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 تاچند درانزوا بايد نوشت؟ 

 ازاينجا وآنجابايد نوشت؟
 چورو چپاول وطن  را

 همه يک جا بايد نوشت.
 

طي اين سال هاي که ازسقوط طالبان درکشورميگذرد ميلياردها دالربه 
کشورسرازيرودربرابرديده گان جامعه بين المللي به جيب دزدان ثروتهاي ملي کشور 

وچپاولگران بعدازسال سيزده هفتادويک شمسي ، مالک ده ها ريخته شدوهمين دزدان 
تعميروبلند منزل ، شرکتهاي تجارتي ، صاحب ده ها عراده موتر، صدها جريب زمين و... 

دردوبي ، لندن ، آمريکا ،جرمني، تاجيکستان، ايران، پاکستان،  کابل وواليات 
 کشورگرديدند .

نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر اين  اگر واقعاً به كمك هاي ارايه شده به کشور
كمك ها براي مردم کشورنرسيده وبه جيب معاونين ريس جمهور، وزيران ، برادران ريس 
دولت ، قوماندانان جهادي ، واليان ، جنراالن برحال وقدرتمند ، خويش واقوام اين مقامات 

، سفارتخانه هاي کشورهاي ، انجوساالران ، موسسات خارجي ، فرماندهان قواي ائتالف 
باين پولهاي باد آمده زورگوتر، قانون گريزتر،ظالم تر،جاه طلب اينها غربي وشرقي و... 

 تر، بي حيا تر، بي ابروتر، ديده پاره تر... گرديده اند.
رزی متاسفانه بازدوبند های مقطعی هميشه منافع ملی رازيرپا ميگذارد وباعملکردهای ک

گذرواحساساتي هم ملت و هم خارجی ها را نا راحت و عصبانی ساخته کوتاه بينانه و زود 
است. تعدادی که به رييس جمهور متکی اند و تعدادی ديگری که سالح دارند در همه امور 

دست باز داشته و بدون کوچکترين هراسی به قانون شکنی، حيف و ميل دارايی عامه، 
طی بيش از يک دهه که   .مشغول اندتجارت بی درد سری مواد مخدر و جمع آوری ثروت 

از سقوط طالبان در کشور ميگذرد ميلياردها دالر به کشور سرا زير و به جيب دزدان 
ثروتهای ملی کشور سرازير شد و همين دزدان و چپاولگران، مالک دهها تعمير و بلند 

دوبی، منزل، شرکتهای تجارتی، صاحب دهها عراده موتر، صدها جريب زمين و قصر در 
 .لندن، آمريکا، تاجيکستان، ايران، پاکستان و کابل و ساير واليات کشور گرديدند

 
 دل من در گرفت از بيقراري 

 چمن هازرد گشت ازبي بهاري
 صدايي زنگ چورخاموش نگرديد

 خدا يا تا بکي  چشم  انتظاري 
 

اين فرصت را داشت که به افغانستان برای رسيدن به  ۱۰۰۲سوگمندانه غرب در سال 
صلح کمک کند. اما کوتاه نظری و حسادت و امتيازخواهی بر جستجو برای يافتن راه حلی 



ها با  غربی امر منجر به بازگشت طالبان شد.برای مشکالت سياسی پيشی گرفت و همين 
ه عنوان همکاران خود پندار دشمن دشمن من دوست من است، جنگ ساالران فراري را ب

ها را در صحنه کاهش  کردند که اين گزينه نياز به حضور امريکايی برگزيدند. آنها گمان می
گيری در يک جنگ داخلی دوامدار بود.  دهد. اما در واقعيت اين کار آنها به مثابه سمت می

شترشان ساالر محبوبيتی بين مردم نداشتند و بي اين تفنگداران فراري وچپاولگر و جنگ
که اين افراد را کنار بزند، به  امريکا و بريتانيا، به جای اين  متهم به جنايات جنگی هستند.

همين افراد، که اکنون   آنها پول و اسلحه داد و به زعم خود آنها را متحد خود ساخت.
بخشی بزرگی از قدرت را در دولت در دست دارند، يک عامل عمده نگرانی مردم 

ساالران برای مبارزه با القاعده و طالبان، منجر به هرج  ند. استفاده از جنگافغانستان هست
، من در لويه جرگه ۱۰۰۱های اجتماعی شده است. در سال  و مرج و از هم گسيختن بافت

اضطراری برای تاسيس حکومت موقت افغانستان در کابل حضور داشتم و از نزديک شاهد 
رت سياسی و قانونی داده شد. به اين ترتيب ساالران قد آن بودم که چطور به جنگ

زورمندان به قدرت بازگشتند و همراه با خود فساد اداری، ناامنی اختالفات، فقر و خشونت 
 و فرهنگ معافيت از مجازات را به ارمغان آوردند.

 
 کسی از ظلم جنگ ساالر نپرسيد 
 نه  قلبی خنديد و نه بغض ترکيد 

  کسي فرياد  مظلوم  را نپرسيد
 نه قانون بودونه کس پاسبان ديد .

 
حقوق بشر در نيويارک، با نشر يک گزارش تازه گفته است که حکومت افغانستان به 

رهبری حامد کرزی به جنگساالران و ناقضان حقوق بشر ومقامات مفسد اجازه داده است 
 تا در رده های بااليی حکومت کار کنند.

زورگويان و جنگساالران باگذشت هرروزبه قدرت بيشتردست پيدا ميکنند وبرسرنوشت 
مردم حاکم ميشوند. فرانسيس وندرل نماينده خاص اتحاديه اروپا درافغانستان،درسمينار 

افغانستان درپارلمان فنلند اظهار داشتند که ما برای جلوگيری از نقض حقوق بشرمي 
نگساالران ديگربرسرقدرت نباشند، ولي عمال ديده مي خواهيم که ناقضين حقوق بشرو ج

شود که جنگساالران و جنايتکاران جنگي و ناقضين حقوق بشردرقدرت شريک اند و 
همچنان برای شرکت عده ی ديگر از آنها مانند طالبان تالش بخرج داده مي شود. طالبان 

ی سنگين جاني و مالي کشور زيانها  خود بر نداشته وهرروزبه  هنوز هم دست از جنايات
مي رسانند و امينت ملي را به خطر مي اندازند ، ولي ريس دولت آنان رابرادرميخوانند . 

تروريستان بين المللي ، طالبان ، حزب اسالمي وافراد فساد پيشه ومنفعت طلب دوباره 
می مردم مظلوم، خسته ازجنگ وتاراج شده،  تجديد قوا کرده و هرروز فاجعه مي آفرينند. 

درپايتخت وواليات نمونه   گويند که خانه های بزرگ با زرق و آسمانخراش هاي مجلل
انکارناپذير فساد اداری وچپاولگري ملي در دولت می باشد وقصرهای شاهانه وچند منزله 



با تزهينات خيره کننده درکشور بنام قصرهای چوروچپاول ياد می شوند و به نظر مردم 
ند که درجنايات و فساد اداری دست دارند. اکثريت اين خانه ها کسانی مالک اين قصرها ا

در شيرپور اعمار شده اند، که مردم آن رابنامهاي شيرچور وچورپورمسما نموده اند. که 
با چنين يک فرهنگ چپاولگري ومعافيت در رده های باالی حکومت، مردم چه گونه می 

عمار خانه های مجلل و بلند منزل ها به توانند ازاين دولت حمايت کنند. غصب زمين ها و ا
گفته مردم ، تيشه طالبان را دسته می دهد و آنها مردم را تشويق می کنند که از چنين يک 

 حکومت فاسد متنفرباشند. 
ثروتمند شدن تعداد فساد پيشه وچپاولگر از يکجانب و حاکميت شرکت های امنيتی و 

ناممکن ساخته است، داشتن خانه شخصی  انجوهاي داخلي وخارجی شرايط را برای مردم
برای مردم امکان پذير نيست، زيرا نرخ خانه ها بيش از حد بلند رفته است. ازسال 

دوهزارويک ميالدي تا اکنون يعنی بعد ازسقوط نظام طالبان ، شصت ميليارد دالر کمک به 
ومقدار کشور سرازير شده که صدها مليون آن برای مصارف خارجی هابه مصرف رسيده 

زياد ديگر آن به شکلی از اشکال حيف و ميل شده است. باوجود همه اين فساد وخيانت 
حقوق   راپور هاي بيشمار و مكرركميته٫ونظربه شكايات وارثين قربانيان جنگي 

درارتباط با جنايتكاران جنگي و تفنگساالري و آناني كه طي ساليان درازبا قدرت  بشر
وظلم ومردم ازاري چوروچپاول وحتي كشتار  ازهيچ نوع زور گوهي  تفنگ
 نورزيدند.  ابا  ملت

های شخصی و دولتی از سوی افراد و اشخاص زورمند از چند سال  غصب و چوري زمين
بدين سو ازمشكالتی است كه نه تنها دامن مردم را در واليات راگرفته، بلكه حكومت را نيز 

 .متاثر ساخته است
ها نهان  شود اطمينان داشت كه جنايتکاري ديگري بلند نميشود ، حكمتياراز ديده چگونه مي

شده وکابل رابه راکت وبم نمي بندد ومسعود ديگري ازکوه تلويزيون ، لوای سه 
صدوپانزده وکوتل خيرخانه ، نظاره گري ويراني شهروتباهي مردم نميشود وصفحه مال 

ها دوباره آغازنميگردد؟ که ميگويد که حاجي دين محمد عمرديگر ورق نميخورد و اعدام 
شود ميان سياف و  وحاجي ظاهرقديرديگرخودراازخون ملت تغذيه نميکنند؟، چطور مي

مالعمر تفاوت گذاشت؟، عطا محمد واسماعيل ، فهيم ، يونس قانوني ، برادران 
، مال برادر، مال وکيل مسعود،امرهللا صالح ، عتيق هللا بريالي با زرداد، کشمير، قلم وچمن

احمد متوکل، مال سالم ضعيف...  چه فرقي دارد؟دبل عبدهللا ، بسم هللا محمدي ،صالح 
  الدين رباني ،محسني و شينواري چه تغييري كرده اند ؟و كرزي جز فساد، بي

کفايتي،شراکت درچوروچپاول، روزگذراني، مصلحت گرايي،خيانت به ميلونهاباشنده گان 
تي بامافيا ، چپاولگران وتفنگداران كدام تجربه جديدي خلق كرده است ؟، کشور و همدس

آياميتوانيم متيقين گرديم که سيد منصوروسيدحسام الدين حقبين معادن طالي دره نيکپي 
رابه چپاول نميبرند وحاکميت خانواده گي برپانميکنند؟، چگونه باورکنيم که قيوم کرزي 

فاروق  -ش دزدان وچپاولگران مشهورومعروفي چون چون حامدکرزي بارديگردرکابينه ا
وردک ، عمرزاخيلوال ، کريم خرم ، انورالحق احدي رادرمسند وزارت نمي شاند وبانکهاي 



کشوررامانند کابل بانک به تاراج نميبرد. ؟ چگونه قبول کنيم که بازهم دزدان وفاسدان 
، جمعه خان همدرد، عطامحمد نور، گل آقاي شيرزي ، گالب منگل –مشهوري مانند 

انور جگدلك ثارنوال کرام الدين کريم ،سيد حسين انوري ،عبدالحق شفق ، بصيرسالنگي ، 
، عبدالجبار تقوا ... برگرده ملت تازيانه ظلم وبيداد نمي کوبند؟  آيا بپذيريم که ديگرصديق 

 چکري ، نادرآتش ، قديرفطرت ... سرمايه هاي ملت رافرارنميدهند؟. 
رنج ومصيبت هاي است که قلبهاراتخريش وذهنيتهارامغشوش ساخته است اينان همه 

 -باين مقدمه  اکميت دولتي بيشتروبيشترميگردد .وباگذشت هرروزفاصله مردم ازح
گفتگويي داريم بانويسنده و پژوهشگرنخبه کشورجناب سليمان ) کبيرنوري (، درنخست 

 ديد گاه هاي موصوف را طي پرسش وپاسخ جويا ميشويم: 
 

بگوييد تا  -سوال : لطف نموده ازمسووليتها و وظايف ملي و وطني تان درگذشته واکنون 
 با شما بيشترآشنا شويم؟

 
 جناب استاد صباح گرامی ! نويسنده  و پژوهشگر  توانای کشور،  درود بر شما!

 
 41 -41من؛  از آوانی که به اصطالح "دست  چپ و راست " خود را شناحته ام) 

از همان آوان کودکی يا  نو جوانی؛؛ متاسفانه و يا خوشبختانه، بدون بردن سالگی(، 
باوگی و نوباوگی؛ با کسب عضويت در صفوف  حزب  شرايط زمانهيچگونه لذتی از

دموکراتيک خلق افغانستان،  همه تار و پود وجودم، بااحساس و انديشه و تفکر عشق  به 
 بود. عجين شده  م و انسان و انسانيتميهن و مرد

البته، قابل تذکر ميدانم که  مشوق اصلی درين راه کار و پيکار!؛ پدر گرانمايه و مادر 
لويت های التزامی ی طبيعی ی  را و)پدر و مادری که دران زمان؛ ا مرحومی ام بوده اند

برای کودک و يا  نوجوانی، در چنين سن و سال، نميتوانستند  درک بکنند و بفهمند و 
خوانده ميشدند، من را در مبارزه بر ضد  روشن اينکه هردو باسواد ودريابند. ولو 

بيعدالتی وناسازگاری و ناهنجاری های اجتماعی، ظلم و استبداد حاکمان تشويق و ترغيب 
کرده، نمونه مثالهايی از تاريخ مبارزات  نيروها و رزماوران، کار و پيکار نيرو ها و 

ر و جهان را هميشه در گوشم زمزمه شخصيت های شخيص تاريخی در تاريخ  کشو
ميکردند و به ويژه تماشای فلمهايی از ظلم و استبداد سفيد پوستان بر سرخپوستان قاره 

ارباب جبر و زور و ستم بر  امريکا، در سنين طفوليت انگيزه و انديشه مقاومت در برابر
 مظلومان را در ذهنم ايجاد کرده بود(.

 
زبيکه اعضای آن با داشتن آرمان های بلند عشق به اينکه کسب عضويتم در حزب) ح 

سعادت انسانان مظلوم و زحمتکش دران بسيج شده بودند (؛  که االن برای اين حزب، 
رهبری و اعضايش سخت متاسفم؛ به ويژه اينکه اکثريتی ازين رهبران بازمانده و کادر 

ی کامل بسر ميبرند های ارشد آن در سرخوردگی و سر درگمی  و بی سرنوشتی  و بيچارگ



و از همگی به  اصطالح نخبگانی که نخبه شمرده ميشدند؟!؛ و دران زمان من هم بنا بر 
سطح فهم و دانش و برداشت محدود خود،همه را نخبه ميپنداشتم؛؛ اما امروز حتا يک 

نخبه ای که واقعن نخبه ی اصلی بوده باشد و  روزنه های کار و پيکار علمی و منطقی و 
را بخاطر برون رفت از اين همه چالش وبحران های صادر شده  از بيرون و يا  راستين

 توليد شده در داخل، نميتوان دريافت. 
 

ارچند، گاه گاهی عده ای ازين رهبران مشکالت را توضيح داده  راه حل هايی را پيشکش 
نجات وطن نموده اند ولی ديده شد که توانمندی ارايه يک طرح يا تيزس علمی وعملی، که 

و مردم دران برجسته ودرشت باشد را نتوانسته اند ارايه دارند. شنيده ميشود که بسياری 
هايی از ايشان تاهنوز هم کالسيک می انديشند و در گرداب آيديا ها و انديشه ها و 

 ايئولوژی های درمانده ی سالهای جنگ سرد قرار دارند.
ازمان و نهضتی را بسيج و  سمت و سو دهند، ميبينيم که ايشان نتوانسته اند تا تشکل،س 

که  نيتنها همه بازماندگان از جزيره های حزب بزرگ، بل  ساير وطنپرستان اين خطه ی 
 سوخته ی سياسوز شده را سمت وسو دهند و افتخار رهبر بودن را قايم و ثابت سازند.

ت، به نظاره ی درد با درد و دريغ که  تعداد کثير ايشان در پشت سنگ های خجلت و حقار 
و مصايب مردم و وطن به تماشا نشسته اند. اينکه گاه  گاهی صدای شان برون ميجهد، 

من نميدانم. آيا دستوری است؟! و يا فرمانی وجود دارد؟ اما هرآنچه است که هست 
درچنين شرايطی که سرنوشت وطن و مردم دارد دگرگون ميشود و زمينه برای تقويت 

اماراتی  و پاکستانی و در راس انگريزی؛  -م سياسی سعودی، قطری بنياد گرايی اسال
آماده تر ميشود؛ سکوت و بيحرکتی و بی مسئوليتی مرگبار آنان نابخشودنی است که در 

 صفحات  تاريخ کشور سيه رقم خواهد خورد.
 

 جناب استاد صباح عزيز!
 
و مختصر به پرسش های با عرض معذرت که دلم سخت درد دارد ؛ در حاليکه بايد کوتاه  

 شما پاسخ ارايه نمايم؛ 
که شادروان شاه محمد  4891بعد از پايان تحصيالت در اتحاد شوروی پيشين، در سال 

دوست ديپلومات نخبه ی وطن ِسمت وزارت امور خارجه ی افغانستان را عهده دار بود، 
 درين وزارت شامل کار شدم. 

عبدالوکيل، ")که در بيرون وزارت خارجه به بعدن شخصيت جاللتمابی و محترمی  بنام 
پهلوان وکيل هم مشهور بودند و در داخل وزارت  خارجه بنام فرکسيون باز(" به حيث 

وزير امور خارجه تشريف آوردند که تا آخرين سال سقوط حاکميت حزب حاکم  ) ح.د.خ.ا 
 يا حزب وطن(، پست اين وزارت را در اختيار داشتند.

  



از سقوط حاکميت دوکتور نجيب اله، کما فی السابق به کار خويش در داخل  سوال: آيا بعد
 کشورهمچنان ادامه داده ايد؟

 
بلی...  بعد از فروپاشی حکومت شهيد دوکتور نجيب اله ) شخصيِت شخيصی که توانسته 
بود تمامی حوادث خونين و ويرانگر آينده را گويی به شکل سناريويی دقيق که بعدن به 

علت  کامل پيوست، پيش بينی نمايند.(، در وزارت امور خارجه به کار ادامه دادم.واقعيت 
ادامه ی کارم هم بيشترينه به بستن تعهد مشترک  با خانم عزيزم نسرين جان ارتباط 

ميگيرد که مرعی االجراء هم شد. زيرا خانمم که استاد در انستيتيوت پوليتخنيک کابل بود، 
 م...؛؛؛ اينکه ما از خون اين همه بيوه زن و يتيم و يسير و هردم... ما باهم قراری داشتي

شهيد و جنگزده ی از چاره بی چاره به کسب و فراگيری تحصيالت عالی نايل شده ايم، 
بايد تا آخرين لحظات زندگی با پذيرش تمام مصايب جنگ و ترور و انفجار و راکت و تهديد 

استخباراتی، به ويژه همسايه ها سمت و سو  های بنيادگرا ها يی که بوسيله سازمانهای
مردم و با مردم خود باشيم و به کار خود ادامه دهيم. اگر ُمرديم هم  داده ميشدند... درکنار

 در کنار مردم خويش بميريم؛ اين هم يک افتخار جاويدان خواهد بود.
 
حکومتی بنام دولت اسالمی افغانستان، به جای جمهوری افغانستان  استقرار يافت.  

تنظيمی در شهر کابل آغازيدن گرفت. من از فجايع در هر روز و  –جنگهای جهادی 
هرساعت و هر لمحه االن چيزی نمی نويسم؛ زيرا  نگارش آن با ارايه اسناد، وقتگير و به 

 کتاب حجيمی پايان مييابد.



 
 

اما بايد خدمت شما اذعان داشت که من از آغاز، تا آخرين جنگهای تنظيمی ی جهاد فی 
سبيل اله ی که توسط مارگريت تاچر آغاز يافته بود،  شاهد همه درگيری ها و جنايات ضد 

اسالمی در شهر زادگاه ام ) کابِل زخمی و رنُجور ( بوده ام. و شريک در  ضدبشری و
ا همشهرياِن  جگر سوخته و خانه سوخته و همه زندگی در باد تمامی درد ها و مصايب ب

فنا داده با درد ها، زجه ها... و فرياد و ناله های جانسوز شان همراه بوده ام که تو گويی 
بلند و بلند چو آتش بلند دوزخ!  تن هر انسان را در خود ميسوزاند. و من درينجا ال اقل، 

روزی که جنگ  را ميخواهم برايتان بازگو نمايم؛؛: فقط ، فقط و فقط يک حادثه از صدها 
ها ادامه داشت و من از وظيفه بر ميگشتم، در کارته ی مامورين ، خانمی را ديدم که به 

سرو روی خود ميزند و موهايش را بر ميکند؛ وقتی من را ديد، با تمام نيرو بطرفم دويدن 
شانيد. و با اميدواری ی، ازمن با گرفت. نزد من آمد و دستم را گرفته من را به سمتی ک

 طلب کمک کرده گفت: د تلخ و جانکاه فريا



 او بيادر مره ُکومک کو! بيا که نشاِنت بِتم.
 
من او را همرايی کردم. بعداز چند لحظه پياده َروی، نزديک به آواری شديم. خانه اش به  

و به تپه ی خاکی اثر اثابت راکت های نيرومندی) َسکَر و بی ام چهل(، دگرگون شده 
 مشابه بود. اين خانم همچو ديوانه ها فرياد ميزد: 

شوهرم، اوالد هايم، زندگی ام همه اينجس. اُوناره از زير خاک بيرون کن! او مردم...! او 
 مسلمانا...! کمکم کنيد!!!! 

اين شيون و فرياد ها دل آسمان خدا را پاره کرده بر عرش معال مستولی ميشد و دِل زمين 
ن را ميلرزانيد. بلی...من شاهد اين صحنه ی دلخراش در حالی بودم که هاوان و راکت آ

باری ها بازهم از جنوب شهر از چارآسياب ) قرار گاه آقای گلبدين حکمتيار(، مثل هميشه  
آغازيدن گرفت. در مقابل راکت های دولتی ) بی ام چهل، راکت های مدرن لونا، توپ 

ی مختلف النوع( نيز به پاسخ، هی آتش مينمود و آتش مينمود. و ديسی، هاوان ها و توپها
من ناگزير دوان دوان راه خانه راه پيش گرفتم و به اين بانوی وامانده که در آتش غم 

ميسوخت و فرياد جانسوزش دل ها را به آتش ميکشانيد، ناتوان از ارايه هر نوع کمکی 
 بودم.

ار های پرت پرت و پوست شده و خون آلود اين اما امروز، تاکنون؛ موهای ژوليده، رخس
 مادر و يا خواهر، ذهنم را در خود ميپيچاند و درونم را تا مغز استخوان ميسوزاند و...

بلی بعد از حاکميت مستقيم سازمان جهنمی " آی اس آی" بر کشورم، وطن را ترک 
 نمودم. 

 
سپاس از شما؛؛؛ هموطنان عالقمند خواهند بود تا بدانند، طوريکه شما اشاره  -سوال

فرموديد، سازمان جهنمی اردوی پاکستان "آی اس آی" چگونه بر کشور مسلط شد؟ 
هرگاه ممکن باشد، لطف نموده از چگونگی ورود طالبان و آی اس آی در شهر کابل که 

 د توضيحاتی ارايه فرمائيد. شما خود شاهد عينی  بوده ايد، در مور
 

منطقوی و بين المللی بصورت متداوم   با درنظرداشت اهميت اين موضوع؛ استخبارات
درين کشور توجه داشته و مدام فعال بوده اند. من که مانند هزاران هموطن ديگر خويش 

در تمامی مدت درگيری ها و جنگ های تنظيمی و طالبی در کابل بودم و شاهد کشتار 
اران همشهری به گونه های متنوع، حوادث، فجا يع، ماتم ها، جنايات، نيرنگ ها، هز

فتوحات!! شکست ها!!! بمباردمانها و ويرانی های شهر زيبای کابل نيز بوده ام؛ و شايد 
بصورت تصادفی از ده ها انفجار حتا در ده متری خويش، بصورت معجزه آسا، رهيده 

خوشبختانه زنده مانده ام. ميخواهم يکی از چشمديد های چانس زنده بودن را داشته ام که 
خويشرا در رابط به حضور باالفعل افسران دستگاه جاسوسی پاکستان در وزارت امور 

 و بسيار فشرده به نگارش درآورم. خارجه افغا نستان، بصورت کوتاه
 



 

 
 

ها در داخل شهر  بود، جنگ ها با راکت پرانی ها و بمباردمان  ميالدی4881تابستان سال 
 کابل ادامه داشت.

، با مشاهده ی ترور ها،  4881شهروندان دردمند و ماتمدار شهر کابل، بعد از سال 
انفجارها، کشتار بيش از شصت هزار مردم بيگناه کابل، حالت روانی ای که داشتند؛ 

خاموش بودند. زيرا چيزی از دست  ديگربا اين شرايط عادت کرده بودند. اکثريت مردم 
ته، درمانده و کامأل بيچاره شده بودند. در آن روز ها شان بر نمی آمد. همه از جنگ خس

خبر سقوط سپين بولدک بوسيله ی گروپ مجهول الهويه بنام "تحريک طالبان" از رسانه 
ها پخش گرديد. بعد ازمدتی واليت قندهار نيز بدون درگيری به دست طالبان افتيد. گفته 

و  هنمی " آی اس آی " فروخته ميشد که مسوول زون قندهار اين واليت را به سازمان ج
خود به امريکا رفته است. بعد از سقوط واليت هرات که شنيده ميشد سقوط همه واليات با 

معامالت و ساخت و بافت ها و پرداخت پول به قوماندانان محلی از جانب استخبارات 
 سعودی صورت ميپذيرد، جزوتام های نيرو های امنيتی نيز يکی پی ديگری -پاکستان 

بدون مقاومتی به گروهک های ناشناخته وارد شده از پاکستان بنام "تحريک طالبان " 
راديو های غربی و به ويژه راديوی بی بی سی گويا بصورت قطب نما  تسليم ميشدند. 

طالبان را در هر موقعيتی که داشتند،به پيشروی سوق ميداد و از جانب ديگر ، مثل امروز 
يی با عظمت و شکست ناپذير در بين عامه مردم ساخته بود. از طالبان يک قدرت هيوال

فقط پس ازگذشت هر روزی، به نظر می رسيد که استخبارات پاکستان، سعودی و ساير 
حاميان شان با کار در بين مسوولين واليات و پرداخت رشوه های کالن، باعث می شدند تا 

ب به سرعت يکی پی ديگری واليات بدست طالبان می افتيد. واليات جنوب و جنوب غر
بدون هيچگونه مقاومتی سقوط کردند. راديو ها و رسانه ها، با غريو و شور و شوق 

برای   وصف نا پذير ، طالبان را در پيشروی هل داده، برنامه های فارسی و پشتو متعارف
تبليغ برای به قدرت رسانيدن ايشان  افغانستان را بصورت فوق العاده صرفا برای 

 ص داده بودند.اختصا



زمان به کندی و توام با رعب و وحشت ميگذشت وغول تحجر و تعصب سياه قرون 
وسطايی ) تحريک طالبان ( نيز آرام نمی ايستاد. آنها با اطمينان و جسورانه بطرف 

 دروازه های کابل در حرکت بودند.
، با کادر " تحريک طلبه های اسالم" همه امکانات پولی، لوژيستيکی، تجهيزات نظامی 

های مسلکی نظامی مانند تانکيست ، توپچی، استحکامچی، پيلوت ... و غيره را به کمک 
و سازماندهی استخبارات پاکستان در اختيار داشتند.)در جريان جنگها، پاکستان عالوه بر 
آنکه کميتی از افسران فراری اردوی افغانستان را قبال به خدمت خود گماشته بود، تشديد 

تنظيمی ده ها هزار شهروند کابل را مجبور به ترک وطن نموده بود که اکثريت به جنگهای 
پاکستان فرار ميکردند. طوريکه گفته ميشد استخبارات پاکستان با استخدام افسران تازه 

وارد فراری از جنگ و دهشت تنظيمی به همکاری شخصيت افغانی ای بنام 
ندی ) نزديکی اسالم آباد( بود، درين امر شهنواز تنی که مقر آن در شهر راولپ  جنرال

برنامه های ويژه ای داشت و با جذب و پرداخت اجرت ماهوار دوصد دالر امريکايی به اين 
گرسنگان و محتاجان، ايشان را به خطوط مقدم جبهات با تانکها و ساير سالح ها سوق 

و  ظاهر شاه می آيد کهد ميدادند(. اکثر شهر وندان کابل در ابهام بسر ميبردند. تبليغ ميش
 مملکت آرام ميشود.

طالبان از جنوب شهر کابل) پيش ازآن سنگر گاه دايمی حزب اسالمی به رهبری 
با قساوت وبی رحمی تمام، کابل را راکت باران کرده، و  حکمتيار(، به کمک آی اس آی، 

اب راکت ها، پرت  از جانب ديگر نيرو های دولتی برهان الدين ربانی با بمباردمانها ،
طالبان در کابل می شدند. در اين جنگ خانمان   تانکها و ساير سالح های ثقيل مانع ورود

به قول سازمان جهانی يونسکو   سوز روزانه جان صد ها تن از مردم بيگناه را ميگرفتند.
درصد  ۵۹ بيش از شهر کابل نخستين شهر جهان است که طی نبرد های خونين داخلی

 .شد ويران
جنبش طالبان يا پروژه انگريزی! با داشته های مالی عربستان و قوت استخباراتی پاکستان 

و از لحاظ اقتصادی   به سرباز گيری می پرداختند که از سطح سواد محروم  در بين مردم 
بدبخت ترين مردمان جهان به شمار ميرفتند و ترجيع می دادند تا اينکه خود و فاميلشان از 

رند، بايد در صفوف طالبان بپيوندند وغربت و بيچارگی مردم برای طالبان گرسنه گی بمي
بستر مساعد وموثری شد برای کارزار تحقق اهداف شبکه های جاسوسی منطقه و کشور 

توانست در بين مليتهای  4881های عالقمند به آن. همان طوريکه آی اس آی بعد ازسال 
و بلوچ، شيعه ، سنی و  و ترکمن، هزاره  تاجک، ازبک  –افغانستان تحت نام ) پشتون 

غيره ( موفقانه تخم نفاق بپاشد و آنها را به انزوای همزيستی مسالمت آميز بکشاند؛ با 
 تسلط طالبان و ايجاد "امارت اسالمی"! برای سرکوب اقليت ها دست بکار شد.

ن جاسوسی تبليغاتی استخباراتی سازما  طالبان برای پيشروی از نسخه ها و نيرنگ های
پاکستان " آی اس آی " برای جلب و فريب اذهان عامه نيز استفاده ميکردند که از آن 

 تبليغات چندی را بگونه ی مثال درينجا بر ميشمارم :



ـ بی احترامی جنگ ساالران ) ربانی، دوستم و مسعود ( به مردم خود، پرنده های نجات! ) 
 طالبان ( را بوجود آورد .

ستند حکومت کنند، اين طالبان اند که صلح و آرامش را در سراسر کشور مجاهدين نتوان -
 خواهند آورد. به ارمغان

 قدرت را به ظاهرشاه تسليم ميدهند. طالبان بعد از تسلط کامل بر افغانستان، -
طالبان با نيروی خارق العاده و دور از تصور عمل ميکنند. آنها قادر اند تا يک واليت را  -

طلبه های سوار در چند موتر داتسون، تسخير کنند.   کوتاه، با يک گروپدر لحظه ی 
 فرشته های نجات اند. بسياری از مولوی صاحبان تبليغ ميکردند که طلبه های کرام 

 زمانيکه طالبان ميجنگند، در زير لباس شان لباس کوماندوی امريکايی ديده شده است. -
 و وسيعا تبليغ ميشد که:

داران برهان الدين ربانی که در سنگرهای مستحکم جنوب کابل خواسته جنگجويان طرف -
اند سرسختانه با طالبان بجنگند، در جريان جنگ، دستی به پشت سرشان تماس کرده، 
وقتی اين جنگجويان به عقب نگاه می نمودند ، مشاهده کردند که مرد نورانی با ريش 

سلمان خود فير مکنيد ؟همان بوده که سفيد و لباس دراز خطاب ميکند که روی برادران م
 سنگر داران بعد از خواندن کلمه ؛ فرار را بر قرار ترجيع داده اند.

خورشيدی( کابل نيز بدست طالبان  4721ميزان  1ميالدی ) 4881سپتمبر  12شام 
اين نيرو ها به طرف   سقوط کرد. شامگاهان شهر کابل از نيروهای مجاهدين خالی شد و

عقب نشينی نمودند. اولين کاری که طالبان کردند، دوکتور نجيب هللا رئيس کابل   شمال
جمهور پيشين و شاه پور احمد زی برادرش را بدون محکمه در حاليکه در دفتر ملل متحد 
پناه داشتند به شهادت رسانيدند که فردای آنروز خبر مرگ دوکتور نجيب اله چون صاعقه 

 9من طبق معمول سر ساعت  غانستان مستولی گشت.وحشت و ارعاب طالبانی بر فراز اف
صبح به وظيفه رفتم. درآن روز در وزارت امور خارجه طالبی بنام مال محمد غوث به حيث 

به دفترم داخل شده بعد از احوالپرسی با همکارانم،  توظيف گرديده بود.  وزير امور خارجه
شهادت رئيس جمهور  افتم.همه را چون خودم متاثر، مشوش و در دلهرگی و سردرگمی ي

پيشين دوکتورنجيب هللا زنگ خطری بود برای آغاز يک دوره ی توحش و ترور و اختناق 
 طالبانی.

دقيقه ی پيش از چاشت، از دفتر بيرون شدم. در دهليز )دهليزمنزل  41:71حوالی ساعت 
ند؛ و دفتر دوم تعمير مرمری که دفتر وزير خارجه و معاونان آن نيز درين منزل قرار داشت

را ديدم که ميخواهد لوحه های پشت   ماهم در همين منزل بود( آدم اجنبی ای با جلد تيره
دروازه ی دفاتر را که نام شعبات به آن نوشته شده بود، بخواند. وقتی چشمش بمن افتاد،" 

تير خود را آورد" گويا چنين نشان داد که تصادفی نظرش به آن لوحه افتاده است و در 
که دو دست خود را به عقب گره زده بود، به قدم زدن آغاز کرد. من از پهلويش رد حالي

دهليز رسيدم؛ ديدم ، تنی چند از اين چهره ها با لباس های سفيد و   شدم. وقتی به وسط
واسکت های پاک ومنزه، و بوتهای براق، ريش های تراشيده، )سر های لُچ(بدون کاله و 

ه اند و باهم آرام به زبان اردو صحبت ميکنند؛ کامال از روی کوچ دهليز نشست لُنگی 



دو تن ديگر از نزديک دفتر وزير و معاونان  پاکستانی بودن ايشان يقينم حاصل شد. 
بطرف وسط دهليز در حرکت بودند. چه آدم کنجکاو و ماجراجويی بودم. من هم از پله های 

ه منزل اول سری به شعبه تشريفات زينه پايين آمدم بدون داشتن برنامه و کدام کاری، ب
زده به دوستان سالم و عرض ارادت کرده و با دلهرگی و دلتنگی و بدون درنگ دو باره 

به دفترم برگشتم. باالی کوچ نشستم. سرم بطور عجيبی داغ شده بود. برای لحظه ای 
چشمهايم را بستم؛؛؛ باخود در فکر فرو رفتم وحتی تصورم نمی شد که تسلط 

 پاکستانی ها را در وزارت امور خارجه افغا نستان تماشاگر باشم.  مستقيم
از جايم برخاستم و بطرف پنجره رفتم. نزديک پنجره ايستاده شدم و نگاها يم را به بيرون 

نفری جداگانه،   41 -41دوختم. در باغ وزارت گروپ هايی از طالبان مسلح با حلقه های 
ا مصروف ُپر کردن آن؛ در حا ليکه غرق در نشسته، يا مصروف کشيدن چرس بودند ي

تفکرات برای سرنوشت آينده ی کشور بودم، ديدم در پا يين موتر لنداوری با نمبر پليت 
سرخ "سی دی") ازين نمبر پليت فقط اعضای کورديپلوماتيک سفارت های کشورهای 

انستم شناسا يی خارجی مقيم افغانستان ميتوانستند استفاده نمايند( توقف کرد. موتر را تو
بکنم که مربوط سفارت يکی از کشور های غربی بود، اما افرادی که از آن پياده شدند 

بازهم چهره های سياه و تيره با لباسهای تميز و منزه، مثل همان پاکستانی هايی که در 
 دهليز منزل دوم بودند توجه ام را بخود جلب کرد.

 
رسمی ظاهر شدند. ولی روز های بعد درين اين افراد فقط همان روز اول در ساعات 

ساعات ديده نشدند. من که کامال گيچ شده بودم؛ نا گهان خاطره ی سرقت نا فرجام يگانه 
نقشه ی بزرگ خط ديورند با سوراخ کردن ديوار عقبی آرشيف وزارت امور خارجه که به 

مهره های تحت پوشش   کمک و ياری تعدادی از مجاهدنما های مزدور و
، در ذهنم تداعی 4887پاکستان، نصب شده در وزارت امور خارجه، درسال  تخبارات اس

شد؛" البته موضوع سرقت اين نقشه ی بزرگ ايجاب يک نبشته ی مستقل و جداگانه را 
مينمايد و با اغتنام از فرصت تعميل خواهد شد"؛ دوسيه ها و اسنادی که تا همان روز در 

رجه قفل و تا هنوز مصوون بودند، و همچنان سيف های دفاتر سياسی وزارت خا
موجوديت صدها سند اشد محرم ديگر در شعبات سياسی وزارت و آرشيف وزارت امور 

 خارجه تنم را لرزاند.
 

با خود گفتم حاال "آی اس آی" نيازی به جابجايی مهره ها ندارد. اين سازمان جهنمی زير 
حاال خود دوسيه ی سرنوشت مردم و نام امارت اسالمی افغانستان خود مسلط است و 

 خويش عمل ميکند.  طبق خواست و ميل  کشور ما را بدست داشته، رقم زده و
در دفتر ما ) مديريت چهارم سياسی که مسووليت پيشبرد امور مربوط به کشورهای 

اروپايی و قاره ی امريکا را به عهده داشت(، همه همکارانم را چون مجسمه های متحرک 
يچکسی در مورد هيچ چيزی سخن نمی زد. يکی از همکارانم که روابط بسيار يافتم. ه

نزديک باهم داشتيم؛ يادش بخير، محترم شمشير خان نازيانی، که زمانی در سفارتهای 



فهيم ، مهربان،   افغانستان مقيم روم و ويانا مسئوليت سفارت را عهده دار بودند، شخص
حالت روانی اش نهايت آشفته و سخت برهم  وطندوست و با درکی بودند، در حاليکه

خورده بود، آرام و آهسته روی کوچی مقابلم نشست. لحظه ی به چشمان همديگر نگاه 
نگاهای مان باهم مالقی شدند و در يک لحظه صدها حرف و رمز ناگفته را به   کرديم،

ه همديگر می يکدگربيان کردند. اما ايشان بالخره دل تنگ شده، در حا ليکه دست ها را ب
فشردند، آهسته برايم گفتند: "حاال ديگر کاملن بيچاره شديم". من فقط به اشاره ی سر 

 جواب داده و حرف شانرا تاييد کردم.
 
فردای آن روز زمانی که بازهم در دفتر ايشان را ديدم، چنين دريافتم که بخاطر من بسيار  

" هرچه     تقاضا کردند که : تشويش داشته و با مهربانی و شفقت و حسن نيت از من
زودتر وظيفه و وطن را ترک کن. زيرا ميبينيم که اين لعنتی ها همه پاکستا نی هستند". 

من که قبال تصميم خود را گرفته بودم و در فکر گريز از فاجعه بودم، ابتدا وظيفه را ترک 
شکر غربت نشينان ه و به لکرده و محل بود و باشم را تغيير دادم و بعدن وطن را ترک کرد

 پيوستم.

 
بعد از سلطه ی پاکستان بر کشورم تحت نام " امارت اسالمی افغانستان " که جناب بلی...

حامد کرزی و با تيم مزدور، انگريز و امريکا، به قول نماينده واليت بدخشان درپارلمان 
افغانستان به حمايت اين گروهک های خود ساخته ی تروريستی پرداخته و باز هم 

نظامی بر  -ابتی متحجر آی اس آی را در قدرت سياسی ميخواهند اين مزدوران و لشکر ني
مردم افغانستان تحميل نمايند؛ بسان ده ها هزار هموطن، زادگاهم را ترک کرده و به يکی 
از کشور های غربی پناهنده شدم. بعد از فراگيری زبان محلی در يکی از سازمانهای بين 

دريافتم تا در کنفرانسهايی بين المللی المللی شامل کار شدم. در جريان کار چانس آن را هم 
ای در مورد افغانستان ) همه اين کنفرانس ها، خدعه و فريب ونيرنگی بوده است برای 
اغفال ذهنيت جامعه ی جهانی؛ با آنکه نام های جذابی داشته اند، حتا زير نام استراتيژی 

سلسله مشکالت  متاسفانه نسبت يک نو در رابطه به بحران افغانستان( شرکت نمايم.
 صحی، دوکتور معالجم اجازه ی  ادامه کار را بمن نداده و فعلن وظيفه ی رسمی ای ندارم.

  



پرسش : درکشوري من وتو چرا حق به حقدار نميرسد ويا به زبان ساده ، درهمه مورد 
وابستگي هاي تنظيمي ، خانواده ساالري ، خويشخوري و زد و بند هاي زباني و محيطي 

  ست ؟حکمفرماا
 

که اکثريت نفوس  و عقب نگهداشته شده پاسخ:  متاسفانه در تمامی کشور های فقير
جامعه را بيسواد و کمسواد تشکيل ميدهد، به ويژه  در بيشترين تعداد از کشور های 

اسالمی اين چنين مشکالت از قرون متمادی بدينسو، وجود دارد. اما در کشور من وتو که 
سال تمام آن را در آتش جنگ ميسوزانند و زجه ی مردم آن به عرش معال  71بيشتر از 

، شوربختانه که امروز بازی بزرگ مافيايی ی بين المللی ی بسيار پيچيده ای  رسيده است
توسط استخبارات نيرومند کشور های ذيدخل درين بازی بزرگ و سترگ جهانی در جريان 
است. اين روند خانواده ساالری، زدوبند های زبانی و قومی و سمتی و مذهبی و تنظيمی 

معادالتی به سود ارباب قدرت و حاميان منطقوی و  ...همه همه جز تعامالت ومعامالت و
 جهانی ايشان رايج  و عادی نگهداشته شده است.

 
سوال : خشونت بی پايان، کشتار مردم بيگناه، داشتن رکورد توليد مواد مخدر در جهان و 

يک ميليون معتاد از جمله دستاوردهای يک دهه دولت کرزي شمرده ميشود وبه عقيده 
ي وطنپرستانه وصادقانه بخاطرنابودي وياحداقل کاهش آن برداشته شما چراگامها

 نميشود.؟ 
 اهداف و پاسخ: شما دقيق ميفرماييد.  انتصاب آقای کرزی و تيم کاری ايشان برای تحقق 

برنامه های خارجی ها؛ انتخاب  کمپنی  نفتی يونيکال بوده است و بس، نه منافع و ارزش 
گفته ميشود که امروز خارجی ها ده ها مليارد دالر از کشت،  های ملی و مردمی افغانستان. 

توليد و توريد و قاچاق مواد مخدر سود ميبرند و من متاسفم که اسنادی در اختيار دارم که 
کرزی آقا شخصن مانع  محو توليد ترياک در کشور شده اند. تعدادی از ماموران قصر 

وده بودند، به نظر رسيده که سخت مايوس سفيد را که برنامه محو مواد مخدر را مطرح نم
نموده است. اما رهبری کانون توطئه های جهانی يا رهبری اصلی پشت پرده جهان ما، با 

شادمانی از مزدوری مزدوران حلقه بگوشی  چون کرزی ها اين کسب و کار و بزنس 
 بدون سرمايه گذاری را در اختيار دارند و به پيش ميبرند. 

اين دستاورد ها صرفن منحصر به مزدورانی چون آقای کرزی نميشود، بل به برنامه 
ريزی هايی منظم و از پيش کوردنت شده ی توطئه ی پس پرده ی اشغالگران تعلق 

که يک شخص  بودميگيرد. اما برداشتن گامهای وطنپرستانه  در صورتی ميسر مي
ميداشت؛ نه  نوکران کمپنی نفتی وطنپرست و دلسوز در رهبری و مديريت کشور قرار 

 يونيکال چون کرزی و خليلزاد و مماثل ها.
  

سوال : روابط   کرزی، با مقامات امريکايی در ين چند سال گذشته متشنج و غيرقابل پيش 
روزنامه امريکايی وال ستريت ژورنال نوشته است که کرزی تالش می   . بينی بوده است



برانگيز، در ميان افغان ها منحيث يک رهبر دست نشانده، ورزد که با اتخاذ تصاميم بحث 
ظاهر نشود. به نظرشما اينهمه کش وگيري که به وسايل اطالعات جمعي داده ميشود آيا 

 حقيقتی دارد؟. 
 

پاسخ: نخير! پيامد تعميل هرآنچه رويکرد هايی را که جناب شما در شرايط امروزی در 
برنامه هايی از پيش تنظيم شده ی قلدوران غرب )  کشور مشاهده ميفرماييد، کارکرد ها و

اقتصادی جهان( ميباشد که نقش جناب  –خدايان نفت و گاز ورهبران اصلی بازار مالی 
کرزی بمثابه مهره ای بيش نيست. هر قلقله ی وطنپرستی و ملی گرايی کرزی در برابر 

ميهن ما، چيزی  غرب، جز عوامفريبی وخاکپاشی بر چشم عامه ی  مردم جهان و مردم
اصلی غرب  -برنامه های سردمدار ان پنهانی  وهمه  بيشتر نميتواند تلقی شود و همه

است که جناب کرزی نقش يک مهره ی بازی را در ان بصورت صادقانه و خالصانه ايفاء 
 مينمايند. 

سال، دولت اسالمی افغانستان به رهبری يکی از کارمندان پيشين  41ببينيد! طی بيش از 
اقتصادی،  –شرکت نفتی يونيکال، به نام مستر حامد کرزی، يک استراتيژی ملی سياسی 

اجتماعی و امنيتی ندارد. چونانيکه محترم کرزی خويشتن را مصروف سياست های 
روزمرگی و واهی نموده اند، آنچنانی بوده است که خارجی ها برنامه ريزی نموده اند. 

جی ها؛ نه دولت ها و حکومات، بل امپلایر و خدايان گويا يک مزدور تمام عيار برای خار
 زور و سرمايه و صاحبان طالی سياه در جهان.

ميخواهم در مورد کارکرد های جناب کرزی مکث مختصری داشته باشم که ايشان چگونه  
  به حمايت از جنايات مرگبار و مزدوری خويش اعتراف ميکند:

استخباراتی   ليتکل ايجنت های پنجابی و مزدورانآنچه کميسر ها، کرنيل ها، جرنيل ها، پو
در رابطه به سرنوشت مردم   پاکستان، به قول رسانه ها اين نوه های انگريزی النسب

عاليجناب حامدجان کرزی همه را به منصه اجرا گذاشته است  افغانستان، در برنامه دارند، 
زی که به قول نويسندگان و ميگذارد. آری حامدجان کرزی پسر محترم عبداالحد خان کر

بصورت فاميلی در خدمت اداره  4891و برادران همه، در سالها  غربی همراه با پدر 
جاسوسی پاکستان قرار گرفته بودند و تاکنون برنامه های آی اس آی را زيرکانه و 

 ماهرانه تطبيق و ادامه داده و به اين نوکری مشغول هستند.
ز مهره های مرموز، اما مربوط ارتجاع سياه، بايد بگويم آقای کرزی، يکی ا در رابطه به 

اين جناب عالينشان)  احراز مافغانستان در مقامهای توليد مواد مخدر و فساد اداری و  که 
بوده اند که در وزارت امور خارجه افغانستان  پيشينماز مقام های کاری انفجار و انتحار( 

و شناخت نسبی داشته ام؛ اما امروز ميخواهم وصحبت های دو بدو کاری  روابط با ايشان
ايشان را برای هموطنانم " چج و ُغربال" نموده و ماهيت اصلی ايشان را برمال سازم.  تا 

ب عاليمقام و مافيا شان و کوکنار نشان حامد کرزی، خوشبختانه که ايشان يعنی جاللتما
 همه اسناد جنايی خويش را خود آشکارا در دسترس مردم افغانستان و جهان قرار داده اند.
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حادثه شگرف افشای تصادفی يا  که من مهاجرم، هرگاه چنين يک   در سرزمين غربی ای
و از اوج   بايد شادمانی کنند، خود خواسته عناصر ضد ملی و ضد مردمی اتفاق بيفتد همه 

 شادمانی بگويند "هورا..."
 

احساسات شديد ناشی از پيامد خوشی های  چرا که اينجا هورا!؛ مظهر سنتی وجد عظيم و 
بزرگ و جمعی ميباشد، اين که بيشترينهای ما کلمه "هورا" را صرفن مربوط و منوط به 

 ی ميدانيم، فقط معذوريم.شعار های ويژه ی کشور های سوسياليستی و کمونيست
 بياييد کرزی را کمی بيشتربشناسيم! 

درينجا هدف شناسی بيشتر جناب رئيس جمهور افغانستان جاللتماب حامد کرزی، اساسا" 
مردم دوستی و وطنپرستی  دريافت اصليت و ماهيت، درجه صداقت و وطنپرستی، معيار 

وردن ايشان در برابر وطن و مردم اوشان به ويژه در رابطه به حلف وفا داری و سوگند خ
درآغاز انتصاب به وظيفهء خطير و بزرگ تاريخی و ميهنی زعامت و رهبری کشور 

 ميباشد.
جايگاه خود را  جناب ِ حامد کرزی )حيف پيشوند جناب به اين مرئوس معلوم الحال (،  

يزيون تلو  در تاريخ افغانستان و جهان طی مصاحبه ی ويژه ای با ژورناليست خود، 
اپريل سال روان پخش گرديد، تعين و تثبيت  1الجزيره که از تلويزيون طلوع نيوز بتاريخ 

 فرموده است.
ميخواهم از دقت ژورناليست دراک شبکه تلويزيون طلوع نيوز در نامگذاری عنوان اين 
خبر ابراز قدردانی نمايم: )انکار رئيس جمهور کرزی از برنامه ريزی برای نابود سازی 

 لبان(طا
مصاحبه آقای حامد کرزی با خبر نگار کانال تلويزيونی الجزيره نی تنها لب و لعاب اين 

ويژه و شخيص مهم بين المللی! را به معرفی گرفته است، بل با اين مصاحبه   شخصيت
افغانستان(، عامل اصلی بحران ها و باليای عظيم تروريزم  -کمنظير افشاگرانه)الجزيره

جهانی  افغانستان و منطقه و تحديد های مرگبار فراتر ازآن در مقياس  حاکم و مستولی در
را، ميتوان دريافت و شناسايی کرد که اين عامل اساسی و اصلی رشد و توسعه ی بنياد 
گرايی و تروريزم در افغانستان، منطقه و جهان، در افغانستان و تبعهء افغانستان حامد 

 کرزی است.
استخباراتی آی اس   بتدا مجاهد شد و در اختيار سازمان جهنمیاين فرد محيل و مکار که ا

آی قرار گرفت و بعدن به قول نويسندگان غربی همه اعضای فاميل خود را هم به حلقه 
برنامه و پروژه طالبی ی  اس آس پاکستان در آورد. پسانتر ها ديده شد که به   غالمی آی

شيوخ خليج يا کشور های عربی چون آل انگليس، با مديريت امريکاـ پاکستان و تمويل 
 و سعودی(، پيوست .  خليفه و آل سعود) قطر

چون قرار بود اين مزدوران و دستنشاندگان تاريخی انگريز حاکميتی را بنام امارت اسالمی 
افغانستان، در افغانستان تحکيم و مستقر مينمودند. به قول خود حامد کرزی اين مزدور و 

 نقشی داشته است. بنام طالبان  بنام افغانستان در تأسيس جنبشی تبعه ی منفور کشوری 



در  از سوی ديگر همين حامد جان کرزی ،زمانی بعد يکجا با جاللتمابی زلمی خليل زاد  
به خدمت گماشته « افغانستان در آتش نفت»مقامات بلند کمپنی يونيکال ؛ کمپنی سوزاننده 

در اولين نشست نحس بنام کنفرانس  بود که  و بنابر تمامی اين مميزات  شده بودند،
 بر مسند مرکزی قدرت در افغانستان نصب گرديد. بن 

گزارشگر طلوع نيوز چنين ميگويد: رئيس جمهور کرزی نمی پذيرد که در شکست طالبان 
 و تامين امنيت سراسری در افغانستان ناکام بوده است.
ه هنوزهم طالبان را برادر خطاب رئيس جمهور کرزی در تازه ترين سخنانش ميگويد ک

 ميکند و هرگز برای نابود سازی طالبان برنامه ريزی نکرده است.
 ببينيد!

جهانی را چونان   بحران تروريزم  و سير ادامه و رشد  کرزی همه سوال ها و چالش ها 
منطقی و حقوقی، خودش را   بازگو و اعتراف کرده است که اين اعتراف از منظر سياسی

اصلی اين همه کشتار ها و خونريزی ها طی بيشتر از يک دهه ی گذشته اثبات عامل 
مينمايد. دهه ايکه منحيث رئيس جمهوری افغانستان نزد خدا و مردم افغانستان و تمام 

نخواسته است   جهانيان مستقيماً مسئول بود و هست ولی او ميفرمايد که شخصن نی تنها
مانع برنامه های جدی ای شده است که نيرو های جامعه عليه طالبان عملی انجام دهد ، بل 

القاعده و طالبان... در افغانستان   جهانی برای قلع و قمع همين گروهک های تروريستی
حضور يافته بودند.لذا اينک ما حسب اعترافات بلبل وار جناب حامد کرزی ؛ در وجود او با 

رشد بنياد گرايی و تروريزم در   ولنوکری ازسلسله نوکران انگريز و با يک عامل و مسئ
 افغانستان و منطقه و جهان رو برو استيم.

سال کارش سخن  41 درين مصاحبه رئيس جمهور کرزی از دست اوردهای نزديک به 
ميزند و آزادی بيان، آزادی رسانه ها و آموزش و پرورش را از دست آورد های مهم 

 حکومت خودش ميداند.
احراز پست رياست جمهوری افغانستان را، به دليل طالب  برای  کسی که پرنده ئ اقبال 

بودن و مهمتر از همه نوکری در آی ايس ای و سی آی ای و در شرکت فرامليتی نفتی 
يونيکال بر سر خود احساس کرده است؛.عجبی ندارد که از همان نخستين روز های 

به سان ميديا   ا و تروريستو بزرگنمايی طالبان بنيادگر زمامداری هم در نيرومند سازی 
 و دستگاه های سياسی و ديپلوماسی انگريز، نقش به سزايی داشته باشد.

حامد کرزی خود به ياد دارند که در آستانه تاسيس اين گروهک تروريستی به وسيله آی 
هزار دالر امريکايی را برای تقويه و  11 اس ای پاکستان، تحت نام شخصيت خبير مبلغ 

دستمزد همکاری آنجناب عالی   معاونت کرده اند.) هرگاه اين پول حاصل رشد طالبان 
سازمان استخبارتی پاکستان بوده باشد؛ به قول ستيو کول نويسنده شهير امريکايی،   با

پس نابود سازی و اضمحالل گروه تروريستی با انتصاب فردی بنام حامد کرزی، فريب 
حامد آقای ه است و بس. زيرا به اقرار خود اذهان مردم افغانستان و جامعه جهانی بود

 کرزی، ايشان يکی از اساسگذاران پروژه انگليسی طالبان بوده اند.
 بازهم جناب کرزی درين مصاحبه فرموده اند که:



" در مورد جايگاه من در تاريخ، تاريخ بادرنظرداشت کارهايی که من انجام داده ام داوری 
من رئيس جمهور نخواهم بود، اين داوری بهتر  که 1141خواهد کرد. و پس از سال 

 خواهد شد."
اين جايگاه بلندی که کرزی برای خود فکر ميکند، آيا برای مردم افغانستان روشن و 

 آشکار نيست؟
 پس بياييد جايگاه کرزی را چونانيکه خود فرموده اند؛ در تاريخ معاصر افغانستان دريابيم.

صد مواد مخدر را در جهان توليد مينمايد و عاليجناب في 81افغانستان کشوری که حدود  -
کرزی طی دو دهه ی رياست جمهوری خويش نی تنها اينکه بر ضد آن مبارزه نکرده 

است، بل در برابر برنامه ماموران قصر سفيد که مصمم بودند تا برای محو و نابودی کامل 
د. سفير بريتانيا طی مصاحبه ای غاز کنند، ايستاو مبارزه آکوکنار در افغانستان به فعاليت 

با محترم عبدالقدير ميرزايی ژورناليست آگاه و شهير کشور، اين موضوع را با صراحت 
اذعان داشته و ابراز کرد که ما با مخالفت در برابر نابودی کامل کشت کوکنار در 

يت افغانستان که امريکا ميخواست، جانب حکومت افغانستان را گرفتيم. چونکه به حاکم
 ملی افغانستان احترام داريم!؟

 می بينيم که کرزی چطور به نوکری بيگانگان متعهد است تا خدمتگذاری به مردم خود.
 مدارک درعرصه مواد مخدر: 

جايگاه تاريخی بلند کرزی در رابطه با توليد، ترافيک و قاچاق مواد مخدر در  -اول
 کجاست؟

افغانستان معتاد به مواد مخدر اند. و سکوت کرزی در بيشتر از يک ميليون از جوانان    -
رابطه با رشد و گسترش کشت مواد مخدر، نمايانگر حمايت اين پوپت از مواد مخدر است 

. 
حاميان اصلی تروريزم طالبانی، که سياسيون افغانستان اکنون آنها را به روشنی شناسايی 

مانده اند. گويا که يگانه درامد طالبان از  کرده اند، اما نزد عامه جهان در پردهء ابهام باقی
طريق برای ادامه  طريق اخذ ماليات مواد مخدر است که ساالنه صد ها مليون دالر را ازين 

فعاليت های تروريستی و ادامه جنگ نيابتی آی ايس آی و پاکستان در افغانستان بدست 
تخباراتی بسياری از کشور می آوررند. يعنی که اين مواد مخدر است که حمايت مالی و اس

 های منطقوی و بين المللی را مسکوت و پيچيده و پوشانيده نگهميدارد.
 81من تصور ميکنم که مدال و يا نشان عالی افتخاری ی بلند ترين مقياس توليد بيش از 

 11فيصد از مواد مخدر در جهان که در افغانستان توليد ميشود و جالبتر از همه اينکه 
 8111مخدر افغانستان در واليت هلمند و قندهار به ويژه در هلمند که بيش از فيصد مواد 

از نيروهای آهنين و سنگين با اخرين تجهيزات پيشرفته تکنالوؤی معاصر کشور بريتانيا) 
مولد و حامی اصلی طالبان و حامی اصلی مال کرزی ( حضور دارد، در سينه ی جاللتمابی 

پروژه يعنی توليد و گسترش مواد مخدر، خطر ناکتر از کرزی تعليق گرديده است؛ اين 
ويروسی بنام طالبان که حامد کرزی عاشق جانسوز و دلباخته ی آنست، برای جامعه ی 

 جهانی و بشريت شمرده ميشود.



اين در حاليست که سياسيون و کارشناسان امور به خوبی ميدانند گروهک های تروريستی 
ناميده ميشوند در پهلوی مواد مخدر، بيشترين کمک های يا طاعون آی اس آی که طالبان 

تبليغاتی، سياسی، مالی و تسليحاتی را از طريق حاميان منطقوی و بين المللی خود بدست 
 تابان است.  ميآورند. و اين حقيقت برای افغانان مثل آفتاب

و ادغام می افزايد که تالش هايش را برای کشانيدن طالبان به صلح  رييس جمهور کرزی 
افغانان در فضای صلح زندگی  مجدد آنان به جامعه ادامه خواهد داد.تا در امن مانند ديگر

 کنند.
 بازهم رئيس جمهورکرزی:

" هرگز برای نابود سازی طالبان برنامه ريزی نکرده ايم. نه من، نه افغانان، و نه 
 حکومت افغانستان."

مبارزه بر   جامعه جهانی مسوليت پيشبرد کرزی آقا ! همه ميدانند که سازمان ملل متحد و
ضد تروريزم در افغانستان را به شما واگذار کرده بودند، نه به احمد و محمود و حميد گل 
و کرنيل امام. بنا" نابود سازی طالبان و تروريزيم بنا بر تصميم و برنامه ريزی آن جناب 

اما درين اعتراف خود اذعان  عالی بايد تعميل ميگرديد نه افراد عادی و متعارف جامعه.
در تضاد به برنامه حضور بيش از پنجاه کشور از جامعه جهانی   نداشته ايد که جناب شما

که برای قلع و قمع تروريزم طالبان و القاعده تشريف فرمای افغانستان شده اند، قرار 
که شما خود يعنی اين داشته و در موضع دفاع از تروريزم و بنيادگرايی قرار گرفته ايد!؟

 يکی از حاميان سر سخت تروريزم طالبانی بوده ايد!؟ پس درود بر شما و يا نفرين!؟
بن   زمانيکه من به حيث رئيس جمهور افغانستان در کنفرانس بازهم مال کرزی ميفرمايند:

آلمان اعالم شدم، در کندهار بودم، من در آن هنگام عفو طالبان را از رهبری شان گرفته 
 د عادی اعالن کردم.تا يک فر

کرزی آقا حاال مردم افغانستان همه ميدانند که به چشم مردم بازهم خاک پاشيده ای. بعد از 
پنجاه کشور برای محو و نابودی طالبان به   قطعنامه های شورای امنيت ملل متحد حدود

انگريز افغانستان حمله آوردند. آيا شما جناب عالی بدون دستور حامی اصلی طالبان يعنی 
 ميتوانستيد عفو طالبان را اعالم داريد؟

روابط کاری   اما کرزی آقا، منکه زمانی ديپلومات وزارت خارجه بوده ام، و با جناب شما
را رعايت کرده از رئيس جمهور کشور با  ديپلوماتيک  داشته ام و بائيست هم پروتوکول 

ريفانه با استفاده از القاب متعارف القاب پروتوکولی و تشريفاتی و رسمی نام ميبردم. اما ش
برای يک رئيس جمهور، برای شما خجالت ميکشم. واقعن خجالت ميکشم که شما را با 

جاللتماب و پريزيدنت يک کشور احترامانه خطاب   رهبر و زعيم و يا  القاب رسمی چون
و  نمايم. زيرا جناب شما جفاهای بيشماری را در راستای سياه روزی ، ذلت و زبونی

بدبختی اين ملت مظلوم ، فقير و بيچاره در حق آن روا داشته ايد و برای منافع بيگانه و 
 وقف کرده ايد. بيشتر ازهمه زندگی خويشرا  دشمن مردم 

تمامی افغانانيکه يکی در برابر ديگر مشغول جنگ بودند و  جناب کرزی خان فرموده اند:
زندگی ميکنند. يک حکومت دموکراتيک ازهمديگر دوری ميگزيدند، اکنون در کنار هم 



وجود دارد و هم آموزش و پرورش   ايجاد شده است ونيز آزادی بيان و آزادی رسانه ها
 نيز پيشرفت کرده است.

 يعنی گويا حاال امنيت تامين و دنيا گل و گلزاراست!
پس از همينجاست که روزانه صد های فاميل و به ويژه قشر جوان کشور با قبولی ريسک 

زنگی، وطن را ترک کرده به طرف کشور های غربی پناه ميبرند؛ زيرا نسبت به امنيت 
 باورمند و متقن نيستند.

البته نميتوان گفت که چيز هايی نشده است ولی حقيقت همان است و کرزی آقا هم معترف 
که اينها کار و هنر حامد کرزی نبوده است و نيرو ها و شخصيت های ديگر افغانی و 

ينه خارجی ها درين راستا پيشگام بوده اند. نسبت به هر چيز ديگر افتخار فساد بيشتر
اداری سخت بی سابقه که از افغانستان دومين کشور فاسد جهان ساخته به حامد کرزی 

و   های پاکستان و افغانستان رها کرده  تعلق ميگيرد. کرزی تروريست ها را از زندان
حمالت کور و وحشيانه بر مردمان بيدفاع افغانستان و بدين وسيله در تشجيع طالبان به 

 توسعه تاکتيک های انتحاری نقش های بزرگ ايفا نموده است.
ای مردم! اينکه مسئوليت تمام حمالت مرگبار تروريستی را سخنگويان طالبان به عهده 

قعی ميگيرند ولی کرزی و دار و دسته اش آنهارا ماست مالی مينمايند؛ چه معنا و هدف وا
ـ نه توهمی چون تگدی صلح!ـ داشته است و داشته ميتواند. بگونه مثال در حمله 

تروريستان برشهر و ادارات مرکز واليت فراه بيشتر از پنجاه نفر هموطنان مظلوم مان 
شهيد و متجاوز از صد نفر مجروح و معيوب شدند و مسووليت آن را قاری يوسف احمدی 

بازهم در خود مرکز فراه و در حضور  اما کرزی خان سخنگوی طالبان عهده دار شد. 
مردمان ماتمدار آن جا؛ طالبان را برادر خوانده ميفرمايد که اين کار طالبان نيست، کار 

دشمنان مردم افغانستان و چرند هايی از اين قبيل است و بايد در ناکجا آبادی به جستجوی 
بويژه ذهنيت عامه جهان را هم در  انی همين مزدور ملعون در واقع جامعه جه آنها باشند.

سردرگمی قرار داده است. کشور هايی که ميخواهند بر ضد تروريزم ناشی از بنياد گرايی 
و توحش قبيلوی واقعن مبارزه کنند، اين کرزی است که آن ها را از مبارزه منحرف يا 

زيون الجزيره، به گزارش ويب سايت افغانستان مونيتور و به نقل تلوي منصرف ميسازد. 
حامد کرزی گفته است که هيچگاه قصد از بين بردن طالبان را نداشته است. پس يکی از 

حاميان اصلی تروريزمی که بيش از پنجاه کشور جهان را به افغانستان کشانيده است، 
 همين حامد کرزی است.

 آب در کوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
 يار در خانه و ما گرد جهان ميگرديم!

 
،  پديد می آيد پرسش : ميگويند وقتی زور ، جامه تقوی می پوشد ، بزرگترين فاجعه

فاجعه ای که قربانی خاموش و بی دفاعش مردم است. پيوست به اين اصل ميخواستم 
ازمحترم تان بپرسم سه ونيم دهه جنگ وخونريزي درسرزمين ما که قرباني اصلي 



وبه نظرشماراه قطع جنگ وزورگويي رادرچه واساسي اش مردم مظلوم وستمديده مااست 
 وکجاجستجونماييم؟

 
پاسخ: فرموده ی شما کاملن بجاست؛ اينکه وقتی زور جامه ی تقوا ميپوشد، بزرگترين 

فاجعه پديد می آيد؛ ببينيد طی سه ونيم دهه جنگ و خونريزی ايکه در کشور مان تا هنوز 
سالم اعالم جهاد کردند و بنام جهاد فی سبيل هم ادامه دارد، در آغاز چه کسانی از نام دين ا

هللا مردم مان را به جان هم انداختند؟ خوشبختانه درين مورد اسناد  و کتاب های کافی 
وجود دارد که نامی ترين آنها کتابی است اثر جنرال يوسف پاکستانی و مارک ادکين به نام 

يش تر به زبان پشتو و نيز " تلک خرس يا حقايق پشت پرده ی جنگ در افغانستان" که پ
فارسی کمی با مشکالت برگردان شده بود؛ اما در سال روان به کوشش و همت دوست 

دری روانتر برگردان و در بيشترين تارنماهای  –عزيزم آقای قاسم آسمايی به زبان فارسی 
ترنت برای تزئيد آگاهی بر قضايا لطف نموده عنوان زير را در ان انترنتی اقبال نشر يافت.

 سيرچ نماييد:
 

  محمد قاسم آسمايی : تلک خرس يا حقايق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
 
ما همه به خاطر داريم که اولين فير جهاد را مارگريت تاچر) صدراعظم انگليس،مشهور  

به زن آهنين( از نزذيکی سرحد افغانستان در پاکستان، به سوی افغانستان انجام داده جهاد 
جهاد اسالمی به وسيله  را اعالم داشت؛ و جنگ را برضد مردم مظلوم کشور تحت نام

 آغاز کرد.   ود) جنراالن پنجابی و استخبارات آی اس آی(مزدوران اصيل تاريخی خ
االن بايد ريشه يابی کنيم که زور آنان فقط دين و مذهبی است که مردم مومن به آن در 

موردش آگاهی و دانايی ندارند ؛ لذا در واقع اين نادانی و بی خبری مردم است که در دست 
ه حيث تيغ دو دمه برای تحقق منافع خود آنان بمثابه نيرومند ترين سالح قراردارد و ب

ازآن زيرکانه و هوشمندانه سود ميبرند و مال ها و مولوی های بيشماری را هم به خدمت  
چاره اساسی باالبردن آگاهی مردم از حقايق دين و مذهب  و مزدوری خود گماريده اند. 

ا از دست دشمن اين ابزارکنونی جنگ و ميهن سوزی و برادرکشی ر شان است تا بتوان 
 تاريخی بيرون کشيد.

 
سوال : ساموئل هانتينگتون مي گويد فساد اداري، بر رفتار آن دسته از كاركنان بخش 

دولتي اطالق مي شود كه براي منافع خصوصي خود، ضوابط  پذيرفته شده را زير پا مي 
 گذارند.

شده که هيچ عذاب  سرقت واختالس اموال و داراييهاي عامه کار عادی -درزادگاه من وتو
وجدان و ترس دينی و خدايی را برنمی انگيزد. عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند 
كه سبب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل گرديده است. 



بر مبناي اين عوامل و زمينه ها آيامي توان راه هايي را جستجو كرد كه اثر بيشتري در 
 هش و حذف اين پديده شوم در جامعه داشته باشد؟.كا
 

فساد اداري را به مجموعه  ساموئل هانتينگتون،جيمز اسكات نيز مشابه با پاسخ : البته 
يابي به  خصوصي خود و دستكند كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع  رفتاري اطالق مي

ف يك نقش دولتي عملي چوب رسمي وظاي ر با موقعيت بهتر، خارج از چارشتررفاه بي
ارچند فساد اداری در تمام کشور ها وجود داشته و همزاد و همراه با دولت   كند. مي

 اما در مورد فساد در حدود هفت قرن قبل گفته بودند:  مسيری را ميپيمايد.
 

 سيبى خـــورد َملِک رعيت گر ز باغ
 بيخ از درخت او غالمــــان آورند بر
 دارد ستم روا سلطان که بيضه پنج به

 سيخ بر مــــرغ هزار لشکريانش زنند
 

لشکريان َملِک مرغ بر سيخ داشتند؛ امروز در  ) به قول سعدی(اگر حدود هفت قرن پيش
قرن بيست و يک لشکريان َملِک هزاران گوسفند را بر سيخ ميزنند و َدم نميزنند؛ و مردم 

 هم گرسنه و گدا باقی ميمانند.
 

هرگاه تيم مال کرزی يا سران دولت، خود آغازگر فساد باشد به همان مقياس فساد اداری 
نيز ميتواند در ابعاد بسيار وسيع و گسترده وجود داشته باشد. شرايط جنگ بصورت طبعی 

 اين ابعاد را چندين برابر بصورت تصاعد هندسی و يا حسابی باال برده و بيشترميسازد. 
 

، مبرمتر از همه احساس خدمتگذاری ؟ابر اين پديده مهلک مبارزه کرداينکه چطور در بر
بمردم و وطن، تطبيق حاکميت قانون، و ايجاد يک ارگان ويژه ی ذيصالح در مبارزه و 
مهار سازی اين پديده ی شوم خواهد بود، تا در تشريک مساعی  جدی و تنگاتنگ با 

ساری بزرگ دولت اسالمی افغانستان ارگانهای امنيتی و قضايی در کاهش و حذف اين شرم
تحت قيادت شهير ترين رئيس جمهور جهان) امير کرزی( به اين  مشکل پايان داد. اما 

رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و »طوريکه ميدانند اين ارگان سالهای پيش بنام 
وده است؟  برای خاکپاشی به چشم مردم تشکيل يافته است ولی پيامد آن چه ب« فساد اداری

ياد آوری کنم، به ويژه سايت  4791من ميخواهم صرف از کارکرد های اين اداره در سال 
کابل پرس توانسته است در زمينه  مدارک  و اسناد استواری را بصورت دقيق به افشاء 

 را در زمينه غرض مالحظه تقديم ميدارم:معدود گيرد که من فقط  چند  مورد 
 

 و چهارصد و سی و شش دالر اختالس به همراه جعل سندهفتصد و سی و دو هزار 
 4791وزارت معارف افغانستان سال 



در رابطه با جعل و سوء استفاده از صالحيـت های وظيفوی محترم سيد حسين اشراق  -  
 .حسينی در مورد جعل اسناد تحصيلی.

هللا  توسط آقای صفی 4791اسد  19اختالس مبلغ پنجصد هزار افغانی مصارف جشن  -
 ثبات سرپرست رياست سارنودوی و عدم ارايه اسناد آن به شعبات حسابی.

کمک های بالعوض يونيسف که بالغ بر صد و سيزده هزار و نهصد و هشتاد وسه دالر  - 
 می شود.

معاشات کمپيوترکاران راديو و تلويزيون تعليمی و تربيتی و رياست تاليف و ترجمه  
 شصت و دو هزار و ششصد دالر.

مصارف شش ماه ه مقام وزارت شش هزار دالرمصارف و مخارج خريداری فرنيچر  -
 برای دفتر معين اداری و تدريسی ده هزار دالر.

هزار و سه صد و  71مصارف پروژه ها و ورکشاپ های رياست پالن و امور تدريسی  - 
 هشتاد و سه دالر.

الر کمک های بالعوض بانک مبلغ چهار صد و نود و چهار هزار و چهارصد و هفتاد د -
جهانی که شامل بودجه انکشافی دولت، بدون موافقت وزات امور ماليه راسا توسط اشراق 
حسينی به حساب نجم الدين ثاقب انتقال گرديده، مبلغ متذکره بعد از استفسار، قناعت بخش 

 و مستند نبوده لذا اتهام اختالس وارد دانسته می شود، تا پروسه تحقيق از طرف
 سارنوالی در پرتو قانون تکميل گردد.



 
 



 
 

اشاره: آنچه در باال آمد، چند نمونه سوء استفاده و اختالس و جعل سند در وزارت معارف 
 قانونی و سيد اشراق حسينی بايد پاسخگو باشندوقت آقای يونس  وزير است که

موارد اختالسی که در باال آمده از گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری 
به رييس جمهور افغانستان می باشد. گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای 

برای نخستين بار آن را  اداری، متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس
بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای 

چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه آگاهی از آن حق مسلم مردم می باشد. برای موارد 
اختالس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که با انتشار اين 

رياست مستقل مبارزه  4791د، تمام موارد اختالس و سوء استفاده ای در گزارش سال سن
با فساد و ارتشای اداری آمده به پايان می رسد. کابل پرس معتقد است که اين گزارش 
گرچه پرده از ميليون ها دالر اختالس اموال و دارايی های مردم بر می دارد اما، بخش 

 می باشد. 4791 کوچکی از اختالس ها در سال
 

ميليون دالر اختالس ثبت شده به همراه غصب هزاران جريب زمين و تقلب در  11حدود 
 اسناد
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، اختالس و سوء استفاده از اموال و دارايی های مردم 4791شايد بتوان گفت که سال 
افغانستان به يکی از نقاط اوج خود رسيده بود. در اين ميان تنها هفده مورد را رياست 

مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری ثبت کرده که در گزارش اين رياست به آقای حامد 
کرزی جزييات آن توضيح داده شده است. متاسفانه اين گزارش علی رغم وضاحت قانونی 
مبنی بر حق مردم از دانستن آن، در اختيار افکار عمومی و رسانه ها قرار داده نشده بود 

تين بار آن را افشا نمود. در ميان کسانی که دست به سوء استفاده و کابل پرس برای نخس
و اختالس زده اند، نام مقامات بلندپايه ی کشور مانند آقايان محمد يونس قانونی، 

و معاون مانند  وزير انورالحق احدی و صديقه بلخی ديده می شود. مقامات پايين تر از
واليان نيز، هر کدام به اندازه ی فراخور خود و نفوذی که داشته اند، در اختالس، جعل، 

غصب و سوء استفاده از دارايی های مردم افغانستان سهيم بوده اند. حتا مقامات متاسفانه 
کارگران و معلولين و معيوبين هم رحم نکرده اند و  به ضعيف ترين قشر جامعه نيز مانند

از معاش آنان نيز اختالس کرده اند. در بسياری از موارد هيچکدام از دوسيه های 
اختالس، غصب و جعل سند از طرف لوی سارنوالی يا دادستانی افغانستان پيگيری نشده و 

يد به صاحبان اصلی آنان پول همچنان در اختيار سودجويان مانده است. زمين هايی که با
بازگردانده می شد نيز به همين شکل، همچنان در اختيار زورمندان و افراد بانفوذ دولتی 

 می باشد.
و سال  4791گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری افغانستان در سال 

ی از آن های ديگر آن همچنان در خانه ی ميز رييس جمهور خاک می خورد و ايشان گاه
 به عنوان اهرم فشار سياسی عليه رقبای خود استفاده می کند.

اين گزارش تنها بخش کوچکی از اختالس و سوء استفاده از دارايی های همگانی می 
باشد که رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری وقت توانسته آن ها را بيابد، اما 

همچنان از چشم اين رياست دور مانده و يا  در کنار اين گزارش موارد بسياری هست که
بدليل نفوذ و قدرت باالی مقامات، اين رياست حتا درباره ی موارد آن، پرس و جو و 

يک مورد اختالس تاريخی ديگر نيز بوقوع  4791تحقيق نيز انجام نداده است. در سال 
دولتی می باشد و پيوسته که خبر آن را منبعی آگاه و موثق که يکی از مقامات بلندپايه 

 نامش را نخواست فاش کند در اختيار کابل پرس قرار داد. 
آقای يونس قانونی در دوران وزارت معارف، بيست و پنج ميليون دالر آمريکايی اختالس 

بانک آسيايی به وزارت معارف داده شد و  طريق کرده اند. بخش هنگفتی از اين پول از
رياست مستقل  4791بخش ديگر از طريق سازمان هايی مانند يونيسف. در گزارش سال 

 اين اختالس اشاره شده است. مبارزه با فساد و ارتشای اداری، به بخشی از
در کنار اختالس در دواير دولتی، سازمان های مختلفی هم در افغانستان فعال می باشند که 

رقم اختالس آنان نيز قابل توجه است. گرچه تاکنون بدليل بسته بودن محيط اين سازمان 
س در اين ها، تحقيقات درست و جامعی صورت نگرفته اما می توان حدس زد که رقم اختال

 سازمان ها به مراتب باال تر از اختالس در دواير دولتی بوده است.
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يک منبع کابل پرس که يکی از مقامات وقت سازمان ملل در افغانستان بود و نخواست 
 نامش فاش شود، در گفت و گويی که با هم داشتيم در يک نمونه به اختالس به مبلغ چهار 

کايی در بخش توسعه ی سازمان ملل يا يو. ان. دی. پی ميليون و چهارصد هزار دالر آمري
 اشاره کرد.

اين اختالس مربوط به خريداری يک هزار و يکصد عراده موتر جيپ می باشد که توسط 
اين سازمان برای انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمان خريداری شده بود. مبلغ 

يی می باشد در حالی که در برگه های اصلی موترهای جيپ هرکدام سه هزار دالر آمريکا
 خريد، اين رقم برای هر موتر هفت هزار دالر آمريکايی آمده است.

در يک مورد ديگر که بيشتر به سهل انگاری می ماند و واقعا تاسف آور و شرم آور است 
و من هميشه در مصاحبه ها و گفت وگو هايم با مقامات سازمان ملل درباره ی اين مورد 

ها خواستار توضيحات و پيگيری آن می شوم، سازمان يونيسف يا صندوق حمايت از آن 
از کودکان سازمان ملل، يک دست پخت عجيب و باورنکردنی دارد که وزارت معارف 

 افغانستان نيز شريک جرم می باشد.
سازمان يونيسف برای سطوح ابتدايی )اول و دوم( مکاتب افغانستان، هزينه ی چاپ هفده 

جلد کتاب را بصورت تمام رنگ به وزارت معارف افغانستان پرداخت می کند و ميليون 
وزارت معارف افغانستان نيز در کمال ناباوری، هفده ميليون جلد کتاب را سرشار از غلط 

های فاحش تايپی و نگارشی در کشور مالزيا به چاپ می رساند. کتاب هايی که به هيچ 
حروف را ياد می گيرند مناسب نيستند و کتاب ها  عنوان برای آموزش کودکانی که هنوز

کجا می شود، فکر می کنيد که جايی غير از چاپخانه های پاکستان برای خمير شدن و 
 دوباره تبديل به کاغذ شدن؟

با يک حساب ساده اگر برای چاپ هر نسخه از کتاب سه دالر آمريکايی به مصرف رسيده 
دالر  1مريکايی می شود و اگر برای هر کتاب ميليون دالر آ 14باشد، رقم تلف شده 

 ميليون دالر است. 91آمريکايی، رقم تلف شده 
اکنون اختالس و سوء استفاده ، غصب زمين و جعل سند در افغانستان به امر عادی تبديل 

شده و مقامات قضايی افغانستان نيز بدليل ناتوانی و در برخی موارد، شريک بودن در 
 يری نمی کنند.جرم، موارد را پيگ

 وهمچنان مدارک ذيل:
 

 هزار دالر اختالس در وزارت کار و امور اجتماعی سابق 150
 اختالسيکصد و سی و دو هزار و دو صد دالر آمريکايی 

 دالر آمريکايی اختالس 11هزار و  1افغانی و  282هزار و  271ميليون و  3
 جريب زمين وزارت دفاع افغانستان 118جعل سند و غصب 

يک ميليون و چهارصد و چهل و چهار هزار و دوصد و نود و شش افغانی سوء استفاده، 
 اختالس و فريب در هالل احمر افغانستان

 در بانک ملی افغان مورد سوء استفاده و اختالس ديگر 5
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آن اداره  به رييس جمهور "ولسمشر کرزی" نوشته شده   4791بلی؛ گزارش سال  

است. اما ايشان چه اقدامات عملی را برای مجازات عاملين آن بکار بسته اند؟ اينکه تيم 
کرزی خود خريطه ها و بسته های دالر را از استخبارات کشور های مختلف که سه تای آن 

الم شده است، اخذ ميدارند، معلوم است که همه يکسان درين پسکوچه ی رسمن اع
پس جناب شما چنان توقع مبارزه  جنايتبارگی و اخاذيگری شريک  و دخيل  و روان اند. 

را بر ضد اين مصيبت هولناک از زمام داران کنونی خواهيد داشت؟ که به هيچصورت.البته 
همه جهانيان اگاهی دارند که مقام باال ترين فساد پيشگی ايرا  که کشور افغانستان حايز 

 است. گرديده ، مدالش بنام رئيس جمهور کرزی در تاريخ کشور ثبت و رقم خورده 
 

سوال : دربدبختي وسيه روزي افغانستان ومردم مظلوم وستمديده آن شما منحيث صاحب 
نظر،نقشي کشورهاي همسايه وبخصوص ايران وبصورت مشخص پاکستان راچگونه مي 

 بينيد؟
 

پاسخ: به جواب اين پرسش شما بايد بگويم که نيتنها ايران و پاکستان، بل حاکميت های 
مزدوِر کشور های حوزه ی خليج فارس) سعودی، امارات متحده دستنشانده و پاپت و 

عربی، قطر و ساير شيخ نشين های به مسند رسانيده شده در قدرت توسط استعمار به 
اصطالح کشور های کفری( طی ساليان درازی، نقش اساسی ای  درآتش افروزی و تباهی 

ان ايفا نموده اند.  البته من، و ويرانی کشور عزيز مان افغانستان را به دستور باداران ش
درين رابطه به نبشته ها و مقاالت عديده پرداخته و تيزس و راه های برون رفت را نيز 
پيشنهاد نموده ام. همه ی  اين کشور ها که من نميدانم  بازهم  خوشبختانه بگويم و يا 

برنامه های ضد  بدبختانه؛ نام اسالمی دارند؛؛؛ اما اسالم سياسی درا ين کشور ها حاکم و
اسالمی و بشری  و انسانی را به پيش ميبرند.. ببينيم وقتی انگريز قبيله آل سعود را که به 

 قدرت رسانيد، تحت برنامه ی انگريز به چه ابتکاراتی دست يازيده است؟ 
موقف و پوزيشن آل سعود، قبل از تفويض خالفت سعودی، همانند اجداد محمد نادرشاه ) 

تحت مواظبت انگليس ها بسر ميبردند و   ئی(، که در هند بريتانویسلطان محمد طال
بريتانيا  4842جيرهء مشخصی برايشان تعيين شده بود، ميباشد. در آغاز جنوری سال

پوند مقرر کرده بود که مامور پرداختش " فيبلی" دالل  1111برای ابن السعود ماهوار 
و اخوان المسلمين را ملک فيصل در انگريزی بود. بعد های نهاد هايی مذهبی وهابی 

بزرگ فعاالنی که از حمايت بيدريغ آل   سعودی تأسيس نمود. همچنان از کارکرد های
،مرکز اسالمی در 4814سعود برخوردار بودند ميتوان بصورت مختصر نام برد. در 

، سازمان کنفرانس اسالمی و ساير 4818، وحدت جهانی عرب. در سال 4811ژنيو.در 
ای مشابه آن. آل سعود طی حدود يک قرن سردمداری افراطيت را در منطقه به نهاد ه

 پيش برده است.



همانطوريکه پروژه های تروريزم بسيار بسيار مغلق و پيچيده اند، رد يابی رمز تمويل 
کنندگان آن نيز کار ساده ی نبوده است. ارچند در پژوهشهای ژرف انديشانه ابر البراتوار 

که طی اين مدت  بيش از سه دهه، ميتوان به حل اين معما دست يافت؛ افغانستان طی 
 اسناد زيادی از طريق ميديا) نبشتاری، صوتی و تصويری( بدست نشر سپرده شده است .

پايگاه اينترنتی ويکی  آخرين مدارک موثق درين مورد پايگاه اينترنتی ويکی ليکس است.
کرد، رژيم آل سعود بزرگترين حامی مالی ليکس با انتشار تازه ترين اسناد خود فاش 

تروريست ها در جهان می باشد. به گزارش اسالميک مديا به نقل از "خبرگزاری النخيل"، 
اسناد منتشر شده از سوی پايگاه "ويکی ليکس" نشان می دهد، رژيم آل سعود منبع 

 حمايت مالی از گروه های تروريستی در جهان می باشد.
ر شده، "هيالری کلينتون"وزير امورخارجه آمريکا گفته است که بر اساس اسناد منتش

 حامی مالی تروريست ها در جهان است. رژيم آل سعود قدرتمندترين
اين سند همچنين نشان می دهد، "کلينتون" از مقامهای عربستان خواست، اين مسئله را 

 صل کنند.به عنوان يک اولويت استراتژيک که چالشی مهم به شمار می رود حل و ف
در اين سند آمده است: "القاعده"، "طالبان" و "گروه لشکر طيبه" در پاکستان از جمله 

 مهمترين گروه های تروريستی هستند که از آل سعود کمک های فراوانی دريافت می کنند. 
به نقل ازتازه ترين گزارش های ميديا، سردمداران سعودی طی چند روز اخير، بيشتر از 

زندانيان محکوم به اعدام را از بند آزاد و برای جنگ به سوريه فرستادند. تن از  4111
اين بسان وظيفه ای بود که آل سعود و ساير شيوخ مزدور اعراب به دستور 

،  4891اقتصادی جهان(در سالهای  –بادران)مدبران و فرمانروايان بازار های مالی 
سبيل هللا!؟ از طريق پاکستان برای هزاران زندانی جنايی و مزدوران را برای جهاد فی 

ويرانی کشور مان ميفرستاد. و تاکنون هم مدرسه های بنيادگرايی را در پاکستان تمويل 
 مينمايند.

 



 

 به سالمتی
اين در حاليست که علما و روحانيون افغانستان!؟ پيوسته تقاضا ميکنند تا آل سعود که من 

اين پاسخ اسنادی ارايه کردم، برای صلح  در مورد چگونگی تخت نشينی آنان در مقدمهء
در افغانستان همکاری کند. اين شورا های علمای دولتی لطف کنند اولتر از همه 

حمايت و کمک های مالی را برای هزاران مدرسهء پاکستانی که برای بدنامی و  قطع
شت و دين مقدس اسالم طالب و تروريست تربيه ميکنند، تا آن را بمثابه دين وح  تخطئه

دهشت به جهانيان به نمايش بگذارند، از جانب سعودی مطالبه کنند. هرگاه پرستيژ و زور 
و قوت سعودی در سطحی باشد که بتواند صلح را در افغانستان تامين کند، اين 

کشورميتوانست اسامه بن الدن را در پاکستان توقيف و به کشورش بر ميگشتاند. آخر اين 
د که آل سعود هم چون پاکستان زادهء يک مادر است؟ و اين دقيق روحانيون محترم نميدانن

را برای فعاليت های « مرکز بزرگ اسالمی»خواهد بود که بگوئيم بدستورهمان مادر؛ 
بعدی گسترش وهابيزم و افراطيت در بهترين موقعيت شهر کابل)تپهء مرنجان( احداث 

نسل های آينده سخت خطر ميکنند که برای مردم مان سخت تشويش برانگيز و برای 
 آفرين شمرده ميشود.

خود به   اين همه در حاليست که شهزادگان آل سعود و شيخ نشين های حوزه ِ خليج
عياشی های افراطی ميپردازند و لی در کشورهای اسالمی ای چون پاکستان به تمويل 

درس ذيل در باشگاه های ترور و دهشت و افراطيت ميپردازند.لطف نموده با استفاده از آ
 تازه ترين سند از فساد اخالقی آل سعود را مالحظه فرمائيد:  انترنت 
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انگريز پاکستان را از پيکر نيم قاره ی هند  4812وقتی در اگست  -از همسايه های مان؛
اسالمی گذاشت. اين کشور تازه تولد يافته ای که به  پاکستان بزرگ متولد کرد؛ نامش را

اهتمام و تالشهای شبانه روزی انگريز چشم به دنيا گشود وهمسايه ی افغانستان شد، از 
دِر دشمنی با افغانستان را نيز گشود و تا امروز منحيث يگانه دشمن آوان شيرخوارگی؛ 

نامه های  سياه تباهی و ويرانی در برابر رسمی و خاص رقم خورده در تاريخ کشور، با بر
کشور ما قد برافراشته و حتا امروز منطقه و جهان را با ابزار تروريستی و بنيادگرايی 

 تهديد ميکند.
تحوالتی در ايران پديد آمد و ريزرفی ی غرب،  بنام امام  4828وقتی در اخير سالهای   

ر يکی از کشور  های غربی يعنی فرانسه خمينی که اقامتگاه پر جالل و با شان و شوکتی د
) به قول افراطيان مسلمان " کشور کفار"( داشت، از آنجا به ايران ديسانت شد؛؛ کشور 
همسايه ی غربی مان )ايران ( نيز شايد از برکت سياست مداران "کفری"  در ظاهرچون 

متولد شده ی  فرانسه، مسما به دولت اسالمی شده باشد! اين کشور نيز با کشور اسالمی
 انگريز، راه دشمنی و ددمنشی  را  با افغانستان به پيش گرفت.

 
امروز بخوبی ميدانيم که اسالم  کشور های ذکر شده، اسالم ارتجاعی و سياسی ) قرارگاه  

اقتصادی و  -ايديولوژيکی واعتقادی برای حصول و تحقق اهداف استراتيژيک سياسی 
بازی بزرگ جهانی(است و بر ضد اسالمی که در قرآن  نظامی حاکمان و گردانندگان اصلی

 است، قرار داشته و عمل ميکنند.  کريم ازان تعريف شده
 

به ويژه طی ده سال گذشته هميشه در نيز از بدو ايجاد رژيم اسالمی،   دولت آخوندی ايران
صدد نفوذ و توطئه و تشديد کارزار وسيع استخباراتی درکشور مان بوده است. تا سرحدی 
که دفتر جناب کرزی نيز از ايشان پول گرفته اند. افغانستان که کشور زخمی و خون آلود 

خونين و است، آخوند های ايرانی با ناخون های سيه و کريه ويروسی اين زخم های 
عميق را بيرحمانه ناخونک زده و برآن نمک می پاشند. اينکه امروز حکومت نرم آخوندی 
آقای روحانی بر مسند قدرت نشسته است، بازهم همگون با دوران زمامداری آقای احمدی 
نژاد به شکنجه ی روانی و آزار و اذيت  هموطنان مهاجِر سرگرداِن مان پرداخته و اخراج 

ستور کار خود قرار داده اند. ببينيد اين  کشور های بنام جمهوری اسالمی، در آنان را در د
اصل نه اسالم واقعی، بل اسالم سياسی است. اما در کشور های کفری غربی ميبينيد که 

همه مهاجرين را با حقوق و امتيازات مساوی و با عزت پذيرفته وبا ايشان برخورد انسانی 
را ميان  جمهوری  های اسالمی ايران، پاکستان، سعودی ...  مينمايند. شما خود تفاوت ها

و کشور های گويا کفری بررسی فرماييد! اين در حاليست که من حدود هفت يا هشت سال 
قبل در مورد جرم و جنايات حاکميت آخوندی در برابر مردم  و مهاجرين افغانستان در 

داشتم و ميخواهم اج خاکستر کند "روز گار آينه را محت" ايران، نبشته ای زير عنوان  
 مقال درين جا خدمت شما تذکر دهم:فقط چند سطری  را ازان 

 



به تماشای تلويزيون شبکه جهانی "آريانا " که از کابل نشرات دارد و اکثرآ مطالب مفيد و 
قابل استفاده را پخش ميدارد، نشسته بودم که متصد يان امورتلويزيون، تصوير يکی از 

غانم را با کودکش در سرمای شديد زمستان نشان ميداد اين در حالی بود که فاميلی اف
حکومت کشور همسايه ی دوست و برادر،همزبان ،هم فرهنگ و مسلمان  ايران، آنها را 
جبراّ به افغانستان بر گردانيده بود؛ وهنوزدر زير خيمه های سرد مهاجرين خستگی شان 

وفاقگی و سرمای جانسوز و کشنده به سراغ شان  رفع نشده بود که اينبار شکنجه ی فقر
آمده ودر حاليکه از سر وصورتشان يأس و نا اميدی توام با ابراز درد تصوير کودک نيمه 
عريان و  پا برهنه  را ؛ در روی برفها، با پاهای متورم و لرزان که داغ های سياه و کبود 

بر تصوير جلب نمود؛ که با ديدن  سرما زدگی درآن ها نقش بسته بودند توجه ام را بيشتر
 آن، آتشی در درونم مشتعل ساخته شد و گلويم را سخت فشرد خواب از چشمانم ربود.

با خود گفتم آه  الها اينست مسلمانی که رژيم ايران  دم  از  دين، برادری و اُخوت اسالمی 
ميزند  و اينست همزيستی مسالمت آميز با همسايگان و هم فرهنگ و هم زبان، پس 

اخراج بيشتر از بيست هزار افغان و مخصوصأ در اين هوای سرد شديد زمستان درحاليکه 
از بی امنيتی و مخصوصأ انفجار و انتحار رنج می کشد ، و از  دولت افغانستان ازيکطرف

جانب ديگر نبود آذوقه به نسبت وضع دلخراش پاکستان و مسدود شدن راه مواصالتی 
سخت تر از آن در رنج است چرا دولت اخوندی در اين موسوم سال دست به چنين کار می 

ند عراق حمله  نظامی باالی کشور زند ؟ ، مگر رژيم اخوندی تعقل نمی کند، اگر روزی مان
روز الی يکماه تار و مار شود واين اخوند ها و جمع   41ايران صورت گيرد و در ظرف 

آن يکعده ايرانی به افغانستان مهاجرشوند ، پس در آنصورت چه.... ؟ ؟ . بياد دارم روزی 
. ( که بنابر ظلم اکثريت  و.. –را که عزيزان ايرانی ما و مخصوصإ آزاد انديشانی ) توده 

اخوند های محترم، در وطن عزيزم افغانستان پناه آورده بودند، دولت جمهوری 
دموکراتيک افغانستان تا آخرين توان که در دسترس داشت از محبت و کمک های بی 

شائبه در حق آنان دريغ نه نمود ، بهر صورت اين کار را می گذاريم بر تاريخ و نخبه گان 
 امور.

 
ساليست  71ايران نيز بادرنظر داشت منافع خود بسان ساير کشور ها از مدت  اما کشور

که در امور داخلی افغانستان مداخله ميکند که درين زمينه مدارک بيشماری موجود است. 
آنچه طی ده  سالهء ايران را مورد بر رسی قرار نميدهم، بل طی 71من درينجا مداخالت 

 .سال اخيربه آن ملزم است
 
مداخالت حکومت آخوندی ايران بصورت بسيار گسترده که در سالهای هفتاد خورشيدی،  -

برای ايجاد نا امنی در افغانستان و ايجاد تفرقه و تنش ميان گروپ های مجاهدين، برای 
جلوگيری از احداث لولهء گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به جنوب آسيا، تشديد يافته 

مجددا، منهمک درين موضوع شده است. و با سفر های مقامات  بود، طی ده سال اخير



خويش به پاکستان برای انصراف پاکستان ازين پروژه که از افغانستان عبور خواهد کرد، 
 در تالش است.

 
ايران با استفاده از مجاهدين افغان به مثابه يک ملعبه خرابکارانه بخاطر بی ثباتی و  -

قش فعالی را ايفاء نموده است. ايجاد کورس های آموزشی ايجاد ناامنی در افغانستان ن
نظامی سه دوره يی برای مجاهدين افغان در ايران، تمويل و تجهيز ايشان با پول و 

و اعزام ايشان برای ويرانگری و کشتار مردم به افغانستان، که شواهد و   تجهيزات نظامی
 ميباشد. مدارک انکار ناپذيری در زمينه موجود است، از آنجمله

 
دولت اسالمی ايران نيز بسان انگريز و يهود، برای فريب مسلمانان بی خبرنگهداشته  -

از دين، از نام دين مقدس اسالم و شخصيت های نامور آن برای اهداف سياسی   شده
خويش سود ميبرد. بگونه مثال: ايجاد نيرويی بنام سپاه محمد، مؤسسات و کمپنی های باز 

کميته امداد »،«جهاد سازندگی خاتم المرسلين» ران ايران زير نام هایسازی سپاه پاسدا
که مرکز فعاليت شبکه های جاسوسی برای خرابکاری « الزهرا» ، ويا مسجد «امام خمينی

 ايجاد شده است.   و ويرانی افغانستان
 
تائسيس مدارس دينی در داخل افغانستان برای شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان و   -

 انان کشور.جو
 
مذهبی تيپ آخوندی ايرانی بر مذاهب افغانستان، تمويل، مديريت و  -نفوذ فرهنگی  -

سازماندهی روز های مذهبی و ملی ايران با زرق و برق تمام در افغانستان که به ويژه 
همچو شهر های ايران، درشهر های افغانستان نيز ازان تجليل بعمل مييآيد که مردم مان 

کش و   مذهبی با چنين -ها، شاهد چنين صحنه آرايی ها وتجليل های افراطی در گذشته 
 .ستفش سيستم آخوندی نبوده ا

 
مداخله مستقيم مقامات آن کشور در امور داخلی و سرنوشتی افغانستان طی اظهارات  -

 ديپلوماتيک.   غير مسئوالنه ودوراز پروتوکول های
 
 انی برای رئيس جمهور و اراکين ارگ نشين آن.تمويل و ارسال پول بصوت پنه         -
 نفوذ نيرومند در پارلمان و سنای کشور بوسيله مجاهدين سابق.         -
 زير فشار قرار دادن حکومت افغانستان از طريق اخراج مهاجرين افغان.         -
طی رفتار غير انسانی وغير اسالمی حکومت آخوندی با مهاجران افغانستان          -

 ساليان متمادی.
 



کشتار های ضد اسالمی و ضد انسانی مهاجرين افغان بنام دست داشتن در فروش و يا 
قاچاق مواد مخدر و يا عبور غير قانونی از مرز. قابل ياد آوريست که حکومت ايران در 

( پناهجوی افغانی را که محکوم به اعدام نموده بود؛ 4111حدود يک هزار)   يک زمان
انی ای برای جلوگيری ازين کشتار، به آنکشور سفر نمودند تا بتوانند ازين اعدام هيات افغ

ها و کشتار های غير اسالمی وغير انسانی، جلوگيری نمايند. و حتا شبكه جامعه مدني و 
حقوق بشر افغانستان اين تصميم تهران را قتل عام و آنرا خالف اصول روابط بين المللي 

متحد خواسته بود تا دراين مورد به گونه جدي اقدام كند. اما  خوانده و از سازمان ملل
متاسفانه مقام ها در ايران همواره نشر چنين گزارش ها را رد کرده اند، اما پس ازان 

ويديو ها و عکس هايی در مورد، رسانه ها را پر کرده، که حاکمان افغانستان نيزدر موارد 
 طالح " خپ ِ خود را زده اند".اص چنين جنايات آشکار حاکمان ايران، به

آنچه حکومت ايران از کشتار مهاجرين)به ويژه جوانان کشورکه فقط ميخواهند برای کار 
سال تمام با صرف مليارد ها دالر عمدا نخواسته  44و مزدوری، که جامعهء جهانی طی 

سالمی به جمهوری به اصطالح ا  است تا زمينه کار را برای مردم افغانستان مساعد سازد
ايران بروند، بسان گروپی از جوانان واليت لغمان که همه اين جنايت شنيع ضد بشری را 

بخاطر داشته و هيچگاهی فراموش نخواهند کرد، که با تاسف و درد در راه سفر به 
در مسير راه قندهار، همه بدست طالبان ملعون و جانی و وحشی گردن زده شدند(،   ايران

ر، انکار ميکنند؛ لطف فرموده آدرس ويديوی مستندی که ذيلن بدست نظاميان آن کشو
 نگاشته ميشود را در انترنت ِست نموده و آن را تماشا فرمائيد.

 
http://www.hazarapeople.com/fa/?p=3995 

 
 لينک زير کليک نماييد:برای مطالعه ی کامل اين مقاله، لطف نموده باالی 

 
http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%A7

%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%
article=3175A7%D9%86& 

 
 ولی در مورد پاکستان؛

 ما نبايد روابط پاکستان با افغانستان را با ساده انگاری به بر رسی گيريم. 
  4848انگريز برای انتقامگيری از شکست فجيعانه و شرمگنانه و ذلتبار خويش در سال 

های اين حرامزاده را از بطن خويش بوجود آورد. برای انتقام گيری و تحقق برنامه 
استراتيژيکی در منطقه، ريشه ی  همين رابطه ها و ضابطه هاست که امروز پاکستان  

مهد و پرورشگاه لشکر بيسوادان قبايلی محروم از همه چيز در هردو طرف خط تحميلی  
ی بنام ديورند بوده و گروهک های تروريستی و بنيادگرايی القاعده و حقانی و حزب 

 ود دارد.اسالمی و طالبان... را در خ

http://www.hazarapeople.com/fa/?p=3995
http://www.hazarapeople.com/fa/?p=3995
http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&article=3175
http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&article=3175
http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&article=3175
http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&article=3175


 
ميخواهم يک مکث مختصر در مورد نيات شوم جمهوری اسالمی پاکستان، نسبت به 

 افغانستان داشته باشيم:
 

بنام آقای زيد حامد، که   فعالين پاکستانی ی جنگ در افغانستان درينجا اظهارات يکی از
ا کارشناس مسايل سياسی و نظامی معرفی شده است، درين ويديوی مستند به توجهء شم
ميرسانم؛ اظهارات زيد حامد به هر دليلی ؛ بهتر و صريحتر از نوشته ها و مانور های 

احمد رشيد مشهور به ژورناليست پاکستانی، مجری مهم تحقق اهداف انگريزی در منطقه 
و حامی سرسپرده گروهک تروريستی طالبان ميرساند که اينها و باداران و غالمان و 

نستان و پاکستان برای چه اهداف و نيات و مقاصدی جهاد و غالمان غالمان شان در افغا
 عبادت و عبوديت و جهل و جنون و جنايت ميکنند:

" کارآگاه مسايل  در ينجا هم به برگردان اظهارات مندرج در ويديوی آقای زيد حامد ويديو:
 انگريزینيات شوم اين شياطين را برای آنانی که زبان  نظامی پاکستان " پرداخته -سياسی

 را کامالً بلد نيستند برهنه تر بر مال ميسازيم:
 

 ترجمهء ويديوکليپ زيد حامد از يوتيوب:
 

 
 

 زيد حامد:
حتی قبل از مداخله شوروی ، آی اس آی  4821يک چيز را بايد بدانيد که از سال 

 پاکستان در افغانستان بسيار فعال بود. واقعيت اينست که افغانستان بطور تاريخی بخش
 تکميل کننده پاکستان است.



نه تنها " ليتييم" بلکه وادی پنجشير پر از زمرد است .شبرغان پر از گا ز، ذخاير گاز 
فوق العاده زياد است. روسها در طول سی سال از گازافغانستان استفاده کردند . در 

که افغانستان کوبالت و بدخشان پر ازالجورداست. نيتنها ليتييم بلکه مطلب اين است 
افغانستان يک گنج و معدن طال و تريليون ها دالر ميباشد. موقعيت جغرافيائی آن مهم است 
. تالش جهت دستيابی به افغانستان هميشه وجود داشت .اتحاد شوروی چرا به افغانستان 

آمد؟ نی تنها موقعيت جغرافيائی و منابع طبيعی افغانستان، بل مسئله آبهای گرم نيز مطرح 
 بود.

ائی ها بخاطر منابع طبيعی و ديگر اهداف ستراتيژيک خود به افغانستان آمده اند. امريک
مطلب اين است که پاکستان بايد سرنوشت را بدست خود گيرد . ما اتحاد شوروی را از بين 
برديم. ما امکانات آنرا داريم تا امريکا را شکست داده و در افغانستان دفن نمائيم . امريکا 

زيرا راه اکماالتی شان ازطريق پاکستان ميرود . خوش داريد يا نه؛ پاکستان اين را ميداند 
امنيتی پاکستان نا ديده   منافع قوی خود را در افغانستان دارد اين منافع هيچوقت توسط 

گرفته نه شده است. از اينرو اين يک سخن خنده آور است که آی اس آی به افغانستان 
 مداخله مينمايد.

فغانستان منافع ستراتيژيک دارد و نسبت موجوديت قبايل پشتون دو طرف پاکستان در ا
 سرحد هميشه تماس موجود بوده وطالبان پشتون اند.

آی اس آی با تاجيکها, اوزبيکها و هزاره ها تماس قوی ندارد. واقعيت آنست که جوامعی 
 گردند. )در افغانستان( به پاکستان گوش داده اند تا همه شامل مليت های پاکستان

کنترول ثروت جهانی مواد سوخت که بطور استراتيژيک در آن منطقه موجود است، 
کنترول راه های تجارتی در خشکه و بحر، تخريب اسالم سياسی، محدود کردن نفوذ 

قلب آسيای مرکزی  –ستراتيژيک، با آمدن به افغانستان   روسيه و چين، اين همه اهداف
د. با حضور در افغانستان ميتوانيد با ايران ، پاکستان ، چين مسلمانان ميتواند بر آورده شو

، منطقه مسلمان نشين سينکيانگ و آسيای ميانه نزديک بوده دهليزعبور مواد سوخت و 
 اسالم سياسی را کنترول نمائيد .

من در سالهای هشتاد در افغانستان بودم و منحيث داوطلب به مقابل اردوی شوروی 
 جنگيدم.

نگار مقابل سوال ميکند که ميتوانيد آن افسانه يا حقيقت را واضح سازيد که  درينجا خبر
 آيا طالبان خوب و طالبان بد وجود دارند؟

 در جواب ميگويد که:
بلی کامال درست است تحريک طالبان پاکستان که توسط سی آی ای ايجاد و از طريق 

پاکستان طالبان بد ميباشند و اردوی افغانستان اکما ل و تجهيز وعمليات مينمايند از نظر 
پاکستان مقابل شان جنگ ميکند که شامل گروپ بيت هللا وحکيم هللا محسود ومال فضل هللا 

 در سوات و وزيرستان اند.
از نظر پاکستان طالبان خوب نيروی مقا ومت افغان اند که مقابل ناتو و امريکا ميجنگند نه 

ک نميکند اما مقابل شان جنگ نيز نميکند ولی امريکا مقابل پاکستان. پاکستان آنها را کم



ميخواهد که پاکستان مقابل شان جنگ کند. اما پاکستان مقاومت ميکند زيرا پاکستان بايد 
 منافع آينده خود را در نظر داشته باشد.
طالبان ميتوانند بسيار نزديک به پاکستان باشند.   اتحاد شمال بسيار نزديک به ايران اند

در افغانستان چندان   عمومی برای ايران و پاکستان امريکا است .حضور هند تهديد
هردو مملکت  ناراحت کننده برای ايران نه بلکه بسيار ناراحت کننده برای پاکستان است .

ايران و پاکستان بايد بهم نزديک شوند و رول ستراتيژيک خود را در افغانستان بازی کنند. 
ائی ها اگر ميخواهند با حفظ آبرو وعودت سالم عساکر شان امريک بايد همينطور شود.

افغانستان را ترک کنند، بايد با طالبان ، پاکستان و ايران مذاکره نمايند در غير آن از 
سرنوشت انگليس ها بايد درس گيرند که تنها يک نفر داکتر شان جان به سالمت برد تا 

 خبر تباهی اردوی انگليس را ببرد.
 

وی اعالم عمق استراتيژی پاکستان بوسيله مشاور امنيتی و مبصر سياسی اينهم ويدي
 پاکستان

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v

=TbLo9PyVhxg 
از يکسو برای عمق استراتيژی خود دعوای " متک" دارد، اما در اصل با ابزار و سالح  

بنيادگرايی ی انگريزی، انگريز و متحدين ميخواهند بر يکی از بزرگترين منابع نفتی جهان 
در آسيای ميانه مسلط شوند. و چنين به نظر ميرسد که پيشبرد سياست استخبارات 

 با آقای کرزی و تيم کاری ايشان به پيش  برده ميشود.پاکستان در همکاری نزديک 
برای توضيح و تشريح و اطالع و ورود به اهداف  جنراالن پاکستانی، بياييد مکث بسيار  

 ستان نيز داشته باشيم؛؛؛.بسيار کوتاه و مختصر بر مداخالت بيشرمانه ی پاک
 

 مداخالت پاکستان
 
يکی از نوکران حلقه بگوش فعال و سر سپردهء  اينکه پاکستان اين ميراثخوار انگريز و -

 امپرياليزم در منطقه است؛ اسناد و مدارک معتبر انباشتهء رسمی وجود دارد.
پاکستان بعد از تولدش با افغانستان دشمنی داشته است. اين دشمنی مرتبط است به 

ا مردم شکست فضيحانهء انگريز در جنگ های استقالل افغانستان، و کينه انتقامجويی ب
ولی طی سی و پنج سال اخير اين مداخالت هرچه بيشتر تشديد يافته است. اما   افغانستان.

امروز پاکستان با موجوديت حاميان بزرگ خود که در افغانستان حضور لشکری و نظامی 
 صاحبه تجاوز را آغاز کرده است. 11دارند، رسما" و آشکارا بر کشور بيصاحب 

ن جهنمی " آی اس آی " مسوول قتل هزاران تن از اهالی ملکی پاکستان به رهبری سازما
هزار سرباز کشور های غربی که با احساسات  7111بيدفاع افغانستان و بيشتر از 



انساندوستی و کمک به صلح و امنيت و دموکراسی) طوريکه پدرسربازی خود اين 
ر و شوق برای احساس پسرش را برای نگارنده بيان کرده است( در افغانستان با شو

نابودی دشمنان بشريت يعنی تروريزم و بنياد گرايی ميجنگند، ميباشد. اما اين سربازان 
خود نميدانند که قربانی ی اند برای حصول اهداف جيوپوليتيک و استراتيژيک کارتل های 

که بازهم مانند مردم افغانستان در برنامه های سازمانيافته استخبارات پاکستان   اقتصادی
 ان ميدهند.ج
 

اخيرا" آقای "دونکان هانتر" يکی از نمايندگان کنگرهء امريکا، با وضاحت تمام و مستند 
آی اس آی به پيش   اذعان داشته است که : رهبری عمليات طالبان را سازمان استخباراتی

ميبرد. موصوف بعد از حضور در منطقه و کسب معلومات متقن و مستند اين اظهارات را 
 ته است. بيان داش

 
والبته چنين اظهارات يک مقام بلند پايهء امريکا قابل تامل است که چرا غرب، جامعه 

کشتارگاه هزاران  -جهانی؟ و سازمان ملل متحد درين بحران بزرگ جهانی)افغانستان
انسان مظلوم و محکوم؟( به نظاره نشسته اند وخاموشی اختيار کرده اند؟ آيا جامعهء 

 ن است يا با آی اس ای؟جهانی با افغانستا
بر حريم   معتبرتری برای اثبات تجاوز پاکستان  غرب منتظر چه نوع مدارک و اسناد

افغانستان است؟ اگر اسناد و مدارک جانب افغانستان برايش ارجحيت و اهميت ندارد؛ 
اظهارات مقام هايی را که از کشور خود شان فرياد بر می آورند که آی اس آی گروهک 

ی طالبان را حمايت ميکند و سعودی ها يکی از منايع تمويل کننده تروريزم اند، تروريست
 پس ميشود ازين هم مبرمتر شواهد و اسنادی ارايه داد؟

 
شورای امنيت س.م.م. که طی مواد قطعنامهء خويش لشکر کشی را به افغانستان اجازه 

ريزم است چرا خاموش داد، اکنون که ثابت شده است ؛ پاکستان يک بازوی نيرومند ترو
 است؟

 
پاکستان و سازمان جهنمی آن بايد مجازات شود. محکوم کردن، فشار های سياسی و 

ديپلوماتيک، اقتصادی بر پاکستان از جانب شورای امنيت و جامعهء جهانی به هيچصورت 
کافی نبوده، بل اقدامات مقتضی و عملی و رسمی، جهت کشاندن رهبری و کادر های فعال 

آی اس آی و کرنيالن و جرنيالن ظاهرا متقاعد ولی فعال، وعمال و   ن اطالعاتیسازما
چهره های شناخته شدهء اين سازمان درين انسان کشی ها، چون حميدگل ها و احمد رشيد 

ها، به جرم نقض حقوق بنيادين بشر و جرايم جنگی در افغانستان، بائيست شامل ليست 
المللی هاگ کشانيده شوند. اينها صد ها بار بيشتر از بين   های سياه شوند و به محکمهء

"اسلو بودان ميلوسويچ" رهبر پيشين يوگوسالويای سابق، مرتکب جنايات ضد بشری 
شده اند.اگر اين محکمه هم دستنشانده نباشد.اما بايد توجه داشت که؛ اين دقيق است که 



ی را درين راستا به پيش برد. امپرياليزم جانب پاکستان است و شورای امنيت نميتواند کار
اما مردم افغانستان بايد هوشيار باشند و با زيرکی و کياست سياسی درين امر خطير 

 تاريخی و ملی مبارزهء بيدريغ را آغاز نمايند و متحد شوند. 
 

در اثر گرانبار خويش   و انديشه پرداز معاصر کشور،  محترم محمد عالم افتخار، دانشمند
در مورد اين سرطان خونين، چهره اصلی « صليبی يا: جهاد فی سبيل هللاجنگ » زير نام

همچنان يکبار دگر  منطقوی را به معرفی گرفته اند.  اين ديوی ملعون و شيطان بزرگ
به ابتکار   اخيرا دست  ميخواهم به توجه برسانم که دوست عزيزم محترم قاسم آسمايی

را « حقايق پشت پردهء جنگ در افغانستان تلک خرس يا » تازه ای زده اند که کتاب 
 اقدام به نشر آن نموده اند.  مجددا ترجمه و در سايت های انترنتی

 
درينجا با اختتام از چند و چون فعاليت ها و مکلفيت های حاکمان پاکستان در برابر 

پاکستان با سعودی ذهنيت « اوُدرزادگی » استعمار نوين ميخواهم به دو حساسيت ويژهء 
شما را منهمک بسازم. اعالم روز های هردو عيد)عيد فطر و عيد قربان( که هميشه از 

جانب سعودی صورت ميگيرد، برای حاکميت پاکستان قابل قبول نيست. و پاکستان هميشه 
يکروز بعد آن را روز عيد اعالم ميدارد. دوم اينکه پاکستان روز جمعه مسلمين را رخصتی 

به را) به عنعنه يهوديان( به جای جمعه رخصتی عمومی اعالم عمومی نپذيرفته و روز شن
 کرده است.

 

 جنگ روانی برای ايجاد وحشت، رعب و ترس
 

سال حضور نيروهايی زير نام جامعهء جهانی ؟! برای تحقق اهداف  دوازدهبعد از حدود 
شان در افغانستان، شروع به کار استحماری و استحماقی کردند. ما همه خوب بخاطر 

داريم که اين جهانخواران نيوليبراليزم، اولين کارزار استحماری و شستشوی مغزی را 
 غانی تبار آغاز کردند.بوسيلهء نوکرکان و چوچگان آخرين دست، غربييان اف

  
فعاليت تروريست ها بعد از پنج سال اشغال فقط منحصر . محدود به بعضی از نقاط   هرچند

جنوبی کشور ميشد، اما برای بار اول اين نوکرکان در رسانه های غربی ظاهر شدند و 
. باداران خود را نيرو های مقاومت خواندند  گروهک های مزدور نيابتی و مزدور مزدور

اين چنين اظهارات که از ابر البراتوار روانشناختی کانون توطئه های شيطانی غرب، فلتر 
 و بيرون شده بود، دران زمان مانند انفجاری بود در دگرگونی اذهان عامهء جهانی.

 
آنچه مبرهن است، کارپوريشن های اقتصادی جهانی که سير و تکامل انکشافات اوضاع 

ر حيطهء صالحيت و نفوذ و کنترول خود دارند، يکی از پيش زمينه در افغانستان را کامال د



های موثر برای رسيدن به اهداف شان را درين راستا، ايجاد و تداوم ناامنی، راه اندازی 
 ترس و ارعاب و وحشت، و همزمان راه اندازی جنگ روانی برگزيده اند.  حوادث

 
غربی که توانسته اند با سر و صدا و اظهارات گاه و بيگاه و ناگهانی مقامات ذيصالح  

دغدغه های دروغين روان و اذهان مردم افغانستان و جامعهء جهانی را زير تأثير قرار 
دهند، به همين منظور است . البته برای ابراز چنين اظهاراتی، مقدمه چينی های قبال 

 گذار باشند. سازمان يافته و موشگافی های الزم به عمل می آيد تا آنها کاری و تاثير
همه شاهد بوديم که شکست نيرو های جامعهء جهانی در افغانستان بار اول ازطريق همين 

که مزدوران حلقه بگوش استخبارات خارجی « آی اس آی )» جنرال های پاکستانی و 
انگريز در منطقه اند،اعالم شد يعنی که گويا غرب در افغانستان شکست خورده است، 

بسان   طالق افغانستان گير مانده است، سرنوشت غرب در افغانستانامريکا و غرب در با
، و قوای شوروی در اخير سال های 4848دولت استعماری بريتانيای کبير در سال های 

در مقدمه چنينی و ايجاد چنين جو و فضايی، جنرال های رسمی و    خواهد بود.  4891
که « آی اس آی»رئيس پيشين سازمان  متقاعد فعالتر از برحال چون آقای جنرال حميد گل

 برده گان معلوم الحال انگريز و صيهونيست ها اند، نقش به سزايی داشته اند.
درينجا، برای صراحت و روشنی موضوع مطرح بحث ميخواهم صرف با يک مثال به 

 يکی از مهره های مقتدر و بانفوذ استعمار نو که گويا  اظهارات حميد گل ِجنرال متقاعد اما
به کشور های غرب و امريکا هميشه پيام هايی در مورد شکست نيروهای جامعهء جهانی 

 ميفرستد، توجه شما را معطوف دارم:
 

 

 
 
محترم هارون نجفی زاده( با جنرال حميد گل رئيس  يکی از خبر نگاران بی بی سی ) 

انجام داده که پيشين استخبارات ارتش پاکستان ) سی آی ای( مصاحبه ی بسيار جالبی را 
 .اين مصاحبه در خور تعمق و تاءمل است



با اظهاراتش درين مصاحبه، ثابت کرده  اين جنرال که باز نشسته و متقاعد خوانده ميشود،
است که همين اکنون، نقش و صالحيت و منزلتی را به مراتب باال تر از مقام رياست 

 .استخبارات پاکستان عهده دار باشند
بر ضد حضور نيروهای   مصاحبه بصورت روشن، صريح و آشکاراموصوف که درين 

بين المللی در افغانستان سخن ميراند، مال عمر را همتای بارک اوباما ميخواند ) از لحاظ 
پيشين   و يکی از همکاران پروتوکول ديپلوماتيک تکان دهنده و کاملن غير معمول است(،

به کرنيل امام، يکی از تحصيلکردگان  جنرال باز نشسته بنام سلطان امير مشهور وی)
علوم نظامی در امريکا و مشاور مال عمر کور در زمان حاکميت طالبان در کابل( که در 
اسارت طالبان پاکستانی قرار گرفت و پس ازان بنا بر معامالتی که تاکنون روشن نشده 

ون پاکستان تلويزي  است، به قتل رسيد، طی اظهاراتی ضبط شده در سی دی که از طريق
پخش گرديد،برای پذيرفتن شرايط طالبان و رهايی خويش از اسارت، از مقامات پاکستان، 

 .واز جمله حميد گل متقاعد، نيز مدد ميخواهد
 

جنرال گل در رابطه به برکناری آقای امراله صالح رييس پيشين اداره ی امنيت ملی 
اطالعات غلط از استخبارات هند کرده افغانستان اظهار نظر کرده ايشان را متهم به اخذ 

اظهارات،از علت برکناری يک مقام اسبق جمهوری افغانستان، نيز   که اين چنين ).است
درين اواخر ديده ميشود که رسانه .(سر نخی را در شناخت اين آقای جنرال بدست ميدهد

وشش های معتبر جهانی اظهارات و نظريات حميد گل را بطور گسترده و وسيع تحت پ
 .خبری قرار داده و به نشر ميرسا نند

 

 
 
 

اما اين آقا کيست؟ و چطور ميتواند جرئت کند و اعالم دارد که نيرو های ناتو شکست 
خورده و طالبان دوباره بر ميگردند؟ آيا اين جرئت آقای گل ارتباط به اظهارات محترم 

ل تدوير يافته حامد کرزی درمحفلی که به مناسبت روز سواد آموزی در شهر کاب



سال در وطن ما،همه روز  ۵ ندارد؟ ) محترم حامد کرزی: من نميدانم که اين ناتو طی بود،
  ميکند؟(؛  گرم و گروم را انداخته هيچ معلوم نيست که چه

هرگاه اظهارات آقای گل که يک اظهارات غير مسووالنه و تند در برابر ملت افغانستان و 
اهد شد، از جانب مقامات غربی مورد پيگيری جدی قرار جامعه ی بين المللی شمرده خو

مردم افغانستان خوشنود ميشوند و در آينده کسی با چنين جرئت نخواهد توانست، به  گيرد،
و تروريست ها دفاع نمايد و، نقش سخن   سران کشور ها اهانت کرده، از بنياد گرا ها

 .گوی آن ها را ايفا نمايد
  :سی با جنرال حميد گلمصاحبه ی خبر نگار بی بی 

ايجاد شورای عالی صلح بزرگترين تالش دولت  حميد گل: اوباما با طالبان مذاکره کند
افغانستان برای گفتگو با شورشيان است. اما درباره نتيجه اين تالشها ترديدهای وجود 

 .دارد
تش )بازنشسته( حميد گل، رئيس پيشين ای.اس.آی )سازمان اطالعات ار از جمله ژنرال

پاکستان( می گويد تا زمان خروج نيروهای خارجی از افغانستان، صلح در اين کشور 
 .برقرار نمی شود

از سال ها پيش از وقتی که نيروهای شوروی سابق از افغانستان خارج شدند و اين کشور 
؛  .شاهد بدترين درگيری ها ميان گروه های مجاهدين بود، با نام ژنرال حميد گل آشنا بودم

را برای مجاهدين افغان بويژه گلبدين حکمتيار، رهبر حزب ” پدر معنوی“ژنرالی که نقش 
عنوانی که حتی امروز آصف علی زرداری، رئيس جمهوری پاکستان به .اسالمی بازی کرد

 .اين ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان می دهد
 

 

 
 

اشيه شهر اسالم آباد )نظامی( در ح” عسکری“ژنرال حميدگل را در خانه اش در محله 
ديدم. او حاال با همسر، فرزندان و نوه هايش در يکی از منازل مجهزی که ارتش پاکستان 

 .برای افسرانش درست کرده، زندگی می کند
 .امنيت اين محله توسط ارتش پاکستان تامين می شود و امکانات فراوانی دارد



 

 
 

ها با افسران ارتش مصاحبه کرده می گويد عثمان زاهد فيلم بردارم که پاکستانی است و بار
که سه چيز ژنرال های پاکستانی با مردم عادی اين کشور قابل مقايسه نيست، خانه، غرور 

 .و همسر آنها
ما که برای کارهای اوليه فيلمبرداری و استقرار دوربين، نيم ساعت زودتر به منزل ژنرال 

 .ش واقعا بی نظير و غرورش بی پايان استگل رسيديم، همسر ژنرال را نديديم. اما خانه ا
از حميد گل پرسيدم فکر می کند تازه ترين تالش دولت افغانستان در قالب ايجاد شورای 

 عالی صلح، برای گفتگو با شورشيان موثر خواهد بود؟
زمان دولت حامد کرزی، ناتو و آمريکا ديگر گذشته است. و اين طالبان اند که به “

 ”.اهند گشتافغانستان باز خو
نه، اصال نه. چون حکومت کرزی دست نشانده است. کسانی که در دولت حامد کرزی » 

 .کار می کنند، همه دست نشاندگانند. آنها به ملت افغانستان خيانت کرده اند
آنها از نيروهای خارجی خواسته اند که بيايند و افغانستان را اشغال کنند. اين فراموش 

حاضر نخواهند شد با اينها گفتگو کنند. طالبان را نبايد صرف طالبان نشدنی است و طالبان 
 .خواند. آنها از مقاومت ملی افغانها نمايندگی می کنند

 



 
 

حکمتيار و مجاهدين زيادی با طالبان هستند و زير يک چتر می جنگند. کرزی و 
يجه ای همکارانش از نظر مردم افغانستان خيانت کارند. پس اين شورای صلح چه نت

 «خواهد داد؟
انتظار اين پاسخ را داشتم. اما به او گفتم که در افغانستان تنها آمريکا نيست. سازمان ملل 

کشور جهان از استراليا تا ايتاليا،  ۲۱ متحد ماموريت ناتو و ائتالف را رسما تائيد کرده و
 ه عربی در افغانستان حضور دارند؟از کانادا تا ترکيه و امارات متحد

اين کشورها همه مزدوران آمريکا هستند. »ژنرال حميد، گل بدون هيچ نوع ترديد گفت: 
يعنی باراک اوباما بايد با  .اگر دنبال صلح باشيم، آمريکا بايد با مخالفان مسلح گفتگو کند

همه اين نيروهای ائتالف و  .اين تنها راه حل مساله افغانستان است .مال عمر گفتگو کند
اند؟ اينها نيروهای اشغالگرند. همه آنها بايد افغانستان را ترک کنند. اين  ناتو چه کاره

خواست مال عمر و مخالفان است. اينها بايد اول از افغانستان خارج شوند و تاريخ خروج 
به او يادآوری کردم که در زمان حضور شوروی  «..را مشخص کنند، درست مانند روسها

بارات )اطالعات( ارتش پاکستان، عربستان سعودی و در افغانستان، اين سازمان استخ
سيای آمريکا بودند که در پشت پرده جنگ افغانستان قرار داشتند و از مجاهدين حمايت 

کسانی از طالبان حمايت می  می کردند و از رئيس قبلی ای.آس.آی پرسيدم که حاال چه
 کنند؟

 
کنار جاده ای. آيا آموزش، تجربه  طالبان با چه می جنگند؟ بمب های» :آقای حميد گل گفت

يا دانش حرفه ای برای استفاده از آن نياز دارند؟ نه. ساخت آن ساده است. کالشنيکوف و 
بايد .تسليحات ديگر طالبان همان سالحی است که از روسها در افغانستان به جا مانده است

 «.شواهدی ارايه شود که چگونه پاکستان از طالبان حمايت می کند؟
 
ا اشاره به خروج ارتش سرخ از افغانستان و آغاز جنگ های داخلی ميان گروه های ب

مجاهدين که به ويرانی بخش اعظم پايتخت افغانستان انجاميد، از ژنرال حميد گل پرسيدم 
 که آيا فکر نمی کند بار ديگر جنگ داخلی شروع شود؟



 
نخواهد داشت. مقامهای  نه فکر نمی کنم اين دفعه چنان شود. چون هيچ مخالفی وجود»

فعلی افغانستان به اندازه کافی پول اندوخته اند. اينها افغانستان را غارت کردند و کمک 
های جهانی را که حق مسلم ملت افغان بود، دزديدند. اينها حساب های بانکی در خارج 

يکا و آنها می روند به آمر .دارند. تعداد شان هم از پانصد، شش صد نفر تجاوز نمی کند
افغانها به دولت اسالمی می رسند. در اختالف برای تامين حکومت اسالمی و سکوالر در 

بعد يک شورای ملی می تواند  .افغانستان، شريعت برنده شده و سکوالريسم باخته است
من افغانها را می شناسم با تمام گروه ها از اقوام  .برای حل مشکل افغانستان تشکيل شود

طالبان از گذشته .ام، همه اينها بايد در حکومت ملی سهم داشته باشند مختلف کار کرده
 «..درس گرفته و مطمئنم اين بار اشتباه گذشته را تکرار نخواهند کرد

 
ژنرال حميد گل اين نظر را که سياست خارجی پاکستان را وزارت خارجه اين کشور نه 

اطالعات نادرست را استخبارات  بلکه ای.اس.آی تعيين می کند، کودکانه خواند و گفت اين
 .هند به افغانها داده است

 
آقای حميدگل از برکناری امرهللا صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی افغانستان که گرايش 

و به ائتالف شمال افغانستان وابسته است، تلويحا استقبال کرد و  های ضدپاکستانی دارد
ديگر گذشته است. و اين طالبان اند که به  گفت زمان دولت حامد کرزی، ناتو و آمريکا

اظهارات اين جنرال های بر حال و غير برحال مقتدر تر از «..افغانستان باز خواهند گشت
برحال پاکستانی از کجا آب ميخورد و بيخ های اصلی اينهمه معما های مرگ آفرين و 

لی خط منحوس ديورند تباهی آور برای افغانستان و افغانها از کوکچه و آمو دريا تا حوا
 چی ها استند؟

 
سوال : طي يک دودهه اخيرپديده رشوت در ادارات دولتي يک امر غير قابل اصالح در 

رشوت   بر خورد نا درست با مراجعين در کشور ميباشد . موجوديت حلقات فاسد ، پهلوي 
چرادولت  هاي دولتي به وضاحت ديده ميشود. در تمام ارگان  و حاکميت روابط بر ضوابط

و کابينه مافيايي کاري مثمري براي بهبود ادارات دولتي انجام نميدهند وبدترازهمه با تمام 
 اد حداقل خم به ابرونمي آورند؟. اين داد وفري

 
سش قبلی يا فساد اداری ميشود که به  پاسخ آن رپاسخ : گرچه اين سوال هم مرتبط به پ

پرداخته ام، به هرصورت،  ميبينم که جناب شما هم ازين بی مباالتی های حکومت اسالمی 
سخت درد داريد، و من هم ميخواهم اکيدن به توجه برسانم اينکه، همين کابينه و تيم 

عامالت ننگين تاريخی مافيايی جناب امير کرزی، خود شريک بالفعل  درين تعامالت و م
ميباشد؛  با سر افرازی و با افتخار از تريبيون های متعدد رسمن به گرفتن پول از 

استخبارات خارجی اذعان داشته اند. اما لُنگی ی با شف بلند ميزنند اين چنين اخاذی را  



 جرم نميپندارند. مبرهن است، زمانی، اگر استخباراتی به کسی يا گروپی پول ميپردازد،
برای منافع خود چيز هايی بدست می آورد. يا به عبارت ساده مزدور يا مزدورانی استخدام 

 تا در برابر بادار خم ابرو کند!؟ميکند. پس مزدور از کجا حق دارد 
 

سوال:  مذاکره باطالبان وگشايش دفتراين گروه درقطرکه مدتي است دررسانه هامطرح 
زني وکيشت ومات اين قضيه است به  ميگردد وآمريکاودولت کرزي مصروف چانه

نظرشماحقايق همين است که گفته ميشودويادرزيرکاسه نيم کاسه يي ديگري وجوددارد 
 مثابه نويسنده وپژوهشگربدانيم؟. ومايليم نظرشمارابه 

 
پاسخ : من فکر ميکنم که مسايل وافتراات و دغدغه هايی چون مبارزه بر ضد تروريزم 

القاعده و طالبان، ارايه گزارشاتی در مورد شورای کويته ) شوراييکه مدارک محکم ی در 
مورد آن وجود دارد که گاه گاهی جنرال حميد گل رئيس پيشين سازمان جاسوسی پاکستان 

همايش ها و کنفرانس های بين المللی، ايجاد  -يکند (، دفتر قطرنيز جلسات شان را داير م
نهادی که اکثريت قاطع اعضای آن را بنيادگراهای معلوم الحال متحجرتشکيل ميدهد  بنام 

شورای عالی صلح، تبليغات رسانه ای همچو مذاکره و مصالحه و معامله با طالبان و 
لولهايی است که برای ادامه ی تحقق حقانی حزب اسالمی،  همه و همه جزئياتی از مع

علت ها)بازی بزرگ يا اهداف استراتيژيکی(، برای فريب اذهان جامعه ی جهانی به پيش 
همه ی اين راز های پنهان را از مردم ميپوشاند. هرگاه حامد  -برده ميشود. کرزی پادشاه

يی را متقبل کرزی با اين برنامه های خارجی ها و روند بازی شان وظايف و مکلفيت ها
نميشد، ابدن در دور دوم انتخابات " ارچند با جعليات  و رسوايی به پايان يافت و حتا جان 
کری نيز از دخالت خود درين راستا صريحن ياد دهانی کرده است" به پيروزی مجدد دست 
نمييافت. يکی از ده ها نمونه بازی به قدرت رسانيدن آقای کرزی، اغماض و فريب جنرال 

م توسط ترکيه بود که بارای حدود يک مليونی از هواخواهان خود کرزی را به دوست
پيروزی قاطع رسانيد.  پس بايد گفت همه ايجاد سروصدا ها و چانه زنی ها تا کنون 
نيرنگ و گول زدن مردم بوده است. البته کشمکش های اخير کرزی در لحظات اخير 

وی بوده که چيز ديگری نميتواند تعبير  زمامداری بازهم به خاطر منافع شخصی و گروپی
 شود. 

ما ديديم که برای مدعوين ترور، جنايت و ويرانگری، دفتری در قطر گشايش يافت، اين 
اگر امروز جناب قوی را از تروريزم ثابت ميسازد. خود حمايت بيدريغ بين المللی و منط

يا ترکيه و ياهم سعودی کرزی در برابر پروسه قطر قرار گرفت، فردا خود، شايد امارات 
 را برای مقر برادران طالب خود برگزيند.

 
سوال : پارلمان ) ولسي جرگه ( مصروف زدوبندها وروزگذرانيهاي معيني است 

وکارکردهاي ضعيف وسودجويانه اعضاي قوايي مقنينه به وضاحت به چشم ميخورد 
 رد؟. افي درعقب اين عملکردوجودداوازديدگاه جناب شما چه دستها واهد



 
پاسخ : چنين به نظر ميرسد که استخبارات  منطقوی و بين المللی در پارلمان کشوربا 

سرمايه گذاری های کالن و نيرومندی، نفوذ قابل توجهی دارند. چونانيکه ميدانيد،بيشترين 
اعضای پارلمان را افراد کمسواد و بيسواد و مال های متعصب و متحجر تشکيل داده است 

سياسی نيرومندی را دارا اند) همه با پشتيبانی استخباراتی(.  -های اقتصادی که  پشتوانه 
در دوراول انتخاباب پارلمانی تعدادی از تحصيل کرده ها و روشنفکرانی که رای اصلی و 

واقعی مردم را حاصل نموده بودند، در دور دوم نتوانستند به پارلمان راه يابند. زيرا منابع 
گری نداشتند.  در عوض چهره هايی آشنا و نا آشنايی  به ويژه با تمويل کننده  و حمايت

ريش و پشم، لنگی و پکول، کرسی های پارلمان را در اختيار درآوردند. فکر ميکنيد که 
اين واقعی و يا تصادفی بوده باشد؟ واقعيت گپ هااين بوده است که به امر باداران، 

جناب حامد کرزی بمثابه سمبول   گماشتگان جابجا شده و اصال کاله و چپن پوشی
وطنفروشی، فساد اداری و رشد کشت ترياک و توليد و توريد مواد مخدر، انفجار و 

همه هموطنان بخاطر دارند که چندين بار،  اری و فقر و گرسنگی تلقی ميشود. انتحار، بيک
تغيير طی يک شب، نيرو های نامرئی توانستند آرای مجلس نماينگان را به سود خويش 

 دهند.
در مورد مجلس سنا؛ مجلس سنايی که رييس آن يک باديگارد عادی ی يک قوماندان  

ا مردم ما ميتوانند جهادی بوده است، پس ازين سنای شخصی حامد کرزی چه توقعاتی ر
 داشته باشند؟

 
 سوال: افغانستان  کشوری محروم ودرگيرستيزهای نژادی و قومی و زبانی و فرهنگی و

مع کاريهای قدرتهای جهانی و تحريکات توطئه آميز منفعت طلبان منطقه يي قربانی ط
 گرديده است ، راه بيرون رفت ازين مشکل راچگونه ارزيابي مينمايد؟

پاسخ: اينکه بحران و پرابلم های کشور) فساد اداری، مواد مخدر، بيکاری، انتحار و 
اند، بنا" برای همه پرسش ها  انفجار؛ تجاوز همسايه ها( دارای يک ريشه و بن جايگاه

 . يک پاسخ وجود دارد. حکومت چشم و گوش بگشايد و با جنايتکاران همرايی نکند
 

افغانستان چه نقشي خواهند سوال: نيروهاي ملي ودموکراتيک درآينده سياسي ونظامي 
 داشت؟.

 
آستانه را در ذهنم تداعی کرد. در   4891پاسخ: اين پرسش شما خاطره ی اخير سالهای 

 11ی خروج نيرو های اتحاد شوروی از افغانستان، دريکی از روز ها، "نوکريوال" 
ساعت، به ويژه شبهنگام، هرگاه مشکلی در  11ساعته در وزارت خارجه بودم. درجريان 

سفارتهای کشور های خارجی مقيم کابل، و يا هر حادثه ای غير مترقبه، مربوط به وزارت 
پيوست، نوکريوال موظف وظيفه داشت که بايست به  رفع همه امور خارجه به وقوع مي



مشکالت ميپرداخت. فکر ميکنم در هر سه ماه يک ديپلومات وزارت خارجه بصورت 
 دورانی موظف به سپری کردن اين وظيفه بود.

 
در همان آستانه ی بيرون شدن قطعات لشکری شوروی سابق،  بحث ها و کنکاشها و  

چون و چرا ها   در مورد دفاع مستقالنه، دوام و يا سقوط رژيم دوکتور نجيب اله، 
توانمندی مجاهدين و نقش پاکستان و ايران، مورال رزمی سربازان لشکری و امنيتی يک 

دند که راديو های غربی بيشتر از پيش با تمطراق سری از دغدغه ها و سرو صداهايی بو
 به آن ميپرداختند، همه جا گرم و گرم بود.

 
بلی...محل نوکريوالی در منزل اول قصر مرمر که اتاق متذکره از سه جانب با شيشه  

احاطه شده بود قرار داشت. حوالی ساعت يازده ی پيش از چاشت بود... شادروان 
مالقاتس با آقای عبدالوکيل وزير امور خارجه داشتند، داخل  فدامحمد دهنشين که  قرار

منزل اول شدند. وقتی ما با هم ديديم، يکديگر را در آغوش کشيديم. ما بعد از ساليان 
متوالی باهم مالقی شده بوديم. در صنف هشت مکتب بودم که آن مرحومی من را به حزب 

پيگير معرفی داشتند که ايشان در رشد و جذب و تنظيم کرده به استاد گران ارج سيد اکرام 
غنا بخشی انديشوی و فکری مان بينهايت سختکوش بودند. اما آن شاد روان، آنگاه به 
جای يک شاگرد صنف هشت مکتب، شخصی را بعد از ساليانی در برابرش مييافت که 

دو  ايشان از من دعوت بعمل آوردند تا لی داشت و ديپلومات خوانده ميشد.تحصيالت عا
 روز بعد که مصادف بود با روز  جمعه، در خانه ی ايشان با هم ببينيم. من هم قبول کردم.
وقتی به خانه ی ايشان رفتم. آن روز ايشان را سخت نگران و مشوش يافتم. باز هم در 
محضر خانم خويش مستوره جان با دلهره و نگرانی از من پرسيدند که، همه چيز تمام 

اما من که   چه بايد کرد؟ شما چه فکر ميکنيد؟حزبی بايد ساخت؟ است. آيا سر از نو 
تصور نميکردم که روزی استاد خود را چنين بيچاره و با دلهره و درمانده و نااميد دريابم، 
تذکر دادم که: هرگاه حزب همچو يک مشت آهنين متحدانه عمل کند، تمام کشور های غرب 

به مصاف و جنگ در برابر مردم مانان قرار  با نوکران شرقميانه و جنوب آسيايی شان
 گيرند، بازهم پيروزی از آن مردم  ماست.

امروز هم اگر  به قول شما نيرو های مترقی نجنبند، نه ايستند و نيروی متشکل و بزرگی   
را با برنامه ی نجات ميهن ايجاد نکنند، اصلن آينده ای نخواهند داشت، اگر آينده ای داشته 

آينده سياه و تار و اضمحالل آنان است و بس. به قول شاد روان ببرک  باشند، همان
 کارمل:

 " به نزديکی سحر ايمان بياور، 
 فقط ايمان بياور وباور کن به سحر 
 درآن صورت هيچ دستی، راه فردای ترا مسدود نخواهد کرد". 

 



دربسيج  دوديسوال : آيا احزاب سياسي که درسالهاي اخيرسربيرون نموده اند تاچه ح
 مردم موفق بوده اند؟

 
پاسخ: طوريکه من آگاهی دارم، بيشتر از صد حزب راجستر شده وجود دارد. اما بيشترين 

تا کنون چندان  "فصلِی" اند  و جايگاه توده ای در بين مردم ندارند و  موثريت آن 
 محسوس نبوده است.

 
 کنوني نقش مثبتي بازي کنند؟.شنج سوال : به نظرشماچه نهادهاي ميتوانند دراوضاع مت

امش پاسخ : کليه نهاد های مترقی، و مردمی ايکه  واقعن طرفدار تامين صلح و ثبات،  آر
 و همزيستی مسالمت آميز اند. 

 
سوال: انتخابات درراه است خواستيم نظرشمارابدانيم که آيا انتخابات آزاد وملي 

 شد؟  درکشوربرگزارخواهد
 

پاسخ : آرزوی جناب رئيس جمهور اينست که بازهم در قدرت باقی بماند. تحقق اين 
آرزومندی دران صورت ميسر است که اوضاع روز تا روز بوسيله گروهک های 

تروريستی ی بنام طالبان متشنج شده و مردم به ستوه برسد و عمليات تروريستی و بد 
اس ای پاکستان به سهولت ميتواند عملی امنيتی گسترش يابد. که اين اهداف به کمک ای 

گردد.شما آگاهی داريد که ترور های اعضای کميسيون انتخابات آغاز گرديده است. و بدون 
شک اين ترور ها ادامه مييابد. ممکن ادامه ی ترور ها جز برنامه ی باشد که باييست  

ی اضطراری را  حامد کرزی) که به نظر ميرسد، ازين برنامه آگاهی دارند( لويه جرگه
دعوت نموده و خود را در جايگاه مطمع نظر برای بار سوم ابقا نمايد. اين نکته ايست که 

من بيشتر از دو سال پيش در يکی از مقاالتم رقم زده بودم. اما اميدواريم که متبحرين 
سياسی، نهاد های مدنی ، جوانان پيشتاز و زنان رزمنده و وطنپرستان هوشيار کشور 

سال اخير با اين خواب و خيال جناب حامد کرزی زير و  41د تا دست آورد های نگذارن
زبر شود. با تمام نيرو و اهتمام در جهت زمينه سازی و راه اندازی انتخابات باييست 

 کوشيد.
 در هر صورت، زمان به اين پرسش پاسخ دقيق ارايه ميکند. 

 
 زماني چگونه ارزيابي مينمائيد؟. پرسش : اوضاع فرهنگي کشور را درين مقطع

 
پاسخ : متاسفانه بسان  ساختار فزيکی شتر، کژ و معوج، به ياری ميديای مزدور) بيش از 

قبيلوی اسالم  -تلويزيون و ده ها راديو(، به گستره تحجر و بنيادگرايِی ی جهادی 11
غانستان که آخوندی مبدل شده است، در راستای غارتگری و سيه روزی مردم اف -آبادی 

 صد ها سند و مدرک در زمينه وجود دارد.



 
 نگيان درداخل وخارج ازکشورچيست ؟پرسش : توقع شما ازروشنفکران وفره

پاسخ : وحدت تمامی نيرو های ميهن دوست، نويسندگان متبحر و دانشمندان چيز فهم، 
پرافتخار،  وطنپرستان و روحانيون با عقالنيت اسالمی  و سران قبايل وطنپرست، جوانان

زنان رنجور، و  کوتاه و مختصر همه نهاد ها و سازمانهای ی که واقعن برای نجات اين 
ودال وطن می انديشند حتمی و ضروری پنداشته ميشود. تا نگذارند که افغانستان در گ

 سياهی و تيرگی سقوط نمايد. 
 

درپرسش وپاسخ مطرح  چه گفتني هاي ناگفته داريد که، پرسش : به عنوان کالم اخير
 نگرديده است؟

 
پاسخ : برداشت و تصورم چنين است که ما درين پرسش و پاسخ  به يک سلسله معلول  

هايی اساسی پرداخته ايم که مردم مان درد و رنج و بدبختی ها ی شانرا ازان ميچشند،. 
ريافت و  به بلی در همين رديفی که روی معلول ها تماس گرفتيم، ميتوان ده ها معلول را د

برر سی گرفت. بلی اين همه  معلول هائيست صريح، روشن و آفتابی که حتی يک دهقان 
بيسواد کشور ازان آگاهی دارد. اکثريت قاطع سياسيون، نويسندگان و  نخبگان کشور و 

حتا رسانه های غربی بخصوص در پنج سال اخير پيوسته  دران پيچيده اند وآن را مشغله 
قرار داده اند و خود را  تا هنوز که هنوز است، ناخود آگاه و يا  ی نوشتاری خويش

 به آن ميپيچانند. تا به علت ها. هدفمندانه
 
معلولهای مذکور به نوبه خود علت بوده و اجزای متشکله بروز بن بستهای جاری در  

کشور اند و بررسی آنها برای رد يابی علت ها  و عوامل اساسی بحران جاری در کشور 
ا را کمک مينمايد. البته علت و انگيزهء اصلی بحران بازهم ريشه در خارج از کشور م

 ر به آن تماس ميگيريم:دارد و برای تحقق اهداف زير ميباشد که بسيار فشرده و مختص
تانيوم، تي -موجوديت منابع بزرگ زير زمينی نفت، گاز، طال، يورانيم،ليتيوم  -(1)

 آهن،مس...وغيره در منطقه
، طوريکه  1111تشويش ونگرانی از رشد و انکشاف کشورچين وهند تا سال  -(2)

پيشبينی شده است، اين دو کشور با رشد سريع اقتصادی و باداشتن بزرگترين پوتانسيل 
 -نيروی های مولده اقتصادی، قرار خواهند بود به حيث سوپر پاوراول و دوم اقتصادی

 .نظامی جهانی عرض وجود نمايند
رشد اقتصادی حاکميت سرکش  جمهوری اسالمی ايران؛ اين کشورنفتخيز در برابر   -(3)

 .غرب در تقابل قرار دارد. عدم کنار آمدن آن با سردمدارن پطرودالر
تحکيم و رشد ديناميک کشورهای عضو کنفرانس شانگهای و توسعه ی نفوذ ايشان  -(4)

 .در منطقه و جهان



ط گرايی اسالمی بمثابه ابزار سياسی برای رسيدن به استفاده از تروريزم و افرا -(5) 
 .اهداف استراتيژيک اقتصادی

 تازی در رهبری ) هژمونی ( جهانی تإمين ادامه يکه -(6)
 کالفه ی اين همه بن بستها چيست؟:نقش اين همه اهداف پنهانی در ايجاد 

ستان به به صورت تدريجی حاکميت افغان 1141چنين به نظر ميرسد که بعد از سال 
نيروهای بنيادگرای وهابی يا فرانگشتاين طالبان سپرده شود و تجاربی که قباٍل در 

عربستان سعودی با  ازدواج شيطانی جريان مذهبی وهابی  و شمشير و تخت و تاج آل 
سعود به سود غارتگران انگليسی و سپس امريکايی و اسرائيلی انجام شده در اين 

 خبری نيز تکرار گردد.سياهچاله جهل و از دنيا بی 
به وضوح مشاهده ميشود که اجينتوری های جاسوسی و تحليلگران نظامی و سياسی و 

پنداشته اند که افغانستان به شمول مناطق قبايلی دو طرفه « جامعهء جهانی»روانی 
ديورند در همان شرايط تحجر و تشتت و بی دانشی و بی سياستی عربستان سعودی وقت 

ين پروژه سياه و شوم و شيطانی در آينده آن عملی بوده و بر عالوه اين قرار دارد و چن
نيروهای سياه که در هرحال افسار شان به دست قدرت های طاغوتی است خواهند توانست 

ساحه ی نفوذ خود را تا آسيای ميانه گسترش داده، در پرده ديندارنمايی و اسالمخواهی  
دون موانعی چندان بر منابع زير زمينی منطقه زراندوزان پطرودالر را به سهولت و ب

مسلط نمايند. آنگاه زمينه برای تغيير موافقتنامه های استراتيژيک، به پايگاهای نظامی 
 اشکال و موانعی مساعد خواهد شد. دايمی  بدون هيچگونه 

 ز معلول ها و علت ها عبارتند از:نتيجه گيری ا
و پيروز ميشوند و بازنده مردم افغانستان  نيروهای غرب در افغانستان به هدف رسيده

بودند ؛ استند و خواهند بود. و جناب حامد کرزی بصورت عام و تام در خدمت اجانب قرار 
دارند) نيروهای جامعه يبين المللی برای محو نير های بنيادگرا و تروريست بنام القاعده و 

وده اند، اما اين حامد کرزی طالبان  و مجازات حاميان شان به افغانستان لشکر کشی نم
است که آن ها را برادر خطاب کرده و عامه ی جهان را گيچ نموده که شايد کرزی بر حق 
باشد؟. اما سياسيون و مردم افغانستان همه بخوبی ميدانند که طالب پروژه انگريز است و 

 ال (.دستنشانده و پاپت معلوم الحلشکر نيابتی پاکستان؛ و حامد کرزی هم مزدور و 
 چه بايد کرد؟

مردم ما و به ويژه نيروی بالقوه بس بزرگ جوانان آن تجارب هنگفتی از ابر البراتوار 
کشور خود بدست دارند. تاريخ کشور مان طی سه قرن گذشته انباشته از توطئه های 

شيطانی متواتر دشمنان افغانستان است و به ويژه طی سه دهه ی اخير اين همه توطئه ها 
ه ها و تجارب ازآنها آفتابی شده است. نيات شوم دشمنان افغانستان واستعمار نو با و تخطئ

دست نشاندگی و زد و بند های مافيايی با ستمساالران و قلدوران و اربابان زور و زر قديم 
مالهای متحجر و يا مامور و مزدور ، زن ستيز،  د کامال آشکار و بر مال شده است.و جدي

ها و دسته بندی های نامنهاد « شورا»خوار و بيسواد که در چوکات فرهنگ ستيز ، مفت
اسالمی و منبر های مساجد بوسيله عمال خارجی جا داده شده اند، با فتوا های ضد اسالمی 



دهه اکنون رسوای  و ضد بشری و شرارت انگيزی های خونبار و ويرانگرانه طئ سه
 جهان گشته اند.

و بين المللی اکنون بيحد زنگ زده شده  که کليه اقشار  اين  ابزار ارتجاع سياه منطقوی
ديموکرات، ترقيخواه، عدالت پسند، زنان دردمند و جان به لب رسيده و جوانان  نو انديش 

و پيشتاز کشور مان به ماهيت ضد اسالمی و ضد مردمی آنان پی برده اند؛ لذا هيچکسی 
انکشتاين های معلوم الحال ساخته و از آنان نميخواهند که با تروريستان، وحشيان و فر

 ی ها مذاکره و مصالحه صورت گيرد.پرداخته خارج
مرکز تروريزم که جامعه جهانی ادعايش را دارد مشخص شده است و آن در پاکستان است 
ولی غربی های قدرت دار که در خلق اين آفت مسئول و مقصر بوده و ازهمه کان و کيف 

اکارانه خود را در افغانستان مصروف ساخته و به چشم آن آگاهی صد درصد دارند ؛ ري
 مردمان خود و جهانيان خاک می پاشند و بر شعور آنان اهانت روا ميدارند.

کشور پاکستان که به مرکز تروريزم جهانی تبديل شده است،  طبق آخرين بررسی ها 
ار ميکند، سومين کشور در جهان است که بيشترين سالح های مرگبار را خريداری و انب
رد ها دالر از ولی بازهم مورد عنايت و الطاف بی پايان غربی ها قرار گرفته و ساالنه مليا

 غرب حصول مينمايد.
در حاليکه طبق اظهارات متعدد و متکثر مطبوعات و سياسيون حتی دست اول غرب ؛ 

يت مستقيم نظاميان پاکستان از طالبان و تروريستان القاعده و شاخه های مشابه آنها  حما
 و تقريباً تمام کارشان همين است.مينمايند 

ما همه شاهد دگرگونی ها در کشور های شرق ميانه بوديم. فقط جوانان بودند که در 
پيشاپيش مردم قرار گرفته و آنها  را به شور آوردند و تحوالت بزرگی را در کشور های 

ده است و چرا؟ به بحث جداگانه ی شان پديد آوردند. اينکه پيامد چنين تحوالت به کجا رسي
 فرصت مساعد به آن خواهم پرداخت. وسيع نياز است که در

فقط ميخواهم بگويم جوانان بودند که نقش آفرينی کردند و سيستم های ديکتاتوری ريشه 
ما در کشور خويش دار را که زوال ناپذير ادعا و تبليغ ميشدند سر نگون ساختند. 

هيم. ما فقط صلح، دموکراسی، اصالحات متضمن عدالت ، ترقی سرنگونی رژيم را نميخوا
و تعالی و بسان ساير کشور ها زندگی آبرومند ميخواهيم. ما حاکميت نيرومند ملی 

ميخواهيم. ما  خواهان دفاع از تماميت ارضی کشور خود ميباشيم. ما ميخواهيم که دگر 
جنايتکاران طالب مکاتب را کسی مانع رفتن کودکان ما به مکاتب نشوند. نميخواهيم 

بسوزانند. و قران شريف های آن را در آتش خاکستر نمايند. ما نميتوانيم شاهدان 
سنگسار، و يا سربريدن و بينی بريدن مردم خود باشيم. ما نميخواهيم شاهد محو و تخريب 

آثار باستانی ايکه معرف تاريخ و فرهنگ چند هزار ساله ی مردم و کشور مان ميباشد) 
و...(، باشيم. ما حاکميت قانون ميخواهيم. ما طی بيست سال  مانند تنديس های باميان

فيصد اطفال کشور ما از رفتن به مکتب  71دونسل کشور را قربانی داده ايم. هنوز هم 
سال تمام نتوانستند  11محروم اند.. مدعيان اعتالی دموکراسی و ترقی و تعالی کشور طی 

 خود مسئول قربان شدن اين دونسل اند.با هم متشکل گردند که 



اين خود مانند جفای بزرگ و حتا چون خيانت آشکار در برگپاره های تاريخ مبارزات 
بيائيد همه در يک تشکل منسجم  مترقی و روشنگری رقم خواهد خورد.نهضت های 

غ از دموکراتيک و ترقيخواهانه بخاطر تامين صلح پايدار، ديموکراسی، ترقی و آينده ی فار
 جنگ و خونريزی بسيج شويم!!!

 
آيا دراين شرايط دشوار و بن بست های در هم پيچيده ؛ مردم افغانستان ميتوانند به 

 شکستاندن طلسم شوم و پليد حاميان جنگ که بوسيله ی پاکستان تعميل ميگردد فايق آيند؟
از دنيا که باشند؛  البته اين بستگی دارد به خود آمدن ملت و مردم ما. در هرکجايی بلی !!!

 –ميتوانند رسالت تاريخی خويشرا درين مرحله حساس و سرنوشت ساز؛  با دلسوزی 
مردم و نسل آيندهء افغانستان به وجه احسن ايفا نمايند تا با براندازی اين  -عشق به وطن

نيات بازيگران سرمست در اهداف غير انسانی شان بازی را به نفع خويش تغيير داده و به 
 .روزی راهبردی و استراتيژيک نايل آيندپي

 آن رسالت تاريخی چه خواهد بود؟
فرصت سيززدهمين سالگرد فيصلهء شورای امنيت سازمان ملل متحد ) شايد آخرين 

فرصت طاليی خواهد بود( در باره مداخلهء نظامی جهانی در افغانستان و اين فرصت را 
 .باييست بسيار جدی گرفت

تبليغاتی وسيع و گسترده  –ه  سازماندهی يک کامپاين بزرگ تعرضی از همين حاال بايد ب
کشور های اسالمی و همسايه گان …در سر تاسر کشور های غربی، امريکا، آستراليا 

ت و اذهان افغانستان ، مرکز و واليات افغانستان بخاطر تحت فشار قرار دادن شورای امني
 عامه ی جهان آغاز کرد.

احزاب مترقی، اتحاديه های کارگری و مماثل آن،شورا ها و انجمن های اجتماعی و 
حقوق بشر و ضد جنگ به اين  –فرهنگی، سازمانهای زنان، نهاد های دفاع از دموکراسی 

کمپاين جلب و کشانيده شوند که يخن شورای امنيت را بگيرند تا دهه  تصويبات خود را 
ميم جدی قاطع و اجرايی در مورد پاکستان و آی اس آی باز انديشی کند  و آنرا به تص

ما بايد در وسيعترين مقياس و با تمام نيروی خرد و وجدان آگاه بشری و   توسعه دهند!!!
مردمان و ملت هايی که در افغانستان خون فرزندان شان بيهوده ريخته ميشود و مسير 

به جهت بازی های کثيف انحراف دارد اهداف به آنها القا شده کامالً دروغين و فريبکارانه 
؛ اين حلقه زنجير را متحدانه  با فرياد بلند و هرچه زود تر  با همه  ابتکار و جديت تام  

وقيحان پاکستان امروز گفته اند که گويا کس حق ندارد به امور داخلی يا   به شور آوريم!
ت اجرا نمايد  . يعنی درون مرز هايش تعرض کند و در خاک آن برضد تروريست ها عمليا

تنها و تنها ملت افغانستان است که برای  اهداف پاکستان بايد مجازات شود ؛ هم جور 
تروريزم صادره از پاکستان را بکشد وهم گوشت دهن توپ مبارزه عليه تروريزم 

 باشد!!!؟؟؟
 ت؟آيا تنها پاکستان حق دارد که هرچه خواست بکند, مگر کلوخ انداز را پاداش سنگ نيس



خوشبختانه در قطعنامه های شورای امنيت در مورد افغانستان که در باال ازان  تذکر رفت 
، مجازات گروپ های تروريستی و کشور های حامی تروريزم صراحت دارد که در بازبينی 

هرگاه  زات  در مورد پاکستان عملی گردد.سالگرد اين قطعنامه ها، ديگر بايد قطعاً اين مجا
ين کامپاين را با چگونگی ايکه در باال از آن تذکر رفت، راه بياندازيم ؛ ما بتوانيم ا

 همچنانکه حق با ماست ؛ برد اساسی و استراتيژيک نيز  از آن ما خواهد بود.
از همه قلم بدستان، سياسيون و کليه وطنپرستان کشور احترامانه خواهشمندم که برای اين  

با عشق به وطن و مردم درد ديده ، “ و تاريخیمدنی  –فراخوان به يک کامپاين ملی ” 
همکاری و همياری فرموده ، بدون فوت وقت به کارزار وسيع تبليغاتی و روشنگرانه  

فعال شوند و قلم برداشته ،  عقل و انديشه شان  را درين راستا سمت و سو داده رسالت 
 د.ايمانی و وجدانی خويش را در برابر مردم و ميهن از خود نشان دهن

تا باشد در پی يک رونسانس و روشنگری گسترده هزاران و مليون ها تن بسيج شوند و 
مستقيماً شورای امنيت ، سازمان ملل متحد و وجدان عمومی بشريت را برای اين آرمان 

د چلينج کاری و مؤ ثر بزرگ و يگانه برای نجات ما و وطن ما و خير و فالح بشريت مور
و  آرزو  و خواست  يک ملت داغان  و مظلوم  که سرنوشتش  شعارهای عمل  قرار دهند!

 رنوشت تمام بشريت گره خورده است:با س

 
همه آنچه طی سه دههء اخير؛ بر افغانستان روا داشته شده ؛ توسط مصوبات شورای 

 جامهء قانونيت پوشانيده شده است!امنيت ملل متحد 
ما از آنجا ه ی ماقبل ؛ نمی پردازيم ؛ امعذالک در حال حاضر به قضايای بيحد بغرنج دو ده

 که در يک دهه ی اخير:



ليه تروريزم مصوبات شورای امنيت ؛ يگانه دستاويز حقوقی نيرو های ائتالف جهانی ع
 است!

ما از شورای امنيت ميخواهيم عمل ائتالفٰ ، نهاد های ملل متحد و کشور های عضو آن  -
 ا در قبال اين مصوبات تفتيش کند!ر
رای امنيت مکلفيت قانونی دارد که بر چگونگی مبارزه عليه تهديد های تروريستی بر شو -

يگر استفاده امنيت جهانيان رسيده گی و مشت های آنانی را که از اين مبارزه به اهداف د
 ميبرند ؛ باز نمايد!

کدام  شورای امنيت بايد به جهانيان روشن نمايد که آيا ائتالف مبارزه عليه تروريزم ؛ تا -
حدود  در راستای مصوباتش عمل کرده است ؛ طی يک دهه چه مقدار از اين اهداف 

 شد ؟؟!متحقق شده و علل ناکامی ها واقعاً چه ها ميبا
تدوين و استخراج اين شعار ها ؛ با توجه حتی االمکان دقيق بر موازين حقوق و 

نيع سازمان ملل متحد و ديپلوماسی بين المللی و با احترام کامل و بائيسته به مقام م
خصوصاً شورای امنيت آن در جهان کنونی ؛ با توجه و تعمق ويژه و پراگماتيک بر منافع 
و مصالح عليای حال و آينده افغانستان ؛ منطقه و مجموع جهان بشری توسط گروهی از 

غرور  فرزندان آگاه و صاحب احساس مسئوليت آب و خاک و مردمان شرافتمند و پر
 ن صورت گرفته است.افغانستا

لذا اينجانب ؛ نويسنده و طراح يگانهء آنها نبوده ولی بخت آنرا دارم که آنها را تقديم 
هموطنان عزيز و جهانيان نمايم . تصور ميکنم که اين مجموعه شعار ها که عمل متقاضی 

فداکارانه و هوشيارانه را از همهء ما می طلبد ؛ تمامی مجموعه جنبش های مدنی، 
ی، دموکرات و وطندوست افغانستان را در معرض آزمون بزرگی قرار ميدهد و هم مترق

به مؤسسهء ملل متحد و حاميان ملل متحد وپاسداران  مقام و منزلت آن در جهان را 
 چالشی سنگين رو برو ميگرداند.

 ازدهمين سال مصوبات شورای امنيت:شعار های مردم افغانستان در ي
ير؛ بر افغانستان روا داشته شده ؛ توسط مصوبات شورای همه آنچه طی سه دههء اخ

مصوبات شورای امنيت ؛ يگانه   امنيت ملل متحد جامهء قانونيت پوشانيده شده است!
 ائتالف جهانی عليه تروريزم است! دستاويز حقوقی نيرو های

 حل سياسی وصلح آميز مناقشات منطقوی ميان افغانستان، همسايه گان  وجهان مستلزم -
آنست که سازمان ملل متحد وشورای امنيت آن ارزشهای مندرج در اعالميه ها ومصوبات 

خويش را  از ديدگاه اصل تساوی ملل وحقانيت قضايا بنگرد، نه برمبنای معيار های 
 جانبدارانه وبرخورد های سياسی ومصلحتی قدرتها و دول معين!

 
های ملل متحد و کشور های عضو آن ما از شورای امنيت ميخواهيم عمل ائتالف، نهاد  -
 ا در قبال اين مصوبات تفتيش کند!ر



شورای امنيت مکلفيت قانونی دارد که بر چگونگی مبارزه عليه تهديد های تروريستی بر  -
يگر استفاده امنيت جهانيان رسيده گی و مشت های آنانی را که از اين مبارزه به اهداف د

 ميبرند ؛ باز نمايد!
يت بايد به جهانيان روشن نمايد که آيا ائتالف مبارزه عليه تروريزم ؛ تا کدام شورای امن -

حدود  در راستای مصوباتش عمل کرده است ؛ طی يک دهه چه مقدار از اين اهداف 
 کامی ها واقعاً چه ها ميباشد ؟؟!متحقق شده و علل نا

يد به تعريف دقيقی از شورای امنيت ؛ در اثر تحقيقات از کان  وکيف جريانات يک دهه با -
 د که جهان به سختی محتاج آن است.تروريزم و جبها يمبارزه عليه تروريزم برس

بدون باز نگری در مصوبات شورای امنيت ، تامين صلح در کشور ما و پيشرفت در  -
 ه عليه تروريزم ميسر نخواهد بود.مبارز

اند. زمان آن فرارسيده تا  مراکز و پايگاه های تروريستان در پاکستان شناسايی شده  -
 اقدامات عملی را روی دست گيرد!  شورای امنيت ملل متحد برای  محو آنها

ملت افغانستان تنها  بخاطر معامالت و مدارا های حلقات ائتالف بين المللی در برابر    -
  پاکستان ؛ قربانی می گردد!

جايگاه اصلی زم بايد در کشتار مردم بيگناه افغانستان بس است! جنگ عليه تروري  -
 تروريزم منتفل گردد!

 بين المللی را بر تروريستان در خاک خود نميدهد، حامی« حق تعرض»کشوری که  -
 تروريزم است و بايد مجازات شود!

سياسی، اقتصادی و نظامی بر حاميان  -های ديپلوماتيکی شورای امنيت توسط  فشار  -
 و منطقه تامين کند و تحکيم بخشد.تروريزم، ميتواند صلح و ثبات دايمی را در افغانستان 

کز تروريستی در خاک را به مرا« حق تعرض»از شورای امنيت بپرسيم، چرا پاکستان   -
 خود نميدهد؟

ايد شورای امنيت  و وجدان بشريت را بيدار ساخته، با تظاهرات مسالمت آميز نيرومند ب  -
 ورطه ی فالکت و تجزيه نجات دهيم!ملت و کشور خود را از 

به مجازات حاميان تروريزم ما از شورای امنيت ملل متحد ميخواهيم تا اقدام مستقيم   -
 نمايد!

. بايد فيصد  از اهالی ملکی به دست طالبان کشته شده اند 21حدود  1141در سال   -
 جانب  شورای امنيت  محکوم گردند.آنان چون جنايتکاران ضد بشری از 

مللی در با باز نگری در مصوبات ده سال قبل شورای امنيت ، گره کور بحران بين ال  -
 گشوده خواهد شد.« افپاک»

لی اشتراک فعال در کمپاين عدالت طلبی از شورای امنيت و وجدان بشريت ، وجيبه ی م  -
 ی هر فرد افغانستان است.و وطن

تغيير سرنوشت کشور، مستلزم  رستاخيز مدنی مسالمت آميز افغانها ، برای در خواست   -
 امات قانونی از شورای امنيت است.اقد



نيرو های نظامی جامعه ی جهانی  بايست در مناطق سوق الجيشی  بين دو کشور   -
 پاکستان جا بجا شوند. -فغانستان ا

ثابت شده است حامی تروريزم است، بايد از ليست متحدين مبارزه بر ضد  پاکستان که  -
 ل متحد به حالت تعليق قرار گيرد!تروريزم اخراج و عضويتش در مل

قابل تذکر ميدانم که برای استفاده ی موثر جوانان مهاجر ودور از ميهن، اين شعار ها به  
 زبان های متعدد برگردان شده است.

 انسوی شعار ها:متن انگليسی و فر
Slogans of the Afghan people on the occasion of the 10th 

anniversary of the adaption of UNSC Resolutions on 
Afghanistan 

Déclarations du peuple afghan à l’occasion du 10ème 
anniversaire de l’adoption des résolutions sur l’Afghanistan 

par l’UNSC (Conseil de Sécurité des Nations Unies) 
-   We request the UNSC to review and inspect the operations 

of the collation and UN bodies in Afghanistan. 
Nous demandons au UNSC d’examiner et de contrôler les 

opérations de la coalition et des organes des Nations Unies 
en Afghanistan. 

- The UNSC has a legal obligation to assist the situation of 
war on terror and to denounce all other criminal activities 

that is being justified under the banner of combating 
terrorism. 

L’UNSC a l’obligation légale de porter assistance en situation 
de guerre et de terreur et de dénoncer toute autre activité 

criminelle justifiée par le prétexte de combattre le terrorisme. 
-  The UNSC should declare the degree of effectiveness of 

the coalition operations and confirm that the operations are 
in full confirmation within the UNSC objectives. 

L’UNSC devrait se prononcer sur le degré d’efficacité des 
opérations de la coalition et confirmer que ces opérations 
sont en complète conformité avec les objectifs de l’UNSC. 

-The afghan people expect the UNSC to have justice and 
inspection regarding the operations. 

Le people afghan attend de l’UNSC qu’il fasse justice et 
enquête au sujet des opérations. 



-  Without a full review of the UNSC on bringing peace and 
stability and effectively combating terrorism will not be 

possible. 
Combattre effectivement le terrorisme ne sera pas possible 

sans un examen complet de l’UNSC en ce qui concerne le 
retour à la paix et la stabilité. 

-Terrorist bases and operational camps in Pakistan are well 
known. This is the time for UNSC to take a firm action in 

eliminating the bases & the camps. 
Les bases et camps opérationnels terroristes au Pakistan 
sont bien connus. Il est temps pour l’UNSC de prendre la 

décision ferme d’éliminer ces bases et ces camps. 
- The killing of afghan people is enough and the war against 

terrorism should be transferred and focused to its origin, 
Pakistan. 

Le massacre du peuple afghan suffit et la guerre contre le 
terrorisme devrait être transférée et recentrée vers son 

origine, le Pakistan. 
-The countries, who don’t acknowledge the right of pursuing 

the terrorists, should itself be announced as terrorist. 
Les pays qui ne reconnaissent pas le droit de poursuivre les 

terrorists devraient être déclarés comme étant terroristes 
eux-mêmes. 

- By implementing diplomatic political and economic 
pressure, The UNSC can establish peace and tranquility in 

the region. 
En établissant une politique diplomatique et une pression 

économique, l’UNSC peut rétablir la paix et la tranquilité 
dans la région. 

- Pakistan should be questioned on their engagement of 
pursuing the terrorist inside its territory? 

Le Pakistan devrait se poser des questions sur son 
engagement à poursuivre les terroristes sur son territoire. 

- We ask the UNSC to directly punish the supporter of 
terrorism. 



Nous demandons à l’UNSC de punir directement les 
partisans du terrorisme. 

- Approximately 75% of civilian population of Afghanistan 
was killed by Taliban in 2010. Therefor the Taliban should be 

condemned by UN as criminal gangs. 
Environ 75 % de la population civile afghane ont été tués par 
les Talibans en 2010. Ceux-ci devraient par conséquent être 

condamnés par les Nations Unies en tant que gangs 
criminels. 

- Only with reviewing the resolutions of the 10th year of 
adaption, the deadlock in AFPAK region can be revised. 

C’est uniquement en examinant les résolutions adoptées il y 
a 10 ans que l’impasse dans la région AFPAK (Afghanistan – 

Pakistan) pourra trouver une solution. 
-Participation in campaign for justice by reviewing the UNSC 

resolutions is the duty of any afghan patriot. 
La participation à la campagne pour la justice en examinant 

les résolutions de l’UNSC est le devoir de tout patriote 
afghan. 

- A drastic change in country`s situation would depend on 
the legal acts of UNSC. 

Le  changement drastique de la situation du pays dépend 
des actes légaux de l’UNSC. 

- International forces should be deployed across the border 
between the two countries. 

Les forces internationales devraient être déployées le long 
de la frontière entre les deux pays. 

-  Pakistan´s support of terrorism is no longer a question and 
therefore Pakistan should be registered in the list of states 

supporting terrorism 
Le soutien du Pakistan au terrorisme ne fait désormais plus 

de doute et par conséquent celui-ci devrait être enregistré 
sur la liste des états qui soutiennent le terrorisme. 

-  After a decade long of experience, the UNSC should give a 
specific definition of terrorism and anti-terrorism. 



Après une longue décennie d’expérience, l’UNSC devrait 
donner une définition spécifique du terrorisme et de l’anti-

terrorisme. 
-  A political and peaceful settlement on the regional conflict 
is only possible, if the UN related resolutions should be just 

full and unbiased.  
Une solution politique et pacifique pour le conflit régional est 
possible uniquement si les résolutions des Nations Unies qui 

y sont liées sont respectées et impartiales. 
-UN Security Council should declare Pakistan   a Terrorist 

Sponsered State. 
L’UNSC devrait considérer le Pakistan comme étant un état 

sponsorisé par le terrorisme. 
- The UN Security Council should diligently investegate way 

the Pakistan's leaders supporting Osama  and deceive the 
international community 

L’UNSC devrait enquêter diligemment sur la manière qu’ont 
les dirigeants du Pakistan de soutenir Osama et de décevoir 

ainsi la communauté internationale. 
.Pakistan is responsible for death of thausands of afghans 

due to supporting  of terrorist mellitia. 
Le Pakistan est responsable de la mort de milliers d’Afghans 

à cause de son soutien aux milices terroristes. 
 - Militant terrorists groups,  are the  Pakistan  Intelligence 

Service proxy groups. There centers should be elimenated 
by international forces. 

Les groupes de militants terroristes représentent les 
services secrets du Pakistan par procuration. Ces centres 

devraient être éliminés par les forces internationales. 
-It has been proved that Pakistan is directly responsible for 

decads long war   in Afghanistan and therefore  obligated to 
pay all indemnities  to  Afghanistan! 

Il a été prouvé que le Pakistan est responsable des longues 
décennies de guerre en Afghanistan et par conséquent il a 
pour obligation de payer des indemnités à l’Afghanistan ! 



 هالندی: متن
De Slogansvan het Afghaanse volk ter gelegenheid van de 

tiende verjaardag van de uitvoering van de resoluties van de 
VN- Veiligheidsraad over Afghanistan: 

- Het  Afghaanse volk heeft alleen ellende meegemaakt in 
laatste 10 jaar als resultaat van de resoluties van de – 

Veiligheidsraad. 
 - VN- Veiligheidsraadresoluties zijn de enige juridische 

documenten voor de Internationale coalitie in de strijd tegen 
terrorisme. 

 - Wij verzoeken de VN- Veiligheidsraad om de manier van 
optreden van de Coalitietroepen en VN- organisaties in 

Afghanistan te controleren en inspecteren. 
- De VN- Veiligheidsraad heeft een wettelijke verplichting om 

de aarde van terroristische bedreigingen te inspecteren en 
degenen die onder de naam van antiterrorisme foutieve 

doelen hebben, openbaren. 
- De VN-veiligheidsraad moet aan de wereld duidelijk maken, 

tot hoe ver is de internationale coalitie doeltreffend binnen 
de doelstellingen van de VN-veiligheidsraad  opgetreden in 

een decennium tijd en hoe zijn ze uitgevoerd en ook wat zijn 
de reële redenen van mislukkingen van de operaties. 

 - De VN-veiligheidsraad moet op basis van de tien afgelopen 
jaren een duidelijke interpretatie van het strijd tegen 

terrorisme geven aan de wereld. 
- Zonder een volledige herbeoordeling van VN- 

Veiligheidsraad resoluties over Afghanistan zal vrede in ons 
land niet komen en het strijd tegen het terrorisme niet 

lukken. 
 -Terroristisch centra en basissen in Pakistan zijn bekend. 

Het is tijd dat de VN-veiligheidsraad optreedt  tegen die 
centra. 

- De Afghaanse natie is slachtoffer geworden van de dealen 
en onderhandelingen van de internationale coalitie met 

Pakistan.   



- Het doden van Afghaanse mensen is genoeg en de oorlog 
tegen het terrorisme moet getransfereerd en gericht worden 

op zijn bron: terroristische basissen in Pakistan. 
- Een land dat geen toestemming geeft voor internationale 

“aanval” in zijn grond zal zelf als beschermer van het 
terrorisme verklaard en gestraft worden. 

 - Door de uitvoering van diplomatieke, politieke, militaire en 
economische druk op Pakistan, zal de VN-veiligheidsraad de 

vrede in Afghanistan en in de regio tot stand brengen. 
- We vragen de VN-veiligheidsraad: waaroom Pakistan geeft 

geen toestemming voor de  “aanval”op de terroristische 
centra in zijn grondgebied. 

- Met de deelname aan de vreedzame campagne zullen we de 
mensheid waker maken en ons land en onze natie van 

vernietiging en verdwijning te redden. 
- Wij vragen de VN-veiligheidsraad om de voorstander van 

terrorisme direct te straffen. 
 - In 2010 zijn ongeveer 75% van de burgerslachtoffers van 

Afghanistan gedood door Taliban. Daarvoor moet de Taliban 
worden veroordeeld door VN als criminele bendes. 

 - Alleen met de herziening van de VN- resoluties van de 
laatste 10 jaar in AFPAK, kan de vaste internationale 

crisisknoop worden opgelost. 
- Actieve deelname aan de rechtvaardigheidscompagnie over 

VN- Veiligheidsraadresoluties en openbaren van de realiteit 
aan de wereld, is onze nationale en patriottische verplichting 

van alle Afghanen . 
- Het bepalen van het lot van onze vaderland vergt een civiele 

opstand van de Afghanen, wat noodzakelijk is voor de 
wettelijke eisen aan de VN- Veiligheidsraad. 

- Internationale troepen moeten worden ingezet in het 
strategisch belangrijke grensgebied tussen de twee landen: 

Afghanistan en Pakistan. 



- Pakistan als bekende supporter van het terrorisme moet 
van de  antiterrorismelijst geschrapt en zijn lidmaatschap in 

VN geschorst worden. 
 متن آلمانی:

Die Probleme des afghanischen Volkes am 10. Jahrestag der 
Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereintennation 

Was in den vergangenen dreißig Jahren in Afghanistan 
gemacht worden ist, hat auf Bezug der Beschlüsse des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eine gesetzliche 
Basis gefunden(Unter den Deckmantel der Beschlüsse der 

Vereinten Nationen erlaubt worden)!  
Die Beschlüsse des Sicherheitsrates sind der einzige 

juristische Belege für die Internationalen Koalition 
(internationale Afghanistan Schutztruppe) gegen den 

Terrorismus! 
Wir fordern den Sicherheitsrat auf, die Vorgehen der 

Koalition, die Vertretungsbüros der Vereinten Nation und die 
Bündnisländer mit den Beschlüssen zu kontrollieren! 

Der Sicherheitsrat soll die Weltbevölkerung klären, dass die 
Internationale Koalition im Kampf gegen den Terrorismus in 

ihren Aktivitäten, die Beschlüsse berücksichtigt und 
durchgeführt hat. Was sind die Gründe des Misserfolges? 

Der Sicherheitsrat soll die Beschlüsse, die über das 
Jahrzehnt stattfanden, überprüfen. 

Das afghanische Volk will von Sicherheitsrat: Kontrolle, 
Rechtsruch und Gerechtigkeit. 

Ohne Überprüfung der Beschlüsse durch den Sicherheitsrat 
ist Fortschritt im Kampf gegen den Terrorismus nicht 

möglich! 
Basis und Eckpfeiler der Terrorismus sind in Pakistan 

festgestellt worden. Es ist die Zeit gekommen, dass der 
Sicherheitsrat der UN, für die Vernichtung dieser 

Einrichtungen praktische Schritte einleitet. 



Das afghanische Volk fällt den Geschäften und der 
bedeckten, unfairen“ Diplomatie“ zwischen der 

Internationalen Koalition und Pakistan, zum Opfer! 
Der Genozid der unschuldigen, und unbeteiligten 

Bevölkerung Afghanistans soll aufhören! 
Schauplatz des Kampfes des Terrorismus, soll nicht ein 

unbeteiligtes Land sein, sondern dieses in den der 
Terrorismus sesshaft ist und kein internationales „ Angriffs, 
Offensivrechrt“ gegen die Terroristen, in seinem Territorium 

gewährleistet, ist selbst Beschützer des Terrorismus und soll 
bestraft werden! 

Der Sicherheitsrat kann durch Ausübung eines 
diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Druck, über den „ Beschützter“ des 

Terrorismus, einen dauerhaften Frieden und Stabilität in 
Afghanistan und dessen Umgebung herstellen. 

Wir fragen den Sicherheitsrat, warum Pakistan „ das 
Angriffsrecht“ in seinem Territorium gegen terroristische 

Lagen und Basen nicht gibt? 
Unsere Forderungen an den Sicherheitsrat der Vereinten 

Nationen sind direkte Strafmassnahmen gegen den Hüter 
des Terrorismus zu veranlassen. 

Im Jahr 2010 sind ca 75% der Zivilbevölkerung von Seiten 
der Taliban getötet worden. Die Taliban, als Verbrecher 

sollen vom Sicherheitsrat verurteilt werden. 
Überprüfung der Beschlüsse des Sicherheitsrates, die vor 

zehn Jahren erfasst worden sind, lösen eine sehr 
komplizierte Angelegenheit der internationalen Krise in. 

Das gemeinsame Vorgehen für die Gerechtigkeit und das 
Gewinnen von Achtung von der Weltbevölkerung, ist eine 

national, -pupillarische Aufgabe jedes Einwohners in 
Afghanistan. 

Die Veränderung des Schicksals unseres Landes benötigt 
einen friedlichen und bürgerlichen (zivilisierte) Protest der 



Bevölkerung Afghanistans, um gesetzliche Schritte durch 
den Sicherheitsrat durchzusetzen. 

Die militärischen Einheiten des Internationalen Bündnisses 
sollen in strategischen Gebieten zwischen Afghanistan und 

Pakistan stationiert werden. 
Es ist bewiesen worden, dass Pakistan- Beschützer des 

Terrorismus ist, deswegen soll es von der Seite der 
Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus gestrichen 

werden und seine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 
kündigen. 

Mit friedlichen Massendemonstrationen soll der 
Sicherheitsrat und die Weltbevölkerung geweckt werden und 

damit unsere Nation vor der Katastrophe des Zerfalles zu 
retten. 

 متن دنمارکی:
Det afghanske folks sloganer, ønsker og forhåbninger i 

årsdagen for FN's Sikkerhedsråds -anledning af 10
beslutningstagen om Afghanistan 

- Vi anmoder FN's Sikkerhedsråd om at gennemgå og 
kontrollere driften af indsamlinger og FN-organer i 

Afghanistan. 
- FN's Sikkerhedsråd har en juridisk forpligtelse til at bistå 

koalitionen og den Afghanske regering i krigen mod terror, 
samt fordømme alle andre kriminelle aktiviteter som forgår 

under parolen ”bekæmpelse af terrorisme”. 
- FN's Sikkerhedsråd bør erklære om hvorvidt der er tale om 

et fremskridt i krigen og hvordan dette fremskridt skal 
forstås i grad af effektivitet. Militære operationer bør være 

godkendt og bekræftet af FN's Sikkerhedsråd således, at det 
er tilpasset under rammen af de internationale konventioner. 

- Det afghanske folk forventer, at FN's Sikkerhedsråd 
respekterer menneskerettighederne og påtager inspektion i 

forbindelse med militæroperationer. 



- Uden et vældigt fokus på FN's Sikkerhedsråds resolutioner, 
ville fred og fremskridt i kampen mod terror ikke være muligt 

i Afghanistan. 
- Trænings baser for terrorister og operationelle lejre i 

Pakistan er velkendte for omverden, nu er det på tide for FN's 
Sikkerhedsråd, at tage en beslutsom indsats i fjernelsen af 

baser og lejre. 
- Nu er det nok med drabet af de uskyldige afghanere, i 

stedet bør krigens fokus mod terror flyttes til dens 
oprindelige sted - Pakistan. 

- Lande, som ikke respekterer de internationale konventioner 
ved at huse og støtte terrorisme i sit eget jord bør fratage 

deres status som et fredeligt nation og bør presses med 
økonomiske og politiske sanktioner, da dette vil hjælpe med 

at få fred og ro i regionen. 
- Pakistan bør står til ansvar for sin politik i krigen mod 

terror, samt bør der undersøges om hvorvidt deres 
engagement for at forfølge terrorister inden for deres 

territorium er (var) effektivt. 
- Vi beder FN Sikkerhedsrådet om at ændre sin politik i 

forhold til lande som er direkte støtter af terrorisme. 
- Ca. 75 % af de dræbte i blandt de civile i Afghanistan, blev 

dræbt af Taliban i 2010. Hertil bør disse handlinger 
fordømmes af FN som forbrydelse, der begås imod 
civilbefolkning, hvilket er det eneste taber i krigen. 

- Kun med revision af Sikkerhedsrådets beslutninger, der er 
optaget for ti år siden, kan man forstå grunden til de fiaskoer 
som er opstået, dermed kan den fastlåste situation i AFPAK 

regionen blive revideret. 
- Deltagelse i kampagnen for retfærdighed ved at gennemgå 
FN's Sikkerhedsråds resolutioner er en pligt for enhver, der 

har respekt for menneskelivet og ønsker fred i regionen. 
- En drastisk ændring i landets situation vil afhænge af 

retsakter i FN’s Sikkerhedsråd. 



- De internationale styrker skal sættes ind over grænsen 
mellem de to lande nemlig – Afghanistan og Pakistan. 

- Pakistans støtte til terrorisme er ikke længere et spørgsmål, 
men et historisk faktum og derfor Pakistan bør registreres på 

listen over stater som støtter terrorismen. 
- Efter et årti lang erfaring, bør FN’s Sikkerhedsråd give en 

præcis definition af terrorisme og anti-terrorisme. 
- En politisk og fredelig løsning på regionalkonflikten er kun 

muligt, hvis FN resolutioner i tilknytning til regionen 
respekteres og praktiseres konstruktiv og objektiv måde. 
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