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            آتش دوزخ از آسمان طالبان را درهم نه کوبید      
                   A Hellfire from  Heaven won’t   smash           

 The Taliban                                                                                

 ن طالبا   پیشوای   منصور   مال  موکب  مل  حا کروالی    تویوتای  رنگ  سفیدموتر
 موشک آتش  یک  ایران باشلیک زگشت ازمرز با فقط در  درعبورازصحرای بلوچستان

 ای سوخته کتله  به یک امریکا   متحده  افزای دوزخی هوا پیمای بدون  سرنشین ایاالت

.                                                                 رد وخمیر گردیدشده ودرهم کوبیده خ  
قتل  پنتاگون دراینمورد اظهار نمود  که - آنطوریکه بصورت رسمی روایت شده است   

مالمنصور   چونکه ازقبل درج شده بود « اوباما»تا رکشت  در لیستو ترور مال منصور

                                                                                                         .  مانع به سر راه صلح و آشتی ملی بود 

وان  ری نیز  وجود داشت گزبین برده میشد  دالیلی زیادی دیازاینکه مال منصور باید ا   

وقتاً فوقتاً  به دوبی  ستردهگودانای بود  که اوبه طور  گاینکه مال منصوریک تاجر زرن

بمنظور معامالت تجارتی  سفر مینمود  واز سوی دیگر  مال منصور  یگانه کسی بود که 

سهم  در تمام  انواع معامالت خطرناک  که درجلسات تاریخی طالبان  صورت میگرفت 

( jundullah)روابط نزدیک وتنگاتنگ به جندال همچنان قابل مالخظه وقاطعانه داشت او

اشت جندالیعنی گروه وسازمان سرسخت وشدیدًا متعصب شبهه نظامی سنی مذهب  نیز د

.                                                                                                                  ضد ایرانی  در ایالت بلوچستان ایران 

چستان  بخاطر تکمیل معاینات صحی و مالقات سفر این بار مال منصور  به سیستان بلو  

العات  اط سیستان بلوجستان بود  از اینکه قرارتور معالج دریکی از شفاخانه های با دو ک

های پاکستان تمام  شفاخا ن( آی اس آی)پاکستان  استخباراتاداره که  واصله چنین پیداست

بدون مجوز آن اداره  تحت را درتحت نظارت خویش قرار داده بود که نباید مال منصور 

یا نرم افزار های    نه ای شرکت رایا) را اینتل   موضوع این   معاینه ومد وا قرار گیرد

خوب میدانست وازسوی دیگرانتل امریکادرهماهنگی اداره جاسوسی  پاکستان ( اطالعاتی

                             .                                                                                                   ست داشت به بلوجستان اطالعات موثق در دمال منصور سفر پاکستان  نیز از 

                                                                                                                   وآن  کرد   د تریاک را میتوان  یاد دهانیجنگ جدیا موضوع مهم ویا قطعه اصلی هماناآم 

ویا نظارت کنندگان دایمی  دراین راستا اصرار دارند  که سود کالنی که اینکه  مظنونین 



رند  ومی آ  ست بد  ن  نستا از افغا   خارج مخدره   مواد   تجارت رت بر طالبان از نظا

یک کارتل مواد مخدره  چند میلیارد دالری    بمثا به حال حاضرانقدر بیشتر است  که در 

 .بکار افتیده که خارج از تصور و منطق میباشد

                                                                                                                                                  
که با مرگ مال اختر محمد منصور در درست ازوضع موجود حاکی از آنست  تبرداش   

بطور  تریاک  تولید   برعکس کهلپیمانه تولید تریاک  افغانستان کاهش رونما نمیگردد  ب

شخص  شما ره  دوم  بعد  از  منصور « هیبت هللا اخندزاده  » پیوسته از اینکه  مولوی 

                                                                                                                                                                . شده  است  افزایش قابل مالحظه  خواهد یافت بعنوان رهبر جدید طالبان  تعین 

فغانستان درباالترین  سطح واقیعت گواهی اینست که محصوالت تریاک دراکثروالیات ا   

خویش قرار دارد واین رقم بلند تولیدات تریاک در راپورهای  کنترولی  رژیم کابل چنین 

انعکاس داده شده است  که محصوالت تریاک درسالی که گذشت  نسبت به سا لهای  قبلی 

از عملیات های  ثابت  آزاد سازی  بعضی  این گذارشا تهمچو درازجانبی  –بیشتر بود 

نیز تذکر بعمل آمده است که محصوالت تریاک  نسبت به هرسال «ناتو»از مناطق توسط 

که توسط سازمان ملل متحد  ( 0220)دیگر  از هنگام اغاز ردیا بی راه  بازگشت درسال 

که     میشود  برمی آید  ویا چنین پیش بینیچنین    ( 0200)صورت گرفت ازآغاز سا ل  

بمراتب بیشتروبیشترخواهد بود  قبل  ی لها سا  به  محصوالت تریاک درافغانستان نسبت

وین را درسطح ه ممکن است مصرف همه متقاضیان هیرودرپایان چنین پنداشته میشود ک

                                                                                                                                    . جهان برآورده سازد 

پیوست دانشمند   ید اوپیوم در آینده بوقوع خواهد درجنگ جد که   دراین رابطه  آنچه     

تحت   خود   ب  مطبوع در کتا (Enrico Piovesana)ایتالیاوی اقای  ایریکو پیوویسانا 

ش  که   خشخا  تو در مزارع  عملیات های نا د  که تذکر میده عنوان جنگ جدید اوپیوم 

یگر هرگز  خت د ر و منزوی سا د توسط پرواز های هلیکوپتر  مزارع تریاک را  مصا

.                                                                                                                   دیده نخواهد شد 

سی آی )گیری  اوپیوم همان  خط قدیمی موش   دوباره ما هن پس در اینصورت در ذ     

غانستان  توسط پولیس بازار تریاک اف نمودن تداعی میگردد   که تفسیر آن  کنترول(   ای

( با نام مستعار شهردار کابل )محلی  وافسرنظامی بلند مقام درکابل  وفامیل حامد کرزی 

به خاطر دریافت پول مواد مخدره   قاچا قچیان  فغانستان  بود  که باسابق  ریس جمهور ا

پرداخته وپول های کثیف بد ست امده را در با نک های کالن غرب ذخیره نقد به تجارت 



نموده هیچ  چیزی  را به  ارتباط  منع  کشت  و زرع  تریا ک آنطوریکه  طالبان درسال 

ند و تولیدات تریاک را  پیش از اشغال وبمباران  انجام داد( 00/9)قبل از رخداد ( 0220)

                                                                                    . افغانستان  توسط امریکا به صفر رسانده بودند کاری را انجام دهند

این اولین حمله هواپیمای بدون : کستانپا ران درتحت چتر  افغانستان وگدسته ای از بازی

پر رمزو راز ( اقدام نخست اوباما ) سرنشین ایاالت متحده امریکا تا به حال دربلوچستان 

باقی مانده است وچنین فرضیه ای معتبر وعمل باورکردنی را بخاطرمی آورد وآن اینکه 

.  وجود دارد بین ایاالت متحده امریکا و پاکستان تعاون وهمکاری های پنها نی و مرموز 

چنانچه ضربه  باالی  موتر کروالی حامل موکب مالمنصور توسط پنتاگون ونه بواسطه 

کلیومتری  داخل بلوچستان بعد از آنکه ازمرزعبورکند صورت « 02» در(  سی آی ای)

طی سال  )ا امریک  متحده  ایاالتدرمنطقه ای که هواپیماهای بدون سرنشین –گرفته است 

پاکستان  میتوانست به  آسانی  توسط نیروی هوایی  ی  قرار داشت که در ارتفاع( 0220

.                                                                                                                  کاماًل متضرر گردد

    RQ-170)  هواپیما که   از آنست   کی ید شده  حا سناریو دیگر قابل قبول ولی نه تا     

که توسط شرکت  الکهند مارتین    است  یا بی هواپیما یی بیدون سرنشین یا هواپیمای  رد

ت   ساخته شده است  وتوسط نیرو هوایی ایاالت متحده امریکا درعملیات های  طویل المد

هم نیست که  به این هوا پیما    وبیجابکار  برده میشود « نگ افغانستاندرج»زی  آزاد سا

 ( مترجم...پیدیا  ازویکی....نور قندهاری  نام گذاشته اند  که تصویر آن در ذیل است  جا

به عملیات   مالمنصور   کروالی حامل موکب  موتر  بخاطر ردیابی  تمام مختصات      

هواپیمای   گویا  پرداخته وبعد آزان  توسط مسولین قضیه  چنان کارسازی شده  است  که

با  از   فرودگاه قندها ر  مال منصوربدون سرنشین بخاطر ضربه  نمودن موتر  کروالی 

 فرض اینکه هواپیمای بیدون سرنشین  شروع به رد یابی تویوتا درمرز  ایران وپاکستان 

                                                                                                     توانسته  بلوجستان  فضای   در  جستجو   ساعت ها  از بعد  و   است  پروازدر آمده    به

                   
                                                                                     سینتینیلس (RQ-170 Sentinels)هواپیمای                          

                                                                                                    .هدختالل عملیات را انجام داکدام  دون ب

که در اینجا بعضی تناقضات  وجود داردوآن اینکه  منابع  مالحظه شده استاما بعدًا      

که با گذار وضربه هواپیمای بدون سرنشین  هر نوع موتر و یا تیز  پاکستانی مدعی اند 



رد وخمیر  وبه یک  کتله  سوخته شده  درهم ودر پیچ در می آید حاالنکه  رفتار  کاماًل خ 

ر تایر صدمه ندیده اش  استوار  استاده تا هنوز باالی چها(  مال منصور)موتر کروالی  

نیز  حاکی از آن است  که پاسپورت دراین رخداد   « مال منصور»وگذرنامه  اسرار آمیز 

خود که این  –بدون آنکه  به آن صد مه رسیده با شد دست نخورده وسالم  مشاهده میشود 

                                                                       ؟ گویی  چیزی دیگری نمیتواند باشد    قض سوال برانگیز وبیش از تنا

اطالعات  ضرور پنداشته میشود کهبغرض روشن شدن یک واقعه ورخداد  ههمان سان ک

 مال منصورچه بشکل علنی ویا مخفی جمع آوری شود اثارونشانی های باقیمانده ازواقعه 

که واشنگتن این رخداد را دنبال چنین تصور شود ر واگنیز دنبال و به بررسی گرفته شد 

وثبت  وعالمت گذاری نموده است  بجز سعی وتالش ساده لوحانه  چیزی دیگری نیست  

امتیاز این موضوع را ممکن  این موضوع از بسا جهات طوری کارسازی شده باشد  که 

   .بدهند (ی اس آیآ)به عمل ناراضی سازمان استخبارات پاکستان به نظامیان کابل  ویا 

جواب ساده است وآن اینکه   مال منصور چه کسی بود؟ دراینجا است که جای سوال       

درهمه بازی ها ازمدت های طوالنی  به حیث یک شخص اگاه وهوشمند « مال منصور»

  متحده امریکا مبنی بر آینکه   ایاالت  وزیرک پیوسته سهم فعال داشته  واواز  ستراتییژی

ریس جمهور افغانستان  ایاالت متحده امریکا را وامیدارد که پاکستان را «اشرف غنی  »

تشویق نماید که طالبان را به میز مذاکره  با دولت افغانستان  بکشاند  اگاهی کامل داشت  

                                 .                             یعنی او از معامله بین کابل واسالم آباد  وامریکا کاماًل  مطلع بود

مال  منصور به این باور بود که طالبان  همیشه درنبرد با طرف مقابل برتری نظا می     

داشته  ومیتواند این جنگ را بد ون  آنکه  با دولت کابل به میز مذاکره  بنشیند   ببرد وبه 

الم نمود که  حمالت خودرا  به طا لبان اع(  0200)همین دلیل بود که او  در بها ر سال  

های فصل بهاری  ساالنه  برای طالبان به یک  گچونکه  جن-هرچه بیشتر شد ت دهند  

ولی چیزی  –ردد گا ل جنګ ها توسط  آنها تشد ید میشده  ودرهمین فصل سل آیین  مبد 

ی گمنصور  این فراست وزرن ردد اینست که مالگر که باید دراینجا خاطر نشان گمهم دی

 پاکستان آوامر   از یا  اکستان  خصومت  ورزد وپز نمیخواست  با گرا نیز داشت که هر

اه گاکستان   مخفیپید  چونکه او این را میدانست که درصورت مخالفت با  نه خالی نما شا

   .که این حالت برای طالبان  بسا ناگوار تمام میشود مواجه به خطر میگردد  های طالبان 

ونامعلوم یچ کننده گقدم های «  مال منصور»درمورد جا نشینی  د  اسالم آبا اما آنچه که  

نی  سراج الدین حقا مال منصور  میخواست  گبرمیداشت  آن بود که بعد از مروفریبنده 

پدر مشهور خود شبکه  گبعد از مر حقانیچونکه  را در مقام رهبری طالبان جابجا سازد

گرم   روابطبیشتر  مسلمْا هرچه پاکستان (  ی اس آیآ)با  ست ګرفت و م را روی د همنا

 تاریخی  اصلی و ن لبا طایا ر سنتی قندها  طالبان شورای کویته اعضاینسبت به   ونرم 

          .                                                                                                                            داشت قندهار از

جدید طالبان  یک دوره زمانی کوتاه از فرصت را بخاطر  تحکیم  پیشوای  همین اکنون 



ریس جمهور جدید   ( 0202)ل  در اوایل سا   دارد  چونکه  ست وتثبیت ازقدرت خود بد

ن  کستا ایاالت متحده امریکا زمام امور را بدست می گیرد و ازجانبی  هم  ریس ارتش پا

جدیدًا تعین میگردد  واز سوی دیگر  به اصطالح دولت وحدت ملی افغانستان تا هنوز که 

نیز این را میدانند  که هنوز است ازهم گسیخته و نامتحد وپاشان است  وازجانبی طالبان  

چه میخواهند ؟ ایا میخواهند که یک بخشی از حکومت کابل باشند وبه ارتباط تغیرات که 

ودر مورد   ورند  درافغانستان هر روز بمشاهده میرسد در طرز برخورد خود تغیری بیا

 دواز   («TAPI»  پاکستان وهندوستان –افغانستان  –ترکمنستان )پروژه ید  پایپ لین جد

ودر راه برگشت به دودهه  قبلی یعنی به زمان زمامداری دوره دلگی وتمرد خود بکاهند 

به این همه اگرمگرها  رهبر جدید طالبان باید پاسخی  –دوم کلنتون  تعین موضع  نمایند 

                                      .ارایه نماید  ویا با برسی دقیق خود  راه خودرا روشن سازد 

 ایاالت متحده امریکا ( سی آی ای )سوسی  ن جا زما بق سا سا ریسن  زما درعین       

خواست درمورد همکا روشریک سابقه اش اوسامه بن الدن و درمورد  ګلبدین حکمتیا ر 

ه از طرف الت متحده امریکا کرهبر حزب اسالمی ویکی ازدشمنان شناخته شده مردم ایا

ردیده وهمین اکنون با گتن به عنوان  یک  تروریست جها نی   تعریف  وتوصیف گواشن

:                                               بخاطر آشتی  در مذاکره  میباشد نظر خودرا ابراز نماید حکومت کابل 

دوهمین  گروه  بزرگ  «ین حکمتیار گلبد »حزب اسالمی زد که  نشان میسااو خاطر     

شورشی درافغانستان  میباشد  که  اکثریت  ازمقامات  وجنگجویان ورزیده  این حزب به 

همین اکنون  دریک گوشه ازخاک پاکستان دور « حکمتیار»صفوف طالبان پیوسته اند   

بخوبی (  آی اس آی )ازمیهن در تبعید زندگی مینما ید  البته که اداره استخبارات پاکستان 

لذا  اگر غنی درکابل  -حیات بسر میبردلبد ین در کدام بخش از پاکستا ن میداند که اقای گ

حداقل   با جلب پس  –نتواند که طالبان را به میز مذاکره بکشاند ویا آنها را با خود آورد 

وآن اینکه بد ست آورد وباشگاه ماهی های کوچک را میتواند منبع به روند صلح تیارحکم

ویا واقعاً نه ؟     کرد  خواهد  کمک« غنی »به پروسه صلح به  « حکمتیار » ایا پیوستن

 Shanghai)شانگهای  مشترک  یهای همکار   ن زما سا  که  است    موضوعیاین خود 

Cooperation Organization   )  به حل معمای  به  رهبری  مشترک  چین  و روسیه

بدون   عملیات آزادی پایدار برای همیشه  اجرای قطعاً نه بهخواهد پرداخت وآنهم طالبان 

                                                                                .توجه به اندازه  از لیست کشنار ایشان 

              «0200-0-5»سالمها   با تقدیم ------------------------------------------------


