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  در  افغانستان چه می گذرد؟

) ١١٧(  
  

  : جنايتکار ديگر از فھرست سياه حذف شدند١۴نام ھای 

ث ستون بين المللی سياست ھای استعماری امپراتوری جھانی عمل می کند، اما در ظاھر سازمان ملل متحد که به حي

ھر گاه امپرياليست ھای درجه يک . خود را بی طرف قلمداد می کند، ھميشه در خدمت امپرياليزم قرار دارد

 و جواز آنرا به بخواھند سياست غارتگرانه ای را در يکی از کشورھا عملی سازند، به اين سازمان مراجعه کرده

  .دست می آورند، که تازه ترين نمونه آن تجاوز مستقيم ناتوئی ھا بر ليبيا  و مردم آن است

 که امپرياليزم امريکا بر افغانستان حمله کرد و کشور ما را به مستعمره اش تبديل نمود، شماری ٢٠٠١پس از سال 

اما که اکنون ستراتيژی امريکائی ھا برای . حد نموداز اعضای رھبری طالبان را شامل ليست سياه سازمان ملل مت

افغانستان وارد مرحلۀ دوم شده است و قسمت بازی اول به پايان رسيده و قرار است مرحلۀ دوم بازی آغاز شود، 

به ھمين منظور شورای عالی صلح مرکب از جنايتکاران . نياز ديده می شود که بازار مصالحه با طالبان گرم شود

 کشور ساخته شده است که اين پروسه را به پيش ببرد و تا اکنون ده ھا مليون دالر به حساب اين کميسيون خونی اين

  .از طرف دول خارجی واريز شده است

حذف نام جنايتکاران طالبی، از مواردی است که دايم از طرف دولت پوشالی افغانستان برای مصالحه با طالبان مھم 

افغانستان به خوبی می دانند که اين طرح از دولت پوشالئی که صالحيت خوردن آب را پنداشته می شود، اما مردم 

" مصالحه"ھم ندارد، نبوده و اين کشورھای اشغالگر و به ويژه امريکاست که به خاطر تطبيق مرحلۀ دوم وارد اين 

  .شده است

است، نام چھار تن از مسؤوالن در آخرين حذفی که از ليست سياه شورای امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفته 

که فعال عضو شورای عالی صلح ) ارسال رحمانی، حبيب هللا فوزی، سعيد الرحمن حقانی و فقير محمد(سابق طالبان

محمد ربانی، رفيع هللا، محمد صديق آخند زاده، رحيم هللا زرمتی، عبدالغفور، محمد . ھستند، نيز شامل می باشد
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زاده، سيد علم الدين اسير، محمد حسين و محمد داوود از مسؤوالن طالبان نيز مشمول سھيل شاھين، شمس هللا کمال 

سفير طالبان در (و مال عبدالسالم ضعيف ) وزير خارجه(قبالً نام ھای وکيل احمد متوکل . اين حذف می باشند

 تن از افراد ١٣٧ نام) ١٣٩٠ سرطان ٢۴تا (قبل از تازه ترين حذف ھا . از ليست سياه حذف شده بود) پاکستان

  . طالبان در ليست تحريم ھای سازمان ملل متحد شامل بود

توده ھای زحمتکش افغانستان که از قربانيان اصلی اين بازی بزرگ و در عين زمان جنايتبار ھستند، به خوبی می 

 اين طرف به اھداف دانند که ھمۀ اين ھا نمايشنامۀ امپراتوری جھانی است که به وقت و زمانش اجراء می شود تا از

  .بزرگ ستراتيژيک در منطقه دست بيابند

  

  :بانک جھانی و زمينه سازی چپاول معادن افغانستان

 مليون دالری را به خاطر پروسۀ داوطلبی معدن آھن ۵٢ سرطان، بانک جھانی توافقنامۀ مساعدت ٢۵به تاريخ 

اين پول عمدةً برای راه اندازی پروسه . رسانيدحاجيگک با حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه افغانستان به امضاء 

و امور مربوط به معادن به مصرف خواھد ) معدن حاجيگک(داوطلبی فروش يکی از بزرگترين معادن آھن جھان 

  .رسيد

قبالً معدن مسک عينک در لوگر نيز به يکی از کمپنی ھای چينی و در عين زمان چند تا معدن کوچک و متوسط 

. پروسه فروش معادن نفت نيز از طرف دولت پوشالی رويدست گرفته شده است. رسيده استطال نيز به فروش 

 مليون دالری ٣٠روند فروش و خريد اين معادن ھمواره با فساد ھمراه بوده است که بھترين نمونه آن افتضاح رشوه 

  .وزير سابق معادن بود که سرو صدای زيای بپا کرد

 فيصد خاک افغانستان انجام داده ٣٠حدۀ امريکا، در اين اواخر سروی را بر اداره سروی و جيولوجی اياالت مت

 تريليون دالر امريکائی می رسد و مطمئناً امپرياليست ٣است که نشان می دھد ارزش معادن افغانستان به بيشتر از 

  .ھای خونخوار نمی توانند اين طعمه  را در سياست ھای شان ناديده بگيرند

تون اقتصادی امپرياليست ھای جھانی به شمار ميرود، در کشور ھائی از نوع افغانستان که رژيم بانک جھانی که س

پوشالی در آن حاکم می باشد، تالش می ورزد تا زمينۀ چور منابع زيرزمينی کشور ھا را از طريق کمک به پروسه 

  .داوطلبی آماده سازد

 زون جداگانه می باشد که ھر زون ١۶ دارد، دارای  کيلومتری غرب کابل موقعيت١٣٠معدن آھن حاجيگک که در 

 ١.٨می باشد که به طور مجموعی در آن % ۶٢ متر عرض دارد و دارای آھن با عيار ١٠٠آن سه کيلومتر طول و 

  .ميليارد تن تخمين شده است

  

  :دگر جنرال جان آلن قوماندانی نيروھای اشغالگر را به عھده گرفت

قبل بر اين جنرال ديويد پيتريوس، قوماندانی قوای اشغالگر را به عھده داشت، که اينک مقامات کاخ سفيد جان آلن 

جنرال ديويد پيتريوس، اکنون به . را که قبل از اين در قوای پيادۀ بحری امريکا موظف بود، به اين وظفيه گماشته اند

  . ای تعيين شده است. آی.  ترين نھاد ھای جاسوسی يعنی سی حيث رئيس يکی از بدنامترين، مخوف ترين و کيثيف

 ھزار آن ١٠٠ ھزار نيروی اشغالگر حضور دارد که در حدود ١۵٠در حال حاضر در افغانستان در حدود 

جنرال آلن که جنرال چھار ستاره است و قبال در جنگ .  کشور ديگر جھان می باشد۴٨امريکائی و متباقی از 

گيده است در مراسمی که به مناسبت انتقال قوماندانی صورت گرفته بود گفت که روزھای استعماری عراق جن
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دشوار در پيش خواھد بود و اين نشان می دھد که جنگ با مضمون امپرياليستی در افغانستان شدت بيشتر خواھد 

بر بنياد . واھند بوديافت و شماری بيشتری از مردم زحمتکش ما به خصوص کارگران و دھقانان قربانی اين جنگ خ

 ھزار ھموطن ما در اين جنگ به قتل رسيده ٢۵٨ تا ٢۵٠يک گزارش از آغاز اشغال افغانستان تا اکنون بيشتر از 

  .اند که بيشترين آنان دھقانان و کارگران در روستاھا و شھرھا بوده است

  

  :مشاور کرزی و يک وکيل پارلمان کشته شدند 

مردم ارزگان و مشاور رئيس جمھور پوشالی و والی سابق واليت ارزگان با يکتن از جان محمد خان يکی از قاتالن 

 بجه ٨وکيالن پارلمان ادارۀ مستعمراتی به نام محمد ھاشم وطنوال که سابقۀ خلقی گری دارد، روز يکشنبه ساعت 

وط به خود دانستند، کشته شب در نزديکی حوزۀ سوم امينتی در خانه اش به وسيله افراد مھاجم که طالبان آنانرا مرب

طالبان از مدتی است که سياست کشتن مقامات ارشد دولت پوشالی را روی دست گرفته اند و تا اکنون شماری . شدند

گرچه . از اين مقامات را به قتل رسانيده اند که تازه ترين نمونه آن در قندھار احمد ولی کرزی برادر کرزی بود

تل اصلی احمد ولی کرزی يکی از قاچاقبران اصلی مواد مخدر در افغانستان کی بگومگو ھائی در مورد اينکه قا

است، ھنوز ادامه دارد، شماری از  مسؤوالن دولتی قتل او را به طالبان ارتباط می دھند ولی شماری ديگر شرم 

ه است که محافظ به ھمين منوال روزنامۀ انگليسی اينديپندينت نوشت. شرمک دست امريکا را در آن دخيل می دانند

احمد ولی کرزی ھمکاری نزديکی با نيروھای ويژۀ امريکا و سازمان سيا داشت، در ھمين حال به روز يکشنبه 

روزنامه امريکائی واشنگتن پست گزارش داد که سردار محمد، قاتل احمد ولی کرزی، جلسات منظمی با مقامات 

ای اداره . آی. که توسط سی" نيروھای حمله قندھار"قطعۀ انگليسی داشته است و دو تن از اعضای فاميلش نيز در 

  .می گردد، خدمت می کردند

اين نوع گزارش ھا خود به طور واضح نشان می دھد که امريکا مزدورانش را تا وقتی ضرورت دارد که کارآمد 

تند، چيزی که دھه ھای قبل باشند و ھر گاه ديگر نيازی به آنان نباشد، آنانرا کاغذ تشناب کرده به زباله دانی می فرس

  . با جنرال ضياءالحق در پاکستان انجام داد

  

  :، مزدوران جانی استخبارات امريکاCTPTمليشه ھای 

به خاطر برآورده شدن اھداف خاص و کشتن مقاماتی که ديگر به کاغذ تشناب تبديل ) ای.آی.سی(استخبارات امريکا

 را به ميان آورده است که انسان ھای لومپن، بدنام، جنايتکار،  نفری از افغان ھای اجير٣٠٠٠می شوند، گروپی 

ای به دوش دارد و از آن در عمليات . آی. مسؤوليت مستقيم اين مليشه را سی. دزد و قاتل در آن با ھم گرد آمده اند

ھر جنايتی . شودھای جنايتکارانه ای استفاده می کند که اين نھاد استخباراتی نخواھد رد پای امريکا در آن پيگيری 

 برای Counter-terrorism Pursuit Teams (CTPT). را به نام افغان به وسيله اين جانيان خاين انجام می دھد

 گفته بود که در کنار چند تا مسألۀ ديگر، ٢٠٠٩استخبارات سيا آنقدر مھم است که جوبايدن معاون اوباما در سپتمبر 

اين گروپ بيشترين عملياتش .  کند، القاعده بار دوم به افغانستان نخواھد آمدليتآزادنه فعااگر اين مليشه فعال باشد و 

  . را در کندھار انجام می دھد، اما در واليات خوست، پکتيا و پکتيا نيز در جنايات سازماندھی شده، دخيل اند

بر  اکت٢٣  تاريخ در باره ظلم و جنايت اين گروه ھا نوشت که به٢٠١٠ سپتمبر ٢٢روزنامۀ واشنگتن پست در 

 ساله را در خانه اش ٣٠ اين مليشه ھای مزدور در ارگون مرکز واليت پکتيکا انگشتان دست چپ يک افغان ٢٠٠٧
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 مطيع هللا قانع، قوماندان امنيه واليت کندھار و عبدالخالق ھمدرد مدير ٢٠٠٩اين گروه ھمچنان در سال . قطع کردند

  .ارنوالی استنياف اين واليت کشتندز پوليس در څ را با تعدادی امبارزه با جرائم جنائی

می ای از اينرو مردم از ظلم و جنايت و کشتار اين مليشه ھا به تنگ آمده اند و به آنان به ديده مزدورانی فرو مايه 

  . ند که حاضرند به خاطر پول ناموس شان را به فروش بگذارندنبي

 


