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  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۶

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سی و سه

  تجاوز امريکا بر افغانستان

جستيک امريکا و ناتو مصروف اند، برخی از آنان با جنراالن با اينکه در افغانستان دو ھزار قراردادی در انتقال لو

بعد از آنکه کانتينرھای لوجستيک امريکائی را به ميدان بگرام می رسانند، بعضی از . امريکائی در فساد سھيم می باشند

ردانده و مواد آن را اين قراردادی ھا با پرداخت پنج تا ده ھزار دالر رشوه به جنرال مسؤول، بار کانتينر را به شھر برگ

 ھزار ١٢٠به فروش می رسانند و برای اينکه مقامات پوليس افغانستان به آنان ضرر نرسانند، برخی از آنان ماھانه 

 دالر در خيابان شيخ ميليون ٣٦احمد مقبل، زمينی را به  بيجا نبود که ضرار. دالر به وزير داخله رشوه می پردازند

ی از موترداران قبل از گرفتن بار، قيمت موتر را ثبت می نمايند و در مسير راه با طالبان برخ. ُزاھد دبی خريداری کرد

ناتو و امريکا جھت انتقال . جورآمد کرده و بعد از به آتش کشيده شدن، قيمت موتر خود را از اشغالگران می گيرند

اکستان می خواست که انتقال اين مواد  اردوی پ٢٠٠٩وقتی در . لوجستيک از مسيرھای شمال و جنوب استفاده می کنند

را از قراردادی ھا بگيرد، شرايط را بر انتقال تنگ کرده و تانکرھا پيوسته آتش می گرفتند، به اين خاطر گراف انتقال 

  . ُلوجستيک امريکائی از جنوب بسيار افت کرد و رو به شمال شد

تجديد نظر سياست امريکا در خصوص آسيای  «ديويد سيدنی معاون وزير دفاع امريکا در گزارشش تحت عنوان

 کانتينر محمولۀ نظامی ١۴٠٠ گفت که ماھانه ٢٠١١به کميتۀ ارتباطات بين المللی سنای امريکا در اکتوبر » مرکزی

او درين گزارش اشاره کرده است که ھم اکنون واشنگتن ھر ھفته . امريکا از طريق شبکۀ آسيای مرکزی انتقال می يابد

 کانتينر محموله را به افغانستان انتقال می دھد که سه برابر بيشتر از ٣۵٠اه آھن آسيای مرکزی در حدود از طريق ر

 ٢.۵ پايگاه مناس در قرغيزستان را در بدل ٢٠٠٢امريکائی ھا در . باشد حجم انتقال محموله از طريق مسير ھوائی می

ابتداء با تمديد قرارداد مخالفت شد، اما بعد از آنکه امريکا با مليارد دالر اجاره کردند و بعد از ختم قرارداد با اينکه 

 پرواز جھت انتقال مواد لوجستيکی بر فراز روسيه را قرارداد کرد، قرغيزستان نيز ۵۶٠٠فدراتيف روسيه ساالنه 

 و پاکستان حاضر به ادامۀ قرارداد پايگاه مناس گرديد و حال اين لوجستيک بسيار سنگين از طريق قرغيزستان، روسيه

گرچه بعد از تنگ شدن شرايط انتقال از پاکستان و ترازو به زمين زدن قرغيزستان، ايران نيز به . انتقال می يابد

چشمک زدن به سوی ناتو جھت انتقال لوجستيکش از بندر چاه بھار آغاز کرد، اما سران ناتو تمايلی به ايران نشان 

 .برای مدت ھای مديدی حل کردندادند و قرارداد با روسيه اين مشکل را 
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گويد  دزد ھم می گويد خدا و کاروان ھم می«. در مسئلۀ فساد که افغانستان بعد از سومالی در رتبۀ دوم جھانی قرار دارد

، اوباما و جوبايدن دو سردمدار مھم امپرياليستی بر فساد ادارۀ پوشالی ھميشه انگشت می گذارند و خود را مخالف »خدا

اما خود . ًی دھند و ظاھرا به اين خاطر زمانی اوباما گفته بود که چھرۀ کرزی برايش خسته کن شده استکرزی نشان م

دونرھا و کمپنی ھای امريکائی از ھمه بيشتر در فساد دخيل اند و از جنگ ھای افغانستان و عراق ملياردھا دالر به 

 دالر در فساد ميليون ٢۵٠ھد که ساالنه يک مليارد و ارزيابی ھای چند مؤسسه در افغانستان نشان می د. جيب می زنند

يکی از کميته ھای بررسی بعد از برآورد فساد .  دالر از افغانستان خارج می گرددميليون ٨٧٨غرق می شود و ساالنه 

ين ا.  دالر فساد می کند و يا رشوه می پردازد١۶٠دولت افغانستان، بی شرمانه اعالن کرد که ھر فرد افغان ساالنه 

 ٩۵که  در حالی. اعالن در حقيقت تالشی بود تا فساد و رشوۀ اصلی مزدوران امپرياليستی را در افغانستان پنھان کنند

 نفری تعلق می گيرد که دالل، جاسوس، وطنفروش و نوکر امپرياليزم اند و چرخ اشغال ٨۶٠٠درصد اين فساد به ھمان 

ی غربی وظيفه دارند که به اين شيوه فاسدان و وطنفروشان اصلی مؤسسات ارزياب. کشور را در گردش نگه می دارند

تمام درآمدھا و . اينگونه ارزيابی ھا را در مورد درآمد سرانه نيز به کار می گيرند. را از ديد مردم پنھان نگه دارند

د اعالم می دارند که ُھائی که به عنوان درآمد ساالنه قيد می شود، بر کل مردم افغانستان تقسيم می کنند و بع» کمک«

 درصد اين پول ھا و درآمدھا به چھار ٨٠که  در حالی. درآمد سرانۀ مردم افغانستان در سال اينقدر و آنقدر می شود

درصد نفوس که شامل کمپرادوران، اربابان، جواسيس، وطنفروشان، قراردادی ھا، رؤسای کمپنی ھای توليدی، تجاری 

خواھند بگويند که  غربی ھا با اين آمار می. درصد اعضای جامعه تعلق می گيرد ٩۶ درصد ديگر به ٢٠و امنيتی و 

فقر و فاقگی از افغانستان رخت بسته، مردم افغانستان بھترين دوران زندگی شان را تجربه می کنند و تمام ملت ھای 

 !!!قگی عمومی استفقير بايد برای بيرون رفتن از فقر به اشغال کشور شان تن دھند که اين راه نجات از فا

 گزارش داد که بر ٢٠١١ جوالی ٢۵روزنامۀ اراده در . بيشترين اين فساد در بخش قراردادھای مھم صورت می گيرد

 مليارد دالر را در ٢٠٠ سال گذشته بيش از ١٠اساس راپور تحقيقيی که برای کنگرۀ امريکا آماده شده است، امريکا در 

 ھزار قراردادی در عراق و افغانستان با ٢٠ و اعانه پرداخته است؛ بيش از افغانستان و عراق به صورت قرارداد

 مليارد دالر در قرارداد با بخش خصوصی در اين دو ٣۴اياالت متحده در طول جنگ کار کرده اند؛ امريکا در حدود 

» افغان ـ چک«ۀ  قرار شد پروژۀ موترھای برقی در کابل احياء شود، مؤسس٢٠٠۴وقتی در . کشور به ھدر داده است

 ھزار دالر برای مقامات ذيربط از معاون رئيس جمھور تا وزير ترانسپورت و ۴۵که خواھان ربودن اين قرارداد بود، 

معينان و رؤسای اين وزارتخانه رشوه داد، اما باالخره اين کار عملی نشد و مؤسسۀ مذکور ورشکست شد و از 

 دالر ميليون ٢٠٠چين به امضاء رسيد، » سی. سی. ام«عينک که با کمپنی در قرارداد معدن مس . افغانستان فرار نمود

برای ترميم سرک .  ھزار دالر رشوه داد٣٠) ابراھيم عادل(از باال تا پائين رشوه پرداخته شد و تنھا برای وزير معدن 

ی به امضاء رسيد و بعد ميدان که پول آن توسط سفارت امريکا پرداخته شد، ابتداء قرارداد آن با يک کمپنی امريکائ

تمام سرکسازی ھای .  يورو مصرف برداشتميليونچھار دست فروخته شد و باالخره ھر کيلومتر اين جاده بيش از دو 

افغانستان در دوران اشغال با اين زدوبندھا ھمراه است، به اين خاطر تمام اين سرکھا بی کيفيت بوده و بعد از يک سال 

بھترين نمونۀ اين فساد و بی کيفيتی جادۀ مقابل شاروالی در شھر کابل است که بعد از . ن شدندبخشی از آنھا دوباره ويرا

يک ماه قيرريزی مجبور به پينه کاری شد و روی جادۀ چھارونيم کيلومتری دھمزنگ داراالمان سه سال مورچه وار 

 !ًکار جريان داشت که بعدا با قيرريزی بسيار خراب به پايۀ اکمال رسيد

 بسته ھای ٢٠١٠ داوودزی از اعضای حزب اسالمی که جاسوس ايران و رئيس دفتر کرزی بود، در فبروری عمر

يوروی فدا حسين مالکی سفير ايران را که در طياره حين بازگشت کرزی از تھران تحويل گرفته و به کابل آورد، 

 دستور او ھر سال چند بار گرفته می کرزی طی کنفرانس مطبوعاتی گفت که اين پول به. سروصدای بسياری خلق کرد
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شود، اين در حالی که مالکی يک روز قبل از آن، پرداخت اين رشوه را به داوودزی رد کرد و گفت عنوان کردن چنين 

اکبری  ويکی ليکس افشاء کرد که ايران برای جاسوسانی چون عالمی بلخی، محمد. به دو طرف است» توھين«چيزی 

داوودزی در سفارت امريکا گفته بود که بعضی از معينان، وزيران، رؤسا و افرادی . پردازد یو احمد جبرائيلی پول م

بسياری به اين باورند که افشای اين سه نفر که جاسوسان درجه دوم . گيرند که در ارگ کار می کنند، از ايران پول می

گه دارد و در حقيقت اين سه تن گوشت دم ِايران اند به خاطری صورت گرفته که جاسوسان درجه اول خود را پنھان ن

 زير فشار فرانسوی ھا سفر خود را به تھران قطع کرد و به ٢٠٠٧وقتی کرزی در . توپ جاسوسان درجه اول شده اند

پاريس رفت و ايران به اين خاطر احساس سرشکستگی نمود، سايت بازتاب که طرفدار رژيم ايران است با لحنی که 

سفارت ايران در کابل با اين ھمه پولی که به عوامل جمھوری «:  مزدوران می باشد، نوشتشايستۀ باداران برای

اسالمی در رأس قدرت می پردازد، چرا مانع تصميم کرزی در منصرف شدن از سفر تھران نشدند و اين سفارت چرا 

 اما ھم دولت و ھم اين .که اشارۀ مستقيمی به سران شورای نظار و حزب وحدت بود» از اينھا بازخواست نمی کند

ًمزدوران چنان سکوت کردند که حاضر بودند ھر گوشمالی ارباب ايرانی را بپذيرند، و مطمئنا در خفا چنين گوشتابی 

 .ھائی را چشيده اند

کابل بانک . ِ چپاول کابل بانک سر بازار شد٢٠١٠ سپتمبر ٧اما افشای اين فساد زمانی به اوج خود رسيد که به تاريخ 

 شاخه در سراسر کشور ١٢٠اکنون (کی از مشھورترين و پر درآمدترين بانک ھای خصوصی در افغانستان است که ي

، در اثر مداخلۀ اوباما و )لمان فعاليت داردادارد و مانند عزيزی بانک با ليسانس بين المللی کومرز بانک، دومين بانک 

 و ھمان  ُدادند که تا سه روز جل فساد اين بانک آفتابی شوداوباما و پتريوس به کرزی دستور . جنرال پتريوس رسوا شد

. جلسۀ سرنوشت ساز کابل بانک در بانک مرکزی برگزار گرديد) ١٣٨٩ سنبلۀ ٧ (٢٠١٠ اگست ٢٩بود که در 

، )برادر قسيم فھيم(سھامداران اصلی اين بانک فاسدانی چون شيرخان فرنود، خليل هللا فروزی ، حاجی حصين 

 ٢۴ (٢٠١٠ سپتمبر ١۵، شکرهللا شکران، جمال خيل و حاجی طاھر ظاھر به تاريخ )برادر حامدکرزی(محمودکرزی 

: اعترافنامۀ ذيل را که با خط عبدالقدير فطرت نوشته شده بود و به رسانه ھا درز نمود، امضاء نمودند) ١٣٨٩سنبلۀ 

يکجا نشسته و » د افغانستان بانک«يم نظارتی ما سھامداران کابل بانک اليوم فيصله نموديم که شروع از امروز با ت«

ًتمام قرضه ھای خود را که تا کنون قانونی نبوده است در اسناد درست و قانونی گنجانيده و فورا يک تقسيم اوقات 

 ».پرداخت را تھيه و مطابق تقسيم اوقات ياد شده به پرداخت آن آغاز می نمائيم

و غيره جمع » حساب جاری«، »حساب پس انداز«، »بخت حساب« نام ھای اين دالالن غارتگر، پول ھای مردم را به

ُکرده، اما بيشتر پول ھا را به نام قرض در دبی بر کارھای ساختمانی شخصی سرمايه گذاری می کردند و حاضر به 

ھبرداری که مديريت اين بانک در اختيار شيرخان و فروزی بود، دو سرمايه دار فاسد و کال. پرداخت دوبارۀ آن نبودند

د «باالخره . بردند ھای مختلف با معاش بلند استخدام می نمودند و از آنان تمتع جنسی می دختران زيبا را به نام

مسؤوليت کابل بانک را بر عھده گرفت و نه تنھا اين ھمه چپاولگر را مورد پيگرد قرار نداد بلکه » افغانستان بانک

قال داد تا به اصطالح تشويش مردم رفع گردد، زيرا بعد از اين رسوائی، مردم به  دالر را به کابل بانک انتميليون ٨٢۵

 . دالر را کشيدندميليون ٣٠٠اين بانک ھجوم بردند و به کشيدن پول ھای شان اقدام نمودند و در ظرف يک ماه 

 دالر، گلبھار يليونم ٧٨ دالر، حاجی حصين فھيم ميليون ۶۶.٩ دالر، خليل هللا فروزی ميليون ۵٠۴شيرخان فرنود 

 دالر، ميليون ١۴ دالر، صوفی نثار ميليون ٢٢ دالر، محمود کرزی ميليون ٣٧ دالر، غفار داوی ميليون ٣٩.٧حبيبی 

 ١۵) رئيس آن حاجی ابراھيم( دالر و شرکت ھيوادوال ميليون ٩ دالر، داوود نصيب ميليون ١١حاجی طاھر ظاھر 

عالوه بر ده نفر باال، .  را پيدا کندميليون ٣٠٠انک مرکزی قادر شد فقط درک  دالر از کابل بانک دزديده که بميليون

می شوند نيز پول ھای کالنی » نمايندگان ملت« و ءکه شامل وزرا) مديران پست سرمايه( تن از غارتگران ديگر ٢٠٠
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ر راه سرمايه داری، گام ماندن چپاول در اين بانک نشان داد که قدم ماندن د. از کابل بانک گرفته اند» ھديه«را به نام 

 ھزار دالر ١٠ ھزار دالر تنھا به تلويزيون طلوع و ٨٠با اينھمه ماھانه . بر بستر چپاول، نيرنگ، خدعه و دروغ است

 . برای روزنامۀ باختر به خاطر اعالنات اين بانک پرداخت می شد

 ١٨می توانست فقط » قانونی«مرکزی از لحاظ باالخره تصميم دولت بر آن شد که کابل بانک را بفروشد، زيرا بانک 

امريکائی بررسی کرده و اطمينان داده » کوپر«اين بانک را يک سال قبل مؤسسۀ . ماه مسؤوليت اين بانک را بگيرد

ت افشای أامريکائی نيز در اين فساد سھم داشته که کسی جر» ِبيرنگ پاينت«. بود که در آن ھيچ فسادی ديده نمی شود

 به وزارت ماليه ٢٠١١در ماه اپريل » نوی کابل بانک«باالخره کابل بانک با تغيير جزئی در نام آن . نداردآن ھا را 

کردند تا از ورشکستگی کامل » کمک« پاوند ميليون ٧انگليس ھا به اين بانک مبلغ . تعلق گرفت تا به فروش برسد

 .نجات پيدا کند

دانند که  بر ادارۀ افغانستان يکی ديگر را متھم می سازند، اما ھمه میکه کرزی و امريکائی ھا در فساد حاکم  با اين

چون مارکس تعريف واقعی از . می باشد) دولت پوشالی افغانستان(يدۀ حرامزاده اش ئزاعامل فساد ھم امريکا و ھم 

 که اگر يکی از دو نظام سرمايه نموده و آن را سيستمی با دروغ، نيرنگ، استثمار، پوليسی گری و تجاوز تعريف نموده

 . طرف فاسد و دزد نباشد، تعريف مارکس اين بزرگترين مبارز و انديشمند تاريخ بشريت، راه به جائی نمی برد

بس است، قصرھا ساختيد، بانک ھا را پر کرديد، ديگر «ی فرياد کشيد که سخنراني طی ٢٠١٠با اين ھمه کرزی در 

ُاگر دزدی ھم می کنيد، در دبی به مصرف نرسانيد، «:  باز فرياد زد در گردھمائی ديگری٢٠١١و » زراندوزی نکنيد

، اما فرياد او دروغين و کاذبانه بود، چون برادران او »ھمينجا بلند منزل بسازيد، گپی ندارد، مگر به خارج نبريد

 اصلی آن کارخانۀ سمنت پلخمری که سھامدار(سررشتۀ قاچاق مواد مخدر، زراندوزی، غارت زمين، دزدان معادن 

حاجی عزيزهللا موسی قلعه و محمودکرزی مدير آن است، معدن زغال سنگ دودکش را به اين بھانه که از زغال آن 

برای توليد سمنت استفاده می کند به اجاره گرفته است، اما از چند سال به اين سو زغال اين معدن غارت می شود و 

ِ بوده، در اين مورد نه تنھا گله و انتقادی ندارد بلکه برای ادامۀ کار )رسد توليد آن در بازارھای پاکستان به فروش می
 دالر بدون ھيچ مدرکی از کابل بانک برای کمپاين ميليونشان از قدرت خود سود می برند که اگر چنين نمی بود، شش 

 .شد گرفت و خود در فساد اين بانک به اين پيمانه سھيم نمی انتخاباتی اش نمی

 سياست پولی افغانستان توسط صندوق بين المللی پول اداره، نظارت و کنترول می شود و بانک جھانی با سيستم مالی و

بخش ھای گوناگونش تالش دارد که افغانستان را زير بار قرض گور کند و از اين طريق لگام دولت ھای آينده را 

 سکتور خصوصی را از طريق پرداخت  شعبه ای از بانک جھانی است که تالش داردIFC. محکمتر در دست بگيرد

 . ان می باشد. تی.  دالری حمايت کند که بھترين مثال آن شرکت ھای مخابراتی روشن و امميليونقرضه ھای 

 جنگ شدت گرفت، اما با به قدرت رسيدن اوباما و ازدياد نيروھای امريکائی در ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧در سال ھای 

 طالبان در شمال، جنگ شدت بيشتر يافت و حمالت دو طرف که با گراف بلند افغانستان و موازی با آن گسترش صفوف

 را خونين تر ٢٠١١ اوج اين نبردھا بود و امريکائی ھا ٢٠١٠ و ٢٠٠٩. قتل زحمتکشان کشور ھمراه بود، باال گرفت

 به ٢٠١١تان در از ھر سالی پيشبينی کردند، چون در نظر داشتند که پايگاه ھای دايمی امريکا را در خاک افغانس

 . تصويب برسانند، لذا اين جنگ بايد تا امضای اين قرارداد قربانی ھای بسياری بگيرد

 فرد ملکی به قتل رسيدند و ٢٠۴٣ پوليس، ١٢٩٢ بار عمليات کردند که طی آن ۶٧١۶ در افغانستان ٢٠١٠طالبان در 

 انفجاری از سوی طالبان و القاعده صورت  عمل٢٣٠٩ عمليات انتحاری و ١٠٩در اين سال .  طالب جان دادند۵٢٢۵

 نفر به قتل رسيدند که در ھر روز به طور اوسط دو بم منفجر می شد ٣٩٧۶که در اين سال در عراق  در حالی. گرفت
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 ھزار نفر به ٢٢٨آخرين آمار نشان مي دھد كه در ده سال گذشته در مجموع در افغانستان . شدند و چھار نفر کشته می

 .ندقتل رسيده ا

گرچه اوباما در دوران کمپاين انتخاباتی اش بارھا از ارسال نيروھای نظامی امريکا به مناطق قبايلی پاکستان ياد می 

کرد، ولی اين کار صورت نگرفت و با واکنش تند مقامات ملکی و نظامی پاکستان مواجه گشت، اما با به قدرت رسيدن 

در پاکستان ) فرمانده کل نيروی زمينی و لوی درستيز(شفاق کيانی و ا) صدراعظم(، گيالنی )رئيس جمھور(زرداری 

که نسبت به اکثر حاکمان نظامی و ملکی پاکستان به اياالت متحده و انگليس وابستگی بيشتر دارند، امريکا نيروھای 

در ميدان نظامی خود را بر مرز پاکستان با افغانستان متمرکز ساخت و اولين بار طياره ھای بی پيلوت خود را 

ميدان ھوائی شمسی ميدان کوچکی است که در دشت ھای بلوچستان (ايالت بلوچستان پاکستان جابجا نمود » شمسی«

ًظاھرا به وسيلۀ شيخ ھای حاشيۀ خليج ساخته شده بود که جھت شکار پرندگان به اين منطقه می آمدند و جالب است که 

يالن دالرام نيز چنين ميدانی ساخته بودند که در روزھای اول تجاوز اين شيخ ھا در زمان امارت طالبان در منطقۀ سنگ

. بعدھا اين طياره ھا در ميدان ھوائی قندھار نيز جابجا شدند). امريکائی ھا به افغانستان از اين ميدان استفاده کردند

 بار ۵٣ق قبايلی پاکستان  بر مناط٢٠٠٩اين طياره ھا در . شود حمالت اين طياره ھا بيشتر از قطر ھدايت و رھبری می

.  قومندان و عضو القاعده کشته شدند٩٠٠در اين حمالت .  بار افزايش يافت١١٨ اين حمالت به ٢٠١٠حمله کرد و در 

 و باجور ايجنسی) شامل دير، سوات، چترال(ًامريکائی ھا ظاھرا بر دولت پاکستان فشار آوردند که در مالکند دويژن 

چون طالبان پاکستانی، اطراف و مرکز سوات به شمول مناطق وسيعی از دير، باجور، . ازندندعمليات نظامی به راه بي

مومند، اورکزی، خيبر، درۀ آدم خيل، وزيرستان شمالی و جنوبی را در کنترول گرفته و نه تنھا پشاور که حتی بخش 

 .ھائی از پنجاب را نيز تھديد کردند

با حملۀ . ستند و اين گونه به پياده نمودن شريعت اسالمی آغاز نمودند ھزار شاگرد ب۴٠در سوات مکاتب را بر روی 

 بر الل مسجد در اسالم آباد خون ھای زيادی ريخته شد زيرا طالبان، اين مدرسه را به سنگری مبدل ٢٠٠٨پوليس در 

انه فرار کند، دستگير ساخته بودند، اما باالخره نيروھای نظامی مسجد را تسخير و مالامام آن که می خواست با لباس زن

رھبری پشت پردۀ اين عمليات . را نه برای خود بلکه برای شاگردانش می خواست» شھادت«شد و نشان داد که اين مال 

 .بر عھده داشتند» آی. اس. آی«وابسته به شبکۀ حميدگل رئيس پيشين » آی. اس. آی«ًرا ظاھرا کرنيالن متقاعد 

 طالب کشته و به ١۶٠٠درين عمليات .  پايان يافت٢٠٠٩ جوالی ٨ آغاز و در ٢٠٠٩ می ٨باالخره عمليات سوات در 

 کشته و ١۵٠اردوی پاکستان در اين عمليات . شمول خود موالنا فضل هللا عدۀ کثيری از طالبان پاکستانی زخمی شدند

يت هللا نام داشت و دو فرزند موالنا صوفی محمد که يکی کفا. نام داشت» نيغه الره«اين عمليات .  زخمی داشت۵٠٠

 نيروی پاکستانی به ١۵٠٠در عمليات بر ايجنسي ھا در مجموع . سخنگوی او درين عمليات بود نيز به قتل رسيدند

فرماندھان طالبان مال گل بھادر در وزيرستان شمالی، بيت هللا محسود در . شمول برخی از نيروھای کماندو جان باختند

ر ايجنسی و مال وزير، قاضی ضياءالرحمان، مال حکيم هللا محسود در وزيرستان وزيرستان جنوبی، عمرخالد در خيب

باالخره طالبان مجبور به عقب نشينی از سوات، باجور، مومند و برخی از وزيرستان شدند و بار ديگر . شمالی بودند

 .يع گرديدوسدولت پاکستان تا حدی قادر به تأمين امنيت و استقرار پايه ھای حاکميت در اين منطقۀ 

. اردوی پاکستان برای اين حمله چھار ماه آمادگی گرفت.  شروع شد٢٠٠٩ اکتوبر ١۵حمله بر وزيرستان به تاريخ 

 ھزار ٣٠درين حمله .  ھزار گفته شد١٠ ھزار و نيروھای طالب ٢۶نيروھای القاعده در روز حمله در وزيرستان 

نيروھای » آی. اس. آی«اما قبل از حمله، . رکت داشتند کماندوی ورزيدۀ پاکستانی ش۵٠٠نيروی اردو به شمول 

پاکستان . ای ھمجوار جابجا ساختمالحقانی را از اطراف شھر ميرانشاه در وزيرستان شمالی بيرون کرد و به کوه ھ

در اين جنگ ھا تالش کرد که دولت افغانستان را برای مين گذاری و يا کشت سيم خاردار بر مرز ميان افغانستان و 
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پاکستان متقاعد بسازد و به طور غيررسمی دولت افغانستان را به تأئيد خط ديورند وادارد، اما دولت پوشالی به اين بھانه 

امريکا و انگليس به عنوان دو . د با اين اقدام دو طرف را از ھم جدا سازد، حاضر به قبولی آن نشدکه نمی خواھ

 .اشغالگر اصلی در اين مورد سکوت اختيار کردند

فشار نيروھای امريکائی در عراق بر جنگجويان القاعده و بازماندگان حزب بعث بعد از کشته شدن ابومصعب 

رو ه زرقاوی يک بار با تھديد الظواھری نيز روب( و جانيان دست اول و ضد امريکا بود الزرقاوی که از متمردان مھم

شد و اخطار گرفت که اگر اينقدر غير نظاميان را به قتل برساند، نه تنھا از رھبری نيروھای القاعده در عراق بلکه از 

 ھزار نفر رسيد، ١٨٣امريکائی به شدت گرفت و در عين حال تعداد نيروھای ) عضويت القاعده نيز حذف خواھد شد

جنراالن امريکائی قادر شدند که با سران قبايل سنی عرب جورآمد کنند و ابو ايوب المصری که جانشين زرقاوی شده 

ابو ايوب المصری و البغدادی دو تن از مسؤوالن مھم القاعده در (بود، نتوانست نيروھايش را از شکست نجات دھد 

لذا بقايای القاعده از طريق ايران و خليج خود را ). ر شھر موصل، محاصره و به قتل رسيدند د٢٠١٠عراق در اوايل 

که اردوی پاکستان تصميم حمله بر وزيرستان را گرفت، القاعده در  به وزيرستان رساندند و به اين خاطر حينی

 نيروھای خود را به يمن انتقال مگر رھبران آن يکباره تصميم گرفتند که بخش اعظم.  ھزار نيرو داشت٢۶وزيرستان 

 و کشتی به يمن رسيدند و با گرفتن چھار پايگاه در يمن که بحر ھزار نيروی القاعده از طريق ٢۴به زودی . دھند

دو ھزار نفر باقی مانده در . مھمترين آن در حومۀ عدن قرار دارد، با نيروھای علی عبدهللا صالح درگير شدند

م القاعده بودند، بيشتر رھبری را در اين منطقه به لشکر طيبه که از فاشيست ترين و وزيرستان که از طراحان مھ

لشکر طيبه با حمله بر ھوتل تاج .  تأسيس شده، واگذار نمود١٩٩٠بنيادگراترين شاخه ھای ھندی القاعده است و در 

ت از سازمان ھای بسيار اين تشکيال. محل در ممبی ھندوستان، دو کشور را بار ديگر به روياروئی مواجه ساخت

است که به عنوان نيروی فشار بر ھند از آن استفاده می شود و سال ھاست » آی. اس. آی«نزديک به اردوی پاکستان و 

 .رھبران آن  بعد از حمله بر ھوتل تاج محل مخفی شدند. که در کشمير پاکستان، پايگاه و دفتر دارد

 تأسيس شد و يکی از ھفت گروھی بود که در تشکيل القاعده نقش اساسی ١٩٨٩لشکر طيبه به کوشش عبدهللا عزام در 

 از سوی مشرف غيرقانونی اعالن شد و ٢٠٠١فعاليتھای لشکر طيبه و لشکر محمد زير فشار امريکا در . داشت

ر معنوی موالنا الياس کشميری رھب. بسياری بر اين باورند که دو بار حمله بر مشرف توسط اين سازمان ترتيب شده بود

 در حملۀ بی پيلوت ٢٠١١در ماه جون (لشکر طيبه بود که بعد از غير قانونی شدن سازمانش به وزيرستان شمالی رفت 

لشکر طيبه ابتداء به کنفرانس . و بعد موالنا عبدالجبار رھبر سپاه محمد ھم به او پيوست) ھای امريکائی به قتل رسيد

تند، پيوست، اما بعد از آنکه رھبران اين کنفرانس باب مذاکره با دولت  گروه کشميری شرکت داش٣٣حريت که در آن 

بعدھا الياس کشميری توسط نيروھای ھندی . ھند را گشودند، لشکر طيبه و سپاه محمد از اين کنفرانس خارج شدند

. به قندھار آورددستگير و زندانی شد اما حافظ محمد سعيد يک طيارۀ خط ھوائی ھند را در راه کتمندوـ دھلی ربود و 

لشکر طيبه بار دوم عملياتی را بر پارلمان . الياس کشميری از قيد ھند رھا شد و حافظ محمد سعيد رھبر اصلی طيبه شد

که زير  لشکر طيبه بعد از آن. ھند سازمان داد که افراد آن تا دروازۀ پارلمان ھند ھم رسيدند، اما قادر به عمليات نشدند

فی شد، بر صدر اھداف سياسی خود مقابله با ھند، امريکا و اسرائيل را قرار داد و چيزی شبيه فشار دولت پاکستان مخ

افراد گروه اسالمی ويرجينيا که قصد حمله بر اھدافی در امريکا را داشتند و دستگير شدند، اعتراف کردند . القاعده شد

 القاعده در خانۀ امن لشکر طيبه در فيصل آباد ابوزبيده از قومندانان ارشد و مشھور. که عضو لشکر طيبه بوده اند

 از حافظ محمد سعيد. پاکستان دستگير شد که نشان ميداد چه اعتمادی ميان رھبری القاعده و لشکر طيبه وجود دارد

قدير خان و بشيرالدين محمود که متخصصان . ی پاکستان به برخی از کشورھا بوده ئطرفداران سپردن تکنولوژی ھست
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 چند روزی مھمان لشکر طيبه بودند، کاری که باعث زير نظر قرار گرفتن ٢٠٠١ پلوتونيوم پاکستان اند، در غنی سازی

 .اين دو متخصص اتومی شد

با تغيير موقعيت نظامی القاعده از وزيرستان به شاخ افريقا و شرق ميانه و ضعيف شدن القاعده در اين منطقه، وظايف 

چون در سازماندھی اين . در منطقه درازتر شد» آی. اس. آی«با اين تغيير دست . تلشکر طيبه و سپاه محمد باال گرف

لشکر، حميدگل و حواريون ضياءالحق نقش اساسی داشتند و آن را تا حال چون شمشير داموکلسی بر فرق ھند نگه 

 به القاعده بيشتر شده، داشته اند، به اين خاطر زمينۀ فعاليت ھای لشکر طيبه در افغانستان و کشورھای ھمجوار نسبت

 .نفوذ و تأثير شبکه ھای استخباراتی اياالت متحده بر القاعده بيشتر از لشکر طيبه است

وزيرستان شمالی، وزيرستان جنوبی، اورکزی و (بعد از تمرکز نيروھای القاعده و طالبان در مناطق قبايلی پاکستان، 

در . طياره ھای بی پيلوت بر اين مناطق روز به روز افزايش يافتفشار بمباران ھای ھوائی امريکا با ) باجور ايجنسی

 نفر از افراد القاعده و طالب به شمول ھايتم ١٨٠ بار صورت گرفت، ۴٢  که ٢٠٠٧ تا ٢٠٠۴حمالت امريکا از 

 تن به ٣٢٩ بار صورت گرفت، ٣٣ که ٢٠٠٨در حمالت سال . اليمنی، نيک محمد، ابوحمزه رابيه نيز به قتل رسيدند

شمول ابوليس الليبی، ابوسليمان الجزيری، بيت هللا محسود، مدحت موسری، عبدالرحمن، اسالم وزير، ابوعبيده 

، عبداالعظم السعودی، راشد رؤوف و )الياس ابوجھاد المصری(التونسی، خالدحبيب، ابوآکاش، محمدحسن، الحکيم 

 بار صورت ۵٣ که ٢٠٠٩در حمالت سال . ل رسيدندابوزبيرالمصری از قومندانان ارشد القاعده و طالبان نيز به قت

عثمان الکينی، شيخ احمد سالم السودان، طاھريلداش، مصطفی .  تن از افراد طالبان و القاعده به قتل رسيدند۵٧٨گرفت، 

فقيرمحمد، زاھد، شيخ السومالی، ) جدا از ابوايوبی که در عراق کشته شد(الجزيری، عرفان مسعود، ابوايوب المصری 

قومندان مشھور طالبان (، پسر کريم خان )برادر حاجی عمر قومندان مشھور طالبان پاکستانی(اجی عارف خان ح

 نفر به شمول ١٠۴۴ بار صورت گرفت، ١١٨ که ٢٠١٠در حمالت سال . و عبدهللا غيد الليبی نيز کشته شدند) پاکستانی

دالحق ترکستانی، شيخ منصور، يکی از پسران حقانی، محمد مھدی زيدان، جمال سليم عبدالرحيم، عبدالباسط عثمان، عب

هللا، مولوی  رانا افضل، بھادر منصور، حسين اليمنی، مولوی کالم، سيدالمصری، حمزه الجوفی، امير معاويه، عنايت

 ساله، يکی از ٣٢شيخ فتح االميری، اتيه عبدالرحمن و نصرالوحيشی ) برادرزادۀ حقانی(عزيزهللا، سيف هللا حقانی 

 نفر به شمول ٢٠٧ بار صورت گرفت، ٢٢ که ٢٠١١در حمالت تا اپريل . عاونان و مشاور ارشد اسامه به قتل رسيدندم

، شربت خان وزير و )ابوحفص النجدی نفر سی و پنجم القاعده(ابوزيدالعراقی مسؤول مالی شبکۀ القاعده، عبدالغنی 

 .الياس کشميری کشته شدند

 نفر ٢٣٣٨ بار بر مناطق قبايلی حمله کرده و ٢۶٨، ٢٠١١ تا اپريل ٢٠٠۴يکائی ھا از  آمار فوق نشان می دھد که امر

را به قتل رساندند که عالوه بر قومندانان و افراد القاعده و طالبان، تعدادی از مردم بيگناه با زنان و کودکان نيز به قتل 

ً منطقه برکند و مخصوصا از مدتی به اين سو اما امريکا تا حال نخواسته است که بنياد طالبان را از اين. رسيدند

اعتراضاتی نيز از سوی اشفاق کيانی لوی درستيز قوای پاکستان بر اين حمالت صورت گرفته و مقامات ديگر پاکستانی 

 اولين بار تنظيم انصاف عمران خان که رگ و ريشۀ انگليسی دارد، عليه ٢٠١١در ماه اپريل . نيز اعتراض کرده اند

در طول اين مدت احزاب جماعت اسالمی، جمعيت العلمای اسالم و . ران ھا در پشاور تظاھراتی به راه انداختاين بمبا

جمعيت العلمای پاکستان يکی دو بار تظاھرات کوچکی را سازماندھی کردند، اما در کل از اين بمباران ھا و تضعيف 

اعتراض كرد اما بعدھا معلوم شد كه زرداری در اين مورد دولت پاكستان نيز چند باری . طالبان ناگفته حمايت کرده اند

  .با امريكا ھم نظری دارد و تعھد كرده است

که مولوی فضل الرحمن از سال ھا به پدر طالبان شھرت يافته و در زمان امارت پوسيدۀ آنان اين مولوی تالش ھا  با اين

ريک طالبان پاکستانی و چندين شاخۀ بنيادگرای ديگر به و رفت و آمدھای بسياری به کابل و قندھار داشت، اما وقتی تح
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 فتوای ٢٠٠٩وقتی مولوی حسن جان معاون تحريک فضل الرحمن در . وجود آمد، طالبان از اين مولوی رو برتافتند

بعد از . غيراسالمی بر عمليات انتحاری صادر کرد، چند روز بعد با يک حملۀ انتحاری در چارسدۀ پشاور به قتل رسيد

 بر ليبيا و مخالفت مولوی فضل الرحمن، در يک روز دو بار بر او عمليات ٢٠١١ملۀ ناتو و امريکا در مارچ ح

او بعد از اين دو عمليات اعالن کرد که چون امريکا و القاعده . انتحاری صورت گرفت که از ھر دو عمليات زنده برآمد

مخالف حمالت امريکا بر ليبيا است، لذا اين دو عمليات را کنند و او  در ليبيا عمل يکسان دارند و متحدانه عمل می

 .القاعده به تحريک امريکا بر او انجام داده است

ً که شک ھمکاری با دولت بکنند، فورا او یکه در تقابل با فتواھای مولوی ھا قرار نگيرند بر ھر مولوي طالبان برای اين

ًعالوتا ھم در مناطق قبايلی .  ضد استادان شان به پا ايستادندهپذير ببه اين صورت طالبان مھارنا. رسانند را به قتل می

شود و به نحوی با دولت پوشالی  پاکستان و ھم در افغانستان سران قومی که روحيۀ ھمکاری با طالبان در آنان ديده نمی

 باجور و وزيرستان  به قتل  متنفذ قومی با اين سياست در١۶٠بيش از . رسند در تبانی قرار دارند، بی وقفه به قتل می

ًطالبان مخصوصا در برابر عمليات ھای انتحاری بسيار .  مولوی و رئيس قوم کشته شدند١٢٢رسيدند و در قندھار 

حساس بوده، ھرگاه کوچکترين حرفی در رد اين عمليات از مولوی ھا بشنوند، جزای شان اعدام است، و از ھمين رو 

 .درين مورد اباء می ورزندًمولوی ھا اکثرا از دادن پاسخ 

بعد از سپردن فرماندھی جنگ افغانستان به ناتو و بعدتر که نيروھای آيساف و نيروھای ائتالف ھم زير رھبری ناتو 

در زمان او بود که بمباران ھا به . اين فرماندھی را بر عھده گرفت) جنرال مک کرنين(قرار گرفتند، قومندان امريکائی 

ھرچه بمباران ھا شدت می گرفت، طالبان و القاعده . ات مردم زحمتکش روز به روز افزايش يافتاوج خود رسيد و تلف

در اين ميان طالبان قادر شدند که . نيز بر شدت عمليات انتحاری خود می افزودند و جان ده ھا تودۀ بی پناه را می گرفتند

، »امنيت ملی«داکتر عبدهللا لغمانی معاون رياست اکرم خاکريزوال قومندان امنيۀ کابل، حکيم تنيوال والی پکتيا، 

رحمان وکيل، عارف ظريف وکيل، صبغت هللا ذکی وکيل، نازکمير سرفراز وکيل، انجنير  مصطفی کاظمی وکيل، سيد

وکيل، عبدالرحمن سيد خيلی څمکنی يار معاون والی غزنی، فضل الرحمن  هللا متين وکيل، انجنير عمر والی کندز، کاظم 

محمد مجاھد قومندان امنيۀ قندھار، سيد ظاھر رئيس شورای واليتی ھلمند و نمايندۀ شورای  ان امنيۀ کندز، خانقومند

عالی صلح اين واليت، داوود داوود قومندان زون پامير، شاه جھان نوری قومندان امنيۀ تخار، جواد ضحاک رئيس 

و عضو شورای واليتی کنر، ملک زرين قومندان جھادی شورای واليتی باميان، مير زمان قومندان جنايتکار گلبدينی 

کنر، جان محمدخان مشاور کرزی، ھاشم وطنوال وکيل، احمدولی کرزی رئيس شورای واليتی کندھار، برھان الدين 

را به ... ربانی رئيس شورای عالی صلح، عبدالباقی رغبت مشاور وزارت قبايل و سرحدات، عبدالمطلب بيگ وکيل و

 . قتل برسانند

حمالت انتحاری بر صبغت هللا مجددی رئيس وقت مشرانو جرگه، کريم خرم وزير وقت وزارت اطالعات و فرھنگ، 

دستگير آزاد والی وقت نيمروز و کريم براھوی وزير امور سرحدات آن وقت، بصير سالنگی والی پروان، احمدضياء 

اما حمالت ھوائی .  صورت گرفت که ھمه زنده ماندندنيز... مسعود معاون قبلی کرزی، بسم هللا محمدی وزير داخله و

در حملۀ ھوائی . امريکائی ھا بسيار خونين و وحشيانه بوده که خود را ھميشه با يک معذرت خواھی می بخشند

 ٢۶ زن و ١۶ مرد، ١۶( نفر را به قتل رساندند ۵٨ در قريۀ مدو ٢٠٠٢امريکائی ھا بر توره بوره در اول دسمبر 

 حاجی زرين خان و دو پسرش را در قريۀ تيمنی ولسوالی نوزاد ٢٠٠۵ فبروری ٢٣ھای امريکائی در ؛ طياره )طفل

 محمدغوث را به قتل رساند؛ نيروھای امريکائی در ٢٠٠۶واليت ھلمند به قتل رساندند؛ يک موشک انگليسی در اپريل 

رساندند که بيشتر آنان زنان و کودکان بودند؛  تن را به قتل ١۶ھدف بر فارم ھده در جالل آباد   با فير بی٢٠٠۶فبروری 

 ٢٠٠٧ می ٢٨ با فير موشک در ولسوالی کجکی پسر محمدغوث را به قتل رساندند؛ در ٢٠٠۶انگليس ھا در مارچ 
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امريکائی ھا در حاليکه نشه بودند با تصادم ترافيکی در سرای شمالی پنج نفر را کشتند و چند نفر ديگر را زخمی 

 ٢٢  افغان را گرفت؛ امريکائی ھا در ٩ يک موشک امريکائی در نزديک خط ديورند جان ٢٠٠٧ن  جو٩کردند؛ در 

 ٩ طفل و ٣ تن را گرفتند که در ميان شان ٢۵ در ولسوالی گرشک واليت ھلمند ضمن يک بمباران جان ٢٠٠٧جون 

موترسايکل سوار را کشتند؛  انگليس ھا بعد از انفجار ماين کنار جاده يک ٢٠٠٧ جون ٢۴شد؛ در  زن نيز ديده می

 در ولسوالی شيرزاد واليت ننگرھار پنج تن را کشتند و با انفجار دروازۀ منزل ٢٠٠٧ جون ٢٩امريکائی ھا در 

محمدآجان او را با دو پسر، نواسه و يک رھگذر به قتل رساندند؛ امريکائی ھا با حملۀ ھوائی در قريۀ حيدرآباد ھلمند، 

 نفر را کشتند و ٣۵ در بمباران ولسوالی وته پور کنر ٢٠٠٧ جون ١۵ و ١٠ی ھا به تاريخ  تن را کشتند؛ امريکائ٨٠

 تن ديگر را ١٠ِبعد که مردم عزيزان شان را دفن می نمودند، باز ھم ھدف بمباران جت ھای امريکائی قرار گرفتند که 

 بغران حين روز بازار طی بمباران  در منطقۀ بغنی ولسوالی٢٠٠٧نيز به قتل رساندند؛ امريکائی ھا در دوم اگست 

 نيروھای کانادائی در قندھار با برخورد تانک يک نفر را ٢٠٠٧ سپتمبر ١٩ تن را به قتل رساندند؛ در ٢٠٠گسترده ای 

 در ھلمند، طی بمبارانی شش زن و طفل را ٢٠٠٧مبر  سپت١٩می کردند؛ امريکائی ھا در کشته و پنج تن ديگر را زخ

 دو پوليس افغان را کشته و پنج تن ديگر را زخمی کردند؛ ٢٠٠٧ سپتمبر ٢٣ی امريکائی در کشتند؛ ھليکوپترھا

 با فير بر غژدی ٢٠٠٧ اکتوبر ٢٣ يک موترسايکل سوار و طفلش را کشتند؛ امريکائی ھا در ٢٠٠٧کانادائی ھا در 

 با فير بر ٢٠٠٧مبر و ن١۵ در کوچيھا در قندھار يک طفل را کشتند و چھار طفل ديگر را زخمی کردند؛ کانادائی ھا

يک تکسی در قندھار يک تن را کشته و دو نفر ديگر را زخمی کردند؛ جت ھای امريکائی با بمباران بر کارگران 

 در غزنی دو فرد ٢٠٠٨ جنوری ٢۴ کارگر را به قتل رساندند؛ نيروھای امريکائی در ١٩سرک سازی در نورستان 

 در يک حملۀ ھوائی دو زن و دو طفل را ٢٠٠٨ مارچ ١٢رساندند؛ انگليس ھا در  پوليس افغان را به قتل ١١ملکی و 

با شليک دو موشک امريکائی در نزديک مرز پاکستان جان دو زن و دو طفل .  تن ديگر را زخمی کردند١٠کشتند و 

حملۀ ھوائی  تن را به قتل رساندند؛ در ١٢ در قريۀ مقبل در خوست ٢٠٠٨ مارچ ١٩گرفته شد؛ امريکائی ھا در 

 جون ٢٣ نفر را به قتل رساندند؛ با فير امريکائی ھا در ٣٠ در ابراھيم کاريز پکتيا ٢٠٠٨ جون ١١امريکائی ھا در 

 ٢٠٠٨ جوالی ۴ در ولسوالی خوگيانی ننگرھار يک پسر و پدر به قتل رسيدند؛ در حملۀ ھوائی امريکائی ھا در ٢٠٠٨

 ۴٧ بر يک عروسی در ھسکه مينۀ ننگرھار ٢٠٠٨ جوالی ۶يکائی ھا در  تن را گرفتند؛ در حملۀ ھوائی امر٢٣جان 

 بر ولسوالی وايگل ٢٠٠٨ جوالی ١۴نفر به شمول عروس به قتل رسيدند؛ در حملۀ ھوائی نيروھای امريکائی در 

؛  ھشت تن به قتل رسيدند٢٠٠٨ جوالی ١۵ نفر گرفته شد؛ در حملۀ ھوائی نيروھای امريکائی در ٢٣نورستان، جان 

 ٢٠٠٨ جوالی ٢٠ نفر به قتل رسيدند؛ در ۶١ بر چند قريۀ زيرکوه شيندند ٢٠٠٨ جوالی ١٧در حملۀ ايتالوی ھا در 

 نفر را گرفتند؛ نيروھای انگليسی ٢١قوای ھوائی امريکا در دو حمله بر ولسوالی ھای بکوا و اناردرۀ واليت فراه جان 

 ٢٠٠٨ جوالی ٢٧ چھار نفر را به قتل رساندند؛ کانادائی ھا در  در ولسوالی سنگين واليت ھلمند٢٠٠٨ جوالی ٢۶در 

 در غزنی چھار زن و يک طفل را ٢٠٠٨با فير بر موتری جان دو طفل را گرفتند؛ نيروھای امريکائی در ھفت اگست 

ختيار  نفر و گروگان ھائی را که طالبان در ا٢٣ حدود ٢٠٠٨ اگست ١٠کشتند؛ در اثر بمباران نيروھای امريکائی در 

 بر قلعه ای در ولسوالی سنگين واليت ھلمند چھار ٢٠٠٨ اگست ١۴داشتند به قتل رساندند؛ با فير موشک انگليسی در 

تن به قتل رسيدند؛ در اثر حملۀ ھوائی نيروھای امريکائی بر محفل خيراتی در عزيزآباد ولسوالی شيندند واليت ھرات 

 در پکتيا سه طفل به قتل رسيدند؛ در ٢٠٠٨ اگست ٣١يروھای امريکائی در  تن به قتل رسيدند؛ به اثر فير ن٩۵بيش از 

 در کابل يک مرد با دو پسرش به قتل رسيدند؛ در حملۀ ھوائی ٢٠٠٨اثر حملۀ نيروھای امريکائی در اول سپتمبر 

يک تن را کشتند؛  در قندھار ٢٠٠٨مبر  سپت١٨ل رسيدند؛ کانادائی ھا در  دو تن به قت٢٠٠٨ سپتمبر ٩امريکائی ھا در 

 طی حملۀ ھوائی امريکائی ھا در پنجوائی قندھار سه دھقان قندھاری کشته شدند؛ در اين روز ٢٠٠٨در دوم اکتوبر 
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لمانی با فير بر يک عروسی سه نفر را به قتل رساندند؛ در ھمين حال نيروھای امريکائی در ولسوالی تگاب انيروھای 

لکی ( بمباران ھوائی امريکائی در ولسوالی گرمسير واليت ھلمند ٢٠٠٨ جون ٢۵ر واليت کاپيسا چھار نفر را کشتند؛ د

 عبدالغفورخان در ھلمند به قتل ٢٠٠٨ جوالی ١۵حاجی نادرخان را به قتل رساندند؛ با فير نيروھای انگليسی در ) کلی

 ٢۶ نفر را گرفتند، در ١٩٠ در انگورباغ ولسوالی چاردرۀ کندز، جان ٢٠٠٩لمانی در چھار سپتمبر ارسيد؛ نيروھای 

 نفر به شمول زنان و کودکان را به قتل رساندند؛ ۵٢جوالی نيروھای امريکائی با حمله بر قريۀ ريگی در قندھار 

 تن را به قتل رساندند؛ امريکائی ھا در سوم اگست ٣٠ در اليشنگ لغمان ٢٠١٠ سپتمبر ٢۴نيروھای امريکائی در 

 ٢٠١٠ نعمتی، امان نعمتی و اسماعيل نعمتی را در وردک کشتند؛ در سوم ماه می  سه برادر به نام ھای فريد٢٠١٠

 نيروھای امريکائی در لوگر ٢٠١٠نيروھای امريکائی در قالت دو زن و يک دختر را به قتل رساندند؛ در سپتمبر 

 تن ۴٠ باعث قتل ٢٠١٠چھار تن را کشتند؛ حملۀ نيروھای امريکائی بر عروسی در ارغنداب واليت قندھار در اکتوبر 

 نفر به قتل رسيدند؛ در بمباران امريکائی ھا ۵۶ در غازی آباد کنر ٢٠١١ فبروری ٢٢شد؛ در بمباران امريکائی ھا در 

 نيروھای امريکائی در ٢٠١١ طفل مکتب به قتل رسيدند؛ در دوم مارچ ٩ در مانوگی کنر ٢٠١١ فبروری ٢٩در 

 نيروھای امريکائی در حمله به خانه ای در ٢٠١١ اپريل ٨را کشتند؛ در خوگيانی ننگرھار يک خانوادۀ شش نفری 

 در ٢٠١١ ماه می ١١ولسوالی صياد واليت سرپل شش تن اعضای يک خانواده را کشتند؛ نيروھای امريکائی در 

ريکائی  اشغالگران ام٢٠١١ ماه می ٢٩ تن از ھموطنان ما را به قتل رساندند؛ در ١٨ولسوالی دوآب واليت نورستان 

 در ولسوالی دوآب ٢٠١١ ماه می ٢۵ طفل خردسال را گرفتند؛ در ١٢در ولسوالی نوزاد واليت ھلمند جان دو زن و 

 امريکائی ھا در تخار دو زن و دو مرد را کشتند ٢٠١١ تن گرفته شد؛ در دوم جون ۴٠نورستان در اثر بمباران جان 

اينھا نمونه ھائی از صدھا .  تن به قتل رسيدند١٢ و در آن  ضد اشغالگران صورت گرفتهکه فردای آن تظاھراتی ب

عمليات ھوائی و زمينی است که امريکائی ھا و اشغالگران متحد آنان در افغانستان به سر رسانده اند و اين ھمه تودۀ 

ارجی  گفت که نيروھای خ٢٠١١ اگست ١۵کريستين جاکوبسن سخنگوی نيروھای آيساف به تاريخ . افغان را کشته اند

اگر در ھر عمليات به طور اوسط .  عمليات ھوائی را انجام داده اند۵٠.٠٠٠در يک سال گذشته در افغانستان بيشتر از 

دو نفر به قتل رسيده باشند، ميزان تلفات زحمتکشان کشور ما خالف آنچه رسانه ھای مرتجع از ارقام کشته شدگان 

  . يشتر باشدرسانند، بايد چقدر ب جنگ افغانستان به نشر می

  

 

 


