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  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سی و پنجم

 را مطرح نمودند و توأم با آن »اردوی ملی«لۀ تحويل تدريجی امنيت به أامريکائی ھا بعد از شروع کار پارلمان، مس

خروج نيروھای امريکائی از افغانستان و ايجاد پايگاه ھای دايمی نيز مطرح گرديد، چيزی که امريکائی ھا در ده سال 

امريکائی ھا با تمسک قرار دادن . گذشته تمام کوشش ھای خود را برای استقرار چنين پايگاه ھائی به خرج دادند

ده برای اشغال درازمدت به افغانستان ھجوم کردند، لذا دليلی وجود ندارد که بدون رسيدن به مزدوران طالب و القاع

که گفته اند که پايگاه ھای دايمی شان را در کابل، قالت، قندھار، شوراو  با اين. مقصد شان دوباره به خانه برگردند

 در کمپ ديويد با کرزی به ٢٠٠۵ژيک را در ، شيندند و مزار می سازند، معاھدۀ ستراتي)نيمروز(، دالرام )ھلمند(

وزير (هللا محمدی  کرزی و بسم.  وزير خارجه رنگين سپنتا نيز بر آن مھر گذاشت٢٠٠٨امضاء رساندند و بعد در 

اينان می خواھند اصل . بناميد» ھمکاری ستراتيژيک«گفتند که اين پايگاه ھا را دايمی نه بلکه ) داخلۀ شورای نظاری

 .مدت و رسمی افغانستان را در پشت چنين مقوالت و اصطالحاتی پنھان سازنداشغال دراز 

ًامريکائی ھا عموما وقتی خواست ھای خاصی را مطرح نموده و يا تصميم آوردن نيروی بيشتر را به افغانستان داشته 

که در ھمچو  در حالی. د تا به خواست آنان بی ھيچ مشکلی پاسخ مثبت داده شومی نمايندًباشند، جنگ را موقتا تشديد 

وطنفروشی ھائی توده ھای مردم کوچکترين نقشی ندارند، اين ستمگران و وطنفروشان اند که اشغال دايمی افغانستان را 

ًمردم افغانستان قطعا از چنين طرحی استقبال نکرده، به . با تھاجم نيروھای امپرياليستی، آمدن ثبات در منطقه می دانند

در آن مزدوران کابينه، جنايتکاران پارلمان و (دی پيش گرفت و با برگزاری لويه جرگۀ پوشالی اين خاطر کرزی شگر

که غير از تأمين منافع امپرياليست ھا تصميمی ) وطنفروشان شوراھای واليتی و اعضای ستره محکمه شرکت نمودند

لويه جرگه در تاريخ افغانستان بود که اين لويه جرگه سياه ترين . گرفته نتوانست، اين درخواست را به تصويب رساند

 .رأی داد) مھم نيست که با چه اما و اگر و چه نامی(اولين بار برای اشغال رسمی افغانستان 

ًکه برای ايجاد پايگاه ھای دايمی به افغانستان آمده اند، اما ظاھرا چندان تأکيدی بر آن ندارند، چون  امريکائی ھا با اين

ده می پندارند و اگر از سوی جنايتکاران داخلی اعتراضی صورت بگيرد ـ که نمی گيرد ـ اين را صددرصد قبول ش

ش اين جنگ را سال ھا دوام دھند و با اين  ھمرازش پاکستان و مزدوران طالبتوانند از طريق متحد و امريکائی ھا می

جائی نيروھای ه ريوی جاببرای اين که سنا. تمسک حضور خود را مدت ھا نگه دارند و کسی اعتراضی ھم نکند
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له را أچه ھای جنگساالر شمال نيز اين مسامريکائی ھا شده و نو» مخالف«امريکائی به خوبی به سر برسد، کرزی 

پيراھن حضرت عثمان ساخته و تاخت و تاز خود را بر آن شروع کرده اند و فکر می کنند که با حذف کرزی آنان به 

 ممکن نيست امريکائی ھا در شرايط کنونی نوکر بھتر و سرسپرده تری از کرزی که در حالی. آغوش کشيده خواھند شد

در افغانستان گفته بود که مردم قضاوتی چون شاه شجاع و » سيا«مسؤول » گريک«کرزی سال گذشته به . پيدا کنند

. ظاميان اعتراض کندببرک نسبت به وی خواھند کرد و به اين خاطر بايد حداقل در حرف با امريکائی ھا بر قتل غير ن

اين را با او پذيرفت و از آن به بعد کرزی يک باره قھرمان داستان شد و در مورد قتل غير نظاميان، گسترش » گريک«

 تا حال توانسته است اين سناريو را به خوبی ،مواد مخدر و فساد اداری ھميشه خود را مخالف امريکائی ھا نشان داده 

می خواھد به تصويب پايگاه » اپوزيسيون«مخالفت ھای ظاھری و جنگ زرگری از موضع پيش ببرد و اکنون با چنين 

ًھای امريکائی در افغانستان برسد و بعد طوری نشان داده شود که چون اين حضور بسيار حياتی است ورنه قطعا به 

امريکائی ھا از خوردن در غير آن دور کردن و يا کشتن کرزی برای !! امريکائی ھا اجازۀ چنين کاری را نمی داد

 .قطره آبی ھم آسانتر است، ھمانطوری که او را آوردند، چون مگسی نيز دور کرده می توانند

در .  تودۀ مظلوم را می گيرد۵٠جنگ نا مقدس و غيرعادالنه ای که در افغانستان در جريان است، روزانه حداقل جان 

قرار ) لمان، فرانسه و ايتاليااانگليس، (مپرياليستی آن ھا يک طرف جنگ، متجاوزان امريکائی و متحدان دست اول ا

دارند که می خواھند افغانستان را به سکوی تجاوز و ايجاد بحران در بخش مھمی از آسيا با توپ، تانک، بم و آتش مبدل 

. کرده اند فقره سالح را وارد جنگ نموده و بر توده ھای محروم افغان استعمال ۶۵٠٠اين کشورھا تا حال . سازند

لمان ھا طيارۀ جاسوسی آواکس را نيز وارد جنگ افغانستان اًقبال (امريکائی ھا دو سالح جديد، طيارۀ جاسوسی ھوشمند 

نام دارد، تمام حرکات دشمن را در يک منطقه زير نظر می » گورگون ستير«که بدون سرنشين است و ) کرده بودند

اين سالح که مدت ھا روی ساخت آن کار شده .  وارد افغانستان کرده اندرا» ٢۵ام . اکس«گيرد و سالح ديگری به نام 

اين سالح به اندازۀ يک تفنگ است . است، يک نارنجک انداز قوی است که دشمن را از پشت ديوار ھدف قرار می دھد

ستعمال آن بازار امريکائی ھا در مورد کاربرد اين سالح بسيار تبليغ می کنند تا با ا. که از روی شانه آتش می شود

 .خوبی در جھان دست و پا کنند

در سال ھای اخير بيشترين عمليات ھوائی امريکا با طياره ھای بی سرنشين صورت می گيرد که از ميدان قندھار و 

مايکرو «اين طياره ھا چند نوع است که يک نوع آن .  کيلومتری شرق کويته پرواز می کنند٣١٠ميدان شمسی در 

اين طياره بی صدا بوده و تا رسيدن در پشت کلکين خانه ھم . است»  پيتزا«يده می شود و به اندازۀ يک نام» دی.ای.يو

ًتمام انواع آن ھا در افغانستان استعمال شده اند که مطمئنا برای امريکا بازار خوبی خواھند . نمی توان صدای آن را شنيد

 . اند فقط سه فروند آنھا سقوط کرده٢٠١١ تا ٢٠٠۴از . داشت

امريکائی ھا برای استقرار دايمی در افغانستان از ھيچ جنايتی دريغ نمی ورزند که از خصلت ھای اصلی تجاوز و 

داری امريکا و اروپا به عنوان طبقۀ جھانی و به شدت مليتاريست، در ھمدستی با دالالن بومی  سرمايه. سرمايه است

جمله افغانستان تالش دارند که با شعارھای ميان خالی، توده ھای سرمايه و مالکان ارضی در تمام کشورھای جھان از 

امريکائی ھا افغانستان را به زندانی برای توده ھا و زحمتکشان آن . مردم را بفريبند و شيرۀ جان زحمتکشان را بمکند

ين آن ھا زندان  زندان که مخوفتر٢۴ ھزار افغان، حال در ١٠٠مبدل ساخته، عالوه بر کشتار، با دستگيری و تحقيق 

سربازان امريکائی که بيشتر لومپن ھای .  ھزار افغان را به کنده و زنجير کشيده اند١٨ھای بگرام و پلچرخی اند، 

با ) ليون دالر بر ھر سرباز به مصرف می رسدي دالر و ساالنه يک م٢٧٠٠روزانه (داوطلب جنگ افغانستان اند 
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 درصد ١۵احساسات جنسی شان نبوده، به اين خاطر اعتراف می کنند که خالکوبی ھای لومپنانه قادر به جلو گرفتن 

 .رو انده سربازان زن امريکائی با تجاوز و يا تھديد به تجاوز جنسی در ارتش روب

از » وکيلی« چند زن را در بدخشان ربوده و بر آنان تجاوز کردند و بعد ٢٠٠٧يک گروپ از نيروھای امريکائی در 

. بريزد» نيروھای بين المللی«له افشاء شود و آبروی مردم بدخشان و أ بود که اين مس نماندهبدخشان گفت که چيزی

وعده دادند که ديگر چنين واقعاتی رخ نخواھد داد، و به اين شکل اين غايله مخفی نگه » قاطعانه«امريکائيھا بعد از آن 

اين . ز مترجمان مرد افغان شان تجاوز کردند تن ا١٢ نفری سربازان امريکائی به ٣٠ يک گروه ٢٠٠٨در . داشته شد

 با ٢٠٠٩چھار امريکائی در . له را فاش ساختندأد نام ھای شان افشاء شود، اين مسکه نخواستن مترجمان ضمن اين

دو . ھليکوپتر شان يک زن کوچی را از بگرامی در حومۀ کابل ربوده و بعد از تجاوز او را دوباره به بگرامی آوردند

 ساله فردای آن خودکشی ١۶در ھمين سال به کلينر جوان يک الری در بگرام تجاوز کردند که اين جوان امريکائی 

 يک گروه از سربازان امريکائی بر قريه ای در ولسوالی چاربولک واليت بلخ، شبانه ھجوم ٢٠١٠در ماه اگست . کرد

نان تجاوز نمودند و بعد به مردان اخطار دادند که  زن را از مردان قريه جدا کردند، بر ھمۀ آ١۵که  بردند و بعد از آن

. اگر در جائی شکايت کنند، نه تنھا بار ديگر بر زن و مرد قريه تجاوز خواھند کرد که مردان را تيرباران می کنند

مردان قريه که می دانستند شکايت شان راه به جائی نمی برد، سکوت اختيار کرده و اين درد را در سينه ھا حبس 

 .دندنمو

 نفر را دستگير کردند و بعد از بازجوئی اکثر آنان دوباره رھا ٣٠٠٠ حدود ٢٠١٠امريکائی ھا از اگست تا جنوری 

. حال امريکائی ھا تصميم دارند که در قندھار، ھرات، بلخ، ننگرھار و پکتيا زندانھای شبيه زندان بگرام بسازند. شدند

 ۵۵٠باشند که   ھزار تن زندانی می٢٠ که مربوط به وزارت عدليه اند، در مجموع در زندانھای زير نظر دولت پوشالی

 نفر آنان معتاد به ھروئين بوده، اين ٨٠ تن زندانی اند، ١٠٠٠در بالک ھفت زندان پلچرخی که . آنان زنان انداز تن 

ی و در زندان  افغان٢٠٠يک گرام ھروئين در شھر کابل (ھروئين توسط محافظان به داخل زندان قاچاق می گردد 

که مدت حبس   زندانی بی سرنوشت و بدون اين۵١٢در زندان پلچرخی ). رسد  افغانی به فروش می١۵٠٠پلچرخی 

 .شان روشن باشد، سال ھا زندانی بوده و کسی از آنان نمی پرسد

ابل را ھدايت و بالک پنج اين زندان مربوط به زندانيان القاعده و طالب است که برخی از عمليات انتحاری در شھر ک

تعداد زيادی از زندانيان موبايل دارند و در مواقع . ذبيح هللا مجاھد اين بالک را مدرسۀ طالبان خواند. کنند کنترول می

 موبايل از اين بالک به دست آمد که ھر ٧٠۵ وقتی زندان تالشی شد، ٢٠١٠در اواخر . معين با بيرون تماس می گيرند

 بر ٢٠١٠طالبان در اواخر .  زندانی وجود دارد٢٢٨٢در زندان ھرات .  دالر به فروش رسيده بود١١٠موبايل در بدل 

 ٢٠٠٨ جون ١۵ن در طالبا.  تن از طالبان زندانی را با خود بردند٢٠زندان فراه عمليات شبانه انجام دادند و حدود 

 تن از طالبان ۴٠ ،جا کرده و با انفجار تانکره شبانه يک تانکر مملو از مواد منفجره را پشت زندان سرپوزۀ قندھار جاب

 زندانی را رھا کردند که در ٩٠٠ محافظ پوليس ١۵با راکت و پيکا از دروازۀ جلوی بر زندان حمله کرده و با کشتن 

 بر زندان قندھار حمله کردند، اما موفق به شکستن آن ٢٠١٠طالبان باز ھم در سپتمبر .  نفر طالب بود٣۵٠ميان شان 

 ۴۵٠آنان با يک برنامۀ دقيق شش ماھه از فاصلۀ .  بار ديگر اين زندان را شکستند٢٠١١ اپريل ٢۵اما در . نشدند

 تونل را در بخش سياسی زندان باز متری زندان به کندن تونل زيرزمينی آغاز کردند که در شش ماه کار آن تمام و نوک

 تن از قومندانان ١٠۶در ميان زندانيان رھا شده، .  زندانی را که فقط يکی از آنان طالب نبود با خود بردند۵۴١کردند و 

عالوه بر اين زندانھا در افغانستان تا حال زندان ھای شخصی نيز وجود دارند که زورمداران . طالب نيز حضور داشتند

 ۶٠در ولسوالی خدير در . اين زندانھا در جوزجان، سرپل و دايکندی اند.  ھای مردم باجگيری می کننداز توده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

کيلومتری مرکز دايکندی ھمين اکنون شخصی به نام صداقت افراد را ربوده و در زندان تا زمانی نگه می دارد که باج 

ند ولسوالی بلخ شکايت دارند که زورمداران اين کوچی ھا در چ. حواله شده را پرداخت کنند، ورنه به قتل می رسند

 .منطقه از آنان به زور باج می گيرند

 دختری به اين مرکز برده ٢٠١٠در . مدنظر گرفته شده است» تربيت«و » اصالح«برای زنان عوض زندان، مراکز 

زندان زنان، زنی را در در لوگر نيز به علت عدم موجوديت . شد و ھمان شب، رئيس مرکز بر دختر مظلوم تجاوز کرد

ارنوالی اين واليت تحويل دادند که تا روشن شدن دوسيه اش از او نگھداری کند، اما دو روز څ به رئيس ٢٠١١جنوری 

در نظارتخانۀ زنانه در کابل نيز نگھبانان . بعد، زن اعالن کرد که اين رئيس در شب دوم به او تجاوز کرده است

 .زندانی تجاوز کردند که بعد دو زن حامله شدند به چند زن ٢٠١٠نظارتخانه در 

شرف باخته و بی جبھه در داخل » روشنفکران«با اين ھمه تجاوز، کشتار و بربادی عفت زنان افغان، گروه بزرگی از 

و خارج کشور برای حضور درازمدت امريکائی ھا شب و روز در نوشته ھا، بحث ھا و ميزگردھا از ضرورت 

که در » روشنفکران«حتی برخی از اين . يد اشغال رسمی کشور می گويند و می نويسندحضور درازمدت و تأئ

در » حضور جامعۀ جھانی«گرد آمده، شعارھای بيست متری نوشتند که بايد » شورای دموکراسی«تشکيالتی به نام 

امپرياليست ھای اينان بی ھيچ ننگ و شرمی در پی رسمی شدن اشغال کشور شان به وسيلۀ . افغانستان رسمی شود

ليون گيلن خون ريختند و حال تصميم دارند که قبل از خشکيدن يخونخوار برآمدند، ھمان ھائی که در اشغال عراق دو م

که گردانندگان اين شورا خود را مجاھدان ضد تجاوز  با اين. خون عراقی ھا با ريختن خون ليبيائی ھا آن را ادامه دھند

ی دانند که تجاوز امپرياليست ھای امريکائی با تجاوز سوسيال امپرياليست ھای روسی که م روس می نامند، و با اين

ھيچ مشکلی مزدور و وطنفروش حک گردند، با اين بی  تفاوتی ندارد، اما چون تصميم گرفته اند که در تاريخ بی

ر رسمی جامعۀ حضو«کنند و عاشق سينه چاک  پروائی از فروش رسمی سرزمين شان به متجاوزان غربی ياد می

 .در وطن شان می باشند» جھانی

در آغاز دھۀ چھارم ستراتيژيک، امريکا تصميم گرفت که اسامه را به قتل برساند، زيرا ديگر او بی مصرف مانده بود 

و ھم حاضر نبود که به يمن برود و زمينۀ تجاوز امپرياليزم امريکا را مساعد سازد، لذا با يک گروپ کماندوھای نظامی 

 بر محل ٢٠١١ بايد ھليکوپترھای حامل آنان از ميدان چکالله برخاسته باشند ساعت دوازده و نيم شب دوم می که

ًجسد او را بعدا به جالل آباد آوردند که بعد از تثبيت دوباره به قطر . زندگی اسامه حمله کردند و او را به قتل رساندند

ورت گرفت و بعد به بحيرۀ عرب انداخته شد تا برای او مزاری ساخته ای او ص. ان. انتقال يافت و در آنجا معاينات دی

 .نشود

 کودک ھم زندگی ٢٣ زن و ٩اسامه در ايبت آباد در چند ده کيلومتری اسالم آباد در خانه ای می زيست که با او 

امريکائی ھا .  پيش بردبه» سيلز«عمليات را نيروی فوق ويژه به نام . او به تيلفون و انترنت دسترسی نداشت. کردند می

يک ھليکوپتر امريکائی خراب و در صحنه نابود .  و دو عضو القاعده بردند اسامه وسايل الکترونيکی را با يک پسر

ً ماه به اين سو در اين خانه زندگی داشته و قطعا حرکت غيرمعمولی در اين جا نديده ٩ھمسايۀ اسامه گفت که از . شد

 .ھا جيپ و در کنار اين خانه پارک بود توسط امنيتی ھای پاکستانی برده شددو موتر که يکی از آن. است

قرار » سيا«ًابو محمدالکويتی که با برادرش در اين عمليات کشته شد، از چھار سال به اينسو ظاھرا زير تعقيب سازمان 

 بلکه يک جاسوس پاکستانی بوده اما گفته می شود که اين فرد الکويتی نه. داشته و جای اسامه را از طريق او پيدا کرد

 ٢٠٠٨در اين حال ويکی ليکس می نويسد که ابويحيی الليبی در دوسيه ھايش بعد از تحقيقات در زندان بگرام در . است

 در ايبت آباد به سر می برده و او به عنوان رابط رسمی بين اسامه و اعضای ديگر ٢٠٠٣افشاء کرده که اسامه بعد از 
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 نوشته ٢٠٠١ دسمبر ١۴در اين حال يک روزنامۀ کويتی می گويد وصيت نامۀ اسامه را که در .  استالقاعده کار کرده

در اين وصيت نامه اسامه گفته که اگر کشته شود در اثر خيانت رفقای غدارش خواھد بود، . شده، به دست آورده است

 شامل نشوند و نسبت به نارسائی به زنانش بعد از مرگ او شوھر نگيرند و از فرزندانش خواسته که در القاعده

 .فرزندانش افسوس کرده است

برای نابود کردن .  نفری از سران القاعده را تثبيت کرده که بايد به قتل برسند٢۴امريکا بعد از مرگ اسامه لست 

ا سران طالبان  عملياتی بيرونی القاعده، نام ھای سران القاعده بۀقومندانان اصلی و حمايت گران آنان، و نابودی شبک

 ٣افغان و پاکستانی در لست آمده است که ايمن الظواھری، مالعمر، مولوی حقانی، سراج الدين حقانی، مرد شماره 

القاعده شيخ يونس الموريتانی، سيف العدل رھبر موقت القاعده بعد از قتل اسامه، الياس کشميری ستراتيژيست القاعده و 

، سليمان ) در وزيرستان به وسيلۀ طياره ھای بی پيلوت امريکائی کشته شد٢٠١١در جون (قومندان عملياتی در غرب 

ابوغيث سخنگوی رسمی القاعده، ابوحفص الموريتانی رھبر معنوی القاعده، ابويحيی الليبی رئيس تبليغات القاعده، 

ه رھبر جنگجويان ترکستانی عدنان شکر قومندان عملياتی القاعده در امريکای شمالی، سعد بن الدن پسر اسامه، ابوحنيف

در وزيرستان شمالی، ابونصير قومندان جنگجويان چچينی در وزيرستان شمالی، ابواکاش قومندان جنگجويان ازبک و 

، ابوابراھيم تنظيم کنندگان )ابوآدم و ياسين چوکا الياس(تاجيک در وزيرستان شمالی، دو برادر منير چوکا الياس 

م امريکائی، سيف هللا امريکائی، انور االولکی، دو يمنی نصيرالوحيشی و قاسم الريمی، جنگجويان جرمنی، ابو ابراھي

می نامد و » اچ وی تی» «ای. آی. سی«اين لست را . سيد الشيری سعودی، عبدالمالک دروکدل الجزايری شامل اند

 . نفر از افراد القاعده در وزيرستان مخفی اند٢٠٠٠معتقد است که در حال حاضر 

 گفته بود که به جانشينی او از ميان شش تن يکی انتخاب شود که شيخ خالد محمد، عاطف احمد، محمد ٢٠٠٠ه در اسام

زبيده، محمد حمزۀ يمنی، محمد عمير زرقومی و محمد تلمسانی در آن شامل بودند، چون ھمه زندانی اند چانس حمزه 

رخی می گويند که ابو يحيی الليبی اين چانس را بيشتر ب. بيشتر است و تلمسانی مسؤوليت عمليات در افريقا را دارد

 به شکل مشکوک فرار کرده است که چانس او را کم می سازد و چون اکثر ٢٠٠٨دارد، اما او از زندان بگرام در 

الظواھری کشته شده اند، لذا چانس او ھم کمتر می باشد، اما در حال حاضر اين مسؤوليت را به  اطرافيان مصری ايمن

 . ده داردعھ

ًبا اين قتل ظاھرا روابط ميان امريکا و پاکستان خراب شده است، اما نمايندۀ اوباما در فردای قتل اسامه گفت که پاکستان 

 .شريک مطمئن آن کشور است و کمکھای امريکا ھمچنان به پاکستان ادامه می يابد

يکی از وظايف شان اين است که بايد ضرورت اين . کنند اکثر رسانه ھا از ھر جنسی با پول امريکا و اروپا فعاليت می

تلويزيون ھای طلوع و لمر که توسط وزارت خارجۀ امريکا تمويل می شوند و . اشغال را در ذھن مردم القاء نمايند

، به اشکال )نسبت به ھمه بينندۀ بيشتر دارند(برنامه ھای شان نسبت به تمام رسانه ھا در سطح باالتری ارائه می گردد 

که دل جنگساالران شمال را در دست دارند، با سفارت ايران  اين دو تلويزيون با اين. گوناگونی در اين القاء نقش دارند

زمانی خشو ھم عروس «، »ُبعد پنجم«، »دنيای اسرار«در مغازله قرار می گيرند، برای تحميق توده ھا سريال ھای 

ُاز دبی (دو شبکۀ طلوع نيوز و چينل يک فارسی . شر می سازندرا منت... و» عشق ممنوع«، »امتحان زندگی«، »بود

ھر دو متعلق به خاندان سعد (نيز وظيفۀ جانکنی برای اشغال درازمدت افغانستان را بر عھده دارند ) پخش می شود

دن و تلويزيون ھائی چون تم. را به پيش می برند» مقدس«و يکجا با چينل يک و تلويزيون شمشاد اين وظيفۀ ) محسنی

نور به عنوان دو ابزار شيعه و سنی در خدمت ايرانی ھا قرار دارند و در کنار آن دو، مصارف تلويزيون ھای نگاه، 

  ادامه دارد-.راه فردا و کوثر نيز از سوی دولت ايران پرداخته می شود


