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 دوستم، فھيم، قانونی، سياف، گيالنی و دھھا قومندان جنايتکار در اين لويه جرگه نيز جنايتکارانی چون مجددی، ربانی،

جھادی شرکت داشتند که در انتخاب آنان توده ھای مردم مثل ھميشه نقشی نداشته، دفتر يوناما و کميسيونی که از اين 

 .طريق انتخاب شده بود نقش اصلی را بازی کردند

کسانی که در صف اول «: رگه شرکت کرده بود، بر خاست و گفتدر روز اول جلسه، ماللی جويا که از فراه در اين ج

اما سخنان او با خشم » ، آزموده را آزمودن خطاست...جلسه نشسته اند بايد در محاکم ملی و بين المللی محاکمه شوند

ز مجددی که با عصبيت و پيوسته ا. رو شده جنايتکاران جھادی که اکثريت لويه جرگه را تشکيل می دادند، روب

نيروھای امنيتی می خواست که او را از خيمۀ لويه جرگه خارج سازند و سياف برای آرامش شرکت کنندگان برخاست 

و چند جمله در وصف جھاد خود گفت، اما در اوج خشم مجددی، زلمی خليلزاد برايش زنگ زد که با ماللی جويا 

مۀ حاضران و کسانی که اين جريان را از تلويزيون در ھمان لحظه حالت مجددی تغيير کرد، ھ. برخوردی نداشته باشد

بعد از آن مسؤوليت . ُدستور آرامش را صادر کرده است، لذا ھمه چپ شدند» ارباب خليلزاد«می ديدند، متوجه شدند که 

کلسی امنيتی ماللی جويا را نيروھای ناتو گرفتند و در مھمانخانۀ سازمان ملل برايش جا دادند و او را چون شمشير دامو

اين اولين اقدام اشغالگران برای . خواستند ھرچه بيشتر تابع شوند، نگه داشتند بر فرق جنگساالرانی که غربی ھا می

امريکائی ھا نا نوشته ابالغ کردند که . حمايت از کسی بود که شعار ضد جنگساالری، اما نه ضد امريکائی سر می داد

 .جوياھائی عليه شان استعمال خواھند شد نند، چنين ماللیاگر يک بند انگشت از تابعيت آنان سرپيچی ک

رسانه ھای غربی ھزاران کلمه در اين مورد تبليغ کردند و به زودی از . سخنان ماللی جويا چون بمی در تمام دنيا ترکيد

که  ز آنبعد ا. سوی آنان مدال باران شد و در روز آخر، مدال لويه جرگه را از دست کرزی گرفت و به گردن آويخت

در مغازله با اشغالگران قرار گرفت و مدال ھای سردمداران امپرياليستی را به گردن آويخت و بر درد و خون مردم 

افغانستان که توسط نيروھای اشغالگر ريخته می شد، پا گذاشت؛ دست را در دستان وزرای دفاع، گورنرھا و شاروال 

کنند، گذاشت؛ نشرات اشغالگران امريکائی  تکش افغان را صادر میھای اين کشورھا که فرمان بربادی توده ھای زحم

متوجه « زن برتر جھان انتخاب کردند و بعد او خطاب به دوستان غربی اش دوستانه فرمايش داد که ١٠٠او را از جملۀ 

بی او را ديگر برای مردم افغانستان اھميتی پيدا نکرد و فقط نشرات غر» وليت ھای شان در افغانستان باشندؤمس

  . گھگاھی علم کرده که اين کار شان ھنوز ھم ادامه دارد
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داشت » نسرين معروفی« در برلين با خانم استقالل طلب ٢٠٠٨در مصاحبه ای که خانم جويا در حاشيۀ فلمش در سال 

ت ھای در حالی که ما بسيار شخصي«:  از امريکا گفتهرو شد، ضمن گله و با پرسش ھای اعتراضی خانم معروفی روب

دموکرات در افغانستان داريم که اگر آن ھا را به قدرت بياورند می توانند گام ھای مثبتی را به خاطر آيندۀ افغانستان به 

) ا.ا.امپرياليست ھای خونخوارـ س(جنايتکاران شايد جامعۀ جھانی ... خاطر آوردن ارزش ھائی مثل دموکراسی بگذارند

ًين شرايط مثال نيروھای خارجی از افغانستان برآيند، طبعا جنگ داخلی شروع می اگر در ا... را يک مدتی فريب دھند ً

لمان يا کشورھائی که مربوط به ناتو می شوند اًخواھند به مردم افغانستان صادق باشند، مثال  ًاگر اينھا واقعا می... شود

نند، نيروھای دموکراتيک، شخصيت ھای بايد اين سياست را تغيير بدھند، سياست مستقالنه را در افغانستان پياده ک

راه حل اين نيست ... دموکرات و ملی و سازمان ھای دموکراتيک را بايد اينھا تقويت کنند ھم از لحاظ معنوی و ھم مادی

امپرياليست (ما درين شرايط به ھمکاری جامعۀ جھانی ... ًکه تمام نيروھای خارجی بايد فعال از افغانستان اخراج شوند

جامعۀ جھانی با ملل متحد فشار آورند به کشورھائی که از اين شرايط سوءاستفاده ... نياز داريم) ا.ا.نخوارـ سھای خو

 » .کنند، مثل ايران، پاکستان و روسيه می

بعد از آنکه گل زمان آھنگی در وصف رشيد دوستم خواند، آھنگی را که در وصف ماللی جويا خوانده بود به رسم 

 زن برتر نشرات ١٠٠ گل زمان مسترد کرد، اما ھرگز مدال ھای غربی و پول ھای آن و انتخاب در اعتراض دوباره به

به اين خاطر دوستم ستيزی و گل . را پس نداد و چون مردمک چشم نگه داشت) مجلۀ فارن پاليسی امريکائی(غربی 

 .زمان جنگی او برای کسی چون کاه اھميت پيدا نکرد

ُافغانستان، در کنفرانس بن به تصويب رسيد که ابتداء مشکل سرک، بعد برق و بعدتر پروسۀ به اصطالح بازسازی 

 کيلومتری کابل ـ قندھار بود که با ۵٢۵اولين سرکی که بنابر اين فيصله بازسازی شد، شاھراه . پرابلم آب حل گردد

 اين جاده که با عجلۀ بسياری کار. ُ مليون دالر امريکا، جاپان و عربستان سعودی توسط کمپنی ترکی ساخته شد٣۵٠

 قانون اساسی توسط خليلزاد، کرزی و عده ای از ۀ در جريان تدوير لويه جرگ٢٠٠٣ دسمبر ١٣پيش رفت، به تاريخ 

جنايتکاران شرکت کننده در لويه جرگه افتتاح شد و رسانه ھای غربی بر آن بسيار نوشتند و گفتند و آن را نقطۀ عطف 

در افغانستان تبليغ کردند و به اين صورت اميدواری افراد ساده لوحی که درکی از تھاجم و » جامعۀ جھانی» «ِخدمت«

اما به زودی دريافتند که اين بازسازی جز تمسک . اشغال امپرياليستی نداشتند، در مورد بازسازی افغانستان باال رفت

پاول ثروت ھای طبيعی و دوام اشغال ، چ»کمکی«مقامات اشغالگر و کمپنی ھای امپرياليستی برای غارت پول ھای 

 سال تھاجم و اشغال با سيمای شھر کابل به روشنی می توان آن را محک ١٠ که  بعد از یچيز ديگری نبوده، بازسازي

 .زد

بعد از تصويب قانون اساسی، راه کمپنی ھا و انجوھای خارجی با سياست اقتصاد بازار سرمايه داری برای چاپيدن 

لمانی ايجاد و در کنار آن ابه کوشش اشغالگران » آيسا«ادارۀ حمايت از سرمايه گذاری يا .  گرديدافغانستان بازتر

»USAID «)قرار دارد نيز در » سيا«که در پس پشت آن سازمان ) المللی کمک ھای انکشافی اياالت متحده  بينۀادار

نيز از سوی دولت امريکا در کابل » نجنيرنگکورپس آف ا«ادارۀ ديگری به نام . تقويت اقتصاد بازار دست به کار شد

بخش اعظم . ھا را برعھده گرفت»تی. آر. پی«تأسيس گرديد که پروژه ھای پايگاه سازی بزرگ و ھمکاری و ھدايت 

شد، از طريق اين اداره به مصرف رسيده که » چنده«لياردھا دالری که در کنفرانس ھای بين المللی برای افغانستان يم

. يکائی ھا و متحدان خونريز آن ھا با چنين دستگاه ھای چپاولگری به فساد ھمگانی خود اعتراف می کنندحال خود امر

ً ھزار نيروی مسلح دارد و عمدتا از قاتالن و لومپن ھای ٣٠در بخش امنيتی که در جھان » بلک واتر«کمپنی امريکائی 

د موترھای زرھی و کارھای ساختمانی را اجاره می که قراردا» کمپ ايگرز«امريکائی و غير امريکائی تشکيل شده؛ 

که بيشترين کارھای ساختمانی و سرک سازی را » لويس برجر«گيرد و بعد بر کمپنی ھای ديگر به فروش می رساند؛ 
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ستريت «اجاره می گيرد، يکی از فاسدترين کمپنی ھای امريکائی است که به سران دولت امريکا ھم نزديک می باشد؛ 

امريکائی که کارھای سرک » کتل«سسۀ ؤکارھای ساختمانی، سرک سازی و انتقاالت را برعھده دارد، مکه » گروپ

ُسازی را اجاره می کند و قراردادھايش را بر کمپنی ھای ترکی به فروش می رساند؛ ھمه و ھمه از ادارات غارتگری 

ِفدکس«ًعالوتا . اند که جز چپاولگری در افغانستان کاری ندارند بيرينگ «کارھای پستی را عھده دار است، که » ِ

که قراردادھای کمپنی ھای امريکائی را در افغانستان سازمان می دھد، انستيتوت ملی دموکراسی امريکا که در » پاينت

ملک ستيز، داکتر رنگين سپنتا، داکتر اکبر (تئوريزه کردن افکار بورژوائی و تقويت نھادھای جامعۀ مدنی فعال است 

م رحيمی، نجيب هللا منلی، دای فوالدی، اعظم دادفر، امين فرھنگ، اکرمی، داوود سلطانزوی، عباس نويان، اکبر، سال

محسنی، نورالحق علومی، ميراحمد جوينده، عزيز رويش، مراديان، ثريا پرليکا، صبغت هللا سنجر  حنيف اتمر، سعد

پيشبرد پروژه ھای امريکائی را » سم ون« امريکائی ، ادارۀ)کسانی اند که درين تئوريزه کردن نقش مھمی دارند... و

به کارھای ساختمانی مصروف است، شرکت سوپريم که کار اکماالت » سوپر«در افغانستان سازمان می دھد و کمپنی 

 ۴۵لمانی است، در حال حاضر در ميدان ھوائی کابل الوجستيکی ناتو را به عھده دارد و مربوط به يک امريکائی ـ 

 کارمند از کشورھای نيپال، ھند و سريالنکا را استخدام نموده است ـ اين شرکت به دولت افغانستان ۵٠٠٠رد و طياره دا

 . ھمه برای چپاول افغانستان و ادامۀ اشغال تالش دارند... ماليه نمی پردازد ـ و

پائی ھا ھدايت و رھبری بانک جھانی، بانک انکشاف آسيائی و صندوق وجھی بين المللی که توسط امريکائی ھا و ارو

، ) تغيير نام نموده استGIZًاخيرا بنابر داليلی به  (GTZسسۀ جرمنی ؤ، مDEFIDسسۀ انگليسی ؤشوند؛ م می

ِسسۀ تف يا ايشيا فاونديشن، کمپنی چينی ؤ، مNCRسسۀ نارويژی ؤ، مSDCسسۀ سويسی ؤ، مDCAسسۀ دنمارکی ؤم

MCCلمانی اسسۀ ؤ، مرکز فرھنگی فرانسه، مFES ، سسۀ ديگر خارجی به ؤلمان، جايکای جاپان و ده ھا ماميديوتيک

زودی در افغانستان استقرار يافتند و ھر يک در بخشی شروع به کار کرده و مانند ابزارھای مھم سرمايه داری برای 

 .تسلط کامل نيروھای نظامی بر افغانستان به اين پروسه کمک کردند

ر افغانستان صدھا خبرنگار، سرمايه گذار، کارشناس، اقتصاددان، قراردادی، با استقرار نيروھای مھاجم اشغالگر د

را دزديده و به کشورھای » کمکی«ليونھا دالر از پولھای يمشاور و محقق خارجی به سوی افغانستان ھجوم آوردند و م

سی به فند و وند را ی کوشش کردند با استخدام خارجی ھا دسترئسسات رسانه ؤبسياری از انجوھا و م. خود برگشتند

بيشتر سازند، جريانی که تا حال ادامه دارد و در پس پشت بسياری از اين چپاولگری ھا، دست کمپنی ھای قدرتمند 

اين وضعيت روشن ساخت که تئوری ھای کارل مارکس در مورد غارتگری ھای سرمايه چقدر . امريکائی قرار دارد

ی ندارد و بدون چنين مشخصاتی نمی توان نام آن را نظام سرمايه داری دقيق بوده، نظامی که جز توطئه و غارت کار

 .گذاشت

 درصد ديگر توسط دونرھا، سران انجوھا، سران ٨٠ درصد پول ھای کنفرانس توکيو به بازسازی رسيد و ٢٠کمتر از 

يدی گذاشته به اين صورت برای پول جديد بايد کنفرانس جد. کمپنی ھای خصوصی و سران دولت پوشالی دزدی شد

 مارچ ٣١کننده در » کمک«ھای  کنفرانس بعدی در برلين با شرکت اعضای دولت پوشالی و نمايندگان کشور. شد می

» بازسازی«ھای  ليارد دالر در سه سال برای پيشبرد برنامه ي م٨در اين کنفرانس پرداخت .  برگزار گرديد٢٠٠۴

که اين مقدار  با اين. ليارد دالر برای سه سال شده بودي م١٢خواستار دولت پوشالی در اين کنفرانس . افغانستان تعھد شد

پذيرفته نشد، اما تعداد شرکت کنندگان و پول ھائی که تعھد شد، نشان داد که افغانستان باز ھم در کانون و محراق توجه 

 .اشغالگران قرار دارد

ھمچنان دولت تعھد نمود که . ريق آن به مصرف برسد ھا از ط در اين کنفرانس، دولت پوشالی تأکيد داشت که بيشتر پول

انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی را برگزار کند و تأکيد شد که دولت برای ايجاد ادارۀ عاری از فساد، تقويت بخش 
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ُھای اجتماعی، بازسازی، مبارزه با توليد و صدور مواد مخدر و اجرای کامل موافقتنامۀ بن  خصوصی، مشارکت گروه 

در کنفرانس متذکره تأکيد شد تا بيشتر به سرک سازی، تأمين انرژی و بھبود وضعيت صحت و درمان . تالش می نمايد

 .که اين تعھدات چقدر عملی شد و آيا دولت مزدور چنين صالحيتی داشت، برای ھمه روشن بود اين. توجه گردد

 پرداختند و تا ءمنافع امپرياليست ھا آرام آرام به تجديد قوااکثر سران طالب که به پاکستان گريخته بودند، به خاطر تأمين 

رھبری طالبان که مزۀ قدرت و لذت ثروت را چشيده بودند به ھر .  سروصدای چندانی از آنان شنيده نمی شد٢٠٠۴

و » یآ. اس. آی«قيمتی حاضر بودند که بار ديگر به اين قدرت دست يابند و برای اين کار حاضر بودند که در برابر 

کنند، اما آنان طالبانی را  نيروھای پاکستانی مدعی بودند که طالبان را دستگير می. استخبارات سعودی زانو بزنند

دستگير می کردند که اشتھای شرکت در جنگ را نداشتند؛ مال ترابی و مال محمد غوث به اين خاطر در پاکستان 

حل اختفای مال خيرهللا و مال نيازی در چمن حمله بردند که مال  بر م٢٠٠٣نيروھای پاکستانی در اواخر . دستگير شدند

نيازی بعد از فرار از سوی مالعمر به عنوان قومندان شاھراه کابل ـ  مال(کرد » فرار«خيرهللا دستگير و مال نيازی 

اما . ويل داده شدنددر اين مدت افرادی از القاعده در سرتاسر پاکستان دستگير و به امريکائی ھا تح). قندھار تعيين شد

. اس. آی«مال برادر و مال متقی که در درۀ آدم خيل پاکستان جابجا و کار عمليات نظامی و تبليغاتی را به کمک مستقيم 

رھبری و کنترول می کردند و بعد شورای رھبری طالبان در پشتون آباد کويته ساخته شد، از حملۀ نيروھای » آی

 .پاکستانی در امان بودند

گران امريکائی به صورت مخفيانه با پاکستانی ھا برای ظھور دوبارۀ طالبان تالش ھای بسياری کردند و به اشغال

ًمخصوصا افراد (که اين فعاليت ھا از انظار عمومی پنھان بماند، افراد متقاعد شبکه ھای استخباراتی پاکستان  خاطری

که بعدھا زير رھبری جنرال حميدگل يکی از مزدوران ) »او. آی. اف«و » بی. آی«، »آی. اس. آی«متقاعد شبکه ھای 

اين افراد از گذشته ھا در امور سياسی و نظامی . فکری ضياءالحق متشکل شدند، رھبری اين جنگ را بر عھده گرفتند

  . افغانستان وارد بودند و ھم از جريانات مزدور اسالمی در دو سوی سرحد شناخت کامل داشتند

انديشيدند، چنانچه با تمسک تعقيب القاعده به اين منطقۀ مھم و  س ھا که به اشغال افغانستان میامريکائی ھا و انگلي

امريکائی ھا بعد از اشغال . سودآور پا ماندند، تمسک روياروئی با طالبان را برای استقرار دايمی شان به کار گرفتند

داشته باشد، نيروھای آنان نيز حضور خواھند داشت و افغانستان گفته بودند که تا زمانی تروريزم در اين منطقه وجود 

به اين صورت امريکائی ھا بايد تعيين کنند که تا چه زمانی به جنگ در برابر طالبان و اشغال خود ادامه دھند و در 

تقيم صورتی بخواھند اين ضرورت را تا نامحدود ادامه خواھند داد و اين را با تقويت طالبان به صورت مستقيم و غيرمس

 .می توانند ادامه دھند، کاری که در اين ده سال انجام گرفته و تا حال ادامه دارد

ليارد تنی نفت ي م١۵جمھوريخواھان امريکا که اشتھای سيری ناپذير بلعيدن نفت جھان را دارند، اين بار بايد ذخيرۀ 

ًعراق را چش می کردند و به اين خاطر قبال در جريان حملۀ عراق به کويت  اين زمينه چيده شده بود، اما اشغالگران ُ

باالخره با اين . امريکائی چپ و راست صدام حسين را به خاطر توليد سالح ھای کشتار جمعی محکوم می کردند

 از ٢٠٠۴صدام را در دسمبر .  ھزار نيرو عراق را اشغال نمودند١۵٣ با ٢٠٠٣تمسک که ھرگز به اثبات نرسيد، در 

 به اشد مجازات محکوم و سه ماه بعد در بغداد به دار ٢٠٠۶و بعد از يک محاکمۀ فرمايشی در سوراخی بيرون کشيدند 

اشغال عراق تا . تجاوز امريکا به عراق آغاز جنگ نيروھای حزب بعث و القاعده در برابر اين اشغال بود. آويختند

از مزدوران امريکائی ھراس داشتند بسياری . حدی بر جلوگيری گسترش نيروھای امريکائی در افغانستان اثر گذاشت

که امريکا در عراق  ش نسبت به افغانستان بکاھد اما اين کار ھرگز صورت نگرفت و با اينھ از توجکه مبادا امريکا

 .درگير جنگ شديدی ماند، مگر در افغانستان به گسترش جنگ و آوردن نيروی جديد ادامه داد
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 ھزار نفری برای افغانستان در نظر گرفته ٣۵ ھزار نفری و پوليس ٧٠ی ُامريکائی ھا در کنفرانس بن اردوی پوشال

 ھزار ٨ ھزار ميل سالح خفيف و ٢۴تا آن زمان . ، در اين تعداد تجديدنظر کردند٢٠٠۴بودند، اما با آغاز جنگ در 

ھا تصميم گرفتند امريکائی . ميل سالح ثقيل از گروه ھا و قطعات تنظيمی جمعاوری شده و در ريشخور گدام شده بودند

افسران . تا تمام افراد قطعات تنظيمی و افسران خلقی ـ پرچمی را از کار برکنار و به جای آنان افراد جديدی مقرر دارند

.  بار تظاھرات کردند که باالخره تقاعد آنان پذيرفته شد۶٢ بيش از ٢٠٠۵ و ٢٠٠۴ھای  تنقيص شده در طول سال

 .ناميدند» پوليس ملی«و پوليس جديد را » وی ملیارد«امريکائی ھا اردوی جديد را 

که رھبری اکثر قطعات عسکری در دست جنگساالران بود، اما در موقع تحويلی سالح، قومندانان آنان کوشش  با اين

کردند که سالح ھای اصلی خود را تحويل ندھند، به اين خاطر ھزاران ميل سالح سبک و نيمه سبک نزد شان باقی 

سران شورای نظار که ديگر غرق در چور، چپاول و . ين اسلحۀ ثقيل در پنجشير بود که به کابل انتقال يافتبيشتر. ماند

سود، و در مغازله با تجاوزگران امريکائی سر از پا نمی شناختند، ھيچ واکنشی از خود نشان نداده، قطارھای اردو، اين 

 .بل انتقال دادندھای دوردست پنجشير جمعاوری و به کا سالح ھا را از دره

مسؤوالن جمعاوری سالح ) ٢٠٠٩(با آغاز دوبارۀ جنگ، فشار برای جمعاوری سالح کاھش يافت و بعد از چھار سال 

 گروپ مسلح در افغانستان ھمچنان باقی مانده که نشان ميداد اين جمعاوری تا چه اندازه ناموفق بوده ١٨٠٠گفتند که 

 .است

 ھزار نفر می رسيد، نفرات اردو را به تناسب تعداد افراد خود ١١کائی در افغانستان به در آغاز که تعداد نيروھای امري

زرھپوش و . اين اردو فقط با سالح سبک کالشينکوف، آر پی جی و پيکا مجھز شد. دادند و کنترول بر آنان رشد می

امريکائی ھا . يکائی ازدياد می يافتتعداد نفرات آن نيز به تناسب افزايش نيروھای امر. قوای ھوائی در اختيار نداشت

گرفتند، در تعيين افسران نيز دقت کرده، چون  عالوه بر تناسبی که از  نظر تسليحات و نفرات در اين اردو مدنظر می

افسران تنقيص شده اکثر خلقی ـ پرچمی و جھادی بودند، لذا تصميم گرفتند تا در اين طيف نيز تغييراتی به وجود آورند 

 افسران ۀلاما گ.  را برگزينند که موافق با تفکر امريکائی بوده و از دستورات امريکا ھيچ وقت سرپيچی نکنندو افرادی

و » تحصيلکرده«خلقی ـ پرچمی در رسانه ھا ھمچنان ادامه يافت که چرا اشغالگران جديد باز ھم بر آنانی که 

که امريکائی ھا، افسرانی را می خواستند که در کاسۀ اشغالگران شوروی  در حالی. اند حساب نمی کنند» کارآزموده«

مسايل نظامی شده اند، » کارشناس«اينان که خود را تحصيلکرده و کارآزموده می دانستند و حال . نان نخورده باشند

قومندانان جھادی، اکثر ضابط ھائی ماشينی اند که چند ماھی در شوروی کورس خوانده و شکست خفتبار آنان در برابر 

اين برای امريکائی ھا که در آن زمان سر نخ ھای جھاد را در دست . ماھيت کارآزمودگی آنان را به اثبات رسانده است

 .داشتند، به خوبی روشن بود

امريکائی ھا ھر سه ماه عده ای از جوانان افغان را به امريکا می فرستند تا عالوه بر تعليم نظامی امالۀ سياسی ھم 

که اين اردو صد در صد ماھيت امريکائی پيدا کند، ادامه خواھد يافت و چون ارتش ھای  اين روش تا زمانی. شوند

» آشپز«پاکستان، ترکيه، فليپين، کوريای جنوبی، تايوان و برخی از کشورھای امريکای التين از دستور تيلفونی 

ا بزنند و ھر طوری دل امريکائی ھا بخواھد، در پنتاگون ھم سرکشی نکنند و بر طبق خواھش آنان دست به کودت

 .سرکوب توده ھای کشور شان دست نلرزانند

ُبه تأسی از فرمايشات بن و بعد قانون اساسی که آزادی احزاب در آنھا تضمين شده بود و به پيروی از فرمان تقنينی 

 ٧٠٠اين احزاب بايد .  حزب ساخته شد١٠٨دولت انتقالی، پروسۀ ساختن احزاب در افغانستان آغاز گرديد و به زودی 

در وزارت عدليه » رياست انسجام و بررسی ثبت سازمان ھای اجتماعی و احزاب سياسی«تذکره و يا کارت رأی را به 

اين . ، احزاب رسميت خود را می گرفتند»امنيت ملی«بعد از انتقال يک نقل آن به رياست عمومی . ارائه می کردند
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ی اشغالگران بودند که بيشتر آنھا از استحالۀ تنظيم ھای جھادی و بقايای حزب دموکراتيک خلق احزاب ممثل دموکراس

ًاين احزاب که ظاھرا از داشتن ايدئولوژی انکار می نمودند، به پست ترين وجھی در برابر ايدئولوژی . به ميان آمدند

دادند تا مگر  خانه ھای اشغالگران حاضری میاين احزاب ھر روزه بر دروازۀ سفارت. بورژوائی اشغالگران زانو زدند

احزابی چون حزب جمھوريخواھان و حزب کار و توسعه ھفتۀ چند بار به سفارت امريکا . به فند و وندی دست يابند

مسؤول استخبارات سفارت » توماس«در اين ميان اتحاديۀ اروپا که . رفته و به اصطالح درس حزب سازی می آموختند

فرانسس ويندريل، رئيس اتحاديۀ اروپا بود، نمونۀ بارزی از عملکرد اشغالگران در برابر احزاب مزدور لمان و معاون ا

 حزب که اکثر شان بقايای حزب دموکراتيک خلق و شعلۀ جاويد بودند، دستور داد که با ھم ١٣او به . را نشان می داد

کاری نداشتند به زودی » شکارھا« که غير از چنين اين احزاب. متحد شوند تا بعد از اتحاد به کمک ھای نقدی برسند

ھر طور دلش می خواست، اين احزاب را رقصاند » توماس«. را ساختند» ملی دموکرات افغانستان«متحد شدند و جبھۀ 

نشان داد که اين احزاب بی » جبھۀ ملی دموکرات افغانستان«اين عمل . و بعد از مدتی گفت که برويد، ما پول نداريم

ت و بی جبھه چگونه با کوچکترين صدای خارجی ھا زانو می زنند و در خودفروشی نسبت به يکديگر سبقت می خاصي

 .جويند

که اين قانون به پارلمان رفت، شرايط خاصی برای تشکيل حزب به تصويب رساندند که بايد تمام احزاب  بعد از آن

 کارت و ١٠٠٠٠روازۀ وزارت عدليه بروند و اين بار تشکيل شده، منحل شوند و برای ثبت و راجستر بار ديگر به د

برخی از اين احزاب قادر به پوره کردن ده ھزار تذکره و کارت . تصوير اعضای شان را تسليم رياست انسجام نمايند

نشده، درب احزاب شان را بستند و برخی ديگر با توزيع آرد و گندم در مرکز و واليات قادر شدند که اينھمه کارت و 

اين احزاب به مردم می گفتند که چون آرد توزيع کرده، پس بايد تذکره ھای شان را برای ثبت بدھند، بعد . ذکره را بيابندت

بعضی از . فوتوکاپی تذکره ھا را گرفته، بی آنکه صاحبان شان بدانند نام ھای شان را به عنوان عضو حزب ثبت کردند

در کابل و ... غانھا در ايران، قتل افراد ملکی توسط نيروھای اشغالگر وکه در مواردی چون قتل اف اين احزاب با اين

واليات تظاھرات رسمی و قانونی به راه انداختند و شعارھای تند و تيز دادند، اما ھيچ وقت و در ھيچ نوشته ای تجاوز 

رھبری .  کرده و می کنندًامپرياليست ھا را به عنوان اشغالگر رسما محکوم نکرده، خود را فاقد ايدئولوژی وانمود

تمامی اين احزاب سرکاری به فرمايش يک يا چند کشور اشغالگر دست به چنين تشکيلی زده، اين کشورھا مسؤوليت فند 

لمان، ايتاليا و اسپانيا در اين راستا بيشتر فعال بوده و اکثر مردم اامريکا، انگليس، . و مصارف آن ھا را تعھد نموده اند

اين احزاب بدون استثناء از کثيف ترين چوبدست ھای .  که کدام کشور به کدام حزب پول می پردازداين را می دانند

اما امريکائی ھا که از طريق سفارتخانه . اشغال اند که با عشوه گری خاصی گاھی شعار ضد امريکائی ھم سر می دھند

در نيويارک و واشنگتن، تبارز دادن افراد ، دعوت به پوھنتون ھای امريکائی USAIDھای کابل و اسالم آباد، دفتر 

شاخص آنھا در رسانه ھا، سھولت ھای کنسولی و باالخره دعوت به کاخ سفيد، شرف و وجدان شان را می خرند، 

وقتی گلبدين فاشيست در . شعارھای ضد امريکائی شان غير از پنھان نمودن اين روابط چيز ديگری بوده نمی تواند

اما اين احزاب از لوليدن در (د امريکائی سر می داد و از مالقات با ريگان اباء می ورزيد دوران جھاد شعارھای ض

و در خفا با ھزار تار و رابطه در سفارتخانۀ امريکا در اسالم آباد دلربائی ) آغوش اوباما و ھيلری کلنتن شرمی ندارند

ھمان . »رد، ما او را تنگتر در آغوش می کشيماو ھر چه بيشتر بر روی ما بپ«: مقامات امريکائی می گفتند. می کرد

به اين ترتيب درجۀ وطنفروشی اين احزاب از . وضعيت را اکنون در رھبری برخی از اين احزاب به وضاحت می بينيم

 .برخی تنظيم ھا ھم تيره تر است

در . لگران برگزار شد ساله، انتخابات رياست جمھوری زير سايۀ اشغا٢۶ اولين بار بعد از جنگ ھای ٢٠٠۴در دسمبر 

از .  تن خود را کانديد کردند که چھره ھای برجستۀ آن  کرزی، قانونی، محقق، دوستم و ديگران بودند١٨اين انتخابات 
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روی اين کانديدان که ھر يک فرمان قتلھای جمعی، چور، چپاول، کوبيدن ميخ بر فرق، پستان بريدن، تماشای زايمان 

که  با اين. توان ماھيت انتخابات را به آسانی درک کرد را صادر کرده بودند، می... ن وزنان، تجاوز دستجمعی بر زنا

مردم ماھيت جنايتکارانی چون دوستم، محقق و قانونی را که مسبب قتل ھزاران نفر بودند، به خوبی می شناختند و 

اسی وطنفروشان آمده است که تا صدھا اعتراض مستقيم و غير مستقيم در رسانه ھا نوشته شد، اما چون در قانون اس

معلوم بود که در شرايط اشغال، . فردی به حکم محکمه ای مجرم شناخته نشده باشد، می تواند در انتخابات شرکت کند

ستره محکمه ای که در رأس آن جنايتکارانی چون شينواری و يا جاسوسانی چون عظيمی قرار داشته باشند، چگونه 

ليون نفر واجد ي م١٢شه ای خود محکمه برگزار خواھند کرد؟ در اين انتخابات که برای برای برادران جھادی و ملي

بسياری از توده ھا که تا آن زمان زھر تجاوز . شرايط کارت صادر شده بود، بيش از ھشتاد درصد مردم شرکت کردند

ًده، واقعا عمل خواھند کرد و با را نچشيده بودند فکر می کردند که امپرياليست ھای متجاوز بر طبق وعده ھای داده ش

لذا زنان و مردان در نقاط دور دست کشور بر مراکز رأيدھی ھجوم . اين انتخابات طعم خوشبختی را خواھند چشيد

مردم در عمل ديدند که از اين انتخابات و .  درصد رأی، اين انتخابات را برد۵۴آوردند و باالخره کرزی با بيش از 

.  فقر، بيکاری، مرگ و مرض، فرار نيروی کار به ايران و پاکستان چيزی نصيب شان نشدشرکت در رأی گيری، جز

ۀ حمايت حاميان امپرياليستی و قدرت پوشالی غرق بود که زنگ خون به صدا در آمد و جنگی که ئکرزی ھنوز در نش

 .بايد آغاز می شد، آغاز گرديد

 شان اشغال شده، و دندان ھای تيز و زھرآگين امپرياليستھا از چون تا آن زمان مردم افغانستان نمی دانستند که کشور

ُ سال تجاوز، کشت و کشتار، شکنجه و اعدام، آوارگی و دربدری فکر ٢۶پشت لبان زمخت شان نمايان نشده بود؛ بعد از  ُ

له سر  سا٢۵تمامی کانديدانی که از خونريزی ھای . می کردند که باالخره زمان آرامش و نجات فرا رسيده است

برآورده و در اين مدت به نام قوم و قبيله ھر جنايتی را انجام داده، در اين انتخابات قادر شدند تا از ناآگاھی مردم سود 

ببرند و زير اين نام عدۀ زيادی را به پای صندوق ھا بکشانند و باالخره مصرف پول ھای سرسام آور امپرياليستھا و 

زده ای مثل افغانستان در بردن بخشی از مردم به پای صندوق ھای رأی بی تأثير جنايتکاران کانديد، در کشور فقر 

 .تمام اينھا باعث شرکت اين ھمه مردم در اين انتخابات شد. نبود

 احزاب وطنفروش رسمی که برای تمثيل دموکراسی و قانونی کردن اشغال به ميدان آمده بودند تا توانستند برای اين 

ترين آنھا اعالميۀ دفاع از کرزی صادر کردند و از مردم خواستند که بايد اين وجيبۀ » چپ «.انتخابات گلو دريدند

خود را به سر برسانند و در انتخابات شرکت کنند؛ در حضور کرزی و خليلزاد پيروزی انتخابات را تبريک » ملی«

ورت در حساس ترين روزھای اشغال به به اين ص. گفتند و برای ديدار با خليلزاد در سفارت امريکا بسيار تالش کردند

 .مردم افغانستان سخت خيانت نمودند

ِرھبران و قومندانان طالبان که مزۀ قدرت و ثروت را در پنج سال امارت چشيده بودند، برای رسيدن به قدرت از دست 

درت رسيده و از کنج مسجد رفته، سخت در اندوه فرو رفتند، چون اين اولين باری بود که در تاريخ افغانستان مالھا به ق

ًجمع و جور کردن ارتش شکست خورده و پاش خوردۀ طالب که ظاھرا امريکائی ھا ھم در . پا به تخت شده بودند

اين اقدام ضرورت به دست قوی و ثروتمندی در عقب داشت تا . افغانستان به دنبال دستگيری شان بودند، کار آسانی نبود

ھی کند و اين ممکن نبود تا مقامات پاکستانی و عربی به صورت مستقيم در آن دخيل بی ھيچ مشکلی آنان را سازماند

 ھم توان زندگی را از دست داده، توته و پارچه می تزيرا در چنين حاالتی قوی ترين و متشکل ترين تشکال. نمی بودند

ا در تاريخ به اثبات رسيده شوند چون ھيچ کاری مشکلتر از جمع و جور کردن ارتش شکست خورده نيست که اين بارھ

 .است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

که با تمام تعقيب ھای شبکه ھای استخباراتی پاکستان و امريکا، سران طالب چگونه خود را در پھنای پاکستان يافتند  اين

ً و ارتباطی دست يافتند، مطمئنا که معجزه کو دوباره تشکيالت را ساختند و به سالح، مھمات، پول و وسايل لوجستي

که  اين.  سال اخير بسيار مجرب شده اند، به سر رساندند٣٠ار را دستگاه ھای استخباراتی پاکستان که در اين ک. نبود

فکر شود که در اين جمع و جور کردن طالبان، شبکه ھای استخباراتی امريکا، انگليس و عربستان سعودی دست 

ُلبان و تند و کند کردن صحنه ھای نبرد به خاطر جريانھای بعدی و برخورد اشغالگران با طا. نداشتند، ساده لوحانه است

 .اھداف خاصی اين را به اثبات رساند که امريکائی ھا به چنين نيرو و چنين جنگی ضرورت داشتند

گرچه در اين سال .  در مناطق سرحدی ميان افغانستان و پاکستان خال خال جنگ را آغاز کردند٢٠٠۴طالبان در 

 طالب به ٨۵يروھای اشغالگر و طالب رخ نداد، اما در کل در اين سال پنج قومندان و جنگھای خونين و خشنی ميان ن

آنان نه تنھا بر کمک ھای . امريکائی ھا خواھان تشديد جنگ بودند. قتل رسيدند که به تناسب سال ھای بعد بسيار کم بود

م تقويت می نمودند و نوعی ھماھنگی ميان پاکستان به طالبان اعتراضی نداشتند بلکه خود بخشی از طالبان را غير مستقي

 .نيروھای امريکائی و طالبان ديده می شد که با گذشت زمان رسواتر شد

در اين ميان عده ای از تحليلگران که به پای اشغالگران گل ريخته، شب و روز در رسانه ھا تبليغ می کردند که 

بزرگترين دموکراسی «ا غنيمت شمرد زيرا افغانستان با دست يافته و بايد اين فرصت ر» فرصت طالئی«افغانستان به 

اين وطنفروشان، تھاجم و تجاوز . ًمستقيما در تماس شده و ديگر پاکستان در افغانستان مداخله کرده نمی تواند» دنيا

ت را عريان امپرياليزم امريکا و کرکسان متحد اروپائی اش را که دولت پوشالی بدون اجازۀ آنھا صالحيت گذاشتن خش

آنان اين وظيفۀ . ندانسته و مردم را از مداخالت پاکستان می ترساندند» مداخله در امور داخلی«بر خشتی ندارد، 

 ھزار نفر رسيده است، باز ھم از مداخالت ١۵٠را بر عھده داشتند و تا امروز که تعداد نيروھای اشغالگر به » مقدس«

انتقاد » دوستانه«دانستند، از نزديکی امريکا با جنگساالران  می» چپ«را برخی از اينان که خود . پاکستان ياد می کنند

رھبر يکی از انجمن ھای » احمد«ويدا . رساند خود را در افغانستان به سر نمی» وليتؤرسالت و مس«کرده که چرا 

ندۀ دموکراسی جامعۀ جھانی که بار آور«: شرمی در يکی از تلويزيون ھای خصوصی اعالم نمود که دادخواھی با بی

» تأسف«اين . »در افغانستان است، بايد جنايتکاران را از لحاظ سياسی و نظامی حمايت نکند که متأسفانه چنين می کند

خانم ويدا به خاطر اميدھائی است که او از اشغالگران دارد، اشغالگرانی که برايش تعمير کرايه کرده، موتر برايش 

 .کرده و به سير و سياحتش برده اندداده، در سفارتخانه ھا استقبالش 

را » استشھادی« عمليات ٢٠٠۵طالبان و القاعده که در روياروئی با نيروھای مسلح غربی خود را ناتوان می ديدند، در 

 بر احمدشاه مسعود عملی ساختند؛ اما در ٢٠٠١ سپتمبر ٩گرچه اولين عمل انتحاری را در . به تصويب رساندند

 تن به قتل ٧٠٠در اين انتحارھا حدود .  عمليات انتحاری انجام شد٨١، ٢٠٠۶تحاری و در ، پنج عمليات ان٢٠٠۵

 زن عرب ٧٠ تن در وزيرستان آمادگی خود را برای انتحار اعالن کردند که در ميان آنان ۴۵٠در اين سال . رسيدند

 در جريان حملۀ امريکا، شوھران، برادران و اينان بازماندگان افراد القاعده بودند که. وابسته به القاعده نيز وجود داشتند

 . يا فرزندان شان را از دست داده بودند

. عمليات انتحاری در سال ھای بعد به صدھا رسيد و ھزاران نفر زير تلقين مولوی ھا و وعدۀ بھشت آمادۀ انتحار شدند

 و کشورھای ديگر اسالمی اند که آھی در ًاين انتحاری ھا عموما دھقانان فقير و بی چيز روستاھای افغانستان، پاکستان

را ھرگز به کام خود نمی بينند و در حسرت نعمات مادی می سوزند، زندگی را » دنيای فقير«آنان که اين . بساط ندارند

بھشتی که . دانند و به اين فکر اند که ھرچه زودتر از رنج اين زندگی رھائی يابند و به بھشت برين برسند دوزخ آسا می

اينان افراد نااميد و به بن بست رسيده ای اند که فقط . آن ده ھا حور و صدھا جوی شھد و عسل انتظار شان را دارددر 

اينان حتی شرايط دين و اصول دينی خود را ھم . عالج نااميدی ھای شان را در انتحار و رفتن به بھشت می دانند
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زحمتکشی که ھيچ کاری به خارجی ھای کافر ندارند، می توانند تشخيص داده نمی توانند که آيا با کشتن افراد فقير و 

 بھشت کمائی کنند؟

تکنولوژی » ناتوانی«فرار مال عمر از قندھار و بعد فرار اسامه و الظواھری از توره بوره به مناطق قبايلی پاکستان و 

. رين افغان ھا را ھم برانگيختو استخبارات امريکا در پيدا کردن آنان، مردم را شگفت زده ساخت که شک کم سوادت

زيرا امريکائی ھا در آغاز حمله گفته بودند که شیء به اندازۀ يک انچ بر روی زمين را از فضای بلند تشخيص داده و 

اين را مردم افغانستان در عمل و در جريان بمباران ديدند که جت ھای امريکائی چگونه از . توانند رديابی کرده می

که باور داشتند که اين بخش کوچکی از  دادند، در حالی آنتن کوچکی را بر روی زمين ھدف قرار میفضای بسيار بلند 

 .تکنولوژی ھوائی امريکاست و مطمئن بودند که ابزار پيشرفته تری را نيز وارد جنگ کرده می توانند

وی عظيمی را در وزيرستان گرد وقتی امريکا عليه القاعده اعالن جنگ داد، القاعده نيز آمادگی گرفت و به زودی نير

اين .  ھزار نفر می رسيد١٣ ھزار و در وزيرستان جنوبی به ٢٧ نيروی القاعده در وزيرستان شمالی ٢٠٠۵در . آورد

عربھا، .  ھزار نفری که در چھار سال گردآوری شده و آمادۀ عمل بود، ھرگز به سوی افغانستان مارش نشد۴٠نيروی 

، چچينی ھا، فليپينی ھا، گروه ھای مختلف بنيادگرای پاکستانی و کشميری اين نيروی چھل ازبکھا، تاجيکھا، آيغورھا

 .ھزار نفری را می ساختند که بيشتر آنھا در ھفت ايجنسی پاکستان پايگاه داشتند

 کيلومتر مربع مساحت را احتواء می کنند و شامل باجور، مومند، ٢٧٢٢٠پاکستان در مجموع ھفت ايجنسی دارد که 

قانون . ُيبر، اورکزی، کرم، وزيرستان شمالی و وزيرستان جنوبی می شود و در مجموع پنج مليون نفر نفوس دارندخ

که ادارۀ اين ايجنسی ھا در اختيار   به تصويب رسيد و اصل آن اين١٩٠١ھا در زمان انگليس ھا در  خاص ايجنسی

 باز ھم  قانون قبايلی در ايجنسی ھا پابرجا ماند که ١٩۴٧بعد از جدائی ھند و پاکستان در . متنفذان قومی قرار دارد

خط ديورند را محافظت می کرد » سکاوت«دولت پاکستان با نيروی مليشه يا . کرد حاکميت ضعيف دولتی را تمثيل می

 و در ھر ايجنسی يک پوليتيکل ايجنت يا نمايندۀ سياسی دولت حضور داشت که با ھمکاری شورای متنفذان، ايجنسی ھا

 .شد اداره مي

باشندگان اين طرف نيز با قوانين . مناطق قبايلی پاکستان با واليات کنر، ننگرھار، پکتيا، خوست و پکتيکا ھم سرحد اند

اين ايجنسی ھا بخش اعظم دو کنار خط ديورند را ساخته و به اين خاطر برای پاکستان . خود اداره و رھبری می شدند

.  حاکم بر پاکستان از سال ھا برای تثبيت حاکميت مرکزی بر ايجنسی ھا تالش داشته انددولت ھای. بسيار مھم می باشند

به صورت مستقل ) اکنون بخش مھم ماالکند دويژن را می سازند(تا زمان حاکميت ايوب خان که دير، چترال و سوات 

اما ايوب خان )  و جبارانه داشتندشاه چترال، نواب دير و والی سوات بر اين سه منطقه حاکميت مطلقه(شدند  اداره می

ِبه زور اردو اين سه منطقه را جزء حاکميت مرکزی دولت ساخت که در چارچوب اداری امروز به ضلع معروف شده، 

تالش ھای ضياءالحق برای ختم ايجنسی ھا . ھای دور دست دير و سوات تا ھنوز مکمل نيست مگر تسلط دولت بر دره

.  سال حاکميتش، تصميم داشت تا به اين ھدف دست يابد١٠امی اش پرويز مشرف در به جائی نرسيد و جانشين نظ

  .تمرکز نيروھای طالب و القاعده راه پياده شدن اردوی پاکستان را در اين ايجنسی ھا ھموار ساخت
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