
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۵ مارچ ٢٠
  

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش بيست و ھشتم
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ود شدند، اما در برابر تھاجم نيروھای امريکائی که آرام آرام در که اکثر والی ھا قدرت مطلق العنان واليت خ با اين

مگر اسماعيل خان که ھنوز . واليات مھم جابجا می شدند، تمکين کرده و نمی خواستند در روياروئی با آنان قرار گيرند

» امير صاحب «وقتی در مراسم تسليم گيری قدرت از راه رسيد، کرزی با آواز بلند او را(خود را امير می خواند 

. پيوسته اعالن می کرد که ضرورت آمدن نيروھای امريکائی به ھرات را نمی بيند) خطاب کرد و به او خوشامد گفت

را در ) تورغندی و اسالم قلعه(وی ھرات را به عنوان جزيرۀ جدا از مرکز نگه داشت و عوايد دو بندر مھم ترانزيتی 

ًعالوتا شعارھای جھادی سر می داد و به رسانه ھای دولتی و . ابل بفرستددست خود گرفت و حاضر نبود تنگه ای به ک

 زمينه را برای رسانه ھا مسألهاين دو . روئيدند، اجازۀ ھيچ انتقادی نمی داد غير دولتی که ھر روز چون قارچ می

ا دستان خود لت و کوب مساعد ساخت تا ھميشه عليه او بنويسند و او بود که يکبار خبرنگاری را در برابر دھھا نفر ب

کرد و به اين خاطر می رفت تا به سمبول جنگساالری و زورگوئی مبدل شود، چون جنگساالران ديگر موش شده و 

کردند که به زودی مردم عليه آنان اعالم جرم  حاضر بودند تا بند بوت امريکائی ھا را بليسند، زيرا به غلط فکر می

 را خواھند خواست و امريکائی ھا نيز آنان را تعقيب و دستگير خواھند کرد، خواھند کرد و تقاص خون شھيدان خود

 . که نه تنھا تا امروز نشد بلکه خود شان به پايگاه مھم اشغال مبدل شدند کاری

وزيرخارجه در (ميرويس صادق پسر اسماعيل خان که جوانک لومپنی بود، به خاطر اقتدار پدرش به جای زلمی رسول 

 ٧٠وانوردی و توريزم مقرر شد که تنھا در قرارداد اجارۀ ھوتل انترکانتيننتال از يک کمپنی امارات وزير ھ) ٢٠١١

 به وسيلۀ نايب زاده يکی از قومندانان ٢٠٠۴ مارچ ٢١اما او يک سال بعد به تاريخ . ھزار دالر در آن وقت رشوه گرفت

ميرويس صادق عزم دستگيری او . اب بود کشته شدخان خر جھادی که قومندان فرقۀ ھرات بود و روابطش با اسماعيل

زاده، زير آتش و گلوله  قرار گرفت و در  را در يکی از جاده ھای شھر ھرات گرفت که با نزديک شدن به منزل نايب

 تن از افراد ۴٠. توانست او را فرار دھد) زاده پايگاه نايب(اسماعيل خان با حملۀ فوری بر فرقۀ ھرات . دم کشته شد

 تسليمی به ۴٠مکثی دستور بريدن سر ھمه را داد و ھر  بی» امير صاحب«ب زاده که به اسماعيل خان تسليم شدند، ناي

 .بھای خون فرزندش در دم قصاص شدند

ظاھرشاه و سردار ولی که ديگر پير و فرتوت شده، اما ھنوز در ميان سران اقوام از نفوذی برخوردار بودند و در 

ًپروسۀ بن ظاھرا او  که تمام افراد اين پروسه به صورت مستقل جاسوسان غرب بودند  در حالی(را با جناحی علم کردند ُ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، چون غربی ھا فکر می کردند که بايد او را وارد )که اگر نام ظاھرشاه می بود يا نمی بود، شامل اين پروسه می شدند

به اين . ی برای مخالفت ھای آينده از ميان بردارند نام او و خاندانش را به عنوان مرجعهاين جريان سازند و برای ھميش

خليلزاد دستور .  او و خانواده اش به افغانستان آورده شدند٢٠٠٢ اپريل ٢خاطر برايش نقش سمبوليکی داده شد و در 

داد که ستارسيرت با اين کفن کش قديم در يک طياره سفر نکند، چون سيرت که به حکم خليلزاد از رسيدن به رياست 

حذف گرديد و عقده داشت، نگرانی داشت که مبادا ظاھرشاه را بدبين اين پروسه ) با چند برابر رأی کرزی(ولت موقت د

ظاھرشاه آمد . ُاين نشان می داد که گرگان فرستاده شده از بن، ميان خود بر سر قدرت چگونه سگ و پشک بودند. سازد

وش ھايش می شنيد، نه حرفش قابل فھم بود و نه ديگر کاری از و با خانواده اش در حالی در ارگ جابجا شد که نه گ

دختران، پسران و . گذاشتند» بابا«خواستند از اين نعش استفاده کنند و بر او نام  امپرياليستھا می. دست او ساخته بود

 حاکميت استبداد نواده ھای او با تيمی از څارنواالن کھنه کار و رشوه خوار، قباله ھای قديمی اين آخرين بازماندۀ

فئودالی نادرخانی را از بکس ھای قديمی کشيدند و دھھا قصر، زمين و ساختمان را نشانی کرده و با تمايلی که کرزی و 

الشخواران ديگر بر قدرت به او داشتند، بار ديگر اين ھمه را که از استخوان و خون مردم افغانستان به دست آورده 

ليون دالر از اين بابت به دست ياوالد و احفاد اين پير ستم و استبداد، چند م. اندندبودند، غصب کرده و به فروش رس

ولی در ارگ مردند و ديگر نامی  و بعد سردار) ٢٠٠٧جنوری (آوردند و به بيرون انتقال دادند تا زمانی که ظاھرشاه 

سر داشت، باری خواست تا در از آنان در ھيچ جائی گرفته نشد و نواسه اش مصطفی ظاھر که ھواھای بسياری در 

او بعد ريش گذاشت و . برابر کرزی خود را در انتخابات رياست جمھوری کانديد کند، اما او را از اين کار باز داشتند

آور و  اصطالحات اسالمی را آموخت و شامل جبھۀ ربانی شد، اما تنبلی ھا، اداھای شھزادگی و حرکات عق

ن جبھه کناره گيرد و به ھمان رياست محيط زيست دل خوش نگه دارد و اين ميراث بلندپروازی ھا باعث شد که از اي

 .دار تاج و تخت باالخره در کارته سه بست نشست و تکيه بر اين رياست ھيچ و پوچ را غنيمت دانست

 بعد از در فردای تشکيل دولت موقت طيف وسيعی از آوارگان افغان از ايران و پاکستان به سوی کشور حرکت کردند و

در آن .  درصد مھاجران افغان به وطن برگشته اند١٠چند ماه کميساريای سازمان ملل در امور پناھندگان اعالن کرد که 

که به زودی افغانستان به گلزار آبادانی  را روزھا مقامات سازمان ملل، امريکائی ھا و اروپائی ھا تبليغات گسترده ای

که در آن زمان در ميان افغان ھا بيشترين » آزادی«و » بی بی سی«راديوھای . تندآسيا مبدل خواھد شد، به راه انداخ

داشتند، وظيفۀ مھم تبليغاتی را بر عھده گرفتند تا ھمه به اين باور برسند که امريکائی ھا و اروپائی ھا،  راشنونده 

ه از غرب برگشته و برخی از آنان باشند و تکنوکرات ھای جاسوسی ک ھا می  بلکه فرشته ھای نجات افغان،اشغالگر نه

در مقامات بلند دولتی قرار گرفته و عده ای برای حرکت به سوی افغانستان تنگ ھا را محکم می بستند، از طريق 

رھائی يافته و افغانھا » قيد پاکستان«دادند که گويا افغانستان ديگر از  رسانه ھای خارجی و داخلی شادی سر می

افغانستان را فراموش «کردند که ديگر امريکا  ًما به چتلی چرب امريکا دست يافته و اميد میمستقي) منظور خود شان(

  !!را تکرار نخواھند کرد» اشتباھات گذشته«امريکائی ھم پيوسته تأکيد می کردند که » دوستان«و » نکند

. را تھاجم و اشغال خواندنددر ميان نيروھای سياسی فقط طالبان و حزب اسالمی تجاوز امريکائی ھا به افغانستان 

کردند که اين بار امپرياليزم امريکا بر آنان  بازماندگان حزب دموکراتيک خلق که سخت يتيم و يسير شده بودند، فکر می

افسران خلقی که بسياری شان ضابط ماشينی بوده و (کاری ندارند » کفايت«حساب خواھد کرد، چون ديگران مثل آنان 

، لذا سر از پا نشناخته در )کردند  غريبی بر شانه بستند، خود را متخصصان نظامی وانمود میبعد رتبه ھای عجيب و

کرزی و خليلزاد که اين ھمه نوکر را نقد يافتند، پيوسته از فراموش . تالش مالقات با امريکائی ھا و اروپائی ھا برآمدند

ز امريکا و انگليس را از دل و جان پذيرفتند و چنان اين جريان نيمه مرده، تجاو. کردند نمودن زخم ھای گذشته ياد می

برخی از آنان چون عبدالکبير .  ايدئولوژئی نداشته اند،را قلقله کردند که گوئی از سال ھا جز اين» جامعۀ جھانی«مقولۀ 
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زير اشغال پرليکا و سليمان اليق چنان در مقوله ھای جامعۀ مدنی، حزب و اتحاديه ھای  رنجبر، نورالحق علومی، ثريا

سوادی ھايش در رد به اصطالح ايدئولوژی مارکسيزم کتابی نوشت و اليق در دفتر  فرو رفتند که رنجبر با تمام بی

» بی. جی. کی«يوناما در برابر جوانک امريکائی به حدی کرنش کرد که گوئی تصميم داشت در ھمان محضر کارت 

که از جنايتکاران و قاتالن دوران امين بود، در برابر سفير يونس فکور . برسد» ای. آی. سی«را پاره و به کارت 

خواند که چرا در برابر آنان جنگيده اند، و نشان داد که او و » احمق«انگليس چنان زانو زد که حتی نياکان خود را 

ن تالش اينا. ھمقطاران حزبی او جز جرثومه ھای کثيف وطنفروشی و ليسيدن بوت اشغالگران ادعای باالتری ندارند

ھای امريکائی ـ اروپائی خدمت  کردند که به ھر طريقی به پارلمان پوشالی راه پيدا کنند و از اين طريق به امپرياليست

تنظيم ھای اتحاد سياف، جمعيت ربانی، وحدت خليلی، وحدت محقق، وحدت اکبری، شورای نظار، حرکت . نمايند

ھا تنظيم خرد و کوچکی که از اين تنظيم ھا   جنبش دوستم و دهمحسنی، نجات مجددی، محاذ گيالنی، اقتدار کاظمی،

زاده شده بودند، ھمگی با يک صدا و از دل و جان اشغال کشور را پذيرفتند و آن را چون موھبت بزرگی استقبال 

 .کردند

بودند، ) مائويست(سازمان ھای چپ يا بازماندگان شعلۀ جاويد که مشھورترين آن ھا ساما، رھائی و حزب کمونيست 

عليه » جنگ خلق«اين تھاجم را اشغال ناميد و شعار ) مائويست(حزب کمونيست . موضعگيری ھای مختلفی داشتند

اشغال را سر داد؛ سازمان رھائی که با ھزار زنجير در پيوند با دونرھا، سفارتخانه ھا و انجوھای امپرياليستی قرار 

ناميد و تالش کرد که برای اشغال، توجيه » مداخله«، اين اشغال را  ھم شرکت کرده بودُاول بنگرفته و در کنفرانس 

گرچه بعدھا زير فشار سازمان ھای انقالبی چپ مجبور شد، حداقل به طور شفاھی اين تجاوز . تئوريک به وجود آورد

ريکا در اسالم آباد را اشغال بنامد، اما از مغازله با اشغالگران دست برنداشت تا جائی که با زلمی خليلزاد و سفارت ام

در رابطه قرار گرفت و چون کمپنی خصوصی به انجوھای معينی اقتداء نمود؛ اعضايش را به کاخ سفيد و کنفرانس 

ھای دولت پوشالی از جمله پيمان ستراتيژيک با امريکا شرکت کرد  ھای بين المللی امپرياليستی فرستاد، در لويه جرگه

يکی .  که بار ديگر بر اشغال افغانستان مھر تأئيد گذاشت، نيز اشتراک نموددوم بن  در کنفرانس٢٠١١و نماينده اش در 

 از اين سازمان بريد، در مخالفت با اين سياست سازمان رھائی ٢٠٠۶از داليلی که سازمان انقالبی افغانستان در 

ان را کشور مستعمره ـ نيمه فئودالی افغانست) ٢٠٠٨مارچ (سازمان انقالبی افغانستان در اولين کنگره اش . افغانستان بود

اعالم » راه محاصرۀ شھرھا از طريق دھات«ارزيابی کرد و راه رھائی مردم افغانستان را در برپائی جنگ خلق و 

  . نمود

گرچه از مدت ھا تشکيالتی زير نام ساما وجود نداشت، اما افراد و شاخه ھای پراکندۀ آن نه تنھا اين تجاوز را اشغال 

بعضی از افراد و اشخاص خارج نشين ساما اين . بلکه با تشکيل احزاب قانونی در برابر آن جبونانه سر خم کردندنگفتند 

ُتجاوز را نيم دلمل محکوم کردند » ادامه دھندگان« كه خود را ٢٠١١بعد تعدادی از آنان با تشكيل كنفرانسي در مي . ُ

نۀ مرکزيت کنونی ساما موضع گيری نمودند و در ھفتم اکتوبر ناميدند اشغال را محكوم كردند، عليه خط تسليم طلبا

 . اعالميۀ مشترک با سازمان انقالبی افغانستان در تقبيح دھمين سال تجاوز امپرياليست ھا صادر کردند٢٠١١

تين جدا از تشکالت نامبرده، بودند افرادی که باسابقه ھا و گذشته ھای متفاوت تشکيالتی، به مثابه فرد از ھمان نخس

روز ھای اشغال افغانستان عليه آن قاطعانه موضع گرفته، راه نجات افغانستان را در ايجاد سه سالح خلق و دامن زدن 

به جنگ توده ئی طوالنی اعالم نمودند، که از بارز ترين نمونه ھای آن می توان از کبير توخی  شاعر و نويسندۀ مبارز 

و سيد حسين موسوی مؤرخ و نويسندۀ مبارز و از اعضای » ساوو«زمان و از اعضای پيشين زندان ديده و مقاوم سا

  »درنگی مختصر بر سياست امپرياليزم امريکا در قبال افغانستان«کبير توخی طی نوشتۀ . رھبری پيشين ساما نام برد
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غال موضع ، به صورت بسيار واضح و روش نه تنھا عليه اش»آزمونی از نو و يا رسالت ديگر«و موسوی  در نوشتۀ 

 .گرفتند، بلکه به ارتباط دفع اشغال نيز بر مبارزۀ مسلحانه و ايجاد سه سالح خلق تأکيد نمودند

کميسيون برگزاری اين لويه . اولين کاری که دولت موقت بايد به سر می رساند، برگزاری لويه جرگۀ اضطراری بود

آغاز کرد که شامل اسماعيل قاسميار، محبوبه  زير نظر دفتر يوناما کار خود را ٢٠٠٢ جون ١٠جرگه به تاريخ 

حقوقمل، پوھاند عبدالعزيز، محمد طاھر بورگی، داکتر سيد محمد موسی توانا، راشد سلجوقی، حميرا نعمتی، فريد 

ی، سيدامين مجاھد، آمر محمدعيسی خان، نجيب هللا صادق مدبر، ثريا ئحميدی، عنايت هللا کمال، ميرمحمدمحفوظ ندا

 محمد قرقين، محمد کاظم آھنگ، اسدهللا ولوالجی، استاد مسعود، عبدالسالم رحيمی، عبدالظاھر جبارخيل و پرليکا، نور

در ميان اين کميسيون از ھر طيف و قماشی حضور داشتند و ھمه برای برگزاری اين پلۀ مھم . شد صبغت هللا سنجر می

ه، اسماعيل قاسميار رئيس، پوھاند عبدالعزيز و محبوبه  نفر٢١در اين کميسيون . تأئيد اشغال افغانستان جانکنی کردند

 .ی و محمد کاظم آھنگ رؤسای کميته ھا تعيين شدندئحقوقمل معاونان، طاھر بورگی، مير محمد محفوظ ندا

افراد شرکت کننده .  شرکت می کنندیه ئقبيلفئودالی است که در آن افراد متنفذ قومی و » جمعشد«ًلويه جرگه اساسا يک 

ًر اساس رأی و انتخاب بلکه بر اساس جرگه ھای کوچک قريه و ولسوالی ھا به اين جلسه می آيند، عموما افرادی نه ب

اند که از درون سنت ھای منحط فئودالی سر بلند کرده و با ھمان تفکر و فرھنگ به اين جرگه و اھداف آن می نگرند و 

به غير از جرگۀ شير سرخ که به . نظر خود را ميزان می کنندفقط قاش پيشانی حاکميت ھا را ديده بر اساس آن رأی و 

، امان هللا خان، نادرخان،  گرفتهخان  شيرعلیاز  ايجاد حاکميت جديدی در افغانستان منجر شد ساير جرگه ھا 

 ًداوودخان و ظاھرخان و باالخره ببرک و نجيب تماما توسط حاکميت ھا تدوير يافت و شرکت کنندگان برای پايداری

خاندان ھا، پابرجائی حاکميت، نفع و فايدۀ فئوداالن و ضرر توده ھای مردم رأی داده اند و به اين صورت اين لويه 

ھائی که بعد از  جرگه. جرگه ھا ھيچ وقت نقش توده گرا نداشته، ابزار مھم بقاء و استقرار حاکميت ھای فئودالی بوده اند

يافت نه تنھا فئودال زده، مذھب و سنت زده بودند بلکه به سخيف ترين وجھی اشغال افغانستان توسط امريکائی ھا تدوير 

 .   در برابر اشغال کشور رقصيدند و تالش کردند که اسارت وطن را به اشغالگران تبريک بگويند

 تا ١٠ نفر آنان را زنان تشکيل می دادند و از تاريخ ١۶٠ نفر شرکت کرده بودند که از جمله ١۶۴٢در اين لويه جرگه 

ليون يلمان ھا خيمه بسيار کالنی به ارزش دو مابرای برگزاری آن ( در پوليتخنيک کابل برگزار گرديد ٢٠٠٢ جون ١۶

ھدف ). دالر ساخته و در پوليتخنيک نصب کردند که تا حال برای برگزاری چنين جلساتی مورد استفاده قرار می گيرد

ی کليدی، تثبيت ساختار دولت جديد و مھمتر از ھمه تأئيد و ضرورت جرگه تعيين رئيس دولت انتقالی، تعيين کرسی ھا

رئيس جرگه قاسميار، معاونان آن سيما سمر و . اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکائی ھا و امپرياليست ھای اروپائی بود

الی، حامد کرزی، برای رياست ادارۀ انتق. اعظم دادفر، منشی ھای آن اسماعيل يون و نعيم مجروح تعيين شده بودند

 . ی و مسعوده جالل کانديد شدندئداکتر مير محمد محفوظ ندا

در قطعنامۀ آن بر تھاجم امريکائی ھا بر .  رأی بردند٨١ی ئ رأی و ندا١٧١ رأی، مسعوده جالل ١٢٩٧حامد کرزی 

اما از ھمان . دادندشرکت کنندگان حرفی از اشغال نزدند و به خفت چنين شرکتی تن . خاک افغانستان صحه گذاشته شد

. اول معلوم بود که کرزی در اين لويه جرگه برنده است چون امريکائی ھا برای شش ماه او را انتخاب نکرده بودند

مسعوده جالل که برای تمثيل دموکراسی امريکائی کانديد شده بود، می دانست که ھرگز به چنين مقامی دست نخواھد 

ن تعيين شد و باالخره در انتخابات رياست جمھوری ھم خود را کانديد کرد که بعد از او بعد از آن وزير امور زنا. يافت

 .ناکامی، نام و نشان او از صفحۀ روزگار خط خورد

تعيين اعضای کميسيون و رھبری لويه جرگۀ اضطراری ھمه زير نظر و ھدايت دفتر يوناما و سفارت امريکا صورت 

يک روز قبل از برگزاری جلسه که ھمه فکر می کردند، جنايتکاران .  داشتگرفت که لخضر براھيمی در رأس آن قرار
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 تن از رھبران جھادی و جمعی از واليان ٢٠جھادی ديگر از صفحۀ روزگار زدوده می شوند، خليلزاد تصميم گرفت تا 

 تنظيمی شان را جنايتکار نيز در اين لويه جرگه شرکت کنند تا ھمه بدانند که اشغالگران امريکائی گاھی مزدوران

قاسميار که جز زانو زدن، کاری از او ساخته نبود، با سر و چشم آن را پذيرفت و به اين صورت . کنند فراموش نمی

در جريان صحبت، محسنی اين . ان جرگه در اختيار جنايتکاران جھادی که در صف اول نشسته بودند، قرار گرفتعن

را ربود و بعد مشتاق را که قسم مرگ او را خورده ) مشتاق( سالگی خواھر شانزده سالۀ قومندانش ۶۵تازی پير که در 

که نام اين نظام چه بايد باشد که به اينصورت آن را بود به وسيلۀ انوری به قتل رساند، از جا برخاست و پرسيد 

تالش ھای گل آقا شيرزوی والی قندھار جھت پس . ناميد و جانيان ديگر نيز آن را تأئيد کردند» جمھوری اسالمی«

کردن پسوند اسالمی در ميان ھياھوی رھبران جھادی و اخوانی گم شد و اين نام برای افغانستان سنگکی گشت که فقط 

در اين ميان فردی که ھويت آن متأسفانه پوشيده ماند، . انقالب خلق می توان آن را از صفحۀ روزگار برای ابد زدودبا 

که اينان به عنوان جنايتکار محاکمه شوند  از جا برخاست و ماھيت جنايتکاران جھادی را توضيح داد و گفت عوض اين

. يگر به جلسه نيامد و خبرنگاران ھم نتوانستند او را پيدا کننداين جا نشسته و بر سرنوشت مردم حرف می زنند، او د

 .اين اولين افشاءگری در مورد جنايتکاران جھادی بود که در آن زمان يخ ضخيمی را شکست

نام مانده بودند، برای پيشبرد مشترک » جامعۀ جھانی«بعد از اشغال افغانستان، مجموعۀ گرگان امپرياليستی که خود را 

به جاپان، تعليم » آر. دی. دی«تعليم و پرورش اردو به امريکا، خلع سالح يا . ارھا را ميان خود تقسيم کردنداشغال، ک

اين جالب بود، زيرا جاپان بی ھيچ نيروئی (لمان، مواد مخدر به انگليس و اصالح محاکم به ايتاليا سپرده شد اپوليس به 

تاليا بزرگترين ناقض قانون و کشور مافيائی در اروپا  است که بايد ظرفيت در افغانستان بايد اين کار را انجام می داد، اي

محاکم و چگونگی قانون سازی را حمايت و نظارت می کرد و انگليس که از کشورھای مخدرزده است بايد در برابر 

ًرسيد بلکه منطقا بايد بدتر ديديم که ھيچ يک از اين کارھا نه تنھا به سر ن. توليد مواد مخدر در افغانستان مبارزه می کرد

،  در ھلمندليسامريکائی ھا که ميدانھای ھوائی بگرام و قندھار را در اختيار گرفته بودند، نيروھای انگ). ھم می شد

 ھا در مزار، فرانسوی ھا در کاپيسا، ايتالوی ھا در شيندند و ھرات، پولندی ھا در غزنی و ديگران در نقاط ديگر لمانا

رھبران شورای نظار که کشور را در . يا خلع سالح قطعات جھادی شروع شد» آر. دی. دی«پروسۀ مستقر شدند و 

. بست فروخته بودند، مخالفت ھای ظاھری خود را با اين خلع سالح نشان دادند، اما خاک پاشی ھای آنان به جائی نرسيد

نترول را از مقابل بر می داشتند، اما آنان ھرگز چون اشغالگران برای استقرار اشغال ابتداء بايد اين قطعات غير قابل ک

بعد از شش سال تالش و مصرف پول ھای کالن، باز ھم اعالن . حاضر نشدند که سالح ھای سبک خود را تحويل دھند

 . گروپ مسلح در افغانستان وجود دارد١٨٠٠شد که 

اين سازمان که با اعتبارترين .  آمد به ميان١٩۴۵ عضو دارد، بعد از جنگ دوم جھانی در جون ١٩٢ملل متحد که 

سازمان جھانی بود، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به ابزاری جھت آقائی اياالت متحده بر جھان مبدل شد و در 

بانکی مون بعد از رسيدن به رياست اين سازمان . افغانستان نيز برای استقرار نيروھای اشغالگر تالش بسياری انجام داد

را از خطر تسخير ) کوريای جنوبی(ه اياالت متحدۀ امريکا عشق می ورزد، چون امريکا کشورش اعالن کرد که ب

. بانکی مون با چنين عشقی تمام امکانات سياسی اين سازمان را در خدمت امريکا و انگليس قرار داد. کمونيزم نجات داد

 دوشادوش سفارت امريکا در کابل برای که در افغانستان تأسيس شده است) نمايندگی خاص ملل متحد(دفتر يوناما 

مور داخلی در أ م١١٠٠مور خارجی و أ م۵۶٠٠باالخره . استقرار نظام پوشالی و دوام اشغال افغانستان جانکنی کرد

ُپروسۀ بن، لويه جرگۀ اضطراری، تسويد قانون اساسی، تدوير . بخش ھای مختلف ملل متحد در افغانستان جابجا شدند

قانون اساسی، تدوير کنفرانس توکيو، لندن و برلين، برگزاری دو بار انتخابات رياست جمھوری و لويه جرگۀ تصويب 

دوبار انتخابات پارلمانی و شوراھای واليتی زير نظر اين دفتر صورت گرفت که در تمام آن ھا سفارت امريکا و دفتر 
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بيشتر . د آيد، اين کارھا را به سر رساندندکه کوچکترين اختالف نظری ميان آن ھا به وجو يوناما متحدانه و بی آن

در ھلمند،  سمايکل و ماروين دو جاسوس انگلي. موران ارشد اين دستگاه در وابستگی با امريکا و انگليس قرار دارندأم

 .موران اين دفتر بودندأًظاھرا م

مور را در دست داشتند، در در اين جريان اکثر قومندانان جمعيت، سياف و شورای نظار که با قطعات جھادی زمام ا

خيرخانه، مکروريان ھا، کارته پروان، قصبه، پشت ميدان ھوائی . شھر کابل به غصب جايدادھای مردم شروع کردند

کابل، سر کوتل، خوشحال خان، دشت برچی، کارته نو و ساحاتی که به مناطق سبز اختصاص يافته بودند، يکسره 

 در اثر تجاوز شوروی، جنگ ھای تنظيمی و امارت طالبی، کابل را ترک کرده ھائی که سال ھا قبل کابلی. غصب شدند

در رأس کارھای اداری (بودند، زمين و خانه ھای شان غصب و ھر غاصب برای خود قبالۀ رسمی و شرعی ساخت 

نی که به کابل برگشتند تا کابليا. ً، ھندوھای کارتۀ پروان تقريبا تمام جايداد خود را باختند)نيز اين جنايتکاران قرار داشتند

افراد حزب اسالمی . زمين و خانۀ شان را دوباره آباد سازند، از سوی اين قومندانان تھديد شدند و عده ای به قتل رسيدند

و قومندانان جنوب، مناطقی در کارتۀ نو، شاه شھيد و پلچرخی را غصب کردند؛ افراد شورای نظار، جمعيت اسالمی و 

بغرا، سرکوتل، کلوله پشته، کارته پروان و بره کی را چپاول کردند؛  اطقی در خيرخانه، خواجهقومندانان شمال من

قومندانان سياف مناطق خوشحال خان، قرغه، دوراھی و چمتله را غصب نمودند و افراد حزب وحدت مناطقی در دشت 

اکثر اينان در . ه قرغ را غصب نمودندبرچی، مھتاب قلعه، پل سوخته، کارته سه، کارته چھار، پل سرخ و دامنه ھای کو

 درصد آبادی ۶٠اين مناطق بستگان جھادی شان را با ساختن خانه ھای بدون نقشه جابجا نمودند و به اين خاطر امروز 

 .ھای کابل بدون نقشه می باشند

 دست داده بودند نيز در کنار اين قومندانان، ورشکستگان دھات که بنابر داليل مختلف امکان زندگی در روستاھا را از

اين تھاجم در شھر کابل نسبت به شھرھای ديگر بيشتر بود و چون دولت پوشالی نه فکری . به شھرھا ھجوم آوردند

برای اين ورشکستگان داشت و نه کفايت آن را، لذا مجبور بودند تا زمين ھای وسيعی را در دامنۀ کوه ھا و حومۀ شھر 

اکثر اين خانه ھا شبانه اعمار می شدند و پوليس با باجگيری از اين .  بسازندتصرف نمايند و برای خود سرپناھی

به زودی گروه ھای مافيای زمين در کنار ده ھا گروه جنايتکار ديگر ساخته . زحمتکشان، پول ھای کالنی به جيب زد

 .ليونی کابل به پنج مليون نفر رسيديشد و در ظرف ھشت سال، شھر يک م

 بی نقشه، جنگساالران صدھا ھوتل، سالون عروسی و بلند منزل در شھر کابل و برخی شھرھای در پھلوی خانه ھای

ديگر برپا کردند که در اکثر آنھا نورم ساختمانی مدرن، پارکينگ، فاضالب، مقاومت در برابر زلزله مدنظر گرفته 

 ھزار جريب رسيد ۴٠ يک ماه به سرعت چپاول زمين ھای مردم و دولتی در سرتاسر افغانستان حداقل در. نشده است

ًدر شمال افغانستان، مخصوصا در واليات بلخ، سرپل . يون و پنجصد ھزار جريب چپاول گرديدلي سال چھار م١٠که در 

و کندز قومندانان ازبک و تاجيک، زمين ھای شخصی پشتون ھا را به زور غصب کرده، بعضی از آنان قباله ھای 

عضی مناطق شمال مالکان اصلی زمينھای غصب شده تا حال روی زمين و ملک خود در ب. جعلی نيز ترتيب نمودند

 .رو خواھند شد هرفته نمی توانند چون در صورت رفتن با مرگ روب

ھرچه تعداد نيروھای . امريکائی ھا به زودی در جھت تسريع مناسبات سرمايه داری و فورموله کردن آن گام ماندند

برای آماده ساختن وضعيت .  می شدند به ھمان اندازه موقعيت شان محکمتر می گشتاشغالگر در افغانستان اضافه

دلخواه به پول و تصاويب خاصی نياز بود اما چون تا ھنوز در افغانستان انارشی کامل حاکم بود و دولت قادر به 

رول خود گرفتند و برای تحکيم کنترول توليد، تجارت و بنادر نبود، لذا امريکا و متحدان ثروتمندش اين روند را در کنت

آن ابتداء به تأسيس انجوھای داخلی و خارجی و نھادھای جامعۀ مدنی که وظيفۀ تئوريزه کردن اصل حاکميت سرمايه 

کميسيون ھای حقوق بشر بايد ايجاد می شد و از آزادی بيان و آزادی رسانه ھا . داری زير اشغال را دارند، اقدام کردند
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برای . در کابل و واليات تأسيس شد» کمک به رسانه ھای افغانستان«ن خاطر چندين دفتر به نام به اي. دفاع می شد

سياست اقتصادی بازار آزاد، کميسيون خصوصی سازی به وجود آمد که از طريق اين کميسيون بخش ھای مھم اقتصاد 

 . آمد ًو بازار رسما در کنترول کمپنی ھای خصوصی در می

مبارزه با «که پای کشورھای مختلف جھان را در افغانستان باز کنند و نشان دھند که در  نامريکائی ھا برای اي

از ھر نظر اجماع فکری وجود دارد و بار مصارف در افغانستان تنھا بر دوش امريکا نيست، تصميم به » تروريزم

 به ميزبانی دولت جاپان و ٢٠٠٢ جنوری ٢١کنفرانس توکيو در . برگزاری کنفرانس کمک پولی به افغانستان را گرفتند

. جمع شد» کمک«ليارد دالر ي م۵.۴ کشور جھان به مدت دو روز برگزار گرديد و ۵٠ملل متحد با حضور نمايندگان 

وارد نوشته ھا گرديد تا اشغال گرگان امپرياليستی زير اين نام » جامعۀ جھانی«بعد از اين کنفرانس آرام آرام مقولۀ 

 .پوشيده بماند

 جمعاوری اين ھمه پول و تبليغات وسيعی که به دنبال آن به راه افتاد، توده ھای ناآگاه و رنج کشيدۀ افغانستان باور اعالن

آنان شروع شده و اين ھمه ثروتمندان جھان، عاشقانه به پای شان پول » بھروزی«و » بازسازی«کردند که روزگار 

ۀ دولت، افراد خاين و جنايتکاری بودند، اما ابتداء از ترس نيروھای که گردانندگان و اعضای بلند رتب با اين. ريزند می

که فيصله شد که اين پول ھا به وسيلۀ خود اين  مگر بعد از آن. کردند که فساد آشکار نداشته باشند امريکائی کوشش می

 گرفته و فساد بی کشورھا در افغانستان به مصرف برسند، ھر يکی از اين کشورھا برای خود انجوھای خاصی در نظر

به زودی حاکمان پوشالی متوجه شدند که کمپنی ھای سرمايه داری از آنان . لگام کمپنی ھای امپرياليستی شروع شد

دونر، کمپنی خصوصی، انجو و ( تر اند، لذا زدوبندھا و تبانی ھا ميان اژدھای چھارگانۀ فساد هيددفاسدتر و گن

 .به ميان آمد) آيسا(گذاريھا  ايهآغاز گرديد و ادارۀ حمايت از سرم)دولت

تئوريسن ھای امپرياليزم که تازه وارد افغانستان شده بودند، تالش کردند که راه ھائی جھت مھار سران جھادی پيدا کنند 

و آنان را در کنار تکنوکراتھای مزدور بنشانند و به اين صورت پايۀ اشغال را بر دو نيروی مالک ارضی و بورژوازی 

ُبرای اين کار بايد قانون اساسی جديدی که در کنفرانس بن مد نظر گرفته شده بود، به تصويب . استوار سازندکمپرادور 

 .رسيد و آنچه دلخواه شان بود در آن قيد می شد می

برای تسويد قانون اساسی، کميسيونی مرکب از نعمت هللا شھرانی، سالم عظيمی، موسی اشعری، موسی معروفی، 

 از ٢٠٠٢ به تاريخ پنجم اکتوبر ړد رحيم شيرزوی، قاسم فاضلی، قاضی مکرمه و قاضی آصفه کاکسرور دانش، محم

معاون » عظيمی«قاسم فاضلی خواھان معاونيت اين کميسيون بود و اعالن کرد که اگر . سوی کرزی تعيين شد

لی معاون شود او به کار حاضر در مقابل عظيمی اعالن کرد که اگر فاض. تواند کميسيون باشد، او در آن کار کرده نمی

گذشتند و او ھم » فاضلی«که نزد امريکائی ھا نازدانه تر بود، در سمتش ماند و از خير » عظيمی«باالخره . نخواھد شد

 .تا آخر به اين کميسيون نيامد

ن ايجاد گشت و اين کميسيون مسودۀ قانون اساسی را زير نظر امريکائی ھا و يوناما نوشت و باالخره کميسيون تدقيق آ

باالخره در تاريخ متذکره لويه .  لويه جرگه آن را به تصويب برساند٢٠٠٣ دسمبر ٢١ دسمبر تا ١۴قرار شد از تاريخ 

جرگه برگزار شد که در آن صبغت هللا مجددی رئيس؛ ميرويس ياسينی، قيام الدين کشاف و صفيه صديقی معاونان و 

 اين اعالميه ١٩در مادۀ ( بر سر مسايل زبان، حمايت از اعالميۀ حقوق بشر منشی ھای لويه جرگه تعيين گرديدند، اما

آمده که ھر انسانی می تواند ھر دينی را که بخواھد انتخاب کند و اما چون دين اسالم مخالف اين آزادی است و ھر که 

، سرود ملی و حکومت رياستی )دين اسالم را رھا کند، مرتد و واجب القتل شناخته می شود، لذا آن را مغاير دين گفتند

خلقی (رھبری جناح مخالف را حفيظ منصور، شيرعلم بھادر . بين شرکت کنندگان لويه جرگه اختالف به ميان آمد

بر عھده داشتند که با تحکم خليلزاد و ) چون وزير خارجه بود در خفا به تحريک می پرداخت(و داکترعبدهللا ) معروف
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با تعيين ده کميته که در رأس اکثر آن ھا جنايتکاران جنگساالر قرار داشتند، به کارش لخضر براھيمی مشکل حل شد و 

امپرياليست ھا برای تصويب اين قانون اساسی .  کرزی آن را توشيح کرد٢٠٠۴ جنوری ٢۶پايان داد و به تاريخ 

 .ودندليون دالر مصرف کردند و راه قانونی دوام اشغال را با آن ھموار نمي م٣۵٠اسارتبار، 

در اين قانون اساسی اقتصاد بازار، احترام به مالكيت خصوصي، آزادی بيان، حمايت از اعالميۀ حقوق بشر، تفکيک 

در کنار خيمۀ لويه جرگه (، برابری زن و مرد و حکومت رياستی از مھمترين مواردی بود که به زور خليلزاد ءاسه قو

أکيد شده بود که تمام قوانين در پرتو دين اسالم به تصويب می رسد و به تصويب رسيد و در آن ت) گليم ھموار کرده بود

سياست اقتصاد بازار، راه را . به اين صورت نقش دين اسالم به عنوان ايدئولوژی فراقانونی مورد قبول قرار گرفت

وکر خاصی حاکميت رياستی قدرت را در دست ن. گذاری ھای امپرياليستی باز کرد ھا و سرمايه برای ورود کمپنی

متمرکز می ساخت و عوض تعيين صدراعظمی که ھر روز جدل ھای پارلمان امکان سقوط آن را مساعد سازد و 

موردی که در قانون اساسی عراق تصويب شد و ماه ھا قادر به تشکيل دولتی نمی (دردسرھای مزمنی به وجود آورد 

 می توانستند بيشترين افراد پارلمان را به خود ، به خصوص که در آن دوران طرفداران جمعيت و شورای نظار)شد

اختصاص دھند، لذا تعيين رئيس جمھور مستقل که به ھيچ مرجعی پاسخگو نباشد برای اشغالگران قرين به صرفه بود و 

امپرياليست ھای امريکائی در کشورھای اشغالی چون کوريای جنوبی، فليپين و تايوان حکومت ھای . به تصويب رسيد

 .گرفتند» مثبت«را حاکم ساختند و نتيجۀ رياستی 

که در رأس قوۀ اجرائيه قرار  در حکومت ھای رياستی قدرت اصلی در دست رئيس جمھور قرار داشته، عالوه به اين

ًرئيس جمھور عموما از طريق رأی مستقيم به قدرت می رسد، اما در . دارد، ھماھنگ کنندۀ سه قوه نيز می باشد

در اين حکومت ھا . رت در دست صدراعظمی است که از طريق پارلمان به قدرت می رسدحکومت ھای صدارتی قد

در اکثر رژيم ھای رياستی . ھر حزبی که بيشترين رأی پارلمان را به دست آورد، صدراعظم را بر می گزيند

وع حکومت اين دو ن. صدراعظم وجود ندارد و معاون رئيس جمھور در روابط ديپلوماتيک حکم صدراعظم را دارد

بورژوائی در زمان گذار از مرحلۀ فئودالی به سرمايه داری در اروپا  شکل گرفتند که نمونه ھای بارز آن انگليس و 

 .فرانسه می باشند

بورژوازی ليبرال جناح بورژوازی . وجود داشت) ليبرال و راديکال(در آن زمان از نظر سياسی دو نوع بورژوازی 

رام از اين مرحله شده، با تصويب قانون اساسی جديد که در آن سه قوه مشخص می گرديد بزرگ بود که خواھان گذار آ

گرديد، چون خود تصميم به چنين سرکوب و  با حفظ مقام سمبوليک شاه، تمام نھادھای سرکوب فئودالی حفظ می

نقالب و نابودی اما بورژوازی راديکال ھمان بورژوازی کوچک بود که خواھان ا. ضرورت به چنان ابزاری داشت

حزب ژيرندون ھا نمايندۀ بورژوازی ) ١٧٨٩(در انقالب کبير فرانسه . ی سيستم فئوداليته با تمام ارکان آن بودئريشه 

پرولتاريا، (بزرگ و حزب ژاکوبن ھا نمايندۀ بورژوازی کوچک بود که باالخره ژاکوبن ھا با رھبری طبقات زحمتکش 

نقالب را در دست گرفتند و با سرنگونی خاندان بوربون ھا و اعدام لوئی شانزده و سکان رھبری ا) دھقانان و اھل کسبه

ماری انتوانت، قدرت را با انتخابات رياست جمھوری به دست آوردند، اما در انگلستان که بورژوازی بزرگ رھبری 

دراعظم و پارلمان قدرت که ص انقالب را در دست داشت، تمام ساختارھای فئودالی از جمله شاه، حفظ گرديد با اين

 .اساسی را تمثيل می کند

 بود، چند ماده در ١٣۴٣ ماده داشت و بخشی از آن کاپی قانون اساسی سال ١۶٢ فصل و ١٢در آخر اين قانون که 

مورد خاين فرتوتی چون ظاھرشاه که در آخر عمر ننگينش با فروش ملکيت ھای مردم افغانستان به دزدی بزرگ 

بابائی که خود، پدر، کاکاھا و پسران کاکايش تا توانستند . ناميده شد» بابای ملت«ًرج گرديد و رسما تاريخی دست زد، د
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اين . را دزديدند، آنان را رعيت ناميدند و استبداد بزرگ تاريخ را بر آنان روا داشتند» فرزندان«ثروت و دارائی اين 

  . ختم دوران حکومت انتقالی برچيده شدموارد به نام احکام انتقالی به تصويب رسيد که با مرگش و

  .ادامه دارد

 

 


