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  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سی و چھار

  
  تجاوز امريکا بر افغانستان

شان را شدت بخشيدند که با کشتارھای خونين انفجاری و انتحاری با تشديد عمليات امريکائی ھا، طالبان نيز عمليات 

 کشته داشت که شش تن آنان جاروکشان کارگر شاروالی بودند؛ ١۶عمليات انتحاری در مکروريان سوم . ھمراه بود

 تن ديگر زخمی شدند؛ حملۀ انتحاری بر عروسی در ۵٠ کارگر کشته و ۶٠عمليات در دھراود ارزگان که در آن 

 زخمی داشت؛ ٧٠ کشته و ٢١ زخمی داشت؛ حملۀ انتحاری در جادۀ داراالمان ٧۵ کشته و ۶٠نداب قندھار که ارغ

 کشته و بيشتر از آن زخمی داشت؛ در ماه رمضان ٢٠٠حملۀ انتحاری طالبان بر ميلۀ سگ جنگی در باغ پل قندھار 

 زخمی به جا ماند؛ ٢٠٠ کشته و بيش از ٩٠ند که طالبان يک تانکر پر از مواد انفجاری را در شھر قندھار منفجر نمود

 نفر شد که اکثر شان ١١حملۀ انتحاری بر کاروان نيروھای خارجی در مقابل کلينيک شينوزاده در کابل منجر به قتل 

 تن از شاگردان مکتب به قتل رسيدند؛ ۶٠اطفال مکتب بودند؛ حملۀ انتحاری در بغالن که کاظمی و ھمراھان او کشته و 

لۀ طالبان در شھر کابل بر کابل سيتی سنتر، بر فروشگاه بزرگ افغان، بر وزارت عدليه، بر وزارت اطالعات و حم

فرھنگ، بر وزارت معارف، بر رياست محابس، بر مھمانخانۀ ملل متحد، بر سفارت ھند، بار ديگر بر سفارت ھند، بر 

ا در خوست، بر کابل بانک در جالل آباد، بر ھوتل سرينا دفتر يوناما در مزار، بر وزارت داخله، بر مرکز امريکائی ھ

در کابل، بر دروازۀ ميدان بگرام، بر دروازۀ رياست امنيت قندھار، بر چوک واليت شھر فراه، در جلسه ای بر دوستم، 

بر کمپ فنيکس در پلچرخی، در جادۀ سرک ميدان ھوائی، در روز تجليل از ھشت ثور، بر جلسۀ جرگۀ مشورتی 

ً بر ھوتل انترکانتيننتال، چھارراھی مکروريان سوم، واليت تخار، ھلمند و عالوتا صدھا حملۀ انتحاری و انفجار صلح،

ُ ھزار نفر در مجموع از کل جوانب درگير و ٢٢٨ سال جان بيش از ١٠مين در سرتاسر کشور انجام شده که در طول 

ند و ديگران ھمه دھقان، کارگر، خرده مالک و پيشه ور مردم را گرفته که کمتر از يک درصد از طبقۀ حاکمه بوده ا

اين قتل ھا نشان داد که طبقات حاکمۀ امريکا و افغانستان چگونه با ريختن اينھمه خون توده ھا، اشغال و بھره . بودند

 .کشی شان را در استعمار افغانستان مستحکم می سازند

ًتقريبا تمام سربازان .  رسيدند، کمتر نظامی ارشدی ديده می شود که در افغانستان به قتلی سرباز خارجي٢٨۶٠در ميان 

از صفوف ارتش و پوليس پوشالی افغانستان جز چند تن افسر . کشته شده به طبقات زحمتکش اين کشورھا مربوط اند

بقات زحمتکش پوليس که در حد قومندان امنيه يا قومندان زون بودند، ديگر سربازانی به قتل رسيده اند که وابسته به ط
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شش ھزار طالبی که در سال ھای . بوده و به علت فقر و بيکاری به صفوف نيروھای امنيتی دولت پوشالی پيوسته بودند

آخرين آمار . به قتل رسيده اند نيز مربوط طبقات زيرين اجتماع بوده که اکثر شان ريشۀ دھقانی داشتند) ده سال(اشغال 

 گروپ بوده و در گروه ٢٢٠٠ ھزار نفر می رسد که شامل ٣۵الب در افغانستان به نشان می دھد که تعداد جنگجويان ط

 . باشند ھای مال عمر و حقانی تنظيم می

اشغالگران امريکائی بعد از آنکه فرماندھی آيساف، ائتالف و ناتو را زير يک چتر درآوردند و قومندانان امريکائی 

 کرد تا پای ھرچه بيشتر کشورھا را در جنگ افغانستان دخيل سازند و ُفرماندھی کل را به دست گرفتند، امريکا کوشش

اوباما در سخنرانی خود گفت که . به اين صورت نشان دھند که در افغانستان يک اجماع واقعی جھانی وجود دارد

ديش به تالش ھای او برای شرکت دادن نيروھای نظامی مصر و بنگله .  کشور در افغانستان حضور دارند۴٩نيروھای 

 کشور در مقابل ۴۴توان به نتيجه رسيد که اين اجماع جھانی و نيروھای  با نگاه سرسری به آمار زير می. جائی نرسيد

 .لمان، فرانسه و ايتاليا چه معنی داردانيروھای اشغالگر امريکا، انگليس، 

، کانادا ) نفر٣۶٨٨(، ايتاليا )نفر ٣٨۵٠(، فرانسه ) نفر۴٣۴١(لمان ا، ) نفر٩۵٠٠(، انگليس ) ھزار نفر١٢٠(امريکا 

 ١۵۵٠(، استراليا ) نفر١۵٧۶(، اسپانيا ) نفر١۶۴٨(، رومانی ) نفر١٧٩٠(، ترکيه ) نفر٢۵١٩ (پولند، ) نفر٢٩٢٢(

، ) نفر۵٠٠(، سويدن ) نفر۵٠٢(، مجارستان ) نفر۵١۶(، بلغارستان ) نفر٧۵٠(، دنمارک ) نفر٩٢۴(، گرجستان )نفر

، ) نفر٢۵٠(، سلوواکی ) نفر٢۵٨(لبانیا، ) نفر٢٩٩(، کرواسی ) نفر۵٠٠(، ناروی ) نفر۴۶٨(، چک ) نفر۴٩١(جيم بل

، مقدونيه ) نفر١٨٩(، ليتونی ) نفر٢١٩(، ليتوانی ) نفر٢٣۴(، نيوزيلند ) نفر۵۴۵(، ھالند ) نفر٢۴۶(کوريای جنوبی 

، اسلوونی ) نفر٨٠(، يونان ) نفر٩۴(يجان ، آذربا) نفر٩۵(، پرتگال ) نفر١۴٠(، استونی ) نفر١۵٠(، فنلند ) نفر١۶٣(

، امارات متحدۀ ) نفر٣٨(، سنگاپور ) نفر۴٠(، ارمنستان ) نفر۴۵(، بوسنی ھرزه گوين ) نفر۴٧(، مغولستان ) نفر٧٨(

، ) نفر٧(، آيرلند ) نفر٩(، لوکزامبورگ ) نفر١۶(، اوکراين ) نفر٣٠(، مالزيا ) نفر٣١(ِ، مونته نگرو ) نفر٣۵(عربی 

درين ميان . ھزار نفر می رسند) ١۶١٣٨٠(ًدر افغانستان نيرو دارند که جمله به حدودا )  نفر٣(و اتريش )  نفر۴(ند آيسل

 نفر امريکائی، ١٣٨۵ نفر به قتل رسيده اند که ٢٢١۵ از اين نيروھا ٢٠١١ تا آغاز ٢٠٠١از آغاز اشغال افغانستان در 

 .می باشند... لندی و ھا٢۴ فرانسوی، ۵٠ کانادائی، ١۵٢ انگليس، ٣۴۴

 ۴١در اين جمع . در افغانستان و شگرد مزدوران داخلی آنھا برمال می گردد» جامعۀ جھانی«با اين ارقام معنی اصلی 

اين ارقام روشن می سازند .  سرباز دارد١٢٠٠٠٠ سرباز و تنھا امريکا ٢١۵٠٠ سرباز، چھار کشور ١٩۵٠٠کشور 

ًلمان، فرانسه و ايتاليا بوده، ديگران زير نفوذ امريکا جبرا به افغانستان انگليس، که اشغالگران اصلی ملک ما امريکا، ا

 .کشانده شده اند که نيروی برخی به سه، چھار و يا ھفت نفر می رسد

 ھرچه جنگ در افغانستان شدت می گرفت و مناطق قبايلی پاکستان خونين تر می شد، به ھمان پيمانه ٢٠٠۴در بعد از 

امريکائی ھا که در پشت اين جنگ مھره ھا را می چيدند، . داخل افغانستان بر پاکستان افزايش می يافتانتقادات در 

، مصروف نگھداشتن )چون ھر دو دولت عامل و سرسپردگان بی چون و چرای امريکا بودند(برای کاھش تنش ھا 

» جرگۀ امن منطقوی«ردی به نام تدوير که پاکستان منبع تمام درگيری ھا و تنش ھاست، به شگ مردم و نشان دادن اين

اين جرگه که با دھھا مصاحبه، . ميان افغانستان و پاکستان دست زدند و قرار شد از دو طرف عده ای در آن شرکت کنند

برگزار گرديد و مثل تمام جرگه ھائی که در » لويه جرگه« در خيمۀ ٢٠٠٧گزارش و خبر ھمراه بود، در اگست 

شده، فاروق وردک جاسوس کھنه کار انگليس و سرسپردۀ گلبدين، رئيس داراالنشای کميسيون سالھای اخير برگزار 

از سوی افغانستان . در روز برگزاری، کرزی و مشرف ھر دو کنار ھم نشستند. برگزاری و يا ھمه کارۀ آن مقرر شد

دی پاکستان و از پيروان ًکرد، چون او ظاھرا مخالف ج که کسی گمان نمی چيزی(داکتر عبدهللا عبدهللا رئيس 
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پروپاقرص مسعود خود را می نماياند، اما امريکائی ھا با اين تعيين نشان دادند که مخالفت ھای سرسپردگان شان چقدر 

. آفتاب احمدخان شيرپاو از سوی پاکستان رئيس تعيين شد. و اسماعيل يون منشی تعيين شدند) بی مقدار و بی مايه است

 ھزار نفری پاکستان که مسلح به سالح زروی است ٧٠٠ اين جرگه با تبختر خاصی از اردوی پرويز مشرف در افتتاح

چون در صف اول جرگه کسانی نشسته بودند که سال ھا در پاکستان چون انسان ھای بی مقداری ريسمان (ياد کرد 

ی آيند رد نمود و افغانستان را متھم و اين را که طالبان از پاکستان به داخل افغانستان م) جاسوسی به گردن آويخته بودند

بعد مشتی از وطنفروشان شرکت کننده در کميته ھا تقسيم شده و مشت ھا را . کرد که قادر به کنترول سرحد خود نيست

زيرا افغانستان توسط پاکستان نه بلکه به وسيلۀ امپرياليست ھای . به ھوا کوبيدند که باالخره بی ھيچ نتيجه ای پايان يافت

که سرنوشت اين جنگ به کجا  يکائی اشغال شده و طالبان در اين روند جز ابزار و تمسک اشغال چيزی نيستند و اينامر

اما تحليلگران مزدور و رسانه ھائی که ناف شان به سازمان . بيانجامد، فقط مربوط به تصميم اين اشغالگران است

که ختم کار اعالن  خره بسيار گفتند و نوشتند و بعد از آنبسته است، در مورد اھميت و ارزش ھای اين جرگۀ مس» سيا«

اين جرگه يک سال بعد در اسالم آباد . شد، حتی يک روز ھم به فاتحۀ آن ننشستند و آن را به فراموشی مطلق سپردند

وز اين جرگه برای چند ر. برگزار شد و ھمان آش و کاسۀ کابل تکرار گرديد و بعد ياد و خاطرۀ آن ھم دفن گرديد

خوراک تبليغاتی رسانه ھا شد و مردم بی ھيچ رغبتی به آن می نگريستند و عده ای دزد و فاسد از پول اين جرگه 

 .مقداری کمائی کردند

دوش ه کوچی ھا که در افغانستان حدود يک و نيم مليون نفر را می سازند و در نقاط مختلف کشور به شکل خانه ب

کوچی ھا در زمان تجاوز شوروی، اکثر مورد تھديد و بمباران . ه مليت پشتون اندکنند، اکثر آنان مربوط ب زندگی می

بعد از سقوط دولت .  درصد شان حيوانات خود را از دست داده به ايران و پاکستان مھاجر گشتند٩٠قرار گرفتند و 

ه مناطق گرم و در بھار، ھا دوباره به کار کوچيگری اشتغال پيدا کردند و دوباره در زمستان ب نجيب برخی از کوچی

 . در رفت و آمد قرار گرفتند) سياه بندھا(ھا  تابستان و بخشی از خزان به سوی کوھستان

طالبان برای . درگيری ھای زمان جنايتکاران جھادی و بعد خونخواران طالبی باعث تھديد امنيت در نقاط مختلف گرديد

اما اصل کوچيگری . ه يلغار زمينھای سرسبز اين منطقه واداشتندچپاول زمينھای شمالی کوچی ھا را با حيوانات شان ب

در قانون اساسی دولت پوشالی برای کوچی ھا ھفت چوکی در . در زمان تجاوز امريکائی ھا به افغانستان شروع شد

اره ھا اما در سی سال گذشته، ھز. پارلمان پوشالی قايل شدند و کوچی ھا با حيوانات شان به صفحات مرکز رو آوردند

ساحۀ کشت و دھات شان را گسترده تر کردند و کوچی ھا قباله ھای مالچر را از زمان دولت ھای شاھی در اختيار 

 به بعد ميان کوچی ھا و ھزاره ھای محلی در ولسوالی ھای بھسود، دای چوپان، دای ٢٠٠۵به اين صورت از . داشتند

 .ميرداد و ناھور درگيری ھای شديدی رخ داد

با ادعا بر زمين ھای علفچر که قباله ھم دارند و ھزاره ھا با زمين ھائی که سال ھا در کنار دھات شان قرار طالبان 

. داشته و در اين سال ھا در غياب کوچی ھا برای خود خانه و زمين قابل زرع ساخته، خشم کوچی ھا را دامن زدند

که  از جائی. خانه ھا و زمين ھای بسياری را آتش زدندکوچی ھا با اين ادعا بر اين مناطق ھزاره جات حمله برده و 

جنايتکاران پستی چون خليلی، محقق، اكبري و ديگران تالش دارند که اين تنور را گرم نگه دارند و در اين سال ھا نه 

مناطق تنھا در خود اين مناطق بلکه قومندانان جنايتکار جھادی مناطق ديگر ھزاره جات را با سالح و مھمات به اين 

فرستادند و تالش دارند که اين جنگ را خونين تر و آتشين تر بسازند و خود با استفاده از اين جنگ موقعيت خود را در 

از سوی ديگر مالتره خيل، مالنعيم و سران ديگر کوچی و اکثريت پشتون ھا به دفاع از . ميان مليت ھزاره تقويت نمايند

ھر سال ميان آنان درگيری ھای خونينی رخ می دھد که در نتيجه نمايندگان کوچی ھا پرداخته و در اين چند سال، 
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مزدور و جنگساالر ھزاره به تحريک محقق، اکبری، قربانی، کاظمی و ديگران در ولسی جرگه اعتصاب به راه 

اد و انداختند و کرزی برای برآوردن خواھشات سران کوچی در کابل، زمين ھا و شھرک ھائی را به آنان تخصيص د

بعد بدون اين که توده ھای مظلوم چوپان کوچی به ھيچ امتيازی دست يابند، اين سران اين ھمه زمين را در بگرامی به 

ھا و ھزاره ھا درگيری رخ داد که   در پای کوه قرغ در جنوب شرق کابل ميان کوچی٢٠١٠يکبار در . فروش رساندند

 . لی که تمام اين زمين ھا را چپاول کرده، نقش مھمی داشتدر اين درگيری برادر خلي. جان چند نفر را گرفت

 ھيچ تالشی نکردند بلکه ساالنه پولھای کالنی از ألهکرزی و حواريون او و در مجموع اشغالگران نه تنھا به حل اين مس

 دايميرداد يکبار خليلی به. سوی کرزی برای کوچی ھا پرداخته می شود تا از روياروئی ھا با سران ھزاره دست بکشند

رفت و اعالن کرد تا خون او به وسيلۀ کوچی ھا نريزد، ھرگز به کابل برنخواھد گشت، اما به زودی دوباره به کابل 

برگشت و به اين صورت سران دو طرف با گرم کردن کورۀ جنگ توده ھای ناآگاه دو طرف امتيازات خاص خود را 

ديگر صف آرائی کرده و تلفات سنگينی متحمل شده، در  رابر يکھای ھزاره و کوچی در ب که توده گرفتند، در حالی

 .  تن از توده ھای مظلوم دو طرف جان داده اند١٠٠اين پنج سال بيش از 

اين درگيری ھا بار ديگر نشان داد که چگونه سران جنايتکار مليت ھا که يا فئودال يا اربابان نو به دوران رسيده و يا 

، در خفا با ھم دوست اند، اما در روی ميدان يکی مقابل ديگری تيغ و تلوار می کشند تا اين دالالن امپرياليست ھا اند

اين غايله تا زمانی به پايان نمی رسد که توده ھای دو طرف، ستمگران اقوام خود را . توده ھا را بيشتر مطيع خود سازند

 .ان را از ميان خود چخ نکنندنشناسند و اين توده ھای ھم سرنوشت دو مليت، جنايتکاران طبقاتی ش

موريت ارتش أاوباما در جريان کمپاين انتخاباتی و بعد از به قدرت رسيدن ھمواره اعالن می کرد که بعد از ختم م

افغانستان نيامده است، اما مزدوران افغانی در » اشغال«امريکا و ناتو، افغانستان را ترک می کند و اين کشور به خاطر 

» فاجعۀ بزرگ«بيرون رفتن نيروھای امريکائی از افغانستان خبر داده و آن را » خطر«ن پيوسته از افغانستان و جھا

جامعۀ «يا » دوستان بين المللی«برای مردم افغانستان می نامند و به مردم افغانستان توصيه می کنند که نگذارند اين 

)  روشن شده استألهاين مس» اليست ھای خونخوار؟جامعۀ جھانی يا امپري«زير نام » به پيش«در شمارۀ دوم (» جھانی

اينان با چنين نصايحی، کثيفترين نوع وطنفروشی و !! ھا بسپارند افغانستان را ترک گويند و ما را دوباره به پاکستانی

 و ناتو اما در اين سال ھا مقامات ارشد اشغالگران امريکائی، انگليس. گذارند تجليل از اشغال را به نمايش گذاشته و می

اصطالح نامحدوديست که فرجام آن را » ضرورت«اين . مانند باشد در افغانستان می» ضرورت«گفته اند که تا زمانی 

 .جز خود اشغالگران ھيچکس نمی داند

امريکائی ھا در آخر دھۀ سوم ستراتيژيک خود که پايان مرحلۀ اشغال بود، باالخره برای روشن کردن دھۀ چھارم در 

 کشور عضو ناتو، ٢٨در اين کنفرانس که عالوه بر سران . به تدوير کنفرانس ليسبون دست زدند ٢٠١٠اگست 

 ٢٠١١تصميم بر آن شد که سر از ماه جوالی . مدويدوف رئيس جمھور فدراتيف روسيه و کرزی نيز شرکت داشتند

که نيروھای  اما اين. يان يابد پا٢٠١۴امنيت افغانستان به نيروھای مسلح دولت پوشالی سپرده شود و اين پروسه تا 

 می مانند و يا می روند، سردمداران امريکائی با ضد و نقيض گوئی ھائی بارھا آن را بيان ٢٠١۴اشغالگر بعد از 

اما پتريوس قومندان نيروھای شوند،   از افغانستان خارج می٢٠١۴جوبايدن گفت که نيروھای امريکائی بعد از . کردند

از جنايتکاران مشھور امريکائی و قصاب (اشغالگر به زودی اين گفته ھای جوبايدن را رد کرد و بعد ھالبروک 

يوگوسالويا که برای کمپنی ھای سرمايه و تجاوز بر يوگوسالويا سگ دوی بسياری کرد و در محافل امپرياليستی به 

نمايندۀ اوباما در امور پاکستان و افغانستان نيز تأکيد کرد که ) ُ مرد٢٠١٠ر اواخر شھرت يافت، باالخره د» بلدوزر«

ديويد «معاون وزير دفاع انگليس جنرال .  ھمچنان در افغانستان باقی می مانند٢٠١۴نيروھای امريکائی بعد از 
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ر انگليس در کابل نيز اين را تأئيد سفي.  سال ديگر در افغانستان می مانند١۵اعالن کرد که نيروھای انگليس تا » ريچارد

ًکرد و راسموسن منشی ملکی ناتو رسما اعالن کرد که بعد از تحويلی کامل امنيت به نيروھای مسلح دولت افغانستان، 

 خبر داد که ناتو ٢٠١١خبرگزاری اسوشيتدپرس در اواخر دسمبر . باقی خواھد ماند» افغان ھا«ناتو ھمچنان در کنار 

 ٢٠١۴ليارد دالر از کشتارگاھی به نام افغانستان تا سال ي م٣٠زات و اسلحۀ سنگين خود را به ارزش قصد دارد تجھي

  .بيرون بکشد

 ٨۵ که در آن وزرای خارجه و ديپلومات ھای ٢٠١١ُامپرياليست ھا با برگزاری کنفرانس دوم بن در پنجم ماه دسمبر 

کل و ھيلری کلنتن شرکت کرده بودند اعالم نمودند که بعد از  سازمان بين المللی به شمول کرزی، انگال مر١۵کشور و 

ُشرکت کنندگان کنفرانس دوم بن که ھمه . ، افغانستان را ھيچگاه تنھا نخواھند گذاشت٢٠١۴خروج نيروھای شان در 

 ٢٠١۴طوق مزدوری امپرياليست ھا را بر گردن دارند، بی ھيچ ننگی با جبين گشاده از حضور اشغالگران بعد از 

ی ئ ماده ٣٣ُکنفرانس دوم بن با صدور اعالميۀ . استقبال نمودند و بار ديگر بر فروش سرزمين زخمی ما صحه گذاشتند

حامد کرزی در اين کنفرانس تعھد . به پايان رسيد» المللی از انتقال به دھۀ تحول افغانستان و جامعۀ بين«زير عنوان 

بان کی مون دبير کل سازمان .  عليه فساد اداری مبارزه خواھد کرد٢٠١۴کرد که با حمايت جامعۀ جھانی پس از سال 

 ادامه خواھند داد، اما ه ئیملل اظھار نمود که با جامعۀ جھانی به حفظ صلح و ثبات در افغانستان و رفع مشکالت منطق

 مبارزۀ جدی حکومت افزون بر تأکيد بر. دولت افغانستان بايد پس از اين عليه فساد اداری به صورت جدی مبارزه کند

افغانستان عليه فساد اداری، تقويت جامعۀ مدنی، مبارزه عليه مواد مخدر، تقويت نھادھای امنيتی افغانستان و مبارزۀ 

  . ُالمللی دوم بن در مورد افغانستان بود جدی عليه ھراس افگنی از موضوعات محوری ديگر در کنفرانس بين

جامعۀ بين المللی در ھدف افغانستان برای متکی شدن به خود و «:  آمده استُدر بخشی از اعالميۀ کنفرانس دوم بن

رسيدن به رفاه از طريق منابع انسانی و ظرفيت ھای بالقوه اش، در جھت رشد پايدار و منصفانه و بھبود سطح زندگی 

مندرج است، »  خودکفاءبه سوی يک افغانستان«موافق است، و از ستراتيژی انتقال حکومت افغانستان چنان که در سند 

در رفتن از ستراتيژی باثبات سازی به ستراتيژی ھمکاری درازمدت توسعه وی، جامعۀ بين المللی به . استقبال می کند

حمايت اش از افغانستان به شمول حمايت در ساحات حاکميت قانون، ادارۀ عامه، تعليم و تربيت، صحت، زراعت، 

غله و کار، در انطباق به اولويت ھای حکومت افغانستان چنان که در اولويت ھای انرژی، توسعه زيربناھا و ايجاد مش

 »  .چھارچوب برنامۀ اولويت ملی در پروسۀ کابل مندرج است، ادامه می دھد

ُدر اعالميۀ کنفرانس بين المللی دوم بن ھمچنان تأکيد شده است که تالش ھای جامعۀ بين المللی در افغانستان در ده سال 

 در امنيت بين المللی آن تعھد جامعۀ بين المللی به افغانستان و نقش. ه بيانگر جد و جھدھای منحصر به فردی استگذشت

. ھای مالی با آن ھمراه است انتقال، حضور بين المللی را کاھش می دھد و نيازمندی. فراتر از دورۀ انتقال ادامه می بابد

ندی ھای مالی، خاص، چشمگير و متداوم می داشته باشد که با عوايد داخلی ما قبول می کنيم که حکومت افغانستان نيازم

از اين رو در جريان دھۀ تحول، جامعۀ بين المللی تعھد می کند که . در جريان سال ھای انتقال بدان پاسخ گفته نمی تواند

ربوط به امور امنيتی جھت حمايت مالی را در انطباق با پروسۀ کابل به سوی توسعۀ اقتصادی افغانستان و مخارج م

دھد؛ به افغانستان در قسمت کمبود متداوم بودجه اش کمک کند تا دستاوردھای دھۀ گذشته را حفظ کند، انتقال را 

 . برگشت ناپذير گرداند و خودکفاء گردد

نطقۀ مھمند آن  بر م٢٠١١ نومبر ٢۶ُپاکستان در کنفرانس دوم بن شرکت نکرد و دليل آن را حملۀ ھوائی ناتو به تاريخ 

دولت پاکستان بعد ازين واقعه، راه .  سرباز ارتش پاکستان کشته و تعدادی زخمی شدند٢۴کشور دانست که از اثر آن 

 .اکماالتی نيروھای ناتو را از طريق آن کشور بست و از دولت امريکا خواست که پايگاه شمسی را در بلوچستان ببندد
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را استعمال » انتخابی«دولت ھای پوشالی موقت، انتقالی و دو بار ) ٢٠١١ تا ٢٠٠١( سال گذشته ١٠امريکائی ھا در 

 ھزار ١۶٠ ھزار ميل اسلحۀ سبک و ھشت ھزار ضرب سالح ثقيل را جمع کردند، ٢۴کردند، با پروسۀ داياگ بيش از 

مجددی، (ان مزدور مزدور را ماندند، جنگساالر» امنيت ملی«نيروی اشغال را مستقر ساختند، بنياد ارتش و پوليس و 

سياف، ربانی، خليلی، محسنی، فھيم، محقق، گيالنی، دوستم، يونس قانونی، اسماعيل خان، انوری، اکبری، مال متوکل، 

را تسليم و ھمه را با دريشی و نکتائی ...) ضعيف، رحمانی، عبدهللا، بسم هللا، شيرزوی و مال راکتی، عطا محمد، مال

اشرف غنی، جاللی، (تکنوکرات ھای غربزده . ساختند» پلوراليست«و » دموکرات« را آراستند، و در نھايت ھمۀ شان

زاخيلوال، احدی، فاروقی، سپنتا، دادفر، مراديان، اتمر، رھين، محمودکرزی، ملک ستيز، زلمی رسول، حقجو، ديانی، 

 بخشی از قدرت مبدل کردند؛ را در دولت جا دادند و به...) فطرت، ييالقی، رحيم وردک، شکريه، فوزيه کوفی، صبا و

 ١٣ راديو و ٢۵( نشريه و مجله و ھفت آژانس را ايجاد کردند ۵٠٠ روزنامه، ١٣ راديو، ١٢۵ چينل تلويزيونی، ٣٧

 نھاد جامعۀ مدنی ٣٠٠٠را برگزار کردند؛ » انتخابات« بار ۴؛ )تلويزيون به علت نبود فريکونسی از کار باز مانده اند

 حزب را که در خدمت اشغال ادای غيرايدئولوژيک می کنند ١٠٨د بازار را مروج کردند؛ را رسمی نمودند، اقتصا

 ھزار نفر ١٠٠ زندان را ساختند و ٢۴ انجو را به عنوان بازوی اقتصادی اشغال ايجاد کردند، ٢٠٠٠ساختند؛ بيش از 

 .رھا نمودند» تطھير«را دستگير و بعد از 

چھارمين دھۀ ستراتيژيک شد، اين اقدامات بايد بيشتر جابجا، نھادينه و راديکاليزه امريکا که با فيصله ھای ليسبون وارد 

شوند، پروسۀ صلح با برخی از گروپ ھای طالب به سر برسد، در ھفت پايگاه استقرار يابد و برای اين استقرار بر 

 تدوير يافت، به ٢٠١١مبر  نو١۶که در ) فروش افغانستان(ی ه ئحکومت پوشالی، پارلمان مسخره و لويه جرگۀ عنعن

 به ٢٠١۴ ھزار نفر برسند، عوض کرزی که عمرش در ۴٠٠تأئيد و تصويب برساند؛ تعداد اردو و پوليس پوشالی به 

سر می رسد، فرد ديگری را به اين کار موظف سازد و باالخره برای ناتو در ليبيا يا يمن وظيفۀ جديدی دست و پا کرده 

سالھا در پايگاه ھای شان بنشيند و به مداخله، تجاوز و بی ثبات کردن کشورھای منطقه و و خود با برادران انگليسی، 

  .در مجموع آسيا بپردازد و باجگيری کند و به ھر طريقی سود بکشد

امريکا به منظور لميدن نيروھايش در پايگاه ھا، طرح پيمان ستراتيژيک با افغانستان را مطرح نمودند و دولت پوشالی 

 توسط خودفروختگان و وطنفروشان ٢٠١١ نومبر ١٩ـ١۶ به روزھای ه ئی آن را از طريق لويه جرگۀ عنعنکرزی نيز

رياست اين لويه جرگه را صبغت هللا مجددی بر عھده داشت، نعمت هللا شھرانی معاون اول، محمد . به تصويب رساند

نشی اول، حيات هللا بالغی منشی دوم، و م) معاون اول مشرانو جرگه(عارف نورزی معاون دوم، محمد علم ايزديار 

 ماده ٧۶افرادی که در لويه جرگۀ وطنفروشی شرکت نمودند، با . صفيه صديقی سخنگوی اين لويه جرگه تعيين گرديدند

: در مادۀ پنجم قطعنامۀ وطنفروشان آمده است. خاک وطن را به توبره کشيدند و دو دستی به امپرياليست ھا تقديم نمودند

ھای ستراتيژيک تدوين و به سه زبان دری، پشتو و انگليسی نوشته و در شروع آن بسم هللا الرحمن  کاریسند ھم«

ليارد دالر از بابت فروش خاک از يبعضی از اين وطنفروشان پيشنھاد نمودند که ساالنه يک م» .الرحيم تدوين گردد

بدل امضای پيمان ستراتيژيک، برای شان انترنيت امريکائی ھا گرفته شود و عده ای ديگر از امريکا خواستند که در 

 .رايگان و سريع را مھياء نمايد

که انتخابات سمبوليک رياست جمھوری با ھزاران خدعه و نيرنگ برگزار و به دور دوم برده شد، کرزی ابتداء  با اين

والند و نشان داد که معنای ِآن را نمی پذيرفت، اما بادارش جان کری به کابل آمد و ھمه چيز را يک شبه بر او قب

 .دموکراسی و انتخابات امپرياليستی چه است
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ليون دالر از سوی اشغالگران به ي م٢٧٠ برگزار شد که در آن ٢٠١٠ اگست ١٧انتخابات مسخرۀ ولسی جرگه در 

ت در اين حمال.  بار بر نيروھای خارجی و دولتی حمله کردند٢٢٧طالبان يک روز قبل از انتخابات . مصرف رسيد

 نفر ١٠٠ نفر آنان طالب بودند کشته شدند و بيش از ١١ نفر که ۴١در دو روز ..  بار رسيد٣٠۵روز انتخابات به 

اما اين بار .  ھزار نيروی داخلی و خارجی موظف به تأمين امنيت شدند٣٠٠برای برگزاری اين انتخابات . زخمی گشتند

 و رسانه ھای در ميان جريانات سياسی چپ. دند ودست رد بر آن گذاشتندًمردم افغانستان اين انتخابات را جدا تحريم نمو

افغانستان، ) مائويست(حزب کمونيست ، "آزاد افغانستان-پورتال افغانستان آزاد"، سازمان انقالبی افغانستان، الکترونيک

 .ًسازمان سوسياليست ھای کارگری و چند گروه ديگر اين انتخابات را رسما تحريم نمودند

ليون نفری که ثبت نام ي م١٢غالگران که برای حاکميت پوشالی ضرورت به ابزاری چون ولسی جرگه داشتند، از اش

اما کميسيون مزدور برگزاری، تعداد شرکت .  درصد مردم در انتخابات شرکت کردند١٧ تا ١۵شده بودند، فقط بين 

 رأی ۴٠٠٠ رأی برده بودند، برايش بيش از ۶٠٠افرادی چون سياف که . ليون نفر اعالن کرديکنندگان را چھار م

به اين صورت مردم افغانستان در چھار انتخاباتی که زير اشغال صورت گرفت، به اصل اشغال پی برده و . ريخته شد

 درصدی که در انتخابات شرکت کرده بودند، کانديدان از ناآگاھی ١٧. يکباره دست رد بر سينۀ اين انتخابات گذاشتند

افراد شاخصی که در اين . ستفاده کرده و به نام سمت، قوم و قبيله آنان را وادار به شرکت در انتخابات نمودندآنان سوءا

انتخابات پيروز شدند، جنايتکاران و وطنفروشانی اند که ھر يک در زمان اقتدار شان خون ھزاران تودۀ بيگناه را 

گرچه خلقی ـ پرچمی ھا در اين انتخابات چيزی . ی تيرباران شوندريخته و از جاسوسانی اند که بايد در يک دادگاه انقالب

 چوکی را بردند و به اين صورت موقف کرزی ۴٠به دست نياوردند، اما اعضاء و ھواداران جنايتکار حزب اسالمی 

 .تا حدی تقويت شد، چون حزب اسالمی از متحدان نزديک کرزی می باشد

غير «ده خاک پاشی ھای دوامداری به راه افتاد و کبير رنجبر پرچمی آن را که ميان کانديدان برنده و بازن با اين

خواند و تظاھراتی در کابل و برخی شھرھا به راه انداختند، اما چون سفارت ھای امريکا، انگليس و دفتر » شرعی

سياف (يان دو جنايتکار سازمان ملل اين انتخابات را پذيرفتند، کرزی نيز آن را افتتاح کرد و رقابت بر سر رياست آن م

که  تا اين. که روزی در يک سنگر متحدانه به قتل توده ھا می پرداختند و فرمان چپاول می دادند، در گرفت) و قانونی

ًوف ابراھيمی که روزگاری از قومندانان جنايت پيشۀ گلبدين و بعدا از متحدان دوستم جانی ؤباالخره فردی به نام عبدالر

است، به رياست اين ولسی » عجوزۀ ھزار داماد«کرزی و اشغالگران امريکائی قرار دارد و شد و اينک در مشت 

 که به تحريک کرزی گفته بود که کانديدان برنده از طريق سرای شھزاده و څارنوالاما جنجال ھای لوی . جرگه رسيد

 تن ۶٢تصاصی را ساخت، باالخره ھا ستره محکمه، محکمۀ اخ دوبی به پارلمان راه يافته و برای صاف کردن اين جدل

  و رئيس څارنوالاما ولسي جرگه آن را نپذيرفت و لوي .  تن بازنده را برنده اعالن كرد۶٢در ولسي جرگه را بازنده و 

 تن را برنده ٩بعد از اينھمه جنجال، فضل احمد معنوی رئيس کميسيون انتخابات، . ستره محكمه را سلب صالحيت كرد

 روزۀ سيمين بارکزی وکيل رد شده آغاز شد و باالخره با ١٠ان فرستاد که با اين کار، اعتصاب اعالن و به پارلم

 . پادرميانی صبغت هللا مجددی و خوراندن سوپ به خانم بارکزی، اعتصاب او را به پايان رساند

ليون رأی دادند که يليون ثبت نام کننده، حدود ھشت مي م١٢ از ٢٠٠۴مردم افغانستان در انتخابات رياست جمھوری 

 ۵٣ليون يا يليون واجد شرايط، شش مي م١٢ از ٢٠٠۵ درصد مردم را نشان می داد؛ در انتخابات پارلمانی ٧٠شرکت 

 ٣٣ليون يا ي م۴.۵ليون واجد شرايط، ي م١٢.۵ از ٢٠٠٩درصد مردم شرکت کردند؛ در انتخابات رياست جمھوری 

 درصد شرکت ١٧ليون يا ي م٢ليون واجد شرايط، ي م١٢ پارلمانی از درصد شرکت کردند و باالخره در انتخابات دوم

 درصد نشان می دھد که ١٧ درصد به ٣٣ درصد و شرکت ۵٣ درصد به ٧٠در جريان چھار سال، شرکت . کردند
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ر مردم افغان به چه پيمانه روز تا روز از اشغالگران و دولت پوشالی ناراضی شده و به اھداف امپرياليست ھای اشغالگ

 .پی برده و بر انتخابات مسخرۀ آنان دست رد زده اند

برای افغانستان » چنده«در ھر يکی دو سال جھت ) لمان، فرانسه و ايتاليااامريکا، انگليس، (امپرياليست ھای اشغالگر 

ذا بعد از ل. کنفرانس ھای جھانی را برگزار کرده، عوامل امپرياليستی و نھادھای ممد اشغال در آن ھا شرکت می کردند

، ٢٠٠۶در (، لندن )ليارد دالري پنج و نيم م٢٠٠۵در (، برلين )ليارد دالري  پنج و نيم م٢٠٠٢در (کنفرانس ھای توکيو 

که در اين کنفرانس ھا سران دولت  با اين. شد» کمک«) ليارد دالري م١٣.٧، ٢٠٠٨در (، پاريس )ليارد دالري م١٠.٢

 درصد اين پول ھا را از باداران بين المللی شان بگيرند، اما دونرھا چنين ۵٠پوشالی تالش کردند تا صالحيت مصرف 

 درصد را برای انجوھای فاسد ٩٠ تا ٨۵ درصد را برای دولت و ١۵ تا ١٠پيشنھادی را نپذيرفتند و مصرف ھمان 

 بخشی از پول ھا توسط فقط. از اين پول ھا نيز برای کاری که به توده ھای مردم مفيد باشد، استفاده نشد. تصويب کردند

رؤسای انجوھا و مقامات ارشد دولتی در ورکشاپ ھا، سيمينارھا و دعوت ھا به مصرف رسيد و بقيه توسط خود 

 کرزی و چند وزير او را به لندن دعوت کرده و ٢٠١٠انگليس ھا بعد از کنفرانس پاريس در جنوری . دونرھا دزدی شد

 جوالی ٢٠شش ماه بعد در . بحث کردند)  تحويل امنيت و صلح و آشتیرشد اقتصادی، بازسازی،(له أروی چند مس

 کشور و نھاد جھانی امپرياليستی شرکت کردند و دولت پوشالی از ٧٠ کنفرانس کابل برگزار گرديد که در آن ٢٠١٠

  .شد» چنده«شد، اما معلوم نشد که چقدر پول » کمک«ليارد دالر ي م١۵اين کنفرانس خواھان 

 


