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  ازمان انقالبی افغانستانس

  ٢٠١۵ مارچ ٠٧

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش بيست و ششم

  

  تجاوز امريکا بر افغانستان

، چھار ٢٠٠١ۀ مرگ مسعود، و جبھۀ متحد در سوگ او نشسته بود که در يازدۀ سپتمبر ئطالبان ھنوز در نشاط و نش

در فاصلۀ بيست دقيقه بر برجھای دو فروند . طيارۀ مسافربری امريکا از ميدانھای ھوائی آن کشور ربوده شدند

طيارۀ ديگری که قرار بود بر کاخ سفيد فرود آيد، . تجارت جھانی امريکا اصابت کرده و يکی بر پنتاگون انداخته شد

در نزديکی واشنگتن سقوط کرد و گفته شد که پيلوت ايرانی اين طياره قبل از رسيدن به مقصد آن را سقوط داده و 

 تن از ١٩در اين عمليات . ، به خانوادۀ پيلوت مدال افتخار دولت امريکا اعطاء گرديدبعد به پاس اين خدمت

امريکائی ھا می گويند که طراح .  تن آنان اھل عربستان سعودی بودند١٢بنيادگرايان اسالمی شرکت داشتند که 

 .در امريکا زندانی استاصلی اين عمليات، خالد شيخ محمد نفر سوم القاعده بود که در پاکستان دستگير و حال 

تمامی کشورھای جھان در روز حمله در برابر دريائی از خون و آتش و دود نيويارک مات و مبھوت ماندند و به 

برخی کشورھا مانند ايران که مبادا پايش به اين قضيه کشانده شود، سخت . اين خاطر احساسات ھمه برانگيخته شد

مليات نوعی احساسات ھمگانی نسبت به امپرياليزم امريکا در جھان با اين ع. ترسيده وآن را محکوم کردند

اما فلسطينی ھا در اريحا و کرانۀ باختری به رقص و پايکوبی . برانگيخته شد، چيزی که آن را می خواست

 .پرداختند

وار گرديد، از پرسش که آيا اين جريان واقعاً زير سر القاعده بود و يا با اين عمليات راه تسلط امريکا بر آسيا ھم اين

سؤاالتی که از نحوۀ عمليات و عملکردھای بعدی امريکا و . ھائی است که با گذشت زمان نزد بسياری مطرح گشت

متحدان اروپائی آن بيشتر پيدا شد و بيش از پيش مردم جھان را به اين باور رساند که زير کاسۀ اين عمليات، نيم 

که يازده سپتمبر از نظر پولی ضربۀ کاری بر امريکا وارد  با اين. ته استکاسۀ خود امپرياليزم امريکا قرار داش

و پرستيژ ھيوالئی آن نزد متحدان و مزدورانش موقتاً ذليل گشت، اما بُرد آن برای تسلط ) ليارد دالري م۵۵۵(ساخت 

  نبودبر آسيا و حفظ سلطۀ آن بر اروپا سودی داشت که قطعاً با ضررش در اين عمليات قابل مقايسه

 :داليلی که ھماھنگی ميان القاعده و امريکا را در قبل و بعد از اين عمليات نشان می دھند
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پاکستان در دھۀ ھشتاد ميالدی بدون » آی. اس. آی«، شبکۀ استخباراتی عربستان سعودی و »سيا«ـ سازمان 

مور رھبری أدهللا عزام، اسامه مبعد از کشتن عب. کوچکترين مخالفتی از سوی امريکا به تأسيس القاعده دست زدند

تمام مزدوران تنظيمی غرب در پشاور با القاعده و اسامه در رابطۀ . جنگجويان عرب و تشکيل اين سازمان شد

آيا اين . دوستانه و نزديکی قرار داشتند، رابطه ای که ھرگز از سوی غرب مورد تھديد و انتقاد قرار نگرفت

، نزديک بين و غير قابل پيشبينی بودند که تالش کنند تا سازمانی بسازند که سازمانھای استخباراتی آنقدر سطحی

 عاقبت بالی جان خود شان شود؟

که اسامه و القاعده چرا در دشمنی با امريکا و در مجموع با غرب قرار گرفتند، دليل موجه و قابل قبولی  ـ برای اين

 کويت به عراق لشکر کشيد و اين لشکرکشی مورد تأئيد »آزاد سازی« به قصد ١٩٩١وقتی امريکا در . وجود ندارد

حتی رژيم ھائی . قرار گرفت، ھيچ عربی در جھان عليه امريکا و اين خادم نايستاد »خادم حرمين شريفين« کامل

وفان ط«چون سوريه نيز تجاوز صدام بر کويت را محکوم کردند و نيروھای سوری در کنار امريکائی ھا در 

گفته می شود که اسامه در آن زمان مخالف حضور نيروھای امريکائی در خاک عربستان سعودی . جنگيدند» صحرا

اما القاعده گاھی عليه نيروھای امريکائی در ظھران سعودی اقدام جنگی نکرد و اينک ھمه به شمول امريکائی . بود

ه و القاعده پول می پردازند و ھا باور کامل دارند که شيخ ھای عرب به شمول شھزادگان عربستان سعودی به اسام

پس با اين ھمه چگونه می توان از چنين دشمنی عميقی ميان عربستان و القاعده . عمدتاً از اين طريق تمويل می شوند

 حرف زد که زمينۀ دشمنی عميق ميان القاعده و امريکا را به وجود آورده باشد؟

يازده سپتمبر اظھار نظرھائی مبنی بر سقوط عاجل ـ برخی از سياستمداران امريکائی در روزھای نزديک به 

امارت طالبان داشتند که از جمله چند مورد، صحبت ھای ُرک و مستقيم پيترتامسن سفير امريکا در امور آوارگان 

که اين مقامات غير از طريق يازده سپتمبر پيشبينی ديگری در چگونگی سقوط امارت  اين. افغان را قبالً ذکر کرديم

 داشته بوده باشند، در ھيچ جائی ثبت نشده، لذا اين مقامات بايد می دانستند که حرکتی برای سرنگونی اين طالبان

 .امارت با عمليات يازده سپتمبر در راه است

که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ستراتيژيست ھای امريکائی مقابله با پنج اژدھای کوچک را مطرح  ـ با اين

ی از فروش تسليحات که در اين سال ھا از تقابل با القاعده بردند، ھرگز از مقابله با پنج کردند، اما آنقدر سود

امپراتوری نامرئی و وحشتناکی که تا حال وجود دارد و چون شمشير داموکلس . اژدھای کوچک به دست نياوردند

اين باورند که برای تھديد و بسياری به . بر فرق رژيم ھای مزدور عرب و متحدان غربی امريکا نگھداشته شده است

دست به عملياتی زير نام القاعده می زند و با کمپنی مسلح و جنايتکاری » سيا«تسليم بعضی رژيم ھا، خود سازمان 

لذا امپراتوری . به ھر اسم و رسمی ھر که را بخواھد تھديد می کند »اکادمی«در حال حاضر » بلک واتر«چون 

 .واند بستر مناسبی برای ھر توطئۀ امپرياليستی قرار گيردنامرئی و بی آدرس القاعده می ت

 نفر در امريکا، دستيابی آنان در آِن واحد به چھار طياره، عبور بی چون و چرای آنان از موانع ١٩ـ سازماندھی 

سفيد که خالد شيخ طراح اين عمليات چه اعتراف ھائی داشته، چرا طياره ای که قرار بود به کاخ  شديد امنيتی، اين

به مقصد رسيدند و چرا طياره ای که قرار بود در پنتاگون جان جنراالن  ديگرزده شود سقوط داده شد و طياره ھای 

 امريکائی در څارنواالناز پرسش ھائی اند که تا حال ... مھم اين وزارت را بگيرد، در پارکينگی سقوط داده شد و

 .مورد آنھا چيزی نگفته اند

وقتی نيروھای دفاع ھوائی امريکا که در پنج دقيقه ھر .  دقيقه بود١٨ دو طياره به برج ھا ـ فاصلۀ زمانی اصابت

. ھدفی را بر فراز خاک آن کشور زده می توانند، اما در اين مورد اقدامی نکردند، مھمترين پرسش اين عمليات است
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ً مسير ھر طياره در جريان حرکت کنترول و با برجھای مراقبت در تماس که چرا  اين.  بی وقفه قرار داردعالوتا

در » منھاتن«که پرواز طياره ھا بر مسير منطقۀ  اين طياره ھا حين رفتن به سوی اھداف شان رديابی نشدند و اين

نيويارک که ھزاران بلند منزل به شمول اين برجھا در آن قرار داشتند، ممنوع بود، چرا قبل از اصابت، کنترول و 

 .از پرسش ھائی است که تا حال پاسخ نيافته اندنظارت نشدند، باز ھم 

ـ يک عکاس امريکائی  موظف در منطقۀ صفری اين برج ھا که از سه سال به اين سو وظيفه داشت تا ھر حرکتی 

او با اين تصاوير به اين .  رول فلم تھيه کرد١٩را ثبت و تصويربرداری کند، در جريان اين عمليات و بعد از آن 

از طريق تعمير يازده طبقه ای در فاصلۀ دورتری از برجھا ھدايت می » سيا«عمليات توسط سازمان باور رسيد که 

خواست اين فلم ھا را از او بگيرد، دستگير » سيا«وقتی سازمان . شد و بعد از سه روز اين ساختمان نيز منفجر شد

وشت و چشمديدھايش را ذکر کرد و قاطعانه او با رھائی به ارجنتاين فرار کرد و در اين مورد کتابی ن. و شکنجه شد

 .ھماھنگی کامل وجود داشته است» سيا«و » القاعده«گفت که در اين عمليات ميان 

ـ وقتی نيروھای امريکائی پايگاه توره بورۀ القاعده را تصرف کردند، يک سرباز فرانسوی می نويسد که اسامه حين 

اگر اسامه در . يک افسر امريکائی مانع چکاندن ماشۀ او شده استعقب نشينی در دوربين تفنگش قرار داشته، اما 

گشت و امريکا به اھدافش نمی   خاموش میهتوره بوره کشته می شد، قھرمان داستان و خود داستان برای ھميش

 در ايبت آباد پاکستان توسط ھليکوپترھای امريکائی به قتل رسيد و اين ٢٠١١باالخره اسامه در دوم می . رسيد

از يک سال قبل در مکالمات اعضای القاعده . مانی بود که رھبری القاعده را کامالً ايمن الظواھری در دست داشتز

ناميده و به اين صورت زمان مرگ اسامه رسيده بود، مخصوصاً که انتخابات رياست جمھوری » شيخ الکبير«او را 

  با مرگ او خود را قھرمان داستان بسازند، در حالی و دموکرات ھا خواستندداشت قرار ۀ برگزاریآستانامريکا در 

که اسامه از چھار سال قبل در تيررس امريکائی ھا قرار داشت، اما اين سال و اين روز را بھترين زمان کشتن او 

 .تعيين کردند

ی روھايزم، نيه تروريمن در مبارزه عليکا به دولت ي در بحبوحۀ کمک ھای نظامی امر٢٠٠١ـ در اواخر سال 

ر و به زندان گوانتانامو يد علی شھری را به جرم ارتباط با القاعده در افغانستان دستگيکائی فردی به نام سعيامر

علی شھری بعد از چند . ل مقامات سعودی کردندي علی شھری را تحو٢٠٠٧کائی ھا در سال ياما امر. منتقل ساختند

 در مقام دوم رھبری ٢٠٠٩ممانعتی آزاد شد و در  دامککی از استراحتگاه ھای سعودی بدون يماه استراحت در 

توبه کنندگان به عنوان » استراحتگاه«گر، کسی که قرار بود در يبه عبارت د. ت کرديمن اعالم موجوديالقاعده در 

من يگشت و بعد به رھبری القاعده در » ديناپد «٢٠٠٨رد، ناگھان در يمورد توبه و اصالح قرار گ» ستيجھاد«

 دستگير و به گوانتانامو برده ٢٠٠٢ينک عبدالرحمن الحسدی ليبيائی که پنج سال در افغانستان جنگيده و در رسيد و ا

شد و بعد بی ھيچ دليلی رھا شد، حال رھبری نيروھای بنيادگرای القاعده را که در افغانستان و عراق جنگيده اند، در 

ی و امريکا در مورد سقوط قذافی نظر واحد داشتند و حتی الحسد.  ھزار نفری ديرنا در ليبيا به عھده دارد۵٠شھر 

ھمه ناظران باور دارند که . الحسدی گفته بود که از تشکيل يک حکومت سکيوالر نيز به جای قذافی حمايت می کند

 زبده ترين نيروی رزمندۀ مخالف قذافی بودند که در اين اواخر به شکل مرموزانه اينيروھای زير فرمان او در ليب

 .مسلح شده بودند

ـ سازمان سيا از نقل و انتقاالت القاعده چنان با آگاھی گزارش می دھد که گوئی رھبران سيا و القاعده متحدانه 

اعالن کرد که ) وزير دفاع زمان نگاش کتابدر (رئيس سازمان سيا » ليون پانتا«دو سال قبل . تصميم می گيرند

قومندان عمومی نيروھای ) بعداً در موصل عراق کشته شد( المصری بيشتر نيروھای القاعده به شمول ابو ايوب
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از طريق خليج و ايران به مناطق قبايلی ) ليون دالر گذاشته بودي م١۵کسی که امريکا بر سر او (القاعده در عراق 

طريق بحر ھند  ھزار نيروی القاعده از ٢۵ اعالن کرد که ٢٠٠٩باز ھم رئيس سيا در . شمال پاکستان انتقال يافته اند

که سازمان سيا با اين ھمه باخبری از نقل و انتقال القاعده  اين. و دريای عمان از وزيرستان به يمن منتقل شده اند

 .چرا اقدام به نابودی آن نمی کند، از پرسش ھای ديگری است که تا ھنوز پاسخ نيافته است

که امپرياليزم  بعد از آن. ر آن اشتياق داشته، يمن استـ يکی از مناطقی که امريکائی ھا ھميشه به داشتن پايگاه د

که قبالً کسی  جا کرد، بدون اين ه ھزار نيروی مسلح خود را در افغانستان جاب١٢٠امريکا با تمسک القاعده بيش از 

دن فکر کند که اين سازمان محل اصلی استقرار خود، يمن را قرار می دھد، يکباره به يمن رفت و زمينۀ پياده نمو

نيروھای امريکائی را در آن مساعد ساخت که بی شباھت به تصميم مشترک ميان سازمان سيا و سازمان القاعده 

از حاال طياره ھای بی پيلوت امريکائی در يمن دست به عمليات زده و در جنگ شرکت دارند و امکان پياده . نيست

 .شدن بعدی نيروھای امريکائی در يمن کامالً متصور است

اکبر بارکزی والی بغالن، شفق والی فارياب، کبير اندرابی (  برخی از والی ھا و قومندانان امنيه ٢٠٠٩ ـ در

بغالن، (و مردم عادی شمال چشمديد خود را از پياده شدن نيروھای القاعده و طالب در شمال ) قومندان امنيۀ بغالن

 هو در مدت کمتر از يک ماه اين نيروھا در شمال جاببرای رسانه ھا بيان کردند ) کندز، فارياب، شبرغان و بدخشان

 با پياده کردن يک کانتينر سالح و ٢٠٠٨اما سفارت امريکا با واکنش ضعيفی آن را رد کرد، کاری که در . جا شدند

مھمات به يکی از قومندانان طالب در واليت زابل به نمايش گذاشتند و بعد گفتند که اين کار اشتباھی صورت گرفته 

به عنوان مشت نمونۀ خروار معلوم شد که نيروھای امريکائی شبانه چه مقدار سالح و مھمات به مزدوران . ستا

بعد در چند نقطه نيروھای دولتی ادعا کردند که در سنگرھای طالبان ھمان . طالب و القاعدۀ خود تحويل می دھند

 .ه نيروھای دولتی کمک می کنندسالح ھا و قوطی ھای مواد غذائی به دست آمده که امريکائی ھا ب

ـ پاکستان که يکی از کشورھای مزدور و وابستۀ امريکا و انگليس است، در صورتی که دستور دستگيری سران 

القاعده را از سوی اربابان امپرياليستی اش بيابد، در يک روز الظواھری، مالعمر و گلبدين را دستگير کرده می 

جنايتکاران توسط دستگاه ھای پيشرفتۀ رديابی، تصويربرداری و استراق سمع تواند و ممکن نيست ھر حرکت اين 

موريت اينان تا حال به پايان نرسيده، لذا تا مدت ھا ھمچنان أامريکائی ھا زير نظر قرار نداشته باشد، اما چون م

 ستراتيژی امريکا باقی خواھند ماند و وقتی ھر يک از آنان از رده خارج شود و ديگر به درد» الدرک«پنھان و 

ست اسامه خبر ياز محل ز» ی اس آیآ«.  در مورد اسامه شد٢٠١١نخورد، نابود خواھد شد، کاری که در دوم می 

 .بت آباد مشترك نبوده باشديات در ايست عمليبود و ممكن ن

يرو گرفته اند، ـ تجربۀ سه سال اخير جنگ در افغانستان نشان می دھد که ھر وقت امريکائی ھا تصميم به ازدياد ن

چگونگی اين سياست نشان می دھد . جائی بار ديگر اين تنور را سرد کرده اند هجنگ را شدت بخشيده و بعد از جاب

که امپرياليست ھا سکان دو سوی جنگ را در کنترول دارند و تُندی و ُکندی آن را با نيازھای اشغال خود ميزان می 

 .نمايند

و قومندانان القاعده و طالب را که موافق با سياست ھای خود نمی بينند و در وجود ـ امريکائی ھا آنعده از سران 

آنان دشمنی واقعی ناشی از عقده ھای ضد اسرائيلی را می بينند، شناسائی کرده و با طياره ھای بی پيلوت مورد 

رند، دستگير و در تجريد شيخ خالد و ابوحانی که رازھای بسياری از القاعده را نزد شان دا. دھند حمله قرار می

را می کشند، اما در ... کامل قرار داده اند، ابومصعب الزرقاوی، ابو ايوب المصری، البغدادی، بيت هللا محسود و

دستيابی به الظواھری، مالعمر، گلبدين و مالحقانی اظھار عجز کرده، گاه گاه آدرس ھای شان را بغران ھلمند، 
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وزيرستان شمالی، چترال و جاھای ديگر منتشر می سازند که گويا به دنبال آنان کامديش نورستان، کويته، سوات، 

 !!ھستيم و باالخره دستگير شان خواھيم کرد

ـ عده ای از سران طالب که در گوانتانامو نگھداری می شدند، بعد از مدتی مرموزانه رھا شده به افغانستان آمدند و 

کر که در زمان امارت طالبان فرماندھی بخشی از نيروھای شمال را در عبدالقيوم ذا. دوباره به طالبان پيوستند

چندی بعد از (اختيار داشت، بعد از حملۀ امريکا به افغانستان دستگير و به گوانتانامو برده شد و چھار سال بعد 

د است، بعد وی که از عليزائی ھای سنگين واليت ھلمن. رھا گشت و دوباره به طالبان پيوست) دستگيری مالبرادر

مال محمد . از دستگيری مالبرادر به کويته برده شد و اکنون رھبری نظامی طالبان را در اين شورا بر عھده دارد

رسول که در زمان امارت طالبان والی نيمروز و عضو شورای نظامی طالبان بود، در جريان عمليات سرنگونی 

وی اکنون عضو . ل قبل رھا گرديد و دوباره به طالبان پيوستطالبان دستگير و به گوانتانامو برده شد، اما دو سا

 .رھبری شورای کويته، مسؤول سمت غرب و والی فراه طالبان می باشد

 سپتمبر در افغانستان و پاکستان به عنوان سازمان واحد و متشکل عمل می کرد، اما بعد ١١ـ القاعده قبل از عمليات 

 که آسيا، بخشی از افريقا و قسمتی از اروپا را زير پوشش و کنترول قرار  سازمان تقسيم شد٣۴ سپتمبر به ١١از 

به اين ترتيب امريکا می تواند در ھر نقطۀ دنيا با تمسک تعقيب سازمان ھای القاعده نيرو پياده کند، کاری که . داد

 . سپتمبر برايش ممکن نبود١١در قبل از 

 سپتمبر، ابوحانی طراح ١١ده از جمله شيخ خالد محمد طراح حملۀ  تن از افراد مھم القاع٧۵٠ سپتمبر ١١ـ بعد از 

اصلی مرگ مسعود، سخنگو و رانندۀ اسامه، طراح حمله بر مرکز تجارت جھانی، ابوزبيده مھمترين قومندان و 

اما از .  ھزار تن از اعضای القاعده در تمام کشورھای اسالمی دستگير شدند١٢طراح حمالت القاعده و در مجموع 

 . سپتمبر به نشر نرسيد١١تمام اينھا کلمه ای در مورد چگونگی سازماندھی حمالت 

مدتی در وزيرستان بود و بعد با مريضی سخت و دردناک گرده . ـ اسامه بعد از فرار از توره بوره به پاکستان رفت

ری بود و بايد در آخر جائی نيروھای امريکائی در افغانستان ضرو هحضور نامرئی اسامه در دھۀ جاب. گرفتار شد

، )بعد از مرگ اسامه جنجال بر سر جانشينی او باال گرفت(اين دھه که ديگر رھبری را ايمن الظواھری ربوده بود 

 اين کار شد و اسامه در کنار اکادمی نظامی پاکستان ٢٠١١مصرفی نداشت و بايد برداشته می شد که در دوم می 

جسد اسامه را ابتداء به افغانستان آورده و . ھای جنگندۀ امريکائی به قتل رسيددر ايبت آباد توسط ھليکوپتر) کاکول(

امريکائی ھا . ھا شود تا پيروانش برای او مزاری بنا نکنند بعد در بحيرۀ عرب انداختند که نصيب ماھی ھا و کوسه

ور خالی شده که چھار مدعی اند که پاکستان از اين عمليات بی خبر بوده و جالب است که فضای پاکستان اين ط

 دقيقه با اسامه بجنگند و ۴٠ کيلومتری اسالم آباد برسند و بعد ۶٠ھليکوپتر رادار گريز مجھز با صدا خفه کن تا 

باالخره او را به قتل برسانند و بعد جسدش را بردارند و با خود به جالل آباد ببرند، اما پاکستان نداند که اين کار کی 

پاکستان مطلقاً در اين عمليات سھم داشت . ی پاکستان در ھمين محل ھيچ واکنشی نشان ندھنداست و سه پايگاه نظام

 بجۀ شب انجام دادند اما چون ديگر ١٢و ھليکوپترھای امريکائی از پايگاه چکالله برخاسته و اين عمليات را در 

تروريزم می شدند و به جھانيان اسامه بی مصرف شده بود، بايد برداشته می شد تا اوباما و امريکا قھرمان ضد 

 .کند، سرنوشتی بھتر از اين نخواھد داشت» تجاوز«نشان می دادند که ھر که بر حريم امريکا 

امريکائی ھا مدعی شدند که چھار سال قبل با رديابی ابو محمد الکويتی که با اسامه يکجا کشته شد، محل او را پيدا 

ام نشد و مانده شد که دھۀ استقرار امريکائی ھا در افغانستان و انتخابات که چرا در اين چھار سال اقد اين. کردند

رياست جمھوری امريکا نزديک شود، از مسايلی است که نشان می دھد امريکا چقدر بر تروريزم اسامه غالب است 
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 یچ رازينده ھي آن بود تا در آیريكشتن اسامه بھتر از دستگ. و اين جريان به چه شکلی در زير دست آن قرار دارد

 .افشاء نشود

تازه ترين مقاله ای که ھيلری کلنتن وزير خارجۀ (با داليل باال می توان نتيجه گرفت که تسلط امريکا بر کل آسيا 

نوشته » آسيا برای امريکا چقدر اھميت دارد؟« در نشريۀ فارن پاليسی تحت عنوان ٢٠١١امريکا در ماه اکتوبر 

ـ روابط عميق با کشورھای ٢ـ استحکام اتحاد سياسی، ١: در آسيا اشاره کرده استاست، به شش ھدف مھم امريکا 

 ـ حضور ارتش امريکا به شکل ۵ـ توسعۀ سرمايه گذاری و تجارت، ۴ھای محلی،  ـ رابطه با سازمان٣رو به رشد، 

ی داشت و اين را و ادامۀ تسلط آن بر اروپا به اين عمليات بستگ) »حقوق بشر«و » دموکراسی« ـ توسعۀ ۶وسيع، 

 چون القاعده می توانست عملی سازد و جنگ را با تمسک به القاعده در ئيیفقط با سازمان بی آدرس و نامر

افغانستان با چنين وضعيت و موقعيتی برای سياست جھانی امپرياليزم امريکا در آسيا می . افغانستان ادامه دھد

صادفی نبود و برای آماده نمودن چنين بستری حداقل دو دھه اين کار ھرگز ت. توانست بستر مھمی به حساب آيد

روی آن کار کرده و اين دھۀ سوم ستراتيژيک امريکا بود که افغانستان را به اين آسانی و ارزانی در اختيار خود 

 .گرفت

رد، ديگو افغانستان می توانست به عنوان پُل مھمی ميان پايگاه ھای امريکائی در شرق دور و شرق ميانه قرار گي

بنيادگرائی اسالمی را زير . گارسيا را با ظھران و اروپا وصل کند و جنوب آسيا را با آسيای ميانه متصل سازد

کنترول گيرد؛ چين، ھند و روسيه را نظارت کند؛ بازارھا، مواد خام و مخصوصاً ذخيره ھای بزرگ نفت را از اين 

 تريليون دالری افغانستان را از خود کند؛ ۵٠٠شاند؛ ذخاير طريق زير نظر گيرد؛ ايران را به محاصرۀ کامل بک

ليارد دالری مواد مخدر افغانستان را به دست گيرد و به آزمايش سالح ھای خود بپردازد ي م۴٠٠کنترول سود ساالنۀ

).  فقره سالح امريکا و متحدان اروپائی اش در افغانستان آزمايش و برای فروش آماده شده اند۶۵٠٠تا حال (

ھمچنان امريکا با اشغال افغانستان می توانست در مرکز سالح ھای اتومی آسيا جا بيابد و از اين طريق به کنترول 

امريکا با اين تمسک توانست در آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، . جنوب آسيا و آسيای ميانه بپردازد

االخره برای ناتو در اين جا وظيفه و مسؤوليتی ايجاد نمايد، چون قرغيزستان، پاکستان و بحر ھند نيرو پياده کند و ب

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ديگر ضرورت وجودی پيمان ناتو بنابر عدم موجوديت پيمان ورشو از ميان رفت و 

می از اقتدار با نابودی پيمان ناتو تسلط امريکا بر قارۀ اروپا پايان می يافت و اين برای امريکا در حد باختن بخش مھ

 .جھانی اش بود

آغاز ) ٢٠١١ تا ٢٠٠١(با عمليات يازده سپتمبر و اشغال افغانستان، دھۀ سوم ستراتيژيک امريکا در افغانستان 

القاعده نه تنھا رسماً مسؤوليت اين عمليات را نگرفت بلکه مالمتوکل . تمسک اين اشغال اسامه و القاعده بود. گرديد

مگر . اين حمله را نکوھش کرد» ان. ان. سی« سپتمبر طی مصاحبه ای با تلويزيون ١٢وزير خارجۀ طالبان در 

تقابل امريکا با طالبان و القاعده يکباره در موضع بسياری از افغانھای . امريکا اسامه و القاعده را مسؤول آن دانست

ودی رسميت خود را از عربستان سع. ی به وجود آوردئ درجه ١٨٠تکنوکرات و دولتھای حامی طالبان تغيير 

امارت طالبان پس گرفت، ظاھرشاه خواھان پاکسازی افغانستان از وجود طالبان شد، مشرف که حامی درجه اول 

طالبان بود با اين اخطار وزارت خارجۀ امريکا که اگر حمايت خود را از طالبان نگيرد به عصر حجر فرستاده 

 طالبان دست کشيد بلکه حاضر شد در بخش لوجستيکی حملۀ خواھد شد، نه تنھا ظاھراً از حمايتش نسبت به

حامد کرزی که تالش داشت به سخنگوئی طالبان در سازمان ملل دست . نيروھای امريکائی بر افغانستان کمک کند
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يابد، برای سرنگونی طالبان به ارزگان فرستاده شد و تمام تکنوکراتھای وابسته که تا آنروز مخالف يا موافق طالبان 

 .را گرفتند» مظلوم«بودند يکباره به اشارۀ امريکا، مخالف طالبان شدند و طرف امريکای 

اخطار . اين چرخش نشان می داد که وظايف امارت طالبان به سر رسيده و در آينده بايد به گونۀ ديگری ظھور کند

 با برنامه پيش می رفت که امريکائی ھا به طالبان جھت تحويلی اسامه در حال به سر رسيدن بود و کارھا چنان

دو روز بعد از ( سپتمبر ١٣امريکائی ھا در . گوئی از مدتھا قبل تصميم حملۀ امريکا بر افغانستان گرفته شده بود

اين (با مخابرۀ شورای نظار در تاجيکستان که امرهللا صالح مسؤوليت آن را داشت، تماس گرفتند )  سپتمبر١١حملۀ 

و به ) مسؤوالن شورای نظار تماس را به خاطر رديابی ستينگرھا عنوان می کردندتماس ھميشه برقرار بود و 

ما دوست «: با تيمی به پنجشير آمد و به سران اين جبھه اعالن کرد» سيا«مور أم» گری شرون« سپتمبر ٢۶تاريخ 

ارف سروری  ھزار دالر به پاس اين دوستی به ع۵٠٠و » ھم ھستيم و بايد دشمن مشترک خود را سرنگون کنيم

امريکائی ھا از . ليون دالر ديگر ھم پيشکش نموديبعد که گری با فھيم و داکترعبدهللا ديدار کرد، يک م. تحفه داد

طريق ازبکستان با دوستم، از طريق خليلزاد با اسماعيل خان و از طريق اسالم آباد با کرزی و عبدالحق در تماس 

 دسمبر، ٣٠ طرح امريکا در حمله بر افغانستان موافقت کردند، به تاريخ بعد که سران شورای نظار کامالً با. بودند

مسؤول سيا در (» ھنگ«و » تامی فرانکس«قسيم فھيم و عارف سروری در کنج ميدان ھوائی تاجيکستان با جنرال 

ه دادن اين کار را به خاطر کم اھميت جلو(که انجن طياره روشن بود  درحالی» ٣٧سی ـ«در طيارۀ ) اين مذاکرات

در اين ديدار قرار شد که تيم ھای رھنمای بمباران ھوائی . ، ديدار کردند)فھيم و در کل اين مالقات نموده بودند

. ليون دالر مصرف جبھۀ متحد را بپردازديپيشنھاد شد که امريکا ماھانه ده م» ھنگ«امريکا به افغانستان بيايند و به 

در  - جاسوس سيا در افغانستان است١۴٠٠کسی که حال سر تيم (آمد به افغانستان » گريک«، »گری«بعدھا عوض 

بعد ستيف مسؤول انتلجنس سرويس انگليس نيز به پنجشير رسيد و به اين صورت سران ). - زمان نوشتن کتاب

امريکائی ھا جواب رد » پيشنھاد«شورای نظار در درون روابط و مناسبات استخباراتی چنان گم شدند که به ھيچ 

دھند،  بعضی از اينان که امروز امتيازھای شان را از دست داده، خود را از امريکائی ھا ناراضی نشان می(د ندادن

برھان الدين ربانی که می ). از ياد برده اند که روزی چگونه چکمه ھای امريکائی ھا را با دالرھای شان می ليسيدند

وی در . رسد، با کجدار و مريز به قضايا برخورد می کرددانست با روابط جديد حاکميت کانتينری او به پايان می 

ھای امريکائی ھا به شکلی نارضايتی خود را از قبولی در بست آنان توسط فھيم پنھان »پيشنھاد« روی جلسهاولين 

نمی کرد، اما فھيم، داکترعبدهللا و محمد يونس قانونی شش قاته برای امضای فروش افغانستان به امريکائی ھا بر 

 .ھار سوق قمار ايستاده بودندچ

بعد از تعھد فھيم و سروری، طياره ھای امريکائی مواد خوراکی، پوشاکه، سالح سبک و مھمات را در چند خط 

که امريکائی ھا  که قومندانان جبھه از مقدار مواد خيلی ناراضی بودند، اما با اين حمايت و اين با اين. جبھه ريختند

 شان امارت طالبان را سقوط دھند و بار ديگر آنان بر اريکۀ قدرت سوار شوند روحيۀ تصميم گرفته اند که برای

ضعيف افراد جبھه تا حدی باال رفت که اين را امريکائی ھا خوب می دانستند و در تصميم گيری ھا ضرورت آن را 

 .جداً احساس می کردند

ی در قدم اول اشغال برای انجام اين عمليات به که قومندانان و رھبران شکست خورده و روحيه باختۀ جھاد با اين

کار امريکائی ھا بودند، اما ضرورت پياده نمودن نيرو در اطراف افغانستان ھم وجود داشت و به اين خاطر سه، سه 

ھزار نيرو را در آذربايجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و قرغيزستان مستقر کردند و يک ناوگان دريائی به 
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رھبری عمليات از پايگاه امريکائی در قطر اداره و ھدايت می شد، . جاپان در بحر ھند مستقر گرديدمصرف 

 .پايگاھی که تا امروز در آنجا وجود دارد و ھمچنان نقش ھدايت کننده را در شرق ميانه و جنوب آسيا بازی می کند

 نفری ٣١۶انستان آمدند و بعد تيم االشه  شکن بعد از تعھد فھيم به فرانکس و ھنگ، دو تيم الفای امريکائی به افغ

گروپ ھای الفا در جبل السراج مستقر شدند، . امريکا آماده شد که مسؤوليت رھنمائی بمباران ھا را بر عھده بگيرد

امريکائی ھا به پاس خدمات قلبی بسم هللا خان که (که قومندانی جبھه را بسم هللا خان محمدی به عھده داشت  جائی

عالقۀ فراوان داشت، او را در دولت پوشالی ھميشه بر کرسی » بچه بازی«ھاتی ساده ای است و به محافل فرد د

 .جائی آغاز حملۀ امريکا به افغانستان بوده اين جاب). ھای بلند اقتدار نگه داشته اند

که در » ۵٢بی ـ« جت ھای ٢٠٠١جائی تيم ھای الفا و االشه شکن، اولين بار در شب ھفت اکتوبر  هبعد از جاب

 ٢۵٠و »  آن را بر زمين ماليد۵٢خلق قھرمان ويتنام پوزۀ ب ـ «ليون ھا ليتر خون ريخته بودند و يجنگ ويتنام م

وند ھليکوپتر چنوک آن را سرنگون ساخت، ساعت ھشت و نيم شب از ميدان ھای ھوائی تاجيکستان و ازبکستان فر

و بر شھرھای کابل، قندھار، جالل ) لر از امريکا حق التجاوز گرفتليارد داي م٨ازبکستان از اين بابت (برخاسته 

ای دستگاه ھای رادار و مخابرات طالبان را مورد حمله قرار  آباد، مزار و کندز حمله نمودند و با دقت حيران کننده

شدند تا در برابر  نفر طالب تازه نفس از واليات پکتيا و کنر وارد کابل ۶۶٠٠که چھار روز قبل  اين درحالی. دادند

 ھزار طالب پاکستانی از دير، چترال، واری، چکدره، سوات، باجور و ١٣در اين حال بيش از . حملۀ امريکا بايستند

 تحريک نفاذ شريعت ١٩٩۵که در » آی. اس. آی«يکی از مولوی ھای جاسوس (مومند به دور موالنا صوفی محمد 

رھا » آی. اس. آی«ھای سوات دستگير و بعد از آن از سوی  حين جنگ٢٠٠٩محمدی را ساخت و بعد در جوالی 

جمع شده، به کمک مليشيای سرحدی پاکستان از تورخم گذشتند و بعد از اتراق در کابل به واليات بلخ و ) گرديد

 .کندز اعزام شدند

لبان در شمال بودند، امريکائی ھا خواھان بمباران طا. ھای امريکائی بمباران خود را بی وقفه ادامه دادند» ۵٢بی ـ«

اما فھيم و داکتر عبدهللا کوشش می کردند که اين بمباران در شمال کابل متمرکز گردد تا ھرچه زودتر بر کابل مسلط 

در بمباران ھای بی وقفه و بسيار سنگين طيارات امريکائی گرچه تلفات غير نظامی بسيار کم بود، اما طالبان . شوند

ربانی نيز از امريکائی ھا می خواست که در بمباران از بم ھای کالنتر کار . ختندآمار کالنی را منتشر می سا

 .بگيرند

 نفری امريکا در دامنۀ کوھی در قندھار پياده شدند و جنگ سختی ميان ٢٠٠ اکتوبر دستۀ کماندوئی ٢٠به تاريخ 

ت، اما فعاليت ھای سياسی و گرف که عمليات ھوائی از شمال صورت می با اين. آنان و نيروھای طالبان در گرفت

در اين ھنگام انتخاب دو نفر از سوی امريکائی ھا و . استخباراتی باز ھم از جنوب و پاکستان طرح و ھدايت می شد

سازمان سيای امريکا حامد کرزی را به قندھار و ارزگان . انگليس ھا برای تثبيت حاکميت بعدی در نظر گرفته شد

ليس، قومندان عبدالحق را به ننگرھار و لوگر روان کرد تا با سقوط امارت طالبان، فرستاد و انتلجنس سرويس انگ

که ظاھراً توسط دو تاجر انگليس در  سفر عبدالحق با اين. اين دو خالی قدرت را از نظر افراد شاخص پر سازند

لوی کبير رئيس تنظيميۀ  اکتوبر در ازرۀ لوگر به دست نيروھای مو٢۶پشاور برنامه ريزی شده بود، اما به تاريخ 

مگر حامدکرزی به معيت ھليکوپترھای امريکائی که از . طالبان در شرق افغانستان افتاد و بالوقفه اعدام شد

بلوچستان پاکستان پرواز می کردند، ابتداء به قندھار و بعد به ارزگان برده شد و در حمايت نيروی مسلح جان 

کابل در حملۀ افراد مسلح به منزلش با ھاشم وطنوال وکيل پارلمان به قتل چندی قبل در کارتۀ چھار شھر (محمدخان 
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کرزی بعداً توسط نيروی بزرگ طالبان بر تپه ای محاصره و در جريان درگيری زخم برداشت، . قرار گرفت) رسيد

 .بر به دادش رسيدند و نجاتش دادندمو ن٧ در اما ھمان ھليکوپترھا

نی دستگير و اعدام شد، نمی توان اختالف امريکا و انگليس بر سر مزدوران شان را که عبدالحق چرا به اين آسا اين

چون امريکائی ھا تصميم گرفته بودند که افغانستان را در انحصار کامل خود بگيرند و به اين خاطر . ناديده گرفت

 برخوردار بود، ھراس از نفوذ فردی مثل عبدالحق که در آن وقت نسبت به حامدکرزی از شھرت و اقتدار بيشتری

در آن زمان حاجی قدير برادر عبدالحق با (داشتند و خواستند قبل از شاخ و شانه کشيدن ھای او سر به نيستش کنند 

کرد و امريکائی ھا نمی خواستند که کفۀ  جبھۀ شمال بود و قبالً از پاکستان رانده شده و در ُدبی تجارت و زندگی می

، ورنه از دستگيری و اعدام او با تمام امکاناتی که برای رھائی ) شمال سنگينی کندقدرت در مجموع به نفع جبھۀ

 .که برای نجات حامدکرزی کردند اش در پشاور داشتند، جلوگيری کرده می توانستند، کاری

ين خاطر بمباران قوای ھوائی امريکا آنقدر بی وقفه و سنگين بود که به طالبان امان دفاع از خود را نمی داد و به ا

. مبر از مھمترين خط جنگ در شمالی به دو جھت وردک و لوگر عقب نشستند و بعد کابل را تخليه کردندو ن١٣در 

پيکپ ھای طالبان . اين تخليه با فشارھای بسياری ھمراه بود که از سوی جت ھای امريکائی بر کابل اعمال می شد

تر ھدف ھا از طريق موبايل ھای افغان بيسيم که در کابل گرفتند و بيش در ھر گوشه و کنار مورد حمله قرار می

ً پخش شده بود، نشانی می شد، چيزی اين کمپنی که سھامدار اصلی آن . که اکثر طالبان اين را نمی دانستند وسيعا

جا شده و برای مسؤوالن طالبان  هديکچينی معاون رئيس جمھور امريکا بود، در زمان طالبان در افغانستان جاب

ھای ھمه نشانی شده بود که » جی پی اس«.  ھای موبايل که تا آن وقت در بازارھا يافت نمی شد، توزيع کردسيت

مردم کابل نيز طالبان بازمانده از عقب نشينی . می توانست امريکائی ھا را در رساندن به اھداف شان ياری برسانند

طالبان که دختران کابلی را به زور نکاح کرده بودند، برخی از . را در ھر جائی گير کرده، با بيل و چوب می کشتند

 .جديد شان را نيافته و فرار کردند» عروسان«فرصت انتقال 

 ١٣با عقب نشينی طالبان از کابل و شمالی، نيروھای شورای نظار به سمت کابل حرکت کردند که باالخره در 

ی از افراد خارجی القاعده در وزير اکبرخان، عده ا.  به قومندانی يونس قانونی وارد کابل شدند٢٠٠١مبر نو

شھرنو، کلوله پشته و مناطق ديگر بی خبر مانده بودند که بعد از درگيری ھای مختصر اما خونين يا کشته و يا 

از آن به بعد طالبان ھر روز واليت يا والياتی را از دست . دستگير شدند و بعد ھمه به امريکائی ھا تحويل داده شدند

کابل، رتبۀ » فاتح«بعد از سقوط کابل که به زور تھاجم ھوائی امريکا انجام گرفت، به قسيم فھيم به عنوان . ندمی داد

 وقتی افراد حبيب هللا کلکانی کابل را ١٩٢٩اين بی شباھت به رتبۀ شاه ولی خان نبود که در . داده شد» مارشالی«

اما تفاوت ميان اين دو مارشال . می گفتند» کابل گيرک«ترک کردند، برايش دادند و مردم به رسم مطايبه او را 

حضور نداشت،  جنگ در به صورت مستقيم مسخره در اين بود که در زمان مارشالی شاه ولی خان ھيچ خارجی 

 ھزار نيروی امريکائی آمادۀ حرکت ١١اما در زمان مارشالی فھيم جت ھای امريکائی بر فراز کابل می چرخيدند و 

 . و اشغال افغانستان بودندبه سوی کابل

بر جلسۀ فوری برگزار کردند و قندھار را پايتخت افغانستان اعالن نمودند اما بمباران وم ن١٣رھبری طالبان بعد از 

مبر س د۶ باالخره در روز چنان شدت گرفته بود که حفظ قندھار برای مالعمر ناممکن شده و با تمام سرسختی

 مالھا، شھر قندھار را به مال نقيب هللا تحويل داد و خود بر موترسيکلی سوار و  بعد از مشوره با برخی از٢٠٠١

اسامه با گروھی از ھمراھانش به . ھا بر قندھار يک ھزار طالب به قتل رسيدند در حمالت امريکائی. ناپديد گشت

ربانی که .  معسکر گرفترفت و در آنجا) توره بوره در ولسوالی پچيگرام واليت ننگرھار موقعيت دارد(توره بوره 
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از بدخشان به جبل السراج آمده بود، برای رفتن به کابل بيقرار بود، اما فھيم، داکترعبدهللا و قانونی به نمايندگی از 

فھيم، داکترعبدهللا، قانونی، سروری، انجنير اسحاق، محمود دقيق، قاضی وھاب، قومندان (شورای جبھۀ پنجشير 

به امريکائی ھا تعھد داده بودند که مانع رفتن ربانی به کابل ) منصور و صالح ريگستانیگدا، بسم هللا خان، حفيظ 

خواھند شد، اما باالخره شش روز بعد از سقوط کابل، ربانی به ھمکاری برخی از اعضای اين شورا که با فھيم 

ً به ارگ ) عارف سروری يکی از آنان بود(اختالف نظر داشتند  رفت و به مقرری رؤسا و وارد کابل شد، مستقيما

معينان وزارتخانه ھا پرداخت، مشکلی که تا مدتھا امريکائی ھا، خليلزاد، حامدکرزی و لخضر براھيمی قادر به حل 

  .شدند و پس کردن جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا به گذر از ھفتخوان رستم شباھت يافته بود آن نمی

 .ادامه دارد

 

 


