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 Political سياسی

  
  موسوی

٠٧.١٠.٠٩  

  

   اکتوبر٧تجاوز امپرياليستی 
  و
  آمد ھای مرگبار آننيم نگاھی به پي

  

ل  اريخ ھشت سال قب ين ت ه ھم ا وشرکاء درست ب ستر امريک اليزم جنايت گ ۀ " ٠٧.١٠.٢٠٠١"امپري ال حادث ه دنب ب

 آن حرکت که ھيچ گاھی معلوم نشد آمرانالمناک يازدھم سپتمبر ھمان سال، با بھانۀ دستگيری وبه مجازات رسانيدن 

وده ه افرماندھان اصلی آن چه کسان ويا نھاد ھائی بود ند؛ يورش سبعانۀ خويش را بر ميھن در خون تپيدۀ ما آغاز نم

ضا ين وف ا از زم دک زم دی را از جنايت در ان ائی جدي وه ھ اليزم روس ک يال امپري ات سوس وارۀ جناي ر کوھ ا نی ب ب

  .قساوت امپرياليستی افزود

شورھا حادثۀ زير شوک جوحمله که از جانبی در ا  سپتمبر وحمايت برخاسته از ترس اکثريت ک ده کشی ھای ب عرب

يش جالد کاخ سفيد انجام می يافت واز جانب ديگر ۀ ب دات غداران اد  تمھي رورش وايج اليزم را از پ ۀ امپري از دو دھ

اء  ود، در قف ردم مواجه ب رت م واج نف ا ام ه ب ا ک انيدن آنھ درت رس ه ق ا ب ه ت اسالم سياسی اعم از مجاھد وطالب گرفت

د انی نمان ه را پاي ه آرزو ھای نھفت ا آورد، ک ده را ب ی ش يش بين ل پ ايج از قب ان نت چنانچه . داشت، از لحاظ جنگی چن

ته " دوبی"کابل کردند که افغانستان و به خصوص برخی ادعا  شتر گذاش ا پي جديد خواھد گرديد، برخی ھا از آن ھم پ

ا نمودن ستان دردادع ا افغان ه گوي ان بھشتی ک ه چن دۀ قريب ب ه بھش آين د، ک د گردي دل خواھ ادی مب م م ور نع  ت از وف

ۀ فاضلۀ د ه مدين را ب د، برخی ديگر آن ی موعود نتواند با آن رقابت نماي ه ای معرف را نمون وده آن شبيه نم موکراسی ت

وده، ھایداشتند که می بايست برای تمام کشور رداری نم  به اصطالح اسالمی وعقب نگھداشته شده از آن صورت ب

  .ملل جھان را نيز با آن دست آورد ھا سھيم ساخت

ه بدون آنکه خود را وارد اين بحث بسازم آيا آنھائيکه چنين مديحه سرائی می نمودن ه اجرای وظيف د ک أمور بودن د م

، می بينيم که ره آورد ھشت سالۀ آن تجاوز در ابعاد مختلف نی بودند که با تأسف دير تولد شده بودند ويا آنامی کردند

زندگی اجتماعی، انسان دربند افغان، خلقھای منطقه وجھان چه بوده است و چه مقدار از آن وعده ھا تحقق يافته وچه 
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ه را .   عکس خود مبدل شده استمقدار ديگر به يچ صورت عمق فاجع ه ھ نا گفته پيداست که اين ارزيابی مختصر ب

ار تحقيقی  رای يک ک ابی را ب ورد ارزي ا نکات م ه ت ست آگاھان ه تالشي د بلک اب دھ با پھنای الزم آن نمی تواند باز ت

  :دان پرداخته بر اين قلم نيز منت بگذارنداميد است آنھائيکه بيشتر از اين قلم توانائی و وقت دارند ب. مشخص نمايد

  :اوضاع داخلی
ر  ا وشرکايش ب ستاخانۀ ارتش امريک ردای تجاوز گ ار شب ف وش جنايتک د، ب اگر به خاطر خوانندۀ گرامی مانده باش

  :افغانستان نکات آتی را از اھداف اوليه واجتناب نا پذير آن تجاوز اعالم داشت

ل -١ ابودی کام تن ون ين برداش انيدن  از ب ازات رس ه مج ا ب ی ب ين الملل زم ب ه تروري طح منطق ب در س ده وطال القاع

  .وجھان

  آوردن امنيت و ايجاد يک فضای حياتی در افغانستانختم جنگ ،  -٢

   آوردن وتطبيق دموکراسی و اعادۀ حقوق بشر در افغانستان جنگ زده با تطبيق عدالت انتقالی-٣

ۀ زن-۴ دين قرن ج را در  گسستن بند ھای اسارت چن شترين رن ه بي ان ک ژه  افغ ه وي اريخ ب ای ت ان حاکميت درازن زم

  .اسالم سياسی اعم از مجاھد وطالب کشيده است

  آوردن رفاه اقتصادیاعمار مجدد افغانستان و  -۵

   منع کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر-۶

   ايجاد يک اداره سالم و مطابق خواست مردم افغانستان-٧

ی مواد فوق نکات برجسته داران غرب اير زمام روی از وی س  ای بود از جمع وعده ھائيکه سردمدار کاخ سفيد وبه پي

ال خويش  ه دنب ز ب انی را ني نفکران افغ به روش ردم داده ، ش از طريق رسانه ھای استعماری از بام تا شام به خورد م

  . می کشانيد

ه را الگران است در اينجا وقتی خواسته باشيم عملکرد تجاوز کارانۀ اشغ مبرھن  ا را ب يم، آنھ مورد ارزيابی قرار دھ

د  د، می باي ام داده ان ه انج ه خاطر کارھائيک يم بلکه ب رار نمی دھ از خواست ق ورد ب د، م خاطر کارھائيکه نکرده ان

ا ھای واھی . پرسش به عمل آورد ا ادع ق ب از آن گذشته بحث روی عملکرد نيروھای اشغالگر به ھيچ صورت تواف

ر  ی ب ا آنھا مبن اد ساختن کشور م ه منظور منق ا ب ه آنھ ل پيداست ک وده از قب زم نب ال تروري ستان از چنگ نجات افغان

وان وغارت خلق آن بدين جا لشکر کشيده، ھيچ نوع انتظاری به غير از آنچه در عمل پياده کرده اند، نبايد ونمی  از ت

  :اشغالگران انتظار داشت

ن المللی و نابودی آنھا بايد گفت، از انجائيکه امپرياليزم حضور خود را در  در ارتباط با مبارزه عليه تروريزم بي-١

افغانستان بدان بھانۀ واھی ونخ نما نيازمند می باشد، از ھمان آغاز به منظور مبارزه ونابودی القاعده وطالب در گير 

ا " هپراکند"ويا " تار ومار ساختن"نگرديده بلکه بسيار آگاھانه با تطبيق يک ستراتيژی  ای آنھ رای را ساختن آنھا بق ب

ود واز امپرياليزم ب.. دراز مدت تضمين نمود ظ نم ستان حف دان وسيله از يک طرف بھانۀ حضور خويش را در افغان

بش  زوم ورشد جن ا در صورت ل ستان نگھداشت ت ردم افغان ر رس م ادا دور از تي رای روز مب ا را ب جانب ديگر آنھ

  .نيست انجام دھد به وسيلۀ آن از گور برخاستگان تاريخ به اتمام برساندانقالبی، کاری را که خود قادر 

ستان  تا ھای افغان ا در روس سالمت آنھا را تضمين نمود تا از يک طرف به شدت از رشد جنبش انقالبی به وسيلۀ آنھ

ه عمل ائی ب دگان مقاومت شناس ه نماين ه مثاب م جلو گيری نمايد واز جانب ديگر حين ضرورت از آنھا ب از ھ  آورده ب

  .به صفر ضرب زده سياه روز حاکميت استعماری را تداوم بخشدرا مبارزاتی خلق ما آورد ھای دست 
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 سال عساکر خارجی ، نيروھای اجير امنيتی و اردوی ضد ملی که تعداد آنھا در کل از ٨بر ھمين مبناست که ظرف 

ه دوصد ھزار نفر تجاوز می کند تا حال قادر نشده اند يک تن ا ز افراد القاعده را در افغانستان دستگير وبه جھانيان ب

ا را نمی . حيث سند حضور القاعده معرفی نمايند ی از يک جانب خط حرکی وسياست جنگی آنھ ين حرکت زيرا چن

سازد واز جانب ديگر القاعده ای در افغانستان وجود ندارد تا آنھا با دستگير نمودن وی ادعای خويش را اثبات نموده 

  . توانندب

ستاخانۀ  اجم گ ه تھ ديم ک ا دي ۀ م اتو"از آن گذشته در عمل ھم وذ " ن ا نقش و نف ن کشور نتنھ ستان واشغال اي ر افغان ب

ذھب  ۀ م و خفت دد دي ای مج رای احي اتی والزم را ب القاعده را در افغانستان از بين نبرد بلکه نفس اشغال ، خوراک حي

شانيددر منطقه وجھان بيدار نموده، مناطق وسيع ت ه خون و آتش ک ان را ب ه و جھ دۀ . ری از منطق چنانچه شواھد زن

د انی نماي اد دھ ات ي ره ثب ه جزي ه مثاب ، و کشور ھای آسيای آنرا می توان در پاکستان که غرب می خواست از آن ب

  .ميانه وساير کشور ھای به اصطالح اسالمی مشاھده نمود

ا" ناتو" ستر امريک ا و در رأس امپرياليزم جنايت گ ستان ت ر افغان ه ب ه است  از نخستين روز حمل ، خالف  آنچه گفت

ی  ام در صدد عمل شرمی تم ا بي رده و ب اکنون بيش از صد ھزار افغان بی پناه را طی بمباردمان ھای خويش از بين ب

  .در افغانستان می باشد" زمين ھای سوخته"کردن سياست 

ست  در رابطه با امنيت بايد گفت که دست آورد تمام -٢ پيمان ناتو به مراتب کمتر و بی محتوا تر از امنيت گورستاني

ه  ر"ک ود"مالعم ود آورده ب ه وج ا .  ب ران ت ستند، از ک ی توان ردم م ر م ر اگ داره ودار مالعم ت ق ان حاکمي در زم

را ا اف ه حاکميت آنھ ی خود طالب در منطق ين الملل ط ب ر از رواب ه غي ادی ، ب ا حدود زي وده ت د افغانستان مسافرت نم

د انگشتان بالغ نمی گرديد، امروز مردم به صورت کامل فراموش به تعدابدون مجوز حضور در افغانستان خارجی 

غال،شده ظ خگر عساکر اش رای حف ا معاش ھای گز ب ی ب دود نيروھای امنيت وده ان داد . اف استخدام نم در حاليکه تع

رای وزارت د وم نيست بلکه حاکميت خارجيانيکه در افغانستان حضور دارند، نه اينکه ب ستعمراتی معل ه اداره م اخل

  .استعماری خود نيز نمی داند چه تعداد خارجی در افغانستان حضور داشته وبه چه امری اشتغال دارند

ردم کوچه  ه ديگر م د ک داد ميکن ان بي ستعمراتی چن ا اداره م سته ب راد واب وئی اف دزدی، تجاوز به مال مردم ، زور گ

ام . رند از اينکه بگويند، سگ طالب از اداره مستعمراتی بھتر بودوبازار ھيچ ھراس ندا ه انج طالب با تمام جناياتی ک

ين وکشور ما به يک جھنم واقعداد  اداران ب ستعمراتی وب ی مبدل ساخت در مقابل اجحاف وظلميکه از طرف اداره م

  .کم مانده است به فراموشی سپرده شوندالمللی آنھا بر مردم صورت می گيرد، 

ده سيم ش ازده  در تحت حاکميت استعمار گذشته از آنکه افغانستان در عمل به دو قسمت شمال وجنوب تق يش از ي در ب

اال  د ب ام مانن ل ھای ع ا قت ه ب ست ک ذيرد و روزی ني واليت جنوب صدای فير گلوله وھاوان يک لحظه انقطاع نمی پ

ه شورای نظار ، در واليت ھای شمال،يفتده جوی خون به راه نبلوک و چھاردر  سلطۀ مجدد جنگ ساالران وابسته ب

ه زدوده آن  ردی را از جامع اعی وف ه امنيت اجتم د، ھر گون که به کمک امپرياليزم بر توسن قدرت سواری می نماين

  .آنھم نبودن قانون استو .  که در آن يک قانون حاکميت دارد اندمناطق را به واحد ھای فئودالی جداگانۀ منقسم نموده

ادر -٣ ا ق اداران آنھ ستعمراتی وب ن فضائيکه اداره م ه شود ودر اي  بدون آنکه سخنی در مورد تطبيق دموکراسی گفت

ساد و خود سری ب، ف زی نيست مگر دروغ ، تقل م چي ه آنھ ند ک  ؛ در شده اند معنای جديدی برای دموکراسی بتراش

 طول تاريخ سياه شاھان گذشته، ھيچ گاھی جنايتکاران  عدالت انتقالی و اعادۀ حقوق بشر بايد ياد آور شد که درزمينۀ

دخل و رت در اداره امور ذي دين کث شر ب وق ب د و ناقضان حق وده ان ل برخوردار نب ه . از امنيت کام از جنايتکاران ب

ليمان " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"اصطالح  ور، س چون کبير رنجبر، گالب زوی، شاھنواز تنی، نور محمد ن
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دهللا ھا وھزاران شکناليق وصد  انونی ، عب يم، ق جه گر، مستنطق و جالد اعدام  آن رژيم گرفته تا سياف ، ربانی ، فھ

انی  عبدهللا ، مال راکتی، خليلی، محقق ومحسنی، ھمه در پناه حاکميت استعمار برين چمن که ھر اللۀ آن از خون افغ

  .ھندآبياری شده خوش چريده وباز ھم به ھمان جنايات ادامه می د

رده  ردم سوار ک ردۀ م ر گ اره ب ده را دوب در کنار ساير دست آورد ھا اين دست آورد استعمار که جنايتکاران رانده ش

ه مناسبات استعماری  ه اعالم جرمی علي ه مثاب د شد بلکه ب انی زدوده نخواھ است، به عالوۀ آنکه از خاطر ھيچ افغ

  .درج کتيبۀ خار آئين تاريخ نيز خواھد گرديد

ه  آن-۴ نتر از آن است ک نم روش د، فکر می ک ه دست آورده ان ا ب ده ھ ه وع ن ھم ان از اي ه را زن زی در چ ورد چي م

ستان. نوشت ھيد افغان ردم ش ان ھ ه زن وان يغچ ه از خ الوۀ آنک ه ع صيب نگرديد ب زی ن تعمار چي ای اس دم ان ن ، ھم

ش ان براي اج زم رف واحتي ه ع سبيی را ک ای ن ز از دسانآزاديھ ود؛ ني ده ب ل ش ون داده ت  قاي وانينی چ ا ق وال "ب اح

ه شمار . ندبرده کامل مرد گرديد" شخصيه رد ب اتی، بخشی از مالکيت م ات مناسبات طبق م در چوک زن که بدون آنھ

دی دارد،  می آمد، در دوران حاکميت استعمار، ھمان مناسبات عمق واستحکام بيشر يافته، ھر آنکس که اندکی توانمن

ته یاز آن گذشته تن فروش. ند کنيز را به نام زن به زنجير کشيده استدر باستيل خانه اش بيش از چ  وفحشای برخاس

ته است ابقه نداش اريخ س م در طول ت از ھ ه ب د ک ه از . از فقر واحتياج چنان بيداد می کن امال آگاھان ه ک ن حرکت ک ًاي

 برخوردار است که به غير ترغيب گرديده به ترويج سيستماتيک فحشاء می ماند، از چنان گستردگيی طرف استعمار

يچ کجای ديگری نمی ايگون تحت حاکميت امپرياليزم آمراز س زار فاحشه در آن، در ھ يش از صد ھ يکا با داشتن ب

  .توان سراغ آن را گرفت

ذھبی  وانين م اب ھای اسارت ق زن نتنھا از حقوق مساوی و آزاديھای دموکراتيک برخوردار نشده بلکه در عمل طن

  .ش پيچيده اندرا بر دست وپاي

ا ا شايد برنامه ھ-۵ ا ھای آنھ رين بخش ادع وان مفتضح ت در ی اقتصادی اداره مستعمراتی ونيروھای اشغالگر را بت

ی داشت ستان معرف ردم افغان ه م ا خدمت ب ت . رابطه ب ر رؤي ه ب ه عالوۀ آن ک ه ب يچ چ دد در ھ ار مج ناد از اعم    اس

ار افنچه  نمی توان صحبتی به عمل آورد، زمينه ای ل وپله بند برقی دوباره تعمير و به ک م پ ه ھ اده ون اخته چکیت  س

ر نه فابريکه ای تعمير مجدد گرديده ونه ھم از آبادانی پروژه ھای زراعتی خبری در ميان است شده است،  ا در زي ب

ستان  ردن افغان ور ک رض گ يش از ق ا ب ارد دالر۴٠ت شترين ت ملي ه اصطالح بي ه ب ل ک ھر کاب ل ش ا در داخ ه حت وج

ارات ملکيت دولت و شتر  نيروھای اشغالگر در آنجا معطوف شده است، مکاتب، سرک ھا ، عم ردم در بي ملکيت م

ده اقی مان ه ب ان خراب ا مطرح نباشد، از نصف شھر کابل ھمچن ان در آنج ی نواي اری ب ر اقامت اجب شتر بخشھا اگ  بي

  .باش ساکنين آنجا بوده استبيشتر به شھر ارواح شباھت دارد تا به شھريکه زمانی محل بود و

د اد ميکنن دايان ي در حاليکه . بيکاری وفقر چنان بيداد می کند که حتا خوب ترين مدافعان دولت از کابل به نام شھر گ

ا  د کمبود مواد ارتزاقی و گرسنگی مليونھ د می نماي ه مرگ تھدي سان را ب دا شود ان واد اگر پي ه قيمت  م االتر از ب ب

ين الم ازار ب ردددوچند ب ی عرضه می گ أ. لل ين در حاليکه حد متوسط معاش يک م ی ٢۵٠٠مور دولت دولت ب  ال

يش از ٣۵٠٠ فند ب انی ٢٨٠ افغانی در ماه می باشد قيمت يک کيلو گوشت گوس د رفت ، . است افغ ين سان باي ه ھم ب

ه در افغان د ک ا واقف ش ار قيمت نان ، کرايه خانه، مصارف دوا ودرمان و ساير مايحتاج را ديد ت ر روزگ ستان چه ب

اطق . مردم می گذرد ورد توجه نيروھای اشغالگر می باشد، اينکه در من يم سخت م ه گفت اين وضع پايتخت است ک

ل  ، فقط مجنوب که جنگ در آنجا ادامه دارد چه می گذرد ميگذاريم برای بعد حض اطالع بايد گفت که ھمين سال قب

ا وجدان ھای خفت از ام و چشمان ب ه در جل يش از بود ک دنی ب ه م ه اصطالح جامع اطق مرکزی ٣٠٠ۀ ب ر در من  نف
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ن نقش افغانستان از اثر سرما وگرسنگی جان باختند، مگر به غير از روضه خوانی وزير صح ه خوب اي ه ک ت عام

د، مگر از کسفرا گرفته،ايران  آخندی را در نظام د ش ه کمک آن  از مرده صدا بلن ا ب ادی برنخاست ت  ديگری فري

  .کاری انجام يابدگرسنگان 

  !خوانندگان عزيز

وزو من  رھنگيم، ھن ا را حتتو زاده و پروردۀ يک ف ل معروف وطن م ه  آن ضرب المث ه گفت ه خاطر داری ، ک ا ب ًم

ه ع" هقبرگشنه را کسی نديد": بودند ار خود را از دست داده ب ل اعتب وۀ الامروز بايد بپذيريم که ديگر آن ضرب المث

د آن ن تآنکه صد ھا وھزار ھا  دی بع وان چن ايد بت د، ش ا در حالت مرگ ان رده وي الم م ه س دان تغذي از گرسنگی وفق

  .ضرب المثل را طور ديگری تعبير نمود، بدان معنی که آنکه از گرسنگی می ميرد قبری ھم صاحب نخواھد شد

شه کن کردن به مردم جھان بر افغانستان  يکی از وعده ھای ديگريکه اشغالگران حين تجاوز گستاخانه -۶ د، ري دادن

وده ، .  قاچاق مواد مخدر از افغانستان بودکشت ترياک و  يش نب ًباز ھم  کامال روشن است که اين ادعا نيز دروغی ب

ل ه نيروھای اشغالگر نمی خواستند و ن م روی يک دلي د و آنھ ھم می توانستند جلو توليد وقاچاق مواد مخدر را بگيرن

ا اعالم چه امپري. ًکامال مشخص وروشن ام ب فيد در آن ھنگ اخ س يم ک ا  ودر رأس آن دژخ ستر امريک اليزم جنايت گ

وده ھمانطوريکه  اح ھای سرمايه دراز نم ام جن ه طرف تم دنيت غرب است دست کمک ب اينکه افغانستان دشمن م

ه اصطالح  د، اع" تفريحی"سرمايه نظامی، سرمايه نفتی و سرمايه مالی اين صدا را لبيک گفتند، سرمايه ب م از تولي

ور  يس جمھ راز واز طرف رئ ه اب ادگی و کمک خويش را در زمين ز آم توريد و قاچاق مواد مخدر، قمار وفحشاء ني

ه د سرمايه از آن تاريخ به بع. وقت در جبھۀ ضد مردم ما جذب گرديد ه مثاب واد مخدر خود را ب ه دوران م وط ب مرب

وق م وده از حق غالگر احساس نم ای اش ل نيروھ ا شريک کام ردم م ارت م رمايه درغ ای س اح ھ ر جن ا ديگ ساوی ب

  . برخوردار می باشد

ه صورت  روی ھمين سياست است که از زمان اشغال افغانستان تا اکنون ، افغانستان در توليد و قاچاق مواد مخدر ب

تفاده در ٩٠پيھم قھرمان جھان بوده وبناء به ادعای خود امپرياليستھا بيش از  ورد اس ين  فيصد ترياک م ان در ھم جھ

صۀ اجراء . کشور زرع می گردد نا گفته نماند که اين سياست از طرف اشغالگران امريکائی بار اول نيست که به من

ا  گذاشته می شود، دست دراز امريکائی ھا  در تطبيق اين سياست از سايگون تا کولمبيا آن چنان آفتابی گرديده که حت

  .ھانيان از آن مطلع شده انددر سطح سنای امريکا نيز مطرح  وتمام ج

ه -٧ ان ب ای جھ  ايجاد يک اداره سالم وعاری از فساد در افغانستان بود که به وسيلۀ امپرياليزم به منظور فريب خلقھ

  . خورد مطبوعات داده شد

د  ه ان س گرفت رزی پ ستعمراتی ک ورد اداره م ويش را در م ای خ ن ادع ستھا اي ود امپريالي ه خ الوه . از آنجائيک ه ع ب

ساد اداری  شاء واختالسروزی نيست که در مورد حاکميت بدون چون وچرای ف شر ، ارت ه ن ی ب ستان مطلب  در افغان

 اداره کرزی در مرکز و واليات يک اداره سالم است، ندننرسد، از خوانندگان توقع داريم ھر گاه ھنوز ھم فکر می ک

  .خواھد کشيد" گپ به کجا "نجام ايد تا ديده شود سر لطف نموده با يک سند اصلی در دست تقاضای مثنای آن را بنما

ر  واه ب رين گ ستان خود بھت اليزم در افغان با در نظرداشت نکاتی که در فوق تذکار يافت می توان گفت عملکرد امپري

ردم  ه م نفکر خرکن ، کمک ب به روش آن است که منظور آنھا از حمله بر افغانستان خالف بھانه ھای دھن پرکن و ش

رۀ افغان تراتيژيک ک ۀ س ن منطق ستان نبوده بلکه حلقه ايست از يک زنجير کامل که در نھايت ھدف از آن استيال بر اي

  .ارض می باشد
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اتو ن ن د اي ساداخالف آنھائيکه فکر می کنن ستعمراتی ، ف ين  وسر درنی اداره م ه چن غالگر است ک گمی نيروھای اش

ن نتيجۀقيده برنتايجی را بار آورده است ، اين قلم را ع ه نخست اي وده  آن است ک ی سياست ھای اشغالگران ب  منطق

انی آ ۀواز ماھيت تأمين منافع خود آنھا سرچشمه می گيرد در ث رای ادام ين وضع موجود را ب ا چن ر نھ سلط شان ب  ت

  .افغانستان ضرورت داشته ونمی توانند به غير از آن دست به کار ديگری بزنند

   ادامه دارد                                                                                          

 


