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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۵ مارچ ١١

  تاريخ، نبرد طبقاتی

  ھفتمبخش بيست و 

  تجاوز امريکا بر افغانستان

در قلعۀ . نيروھای جبھۀ متحد به قومندانی دوستم، طالبان را در کندز که شديداً بمباران می شدند، به محاصره کشيدند

عطا محمد نور و محمد محقق، خيل عظيمی نيروھای رشيد دوستم، .  طالب به قتل رسيدند۵٠٠جنگی مزار بيش از 

از جنگجويان طالب را در دھدادی و مکتب سلطان راضيۀ مزار محاصره کردند و باالخره بيش از يازده ھزار 

 طالب اسير را در کانتينرھا انداخته و بعد از ٢٠٠٠نيروھای دوستم . طالب در اين دو واليت کشته و يا اسير شدند

که خون از کانتينرھا  ا را بستند و از چھار سو کانتينرھا را مورد رگبار  قرار دادند، درحالیکه تمام منفذھای ھو آن

برده و ھمه را در چاه ھا انداخته و بعد ) ميان مزار و شبرغان( طالب را به دشت ليلی ٢٠٠٠به ھر سو می جھيد، 

 داد که شبانه اين ھمه جسد را از چاه ھا  به افرادش دستور٢٠٠٩دوستم در (دھھا نارنجک را بر آنان پرتاب نمودند 

دازند تا تالش ھای بعدی نھادھای خارجی و داخلی ينو گورھای دستجمعی دشت ليلی بيرون کشيده، به دريای آمو ب

بيشتر اين اسيران، داوطلبان پاکستانی مالکند دويژن مربوط موالنا ). در پيدا کردن اين اجساد نتيجه نداشته باشد

و گم شدن فرزندان شان روزھا در دير و ) ماه دسمبر(دند که خانواده ھای آنان بعد از ختم جنگ صوفی محمد بو

مالکند مظاھره کرده و می خواستند که خانۀ موالنا صوفی محمد را آتش بزنند و خودش را خاکستر بسازند که باز 

 زندانی ساخت تا از خشم بازماندگان به سر وقتش رسيد و اين موالنای جاسوس و بدنام را ظاھراً » آی. اس. آی«ھم 

او را به پشاور و بعد به اسالم آباد برد، » آی. اس. آی«که  بعد از آن. و خانواده ھای کشته شدگان در امان بماند

 .مدتی بعد رھائی يافت

 که عتيق در اين حال کميته ای متشکل از قومندانان جبھۀ متحد برای تسليمی طالبان در شمال افغانستان تشکيل شد

دستگيری و تسليمی طالبان، مخصوصاً گرفتاری قومندانان آنان سودھای کالنی . هللا بريالی در رأس آن قرار گرفت

 ٢۵٠تنھا برای رھائی مالدادهللا که در بغالن دستگير شد، . به جيب اعضای کميسيون و رئيس آن سرازير کرد

 قومندان فاشيست را تراشيدند و از طريق کابل و قندھار اعضای کميسيون سر و ريش اين. ھزار دالر پرداخته شد

 گرفت ت ھزار دالر رشو١٢۵ھمچنان خليل اندرابی از مال منان و مال شرافت در بغالن . به چمن پاکستان رساندند

 .مگر آنان را رھا نکرد و به امريکائی ھا سپرد
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.  کردند و ميدان ھوائی بگرام را اشغال نمودند در افغانستان نيرو پياده٢٠٠١امريکائی ھا به تاريخ اول دسمبر 

 دسمبر چنان شدت يافت که در ھر دو ۶اين حمله تا . فردای آن بر آخرين سنگر القاعده در توره بوره حمله نمودند

خسارات انسانی و مالی بسياری بر اھالی قريه ھای اين ولسوالی وارد . دقيقه يک راکت کروز بر آن فرود می آمد

شدت بمباران و صدای آن به اندازه ای مھيب بود که .  نفر کشته شدند۵۶در اين ولسوالی » مدو« در قريۀ تنھا. شد

تحقيقات بعدی نشان داد که امريکائی ھا در اين حمله از موشک . در بعضی قريه ھا از گوش مردم خون می چکيد

که زاد و ولد در ميان حيوانات اين منطقه  بر اينبا برد محدود نيز استفاده کردند و به دنبال آن عالوه  ه ئیھای ھست

برخی از نشرات . دئيکاھش يافت، حاصالت زراعی نيز به شدت اُفت نمود و چند بز، چوچۀ ناقص العضو زا

بعد از بمباران امريکائی . انگليسی اعالن کردند که تشعشعات راديو اکتيف نيز در اين منطقه به مشاھده رسيده است

داکتران علت آن را تشعشعات . از واليات جنوبی اطفالی متولد شدند که شباھتی به انسان نداشتندھا در بسياری 

 .راديو اکتيو دانسته اند

که اکثر سران و قومندانان مھم طالبان قادر شدند که به پاکستان فرار کنند، اما در  در جريان اين عمليات با اين

 تن از افراد القاعده دستگير و ھمه به ٧۵٠م و سوم طالبان با  تن از قومندانان دست دو٧٠٠مجموع بيش از 

ً سران شورای . امريکائی ھا تحويل داده شدند چون اختيار افغانستان را آنان داشتند و قومندانان جھادی، مخصوصا

 .نظار مانند پادوان پروپا قرص در خدمت اين اشغال قرار گرفتند

برباد رفتۀ خود را دوباره به جا سازند، با طمطراق و سروصدای بسياری که ظاھراً وجھۀ  امريکائی ھا برای اين

که با زنجير بسته و در طياره با زرق داروی  را در حالی)  نفر که از چھل کشور بودند١۵٠٠باالتر از (اين افراد 

يرۀ گوانتانامو بيحسی بر چوکی ھا نشانده و در زير چوکی برای ھر زندانی تشناب کوچکی تعبيه کرده بودند به جز

اما اکثر سران واقعی طالبان توسط انگليس ھا و پاکستانی ھا با چشمک امريکائی ھا به . در خليج کوبا انتقال دادند

قومندانی زندان گوانتانامو را در آغاز تأسيس جنرال ميلر و . پاکستان برده شدند و از رفتن به گوانتانامو نجات يافتند

زندان گوانتانامو پنج بند دارد که بند پنجم آن بسيار مخوف .  به عھده دارد- نگارش زمان -حال دريادار ھريسون

انسانی شباروزی سربازان  است و افراد خطرناک درجه اول را در آن نگه می دارند که با شکنجه ھای غير

 زندانی شب و روز قفس ھای اين بند ھمه با جالی پوشيده شده که. رو می باشنده  امريکائی روبجنايتکار و آدمکش

که به طالبان و يا القاعده ارتباطی داشته بوده  در ميان اين زندانيان عده ای بی آن. بايد نيش پشه ھا را متحمل شود

در ميان دستگيرشدگان حتی نوجوان سيزده ساله ای ھم به گوانتانامو انتقال داده شده بود (باشند گرفتار و انتقال يافتند 

 را که به دست ئیامريکا با اين برخوردھای سمبوليک، فاشيستی و تحقيرآميز می خواست آبرو). که بعداً رھا گرديد

 .خود ريخته  بود، دوباره اعاده کند و نشان دھد که از حملۀ يازده سپتمبر بسيار خشمگين و عصبانی است

 ليتر خون ٣٢۵۵٠(يدند  نفر به قتل رس۴۶۵٠در طول دوران عمليات امريکائی ھا تا سقوط کامل امارت طالبان 

که درين دوره قومندانان جھادی  درحالی.  درصد اين کشته شدگان جنگجويان القاعده و طالب بودند٩۵که ) ريختند

نيروھای دوستم بيشترين اسرای طالب را قتل عام کردند .  طالب را کشته، زخمی و دستگير کردند١١٠٠٠بيش از 

در (» رفيق دوستم«و در رأس آن » دولت دموکراتيک«ندند که مليشيای و به اين ترتيب بار ديگر به اثبات رسا

حتی از قومندانان جھادی، فاشيست ) عضو بيروی سياسی شد» ءرفقا«آخرين کنگرۀ حزب دموکراتيک به پيشنھاد 

 .نداتر و خونخوارتر

، معينان، واليان، رؤسا و  تن آنان را رھبران، وزيران١٣٧ تن از افراد طالب و القاعده که ٧٣٢امريکائی ھا نام 

ماندند که در صورت » لست سياه شورای امنيت«قومندانان نظامی می ساختند، در لست خاصی جا داده و نام آن را 
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در اين لست . بر رفت و آمد آنان قيد زده شد و دارائی ھای شان در بانکھا منجمد گرديد. شناسائی دستگير گردند

ن رھبر حزب اسالمی، مال ربانی رئيس شورای وزيران، مال محمد حسن معاون مالمحمدعمر رھبر طالبان، گلبدي

شورای وزيران، مالعبيدهللا وزير دفاع، مال فقير احمد وزير امور خارجه، مال عبدالرزاق وزير تجارت، مال 

 احمد جان عبدالواسع معتصم وزير ماليه، مالسيد غياث الدين وزير حج و اوقاف، قاری احمدهللا وزير امنيت، مال

وزير آب و برق، مال محمد عباس وزير صحت عامه، مال عيسی وزير آب و برق، مال هللا داد وزير شھرسازی، 

هللا جمال وزير اطالعات و  قاری دين محمد وزير تحصيالت عالی، مولوی جالل الدين حقانی وزير سرحدات، قدرت

يف منصور وزير زراعت، مولوی مطيع هللا مطيع وزير فرھنگ، مال عبدالرزاق وزير امور داخله، مولوی عبداللط

کار و امور اجتماعی، مال محمد ولی وزير امربالمعروف، مال اميرخان متقی وزير معارف، مال حمدهللا نعمانی 

وزير تحصيالت عالی، مال ترابی وزير عدليه، مال يارمحمد وزير مخابرات، مال نورمحمد ثاقب رئيس ستره 

ن از افراد ارشد امحمد منصور وزير ھوانوردی و مولوی عبدالرقيب تخاری وزير برگشت مھاجراختر  محکمه، مال

از روی اين لست می توان به آسانی حدس .  رئيس، سفير و قومندان شامل گشتند۴٩ والی و ٢٣ معين، ۴٢طالبان با 

ايران و پاکستان مخفی شده، بعد از زد که در جريان اين حمله سران طالب ھمه زنده و آزاد ماندند که برای مدتی در 

 .به فعاليت آغاز کردند) ٢٠٠۴(ظھور دوباره 

 آن در جريان بمباران ٣٠٠٠ ھزار نيروی جنگی و آمادۀ عمل داشت که ١٨ سپتمبر، ١١سازمان القاعده در 

ای پاکستانی  تن آنان توسط نيروھ٧۵٠( تن ديگر به اسارت نيروھای امريکائی درآمدند ١٢٠٠امريکائی ھا کشته و 

نيمی از دستگيرشدگان به گوانتانامو و نيم ديگر به زندانھای مخفی امريکا انتقال ). در خاک آن کشور دستگير شدند

 و ٢٠٠٣ باقيمانده بعد از ١۴٠٠٠بخش بيشتر، . داده شدند که تا حال از سرنوشت اکثر آنان اطالعی در دست نيست

گروپ عمدۀ القاعده که مھمترين و ورزيده ترين جنگجويان . ر رفتنداشغال عراق توسط اردوی امريکا به آن کشو

.  می شدند که وظيفۀ اصلی آن حفظ جان اسامه و دستياران او بود۵۵گرفت، شامل قطعۀ  اين سازمان را در بر می

رخطاب، افراد مھم القاعده طاھر يلداش، ابوحفص، امي. در آن وقت قومندانی اين گردان را ابوخياب بر عھده داشت

ابومصعب الزرقاوی، ابوايوب المصری، ابوعمر البغدادی، محمد صالح، رمزی بن الشبيه، ابوعلی، المجاطی 

ری، ابوھاجر، العتيبی، نبيل صحراوی، حسن يي، يوسف الص) تن کشته شد١۴مھمترين طراح عمليات القاعده که با (

) از طراحان اصلی عمليات القاعده(دهللا خراسانی خطاب، سنان الحارثی، سعودالعتيبی، اسلم اعوان مشھور به عب

ابوحانی، خالد شيخ محمد، علی بن طاھر، ابو محمد المقدتی، شيخ خالد محمد، معروفی، نزار . به قتل رسيده اند... و

الدين، عبدالرحيم الناصری،  طرابلسی، ابو مصعب السوری، ابوالفرج اليبی، عزمی الجيوسی، رضوان عصام

 تن از خطرناکترين آنان ١٢٠ القيزاری، سليمان ابوغيث سخنگوی اسامه، سعدی حمدان دريور اسامه، حنبلی، محمد

 مراکش زندانی گشتند، سه پسر و چند زن اسامه که در ايران ۀ تن در زندان قينطر٧٠٠در سه زندان اردن، بيش از 

 . القاعده بودندز از دستگير شدگانيزندانی بودند و اخيراً رھا شده به امريکا رفتند ن

 سپتمبر توانست تجديد سازمان کند و با تشکيل پنج حوزۀ مجزا که ھر کدام دارای ساختار رھبری ١١القاعده بعد از 

جدا، عمليات مستقل و منابع مالی محلی ھستند، به کار خود ادامه داد که در اجرای عمليات نيازی به دستورگيری از 

 ابوحفص فرمانده ٢٠٠١که در دسمبر  بعد از آن.  آن به چنين دستوری نياز بودکه قبل از مرکز نداشتند، در حالی

 بر سفارتخانه ١٩٩٨نظامی القاعده در حومۀ کابل به قتل رسيد، سيف العادل مصری که طراح عمليات القاعده در 

ه، الظواھری معاون، در آن وقت اسامه رھبر القاعد. ھای امريکا در کينيا و تانزانيا بود، به اين سمت گماشته شد
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حوزه .  بودند۵۵مصطفی احدالحساری مسؤول مالی، ابومحمد المصری مسؤول تبليغاتی و ابوخياب مسؤول قطعۀ 

 : ھای پنجگانۀ عملياتی القاعده اين طور ترتيب يافته بودند

. نظارت می کردشامل پاکستان، ھند و افغانستان که بر فعاليت ھای چھار شبکۀ جھادی : ـ حوزۀ ھند و پاکستان١

به فرماندھی حاجی محمد عمر، » سپاه طالبان منطقۀ وزيرستان«به فرماندھی مولوی مسعود ازھر، » سپاه محمد«

به فرماندھی عبدالرشيد » جماعت اسالمی کشمير«به فرماندھی سيد صالح الدين و » جنبش مبارزين کشميری«

وه حقانی تشکيل نشده بود، لذا در اين حوزه ذکری از تشکالت چون طالبان افغان ظاھراً پاشيده بودند و گر. الترابی

 .زير فرمان القاعده نيامده است

شامل ازبکستان، چچين، گرجستان، جنوب چين و سينکيانگ که در مجموع فرماندھی : ـ حوزۀ منطقۀ آسيای ميانه٢ 

  در درگيری با نيروھای بيت هللا٢٠٠٩ رھبر اصلی القاعده بود که در ١٢اين منطقه بر عھدۀ طاھر يلداش يکی از 

که چه کسی جانشين   توسط طياره ھای بی پيلوت امريکائی به قتل رسيد و اين٢٠١٠ زخم برداشت و بعد در محسود

ً اعالن نکرد که خود » جنبش اسالمی ازبکستان«: اين حوزه بر چھار گروه نظارت داشت. او شد، القاعده رسما

که فرماندھی آن را  ابوالوليد عبدالعزيز الغامدی بر » نيان مجاھدين عرب چچسازم«يلداش رھبری آن را داشت؛ 

در سينکيانگ » جنبش اسالمی اويغورھا«و » بنکيسی گرجستان«در منطقۀ » شبکۀ التوحيد و الجھاد«عھده داشت؛ 

 .چين که رھبری آن را اوجيماندی عباس بر عھده داشت

فرماندھی اين حوزه را سوميرو مشھور به . ماليزيا و فليپين می شدشامل اندونيزيا، : ـ حوزۀ جنوب شرق آسيا٣

به رھبری ذوالمتين مشھور » جماعت اسالمی اندونيزيا«: ذوالقرنين بر عھده داشت و بر پنج گروه نظارت می کرد

 به رھبری جعفر» گروه سرباز جھادی اندونيزيا«به رھبری يزيد صفعت؛ » جماعت اسالمی ماليزيا«به نابغه؛ 

به رھبری اوستا » جبھۀ آزاديبخش اسالمی مورو«به رھبری عبدالرزاق جنجالنی و » جنبش ابوسياف«ابوطالب؛ 

 .ئیفازاريف گوال

ه و لبنان می شد و اين که چه يت، عراق، اردن، تركيمن، كويشامل عربستان، : ج فارسيانه و خلي خاورمۀزـ حو۴

اين حوزه .  کرد، بعد از مرگ عبدالکريم المجاطی معلوم نشد گروه زير نظر اين حوزه فرماندھی می١٠کسی بر 

رات مھمی در ساختار اين حوزه به وجود ييکرد و در ده سال گذشته تغ بيشترين جنگجويان القاعده را رھبری می

» ارتش عدن«به رھبری عيسی السلطان؛ » سازمان سلفيون کويت«؛ » العربةانصار القاعده در جزير«. آمده است

عراق؛ » جماعت توحيد و جھاد«به رھبری محمد ابوغيث؛ » انصار القاعده يمن«بری طارق الفضلی؛ به رھ

به رھبری ابوعبدهللا حسن » ارتش انصارالسنه عراق«به رھبری مال کريکار کردی؛ » جنبش انصاراالسالم«

» اران شرق بزرگجنبش سو«اردنی به رھبری ابو مخجن؛ » عصبه االنصار«؛ »جنبش سلفيۀ اردنی«المحجود؛ 

 .ترکيه به رھبری حبيب آقداش

، لجيمبلمان، فرانسه، انگليس، ھالند، ا( دولت اروپائی ١١شامل شمال افريقا و :  ـ حوزۀ غرب عربی و مديترانه۵

دعوت و کشتار «. کرد  گروه نظارت می١١که بر ) ايتاليا، اسپانيا، الجزاير، تونس، مصر، اردن، مراکش و ليبيا

به » جماعت اسالمی و جھاد مغرب«به رھبری ميلودی زکريا، » سازمان صراط المستقيم مراکش«، »الجزاير

به رھبری داوود مخملی، » جماعت ھجرت و تکفير مراکش«، »جناح سلفيۀ الجھاديه مراکش«رھبری ابوجھاد، 

ر اردن؛ د» خال يا الموت الزرقاوی«، »گروه توحيد و جھاد مصر«، »جماعت اسالمی جنگجويان مراکش«

به رھبری » جماعت اسالمی جنگجويان تونس«به رھبری عبدهللا الصادق؛ » جماعت اسالمی جنگجويان ليبيا«

که بر » سازمان سنت و الجماعه تونس«کرد؛   و ايتاليا نظارت میبلجيمطارق معروفی که بر شعبه ھای خود در 
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در لندن به رھبری » سازمان انصار شريعت«، »جبھۀ اسالمی تونس« و ھالند نظارت می کرد؛ بلجيمشعبه ھای 

به رھبری عمر بکری محمد و سازمان القاعده در موريتانی که بسيار » سازمان المھاجرون«ابوحمزه مصری، 

 .قدرتمند بود

که   سال با اين١٠در اين .  گروه نظامی و جنگجو نظارت پيدا کرد٣۴ سپتمبر بر ١١به اين ترتيب القاعده بعد از 

ھا ضربات کاری خوردند، اما سازمان ھای ديگر القاعده در اين مدت ايجاد گشتند و در کادر  اين سازمانبرخی از 

. راتی به وجود آمده و بيشتر نسل جديد جنگجويان رھبری را در دست گرفته اندييرھبری گروه ھای القاعده نيز تغ

دست دارند و ديگران بايد از رھبران عرب در که رھبری القاعده و تسلط بر آن را اعراب در  آنچه مسلم است اين

 .القاعده پيروی کنند

مبارزه با : امريکائی ھا ظاھراً دنبال نمودن سه ھدف را در افغانستان اعالن کردند(بعد از سقوط امارت طالبی 

ھيمی امريکائی ھا به کمک سازمان ملل که بار ديگر لخضر برا). تروريزم، مبارزه با مواد مخدر و دولت سازی

ن کرد، کنفرانسی را در يي به عنوان نمايندۀ خاص برای افغانستان تع٢٠٠١ اکتوبر ۴را در ) ديپلومات الجزايری(

 نفر از چھار ٣٠اين کنفرانس که در آن حدود . بن تدوير نمود تا سرنوشت دولت آيندۀ افغانستان را مشخص سازد

، روم )ءسحاق گيالنی، ھمايون جرير، تندر و جبار تقواجليل شمس، ا(، قبرس )خاندان پيرگيالنی(پروسۀ پشاور 

و جبھۀ شمال ...) ستار سيرت، داکتر عبدالرحمن، حامد کرزی، زلمی رسول، خانوادۀ ظاھر شاه، مخدوم رھين و(

گرد آمده بودند و عده ای را به عنوان ناظر بر کنفرانس دعوت نموده بودند که بيشتر شان وطنفروشان انجوئی و 

پروسه ھای . مبر آغاز به کار کردو ن٢٧نفرانس در اين ک. ھائی بودند که به غرب چشمک می زدندسازمان 

در . چھارگانه، مخصوصاً روم، پشاور و قبرس از مدتھا تشکيل شده و برای برگزاری اين کنفرانس آماده شده بودند

طريق سيا، انتلجنس سرويس، اطالعات اين پروسه که جاسوسان امريکا، انگليس، ايران و پاکستان جا داشتند و از 

ايران و استخبارات پاکستان حمايت می شدند، بستر اساسی تجاوز بعدی امريکا به افغانستان را مھيا می ساختند، 

ربانی، سياف، فھيم، خليلی، محقق، کاظمی، داکترعبدهللا، دوستم، قانونی، (چيزيکه قبالً سران جبھۀ متحد شمال 

گل » ۵٢بی ـ«اين آمادگی را گرفته و به سوی جت ھای ...)  خان، اکبری، حاجی قدير وسروری، عطا، اسماعيل

تشکيل . نان ھمان ھائی بودند که سالھا آدم کشته، چپاول و جاسوسی کرده بودنديا. افشانده و دست تکان داده بودند

چون . تمثيل نمود» گر استابزار سرکوب يک طبقه به وسيلۀ طبقه دي«دولت با اينان تعريف واقعی دولت را که 

اينان يا نمايندۀ بورژوازی دالل و يا مالک ارضی بودند و بعد از تشکيل دولت در سايۀ اشغالگران امريکائی 

روزگاری بر توده ھای کارگر، دھقان، اھل کسبه و پيشه ور مسلط شد که با اشغالگری سالھای اخير بسيار فرق 

 .داشت و بی سابقه بود

که چندين ناظر و مھمان از  با اين. ن شدندييقانونی و ستار سيرت به عنوان رؤسای اين کنفرانس تعدر آغاز، يونس 

افغانستان و جھان به بن دعوت شده بودند، اما آمنه افضلی، سيد حسين انوری، ھدايت امين ارسال، سيد حامد 

می، مصطفی کاظمی، عزيزهللا گيالنی، رحمت هللا موسی غازی، انجنير عبدالحکيم، ھمايون جرير، عباس کري

لودين، احمد ولی مسعود، عزيزهللا آصف محسنی، پروفيسور محمد اسحاق نادری، محمد ناطقی، عارف نورزی، 

يونس قانونی، داکتر زلمی رسول، ميرويس صادق، داکتر محمد جليل شمس، ستار سيرت، ھمايون تندر، سيما سمر، 

ھمچنان چند شاھد از سوی برخی سازمان . خان ځدران حق رأی داشتندعبدالرحيم وردک، عزيزهللا واصفی و پاچا 

 .ھای سياسی، سازمان ملل متحد و لخضر براھيمی به عنوان نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در آن شرکت داشتند
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با .  داده شدرياست ادارۀ موقت به حامد کرزی. ن شدنديي تن از اعضای کابينه و ستره محکمه تع٣٠در اين جلسه، 

ستار سيرت داماد مولوی عبيدهللا ساپی که با خسر يونس قانونی ( که ابتداء ستار سيرت اکثريت آراء را برد  اين

وی از ازبک ھای سمت شمال است که در زمان ظاھر شاه وزير عدليه بود  .شود قاضی عبدالعظيم جليلی باجه می

رار کردوبه عربستان سعودی رفت بعد از کودتای داوود خانه اش  سرطان داوود از افغانستان ف٢۶بعد از کودتای 

کرد  که بعداز  تقاعد به امريکا رفت، از  مصادره شد در عربستان سعودی ظاھراً به حيث استاد فاکولته کار می

 کرد، در انتخابات اول رياست جمھوری خود را کانديد پروسۀ روم به کنفرانس بن دعوت شد، ادای اخوانيگری می

اما کمتر از نيم درصد رأی آورد و مردم بر ، کرد قرآن به دست تصاويرش را به چاپ رساند و کمپاين می. کرد

تصويرش تف انداختند، چون می دانستند که اين قرآن جز تزوير چيزی نيست و ديده بودند که ھمجنسان جناور او 

در . طن فروختند و به ناموس مردم تجاوز کردندزير شعار ھمين قرآن قتل عام کردند، و) ربانی، گلبدين و سياف(

که امريکا او را به  از اين. آن زمان ميان مردم از بی شخصيتی و حقارت اين جرثومه صحبت ھای بسياری می شد

، اما خليلزاد نمايندۀ امريکا و لخضر براھيمی نمايندۀ ملل )عنوان جاسوس مھم نمی پذيرفت، بسيار عصبانی بود

تا آن زمان برخی از اعضای . نتخاب مخالفت کرده، حامدکرزی را بر اعضای جلسه تحميل نمودندمتحد با اين ا

 . ن نموده بودندييجاسوس خود تع شرکت کننده نمی دانستند که امريکائی ھا قبالً حامد کرزی را به عنوان سر

مر معاون و وزير امور زنان، نات بُن، حامد کرزی رئيس اداره، قسيم فھيم معاون و وزير دفاع، سيما سييدر تع

حاجی محمد محقق معاون و وزير پالن، شاکر کارگر معاون و وزير آب و برق، ھدايت امين ارسال وزير ماليه، 

داکترعبدهللا وزير امور خارجه، يونس قانونی وزير امور داخله، عبدالرحيم کريمی وزير عدليه، داکتر رسول امين 

زير تحصيالت عالی، سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و فرھنگ، داکتر وزير معارف، داکتر شريف فايض و

سھيال صديق وزير صحيه، حاجی عبدالقدير وزير شھرسازی، سيد حسين انوری وزير زراعت، سيد مصطفی 

کاظمی وزير تجارت، مير محمد امين فرھنگ وزير بازسازی، محمد عالم رزم وزير معادن و صنايع، داکتر 

ن، سلطان اھوانوردی، انجنير عبدالرحيم وزير مخابرات، عنايت هللا نظری وزير امور مھاجرعبدالرحمن وزير 

حميد سلطان وزير ترانسپورت، منگل حسين وزير آبياری، عبدالمالک انور وزير انکشاف دھات، عبدالخالق فضل 

عارف  حج و اوقاف، محمدوزير فوايد عامه، عبدهللا وردک وزير شھداء و معلولين، محمد حنيف حنيف بلخی وزير 

وزير کار ) پسر اسماعيل خان(سروری رئيس عمومی امنيت ملی، امان هللا ځدران وزير سرحدات، ميرويس صادق 

 دسمبر ٢٢و امور اجتماعی و محمد عارف نورزی وزير صنايع خفيفه مقرر شدند و قرار شد حامدکرزی به تاريخ 

 .را از ربانی تحويل گيرد» قدرت «٢٠٠١

اھی گذرا به افراد باال، ديده می شود که ھمه جاسوسانی بوده اند که سالھا خون مردم را مکيده و جز چپاول و با نگ

فھيم، قانونی، داکترعبدهللا، محقق، کريمی، حاجی قدير، انوری، کاظمی، انجنير رحيم، . غارت کاری نداشته اند

 جمعيتی، سيافی و گلبدينی؛ شاکر کارگر و عالم ميرويس صادق، نظری، حنيف بلخی و منگل حسين از جنايتکاران

رزم از جنايتکاران دوستمی؛ کرزی، ارسال، فرھنگ، سلطان حميد، رسول امين و شريف فايض از تکنوکرات ھای 

امريکائی؛ خالق فضل و سھيال صديق از دستياران خلقی ـ پرچمی؛ عارف نورزی، سيماسمر، عبدهللا وردک، داکتر 

اينان افرادی بودند که بنابر . پاچاخان ځدران و عبدالمالک انور در ھر قالبی جور می آمدندعبدالرحمن، رھين، 

وقتی نيروھای . ارادۀ امريکائی ھا به اين سمت ھا انتخاب شده و قبالً تعھد فروش افغانستان را امضاء نموده بودند

ی از سوی اينان نشان داده نشد و ھمه يک  به اشغال افغانستان آغاز نمودند، کوچکترين مخالفتيسامريکائی و انگل

 .برابر ورود چکمه پوشان را با اميل گل استقبال کردند
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ما «ی خاصی اعالن کرد که ئلخضر براھيمی که با خليلزاد برای منافع اشغالی امريکا تالش می کرد با ديده درا

برخی . و سياست ھای تجاوزکارانۀ آن بوداما اين صلح فقط به نفع امپرياليزم امريکا » .عدالت را فدای صلح کرديم

از ساده لوحانی که يا ماھيت امپرياليزم را نمی شناختند و يا می شناختند، اما ريگی در کفش داشتند، مردم را در 

، جنگساالران را به »مسؤوليت ھای خود عمل کرده«به » امريکای دموکرات«انتظار نگه داشته که گويا به زودی 

 سر دادند و با دلربائی خاصی از دوستان امريکائی هل کار را نکرد، گ می کشاند اما وقتی اينچھارميخ محکوميت

 .شان انتقاد نمودند

در کنفرانس بُن که به پروسۀ بُن معروف گشت، فيصله شد که ابتداء دولت موقت شش ماھه به رياست حامد کرزی 

وارد افغانستان گردد و امنيت » آيساف«لل به نام  نفری صلح سازمان م٨۵٠٠به ميان آيد و در اين مدت نيروی 

در جرگه رئيس و . در اين شش ماه زمينه برای تدوير لويه جرگۀ اضطراری آماده گردد. شھر کابل را بگيرد

اعضای ادارۀ انتقالی برای يک سال انتخاب و اين اداره کميسيون تسويد قانون اساسی را تشکيل و برای تصويب آن 

ون اساسی را تدوير نمايد و بر اساس قانون اساسی جديد، انتخابات رياست جمھوری، بعد انتخابات لويه جرگۀ قان

. ولسی جرگه، شوراھای واليتی و شوراھای ولسوالی برگزار گردد و به اين صورت اين پروسه به پايان برسد

حقوق بشر، رعايت قانون اساسی ھا، رعايت  عالوتاً در کنفرانس بُن رعايت دموکراسی، آزادی بيان، آزادی رسانه

 به کانگرس امريکا گفت که ٢٠٠٠ جوالی ٣١پيتر تامسون در . بدون فصل مسؤوليت ھای شاه عملی گردد (١٣۴٣

ھا در افغانستان پياده »کمونيست«برای حکومت بعد از طالبان فکر شود و خط مشی دولت ھائی قبل از حاکميت 

) حکومت پوشالی بعد از سقوط امارت طالبان در امريکا ديزاين شده بود تمام خطوط ٢٠٠٠گوئی که در سال . گردد

» قوای ائتالف« زير نام ساما از ورود نيروھای امريکائی و انگلي. و سياست اقتصادی بازار آزاد نيز درج گرديد

ولت جديد در که سران د در حالی.  کشور به افغانستان سرازير شدند، چيزی گفته نشد٢٢ ھزار نفر از ١٨که بعدھا 

 .خفا ورود اين نيروھا را قبول کرده و از آنان استقبال نموده بودند

ن داکتر عبدهللا به عنوان وزير خارجه و يونس قانونی به عنوان وزير داخله، اين تعھد را ييبعد از کنفرانس بُن و تع

ی کامل و بالمانع دارد که در سر آيساف آزاد«: با آيساف به نمايندگی از جنگساالران وطنفروش به امضاء رساندند

اسر خاک افغانستان و ھوای آن حرکت نمايد، با ھر کدام از رھبران سياسی، اجتماعی و دينی که الزم باشد، ارتباط 

برقرار کند، آيساف و افراد کمکی آن تحت کليه شرايط و در تمام اوقات در مقابل ھر نوع جرم و يا خطای قابل 

ر خاک افغانستان انجام گرفته باشد، منحصراً تابع مقامات قضائی ملتھای خود خواھند بود و مجازات که توسط آنان د

آيساف از ھرگونه ماليه و تکس و گمرک معاف . نيت خواھند داشتودر مقابل ھرگونه دستگيری و بازداشت، مص

تان و بار ديگر در کابل به اين صورت می بينيم که سران شورای نظار يکبار در ميدان ھوائی تاجيکس. »می باشد

ً به فروش کشور دست زدند ديده می شود که تفاوتی ميان وطنفروشی کرزی، داکترعبدهللا و ببرک و شاه . رسما

 . شجاع وجود ندارد

 تا مدت ھا گفته می شد که پروسۀ بُن را اشرف غنی احمدزی نوشته، اما بعدھا شخصی به نام وحيدهللا ادعای نوشتن 

نوشته شده، تراوشی از افکار تئوريسن » سيا«گر ھر يکی از اينان کرده باشند، زير نظر سازمان آن را کرد که ا

بعدتر تمام نکات آن در . ھای بورژوائی بوده که چگونگی اشغال افغانستان را توسط امريکائی ھا ترسيم نمودند

نظر ايدئولوژيک، اداری و نظامی قانون اساسی افغانستان درج و به تصويب رسيد و به اين صورت افغانستان از 

 .به اشغال کامل امريکائی ھا درآمد
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 نفری فرانسوی وارد مزار شد و فردای آن نيروھای امريکائی کنترول ميدان ٣٠ گروپ ٢٠٠١ دسمبر ١۴در 

 نفر داخلی و خارجی، در حالی که نيروھای ١۵٠٠ دسمبر در حضور ٢٢بعد در . ھوائی قندھار را در دست گرفتند

در اين جلسه . گرفت» تحويل«را از ربانی » قدرت« امنيت محل برگزاری را بر عھده گرفته بودند، کرزی سليانگ

سفير ھالند به نمايندگی از اتحاديۀ اروپا صحبت کرد و وزير خارجۀ ايران حمايتش را از دولت موقت اعالن نمود و 

 .به زودی تمام کشورھای جھان دولت موقت را به رسميت شناختند

 مليون دالر بر ميدان ھای ھوائی بگرام و قندھار، نيروھای ھوائی و زمينی ٨٠امريکائی ھا بعد از مصرف ابتدائی 

ً در اين دو ميدان جابجا نمودند  ٢٢امريکا زير نام ائتالف بين المللی ضد تروريزم آرام آرام از . خود را عجالتا

بعد از امريکا، انگليس ھا بيشترين نيروی نظامی را وارد .  ھزار نيرو را در افغانستان مستقر ساخت١٨کشور، 

. ليارد دالر می رسيدي م١٠مصرف نيروی ائتالف در افغانستان ساالنه به . افغانستان کردند و در ھلمند جابجا شدند

 ١٣ کشور جھان تشکيل شده بود، با مصرف ساالنۀ  ٣٧ نفر را در بر می گرفت و از ٨۵٠٠اما قوای آيساف  که 

 .ليارد دالر در کابل و شھرھای ديگر افغانستان مستقر شده بودنديم

بعد از اشغال افغانستان، امريکائی ھا تعدادی از قومندانان طالب و القاعده را در افغانستان و پاکستان دستگير کردند 

 از افراد شاخص طالبان مال خيرهللا، مال محمد رسول و مال سلطان. که اکثر آنان معجزه آسا از اين تھلکه بدر رفتند

 نفر می رسيد، در ميان شان افراد ١۵٠٠دستگيرشدگان که تعداد شان به . دستگير و به گوانتانامو انتقال يافتند

 دستگير و بعد از ھفت سال در ٢٠٠٢ ساله نيز در ١٣نوجوانی به نام محمد جواد . نيز وجود داشت» بيگناه«

اين ھمه زندانی گاھی از . ، چيزی گفته نشددان دستگير و چرا رھا شاين که چرا اين نوجو.  رھائی يافت٢٠٠٩

 سپتمبر بسته نشود تا ١١که دوسيۀ  امريکا برای اين. سوی امريکائی ھا محاکمه نشدند و بعدھا اکثر شان رھا شدند

 و مورد  ھزار نفر را به ظن دست داشتن با القاعده دستگير کرد٨٣مدت ھا به گرفتاری ھای خود ادامه داد و 

ً با القاعده رابطه داشتند و ديگران بعد از تحقيق رھا شدند۴٣پرسش قرار داد که فقط   تن در ١٠٠.  تن شان واقعا

 ھزار نفر توسط خود امريکائی ھا صورت گرفت که ٨٣تحقيقات از اين . جريان دستگيری و تحقيق به قتل رسيدند

 اين تحقيقات از لت و کوب تا زير آب نگھداشتن و تھديد به . زندان در داخل افغانستان نگھداری می شدند٣۶در 

سربازان فاشيست امريکائی که با خالکوبی ھای لومپنانه و غرور . تجاوز جنسی وغيره را در بر می گرفت

افسری که . اشغالگرانه به افغان ھا می بينند، ھر شکنجه ای که ياد دارند، در تحقيق از اسرای شان به کار می گيرند

که او را  ز پکتيا و بی ھيچ دليلی دستگير و به زندان بگرام آورده شده بود، بعد از ھر نوع شکنجه، برای اينا

آنان اين دشنام ھا را به زبان دری آموخته (شکنجه روانی داده باشند، ھر لحظه برايش دشنام ھای ناموسی می دادند 

ھمچنان او را باز ھم .  ھمچو دشنام ھائی بسيار حساس اندچون برای شان گفته شده است که افغانھا در برابر) اند

وقتی از زندان رھا شد بخشی از اين شکنجه . شبانه به تحقيق برده با حرکات شنيع، زير فشار روانی قرار می دادند

 .ھا را ترسيده ترسيده افشاء کرد

ت استخبارات پاکستان به سازماندھی بخش اعظمی از سران و قومندانان طالب دوباره به پاکستان رفتند و در حماي

افرادی چون مال متوکل، مال سالم ضعيف، مال حکيم مجاھد، مال ارسال رحمانی، مال خاکسار، . مجدد آغاز کردند

بيشتر اينان در زمان امارت طالبان در روابط . مال راکتی، رئيس بغران و مال جھانگير به امريکائی ھا تسليم شدند

اين شرفباختگان تا حال در . در تماس قرار گرفته بودند» سيا« و از اين طريق با سازمان خارجی کار می کردند

کنند که شايد به زودی بر گوشه ای از قدرت دولت  خدمت امريکا و اشغال قرار دارند و در اين راستا تقال می

 .پوشالی سوار شوند
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 نگذشته بود که زلمی خليلزاد، افغان ـ امريکائی ھنوز چند روزی از اشغال افغانستان و تشکيل دولت موقت پوشالی

که از مديران مھم حزب جمھوريخواه است، به عنوان نمايندۀ خاص رئيس جمھور امريکا وارد افغانستان شد و 

او که يکی از سردمداران مھم . ن گرديدييبعدتر عالوه بر نمايندۀ خاص، سفير امريکا در افغانستان نيز تع

که سال ھا در دفتر مطالعات ستراتيژيک وزارت خارجۀ امريکا به  اب می آيد، عالوه بر اينامپرياليستی به حس

نيز نقش مھمی داشت و برای ستراتيژيست » رند«عنوان ديپلومات و تحليلگر کار کرده است، در موسسۀ تحقيقاتی 

کولن پاول و ديکچينی، ھای امريکائی مشوره می داد و از کسانی است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، با 

خليلزاد در حقيقت رئيس جمھور واقعی و ھمه کارۀ  افغانستان بود که . کوچک را نوشت» پنج اژدھای«دکترين 

 .کرزی بدون اجازه و مشورۀ او صالحيت آب خوردن را نداشت

تنظيمی را نيروھای جبھۀ متحد در شمال و مرکز تمامی قشله ھای عسکری و پوليس را تصاحب شدند  و قطعات 

ً در . در آنھا جابجا نمودند ھر والی در ھر واليت از جمع تنظيمی خود، نيروی مسلح تشکيل داد و کابل عمدتا

که رھبران شورای نظار، وزارت ھای دفاع، خارجه و داخله را در اختيار  با اين. کنترول شورای نظار قرار گرفت

که باری يونس قانونی در مجلسی گفته بود که  کردند تا جائیداشتند، اما خود را صالحيتدار مطلق کشور فکر می 

افسر پنجشيری که در گارد (کرزی چه است و چه صالحيت دارد، اگر ھمين حاال تصميم بگيرم به محی الدين «

اين خبر ھمان لحظه به گوش کرزی رسيد و او که ميخش نزد » تيلفون می زنم که دستان کرزی را ببندد) بود

فھماند که او » قانونی«ه کوبيده شده بود تا مدت ھا اين افسر پنجشيری را عمداً در ارگ نگه داشت و به اربابان پخت

 .حاميانی دارد که نه بر او و نه بر ھمچو افسران پنجشيری رأی می زند

ان نيروھای امريکائی به زودی کنترول ارگ را در دست گرفتند و رفت و آمد افراد نزد کرزی در يد صالحيت آن

که ھر مراجعه کننده ای را  ، عالوه بر اين)مخصوصاً بعد از سفر قندھارش که مورد حمله قرار گرفت(قرار گرفت 

کردند، در مقابل درب دفتر کرزی نيز يک امريکائی قوی ھيکل با تمام تجھيزات پھره  با عسکر و سگ تالشی می

 . می کردندمی داد و در ھر جائی چند باديگارد امريکائی او را محافظت

گل آقا . واليانی که در آن زمان از سوی خليلزاد و کرزی مقرر شدند، تمام شان وابسته به تنظيم ھای جھادی بودند

بدون اسماعيل (شيرزوی، عطا محمد نور، حاجی دين محمد و اسماعيل خان از پر آوازه ترين آنان بودند که ھر يک 

ران تنظيمی، وزارتخانه ھا را به پايگاه ھای نظامی مبدل کرده و تمام وزي. به زودی به پای خليلزاد خم شدند) خان

قرار داشت، بی » محقق«وزارت پالن که در رأس آن . افراد وزارتخانه را از قوم و تنظيم خود مقرر ساختند

ھر جنگساالر و زورمداری که ارگانی را تصرف . شباھت به سنگر حزب وحدت در زمان جنگ ھای کابل نبود

ن شده يييارد افغانی تعلي م١۵.١ که ٢٠٠٢به اين خاطر بودجۀ سال . ه بود، بودجۀ آن را به جيب خود می زدنمود

 .يارد آن از عايد دولت تمويل شده بودلي م٢.٢ليارد آن از کمک اشغالگران و فقط ي م١٢.٩بود، 

رده بود و چون عمليات ھوائی با تمام سرکشی ھای قومندانان، ترس نامرئی از امريکائی ھا در ذھن ھمه خانه ک

ارتش امريکا در زدن طالبان ھمه را ترسانده و می فھميدند که امريکائی ھا برای درازمدت به اينجا آمده اند، لذا 

آنان دستور تقرری ھای کرزی را نمی . تالش داشتند با خليلزاد و سفارت امريکا در تماس نزديک قرار بگيرند

 .يکائی ھا ابتداء در صدد خلع سالح اين گروپ ھا و تشکيل اردوی منظمی برآمدندپذيرفتند و به اين خاطر امر

 در ميدان ھوائی ٢٠٠٢ فبروری ١۴ھنوز مدتی از کار دولت موقت نگذشته بود که يکی از وزيران کابينه به تاريخ 

د از تجاوز شوروی و ی وابسته بود، بعئ به جنبش شعله داکتر عبدالرحمن نورستانی که زمانی. کابل به قتل رسيد

که نظاره گر تمام جنايات مسعود در مقابل مردم، قومندانان ديگر و  تشکيل جبھۀ پنجشير به مسعود پيوست و با اين
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ً افراد سازمان ھای ساما و رھائی  بود، اما ھمچنان وجدانش ) دو سازمان بازمانده از جنبش شعلۀ جاويد(مخصوصا

بعد از تشکيل شورای نظار معاون و مسؤول روابط خارجی آن . اھش گذاشترا در گرو مسعود و اخوانی ھای ھمر

که مادر پنجشيری داشت، آرام ) ١٩٨۴(با ورود داکترعبدهللا به پنجشير . شد و شب و روز برای اين شورا جان کند

قبال داکتر آرام ميان داکتر عبدالرحمن نورستانی و داکترعبدهللا بر سر نزديکی با مسعود اختالف پيدا شد و ا

بعد از سقوط نجيب و جنگ ھای خونبار کابل، داکترعبدهللا توانست نظر مسعود را . عبدالرحمن رو به افول گذاشت

در حضور جمعی از سران و (اخذه ای که مسعود در پنجشير ؤنسبت به داکترعبدالرحمن به کلی دگرگون سازد و م

وی در . سکوت تن داد و ديگر به کابل و پنجشير نيامداز او کرد به خفت ) قومندانان دست اول شورای نظار

مذاکرات بُن به پروسۀ روم پيوست و مورد حمايت امريکائی ھا قرار گرفت و از آن طريق وزير ھوانوردی کابينۀ 

انتقال حجاج در آن سال با امکانات ضعيف اين وزارت، باعث تأخير چند روز در فضای سرد . دولت موقت شد

در اين حالت خبر يافتند که داکتر عبدالرحمن با چند تن . ابل گرديد، لذا حجاج خشمگين گرديده بودندميدان ھوائی ک

ت يکی از جنايتکاران شورای نظار با عبدهللا أدين محمد جر. از ھمراھانش با اختصاص طياره ای، عزم سفر دارد

عبدالرحمن سوار بود، حمله کردند، او را توحيدی دست به تحريک حاجيان در ميدان زده و بر طياره ای که داکتر 

اين کار در حالی . چنان لت و کوب نمودند که بعد از چند لحظه جان داد و جسد او را از طياره به زير انداختند

در چند قدمی طياره ايستاده بودند، اما کوچکترين تالشی جھت رھائی وزير » آيساف«صورت گرفت که محافظان 

ن صورت داکترعبدالرحمن به وسيلۀ چپاولگرانی به قتل رسيد که سال ھا برای شان جانکنی و به اي. کابينه نکردند

کرزی اين قتل را محکوم نمود، اما نه قادر به دستگيری قاتالن او شد و نه امريکائی ھا و . سگ دوی کرده بود

بعد رئيس (ت أدين محمد جر. ندآيساف خود را خاريدند و نه قوم و خانوادۀ او توانستند که طرف قاتالنش چپ ببين

و عبدهللا توحيدی تا حال در کابل زندگی دارند و چرت شان از بابت تقاص خون ) حوادث وزارت داخله شد

  .داکترعبدالرحمن خراب نيست

  .ادامه دارد

 


