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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۵ اپريل ٠٢

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سی

  تجاوز امريکا بر افغانستان

زی  به خاطر سرکوب طالبان پاکستانی حين حمله بر دير، سوات، باجور، مھمند و اورک٢٠٠٩اردوی پاکستان در 

در اين جنگ ھا مال فضل هللا داماد موالنا . در ظرف پنج ماه قادر به تثبيت بيشتر قدرتش در اين ايجنسی ھا شد

صوفی محمد در سوات، مال فقير محمد در باجور، عمر خالد در خيبر ايجنسی، مال گلبھادر در وزيرستان شمالی و 

مال عمر چند بار از آنان خواست . الب را بر عھده داشتندبيت هللا محسود در وزيرستان جنوبی قومندانی نيروھای ط

که در جنگ عليه سربازان پاکستانی شرکت نکنند و به جنگ در افغانستان آماده شوند اما سران طالبان پاکستانی اين 

 .درخواست را رد کردند

خود را در وزيرستان از ليون دالر مصرف اردوی ي م٨٠پاکستان در حالی اين جنگ را به پيش می برد که ماھانه 

ليارد دالر کمک امريکا را دريافت ي، بيست م٢٠١٠ تا ٢٠٠١پاکستان عالوه از اين مصرف، از . گيرد امريکا می

به اين صورت سردمداران رژيم حاکم بر پاکستان نشان . کرده و به ھمين پيمانه از انگليس ھا نيز کمک گرفته است

ای امريکائی و انگليس چيزی کمتر از مزدوران دولت پوشالی افغانستان ندارند دادند که در نوکری به امپرياليست ھ

. که امريکا و انگليس، پاکستان را چخ کنند و افغانستان را قالده بند اصلی خود بسازند، ھيچ دليلی وجود ندارد و اين

 . در چنبرۀ خود بگيردامريکا می خواھد که در آينده نه تنھا پاکستان و افغانستان بلکه ھندوستان را نيز

که طراح و مجری اصلی سياست ھای پاکستان در رابطه با افغانستان و » آی. اس. آی«اردو و بازوی اصلی آن 

ليون باشندۀ ھفت ايجنسی در کنار خط ديورند ي سال به اين سو تالش داشته تا ابتداء بر پنج م٣٠ھندوستان است، از 

لذا تمرکز طالبان و القاعده در اين .  را با دولت افغانستان مطرح سازدلۀ رسميت آنأتسلط حاصل کند و بعد مس

توانست دلخواه باشد، چيزی که امريکائی ھا و انگليس ھا  منطقۀ پشتون نشين برای رھبران پنجابی پاکستان می

نمود  ه می ھرگز با آن مخالف نبوده اند زيرا ھرچه جنگ در اين منطقه شدت می يافت و به سوی افغانستان سرريز

به ھمان پيمانه به تثبيت نيروھای امريکائی در داخل افغانستان و حضور نيروھای پاکستانی در ھفت ايجنسی خدمت 

 .می نمود به اين خاطر اين استقرار و جنگ، منافع امريکا و پاکستان را بر آورده می ساخت
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 در وزيرستان جدا کردند و تحريک مستقل خود  تشکيالت خود را از طالبان افغان٢٠٠۵طالبان پاکستانی در اواخر 

رھبری طالبان پاکستانی را در آن وقت عبيدهللا محسود که مدتی در گوانتانامو زندانی و بعد رھا . را ايجاد نمودند

شد، بر عھده داشت، اما بعد از قتل او، برادرش بيت هللا محسود اين رھبری را به دست گرفت که او ھم در پنج 

 در مکين وزيرستان در اثر بمباران طياره ھای بی پيلوت امريکا به قتل رسيد و حکيم هللا محسود يکی ٢٠٠٩اگست 

 در منطقۀ ٢٠١٢ جنوری ١٢حکيم هللا محسود نيز به تاريخ . از جنايتکاران و قاتالن ديگر طالبی جای او را گرفت

 .کائی کشته شدھای بی پيلوت امري داتاخيل وزيرستان شمالی در اثر بمباران طياره

بود، زيرا با اين طرح می توانستند رھبری » آی. اس. آی«جدائی طالبان پاکستانی و افغان طرح امپرياليست ھا و 

 خواھان آن بود و روز تا روز ضرورت ٢٠٠۵القاعده را در اين منطقه تضعيف کنند، کاری که امريکا بعد از 

عده . رات امريکا ارزيابی دقيقی از ترکيب نيروھای القاعده داشتاستخبا. حضور القاعده در اين منطقه کمتر می شد

افرادی بودند که ھيچ وقت روابط خود را با رھبری ... ای چون اسامه، الظواھری، ابوحانی، خالد شيخ، ابوحفص و

 عربستان سعودی و از آن طريق با ستراتيژيست ھای امريکائی قطع نکرده و با تمام شعارھای ضد امريکائی و

اداھای راديکاليستی در چشم انداز کلی، حرکتی به نفع امريکا بودند، اما افرادی چون ابومصعب الزرقاوی، ابو 

دشمنان واقعی امريکا به حساب می آمدند که گاھی عقده ھای ناشی از زخم ھای ... ايوب المصری، البغدادی و

از ياد نبرده و واقعاً خواھان زخم زدن به امريکا فلسطينی عليه اسرائيل را که امريکا حامی پروپا قرص آن است، 

 .بودند که اين طيف در قومندانان دست دوم القاعده وسيعتر بود

جدائی طالبان پاکستانی از طالبان افغان رخ اين حرکت ھا را به دو طرف افغانستان و ھند تقسيم کرد و اين به نفع 

 گروپ ھای مسلحی چون لشکر طيبه می خواست آرام آرام جای پاکستان و امريکا بود، چنانچه بعد از اين جدائی،

 با اين. القاعده را در اين منطقه بگيرد و چنان بود که عمليات خود را در کشمير و مناطق ديگر ھندوستان تشديد کرد

ر  بر ھوتل تاج محل در ممبی حمله نمود که د٢٠٠٨ طرح حمله بر پارلمان ھند را ريخت؛ در اواخر ٢٠٠٢که در 

در اين حال موالنا .  نفر به قتل رسيدند و بار ديگر ھند و پاکستان را به روياروئی خطرناکی کشاند١٩٠آن حدود 

فضل الرحمن حمالت طالبان پاکستانی بر مقامات آن کشور را غير شرعی اعالن کرد، اما اين حمالت را در 

 .افغانستان شرعی خواند

مسؤوليت اين انتخابات را باز ھم دفتر .  برگزار شد٢٠٠۵ در دسمبر انتخابات ولسی جرگه و شوراھای واليتی

اين انتخابات به نام دور سيزدھم نيز ياد می . ليون دالر به مصرف رسيدي م١٧٣يوناما بر عھده داشت که در آن 

سری شود، چون دور دوازدھم آخرين دور پارلمانی در دھۀ دموکراسی ظاھرشاھی بود و بعد از آن انتخابات سرا

در اين انتخابات خونريزترين و بدنام ترين افراد شرکت کردند و با مصرف پول، زور و سوء استفاده . برگزار نشد

رأی دھندگان فکر می کردند . از روابط مليتی، قومی، تنظيمی و مذھبی، رأی برخی از توده ھای ناآگاه را چاپيدند

 يافت و تا آن زمان باور داشتند که خارجی ھا برای شان که با ايجاد پارلمان بخشی از آالم شان کاھش خواھد

در اين پارلمان ربانی، قانونی، سياف، مجددی، محقق، مال راکتی، مال رحمانی، فاروقی، . بھروزی می آفرينند

يلی، ريگستانی، مال لودين، کلکانی، کاظمی، زلمی مجددی، قاسمی، ئعلومی، گالبزوی، قانونی، ياسينی، جبرا

الد پشتون، عالمی بلخی، حاجی فريد، گيالنی، مال شيرمحمد، ايزديار، مال شھزاده، قاضی کبير، علم سياه، اکبری، خ

بی ھيچ شرمی خود را چپ و (داکتر ابراھيم، قاضی نذير، سرمچار، وطنوال، قدريه يزدان پرست، کبير رنجبر 

اکثريت اعضای اين پارلمان را در .  شدندپيروز... ، نعيم فراھی، پيرمقل، خواصی و)می نامد» دکتر علوم«راست 

مجموع جانيان حزب اسالمی، جمعيت اسالمی، حزب وحدت و خلقی ـ پرچمی ھا می ساختند و به اين خاطر در 
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را به امضاء رساندند که در آن تمام خون ھای ريخته شدۀ مردم را برای » منشور مصالحۀ ملی «٢٠٠٧فبروری 

شرمی آن را توشيح کرد و نشان داد که پايه ھای دولت پوشالی چگونه بر اين  خود بخشيدند و بعد کرزی با بی

 .جانيان استوار است

اين پارلمان که جز طويلۀ وطنفروشان چيزی نبود، محل کثيف ترين قاتالن مردم افغانستان و جای فساد و رذالت 

ی اعتماد می گرفت، بايد حداقل برای اينکه وزيری از اين پارلمان رأ. جھاديھا و از ھر قماش وطنفروش بود

برخی از آنان . قوم خاصی می پنداشتند» نمايندۀ«ھر يک اينان خود را . چھارصد ھزار دالر رشوه می پرداخت

 خروار ترياک کشيدند و ٩امريکائی ھا از زيرزمينی دفتر مال شيرمحمد در لشکرگاه . قاچاقچيان مواد مخدر بودند

فوزيه کوفی با .  انتصابی بود که از سوی کرزی به مشرانو جرگه معرفی شد سناتور٣۴او چند روز بعد جزء 

برادران و پسران کاکايش که ولسوالی درواز بدخشان را در کنترول گرفته بود، يکی از راه ھای مھم مواد مخدر را 

کثر وکالی ا).  کيلوگرام ترياک دستگير شد۴٩ با ٢٠١١عنايت هللا برادر فوزيه در ماه جون (در دست داشت 

جنايتکار به کميشنکاری در وزارتخانه ھا مصروف بودند، در بسياری از جلسات بيرون کشور دعوت شده و ھميشه 

با اينکه روزھا بر سر معاش ھا و امتياز موتر، خانه و گارد چنه می زدند و باالخره تصميم به . در رفت و آمد بودند

ھای اطراف اين دشت موش شدند و در چپاول شان پيروز نگشتند، اما چپاول دشت پدوله گرفتند که با مقاومت توده 

 .اشغالگران اين جانيان را به عنوان نمايندگان مردم تبليغ کرده، دموکراسی مسخرۀ شان را پيروز می نمايانند

گ  جنگ در افغانستان به شدت جريان داشت و رسانه ھای غربی ھمه روزه از تشديد بيشتر جن٢٠٠۵در تمام سال 

 تن از سربازان خارجی در افغانستان به قتل رسيدند و شعله ھای جنگ تا دھات و ۵۶در اين سال . دادند خبر می

. رفت و آمد افراد وابسته به دولت در بعضی از راه ھا مخصوصاً راه کابل ـ قندھار ناممکن شد. شاھراه ھا ھم رسيد

نيروھای . د با دولت و يا خارجی ھا سر می بريدندطالبان با بی رحمی و با کوچکترين شکی بر رابطۀ افرا

امريکائی بيشتر در جنگ عراق فرو رفته و توجه کاخ سفيد عمدتاً بر وضعيت عراق و فتح کامل آن متمرکز شده 

مخصوصاً حوزۀ نفتی کرکوک که ھفتمين (کمپنی ھای امريکائی تالش داشتند که ھرچه زودتر به نفت عراق . بود

مخصوصاً که جمھوريخواھان به عنوان نمايندگان کمپنی ھای نفتخوار تالش . دست يابند)  بودذخيرۀ نفتی جھان

اما اين به آن معنی نبود که . داشتند که قبل از به سر رسيدن دورۀ رياست جمھوری بوش به اين آرمان برسند

 .افغانستان ديگر محور ستراتيژيک اشغال آسيائی امريکا را نسازد

در اين کنفرانس که سران دولت پوشالی با برنامۀ خاصی .  در لندن داير گرديد٢٠٠۵ار ديگر در کنفرانس گدائی ب

شرکت کرده بودند، از شرکت کنندگان خواستند که مصرف بخش مھمی از پولھا در صالحيت دولت قرار داده شود 

انند و در بازسازی ادارات  مواد مخدر را کاھش می دھند، فساد را به حداقل می رس٢٠٠٧و اعالن کردند که تا 

اما چون اشغالگران می دانستند که اين بيانھا فقط برای خاک زدن به چشم . گذارند افغانستان گام ھای مؤثری می

چون نه طرفدار ختم کشت ترياک و نه (اشتراک کنندگان کنفرانس است، لذا در برابر اين درخواست سکوت کردند 

 درصد پول ۵٠انگليس ھا وعدۀ صالحيت مصرف ). رات دولت پوشالی بودندخواھان جمع شدن گليم فساد در ادا

 ضد مواد مخدر و نه جلوگيری از فساد اداری به اين دولت ربطی هچون نه مبارزه ب(ھای چنده را به دولت دادند 

در اين .  درصد ماند١۵ تا ١٠بعد از کنفرانس لندن، صالحيت دولت پوشالی ھمچنان در حد مصرف ). داشت

توکيو و (شد که مثل دو کنفرانس ديگر » کمک«ليارد دالر ي م١٠.٢.  کشور و نھاد شرکت کرده بودند٧٠کنفرانس 

 .اين پول ھا نيز دزدی شدند) برلين
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 نفر از توده ھای مردم توسط جنگساالران، گروه ھای مسلح باجگير و متجاوز بر حقوق مردم به ١۴٣۵، ٢٠٠۴در 

نيروھای امنيتی ). ته ھا ھيچ ارباب، سرمايه دار و يا مقام ارشد دولتی وجود نداشتدر ميان اين کش(قتل رسيدند 

دولت پوشالی نيمی از قاتالن را دستگير کردند، اما اکثر آنان با دادن پول و داشتن پشتوانۀ زورمداری دوباره رھا 

 .شدند

ن، اختطاف اطفال و پولداران، تجاوز بر زنان و دخترا.  نفر افزايش يافت١۶٠٠ اين گراف با مرگ ٢٠٠۵در 

چپاول زمين و خانه ھای مردم، تجاوز بر زمين ھای دھقانان کم زمين، دستگيری و تالشی خانه ھای مردم توسط 

بيش از سه ھزار نيروی سپيشل فورس امريکائی که از قطر و کليفورنيا ھدايت می شدند و به (نيروھای امريکائی 

 پاسخگو نبودند و از ھيچ عمل فاشيستی اباء نمی ورزيدند، اين عمليات ھا را ھدايت ھيچ مقام امريکائی در افغانستان

در ننگرھار به نام شاھين، در ھلمند به نام (ھای مزدور امريکائی  تشکيل گروه. صورت گرفت) می نمودند

ن امريکائی در  زندا٢۴ايجاد و ) ھا معاش می گرفتند کوماندو، در کنر چندين گروه که مستقيماً از امريکائی

يکی از جاسوسان امريکائی به نام جک، زندان شخصی داشت که در رابطۀ نزديک با يونس (سرتاسر کشور 

گرفتند که با  انسانی از آنان اقرار می اين گروپ، افغان ھا را دستگير و با شکنجه ھای غير. قانونی کار می کرد

ھر روز به طور اوسط يک زن خودسوزی ( زنان ، خودکشی و خود سوزی)طالبان و القاعده رابطه دارند

، جلب افراد بيکار به صفوف اردو و پوليس مزدور، تظاھرات گستردۀ مردم عليه نيروھای خارجی و )کرد می

دولت پوشالی، اکمال کار چند سرک، احيای نھادھای جامعۀ مدنی، تدوير کنفرانس ھای توکيو و برلين جھت 

 کمپنی امنيتی، ١٣٠ انجوی داخلی و خارجی، ايجاد ٢٠٠٠نستان، ايجاد بيش از برای افغا) چنده(جمعاوری پول 

مشاوران، مدرسان رسانه ھا، رؤسا و کارکنان (استقرار سفارتخانه ھای غربی و ورود ھزاران جاسوس غربی 

 ، آغاز...)انجوھا، گزارشگران، مديران سرمايه گذاری بخش خصوصی، محققان، مديران کمپنی ھای خصوصی و

 راديو، برگزاری لويه جرگۀ اضطراری، تسويد و تصويب قانون اساسی، ۵٠ نشريه و ١٠٠کار شش تلويزيون، 

تدوير لويه جرگۀ قانون اساسی، برگزاری انتخابات دور اول رياست جمھوری و انتخابات دور اول پارلمانی و 

 .بود) ٢٠٠۶ تا ٢٠٠١(از مشخصات اين دوره ... شوراھای واليتی و

کردند و با اينکه بار اصلی جنگ » کمک«ليارد دالر به افغانستان ي تنھا امريکائی ھا ھشت م٢٠٠۵که تا اواخر با اين

 درصد توده ھا ۶٠کشيدند، اما نه تنھا در وضعيت اقتصادی آنان تغييری به وجود نيامد بلکه  و تلفات را مردم می

ليون بيکار ماندند و ھرچه يدر افغانستان، چھار مليون نيروی کار آماده ياز ھشت م. زير خط فقر سقوط کردند

 .ورشکستگی دھات افزايش می يافت اين بيکاری بيشتر و مزمن تر می شد

سی سال جنگ غيرعادالنه ای که مالکان و کمپرادوران نو به دوران رسيده، سوسيال امپرياليست ھا و 

ريخته شد، ) ھفت مليون ليتر(ليون افغان ي از يک مھای متجاوز در کشور ما به راه انداختند، خون بيش امپرياليست

 ١٣ تا ۵بين ( درصد آنان ۶٩کودکانی که . ليون زن بيوه و طيف وسيعی از کودکان بی سرپرست به جا ماندييک م

 کودک کمتر از پنجسال در اثر فقر توده ھا و عدم دسترسی آنان به دوا و ۶٠٠جبراً کار می کنند، روزانه ) ساله

 ٢٠٠٣در . ھای افغان را کودکان تأمين می نمايند  درصد خانواده٢۶ن می دھند و در مجموع مصارف داکتر جا

.  ھزار رسيد۶٠ به ٢٠١٠ ھزار کودک تنھا در شھر کابل به کار اجباری اشتغال داشتند که تعداد شان در ٣٨حدود 

بوت پالشی، شاگردی اھل کسبه، شوئی،  بخشی از اين کودکان به پالستيک فروشی، اسپندی، موتر پاکی، موتر

مصروف ... جمعاوری کاغذ و پالستيک از زباله دانی ھا، کارھای شاقه چون خشت زنی و کارھای ساختمانی و

اند؛ بخش ديگر جبراً به گدائی، تن فروشی، جيب بُری، پخش مواد مخدر، خدمت به باندھای مافيائی و دزدی کشانده 
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آن گاھی انتشار نيافته، توسط مافيای قاچاق انسان از افغانستان ربوده شده که تا کودکان بسياری که آمار . شده اند

اين کودکان بيشتر به کشورھای عربی حاشيۀ خليج برده شده و در آنجا از آنان کار می . حال کسی از آنان خبر ندارد

معاوری و به افغانستان  از روی جاده ھا در عربستان سعودی ج٢٠٠٩ کودک افغان در ٣٠٠حداقل يک بار (کشند 

؛ بعضی از دختران کودک به اعراب فروخته شده و شيخ ھای ثروتمند از اين کودکان تمتع جنسی )انتقال يافتند

ليارد دالر می رسد و به اين صورت دختران بی سرپرست ي م٣٢عايد قاچاق انسان در جھان ساالنه به . برند می

 . مافيا بوده اندھا طعمۀ خوبی برای اين افغان در اين سال

ھر باری که امريکائی ھا با . دو طرف درگير ھرچه از پستی و پلشتی در نھاد دارند، بر کودکان عملی می سازند

در حمله بر کارگران زن و مرد در . بمبارانھای کور شان قتل عام به راه می اندازند، جان کودکان را ھم می گيرند

 کودک به قتل رسيدند، در حمله ٩تند؛ در حمله بر عروسی در ھسکه مينه  کودک را کش۵فارم غازی آباد ننگرھار 

 ٣٠ کودک جان باختند، در عزيزآباد بيش از ١٩ کودک گرفته شد، در حمله به غازی آباد ١٢به شاه ولی کوت جان 

 به  کودک در يک حمله با مادران شان٣ کودک مکتب را کشتند، در خوست ٩کودک به قتل رسيدند، در مانوگی 

 کودک را گرفتند، سربازان انگليس بر دو کودک تجاوز ١٢قتل رسيدند، در ولسوالی نوزاد واليت ھلمند جان 

طالبان نيز با ھر انفجار و انتحاری به چنين جنايت . کردند؛ و اين جريان بی وقفه ای است که تا ھنوز ادامه دارد

ری توسط اطفالی که به وسيلۀ مالھای سفاک تشويق تا حال چندين بار عمليات انتحا. ھای پستی دست می زنند

 پنج کودک حين عبور از تورخم دستگير شدند که عزم انجام عمليات ٢٠١١در می . شوند، صورت گرفته است می

 سال و باشندگان واليت لوگر بودند، توسط ١٢گروپ چھار نفری کودکان که ھمه زير سن . انتحاری را داشتند

اعت اتک در پشاور به اين کار تشويق شده و کودک ديگری که باشندۀ ولسوالی اندر غزنی معروف در سپين جم مال

اين مالھای جنايت پيشه . بود و توسط مال نعيم، مالی يک مسجد در اندر به اين کار تشويق شده بود نيز دستگير شد

شوند و شما  داديد، آنان کشته میبه اين کودکان گفته بودند که وقتی شما باالی خارجی ھا عمليات انتحاری انجام 

 !!! زنده می مانيد

اشغالگران . به اين صورت بر کودکان افغان در زير سايۀ اشغالگران و حاکميت پوشاليان ھيچ رحمی وجود ندارد

طالبان نه تنھا در انفجارھا و انتحارھای . بی ھيچ پروائی در بمباران ھای کور شان جان کودکان را می گيرند

گيرند بلکه از کودکی آنان سوءاستفاده کرده و به انجام عمليات انتحاری تشويق می  انه جان کودکان را میجنايتکار

گروه ھای مسلح و جنگساالر به عفت دختران کودک تجاوز می کنند؛ گروه ھای جنايتکار آنان را اختطاف می . کنند

ر دولت مانع توجه صحی به کودکان شده، رسانند، فساد حاکم ب کنند و حتی اعضای بدن شان را به فروش می

 کودک جان می بازند، به علت فقر و تنگدستی از ھر سه کودک ۶٠٠روزانه به علت عدم دسترسی به دوا و داکتر 

ليون کودک يشود و ھفت م در مناطق زير نفوذ طالبان اجازۀ زرق واکسين داده نمی. يکی به سوءتغذی مبتال است

 .نداز رفتن به مکتب محروم ا

 تا امروز صدھا کودک افغان به خاطر فروش اعضای بدن شان در کابل و واليات ربوده شده اند که تا ٢٠٠۴از 

يدۀ شوم اشغال است که تا ھنوز در تمام واليات افغانستان ئاختطاف اطفال زا. حال کسی اطالع دقيقی از آنان ندارد

علت اينکه آمار دقيقی از اين اختطاف ھا .  می پيوندد حادثۀ اختطاف به وقوع٢٠٠٠ساالنه حداقل . جريان دارد

اختطاف ھائی که در شھر . ارائه نمی گردد، جورآمدھای مخفيانۀ اختطاف گران و وابستگان اختطاف شدگان است

اختطافگران . به دو استقامت شمالی و سروبی برده می شوند) اطفال ثروتمندان و تاجران(کابل صورت ميگيرد 

بخشی از اين پول ھا به جيب قومندانان مشھوری که در . شکل و امکانات وسيعی در اختيار دارندسازمانھای مت
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اکثريت آمران جنائی و .  بخشی به افسران پوليس داده می شودمقامات عالی دولت قرار دارند، سرازير می شوند و

پسر . برخی از کودکان ربوده شده به مناطق قبايلی پاکستان برده ميشوند. آمران حوزه ھا ھمدست اختطاف چيان اند

ن ليوي بعد از اختطاف به حومۀ پشاور برده شد و بعد از تحويلی يک م٢٠٠٧يک عکاس رسانه ھای چاپی دولتی در 

کلدار دوباره رھا گرديد؛ پسر يک داکتر در فراه بعد از اختطاف به قتل رسيد؛ پسری که توسط يک مال از شيوان 

 .فراه اختطاف شده بود، پس از رھائی چشم و گوش ھايش را کرم زده بود

ه و به جاھای بسياری از سرمايه داران بزرگ و مقامات بلندپايۀ دولتی فرزندان شان را از افغانستان بيرون کرد

اينان سال يکی دوبار به . امنی برده اند، لذا تا حال کسی نشنيده که فرزند فالن وزير و يا وکيل اختطاف شده باشد

بيشتر فرزندان تاجران سطح متوسط و . روند، نه اينکه فرزندان شان را به افغانستان بطلبند ديدار فرزندان شان می

ی از اين تاجران بی آنکه اختطافی صورت بگيرد به بعضی از باندھا ماھانه بعض. گردند يا خود آنان اختطاف می

در داوطلبی » بشيری لميتد«وقتی رئيس کمپنی . جزيه می پردازند و يا از سوی باندھا بر آنان پول حواله می گردد

جشيری در  ھزار دالر سود داشت از يک زورمدار پن٧٠٠قرارداد قسمتی از روغنيات ميدان ھوائی بگرام که 

 ھزار دالر تحويل دادند، رھا ٧٠٠ برنده شد، در فردايش مالک اين کمپنی اختطاف و بعد از آنکه فرزندانش ٢٠٠٧

رئيس کمپنی الکوزی . درحاليکه بشيری ربايندگانش را می شناخت اما با ترس از عواقب آن خود را ُچپ گرفت. شد

 ٢٠٠۶ کمپرادوران مھم چند کمپنی بزرگ جھانی است، در برادر عبدالرحمان الکوزی که يکی از) ناصرالکوزی(

ليون دالر ي م٧له را انعکاس ندھند، با پرداخت أربوده شد، پدرش درحاليکه به رسانه ھا تضرع می کرد که اين مس

از چاھی که او ) معاون اول داکترعبدهللا در انتخابات دوم رياست جمھوری(رھائی ھمايون شاه آصفی . رھا گرديد

 باند اختطافگر و باجگير وجود ١٩٠٠در مجموع در افغانستان . کشيدند، در تلويزيون ھا انعکاس وسيعی يافترا 

بشير قناعت، قومندان محراب، قومندان صبغت، شين شير، تيمور، قومندان . دارند که در سرتاسر کشور پراکنده اند

آنان در سال ھای اخير در درگيری با پوليس کشته و از آدم ربايان مشھوری بوده و ھستند که برخی از ... الماسک و

 .ده ھا تن آنان ھنوز زنده اند و به آدم ربائی مصروف می باشند

از اعماليست که گرچه در افغانستان سابقۀ طوالنی دارد و در لشکرکشی ھای محمودغزنوی و » بچه بازی«

 دوران جھاد، بچه بازی در ميان قومندانان احمدشاه ابدالی به علت طوالنی بودن سفرھا گسترش يافت، اما در

اين قومندانان عالوه بر اين که اين بچه ھا را با خود شب و روز می گشتاندند و لباس . جھادی فوق العاده زياد شد

گاه بر . ھای مقبول می پوشاندند، شبانه با آنان ھمخوابه شده، آرايش کرده و با پوشاندن لباس زنانه، می رقصاندند

در قندھار در زمان جھاد چنان رشد » کسب«اين . ن بچه ھا ميان قومندانان جھادی، جنگ و لشکرکشی می شدسر اي

بچه بازی در ميان گروپ ھای . کرد که در آخر حاکميت جھادی ھا يکی از قومندانان پسری را رسماً عروسی کرد

ای شايع بود که برخی از آنان  نيز تا اندازهمليشيائی در زمان حاکميت نجيب نيز بسيار رشد کرد و در ميان طالبان 

اکنون در سرتاسر افغانستان به درجات مختلفی بچه بازی . در سفر و حضر بچه ھای مقبولی با خود داشتند

در آن ھمجنسگرائی افراد ھمسن با ھم ازدواج می کنند، . ھمجنسگرائی افغانستان با ھمجنسگرائی غرب فرق دارد(

ان مردان کالن سن، بچه ھای مقبولی را بچه بی ريش می سازند که چون خانم خود با آنان در حاليکه در افغانست

داند  قومندان محمد ياور، داشتن بچه بی ريش را نشانه ای از قدرت فرد در اجتماع می. وجود دارد) برخورد دارند

طر او را ترک کرده، اکنون نيز و عنايت هللا به خاطری که سال ھا بچه بی ريش داشته و زنش در بغالن به اين خا

 .بی ريشی دارد که زندگی با او را بھترين لحظات عمرش می داند بچه
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 بار در شھر کابل بر مارکيت ھا، ۴٧باندھای مسلح نه تنھا به اختطاف و باجگيری قناعت نکردند بلکه بيش از 

ر زمان حاکميت خلقی ھا مارکيت اگر د. فروشگاه ھا و بانک ھا حمله نمودند و پول ھای بسياری را ربودند

جمھوريت به وسيلۀ روس ھا چور و بعد آتش زده شد، اگر در زمان مسعود سرای شھزاده چور شد و اگر در زمان 

طالبان دوبار سرای شھزاده چپاول گرديد، اما بعد از اشغال کشور به وسيلۀ امريکائی ھا چندين بار بر موترھائی که 

عصمت يکی از صرافان .  دادند، حمله صورت گرفته و چندين صراف به قتل رسيدندپول بانک ھا را انتقال می

سرای شھزاده که با مقداری پول به سوی ميدان ھوائی کابل در حرکت بود، توسط پنج تن از افراد مسلح يکی از 

ليون ي سه م٢٠١١ در ماه جوالی. ھايش به قتل رسيد باندھا در نزديکی کندک نظم عامه متوقف و بعد از ربودن پول

دالر صراف سرای شھزاده به نام احمدشاه حکيمی در حالی از چھارراھی صحت عامه توسط افراد مسلح به سرقت 

. رفت که در چند قدمی آن افراد مسلح برھان الدين ربانی و کمپ ايگرز مربوط نيروھای امريکائی نظاره گر بودند

و بعد ھر بانک برای انتقال پول دو موتر با چند فرد مسلح استخدام دوبار بر موتر حامل پول عزيزی بانک حمله شد 

که در شھر روزانه ده ھا ست کردند و حال برای انتقال مقدار کمی پول قطار مسلحی بايد حرکت کند، اين در حالي

ود تانک اشغالگران و موترھای پوليس و اردو در گشت و گذار اند و در ھر جائی پوسته ھای محافظت شھری وج

 .دارد

عالوه بر اين، صدھا قاچاقچی انسان در سال ھای اخير در افغانستان، ايران، پاکستان و تاجيکستان فعال شده که 

اين قاچاقچيان روزانه دھھا افغان را به . جوانان، نوجوانان و فاميل ھای فراری را به بيرون انتقال می دھند

اکثر جوانان به فکر رسيدن به . قال به جاھای مختلفی می برندمرزھای ايران، تاجيکستان و پاکستان با ھدف انت

اين قاچاقچيان با قراردادھا و شيوه ھای خاصی فراريان . کشورھای اروپائی، امريکائی، عربی و استراليا می باشند

ول پول پيشکی، پول بعد از رسيدن به منزل مقصود، پ. رسانند را به مناطق دلخواه شان دست به دست کرده، می

آنان از ده ھا راه و . قسطی، پول ضمانت، پول بعد از کار وغيره از شيوه ھای پرداخت پول به اين قاچاقچيان ميباشد

طريق شکار شان را منتقل می سازند و صدھا افغان که تا حال آمار شان روشن نشده در اين راه ھا به قتل رسيده، 

در مرز ايران افرادی در کمين اند که . ورد نظر شان رسيده اندچپاول شده، تنھا عدۀ معدودی از آنان به جاھای م

قيمت بردن به اکثر کشورھا، در . معروف اند» مسافرکش«فقط وظيفۀ چنين انتقالی را دارند و در ميان مردم به 

برخی ھا با پرداخت پول ھای کالن و ساختن ويزای جعلی به نقاط دور دست جھان . کابل و پشاور مشخص می باشد

 از طريق زمين و با پای پياده از طريق ايران، ترکيه و يونان یاز طريق ھوا برده می شوند، در حاليکه بخش ديگر

در و آواره اند و اکثر آنان ھيچ ه به اين صورت افغان ھا در اکثر کشورھای جھان درب. خود را به اروپا می رسانند

 برای رفتن دوباره به جائی ءخراج می گردند، اما گاھی از تقالبا اينکه بارھا دستگير و ا. رغبتی به برگشت ندارند

 .که دستگير شده، باز نمی ايستند

زنان عالوه بر اينکه ستم ملی .  زنان بخش مھم بستر ستمگری در زمان اشغال ھر کشوری از جمله افغانستان اند

ساس کرده، دين و سنت دو عنصر مھم استعماری و ستم طبقاتی را ميکشند، ستم مرد را ھم بر جسم و روان خود اح

دين اسالم برای مردان اجازۀ داشتن . در جامعۀ فئودالی است که بيشتر زھر زجر را بر زنان و دختران می ريزند

مرد موظف به کار و تھيۀ . زن در شھادت و ميراث نيم مرد به حساب می آيد. چھار زن را در يک وقت ميدھد

زن بايد در لباس خاصی که . يل است که راه کار زن را در اجتماع می بنددخوراک، پوشاک و لباس زن و فام

ضعيف و ناقص العقل . بدون محرم شرعی که آن ھم يک مرد است، جائی نرود. حجاب ناميده می شود، پيچيده باشد

نگريسته ناميده شده، حق رھبری جامعه را ندارد و باالخره فقط به عنوان يک موجود ارضای جنسی مردان به او 
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مردانی که چند زن می گيرند، عموماً افرادی اند که داليل رياکارانۀ دينی دارند، در حاليکه اين مردان . می شود

وقتی پولدارتر شدند، ھوس زن سومی و بعد چھارمی را می . برای ھوس و لذت به زن ديگری توسل می جويند

به زنان شان حرف می زنند و ھزار و يک توجيه احمقانه شبانه نسبت » عدالت«اين مردان پيوسته از رعايت . کنند

اصل چھار زنی دين اسالم جز توجه به ھوس بازی مردان . دارند که فقط آدم ھای نادانی را می توانند بازی دھند

اما بعضی مردان کارگر و دھقان نيز به خاطر بی اوالدی . ثروتمند و بازيچه قرار دادن زنان چيز ديگری نيست

نازائی بر دوش زنان انداخته می شود و اين مردان برای اثبات مشکل، حتی به معاينه حاضر » مالمتی «عموماً (

  .جويند يا بر طبق سنت و پيغور، بيوۀ برادر را تصاحب می شوند به دو زنی توسل می) نمی شوند

 يک زن خود را بر زنان مردان چند زنه عموماً . فاميل ھای چند زنه در شرايط بسيار بد زندگی قرار می گيرند

زنان ديگر نسبت به او عقده و . ناميده می شود» سفيد بخت«و يا » زن خاطرخواه«ديگر برتر دانسته، که به نام 

نزد بسياری مردان در افغانستان، پولدار شدن، به . حسد دارند و اين روحيه به اطفال اين زنان نيز منتقل می شود

مندانان جھادی که در جريان جنگ به پول ھای کالنی دست يافتند، تالش کردند قو. معنی رسيدن به زن ديگر است

 ساله ٣٠ناصر قومندان حزب اسالمی در لغمان که ھنوز . که حج بروند تا حاجی ناميده شوند و بعد چند زن بگيرند

فقر به ثروت حاجی علم قومندان جنايتکار حزب اسالمی مولوی خالص در کنر چون از . نشده بود، سه زن داشت

شيخ . رسيده بود، زن قبلی اش را فدای يک بدی ساخت و زن جديدی گرفت و بعد با زن دوم ھم عروسی کرد

 ساله بود ١۶ سالگی با زن دومی که ۶۵در ) که بيشرمانه در تلويزيون تمدن از حقوق زن صحبت می کند(محسنی 

 سالۀ ١٨د؛ سيدعلی جاويد ھفتاد ساله با دختر  ساله عروسی کر١۴ ساله با دختر ٧٠عروسی کرد؛ مولوی خالص 

.  زن داشتند١١سه قومندان يک جبھه در فراه . پطلون پوشی ازدواج کرد؛ و محقق سه زن يکی پی ديگری گرفت

سرکرو در شيندند که مورد احترام توده ھای بيسواد بود، چھار زن داشت و وقتی اقدام به گرفتن زن » آقا صاحب«

فاسد » آقای«اين زن بعد از خليفه شدن در روابط زن و شوھری با اين . ساخت» خليفه«ش را پنجم کرد، زن اول

 .قرار نداشت، اما حق نداشت از خانه پا فرا بگذارد، چه رسد به اينکه شوھر ديگری بگيرد

اق افتاده که در کنار تمام مصايب ديگر، تجاوز جنسی بر زنان از پديده ھائی است که در سال ھای اخير بار بار اتف

بيشتر اين تجاوزھا به علت شرم . اکثر تجاوزگران برعفت زنان و دختران افراد مسلح و يا قومندانان جھادی بوده اند

 ساله ای ١۶ مرد مسلح دختر ١۶، ٢٠٠۵در . خانوادگی پنھان نگه داشته شده که اينک سال به سال افزايش می يابد

 از تجاوز دستجمعی او را به کابل انتقال داده و بعد از بار بار تجاوز او را به نام رحيمه را از کندز ربودند و بعد

دوباره به کندز بردند و با اينکه خانوادۀ اين دختر، متجاوزان به عفت دخترش را شناخت، اما پوليس برای دستگيری 

اه گرد غوربند بر زن  دو قومندان جھادی به نام ھای مصطفی و ستار در سي٢٠٠۶در نومبر . آنان اقدامی نکرد

جوانی تجاوز کردند و بعد قومندانان جھادی اين زن را به شدت زير فشار قرار دادند که بايد خود را ُچپ بگيرد و 

 پسر قومندان پاينده که وکيل ٢٠٠٨در اگست . نام جھاد را بد نکند، پوليس ھم ھيچ اقدامی در دستگيری آنان نکرد

پوليس . ری را جھت دادن نان به خانه برد و بعد با دوست ديگرش بر او تجاوز کردسرپل در پارلمان بود، دختر فقي

به خاطر جنگساالر بودن پاينده خان، ھيچ اقدامی نکرد و پسرش بعد از سپری نمودن چند روز در نظارتخانه به 

ه به يک زن معلم ھمين قومندان چند سال قبل فردی را ک. رھا گرديد) برايش تذکرۀ جديدی ساختند(علت کمی سن 

 .  ھزار افغانی بيگناه خواند و معلم را از قريه بيرون راند٢٠٠در قريه تجاوز نموده بود، با اخذ 

 دو ٢٠١٠ و ٢٠٠٩اين رقم در .  زن تجاوز شد۵١ به ٢٠٠٨ زن تجاوز صورت گرفت، و در ۶٢ به ٢٠٠٧در 

متر از پنج درصد مردم، پوليس را در جريان اما اين نمونۀ کوچکی از اين تجاوزھا می باشد، چون ک. چندان شد
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.  ساله ای در دشت برچی بر دختر سه ساله تجاوز کرد۴٠ مرد ٢٠٠٧در اين حال در . چنين اتفاقاتی قرار ميدھند

انگه آماج گويندۀ تلويزيون شمشاد به اين څله خود را کشت و أشيما رضائی گويندۀ تلويزيون طلوع به خاطر اين مس

 ساله ای در سمنگان به فرمان ١۴ دو مرد متجاوز به عفت دختر ٢٠٠٨در . واده اش به قتل رسيدخاطر توسط خان

 سال عمر داشت در ولسوالی بھارک تخار مورد تجاوز ١۵ دختری به نام گلدسته که ٢٠٠٧در . کرزی رھا شدند

ھفته بعد در اين  در سرپل بر يک دختر چھار ساله تجاوز شد و يک ٢٠٠٨در . جنسی يک ارباب قرار گرفت

معاون والی غزنی اعالن کرد که سه پوليس بر . جمعی کردنده  ساله تجاوز دست١٢واليت سه جوان بر يک دختر 

 سه مرد مسلح بر دختر ھشت ٢٠١٠ جنوری ٢٠در . يک دختر چھار ساله در حوزۀ اول غزنی تجاوز کرده اند

 پشتون بود و متجاوزان غير پشتون، بسياری در آن اين خانواده. ساله در کندز در حضور مادرش تجاوز کردند

 ھشت ٢٠١١در اپريل . زمان علت اين تجاوز را عقده ھای قومی دانستند و پوليس در اين زمينه ھيچ اقدامی نکرد

 ساله ای تجاوز کردند و پوليس اعالن کرد که اين افراد با استفاده از تاريکی شب فرار ١٣مرد در تالقان بر دختر 

 سالۀ زھرا تجاوز ١٢ شش نفر که چھار تن آنان پوليس بودند در حومۀ تالقان بر مينا دختر ٢٠١١در می . اندکرده 

کردند، اما پوليس سه ساعت بعد رسيد و گفت ما چه می دانيم که متجاوزان کی ھا بوده اند، مخصوصاً وقتی فھميدند 

 در قريۀ تاشتم تخار پنج تن ٢٠١١در جون .  نگشتندکه چھار تن پوليس به چنين جنايتی دست زده، ديگر دنبال آن

گلناز . رگل شش ساله تجاوز نمودند چند نفر بر ثم٢٠١١ در ماه جوالی . ساله تجاوز کردند١۵مسلح بر يک دختر 

. دختر ديگری است که بر وی تجاوز صورت گرفت، اما محاکم پوشالی او را به دوازده سال حبس محکوم نمودند

بوی قضيه در رسانه ھای بين المللی پيچيد، کرزی او را به شرطی که با متجاوزش ازدواج نمايد، بعد بعد از اينکه 

 يک تن از نزديکان و محافظان سيد انور رحمتی والی سرپل در ٢٠١١در ماه نومبر ! از دو سال از حبس آزاد نمود

 .قريۀ خرافه بر زنی تجاوز نمود

رنگارنگی بر زنان اعمال شده که واکنش زنان در برابر اين اعمال عالوه بر تجاوزھای جنسی، خشونت ھای 

 مادر و ٢٠٠۵در . اين خشونت ھا در بعضی حاالت بسيار وحشتناک گشته است. خودکشی يا خودسوزی بوده است

 يک قومندان جمعيت ربانی در کندز، دختر يازده ساله ای ٢٠٠۶در . پدری در جوزجان زبان دختر شان را بريدند

 يک مرد در ھرات انگشتان پای خانمش را قطع کرد، چند ھفته قبل در ٢٠٠٧در . با يک سگ جنگی مبادله کردرا 

 ساله ای که در باميان از دريور يک ١۴ دختر ٢٠٠٧در اگست . ھمين واليت مردی گوشھای خانمش را بريد

بيچاره را به طويله برده و با پل ريش شرکت حمل گرفته بود و بعد مادر و برادرش از اين واقعه باخبر شدند، دختر 

بعد شکمش را با تار و سوزن دوختند که بعد از چرکی شدن بطن، او . شکمش را دريدند و طفل را از بطنش کشيدند

 مردی خانمش را که صاحب سه پسر بود با ٢٠٠٨در جوالی . را به داکتر برده و ھمه از اين ماجرا باخبر شدند

 خانمی را به خانه ھای امن آوردند که شوھرش ھر دو دست و پايش را ٢٠٠٩ومبر در ن. قاطری مبادله کرد

 گروپ مسلحی بر مکتب دخترانه در لوگر حمله کرد که ٢٠٠٨در . شکسته؛ زبان، گوش ھا و بينی اش را بريده بود

ی جايزه  ھزار افغان۵٠طالبان در بدل کشتن ھر زن معلم . يک دختر کشته، يک دختر و يک معلم زخمی شدند

 دختر مکتب که دو ١۵ دو مرد موترسايکل سوار با تفنگچه ھای پالستيکی بر رخسار ٢٠٠٨ نومبر ١٢در . ماندند

معلم زن نيز در جمع آنان بود، در قندھار تيزاب پاشيدند و بعد از مدتی که اين دو تن دستگير شدند، جزای قابل 

در چاريکار، کاپيسا، . ۀ متعلمان دختر در قندھار تيزاب پاشيد نيز فردی بر چھر٢٠٠۵در . توجھی برايشان داده نشد

 ُخسری در ارزگان گوش و بينی عروسش ٢٠٠٨در . کندز و کابل دختران مکتب با مواد سمی مسموم شدند

 زنی در خواجه غار خود ٢٠١١در جون . را بريد که بعداً نيروھای امريکائی اين زن را به امريکا بردند) عايشه(
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سحرگل پانزده ساله در واليت بغالن از سوی فاميل شوھر به طرز وحشيانه ای شکنجه . ريای آمو انداخترا به د

 . به شفاخانه انتقال يافت٢٠١١شده و به مدت شش ماه در زيرزمينی زندانی گرديده بود که در دسمبر 

ف دختری را در روز تولد به نام نا.  درصد ازدواج ھا اجباری اند٨٠بنابر عقب مانی ھای فئودالی در افغانستان، 

در روز تولد مبادله صورت ميگيرد، زنی در برابر قتلی به بد داده ميشود، پشت خانۀ دختری، پسری . پسری ميزنند

از فروش دختران و . زند و دختر را به نام خود ثبت کرده و ھر خواستگاری را تھديد به مرگ ميکند تفنگ می

مردی در ولسوالی يکاولنگ باميان که ظاھراً ادعاھای کالنی (سود ميبرند » ولور«و » پيشکش«، »تويانه«گرفتن 

اين پسر .  ھزار افغانی فروخت٢٠٠در مورد آزادی زن داشت، دختر معلمش را به جوان درد ديده ای در بدل 

تا پول را مھيا فاکولته خوان که آھی در بساط نداشت، مجبور شد گاو خود را بفروشد و زمين خود را به گرو بدھد 

بعد از آنکه تمام پول تحويل شد، ُخسر برای اينکه چند ماھی معاش دختر را بخورد تا مدتھا حاضر به . سازد

عروسی دخترش نميشد و بعد از آنکه حاضر شد، از داماد جھيزيۀ کالنی طلب کرد تا در روز عروسی به 

داماد برای اينکه پول فرشھای فرمايش ُخسر را . بودنشان دھد که در آن ده بکس آھنی نيز شامل » آودرزاده ھا«

وقتی . نداشت، دو تخته قالين را از دکانی به عاريه گرفت تا بعد از نشان دادن به آودرزاده ھا دوباره تحويلش دھد

جھيزيه به نمايش گذاشته شد و مردم ده بکس بزرگ آھنی را ديدند، تبصره می کردند که نکند ُخسر برای دخترش 

مقدار گوشت آنقدر زياد بود که وقتی اين ُخسر . خاطر نگھداری کاه و جو حيوانات اين ھمه بکس طلب کرده باشدبه 

که به گردن گرفته بود ھم کفايت » نذری«دو روز بعد از عروسی به خانۀ آباد شدۀ جديدش رفت، برای » انقالبی«

 ). کرد

دشمنی ھای ُخشو و عروس در . و زن ديگری می گيرندنيست و دختر می آورد، بر ا» پسرزا«به خاطری که زنی 

 تنھا ٢٠٠۶در .  درصد خانواده ھا بر کسی پوشيده نيست که تمام اينھا باعث بروز حوادث دردناکی می گردند٩٠

 ٢٠٠٨ زن خودکشی کردند، و در ١٢۴ بيش از ٢٠٠٧در .  زن خودسوزی و خودکشی کردند١٨۶در ھرات 

اين خودسوزی ھا در ھرات، فراه، کابل و غزنی نسبت به ھر واليات ديگر بيشتر .  مورد رسيد١۶۵خودسوزی به 

 زن در افغانستان دست به خودسوزی و خودکشی می زنند که روزانه به شش زن می ٢٣٠٠است و در ُکل ساالنه 

 . رسد

  

 


