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  تجاوز امريکا بر افغانستان

طرفداران ضياءالحق در . ر و سرسپرده تر پاکستان استگروه سوم، حزب اسالمی است که از ھمه گروه ھا بنيادگرات

خطاب می کنند و از ھر طريق ممکن برايش امکانات پولی و تسليحاتی می » جی بی صاحب«پاکستان تا حال او را 

 کيلومتری پشاور زندگی ٣٠بسياری از جنايتکاران او که قادر نيستند به افغانستان بيايند، در کمپ شمشتو در . رسانند

خود گلبدين نيز به پاکستان رفت و آمد دارد و نمايندگان او از . ی کنند و مورد حمايت دولت پاکستان قرار دارندم

گردند، اما نه پاکستانی ھا و نه امريکائی ھا کاری به کار  پاکستان جھت مذاکره به افغانستان می آيند و دوباره بر می

جا شده و کميتۀ ثروتمند سويدن را در اختيار دارند، بعد از ه ا جاباعضای اين حزب که بيشتر در انجوھ. شان دارند

سباوون که از جنايتکارترين اعضای . جا شدنده تھاجم امريکائی ھا بر افغانستان، در انجوھا و نقاط حساس دولتی جاب

» قانونی «خالد فاروقی که رھبر يکی از جناح ھای. اين حزب است، مشاور نظامی کرزی بوده و حزب رسمی دارد

ھادی ارغنديوال که رھبر جناح علنی ديگر حزب اسالمی . حزب اسالمی است، در دور اول وکيل ولسی جرگه بود

 نماينده و در دور دوم ٢٠اعضای حزب اسالمی در دور اول ولسی جرگه . است، وزير اقتصاد دولت کرزی می باشد

 از قومندانان مشھور اين حزب است، اکنون معاون شورای مال لودين که.  نماينده و ھوادار در ولسی جرگه دارند۴٠

وزير پيشين اطالعات و (، کريم خرم )وزير معارف(ًعالوتا افرادی چون فاروق وردک . عالی صلح کرزی می باشد

رئيس نشرات وزارت معارف ـ حال معين (، آصف ننگ )فرھنگ ـ حال رئيس دفتر کرزی و مالک تلويزيون کابل نيوز

، زبير شفيقی مدير مسؤول روزنامۀ ويسا )سفير در اسالم آباد و جاسوس انگليس و ايران(عمر داوودزی ، )نشراتی

باشند و به اين  که در پيوند با غرب قرار دارند، در حزب اسالمی نيز شامل می با اين) شود توسط ارگ تمويل می(

 .حزب کمک می رسانند

 تا در وحدت با مال عمر قرار گيرد، اما به علت رد طالبان، اين اتحاد حزب اسالمی با ظھور بار دوم طالبان تالش کرد

جنگجويان مسلح حزب اسالمی در وردک، غزنی، لوگر، کنر، نورستان، کاپيسا، کندز و بغالن فعال اند، . به سر نرسيد

 باعث قتل ٢٠١٠رچ اما درگيری ميان افراد مسلح اين گروه و طالبان در کوکچنار بغالن بر سر جمع آوری عشر در ما

ميرويس قومندان اين گروپ متواری گشت که .  تن از اعضای حزب اسالمی و تسليمی اين جبھه به امريکائی ھا شد۶٠

جنگجويان اين گروه در وردک نيز چند .  با معاونش مرزا ملنگ در يکی از ولسوالی ھای بغالن دستگير شد٢٠١١در 

وردک از موقعيت قويتری برخوردار اند، با اين که ساحۀ فعاليت شان محدود بار با طالبان درگير شدند، اما چون در 
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طالبان بعد از شکست جبھۀ حزب اسالمی در کندز ادعا کردند که . رو نشده استه گرديده اما با شکست قطعی روب

.  نشان می دھندلمانی و دولتی جاسوسی کرده محل اختفای آنان راااعضای حزب اسالمی در بغالن و کندز به نيروھای 

 که ی طی اعالميۀ مخفي١٩٨۴اين ادعای طالبان برای اکثر مردم قابل قبول واقع شد، چون رھبری حزب اسالمی در 

ًبعد به بيرون درز کرد و حرکت انقالب آن را وسيعا پخش نمود، به اعضاء و قومندانانش دستور داده بود که بر مواضع 

اين کار حزب .  اگر زور شان نرسيد، پايگاه ھای شان را به روس ھا نشان دھندمجاھدين تنظيم ھای ديگر حمله کنند و

لمان ھا و ااسالمی غير از جاسوسی به اشغالگران چيزی نبود و حال اين ادعای طالبان که اعضای حزب اسالمی به 

ی گذارد، حزبی که نيروھای دولتی جاسوسی می کنند، بار ديگر مزدور صفتی و ماھيت کثيف اين حزب را به نمايش م

 لمان و دولت پوشالی دارد؟اجاسوسی کند، چه شرم و ننگی از جاسوسی به امريکا، » آی. اس. آی«سال ھا به 

 به امريکائی ھا و دولت کرزی تسليم شدند، برای تثبيت موقعيت خود در ٢٠٠٧ تن از اعضای اين حزب که در ١٠٠

ه گمان خود مترصد فرصت ماندند و تا حال در برابر را پيش گرفته، ب» موش مردگی«درون دولت، سياست 

پشتون «برخوردھای رسانه ھا با حزب اسالمی سکوت اختيار می کنند و بسياری از اعضای آن با استفاده از سياست 

ًتالش می کنند تا در روح و روان ناسيوناليست ھای پشتون که در شرايط کنونی عميقا نزد خلقی ھا، افغان ملتی » گرائی

ھا و پشتون ھائی که در رسانه ھا و انجوھا کار می کنند مطرح است، نفوذ کنند و به اين صورت خود را از تجريد 

 از کتابھای سيدبھاءالدين مجروح در ٢٠٠٨وقتی در . بکشند و زير چنين لوائی چھرۀ جنايتبارانۀ شان را پنھان نمايند

ون که دو عضو حزب جنايتکار اسالمی اند، در اين محفل سالون ليسۀ استقالل تجليل می شد، کريم خرم و سباو

 .که مجروح به وسيلۀ حزب اسالمی در پشاور به قتل رسيده بود سخنرانی کردند، در حالی

در ميان اشغالگران نيز تشتت و پراکندگی وجود داشته، تمام اعضای ناتو و شرکت کنندگان در حمله بر افغانستان منافع 

در يک طرف امريکائی ھا مسلط ترين امپرياليست ھای اشغالگر بوده، به ترتيب انگليس ھا، . خاص خود را می بينند

پول ھائی که امريکا بر جاپانی . لمانھا، فرانسوی ھا و ايتالوی ھا اشغالگران دست دوم، سوم، چھارم و پنجم می باشندا

.  پول را در افغانستان به مصرف می رسانندھا به عنوان مستعمرۀ سياسی اش تحميل می کند، بعد از امريکا بيشترين

 سال گذشته، تمام مصارف روغنيات ناوگان دريائی امريکا را در بحر ھند که به خاطر حمله ١٠ًعالوتا جاپانی ھا در 

خواست که از پرداخت اين باج ) تارو آسو(يکبار که صدراعظم جاپان . پردازند بر افغانستان متمرکز شده بود، می

 .د، دولتش سقوط کرد و دولت جانشين ھمچنان به باجدھی ادامه دادسرپيچی کن

در ميان بنيادگرايان به ترتيب طالبان مال عمری نيروی اصلی، مھم و سرتاسری؛ گروه حقانی در درجۀ دوم و حزب 

نخوردند و در جريان حملۀ امريکا به افغانستان، رھبران ھر سه جناح ضربه . اسالمی در درجۀ سوم اھميت قرار دارند

در . ًبه اين خاطر زمينۀ ظھور دوباره را داشتند، مخصوصا که استخبارات پاکستان در کنار ھر سه جناح قرار داشت

 درصد آنان را طالبان مدارس ٣٠ ھزار طالب ھميشه در جنگ افغانستان شرکت دارند که ٢۵شرايط کنونی حدود 

 .ن نوری و اکوره ختک به افغانستان می آيندِدھند و بيشتر آنان از مدارس ب پاکستانی تشکيل می

کند چون تمام رفت و  که امريکائی ھا توان يافتن رھبران طالبان و حزب اسالمی را نداشته باشند، کسی باور نمی اين

اعضای شورای کويته برای رھبران پاکستانی . قرار دارد» آی. اس. آی«آمدھا و زندگی آنان در گرو و کنترول 

اين حقيقت را در دستگيری مال برادر به وضوح ديديم که اگر چنين .  محل بودوباش آنان را می دانندمشخص بوده و

 .نمی بود، پس طالبان نيروی وابسته و مزدور شناخته نمی شدند

اعضائی که (امريکائی ھا با دھھا حمله ای که بر وزيرستان به سر رساندند، فقط اعضای ارشد القاعده را شکار کردند 

که چرا تا حال حتی يک رھبر طالب افغان شکار نشده، معلوم است که سياست امريکا  ، اين)ًقعا دشمن امريکا بودندوا

 در ايبت آباد پاکستان نشان داد که وقتی پاکستان و ٢٠١١قتل اسامه در دوم می . در قبال طالبان و القاعده فرق می کند
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اما اين اعدام مربوط اين . ه گلوله ببندند، کوچکترين مشکلی ندارندامريکا بخواھند که ھر يک از مزدوران شان را ب

است که چه زمانی اين مزدوران از دايره پا بيرون می گذارند و چه زمان ديگر بی مصرف شده به درد ستراتيژی 

 تجريد و با کند و او که از ميان رھبران القاعده چيزی که در مورد اسامه خوب صدق می. امريکا در منطقه نمی خورند

مريضی مزمن گرده دست به گريبان بود و حاضر نبود از پاکستان به يمن و يا سودان برود، اينگونه به قتل رسيد، چون 

باالخره بر آن حمله کرد و قذافی را به تاريخ (پايگاه بعدی القاعده که برای ناتو وظيفه تعيين خواھد کرد، يمن و يا ليبيا 

 ھزار نيروی شان به اين مناطق ٢۵می باشد و بايد رھبران القاعده در کنار )  عمالش کشت به وسيلۀ٢٠١١ اکتوبر ٢٠

 .رھسپار می شدند، کاری که اسامه نکرد و جزای آن را ديد

 نفرۀ طالبان تشکيل ١٢ً، ظاھرا بر طبق فرمان مال عمر، شورای رھبری جديد ٢٠٠۴بعد از ظھور دوبارۀ طالبان در 

 مالبرادر با دوستانش مولوی کبير، ٢٠١٠ور و مالعثمانی در ھلمند به قتل رسيدند و در مارچ شد که از جمله مالمنص

اکنون اعضای . مال آقاجان معتصم، مولوی سالم ضعيف و مولوی طيب پوپلزی نيز در پاکستان دستگير و زندانی شدند

وف خادم، مال ؤ روح االمين، مال عبدالرقيوم ذاکر، حافظ مجيد، مال محمدرسول، مال عمر، مال شورای کويته شامل مال

مخفيانه » آی. اس. آی«جبار آغا، مال نيازی و مال سپين طالب می باشند که بسياری از جلسات خود را با نمايندۀ 

ًکه ظاھرا به  محمدرسول از کسانی اند که چند سال در گوانتانامو زندانی بودند و با اين مال قيوم و مال. برگزار می کند

به کويته رسيده و به » معجزه آسا«ت افراد قومی و پادرميانی افرادی در ادارۀ دولت پوشالی رھائی يافتند و وساط

 .ًعضويت شورای رھبری درآمدند، ھمه شک دارند که امريکا در اين شورا مستقيما نفوذ نداشته باشد

 نيمروز بود، از شاخۀ گرگ قوم مال محمد رسول که در زمان امارت طالبان عضو شورای نظامی طالبان و والی

ھای آن نورزائی   درصد پشتون٧٠نورزائی است و حال مسؤول نظامی سمت غرب و والی طالبان در فراه است که 

قيوم ذاکر که از عليزائی ھای ولسوالی سنگين واليت ھلمند است، بعد از رھائی يک راست به سنگين رفت  اما مال. اند

او که در زمان امارت طالبان از قومندانان کوچک و دست دوم در . والی را در دست گرفتو قومندانی طالبان اين ولس

شمال به حساب می آمد، بعد از دستگيری مال برادر که مسؤول عمومی نظامی طالبان در پاکستان بود، به فرمان مال 

چگاه مال قيوم را نديده و مقرری او از بسياری به اين باور اند که مال عمر ھي. عمر به جای او مقرر شد و به کويته رفت

ممکن نيست که امريکائی ھا در گوانتانامو از او تعھداتی نگرفته باشند و از آن . جای نامعلومی صورت گرفته است

اين رھائی ھا و پيوستن ھا، بدگمانی ھائی را ميان طالبان و القاعده دامن زده که در . طريق به اين مقام نرسيده باشد

سعيد علی شھری اھل .  رسول و مال ذاکر به روشنی وجود دارد و در مورد القاعده نيز ھمينگونه شده استمورد مال

. عربستان سعودی و عبدالرحمن الحسيد اھل ليبيا نيز بعد از آنکه مدتی در گوانتانامو به سر بردند، يکباره رھا شدند

ابويحيی الليبی که يکی از کانديدان . ل القاعده در ليبيا می باشنداکنون سعيد علی نفر دوم القاعده در يمن و الحسيد نفر او

 به طور مرموزی از زندان بگرام گريخت و حال در وزيرستان به سر می برد و ٢٠٠٨جانشينی اسامه بود نيز در 

 گرفت اما که بعد از مرگ اسامه در شورای رھبری القاعده قرار چون اين شک نزد رھبران القاعده وجود دارد، با اين

 .چانس جانشينی را به الظواھری، سيف العدل و محمدحمزۀ يمنی باخت

جمھوريخواھان امريکا که مديران کمپنی ھای نفتی و تسليحاتی اند، در ھشت سالی که بوش و قبل از او پدر بوش بر 

و چپاولگر امريکا را به قدرت اياالت متحده سوار بودند، با حمله بر عراق و افغانستان چھرۀ واقعی تجاوز، کشتار 

از يک سو با تجاوز امپرياليستی زير نام دفاع از آزادی . در اين مدت صدھا ھزار انسان به قتل رسيدند. نمايش گذاشتند

و دموکراسی با تصويب ھای سازمان ملل که ديگر به ابزار کثيف تجاوز امپرياليستی مبدل شده، به ساقط کردن رژيم 

امريکا به دفاع از کثيف ترين و ضد » مردم«ھان پرداخت و از سوی ديگر زير نام منافع ھای خاصی در کشورھای ج

در تازه ترين مورد، اين کار را در ليبيا آغاز و با سقوط دولت معمر قذافی، . ھای دنيا اقدام کرد دموکراتيک ترين رژيم
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 ٣١بيائی و ويرانی ھشتاد درصد ليبيا، در ناتو بعد از به خاک و خون کشيدن ھزاران لي. دولت پوشالی را حاکم نمود

 .  عمليات خود را درين کشور پايان يافته اعالم کرد٢٠١١اکتوبر 

به اين امپرياليزم جھانخوار ببخشند، تالش کردند که چھرۀ » مردمی«که بار ديگر چھرۀ  سران پولی امريکا برای اين

قدرت رسيدن اوباما دروغی بود که از سوی سرمايه داران به . چون اوباما را به قدرت برسانند» سياھی«و » معصوم«

مجموع کلماتی که رسانه ھای امريکائی به عنوان گزارش و (امريکائی عرضه شد و يکباره رسانه ھای امپرياليستی 

 کنند، بيشتر از کلماتی است که تمامی کشورھای فقير در يک سال عرضه می خبر برای يک روز در جھان عرضه می

بوش که .  با تبليغات باور نکردنی به نزول فرشتۀ آسمانی به نام اوباما و حذف ديو سيرتی به نام بوش اقدام کردند)دارند

 که خود امريکا مالک بزرگترين زرادخانۀ توليد چنين درحالی(ھای کشتار جمعی  برای اشغال عراق با تمسک سالح

ار دارد و با آتش کردن ھر يک بيش از نيم جھان نابود می ی بالستيک در اختيه ئ کالھک ھست١٣٠٠تسليحاتی است که 

را نيز ساخته که با » ھارپ«ًی و بيولوژيکی در اختيار دارد و اخيرا سالح ئکيمياًعالوتا ھزاران نوع اسلحۀ . شود

مه ھای ای از زمين  زلزله، طوفان و سيل ايجاد نمايد، و دک امواج راديوگرافی کار می کند و قادر است در ھر نقطه

به اين کشور تجاوز کرد و با اين تجاوز از .) ندازده ھای در حال پرواز را از کار بيی و رادار تمام طياره ئسالح ھست

تمامی .  مليونی عراق، بيش از يک مليون کشته، حدود دو مليون زخمی و بيش از سه مليون آواره گشتند١٣نفوس 

با اين .  دالر در سال سقوط کرد١۴٠ دالر به ٢۴٠٠درآمد سرانۀ آن از زيربناھای اقتصادی اين کشور از ميان رفت و 

انجام گرفت، پنج کمپنی امريکائی انحصار نفت » دموکراسی«و » آزادی«ھمه جنايت که زير نام رسيدن عراقی ھا به 

جنايتکار برای ھای  امريکائی. اين کشور غنی که پنجمين ذخيره گاه نفت جھان را در اختيار دارد، در کنترول گرفت

اين که روزانه به شش مليون بشکه نفت برسند، در عراق ھفت مليون ليتر خون ريختند و اين جنايت نه تنھا دنيا را تکان 

را که سياھی مظلوميت را بر » حسين اوباما«داد بلکه ستراتيژيست ھای امريکائی را واداشت تا عوض بوش فاشيست، 

در به ارث برده است، بر قدرت سوار کنند و به اين صورت با ھياھوی کرکننده و چھره دارد و عرق کينيائی را از پ

ليون مداح امپرياليستی به او درود ي در مراسمی که دو م٢٠٠٩ جنوری ٢٠تفسيرھا و تصويرھای گوناگونی در 

 .فرستادند، به کاخ سفيد رفت و قرار شد مدير شايسته ای برای چپاولگران جھانی باشد می

گرفتن افغانستان به » ناديده«ای اول، تبليغاتی به راه افتاد که بوش به خاطر سياست ھای غلطش در عراق و در روزھ

محاکمه کشانده خواھد شد، اما در عمل ديديم که اوباما نه تنھا از سياستھای بوش در عراق و افغانستان پيروی کرد بلکه 

رابرت گيتس وزير دفاع فاشيست بوش را . بوش به کشتار پرداختبرای منافع امپرياليستی اياالت متحده بيش از زمان 

ھمچنان بر صدر اين وزارت حفظ کرد تا با حمايت از رژيم سرکوبگر شيخ حمد احمد بن عيسی آل خليفه در بحرين و 

 و به ده ھا رژيم مزدور ديگر با شليک راکت ھای کروز به کشتار خلق ليبيا بپردازد تا اين کشور نفت خيز را تجزيه

 .بدتر از سرنوشت عراق و افغانستان دچار سازد

ماه ھا رسانه ھای » ستراتيژی اوباما در افغانستان«با به قدرت رسيدن دموکرات ھا در امريکا، تبليغات وسيعی به نام 

که اين ستراتيژی چه بود، چيزی جز افزايش نيروھای  اين. غربی و رسانه ھای مزدور داخلی را مصروف نگه داشت

که  با اين. ًچھرۀ تجاوز و رژيم مزدور را کامال عريان ساخت» ستراتيژی اوباما«اعالن . امريکائی در افغانستان نبود

 ھزار نيروی امريکائی در خاک افغانستان مستقر بودند، در اولين روزھای به قدرت رسيدن اوباما ۵٧در آن زمان 

ی ھوائی امريکا در ھا تن از نيرو٢۵٠٠شوند، بعدتر   ھزار نيروی جديد امريکائی وارد افغانستان می٢٧اعالن شد که 

 ھزار نيروی ديگر ھم گرفته شد که باالخره تعداد نيروھای ٣٠باالخره تصميم به ارسال . ميدان ھوائی قندھار پياده شدند

 . ھزار نزديک شد١۶٠جی به  ھزار و مجموع نيروھای خار١٢٠امريکائی در افغانستان به 
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که اوباما به قدرت برسد، در تبليغات انتخاباتی اش افغانستان را نقطۀ گرھی سياست خارجی خود قرار می  قبل از آن

که با  وی به افغانستان آمد و بدون آن. خود را ابراز می داشت» عميق«داد و از بابت فساد در دولت پوشالی نارضايتی 

که تا آن زمان روی آن تبصره » ٣٠٠کميتۀ «جالل آباد رفت و بر عضويت گل آقا شيرزوی در کرزی ديدار کند به 

تبليغاتی مبنی بر ختم حاکميت کرزی با به قدرت رسيدن اوباما سر زبان ھا شد و . ھای بسياری می شد، صحه گذاشت

 در ضيافت کرزی از فساد اداری بعدھا وقتی جوبايدن به افغانستان آمد و. بر جانشينی کرزی تبصره صورت می گرفت

جوبايدن ضيافت را ناتمام ماند و . دولت پوشالی ياد کرد، کرزی در جواب، خود خارجی ھا را عامل فساد وانمود ساخت

افشاء شد و حال ھمين مخالف امريکا » اختالفات امريکا و کرزی«به سفارت امريکا برگشت که به زودی سناريوی 

ی برای حضور دايمی اشغالگران امريکائی در خاک افغانستان قرارداد قانونی دست و پا کند، تالش دارد که به ھر طريق

 فيصد مفاد اين ٩٠ اعالم کرد که دولت افغانستان و امريکا بر ٢٠١١ اکتوبر ٢٧چيزی که ھيلری کلنتن به تاريخ 

 .قرارداد به توافق رسيده اند و به زودی نھائی خواھد شد

 فعال اين سازمان دفتر دارد، ١۴٠٠رئيس سازمان سيای امريکا که در ھوتل آريانا با » گريک«با ًکرزی تقريبا ھر شب 

اما او جدول !! موران ارگ مشھور است که کرزی با گريک انديوال شخصی استأدر ميان م. در خلوت ديدار می نمايد

وباما باری گفته بود که نمی خواھد چھرۀ که ا با اين. کاری روز کرزی را کنترول کرده و برای فردايش ھدايت می دھد

 از کرزی در کاخ سفيد شد، خيره کننده بود و نشان داد که کرزی ٢٠١٠خسته کن کرزی را ببيند، اما استقبالی که در 

کرزی در مالقاتی با گريک گفته بود که مردم افغانستان ذھنيتی که . تا ھنوز برای تجاوز امريکا در افغانستان چلش دارد

ت به شاه شجاع و ببرک دارند، نسبت به او ھم پيدا کرده اند و گريک به او اجازه داده بود که مقداری در ضديت با نسب

که ھرگز روسياھی و » مخالفتی«. امريکا صحبت کند و بعد از آن سناريوی مخالفت کرزی با امريکائی ھا آغاز شد

 . سازد پوشالی گری او را سفيد نمی

در اين انتخابات کرزی، رمضان بشردوست، اشرف غنی . ابات دوم رياست جمھوری برگزار شد انتخ٢٠٠٩مبر در نو

نيز » سيا«علی احمد جاللی يکی از جواسيس قديمی سازمان .  کانديد ديگر شرکت کردند١۴عبدهللا در کنار  و داکتر

باالخره کرزی برندۀ اين . ندادندخود را به طور غير رسمی کانديد کرد، اما امريکائی ھا برايش اجازۀ اين کار را 

. ًبرای او از جاھائی در صندوق ھا رأی انداخته شده بود که قطعا در آن جاھا انتخابات برگزار نشده بود. انتخابات شد

دھی معنای رأيشرکت مردم در انتخابات بسيار کم بود چون بی شعورترين ھا ھم فھميده بودند که ديگر در سايۀ اشغال 

ليون رأی کرزی را باطل اعالن کرد و تالش کرد که يکميسيون شکايات انتخاباتی حدود يک م. ردوطنفروشی دا

ِکه کرزی اين را نمی پذيرفت، اما جان کری سناتور دموکرات امريکائی به کابل  با اين. انتخابات را به دور دوم ببرد
کترعبدهللا بايستد، اما داکترعبدهللا که مطمئن بود آمد و کرزی را تنبيه کرد و بعد او حاضر شد که در دور دوم مقابل دا

در اين انتخابات ھرگز پيروز نمی شود، به بھانه ھای مختلف از روياروئی با کرزی اباء ورزيد و وقتی انفصال خود را 

ر او نشان داد که چگونه د. از شرکت در انتخابات دور دوم اعالن می کرد، گلويش گرفته و چشمانش پر از اشک بود

چند . باالخره کرزی در دور دوم نيز رئيس جمھور شد. ھوس رسيدن به تخت و تاج پوشالی تمام وجودش می سوزد

لمانی ناتو در پيروزی کرزی در اين انتخابات نقش المانی ابراز داشت که فرماندھان ا» ايگون راس«روز بعد جنرال 

که  ش را جھت گرفتن رأی اعتماد به پارلمان فرستاد و با اينکرزی بعد از اين انتخابات وزيران کابينه ا. مھمی داشتند

 نفر موفق به ١۴رشوه داد، اما در دو دور فقط » نمايندگان مردم« ھزار دالر به ۴٠٠برای گرفتن رأی اعتماد ھر وزير 

، کابينۀ با اين رأی اعتماد.  وزارت خانه با وزرای سرپرست کار خود را پيش بردند١١گرفتن رأی اعتماد شدند و 

 .کرزی برای ولسی جرگه به گاوشيری مبدل گشت
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بيشتر تحليلگرانی که در وابستگی به امپرياليزم امريکا قرار ندارند، به اين باورند که يکی از علت ھای اشغال 

ی افغانستان تسلط کمپنی ھای مافيائی امريکا و انگليس بر توليد و تجارت مواد مخدر که از پر سودترين تجارت جھان

جنگ و «نويسندۀ کتاب . است، بوده و به اين خاطر انگليس ھا بعد از ورود به افغانستان به زودی به سوی ھلمند شتافتند

ھمانگونه که امريکا و انگليس به خاطر حوزه ھای نفت عراق با «: نويسد در کانادا به صراحت می» جھانی شدن

ن کشور را اشغال کرد، افغانستان را با تمسک به تروريزم تمسک قرار دادن سالح ھای کشتار جمعی صدام حسين، آ

چون انگليس ھا در کمک به اشغال عراق چيزی از نفت آن کشور نصيب . برای کنترول مواد مخدر تسخير نمودند

زيرا عايد حاصله از . نشدند، لذا با ورود به افغانستان به زودی برای تسلط مارکيت عمدۀ ترياک به ھلمند رو آوردند

. ًبعدا نويسندگان لوموند ديپلوماتيک نيز اين را تأئيد کردند. »رسد  مليارد دالر می۴٠٠مواد مخدر افغانستان ساالنه به 

 نوشت که نيروھای انگليسی و کانادائی در قاچاق مواد مخدر از ھلمند و قندھار دخيل ٢٠١٠در سپتمبر » سندی تايمز«

 آمد که در ھر ٢٠٠٨ی که از ترس نخواستند نام شان فاش شود، در اواخر در تحقيقات برخی از خبرنگاران خارج. اند

برای انتقال مواد مخدر .  کيلوگرام ترياک و ھروئين از ميدان ھوائی بگرام به خارج صادر می گردد۵٠٠ھفته حدود 

اه غير قانونی  ر١٢١کند، ھشت راه قانونی و   درصد ترياک جھان را توليد می٩٠افغانستان که در ده سال گذشته، 

 پوسته و دولت ٩٢١پاکستانی ھا بر مرز ميان افغانستان و پاکستان ( درصد از طريق پاکستان ۴٠وجود دارد که 

 درصد از طريق شمال ٣٠ درصد از طريق ايران و ٣٠، ) پوسته دارند١١٨افغانستان به شمول نيروھای اشغالگر 

 .افغانستان به بيرون صادر می شود

امپرياليست ھای اشغالگر که ھميشه خود را مخالف زرع . ستان، کشت مواد مخدر چند برابر افزايش يافتبا اشغال افغان

خشخاش در افغانستان نشان می دادند، نه تنھا در نابودی مزارع خشخاش کوچکترين گامی برنداشتند بلکه از ھر طريقی 

مون اعالن کردند که به زرع مواد مخدر در ھلمند  از طريق راديو س٢٠٠٨نيروھای انگليسی در . آن را تقويت نمودند

 اعالن کرد که چون دھقانان ٢٠١٠ھالبروک نمايندۀ خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان در . کاری ندارند

 ليون دالري م٧٠٠افغانستان فقير اند لذا بعد از اين به زرع مواد مخدر در اين کشور کاری ندارند و بعد از اين ساالنه 

 به ٢٠١٠در سفری که کارل آيکنبری سفير امريکا در اواخر . برای مبارزه با اين زرع به افغانستان کمک نمی کنند

ز عبور بسته ھای بزرگ مواد قندھار داشت و در جلسه ای با جمع قومندانان ارشد امريکائی شرکت نمود، وقتی ا

پرسيد که چرا مصادره نشده، جنرال امريکائی پاسخ داد ی که جھت پروسس ترياک به مشتقات آن گزارش يافت و ئکيميا

ھای ما ولی کرزی است که اگر مصادره شود، جنجال  که اين بسته ھا مربوط به زورمندان اين منطقه از جمله احمد

 ًله واقعا اين بود؟أاما اصل مس. بيشتر می شود

 اين ٢٠٠۴ تا ٢٠٠١ تن رسيد، اما از ١٧٠٠ستان به که در آخرين سال حاکميت طالبان توليد مواد مخدر در افغان با اين

 تن؛ در ٨٢٠٠ به ٢٠٠٧ تن؛ در ٧٧٠٠ به ٢٠٠۶ تن؛ در ۶١٠٠ به ٢٠٠۵مگر در .  تن باال رفت٢٧٠٠گراف تا 

کاھش گھگاھی توليد .  تن توليد به اوج خود رسيد٣۶٠٠ به ٢٠١٠ تن و در ۶٩٠٠ به ٢٠٠٩ تن؛ در ٧٧٠٠ به ٢٠٠٨

شغالگران در افغانستان ھيچ رابطه ای نداشته، به کاھش قيمت ھا و ذخيرۀ بيش از حد آن رابطه ا» مخالفت«ترياک به 

 درصد آن را کشورھای کوستاريکا، ١٠ تن مواد مخدر به مصرف می رسد و چون ۵٠٠٠در جھان ساالنه . می گيرد

ی ضرورت دارد ئبه مواد کيميا کولمبيا و تايلند توليد می کنند و ھمچنان پروسس ترياک به مشتقات نشه آورتر آن

لذا حجم توليد ترياک افغانستان چند برابر ) ی از طريق پاکستان وارد افغانستان می شودئ ھزار تن مواد کيميا١٣ساالنه (

که مقامات دولت افغانستان اعتراف می کنند که پول  با اين. باال می رود و چند برابر مصرف جھانی افزايش می يابد

ھا به جيب کی ھا سرازير می شود، سکوت  که اين پول ليارد دالر است، اما ايني م۶۵د مخدر افغانستان حاصله از موا

 ٩٢.۵در افغانستان يک درصد سود مواد مخدر به دھقانان، شش و نيم درصد به مافيای مواد مخدر منطقه و . می کنند
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پخش و انتقال مواد مخدر در افغانستان مصروف  ھزار نفر به ٢٠٠. درصد به جيب مافيای جھانی مواد مخدر می ريزد

 .كنند ليون نفر در آن كار ميي م٣باشند و در مجموع  می

 اعالن کرد که در ٢٠١٠ اپريل ٢ماريو کوستاو رئيس بخش مبارزه با مواد مخدر و جرايم جنگی ملل متحد به تاريخ 

 تن ٣۵٠٠ تا ١۵٠٠چرس رفته و توليد آن بين  ھزار ھکتار زمين زير کشت ٢۴ تا ١٠سال گذشته در افغانستان، از 

در گزارش سازمان .  واليت به دست آمده و افغانستان به بزرگترين مولد چرس در جھان مبدل شده است١٧بوده که از 

، ٢٠١١، آمده است که عوايد به دست آمده از مواد مخدر در سال رسيده به نشر ٢٠١٢ جنوری ١٣ملل که به تاريخ 

 که در کشتزارھای ترياک شيوع پيدا کرده بود، ی به علت مريضي٢٠١٠دھد زيرا در  يش را نشان می درصد افزا١٣٣

 .  ھزار ھکتار زمين تحت کشت ترياک قرار داشت١٣١در ھمين سال . بسياری از کشتزارھا را نابود ساخت

انستان در ھمين منطقه به  درصد مواد مخدر توليد شده در افغ۶٠. مصرف يک روز ترياک شھر تھران يک تن می باشد

در افغانستان يک .  ھزار آنان جان می دھند١٠٠ليون معتاد وجود دارد که ساالنه ي م٢١٠در جھان . مصرف می رسد

پاسداران و . ليون معتاد به مواد مخدر وجود دارد که بيشتر آنان در آوارگی توسط سرمايه داران ايران معتاد شده انديم

 ايرانی پروسۀ اعتياد جوانان افغان را به صورت منظم طرح ريزی کرده و امروز تنھا در شھر سرمايه داران جنايتکار

 ھزار، در کندز نزديک ١٨ ھزار، در فراه ۵۵ ھزار، در ھرات ۶٠در مزارشريف .  ھزار معتاد وجود دارد٧٠کابل 

 .کنند مواد مخدر دود می...  ھزار و۴٠به 

امريکا که . مند ميان امريکا و انگليس رقابت و اختالف نظر جدی وجود داردبر سر تصاحب مارکيت مواد مخدر در ھل

 ھزار نفر رساند، ١٢٠بعد از به قدرت رسيدن اوباما و ختم غايلۀ نفت عراق، نيروھای خود را در افغانستان به بيش از 

.  به عنوان شريک نداشتندانگليس ھا در ھلمند راھی جز پذيرش امريکا. بخشی از آنان را به سوی ھلمند مارش نمود

 به راه افتاد، مسير امريکا به ھلمند پائين را باز کرد و  قسمتی از اين نيروھا ٢٠٠٩ فبروری ١۶عمليات مارجه که در 

 .جا شدنده در کجکی و سنگين نيز جاب

 جھت انتقال مارجه که شامل چند قريه در ولسوالی نادعلی است، منطقۀ مھم و ستراتيژيک برای مافيای مواد مخدر

ترياک به سوی چوتو، سياه ريگ، بھرامچه، رباط جعلی و مرز ايران به حساب می آيد که با اين عمليات در کنترول 

در توليد مواد مخدر در افغانستان احمد ولی . امريکائی ھا درآمد و امتياز مھم انگليس ھا بر اين گلوگاه تا حدی گرفته شد

نقش مھمی » آی. اس. آی«ر نورزی که در احيای طالبان و معرفی مالعمر به کرزی، حاجی بش کرزی برادر حامد

؛ مال شيرمحمد برادر زادۀ مالنسيم آخندزاده که بار )باشد ً دستگير و حال در امريکا ظاھرا زندانی می٢٠٠۵در (داشت 

 سمنت پلخمری است و اول زرع ترياک را در در ھلمند رايج ساخت؛ حاجی عزيزهللا که بزرگترين سھامدار کارخانۀ

نبض اصلی ترياک ھلمند در موسی قلعه را به دست دارد؛ حاجی آدم جی که از دو پا فلج است و در ولسوالی ناوۀ ھلمند 

 تن ھروئين در اندونيزيا دستگير شد و حال در امريکا ۴٠٠ با ٢٠٠٩زندگی می کند؛ حاجی جمعۀ براھوی که در 

ر کنار دريای آمو سال ھا پايگاه انتقال مواد مخدر را ايجاد و برای عبور ترياک و زندانی می باشد؛ بشير چاه آبی که د

هللا خان گيزابی که ترياک شمال را به قندھار و ھلمند  کرد؛ حبيب ھروئين از دريای آمو از انجن طياره استفاده می

اجی عيدو که مسؤول غند سرحدی  به قتل رسيد؛ کبير مرزبان که مدتی والی تخار بود؛ ح٢٠٠٩انتقال می داد و در 

از ميان اينان تا حال حاجی . از بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان به حساب می آيند... رباط جعلی است و

بعد از دستگيری اينان چند بار نشرات . ًبشر و حاجی جمعه توسط امريکائی ھا دستگير و ظاھرا در امريکا زندانی اند

نوشتند که حاجی بشر، حاجی جمعه و احمدولی کرزی جاسوسان سازمان سيا اند؛ ) يويارک تايمزًمخصوصا ن(غربی 

 .سران سيا نيز آن را رد نکردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

می نويسد که رقابت مواد » افغانستان يک مکسيکوی جديد؟ ترور و تجارت مواد مخدر«نيو امريکه ميديا در گزارش 

اين رسانه علت مرحلۀ جديد . رار است شکل مکسيکوئی به خود بگيردمخدر افغانستان وارد مرحلۀ جديد شده است و ق

. می داند) جنرال داوود داوود، احمد ولی کرزی، جان محمد خان و خان محمد مجاھد(را ترور چھار ارباب مواد مخدر 

بشر نورزی، حاجی (نيو امريکه ميديا می افزايد که اياالت متحده در پنج سال گذشته چھار ارباب ديگر مواد مخدر 

  . را دستگير نموده است) خان، حاجی بچگو و حاجی باز محمد حاجی جمعه

در کنار توليد مواد مخدر، در ده سال اخير فساد اداری نيز تار و پود مقامات اشغالگر و ادارات دولت پوشالی را تسخير 

ران انجوھا، سران کمپنی ھای امنيتی، دونرھا، س. ھيچ ارگانی در افغانستان نيست که در فساد غرق نباشد. نموده است

وزيران، معينان، (قراردادی ھای اشغالگران، کمپنی ھای تجاری و توليدی، کمپنی ھای خدماتی، مقامات ارشد دولتی 

، رؤسای محاکم واليات و پايتخت، قومندانان امنيه، جنراالن ءرؤسای عمومی، واليان، وکالی پارلمان، شورای قضا

 برای ارزيابی فساد امريکائی ٢٠٠٩سترجنرال متقاعد آرنولد فيلد که در اواخر . فاسدان اصلی اند) ءارشد اردو و سفرا

 قضيۀ فساد امريکائی ھا را که ھر يک به چند صد ٢٦ھا از سوی کنگرۀ امريکا به افغانستان آمده بود، اعتراف کرد که 

بيشتر اين پول ھا به جيب . ريکا تحويل داده استی امئليون دالر می رسد، در افغانستان کشف و به مقامات قضايم

امريکا در بخش نظامی است که در افغانستان   ميليارد دالری۴۴۴  اين جدا از ھزينۀ. قراردادی ھای امريکائی رفته اند

و گروه البی معروف در امريکا مانند البی تيل به رھبری فرمانده سابق نات به مصرف رسيده و بيشترين آن به جيب سه

قبلی امريکا و  امنيت ملی اوباما جيمز جونز، البی اسلحه که نمايندۀ بزرگ آن رابرت گيتس وزير دفاع و مشاور جديد

او ھمچنان اعتراف کرد که از . ريخته شده اند البی کمپنی ھای بزرگ اسلحه سازی به رھبری جوبايدن معاون اوباما

ليارد دالر به افغانستان رسيده و باقی در راه و ي کرده، فقط ھشت م»کمک«ليارد دالری که امريکا به افغانستان ي م٥٦

 . راه به وسيلۀ دونرھا چپاول شده استهنيم

  

 

 


