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!و انکشاف کرد حوادث در افغانستان چطور اَغاز   

, بی عالقه نبودندجنگ سرد  استعماری در سقوط دولت جمهوری سردار دمحم داود خان هردو قدرت 

که زیر بار قدرت پنداشتند میدکتاتور گرا وهردو قدرت سردار دمحم داود خان را شخصیت ملی  زیرا

 وی روابط داود خان با شور. میکند ادارهد و مستقالنه کشور خود را روهانی نمی وی وجهای منطق

بخرچ داده ازجانب شوروی و حامیان اش   یتالشهای . روز تا روز به سردی گرائیدهمین اصل روی 

در جلسات . داود خان را از راه شان بردارند د ولتخلق و پرچم را باهم متحد ساخت تا جناح  شد که

موضع گیری مرحوم میر اکبر خیبر نیز حضور داشت و با دایر میگردید بدین منظور که ی مشترک

مرامنامه درتصاحب قدرت سیاسی ازطریق کودتا کودتا را رد میکرد و استدالل میکرد که  ,سرسختانه

حزب را متعهد میسازد که تصاحب قدرت  ,مرامنامه و اساسنامه. و اهداف حزب ما شامل نیست

ن رد که احتمال اَ استدالل میکمزید براَن  .سیاسی را از طریق انتخابات و ارای مردم باید بدست اَورد

وجود دارد که ما قدرت سیاسی را از طریق کودتا بدست بگیریم اما قدرت سیاسی را حفظ کرده 

. در بین توده های مردم افغانستان از حمایت کافی برخوردار نیستتا هنوز نمیتوانیم زیرا حزب ما 

ی اَن جنازه مرحومی از فردا. سر انجام میر اکبر خیبررا ترور کردند و راه کودتا را باز کردند

دوستان و شهریان کابل در جوار سرک , مشایعت هزاران عضو حزبمکروریان برداشته شد و با 

خلق  رهبران هردو جناح ,بعد ازخاک سپاری و مراسم ترحیم. شهدای صالحین بخاک سپرده شد

را کشف خواهند کرد عاملین ترور متعهد شدند که  انقالبی شان  وپرچم در بیانه های تهدید اَمیز و

با فرا رسیدن  .لبه تیز این تهدیدات متوجه دولت دمحم داود خان بود.  خواهند گرفترا  ترور انتقامو

نیمه روز فردا  حفیظ اله امین که تا .رهبران خلق و پرچم دستگیر و باز داشت شدند ,در تاریکی شب

بعد از چند . ز خانه خود صادر کردکودتارا افرمان باز داشت نشده بود از فرصت استفاده کرد و 

به پیروزی و شب  درختم همان روزد را کرد ووکودتا کار خ .پولیس بازداشت گردید از جانب ساعت

این قتل  .مرحوم داود خان با اعضای فامیل و یاران اش درارگ ریاست جمهوری قتل عام شدند .رسید

 ! داشت قرارقدرت ها   و پنهانی پیچیدههداف ن اعقب اَ یا درو  غیر پالن شده بودوتصادفی  عام 

. خواهد سا ختبرمالء گذشت زمان و تاریخ حقایق را   

 ن ایستاده  عقب شانظامیان بعهده خواهند گرفت و حزب دراینطور فکر میشد که رهبری دولت را 

اله امین بی اعتمادی را بین  حفیظ  نابهنگام اما کودتای . خواهد شد و رهنمایی شان خواهد کرد

 بدستان خودقدرت را از نظامیان رهبری هردو جناح خلق و پرچم  متحدن دوجناح بوجود اَورد و 

در تقسیم چوکی های دولتی با هم در کشمکش  وتشکیل دولت و کابینه را رسمن اعالم کردند , گرفتند

اَهسته اهسته روابط شان تیره تر و اختالفات شان عمیق تر شده رفت که منجر به تصفیه ی  .افتادند

شان بحیث  دیگر زندانی و بعضی ,از وظایف شان برکنارها بعضی  .رهبران پرچم از دولت گردید

یا کشته و زندانی هم  در حزبملی گرا ,مخالفعضای یک عده ا سفراء در خارج گماشته شدند و

و یکدیگررا متهم به وابستگی به دو قدرت  براه انداختندء را علیه یکدیگر تبلیغات سوهم زمان . شدند

مطابق خواست مردم نظام دیگری را . را تخریب کردند  ا فغانستان نظام سنتی .جنگ سرد کردند

قدرت ابرانقالب و جهاد به حمایت دو جنگ نیابتی با شعار اَشتی ناپذیر. جای گزین ساخته نتوانستند

 ندکشته شدی نیابتی بیش از دو ملیون افغان در جنگها که  اوج گرفتشدت  با مادر کشور جنگ سرد

و افغانستان  به مخروبه تبدیل معلول و باردوش جامعه شدند , معیوب افغانملیون یک از  و بیش 



                         .            ادامه دارد شدت با در کشور ماکشتار ها جنگها وکه تا امروز گردید 

ستراتژیک افغان دوستی مؤسس روابط بنیاد گذار و اود خان که د سردار دمحم شوروی با مرحوم 

مزید . کرد خان معلق و قطع مرحوم دمحم داود دولتکرد و کمک های خود را به  هاجفابود شوروی 

به براَن در صدد اَن شد که دولت داودخان را تعویض نماید و بجای اَن حزب دموکراتیک خلق را 

به هدف نخورد و  شورویتیردر این راستا هم . قدرت برساند که کودتای انقالبی براه انداخته شد

 .ستندابتکارعمل را حفیظ اله امین بدست گرفت که دولت مردان شوروی وی را عنصرمشکوک میدان

رفت که میو اردو را از حامیان شوروی تصفیه و پاک کرده  دستگاه دولت, حفیظ اله امین حزب

شوروی در داخل افغانستان نیروی دیگری را نمی دید که دولت  .موجب نگرانی دولت شوروی گردید

گرفته صره محادر کابله افزایش میرفت و فشار مجاهدین هم رو ب. اده بتواندحفیظ اله امین را سقوط د

بخشد بهبود بپاکستان   حفیظ اله امین هم تالش داشت روابط دولت اش را با غرب از طریق. شده بود

 بهکه سفرش را به کابل  خارجه پاکستان به کابل بودوزیرمنتظر سفر .و شوروی را در حاشیه بکشاند

.ساخترا نا امید امین  حفیظ اله کهبه تعویق انداخت  یعلت نامعلوم  

را که ملیارد ها دالر در  افغانستان, خود وهمسایه جنوبی ستراتژیکشوروی نمیخواست دوست   

سرمایه به سالحهای پیشرفته و مجهز ساختن اردوی افغانستان  یاقتصادتقویت , خود کفایی, اّبادی

 به خاطرنا گز یر . از دست بدهد بودبرخوردار و از اهمیت ستراتژیک در منطقه  گذاری کرده بود

اردوی خود را به افغانستان اعزام کرد و در اولین مرحله دوست شوروی دولت سقوط از جلوگیری 

شوروی نقش اش را . اَورد وببرک کارمل را براریکه قدرت نصب کردحفیظ اله امین را از پا در 

ه روی همین دلیل در جنگ نیابتی افغانستان مستقیمن سهم گرفت کمیدید به زوال  درافغانستان رو

از داعیه  ازجانب دولت های اسالمی و غربی و سایر کشورها توبیخ گردید وهر کشور به نوبه خود

نیروهای مقاومت و مجاهدین حمایت کردند و کمکهای مالی و لوژستیکی فراوان شان را اعطاء کردند 

و نیروهای داوطلب ازسایر کشورها بخصوص کشورهای اسالمی در صف افغانها علیه عساکر 

.دفاع پرداختندجنگ ووی به شور  

مجاهدین افغانستان را در پاکستان به هفت  ازیگران کلیدی جنگ افغانستانبحامیان و

النی طودر افغانستان تنظیم و در ایران به هشت تنظیم منشعب ساختند تا روند جنگ 

جز شکست راه که د ر بماندرگیپای شوروی درباطالق جنگ افغانستان که شود تر

سرانجام این جنگ بزرگ نیابتی به تلفات دو ملیون  .کرده نتواند جستجودیگری را 

 منجر شوروی اردویشکست و  دولت ببرک کارمل سقوطوتخریب افغانستان , افغان

را بر قرار  فرارمجاهدین خارجی شکست شوروی حامیان پیروزی مجاهدین وبا   .گردید

 .باز سازی افغانستان طفره رفتندو اَبادی , ترجیح دادند واز حمایت دولت مجاهدین

با شکست . خارج میسازدافغانستان  شوروی هم رسمن اعالم کرد که عساکر خود را از

دکتور نجیب اله رهبری دولت  از افغانستان دولت ببرک کارمل و خروج عساکرشوروی

درعین زمان مشی . افغانستان را بعهده گرفت و برای دفاع مستقالنه کشورمتعهد گردید

ملی ای تشکیل دولت با پایه های وسیع صالحه ملی اش راهم اعالم نمود و زمینه را برم

با همکاری بیننسوان نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مشی مصاله ملی . فراهم ساخت

حمایت اش را از ایجاد   مصالحه ملی مورددر .خود را به سویه جهانی قانون مند ساخت

کمسیون مشترک افغانستان بشمول و به وساطت ملل متحد با پایه های وسیع  دولت 

ه گردیدتحت نظارت ملل متحد تشکیل که روسیه و شش کشور همسایه افغانستان , امریکا

تا موافقتنامه ایجاد دولت با پایه های وسیع و ملی را  بود ادامه داد و از اَن حمایت کرد



که میشد امضاء بایست موافقتنامه می کهاَخرین جلسه جلسات ادامه یافت ودر .تهیه نمایند

سپین  شهرکو اشغال طالبان از خاک پاکستان  ملیشه پاکستان تحت پوشش نامخبرحمله 

به یکبارگی سقوط کرد و برای همیش درجلسه طنین انداخت و جلسه بولدک والیت قندهار

. متالشی گردید  

میکرد حمایت که مجاهدین را  پاکستاناردوی  ,افغانستانخش دفاع مستقالنه اردوی در ب 

 به بدرقه میکردکابل  به صوب و مجاهدین را  ندشهر جالل اَباد را اشغال کرده بود و

.که به عقب فرار کردند عقب نشینی مجبورساخت و شکست داد  

حاضرشد بخاطر جلو دکتور نجیب اله , با مجاهدینوساطت بینن سوان بعد ازمذاکره و

قدرت سیاسی را مسالمت  رود وباز قدرت کنار  گیری از ادامه جنگها و کشتار مردم

بینن سوان متعهد شده بود که زمینه سفر اش را به  .اَمیز به مجاهدین تسلیم نمود

قبلن طراحی به دسیسه  هندوستان نزد فامیل اش فراهم میسازد که درمیدان هوایی کابل

اشتباه  .برای نجات خود به مقر سازمان ملل متحد در کابل پناهنده شد. شده مواجه شد

له در این امر نهفته بود که ماهیت اصلی سازمان ملل متحد را درک نکرده ار نجیب دکتو

  .و هیچ نوع استقاللیت ندارد که یک سازمان دنباله رو بیش نیستبود 

افغانستان   ,حامیان و دوستان خارجی مجاهدین, با شکست شوروی و پیروزی مجاهدین  

و بی هدف را منشعب شده و  متجانسنا  جهادی تنظیم های, شدهتخریب , خون چکان 

جان همد یگر افتیدند و بیش از خاطر کسب قدرت  به شتند که درشهر کابل به تنها گذا

ی کابل را به ویرانه کابل راهم  به قتل رسانیدند و شهر زیبابی گناه هشتاد هزار شهریان 

  .تبدیل کردند که ثبت تاریخ شده است

از ماورای خط دیورند تحت نام طالبان دیگری ی نگذشته بود که گروه مجهول الهویه دیر

والیت کندهار حمله کردند و اَن شهرک را  ر کرد و بر شهرک سرحدی سپین بولدکظهو

تنظیم های جهادی مواضع . ادامه دادندرا در داخل افغانستان ی شان و  اشغال و به پیشرَ 

طالبان امارت اسالمی . کردندوا گذار اومت به طالبان بدون مقشان را یکی پی دیگری 

عربستان و امارات متحده , سه کشور پاکستاناز جانب شان را رسمن اعالم داشتند که 

ل متحد امارت غیر سازمان ملها بشمول سایر کشور .نده شدبرسمیت شناخت عربی 

.قانونی طالبان را برسمیت نشناختند  

به  ت نود در صد سرزمین افغانستان راطالبان توانسنو ظهور با همه این چالشها امارت 
مجاهدین را و  ندنموداشغال جزه اَسا معقدرتهای جهانی و منطقوی پرده شت حمایت پ

در  رت خوداماغیر قانونی برای پنج سال به حاکمیت . بدون مقاومت از قدرت کنار زدند
. و خارج متواری شدند داخلرهبران جهاد سرگردان و پریشان در. افغانستان ادامه دادند

ساز حمله نظامی امریکا به افغانستان گردید و به سقوط  حادثه یازده سپتامبر زمینه
به تعقیب اَن باالی عراق و لیبی مالکان تریلیون ها  .امارت اسالمی طالبان منجر گردید
, افغانستان تمامیت خواهر ملی گرا و جمهو ایسرؤ. دالر ذخایر زیر زمینی حمله کردند

در قدم اول حاکمیت ذخایر  .ه شدندنیدرسابه قتل تام  یبیرحمو قساوت با  عراق و لیبیا
را  نیابتی و ترورستیخانمان سوز زیر زمینی این سه کشور را بدست گرفتند و جنگهای 



و انقالبات را در شرق میانه و شمال افریقا براه  دوامدار ساختند در این سه کشور
اک بخانقالبات  جنگها ودرکشورهای که با شوروی سابق رابطه دوستانه داشتند . انداختند

هایکه با غرب روابط دوستانه داشتند دفاع و حمایت و خون کشانیده شدند و از کشور
.کردند  

که  رقم خوردیکم با حمله نظامی و اشغال افغانستان از جانب امریکا و قرن بیست اَغاز 

در چهار اّقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت امریکا خط مشی دولت متبوعش را 

همه  و تک ابر قدرت جهانامریکا را بحیث یگانه , نظم نوین جهانی. صه کرداصل خال

  .سخن گفتهم  جنگ صلیبیاز .اعالم کرد تروریست خشک جهان راجنبش های ترو

قه و جهان با دقت نظر اندازی شود سال اخیر منط چهاردهاگر به جریانات و رویدادهای 

ی ها درراستای همین  ,انکشافات ,رویدادهاهمه  هار اصل صورت چپیشرفتها و پیشَرو 

.استکه ثبت تاریخ شده گرفته   

. بعد ازسقوط دولت مرحوم داودخان ماهیت و هویت دولتهای افغانستان نیزتغیرکرد

پیروزی راه  با هم جور نیامدند کشور قدرت درداخلاَشتی ناپذیررقبای  سیاسیون و

به پشتوانه و حمایت  .دامه دادندوجنگ را در کشورامطلق ساختند نظامی و جنگ را 

را از دست  شانکه درعمل استقاللیت و حاکمیت دولت قدرتهای خارجی اتکاء کردند 

      مردم خود را کشتند و علیه یکدیگر جنگیدند.دارد ادامهکه تا امروز عین روند  دادند

مخالف خود را  بیرقبه زعم خودشان جنگ هر جناح . و طن خود را تخریب کردند

را  حقیقتاین . میدهند میدادند و و خود ها را برائت میدانندو میدانستند جنگهامسئول 

شان  جنایاتقطب از اعمال و طرف دارد و هردو دوقطب و دو  هامیکنند که جنگانکار

.مسئول پذیر میباشندحسابده ودر میدان جنگها   

  نقش سیزده سا له امریکا درافغانستان

سال در افغانستان جنگید هزاران نفر کشته داد و هزاران نفررا  31متحده امریکا  ایاالت 

راه مصالحه و جوراَمد به . هایش قرارداشتت یکشت و راه پیروزی درجنگ دراولو 

مپاین جهانی کدر . جنگ دست خالی براَمدسرانجام از. شان میدانست سر  صلح را کَ 

بازسازی و اَبادی افغانستان  به خاطرجهان  ملیاردها دالر کمک رااز کشورهای مختلف

مردم افغانستان . استقبال گردیده از جانب مردم افغانستان با قدردانی کدریافت کرد 

امید وار مردم افغانستان . افغانستان را تنها نمیگذارندمردم که اینبارجهان  شدندباورمند 

, و مدیریت تخصیص صالحیتکه و دولت افغانستان ملل متحد  ,ناتو, بودند که امریکا

, نظامی, امنیتی, در بخش های سیاسیرا ی ملیارد دالری کمک ها و مصرف توزیع 

ایجاد زیربناهای , دولت داری خوب حقوق بشر, توسعه دموکراسی, فرهنگی, اجتماعی

اَبادی و باز سازی , سرنگونی ترورستان, اقتصادی کشور محو کشت و قاچاق مواد مخدر

که به این اهداف  دنظارت کامل بمصرف میرسانخود کفایی افغانستان با ننستان و افغا

که هزینه شده رفت و ایجاد قشروطبقه یک فیصد ها به جیب ها  بیشترکمترهز ینه شد و



.                                        یددبا یأس مبدل گرافغانستان این امیدواری های مردم 

را دراعمارو باز سازی ملیارد ها دالر کمک های خارجی ملل متحد هزینه , اگرامریکا 

مدیریت میکردند با مسئولیت و برنامه مارشال   پالن, سازی افغانستان مطابق طرح

نمیشد و یا اگر دونر ها بدبختی ها و جنگها مبتال, امروز افغانستان با این همه رنجها  

تفتیش و نظارت مشروط میساختند و برای نظارت  , کمک های شان را به حسابدهی   

را استخدام    AUDITING ممیزی و اَدتنگ , شرکت بین المللی رسیدگی, حسابات  

مؤسسات بین المللی و که در تمام  دنظارت میکرومیکردند که ازحسابات تفتیش   

ای شان ازجانب داخلی ها و خارجی کمکه اگر چنین میشد . معمول است جهانکشورهای 

.شد ند داده نمی نمیشد و مردم افغانستان هم فریب ها حیف ومیل   
ونظام نوین تک قطبی جهان جوامع امپریالستی  کشورهایدراین است که امر حقیقت 

تقسیم شده که درامریکا و سایر کشورهای  ها و نود و نه فیصد ها شان به یک فیصد

به  برای تحقق جهان یک قطبی باید جوامع تمام کشورها . پیشرفته جهان تحقق یافته است

           .یک فیصد ها و نودونه فیصد ها تقسیم شوند

بوجود سرما یه دار که چنین تقسیم بندی وجود نداشت باید طبقه یک فیصد  در افغانستان

برنامه  ,پالن در نبودزیرشدن ملیاردها دالر کمکهای بین المللی  به افغانستان سرا .میامد

حیف و میل , رشوت ستانی, اختالس, ساز فساد گستردهزمینه  شفاف و نظارتکاری 

مافیای مواد  ,زمین مافیای, دارایی های عامهملیارد ها دالر کمک های بین المللی و 

ایجاد  طبقه یک فیصد را , در جهان گرانبها و کمیاباستخراج غیرقانونی معادن , مخدر

جانب کشور ن تحویل دهی بوجی های پول نقد ازمزید براَ . بخشید سرعتدر افغانستان 

مشترک و حمایت دگاه دی به دفتر ریاست جمهوری اَقای حامد کرزیو امریکا ایران 

را قادر  قای کرزی که اَ  منعکس میسازددولت اَقای کرزی در باره را امریکا و ایران 

و بعضی مذهبی  ,دینی, کرد و رهبران قومیزاری ابساخت که از این پول ها استفاده 

 .دنمای بجلب و جذبه قشر یک فیصد خود را شخصیت های پُر نفوذ اجتماعی و دولتی 

در اجتماعی و اقتصادی جامعه ما , ترین و متحد ترین قشر یا طبقه سیاسیامروز قوی 

رأس اَنها اَقای کرزی قرار  که در نهفته استهمین یک فیصد ها در دست عقب پرده 

اَقای کرزی در سه . هم اَهنگی دارد جهان قطبی نوین تکنظم با اهداف ومنافع دارد و 

سال اخیر ریاست جمهوری خود در مخالفت با امریکا و عدم امضاء پیمان امنیتی با 

ملی کسب کرده و اتهامات دست نشانده بودن هویت ستان رو تروامریکا در بین هواداران 

   .پنسل پاک زده است همخود را 

  .اَقای کرزی در سیزده سال زعامت خود چه کرد و چه دست اَوردی دارد

امریکا بود  و متحد در ده سال اول زعامت خود با اعتماد ترین دوستاَقای حامد کرزی 

برنامه , خود هدفزا. دنباله روی میکرد تعقیب وارجی ها راو برنامه های امریکا و خ

 رهبری تا پایان زعامت اش راکشور ,برنامهپالن و داشتندرن . ملی و دولتی نداشتی 

کرد و از بی صالحیتی خود شکایت داشت و رنج میکشید که باید استعفی میکرد که 



با جیب پُر و در راُس  .قدرت رسید به تک و تنها  ,قره قلی با یک چپن و کاله .نکرد

سیاسی و اقتصادی زعامت , تشکل طبقه یک فیصد ها بحیث قدرتمند ترین طبقه اجتماعی

مخالف دولت را  جبهههمزمان اعالم کرد که . اشرف غنی تسلیم نموددمحم  کشور را به

  . عنقریب اعالم خواهد کرد

درمقابلمندی اش تشکل جامعه مدنی  و حوصله , رسانه ها, مطبوعات, اَزادی بیان  

  .مثبت اش بشمار می اَید قباء و دشمنان اش از دست اَوردهاتخریبات ر, انتقادات

اختالس و رشوت را بخاطر ایجاد قشر و طبقه یک فیصد ها در , چور و چپاول, فساد

را به  منبع دیگری وجود نداشت که قشر یک فیصد ها غیر اَندر .افغانستان اَزاد گذاشت

.اتکاء اَن بوجود می اَورد و حاکمیت شان را درجامعه پایدارو دوام دارمیساخت  

هم اعالم کند اعضایش از همین قشر یک فیصد ها  جبهه مخالف رااَقای کرزی اگر 

که  دنتشکیل میده و مفسدین  مذهبی ,د که پایه های انرا رهبران قومیخواهد بو

قوم گرایی و بنیاد گرایی درلباس و . خواهد ساخت وساخته را زمین گیر ملی دموکراسی 

 و جلو رشد احزاب ملی و دموکراتیک را سد هنقاب دموکراسی در جامعه ما ترویج شد

یا برایش مشوره داده کرزی از قبل به این امر اندیشیده بود و  قایاَ .کردخواهد  کرده و

با این سیاست اش . کردصد حزب در قانون تسجیل  تعداد احزاب را بیش ازشده بود که 

دید و . حصر گرفتیک طبقه نود ونه  فیصد جامعه را درترشد احزاب ملی و دموکرا

نگرانی های را بوجود وادید منظم اَقای حامد کرزی با رئیس جمهور دمحم اشرف غنی 

اَورده که اَقای کرزی باالی رئیس جمهور اعمال نفوذ کند و موصوف را به قشر یک 

ئیس اجرایه راهم به حاشیه بکشاند و بحران شئونیزم و و ر ایدفیصد ها جذب نم

همه و خواهد بود  که برای کشور ما فاجعه  بارد نتشدید نمایسکتوریزم را در جامعه 

ملت  تبدیل ساختن جامعه افغانی را به در جهت  سیاسی و جامعه مدنی احزابتالشهای 

گذشت زمان و یا نه د شد نموفق خواهاینکه در این اهداف شان . خواهند نمودواحد خنثی 

.به اَن پاسخ خواهد داد  

 

تاریک چه باید کرد؟ نمایوردرچنین وضع و حالت مبهم و د  

 

ما باید به پس منظر  ,حل بحران فعلی و طرح پالنهای اَینده و سازنده کشور خود برای

که ضعف ها و ناتوانی های ما در امر  تاریخی کشور خود مراجعه کنیم تا دریابیم

درچه موارد  افغانستانجامعه وحدت و اتحاد و ملت سازی , پیشرفت و ترقی افغانستان

.دشوعوامل اَن رد یابی  تا نهفته بود و هست  

تمدن خجسته و درخشان اَریانا و خراسان را پشت سر  سرزمین ما دو دوره تاریخی

خراسان بین ایران و  ,31قرن  اول در نیمه. گذاشته است که شهرت تاریخی دارند

ایرانیان ازدست اَوردهای تمدن خراسان استفاده ها کردند . افغانستان امروزی تجزیه شد

کشور خراسان گذاشتند وو پُربارپایه های تمدن نوین خود را باالی تهد اب تمدن غنی و 



صنعتی و زراعتی  و کشور پیشرفتهخود را از عقب ماندگی به اوج پیشرفت و ترقی 

ذخایر زیر زمینی شان  به نفع منافع ملی استفاده  فساد فاصله گرفتند واز از. تبدیل نمودند  

.های پیشرفته جهان احراز موقعیت کرده استکشور ز ایران در قطاروکردند که امر  

و فرهنگ  پیوند تاریخی خود را با تمدن تعقیب کرد وافغانستان راه مخالف ایران را 

و به اَن خصومت کرده میرفت ودر خالی تمدن و فرهنگ تاریخی خراسان قطع کردپُربار

 شئونزم درحاکمیت انحصاری   .هم بنیان گذاشته نتوانسترا تمدن نوین   .سقوط کرد

   .قرار گرفت و افغانستان را از مسیر پیشرفت وترقی به بیراهه کشانیداولویت شان 

لویه جرگه در کشور عقب گرا وقبیلوی  ,قومینظام ت حاکمیاستمرار برای مزید براَن 

, را ابداع کردند که اعضای لویه جرگه ها از جانب رهبران قومیو قبیلوی  های قومی

 و انتصاب توده های مردم در انتخاب. ب میشداتعین و انتصو نیمه فیوداالن مذهبی , دینی

وجود داشت و نه از  دهی ینه صندوق رای. عضای لویه جرگه ها هیج نقش نداشتندا

دینی و مذهبی , حاکمیت مطلق کشوردردست رهبران قومی. پرسان میکرد یسمردم کَ 

از طریق لویه جرگه ها نصب و عزل با امتیازات قومی  و امیران راشاهان  بود که

تحول و پیشرفت ضدیت داشتند و امروز هم دارند که , که با هرنوع تغیر .میکردند

ه به نفع حاکمیت خود شان نگمره عقب مانده ترین کشورهای جهان زافغانستان را در

مردم دلسوزی نداشتند ورنه میتوانستند اطفال  علمای دین هم با .ند و میدارنده اداشت

,اگر چنین احساس در ذهن پیران. جد شان را حد اقل با سواد میساختنداونوجوانان مس  

مساجد سراسر افغانستان فتوا صادر به مالهای و رهبران برجسته دین وجود میداشت 

که یکی ازوجایب دین مبین   میکردند که اطفال و جوانان مسجد شان را با سواد بسازند

.میباشد اسالم  

نظام قومی و قبیلوی افغانستان بمقایسه کشور ایران  اخیر اگر دوره  دونیم صد ساله

کشور بجا ز خود دراملموسی  وردهیچ دست اَ حاکم کشورو محافل  رزیابی شود قشرا

خود را شئونیزم  .که مردم دل خوش داشته باشند و با شئونزم همکاری نمایندشته انگذ

ریزم وشئونزم و سکت .کرد و ازنیروی عظیم مردم  استفاده نکرد منزوی درجامعه

بلکه د نبساز را براَورده و مردم نیازمندیهای جامعه و نمیتواند که  هدرطول تاریخ نتوانست

و کشور  ترقی و که مانع پیشرفت رفتندها را در جامعه دامن زده  ها و خصومتدشمنی 

زم و سکتوریزم را این فریب شئونمردم افغانستان نباید بیش از .استرفاه مردم شده 

.جفا میکنندو کشور خود اگر فریب بخورند به خود ها  .بخورند  

 

ه است؟نیاز و خواست اساسی امروزمردم ما چ  

 

.و نه تروریزم رام نه شئونزم را میخواهند و نه سکتوریزافغانستان مردم   

بدبختی ها و جنگها , عقب مانی هاا را به مو کشور برمردم ما تحمیل شده  این سه ایزم

جای تعجب است که شئونزم خود را مالک اصلی و  .استبه خاک و خون کشانیده 

درعین زمان تاریخ پُر افتخار ادوار اَریانا و خراسان را  د اماتاریخی این سرزمین میدان



را قومی  حاکمیتو خشت اَن خصومت میورزد  تمدن و فرهنگ بهفراموش کرده 

و هیچ کار مفیدی را ثبات نیافته  استقرار وکه تا بحال اند  درخالی تمدن تاریخی گذاشته

.اند بمنافع مردم و کشور انجام داده نتوانسته  

  اخوت و ,عدالت و برابری, کار وزندگی,امنیت ,اَشتی صلح وما مردم سی خواست اسا

این خواستها داده میشود که  دمیباششهروندی یکسان دموکراسی و احیای حقوق , برادری

!یا گرفته میشود  

.گرفته میشود تجارب تاریخ گواه این حقیقت است که حق داده نمیشود  

ها است که از % 99این . رسیده اند شاننا مشروع  اهدافبه  یک فیصد ها در افغانستان

. محروم ساخته شده اندمدنی و شهروندی , انسانیترین حقوق ابتدایی    

بحیث رمه  تا مطابق گذشته ها  بسازند و بسوزند یا .3. ها دردو راهی قراردارند% 99

و  متحد شوند ,خیزندیا برای احیای حقوق شان بپا . 2. های گوسفند با ایشان معامله شود

انتخاب  .نمایند تا حقوق مشروع شان را بدست اَورندزه نه و مسالمت اَمیز مباراَگاها

و بنیاد عقب گراها , بدست خود مردم است که ما نند گذشته ها زیربارتبلیغات قوم گراها

. رای نجات شان راه دیگری را در پیش میگیرندو یا ب گراهای ظلمت اندیش قد خم میکنند

 نمیرود که اکثریت جامعه ی بی سواد افغانستان دانش و اَگاهی سیاسی الزم راگمان 

تبلیغات قوم گراها و مبلغین اسالم سیاسی را نخورند , دسایسکه فریب  دنکسب کرده باش

.درک کرده بتوانند تشخیص و و دوست و دشمن خود را خوب  

تیک را ای و دموکرمبارزه ملتاریخی رسالت و مسئولیت  ,در چنین اوضاع و احوال

باید به عهده بگیرند و  زنان و جوانان, علمی وسیاسیشخصیت های , دانشمدان, قهرمانان

 را رهنماییو دموکراسی  مردم جنبش خودی  در قدم اول اذهان مردم را روشن بسازند و

در دوران زعامت باید احزاب سیاسی متفرق و پراگنده را که  دومدر قدم  .کنند و رهبری

 را کردندازاَن بهره برداری و بوجود اَمد خصوصیلکیت های ا بحیث م اقای کرزی 

از  و با هم متحد و متعهد بسازندملی  تحت مرام و اهداف واحد و پلت فورم مشترک

از قبیل سازمان , جانب دیگر سازمانها و اتحادیه اصناف مختلف اجتماعی بوجود اَید

صنعت کاران و , پیشه وران اتحادیه, اتحادیه کارگران,سازمان زنان, جوانان و محصلین

ژورنالستان و غیره تا  ,معلمین واستاداناتحادیه , تجاران و صادر کنندگان, کسبه کاران

.شودو با ثبات ترپایه های دموکراسی ملی در افغانستان نهادینه   

باید قانون احزاب تعدیل شود وتعداد احزاب  حد اکثر به پنج حزب محدود ساخته شود تا  

د و ننای واقعی ان تشکیل نمایملی را به مع وحدتدولت  ود اَید احزاب قدرتمند ملی بوجو

, و افغانستان رابسوی  پیشرفت دنقدرت سیاسی و دولتی را در افغانستان پُر نمایخالی  

سی دموکراسی را احزاب اپایه های اس. صلح و امنیت هدایت و رهبری نمایند, ترقی

چنین احزابی  دموکراسی ماهیت قدرتمند ملی و دموکراتیک تشکیل میدهد که بدون 

و دروازه   سمتی و مذهبی منحل ساخته شود, قومیحزاب ا. اصلی خود را ازدست میدهد

بعد ازاین  مادشمنی ها و جنگ ها در کشور, تا نفاق های مدارس ترورستی بسته شود 

علوم اسالمی تعلیمات اسالمی ساخته شود تا عالی درعوض اَن دارالعلوم . دامن زده نشود



عقب  اَید یولوژی هایو اَگاهی اسالمی به سطح عالی در کشور ما رونق پیدا کند و جلو 

دولت اقای کرزی و دولت دمحم اشرف غنی تا  .مهار شوددر افغانستان ترورستی گرای 

.بی تفاوت بر خورد کرده اند ها بحال با این پدیده  

بعد دیرو جنگ مسلحانه را شش دهه میشود که ما تجربه کردیم و مبارزات خشونت اَمیز 

. دشمنی هارا در جامعه ما دامن زده است, در یافتیم که به منافع مردم و کشور ما نبوده

به هم . انسانی و خسارات هنگفت اقتصادی را بر کشور ما تحمیل کرده است عظیمتلفات 

 و هم به زندگی دنیوی مردم مظلوم ما  طمه وارد کردهسطح جهان لدر اسالممقدس  دین

نگذاریم که چنین . شده استنیزترقی و پیشرفت کشورما  مانع رسانده کهمه صد شدیدن

صلح , مبارزات مسالمت اَمیز راه  انتخاب .ادامه پیدا کندتجربه نا کام و تلخ در کشور ما 

و به را قادر میسازد  که در بین مردم خود وسیعن کار کنیم مصالحه اَمیز ما اَمیز و 

یکپارچه و یک ملت , ا متحدبدهیم و مردم خود رسیاسی  و شعور مردم خود اَگاهی

.بسازیم  

و نظامی دوستان خارجی  تخنیکی, فنی, اقتصادیعلمی حال حاضر به کمک های ما در 

ی گذاری ها  های کمک ها و سرمایشرایط صلح اَمیز الزم را برخود اشد نیاز داریم که 

 نموده در کشور ما سرمایه گذاریهمه کشور های منطقه و جهان تا . شان فراهم بسازیم

به حاشیه  دوستان تاریخی خود را ما نباید . و کمک نمایندمردم وکشور مارا یاری 

به سویه ی جهانی  یزمچهره های حامیان ترور. اوضاع منطقه ما تغیرکرده است .بکشانیم

 .قراردارندجهانی  وانزوایکه خود شان هم میدانند که در معرض خطر شده وبرمالافشاء 

.اَنها کمترین امتیاز را هم می پذیرند .داده شودامتیاز بیش ازحد برایشان نباید   

ترانزیتی و سوق الجیشی کشور ما عالقه مندی و , اقتصادی, موقعیت ستراتژیک سیاسی

از این فرصت  ما بایدتوجه خاص کشورهای دور و نزدیک را بخود جلب کرده است که 

این یک چانس طالیی هست  .و بهره مند شویما ییم استفاده نم با درایت و مهارت مساعد

ما زمانی میتوانیم که اعتماد سرمایه گذاران جهان را . که ما نباید اَنرا از دست بدهیم

حط بیروکراسی من, فساد, درباره سرمایه گذاری های شان کسب نماییم که علیه بی امنیتی

دولتی تصفیه کرده وبا تصمیم قاطع مبارزه نماییم و مفسدین را از دستگاها وادارات ملی 

. برویم  

        .در افغانستان هم اَورده شده استافواهاتی شنیده میشود که گروه ترورستی داعش 

بعضی تحلیلگران سیاسی در تلویزیون اظهار نمودند که داعش در افغانستان زمینه رشد  

تحلیل دیگری وجود دارد که سرباز گیری . ندارد و مردم افغانستان داعش را نمیپذیرند

:داعش در افغانستان نسبت به هرکشور دیگری به دالیل ذیل مساعد تر است  

ننستائیس جمهور و وزیر تعلیم  ترببه سابق افغااقای حامد کرزی واقای وردک ر  

معلوم نیست . هزار طلبه مدرسه ی را به بودجه دولت تربیه کرده اند222 بیش از

که فارغان این مدارس به کدام کارها گماشته شده و چه مشغولیت دارند باید از 

عش سربازگیری دااین یک نیروی ذخیره . وزیر تعلیم و تربیه سابق پرسیده شود

.شده میتواند که نباید نادیده گرفته شودو ترورستان   



جوانان و کارگران افغانستان از یکسو و , بی روزگاری تعلیم یافته گان, بیکاری

از سوی دیگر زمینه ساز سرباز تبلیغات فریبنده  مدعیان شریعت درافغانستان 

گروه  گیری را برای ترورستان و داعش در افغانستان هموار ساخته که این

.خواهند شدخدام در بدل معاش جذب واست بیکاران چار و ناچار  

 پناه گاه و حامی ترورستان در جهان شهرت یافته بود, پاکستان که بحیث تربیه گاه

ناتو , و از تروریزم بر ضد افغانستان و هندوستان استفاده میکرد در برابر امریکا

قد علم کرد و جنگ ترورستی راعلیه شان ادامه داد تا هم و چهل کشور جهان 

پاکستان زمانی درد . اَنهارا به شکست و اخراج شان از افغانستان وادار ساخت

اطفال معصوم  باالی یک مکتب نظامی که در اَن تروریزم را احساس کرد که 

شاگرد را فجیعانه به قتل 352درس میخواندند حمله کردند و بیش از نطامیان 

.رسانیدند  

این زنگ خطری بود که به صدا دراَمد و پاکستان خود را در تنگنا میدید و دست 

ترورستان وطالبان  و فغانستان دراز کردسوی ارا به با تروریزم ه مشترک مبارز

سرکوب کرده میرود عملیات های نظامی  باداخل پاکستان دررا خراب پاکستانی 

بازگیری داعش را در که زمینه سر دار کردنن فراد شان به افغانستاکه تعداد زی

داعش و گاه  به پنارا افغانستان  که افغانستان و پاکستان فراهم ساختنداین منطقه در

و بیعت طالبان به با ظهورداعش در افغانستان وپاکستان  .میکنندتبدیل  ترورستان 

قومانده  که است و بیم  از اَن دارندداعش نظامیان پاکستان را سراسیمه ساخته 

.بکار ببردطالبان  پاکستانی و افغانی را داعش بدست بگیرد و عله پاکستان   

در . جی ها کشور ما را المالک میدانندو خار ما افغانها کشور خود را خدا داد 

زیر بناهای اعمار افغانستان هرپروژه وهرکاری عملی شده میتواند به استثنای 

که در  ومنافع ملی ,وحدت واقعی ملی, دموکراسی ملی ,تولیدات برق, اقتصادی

امید است نسل جوان  .میباشد هان جنضاد با برنامه های قدرت های استعماری 

کشورحقایق تلخ افغانستان را درک نمایند و با درایت و عقالنیت کامل گام بردارند 

.و کشور خود را نجات بدهند  

گران بهای غیرقانونی معادن و استخراج مواد مخدر عواید ملیارد ها دالری 

داعش فغانستان پای داعش را به افغانستان میکشاند که از جانب حامیان جهانی ا

بلکه یک تهدید است نیست  تروریزم و داعش یک فرضیه. خواهند شدهم حمایت 

است که در  داعش یک پروژهحدث زده میشود که  .نادیده گرفته شودنباید که 

ن و متمرکز ساخته خواهد شد وازافغانستان به پاکستاتحت نام خراسان افغانستان 

هبری و قومانده تروریزم را از نزد پاکستان اَسیای میانه نفوذ خواهد کرد که ر

نظامیان  .که باعث ترس و هراس نظامیان پاکستان شده است غصب خواهد کرد

تان در برابر داعش پاکستان تالش دارند که افغانستان را بحیث سپر دفاعی پاکس

22- 22 -2235. خداوندا اَنچه خیراست به مردم ما ارزانی بفرما .دبکار بگیر  

 



 

 


