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 بمباران افغانستان و زانو زدن مقابل طالبان
 

 فرق مردم افغانستان ريخته اند تا نظام  بم و راکت بری تا اکنون، امريکا و متحدين مقادير عظيم٢٠٠١ اکتوير ٧از 

صد ھا ھزار تن از مردم بی گناه . جايش دست پروردگان خود را بنشانندبه قرون وسطائی طالبان را از بيخ برکنند و 

نتيجه اين شد که .  شان را در زير حمالت بم افگن ھای امريکائی از دست داده و در بدر و آواره شده اندیجان ھا

نشاندۀ کابل با حمايت امريکا، اما با عجز و ناتوانی پيش روی طالبان بيرحم سر خم نمايند و شفقت  دست دولت نمايندگان 

  .  سالۀ امپرياليسم امريکا که افغانستان را در چه پرتگاھی سوق داده است١۴اين است عملکرد . آنھا را تقاضا کنند

غانستان کشوری است که سنگين ترين و شديد ترين بم ھا و ،  اف)Global Research(نظر به تحقيقات گلوبل ريسرچ 

کا و متحدين ضربه ي ھزار مرتبه از جانب امر۶١٠٠٠  تا کنون ٢٠٠١اين کشور از سال . راکت را متحمل شده است

.  ھزار بم و راکت مردم ما را ھدف قرار دادند٢۴٠٠٠صرف در سال اول حمالت ھوائی به افغانستان، با . خورده است

  مردم ما را تکه تکه کردند  که کمتر از دوکتورين ٢٠١٢-٢٠٠٧ راکت و بم ديگر ھم بين ساليان ٢٩٠٠٠ تعداد به

 اين حيوانيت به خاطر اين بود  تا نظم طالبی را سرنگون ساخته و يک ۀھم. فيلد در عراق نبودزمر" ھول و وحشت"

  بار ١٠۴٣ بود که  ٢٠١٠ن ترين حمالت در ماه اکتوبر سنگي. نظام فاسد دست نگر خود را در افغانستان مستقر سازند

مناطق مختلف کشور در زير آتش بم و راکت ھای امريکائی قرار گرفتند و تلفات عظيمی را بر کشور و مردم ما وارد 

  . کردند
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بر حسب . ه برده اند خانۀ خود داشتند استفادزرادامريکا و ناتو در بمباران افغانستان از جديد ترين سالح ھائی  که در 

عمليات آزادی "نام ه ، در جريان حمالت امريکا به افغانستان که ب)Global Security(گزارش گلوبل سيکوريتی 

ر بحر ھند د) Diego Garcia(  از مراکز نظامی دياگو گارسيا B1, B2, B52مسما شد، طيارات بم افگن " متداوم

در خالل اين مدت . کردند  خود را بر فضای افغانستان رھا میھای و راکتافۀ طوالنی، بم ھاسبرخاسته و بعد از طی م

، طيارات بم افگن ٢٠٠١مبر تا اخير ماه نو. زير حمله گرفتند بار اھداف  مورد نظر خود را ۶٠٠قوای ھوائی امريکا 

B1s و B52s   ،۴ًبعدا . ا از پا در آورند طالبی رۀ تن بم و راکت نصيب مردم افغانستان ساختند تا يک نظام بی پاي٧٠٠

د رماه دسمبر .  ھم در تياتر افغانستان شامل شدند و جھنم آفريدندAC-130H/U و ١۶، اف ١۵طيارات شکاری اف 

شود  ياد می)  Daisy Cutter  BLU-82(را که به نام ديزی کتر " فيت  "١٧، امريکا حد اقل چھار بم با طول  ٢٠٠١

می وھمچنان امريکا سه بم ات. ی طالبان و القاعده را داشت، مورد استفاده قراردادو  قابليت نفوذ و تخريب تونل ھا

طيارات بم افگن . ثيرات مواد راديو اکتيف آن تا حال باقی مانده استأ نمود که تبکوچک را در مواضع مورد نظر پرتا

B1 امريکائی ھمچنان بم ھای خوشه ئی )Cluster Bomb CBU-87s  ( افغانستان استعمال نمودند  پوند را در١٠٠٠ 

 بم ھای خوشه ئی ساحۀ وسيعی  را تخريب نموده  و تلفات زيادی بار می. تا طالبان را زودتر وادار به تسليم بسازند

  . وردآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  بمباران قريه جات در کاپيسا

  
  يکی از شھکار ھای امريکا در شيگل کنر
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  ترحم امريکائی

سازمان ھای حقوق بشر از آغاز تا حال حمالت وحشيانۀ . ران افغانستان غير قابل بيان استتلفات انسانی ناشی از بمبا

امريکا خواست که نظام . امريکا و ناتو را در افغانستان محکوم نموده و آن را خالف موازين حقوق بشر دانسته اند

فاسد ! چه به افغانستان به ارمغان آوردطالبی را سرنگون سازد و ريشۀ القاعده را از افغانستان برکند، اما در عوض 

پس اگر گروه طالبان مردم سياه انديش، . ترين نظام که متشکل از ناموس فروش ترين و خاين ترين افراد بوده اند

 سال ١۴، چرا امريکا و دولت دست نشانده اش بعد از -که ھستند-خونخوار و دشمن حقوق بشر و حقوق زن بوده اند

آيا طالبان ضعيف شده اند که حاضر اند تسليم گردند؟ ھرگز . شوند ن ما با طالبان داخل مذاکره میکشتار و تخريب ميھ

روزی نيست که . موقف نظامی و سياسی طالبان نسبت به چند سال قبل قويتر و سازمان يافته تر شده است. چنين نيست

بنابران، به . کنندنمايند و موضعی را اشغال نمراکز امريکا و ناتو ضربه وارد نطالبان بر دولت مستعمراتی کابل و 

در . وضاحت مشاھده می نمائيم که دست طالبان و دولت پاکستان در مذاکرات به اصطالح صلح باال خواھد بود

درين صورت .  داد و گرفت وجود دارد و طرفين مذاکره بايد چيزی بدھند و چيزی بگيرندهمذاکرات صلح ھميش

ًاشد يا غير موجه، بايد قسما برآورده شود و  نظرات سياسی و اجتماعی شان مورد بجه  خواھشات طالبان خواه مو

در صورت پذيرش نظرات . پذيرش قرار گيرد، در غير آن مذاکرات صلح ناکام شده و جنگ وستيز ادامه خواھد يافت

.  سال بيرحمانه کوبيده اند١۴ن برای طالبان، بار ديگر حالتی پديد خواھد آمد  که امريکا و ناتو افغانستان را به خاطر آ

امريکا بار ھا گفته است که اين کشور دوست دايمی و دشمن دايمی ندارد، اما زانو زدن مقابل طالبان در اسالم آباد 

نقش دولت مستعمراتی کابل در مذاکرات صلح .  شود شکست و افتضاح بزرگ سياسی و جھانی برای امريکا تلقی می

خاينانی که در جريان حمالت بيرحمانۀ . کند دولت مزدور کابل فرمان می گيرد و اجراء می. دارداسالم آباد ارزش ن

شدند و عربده می کشيدند، حال چه خاک  امريکا در حمايت از بمباران افغانستان در تلويزيون ھای اين کشور ظاھر می

گرفتند و چند صباحی " ميھن شان"ل فروش اين گروه کثيف بی ھويت مکافات خود را در بد. ريزند را بر سر خود می

 ديگری ھم  درين ۀعد. به حيث بی حيثيت ترين وزير و سفير مقرر شدند تا چور کنند و خون مردم خويش را بمکند

  .کاسه ليسی و خيانت آنقدر پيش رفتند که در بدل پست و مقام از ناموس شخصی ھم  گذشتند

آيا ھدف امريکا از بمباران افغانستان صرف برکناری طالبان سرکش و نصب بی شرافت ترين انسان ھا بر مردم ما بود 

که اھداف ديگری داشته است؟ اگر ھدف تنھا انھدام نظام طالبی بود، چرا گذاشته شد که طالبان دوباره احياء  يا اين

بل سبب گردند؟ از سيرانکشافات سياسی منطقه ئی و جھانی و سير گردند و خطرات امنيتی را برای نظام مستعمراتی کا

شود که با بمباران افغانستان و انھدام طالبان سرکش  تکاملی روش ھای امپرياليستی امريکا در منطقه چنين استنباط می

  :و تحميل يک نظام مستعمراتی، امريکا  اھدافی ديگری در افق داشته است

خاير ليتيم ذ. سته است به منابع عظيم زير زمينی افغانستان دست يابد و آن را به غارت ببردکه، امريکا توان  اين اول

)Lithium (ارزش ھای مادی افغانستان است که تجاوز گران آن ھا را به يغما برده اندۀو مواد ناياب زمين از زمر  .
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 تجاوز گران امريکائی و برتانوی بر سر ارزش ذاتی ذخاير طبيعی افغانستان غير قابل پيمايش است که حتا بين خود

با موجوديت يک نظام صد در صد مطيع و افراد فاقد وجدان ملی و .  دزديدن مواد قيمتی تصادمات صورت گرفته است

، گروه جميعت اسالمی و شورای نظار، امپرياليسم توانسته است که ءشرف انسانی در رأس قدرت مانند کرزی و شرکا

  .  به راحتی بدزدد و بيليون ھا دالر ثروت ملی را از کشور ما خارج سازدثروت افغانستان را

ژيک افغانستان و نصب پيشرفته ترين آالت نظامی و رادار ھا به متجاوزين امريکا و ناتو يکه، موقعيت  سترات  ايندوم

لذا غرض رسيدن .  بگيرددھد تا تحوالت آسيای مرکزی و  فعاليت ھای روسيه و چين را به دقت زير نظر توانائی  می

با موجوديت طالبان سرتنبه و حرف . به اين ھدف،  نصب يک نظام دست نشانده در کابل برای امريکا حتمی بوده است

تواند بھترين انگيزه برای تداوم  شيوع و گسترش جنگ سرد دوم ھم می. شد نا شنو، اين زمينه برای امريکا ميسر نمی

  .  اشغال افغانستان باشد

  امريکائی در ۀشود، از زير چشمان  رادار ھای  نصب شد که، ايران که تا ھنوز خصم امريکا شمرده می  اينسوم

ژيک يک ديگر يًکه انھدام عراق و نظام طالبی،  امريکا و ايران را موقتا شريک سترات با وجودی. افغانستان دور نيست

در ماه ھای اول تجاوز امريکا به افغانستان، . حاکم استل بر روابط اين دو کشور مساخت، اما ھنوز بی اعتمادی کا

در . شد، به گوش می رسيد زمزمه ھای حمالت امريکا به ايران که يکی از کشور ھای محور شرارت محسوب می

صورت آغاز جنگ بين امريکا و ايران، مراکز نظامی امريکا در افغانستان نزديک ترين محالت برای حمله به ايران 

  .    ازينرو از نگاه جغرافيائی، اشغال افغانستان برای منافع امپرياليستی امريکا با اھميت بوده است. شوند محسوب می

پس چرا امريکا حاضر شده است که با طالبان راه آشتی را در پيش گيرد و به دولت دست نشاندۀ خود در کابل ھدايت 

اخت که مذاکرات صلح بين طالبان و دولت مستعمراتی کابل  خاطر نشان سددھد که مذاکرات صلح را آغاز نمايند؟ باي

از چند سال بدينسو امريکا و طالبان در نقاط مختلف جھان ديدار . فتاده استبارگی اتفاق نيبه يک ) در واقعيت امريکا(

ی را  ُشود، بلکه  حوصله و زمان کش بارگی حاصل نمی خواھی نخواھی، نتيجۀ دلخواه به يک. ھای مخفی داشته اند

مضمون مطولی ) Carter Malkasian(و کارتر ملکسيان ) James Dobbins(  جيمز  دوبن ًاخيرا . ايجاب می نمايد

، به رشتۀ تحرير در آورده ٢٠١۵ آگست –مورخۀ جوالی )  Foreign Affairs(را در مجلۀ معتبر امورات خارجی 

ًبن نمايندۀ  امريکا در کنفراس استعماری بن بود که بعدا به جيمز دو. که از مذاکرات صلح با طلبان پشتيبانی نموده اند

که يک فرد سياسی امريکائی  با اين  وقتی. کرد  خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان ايفای وظيفه میۀحيث نمايند

ر صحنۀ سياسی توانيم که امريکا حاضر به پذيرش طالبان د سابقۀ کار و موقف مشوق صحبت با طالبان باشد، گفته می

  .  نظرات جيمز دوبن به ارتباط مذاکره با طالبان از جای ديگری مايه می گيرد. افغانستان خواھد شد

بحران . نارامی ھای اخير در افغانستان و تحوالت غير قابل پيش بينی دنيائی،  امريکا را دچار سرگيچی ساخته است

 آسيای مرکزی، پيشرفت ھای سريع اقتصادی و نظامی چين و اوکراين، تشنج در شرق ميانه، احيای نفوذ روسيه در

بر مبنای اين تحوالت جھانی، . رخطا ساخته استاژيک بين روسيه و چين، امريکا را سخت ويھمکاری ھای  سترات

ئی با روسيه و چين مھيا روورزد که نقاط بحرانی را به نفع خود کاھش دھد تا زمينۀ کامل برای رويا امريکا  سعی می

بيليون ھا دالر ماليه . امريکا با نصب يک نظام و گروه فاسد در افغانستان، بد نامی جھانی حاصل نموده است. شود

در داخل . دھندگان امريکائی در جيب کثيف ترين انسان ھا افتاده و کاری ھم برای انکشاف افغانستان انجام نشده است

 دولت دست نشاندۀ کابل  دست و پنجه نرم یبان موفقانه با نيروطال. امنيت طور سرسام آوری رو به خرابی رفته است

پس امريکا تصميم گرفته است که با دادن امتيازی، طالبان را آرام سازد و در . دھند کشند و کشته می می کنند و می

دست قرار بعيد نيست که طالبان قرون وسطائی آلۀ . صورت ضرورت از آنھا برای مقاصد منطقه ئی ھم استفاده نمايد
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درين صورت نه حقوق بشر و نه .  گرفته و برای مقاصد امپرياليستی به ماورای سرحدات افغانستان فرستاده شوند

  . حقوق زن نزد امريکا و متحدينش ارزش خواھد داشت

تصميم . دولت مستعمراتی کابل و ساير جيره خواران استعمار به جزء اطاعت کمترين حق اعتراض را نخواھند داشت

اين است نتيجۀ کل از بمباران کشور فالکت زدۀ ما که امريکا و مزدورانش .  گيرنده امريکاست، نه دولت مزدور کابل

  .      سال شادمان ساخته است١۴را برای بيش از 

 

 


