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 .مي پنداری آنرا الزم مۀ افغانستان،  گزارش دوباری بود اما با مالحظات اوضاع آنوندهي مضمون قبًال به نشر رسنيا

 
 ميرعبدالرحيم عزيز

11/18/2008 

 افغانستان در  خون آغشته
 
 

      James) و جيمز انگالز (Sonali Kolhatkar) دو تن از نويسنگان نسبتًا روشنفكر امريكا به اسمای  سونالی آولهاتكر
(Ingalls   آتابی تحت عنوان افغانستاِن در خون آغشته (Bleeding Afghanistan)  تحرير درآورده اند آه مرور ۀبرشت 

 تا آنون مورد ارزيابی قرار داده و معتقد اند آه ١٩٨٠ ۀكا را در افغانستان از دهنويسندگان روش امري.  آنرا الزم دانستم
از نگاه (  ۀدرين جا مطالب عمد.  بدبختی های اخير افغانستان ناشی از خط مش نادرست امريكا در قبال افغانستان است

اما همچنان به  هموطنان آه به زبان .  ارم آنرا به هموطنان تقديم ميدۀ اين آتاب  را از نظر گذشتانده  و خالص)اينجانب
انگليسی آشنائی دارند پيشنهاد ميكنم آه اين آتاب را در متن اصلی آن مطالعه نموده تا از  مطالب دلچسب آن بيشتر مستفيد 

 .گردند
تخريبی امريكا   مستقيم پاليسی ۀمولفين معتقد اند آه برعكس تصوير اصلی، ناآامی افغانستان در اواخر قرن بيستم، نتيج

 نسبت به افغانستان ١٩٨٠ ۀروش امريكا در ده.  های آن آشور استۀ پاليسی های تخريبی شوروی و همساي ۀبرعالو
 بنياد ۀنقش اساسی امريكا در آوردن تروريست ها به افغانستان و تقوي.  انعكاسات جدی داشته آه طنين آن تاحال ادامه دارد

حتی وقتيكه شوروی سر انجام از افغانستان عقب نشينی نمود، .   نشده استآشکارمردم ر اکثنزد تا حال گرايان  اسالمی 
حكمتيار بيشترين وجه آمك های امريكا را حين .   همچنان ادامه يافتپليدآمك های مالی امريكا به جنگ ساالران متعصب و 

، خشن ترين دوره  در تاريخ  معاصر ١٩٩۶ـ  ١٩٩٢بين ساليان .   اشغال افغانستان توسط شوروی بخود اختصاص داده بود
حكومات و .   مجاهدين مورد حمايت امريكا تكميل شدۀدرين دوره، انهدام دولت افغانستان بوسيل.  افغانستان شمرده ميشود

 جهاد عليه ۀ دورۀگزارش جريانات افغانستان در رسانه های غربی به مقايس.  مطبوعات غرب به افغانستان پشت آردند
اآثر امريكائيان ستم بر زنان .  درين وقت بود آه پامال شدن حقوق زن افغان آغاز گرديد.  وی به دو سوم آاهش يافتشور

افغان را صرف به  طالبان نسبت ميدهند، الآن طالبان ظلم و جفا را به زنان آه از مجاهدين مورد حمايت امريكا آغاز شده 
وزارت بد نام  .   لوژيكی بين طالبان و مجاهدين مورد حمايت امريكا وجود داشتفرق آمی ايده.   دادند  قانونیۀبود،  جنب

امر بالمعروف و نهی از منكر آه لباس زنان و طول ريش مردان را در زمان طالبان نظارت  ميكرد، در حقيقت در وقت 
 امريكا گرديد آه در تجاوز به زن جز روش تندروان مذهبی مورد حمايت.  ظهور آرد١٩٩٠ هۀحكومت مجاهدين در د

   . اين روش ضد بشری  يك تعداد زنان با عفت از ترس بی عفتی خود آشی نمودندۀنتيج
اداره آلنتن آه مايل بود تا هر چه .  ، طالبان داخل آابل شده و مجاهدين مورد حمايت امريكا را بدور افگندند١٩٩۶در سال 

يت  طالبان را پذيرفت، بلكه بقدرت رسيدن آنها را هم تشويق و حمايت زودتر ختم جنگ های گروهی را ببيند، نه تنها موفق
 دآتاتوری طالبان و روش ضد زن آنها، امريكا از طالبان حمايت نموده و وقعی به تخطی حقوق زن و ۀبا وجود شيو.  آرد

ايت مستقيم پايپ الين گاز مسئووليت امريكا در بقدرت رسانيدن طالبان مشمول حم. حقوق بشر از جانب طالبان قايل نگرديد
الآن بعد از حمالت القاعده به سفارت خانه های .   بود آه بين آمپنی يونيكال و نظام طالبی هم مطرح بحث قرار گرفت
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.  ، و حمالت راآتی امريكا بر مواضع القاعده در افغانستان، امريكا دوباره به ائتالف شمال رو آورد١٩٩٨امريكا در سال 
ده است آه امريكا جنگ را در افغانستان تشويق نموده و مصيبت و رنج  مردم افغانستان را بيشتر ساخته بار ها ثابت ش

   .است
عمليات نظامی .  ، مطبوعات امريكا دوباره بسوی افغانستان توجه نمود٢٠٠١ سال ١١ مصيبت بار سپتامبر ۀبعد از حادث

درين عمليات نظامی، هزار ها .   براه افتاد"عمليات آزادی متداوم"اسم  تروريزم به ۀ جنگ عليۀامريكا در افغانستان به بهان
امريكا يك گروه جنايتكار ديگر را بنام ائتالف شمال روی صحنه .   بمبها ی خوشه ئی جان خود را از دست دادندۀافغان ذريع

ريكا شكل جديدی بخود گرفت و يك  امۀ سياسی، حكومت افغانستان بوسيلۀدر جبه.  آورد تا طرح های امريكا را پياده آند
ظاهر شاه آه از حمايت مردم برخوردار بود، .  شخص دست نشانده به اسم حامد آرزی در راس نظام جديد قرار داده شد

غرض آمك به امريكا در جنگ عليه طالبان، اعضای .   خليل زاد ويسرای امريكا در آابل تخريب گرديدۀعمدًا ذريع
جنگ ساالرانيكه افغانستان را به .  دريافت داشته  و به مقام های عالی  تعين گرديدندۀكافات قابل توج ائتالف شما مۀعاليرتب

خليل زاد مرد قدرتمند بال منازع در آابل شد  در حاليكه  آرزی برای . تباهی آشانيده بودند دوباره بقدرت رسانيده شدند
افغان مورد بهره برداری هر دو گروه ليبرال حاميان زن و زنان .  حمايت خود در محاصره  عساآر خارجی قرار گرفت

اداره بوش خواست از وضع زنان در پيشبرد آجندای  خود استفاده نمايد آه درين .   آار قرار گرفتندهجنگ افروزان محافظ
يكا بود آه به هدف تامين حقوق زن افغان نبود، بلكه تامين اهداف سياسی امر.  جهت تبليغات وسيعی را هم براه انداخت
صرف نظر از اعمال  ضد .   خوبی در جهت خدمت برای منافع امريكا بكار رودۀاصطالح حقوق زن افغان توانست وسيل

بشری عساآر امريكائی  در افغانستان،  در مجموع رسانه های خبری امريكا به نفع پاليسی امريكا و اعمال جنگ ساالران 
جنگ ساالران آسانی بودند آه .   ندرت از مداخالت قدرت های خارجی حرف ميزدندمورد حمايت امريكا گزارش داده و به

جنگ عليه تروريزم .  بدون حمايت و تسليحات از جانب امريكا نميتوانستند مصيبت عظيمی را بر ملت افغان تحميل نمايند
 هم يا نخواست و نا نتوانست اعمال باعث شد آه توجه از جنگ ساالران و پيشتيبانان آنها منحرف گردد و مطبوعات امريكا

 را آه امريكا در افغانستان براه انداخت بدقت یگذشته و حال اين مردم را مورد ارزيابی قرار داده  و دموآراسی بنام
 جنگ ساالران اند، اما امريكا ۀمطالعات نشان داد آه اآثر مردم افغان خواستار تامين عدالت و محاآم.  موشكافی نمايد

در آن ثابت را رد آه جنگ ساالران به محكامه آشانيده شوند زيرا بسيار مسايلی افشا خواهد شد آه شموليت امريكا نميگذا
همه تبليغات در مطبوعات به نفع حكومت امريكا براه افتاد و يكی از داليل جنگ را هم احيای حقوق زن . خواهد ساخت

   .اهداف دور دست نظامی، اقتصادی و سياسی امريكا مطرح بحث بودافغان قلمداد آردند آه در حقيقت چنين نبود، بلكه 
.   مردم افغانستانۀمولفين معتقد اند آه هدف حمايت امريكا از مجاهدين افغان صرف شكست شوروی بود، نه آسايش آيند

زب اسالمی گلبدين حكمتيار، جمعيت اسالمی ربانی و اتحاد اسالمی سياف روی اين دليل امريكا از جناح های تندرو مانند ح
.  ما ديديم آه ربانی، مسعود، حكمتيار و سياف چه مصيبتی را بر ملت افغان تحميل آردند. بيشتر از ديگران پشتيبانی نمود
 ـ ١١٩٢گ های داخلی ساليان  تن انسان بيگناه را در جن۵٠٠٠٠امريكا بودند آه بيش از ت همين تنظيم های مورد حماي

 در جهت حفظ حيات بيگناهان نكرد و افغانستان را در دست جانيان گذاشته ۀدر آن وقت امريكا آمترين مداخل.   آشتند١٩٩۶
در جريان حاآميت وحشت طالبان، امريكا بازهم تماشاگر بود و حتی در حقيقت مشوق طالبان در . و  اين آشور را ترك گفت

 بود آه امريكا ٢٠٠١ سال ١١ سپامبر ۀباالخره حادث.  نها بود تا زمينه برای تمديد پايپ الين گاز آماده شودگسترش نفوذ آ
دوباره بسوی افغانستان توجه نمود آنهم نه برای مردم افغان بلكه صرف به  مفاد يك تعداد از جنگ ساالرانيكه قبًال اين آشور 

 تن افراد ملكی به هالآت رسيدند و هزار ها تن ٣۵٠٠ امريكا بيش از ۀباران بيرحمان بمۀدر نتيج.  آشانيده بودندرا به تباهی 
تاآتيك تحقيقاتی امريكا از .   ديگر توسط جنگ ساالران مورد حاميت امريكا سوختانده شدند و يا اينكه زنده بگور گرديدند

الشی های بيمورد، شكنجه های غير انسانی و داخل شدن در منازل افراد ملكی، ت.  مظنونين بسيار غير انسانی بوده است
بقول گزارش سازمان حقوق .   ضد امريكائی آمك آرده استۀتاسيس زندان های مخفی و علنی همه در جهت خلق روحي

  .بشر، امريكا يك نوع مجازات دسته جمعی را در افغانستان عملی می نمايد
 جنايات، بيرحمی ها و  تخلفات از حقوق بشر در عمق پاليسی ۀسابققدرت دادن قومندانان منطقوی و ميليشيا های مسلح با 

غرض جلب آمك آنها، امريكا هر عمل ضد آرامت انسانی گروه های جنايت آار را ناديده .  ردامريكا در افغانستان قرار دا
عيل خان و سائر قومندانان تمام رهبران ائتالف شمال مانند دوستم، احمد شاه مسعود، برهان الدين ربانی، اسم.  ه استگرفت

 هزاره هم از نعمات آه امريكا برای شان ارزانی آرده بود ۀهكذا، رهبران خود ساخت.  شمال مورد تفقد امريكا قرار گرفتند
 از روسيه، ايران و هند آمك دريافت ١٩٩۶ ـ ١٩٩٢ائتالف شمال بين سال های رهبران بقول مولفين، . استفاده  ميكردند

 ۀ، ادار١٩٩٩در فروری .  نگهداشتمحفوظ  خود را با احمد شاه مسعود ۀ رابط٢٠٠١ی ای تا ماه سپتامبر سی آ.  آردند
الآن احمد شاه .  آلنتن با احمد شاه مسعود داخل مذاآره شد به اميد اينكه بتواند در دستگيری و يا آشتن بن الدن آمك نمايد

امريكا همچنان در صدد خلق  يك  .   بقتل رسيد٢٠٠١ سپتامبر ٩ز  القاعده قرار گرفت و در روۀمسعود خود قربانی توطئ
درين ستراتژی قومندانيكه  از نيات امريكا آگاهی داشتند، .  ستراتژی جنوبی بود تا بتواند يك تعداد پشتون ها را بدام اندازد
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امريكا خودداری ورزيد جز  جهادی و ضد طالبی آه از حمايت و آمك ۀعبدالحق  يكی از قومندانان برجست.  شامل نبود
عبدالحق با امتناع از دريافت پول از واشنگتن، مامورين امنيتی .  همان قومندانان بود آه مورد پسند امريكا قرار نگرفت

او همچنان از بمباران افغانستان توسط امريكا انتقاد نموده و معتقد بود آه چنين عمل صرف .  امريكا را  سر گيچه ساخته بود
عبدالحق ميخواست به ابتكار خود با چند تن از همكارانش عليه طالبان دست .  ا بيشتر بدور طالبان نزديك ميسازدمردم ر

معلوم نيست آه  چه آسی و يا آدام .  بكار شود، اما طالبان از طرح وی  با خبر شده و بعد از دستگيری او را اعدام نمودند
ع داد، اما هم سی آی ای و هم آی اس آی از ماموريت و فعاليت وی با خبر سازمانی از جريان فعاليت وی به طالبان اطال

عبدالحق مورد تائيد امريكا نبود زيرا هراس ازين بود آه وی طرح امريكا را در آوردن يك پشتون متمايل به امريكا .  بودند
با .  آرزی شخص انتخابی امريكا باز شدبا مرگ عبدالحق، راه آامًال برای حامد .  سازدميمانند حامد آرزی به خطر مواجه 

وجوديكه در آنفرانس بن، عبدالستار سيرت رای بيشتر را بدست آورد، امريكا حامد آرزی را برای رهبری نظام بعد از 
 زيرا سيرت مورد پسند ائتالف شمال هم نبود.  طالبان در نظر گرفت و وقعی به رای دموآراتيك اشتراك آنندگان قايل نشد

.  دخول ائتالف شمال به آابل  آه خالف موافقتنامه فيمابين بود شكايت نمود، اما آسی به اين شكايت وی اهميتی نداداو از 
درين جا قابل يادآوری است آه امريكا از .  امريكا گذاشت آه ائتالف شمال داخل آابل شود و خود را بر مردم تحميل نمايد

 احتمالی ۀبقول مولفين آتاب،  شاه  سابق مانند عبدالحق از حمل.  ان هراس داشت افغانستۀظهور شاه سابق منحيث رهبر آيند
نقاب "طوريكه در مضمون خود تحت عنوان . امريكا بر افغانستان دچار تشويش بود و نقش ملل متحد را بيشتر می پسنديد

  . چنين مينگارند١٢۵ ۀرصفح  گزارش دادم، مولفين آتاب در مورد ربانی  د"سياه از چهرهء ربانی پائين می افتد
 

آرزی و .  دو رقيب، حامد آرزی و برهان الدين ربانی غرض جلب حمايت ائتالف شمال  در رقابت بودند
رهبران ائتالف شمال مانند عبداهللا عبداهللا و قانونی به قيمت ربانی آه متوقع بود منحيث رئيس دولت بقدرت 

 آامًال نزد ائتالف شمال از نظر ها افتاده بود، خصوصًا بعد ربانی.  برگردد با هم مصرانه همكاری آردند
 مخفيانه در امارات متحده ٢٠٠١ازينكه با جنرال احسان الحق رئيس جديد آی اس آی در اواخر ماه نوامبر 

اين حرآت ربانی يعنی  نزديكی با پاآستان  آه يكی از دشمنان و حاميان طالبان بود در . عربی مالقات نمود
   .يك خيانت به ائتالف شمال تلقی گرديدنهايت 

  
مولفين آتاب  خليل زاد را ويسرای امريكا لقب داده و می نگارند آه او از مدافعين تفوق جهانی امريكا بوده و در مسايل  

ادی اصرار نمود آه امريكا از  تنظيم های  تندرو جهخليل زاد ، ١٩٨٠ هۀدر د.  مربوط به افغانستان نقش عمده داشته است
خليل زاد همچنان از خدمت گزاران آمپنی انرژی يونيكال بود آه ميخواست گاز آسيای مرآزی را از طريق . حمايت نمايد

 الی ٢٠٠٢از سال .   افغانستان به جنوب آسيا تحويل دهد، اما نسبت بحران افغانستان، تطبيق اين پروژه عملی نگرديد
   .فغانستان بود و امر و نهی صادر ميكرد واقعی قدرت در اۀ، خليل زاد گردانند٢٠٠۵

 مولفين، ۀبعقيد.  مولفين آتاب بعد از توضيحات آافی، باالخره سوال می نمايند آه چرا امريكا به افغانستان حمله نمود
مامورين دولت امريكا اعالم نمودند آه نيات شان از مداخله در افغانستان جنگ عليه تروريزم، مجادله برای آزادی، 

مولفين تاآيد ميدارند آه اما .  مطبوعات امريكا هم چنين ادعا را گزارش داد.  وآراسی، حقوق زن  و اعمار مجدد استدم
تيل و :  بوش از تجاوز به افغانستان نه دموآراسی بود و نه آزادی و نه حقوق زن، بلكه سه چيز عمده بودۀهدف واقعی ادار

اين آتاب را به همه ۀ يكبار ديگر مطالع.   ساختن راه غرض تجاوز به عراقگاز آسيای مرآزی، حيثيت امپراطوری و باز
 .هموطنان سفارش ميكنم


