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 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۵ می ١٩

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سی و يک

  تجاوز امريکا بر افغانستان

 ھزار نيروی اشغالگر در افغانستان خيمه زده ١۵٠د که شرايط زندگی برای زنان و کودکان افغان در حالی بدتر می شو

که خود را مدعی حقوق زن نشان می دھند، دھھا پروژۀ بی معنی که کوچکترين اثری بر زندگی دوزخ آسای  و با اين

دھھا جاسوس خارجی از اين بابت .  ضد خشونت عليه زنان و اطفال در رسانه ھا به نمايش می گذارندهزنان ندارد، ب

اين وضعيت نشان می دھد که اشغال و امپرياليزم دشمن . ل ھای کالنی دزديده و به کشورھای شان بر می گردندپو

 طفل مکتب را که در حال جمع کردن ھيزم بودند، ٩امريکائی ھا در ولسوالی مانوگی (خونی زنان و کودکان اند 

و خوست به آتش کشيدند، در ولسوالی نوزاد واليت مراسم عروسی ھا را در ھسکه مينه، شاه ولی کوت . بمباران کردند

 زن را سالخی نمودند، در خوست شش زن را بعد از کشتن به چاه انداختند و نشان دادند که ٢ طفل خردسال و ١٢ھلمند 

تا زمانی که به اشغال نقطۀ پايان گذاشته نشود، انجوھای حمايت از زنان و ). چه احترامی به زنان و کودکان دارند

جز ترفندی برای بازی دادن مردم و خدمت به اشغال چيز ... طفال، پرورشگاه ھا، خانه ھای امن، دادخواھی ھا وا

 .ديگری نيست

، جنگساالران و تکنوکرات ھا به عنوان ممثالن مالکان ارضی و )٢٠٠۶ تا ٢٠٠١از (در دوران پنج سال اشغال 

رقابت ميان اين دو به . ه و به زودی پايگاه اصلی آنان را ساختندبورژوا کمپرادورھا با اشغالگران از نزديک خو گرفت

ًخاطر شيرين شدن ھرچه بيشتر در دل باداران، گاه آنان را در روياروئی قرار می داد که عالوتا تقابل دو ايدئولوژی 

يدادگری ھای شان را فئودالی و بورژوائی را نشان داده، بيشتر جنگساالران فکر می کردند که امريکائی ھا روزی داد ب

با اين . مطرح گرديد» عدالت انتقالی«لۀ أمس» کميسيون حقوق بشر« از سوی ٢٠٠۴ًخواھند گرفت، مخصوصا که در 

 .طرح غيرعملی و امپرياليستی در حقيقت مردم را اميدوار نگه داشتند که روزی اين عدالت پياده خواھد شد

ضد جنگساالر بيشتر » قھرمان« ماللی جويا و قرار دادنش به عنوان که دفاع اشغالگران از حرف ھای بگذريم از اين

کنند و محبوب القلوب » اصالح«آنان را تکان داد و به اين علت جنگساالران کوشش کردند که ھرچه بيشتر خود را 

م واليت بلخ عطا مرد(ی و دريشی پوشيدند ئلذا پکول و لنگی را دور انداختند، نکتا. بگردانند) جامعۀ جھانی(اشغالگران 

 می باشد، به خاطری که ھر ٣٠٠ کميتۀ مورد توجهالعمر مزار را که يکی از جاسوسان امريکا و  محمد نور والی مادام

می نامند و داکتر عبدهللا شورای » بچۀ فلم«کند و نکتائی ھای رنگارنگ می پوشد،  روز دوبار دريشی عوض می

، خود را معتقد به پلوراليزم و )مشھور شده است» پوش شيک«لری به نظاری با پوشيدن دريشی ھای چند ھزار دا

» مجلس اھل حل و عقد«ھمان ھائی که چند سال پيش دموکراسی و انتخاب را کفر ناميده و (دموکراسی وانمود کردند 
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 یبه مو یرا قلقله کرده، از تمام اوامر شان مو» دوستان جامعۀ جھانی«، پيوسته اصطالح )را برگزار می کردند

اشغالگران نيز آرام آرام عنصر تکنوکرات را بيشتر داخل قدرت کرده که باالخره بخش اعظم کرسی . پيروی می کنند

 .ھای کابينه را اشغال کردند

 سبز شده بودند، برخوردھای ، در سال ھای اول اشغال، ميان جنگساالران و رسانه ھا که ديگر به مرگ خر و سگ

گساالران به اشارۀ باداران به زودی متوجه شدند که می توانند خود رسانه داشته باشند و از جدی وجود داشت، اما جن

لذا به زودی ربانی، شيخ محسنی، محقق، سياف، خليلی، فھيم، دوستم، . اين طريق از موقف چپاولگرانۀ خود دفاع نمايند

نشريه تأسيس کردند و برای تبليغ خود و تھديد تلويزيون، راديو و ... عالمی بلخی، انوری، کاظمی، احمدزی، عرفانی و

با پول ) تمدن(و محسنی ) راه فردا(، محقق )نگاه(، خليلی )نور(تلويزيون ربانی . ديگران از اين رسانه ھا سود بردند

ديگر با پول ترکيه و تلويزيون ھا و راديوھای ) آئينه(با پول عربستان، تلويزيون دوستم ) دعوت(ايران؛ تلويزيون سياف 

افغانستان » جامعۀ دموکراتيک«اين را نوچه ھای اشغالگران، پيشرفت . با پول ايران، پاکستان و غرب ساخته شدند

جالب است که قانون مسخرۀ مطبوعات زير رھبری محمد محقق اين بنيادگرای جنايتکار . دانسته به آن افتخار می کنند

 .مطبوعات منطقه است» قانون«ند که اين قانون، بھترين کن ساخته شد و مزدوران اکاديمسين غربی، ادعا می

 ٧٠ُاشغالگران که از مدت ھا به فکر ايجاد اردو و پوليس دولت پوشالی بودند، در کنفرانس بن فيصله کردند که اردوی 

 اين که قطعات نيروھای جھادی منحل و خلع سالح می شدند، اما بعد از آن. ھزار نفری زير کنترول آنان ساخته شود

 بعد از تشديد جنگ و بعد از آن).  نفر رسيد۴٠٠٢ تعداد آن به ٢٠٠٣تا آخر ( پيشرفت بسيار بطی داشت ٢٠٠۴کار تا 

انتقال يافت، تصميم گرفته شد که ) مرکز ناتو(ًکه رھبری جنگ ظاھرا به ناتو سپرده شد و مرکز فرماندھی به بروکسل 

لمان ھا مسؤوليت آموزش پوليس را اچون .  ھزار نفر برسانند٩٠يس را به  ھزار نفر و پول١٢٠تعداد افراد اردو را به 

برای پوليس افغانستان تحويل دادند، اما اکثر اين » والتر پی يک« ده ھزار تفنگچۀ ٢٠٠۶بر عھده گرفته بودند، در سال 

 پرورش و تسليح اردو را تفنگچه ھا در پاکستان و افغانستان در بدل يک ھزار دالر به فروش رسيدند و چون مسؤوليت

 به اردوی پوشالی دادند، ٢٠٠۶امريکائی ھا بر عھده داشتند، لذا مجموع سالح ھای سبکی که کمپنی ھای امريکائی در 

 . ميل آنھا گم شد٨٧٠٠٠ ميل سالح بود که در اين جريان، ٢٢٠٠٠٠

 نيروھای ٢٠١۴، تصميم گرفتند که تا )سدر بخش اردو نه پولي(امريکائی ھا باالخره با تصفيۀ افسران خلقی و پرچمی 

 تعداد اردو به ٢٠١١اما تا اپريل . برسانند)  ھزار نفر۴٠۵جمله ( ھزار نفر ١٧٠ ھزار و پوليس را به ٢٣۵اردو را به 

در حال حاضر ھفت قول اردو ) اردوی پوشالی(» ملی«اردوی .  ھزار رسيده بود٩٠ ھزار و تعداد پوليس به ١۴٧

 ظفر ٢٠٧ ميوند در ھلمند، قول اردوی ٢١۵ شاھين در مزار، قول اردوی ٢٠٩ مرکزی، قول اردوی قول اردوی: دارد

 گارنيزيون ١۴ اتل در قندھار و قول اردوی ھوائی؛ ٢٠۵ تندر در پکتيا، قول اردوی ٢٠٣در ھرات، قول اردوی 

 تولی تطھير در اختيار دارد ۶و ی لوجستيکی ت کندک کماندو، يک قرارگاه فرقۀ مرکزی، يک قرارگاه حماي٧ی، تحماي

اردوی .  لوای پياده و دو کندک ميکانيزه خواھد رسيد٢٣ قول اردو، يک فرقۀ کماندو، ٨ به ٢٠١۴که با توسعه در 

 وسيلۀ ٢۴۴٨ ميل سالح ثقيله و خفيفه و ۶٠۶٩٠ افسر دارد که با ١۴۶٠۴) ٢٠١١جنوری (پوشالی در حال حاضر 

که قوای ھوائی خاصی در اختيار  با اين.  عمليات عليه طالبان انجام داده است٣٢٢زرھی مجھز می باشد و تا حال 

 ٢٠١١در اپريل . ندارد، اما امريکائی ھا چند طيارۀ باربری خريداری کرده و آنھا را در اختيار اردو گذاشته است

ريکائی ھا خريداری و ليون دالر از سوی امي م٣۵٠اعالن شد که يازده فروند ھليکوپتر تھاجمی روسی به ارزش 

 گفت که شمار داوطلبان اردو ٢٠١١سخنگوی آيساف در اپريل » جوزف بالتس«اما . قرارداد آن به امضاء رسيده است

 ٢٠١١افزايش يافته و ماھانه شش ھزار نفر جذب می گردند و تأکيد کرد که اگر اين جذب ھمچنان ادامه يابد تا اکتوبر 
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 مليارد ١٠.۴وی ھمچنان خبر داد که دولت امريکا مبلغ .  ھزار نفر خواھد رسيد٣٠٠ شمار نيروھای امنيتی افغان به

  . فروند طياره نيز برای اردو در نظر گرفته شده است١۴۵دالر را برای تجھيز اردوی افغانستان تخصيص داده که 

 معتاد به مواد مخدر  درصد آن۵٠ درصد اعضای آن بی سواد اند و حتی در ھلمند ٨۵ ھزار پوليسی که بيش از ٩٠

باشند، در قالب گروپ ھای کوچکی در پوسته ھا جابجا شده و چون تعليم الزم نديده و با سالح عقب مانده و مھمات  می

پوليس .  کشته دارد٧٠ تا ۴٠بسيار کم مجھز است، لذا تلفات آن نسبت به اردو بيشتر می باشد که گاه در ھفته ای 

 دولت پوشالی بوده، در قاچاق مواد مخدر دست دارد، با گروه ھای مافيائی شريک است فاسدترين بخش نيروھای امنيتی

پوليس در شھر کابل پياده روھا را به اجاره می دھد که پيشه وران و (ُو دم اکثر جنايات زير پای پوليس قرار دارد 

ً دريای کابل، مخصوصا در برابر خرده فروشان بر روی آنھا بساط ھموار کنند، اين را ھر صبح و شام در کرانه ھای

پوليسان موظف عصرھا سھم آمران حوزه و افسران . فروشگاه و اطراف مسجد پل خشتی به وضاحت می توان ديد

اما تا حال ھيچ افسر مھم پوليس در اين رابطه ) له وزير تا معين باخبر اندأاز اين مس. رسانند ديگر را برای شان می

چوکی ھای پوليس را با پول ھای ) وزير اسبق داخلۀ دولت پوشالی(تر ضرار احمد مقبل رئيس دف. دستگير نشده است

 ھزار دالر و از آمران امنيت ١٠٠ ھزار دالر، از آمران جنائی ١۴٠قيمت قومندانی ھای امنيه . زيادی می فروخت

، زون شمال )کابل(رکزی تشکيالت اداری پوليس نيز شامل زون ھای م.  ھزار دالر بود۶٠واليات درجه دوم و سوم 

. می باشد) پکتيا(و زون جنوب ) آباد جالل(، زون شرق )قندھار(، زون جنوب غرب )ھرات(، زون شمال غرب )بلخ(

امريکائی . قومندانان زون ھا و بعد قومندانان امنيۀ واليات از سوی اشغالگران صالحيتداران اصلی امنيت تعيين شده اند

تعيين وزير داخله از سوی اشغالگران امريکائی و انگليس .  مشاور دارند٢۴٠٠ه ھا در مجموع در وزارت داخل

يونس قانونی، علی احمد جاللی، ضرار احمد مقبل، . گيرد و کرزی فقط وظيفۀ امضاء و اعالن آن را دارد صورت می

 دو اشغالگر اصلی و يا حنيف اتمر و بسم هللا محمدی در سال ھای اخير وزرای داخله بوده که در وابستگی با يکی از

 .ًمثال جاللی تا مغز استخوان امريکائی و اتمر تا بن استخوان انگليس است. ھر دو قرار داشته اند

و اردو را بيشتر » امنيت ملی« جنگ در جنوب و غرب افغانستان متمرکز گشت، صفوف پوليس، ٢٠٠۴وقتی بعد از 

که پنجاه درصد نفوس  پنج درصد پشتون ھا شرکت دارند، در حالیدر اين سه ارگان فقط . پشتون پر کردند افراد غير

اشغالگران در اين جنگ بر افراد پشتون اطمينان ندارند چون بيشترين جنايت را در مناطق . سازند افغانستان را می

عضای  درصد ا١۵. دھند و به اين خاطر صفوف اردو را از مليت ھای غيرپشتون پر می سازند پشتون نشين انجام می

يک جنرال ناتو .  درصد افراد اردو فرار می کنند١٨ درصد افراد پوليس و ٢۵پوليس و اردو معتاد به مواد مخدر اند، 

.  درصد است که از جمله دو در صد آن تلفات می باشد٣٧ گفت که ضايعات اردو و پوليس افغانستان ساالنه ٢٠٠٩در 

بخشی از افسران بلند پايۀ پوليس را . ً، جبرا به اين صفوف می پيوندندبا اين ھمه چون اکثر توده ھای مردم بيکار اند

جنايتکاران شورای نظار می سازند و به اين صورت امنيت مردم به جانيان شورای نظاری سپرده شده که اکثر آنان به 

 . يک دادگاه انقالبی تيرباران شوندبه حکمخاطر جنايات و وطنفروشی ھای گذشته بايد 

ند بار سربازان اردو و پوليس در ھلمند، خوست، جالل آباد و کابل بر نيروھای امريکائی و انگليس آتش تا حال چ

 يک سرباز اردو در دند پتان ٢٠٠٩در فبروری .  تن ديگر را زخمی کرده اند۴٠ تن را کشته و ٣٠گشوده که بيش از 

دعلی ھلمند ھفت سرباز انگليس را کشت و  يک پوليس در نا٢٠١٠پنج سرباز امريکائی را زخمی کرد؛ در جوالی 

 يک سرباز افغان به نام طالب حسين در گرشک سه تن از نيروھای انگليس ٢٠١٠در جوالی . خود موفق به فرار شد

.  يک سرباز پوليس دو سرباز استراليائی را کشت و سه تن ديگر را زخمی کرد٢٠١٠ اگست ٢٧در . را به قتل رساند

 يک سرباز ٢٠١١باز اردو در ننگرھار پنج سرباز امريکائی را به قتل رساند؛ در مارچ  يک سر٢٠١٠در نومبر 

 يک سرباز سرحدی دو سرباز ناتو را در فارياب به قتل ٢٠١١ اپريل ۴در . افغان در جنوب دو سرباز ناتو را کشت
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ائی شش سرباز امريکائی را  يک افسر ھوائی به نام احمدگل در اکاديمی ھو٢٠١١در اپريل . رساند و خود فرار کرد

 يک سرباز اردو به نام عبدالصبور در واليت کاپيسا ٢٠١٢ جنوری ٢٠کشت و شش تن ديگر را زخمی ساخت؛ در 

عبدالصبور در اعترافات خود گفته که اين کار را ( سرباز ديگر را زخمی ساخت ١۶چھار سرباز فرانسوی را کشت و 

وغيره که خشم اين ) ان ھائی که خارجی ھا بر آنان ادرار کردند، انجام داده استبه خاطر اھانت به اجساد سه تن از افغ

سربازان و افسران امريکائی و انگليس با سربازان و . گذارد سربازان را در برابر تحقير اشغالگران به نمايش می

با ) ٢٠٠٩فبروری (ارجه افسران اردوی پوشالی چون نوکر برخورد کرده، يکبار که خبرنگاران در برگشت از جبھۀ م

ھليکوپتری در ميدان ھوائی شوراب توقف کردند و خشم سرباز انگليس را برانگيختند، برای چند ساعت، دو جنرال 

ًبعدا خبرنگار انگليس که در . دولت پوشالی و دو پيلوت طياره با جمعی از خبرنگاران در کانتينری توقيف شدند

، پيلوتان و خبرنگاران »جنراالن«و خبرنگاران سوخته و با تالش او، » جنراالن«ن ھليکوپتر مانده بود، دلش به حال اي

ھا را دشنام خواھر و مادر می  دو جنرال تور خورده، زير لب، آرام آرام انگليس» غيرت«در اين حال . افغان رھا شدند

 !! دادند

 داده و کورس ھای کوتاه مدتی برای آموزش امريکائی ھا فقط چند فروند ھليکوپتر باربری در اختيار اين اردو قرار

ليون دالر، يازده ي م٣۵٠ اعالن شد که امريکا به ارزش ٢٠١١در ماه اپريل (سربازان و افسران تشکيل داده اند 

، اما ھرگز حاضر نشده اند تا با ھليکوپترھای )ھليکوپتر جنگی برای اردوی افغانستان از روسيه خريداری کرده است

عالوه بر فساد بی لگامی که در پوليس افغانستان شايع است، اين پوليس در . ی جنگنده آن را مسلح سازندشکاری و جتھا

ًقاچاق مواد مخدر نيز وسيعا دست داشته، در ده سال گذشته چندين تن از افسران بلندرتبۀ پوليس افشاء و افسران پائين 

.  از سوی باداران ناتو و امريکا به اينان سپرده شود مسؤوليت امنيت٢٠١۴رتبه دستگير شده اند و قرار است تا 

 ٢٠١۴ھرچند اين نيروھا گفته اند که بعد از ( از افغانستان خارج می شوند ٢٠١۴نيروھای اشغالگر ناتو که بعد از 

مسؤوليت . ، برنامۀ انتقال مسؤوليت ھای امنيتی به نيروھای افغان را رويدست گرفتند)افغانستان را تنھا نخواھند گذاشت

کميسيون روند انتقال مسؤوليت ھای امنيتی را به اشرف غنی احمدزی از سرسپردگان امريکائی سپردند تا آن را به 

ً رسما از واليت باميان آغاز گرديد و بعد ٢٠١١ جوالی ١٧مرحلۀ اول برنامۀ انتقال در . شکل موفقانه به اجراء درآورد

مله کابل، مزارشريف، پنجشير، لشکرگاه، شھر ھرات و مھترالم مرکز از آن در شش منطقۀ ديگر افغانستان از ج

  . واليت لغمان نيز به اجراء درآمد

 يک ھفته قبل از ٢٠١١مرحلۀ دوم انتقال مسؤوليت ھای امنيتی به نيروھای افغان از واليت پروان در اواخر ماه نومبر 

در . ده بخش کشور بر دوش نيروھای افغان گذاشته شددر مرحلۀ دوم، مسؤوليت امنيت ھج. ُبن آغاز شددوم کنفرانس 

مرحلۀ دوم انتقال بر اساس پيشنھاد کميسيون روند انتقال مسؤوليت ھاي امنيتی، واليات بلخ، دايکندی، تخار، سمنگان، 

افزون بر اين واليات، شھرھای جالل آباد، . کابل و نيمروز به گونۀ مکمل به نيروھای افغان سپرده خواھند شد

غچران، شبرغان، فيض آباد، غزني، ميدان شھر و قلعۀ نو از شھرھائی ھستند که شامل مرحلۀ دوم انتقال مسؤوليت چ

از سوئی ھم ولسوالی ھای شھر بزرگ، يفتل سفلی، ارغنج، بھارک، تشکان، کشم و ارگوی . ھای امنيتی مي شوند

وه، نادعلی و مارجۀ واليت ھلمند، تمام ولسوالی واليت بدخشان، ولسوالی آب کمری واليت بادغيس، ولسوالی ھای نا

ی واليت لغمان، ولسوالی ئھای واليت ھرات به استثنائی ولسوالی ھای شيندند، اوبی و چشت شريف؛ ولسوالی قرغه 

ھای بھسود، کوز کنر، کامه و سرخرود واليت ننگرھار، تمام ولسوالی ھای واليت پروان به استثنای شينواری و سياه 

مام ولسوالی ھای واليت سرپل به استثنای صياد و ولسوالی ھای حصۀ اول بھسود، جلريز و مرکز بھسود از گرد، ت

   .واليت ميدان وردک نيز شامل مرحلۀ دوم انتقال مسؤوليت ھای امنيتی می شوند
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اما در بودجۀ ) شش ماه اخير را جاپان پرداخت(پرداختند  معاش سربازان و افسران اردو و پوليس را اشغالگران می

رئيس » لری«در اين حال دگروال . دولت پوشالی، معاش نيروھای امنيتی ھم مدنظر گرفته شد) ٢٠١١ (١٣٩٠سال 

ليارد دالر بر نيروھای ي م٢٠، ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٣ گفت که از ٢٠١٠ اگست ٢۵ھای امنيتی افغانستان در  دفتر کمک

که امريکائی ھا  برای اين. دالر ديگر اختصاص يافته استليارد ي م٣٠نظامی دولت پوشالی به مصرف رسيده و حال 

 ٢٠٠۴سطح تعليمی اردوی پوشالی را باال ببرند و افسران مطمئن خود را جانشين افسران نامطمئن کنونی بسازند، در 

ًيدا  افسر در آن درس ميخوانند و امريکا جد٢٠٠٠انستيتوت ملی نظامی را در قرغه ايجاد کردند که در شرايط کنونی 

در کنار اين انستيتوت و کورس ھای سربازی و افسری، . ليون دالر بر توسعۀ آن سرمايه گذاری کرده استي م٣٠٠

ھدف نھائی از اين .  افسر برای آموزش ھای سياسی و نظامی به امريکا و انگليس برده می شوند۶٠٠ساالنه حداقل 

ازی است که چون ارتش ھای مزدور پاکستان، ترکيه، آموزش ھا، مسلح ساختن افسران اردو به ايدئولوژی بورژو

ريکای التين تربيه شوند و ھر وقت کوريای جنوبی، فليپين، تايوان، عربستان سعودی و برخی از اردوھای کشورھای ام

امريکائی ھا بخواھند به اشاره ای کودتا کنند و به خواست و منافع کمپنی ھای امريکائی برقصند و ھست و بود ملک 

 .شان را به قمار بگذارند

ياست ًارگان مھمی که اشغالگران بر آن مطمئنا حساب می کنند و به صورت مستقيم افراد آن را آموزش می دھند، ر

تعداد افراد اين . دولت پوشالی است که در آن جاسوسان و دشمنان مردم افغانستان جمع شده اند» امنيت ملی«عمومی 

ليون دالر به ي م١٠سازمان استخبارات امريکا در ھر سه ماه مبلغ .  ھزار نفر می رسد٢۴رياست در کابل و واليات به 

شی از امنيت را نيز نظارت و کمک می کند و به اين صورت تعداد انتلجنس سرويس انگليس بخ. پردازد آن پول می

تشکيالت اين شبکه مخفی است و از عمليات آن کمتر . رسد  ھزار نفر می۵٠جاسوسان و اجنت ھای اين دستگاه به 

ھا  در جاھای مختلف پايتخت رياست ھائی دارد که رفت و آمد در آن» امنيت ملی«. کسی در بيرون مطلع می باشد

امنيت «رياست . وظيفۀ شکنجه و گرفتن اعتراف از مخالفان را دارد» امنيت ملی «٩٠ًبسيار کم می باشد، مثال رياست 

افراد اين شبکه در داخل و خارج توسط . ای برخوردار است از امکانات تکنولوژيک و استراق سمع پيشرفته» ملی

شدگان با شکنجه ھای غيرانسانی  از دستگير. بينند یآموزش م» انتلجنس سرويس«و » آی. بی. اف«، »سيا«سازمان 

اين شبکه در پايتخت و در بسياری از . اقرار گرفته می شود و از صالحيت ھای پشت پردۀ نامحدودی برخوردار است

 درصد فعاليت ٩٠در شرايط کنونی . ادارات نمايندگی داشته، حفاظت جان بسياری از اراکين دولتی را بر عھده دارد

گيرد، و کنترول جريانات سياسی غيرطالب و القاعده به  در رابطه با طالبان و القاعده صورت می» امنيت ملی«ھای 

 . طور جدی در محور کار آن قرار ندارد

با وجودی . تحويل دادند» ناتو« رھبری جنگ افغانستان را به پيمان اتالنتيک شمالی ٢٠٠۶ جوالی ٣١امريکائی ھا در 

ًفغانستان کشانده شد و ظاھرا رھبری به آن تحويل داده شد، اما قوماندۀ جنگ ھمچنان در دست امريکائی که پای ناتو به ا

 به وجود آمد، حاکميت امپرياليزم امريکا را بر اروپا مسجل ارسا برای مقابله با پيمان و١٩۴٨ناتو که در . ھا باقی ماند

اروپائی ھا در آن زمان . وجودی پيمان ناتو از ميان رفتً پاشيد و عمال ضرورت ١٩٩١ در ارسااما پيمان و. ساخت

 ۶٠خواستند که ناتو زنده بماند و به اتحاديۀ اروپا پيشنھاد نيروی واکنش سريع  ديگر نمی) ًمخصوصا فرانسوی ھا(

خته شده ًپول واحد اروپا و شورای اروپا به وجود آمد؛ قبال اتحاديۀ اروپا و کميسيون اروپا سا. ھزار نفری را کردند

 .بودند و به اين صورت اروپائی ھا، اياالت متحده را به مقابله طلبيدند

 پايگاه با ١٠٠لمان اتنھا در ( اياالت متحده که بعد از جنگ دوم در اکثر کشورھای اروپای غربی پايگاه نظامی ساخت 

 ھوائی نظامی برای کنترول  ھزار نيروی نظامی و نصب موشکھای کروز و پرشنگ، در ايتاليا بزرگترين ميدان١٠٠

در حقيقت بعد از فروپاشی ) پايگاه ھای بزرگ نظامی ايجاد کرد... بحيرۀ مديترانه، در ترکيه، چک، کرواسی، پولند و
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در زمان رقابت با اتحاد شوروی ھرچه فشار بر اروپا افزايش می . اتحاد شوروی تمام اروپا زير حاکميت امريکا درآمد

ند اروپای غربی به امريکا نزديکتر و وابسته تر می شدند و به عکس ھرچه تسليحات پيشرفتۀ يافت، کشورھای ثروتم

 ھزار ۴٠٠که  کرد تا جائی امريکا در اروپا افزايش می يافت، اروپای شرقی به ھمان پيمانه به شوروی تکيه می

با . ل امريکا و شوروی درآمدنيروی شوروی در اروپای شرقی متمرکز گشتند و به اين ترتيب اروپا در اشغال کام

ً، عمال ضرورت پيمان ناتو نيز از ميان رفت، اما امپرياليست ھای ارسافروپاشی اتحاد شوروی و از ميان رفتن پيمان و

 .امريکائی تالش کردند که برای حفظ تسلط خود بر اروپا، اين پيمان را ھمچنان نگه دارند

شوروی، سينه چاک روابط و مناسبات با امريکا و » کمونيزم«ابل با رھبران جديد کشورھای اروپای شرقی که در تق

لذا اين پيمان نه تنھا زنده ماند بلکه در .  اروپا و پيمان ناتو را به دست آوردندۀناتو شده بودند، به زودی عضويت اتحادي

دانستند، بعد از فروپاشی اتحاد  گرگان امپرياليست که تيتو را معمار کمونيزم در اروپا می. شرق اروپا نيز گسترش يافت

شوروی به يوگوسالويا اين ميراث کمونيستی مارشال تيتو دندان تيز کرده و بعد از شعله ور ساختن آتش جنگ داخلی 

، )ِصربستان، مونتنيگرو، کرواسی، مقدونيه، بوسنی ھرزه گوين(ميان ايالت ھای جمھوری فدرال يوگوسالويا 

ه بخش ھائی از آن را زير کنترول خود بگيرد، اما امريکا که موقعيت يوگوسالويا را برای لمان تالش کرد کاامپرياليزم 

لمان اتسلط بعدی اش بر اروپا بسيار با اھميت می دانست، به زودی مداخالتش را در اين کشور آغاز کرد و بعد از آنکه 

 امپرياليست از يک طرف ميراث تيتو را گرگان. را کنار گذاشت، مسؤوليت ادامۀ جنگ را بر دوش پيمان ناتو گذاشت

توته توته کردند و برای خود پايگاه جديدی در قلب اروپا ساختند و از طرف ديگر برای پيمان ناتو که پا در ھوا مانده 

 .لبانيا مصروف تجزيه و خونريزی شدا در يوگوسالويا و بعد در ٢٠٠۵دست و پا نمودند که تا » مقدسی«بود، وظيفۀ 

جمھوری خواھان که مديران کمپنی ھای فرامليتی نفتی ( بر عراق ٢٠٠٣ بر افغانستان، بعد در ٢٠٠١ريکا در تھاجم ام

و تسليحاتی اند، تالش داشتند که ھرچه زودتر بر نفت عراق تسلط يابند، چون باور داشتند که در دور بعدی بر قدرت 

ر دو جبھۀ جنگ تقسيم کرد و از سوی ديگر برای ناتوئی از يکسو نيروھای متجاوز امريکائی را د) سوار نخواھند ماند

که می رفت تا عاطل بماند، بايد وظيفه ای دست و پا می شد، بنابرين تصميم امريکا و متحدانش بر اين شد که رھبری 

روھای ني. ً ناتو رسما اين وظيفه را بر عھده گرفت٢٠٠۶ جوالی ٣١باالخره در . جنگ در افغانستان به ناتو سپرده شود

ھای امريکا برای شامل کردن  اما تالش.  کشور عضو ناتو در مناطق مختلف افغانستان جابجا شدند٢٨اشغالگر 

نيروھای امريکائی در واليات کابل، نورستان، کنر، . نيروھای مصر و بنگله ديش در اين جنگ به جائی نرسيد

لمان ھا در مزار و کندز، اانگليس ھا در ھلمند، . شدندننگرھار، لوگر، خوست، پکتيا، پکتيکا، قندھار و فراه جابجا 

کانادائی ھا در قندھار، فرانسوی ھا در کاپيسا و سروبی، ايتالوی ھا در ھرات، شيندند و فراه، اسپانوی ھا در بادغيس، 

در ھا  ھا و سويدنی ھا در فارياب، چک یئھا در وردک، نارو ھالندی ھا در ارزگان، پولندی ھا در غزنی، ترک

استقرار يافتند، اما با تشديد جنگ در سربازان اکثر اين ... ھلمند، استراليائی ھا در قندھار، ھنگری ھا در پلخمری و

 .کشورھا افزايش به عمل آمد

اولين عمليات . فرماندھان ناتو بعد از استقرار در افغانستان اعالن کردند که بعد از شش ماه طالبان را شکست می دھند

در اين عمليات بيش . ای ھزار سر نام داشت که بر ولسوالی ھای پنجوائی و ژيری واليت قندھار متمرکز شدآنان اژدھ

گزارش ھای نادرستی که از سوی چند فئودال بارکزائی . از ھزار دھقان و باغبان نورزائی در پنجوائی به قتل رسيدند

ه بود، باعث شد که اين ھمه زحمتکش جان ھای شان را از پشتون قبل از عمليات به نيروھای ناتو داده شد از جمله خالد

 .دست بدھند

ناتو بعد از عمليات اژدھای ھزار سر مدعی شد که ولسوالی پنجوائی را به نمونه ای از بازسازی مبدل و به جھانيان 

 آن سکنه ای باقی ماند که نشان خواھد داد، اما نتيجۀ اين ھمه تبليغ آن شد که نه پنجوائی آباد شد و نه بعد از عمليات در
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عده ای از ساکنان پنجوائی که از اطراف ولسوالی به شھر آمده بودند، با چند بوتل . ناتو کاری برای شان انجام می داد

آب معدنی و چند کارتن بسکويت استقبال شدند و اين ھمان وعدۀ بازسازی به ساکنان پنجوائی بود که سران فاشيست ناتو 

اين ولسوالی که يکی از مھمترين مناطق انگورزای قندھار بود، با بمباران . زندانش رنگين ساخته بودندآن را با خون فر

ھا از ھر جويچه و پشته، آن را به ويرانه ای مبدل کردند و بيش از پنجصد ھزار تاکش را به  وسيع و عبور تانک

 .داشت انگوری برای فروش ن٢٠٠۶خاشاکی مبدل نمودند، چنانچه پنجوائی در 

قومندانان جنايتکار ناتو بعد از عمليات پنجوائی و ژيری اعالن کردند که در دو سال طالبان را شکست داده، امنيت را 

به افغانستان می آورند، اما به زودی متوجه شدند که اين جنگ نه يک جنگ واقعی بلکه سناريوی امپرياليست ھای 

باشد، لذا بعد از مدتی اعالن کردند که جنگ در افغانستان يک روند امريکائی و انگليس جھت تسخير قارۀ آسيا می 

 .شود به زودی آن را پايان داد طوالنی است و نمی

در ميان اعضای اين پيمان ھماھنگی و . نيروھای ناتو با تمام ادعاھا نخواستند به تأمين امنيت افغانستان بپردازند

ل جابجا شده و مدعی بودند که برای جنگ نه بلکه برای بازسازی به لمان ھا در شماا. ھمکاری الزم به وجود نيامد

ليون دالر يھالندی ھا در ارزگان فقط در پايگاه ھای شان به استراحت پرداخته و ماھانه حداقل يک م. افغانستان آمده اند

واليت بود، جھت انتقال  نيروی مليشيائی مطيع هللا خواھر زادۀ جان محمدخان جنايتکار که سال ھا والی اين ٣٠٠٠به 

ماھی که نيروھای  (٢٠١٠ تا اگست ٢٠٠٢لوجستيک خود از قندھار به ارزگان می پرداختند و به اين خاطر از جوالی 

نيروھای انگليس با .  زخمی دادند١۴٠ کشته و ٢۴ِدر اين واليت به شدت خونين فقط ) ھالندی از افغانستان خارج شدند

با اينکه بعد از . جابجا شدند، اما کار مھمی در اين واليت انجام ندادند) ھلمند(يت افغانستان اين که در پر آشوب ترين وال

امريکا بيشترين تلفات را متحمل شدند، مگر با شيوۀ کار و سياست ھای خاص خود عمل نموده از نظر سياسی و نظامی 

 ٢١ کشته و ١٠زبين سروبی با کمين طالبان  در او٢٠٠٨فرانسوی ھا در اگست . با امريکائی ھا اختالف عميقی دارند

در آن زمان بحث ھای زيادی مبنی بر عدم ھمکاری امريکائی ھا برای نجات نيروھای فرانسوی روی . زخمی دادند

ضد فعاليت ھای امريکا صحبت می کنند و اختالفات خود را بيان می ه ًھا شد، ايتالوی ھا در شيندند و فراه علنا ب زبان

اين . وھای پولندی در غزنی چندين بار عمليات نظامی را بدون حمايت اعضای ديگر ناتو به راه انداختندنير. دارند

ًساخت، مخصوصا بعد از آنکه نيروھای  تشتت در ميان اعضای ناتو موقعيت امپرياليزم امريکا را مستحکمتر می

ًو شد، منطقا رھبری کامل اين جنگ را بايد به امريکائی به تنھائی شش برابر نيروھای کل اعضای ديگر ناتو و غير نات

 .دست می گرفت

که رھبری جنگ را امريکائی ھا به دست گرفتند، اما تضاد ميان اشغالگران نيرومند بر سر منافع شان در  با تمام اين

سودترين مارکيت ھلمند نيمی از ترياک افغانستان را توليد می کرد، به اين خاطر مھمترين و پر (منطقۀ ترياکزای ھلمند 

ھميشه رو در ) مواد مخدر افغانستان را تشکيل می داد و بی جھت نبود که اشتھای تمامی اشغالگران را بر می انگيخت

 که امريکا ٢٠٠٧انگليس ھا نسبت به ھر رقيبی بيشتر بر اين منطقه شکم انداخته و در . گرفتند روی ھم قرار می

، بخشی از آنان را در مارجه و سنگين جابجا ساخت و تا آن زمان ھيچ نيروئی  ھزار نفر رساند٩۵نيروھای خود را به 

انگليس ھا تالش کردند که در . جز انگليس ھا به اين واليت پا نمانده بود و آن را چون تيول خود در اختيار داشت

 موسی قلعه، سنگين، کجکی، باالتر از شاھراه قندھارـ ھرات که شامل ولسوالی ھای(ولسوالی موسی قلعه در ھلمند باال 

که از نظر توليد مواد مخدر، قومی و جغرافيائی حيثيت مرکز را ) بغران، نوزاد، واشير و نيمی از گرشک می شود

اين کار . دارد، در سازشی با بزرگان قومی که مورد تأئيد برخی از گروپ ھای طالب نيز قرار داشتند، قرار گيرند

بعد کرزی به دستور امريکائی ھا، مايکل و . رو شده يکائی ھا و دولت پوشالی روبصورت گرفت اما با مخالفت امر

ماروين دو جاسوس انگليس را از ھلمند اخراج کرد و انجنير داوود والی ھلمند را که از مزدوران سرسپردۀ انگليس 
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جمع آوری اطالعات در مورد در اين حال يک خبرنگار ايتالوی که به ھلمند رفته و سرگرم . بود، از وظيفه عزل نمود

) جاسوس(طالبان و مواد مخدر بود با خبرنگار ترجمانش به نام اجمل نقشبندی دستگير و بعد از چند روز اين خبرنگار 

. ليون دالر رھا و اجمل نقشبندی نيز از طريق شفاخانۀ ايمرجنسی ايتالوی در لشکرگاه رھا گرديديدر بدل پرداخت يک م

شواھدی وجود دارد که نقشبندی ( نقشبندی که در جريان تبانی ايتالوی ھا با طالبان قرار داشت اما يک شب بعد اجمل

نيز از جاسوسان ايتاليا بوده و اما چون در افغانستان تعدادی از خبرنگاران يا جاسوس اند و يا در اين راستا کار می 

، قومندانان طالب و ايتالوی متوجه )تجليل کردندترتيب دادند و از مرگ او » پرشکوھی«کنند، لذا برای اجمل محافل 

داکتر رحمت هللا رئيس افغان اين شفاخانه که از . اين ظرافت شده و شب بعد او را دوباره به طالبان تحويل دادند

جاسوسان سرسپردۀ ايتاليا و در رابطۀ نزديکی با طالبان قرار داشت، تمام اين پروسه را سازماندھی کرد و در فردای 

بعدھا اين ). طالبان فقط سر کسانی را می برند که به عنوان جاسوس تثبيت کنند(ن طالبان سر اجمل نقشبندی را بريدند آ

 . زمانی بيشتر تثبيت گرديد که بويناکی شفاخانۀ ايمرجنسی را گالب منگل والی ھلمند افشاء کردألهمس

س بود، اسدهللا وفا که اچکزی و از بولدک قندھار است، بعد از برکناری انجنير داوود که از جاسوسان سرسپردۀ انگلي

اما او چند ماھی در اين سمت باقی ماند و باالخره با نوعی تبانی ميان انگليس و امريکا، گالب منگل . والی ھلمند شد

لوی و  اعالن کرد که در شفاخانۀ ايمرجنسی ھلمند، سه ايتا٢٠١٠ مارچ ٢گالب منگل به تاريخ . والی اين واليت شد

وی گفت که در اين شفاخانه دو واسکت انتحاری، يک . شش کارمند افغان به علت دست داشتن با طالبان دستگير شدند

وی مدعی شد که اين سه خارجی و شش داخلی تصميم داشتند که . تفنگچه مکاروف و ھشت بم دستی کشف گرديده است

 ١٧اما بعد از .  ھزار دالر گرفته بودند۵٠٠ھا از شورای کويته را بکشند و به اين خاطر اين ايتالوی ) گالب منگل(او 

ًضمنا گفت که ايتالوی ھا در افغانستان سه شفاخانه و ھشت » منگل«. ھا از زندان رھا و به ايتاليا برگشتند روز ايتالوی

کرده تا طالبان کلينک دارند و بی آنکه از نظر طبی ضرورت بوده باشد، دست و پای دھھا سرباز و پوليس را قطع 

ھرات را بر عھده » تی. آر. پی«ايتالوی ھا در غرب افغانستان فعال اند و مسؤوليت تيم بازسازی واليتی . خوشنود شوند

مھمترين شيوۀ کار آنھا توجه به مسايل جاسوسی و استخباراتی است که تا حال قادر شده اند ميان بعضی از . دارند

اين عملکردھای اشغالگران در ھلمند که . قانونی نفوذ قابل مالحظه ای داشته باشند سازمان ھا و احزاب قانونی و غير

دھد که ميان امريکا، انگليس و ايتاليا چه روياروئی  گوشۀ کوچکی از فعاليت آنان را بيان می کند، به روشنی نشان می

 .ھائی بر سر ترياک ھلمند جريان دارد

افع خاص شان در افغانستان اين چنين روياروئی وجود داشت، در جبھۀ مقابل که در ميان اشغالگران بر سر من با اين

نيز پراکندگی و روياروئی گسترده ای ديده می شد زيرا منافع، طرز تفکر و وابستگی ھای آنان به جاھای مختلف 

ندانان جھادی را عمری که در دوران امارت ھيچ جريانی را در قدرت شريک نمی ساختند، قوم طالبان مال. متفاوت بود

می ناميدند، بعد از دستگيری يا تسليمی رھا می کردند و برای شان اجازۀ خروج از » شر و فساد«و » توپکی«

طالبان بخش اعظمی از ) اطراف کابل و شمال (١٩٩٧ و ١٩٩۶ھای خونين  افغانستان می دادند اما در اثر جنگ

راکتی در  ن رئيس بغران در ھلمند، انور دنگر در شمالی و مالگرچه قبل از آ. نيروھای رزمی خود را از دست دادند

زابل شامل صفوف آنان شده و اکبری در باميان تسليم شده بود، اما بعد از اين جنگ ھا به قومندانان جھادی غلجائی در 

لدين وزير امور مال جالل ا. مال جالل الدين حقانی، مال کبير و مال صدراعظم را جلب کردند. جنوب و شرق رو آوردند

با ظھور . سرحدات تعيين شد و بعد از سقوط امارت به پاکستان گريخت و در لست سياه شورای امنيت درج گرديد

دوبارۀ طالبان، مال جالل الدين که با نيروھايش در وزيرستان شمالی مستقر بود، با زن عرب اھل امارات خود مورد 

وی که به علت . زديکی با لشکر طيبه، گروه خود را سازماندھی کردحمايت اعراب حاشيۀ خليج قرار گرفت و در ن

اين گروه ) ًمخصوصا سراج الدين حقانی( در عربستان سعودی و امارات متحده به سر می برد، فرزندانش ًاکھولت اکثر
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ه و در اين را رھبری می کنند و چون از پول و ثروت سرشاری برخوردار اند، توان خريد بيشتر انتحاری ھا را داشت

عمری تا حال گزارشی نرسيده، اما ميان آنان  گرچه از برخورد ميان اين گروه و طالبان مال. عرصه فعالتر می باشند

که گروه حقانی اخوانی می باشد و در  عمر معتقد به ديوبنديزم است، در حالی گروه مال. اختالف عميق دينی وجود دارد

که گروه  کويته در تماس است، در حالی» آی. اس. آی«عمر بيشتر با  گروه مال. دامن حزب گلبدين پرورش يافته است

ساحۀ فعاليت گروه حقانی واليات خوست، پکتيا، پکتيکا، . پشاور رھبری و ھدايت می کند» آی. اس. آی«حقانی را 

اثرات . فعال اندکه طالبان مالعمری با مرکزيت قندھار در نقاط بيشتر کشور  لوگر، غزنی و کابل است، در حالی

جنرال حميدگل و حواريون او بر گروه حقانی از زمان جھاد وجود داشته و به اين خاطر اين گروه به پاکستان و منافع 

ًعالوتا در گروه مالعمر طرفداران مال منصور که توسط حزب اسالمی گلبدين به . آن در افغانستان بيشتر می انديشد

گروه مال عمر در برخورد با اعضای حزب .  بيشتر بوی جھادی می دھند تا بوی طالبیقتل رسيده، نيز فعال می باشند و

  .اسالمی و شخص گلبدين نسبت به طرفداران مالحقانی با انعطاف بيشتری برخورد می کنند

  

  

  

 


