آنۀو ترديدی نيست که با مقاومت بيش از ده سال

  .ده پيروز خواھند شد خود ديه ھار ترين بلوک نظامی جھان که تاريخ تا بحال ب

 و ناتو که از ھمان اوايل عقب نشينی ارتش و سيستم اداری اين کشور و پراکندگی آنھا تصور کرده بودند با امريکا 

 با نيروی نظامی ،آتـش انبوه و حمله از طريق ھوا و دريا و سرانجام با آخرين تکنيک نظامی و اشغال اين کشور
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الق اين کشور گير افتاده اند و اينک ھمراه با تشته در باذاھند کند طی ده سال گقال قضيه را در عرص چند ماه خو

تلفات سنگين در حال عقب نشينی البته نه از طريقی که وارد شده بودند يعنی از پاکستان و با استفاده از  فضای  

سط نيروھای مقاومت مصادره  سر سام آور تا ابزار  نظامی آنھا توۀايران بلکه از طريق شمال روسيه آنھم باھزين

  شايد در تصور اين ھستند که از طريق روسيه راحتر تر از مھلکه فرار .کار گرفته نشوده نشود و عليه خود آنھا ب

والن روسيه برای فرار ؤر شکستگی ھمين اجازه گرفتن از مسمر يکا بزرگترين تحقير و ساخواھند   برای ارتش 

 و ناتو را در آسيا شاھد امريکا رتحقيشاھد  که البته روسھا  سالھا منتظر چنين فرصتی بودند تا از افغانستان بود

  . باشند 

کرد که روزی با آنھمه يال و  گز تصور نمیزرگترين و مخوفترين ارتش جھان ھر جناب مارتين  دمپسی فرمانده ب

 مجبور شود فرار  را بر قرار ترجيح دھد ھيچ کوپال  ودبدبه و کبکه با اين وضع که امروز صبح به آن دچار شد

ت خواھد کرد دوباره در انظار عمومی با اين آبرو أمعلوم نيست از اين شوک وارده  چقدر ترسيده و آيا ھنوز جر

  .  ظاھر شود ،بار آوردهه  بامريکا ۀريزی که با بی مديريتی خود برای حيثيت نداشت

 خاورميانه شده بود که ھمه زھره ترک شده بودند که ۀارد جنگ در منطق باچنان ھيبتی وامريکاابر قدرت نظامی 

نکند اين غول بی شاخ و دم خود آنھا را ھم ببلعد ولی مقاومت عراقی ھا و افغانھا شاخ اين غول راشکست و 

  .مفتضحانه فرمانده کل قوا مجبور شد از ترس جان خود از اين کشور فرار کند 

والن نظامی ؤنه در عراق و نه در افغانستان مست ندارد أذشت بيش از  ده سال  جر کشوری که  پس ازگامريکا 

ن شده به اين کشورھا بفرستد معلوم است که نيروھای مقاومت برايش تره يياز پيش تعای سياسی خود را با برنامه 

ر که شبانه مردم ظاھر ترسناک و خشن و پف کرده ھمانند جغد شب ھمانطوه اين نيروی ب. کنند  ھم خورد نمی

دام افتاد  دامی که ه شود ولی امروز صبح ب کند مخفيانه در تاريکی شب وارد و خارج می کشورھا را قتل عام می

ت واقعا پوشالی و آسيب ررت و پورغم ھا  اين کشور را بر باد داد و نشان دادکه امپرياليسم علیۀھمه حيثيت نداشت

  . افغانستان که دمار از روزگارش در آورده است ۀقير و جنگ زدھپذيراست آنھم چه جور و از طرف کشور ف

 عکس به نيروھای به و ناتو را ضعيف کرده و امريکا سربازان ۀشدت روحيه ن کننده بيي تاريخی و تعۀ اين واقع

ورميانه  خاۀمقاومت مردمی در منطق.  ببر کاغذی استرساند که امپرياليسم واقعاً  مقاومت در منطقه اين پيام را می

ولی در نھايت ھمانطور که اين دو  ثر ھستندؤنشان داد که ابزار نظامی اگرچه ممخصوصا در عراق و افغانستان 

  . زنند و نه ابزار نظامی  کشور نشان دادند اين مردمند که سرنوشت جنگھا را رقم می

  :نگاھی به وقايع امسال در افغانستان 

 مارتين دمپسی در کابل و فرار وی از افغانستان امريکانده ارتش ست حمله به ھواپيمای نظامی فرماگا ٢١ .١

  . البته اگر ھنوز زنده مانده باشد

 بودند در افغانستان کشته امريکائی نفر آنھا ٢٣۵ ناتو که یاعضااز  نفر ٣٠٠از اول سال ميالدی بيش از  .٢

 .عالم نکرده اندھا را ان ناتو تعداد آیشدند در عين حال صدھا نفر زخمی را که ھرگز اعضا

ست با کشته شدن سه سرباز ديگر نيوزيلند اين کشور کوچک در ھمسايگی استراليا نخست وزير اين اگ ٢٠ .٣

اعالم کرد تا آخر امسال نيروھايش را از افغانستان  بيرون خواھد برد ) John Key(کشور جان کی 

 تابع بدون چون و چرای سياستھای  ھمانند استراليا مھاجران انگليسی ھستند واتباع اين کشور اکثراً 

   امريکاانگلستان و 
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توسط نيروھای مقاومت ) ISAF( لباس شخصی ناتو تحت عنوان ايساف یست  سه نفر از اعضااگ ١٩  .۴

 .از پای در آمدند

سسات دولتی ؤ زخمی شدن صدھا نفر در حمله به م نفر و۵٠ست سازمان ملل کشتار بيش از اگ ١٧  .۵

 و ناتو به اين کشور و امريکاکه به کشتار شبانه روزی نيروھای  د بدون آنافغانستان را محکوم کر

 .پاکستان اشاره ای کرده باشد

بيش از % ١۵ زخمی  ١٩۵۴ کشته و ١١۴۵امروز بيش از ه  تا ب٢٠١٢ جنگ در افغانستان در سال ۀادام .۶

 سال گذشته بر طبق گزارش سازمان ملل

  آتش گشود و دونفر امريکار روی نيروھای نظامی بشور  در غرب کاهليس در شھر فروست يک پاگ ١٧ .٧

  معموال تعداد زخمی ھا را منتشر نمیامريکاناتو و . از آنھا را کشت و تعداد زيادی را مجرح کرد 

 .ثيرات منفی آن در کشورھای خود بکاھندأ سربازان  را خراب نکرده و از تۀکنند تا روحي

ليس به نيروھای خارجی حمله کرده و تعدادی را ود با لباس پ يک مراهست باز ھم در شھر فراگ ١٧   .٨

 .ليس شھربانی معرفی کردوکشته و زخمی کرد  دولت افغانستان مھاجم را يک پ

ليس در کابل امنيتی ترين شھر آسيا و شايد دنيا  با بيش از سه کمربند امنيتی نظامی با وست  يک پاگ ١٧ .٩

 دولت که از ترس  کشته شدن ینی فراوان برای حفظ اعضاگاه ھای بتو بسيار باال وبا پناھۀھزين

 دونفر را کشت و تعدادی را امريکائیشوند   با گشودن آتش برروی سربازان  ھرگز آفتابی  نمی

 .زخمی کرد

کردند در شھر بغالن توسط نيروھای   کار میامريکاست ھفت سرباز مزدور که برای ارتش اگ ١۶    .١٠

 . مقاومت کشته شدند

 و ناتو را بر امريکاوالن ؤشده در اين ماه است که نگرانی مس کوچکی از حمالت آشکار ۀمار تنھا گوش اين آ

 ايشان را برای بررسی اوضاع امنيتی به ، بنابه دستور وزير دفاعامريکا که جناب فرمانده ارتش ئیانگيخته تا جا

جام وظايف محوله فرار را بر قرار ترجيح دھد و افغانستان فرستاده بود که دست از پا دراز تر مجبور شد قبل از ان

  . ته مانده آبرو و حيثيت اين کشور متجاوز را بر باد دھد

 آنجا بگرام  با سقف آھنی در ميدان آنھم در اين سطح و در امريکايکی از بر جسته ترين فرماندھان ناتو و ه حمله ب

 اول بر روی مردم بسيار ساده و ۀثير آن در درجأد ت و ناتو وارد آورامريکا مھلکی به کارکرد و عملکرد ۀضرب

.  شدت تضعيف خواھد کرد ه  نظاميان اين کشور و کشورھای عضو ناتو را بۀ بسيار زياد و روحيامريکامذھبی 

دانند برای چه در کشور خشک و   که از جنگ خسته شده اند و نمییمارتين دمپسی رفته بود که به سربازان

کشند و ھزاران نفر نيز به بيماری روانی دچار شده اند دلداری بدھد که پيروزی نزديک  دم می اين کشور آئیصحرا

 خاکی و ۀسربازان و افسران جوان که يازده ھزار کيلومتر از آن ور کر. است ولی اين ترفند ھم بر باد رفت 

ی تبديل شده اند ئ به آدم کشان حرفه زعم خود به کشورشان خدمت کنند ولیه ند تا به اثروتمند به اين منطقه آورده شد

عينه در می يابند که برای ھميشه از داشتن زندگی معمولی محروم شده اند و اطمينان ه که در اين کشور جنگ زده ب

  قادر نيست عليه يک خلق بزرگ آنھم خلق افغانستان با آن سابقه مبارزاتی و استقالل ئیپيدا کرده اند  که ھيچ نيرو

  .ن به پيروزی برسد طلبی در خشا

  )21.08.2012(را د .  م 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 

:يادداشت  

ن که از آرا فرستاده اند، ضمن " راد"که مقالۀ ھمکار ديگر ما آقای " محوی"آقای ما با تشکر از ھمکار گرامی 

 موضع يک افغان وقتی انسان می خواند که يک فرد غير افغان، قلم بر می دارد و از مبارزه و تسليم ناپذيری مردم

 عليه بزرگترين قدرت نظامی جھان با چنان افتخار ياد می نمايد، به عالوۀ احساس غرور، انسان وادار می افغانستان

  .دارند، اظھار سپاس بنمايدمی گردد تا از چنين انديشمندانی که بھتر از بسا افغانھا، مردم ما را معرفی 

  :ت داده شده نيز پرداخته شود مورد ايجاب می نمايد تا به تصحيح معلومايکدر با آنھم 

 خالف برداشت نويسنده که طالب را به غير از طلبۀ معمولی ترسيم نموده، درافغانستان نيز طالب و طلبه به -*

  .عين معنا به کار برده می شود

  AA-AAادارۀ پورتال 

 

 

 


