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 سوال یا صدا یا سکوت یا چه؟
 فصلی برای گشایش یک مقدمه

1 
ول تاریخ �که دیباچه اوراق مرا آتش ز�ند در آن خوا�ده بودم که چه شرارۀ جا�کاهی باعث شد تا در طقبل از آ

دروغ گفته شود ،و این فتنه از آ�ی آغاز شد که  حضرت هابیل  حضرت قابیل را در یک تنگنا از ) ا�سان(مبن
 گلهای الله روییده بود و من دشت ها پر از مرغزار  بود ودر دمن هادر آن آوا�یکه . حیات عاری گردا�ید

ر پا کرده ا�د تا  مگر زرتشت بیاری گفتم اینهمه کل سرخ برای چه؟ گفت مگر منی بینی جشن آتش ب
سپس دشتی از ا�واع جا�وران را دیدم که  قوی تر . موبدان در آتشکده  گرشسپ اهریمن  را در آتش سوزا�د

این را تنازع بقا می : ها ضعیفرت ها را تکه تکه میکنند و می بلعند؛ گفتم این برای چه است؟ گفتند
جا مبا�د این رسم را با بیداد خبون �بشته ا�د تا کسی گرسنه منا�د؛ گویند تا  �ظام آفتاب و مهتاب پا بر 

گفتم این دریا ها که روان ا�د بکجا می رو�د ؟ گفت آهنا بدون ا�که بعقب بنگر�د مهچنان روان ا�د، 
اگر �رو�د کام شان تلخ گردد و ر�گ و روی شان مکدر؛ گفتم این درختکان که  هر روز سر بر میز�ند و 

 آ�سو �ظاره میکنند ،به  چه میخواهند  بنگر�د؟ گفت آهنا از شاخ به برگ و از برگ به گل و از اینسو  و
گفتم . گل به مثر �شسته ا�د و در ا�تظار آن ا�د که مسافری خسته و گرسنه بیاید و  میوه اش را بر چیند

ا می جوید اما منی یابد؛ مسافر کیست ؟ گفت  آ�که  راه از چاه گم کرده است و   کوله بار ا�دوه  خود ر
گفتم چرا مگر او خودش �یست؟ گفت هست اما تن او را آ�قدر خوار و خست کرده ا�د که شب را از 

گفتم آن را که خستو کرد؟ گفت آ�کس که  پر�ده آزادی را بال و پر کند تا  پیغام مروت را . روز منیشناسد 
�د که از مهه چیز حمروم شان گردا�ند؟ گفت به بندگان خدا �رسا�ند، گفتم این بندگان چه کرده ا

جبیره سکوت خود را می پرداز�د؛ گفتم جبیره برای چه؟ گفت آزادی اش را گرفتند و �ا�ش �داد�د و 



ای چه و از چه خباطریکه صدایش گم شود و هویتش طرد و �ابود شود به جنگش فرستاد�د، گفتم بر
. م میسازد تا جسد خود را در آن �بش کند و پنهان بدارد گفت خباطریکه فرعو�ی اهراکس این جفا سر زد ؟

گفتم چرا در آن تاریکی و در آن ژرفا؟ گفت خباطریکه  دگر آرزو �دارد یکبار دیگر این د�یایی را که 
گفتم . هنایت زمامنند و کوتاه بوده است با جلوه های فریبگر و هولناک خود �فریبد و گور   وی را �کشاید

ا بدست و با حماسن سفیدو قدی بر افراشته با مردمی که دور خود مجع کرده  کلنجار رفته آن کیست که عس
او از �اراستی اقوام شان که خدا را منی . است؟ گفت منی فهمی او  ابراهیم است ، شاه و امام پیامربان 

میشو�د و خا�واده شناسندو هبم از �اروا شهوت می را�ند و هر روز از روی کرب و حرس با هم دگر در �ربد 
های شان �یز ، یعنی ز�ان شان در  دو  شهر بزرگ سدوم و گامورا  منی گنجند آمده است که  مههۀ شان را 

دم ها شرق و گفتم چرا این آ. از پشت محله کننداز شرق تا به غرب پراگنده سازد تا �توا�ند به  مهدگر 
گفتم حرص؟ گفت اری مهۀ  بشر در این . غرب را در �ورد�د؟ گفت خباطر حرصی که در هناد دار�د

این حرص است که آزادی را �ابود میسازد . تب ملتهب است و مهه را می سوزا�د و از مهه ز�دگی می ستا�د
چه بسا عروسان تازه زفاف شده را از هجله می ربایند تا خشم و . شکم ها را گرسنه �گاه میدارد  . 

 این  خشم چیست؟ گفت منیدا�ی از روز اول خا�ه  د�یا توسط گفتم. شهوات خویش را با او رفع ساز�د
مگر �شنیدی که چنگیز و هالکو و اسکندر و کوروش و سزار  و . آن بدست ختریب پست شده است 

قیصر و مهسان شان، با خشم خود چه جویبار های خون را بپا کرد�د تادر قصر های غرور شان  دا�ه های 
گفتم مگر اینها هادی ای �دار�د تا راه راست برای شان بکشاید؟ .زبرجد و املاس را زینت دهند

مد�د و آهنا را یسی ،با حممد مصطفی صلوات علیهم آگفت  �وح و ابراهیم ، موسی و هارون ، یحی و ذکریا ، ع
به حجت  های روشن راه منود�د ولی این ابنا راه گذاشتند و به بی دینی و بی قاعدگی گذر کرد�د 

ی و زمینی را زیر پا کرد�د تا در ریشه دوا�دیدن بفساد، خود شان را مهیشه  مطرح داشته باشند تا هر وقوا�ین اهل



پسرم دیگر سوال و پرسش بس کن وآ�را بند ساز که اگر بکنند و این ملجاء این جهان است ؛چه خواستند 
و را از این مقوله گویم  باز هم بپرسی و باز هم بگویم و اگر هزار سال بپرسی و ده هزار سال جواب ت

یزی باز�گفته ام و   �توا�سته ام در مورد این ادمی که مهه جهان را در خدمت خود مصروف ساخته است چ
یم خجلت زده از بی دا�شی خود سر در  گریبان سکوت فرو بردم تا شب �گفته آمدم؛من خجل از بیخربی

  .برای عنودن بیاسایم
  
 

  
  
  
  
  
  
  

ید چگو�ه باشدآینده با  



 مسائلی که گذشته کشور را در ایجادآینده دیموکراسی �وین کشورمرتبط میسازد
2 

اگر  آغاز حیات ا�سا�ی و مراحل پیشرفت آن  درک �شود و به سخن دیگر �دا�یم که چگو�ه زیست 
 ما باید بفهمیم. کنیم؟ و اینکه �دا�یم چگو�ه د�یایی میخواهیم هر گز جبواب صحیح دسرتسی یافته منیتوا�یم

که ا�قالبیون ما و کسا�یکه در کشور ما حیات مادی خود را وقف ا�دیشه و تبارز آن از راه دفاع سرسخت و ایثار 
جان اجنام داده ا�د کی ها بوده ا�د ؟ و در سر چه میپرورا�یده ا�د ؟ مفهوم و آیدیای ز�دگی شان را چه �وع 

 ایا امروز هم کسی حاضر خواهد بود خباطر ارزشها میساخته است؟ ایا آن ارزش ها امروز هم مطرح است؟
عقیده و ارمان خود جبنگد؟ ویا اینکه خواهند توا�ست با افکار و خیاالت  گسرتده خود چنا�یکه  
گذشته را برای مردمان خود  جتلیل و متحول ساختند در آیندۀ ما �یز موثر و تاثیر پذیر باشند؟ اینها دسته و یا 

  قرن بیست و یکم را مشحون میسازد ؟�سان گروه سواالتی هست که ذهن ا
ما �اگزیر خواهیم بود برای پیدایی �تیجه سواالت فوق و قناعت �سل جوان کشور مان گذشته ها را مورد 

رویداد ها را با عاملها و پدیده های یکسا�ی که جهان گذشته را با حال هبم پیوستگی . دقت قرار دهیم 
این را بسنجیم که شاه امان ا زما�یکه به اروپا رفت چه تغیراتی ژرف در مثال . می خبشید شنا سایی کنیم 

ساختمان �ظامهای فکری و عقیده تی وی شکل گرفت و با دیدن آهنمه ماشین و کار خا�ه و ترین و کشتیهای  
هن این شاه حبر پیما و هوا پیما هایی که در آن زمان �ظر به پیشرفت تکنالوژی در آن عصر بی مهتا بود�د، در ذ

 چه  خطوطی را تداعی منود؟ ما جواب این سوال را در باز گشت شاه از اروپا و رویکرد  و فاقد جتربه جوان
شاه مهان مدل  جهان قرن بیستم اروپا را در کابل در . های که در کابل در آن ساهلا مبالحظه رسید میتوا�یم بیابیم 

، او قا�ون اساسی  از آن قبل از آن قرار داشتندو شاید هم  پیشرتحالی پیاده  کرد که افکار مردم در یکصد سال
زادیهای فردی دیموکراسی و آزادی با�وان و رشد معارف کشور و ساختار های �ظامهای پیچیده  دولتی مبتنی به آ



 تا عمال در چوکات  ملکی و �ظامی را با تقلید از افکار ا�دیشمندان اروپایی در �ظر داشت و اکثر آهنا را خواست
�ظامنامه یا قا�ون اساسی کشور که در پغمان با اشرتاک حدودًا هنصد �فر از اراکین ملت از سراسر . اجنام دهد 

افغا�ستان تدوین گردیده بود منحیث عالیرتین شکل  تفکر و حسن  آرزوی یک شاه اهنم در یک کشور ی که به 
به .   در آن بیداد میکرد حرف �وی از زبان یک شاه بود  اسیستم قبیلوی استبدادی، اداره میشد و استبداد واقع

این حلاظ یک تعداد از �و جوا�ان و روشنفکرا�یکه از زیر ساتور پدرش  امیر حبیب ا خان جان سامل بدر برده 
زیرا من در یک حبث . او را �پذیرفتند .... اما روحا�یون بشمول حضرت . بود�د او را بدرقه کرد�د 

 �وشته بودم که دولت مردان و گردا�ندگان کشور که خنبگان ان کشور را میساز�د  گذشته خود
ضرورت دار�د تا خباطر ا�کشاف جامعه و �ظام  مشاغل و وظایف را ختصصی بساز�د و مدیران و کارفرمایان 

 در حرکت و وظیفه دار�د تا  اجزای این ماشین را هبم پیوست ساخته  توسط �یروی حمرکه حاصل از آن جامعه را
رویداد های شاه امان ا » افغا�ستان در مسر تاریخ «قسمیکه آقای غبار در تاریخ وزین خود . ش بیاور�د

رادر این مورد ثبت کرده است حاکی از آن است که اعضای کابینیت شاه اشخاص فعال کار شناس و صادق 
وی روان کرد تا سند  استقالل افغا�ستان را از مقامات �یوده ا�د چنا�چه زما�یکه  حممد  ولی خان را به هند بریتا�

رمسی بریتا�یا  دال به آزادی کامل افغا�ستان  بیاورد او در �تیجه �شست  راولپندی یک توافقنامه �اقص را که هر 
و این عدم مدیریت و کار آیی اعضای دولت که . گز  استقالل افغا�ستان را تضمین کرده منیتوا�ست با خود آورد

مهچون دولت جناب کرزی به فساد اداری �یز آلوده بود�د به زودی  سقوط آن دولت را  با تبا�ی سایر عملها که 
. شاه را خلع و از کشور زمینه اخراج وی را فراهم ساختندجای دست بدست هم داده بود�د آماده ساخته یک

ر یک موقع �ا مساعد متام امید های مردم این یک مثال کوچکی از دیموکراسی ایست که در یک شکل �ا مناسب آن د
در این جا سوال چگو�ه زیسنت از رهگذر داده های تاریخی طوری مطرح میگردد که با . را بباد داد

  .داشته ها و داده های جامعه  وفق �دار�د 



آن بدا�یم بر عکس  مثال درتاریخ �وشتاری کشور ما و یا اینکه ا�سان بودن و به زیسنت و به فکر کردن را  مربوط به 
میبینیم که در تاریخ کشور ما هرگز ا�قالب �توا�ست ما�ند صد ها ا�قالب در د�یا، ما�ند ا�قالب صنعتی  اوائل 
قرن �زده ، ا�قالب کبیر فرا�سه که �ظام فئودالی و رژیم سلطنتی را برا�داخت آ �قالب اکترب روسیه که حدود یک 

را در روسیه و ماورای آن حذف کرد و ا�قالب مدرن که در زمینه های قرن �ظامهای فیودالی و سرمایه داری 
ایجاد اصالحات  اساسی در ساحات اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی ، تربیتی ، اداری و 
سیاسی  با استفاده از روش های  علمی و تکنالوژی در املان ، در امریکا ،  در اتریش ، در اسپا�یا ، در اجلزایر ، 

.  ایتالیا ، در ترکیه ، در چین ، و ا�قالب درشبه جزیره عربستان که منجر به سقوط زعامت عثما�یها گردیددر
اما در تاریخ �وشتاری کشور ما بر عکس سایر مناطق جهان،به جواب صحیح منی رسیم چرا که ا�قالباتی که در 

مه جنگهای بوده است که با یک ارمان کشور ما در طی دو سه صد سال رخ داده اساسًاًا در جمموع تاریخ �ا
مقدس و ملی شروع شده و به پیروزی رسیده و اما قبل از آن که ملت در سایه دیوار این دست آورد ها توقفی 
داشته باشند مهه آن به بی امنی و بد امنی ، چپاول ، بی قا�و�ی  و ز�دگی فاقد ارزشهای عقیدتی و اجتماعی 

 کردیم پیوست به آن ا�قالب�ی که ما در هر مر حلۀ کسب استقالل از ا�گلیسهاچنا�چه زما. تبدیل شده است 
در دام فتنه ها و آشوهبای بند ما�دیم که دستهای �ا بکار مهان استعمار گران با معامله گران داخلی که یک 

 تاریخ پس در کشور ما تاریخ �وشتاری.وقتی در ا�قالب سهیم بوده ا�د دست های ملت را از پشت بسته ا�د
ما باید بدا�یم که ا�سا�یت چرا در شرایط . جنگها،و ویرا�یها و دوره حاکمیت یک فرد بر کل ملت بوده است 

ز�دگی آزاد ، عادال�ه و برابر و شکل گرفته بدون فشار یکبار  حقیقت ز�دگی واقعی و هویتش را 
  .گم میکند

  :و اما در روزگار خود مان در افغا�ستان
  



ت بعد از بن در کشور ما یکسلسله  ارزشهای واقعی رومنا گردید که �تیجه آن تساوی حقوق چنا�چه در واقعا
اقوام ساکن در کشور ظاهرًا از . زن و مرد ، با آمدن قا�ون اساسی کشور حقوق اتباع افغا�ستان تثبیت شد

 کنار به مجع مساوات در حقوق شهرو�دی برخوردار شد�د ، جوامع و هناد های  حقوق شهری در هر گوشه و
آوری ارقام و رویکرد های غیر قا�و�ی  گذشته پرداختند و سیستم های اداری و �ظام مملکتی حتت سر پرستی 
ملل متحد و با�ک جها�ی از �و شکل گرفتند و امید واری به �ظام اولین ا�تخابات را به ارمغان داد و لی پیوست 

ز آن یاد کردم مهه چیز از بین رفت و بی ر�گ شد و رو�ق خود را از به آن ما�ند تاریخ �وشتاری کشور ما که در فوق ا
دست داد ،که عامل اینهمه بی ساما�ی مهان مردمان و مدیرا�ی بود�د که تا گلو غرق در فتنه و فساد بود�د که 

 طالبا�ی که بکلی در ظرف یک هفته از کل کشور  رخت. مهه زمحات کشیده شده در این راه را تباه ساختند 
 ظاهر شد�د و حومه  شهر ها را در تسلط  دوبارهبسته بود مهه با وجود موجودیت حدود قوای �ظامی چهل کشور

خود گرفتند  در ظرف مهین چندین سال حدودًا به هزاران وقایع ختریبگرا�ه ا�تحاری جاهنای زیادی از 
. افغا�ستان مداخله کرد منیت عامه اتباع این کشور را گرفت و پاکستان بی شرما�ه در مورد مسایل داخلی و ا

.  کرزی  خباطر تامین امنیت در کشور هبر دری سر زد  ولی �تیجه بعکس بود و امنیت  خرابرت میشد رئیس مجهور
قوای خارجی که با دکتورین  تباه ساخنت  تروریزم و مواد خمدر به افغا�ستان آمد�د و افغا�ستان را هبمین �ام کشاد�د 

در فکر این هستند که با  طالبان و �یرو های شورشی که ظاهرًا اشخاص آزرده از رژیم است ، حاال هر روز 
آشتی منایند که این موضع جدید قوای کمک به صلح دفاع از تروزیزم و قاچاق مواد خمدر وجه بودن اهنا را در 

 در افغا�ستان وجود �دارد، افغا�ستان سخت آسیب میرسا�د و به د�یا این پیام را  پخش خواهد کرد که تروریزمی
  . برعکس صرفًا عناصر �اراضی و میا�ه رو هستند که باید با دولت کنار بیایند 

  



زیرا . این دغدغه ها فکر کردن در مورد آینده افغا�ستان را به چالش های جدی و ویرا�گر مواجه میسازد
ول را در که میتوان این  اص. یش بروداهی پا�قالبات و تغیرات اجتماعی باعث آن میگردد تا جامعه بطرف رف

ا�قالباتی که در اعصار و قرون  بسیار دوری در ز�دگی ا�ساهنا رخ داده که موجودیت هر کدام آن  جوامع 
ا�سا�ی را در یک مرحله روشنرتی از پیوستگیهای ز�دگی قرار داده است چنا�چه در دوره �وسنگی 

گام بزرگی در  روستا �شینی  و اجتماعی شدن ا�ساهنا  هزار سال قبل ا�قالب روستا �شینی 12یعنی 
برداشته است که باعث مبیان آمدن عواطف �یرو مند مادری ، برابری زن و مرد و    وسایل و دست آورد های 
زراعت  ورام کردن حیوا�ات که هنوز متدن اروپا از آن استفاده مینماید که در �تیجه باعث ایجاد و ا�کشاف 

  . زبان باعث کثف معادن  مهگی از حاصل این ا�قالب بوده است مفاهیم فکری و
  

ولی حاال که آن ا�قالبیون و جنگ آوران و �اصحان بشر و متفکرینی که جامعه را با عقل و تدبیر  اداره میکرد�د زیر 
 واپس ا�ا�یکه با مشکالت و �ثار جاهنای شان کشور ما را از اجنبیان شوروی. خروار های خاک مدفون هستند 

گرفتند و قدمهای شان را در کشور کوتاه ساختند و آن ا�ساهنای که در  �شست بن مجع شد�د تا آینده  من و تو 
را رقم ز�ند  ، آ�ا�ی که قا�ون اساسی جدید ما را ساختند و تدوین و توشیح کرد�د تا ما بتوا�یم در زیر سایه آن  

زیرا این قا�ون اساسی  کشور ما که در یک برحه خطر�اک و . دآینده ای داشته باشیم که حال من و تو را میساز
شکنند تدوین گردید یکی از حیرت ا�گیز ترین دست آوردهای در تاریخ کشور ما میباشد  که من 

این مردمان توا�ستند . بالشخصه در متام  دوره های گذشته  و در دوره عمرم �ظیر آن را �دیده ام و �ه شنیده ام
یندۀ در  خیز�د و این مهه آگاهی �سبت به آ آشوب ، ر�ج های اجتماعی و اقتصادی و فشار براز میان صد ها

حال پیدایی ابراز دار�د آ�ان بر عالوه اینکه قا�و�گذاران ماهر بوده ا�د مردان صاحل و با تقوی و شجاعی �یز بوده 
مد احساس کرد�د و شنید�د که متد�ی در زیرا این قا�ومنداران  صدای آینده را که از فاصله های دور می آ. ا�د 



فکر میکردم که .. حال مرگ است و متد�ی هم در حال شدن است  که جبای آن پا بعرصه  حیات میگذار�د
�یروی حوادث این کشور را با مردم آن جبلو میربد ، زیرا ما حکومت  های �ا کارا و قوا�ین �اقص آ�را بدستان خود  با 

در تاریخ ما به �درت واقع شده است که کاری به این شگرفی  . ن فلج و منسوخ کردیمساختار های �ا مناسب آ
و شکوه  از مردا�ی به این خوبی سر زده باشد ، مردا�ی  برجسته هم ستیز و مردا�یکه شور و عالقه خود را  وقف 

دیریت  حکومت ولی حاال مهان مردان از عدم ترتیب و م. منابع گو�اگون  �احیه یی و اقتصادی  کرد�د
وقت آ�چنان منقلب شده و خبشم آمده ا�د  که میخواهند �ظام حکومت جدیدی  به اساس اصول حیرت آور و 

آهنا به مردم صادقا�ه در پیشتازی خویش در موج عظیمی از توده . تکا�دهنده در ا�تخابات  �زدیک اعمار منایند
ین کشور که هرگز کشور خود را ترک �گفته ا�د های امید وار وعده میدهند تا به عنوان شهرو�د اصیل ا

با .. کنداصولی را بر قرار ساز�د که قا�ون اساسی کشور از آن سر بلندی بی �ظیری را در کره زمنب کمایی 
م که �یم قرن در این کشور جهاد کرده ا�د ، اراده دار�د حکومتی حتت لوای قا�ون را ز�دگی کردن این ذوات مصم

زیرا قا�ون اساسی .کومت تک فردی اشخاصی که قا�ون و جامعه را اینطوری بیر�گ کرده استایجاد کنند  �ه ح
کشور و آزادیهای را که در خود تضمین کرده است هر شهر و�د افغان را  به تفکر و سپاسگزاری وا میدارد تا 

اهد بود ا�دیشه و آزادا�ه در مورد تعین زعیم  آینده شان که متضمن حیات سیاسی و اقتصادی این کشور خو
شاید  �زد کسا�یکه  امکان ا�دیشیدن را �داشته باشند ممکن است حرفهای من ابلحا�ه و . تصمیم سامل بگیر�د

امحقا�ه باشد اما مهینکه با آزادی بیان �احمدود میتوامن مهه ا�دیشه هایم را روی کاغذ بدون دهلره و ترس بنویسم  
زیرا . و البته این چیزی �یست که آن را دست کم مشرد.  ممنو�یت دارماز حالت موجود  بسیار احساس رضایت و

چیز های را که مینویسم ممکن است در معاصرامن  بدون شک  سوء تفاهم ایجاد کند  و بر خی �یز این �وشتار ها را  
 کنند ولی این که تعداد آن روزا�ه در مطبوعات و جراید و روز�امه  ها و تار منا ها کم �یست فتنه ا�گیز تلقی

زیرا ما مینویسیم �ظام حکومتی را . واقعیتی است که هر فرد افغان  به آن اذعان دار�د و خبوبی آن را درک میکنند



که گذشتگان طرح  آ�را ریختند  و اصولی راکه با آن  حکومت و خود کامگی خویش را در چوکات 
ا�تخابات  جدید با افکار و �ظریات جدید آن چیز مهچو قا�وهنای اساسی دخیل ساختند ،اکنون در هببوحه این 

های کهنه  را که  سعادت افراد  جامعه ما را خبطر  افگنده است ، منسوخ و این �ظام را  با �ظام حکومتی جدید 
ی تعویض میکند به عباره دیگر برای قرن بیست ویکم مردم ما  دیموکراسی جدیدی را ایجاد خواهند کرد که 

ما �ه جایگاهی برای منایش  اقوام ، زباهنا  و تبار ها وجود داشته باشد، و �ه کسی بتوا�د در آن در کشور 
این اولین قدمهای دیموکراسی را صرف مردم ما  با تفکر  عمیق . گروپهای زور گوی مافیایی ایجاد کند 

 .خویش میتوا�نددر سایه بینش خردمندا�ه  استوارو ایجاد کنند 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

مریکایی در افغا�ستانبازیهای ا  
3 

ا�ستان با سقوط دولت مجهوری حممد داوؤد خان از افغآغاز جهاد افغا�ستان با استقرار حزب کمو�یزم خلق 
طریق یک کودتای خو�ین که منجر به کشته شدن اکثریت خا�واده  داوؤد خان گردید �قطۀ چرخشی بود در راه 

ین کشور بر علیه رزیم کمو�ستی افغان و قوای اشغالگر تغیرات اساسی در افغا�ستان و پا گرفنت جهاد ا
افغا�ستان که در پاکستان و ایران اوج گرفت و توسط کمک های  پیدایی و پنها�ی ایاالت متحده امریکا و کشور 
های غربی در حالی متویل میگردید که این کمک ها از طریق پاکستان بدست جماهدین افغان از گاو غدود 

  .میرسید
  :جا امریکا از روز اول دو هدف بزرگ داشت در این

استقرار و بالقوه سازی �یرو های جماهدین افغان  که از اثر  اشغال خاک شان توسط یک قوای اهلادی که از  .1
و اهندام بد�ه های قوی  کشور های بلوک کمو�یزم توسط  . روح ایمان و شجاعت  معنوی برخوردار بود�د

ت بالقوه و مهارهتای ابتکاری جنگی �یز بود�د که توسط آهنا  میخواست جماهدین افغان که دارای شجاع
 .تا سر�وشت  جنگ سرد را یکطرفه کند



امریکا تالش دائمی خبرچ میداد تا این �یرو ها دارای یک سرتاتیژی  طویل مدت سیاسی و اقتصادی که باعث  .2
ی این اصل امریکا و سایر رو. شو�د�ایجاد یک قدرت عظیم اسالمی که دارای قابلیت  های بالقوه �ظامی  

حامیان جهاد افغا�ستان هرگز خنواستند تا �یرو های پر قدرت جهاد افغا�ستان دارای افکار و ا�دیشه 
های ساز�دگی برای فردای مرفع کشور شان �شو�د و به این مناسبت  ضیاء احلق و بعدًا �واز شریف و 

 این سبب از.  در یک دایره بسته �گاه دار�دالت جماهدین رادیگران را ترغیب کرد�د تا متام فعل و ا�فعا
ئیس ی ر ا در یک دوره دو ماهه بصفت  ربود که وقتی جماهدین داخل کابل شد�د قبال  سبغت ا جمدد

ر�امه های کاری و سیاسی و قدرت  به کابل اعزام داشتند که فاقد  بمجهمور ممثل در �شست راولپندی تعین و
 در �تیجه در مدت کمی اوضاع از کنرتول خارج ساخته شد و کابل و سایر شهر های افغا�ستان �ظامی بود که

این وضعیت بیش از یک دهه طول �کشید که . در دام  جنگ های  داخلی خا�ه به خا�ه و شهر بشهر شد�د
های  تعلیمات امریکا با تبا�ی پاکستان طلبه های را که در حین جهاد افغا�ستان از مهاجرین داخل مدرسه 

، یکجا ساخته و آهنا را ط سرحدی دیور�د بود طالبا�ی که از تبار  طرف  جنوب خاسالمی بود �د به عالوه 
د از ا�سجام  داخل افغا�ستان ساختند تا توسط آهنا زعامت افغا�ستان را که در دست پروفیسور برهان بع
بان و هم به جنبش مقاومت مشال خیلی گران  ربا�ی بود از قدرت خلع ساز�د که اینکار هم به طالنالدی

�تیجه آن خوهنای زیادی  از هر دو جا�ب ریخته شد تا اینکه به هبا�ه ای  رئیس مجهور بوش قوای . متام شد 
خود را بدون جموز قا�و�ی که عرف بین املللی هست  ما�ند جنگ آوران قرون اوستایی و حکومت ا�گلیس 

 و توسعه اراضی اشغالی خود داخل مناطق جدید میکرد�د  قوای خود را که �یرو های خود را خباطر بست
صًا �اتو را ترغیب کرد تا  آهنا �یز در افغا�ستان �یرو ن ساخت و بعدًا سایر کشور ها خمصوداخل افغا�ستا

 بشمول پادشاه ت های روز یک تعداد مردم های معلوم احلال رابفرستند و در ساحه دپلوماسی و سیاس
لیلی از داخل افغا�ستان در ق خود  را می  گذرا�ید  با تعداد  که آخرین روز های ز�دگیتانافغا�س



�ستست بن دعوت کرد�د که در �تیجه  یک سلسله توافقاتی روی  حنوه حکومت آینده صورت گرفت که 
 ها دایر و  ملل متحد و کشور های �اظر از این پروسه  جا�ب داری کرد�د و با یک  بر�امه عاجل  لویه جرگه

قا�ون اساسی افغا�ستان و حکومت موقت و ا�تقالی و ا�تخابی پشت هم  تشکیل و پا گرفتند که غرب  
آقای حامد کرزی را که در افغا�ستان شناخته �بود توسط پیش کشیدن وی در چند  کا�فرا�س مطبوعاتی و 

ی گرده  مردم مصاحبه های خاص و پیوست هبم از وی شخصیت سیاسی ساختند و او را باال
 کشور شان باشد که افواهات و سرو صدا های زیادی در مورد تقلب در هافغا�ستان بار کرد�د تا زعیم آیند

در مدت هشت .  بار ها عنوان شد اما گوش شنوایی به  فریاد ملت پاسخ �گفت1384ا�تخابات 
خب افغا�ستان وی سال از گرفنت قدرت افغا�ستان و در مدت چهارسال به سفت رئیس مجهور منت

توا�ست متام  زیر بنا های اقتصادی کشور را به هبا�ه تقویه روش های بازار آزاد به لیالم برابرسازد یا حبالت فلج 
 فابیکات ، شرکت ها تصدی ها و با�ک ها مزارع کشاورزی این شیوه تا فروش امالکات ملی ،. �گهدارد 

 عالوه کمک  از این رهگذر �صیب دولت شد بهتی کهبر عالوه مبالغ هنگف. و غیره را در بر گرفت 
های چندین ده ملیاردی که اعداد کیها�ی را میسازد در باز سازی افغا�ستان به ترتیبی مصرف شد که بیشرت 

 . از بر�امه های دولتی  پروژه های اشخاص قدرمتند به گل �شست 

یست و با القاعده و شبکه تروریزم بین املللی آمریکا در ابتدای وحله به هبا�ه اینکه طالبان رژیم مطلوب �
به رهربی اسامه بن الدن  در ا�فجارات مرکز جتارت جها�ی در شهر �یویارک و عمارت پنتاگون دست داشته 
است  با اجرای ما�ور های بی �ظیر �ظامی که توسط راکت های رهربی شده کروز و  هوا پیما های مبب افگن 

 ه از طالبان پاک و خون  دها هزار طالب توسط جنگنده های امریکایی ریختا�د متام ساحات کشور را52بی 
  . شد و متام کشور های د�یا را ترغیب کرد تا در این مبارزه بی امان علیه تروریم و قاچاق مواد خمدر اشرتاک کنند 



در افغا�ستان گیر اماباالخره بعد از سپری شدن یک دهه امریکا متوجه میشود که پا هایش در جلن زار جنگ 
ما�ده است و میخواهد تا راهی بیابد که پاهای خود را از این جلن که تا حلق مهه چیز را در خود فرو میربد بکشد 
و لی بقول سیاستمداران کهنه کار که مهه مسایل و فعل و ا�فعاالتی از این دست را  زیر �ظر دار�د کار آسان و ساده 

ه متام عمر رئیس مجهور موجوده امریکا  طوال�ی تر است بر میگردد به سازمان شروع این کار از ا�داز. �یست 
  .            میدید�دمردان امریکایی که  هر شب خواب محالت موشکی  زروی شوروی را  تسیا و دول
چهار به   وابسته های چریک پاکستان و پشتيبا�ی حتت جماهدان افغا�ستان جنگ جنگجویان بيشرت

 :گوید می پنهان سيا عمليات پيشني گردا�ندگان از  یکی.بود�دن افغا�ستان جناح جماهدی

 که آهنا از هزار �فر ١۵ مگر مهگی که بود�د افغا�ستان در جنگجو هزار ٣٠٠ به �زدیک"

 از مشاری اما تبار بود�د افغان آهنا  بيشرت".بود�د افراطی اسالمگرایان ی زمره در بود�د، رو ميا�ه

 خليج ی حاشيه و کشورهای سعودی عربستان اردن، مصر، مهچون جهان �قاط گردی از جهادیون،

 در که شد القاعده سازمان  پيدایشو الدن بن اسامه آغازین ی �طفه مهه،  این.بود�د شده آورده

 بن اسامه جنگ، در کننده شرکت افغان های  عرب اصطالح به آن .منایا�د�د می رخ جنگ خالل

 از جهادی هزار دهها و القاعده دو مشاره و مرد مصر اسالمی جهاد رهرب الظواهری، أیمن الدن،

  .بود�د اسالم جهان دوردست �قاط و دیگر چچن فيليپني، ا�دو�زی، عربی، کشورهای
 و عربستان سعودی لبنان، مصر، اجلزایر، در هایشان خا�ه به جنگ از پس که بود�د چریکهایی آهنا
 ما�ند های تروریستی مهارت آهنا از بسياری .داد�د ادامه را نگج آجنا و بازگشتند ميا�ه آسيای

  .فرا گرفته بود�دمتحدا�ش،  و متحده ایاالت دست زیر را گذاری مبب و خرابکاری، ترور،
  امریکا  در افغا�ستان و تروزیزم

  



 اکثرًا توقع برده   بار آورد  کههآرامش و بر عکس آن را ب. و،سکون پی آمد های �شست بن تغیرات ژرفی را در حن
رقابت های امریکا با کشور های اروپای غربی بر این شد . میشد تاباعث سکون و امنیت در کشور �یز گردد

ز خود برای ریشه کن رر و مس و حدتا این جتمع قدرت سیاسی برای ثبات افغا�ستان مببارزه بین املللی و بدون ح
 هم جهان  غرب از شر تروریزم رهایی یابند و هم امریکا بتوا�د بیشرت از کردن  تروریزم بپرداز�د تا �تیجه این شود که 

 است در کشور های  �زدیک به آن از خفتهپیشرت �فوذ خود را در مقابل  روسیه بعد از شوروی که ما�ند اژدهای 
ن �ربد �ظامی  روسیه آسیای میا�ه و در اخیر ایران پهن کند تا توا�سته باشد در میدای قبیل افغا�ستان ، و کشور ها 

با این هدف امریکا فراموش کرد  که خباطر بر . تر گذارد فرا جمال �دهد که پا از گلیم خود را هر گز 
غا�ستان با ثبات  ضرورت دارد تا توسط آن مهواره مهکاریهای فآورده شدن  استمراری این هدف خود  به یک ا

اما بر خالف تصور رایزن های .  برده و توسعه خبشندن پیشژیهای خود را بدون �قصامنطقوی را جلب و  سرتاتی
رتی ایاالت متحده امریکا میتوا�د در صو  مهیشه به این باور بوده ا�د که در ،  در زمان حکومت بوشایاالت متحده

 تا مردم منطقه حضور �ظامی و سیاسی داشته باشد که کشور به اعتشاش و �ا آرامی ها گرفتار باشد
بیهوده  و خارج از دایره عقل میباشد و تلقی  که این یک طرز فکر یت قوای امریکا را بپدیر�د؛ البتهت موجودضرور

 قاطبه یحکومتی داشته باشد که از پشتیبا�چه در صورتی که در افغا�ستان ثبات برقرار باشد میتوا�د  یک . 
یل خود مهکاریهای منطقه وی را با مردم  برخوردار باشد و در آن صورت  است که  دولت میتوا�د مطابق به م

  . خود گسرتش دهدسرتاتیژیک دوستان 
افغا�ستان که خود در یک جنگ سی ساله که ماحصل  تقابل آن  با جنگ سرد بود، مهۀ دار و �دار خود را از دست 
داده است و بنیاد های اجتماعی و سیاسی آن سخت آسیب دیده و یا کال ویران گردیده است ، در این 

ورت دولت و مردم افغا�ستان مهیشه متایل دارد تا خود را هبر هبا�ه ای که مقدور باشد از وضعیت کنو�ی بیرون ص
آورده و اولرت از مهه ثبات سیاسی خود را  در مقابله با کشور های مهسایه خمصوصًا پاکستان که مهواره سیاست  



حاال .  کمک و توامیت ایاالت متحده امریکا �یاز دارد مداخله گرا�ه فعال را در پیش دارد  بیشرت از هر وقتی به
اگر کشور افغا�ستان دارای ثبات سیاسی گردد هبرت میتوا�د از این امتیاز هبره ور گردد که این در 

ی دیگر مثمر واقع ا�کشاف کشور از یک سو و در سرتاتیژیهای دراز مدت منطقوی ایاالت متحده امریکا از سو
  در دراز اظ متأثر خواهد بود که میتوا�د ر این عرصه به رشد و توسعه منطقوی از هر حلت دمیگردد که پیشرف

و این هبرتین راهی برای . مدت باعث رشد اقتصادی مبنظور جلو گیری از عقب ما�دگی خواهد شد
افغا�ستان خواهد بود تا از عقب ما�دگی اقتصادی که باعث واپس ما�دگی کشور شده است جلو 

  .گیری شود
 ن از طریق مهکاریهای سرتاتیژیک دردر شرایط موجود این هبرتین  پیامد های را میان توسعه و ثبات در افغا�ستا

منطقه �یز میباشد که در �تیجه کشور افغا�ستان میتوا�د با کم کردن هزینه های مصرفی مشمولین  مهکاری امنیت 
ه های �ظامی هم از طریق خودش و هم از طریق دوستان افغا�ستان با باز سازی ثبات آن پواهلای را که صرف هزین

حافظ صلحش میشود بکاهند و در عوض برای فقر زدایی و ثبات و ا�کشاف سیستم بازار که تازه به آن گام 
  .هناده است گرد�د

در جامعه افغا�ستان به این ضرورت احساس میگردد تا �ظریه پردازان در مورد  توسعه به معنی رواج ارزشهای 
و این در . که غرب با ارتباط جها�ی  سازی کشور های جهان  سومی �ظیر افغا�ستان به آن اتکا دارد بپرداز�د

ات و ن در طیف های داخلی و خارجی اطالعحالی پیوستگی میابد که رسا�ه ه ای گروهی از هر �وع آ
ها را که خود مهمرتین عامل ژیهای پیشرفته به شکل ذهنی شخصیت تی را در مورد بکار ا�دازی تکنالومعلوما

ای  ههکه در این راستا  کار میکنند را توسعه در جامعه است مدد میرسا�د و از سوی دیگر دولت و جوامع ای
  خبشیده  و بیشرتی وسعت دگر گو�یرا در دادن این ارزشها  هم دست بدستپذیرش ارزشهای تازه را با

ی  برابر ساخته و با تغیر هر چند سالی که در �ظام در ارزشهای فرهنگی ، زیست شهری و زیست روستای



حاکم در عرصه ا�تخاب رئیس مجهور جدید در کشور رو منا میگردد دولت های جدید �یز از اشتباهات 
دولت های سابقه پند گرفته راه را برای توامیت یک �ظام ملی در چار چوب مهکاریهای  توسعه بین املللی ایجاد 

  .خواهند منود
�عده از  کشور ی مرتادف کلمه عبارت از  اشرتاک آر های جهان سومی �ظیر افغا�ستان استعمار به معندر کشو

های خواهند بود که در چار چوب �ظام بین املللی ظاهرًا خباطر احمای  تروریزم و آ�چه بی قا�و�ی و یا بد قا�و�ی 
مسایل �ظامی را پیش خواهند برد در اصل دولت خوا�ده میشود  عرض ا�دام کرده ا�د این هناد ها بر عالوه اینکه 

رکی ، قضات ، سار�والیها و سجام دهی امور دفاتر مالیاتی ، گمداری �یز  حکومت افغا�ستان را از طریق  ا�
شعبات مربود به اصالحات اداری  از رهگذر کیفی و کمی کار میکنند حتی در بسی موارد توسط موسسات 

جها�ی و صندوق وجهی بین املللی پول معاشات کار مندان دولت را می پرداز�د که در بین املللی از قبیل  با�ک  
ش و  توسعه مهکاریهای منطقوی گامی به جلو حمسوب میشود ، صرف �ظر از اینکه عده ای این فعل و ور

ه اگر �فعاالت را �اشی از دست ا�دازی خارجی ها در امور ذاتی و داخلی کشور میدا�ند باید اذعان داشت ک
امی جامعه که مردم و دولت را بطرف قا�ومنند شدن جچنین کار های  و اصالحات در دفاتر و سکتور های ا�س

که مطالعه موضوعی  ما را قادر میسازد تا در ادامه این رو�د .توا�ا میسازد گامهای استواری حبساب میرود 
توسعه و مدیریت و عالقه د جامعه شناسی ، ارتباطات ، اقتصابه مطالب ارز�ده و مهمی �ظیر ا�کشاف صنایع

  . مبسایل اجتماعی قرار گیردیمند
مهچنان  مردم از �تیجه فعل در این عرصه ها توا�ایی یاد کرد ها و یاداشت ها را در مورد رشد و توسعه ساحات 

 عرصه خمتلف ز�دگی را مهواره به خمیله خود ثابت �گهمیدار�د و متوجه این �کات میگرد�د که در کدام
در جمموع جامعه را در یک صورت بیداری  . ها به چه پیما�ه پیشرفتهای صورت گرفت و یا هم عکس آن 

  .دوامدار قرار داده متام �یرو  های ا�کشاف و پیشرفت را در حالت آماده باش قرار خواهد داد 



هنای که باید صورت رف ثبات امنیتی پیشرفت �کند  متام کار های صورت گرفته و آ حاال اگر جامعه بط
بگیرد در حالۀ از مشکالت و سر در گمی و بی اطمنا�ی به شکست مواجه خواهد شد که این وسیله 
میشود برای  تقسیمات مردم به دو دسته خمالف و موافق و این دستجات در فرصت های مساعد هر کدام 

ند که در �تیجه قوای عامل و توسعه در میکوشند تا عناصر مقابل خود را یا �اکام بساز�د و یا کمر�گ جلوه ده
 ، جنگ ، و ویرا�ی کشا�یده شده و یچنین حاالت بعوض اینکه در میدان های توسعه مبصرف برسد در خراب

آ�وقتی است که بر�امه های کاری بسوی آینده به �اکامی کشا�یده میشود  که هم برای عاملهای داخلی درد �اک  
  .یوس کننده خواهد بوداست و هم به مهکاران خارجی ما

در این فرصتی که ظرف چند ماه قبل  دولت مجهوری  ایاالت متحده امریکا از اثر یک ا�تخابات  جتدید �فر ، قوا و 
سرتاتیژیها داده است و دولت افغا�ستان هم  امید میرود که در �تیجه یک ا�تخابات دیموکراتیک  دارای افکار و 

لت جدید در حمل خرابه  های �اشی از بد ا�ستان آرزو مبرب�د که  هر دو دوافغا�دیشه ه ای جدید گردد ؛ مردم 
بر�امگی دولت های سابقه یک چیز �و فکر کرده و بکوشند تا در جامعه افغا�ستان  صلح و امنیت و صداقت 

 بسرت های مناسبی در کلیه شئون  توسعه وی را ایجاد کرده واقعًا با عناصری که در باال از آن �ام بردیم زمینه ها و
 .هیا بساز�دمرا برای صلح و آشتی و ا�کشاف  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  حقه بازیهای امریکایی در افغا�ستان
 

 شان که میخواستند جامعه جنگ زده و پرداز در مورد �ظام حاکم در افغا�ستان و دوستان سیاست این �وشته 
یعنی طالبان  بدست ختریب پست  مهسایه شرقی جنوبی ما عمال  به عمد توسط ما را که ختریب شده

پرداخته  و باز�گریهای  گردا�یده شده بود با تغیر و کمک در  قلمرو سیاسی �ظامی در �ظام آزاد بین املللی 
خرد مندا�ه یی را  در شکست مودل  این دیموکراسی که در افغا�ستان به فساد و ا�ارشی اجنامید  با عوامل و 

یم تا مردم ما مدلی از دیموکراسی جهان آزاد را که هنوز قسمت زیادی از این ریشه یابی اسباب آن اختصاص ده
  . را درک کنند ما�ده سناریو �ا دیده و �ا خوا�ده 



یعنی این ساهلای که در جامعه  ما متناظر با دوره 1388 تا سال 1360ما جمبور خواهیم بود  تا در فاصله  
�قطه �ظر ها و حمدودیت ها و �کات قابل حبث آن دوره !  که طبیعتااوج حبران در جامعه افغا�ی  شناسایی شده ،

را منحیث یک  کوله بار �اجور محل کنیم و شاید هم �قدی باشد  در درون �گری و درسهای باشد از شجاعت  
  .این قوم که �ا گهان در هوای سرمایه داری جها�ی هبدر شد

ه به چه  ترتیب بسیاری از ارزشها و بدیهیاتی را که جامعه اکنون در شروع قرن بیست و یکم هبرت میتوان دید ک
اسالمی ما  با آن سروکار داشتند بتوسط با متدن ترین کشور ها در ظرف مهین چند سال چقدر �ا معقول و 

در پی این مدت  ارزشها و باور های راکه ملت ما �سل بنسل از �یاکان  خود به . ظاملا�ه از دست ما گرفته شد 
ده بود�د مهه را در این دگر گو�ی  در حالۀ از اهبام و سردر گمی ایکه �ظام های حاکم  حامل آن ارث بر

بوده است  ، جهان ما را  جبهان �ا معقول  و غیر حتمل  تبدیل ساخته  و حاال هم آمده ا�د تا از  خوهنای ریخته شده 
 یک آبشخور استاده منایند تا در آینده ما حساب بگیر�د و باز هم  گرگ و گوسفند را بنام صلح و آشتی در

ما در این سلسله �وشته ها میکوشیم تا علل و . ما مدل تازه ای از خدعه و �یر�گ جدید را جتربه کرده باشیم
  .اسباب اینهمه بد خبتی ها را که کی مقصرو �ا رساست؟ اگر با ما باشید باز شناسی خواهیم کرد

ا�ستان با سقوط دولت مجهوری حممد داوؤد خان از ب کمو�ستی خلق افغن با استقرار حزآغاز جهاد افغا�ستا
طریق یک کودتای خو�ین که منجر به کشته شدن اکثریت خا�واده  داوؤد خان گردید �قطۀ چرخشی بود در راه 

یم کمو�ستی افغان و قوای اشغالگر ا گرفنت جهاد این کشور بر علیه رژتغیرات اساسی در افغا�ستان و پ
که در پاکستان و ایران اوج گرفت و توسط کمک های  پیدایی و پنها�ی ایاالت متحده امریکا و کشور شوروی 

های غربی در حالی متویل میگردید که این کمک ها از طریق پاکستان بدست جماهدین افغان از گاو غدود 
  .میرسید

  :در اینجا امریکا از روز اول دو هدف بزرگ داشت 



ی �یرو های جماهدین افغان  که از اثر  اشغال خاک شان توسط یک قوای اهلادی ، �یروی استقرار و بالقوه ساز .3
تازه ایمان که  روح  شجاعت  معنوی را در بین صفوف جماهدین تقویت و از اعتقاد و �یروی کامل ایمان 

وسط  جماهدین که توسط این روح ایمان ، اهندام بد�ه های قوی  کشور های بلوک کمو�یزم ت. برخوردار بود�د
افغان قابل پیشبینی بود که این گروه با ایمان ، دارای شجاعت بالقوه و مهارهتای ابتکاری جنگی �یز 
بود�د که امریکا با استفاده از این توا�ایی ها  میخواست توسط آهنا  سر�وشت  جنگ سرد را که جهان سرمایه 

 .داری را خبطر �یستی  حتدید میکرد یکطرفه کند

تالش دائمی خبرچ میداد تا این �یرو ها دارای یک سرتاتیژی  طویل مدت سیاسی و اقتصادی که باعث امریکا  .4
روی این اصل امریکا و . ایجاد یک قدرت عظیم اسالمی و دارای قابلیت  های بالقوه �ظامی در منطقه  �شو�د

�ستان دارای افکار و سایر حامیان جهاد افغا�ستان هرگز خنواستند تا �یرو های پر قدرت جهاد افغا
و به این مناسبت بصد ها ترفند وحیل متوصل . ا�دیشه های ساز�دگی برای بقای فردای خود باشند

گردیده  ضیاء احلق و بعدًا �واز شریف و دیگرا حکمرا�ان �ظامی پاکستان  را ترغیب کرد�د تا متام فعل 
احتاد و پیشرفت شان هبر  ذریعه ممکنه جلو و ا�فعاالت جماهدین را در یک دایره بسته �گاه دار�د و از 

و شرط بدست آوردن سالح و کمک های مالی را برای جماهدین منوط به  پیروی  از آی اس .گیری کنند
 سبغت ا  آی و دولت پاکستان قرار دهند از این قرار بود که زما�یکه  جماهدین داخل کابل شد�د قبال

قوای �ظامی شایستگی رهربی را �داشت در �شست راولپندی جمددی ر ا که از رهگذر سن وسال و 
وی را  در یک دوره دو ماهه بصفت  رئیس مجهور ممثل  تعین و به کابل اعزام داشتند که فاقد هر گو�ه بر�امه 
های کاری و سیاسی و قدرت �ظامی بود که در �تیجه در مهان آغاز اوضاع کشوراز کنرتول  خارج  شد و 

ر های افغا�ستان  یکی بعد دیگر در دام  جنگ های  داخلی خا�ه به خا�ه و شهر بشهر کابل و سایر شه
گردید، که این رخداد را منیتوان یک امر تصادفی و یا کم مایگی جماهدین تلقی کرد ، بلکه حاصل فعل و 



ا�ید کنش های شیطا�ی  دست  های پشت پرده بود که هر آن  افغا�ستان را بطرف بی ثباتی قصدی می کش
که این وضعیت حدودًا بیش از یک دهه طول �کشید که امریکا با تبا�ی پاکستان طلبه های را که در حین 
جهاد افغا�ستان از مهاجرین داخل مدرسه های  تعلیمات دینی در پاکستان  بود �د به عالوه  طالبا�ی که از 

 از ا�سجام به یک �یروی بالقوه تبدیل و تبار  طرف  جنوب حط سرحدی دیور�د بود یکجا ساخته و آهنا را بعد
داخل افغا�ستان ساختند تا توسط آهنا زعامت افغا�ستان را که در دست پروفیسور برهان الدین ربا�ی و از 
تبار تاجک بود از قدرت خلع ساز�د که اینکار هم به طالبان و هم به جنبش مقاومت مشال خیلی گران متام 

 زیادی  از هر دو جا�ب هم مردم و هم طالبان ریخته شد و طالبان بعد �تیجه آن رویکرد خوهنای. شد 
طلفات زیاد  قدرت را در افغا�ستان در حالی تصاحب گردید�د که امحد شاه مسعود یکی از شجیع ترین 

 بعد از ترور وی واقعه. فرما�ده جهاد افغا�ستان تا دم مرگ مبارزه خود را در مقابل طالبان پاکستا�ی دوام داد
 در امریکا بوقوع پیوست  که با مرگ این رهرب بزرگ جهادی 2001شگفت ا�گیز یازدهم سپتامرب 

افغان بی ارتباط �بود چرا که بعد از آن رئیس مجهور بوش  به هبا�ه ای اینکه طالبان و القاعده یی ها در این 
ت  ما�ند اشغالگران  محالت دست داشته ا�د قوای خود را بدون جموز قا�و�ی که عرف بین املللی هس

قرون اوستایی و حکومات ا�گلیس که �یرو های خود را خباطر بست و توسعه اراضی اشغالی خود داخل 
مناطق جدید میکرد�د  قوای خود را داخل افغا�ستان در حالی ساختند که ما�ور های �ظامی از زمین حبر و 

وع و بعدًا سایرکشور ها خمصوصًا �اتو را هوا باالی افغا�ستان طالبان بشدت سرسام آور و مرگبار شر
ترغیب کرد تا  آهنا �یز در افغا�ستان �یرو بفرستند و بوش به اصطالح خود کا�گره امریکا را به این متقاعد 
ساخت  تا امریکا عمال داخل یک �ربد جدی خباطر احمای دهشت افگنی که افغا�ستان �قطه شروع آن بود 

 .گردد 



 داشت تا در ساحات دولت داری افغا�ستان بعد از آهنمه قتل و ویرا�ی �ظام اداری کشور امریکا ضرورت به آن
ختریب شده از جنگ افغا�ستان را باز سازی مناید معهذا  در ساحه دپلوماسی و سیاست های روز یک تعداد 

اه افغا�ستان که آخرین مردم های معلوم احلال را که بنا بر علتی خاک افغا�ستان را ترک گفته بود�د، بشمول پادش
روز های عمر خود  را می  گذرا�ید  با تعداد ی از شخصیت های  از داخل افغا�ستان مهه را وا داشت تا در 
یک �شست بین املللی که از طریق اداره سازمان جها�ی ملل متحد بر�امه ریزی میشد گرد هم مجع آیند که فر 

ت یک سلسله توافقاتی روی  حنوه حکومت آینده صورت گرفت که در �تیجه این �شس.آیند آن  �شست بن بود
که ملل متحد و کشور های �اظر از این پروسه  جا�ب داری کرد�د و با یک  بر�امه عاجل  لویه جرگه ها دایر و  
قا�ون اساسی افغا�ستان و حکومت موقت و ا�تقالی و ا�تخابی پشت هم  تشکیل و پا گرفتند که غرب  آقای 

 را که در افغا�ستان شناخته �بود منیدامن از کجا  وی را پیش کشید و خباطر شناسا�دن او، وی را در حامد کرزی
چند  کا�فرا�س مطبوعاتی و مصاحبه های خاص و پیوست هبم از او شخصیت سیاسی ساختند  تا زعیم آینده 

که بار ها 1384ر ا�تخابات این کشور  باشد که وی در میان افواهات و سرو صدا های زیادی �اشی از تقلب د
حامد کرزی در مدت . عنوان شد اما گوش شنوایی به خاطر شنیدن اعرتاصات  فریاد ملت پاسخ �گفت

هشت سال از گرفنت قدرت افغا�ستان که چهارسال آن را به صفت رئیس مجهور منتخب افغا�ستان سپری 
یه روش های بازار آزاد که بزعم خودش در قا�ون کرد توا�ست متام  زیر بنا های اقتصادی کشور را به هبا�ه تقو

این شیوه تا فروش امالکات . اساسی مسجل گردیده بود در معرض  لیالم برابرسازد یا حبالت فلج �گهدارد 
ملی ، فابریکات ، شرکت های تولیدی و خدماتی تصدی ها و با�ک ها مزارع کشاورزی معد�یات و غیره را در بر 

لغ هنگفتی که از این رهگذر �صیب دولت شد و این به عالوه کمک های چندین ده بر عالوه مبا. گرفت 
ملیاردی که اعداد کیها�ی را میسازد در باز سازی افغا�ستان به ترتیبی مصرف شد که بیشرت از ا�کشاف بر�امه 



ر دولتی خارجی های دولتی  پروژه های اشخاص قدرمتند که با این  پوهلا سرو کار داشتند به عالوه موسسات غی
 . که شامل هیچ گو�ه مالیه پردازی و حسابدهی حقوقیی �بود�د به گل و مثر �شست 

آمریکا در ابتدای وحله به هبا�ه اینکه طالبان رژیم مطلوبی �یست و با القاعده و شبکه تروریزم بین املللی 
و عمارت پنتاگون دست داشته به رهربی اسامه بن الدن  در ا�فجارات مرکز جتارت جها�ی در شهر �یویارک 

است  با اجرای ما�ور های بی �ظیر �ظامی که توسط راکت های رهربی شده کروز و  هوا پیما های مبب افگن 
 متام ساحات کشور را از طالبان پاک و خون  دها هزار طالب بدون تفکیک و توجهه توسط جنگنده 52بی 

یختا�د شد و عالوتًا متام کشور های د�یا را ترغیب کرد تا در این های امریکایی به امر فرما�دهان �ظامی امریکا ر
  . مبارزه بی امان علیه تروریم و قاچاق مواد خمدر اشرتاک داشته باشند 

اماباالخره بعد از سپری شدن یک دهه امریکا متوجه میشود که پا ی او و دوستان شریک در سنگرش  در 
ست و حاال که رهربی و طرز دید و یقین در امریکا با تبدیل زعامت آن جلن زار جنگ در افغا�ستان گیر ما�ده ا

کشور از بوش به اوباما تغیر یافته است، امریکا سعی دارد تا راهی بیابد  که پاهای خود را از این جلن که تا حلق 
�فعاالتی از این مهه چیز را در خود فرو میربد بکشد و لی بقول سیاستمداران کهنه کار که مهه مسایل و فعل و ا

شروع این کارزار از ا�دازه متام عمر رئیس مجهور موجوده . دست را  زیر �ظر دار�د کار آسان و ساده یی �یست 
امریکا  طوال�ی تر است و بر میگردد به سازمان سیا و دولتمردان امریکایی که  هر شب خواب هراس �اک 

های  شوروی    میدید�د، به این شد�د تا جنگ سرد را موجودیت موشک های بالستیک زروی را در زراد خا�ه 
بتوسط مهین �یرو های سر بکف و جان فدای جماهدین افغان پیش برب�د و  شوروی را توسط آهنا �ابود ساز�د که 
اینکار از ادرس اسالم سوژه دلنشینی برای دولت مردان و �ظامیگران امریکا و دستگاه های استخباراتی 

  . در پاکستان و اسرائل و حتی مصر آماده ساخته بود آن و معاو�ین آن



چهار به   وابسته های چریک پاکستان و پشتيبا�ی حتت جماهدان افغا�ستان جنگ جنگجویان بيشرت
 :گوید می  سيایپنها� عمليات پيشني گردا�ندگان از  یکی.بود�د جناح جماهدین افغا�ستان 

 ١۵  از مجلهمگر که میا�ه رو بود�دبود�د وجود  مافغا�ستان در جنگجو هزار ٣٠٠ به �زدیک"

 از مشاری اما تبار بود�د افغان آهنا  بيشرت".بود�د افراطی اسالمگرایان ی زمره در  آهنا از هزار �فر

 خليج ی حاشيه و کشورهای سعودی عربستان اردن، مصر، مهچون جهان �قاط دیگر از جهادیون،

 در که شد القاعده سازمان  پيدایشو الدن بن اسامه زینآغا ی �طفه مهه،  این.بود�د شده آورده

 اسامه جنگ، در کننده شرکت شدهافغان  های عرب اصطالح به انآ� .منایا�د�د می رخ جنگ خالل

 از جهادی هزار دهها و القاعده دو مشاره و مرد مصر اسالمی جهاد رهرب الظواهری، أیمن الدن، بن

  .بود�د اسالم جهان دوردست �قاط و دیگر چچن فيليپني، ا�دو�زی، عربی، کشورهای
 و عربستان سعودی لبنان، مصر، اجلزایر، در هایشان خا�ه به جنگ از پس که بود�د چریکهایی آهنا
 های تروریستی مهارت آهنا از بسياری .داد�د ادامه را جنگ ها �یزآجنا درو بازگشتند ميا�ه آسيای

 در مکتب سی ای متحدا�ش و متحده ایاالت دست زیر را گذاری مبب و خرابکاری، ترور، ما�ند
  � ای و آی اس ای آموخته بود�د

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 افغا�ستان در دام جنگ سرد
1 

  
کسا�یکه با تاریخ گذشته کشور شان و اینکه در سر زمنب شان در گذشته ها چه واقع  شده و غور و 

گذرد ، هرگز قار خنواهند بود تله های را که آگاهی در مورد اینکه حال باالی آ�ان به چه منوال می
باید تذکر دهیم که در . بیگا�گان برای بدام ا�دازی ا�ان آماده ساخته است بشناسند  وآ�را تفکیک دهند

اکثر رویداد های که متصل به تاریخ معاصر در افغا�ستان وقوع یافته است ما حصل ذوق و کار  روشنفکرا�ی 
تفکری که در دید جدید دار�د و با قدمهای که در این میدان میگذار�د این طور فکر است که آرزو داشتند  با 



میکنند که حمیط و ماحول خود را به د�یایی که در آن متام خواستها و آرزو های شان بر آورده میشود تبدیل منایند، 
روشنفکران این .  �دار�دغافل از اینکه خود شناخت از خود ، د�یا و مردمان جور و �اجور  دور و �زدیک آن

ا�دیشه را تا زما�ی با خود یدک میکشند تا متوجه شو�د که خود و حمیط خود را در یک گورستان پر از سیاهی 
  .ژرفی  دفن کرده ا�د

من در این �وشتار میکوشم تا علل وا�گیزه های که سبب میشود تا روشنفکران ما در جمموع از حمصول تفکر 
و »   کین جا مهیشه باد بدست است دام را«ز باد بدست �یاور�د ؛ زیرا بفرموده حافظ بدون تدبر خود چیزی ج

مهین بینش روشنفکرمابا�ه است که علل و ا�گیزه این اسباب را که �یمه آخر ز�دگی ا�ساهنا ی به اصطالح 
موجز جهان سومی ها را خبصوص افغا�ستان رادست خوش حبراهنای هولناک بدون جربان کرده است بطور 

  .روشن سازم
 که ا�قالب یا کودتای کمو�یستی به سرکردگی لینین در روسیه کامیاب شد تقریبًا  مهزمان با آن  1919در 

افغا�ستان �یز استقالل سیاسی  کامل خود را طی یک جنگ مسلحا�ه از بریتا�یای کبیر گرفت امان ا شاه 
هندوستان که مردم آن . یار در �یم قاره هند حتویل مناید افغان در سدد آن شد تا این حتول را به هنضت کامل ع

طبیعتًا �رم مزاج ا�د، با حوصله مندی طبیعی، یوغ اسارت برتا�یای کبیر را شکیب مندا�ه حتمل مینمود و آن کشور 
  .توسط یک قدرت  استعماری در یک جو �ا جور و ستمگرا�ه  اداره میشد

 در جستجوی راه های تازه  برای شکست دولت افغا�ستان بود لذا از حیله  هند بریتا�وی  در جماورت افغا�ستان 
افغا�ستان را به  آشوف و �ا آرامی "امروزه " های سابقه خود کار گرفته کوشش میکرد توسط عمال خود ما�ند

بکشا�د که با ترفند های سیاسی و معامله گریهای خمفیا�ه خویش با قبایل پشتون  دو طرف خط دیور�د و 
این آشوهبا  با هبم ا�دازی اقوام از   جنوبی شروع و به .مناطق مهجوار آن مردمی را آماده  آشوب می ساختند 

موازات  غز�ی ،کابل، کاپیساو لوگر کشا�یده میشد و اشخاصی ما�ند  مالی لنگ و مالی جور، لور�س 



م  ضعیف و بی اعتبار ساز�د و مبنظور عربستان و غیره دام گسرتان، مردم  را بشوال�ید تا دولت را در �زد مرد
برهم سازی ، دولت امان ا خان را در �ظر مردم یک دولت غیر اسالمی جلوه داد�د که در این کار بعضی از 

در . روحا�یون در کابل و تگاب و غیره جا ها فتوی های مبنی بر کافر بودن امان ا خان را صادر کرد�د 
بیب ا کلکا�ی که از مهه �زدیکرت بکابل بود توا�ست به کمک مردم کوهدامن حکومت �تیجه این فعل و ا�غفاالت ح

کابل را اشغال و ساقط و تا �واحی  پغمان  میدان وردک و صفحات مشال را زیر تاثیر خود در آورد که جنگ های 
ا خارج شدن  امان ا خان در این ارتباط در مزار شریف و کابل به طرفداری امان ا خان �یز بوقوع پیوست که ب

از افغا�ستان این جنگ ها فرو کش کرد و حبیب ا کلکا�ی که شخصیت رشید و پراز شجاعت بود توا�ست در 
دل مردم کابل و حومه آن جاه  باز کند او که از افکار روشنگرا�ه زمان خود هبره ای �داشت و یک دهقان زاده 

 بود، توا�ست صرفًا با صداقت و جوامنردی  خود  مردم حتت فرمان عادی و عاری از سودا های روشنفکرا�ه 
خود  را خبودگرویده  سازد که �ظیر آ�را در تاریخ خراسان زیاد دیده شده است،  اوطی  مدت فرما�روایی اش 

و مهچنان از امنیت . با کمال رشادت و تدبر جشن استقالل افغا�ستاان را بصورت شان دار جتلیل  کرد 
گی های سیاسی  دول خارجی که در کابل حضور داشتند خبوبی  حراست منود ا�گلیس که دید در منایند

اینجا یک حکومت  مستحکم و ملی ای که از پشتیبا�ی عمیق مردم مسلمان بر خوردار است و هرگز 
طاف را هبیچوجهه این حکمران تاجک تبار  اهل معامله و سازش با اجنبیان �یست و ما�ند شاهان گذشته  ا�ع

منی پذیردف فکر کرد که اگر در مقابل این شخص مقتدر، ضد عمل را  بکار �بندد بسیار زود پای ا�گیس 
از منطقه  جنوب اسیا قطع خواهد شد  و این ا�قالب به شکل جنبش فرا ملی تا فرازه های بنگال شرقی را 

  . واهد شد خواهد �وردید و این آبی که فعال در کابل استاده است   راهی هند خ
روی این حماسبه  ا�گلیس ها با �ادر خان که در فرا�سه بسر میربد  و به سیاست  های ا�گلیس آشنایی کامل 
داشت و اهل خدعه و معامله �یز بود  در پاریس مالقات و آ�را از راه پشاور و جنوبی وارد کابل ساخته و در آجنا 



کلکا�ی را بتوسط یک بد عهدی کامل عیار و خدعه و بکمک عمال ا�گلیس و قبایل پکتیا �صب و حبیب ا 
فریب بقتل رسا�ید و در این زمان شخصیت های دیگری را که از امان ا خان طرفداری میکرد�د، �ظیر 

دیری �گذشت که �ادر خان خود توسط یک طلبه افغان بقتل . خا�واده چرخی را در ارگ کابل چنواری کرد 
ایان تر بیست سال داشت توسط کاکایش شاه حممود خان غازی به پادشاهی جلوس رسید و ظاهر شاه که سن پ

داده شد و توسط  کاکا هایش سردار حممد هاشم خان که مرد مقتدر و با تدبیری بود و شاه حممود خان و یک پسر 
فعاالت کاکای خود  سردار حممد داوود خان مدت چهل سال این کشور را حبالت بی خربی و دور از فعل و ا�

اما در جریان سلطنت وی گروه های سیاسی زیر زمینی از . سیاسی با رهربی �سبتًا آرام و با ثباتی اداره کرد
قبیل ویش زملیان که افکار پشتون والی داشتند و گروه  حممودی و غبار تاریخ �ویس شهیر کشور و گروه خلق 

نها�ی شان در یک بعد روشنفکرا�ه دوام میداد�د که و سایر روشنفکران دارای ا�دیشه های خمتلف به مبارزات  پ
تا 1340بعدًا در دهه  . افکار شان، در جامعه افغا�ی صرف �زد قلیلی از مردمان روشنفکر قابل درک بود

 که کشور دارای قا�ون اساسی جدید شد و این دوره در تاریخ بنام دهه قا�ون اساسی مسمی گردید 1350
روطه اعالن گردید و سیستم پارملا�ی در کشور �افذ و به این ترتیب مردم  چشم و که در این حین پادشاهی مش

گوش بسته کور کورا�ه مهه در راه روشنگری گام برداشتند  و جوا�ا�ی که تازه پا بعرصه سیاست های 
و های چپی ا�قالبی  گذاشته بود�د از قبیل غبار ، ا�گار ، حممودی ، �ور حممد ترکی و غیره که از �سل اول �یر

بود�د خود شان را در صحنه های سیاست ظاهر و بعدًا طی یک دهه بعدد �سل جدید تری از این تفکر  مبیان 
  .آمد

با تغیرات در جو سیاسی حاکم تغیرات جدیدی �یز در ساحه روابط بین املللی رویکار گرفته شد  به این معنی 
اهرًا  بیک عصر جدید مهکاری  منتهی شد ولی  متعاقب که روابط  تدریجی جدید  بین  افغا�ستان  و شوروی ظ

آن شوروی  متام متایالت و آرزو های �یک  زعمای افا�ستان را �ا دیده گرفته  در واقع فعالیتهای ستون پنجم خود 



را در بر هم ا�داخنت زعامت سلطنتی  و بقدرت رسا�دن طرفداران خود  و باالخره جتاوز �نگین  و مسلح آن  و 
این واکنش ها . رسی �شا�دن  دست �شا�ده های خود  در افغا�ستان رول  عمده و عظیمی را بازی کرد�د به ک

 اجنامید و 1352 سرطان سال 22منجر به کود تای سردار حممد داوود خان پسر کاکای  حممد ظاهر شاه در 
 با خا�واده اش دیری �گذشت که حکومت داوود خان توسط یک کودتای �ظامی دیگرساقطو داوود خان 

قتل عام و حکومت به گروه های سیاسی خلق و جناح پرچم که هر دو از عمال شوروی بود�د تکیه کرد که �ور 
حممد ترکی حبیث اولین زعیم کمو�یست افغا�ستان به مقدسات مارکسیست کنینیستی در گسرتش مرام �امه 

  . حزبش و فغا�ستان دیموکراتیک حلف یاد کرد 
  که �ام برده میشود در کا�گره اول  حزب خلق  حضور داشتند   اشخاصی را 

�ور :  دایر گردیده بود  حضور داشتند1343/1965این ذوات در کنگره اول حرب خلق که در سال 
 سلطا�علی -6شهر ا شهپر-6دستگیر پنجشیری-4طاهر بدخشی-3 بربک کارمل- 2حممد ترکی

 -11 عبداللکریم میثاق- 10داکرت حممد ظاهر-9صافی عبدالوهاب -8داکرت صاحل حممد زیری-7کشتند 
 سلیمان - 15 اجننیر خالیار -14 اکرم کارگر -13ادم خان زازی - 12داکرت شاه ولی 

 عبداحلکیم  -19  عبدا جاجی-17 سیذ �ور ا کاللی-17عبداحلکیم شرعی جوزجا�ی16الیق
 -24 مال عیسی کارگر-23یر زی  عطا حممد ش-22 عبداهادی کریم 21 عبدالقیوم قیوم - 20هاللی

که این حزب در .  �ور  امحد �ور-26 حممد ظاهر افق  -26 حممد حسن بارق شفیعی  -25غالم حمی الدین
 به دو جناح خلق و پرچم از هم جدا شد�د که در جناح حزب خلق  �ور حممد ترکی ، طاهر 1346 ثور14

یم میثاق،  امساعیل دا�ش ، حفیظ ا امین ، داکرت ظاهر ،  بدخشی ، داکرت صاحل حممد زیری، داکرت شاه ولی ، کر
داکرت درما�گر  و حممد ظاهر افق  و در جناح پرچم  بربک کارمل  ، دستگیر پنجشیری ،  شهر ا شهپر ، 
سلطان علی کشتند ، عبداحلکیم شرعی ، سلیمان الیق  ،حممد حسن بارق شفیعی ،  عبدالوهاب صافی  قرار 



از معامالت روشنفکرا�ه و زدو بند های که  در ظرف ده سال آینده کشور را بیک مستعمره  کامال گرفت که آغ
  .عیار و سر زمین اشغال شده  تبدیل کرد

 که با استفاده از خود خواهی های جاه طلبا�ه و سردار منشا�ه مرحوم حممد داوود خان استفاده و در یک صبح 
�تیجه این شد که واقعًا متام دارایی های ملی اهم از �ظامی و ملکی . چید�دزود اریکه مجهوری داوود خان را بر

چون اکثر اعضای حزب، سقوط مهچنان سهل و . مهه بدست مردم افتاد و حزب خلق حاکم افغا�ستان شد
ساده داوود خان و ا�تقال قدرت را خبود تصور منیکرد�د در میان قدرت پیش از اینکه بر�امه ریزی سیاسی و 

تماعی کنند  به مسایلی پرداختند که تصادم  و برخورد شدیدرا میان مردم و حزب حاکم ایجاد و فاصله های اج
رژیم  حاکم که هر حرکت عادی مردم �زد شان مشکوک بنظر میرسید دست به . ژرف و هولناکی را مبیان آورد

رداز�د  آهنا را با حرکت های تند و جابرا�ه سالح برد�د و قبل از اینکه به وعده خود که  خا�ه ، �ان و لباس بود بپ
خود  راهی ز�داهنا ساخته و شبها خباطری که جا برای  توقیفی های �و خالی  شده باشد در میداهنای پلی 
گوهنای  پل چرخی و در والیات به رود خا�ه  های کوکچه و امو  و در ارتفاعات مرکزی از هوا پیما ها مضنو�ین 

وط میداد�د تا دمشن مردم  و ا�قالب ریشه کن شود، حتی باالی هندو های که ریش داشتند به ضد ا�قالب را سق
چنا�چه از قول �ور حممد ترکی �قل میکنند که گفته بود برای پیروزی ا�قالب . شک حزب اسالمی را می برد�د

 و شکننده بود در بطن این وضعیت که بسیار بی ثبات.صرف دو ملیون �فر کافیست تا در افغا�ستان ز�ده مبا�ند 
خود  جتاوز قوای شورویها را تولد داد و با پا در میا�ی آهنا  شکل و سرتاتیژی جنگ به جهاد تبدیل شد سیلی از 
اوراگان  خاک را ترک گفتند و آتش جنگ در متام  ساحات کشور به شدت و ویرا�گری بی �ظیری ادامه 

 مقطع  ساز و برگ  جنگ سرد را  به قوت جماهدین  پی ریزی کرد�د پیدا میکرد و  امریکا و قدرهتای غربی از مهین
  .که در حبث آینده بدان می پردازیم
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  :امریکا در افغا�ستان بذری برای آینده میکارد

 �ا عادال�ه و غیر اگر بگوئید سازما�دهی جامعه و سلطه ظاملا�ه و غیر مسئول به آن یعنی مهان چیزی که
مسئول با الی کشور های عقب ما�ده تعمیل شده است که اینبار امریکا میخواهد زیر پوششی از ابر های سیاه که 

یک رژیم سلطه جو  و غاصب دیگر که قبال آن را اشغال کرده است  اهداف استعمار گرا�ه اش را که شکل  



پس در عقب هر حرکت و . مشابه به سیاه  پیاده منایداستمراری دارد در کشور ما با مهکاری سازماهنای
 پیش رخ میدهد خود جوش و طبیعی �بوده، بلکه مستلزم حرکت های حساب شده و  ازجنبشی که در افغا�ستان

آهنا  پدیده های را که کار آ هستند بعد . سازمان یافته ای است که دستهای قبال روی آن کار و جتربه کرده  است 
 چاشنی میدهند که ن آن بذرها را بثمر �شا�ده و  و در قالب های بذر می افشا�ند که درافغا�ستااز کشف طرح

نده این رو�د جدید را با مهکاری بی دریغ خود با حرکات  ول تعدادی از مردمی باشد که در آیاین حرکات مورد قب
ورش میدهند و فضای پیشرفت مستمر سازمان یافته مردمی تبدیل ساز�د ، بعد از حبث و اقدام گزینه ها را پر

 حمک جتارب با کامیابی �تیجه داد آ�گاه آ�را از خوا�ی میکنند و بعد از آ�که را برای هر یک از آهنا باز جویی و ب
ممکن است در تطبیق . در بین مردم  می شناسا�ند و توسط آن  پیشرفت خود را حتمی ساخته و اعالم میدار�د 

دهش رخ دهد و توا�ایی های کشور و مردم زیر سوال برود و عمدتًا باعث قتل یک تعداد این جتربیات جنگ های م
افراد و اشخاص زیادی شو�د ولی پروژه امریکایی که از این دست کار میکند خم به ابرو منی آورد و آن را ماحصل  

 لباس را متأسفا�ه از ادرس که  ما این مدل. حرکت های �ا خبردا�ه و تند روا�ه خود مردم تلقی و می شناسا�د 
اسالم عزیزدر جان  حزب اسالمی و  طالبان می بینیم که اولی کابل و اگثر قسمت های  پایتخت را با استعمال 
راکت های سکر از چار آسیاب و امحد شاه مسعود با ضد محله از کوه تلویزیون �اظر بودیم و دومی آن حرکت 

 سپاهیان اسالم بودیم که در شهر ها بشیوه  کهنه تر از قرون اوستایی های تند و پرخاشگرا�ه طالبان از ادرس
 میساختند که در پس پرده مهان حرکت های �ا خبردا�ه جها�ی که توسط رید�د و مردم  را از حیات حمروم سر می ب

عاملرتین قدرت یعنی آمریکا صحه گزاریده میشد و مردم هم هر گز باالی عاملین اصلی شک منیکرد�د؛ 
چنا�چه این یک طرح دراز مدت است که در صفحات آینده  جوامع زیر جتربه �ظیر افغا�ستان  این بذر افشا�ی 
صورت می بندد و متعاقب آن جتربه ها را مورد آزمایش قرار میدهند و باز از سر میکار�د و بگو�ه جدید تری 

و آ�چه .  در یک خط وصل   قرار میدهدمی درو�د و این کار استمرار می یابد  و گذشته و آینده  را مهیشه



اجنام داده میشود با شرایط بستگی دارد  با جتارب میکوشند تا شرایط بطور ز�ده به �فع جتارب شان اماده 
در این صورت آهنا شرکت ها را از حقوق زیاد بر خوردار میساز�د تا مهه آبروی خود شان را به .. داشته باشند

دمهای ن این شرکت ها و سرمایه گذار ها آگردا�ندگا.ار گذاری کنند�فع این سازما�ای مستمر ک
خوبی �یستند و برای شرافت ملت کار منیکنند بلکه میکوشند طی مهان بذر افشا�یهای صورت گرفته  از 
حاصل ر�ج دستمزد  کار مندان مها�قدر را به آهنا پرداز�د که زیاد تر از  پرداخت برای بردگان در یک و �یم قرن 

مهان قسم  که اروپای سرمایه دار  هزاران جان را در پای ماشین صنعت از پا در آورد این بذر . خنواهد بود 
در زما�یکه بل کلینگنت . افشا�ی جدید میتوا�د صدها هزار جان را توسط خود مردم از مردم ساقط سازد

اید در افغا�ستان با آهنا کمک شود اما رئیس مجهور امریکا بود میگفتند این طالبان �اجیان  صلح خواهند بود ب
پسا�رت ها در زمان بوش دید گاه ها خالف �ظر سابق �شد، بلکه دید گاه ها را به شیوه های جدید تری 
رو�ق داد�د و اینبار طالبان را مورد یورش قرا ر داد�د به این هبا�ه که اهنا در ختریب مرکز جتارت جها�ی مهدست و 

مورد آماج قرار داد�د که �یش کشنده این آماج های جدید از طالبان زیاده تر متوجه مردم بود متحد القاعده بود�د، 
و اگر اینطور منیبود شاید  طالبان منیتوا�ستند مهزمان با توافقات بن آهنا هم در بین جامعه افغا�ی بقسمی رشد 

کنرتول �یمه از افغا�ستان باشند و این کنند که بتوا�ند تا بر گزاری دور دوم ا�تخابات ریاست مجهوری قادر به 
چیز های که اینجا در این . چیز تصادفی �یست بلکه ما حصل مهان بذر سابق است که اکنون درو می شود

ستور �وشته شد یک دکرتین غیر عادی �یست ، کامال با معنی است و  حتی دارای ریشه های عمیق در دوران 
 ریشه های تفکرسیاسی غرب باز �گری شود، مبنی آن این است اگر به.روشنگری  ملت امریکا دارد  

، که مادامی یک �ظام دیموکراتیک منیتوا�د باقی مبا�د، و منی توا�د وجود داشته باشد، مگر در صورتی  که در آن 
ارسطو .شرایط عدالت �سبی وجود داشته باشد و این درست ما�ند سیاستی است که ارسطو ارائه کرده بود 

و �ظرات آدم امسیت �یز بر این فرض استوار است ؛او هم معتقد است که میشود برای . خوبی ارائه میکنددالیل 



قربا�ی هدف از این �وع بذر ها استفاده کرد  تا سرمایه و پول در جهان حاکم باشد و ما دارای یک �ظام توامنند 
اینک خباطر اینکه  پیش زمینه  ای که . ود آر�دو برای ما سر فر.باشیم که در مهه د�یا ما دست مردم را  خبوا�یم

برای این بذر ضرورت است از بین �رود  توصیه میکنند تا دیموکراسی را در حدی �گه داشت که حقوق هر 
کدام شان را بتوان به هبا�ه ای باز خواست کرد چنا�چه بعد از  تبدیل دولت امریکا از جورج بوش به اوبا ما با 

ری کلینگنت که شوهرش از با�یان و طرفداران رژیم طالبان بود حاال حق زمزمه پرداخنت به موجودیت خامن هالی
خو�بهای طالبا�ی که گویا در دشت های حیرتان در گور های دست مجعی دفن گردیده ا�د برایش حق 

غا�ستان را میباشد، در حالی که عکس قضیه بر این استوار است که طالبان چندین برابر �فوس خود شان مردم اف
�یز قتل عام کرده ا�د و این را می گزار�د تا در یک فرصت دیگری در یک کشت دیگری از آن استفاده شود 

در اینجا �ظریه ارسطو کامال صدق میکند که در این گو�ه حاالت �یز دیمواراسی میتوا�د وجود داشته . 
  .باشد

ل برای بازار توجه میکنید، می بینید که مبنی بر یک مهچنین است در مورد  بازار ها آما هنگامیکه به استدال
اصل است ، و آن اینکه حتت شرایط آزادی کامل، بازار ها باید بسوی برابری کامل حرکت کنند ؛ واگر  

    ��شرایط آزادی �اقص باشد ، منجر به �وعی �ا براری خواهد شد
ین قرون تاریخ بشر از رهگذر فجایع قرن ما قرن وحشتناکی بوده است ، یکی از بد تربعقیده چامسکی 

ساخته دست ا�ساهنا ، که برخی از بد ترین آهنا ، حمصول دوران اوج متدن  غربی بوده ا�د ، اما از بسیاری جنبه 
های دیگر ، خیلی هبرت از گذشته است ، وقتی مشا اینهمه زشتی را در دور و بر خود میبینید  این کار 

  .ایا�ه �گاه کنید اوضاع در حال بتهر شدن است سختی است ،  اما اگر واقع گر
او در پایان اوضاع و احوال دو رئیس مجهور گذشته امریکا را مورد دقت خود در این مطالعه قرار داده 
میگوید توسط این دو روسای مجهور امریکا جان اف کندی و رو�الد ریگن که اولی به ویتنام محله کرد و 



 یک محله 1962تا 1961کندی در .  مورد محالت حملک و کشنده قرار داد دومی مرکز امریکای التین را
اساسی به ویتنام صورت داد که در آن از مبب های �اپامل  استفاده کرده مردم را از خا�ه های شان بی جاو به 

ر در اردوگاهها را�د�د  ، درست ما�ند محالتیکه در بعد از یازده سپتمرب امریکا از طریق �اوگاهنای مستق
خلیچ فارس  و هوا پیما های غولپیکر �ظامی و موشک های کروز که با الیزر  کنرتول میشده ا�د متامی ساز و بر گ 
�ظامی و اقتصادی و حتی خا�ه های که در ان ظن و گمان موجودیت طالبان می رفت اماج این محالت 

مبباردمان  مبردم �وید و وعده دیموکراسی را ساختند که هنایت درد آور بود اما پسا�رت ها متصل هبمین روز های 
داد�د و از فراز خا�ه ها توسط چرخباهلای خود  حمموله های از غذا ، کمپل و سایر میحتاج را فرو می 
. افگند�د تا به اینرتتیب بازی جدید خود را بذر افشا�ی کرده و مردم را بدون چماق پیرو خود گردا�ند

زما�یکه  �یرو های شوروی در قریه . یز در افغا�ستان آ�را بار بار تکرار میکرد اینکاری است که رژیم شوروی �
جات مردم را توسط بامب های �ا پامل و خوشه یی �ابود میساخت در شهر ها برای مردم شهر توشک و کمپل و 

. ت دیموکراسیتا ااین �شا�ه ای باشد برای موجودی. گیالس آخبوری و لباس و خار و بار جما�ی توزیع میکرد�د
اما ریگن که در مناطق امریکای مرکزی این کار را آغاز کرد با مقاومت سرسخت مردم و هناد های بین املللی و 
کلیسا واقع شد که خواست با معذرت خواهی از آجنا عقب  �شینی کند اما در ویتنام قضیه بر عکس بود مبب 

 میکرد اما  مطبوعات امریکا این �ابودی ها را کامیابی یی افگن های امریکا هر روز مناطقی را در ویتنام �ابود
تی محالت امریکا مبردم �شان داده میشد سبرای امریکاییان تلقی کرده و هر شب از طریق گزارش های ژور�الی

زیرا آهنمه ویرا�ی ها در یک کشور آسیایی رخ میداد که با . که باعث خوشی و مباهات امریکاییان می شد 
  .ن کدام مناسبی �داشتامریکائیا

در اوضاع د�یا تغیرات چشم گیر رخ میداد و وسایل ارتباط مجعی روز بروز در 1960بعد از دهه 
گسرتش بود مردم هر قدر به ساهلای زمان ما �زدیک میشد�د  بر�امه های مثبت و منفی را در د�یا  درک می 



لی باعث این شد تا دولت  ها کار های اوپراتیفی کرد�د و روی مهرفته تاسیس هناد های مد�ی و حقوق بین املل
خود را تکیه جبلو اجنام دهند  ، حتی مردم در عقب ما�ده ترین کشور ها �ظیر افغا�ستان از حقوق بشر و 

آهنا توا�ستند از این آگاهی ها استفاده منوده در احمای  شوروی ها . سازماهنای محایت از آن حرف می زد�د 
 خاک شان را اشغال کرده بود   اردگاه های مقاومت را هم در داخل کشور و هم در  و قوای اشغالگر که

مهسایگی افغا�ستان تاسس کنند که پساهنا این اردگاه های مقاومت را شهر بشهر و کوه بکو در داخل 
درست این . افغا�ستان ا�تقال داد�د  و ضربه های مهلک تری را بر پیکر �ظامیگران  شوروی ایجاد میکرد�د

وقتی بود که  امریکائیان عمال به جماهدان افغان کمک های خود را چه از رهگذر  سالح و مشاوران �ظامی و 
آگهی های او پراتیفی و طریقه های جنگی میداد�د و ما شاهد و �اظر بودیم که هوا پیما های آواکس ایاالت 

ر دیده با�ی خود قرار داده بود که فصل تازه ای را متحده امریکا از خلیچ فارس جنگ را در مناطق افغا�ستان   زی
  .در کامیابی جماهدین باز میکرد

 افغا�ستان در دام جنگ سرد
3 

 
 

  :از جهان بینی مارکس تا دکتورین بازاردر کار زار افغا�ستان
یر آن  سالگرد ا�قالب  اکتوبر برای آ�ا�ی که از پیام این ا�قالب اهلام گرفته بود�د و زهفتاد و چهارمین

جنگیده بود�د  فصل غم ا�گیزی است ، زیرا این ا�قالب در زادگاهش مصیبت بزرگی را اعم از فقر 
بیچارگی  خمصوصًا به طبقه ای که حدودًا یک قرن از حقوق آهنا  از سوی سران حزب کمو�یست روسیه 

این . جان باخنت کرده بود�دحرف زده شده بود و توسط تصامیم این حزب  آهنا را در خط مقدم جبهات مواجهه به 



فصل برای بقیه جهان که از این ساحت جا�ب داری میکرد ارمغان شومی از مصائب و درد های اجتماعی و بی 
ثباتیهای را که خباطر ثابت �گهداشنت آن بزرگرتین سرمایه ها مصرف و عزیز ترین جاهنا قربا�ی گردیده 

 که روزی برای اعتالی سوسیالیزم مبارزه میکرد�د اما امروزبا جوا�ا�ی را در کوچه های ماسکو می بینیم. است
تأسف و پشیما�ی بگذشته خود مینگر�د ، در آخرین حتلیل ا�قالب اکتوبر برای اینها مبظهر تباهی تبدیل شده 

ن زیرا عمال دیده شده که فعالیتهای حزب کمو�یست ممنوع  اعالن شد و �ام لیننگراد واپس به �ام سابقه آ. است
اگر تاریخ احتاد شوروی را مالحظه . سان پطرس بورگ  تبدیل شد که با شاد باش های مردم مواجه گشت

کنید  قوی ترین مردا�ی چون استالین و با حوصله ترین ذواتی چون خروسچف خود را در بر�امه های آن �اکام دیده 
 بی خربی که �اشی ازخرابی حالت صحی اش از برژ�ف  �پرسید او متام دوره زمامداری خود را در اغواء و. ا�د 

بود  سپری کرد و حالت حزب  کمو�ست شوروی بعد از لنین به آن می ما�ست که توسط یک قوای اختاپوتی اداره 
شود و  بثمر رسا�یدن کودتای افغا�ستان  توسط عوامل ضعیف و معلوم احلال و جتاوز سپاهیان شوروی خباک 

تیجه این  ایلغار مهه داللت به بی فکری والاوبالی گری طرز عمل سران حزب افغا�ستان و شکست   شان در �
کمو�ست شوروی که هر گز خارج از حمدوده خود خبلق شوروی اجازه ورود را در آن دایره قدرت �اممکن 
میساختند و تفکر جدید را در راستا اصالحات درست به �کوهش گرفته و آ�را عملی ضد مارکسستی 

د میکرد�د و هر گز تفکر �و و مفکوره �و در دایره  سران حزب کمو�یست راه �داشت و هیچ کس  لننستی قلمدا
  . حرف �و  را تقویت منیکرد
  :و امادر کار زار افغا�ستان

  
دو الی سه ملیون پناهجو و بیجا شده؛ دو�یم ملیون معیوب و  تا اضافه تر از آن کشته و شهید ملیونحدود دو �یم 
 هزار بیو ه حاصل دست ر�ج  مردم افغا�ستان در ارتباط با جنگ سرد بوده است �یمی از این مردم �اتوان ، صد ها



خباطر "در سنگر های قوی مارکسیزم لنینیسم خباطر بر آوردن  آرما�یکه رهرب شان حلف یاد کرده بود�د که 
کلیشه ای از اولین �شریه حزب " (.یمر�ج های بیکران مردم افغا�ستان این مبارزه را تا پای آزادی خلقها دوام میده

  )خلق
و اما این یک صفحه ای از تاریخ پر بار کشور ماست ، جوا�ا�ی که میخواستند از طریق  پیشروی  در جاده 

ولی در این راه عوامل گو�اگو�ی از قبیل  عدم . ند �ای شان برساهسوسیالیزم جامعه را بسرمنزل خواست
ای مدیریتی، �بودن صداقت در بین بلند پایگان حزب، عدم استقاللیت و جتربه سیاسی ، �داشنت پیشینه ه

شکسنت خورد ساخنت و بی مقدار جلوه .مترکز به آزادیهای طبیعی ای که حق هر کشور و هر مردمی میتوا�د باشد
ست دادن داده ها و داشته های دینی و ملی مردم و گرفنت �ا خبردا�ه هر یک از این عناصر که بیشک باعث شک

با مشاهده این وضعیت که می باید هم مردم افغا�ستان و هم . در هر حرکت ا�قالبیون افغا�ستان شده است
. ان می کشا�یدا�قالبیون افغا�ستان خود را آماده پیکار در یک جادۀ طوال�ی از مبارزات زمان مند شده  بی ام

سران قومی خود را در اولین روز های به پیروزی  که در وحله اول پنجاه و پنج تن از مبارزین یا جماهدین افغان
رسیدن حزب خلق در مزار شریف و مربوطات والیت بلخ از دست داد بصورت برق آسا  ضد محله خود را از 
شهر مزار شریف به  مناطق دره صوف و چار کینت و چهار حمله و شولگره  والیت بلخ سازمان و شروع و 

ذشت کمرت از یکماه حتی در داخل شهر مزار شریف �یز ایجاد سنگر های مستحکم مقاومت را با گ
این در حالیست که کار گران فابریکات  سپین زردر کندز و  و کود و برق در مزارشریف و کار . کرد�د 

گران سایر �قاط صنعتی والیات مشال هر روز جوقه جوقه توسط رهربی حزب خلق به الریها مبحالت به 
ل دره صوف، دهنه غوری و جا های یاد شده اعزام می گردید که با تاسف قسمت اعظم اصطالح �ا آرام از قبی

آن کشته می شد�د و یک تعداد اگر جمال فرار می یافتند فرار میکرد�د و اهنا �یز خود را در صف جماهدین 
 خلق زمین اخذ دلچسپ تر از آن اینکه آن تعداد از دهاقینی که به اثر فرمان مشاره هفت حزب. جاجباه میکرد�د



کرده بود�د و روزا�ه  از مراکز و دفرت های حزبی باسداری میکرد�د شبها به مهیاری جماهدین به پوسته های 
این موضوع زما�ی فاش شد که در میان کشته شدگان در والیت بغالن کسا�ی . امنیتی حزبیها محله میکرد�د 

کارت عضویت در احتادیه دهقا�ان را درآن والیت  را یافتند که در جیب های شان کارت های اخذ زمین و  
دیری �گذشت که شرق و غرب و مشال و جنوب افغا�ستان خمصوصًا از یک کیلومرتی . حاصل کرده بود�د 

من خود شاهد بودم که آ�قدر رب و وحشت بر دهلای سران . شهر ها دور تر زیر �فوذ جماهدین قرار گرفت 
 بود که هیچ یک از مامورین حکومتی  خمصوصًا آ�ا�ی که حزبی بود�د حزب و گردا�ندگان حکومت مستولی

 سوار بود 72دم آرام �داشتند چنا�چه یک روزی که من در پلخمری بودم والی بغالن عادل ضرمتی که به تا�ک تی 
یته من عادل ضرمتی والی بغالن از درون تا�ک  گپ می زمن ، فکر �کنید که ف«از درون تا�ک صدا بر میدادکه 

در چنین جوی که جماهدین جز سالح های کهنه و سیالوه و پیشقبض و یگان سالح » من باشد خود من  هستم
کلیشنکف که از عساکر حکومتی وجله کرده بود�د سالحی بدست �داشتند که واقعاًً با شجاعت و صداقت در 

گ تر میشد و به با گذشت هر روز ساحه زیست رفقای حزبی تن. تصمیمی که داشتند می جنگید�د
گوهنا زیاد و تعداد کثیری از مردمان در حمابس بسر میربد�د و از دفاتر ار کشتگان از مردم  عادی در پلولیمش

دولتی  �یز هر روز تعدادی از خنبگان را  می برد�د که بدون حمکمه  سر بنیست میکرد�د که هیچ گو�ه 
 امین که یک اداره خموف امنیتی بود  هزاران �فر را بدون  در زمان  حفیظ ااگسا. حماکمه یی در کار شان �بود

اما امروز باوجود اینهمه �ا بساما�ی ها در کشور آ�قدر �ظم . پرو�د ه وحمکمه به جوخه های اعدام می سپرد�د 
وجود دارد که هیچ حمکمه ای یا هنادی تا حبال در مورد حمکوم منودن  اسد ا سروری که در بند دولت است 

 تصمیم �گرفته  ا�د که این منتهای احرتام حبقوق ا�سان را در موذد اعدام ویاوجو د آهنمه اسناد و شواهدب
  .�شان میدهد



با گذشت زمان کمی ،اوضاع کال از کنرتول اعضای �ا الیق حزب خلق که متامًا در سیاست و مردم داری 
تقاضای حکومت خلق  از طریق حیرتان  و �االیق بود�د دیری �گذشت که سپاهیان شوروی �ظر به دعوت و 

هوا بکابل رسید�د که در شب اول  مهما�ی شان میزبان خود خفیظ ا امین  را با یارا�ش که در حمفل او حضور 
داشت و جناب دستگیر پنجشیری که ما شااهله در قید حیات میباشند �یز در آن ساحت حضور داشتند، 

چرا که اولین قدم های حرکت این حزب به اثر .  کام مرگ فرستاده شد�دجبز او مهه مسموم ساخته شده و به
. خیا�ت و غدر گذاریده شده بود و ازین راه خوهنای زیادی �یز از مردم ریخته شد می بایست چنین میشد

سپاهیان شوروی که توقع داشتند مردم افغا�ستان چو�که آهنا خباطر جنات شان آمده بود�د در گردن های شان 
ایل گل خواهند افگند غافل از ان که اولین تا�ک های شان در منطقه کوهدامن پروان به آتش کشیده شد مح

  .، جایی که یک صد سال قبل میر مسجدی خان عساکر مکناتن و کیو�اری را �ابود ساخته بود
خبش تازه این شروع جنگ سرد بود و هر روزی که میگذشت به ابعاد این جنگ افزوده میشد و من در 

گذشته به این �کته اشاره کرده بودم که حدودًا سه صد هزار از جماهدین در داخل افغا�ستان که حدودًا پا�زده 
که این جنگ . هزار �فر آن از داوطلبهای از کشور های عربی حاشیه خلیچ ، پاکستان ، عربستان سعودی بود�د 

ر بر گرفت و در حدود این هشت سال از شروع جتاوز شوروی تا ا�سحاب قوای شوروی هشت سال را د
صد ها  هزار عساکر شوروی که هر کدام آن زیر سن بیست بود�د کشته شد�د به دها هزار وسایل زرهی شان 
با هوا پیما ها و چرخباهلا �ابود شد�د و هبرتین �ظامیها و سرتاتیژیست های خود را در این جنگ از دست 

  . داد�د
 افغا�ستان از شجاعت و اراده خاص برخوردار بود�د هبمان ا�دازه سران مهان قدر که جماهدین در داخل

جماهدین در پشاور از اراده و استقاللیت بی �صیب بود�د ، چرا که ای اس ای و به تبا�ی آن سی ای آ و حکومت  
ضیائ احلق که از مهان آغاز افکار غدرمندا�ه ای در سر داشتند  سران جماهدین را که خباطر گرفنت 



مراجعه میکرد�د ملزم به اطاعت از خود می منود�د در ) آی اس آی(استحقاقیه سالح و مهمات و پول به مقامات 
غیر آن صد ها مشکل را در عرض راه شان می کشود�د که رهرب های جماهدین در آن برحه خطر �اک که با یک ابر 

و یا ال اقل حتت قیمومیت آهنا قرار . تند قدرت مهیب در گیر جنگ بود�د �ا گزیر  شرایط آهنا را می پذیرف
میگرفتند این در حالیست که از کمک های رسیده از امریکا و غرب و جهان اسالم به جماهدین افغان از 

و این خباطر آن بود که منیخواستند در افغا�ستان بعد از جنگ سرد یک دولت پر . گاو غدود هم منیرسید
ا به زمین زده است وجود داشته باشد ؛ لذا در دایره فعل و ا�فعاالت جنگ بر قدرتی که پشت �یرو های کمو�یزم ر

عالوه اینکه جماهدین جمبور بود�د جنگ را برب�د  با مشکالتی که با دولت پاکستان داشتند سخت در تضاد و 
 متام کشور و از ارزو هاو ارماهنای ضیاء احلق حکمران �ظامی پاکستان این بود که اوًال. حتی معامله بود�د

افغا�ستان را بطریقی به آتش بکشد که دیگر هنادی در آن خباطر پیشرفت وجود �داشته باشد و دیگر اینکه 
در شام  تسخیر کابل در مسجد پل خشتی کابل مناز بگذارد که به آرزوی اول خود کامیاب و در ارمان دومش 

  .وی را مرگ جمال �داد تا در مسجد پلخشتی کابل مناز بگذارد
  ضبط و بست این مسایل یک یاد آوری  است تا  جوا�ان کشور ما بفهمند که آهنا فرز�دان چه قسم  مقصد من از

پدرا�ی بوده ا�د ، پدرا�ی که از یکسو با امپریالیزم شوروی در جنگ بود�د و از جا�ب دیگر هوشیار بود�د، تا 
.  مهین سبب در این �وشتار از مأخذ ذکری منیرود حیله ها و ترفند های حمیال�ه پاکستان را خنثی بساز�د و از

سر اجنام جماهدین این جنگ را برد�د و یک سلسله فعل و ا�فهاالت در ساحه دپلوماسی �یز از طریق اداره  ملل 
متحد صورت گرفت که �تیجه مثبت �داد ولی باوجود آن جماهدین بدون جنگ و خو�ریزی کابل را تسلیم 

ه ایادی دمشن که خود را در لباس جماهدین پنهان کرده بود�د تفنگ های خود را در شد�د اما دیری �گذشت ک
بواقعیت که جنگ های تنظیمی که هیچکس پیش بینی . تاریکی شب جبان مردمان کابل و سایر والیات کشود�د 



فر از ساکنین  کابل  آن را �کرده بود از �و آغاز شد کابل پایتخت کشور به مخپاره و گلوله بسته شد که  دها هزار �
     .آواره و روا�ه غربت شد�د که ما در خبش دیگر به �تایج حاصله این جنگ سرد بعد از تسخیر کابل می پردازیم

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ط افغا�ستان در چاله فساد و �ومیدیسقو  
 جها�ی خباطر باز  سال سنجش اسرتاتیژیهای فساد بی پایان برای افغا�ستان و شروع دست بازیهای2001سال 

که طرح آن بار اول در مستقر ساخنت کردن راه  لوله های �فتی که می بایست از طریق افغا�ستان میگذشت 
آن لوله متدید یابد و از طریق این کشور  �توا�ست  �د سالاوبعد از سیزده که اما تا حاالطالبان آرزو برده میشد

  .بگذرد
  

�قطه شروع امید های بی بنیاد  آن عده خوش باورا�ی که از دست امریکا و غرب  و اما  جتاوز امریکا به افغا�ستان
آرزوی بدست آوردن  مائده های هبشتی را داشتند و �قطه عطفی برای پر کردن جیب های خالی آن عده از 

ن بردن دخل  �شست بن وارد شد�د و خود را با از بیماشخاص و افرادی که در مالزمت امریکا به افغا�ستان  از 
  و اما ملت چه؟.  های د�یای سرمایه رسا�ید�دسخره های سیاه و سختو ذلیل کردن یک ملت سر بلندبه 

 و قوای برهربی بوشدر این �وشتار حد اکثر کوشیده میشود تا آ�چه ما حصل تداوم فریب و دست کاریهای  امریکا
  :�اتو در افغا�ستان  است واضح واضح از روی آن پرده برداری  شود

  
قبل از آن که پايه ها و عوامل  وموضوعاتي را که باعث مداخله خارجیان در رخداد های این کشور در کوران  

افغا�ستان بسرت جنگ (�وشتار ها افغا�ستان را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم ،چنا�یکه  ا�گیزه �گارش این 
هجوم بیگا�گان قبل از هجوم شوروی  ایجاب میکند باید اوًال به رخداد های مداخالت و )های دایمی

هاوآغاز جتاوزات آشکار آ�ان در افغا�ستان  بطور موجز پرداخته وداالیل شکست شوروی و حاکمان حزب 
دیموکراتیک خلق را بازتاب داده رول جماهدین و سایر قدرت های منطقوی و فرا منطقوی و دالیلی که منجر به 

 و حاکمان طرفدار آهنا شده است پرداخته و بعدًا علل و ا�گیزه کمک داعیه افغا�ستان تا سقوط شورویها



افغا�ستان و جایگاه �وين آن در پایان قرن مداخله مستقیم �ظامی امریکا  را با دالیل و اسباب آن   حتت عنوان 
ان دولت م  مورد  حتقيق و ارزيابي  قرار داده  پايه هاي مستحکم و يا سست و لرزبیستم و آغازه قرن بیست و یک

 از مسایل ایکه به وقوع پیوسته است و یا در و یا عدم آن، افغا�ستان و گروپ محایه گر آن را در صداقت
آینده ممکن است واقع شود  باز شناسي کرده به عوامل و اسبابي بپردازيم که باعث سر در گمی اوضاع �ا معین 

نکه  به ر�ج و آالم مهیشگی این ملت پایا�ی سراغ شود  در بین اين ملت و مهما�ان خود آمده شان  شده و قبل از ای
که تا هنوز سراغ هم �شده است ، چه تازیا�ه های بيهوده سياسي  واجتماعي و سهل ا�گاری های ملی و بین 
املللی و اغماض و چشم پوشی از واقعیت های عینی ، ذهنی،کلتوری و قا�و�ی ایکه این ملت را  دائمًادر تفرقه 

ست ، و راه ها و روش های را که هر گز به این ملت سودمند�یست باز شناسی کرده  و عوامل �گهداشته ا
دیر پای استعمار جها�ی را یکجای با کامیابی و یا �ا کامی افغا�ستان و شرکای قدرت آن  بر مال ساخته و یک بار 

 فهما�یده شود که  ملت فقیری دیگر به د�یا و جوامع ایکه ظاهرًا طرفدار صلح  و امنیت و ترقی کشور هستند
�ظیر افغا�ستان میتوا�د این حرکت در دایره مسدود  جوامع بین املللی را که دا یمًا در افغا�ستان ، فلسطین 
در ،یوگندا،اتوپیا، چات ، مغرب، عراق و سایر کشور های گروپ جنوب  در داخل این دایره مسدود

کت در میان آن را که �قطۀ آغاز وپایا�ی �دارد بشکنند و این  را که هیچوقت و هبیچ صورت حرچرخش میباشد ،
شه های �ق، مهواره پامال ا�دیشه ها آرزو ها وافغا�ستان که شرف آبرو و حیثیت کشور آیا «�کته واضح شود که

 زور و تسلیحات وتفکرات شان رهنمود ویاطه آغاز و پایا�ی داشته  باشدق � این کشور ها شده ،خوب و یا خراب 
  » ه افغا�ستان را مهیشه در چالش خواهد کشید؟  جامعدر ندیو قا�ومن

  
  :پیشینه مداخالت در تاربخ معاصر



شرایط تاریخی و اجتماعی مردم  «: افغا�ستان در مسیر تاریخ میگوید میر غالم حممد غبار در طلیعۀ کتاب 
امین  ز�دگی �وین جامعه قرار داده افغا�ستان را مهیشه در پیشا پیش سپاه هنضت  و جنبشهای �وین ، برای ت

   1»است
  :افغا�ستان در ختم قرن �زدهم و شروع قرن بیستممشخصات    

که (آشناست ) ازاین رو( افغا�ستان با مشخصات پیشیۀ تاریخی خود با بیشرتین مد�یت های تاریخی جهان 
معنی که متدهنای  بین النهرین ، بدین ). حلقه وصل میان مد�یتهای هندو چین و ایران ومصر و بابل بوده است

سواحل شرقی مدیرتا�ه ، مصر و ایران ، یو�ان و روم که با هم مقتبس میباشند در حالیکه  متدن چین و هندوستان  
هر یک جداگا�ه و مستقل تر بوده ا�د، ولی افغا�ستان �ظر به موقعیت جغرافیایی خود  هم با مد�یت  مدیرتا�ه 

   2.ت های هند و چین داخل متاس بودآشنا بود و  هم با مد�ی
قایم )1773 – 1747( بناًادولت ابدالی زمینه یک دولت مقتدر را به رهربی و قیادت امحد خان ابدالی در 

  .منود
متام تشکیالت  اجرایی و قضایی  و �ظامی قرارداشت  و از ) صدر(پادشاه با اختیارات فوق العاده  در سر

 سال سلطنت  امحد شاه  25« در ) 3».ب تقوی بود  او را بنام پدر میخوا�د�دآجنائیکه شخص با دیا�ت و صاح
، مرکزیت دولت و امنیت عمومی طوری قایم شد  که فیودال و مالک  در رفتار خود �سبت به دهقان مسئولیت 

  .خود را  در برابر دولت احساس کرد ، جتار و پیشه وران �یز زمینه کار و فعالیت بیشرتی یافتند

                                                 
  5،ص،)1375ایران ، چاپخا�ه هنضت،سال  (افغا�ستان در مسیر تاریخ،میر غالم حممد غبار ،-1
  ، جزوه اول106،ٌ ... مهان -.2
  .595،جزوه دوم ، ص...مهان-3



لت امحد شاه  در داخل  شرایط  خاص تاریخی ، توا�ست  که برای تشکیل جمدد افغا�ستان  خدمت مهم دو
هدف  ما در این تذکرات این خنواهد بود تا .باوجود آن این دولت  صاحب اشتباهاتی  �یز بود . سیاسی مناید

ت تا مردم ما خمصوصًا طبقه تاریخ مفصل افغا�ستان را باز گوکنیم  فقط هدف ما در رأس این جممل این اس
جوان کشور ما این را بیاد داشته باشند که در ساختمان و تشکل و استقراراین ملت در حدود جغرافیای پیشینه  
کنو�ی آن چه تغیرات و حتوالت مسبت و یا منفی تبارز کرده و ملت مظلوم و  هنایت با غرور ما چطور توا�سته ا�د پا 

ه در افغا�ستان خباطر آزمندیها و استیالی سیاسی کشور را در �وردیده بود�د به باتالق های اجنبیان پر قدرت را ک
  قلم این . اهی از ملک شان بیرون را�د�د های مردا�گی خویش گیر آورده و آهنا را به سرحد خست و تب

یراث داران  تا فهمیده شود که آزادی و حریت این ملت به چه قیمت محایت و حفظ شده است و ما ممیکوشد
کدام گروه از اقوام در بین ملل و حنل د�یا می باشیم و مروت و مردا�گی ما و �یاکان ما چه دست آوردی 

ازین سبب �ا گذیریم تا گوشه های تاریخ پر محاسه این ملت را ورق .دربین سایر ملل و حنل داشته است
سط آن ما بتوا�یم باز ما�ده های این ملت شکومهند  زده و مورد دقت قرار دهیم و اعمدًا به مسائلی بپردازیم که تو

 عمده و  از و پر غرور را در راستای ساختمان یک ملت واحد هدایت کنیم ، و از این سبب است که ما از مسائل
                                                              .ت ضرو ری میباشدیپیچیده تاریخی صرف �ظر منوده صرف به موضوعا�ی می پردازیم که دا�سنت آن هنا

  

  
  
  

 افغا�ستان در دام جنگ سرد
 خبش چهارم



  
سیاسی که �اشی از غیر ا�دیشی زعمای موجود بر کرسی افغا�ستان است میخواهند حوادث شتاب گرفته 

وبا مسلط  پیش کشیده فغا�ستان و کشور های منطقهوادث آینده علیه ابار دیگر طالبان را در این کشور برای ح
 ولی ما ،ی  چندین سال قدرت مداری شان را حتت شعاع قرار دهنداف مدیریتی و �اکامی هساخنت طالبان ضع

ر زیرا د. میخواهیم در این خبش به موضوعی بپردازیم که ریشه های طالبان را در کاخ سفید امریکا  می منایا�د 
سیاست های جاری و دراز مدت در قصر سفید موجودیت مجهوریخواهان و یا دیموکراهتا هرگز مالک تغیرات 

زیرا قسمی که پژوهشگران .بنیادی در سیاستهای ایاالت متحده در برابر شرکت های �فتی امریکایی �یست 
فتی هستند که سیاست های چپ سیاست های بین املللی سنجیده ا�د این کارتل ها و شرکت های غول آسای �

  ایاالت متحده امریکا را پی ریزی میکند �ه موجودیت این و یا آن رئیس مجهور از این حزب یا آن حزب؟
می بینید که طالبان را چگو�ه  دموکراهتا  و مجهوریخواه هان در افغا�ستان بی دریغ محایت کرده ا�دو آن  ها را «

پدیده یی �یست که بدون علل بوجود آمده باشند ، حال که ما کشور پر  زیرا طالبان آن ���.حاکم گردا�یده ا�د
 که ما علل و ا�گیزه های این پدیده های مسارقی را  احساس ضرورتًا باید ایجاد شود طالمت خود را می بینیم این

ر گاه ریشه یابی کنیم که چرا در این گوشه از جهان که در چهار راه مسیر افسا�وی ابریشم که مسیر و عبو
تشنجات پیدا و پنهان الینقطع جهان در . های مناطق �فتی را به بازار های مصرف کنندگان وصل میسازد

  .واقع خباطر باز و بسته �گهداشنت شاهرگهای اقتصادی جهات سرمایه داری به این مناطق میباشد
د  تاخت و تاز آزمندان جهان بوده کشور ما افغا�ستان �یز خباطر این موقعیت خاص جغرافیایی، از قدیم و �دیم مور

اینک  که سودای �فت و گاز جهان سرمایه داری را مسحور خود کرده میخواهند به اصطالح عوام این .است
و تکرارًا تذکر میدهیم که افغا�ستان یکی از آن مناطق ) یعنی از خود منایند(مناطق و یا آن مناطق را جر منایند 
در دیروز . اه جتاری این ابر قدرهتا از مهین  عبور گاه تأمین شده میتوا�دشاز و �ادری هست که سر�وشت ر



ثروهتای افسا�وی هندوستان و تقرب به آهبای گرم دیوا�ه وار ابر قدرهتای منطقوی آ�زمان را خباطر تسخیر 
ا�تقال مصئون افغا�ستان جلب مینمود  اما امروز بوی �فت آسیای میا�ه و مناطق حبیره خزر این کشور ها را جهت 

  . حمموله های �فتی جبا�ب خود جلب کرده است
گلو پاره کردهنای ممالکی �ظیر :"دکرت عبداحلنان روستایی در کتاب واره  لوله �فت افغا�ستان اذعان میدارد که 

د امریکا وکشور های غربی در مورد حقوق بشر و دیموکراسی در افغا�ستان فقط در پرتو منافع دائمی آهنا میتوا�
  . سراغ گرددکه این ا�فغاالت سیاسی مستقیمًا با مسایل اقتصادی پیو�د دارد

از تشریحات جغرافیایی کشور خباطری که مهه در آن ز�دگی میکنیم میگذریم و صرف در مورد معد�یات 
آن ذکر میگردد که کشور ما با داشنت فراز وفرود های طبیعی و  جلگه ها و مراتع و دشت های مهوار 

ای بلند دارای منابع غنی ما�ند �فت ، غاز ، ذغال سنگ ،یورا�یم فلزات سبک و سنگین،فلزات وکوهه
ر�گه،، مواد غیر فلزی، منک ها بلور های قیمتی،سنگ های تعمیراتی،مواد مفید صنعتی، آهبای زیر زمینی و 

 باد را بصورت گسرتده فراهم روی زمینی،و غیره را دارا بوده و زمینه استفاده از منابع طبیعی چون آب افتاده و
خارج میشود که کشاورزان کشور ساال�ه دها ملیارد مرت مکعب آب دریا ها از این کشور در حالی . آورده است 

یک چیزی را که دکرت روستایی به زیبایی بیان شیوای شان تذکر داده ا�د موجودیت .بود آب ر�ج می بر�داز �
یها و دره های این کشور را به اغوش کشیده و بر عالوه زمینه دفاع  از سلسله کهساران افغا�ستان است که واد

است در برابریلغار  های اجنی ها ودیواره ای مطمئن خباطر  هستی میهن را فراهم آورده است که دژ استواری
   ��.زیست  مردمان کشور

  :لوله های �فتی ترا�س افغان
 و از مهین سبب است که طبیعی این کشور حرفهای داشتیمدر فوق اشاراتی معجز در مورد موقعیت و پیداوار 

از  دارد روسیه را از لوله های �فت و گازی كه �ه تنها سعی" اسرتاتژی راه ابریشم"واشنگنت بوسیله قا�ون 



داالن "تسلط آمریكا و ا�گلیس را بر  دریای خزر به مست غرب كشیده شده ا�د حمروم کند، بلكه قصد دارد
 هدف این اسرتاتژی در مرحله اول منزوی كردن .میرو�د �یز حمقق مناید  به مست جنوب و شرقكه" اسرتاتژیكی

یعنی واشنگنت با محایت مهه جا�به غول های . آهناست" حماصره كامل"مجهوری های سابق شوروی و هنایتا 
 و یا –مربوط میشود " فتلوله های �"ها به هر �وع توافقی كه به  �فتی قصد دارد ما�ع از آن شود كه این مجهوری

 و یا –مربوط میشود " لوله های �فت"ها به هر �وع توافقی كه به  آن. با ایران و چین �ائل آیند- توافق های �ظامی
  . با ایران و چین �ائل آیند- توافق های �ظامی

احداث لوله طرح " یو�وكال" با پشتیبا�ی دولت كلینتون شرکت كالیفر�یایی �فت آمریكا، یعنی 1995در سال 
های گازی كه از تركمنستان شروع و با گذشنت از افغا�ستان و پاكستان به دریای عمان میرسید را هتیه 

) شرق به غرب با گذشنت از تركیه و گرجستان( سیحون از -در پروژه لوله های �فت باكو این كمپا�ی. کرد
  .�یز دخالت دارد  كه سهامدار اصلی استBPبا شراكت 

  :سنت گازکا�سرسیوم 
 به این مبحث بپردازیم بد خنواهد بود اگر در مورد امهیت تاریخی �فت در ایاالت متحده امریکا قبل از اینکه

 ولت  رئیس مجهور  بیستم آقای اچس وزیر داخله در حکومت روزدر دهه سی قرن : ی داشته باشیماشاره ی
مده و اینک عصر �فت فرا رسیده  صنعت آر، عصر بر�ج ، عصر آهن،عصر  بعد از عصر حج:امریکا �وشت که

 �تخابات را بربد ، مگر اینکه مورد پشتیبا�ی شرکت های ااست؛ هیچکس در اضالع متحده امریکا منیتوا�د 
�فت . و تازما�ی که این شرکت های �فتی وجود دار�د، کسی منیتوا�د بدون آهنا حکومت کند. �فتی باشد

کشیدن . ی این تاثیرات را ما در سایر کشور ها �یز مشاهده میکنیم وابستگی های سیاسی  بار می آورد حت
برق آسای  عراق از کویت  در زمان بوش اول و تسخیر مسلحا�ه عراق به هبا�ه افزار کشتار مجعی که هر گز در 

رک، اشغال �ظامی افغا�ستان خباطر بر آورده شدن تسهیالت جهت تََ عراق وجود �داشت توسط بوش خورد



 سپتمرب ، ایجاد و ازحمالل و واپس ایجاد قدرت های 11د خط لوله  شرکت یو�یکال از افغا�ستان به هبا�ه امتدا
 در طالبا�ی توسط ای اس ای پاکستان  مهه و مهه  توسط اعجاز گران د�یای �فت  طرح و پیاده میشود و حاال

مورد اعتماد  کامپا�ی های �فتی مورد  زعامت افغا�ستان آن کسی زعیم آینده کشور خواهد شد که بیشرت 
امریکایی باشند باقی عربده و چسپا�یدن  عکی و ر�گ و �یر�گ مهه  ترفند های دیموکراسی  غرب است که در 

  .چوکات  ا�تخابات آ�را ر�گین ساخته ا�د
كه توسط یو�وكال طراحی شده است با عبور از افغا�ستان برای رسیدن به " سنت گاز"لوله های گاز «
 بعالوه یو�وكال برای محل �فت استخراجی از منطقه  ایران صرف �ظر میکندای عمان از مستقیم ترین مسیر آندری

قصد احداث لوله های �فتی در این مسیر را برای رسیدن به ) مشال دریای خزر(واقع در قزاقستان " تنگیز"
این شراكت از �ظر اقتصادی در این كنسرسیوم، " گاز پروم"با وجود شركت روسی  . دریای عمان دارد

چندان با معنا و تعیین كننده �یست و در جمموع قصد بی امهیت كردن قرارداد گازی روس ها و دولت 
   �» تركمنستان را كه از طریق شبكه لوله های گاز روسیه محل می شود دارد

. ذاكره با طالبان را شروع كردیو�وكال به حمض پایان اولین دور مذاكرات با �یازاف رئیس مجهور تركمنستان، م. 
 دولت كلینتون تصمیم گرفت با پشتیبا�ی كامل از طالبان و حذف احتاد مشال، 1996در مهین دوران یعنی 

حتت تاثیر اراده خلل �اپذیر طالبان  :كه از طرف مسكو پشتیبا�ی می شد در كابل یك حكومت طالبا�ی ایجاد كند
 وزارت خارجه آمریكا و سرویس جاسوسی پاكستان تصمیم به تامین و �تیجه مثبت قرارداد لوله های گاز،

 بود 1999فقط در سال . مالی و تسلیح طالبان كه در حال جنگ با تاجیك های احتاد مشال بود�د گرفتند
جمله . ( دولت طالبان را پرداخت می كرد�د كه مالیات دهندگان آمریكایی دریافتند حقوق كلیه كارمندان

ز پایگاه �ظامی خود واقع در تاجیكستان ادر مهین ایام روس ها) 2001 كرو�یكال دوم �وامربسا�فرا�سیسكو
. ارزیابی كرد" مثبت" و معاون مدیر كل یو�وكال موفقیت طالبان را مینمودبه امحد شاه مسعود کمک های �ظامی 



ه تصرف خود  كابل را ب1996وقتی طالبان در سال )2001 اكترب 20پاكستان ابزو: اشتیاق امحد(
چرا؟ به دلیل اینكه رهربان طالبان بسرعت خود را به دعوت . درآورد�د، آمریكا سكوت کرد

یكی از دیپلمات های آمریكایی ادعا كرد . گردا�ندگان كمپا�ی �فتی یو�وكال به هوستون تگزاس رسا�د�د
 29دیلی میرور" (ا را ایجاد كردمی شود آهن"در آجنا دموكراسی و حقوق ز�ان احتماال پایمال می شود، اما بعدا 

" بازی بزرگ"قبول حكومت طالبان و كنار گذاشنت احتاد مشال توسط واشنگنت خبشی از )2001اكترب 
برای کنرتل مطلق ذخایر �فت و گاز منطقه و مهچنین شبكه لوله های گاز و �فتی بود كه از تركمنستان و 

 منایندگی طالبان به تگزاس به دفرت یو�وكال  هیئت1997در آغاز سال . قزاقستان شروع می شو�د
باری لین از كمپا�ی یو�وكال تصدیق می كند كه خودش در مذاكرات تگزاس حضور �داشته و منی توا�د : آمد�د

. دخالت فرما�دار سابق بوش كه قبال منافعی در شركت های �فتی تگزاس داشته را در این پروژه تایید کند
و�وكال در خبش آسیای مركزی ، ترزا كویینگتون این شركت در سه مورد براساس اظهارات سخنگوی ی

ما جزئیات طرح را برای آهنا شرح دادیم و آهنا را از منفعتی كه این پروژه : اصلی با طالبان گفتگو کرده است
 در تاكید کردیم كه. عایدشان خواهد كرد آگاه کردیم و پذیرفتیم كه حق ترا�زیت به حساب آهنا واریز شود

املللی، دولت آمریكا �یز از به رمسیت شناخنت سیاسی طالبان خودداری خواهد  صورت عدم قبول جامعه بین
كویینگتون اضافه می كند كه این موارد به هیچ وجه طالبان را . کرد و آ�گاه طرح منی توا�د موفق شود

امور خارجه دولت كلینتون در امور  ینو�كال مالقات بین طالبان و معاون وزیر 97در دسامرب . متعجب �ساخت
، وزیر "امحد جان"از طرف طالبان وزیر موقت معادن و صنایع . را ترتیب داد" كارل ایندرفورث"آسیای جنوبی 

و مناینده دائمی آهنا در سازمان ملل " دین حممد"، وزیر موقت بر�امه ریزی "امیر متقی"موقت فرهنگ و اطالعات 
یو�وكال چان "املللی  مالقات حضور یافتند دو ماه بعد از این مالقات معاون روابط بیندر این " عبداحلكیم"متحد 

ضرورت احداث شبكه لوله های �فتی برای ا�تقال "املللی جملس منایندگان  در مقابل كمیته روابط بین" مارسكا



تحده باید سیاست خارجی ایاالت م. را با صرفه و ارزمشند ارزیابی کرد" گاز و �فت آسیای مركزی
و لوله های �فتی كه ) به مقصد مشال غرب و جنوب(درجهت تضعیف شبكه های موجود لوله های �فتی روسی 

صنعت �یز با یك ما�ع بزرگ تكنیكی و سیاسی در برابر ا�تقال �فت : "توسط ایران كنرتل می شود پیش میرفت
 در جهت مشال و غرب و زیر تسلط لوله های گاز منطقه زیر تسلط مسكو ساخته شده ا�د، و". روبروست

بنابراین باید فهمید که . روس ها می باشند و این بدان معناست كه ا�شعابی به مست جنوب و شرق وجود �دار�د
طرح ایده ال برای . چگو�ه می توان منابع ا�رژی آسیای مركزی را به مست بازارهای آسیایی جماور منتقل کرد

ریق ایران است، درصورتیكه كمپا�ی های بزرگ منی توا�ند بدلیل حتریم های آمریكا ا�تقال این منابع به جنوب از ط
طرح ��اما در اجرای این . برعلیه ایران آن را به اجرا گذار�د و تنها جایگزین ایران عبور از افغا�ستان است

. دامه داردجنگ داخلی كه در حدود دو دهه پیش در این كشور شروع شده هنوز ا. هم مشكالتی وجود دارد
احداث لوله های گاز در خاك افغا�ستان مشروط به آن شد : ما از مهان آغاز كار پیش بینی های الزم را کردیم

یو�وكال در �ظر . املللی و سرمایه گذاران و كمپا�ی ها را جلب کند كه حكومتی با ثبات بتوا�د اعتماد جامعه بین
ن در تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان و روسیه وجود دارد را كه هم اكنو) لوله های �فتی(دارد زیرساخت 

 كیلومرت امتداد می یابند از طرف جنوب و 1675این لوله ها كه . تبدیل به یك سیستم منطقه ای ا�تقال �فت کند
این لوله ها با . از طریق افغا�ستان به ترمینالی كه در كناره های سواحل پاكستان ساخته می شو�د خواهند رسید

هزینه این پروژه با مهان كیفیت .  سا�تیمرت قادر�د روزا�ه تا یك میلیون بشكه در روز �فت ا�تقال دهند107قطر 
اما بدون حل مساملت آمیز . لوله های ترا�س آالسكا حدود دو میلیارد و پا�صد میلیون دالر خواهد بود

ما دولت و .  غیرممكن خواهد بودستاندرگیری های منطقه احداث لوله های گاز و �فت ترا�س از افغا�
كنگره را در جهت ایجاد آرامش در افغا�ستان و در چارچوب پروژه صلح زیر �ظر سازمان ملل ترغیب می 

  . ادامه خواهند داددولت ایاالت متحده باید از متام �فوذ خود در جهت پایان دادن به درگیری ها. کنیم



  
  :رقابت یو�یکال و بریداس

طالبان . له های �فتی یو�وكال مشكل دیگری هم وجود داشت كه رسا�ه ها به آن توجهی �كرد�داما در پروژه لو
یك شركت را . "در عین گفتگو با یو�وكال با یك شركت �فتی آرژا�تینی بنام بریداس �یز مذاكره میكرد�د

. تعلق داشتبریداس متعلق به خا�واده ثرومتند هبول گرو�ی " برعلیه شركت دیگر به بازی می گرفتند
دولت منم در . دوست صمیمی رئیس مجهور سابق آرژا�تین كارلوس منم است" كارلوس هبول گرو�ی"

مهاهنگی با با�ك جها�ی در ایجاد اختالل در رگلما�تواسیون عظیم در خبش �فت و گاز كه منجر به 
كال وارد صحنه  پیش از آ�كه یو�– 1992در سال . ثرومتند شدن خا�واده هبول گرو�ی شد شركت کرد

و سال بعد امتیاز �فت و گاز .  كمپا�ی بریداس حق اكتشاف �فت در شرق تركمنستان را گرفت-شود
این امر برای واشنگنت یك �وع دست . منطقه كیمیر را هم كه در غرب تركمنستان قرار دارد بدست آورد

بله با گسرتش بریداس در آسیای به مهین منظور و برای مقا. درازی به حساب می آمد و غیرقابل حتمل بود
مركزی دولت كلینتون از وزیر امور خارجه سابق الكسا�در هیگ خواست كه با فشار به دولت تركمنستان 

چند ماه بعد بریداس دیگر �توا�ست از منطقه . را در تركمنستان  افزایش دهد" سرمایه گذاری آمریكایی"
در حالیكه بریداس از . رقابت برای �فوذ سیاسی در منطقه شد�دبریداس و یو�وكال وارد . كیمیر �فت صادر كند

یو�وكال در مذاكره با رهربان تركمنستان جلوتر بود یو�وكال از محایت دولت آمریكا از طرق خمتلف دیپلماتیك و 
 در حببوحه جنگ داخلی در افغا�ستان مسئوالن 1995در اوت . پنها�ی برای خراب كردن رقیب سود می برد

 رئیس مجهور 95كمی بعد یعنی در اكترب . س برای احداث لوله های �فت رهربان طالبان را مالقات كرد�دبریدا
یعنی ) در كنسرسیوم سنت گاز(تركمنستان �یازاف برای امضای یك قرارداد با یو�وكال و شریك سعودی اش 

تان، �یازاف و رئیس شركت این قرارداد امضای رئیس مجهور تركمنس. شركت دلتا اویل به �یویورك دعوت شد



مدیر كل دلتا اویل را " ال عبان.ام . بدر"بعنوان صاحبان قرارداد و امضای " ای مل.جان افغا�ستان"یو�وكال 
  .بعنوان شاهد در برداشت

  :ارتباط بین یو�یکال و بن الدن
باط �زدیكی با شبكه این دو تن ارت. تعلق دارد" ال عمودی"و " خالد بن حمفوظ"كمپا�ی سعودی دلتا اویل به 

. الدن است خواهر خالد بن حمفوظ سرمایه دار با �فوذ سعودی مهسر اسامه بن. الدن دار�د القاعده اسامه بن
تعجب آور است كه كنسرسیوم متشكل از یو�وكال و دلتا اویل با سرمایه های خا�واده های بن الدن بوجود آمده 

بنظر . با اعضای حزب مجهوریخواه و از مجله خا�واده بوش دار�دآهنا ارتباطات جتاری ! یک اتفاق ساده. است
بعالوه شركت بزرگ ا�رون . میرسد كه مقامات بلندپایه دلتا اویل �قش مهمی در مذاكرات با طالبان بازی كرده ا�د

از طرف " لوله های �فت"كه مدیر كل آن با بوش ارتباط دوستی �زدیگی دارد، مامور مطالعه اجرایی پروژه 
ارتباطات . ا�رون مستقیما در مذاكرات مربوط به این پروژه با حكومت طالبان شركت کرده بود. یو�وكال شد

شریك یو�وكال در كنسرسیوم (یو�وكال خا�واده بن الدن و خا�واده بوشبنظر میرسد كه سهامدار عمده دلتا اویل 
 در زمینه ساختما�ی، معادن، وی یك شبكه بزرگ جتاری را كه. حممود حسین العمودی است) سنت گاز

صاحب كورال پرتولیوم �یز می " ال عمودی. "با�ك ها و �فت دخالت دارد فعالیت دارد از اتیوپی اداره می كند
سومین شركت عمده �فت عربستان سعودی . منافع جتاری العمودی و بن حمفوظ درهم گره خورده ا�د. باشد

راطوی جتاری بن حمفوظ ارتباطات �زدیكی با اعضای با�فوذ حزب امپ. بنام �یمیرپرتلیوم زیر كنرتل آهناست
جرج دبلیو بوش در هنگامی كه در صنایع �فتی فعالیت داشت با . مجهوریخواه و از مجله خا�واده بوش دارد

املللی جتارت و  بعالوه بوش و بن حمفوظ هر دو در افتضاح با�ك بین. خالد بن حمفوظ رابطه معامالت جتاری داشت
اربوست " بوش برای راه ا�دازی اولین موسسه خود 1979در سال . ای دخیل بود�د.ث.ث.تبارات باع

. از یكی از �زدیگان خا�وادگی خود بنام جیمزبیس كه ساكن تگزاس است اعتبار دریافت کرد" ا�رژی



رادر اسامه ب(در آن ایام جیمزبیس در امریكا ز�دگی می کرد و مناینده جتاری سامل بن الدن بود ...... 
که مدت ها بدون داشنت دلیل گمان می رفت اعتبار داده شده به اربوستو مستقیما از سامل بن الدن ) الدن  بن

بعد از وقایع یازدهم سپتامیر دریك اطالعیه رمسی از جا�ب كاخ سفید وجود چنین رابطه . دریافت شده است
 شده از جا�ب اربوستو متعلق به بیث بوده و سامل بن ای بطور كامل ا�كار شده و اعالم گردید كه اعتبار داده

در اتبدا بوش دوستی با بیس را هم ا�كار كرده بود، اما بعدا با پس گرفنت . "الدن در آن دخالتی �داشته است
در . حرف خود اعرتاف كرد كه درجریان منایندکی بیس برای حفاظت از منافع سعودی ها در آمریكا �بوده است

املللی �یز  ط با خا�واده بن الدن ارتباط �داشت، بلكه سهامداران اصلی با�ك جتارت و اعتبارات بینواقع بیس فق
علیرغم افتضاح با�ك و ضربه وارده به این موسسه سهامداران در ارتباط با بیس . با او در رابطه بود�د

مبلغ ده میلیارد دالر از سپرده با�ك جتارت در سال های هشتاد . گشایش اعتبار برای بن الدن را ادامه داد�د
عمل با�ك " مورگن تاو"براساس اظهارات دادستان منطقه ماهناتان . های مشرتیان خود را باال كشید

با�ك در سال های هشتاد عامل " بزرگرتین تقلبی بود كه در چارچوب مسایل با�كی و مالی �ظیر �داشت"
جهت تامین بودجه جماهدین افغان و پرداخت پول به واسطه سیا در " عملیات خمفی"اصلی پولشویی برای كمك به 

 مهه منافع وی در هوستون به با�كدار 1988با مرگ سامل بن الدن در سال . "های ماجرای ایران گیت بود
بیث اداره یك موسسه . بزرگ سعودی و بزرگرتین سهامدار با�ك جتارت یعنی خالد بن حمفوظ به ارث رسید

 كه بصورت پوششی صاحب سهام -وی با گیس فرعون . ا در هوستون بعهده داشتمتعلق به بن حمفوظ ر
بوش فقط خباطر اعتبار گرفنت برای .  در با�ك پر�سیپال هوستون مشرتک کار می کرد�د–با�ك جتارتی بود 

ال بعد از بارها تغییر �ام دادن، سراجنام ارگوستو در س. ارگوستو به حمافل مشكوك مالی مراجعه �كرده بود
و به مهین دلیل . این شركت در سال بعد با مشكل مالی روبرو شد.  بنام شركت ا�رژی هاركن ظهور كرد1986

این خبش یكی از شركای .  درصدی سهام این شركت را خریداری کرد17ر6شیخ سعودی عبد طاها خبش 



اظهارات واضح "ز ا. جالب اینجاست كه با�كدار وی بن حمفوظ است. فرعون در عربستان سعودی است
در رابطه با اینكه از موضوع پشتیبا�ی مالی با�ك جتارت از هاركن بی اطالع بوده، " وال اسرتیت"بوش برای ژور�ال 

با توجه به رابطه تنگاتنگ وی و با�ك جتارت چنین �تیجه گیری می شود، که تعداد كسا�ی كه با با�ك جتارت 
 بسیار زیادا�د و معلوم �یست که - و مهه بعد از به قدرت رسیدن بوش–�د در ارتباط ا�د و با هاركن معامله كرده ا

 1999سراجنام در سال . این خباطر خوش خدمتی به پسر رئیس مجهور است یا خود رئیس مجهور
اهتام وی در مورد رابطه اش با سعودی ها و ا�تقال پول از . در مورد بیس شروع به حتقیقات کرد" آی.بی.اف"

ن و دادن رشوه به دولت ریگان و بوش پدر به منظور زیر �فوذ قرار دادن سیاست خارجی آمریكا طریق هوستو
  . بود

یعنی بوش به مثابه یكی از . مشكوك به كمك مالی به شبكه تروریست بن الدن است" بن حمفوظ"بدتر از آن "
به گزارش . بطه دار�دشهرو�دان امریکاست كه با اشخاصی كه تروریست ها را محایت مالی می كنند، را

US To Day بن حمفوظ و چند سعودی دیگر به كرات با معامالت ساختگی سعی 1999 در سال 
در مهین سال اشاره . ث.ب.شبكه ا.  میلیون دالر متعلق به بن الدن را به عربستان سعودی وارد كنند3كرد�د 

بوش و بن . و بن الدن جلوگیری كرده ا�دمی كند كه رهربان سعودی از توافقنامه های مالی مستقیم بن حمفوظ
 یك موسسه جتارتی و -حمفوظ رابطه های مالی دیگری در رابطه با سرمایه گذاری در گروه كارل الیل 

رئیس مجهور .  �یز داشته ا�د-كاریابی كه رئیس مجهور سابق، یعنی بوش پدر از اعضای كمیته اجرایی آن بود
در ضمن گروه .  سهامدار بود94 تا 90یعنی كمپا�ی كاتر ایر بین ساهلایكنو�ی در یكی از شعبات كارل الیل 

در بین اعضای كمیته مشورتی . كارل الیل یكی از تامین كنندگان اصلی مبارزات ا�تخاباتی جرج دبلیو بوش بود
ا�ك وی مدیر یك موسسه مالی پاكستا�ی بنام پرایم كمرشیال ب. كارل الیل �ام سامی بارما به چشم می خورد



جالب اینجاست كه این موسسه مالی متعلق به بن حمفوظ . كه مركز آن در الهور قرار دارد. است. ام .س.پ
  ."است

  :بریداس و طلبان
واشنگنت توسط .  گروه بریداس و حكومت طالبان به یك موافقتنامه مقدماتی رسید�د1996در فوریه 

ستان متاس گرفت و وی را ترغیب به توافق احنصاری با سفیر خود در پاكستان با بی �ظیر بوتو خنست وزیر پاك
مهزمان با این جریان دولت كلینتون توسط سرویس خمفی پاكستان . یو�وكال و چشم پوشی از رابطه با بریداس منود
.  تعیین كننده بود96این پشتیبا�ی برای تصرف كابل در سپتامرب . به �یروهای طالبان از �ظز �ظامی كمك می كرد

بعد از آ�كه : از اینكه طالبان حكومت بنیادگرای خود را در كابل تشكیل داد�د، یو�وكال تصدیق کرد كه بعد 
طالبان قبول كرد�د شورایی برای حفاظت از پروژه تشكیل دهند، كمك �ظامی به آهنا مورد موافقت قرار می 

لیارد دالری ادعای خسارت  می15در مهین هنگام بریداس برعلیه یو�وكال به دلیل ختلف جتاری " گرفت
كمپا�ی بریداس عنوان می كرد كه یو�كال حمرما�ه با معاون خنست وزیر تركمنستان كه مسئول گاز و �فت . کرد

بعد از این مالقات حمرما�ه . این كشور �یز هست در امور پروژه ای كه مربوط به بریداس بوده مذاکره کرده است
از امروز به (ك منبع �زدیك به بریداس، دولت تركمنستان به فوریت براساس اطالعات بدست آمده از طرف ی

از مذاكرات . " تصمیم گرفت ما�ع بریداس از صدور �فت از منابع كیمیر واقع در كناره دریای خزر شود) فردا
 در داستان قدیمی لوله های �فت. اموكو. پ. ب."خمفی یو�وكال با مقامات تركمن سند كتبی در دست است

 به كمپا�ی �فتی آمریكا اموكو 1997 صد از سهام خود را در سال در 60اس د مشكالت مالی بردیبدلیل
عالوه براموكو برای پیشنهاد خرید بردیداس احتادیه . و بدینسان كمپا�ی ا�رژی پان امریكن ایجاد شد. فروخت

سیوم متشكل از رپسول �فتی تگزاس ایاالت متحده، توتال فرا�سه، شل هلند، ا�دسای اسپا�یا و یك كنسر
ادغام شد خرید بریداس از . پ. با ب98برای اموكو كه در سال . اسپا�یا و امریكن موبیل �یز مشرتی بود�د



در این معامله . ارزش باالیی برخوردار بود كه با كمك چیس ماهناتان و مورگن استا�لی امكا�پذیر شد
 شركت 2002 حسابدرای كه در افتضاح ا�رون در  دفرت–برژینسكی وكیل كمپا�ی اموكو و ارتور ا�درسن 

) برژینسكی مشاور سابق امنیت ملی دولت دموكرات ها. ( مامور رتق و فتق امور بعد از ادغام بود�د–داشت 
باكو "ب پ اموكو سهامدار اصلی پروه لوله های �تفی دریای خزر به مست غرب، خمصوصا پروژه حبث برا�گیز 

و با بدست آوردن بریداس كنسرسیوم حتت كنرتل ب . و تركیه عبور می كرد بودكه از گرجستان "  سیحون–
یو�وكال هم رقیب و هم شریك ب پ .پ توسط شعبه خود در پروژه لوله های �فت ترا�س افغان �یز وارد شد

از طرف . بعبارت دیگر ب پ در كنسرسیوم پروژه های لوله های �فتی به مست غرب سهام زیادی دارد. است
در عین حال بریداس كه حاال در اختیار ب پ اموكو قرار . ر یو�وكال هم در این پروژه منافع قابل توجهی دارددیگ

یك . دارد، امكان مذاكره مستقیم بدون موافقت یا مشاركت شركت های مذكور برایش تقریبا غیرممكن است
دارد كه اگر كشورهای آسیای شركت �فتی پاكستا�ی كه از امهیت ادغام دو غول �فتی مطلع است عقیده 

كمپا�ی . مركزی می خواهند با شركت های بزگ آمریكایی ارتباط برقررا كنند اموكو خیلی هبرت از یو�وكال است
ا�رژی پان امریكن كه بعد از خرید خبشی از بریداس توسط اموكو جا�شین آن شده بود مذاكرات با طالبان را ادامه 

شركت ا�رژی پان امریكن به حساب كمپا�ی مادر خود، یعنی . ی تغییر كرده بوداما طرف مذاكرات بطور كل. داد
بعالوه دولت كلینتون هواخواهی از یو�كال را رها كرده و از شعبه . اموكو مذاكره و گفتگو می كرد

 ب پ و اموكو تصمیم خود مبنی بر ادغام 1998در مهین زمان یعنی اوت . منایندگی اموكو پشتیبا�ی کرد
بزرگرتین کمپا�ی �فتی جهان را بنیان ) اتال�تیك ریچفیلد(یت های كلی را اعالم و بدین ترتیب و با مهراهی فعال

 كه در عین –بین دو کمپا�ی بزرگ آمریكایی " �زاع"بعبارت دیگر رقابت بین یو�وكال و بریداس به . گذارد�د
 اموكو هر دو در ارتباط - پ.  یو�وكال و ب. منجر شد–حال در پروژه لوله های �تفی شرق به غرب شریك بود�د 

 كه به –با قدرت های سیاسی �ه تنها در كاخ سفید و كنگره، بلكه بین �ظامیان و سرویس های اطالعاتی 



هر دو كمپا�ی سخاومتندا�ه در مبارزات ا�تخاباتی به �فع .  می باشند-عملیات خمفی در آسیای مركزی مشغولند
پ و اموكو بدون هیچ تردید �قش مهمی در تقویت روابط سیاسی بین دولت ادغام ب . بوش شركت داشتند

براساس منافع مشرتك دو كشور در خبش های �فت، با�ك ها و صنایع �ظامی . ایاالت متحده و بریتا�یا بازی كرد
. حكومت حزب كارگر ا�گلیس تو�ی بلر به دوست و هم پیمان بی قید و شرط ایاالت متحده تبدیل شد

 مذاكرات یو�وكال و طالبان به بن 1998ای موشكی به سفارختا�ه سفارهتای آمریكا در افریقادر سال محله ه
 كه به شبكه القاعده –بعالوه مبباران سفارختا�ه های آمریكا در افریقای شرقی . ماه عسل متام شد. بست رسید

. بدستور كلینتون بد�بال داشت محله موشكی آمریكا به مواضع افغا�ستان را –بن الدن �سبت داده می شد 
 یو�وكال رمسا مذاكرات با طالبان را به حالت تعلیق 1998بد�بال محله به افغا�ستان و سودان در اوت 

پ و آموكو در این تصمیمی .  و بد�بال آن ادغام ب1997آیا خرید بریداس توسط آموكو در سال .درآورد
یو�وكال باید با بزرگرتین شركت �فتی : له جدیدی شده بودوارد مرح" بازی بزرگ"موثربوده است؟ به هر حال 

مبباران یك كارخا�ه داروسازی در سودان به هبا�ه پاسخ به محله به . پ آموكو رقابت می كرد.جهان یعنی ب
این كارخا�ه متعلق به صاحل ادریس .  �یز از اسرار فاش �شده است–سفارختا�ه های آمریكا در افریقای شرقی 

او یكی از صاحبان دلتا اویل است كه در پروژه لوله های �فتی افغا�ستان در . تی خالد بن حمفوظ بودشریك جتار
موسسات جتاراتی بن حمفوظ صاحب بزرگرتین . كنسرسیوم سنت گاز شریك یو�وكال است �یز می باشد

 کرد اعتبار مالی می با�ك عربستان سعودی، با�گ جتارت ملی كه به پروژه لوله های �تفی از �ظر پولی كمك می
  به چه دلیل دولت كلینتون دستور مبباران كارخا�ه متعلق به یكی از شركای یو�كال را صادر كرده است؟. باشند

  
  برعلیه یو�وكال) بریداس(وكو ــــــــــپ آم. وقی بــــــــــــــیب حقــــــــــتعق



  
 میلیارد دالری بریداس برعلیه 15خسارت  یك دادگاه تگزاس ادعای 1998دو ماه بعد، یعنی در اكترب 

بریداس ادعا كرده بود كه یو�وكال ما�ع هبره برداری این شركت از گاز طبیعی در . یو�وكال را طرح كرد
اما تصمیم . الزم به ذكر است كه در زمان این ادعا، بریداس به منافع آرژا�تین وابسته بود. تركمنستان شده است

آموكو مربوط می شد كه سال قبل از آن بیشرت سهام . پ. ب- ا�ی مادر، یعنی بریداسدادگاه در حقیقت به كمپ
پ اموكو و یو�وكال كه هر دو در كنسرسیومی كه از كرا�ه دریای . به احتمال زیاد ب. بریداس را خریداری كرده بود

سابق دموكرات ها كه در حكومت (چون برژینسكی . خزر هبره برداری �فتی می كند شریكند به توافق رسید�د
كه وزیر امور خارجه سابق آمریكا ( اموكو را بعهده داشت و كسینجر - پ. وكالت ب) مشاور امنیت ملی بود

پ به .  اموكو �شان دهنده آن است كه ب-پ .خریداری شركت بردیاس توسط ب. وكیل یو�وكال بود) بود
.  در مورد پروژه لوله های �فتی خواهد زداحتمال زیاد با موافقت یو�وكال حرف اول را در مذاكرات آینده

درحالیكه یو�وكال در هیاهوی محله موشكی به افغا�ستان و مبباران سودان به صورت موقت خود را از كنسرسیوم 
پ اموكو . به مثابه مناینده حملی ب) جا�شین بریداس(سنت گاز كنار كشید، شركت ا�رژی پان امریكن 

روسها، تركمن ها، قزاق ها و افغان ها در مورد پروژه لوله های �فتی ادامه می مذاكرات خود را با منایندگان 
و در . و به �فع یو�وكال بود تغییر منود) حاال بپ اموكو(سیاست خارجی دولت كلینتون كه برعلیه بریداس . داد

 آخر در دو سال. جهت منافع یكی دیگر از بزرگرتین كمپا�ی های آمریكایی یعنی اموكو قرار گرفت
پ آموكو رقیب یو�وكال در مذاكرات مربوط به پروژه لوله های �فتی با وضوح متام به موفقیت های . دولت كلینتون ب

با وجود اینكه یو�وكال خود را از كنسرسیوم سنت گاز به صورت موقت كنار . قابل توجهی دست پیدا کرد
گاز یعنی دلتا اویل كه به امپراطوی جتاری كشید، اما كنسرسیوم از هم �پاشید و شریك سعودی اش در سنت 

جرج دبلیو بوش در كاخ سفیدداستان قدیمی لوله های �فتی . بن حمفوظ تعلق دارد، مذاكرات با طالبان را ادامه داد



از مهان آغاز به كار دولت بوش یو�وكال .  از سر گرفته شد2001با ورود جرج بوش به كاخ سفید در ژا�ویه 
. جمددا وارد كنسرسیوم سنت گاز شد)  كلینتون خود را از مذاكرات كنار كشیده بودكه در زمان دولت(
اما اینبار با پشتیبا�ی شخصیت های سیاسی با �فوذ و از مجله ریچارد آرمیتاژ مذاكرات با ) 2001ژا�ویه (

نت کروپ ریچارد آرمیتاژ البی یو�وكال در شركت بورما میان مارفروم و واشنگ. طالبان را از سر گرفت
بر اساس اطالعات ژان شارل بریسار و ). اعتبارات این دو شركت بزرگ توسط یو�وكال تامین می شد. (بود

لیال هلمز دخرت سناتور : گیوم داسكیته این مذاكرات چند ماه قبل از وقایع یازدهم سپتامرب از سر گرفته شد
او مشاور مال عمر، رمحت ا هامشی .  بودهلمز به مثابه مسئول روابط داخلی حكومت طالبان استخدام شده

عموی وی . الزم به ذكر است كه استخدام هلمز اتفاقی �بود.  به واشنگنت دعوت کرد2001را در مارس 
در ادامه این مذاكرات در دوم اوت . ریچارد هلمز قبال رئیس سازمان سیا و سفیر ایاالت متحده در ایران بود

ع سپتامرب كریستینا روكا مدیر مسایل آسیائی وزارت خارجه ، سفیر طالبان در  یعنی یكماه قبل از وقای2001
وی در حتویل . روكا ارتباط تنگاتنگی با افغا�ستان داشت. پاكستان عبدالسالم ضعیف را مالقات كرد

او در سازمان سیا مامور .  به جماهدین حتت �ظارت وی اجنام شد80موشك های استینگر در ساهلای 
 به شهادت – 2001 اوت –در جریان آخرین مذاكرات در برلن . ا گروه های چریكی اسالمی بودارتباط ب

مناینده پاكستان �ایز �ائیك ، گروه كوچك منایندگی آمریكا از دخالت �ظامی در افغا�ستان درصورت تغییر 
بوش حامد كرزای  دولت 2001در حببوحه مبباران افغا�ستان، در اكترب . �كردن مواضع طالبان گوشزد كرد

مهه رسا�ه های گروهی از مبارزات میهن پرستا�ه كرزای . را به مثابه رئیس دولت موقت در كابل منصوب کرد
. اما هیچیك از آهنا در مورد ارتباطات وی با طالبان سخنی به میان �یاورد�د. برعلیه طالبان داد سخن داد�د

 به مثابه مشاور 90در حقیقت وی از اواسط دهه . ت�ام كرزای در فهرست حقوق بگیران یو�وكال ثبت اس
 ا�تصاب وی در این پست كه بدون هیچ .و البی یو�وكال در خدمت این شركت در مذاكرات با طالبان قرار داشت



 و زیر محایت سازمان ملل پذیرفته شد، در 2001در �وامرب " املللی جامعه بین"�وع پیش شرطی از طرف 
روز�امه الوطن چاپ عربستان سعودی می . گ �فتی آمریكایی �شات می گرفتحقیقت از طرف شركت بزر

 كه ایاالت 1994وی از . کرزای از سال های هشتاد در خدمت سیا بود و یا برای آن كار می كرد: �ویسد
متحده تصمیم گرفت طالبان را به قدرت برسا�د، با سازمان سیا برای رسا�دن كمك به طالبان مهكاری 

  .)این كمك ها بیشرت بصور ت خمفی و از طریق سازمان اطالعاتی پاکستان صورت گرفت. (شتمستقیم دا
به هیچ عنوان اتقاقی �یست كه فرستاده ویژه رئیس مجهور بوش به افغا�ستان، یعنی زملای خلیل زاد هم از حقوق 

وی . وی اجنام گرفت توسط 97برآورد هزینه پروژه لوله های �فتی در سال . بگیران كمپا�ی یو�وكال است
خلیل زاد بعنوان مشاور خمصوص .به �فع طالبان موضع گیری می کرد و در مذاكرات با طالبان شركت داشت

وظیفه وی در آن زمان سازمان دادن یك البی . وزارت خارجه امریکا در دولت ریگان �یز اجنام وظیفه می كرد
بال وی به مثابه معاون وزیر دفاع در كابینه بوش پدر شركت متقا. برای افزایش كمك �ظامی آمریكا به جماهدین بود

    ���. رسیدن جرج دبلیو بوش وی بعنوان عضو شورای امنیت ملی منصوب شد به حمض به قدرت. كرد
  
  

 
  

  
 ملت افغا�ستان  بعد از هر  غسل خون و آتش  مهان پیراهن  چرکین  گذشته را بنت میکند
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است که توسط مرحوم غالم حممد غبار تاریخ �ویس وارسته وشهیر کشور عنوان فوق سخن کلیشه گو�ه ای 

  .�وشته شده و معا�ی دقیقی را در سیر تاریخی حرکت های ملی افغا�ستان ارائه میدهد 
، دزما�یکه افغاهنای ما با غسل خون و گذار از آتش تباهکن �ظامی یک ابر قدرت جها�ی جان سامل بدر برد�

وی و ملی را باالی کاخ های رفیعی در کابل و یا افغا�ستان جشن بگیر�د که �تیجه این �توا�ست این ارزش معن
شد که با مهان لباس چرکین زمان جنگ در حالیکه عفو�ت جنگ کوچه تا کوچه افغا�ستان را مشمئز ساخته بود 

ویران شده بود �توا�ستند حتی باالی خرابه های کابل �اشی از بیش خواهی و خود خواهی های سلیقه یی که 
  .جشنی داشته باشند 

علی رغم اینکه باید لباس جنگ و روز پیکار دیگر و لباس صلح و آبادا�ی دیگر باشد  مدت ده سال را که 
  .یک �سل میتوا�د در طوالی آن به رشد برسد مهه را در جنگ های سلیقوی با مهین لباس چرکین دوام داد�د

 افغا�ستان طالبان �یز با لباسهای خبون آغشته شان در حالیکه قطرات خون با تغیر بنیادی در هناد های قدرت در
از آن پس . تازه که اینبار از میله تفنگ امریکائیان  جاهنای آهنا را جمروح وساقط میکرد این بازی هم خامته یافت 

ا�ی تعین شده بود  افغا�ستان خواست تا بازی جدیدی را که میدان آن و �وعیت بازی از قبل توسط قدرت های جه
در مسیر هدف مند که ایجاد صلح و دوام دیموکراسی و قا�ومنندی در کشور است را به جتربه و چالش  فرا 

  .خوا�د�د 
 قا�ون اساسی جدید ساخته شد  حکومت از شکل  ا�تقالی و موقتی خود  لباس یک �ظام ا�تخاباتی را خبود 

 منابع از تقلب  �یز صحبت کرد�د  جناب حامد کرزی بر�ده در گرفت و علی رغم اینکه بعضی از رسا�ه  ها و
این ا�تخابات شد و قضاو اراده بر آن حمکم شده بود تا مبدت چهار سال منحیث قاعد ا�تخابی افغا�ستان باشند 

 او و جامعه جها�ی زیاد کوشید تا این لباس  وا ما�ده از غسل های خون را از جان این ملت بکشند و بعوض آن. 



لباسهای در خور قرن بیست و یکمی را مبردم بپوشا�ند ، چنا�که امان ا خان هم اینکار را کرد ؛ ولی قسمیکه 
زیرا مردم ما اکثرًا با مهین لباس جدید در تن، در خیاباهنا از . دیدیم �تیجه بر عکس آن بوده است که تصور میشد 

 می مناید که خیاط دهر اصال لباسی به موزو�ی قد و محالت ا�تحاری و پیشمرگا�ه قطعه قطعه شد�د ، چنان
  .قامت این ملت  تا هنوز �دوخته باشد

در این راه دستان از هر سو و هر سر دراز بود با قیچی ها میخواستند مهین لباس کهنه را �یز بر تن مردم بدرا�ند و 
ا فساد اداری و دزدی ها از حق مردم  شروع توته های آ�را ما�ند یک غنیمت بدرد خبور با خود برب�د ، و از مهین ج

  .شد
 رئیس مجهور بسیار کوشید تا با ایجاد جمالس توامیت بین اینطرف خط سرحد و آ�طرف خط سرحدی که هر دو  
طرف به زبان واحدی تکلم میکنند صلح ایجاد و کشیده گی ها را از بین بربد ، ولی �ه تنها کشیدگی ها 

شهر بشهر دیگر و از یک محله به محله دیگر در �قاط مزدهم زیاد تر شد  که حتی  مرفوع �گردید بلکه از یک 
و در متام این عرصه ها که مهه اش . رئیس مجهور را جمال آن �داد تا جشن سروری این ملت را بر گزار مناید 

  .یجه ما�د عرصه های ثبات و امنیت در کشور حمسوب  میشود پالهنای دولت و  مهکاران بین املللی بی �ت
 در مهین گیر و دار بود که دوره رئیس مجهور  به پایان رسید و عصر رقابت های ا�تخاباتی که آقای کرزی �یز 

مردم به این ا�دیشه بود�د تا با تغیر زعامت اوضاع را به کنرتول .  بود آغاز شد  پولسر سلسله در کمپاین و مصرف
ه رئیس مجهور قبلی  با تداوم  دور سابق ریاست مجهوری اش در  ک�ددر آور�د و عده ای هم درین مفکوره بود

  .  به اداره در آورد هبرتپیوستگی به دور دیگر خواهد توا�ست �ظم کشور را 
علی رغم کمر�گی اعتماد مردم به دولت که دالیل واضح �یز دارد ،مردم افغا�ستان در تاریخ یکبار دیگر 

بن طرح یک افغا�ستان جدید را در کسوت �و آماده و قبولدار شد�د �شان داد�د که مهان گو�ه که در �شست 
اینبار  �یز در  کار زار ا�تخاباتی چه کا�دیدان و چه مردم در هر گوشه و کنار کشور با شوق و شعف بی پایان به 



 مطبوعات این جملس ها ، ضیافت ها ، هم آیشهای پر  مثری را راه ا�دازی کرد�د ،. �فر دخلواه  شان کمپاین کرد�د 
روشنفکران . ستون مستحکم در ارشاد ملی وظایف شان را گاه با بی طرفی و زما�ی با باطرفی ادامه داد�د 

  . و احزاب افغا�ستان هر کدام شان قدمهای جدی و استوار خباطر  تعین ذهنیت های جدید برداشتند 
بسیاری اقوام که در طول تاریخ با . ا �یز بود مدت تقریبًا سه ماه مهه اش جشن و سرور و شادی توام با گالیه ه

هم اختالط �داشتند بر سر منافع  خباطر بدست اوردن زعامت از قبیل اقوام اوزبک ، هزاره و پشتون با هم 
ائتالف کرد�د و باوجود داشنت راه  ها و اهداف متغایر ظاهرًا در صف مهدگر قرار گرفتند �ه در مقابل هم 

در این جریان بعضی از مردمان  بیکار و مستمند ما . د امید و سکون را بار خواهد آورد،که اگر صادقا�ه باش
صاحب کار و شغل شد�د و در کامپاین ها مامور شد�د و بسیاری مردم به هبا�ه اشرتاک از یک کمپاین   به کمپاین 

 ها جهت سهولت، شهرها با عکس ها و شعار ها آزین یافته بود و خود رو.دیگر تقدیر �قدی هم شد�د 
فکر میشد که روح صداقت و . مردمان را خباطر کمپاین ها و اشرتاک در  هم آیش ها  جما�ی ا�تقال میداد�د 

با این وصف مراکز دینی ، مکاتب و دا�شگاه ها از این �عمت . تصا�د در فرد فرد این وطن  دمیده شده باشد
  . ان در امور اینچنینی بوده استحمروم بود�د و این خباطر پیشگیری دست واشوری جوا�

حاال سخن بر سر این است که مردم باید مهان جشن شادی و سرور خود را از منایش حبقیقت  برسا�ند  دو روز 
بعد که رای گیری آغاز میگردد متام مردمی که قبال کارت اخذ کرده ا�د و واجد شرایط ا�تخابات هستند 

هی رفته رای خود را به صندوقهای �فر دخلواه خود بیا�داز�د ،تا ما قادر باید در �زدیکرتین  پایگاههای رای د
شویم در خنسین مرحله  بتوا�یم رئیس مجهور خود را ا�تخاب منوده باشیم چرا که دور دیگر مستلزم  فرصت 

فرد فرد این وطن آگاه . کافی و هزینه های هنگفت و تشویش از بعضی مالحظات را �یز بار می آورد 
د که دگر راهی را که ا�تخاب کرده ایم  از آن هر گز بر �گردیم و آن راه صلح و �زدیکی  ابنای این باشن

در . ن را خا�ه مشرتک هم بدا�یم و اقوام هر کدام اعضای  این خا�واده هستند ما باید افغا�ستا. کشور با هم است 



سایر کشور ها �یز یک مملکت از زمینه های خمتلفی از اقوام متشکل هستند در امریکا ، کا�ادایی، هسپا�یولی ، 
ی هستند و از حقوق و ا�گلیسی و سایر اقوام که در آجنا آمده ا�د و تابعیت آن کشور را کمایی کرده ا�د امریکای

امتیازات  متساوی بر خوردار هستند در چند سال قبل ما شاهد بودیم که خلیل زاد که در افغا�ستان زاده شده 
است، صرف �ظر از این که که است؟ و چه فکر دارد؟ در امریکا مشاور رئیس مجهور ، رئیس دفرت 

د تعین شد  مهین اکنون اوبا مای سیاه پوست رئیس مجهور سرتاتیژیهای امریکا ، سفیر و منایده امریکا در ملل متح
اگر ما هم . نگو�ه با هم بافتهای �زدیک دار�د در سایر کشور ها هم ملت ها مهی . منتخب آن کشور است

به این بافتها توجه کنیم و مهه  مهت خود را در راه آبادی کشور به صداقت  بکار بگیریم و حقوق مهدگر را 
ما . آن صادقا�ه ارج بگذاریم ،ما هم صاحب یک دولت قوی و یک ملت هبم فشره خواهیم شد بشناسیم و به 

به امید افغا�ستا�ی که . باید بتمام کسا�یکه  میتوا�ند رای بدهند و به دالیلی در این راه مشکالت دار�د کمک مناییم 
 اسد  29ظه مشاری میکنیم تا در دارای یک زعیم واقعًا دلسوز ، صادق و دارای ا�دیشه های تازه باشد ، حل

لباس های  چرکین این ملت  که هر آن یک مرتبه  در غسل خون آغشته به آتش ودود شده است را به لباسهای 
        گمنازی تبدیل 

  



سخن درست و �ا درست  
 
 

دراین روز ها از وقتیکه ما شاا وطن داران ما با کلمات غربی آشنایی هبم رسا�یده ا�د دید
 قرهنا ، بلکه ص از �ا درست در پی ختریب و ویرا�ی  خا�ه های هستند که ما درست در آنیا
.  درآن ادامه داده ایم  ز�دگی به

اینها که ما از آهنا حرف میز�یم کسا�ی ا�د که به هیچ چیز بایستگی �دار�د و در هیج راهی
 که در ز�دگی می شناسند ، پیروی از هوا و هوسهای خود شان است، و آ�ان د راچیزی

در گمراهی روان ا�د ،با داشنت مغز های تاریک و ا�دیشه  های  کوتاهی که دار�د خود را
میشمار�د. 

واتی که خود شان را از مهه واالتر وذاز چندی پیش اشارتی داشتم  واضح با یکی از این 
دیدی هنایت تاریک و ا�دیشه �ادرست به کار شکنی بر خاسته  و در اینجا و آجنا به سخنا�ی

م و از مهاجنا به سخن آغازیم و یکی از گفته های شیمن میخواهم از آ�ان گفتگو کن
کاربرد  و استعمال پیدا کرده است که از مجله یکی سر برون می اورد و میگوید : این د



  
  

ن می گردا�ند از اینها مجله های است که این اقوام از زبان مهدگر شان گرفته ا�د  و بدینسان مبا ارمغا
در کالسهای (مهین مجله پیداست که آ�ان از ابراز سخن �یکو دور ا�د و مهچون بیشرتی از درس خوا�دگان 

  .مغز های شان پر از مجله های پا در هوای �ا آگاها�ه میباشد) قرن بیست و یکمی غرب
 و به چه می  ا�دیشیم و به چه میکوشیم  آهنا از دین �فهمیده ا�د و هیچ منیدا�ند که ما چه میگوییم و چه میکنیم 

ا�ان راستی را ما�ند خا�ه های کهنی . آهنا وقتی سخن میگویند راستیرا بر میکنند ومهه چیز را ویران میکنند 
آهنا مبا هنیب می ز�ند که بکوبید و ویران سازید ولی . می پندار�د  که آرزو دار�د آ�را توسط ما ویران ساز�د 

در مهین جاست که ما .  که ما آ�را از روی �قشه بسازیم و میگویندد نکنمی موکول ود�را خبساخنت دوباره آ
میگوییم آهنا از کار ما آگاه منیباشند و در مهینجاست که میگوییم آهنا حقیقت را وارو�ه فهمیده ا�د و یا 

ین قماش در سایت چنا�چه کسی از مه. به آهنا درس حقیقت بطور �اموزون و اشتباه یاد داده شده است
خاوران در ستون  آرائه �ظریات �وشته بود �باید پیروی  راه  و ا�دیشه های قومی ، تباری ، لسا�ی ، منطقوی و دینی 

یعنی که �باید مسایل دین را در حد و راه ز�دگی بکاربردی بگیریم و از آن ملتمس  شویم  وقتی من به . باشیم
ود ا�دیشه های دینی را با یک دست اراجیفی که در باال ردیف بسته اید او در ستون بعدی �وشتم که چطور میش

او که ا ز دگر ها کمی منطق سرش میشد خود را به این هبا�ه که مقصد او در �ام بردن از . حتلیل و تفسیر کرد 
ا بستم اما اصل دین مهان مذاهبی است که بین مردم تفرقه ایجاد کرده است  میباشد و این طومار را با او در مهاجن

سخن در اینجاست که ما در کشور خود چنین کلمات را  یک چند صباحی قبل جتربه کرده بودیم یعنی در آغاز 
 جوا�ان ما و پیروان احزاب سیاسی چپ یکسره از 70 و 60 ده های جنبش های روشنفکری چپ گرا�ه

  شد�د و خود را یکه راست به ال ادری و الدینی اعتقاد به ادیان  ولو هر دینی که باشد طفره رفتند و منکر مهۀ آن



دیدار ساختند  که �تیجه آن را ما در  ظرف سی سال قبل دیدیم که چه بود و الزم به پدر مقابل اعتقادات دینی 
آهنا به اصطالح خود شان داشته های ما را به توسط خود مان بدست ختریب پست کرد�د ولی .تذکار �یست

ی بساز�د �ه تنها سح خود شان میخواستند در ویرا�ه های کاخ متد�ی ما  استادا�ه و مهندآ�چه را که به اصطال
 اساخته �توا�ستند بلکه کار های را اجنام داد�د که در جریان ساختمان آن قصر های خیالی  هم خود و هم ملیوهن

ارگی و جلوه های �اقصی از از ما را به قتل های فجیع ، کستار های �ا مناسب ، ختریبات کلی حمل زیست ، آو
  .مهین دست

آهنا کوبید�د و ویران کرد�د و در اخیر هیچ چیزی در مقابل آن بناهای با عظمتی که ختریب کرده بود�د ساخته 
  .د ش�

آ�ان اگر از روز اول کار های ما را می فهمید�د و هیچ می فهمید�د که ما چه میکنیم  و به چه می کوشیم ، کاش 
د که کار ی که ما میکنیم  بیرون گردا�یدن آهنا از گمراهی  و �ادا�ی ها از مغز ها و جا دادن آهنا میدا�ستن

 آرزو .و این دو کار با هم توام شناسایی از دین و شناخت دادن از دین . آهنگ صداقت و راستی در آهناست 
ه قصد ختریب کاخهای داشتیم تا با بکار بدن این هر دو  مشا را از گمراهی بدور سازیم تا دگر بار

  .ز�دگی را �کنید 
به گفته معروف مغز آدمی چون کاسه مسین �یست که آ�را بگیریم  و با شسنت و خاک مالیدن  آ�را از 

 به دیگران دهیم که چیز های در آن بگنجا�ند ، ولی آهنا منیدا�ند که �ا هاگ و آ�،گمراهی پاک کردا�یم 
بیرون می رود که آمیغ ها جبای آن بیایند ،  وگر�ه بیرون خنواهد رفت و دا�ی و گمراهی  ها از مغز ها زما�ی 

  ..اگر هم رفت �ادا�ی های دیگری جای آ�را خواهد گرفت 
مشا چنین پندارید که یک دسته از مردم در باره جهان  باور های پدران خود را میدار�د و چنین میدا�ند که جهان 

وی آن یکی باالی دیگر و چنین ا�گار�د که  میخواهیم آ�ان را از آن زمینیست پهن و مهوار و آمساهنا  به ر



" تاینها راست �یس" یا " �فهمیده ا�د"گمراهی و �ادا�ی  بیرون آوریم ، آیا از چه راه توا�یم؟ آیا با گفنت اینکه 
 سستی باور ه از سخننان ما جزارآن پندار از مغز های آهنا بیرون خواهد رفت ؟  البد که خنواهد رفت و هو

 جبای آن خواهد  رااگر هم یکی آن پندار ها را از دل بیرون کرد ، پندارغلط دیگری. هایشان  خنواهد بود 
  .گزاشت 

  .ها خنواهد بود) آمیزش و مباشرت (ادن آمیغ دپس بیرون را�دن �ادا�ی از مغز ها جز با یاد
ندین دین دیگر که باطل ا�د در �ربد پردازیم و خواهیم اگر ما در میان مردم این عربده آغاز کنیم که ما با ده یا چ

که مهه ا�را یکا یک بر ا�دازیم ، اگر تنها به آن بس کنیم و بگوییم که این دین ها  بی پاست و در مورد آن به 
�کوهش و ریشخند  پردازیم ، �تیجه آن باشد که باور های مردم در مورد دین خودمان سست گردد ولی با 

چنا�چه بعضی اشخاص در بعضی روز�امه ها و �شریات به مهچو اراجیفی پرداخته ا�د و . (از ما�د مهان حال ب
یا واعظی در منرب مسجدی به مهینگو�ه مواعظ پرداخته ا�د که �تایج شوم و مشمئز کننده ای در بین جامعه 

اور های باطل و دین های هرز زما�ی ما میتوا�یم بی پایگی ب. راجع به باور های اصیل مردم  ایجاد کرده است 
را بر ا�دازیم  که چنا�که از آهنا �کوهش میکنیم  و بی پایگی هر یکی را باز مینماییم ،  معنی راست دین را �یز 
روشن گردا�یم  و در باره آن آ�چه آمیغ هاست  با دلیل های استوار �شان دهیم که اینها را در دهلا جادهیم و 

 و خرافی  ا�د دور ریزیم ، تنها از این راه ما میتوا�یم باور های مردم را بطرف حقیقت آهنای را که عقاید باطله
  ..اصالح گردا�یم

برا�داخنت پندار های باطل و گمراه کننده  از کسی ساخته خواهد بود که آمیغ  ها را جبای آن توا�د گزاشت 
�ی که این سخن پوچ را می گویند پس کسا.این کار جبز مهین راه از کدام جمری دیگر ساخته �یست .. 
با . ا تا آجنا که خراب میکند  بسیار خوب است ؛ ولی ساختنش را بدا�ش ها واگزارید کوشش های مش:"که



ا�ند که تا چه مقدار از این زمینه ها دورا�د ، و در شناخت ها تا چه ا�دازه بیگا�ه ساین سخن خود اینها میر
  ا�د ؟

ریخ و جغرافیه است ، ما می ایند ؟اگر دا�ش تنها ریاضیات ، طبیعیات ، تاینها دا�ش چه چیزی را میگو
آیا کدام یک از اینها کاری را که ما میکنیم توا�د کرد ؟ کدام یکی آمیغ های ز�دگی را مبردم توا�د : پرسیم 

  آموخت ؟
ه ما و اگر دا�ش هر آن چیزیست که راست باشد و از روی دلیل بدست آید ، در آن حال سخنا�ی ک

آهنا معنی دا�ش را �یز منی فهمند  و . که توا�د گفت که اینها دا�ش �یست ؟. میگوییم خود دا�ش است 
اگر این . چنین می پندار�د که دا�ش ، آ�ست که از اروپا بیاید و یا آ�را یک استاد به ا�گلیسی بیاموزا�د 

 آهنا چه تکاپویی میکنند و  با چه آب و تابی سخنا�ی که ما می گوییم از اروپا آمده بود ، آ�گاه می دیدید که
  . و به رخ مردم �یز می کشید�د . آهنا را می پزیرفتند

 یکی جسم و دیگری جان  که هر کدام آن ،وقتی ما میگوییم آدمی در بدن خود دارای دو دستگاه است 
است که داور �یک و بد و داری خصوصیات علحیده میباشد و یا اینکه میگوییم آدمی دارای �یرویی بنام خرد 

 چه تفاوتی با آ�چه در روا�شناسی گفته آمده اآیا اینها دا�ش �یست ؟ آیا  اینه. شناسنده سود و زیان است 
 باید به عوض �ربد مسایل را به گفتگو در بین هم مطرح کنند که در غرب به آن دیالوگ اا�ساهن. است دارد 

چنان است مه جلو گیری کرده است  راسا از �ربد  هامیگویند  و مهین گقت و گو هاست که چه ب
 ما میتوا�یم از طریق گفتگو ها و تبادل افکار و علوم بچیز های غیر قابل شناختی ،در مورد حقیقت دین

دست یابیم و آن را در ضمیر خود کشف کنیم  که این کشفیات در جمموع باعث شناخت ما از حقایق اشیاء  و 
وقتی ما .  در مقابل مسایلی میگردد که ما را قادر میسازد تا آن را قلبًا پذیرا شویم ا�کشاف ذهنیت  های ما

در براره آمسان  و کیفیاتی از این قبیل حبث میکنیم باید مطالعۀ گسرتده ای در زمینه های شناخت از ماهیت  



ی توجیه کنیم ضرورت است تا فضا و اجرام و کواکب آن داشته باشیم و وقتی هم آ�را خبواهیم از طریق آیات قرآ�
 داشته باشیم که مهین ممارست و اشنایی کاملالتیما علم  لسان  و ملزمات آ�را بفهمیم و به قرآن کتاب خداو�د  اس

در قران  گنجینه های دا�ش معنوی و فزیکی را در سر چشمه های دا�ش و تفکر ما  �ه تنها در مورد آمسان و 
آیا این خود یک جتربه  علمی .  هزاران راز کشف �شده را مبا  �شان میدهد د بلکها�حرکت ستارگان می آموز

  �یست ؟
ما میخواستیم در این مفصل  در مورد سحن ثواب و �ا ثواب حرفی داشته باشیم اما این حبث آ�قدر میدان دارد که 

سایلی را که درفوق به آن ما در اخیر این حبث  م. به آسا�ی منیتوان ازیک کوچه آن به سهولت و تندی عبور کرد 
  :پرداختیم مجع بندی میکنیم

�باید باور های مردم را مفتضحا�ه زیر سوال برد در آن صورت مردم و حتی خود مان در مورد باور های اصیل خود 
  .شک خواهیم کرد

توار کسا�ی که  میخواهند ساختماهنای را که بر منبای آن بنیاد فرهنگی مان از صد ها سال به اینطرف اس
است برهم ا�داز�د هرگز به این فکر �یستند تا آن را دوباره هبرت و خوبرت مبا بساز�د ، فقط این منظومه های 

 لذا  فرهنگ های وارداتی در  کوتاه سازد،اجتماعی هر جامعه است که �ظم جامعه خود را کامل و شگوفا می
 و در دراز  مدت ملت و فرهنگ .میگرددمدت باعث هرج و مرج داییمی در منظومه های فکری و اجتماعی 

  .آ�را میمیرا�د
وقتی موضوعی را در برابر مردم �فی میکنیم کوشش کنیم تا مفاهیم قوی و عادال�ه ای را که بر پایه های استذالل 

  .استوار باشد خبورد مردم بدهیم تا مورد قبول واقع گردد
  .یث  یک پدیده علمی کار بست و قبول کردهر ذهنیتی که ما را بطرف کمال میربد آ�را میتوان منح



ا�یم تغیر مثبت را در ز�دگی و طور برخورد اشخاص ایجاد کنیم که با آهنا مسایل را بصورت وما وقتی میت
و این کار هم ما را و هم .سیستماتیک و بدون آ�که تسلسل آن قطع گردد بصورت دوامدار کار گزاری کنیم

ی شان بطرف تعالی کشا�یده شود به شناخت از جهان و ا�سان موفق خواهد کسا�ی را که میخواهیم ا�دیشه ها
  .ساخت

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  



  
  

  حقه بازیهای امریکایی در افغا�ستان
 
 

 شان که میخواستند جامعه جنگ زده و پرداز در مورد �ظام حاکم در افغا�ستان و دوستان سیاست این �وشته 
یعنی طالبان  بدست ختریب پست مهسایه شرقی جنوبی ما  عمال  به عمد توسط ما را که ختریب شده

پرداخته  و باز�گریهای  گردا�یده شده بود با تغیر و کمک در  قلمرو سیاسی �ظامی در �ظام آزاد بین املللی 
خرد مندا�ه یی را  در شکست مودل  این دیموکراسی که در افغا�ستان به فساد و ا�ارشی اجنامید  با عوامل و 

بی اسباب آن اختصاص دهیم تا مردم ما مدلی از دیموکراسی جهان آزاد را که هنوز قسمت زیادی از این ریشه یا
  .سناریو �ا دیده و �ا خوا�ده  را درک کنند

یعنی این ساهلای که در جامعه  ما متناظر با دوره 1388 تا سال 1360ما جمبور خواهیم بود  تا در فاصله  
�قطه �ظر ها و حمدودیت ها و �کات قابل حبث آن دوره !  شناسایی شده ، که طبیعتااوج حبران در جامعه افغا�ی 

را منحیث یک  کوله بار �اجور محل کنیم و شاید هم �قدی باشد  در درون �گری و درسهای باشد از شجاعت  
  .این قوم که �ا گهان در هوای سرمایه داری جها�ی هبدر شد

 میتوان دید که به چه  ترتیب بسیاری از ارزشها و بدیهیاتی را که جامعه اکنون در شروع قرن بیست و یکم هبرت
اسالمی ما  با آن سروکار داشتند بتوسط با متدن ترین کشور ها در ظرف مهین چند سال چقدر �ا معقول و 

 خود به در پی این مدت  ارزشها و باور های راکه ملت ما �سل بنسل از �یاکان . ظاملا�ه از دست ما گرفته شد 
ارث برده بود�د مهه را در این دگر گو�ی  در حالۀ از اهبام و سردر گمی ایکه �ظام های حاکم  حامل آن 



بوده است  ، جهان ما را  جبهان �ا معقول  و غیر حتمل  تبدیل ساخته  و حاال هم آمده ا�د تا از  خوهنای ریخته شده 
 صلح و آشتی در یک آبشخور استاده منایند تا در آینده ما حساب بگیر�د و باز هم  گرگ و گوسفند را بنام

ما در این سلسله �وشته ها میکوشیم تا علل و . ما مدل تازه ای از خدعه و �یر�گ جدید را جتربه کرده باشیم
  .اسباب اینهمه بد خبتی ها را که کی مقصرو �ا رساست؟ اگر با ما باشید باز شناسی خواهیم کرد

 با استقرار حزب کمو�ستی خلق اقفا�ستان با سقوط دولت مجهوری حممد داوؤد خان از آغاز جهاد افغا�ستان
طریق یک کودتای خو�ین که منجر به کشته شدن اکثریت خا�واده  داوؤد خان گردید �قطۀ چرخشی بود در راه 

اشغالگر تغیرات اساسی در افغا�ستان و پا گرفنت جهاد این کشور بر علیه رزیم کمو�ستی افغان و قوای 
شوروی که در پاکستان و ایران اوج گرفت و توسط کمک های  پیدایی و پنها�ی ایاالت متحده امریکا و کشور 
های غربی در حالی متویل میگردید که این کمک ها از طریق پاکستان بدست جماهدین افغان از گاو غدود 

  .میرسید
  :در اینجا امریکا از روز اول دو هدف بزرگ داشت 

ر و بالقوه سازی �یرو های جماهدین افغان  که از اثر  اشغال خاک شان توسط یک قوای اهلادی ، �یروی استقرا .5
تازه ایمان که  روح  شجاعت  معنوی را در بین صفوف جماهدین تقویت و از اعتقاد و �یروی کامل ایمان 

بلوک کمو�یزم توسط  جماهدین که توسط این روح ایمان ، اهندام بد�ه های قوی  کشور های . برخوردار بود�د
افغان قابل پیشبینی بود که این گروه با ایمان ، دارای شجاعت بالقوه و مهارهتای ابتکاری جنگی �یز 
بود�د که امریکا با استفاده از این توا�ایی ها  میخواست توسط آهنا  سر�وشت  جنگ سرد را که جهان سرمایه 

 .ه کندداری را خبطر �یستی  حتدید میکرد یکطرف

امریکا تالش دائمی خبرچ میداد تا این �یرو ها دارای یک سرتاتیژی  طویل مدت سیاسی و اقتصادی که باعث  .6
روی این اصل امریکا و . ایجاد یک قدرت عظیم اسالمی و دارای قابلیت  های بالقوه �ظامی در منطقه  �شو�د



قدرت جهاد افغا�ستان دارای افکار و سایر حامیان جهاد افغا�ستان هرگز خنواستند تا �یرو های پر 
و به این مناسبت بصد ها ترفند وحیل متوصل . ا�دیشه های ساز�دگی برای بقای فردای خود باشند

گردیده  ضیاء احلق و بعدًا �واز شریف و دیگرا حکمرا�ان �ظامی پاکستان  را ترغیب کرد�د تا متام فعل 
اه دار�د و از احتاد و پیشرفت شان هبر  ذریعه ممکنه جلو و ا�فعاالت جماهدین را در یک دایره بسته �گ

و شرط بدست آوردن سالح و کمک های مالی را برای جماهدین منوط به  پیروی  از آی اس .گیری کنند
 سبغت ا  آی و دولت پاکستان قرار دهند از این قرار بود که زما�یکه  جماهدین داخل کابل شد�د قبال

گذر سن وسال و قوای �ظامی شایستگی رهربی را �داشت در �شست راولپندی جمددی ر ا که از ره
وی را  در یک دوره دو ماهه بصفت  رئیس مجهور ممثل  تعین و به کابل اعزام داشتند که فاقد هر گو�ه بر�امه 
های کاری و سیاسی و قدرت �ظامی بود که در �تیجه در مهان آغاز اوضاع کشوراز کنرتول  خارج  شد و 
کابل و سایر شهر های افغا�ستان  یکی بعد دیگر در دام  جنگ های  داخلی خا�ه به خا�ه و شهر بشهر 
گردید، که این رخداد را منیتوان یک امر تصادفی و یا کم مایگی جماهدین تلقی کرد ، بلکه حاصل فعل و 

اتی قصدی می کشا�ید کنش های شیطا�ی  دست  های پشت پرده بود که هر آن  افغا�ستان را بطرف بی ثب
که این وضعیت حدودًا بیش از یک دهه طول �کشید که امریکا با تبا�ی پاکستان طلبه های را که در حین 
جهاد افغا�ستان از مهاجرین داخل مدرسه های  تعلیمات دینی در پاکستان  بود �د به عالوه  طالبا�ی که از 

 و آهنا را بعد از ا�سجام به یک �یروی بالقوه تبدیل و تبار  طرف  جنوب حط سرحدی دیور�د بود یکجا ساخته
داخل افغا�ستان ساختند تا توسط آهنا زعامت افغا�ستان را که در دست پروفیسور برهان الدین ربا�ی و از 
تبار تاجک بود از قدرت خلع ساز�د که اینکار هم به طالبان و هم به جنبش مقاومت مشال خیلی گران متام 

 رویکرد خوهنای زیادی  از هر دو جا�ب هم مردم و هم طالبان ریخته شد و طالبان بعد �تیجه آن. شد 
طلفات زیاد  قدرت را در افغا�ستان در حالی تصاحب گردید�د که امحد شاه مسعود یکی از شجیع ترین 



 ترور وی واقعه بعد از. فرما�ده جهاد افغا�ستان تا دم مرگ مبارزه خود را در مقابل طالبان پاکستا�ی دوام داد
 در امریکا بوقوع پیوست  که با مرگ این رهرب بزرگ جهادی 2001شگفت ا�گیز یازدهم سپتامرب 

افغان بی ارتباط �بود چرا که بعد از آن رئیس مجهور بوش  به هبا�ه ای اینکه طالبان و القاعده یی ها در این 
 بین املللی هست  ما�ند اشغالگران  محالت دست داشته ا�د قوای خود را بدون جموز قا�و�ی که عرف

قرون اوستایی و حکومات ا�گلیس که �یرو های خود را خباطر بست و توسعه اراضی اشغالی خود داخل 
مناطق جدید میکرد�د  قوای خود را داخل افغا�ستان در حالی ساختند که ما�ور های �ظامی از زمین حبر و 

ور و مرگبار شروع و بعدًا سایرکشور ها خمصوصًا �اتو را هوا باالی افغا�ستان طالبان بشدت سرسام آ
ترغیب کرد تا  آهنا �یز در افغا�ستان �یرو بفرستند و بوش به اصطالح خود کا�گره امریکا را به این متقاعد 
ساخت  تا امریکا عمال داخل یک �ربد جدی خباطر احمای دهشت افگنی که افغا�ستان �قطه شروع آن بود 

 .گردد 

کا ضرورت به آن داشت تا در ساحات دولت داری افغا�ستان بعد از آهنمه قتل و ویرا�ی �ظام اداری کشور امری
ختریب شده از جنگ افغا�ستان را باز سازی مناید معهذا  در ساحه دپلوماسی و سیاست های روز یک تعداد 

�د، بشمول پادشاه افغا�ستان که آخرین مردم های معلوم احلال را که بنا بر علتی خاک افغا�ستان را ترک گفته بود
روز های عمر خود  را می  گذرا�ید  با تعداد ی از شخصیت های  از داخل افغا�ستان مهه را وا داشت تا در 
یک �شست بین املللی که از طریق اداره سازمان جها�ی ملل متحد بر�امه ریزی میشد گرد هم مجع آیند که فر 

 �تیجه این �شست یک سلسله توافقاتی روی  حنوه حکومت آینده صورت گرفت که در.آیند آن  �شست بن بود
که ملل متحد و کشور های �اظر از این پروسه  جا�ب داری کرد�د و با یک  بر�امه عاجل  لویه جرگه ها دایر و  

آقای قا�ون اساسی افغا�ستان و حکومت موقت و ا�تقالی و ا�تخابی پشت هم  تشکیل و پا گرفتند که غرب  
حامد کرزی را که در افغا�ستان شناخته �بود منیدامن از کجا  وی را پیش کشید و خباطر شناسا�دن او، وی را در 



چند  کا�فرا�س مطبوعاتی و مصاحبه های خاص و پیوست هبم از او شخصیت سیاسی ساختند  تا زعیم آینده 
که بار ها �1384اشی از تقلب در ا�تخابات این کشور  باشد که وی در میان افواهات و سرو صدا های زیادی 

حامد کرزی در مدت . عنوان شد اما گوش شنوایی به خاطر شنیدن اعرتاصات  فریاد ملت پاسخ �گفت
هشت سال از گرفنت قدرت افغا�ستان که چهارسال آن را به صفت رئیس مجهور منتخب افغا�ستان سپری 

ا به هبا�ه تقویه روش های بازار آزاد که بزعم خودش در قا�ون کرد توا�ست متام  زیر بنا های اقتصادی کشور ر
این شیوه تا فروش امالکات . اساسی مسجل گردیده بود در معرض  لیالم برابرسازد یا حبالت فلج �گهدارد 

ملی ، فابریکات ، شرکت های تولیدی و خدماتی تصدی ها و با�ک ها مزارع کشاورزی معد�یات و غیره را در بر 
بر عالوه مبالغ هنگفتی که از این رهگذر �صیب دولت شد و این به عالوه کمک های چندین ده . گرفت 

ملیاردی که اعداد کیها�ی را میسازد در باز سازی افغا�ستان به ترتیبی مصرف شد که بیشرت از ا�کشاف بر�امه 
الوه موسسات غیر دولتی خارجی های دولتی  پروژه های اشخاص قدرمتند که با این  پوهلا سرو کار داشتند به ع

 . که شامل هیچ گو�ه مالیه پردازی و حسابدهی حقوقیی �بود�د به گل و مثر �شست 

آمریکا در ابتدای وحله به هبا�ه اینکه طالبان رژیم مطلوبی �یست و با القاعده و شبکه تروریزم بین املللی 
ر شهر �یویارک و عمارت پنتاگون دست داشته به رهربی اسامه بن الدن  در ا�فجارات مرکز جتارت جها�ی د

است  با اجرای ما�ور های بی �ظیر �ظامی که توسط راکت های رهربی شده کروز و  هوا پیما های مبب افگن 
 متام ساحات کشور را از طالبان پاک و خون  دها هزار طالب بدون تفکیک و توجهه توسط جنگنده 52بی 

�ظامی امریکا ریختا�د شد و عالوتًا متام کشور های د�یا را ترغیب کرد تا در این های امریکایی به امر فرما�دهان 
  . مبارزه بی امان علیه تروریم و قاچاق مواد خمدر اشرتاک داشته باشند 

اماباالخره بعد از سپری شدن یک دهه امریکا متوجه میشود که پا ی او و دوستان شریک در سنگرش  در 
ان گیر ما�ده است و حاال که رهربی و طرز دید و یقین در امریکا با تبدیل زعامت آن جلن زار جنگ در افغا�ست



کشور از بوش به اوباما تغیر یافته است، امریکا سعی دارد تا راهی بیابد  که پاهای خود را از این جلن که تا حلق 
سایل و فعل و ا�فعاالتی از این مهه چیز را در خود فرو میربد بکشد و لی بقول سیاستمداران کهنه کار که مهه م

شروع این کارزار از ا�دازه متام عمر رئیس مجهور موجوده . دست را  زیر �ظر دار�د کار آسان و ساده یی �یست 
امریکا  طوال�ی تر است و بر میگردد به سازمان سیا و دولتمردان امریکایی که  هر شب خواب هراس �اک 

 در زراد خا�ه های  شوروی    میدید�د، به این شد�د تا جنگ سرد را موجودیت موشک های بالستیک زروی را
بتوسط مهین �یرو های سر بکف و جان فدای جماهدین افغان پیش برب�د و  شوروی را توسط آهنا �ابود ساز�د که 
اینکار از ادرس اسالم سوژه دلنشینی برای دولت مردان و �ظامیگران امریکا و دستگاه های استخباراتی 

  .ن و معاو�ین آن در پاکستان و اسرائل و حتی مصر آماده ساخته بود آ
چهار به   وابسته های چریک پاکستان و پشتيبا�ی حتت جماهدان افغا�ستان جنگ جنگجویان بيشرت

 :گوید می  سيایپنها� عمليات پيشني گردا�ندگان از  یکی.بود�د جناح جماهدین افغا�ستان 

 ١۵  از مجلهمگر که میا�ه رو بود�دبود�د   موجودافغا�ستان رد جنگجو هزار ٣٠٠ به �زدیک"

 از مشاری اما تبار بود�د افغان آهنا  بيشرت".بود�د افراطی اسالمگرایان ی زمره در  آهنا از هزار �فر

 خليج ی حاشيه و کشورهای سعودی عربستان اردن، مصر، مهچون جهان �قاط دیگر از جهادیون،

 در که شد القاعده سازمان  پيدایشو الدن بن اسامه آغازین ی �طفه ه،مه  این.بود�د شده آورده

 اسامه جنگ، در کننده شرکت شدهافغان  های عرب اصطالح به انآ� .منایا�د�د می رخ جنگ خالل

 از جهادی هزار دهها و القاعده دو مشاره و مرد مصر اسالمی جهاد رهرب الظواهری، أیمن الدن، بن

  .بود�د اسالم جهان دوردست �قاط و دیگر چچن فيليپني، �زی،ا�دو عربی، کشورهای
 و عربستان سعودی لبنان، مصر، اجلزایر، در هایشان خا�ه به جنگ از پس که بود�د چریکهایی آهنا
 های تروریستی مهارت آهنا از بسياری .داد�د ادامه را جنگ ها �یزآجنا درو بازگشتند ميا�ه آسيای



 در مکتب سی ای متحدا�ش و متحده ایاالت دست زیر را گذاری مبب و خرابکاری، ترور، ما�ند
  ���� ای و آی اس ای آموخته بود�د

 
 سال سنجش اسرتاتیژیهای فساد بی پایان برای افغا�ستان و شروع دست بازیهای جها�ی خباطر باز 2001سال 

ار اول در مستقر ساخنت که طرح آن بکردن راه  لوله های �فتی که می بایست از طریق افغا�ستان میگذشت 
آن لوله متدید یابد و از طریق این کشور  �توا�ست بعد از سیزده او �د سالکه اما تا حاالطالبان آرزو برده میشد

  .بگذرد
  

 �قطه شروع امید های بی بنیاد  آن عده خوش باورا�ی که از دست امریکا و غرب و اما  جتاوز امریکا به افغا�ستان
مائده های هبشتی را داشتند و �قطه عطفی برای پر کردن جیب های خالی آن عده از آرزوی بدست آوردن  

دخل  �شست بن وارد شد�د و خود را با از بین بردن ماشخاص و افرادی که در مالزمت امریکا به افغا�ستان  از 
  ملت چه؟و اما .  های د�یای سرمایه رسا�ید�دسخره های سیاه و سختو ذلیل کردن یک ملت سر بلندبه 

در این �وشتار حد اکثر کوشیده میشود تا آ�چه ما حصل تداوم فریب و دست کاریهای  امریکا و قوای �اتو در 
  :افغا�ستان  است واضح واضح از روی آن پرده برداری  شود

  
  قبل از آن که پايه ها و عوامل  وموضوعاتي را که باعث مداخله خارجیان در رخداد های این کشور در کوران

افغا�ستان بسرت جنگ (�وشتار ها افغا�ستان را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم ،چنا�یکه  ا�گیزه �گارش این 
 ایجاب میکند باید اوًال به رخداد های مداخالت و هجوم بیگا�گان قبل از هجوم شوروی )های دایمی

شکست شوروی و حاکمان حزب هاوآغاز جتاوزات آشکار آ�ان در افغا�ستان  بطور موجز پرداخته وداالیل 



دیموکراتیک خلق را بازتاب داده رول جماهدین و سایر قدرت های منطقوی و فرا منطقوی و دالیلی که منجر به 
کمک داعیه افغا�ستان تا سقوط شورویها و حاکمان طرفدار آهنا شده است پرداخته و بعدًا علل و ا�گیزه 

افغا�ستان و جایگاه �وين آن در پایان قرن و اسباب آن   حتت عنوان مداخله مستقیم �ظامی امریکا  را با دالیل 
م  مورد  حتقيق و ارزيابي  قرار داده  پايه هاي مستحکم و يا سست و لرزان دولت بیستم و آغازه قرن بیست و یک

در آینده  از مسایل ایکه به وقوع پیوسته است و یا و یا عدم آن،افغا�ستان و گروپ محایه گر آن را در صداقت
ممکن است واقع شود  باز شناسي کرده به عوامل و اسبابي بپردازيم که باعث سر در گمی اوضاع �ا معین در 
بین اين ملت و مهما�ان خود آمده شان  شده و قبل از اینکه  به ر�ج و آالم مهیشگی این ملت پایا�ی سراغ شود  که 

ده سياسي  واجتماعي و سهل ا�گاری های ملی و بین املللی تا هنوز سراغ هم �شده است ، چه تازیا�ه های بيهو
و اغماض و چشم پوشی از واقعیت های عینی ، ذهنی،کلتوری و قا�و�ی ایکه این ملت را  دائمًادر تفرقه 
�گهداشته است ، و راه ها و روش های را که هر گز به این ملت سودمند�یست باز شناسی کرده  و عوامل 

ا�ی را یکجای با کامیابی و یا �ا کامی افغا�ستان و شرکای قدرت آن  بر مال ساخته و یک بار دیر پای استعمار جه
دیگر به د�یا و جوامع ایکه ظاهرًا طرفدار صلح  و امنیت و ترقی کشور هستند فهما�یده شود که  ملت فقیری 

ا یمًا در افغا�ستان ، فلسطین �ظیر افغا�ستان میتوا�د این حرکت در دایره مسدود  جوامع بین املللی را که د
در ،یوگندا،اتوپیا، چات ، مغرب، عراق و سایر کشور های گروپ جنوب  در داخل این دایره مسدود

 را که هیچوقت و هبیچ صورت حرکت در میان آن را که �قطۀ آغاز وپایا�ی �دارد بشکنند و این چرخش میباشد ،
شه های �ق، مهواره پامال ا�دیشه ها آرزو ها وافغا�ستان که  شرف آبرو و حیثیت کشورآیا «�کته واضح شود که

 زور و تسلیحات وتفکرات شان رهنمود ویاطه آغاز و پایا�ی داشته  باشدق � این کشور ها شده ،خوب و یا خراب 
  » ه افغا�ستان را مهیشه در چالش خواهد کشید؟  جامعدر ندیو قا�ومن

  



  :پیشینه مداخالت در تاربخ معاصر
شرایط تاریخی و اجتماعی مردم  «: افغا�ستان در مسیر تاریخ میگوید الم حممد غبار در طلیعۀ کتاب میر غ

افغا�ستان را مهیشه در پیشا پیش سپاه هنضت  و جنبشهای �وین ، برای تامین  ز�دگی �وین جامعه قرار داده 
   4»است

  :افغا�ستان در ختم قرن �زدهم و شروع قرن بیستممشخصات    
که (آشناست ) ازاین رو(�ستان با مشخصات پیشیۀ تاریخی خود با بیشرتین مد�یت های تاریخی جهان  افغا

بدین معنی که متدهنای  بین النهرین ، ). حلقه وصل میان مد�یتهای هندو چین و ایران ومصر و بابل بوده است
د در حالیکه  متدن چین و هندوستان  سواحل شرقی مدیرتا�ه ، مصر و ایران ، یو�ان و روم که با هم مقتبس میباشن

هر یک جداگا�ه و مستقل تر بوده ا�د، ولی افغا�ستان �ظر به موقعیت جغرافیایی خود  هم با مد�یت  مدیرتا�ه 
   5.آشنا بود و  هم با مد�یت های هند و چین داخل متاس بود

قایم )1773 – 1747(ابدالی در  بناًادولت ابدالی زمینه یک دولت مقتدر را به رهربی و قیادت امحد خان 
  .منود

متام تشکیالت  اجرایی و قضایی  و �ظامی قرارداشت  و از ) صدر(پادشاه با اختیارات فوق العاده  در سر
 سال سلطنت  امحد شاه  25« در ) 6».آجنائیکه شخص با دیا�ت و صاحب تقوی بود  او را بنام پدر میخوا�د�د

ری قایم شد  که فیودال و مالک  در رفتار خود �سبت به دهقان مسئولیت ، مرکزیت دولت و امنیت عمومی طو
  .خود را  در برابر دولت احساس کرد ، جتار و پیشه وران �یز زمینه کار و فعالیت بیشرتی یافتند

                                                 
  5،ص،)1375ایران ، چاپخا�ه هنضت،سال  (افغا�ستان در مسیر تاریخ،میر غالم حممد غبار ،-1
  ، جزوه اول106،ٌ ... مهان -.2
  .595،جزوه دوم ، ص...مهان-3



دولت امحد شاه  در داخل  شرایط  خاص تاریخی ، توا�ست  که برای تشکیل جمدد افغا�ستان  خدمت مهم 
هدف  ما در این تذکرات این خنواهد بود تا .باوجود آن این دولت  صاحب اشتباهاتی  �یز بود . سیاسی مناید

تاریخ مفصل افغا�ستان را باز گوکنیم  فقط هدف ما در رأس این جممل این است تا مردم ما خمصوصًا طبقه 
 در حدود جغرافیای پیشینه  جوان کشور ما این را بیاد داشته باشند که در ساختمان و تشکل و استقراراین ملت

کنو�ی آن چه تغیرات و حتوالت مسبت و یا منفی تبارز کرده و ملت مظلوم و  هنایت با غرور ما چطور توا�سته ا�د پا 
های اجنبیان پر قدرت را که در افغا�ستان خباطر آزمندیها و استیالی سیاسی کشور را در �وردیده بود�د به باتالق 

در این اثر . ر آورده و آهنا را به سرحد خست و تباهی از ملک شان بیرون را�د�د های مردا�گی خویش گی
کوشیده میشود تا فهمیده شود که آزادی و حریت این ملت به چه قیمت محایت و حفظ شده است و ما میراث 

چه دست داران کدام گروه از اقوام در بین ملل و حنل د�یا می باشیم و مروت و مردا�گی ما و �یاکان ما 
ازین سبب �ا گذیریم تا گوشه های تاریخ پر محاسه این ملت را .آوردی دربین سایر ملل و حنل داشته است

ورق زده و مورد دقت قرار دهیم و اعمدًا به مسائلی بپردازیم که توسط آن ما بتوا�یم باز ما�ده های این ملت 
 ایت کنیم ، و از این سبب است که ما از مسائلشکومهند  و پر غرور را در راستای ساختمان یک ملت واحد هد

ت ضرو ری ی عمده و پیچیده تاریخی صرف �ظر منوده صرف به موضوعا�ی می پردازیم که دا�سنت آن هنااز 
                                                                                                                 .میباشد

  

 
 افغا�ستان بسرت جنگ بی پایان در تداوم فریب

 قسمت دوم



 
بشر مهواره . ی خود بشریت قدیمی است های جدید، به ا�دازهآرزوی بشر برای دستیابی به امكا�ات و توامنندی

کوشیده است تا در طول ازمنه این توا�ایی جدید را که گاه گاه به آن �یاز مربم میرود از طریق میداهنای جنگ 
ساد ، معامله و خدعه بدست بیآورد چنین است سر �وشت کشوری که ما در آن ز�دگی میکنیم و کشور و ف

های که ما�ند وطن ما هنوز بپاهای خود استاده �یست و رجال های واقعًا برخاسته از خا�واده افغا�ستان در 
  .سر�وشت کشور تصمیم گیر�ده �یست
 شروع شده است ، مهۀ آن در زد و خورد های که اغلبًا روی تاریخ را از چند هزار سال که تاریخ پر بار این کشور

خو�ین منوده است به ز�دگی خود ادامه داده است این لکه های خون گاهی به چهره ساکنان این کشور  
  .�شسته و اغلبًا به چهره کسا�ی �شسته  است که به این کشور  تاخته ا�د 

ی  است و از آبشخور دیگری سیراب می شود؛ از این سبب اما تاخت امروز در کشور ما چیزی دیگر
است که در این �وع تاختها که از سی و ا�د سالی در کشور جریان دارد  چهره مردا�گی و شجاعتی که در 
میداهنای جنگ با قربا�ی ها ظاهر میشود به �درت  ظاهر گردیده است ، زیرا در تاخت های قرن بیستمی و 

  . عت در میادین جنگ  معامله و خدعه که فساد را �یز مهراه دارد کار گر میباشدبیست ویکمی بعوض شجا
از این سبب است که امروز روی و ماهیت میداهنای جنگی به �اجوامنردا�ه ترین وجه آن اکثرًا در چهره های 

  كثر كردن خود را بر حدا  اساس  كه داري  سرمايه سيستمچرا که امروز  . خدعه و �ا مردی ظاهر میگردد
 شده در متام د�یا  به فاتح یکه تاز و بی رقیب در میداهنای کار و   بنا هناده  از ا�سان سود و استثمار ا�سان

سیاست جها�ی بال گسرتده است که هرگز کشور های زیر رشد یا فاقد رشد را جمال این منیدهد تا 
و چنا�چه اگر  روزی .تزام دارد بکشند �فسی خباطر استقرار ثبات و ا�کشافاتی که با جهان  معاصر ال



زیرا  این سیستم تنها از طریق استثمار . ا�سا�ی و یا  سرزمین جدیدی را جهت کسب سود  پیدا �کند، می میرد
 . و چپاول منابع سرزمین های  �و و بکر ، حبیات خود ادامه میدهند

بی از مهین قرار  قرار صورت میگیرد، به  فقري در دستور كار کشور های غر  كشورهاي  كردن  صنعيت بر�امه
این کشور های ا�کشاف دهنده . شود  تبديل  ثرومتند و صنعيت  كشوري این معنی  که �باید این کشور ها ی فقري به

مهواره در صدر بر�امه هایش این موضوع را مد �ظر میگیر�د تا سرمایه های خارج شده از کشورمورد �ظر  
سرمایه های های �صب شده در درون کشورهای زیر اعمار  باشد ، به این معنی که توجه چندین برابر به میزان 

شود که در بسیاری از موارد  میزان سود باز گشت شده  به کشور در حالت رشد و صنعتی شو�ده چندین 
توا�د این و خباطری که این  هدف کشور های کمک کننده بر آورده شده ب. برابر میزان سرمایه خارج شده  باشد

دو�ر ها از دو عامل کار میگیر�د ؛ یک سرمایه را از طریق منابع ایکه بیک ترتیبی سابقه  فساد و اختالس را 
این دو�ر ها میکوشند تا در داخل مملکت اشخاص و . دارا میباشند در  بر �امه های ا�کشافی شریک میساز�د 

شنت  سرمایه در جای های مناسب آن جلو گیری موسسات مهر�گ خود را پیدا کنند تا توسط آهنا از گذا
اول بد امنی و بی امنی را . گردد که این مسئله چندین عوامل تازه را در کشور  میزبان سر جاه �گاه میدارد

بار می آورد زیرا خاصیت  موسسات فساد گسرت این است که جامعه را هر قدر هم �یرو مند باشد تا 
�تیجه این میشود که در منطقه گروههای تبه کار مهسان رشد منوده  . سرحد مرگ بطرف تباهی میربد 

میداهنای وسیعی را برای تولید مواد خمدر و جتارت  تریاک را با �قل و ا�تقال  سالح غیر جماز را برای گروه های 
دهشت گرد در داخل کشور فراهم ساخته و خباطر تسجیل عملیاهتای خرابکارا�ه و مافیایی خود می 

د تا تعدادی از اراکین بلند پایه دولتی را �یز در این جنایات  و خرابکاری ها از طریق پرداخت سود های کوشن
دو .که این هم دو �تیجه آ�ی  را در کشور میزبان  پایه میگذارد ؛ یک دوام و امتداد جنگ .کالن شریک ساز�د



بی اعتبار ساخنت �ظام : چهار . م ایجاد وحشت در میان مرد: سه.گسرتش �ا امنی در مناطق دارای امن 
  .ایجاد تفرقه های  زبا�ی ، �ژادی ، مستی و حتی  خا�ه خبا�ه: پنج.دولتی در کشور 

در چنین مرحله یی حکومت ها هر گز منیتوا�ند بار فقر را از دوش مردم بردار�د و با ایجاد �ا امنی های 
مهمان  در یک بر�امه �ا معین و �ا فرمایشی، ضرورت احساس میگردد تا ماشین جنگی کشور های 
  .مشخص برای ادوار طوال�ی  در کشور میزبان  حضور خود شان را حفظ کنند

در چنین حالتی  قوای مهمان میتوا�د  آرزو ها و خواهشات اقتصادی ، و سیاسی خود را بالقوه باالی کشور 
گ های فرمایشی و حمل وقوع  �اآرامی های �اشی که اکثرًا بسرت این جن.تعمیل و حتمیل منایند) افغا�ستان(میزبان 

  .از آن �یز قبال توسط  قوای مهمان و حتی مراجع دولتی تعین و تثبیت میگردد
در چنین حالتیست که  کشور بطرف بی بر�امه گی و بد بر�امگی که به دالیل فوق عدم مدیریت سیاسی 

 آن اقتصاد در هم شکسته و مصدومی می باشد که را در کشور بشکا افتضاح آمیز آن بار  می اورد که �تیجه
  .هیچ �وع �ویدی جز فقر و بی امنیتی در قبال خود �دارد 

در چنین حاالت که اوضاع از کنرتول خارج میگردد زمینه های بی ثباتی و تعلق سر�وشت کشور میزبان به 
  .مهما�ان شکل اجتناب �ا پذیر را کسب میکند

غا�ستان در چنین هوا و فضایی گیر ما�ده است  که رهایی از آن کار بی �تیجه حال می بینیم که کشور ما اف
چون پیکر اقتصادی مردم در کشور ما از اثر  عاملهاییکه در باال ذکر شد به سطح بسیار �ازلی از . می باشد

�یرو های قدرت و مقاومت رسیده است مردم بدون  اینکه جمال دفاع از خود را بیابند در دامهای عنکبوتی  
خدعه و فساد که کال از بیرون بر �امه ریزی میشود می افتندو در چنین شرایط است که ما �اظر آن میباشیم که 
حتی در شرایط  ا�تخابات و تعین رئیس مجهور جدید کشور حتی مردم موفق �شد�د تا  ثلثی از �تیجه آرای ریخته 



  شبکه اختاپوتی سیاسی و اقتصادی قبال زمینه پر شده در صندوقها را بدست بیاور�د چرا که �یرو های
کاریهای صندوقهای رای را در هزار ها موضع  از قبل آماده ساخته و مهره ای را که میخواستند به  ریاست 

حال . مجهوری بنشا�ند او را  با برگ های بر�ده در مقابل یک ملت  شکست خورده در اریکه قدرت می �شا�ند 
سه جها�ی برای جها�ی ساخنت  حکومت ها تا کدام ا�دازه راه اشتباه و �ا صواب را طی فکر کنید که  موس

آیا فکر میکنید که سر�وشت شوم این چنین ملت ها باعث تداوم جنگ ها در یک حلقه وسیع و با . میکنند 
رتبه به توسط طیف  ویرا�گر باعث از پا در ا�داخنت صلح و ثبات در جها�ی که قدرت این را دارد تا هفتاد م

البد که این مسایل باعث ضعف . سر گلوکه های امتی جهان را به جهنم سرتاسری برابر خنواهد ساخت 
عوامل باز دار�ده  اسلحه سرتاتیژیک زروی که اکنون ایران و پاکستان و کوریا و هند و شرق و غربو شاید هم 

  .ن خواهد  داد القاعده  آن را داشته باشد چه تصویری شومی را به جهان �شا
 اقتصاد كشورعلی رغم  پوهلای که در سطح داده های پولی جها�ی در مورد افغا�ستان مطرح   �گهداشنت  عقب

 و   غربي كشورهاي هاي   كوشش  باوجود صرف چهل ملیارد دالر که به شیوه ایکه در فوق ذکر شد: است 
 تنها از   �گهدار�د، چرا كه  عقب  را از �ظر اقتصادي ور كش  این است تا  بر آن بوده   و تكنولوژي  سرمايه صاحب

به   را در مورد این کشور  سازي  هتي  و سياست داشته  �گه   افغا�ستان  را وابسته توا�ند مي  كه   است  طريق اين
 ابزار   اينكه يكي:  گريد  اجنام دو صورت  به   است  اقتصاد كشور ما ممكن  �گهداشنت عقب. اجرا در آور�د 

 �فوذ و   كشور را با �ظام دولتی آن  حتت  طريق  و از اين  قرار �داده  توليد را هر گز دراختيار این کشور پيشرفته
  هاي  ابزار توليد، فعاليت ترين  و ابتدايي ترين افتاده  و جمبور میساز�د تا با عقب، سیاسی و اقتصادی در آورده سلطه

چنا�چه ما در امر  ا�کشاف زراعت می بینیم که فاقد هر گو�ه امکا�ات کمکی . دهند  خود را اجنام اقتصادي
به کشاورزان از قبیل کود کیماوی و گندم بذری و جمادله علیه  آفات و امراض وتر�ری و  �باتی میباشیم که متام 

ن حمروم کشاورزان کشور از �بود با�کهای ا�کشاف دهنده صنایع غذایی و کشاورزی  و موسسات  خدماتی آ



هستند و این در حالیست که  در هر هفته یک با�ک خصوصی جتارتی که بر مبنای سود استوار است باز 
 موسسه خدمات زراعتی افغان و هم با�ک و چیزی که بسیار واضح  است این موضوع هست که هم. میگردد

 که خود این یک  پیام شوم  شدا�کشاف زراعتی افغان در دوره کار جناب حامد کرزی بسته و به لیالم گذاشته 
  .برای ویرا�ی  بنیاد های کشاورزی در کشور میباشد

   توليد حمصوالت  کشاورزی  بسيار پايني  سطح صورت  قصدًا این جو مبیان آمده است تا در اين   كه  است قدر  مسّلم
ار داد ا�ار با کشور چین  و فاقد مرغوبیت در بازار های جها�ی باشد چنا�چه در سال گذشته چندین قر و كم

�سبت اینکه دهقا�ان حشره ای که در بینی ا�ار جای میگیرد و از اثر فساد در بین  جوف آ�ار دا�ه های آن را 
فاسد میسازد، را از بین برده باشند، از پودر بی اچ سی که یک سم کشنده و مهلک است کار گرفتند که کلیه 

موارد که ا�گشت مشار منیباشد و این مشکالت �اشی از حشرات در چنین . ا�ار  ها واپس مسرتد گردید
  که اکثرًا میوه های افغا�ستان را فاقد رقابت در بازار ها ساخته است کشاوزران این کشور را جمبور میسازد كه

ر�د و یا  و ساير مواد مورد �ياز خود را خود هتیه �کنند و یا به کشت مواد خمدر و تریاک روی بیاو  غذايي حمصوالت
و ضروریات ..هم قریه و روستا ها که حمالت  کشاورزی را ترک گفته جهت یافنت کار  در شهر ها  کوچ کنند

 و وارد  باشد خريداري مي  آ�ان   از �ياز داخلي  بيش  توليدشان  سطح  كه  و صنعيت  پيشرفته کشور را از كشورهاي
ر�ج  مهین اکنون از خارج از کشور وارد میگردد در چنا�چه به  صدها هزار تن  آرد گندم و ب. منايند

. حالیکه  کشاورزان ما قادر �یستند بنا به مشکالتی که در فوق  مشۀ آن ذکر شد زمین خود را کشت کرده بتوا�ند
  خارجی  حمصوالت کشاورزی كشورهاي   بازار فروش مهین اکنون افغا�ستان که خود یک کشور زراعتی است   به

  . است ، که البته در قسمت مراکز  صنعتی افغا�ستان هم مهین روال موجود میباشد شده تبديل
این مسایل خود مبین  فقر و تنگدستی مردم و پایان آمدن رشد آهنگ اقتصاد ملی در کشور در دراز مدت 
گردیده و یکی از عواملی است که افغا�ستان را مهیشه به دخالت بیگا�گان و بسرت مهیشگی جنگ 



 کرده است که در حبث های آینده  پرده برداری بیشرتی از این وضعیت �اهنجار که در کشور جریان دارد  تبدیل
 صورت خواهد گرفت 

  
  

 پیش در آمدی بر �وشته استاد �گار گر
 

منکه از حال و هوای �ا بسامان این وطنی که در طول دوره جوا�ی تا به پیری حلظه ای خباطر در�گی شهد 
 میگویند ا�ساهنا  میداشته باشند �ه چشیده ام ، این سر و آن سر دست بدامان تار منا ها که خوشیهای را که

هم ارزان هستند و هم از سوی خبت  به آن دست رسی دارم از این تار منا به آن  واز این فالیز به آن فالیز شتافته ام تا 
از شیرینی حمصوالتش آب بدهِن خشک می باشد که  فالیزی ما�ند فالیز مرزا که با تعریف جناب �گار گر 

تراود و لذت می آورد بیامب ولی مهه اش قصۀ فتنه و فساد فالن و هبمان را می خوامن و فالن بی مروتی و معامله 
گری را که پشت ا�ساهنا را در مردا�گی خشک میکند تا به �وشته دوست دیرین �گار گر عزیز 

  .فرا میخوا�د" شادی مرگک" خوا�نده را  به رسیدم که دم از مفصل عشق زده بود�د که
منکه ساهلا �رد عشق �باخته بودم و حتی قصۀ آن را که مفصل آن از هر دهنی شیرین است �یز �شنوده بودم برایم 
جای خرمی بود که این قصه هر گز �ا متام را از خامه استاد عشق  بشنوم و چنا�یکه موال�ا از سخنان آن 

 میکرد لذتی بیامب، ولی وقتی به �وشته داخل شدم چاشنی آن هوشم از سر پرد زیرا این کریما�ه حظ} مشس(مرد
سخن عشق �ه ،بلکه قصه یک ملتی را حکایه میکرد�د که مهه چیزش را از �زدش گرفته و در مرداب زمان  غرق 

  .کرده بود�د



ر ذهنم پس از سکوت بیست و  در ابتدای کوچه سخن از طال ومس رفته بود که تداعی یک داستان واقعی را د
احسان جوان  با مهیت و پر صداقت که اولین هبره های جوا�ی را با "ا�د سال ز�ده ساخت و آن قصه ،این  بود که 

�امزد شدن با یک دخرت فرزا�ه به هباره �شا�ده بود سر موضوعی میا�ه شان ما�ند بن الدن و امریکا برهم میخورد و به  
منت اکسیر ما را ز�د زیر بار کرد    از طال گشنت پشیما�یم  ما را مس :" میگوید ) دخرت(دوست �امزدش  

و آن دخرتک که  از زیب و فرجوا�ی زیبایی را تا گلگو�ه های رویش به ارمغان داشت فورًا احسان را " کنید
شکست عشق مس ساخت و این احسان بود که مس جا�ش در تنور مصر جان روز های امید و جوا�ی را در یأس 

عراقین بسر سوزا�ید؛ مها�ند اسامه که طول و عرض میرا�شاه و  وزیرستان را تا چرتال و باجور و سوات به دها بار 
جناب �گار ! برمیگردیم بر سر پالیز میرزا." پیمود تا باشد که هنا�گاهی برای غمهایش پیدا کند که �شد

 متهید بسته بود�د  خوا�نده را اوال تر دا�ست که به هنیب گر که قبال اشاره کردم �وشته خویش را به سخن عشق
عشق در راه، راست سازد ووقتی ما هم مسیر مند در آن حرکت شدیم خود را در کوچه های تنگ و تاریک تاریخ و 

و شکوه  حرکت های کار گری و عدالت طبقاتی را ز�ده میساخت تا ساحت " پلورتاریا"سیاست که دم از 
 از ثوریها و اینکه در قصه ثور ما�ند قصه  احسان به آن ملت مظلوم چه گذشت مهه کسا�یکه  آن ثوری ها و پیش

از آن پس این قصه عشق صداقت خود را در زوایای فریب ها ، حقه ها . روزگاران را در یافته بود�د میدا�ند 
ار میگیرد و در �تیجه می تازما�ی خود را گم میکند که جبنگ کامل عیار  صف ارایی شرق در مقابل غرب قر

بینیم که شرق در این جنگ هویتش را گم میکند و وطن ما مردمش را ؟ سران ما شتابان و �ا شکیب  طول و 
عرض داالهنای مقامات را در پاکستان می پیمایند تا چیزی �صیب شان شود که از گاو غدودی هم براشان 

الی �عش کابل در سیتز میشو�د تا از فالیز میزا خربوزه و هندوا�ه یی منیرسد و سر اجنام در آخیر بازی مهه با هم در با
  . خبور�د  غافل از آ�که آن فالیز در جریان  آن جنگ ها از مکاید روز گار دگر جز �امی  و �شا�ی چیزی �دارد 



 استاد �گار گر که کارش �گاره �شا�ی است ما را از کوچه ها و پس کوچه های ماسکو به افغا�ستان و
یازدهم "با گذشتا�دن از دره های پست  آ�سوی سر حد تا  کرا�ه های آمسان و ریسمان یعنی تا �یویارک و 

و داعیه بوش استادا�ه به متاشا میربد و در اخیر  این مفصل را که عشق �ام ما�ده ا�د بوطن خود مان در میان " سپتمرب
ما را به جلن گندیده �ا راستی وخیا�ت و فساد تبدیل گند فساد و فتنه جویهای عاملین امریکایی که وطن عزیز 

کرده ا�د در طی دو سفر شان ما را مهراه خویش ساختند و در اخیر هم با خرچ حامت طایی وار دسرت خوان کرم 
  . امریکا و غرب را در  مهما�ی کمپاین های ا�تخابات ما را �یز منحیث �ظاره گری از دور به متاشا وا میدار�د

چیز را من از گفتار  استاد یاد دارم که عشق مهواره عاشق و معشوق را در یک دایره بسته با هم ولی یک 
قاطی میکنند تا معلوم شود عاشق کیست و معشوق چیست؟ هبر حال از سخن عاشقی و معشوقی که 

گ بیادم از حالت بی بگذریم از این یاد �امه استاد این  شعر عارف وارسته و شاعر پیرایه پرداز ادب دری بیدل بزر
هستی و پر پستی ایکه حاصل ذوال و فرود رجاله های کشورم به وطن دست داده است  توجه و منحیث ختم  

  :حسن به آن اکتفا و به این �وشته  خامته میبخشم که فرموده بود�د
  حباب ساده دل بر روی دریا خا�ه میسازد  درین طوفان که موج از بیم جنبیدن حذر دارد 

تاد �گار گر داشته  تا در یک سفر دیگر خبت مبا اقبال مناید  تا واقعًا مفصل عشق را از خامه اسباشد
  . باسیم  
  
  
  
  
  



 
  در چهره مسعود شاه شهیداناشتیاق به آزادی

 
 

 که عبارت از زیست ذهن در هوای  هاآزادی و تبارز ا�دیشه ها و عمل آزاد منشا�ه جای پای پویایی در متدن
یارا�ه میباشد سبب میگردد تا جامعه و مردم آن بسوی بالندگی گام بر دار�د و چنان است ا�دیشه هوش

  .مک میگردا�دهعکس آن که بر  گشت هولناک را در حضیض فکری جامعه و استهالک �ظام اجتماعی من
ت افغا�ستان در طول تاریخ و خمصوصًا در سه و ا�د دهه گذشته ارما�ا�ه سخت کوشی کرده است تا اصال

 را  از قبیل دین و ا�دیشه های اعتقادی اش ، سنن و باور های  رشد ز�دگا�یذهنی و فر ایند های �ظام متد�ی
 عالی ترین منهاج و�ور و روشنایی زوایای  توسط  استگرفته فکری  را که از �یکان به ارث این زایش آ�طوریکه 

 و از .ه و از خود دور ساز�دددورای مهیش زفهمی و خست را روشن و آ�را کوشیده است باتاریکی حتجر و �
مهین سبب است که اسباب و وسایل آزمندا�ه امپریالزم احلاد گر شوروی را در افغا�ستان به هبای جان چندین 

  .ملیون �فر خنثی ساختند
پایه های سخت  چنین است  ا�دیشه ابر مردی که یک عمر در مقابل بیداد عناصر خود فروخته و معامله گر 

وشی خویش را از کوههای �ورستان در شرق تا  پهنای دشت های مشال کشور و در امتداد رود جیحون  تا ک
امحد شاه مسعود او . کوهپایه های هندوکش ،پنجشیر و پیران ، بدخشان ، ختار و پروان بلند �گهداشت

صیتی که در کران  ، شخآن شاه شهیدانمسعود بزرگ . هر گز خنواست تا این سنگر را سرد سازد   کبیر
 میدرخشد و یک چند باالی ز�دگی مد�ی در بسرت تاریخ �ور می ستاره ییجهان یگان مرتبه مها�ندش

  . پاشد



 بو خراسان سرزمین عیاران و آزادگا�ی که در هر مرحلۀ از امتحان متد�ی  خویش مردان آن از بوته آزمایش
این اعمال مهیشه با ضد عمل رو برو میباشد .ه است سامل بدر آمده و غشی ها را رو سیاه گردا�یدمسلم وار

مدهتا قبل کشور های غربی به با موجودیت چنین جوی .که اکثرًا بار آزادگی را میتوا�د به کژ راهه بکشا�د
ویژه امریکا آرزو داشت تا پای خویش را در قضیه وطن ما پیش کند تا آرام آرام بتوا�د خود را  به میداهنای �فتی  

 را از آن بزرگرتین شرکتهای �فتی خویش  جها�ی �زدیک ساخته و  �بض بازار �فتاز این طریقرکزی اسیای م
و ا�ستان توسط شرکت یو�یکال  اعمار غسازد و قرار بود لوله گاز از ترکمنستان به بندر کراچی از طریق اف

ای طالبان پاکستا�ی  برهربی �صر روی این منظور  سازمان جاسوسی  ای اس . امتداد یابد که بد خبتا�ه آهنم �شد
 زمام سیاسی کشور را از آدرس اسالم  از یکطرف تا در داخل افغا�ستانگردیدا بابر  از ادرس اسالم جمهز 

ولی از . راه را برای تامین  بر�امه های اعمار خط لوله �فت  مهوار ساز�د  بدست گیرد و از جا�بیکسب و
 و بیخرب از مسایل سیاسی منطقه بود�د بر عالوه ایکه �توا�ستند منحیث یک آجناییکه طالبان  مردمان  متحجر

قدرت ملی در کشور حکومت منایند با ا�داخنت رب و وحشت متام هناد های مد�ی را خباک یکسان و هر گز 
بفکر هدف اساسی شان که تامین امکا�ات خباطر متدید خط  لوله گاز ترکمنستان شو�د و  دلیل عمده آن هم 

�تیجه این شد که آهنا قدمهای حمکمی در بر آورده . این بود که طالبان در امور ارتباط بین املللی �یز �ا کارا بود�د
شدن افکار تروریستی و بر ا�دازی �ظام جامعه افغا�ی از هتداب بر آیندوبس؛ و خباطر بر آوردن این هدف که 

 و توسط آهنا در  خوا�گی �زدیک داشتبرادراعده  با القاز اول  طالبان که ملجاء پاکستا�ی �یز داشت و
بیشرت اهداف القاعده را مرعی االجرا میدا�ستند �ه اهداف  در این دوستی میداهنای جنگ محایت  میشد�د،

 امریکا  �اگزیر بود تا آهنا را در افغا�ستان متوقف سازد  اما .ا�کشافی امریکا و امتداد خط لوله  گاز 
  چگو�ه؟ 



ق �یرو های �ظامی امریکا خبواهد داخل افغا�ستان  شود با موجودیت شیر مردی که از هزار مرتبه اگر از طری
 در یعنی  امحد شاه مسعود را دارد  و احیای دوباره سازی �یرو های خود شکست باز هم  توا�ایی ساخنت خود

 اروپا و کشور های اروپایی  چنا�چه در آخرین ماههای شام ز�دگی اش با  جامعه .مقابل امریکا قرار داشت 
 .بشمول فرا�سه ارتباطات  فرهنگی و سیاسی ایجاد کرده بود که مبزاق پاکستا�ی ها و سعودیها برابر �بود

 تا  به از بین برداشنت مسعود شو�دد به لطایف احلیل مستحیلشد� جمبور آهنا چو�که سیاست پدر و مادر �دارد 
 پاکستا�یها و دمشنان افغا�ستان در راه  پیشروی سیاسی شان در د تا�سازاین ابر مرد  را از سر راه خود دور 
ه  بود که سی آی آ عرهبای معامله گر را اجیر ساختگما�ه های موجود . افغا�ستان مشکلی �داشته باشند

ا�ی  که بیشرت این تبلیغات از طریق حلقات سیاسی پاکست�د تا در یک محله  پیشمرگا�ه مسعود را �ابود ساز�دا
ها و یکی  از مهسایگان دیگر در رسا�ه ها د�بال میشد که گویا امریکا خواسته است تا مسعود را از سر 
راه بردارد اما در خالل مدت دو روز اوضاع چیزی دیگری را �شان داد و آن رخداد یازدهم سپتمر در امریکا 

عود را از پا در آورد و آ�گاه خودش را  و حقیقت این است که  القاعده  پنهان از طالبان خواست تا مس.بود
چنا�چه عرهبای که در مرگ مسعود دست داشتند مهه عرب و از . داخل عملیات دیگر در امریکا سازد

   .قماش القاعده ییها بود�د که از خود جای پا �گذاشتند
ر جام شهادت �وشید ، در هنم سپتمرب که مسعود از اثر این محله تروریستی پیشمرگا�ه در  خواجه هباالدین ختا

ته ای که در متام کشور با آهنا به خ طالبان به شاد باشی و سرور پرداختند زیرا مردی جا�بابا از بین رفنت مسعود
فردا چه ا�قالب و حمشری در ا�تظار خود  دور میدید�د غافل از آ�که شان از سر راه   راتنهایی مصاف داده بود

 در یازدهم سپتمرب اعمال ختریبکارا�ه ای که در متام تاریخ �د و �ظیر کشته شدن مسعودمتعاقب .شان است 
�داشت باعث برافتیدن کاخهای جوره یی مرکز جتارت جها�ی در �یو یارک و پنتاگون مرکز ستاد فرما�دهی 



یز قوای مسلح امریکا گردید که ظاهرًا القاعده به آن اذعان کرده است این فعل القاعده باعث تباهی طالبان �
  . �ابود  میگردید در افغا�ستان �یز بد�ه اصلی طالبان القاعده در امریکا،آن فعل و ا�فعاالتگردیدو با 

 داخل کشور گردید�د و آن  وبعدًازمینیامریکا در یک جو کامال مطمئن با یک سلسله محالت  سنگین هوایی
بود افغا�ستان به هبای بر آمدن فاسد به افسدهن هوشیاران جامعه تداعی کرد که عالج ذل بسیار عامیا�ه را در ثم

 آیا سوال اینجاست که.از چاه طالبان بچاله اجنبیان  افتاد که مزیت و برتری  جا�بازا�ه متام اقوام را زیر سوال برد
جواب این مسئله در پشت پرده اهبام در هالۀ از در موجودیت مسعود امریکا باز هم به افغا�ستان محله میکرد؟ 

  .ات تاریجی بیجواب می ما�دجریا�
زیرا افغا�ستان خود را بعد از طالبان مکلف به این می دید�د که سوا از حرکت  های جنگی که �تیجه قطعی آن 
تباهی است به صلح و حرکت بسوی یک جامعه متد�ی بیا�دیشند و از مهین سبب بود که موکب آمریکائیان از 

  .که این هم در تاریخ کشور ما �ظیر �داشته استسوی دسته ای با دسته های  گل بدرقه شد 
احنراف داده ) جنگ(زیرا در افغا�ستان فعل و ا�فعاالتی درجریان بود که سیر متد�ی این کشور را از مسیر اصلی آن

بعضًا   اینطور فکر میشد که  متدن غربی خنواهد توا�ست مهان ره آورد های .و بیک مست جدیدی  سو میداد 
  .اشته باشند که در سایر کشور ها آهنا را کامیاب ساخته است مستقیمی را د

امریکا در حمو طالبان و استقرار صلح حرکت های حیران کننده  و اعجاب ا�گیزی را اجنام داده و با جامعه 
جها�ی و دعوت قوای حافظ صلح در کشور راه  برای یک �شست سراسری  تعین کننده افغا�ی باز گردید که بنا 

  .ت کشور املان این �شست حیاتی در بن جامه عمل  پوشیدبر دعو
ولی با استقرار �ظام مجهوری به سر دمداری حامد کرزی که از اثر کامیابی غیر شفاف در دور اول ا�تخابات زمام 
کشور را با تیم وزرای اکثرآ با پاسپورهتای غربی که خمالفت با قا�ون اساسی کشور میباشد و با سیاست غیر 

 عدم  هم آهنگی ارگاهنای حملی و کشفی یکبار دیگر طالبان واپس در پشت پرده مبارزات  شفاف،



ستیزه گرا�ه آماده �ربد ساخته شد که دولت هرگز از عهده آن بر آمده منیتوا�ست و از آجناییکه طالبان با 
ین املللی را به سخت سپر های ا�سا�ی اهداف شان را ا�کشاف و د�بال میکرد�د  ، امریکا و قوای حافظ صلح ب

به قسمیکه بیست و چند واحد و مرکز فرما�دهی سیاسی کشور بدست طالبان . ترین چالشها مواجه ساخت 
افتاد که دوام این حالت  هم امریکا و هم جامعه اروپا و �اتو را در یک حالت سر در گمی و سر خوردگی 

  .قرار داد 
دن توازن  رشد اقتصادی ضعیف کشور وبا موجودیت و  مصرف حامد کرزی باوجود این �اکامی و غیر شفاف بو

پوهلای گزاف که به دها ملیارد دالر ختمین زده میشود حکومت او �توا�ست یک حساب دهی شفافی را از 
مصارف غیر موجه به جامعه جها�ی بدهد که رسا�ه های مجعی چه در خارج از کشور و چه در داخل  کشور 

به جامعه جها�ی برسا�ند تا یک حسابدهی شفاف و دقیق به سر کردگی ملل متحد از  کوشید�د  این مسئله را 
دولت آقای حامد کرزی و سایر  موسسات دولتی و غیر دولتی خارجی که در این پروسه دست داشته ا�د مورد 

 خود تفتیش و باز پرسی قرار بگیر�د که جناب حامد کرزی �یز خباطر فرار از این حساب دهی یکبار دیگر
را به ریاست مجهوری کا�دید کرد تا در صورت موفقیت با  استفاده از مصئو�یت ریاست مجهوری از حساب دهی 

و حاال �یز  از جامعه جها�ی تقاضا این خواهد بود تا این  حساب رسی و احتساب را روی . معاف گردد
ب  های شخصی اشخاص و دست بگیر�د تا پوهلای که به مردم افغا�ستان اختصاص داشته است از جی

  .موسسات  خارجی مجع آوری و  واپس حبساب ملت افغا�ستان  واریز شود 
اصل موضوع �وشته حاضر  اشتیاق به آزادی در چوکات سیر متد�ی آن در افغا�ستان بود اما ز�دگی در این 

 و ما را بطرف وطن مهه اش مشحون از افسا�ه ها و غمنامه های است که �ا گزیر سر راه ما را می گیرد
خود متوجه میسازد ،این سر�وشت یک ملتی است که آهنا را هر گز منیگذار�د تا ملت واحد و یکپارچه را 



بساز�د  و وقتی هم که جهاد را علیه شوروی ها و حاکمیت خلق و پرچم شروع کرد�د در آجنا �یز آهنا را به هفت 
  .و یا هشت قسمت تقسیم کرد�د 

 خواست ما این است تا �گذار�د کشور ما به �امهای خمتلف به پارچه های خورد تری  حال از جامعه ملل در
زیرا وقتی یک ملت علو و بزرگی می یابد که احتاد و مهبستگی بین اقوام آن یک ملت واحد و . تقسیم شود 

  .با هم برابر را بسازد و این آخرین راه و هدف هر افغان خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ندگانا�سجام ده  
 �وشته عبدالواحد سیدی

 
قسمیکه دیده میشود پیشرفت و ا�کشاف جهان خمصوصًا در حببوحه  هزاره سوم  جامعه را  به هزاران  خبش هبم  
پیوسته �ظیر  معارف ، حتصیالت عالی ، قضا، دادستان ، ادارات و موسسات تولیدی ، خبش های ا�کشاف 

ت  مبارزه علیه اعمال جنایتکارا�ه ، قاچاق ، فساد اداری ، شعبات جامعه ، کا�وهنای جامعه شهری ، حمیط زیس
حتقیقات علمی موسسات اطالعاتی ،هناد های اجتماعی فرهنگی از قبیل سازماهنای ز�ان ، اطفال و جوا�ان 
؛ ترابری  خطوط هوایی  ودولت داری ، شورا ها ، جتارت و بازار واردات صادرات ، احتادیه های اصناف، 

این تقسیمات معموًال از اثر �ا  کار آیی و فساد خط فرما�دهی . ا بیمارستاهنا  و امثال هم تقسیم کرده استز�داهن
در مهچو موارد اگر دا�ش عمومی . رااز هم میگسلد و در �تیجه باعث دور شدن دولت از فرد میگردد

ه  ها و خا�واده  ها را به واحد های به رشته های ختصصی تقسیم �شود مشاغل را به خبش ها و اقوام را به خا�واد
کوچکرتی تقسیم �گردد �تیجه را می گویند عدم هم اهنگی و فساد در مدیریت رومنا شده از اثر پزیرش 
و بکار گیری شعبات ختصصی که  در �تیجه  این کار ز�دگی اجتماعی  در جامعه رو در رو را با فرهنگ آن 

  .از هم میپاشا�د
 تا شخص و یا مرجع ای پیدا شود تا اینهمه قطعات از هم دور واقع شده جامعه را با هم در این جا  ضرورت است

و این �یاز مندی ما را وادار به ایجاد ا�واع جدیدی از ختصصها که وظیفه اصلی . پیوست ساخته و ربط دهد
شین غیر فعال شان ا�سجام دادن و پیوستگی است   وا میدارد که بدون آن جامعه در هر شکل آن به یک ما

تبدیل و  افراد در حالت ذیقی ز�دگی بسر خواهند برد که این وضع با دوام خود جامعه را بسوی تباهی و هرج 
لذا خباطریکه این قطعات مهواره با هم اتصال منطقی داشته باشد به امور ا�سجامی  ضرورت . و مرج میکشا�د



که به . شود  که وظیفه اصلی اهنا ا�سجامدادن میباشد است تا در سایه آن ا�واع جدیدی از ختصص ها پدیدار 
آهنا عناوینی از قبیل هیئت های اجرایوی یا مدیران  اداری ، کمیسر ها مسئولین  هم آهنگی ، رؤسا، معاو�ین 
،بروکراهتا یا سر پرستان اطالق میشود که در هر رشته یی و در هر دولتی ، و در هر سطحی از جامعه ظاهر 

اهنا مبردم و جامعه �شان میدهند که وجود شان در جامعه حتمی و ضروری است ،آ�ان در واقع میگرد�د و 
  .مهان ا�سجام دهندگان بوده ا�د

وظیفه این  ا�سجام دهندگان این است   تا �قشها را تعریف کنند  و هر کسی را بشغلی  بگمار�د  و مشخص 
ن بر�امه ریختند ،ضوابط را معین کرد�د و به تنبه و ا�ا. ساز�د که چه کسی ، چه �وع پاداشی باید بگیرد 

از اینها گذشته قوا�ینی برای . تولید توزیع محل و �قل  و ارتباطات را بیکدیگر ربط داد�د . تشویق پرداختند 
بطور خالصه  این اشخاص  قطعات جامعه را روی هم  سوار کرد�د . ارتباط متقابل بین سازماهنا وضع کرد�د 

  .جود آهنا  �ظام د�یای صنعتی قرن بیست و یکم منیتوا�ست روی پا استاده مبا�دو دوام بیاورد که بدون و
در » ابزار تولید «مارکس در اواسط قرن �زدهم  تصور میکرد کسا�یکه ابزار کار یا تکنولوژی و یا بگفته او 

چون کار از وابستگی  متقابل وی چنین استدالل میکرد  که . اختیار شان است  جامعه را حتت اختیار دار�د 
زیادی  برخوردار است  کار گران قادر خواهند بود  رشته تولید را از هم بگسلند  و ابزار تولید را از چنگ 
کار فرمایان  خارج ساز�د و جامعه را بطرف ا�قالب کار گری که �تیجه آن اقتدار اقتصادی  طبقه کارگر 

  .حواهد بود 
 ، آ�چه در واقعیت اتفاق افتاد  این بود که �ه مالکین  و�ه کار گران هیچکدام  بقدرت ولی علی زغم این پیشبینی 

دست �یافتند ، بلکه این ا�سجام دهندگان  بود�د که چه در کشور های سرمایه داری و چه در کشور های که 
منشاء فدرت بود که این مالکیت ابزار تولید �بود بلکه . رژیم سوسیالستی داشتند در راس امور قرار گرفتند

و  در صورتی  که مالکیت و ا�سجام دهندگان هر دوشخص واحد باشند  تعجبی . به فرد قدرت میداد 



اما با پیچیده . �دارد که مارکس این دورا با هم اشتباه گرفته  است و بر مالکیت ایچنینی تاکید می ورزد 
 تقسیم کار ، �ظام اقتصادی را شاهد  شدن تولید  و مضاعف شدن شیوه های مملکت داری  ختصصی شدن

افزایش باور �کرد�ی  عدۀ از مدیران و کارشناسا�ی که بین کار فرما و کار گرا�ش حائل  شده بود�د جامعه را 
مثاهلای ز�ده این موضوع را . بیک حالت باور �کرد�ی از رهگذر تولید و ا�سجام  به درخشش در اورده بود�د

حدودًا بیشرت از چهل کشور به افغا�ستان کمک های . ست بن به سر و چشم دیدیم ما در افغا�ستان پس از �ش
اما از آجنا که حکومت آقای کرزی فاقد ا�سجام دهی . وافری را  اجنام داد�د که از  دها ملیارد دالر جتاوز میکرد 

اص و ختصص مدیریتی بود بعوض اینکه کار به ا�سجام دهندگان متخصص واگذار میشد بدست اشخ
فاقد ختصص و جتربه کاری سپرده شد که در �تیجه  �توا�ست فرصت های کاری جدید را خلق و به اجرا 
گذارد و کار را به مدیران عامل بگذارد بلکه مهه آن ثروهتا را بدست وزیران بی کفایت  به حیف و میل و 

 خنبگا�ی که ختصص را به که این یک اشتباه بزرگ اقتصادی در ساحه مدیریت و.بی بر�امگی مواجه ساخت
جامعه پیوستگی میداد�د بوده است که به هیچصورت قابل جربان �بوده و اگر در آینده �یزهر دولتی که به 
این پایه ها اعتنا �داشته باشد و ا�سجام دهندگان متخصص  با بر �امه های کاری از قبل تعین شده در راس 

ما .. ا میداشته باشد که  دولت آقای کرزی با آن مواجه استکار ها قرار �داشته باشد جامعه مهان وضعی ر
 بنمایش می گزاریم تا در حبث جدید قدرت ا�سجام دهندگان را در بر�امه یزی خنبگان متخصص به

  .. تا کدام سرحد مدیریت و ا�سجام در رشد شئون مملکتی حایز امهیت میباشد هدیده شود ک
  
  
  
  



  در یک دایره بستۀ �ظام خشو�تتفکر هناد های فرهنگی افغا�ستان 
 
 

جمموعه قلم، ا�دیشه در فلسفه امروز میکوشد تا سر آمدان ا�دیشه مدرن و امهیت ساز را در حنله ها و مکتب 
و اینها فارغ از هر گو�ه . های گو�اگو�ی از �ظام تفکری برای رشد قواعد ز�دگی بشر بارور ساز�د

ر�د  قلم و تفکر را در جوال�گاه ا�دیشه حمدود و مصدوم پیش داوری �ظامهای بسته که هر گزآرزو �دا
آویزه های از تازه های  تعقل بشری را در راه احیاء جامعه فارغ از هر گو�ه تشتت و خشو�ت برای . ساز�د

هبرت  فکر کردن خباطر هبرت ساخنت  سطح حیات ا�سا�ی و زیست در دایره یک حمیط مصئون و عاری از هر 
  . لیغ مینمایند گو�ه مصیبت سعی ب

  
اما اینکه چه مقدار از این ا�گیزه  ها بپای حقیقت میرسد بستگی بعواملی دار�د که هناد های بشر را در هر 

  .برحۀ از تاریخ اسفبار  ا�سان یا بکامیابی قرین میسازد یا  ا�دیشه را در پای زور و  تشدد قربا�ی میکنند
  

د بود تا در مهچو هوا و فضا چطور بتوا�ند میزان تفکر را بر بنیاد در اینجا رسالت ا�دیشمندان فقط مهین خواه
  .یک فلسفه عالی از دایره بسته هنله های �ا موزون اجتماعی در امان �گهداشت

  
  . در تاریخ کشور ما و در رویداد های قرن بیستم گسست دوگا�ه قرن بیستم بشمار میرود 

که دیگر عصر مرجعیت اساتید ا�دیشه که به زعم خود شان �ظریات به حنوی روشن مبا این �کته را می آموزا�د  
و  ا�دیشه های خدشه �ا پذیری را  در  جامعه ارائه داده ا�د سپری شده است بناًا ا�دیشمندان چه از قماش 



معاصر و چه کالسیک و کسا�یکه در گذشته بساط  پهنی را در ا�دیشه گسرتده بود�د در کا�ون ا�دیشه و 
چیزی که صرفًا ا�دیشه را التزام  می خبشد کشا�دن ا�دیشه . وزی جایی و �قشی منجی یی �دار�د خرد  امر

  .مبسایل امروز است
  

مردم ایران خباطر بر پایی حق و گرفنت حقوق شان از دولت :  مثال ما می بینیم که در ایران چه میگذرد 
آزاد و بدون تقلب و پا در میا�ی دولت  شده بود�د موجود و رهربی ظاهرًا جامعه ایران خواستار  یک ا�تخابات 

مرجعیت ایران بقولی  هفده �فر از کسا�ی را که در موج های ملیوهنا ایرا�ی در میداهنای هتران ولی عاقبت دیدیم که 
 ایران در گرو افکار و آراء عده ای که با زور و این چه را تداعی میکند ؟. اشرتاک کرده بود�د  اعدام کرد�د 

خشو�ت خود را حمافظه کرده ا�د میباشد ؛ این در حالیست که ملیوهنا ایرا�ی روشن فکر دیگر در دایره بسته به 
ما�فست های مارکسست لیننست و افکار و دوکتورین آن مکتب که هر گز در جامعه  ایرا�یو سایر جوامع ظفر 

 تا بتوا�ند در ن می ا�دیشند در این فکر هستنداما  کسا�یکه به امروز ایرا. و رفاه �یاورده  است مصروف هستند 
این . تقابل با �یرو های کاذبی که بر ضد آزادی ایرا�یها دست هبر عمل خالف میز�ند  ایستایی ابراز میدار�د 

عناصر و ا�دیشمندان هستند که قادر میگرد�د تا سر اجنام با پای تفکر و تسا�د  روز  جامعه ایران را از فقر 
جنات دهد �ه مارکیست های کهنه کاری که کاپیتل مارکس و یا منوفست های حزب  کمو�ست دیموکراسی 

  شوری  را از بر کرده ا�د؟
  

در افغا�ستان از سی و ا�د سال به اینطرف که در وحله اول خباطر فرار و گریز از مارکسیسزم مبارزات 
قابل �ظام کمو�یستی در کشور، خود در مسلحا�ه آغاز گردیده بود  در �تیجه و پیوستگی با کامیابی در م

. چالۀ از  گسرتدگی فساد مهسایگان و جوامع  قرن بیستمی و قرن بیست و یکمی قرار گرفتند 



حاال اگر قدم های مثبتی در راه احیای دیموکراسی برداشته شود و مردم  ما بسوی تفکر قرن بیست و یکمی از 
 از روشنفکران و صاحبان قلم  منیگذار�د این قلم ا�دیشه  خود زوایای وقایع افغا�ستان بنگر�د باز هم عدۀ

در مطبوعات کشور مهواره زما�یکه در یک دایره روشنفکری حبث خباطر . را  از آموزه های روز ا�عکاس دهد 
فرار از منجالب   گسرتده کنو�ی بر قرار میشود مهه را می بینیم که  مطالب شان را از زوایای خشو�ت 

و این در حالیست که گذشته از ما گرفته شده است ما هر گز منیتوا�یم به .از میدار�د گذشته ابر
گذشته بر گردیم  وتنها چیزی که میتوا�یم این خواهد بود  که از حال کار بگیریم   تا ا�دیشه فردای ما  

 به آهنا توجه ما عامل های باز دار�ده ای در گسرته تفکری خویش داریم که اگر. برسوایی کشا�یده �شود
شود و ما ما�ند گذشته زیر بار مسئولیت احساسات �رویم میتوا�یم  هبر مشکل  راه حل بیابیم و در مقابل هر 

  . هدف  حل �ا شد�ی استایی داشته باشیم 
با بنا برین باید به اقتضای �یاز های �وین تاریخ و ا�دیشه بکوشیم تا با فلسفه چون پنجره یی  در ارتباط با دیگری 

در این صورت است که ا�تظار ما در ارزش یابی جمدد . جها�ی که در آن  هستیم  و ملومس ماست بیندیشیم 
زیرا فلسفه تا . میراث های فکری خود برخورد های �قادا�ه و مشقات شک را جا�شین سهولت جزمیت سازیم

عرضه کند ، لذا تأمل ا�دیشه در زما�ی ز�ده میما�د که مسایل متعددش را در صورهتای معرفت گسرتده و باز 
خودی که در حال و صورت های که با آن مواجه شود مبنزله مترین جدی در درون معرفت  های خود ا�سا�ی را 
تقویت می خبشد ؛ برای ا�که حبث ما کامال فلسفی �شود به فکتور های جدی ای که  باعث باز دار�دگی ما از 

نحیث یک منو�ه مطالعه میکنیم و می بینیم که تا کدام ا�دازه بینش امروزی پیشرفت در حیات روز مره میشود را م
  .:ما  جزم و کارا بوده است 

در چند روز قبل ا�تخاباتی در افغا�ستان  جریان داشت علی رغم مشکالت امنیتی ملیوهنا �فر  در پای  
در درون  کشور  بودیم  فرهنگیان در این جریان ما شاهد بازیها و فعالیتهای سیاسی . صندوقهای رای رفتند 



ما دامنه های وسیعی از �ظام  دیموکراسی را برای ابراز احساسات و یا تبلیغات ا�تخاباتی را پیمود�د و حتی این 
مبارزات و آزادیهای دیموکراتیک از این هم فراتر رفت و خودش را با دیواره های تشنج لفظی و حتی بی عفت 

اما ما دیدیم که چه در �شرات داخلی مان و چه در ا�تشارات خارجی که توسط . ساخنت قلم راسیاه ساخت 
افغاهنای ما  پخش میشد�د این  جریان قطع �شد حتی حکومت و �ظام حاکم �یز با حوصله مندی این منتقدات را 

 تیغ می شنید�د چنا�چه آقای حامد کرزی خود  یک کا�دید مطرحی بود که حکومت را �یز بدست داشت و لبۀ 
  .�ویسندگان و ا�دیشمندان ما مهیشه گلو گاه او را خفه میساخت 

�تیجه این شد که ما در یک  کشور هنوز بر خناسته از جنگ دیموکراسی را با موشگافی و ملموسیت آن با مسایل 
ن �شست ها هم هر روز را جتربه کردیم و خوشبختا�ه ما و مردم ما از این آزمایش  کامیاب بدر آمدیم ، زیرا در دورا

آیش ها و ا�تشارات هیچ کس حتی  مهان دشنامهای که  �باید در مطبوعات راه می یافت را با حوصله شنید�د و 
آزادی ا�دیشه را که باوجود قرار داشنت آن در یک دایره  بسته از خشو�ت مهراهی شده بود مورد پذیرش قرار 

شاهد بودیم که دو دسته از رقبا با هم بر سر حرف تند و تیز ما در �ظامهای گرد هم آیی های تلویزیو�ی . داد�د 
میشد�د و حتی زما�یکه منطقی بسراغ شان منی آمد احساساتی میشد�د ولی مهدگر را در مهه حالت ها می 

حاضر شدن در یک میز گرد با حریف، خودش �شا�دهنده متر کز دیموکراسی است  ور�ه در .  پذیرفتند
اما امروز این . ات لفظی  به میداهنای وسیع از کشتار گاههای ا�سا�ی  مبدل میشد ساهلای قبل این مشاجر

  .چنین �شد و این حاصل تفکر ا�دیشمندان ما بر مبنای توقعات و خواسته  های روز میباشد 
در �تیجه حامد کرزی باوجود رای �اکامش  رئیس مجهور  اعالن  شد که این �اکامی دیموکراسی است ولی  حتی 

کرت عبدا  �یز خباطری که در حال ز�دگی میکند این مسئله را پذیرفت که منحیث یک اپوزیسیو�ی که بتوا�د د
با ا�دیشه اش مردم را  از خبط های سیاسی دولت بر سر اقتدار جنات دهد به پیکار عامال�ه و متفکرا�ه خود 

در حالیکه  حامد کرزیدر .  است این گرفنت حال است و از حال استفاده شایان کردن. ادامه میدهد 



�شست خباطر حلف از متام مردمی که در پروسه ا�تخابات چه به �فع خودش و چه بنفع  رقبای ا�تخاباتی اش  
فعالیت و سهم گیری کرده بود�د استقبال و تشکر منود اما در ایران ما  از طریق  رسا�ه  شنیدیم که دولت ایران 

مردم . تی را که بر ضد دایره �ظام فعلی حرف زده بود به پای جوخه های اعدام برد�د هفده �فر از خمالفین ا�تخابا
افغا�ستان باوجود فقر و بیچارگی و حتی جنگ های حتمیلی و مواجه بودن با جریاهنای تروریستی باز هم یک 

رام آرام بسوی  ملت آزاده است که در دیموکراسی بسر میربد و  طرز تفکرش از  دایره بسته  �ظام خشو�تی آ
  مهکاری می فهمند و یا فهمیده ا�د که امروز ا�دیشیدن در دایره و - ا�دیشیدن در باره فلسفه روز در کمال آزادی 

یعنی پژوهشی هست جهان مشول و در واقع این یک . دور بسته امکان پذیر �یست یعنی تفکر جهان ی است 
اشاعه ی آیده  های که به فرو �شا�دن آشفتگی و رفع �ا شرط بندی جسورا�ه ای  است که متفکرین ما را بر 

در این طریقه ا�دیشیدن  جمموعۀ فلسفه امروز ، بر�ام، در قلمرو ارتباط . بساما�ی در جامعه ما مدد میرسا�د 
و . روشن فکری عرضه میکند که هم سطح و مبقیاس پرسهای میباشد که مسایل روز مهواره پیش پای ما می هند

متفکر  ما  آ�چیز های را که در مکتب های سیاسی اروپا و امریکا در قرون  گذشته و عصر هبیچصورت 
  .حاضر در جوامع  جربًا یا عرفًا پیش کش شده است را با تفکر بر مبنای ضروریات روز معامله خنواهد کرد

فاهیمی چون فرهنگ ، اگر ا�دیشندان ما این راه را  تعقیب کنند در واقع خود شان را با موازین حوزه های م
دیموکراسی ، جامعه مد�ی ، ، کثرت گرایی و �قش روشنفکران  در جامعه شاید بتوا�د مهۀ این مفاهیم را  در 
پیو�د کلی بدو مفهوم عمده  فرهنگ و دیموکراسی پیاده منایند که مستلزم طرح  پرسشهای دیگری از قبیل حبث 

عه و توجه بچگو�گی ایجاد ا�دیشه ی جامعه ی مد�ی و تقابل در باره اخالق و مسئولیت و آزمون آن در جام
آن با مفهوم دولت در فلسفه سیاسی مدرن مهچنین حبث در مورد جامعه مد�ی که مستلزم به توجه به کثرت 

الته پاسخ . گرایی و �قش روشنفکران در دفاع یا رد آن است ، یقینًا پاسخ یابی برای مهۀ این پرسش ها �یست 
  . رسش ها را ا�دیشمندان خبیر و آگاه ما ارائه میدهندمهۀ این پ



ا�یدشیدن مستقال�ه و فرار از ا�دیشه های کالسیک  خود �تیجۀ فضای کثرت گرایی است که در چار چوب آن 
ا�دیشه های گو�اگون  با یکدیگر در تقابل  فکری و ذهنی قرار میگیرد که جامعه را بطرف سیال بودن 

و اهنا را آماده به پذیرش پدیده های جدیدی که ماحصل جتربیات . متعالی  کمک میکند در پذیرش ا�دیشه های 
زیرا  روشنفکران و  فرهنگیان و متخصصین  در رشته های که باعث باالبردن  فن . روز  است آشنا میسازد 

ه  ما را سر و آوری های عصری میگردد با ا�دیشمندا�ی که قوا�ین را تصحیح میکنند و یا �ظم مدیریتی جامع
سامان میدهند مهه اجزای یک ماشینی هستند که اگر پرزجات آن  بصورت درست کار گزاری  شود و این 

 .   ماشین بفعالیت آغاز مناید بیقین میتوان گفت که سروری را در جهان کسب کرده میتوا�یم

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 �قدی بر مقاله  آقای دستگیر پنجشیری 
رد خشو�ت ، جنبش صلح و مقاومت مثبتدر سایت خاوران  در مو  

 
  :من در دیوان  علی اکرب ده خدا خوا�ده بودم که آورده بود

  وطن  و  یرا�ه  از یار است یا  اغیار یا  هر  دو
  مصیبت از مسلمان است یا  کفار  یا  هر  دو
  مهه   الف  وطن  خواهی  ز�ند  اما  منیدامن
  ر دووطن خواهی به گفتار است یا کردار یا ه

از مدت سی و پنج سال اگر از آغاز مجهوری داود خان  که اکثرًا آ�را اولین مجهوری افغا�ستان می شناسند که 
از طریق یک کودتای �ظامی به کامیابی رسیده بود را حساب کنیم تیغ خشو�ت تا امروز از گلو گاه مردم 

 معنی �یست که قبل از آن در این کشور آب از آب این به ان. افغا�ستان خون مظلومی این ملت را تراوش داده است 
منی جنبیده است �ه اینطور �یست  هر برحۀ از تاریخ را که مالحظه فرمائید مالزمان استعمار به هبا�ه ها این مردم 

ولی از آجنائیکه قبال �یز در یکی از �وشته هایم از قول ویل .را بی سر�وشت و ز�دگی شان را پست کرده ا�د
 متدن شناس  غرب اذعان داشته بودم که تاریخ معموًال از وسط شروع میکند و من  هم از مجهوری حممد دورا�ت

داود خان  تاریخ بدخبتی این ملت را از آجنا شروع میکنم که خودم بالشخصه مسایل واقع شده را با فهم درایتی 
بار تاریخ را که اکثرًا با اسلحه و توطئه های  خود دیده و حس کرده ام و بآن مقابل شده ام لذا میشود این صفحه خو�

  .قرن بیستمی و بیست و یکمی  خو�بار تر شده است بصورت دقیق و دور از شبه توصیف کرد

 ؟ به تشکیالت ا ساسی کشور باید جتدید �ظر کرد- 



اگر منظور آقای : مسئله ای که جناب اکادمیسن دستگیر پنجشیری در مقاله شان ردیف بسته ا�د
جشیری جتدید �ظر در ساختار های فزیکی و جغرافیایی حمالت افغا�ستان باشد این مسئله گاه �ا گاه از پن

هر زما�یکه سر وکله شخص قدرمتندی . طرف دولت وقت مورد  کاستی و یا اضافگی قرار گرفته است 
د  فورًا به والیت  تبدیل  که از منطقه ای در دولت �فوذ  پیدا کند بال در�گ آن منطقه اگر عالقه داری هم باش

هبر حال عقیده ما و کسا�یکه در . و بطور مثال ما میتوا�یم از والیت پنجشیر و ا�د خوی �ام بربیم. میگردد
افغا�ستان زیست دار�د این است  که جتدید تشکیالت اساسی کشور هر گز در هیچ برهه زما�ی دردی را دوا 

بود که این تشکیالت تا کدام  ا�دازه واقعی و به مردم قابل قبول و �کرده است چیزی که ضرور است این خواهد 
آیا واقعًا �ظام تشکیالتی کشور توا�سته است  به مشکالت مردم برسد؟ من فکر میکنم هر . بدرد خبورمیباشد

  .قدر تشکیالت دولتی ساده و صادقا�ه باشد هبمان ا�دازه مردم  به آن باور داشته و قابل قبول میباشد
اب پنجشیری قبل از این که به مبحث اصلی و اساسی �وشته شان که تشکیالت  اساسی کشور است جن

بپرداز�د تاریجچه بی بار و پر درد و حمنت مردم افغا�ستان را در زمینه های درد ها و آالمی را مقدمه چینی کرده 
غا�ستان در تاریخ معاصر مادر ا�د که منشه اساسی آن حزبی بوده است که آغاز گر این مهه بدخبتی مردم اف

حالی  گردیده است که جناب شان در سطح رهربی بیروی سیاسی آن حزب قرار داشتند و این  را میتوان با 
جرئت و شجاعت اظهار داشت که حزب خلق بسرت کار های �ا روا و خارق العاده که مسیر ز�دگی مردم را 

 گپ آمد هبرت است یک کمی از ماهیت این حزبی که حاال که. برای مهیش منحرف و واژگون کرد میباشد
  .روی متام احزاب را تا حاال در افغا�ستان سیاه کرده است تعریف کنیم

در زمان حممد ظاهر شاه پسران فئوداهلا ، جتار ، مردمان عادی و کشاورزا�ی که صنف ششم  مکتب را خالص 
مکاتب متوسطه و لیسه ها وجود �داشت این اطفال کرده بود�د خباطریکه در هیچ جای کشور جبز حمدود �قاط 

بکابل اعزام میگردید�د و در مکاتب  لیسه عسکری ، متوسطه ابن اسینا ، رمحن بابا ، خوشحال خان ، اصول 



حتریر ، میخا�یکی ،تربیت بد�ی ، جتارت و غیره جذب و به تعلمیات خود حتت یک پوشش و بر�امه منظم لیلیه 
 مکاتب متوسطه بعد از ختم به لیسه ها و مکاتب عالی زراعت ، ختنیک سا�وی ، داراملعلمین ادامه میداد�د که از

،کادسرت ،دارالعلوم های دینی و بر�امه های مستعجل پلیس و غیره جذب و از آن طریق بعد ختم دوره تعلیمات 
 من و شخص کابل جذب میشد�د که) دا�شگاه(اساسی ثا�وی به یگا�ه پوهنتون کشور یعنی پوهنتون 

چیزی که . آکادمیسیون پنجشیری هر دو حتت مهین بر�امه ها به سن رشد هنایی و حتصیالت عالی �ایل آمدیم
هنایت در خور توجه و یاد آوری است پرورش و تعلیم آن عده از اشخاص ، مدیران ، بر�امه ریزان و حتی وزرای 

 سوادی حمض داخل یک حلقه  کوچک و اما موثر با وقت در  حکومت  حممد ظاهر شاه بود که این وطن را از بی
سواد  ها در افغا�ستان ساختند که از اثر زمحت مهین کدر های تربیه شده در مکاتب لیلیه مسلکی و 
دا�شگاه کابل وطن توا�ست دو سه بر �امه اصالحات اقتصادی را که به بر�امه های پنجساله  شهرت دارد پیاده 

و بناها و زیر بنا های کشور تغیرات اساسی رو منا شد که �تیجتًا به  صد ها لیسه در اطراف مناید که از اثر آن در ر
بند . کشور از �و ساخته و کشایش یافت ، جاده ها اسفالت شد بنادر در مشال و غرب کشور اعمار گردید 

ختمان فابریکات  بند های درو�ته ، �غلو ، سروبی ، سا) کندهار(داله )  هلمند(های آب گردان در کجکی 
پارچه بافی گلبهار ، پلخمری، بگرامی کابل ، فابریکات مسنت، کود کیماویی مزار شریف ، فابریکات در 
مشال کشور، در غرب کشور ، در بست و کندهار ،فابریکات جنگلک و صد های دیگر زمینه رشد بعدی 

  .را بالعمل در کشور میسر ساختند
ا�ان ما به آیدیالوژی مارکسستی که در برهه های دهه سی تا چهل در اوج خود در پهلوی این ساخت و ساز ها  جو

رسید و در دهه پنجاه خودش را آشکار ساخت معموًال از طریق بر�امه های حتصیلی خمصوصًا به کشور های 
سوسیالستی در بین  خنبگان و حتصیل یافتگان با حد اوسط عمومیت یافت که جناب  پنجشیری �یز از 

زما�یکه پای سیاست در میان آمد حق و حقیقت و صداقت به وطن جای . تربیت یافتگان می باشندمهین 



. خود را به دستور های تبدیل کرد که گاه گاه از طریق تریبیوهنای حزب خلق و پرچم ا�تشار می یافت 
سط افسران پایان رتبه ارتش کودتای را که با تبا�ی و کمک  شورویها در افغا�ستان در هفتم ثور به کامیابی رسید تو

دلچسپی در اینجاست که آقای �ور . ، معلمین مکاتب و خیا�ت چند �فر از ارتشیان افغا�ستان بظهور رسید 
حممد ترکی که خود یک مسبول بدون شبه فئودالی در بین اقوام غلجایی بود با تا و رو کردن چند تا �شریه های 

قت ممنوع بود و به �درت یافت میشد خودش را رهرب پرولتاریای کشور منوفست شوروی و آثار لنین که در آن و
معرفی و حدود دو هفته اول بقول آقای پنجشیری تشکیالت اساسی کشور را دگر گون و بعوض آن با 
استقرار فرماهنای چند گا�ه دولت خلقی یا پرولتاری را ایجاد و در حببوحه این فعل و ا�فعاالت هزاران  �فر را 

ز�داهنا و جوخه های اعدام گردا�ید�د که خوشبختا�ه جناب اکادمیسین پنجشیری با افتخار میتوا�ند راهی 
مهیشه اذعان بدار�د که جناب شان در این بازیها  شرکت �داشته ا�د ، اما جمبور بود�د تا در پلینوم ها و 

م حتی باالی بلند پایه ترین اعضای کا�فراسهای حزبی از فیصله های حزب پشتیبا�ی منایند در غیر آن  رژیم حاک
خود �یز رحم �داشت که ما شاهد از بین بردن اعضای بلند پایه حزب در خمالفت با پایه های حاکم حزب گاه 
گاهی که شکل کودتا های دون حزبی را داشت بودیم که جناب اکادمیسین با تدبر و ژرفای ا�دیشه های 

   داد�د ، حتی در شب کشته شدن  حفیظ ا امین؟سیاسی شان خود را از این هتلکه ها جنات
در آن وقت رو�د دولت سازی بر مبنای دولت خلق بود که از ایدیالوژی به اصطالح  طبقه کار گر  چاشنی می 

  .گرفت 
 اما امروز این �ظام سازی و دولت سازی و تشکیالت  موقت و اساسی آن از آدرس دیگری و از آبشخوری 

  .چشمه دارد که بنام اقتصاد بازار یا سیستم اقتصادی سرمایه داری میباشددیگری چاشنی و سر 
مهان طور که ما افراطی در راه ا�قالب  سوسیالیستی پیش رفتیم و حتی خود را تا سرحد تسلیم به سیستم مورد 

 زیرا در .هجوم قرار دادیم امروز �یز در قطب خمالف آن مهان بازی سی سال پیش بیک ادرس جدید جریان دارد 



رژیم بازار  توافقات و مقرراتی که باعث گشایش بازار شود ر�گ و رو�ق دارد و این بازار هرگز پروای این را 
بلکه به این می ا�دیشد که / �دارد که کی ترتیب ز�دگی میکند �عمات فر فرآورده های مادی به که میرسد

د شده در خط  منفعت بازار به سهل ترین و زودترین و چطور امکان دارد فراآورده های تولیدی و �عمات مادی تولی
به کمصرف ترین حنوه  بفروش برسد تا بازار از آن بتوا�د منفعت جاگیر و مهجا گیر بر بنیاد تناسبات عرضه 

لذا در قا�ون بازار مهان تشکیالتی معترب است که از �ظامهای رشد سرمایه دفاع مناید که . و تقاضا داشته باشد 
 را بد بینا�ه �بینیم میتوا�د در مسیز تغیر سرمایه و تبدیل آن به امتعه یک تعداد مردمان بیکار را از روستا اگر آن

ها در مزکز صنعتی و بازار جلب کنند واما چیزی که هنایتًا مایه دلگرمی است این سیستم بازار از پشتیبا�ی  
هرگز ما�ند حکومات کمو�ستی و یا دولت های متام شبکه های سرمایه در متام کشور ها بر خوردار است و 

پادشاهی که مربوط و منوط به یک منطقه میباشد  در معرض فروپاشی و سقوط برابر منیشود زیرا �ظام بازار در 
متام جهان یک  زجنیر هبم پیوسته  اقتصادی را ایجاد کرده ا�د که سیر سرمایه را در هر کجایی که باشد پشتیبا�ی و 

ما مثال برجسته . ه و اگر در �قطه ای  ضعف احساس شود از �قطه دیگر آ�را جربان میکنندتداوم خبشید
مهچنا�یکه �ور حممد ترکی بنیان گذار . آن را در حکومت موجوده آقای  حامد کرزی در لفغا�ستان می بینیم 

اقتصاد بازار در حکومت  کمو�ستی در افغا�ستان بود هبمان شباهت آقای کرزی بنیان گزار سیستم و �ظام 
کشور میباشد که با  توسیح قا�ون اساسی جدید کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر گردید و 

 وی را یاری رسا�ید�د و باوجودیکه 88ما دیدیم که سیستم های هبم پیچیده بازار چطور توا�ست در ا�تخاباتت 
لیوهنا دالر را صرف �ظام  تبلیغاتی کمپاین ا�تخاباتی او ده هزار و یا زیادع تر و کمرت دالر از آن �داشت چطور م

کرد�د که این موضوع را آقای وحید عمر و آقای مرستیال بار ها در کا�فرا�س های مطبوعاتی خویش ابراز 
در ساحه بین املللی �یز دیدیم که امریکا اولین کشور سرمایه داری در جهان دولت آینده او را برمسیت . داشتند

  . و مهچنان ا�گلستان و سایر کشور ها �ظیر جایان ، و غیرهشناخت 



حال وطن ما و مردم ما در دار و گیر �ظام بازار  بند هستند و �باید این حقیقت را فراموش کرد که در کشور ما 
بازار  افغا�ستان . قوی ترین  سیستک های ا�تقال پول ، امکا�ات مالی و خدماتی مربوط بازار وجود دارد 

جودیکه یک بازار استهالکی هست از قوی ترین بازاز های جهان حمیوب میشود که توا�سته است به صد ها باو
  . هزار تن مواد خوراکه و ضروریات عصری را در خود جاه داده و به وجه احسن آن را بفروش برسا�د

 پنجم امروز ما از قوی ترین و در افغا�ستان باوجود �داشنت راه آهن و دور بودن از حبر و داشنت  جاده های درجه
عصری ترین �ظام ترا�سپورتی با کیفت عالی در چوکات تشبثات خصوصی برخوردار هستیم از بنادر حیرتان و 
شیر خان در مشال و از بنادر شرقی کشور روزا�ه به دها هزار کامیون حامل کاال  �فت ، مواد ارتزاقی و 

در مهۀ این شئون ها کار گران و تکنیشن های ماهر . میگرددساختما�ی به کشور وارد و از کشور  خارج 
  .  فیصد آن افغاهنا هستند95بکار گماریه میشو�د که حدودًا

آ�طوریکه در کتاهبای کمو�ستی از وفور کار و کاال به باز ما�ده ها  وعده داده شده است در این سیستم �یز برای هر 
این شغل ها که تعداد آن به صد ها هزار .  مرتتب شده است کس بقدر امکا�ات پولی و سرمایه اش د�یایی 

میرسد  مهه روزه دز بین جوامع شهری و کشاوزری ز�ده ا�د که با  وشنی روز و تاریکی شب هر گز وقفه 
در کشور ما کار از یدک کشیدن یک کراچی دستی  گرفته تا به گردا�ندگی بزرگرتین شرکت . �دارد 

ارتی فعال میباشند و هر کس بقدر  سرمایه و کارش مزد می گیرد و بازار ها و گروپهای شرکت های جت
هرگز بکسی منیگوید که تو در فالن حزب یا فالن احتادیه �یستی لذا به تو اعتماد منیشود و اینکار بتو داده 

ر کارش مهینکه کسی توا�ایی بازار را یافت در آن ذیسهم  میگردد و کار را آغاز میکند  وقتی د. منیشود 
. شگوفایی پیش بیاید سرمایه های دیگر �یز با او مهیاری میکنند و زمینه رشد اهداف او را باال میرب�د 

اگر در مسئله ای شکست خبورد و سرمایه اش از دسا برود دیگر کسی بسراغش منی اید و سرمایه اش که 



ت  خاستگاه �ظام موج دومی چنین اس. در معرض تباهی است با خا�ه و دستگاهش طعمه لیالم می شود 
  . سرمایه داری در کشور ما و در هر کشور دیگر

حدود سه .   لذا چیزی که مردم متوقع هستند �باید �ظام پر قدرت ایچنینی را به هبا�ه های بی مایه از بین بربیم 
ا استفاده از ضد سال از ا�قالب صنعتی در کشور های اروپایی میگذرد اروپا توا�ستند به تائید مهدگر و ب

�ظامهای حسابشده در فن آوری و اطالعات مربوط به آن به پایه کمال برسند و ما دیدیم که در �وسا�ات ئ حبرا�ات 
امروز ختارت حتی به ا�دازه �صف هنار هر کشوری . بزرگ جها�ی  باز این مشکل را متام کشور ها بدوش کشید  

 ما دست بدست هم بدهیم و مهه بیماریهای روا�ی و حمیطی که در حالت پیشرقت و توا�ا  شدن است چه هبرت که
ساختماهنای �ظام �اقص خود را قوی و توامنند بسازیم . ما را هر آن در خود مشغول می سازد از خود دور سازیم 

ه بیش از تا در جامعه ما فقر از بین برود و قتی  فقر را ریشۀ کن کردیم میتوا�یم  �ادا�ی بی سوادی جنگ و �فرت را ک
ما صرف با توامنندی و شکسنت فقر عمومی میتوا�یم متام ا�گیزه های . قرهنا باالی ما حاکم هستند  از بین بربیم

و این کار با . �فرت زا را از بین برده و  ملت یکپارچه را که دارای هویت قوی مستحکم و پر �فوذ است بسازیم
  !ا مشحون به این ارمان گردد ، آرمان یک ملت بودنشعارو گفتار  میسر شده منیتوا�د باید کردار م

  
   ضرورت ترمیم قا�ون اساسی

  
قا�ون اساسی کشور باوجودیکه در یک برهه زمامنند و تاریخی به ترتیبی تدوین گردید که امکان برهم خوردن  

ن میشود حماسبه آن جملس بزرگ بسیار حمتمل بود باوجود آن قا�ون اساسی کشور از مجله قوا�ینی است که روی آ
کرد  البته  اینکه آقای پنجشیری  خواهان  ترمیم آن هستند حرف درستی  هست چرا که ا�ساهنا هر روز بطرف 
مجا ل و کمال پیش میرو�د امکان دارد گذارشات چند سال اخیربعد از قا�ون اساسی خمصوصًا خال های که 



نگ است این احساس و این ضرورت مربهن است که در آن وجود دارد  یا بعضی موضوعاتی که در �زد قا�ون گ
  .باید در یک فرصت مناسب این قا�ون اساسی کامل گردد تا جوابگوی   خواستهای  متام اقشار باشد

  
   قا�ون احزاب سیاسیبه ترمیم ضرورت دارد

قسمیکه تاریخچه احزاب سیاسی در کشور مالحظه میگردد جوامع افغا�ستان اعم از روشنفکر و غیر 
وشنفکر در مورد کار آیی احزاب سیاسی �قطه روشنی را منی بینند از گذشته مهین احاب با ترفند های ر

جا�کاه باعث ختریب این کشور و قتل عام  آهنا و ا�داخنت آهنا بدام بیگا�گان گردیده است و بعد از یازده 
رت  در مسایل سیاسی ر�گینی سپتمرب  که بیشرت از پنجاه حزب سیاسی ذر ذفاتر رمسی ثبت کردیده است کم

با وجو آن داشنت قا�ون  احزاب ، قوا�ینیکه حقوق شهر و�دی و حقوق مد�ی را تثبیت میدارد ، با . داشته ا�د 
قوا�ین کار و حقوق کار گران ، حقوق ز�ان  و تساوی آهنا با سایرهناد های مد�ی از اولیت های جامعه مد�ی 

  .متامی آهنا محایت مینمایداست که قا�ون اساسی افغا�ستان از 
  

  جنگ ساالر
  

آ�چه واقعیت است . شعاری است که بار اول از زبان رئیس مجهور کرزی از پشت تریبیوهنای رمسی شندیه شد 
  از این واژه دو تعریف را میتوان  تداعی کرد

،متامیت این واژه به کسا�ی اطالق میگردد که در راه بدست آوردن آبرو ، شرف ، حیثیت : جماهدین  .1
ارشی و �وامیس دینی و ملی خود از جان و تن گذشته باشند و در مقابل دمشنان خاک و وطن سخت 

 .کوشی کرده و فریضه دینی و وجیبه وطنی خود را امتام حجت کرده باشد



واژه جنگ ساالر به کسا�ی اطالق میگردد که بعد از منتفی شدن امر جهاد  سالح خودش را کنار  .2
زشهای ماده اول به قاچاق ، رهز�ی و کار های خالف قا�ون بی اعتبار و سست ساخنت �گذاشته بضد ار

پایه های دولتی از طریق استعمال قوا و تسلیحات ، کار برد ترور و افگند دهشت از طریق  پیش مرگی 
از بین بردن و محله های ا�تهاری ، بثمر رسا�دن فعالیتهای دمشنان افغا�ستان خباطر بی اعتبار ساخنت و یا هم 

ارزشهای  سیاسی ف مادی و  معنوی ، حتریک مردم برای بی ثبات سازی کشور، این واژه صرفًا به این 
گروه های که در فوق از آن �ام برده شد کاربرد داشته و این واژه اگر هم  به جماهدین  افغا�ستان �سبت 

الم و �ه مبردم افغا�ستان ا�د که به اسالم  کدام داده شود باید گفت که این پرداخته  �ه به جماهدین و �ه به اس
ربطی �داشته بلکه جزئی مهدست کسا�ی  هستند که این واژه را به غلط یا ما�ند آقای دستگیر 

 .پنجشیری به کژ فهمی استعمال میکنند 

 
  غیر �ظامی شدن و غیر وابستگی افغا�ستان

  
ست خارجی افغا�ستان را تعین کرده و هیچ کس این چیزیست که در قا�ون اساسی افغا�ستان خط مشی سیا

حق خنواهد داشت بر  خالف قا�ون  اساسی کشور از  �زد خود توجیه مناید صرف آراء و افکار قاطبه مردم 
میتوا�ند آهنم در چوکات قا�ون اساسی کدام گزینه دیگری را در این مورد بیاورد لذا حبث روی این موضوع 

  .منتفی میباشد
  

  سئله مرزی افغا�ستان با پاکستانحل سیاسی م
  



از یکصد سال این موضوعات  خلق شده است و بعد از تشکیل دولت پاکستان این مسئله بین افغا�ستان و 
) به اصطالح باالی حلاف مال �صر الدین است( پاکستان داغ  شد و قریبًا �یم قرن میشود که متام کشیده گی ها 

ا شکستیم میتوا�یم  این مسئله را با دولت پاکستان از طریق یک معاهده زما�یکه ما قوی شدیم و خطوط فقر ر
صلح دائمی حل و به منازعه موجود خامته بدهیم ، در غیر آن در شرایط موجود متام حرف ها ی ما روی شعار 

  .باقی خواهد ما�د و هر عمل بالقوه ما خصومت تازه ای را ایجاد میکند
  

  رضیدر مورد علفچر ها و ادعاهای ا
  

این موضوع به فرامین گذشته شاهان افغان که . قسمیکه جناب اکادمیسن دستگیر پنجشیری فرموده ا�د
صرف قا�ون اساسی . مهۀ آ�را دولت �ور حممد ترکی لغو قرار داده بود با فرمان  ترکی مهه به تاریخ پیوسته است 

این معضله را برای مهیش حل و فصل منایند افغا�ستان و قوا�ین کادرسرت و کارتوگرافی و جیو دیزی میتوا�د 
. مشروط بر اینکه  آ�قدر امنیت در ساحه بوجود بیاید که  کار شناسان و و سایل بتوا�ند بدون دغدغه کار کنند

  .مهکاری مردم و دلسوزی دولت ضروری است 
  

  توزیع تذکره و موضوع مهاجرین
  

رتده و مکمل توزیع گردد تا مردم افغا�ستان  و ضرورت مربم است که باید تذکره احوال �فوس بصورت گس
ایکاش �وشته  آقای پنجشیری را مسئولین دولت در این  رشته خوا�ده باشند و . مناطق آن  تفکیک شده بتوا�د

  .اینکار را زود تر اجنام دهند ماکه گفتیم اما کسی عملی �کرد



 متحد قدمهای ثابتی �ربداشته ا�د و دلیل عمده �ا در مورد مهاجرین افغا�ستان هم  دولت و هم کمیشنری عالی ملل
آن . کامی این بر�امه و اسکان جمدد آهنا �بود امکا�ات وافر مالی و عدم امکا�ات کار و شغل به مهاجرین میباشد 

عده از مهاجرینی که بوطن بر گشتند از تب بیکاری و پریشاحنالی ومعتاد بودن به مواد خمدر ر�ج میرب�د 
اپس به ایران و پاکستان رفته ا�د که  عواقب �ا مطلوب آن را جناب اکادمیسن تشریح کرده ا�د که جبا وبعضی ها و

اگر دولت به مسئله اسکان و اشغال جماهدین �پردازد ما ملیو�ه علیل و بیمار میداشته باشیم که �یمی .میباشد
  ا خنواهد شداز پیکر  کشور را جمروح  ساخته است و در اینده این درد هر گز مداو

  
  مسئله کوچیان

  
جناب اکادمیسن موضوع کوچی ها را بشکل درست آن تأکید کرده ا�د اینها �یز ابنای مهین وطن بوده و حق دار�د 

. از آب و خاک  این وطن استفاده  درست کرده بتوا�ند و فرز�دان شان از تعلیم و �عمت صحت هبره مند باشند 
شت فیصدی رشد مجعیت کوچیان به ایجاد  شهرکهای که دارای امکا�ات دولت مکلفیت دارد  با در �ظر دا

وسیع باشد برای شان ایجاد کند تا حل معمای کوچی ها بصورت دائمی در بر�امه های توسعوی دولت در هر 
  .سال گنجا�یده شود 

  
  

  
  
  
 



 �قدی بر �وشته لینا روز به
 

  
  

شه صدای امریکا که حاال بنام صدای آشنا برای افغا�ستان �وشته با�و لینا روز به را که من او را از عقب شی
�شرات دارد ، در سایت خاوران خوا�دم ؛ اینطور فکر میکنم که این با�و قبال �یز با این مسایل کلنجار بوده است و 
ته اکنون میخواهد خودش را از آن خممصه تربئه کند و �وشته متعرضا�ه و مدافعا�ه شان از مهین جو حکایت داش

 در که روشن است که چرا  اینکه او در افکار خود از مسلملنان چه ذهنیتی دارد به آن کاری �دارم. است 
و  و آ�را معقول میدا�د هیچ پدیده ای قادر خنواهد بود که او راکرده ا�د درک  خوب خودیحمدوده  حمسوسات  ذهن
که او خود در باطن خود یک سیر جدیدی را  تداعیات مغزی خارج سازد الی این �وع از هر مسلمان دیگر را

می یابند که در اسالم جوینده حقیقت یابنده حس کند وبه قول معروف یک تولیدی �وی را بیابد که معموًال 
  .میگردد

 عرض میکنم که در اینجا دو مسئله اصلیت دارد یکی اینکه ا�سان خدا را میشناسد هم عقیده شدهبه با�و حمرتم 
آ�که خدا را می شناسد هم دارای دو وجه میباشد اول اینکه توسط عینیات و .  را منی شناسد و دو اینکه خدا

حمسوسات  وجود خداو�د را درک میکند که آهنم گذری و اعتباری میباشد دوم  شناخت خدا از روی علم 
رد  با صد ها دالیل یم طبیعی وجود داظسوساتی که در آن با یک قا�ومنندی عحمکائنات و َأاست که ا�سان به منش

 دیگر هم خدا شناسی از طریق دایره  �قلیات است که مربوط به ادیان و پر�سیب ها  دود ونخدا را می شناس
مثال ما مسلما�ان این را  پذیرفته ایم که قرآن کالم اهلی است و به آن با قبول منودن .  میگردد نو اسناد آن دی

حال هر کس که در دایره اسالم قرار میگیرد  الزامًا . مان آورده ایم چندین اصل دیگر  با ژرفای قلب خود ای



برایش حتمی  است که در برابر �ظاماتی که قرآن وی را به آن التزام مینماید پیرو باشد اگر مسلما�ی بقدر یک 
  .آیت هم از  حقیقت اسالم استنکاف مناید  از دایره اسالم  خارج میگردد

صًا دین اسالم که حبث ما باالی آن است ضرورت است تا کتاب آ�را خوا�د و به آن برای شناخت هر دینی خمصو
پی برد ؛ مهچنان ضرورت است تا تاریخ و منشاء این دین را جتسس منود و دریافت که کدام عوامل باعث شد تا 

فکر کرده ه عربستان آجنا که مردمان از چوکات پرستش بت های خود ساخته فراتر ردین اسالم از شبه جزی
سبی را بلد �بود�د چه جرقۀ باعث گردید که تعالیم دین اسالم  که ک باال تر  منیتوا�ستند و از رمه داری و شبا�ی

 از مراکش تا ا�دو�یزی  متام ا�را در یک قرن اول �یمی از کره خاکی و در قرن دوم که برخواستیاز بین آ�چنان مردما�
 فکر کرده  ا�د که اینهمه سرزمین های وسیع که آئین اسالم را پذیرفتند از حتمًا  با�وی حمرتمالبد. د در�وردیو بالی 

 این چگو�ه  آ�ا�یکه آن را زور مششیر اسالم میدا�ند به آهنا میگویم، .فتح �شده استشیرطریق زور و مش
 و منابع اصیل البد کسا�یکه تاریخ اسالم را از مراجع. مششیری بوده است که شرق و غرب را در �وردیده است 

اسالمی خوا�ده باشند علت شگوفایی اسالم را می فهمند که �ه از طریق مششیر بلکه از ابشخوری دیگری 
  . آب خورده است

حال آمدیم در مورد سایر ادیان ؛ هر دینی ولو که هر قدر عاری از معنویت و صالح باشد باز هم خباطر الزام 
تی �اگه های هندی را که قبل از مهاجرت اریایی ها به سرزمین های ا�ساهنا بطرف کمال گام بر میدارد  ، ح

 وجود داشته است که  معنوی هم یک پیام و یک اصالتاهندوستان مصروف مار پرستی بوده ا�د در دین  آهن
 �یز   و برمهنانباعث ز�ده �گهداشنت  �اگن های آن سرزمین حتی بعد از استیالی آریایی ها در هند مشالی

  .�دبوده ا
که بعد از را یک کمی بسط بدهم و توجه شان را به این �قطه معطوف بدارم  خامن روزبه  میخواهم ارمان حال

 دوم که جهان غرب را آشفته و سراسیمه ساخته �ظیر دو برخورد جها�ی را  شکست ا�قالب  صنعتی یا موج



قریب یک قرن آروپا و �یمی از آسیا را متوجه هستیم یکی برخورد جهان سوسیالزم که از طریق رهربی �اقص خود 
  داریدو جهان سرمایه. مشحون افکاری ساخت که حقیقت آ�را جز در کتاهبا در جایی دیگر منیتوان یافت 

طرف د�یا را در حیطه خود داشته و ا�ساهنا و نکه د�باله مهان ا�قالب صنعتی ایست که از قرن هجدهم به ای
ر شرق و مشال و جنوب  به دو قطب غنی و �ادار تقسیم و حد بندی کرده جوامع بشری را چه در غرب و چه د

  .است 
�ا آرامی ها و کار های خالفی که در کشور های جهان سومی منجمله کشور های اسالمی خمصوصًا عراق و 

 �اشی از  که میباشدیافغا�ستان از آدرس مسلما�ان صورت گرفته است دارای منشاء و �قطه آغاز و عطف
 و از پنجصد  کشور های اسیاییاراده مهان کشور های امپریالیستی است که از سه صد سال به اینطرفطرز 

ا�سو بعد از تاراج امریکائیان بومی توسط اروپائیان به آدرس کلیسای مسیح اجنام داد�د که هنوز هم  بدسال به 
یلی با گذشت قرهنا می خون سرخ پوستان  بیگناه  در آهبای کناره های دریای کارائب و سواحل ش

  .جوشد
زما�یکه ماشین ها در کشور های  غربی با از دست دادن هندوستان بزرگ سیادت  خود را از رهگذر هتیه 
مواد خام از دست داد و زما�یکه  د�یا فهمید بزرگرتین میداهنای �فتی در کشور های شرق وسط وجو دارد 

ناطق را یا مستقیم و یا غیر مستقیم  زیر سلطه خود داشته کوشید به هر ترفندی که امکان داشته باشد آن م
  .باشند

 پرداختند و بعد از ختم جنگ جها�ی دوم با  ی اسرائیل در بین  شهر های فلسطینی بنام مهان بود که به ایجاد کشور
سایر کشور ها بر ا بقی  یهودیان را �یز خباطر استقرار اسرائیل از اروپا و مپردایش افسا�ه هالوکاست خواستند تا 

 به کتاخبا�ه رایگان مبرای معلومات مزید به کتاب از پاکستان تا قدس اثر خود (ه به اسرائیل ا�تقال منایندچید
موضوع افغا�ستان هم دو منشه دارد که یکی خوابا�دن جنگ سرد و سقوط  احتاد ) . دوسایت اریایی مراجعه ش



 قزاقستان و ماورای خزر از – ترکمنستان –میداهنای �فتی باکو ط افغاهنا و دوم استیالی سشوروی بزرگ به تو
طالبان را که شبه �ظامیان پاکستا�ی بود�د لباس افغا�ی و . طریق پروژه های افغان یو�یکال و بریداس و  غیره

ی مسلما�ی پوشا�د�د و حتی در یک مرحله متام کشور ما را به آهنا منقاد ساختند وقتی جو برای دست ا�در کار
 مستقیمًا به هبا�ه یازده سپتمرب  با حرکات دراماتیک بیرون را�د�د و خود�یزمستقیم امریکا مساعد شد اهنا را

مهچنان است  در  .  زیرا مهه می فهمنداردد شد�د که ماهیت و کیفیات آن به تشریح حاجت � صحنهداخل
  عراق ؛ 
؛  شان باشد خوداق از آنرخواست تا میداهنای �فتی  عیم �ظامی قرار داد و اجم و جتاوزعراق را مورد هت امریکا 

د و حاال هر �ند از بین برداشت یک کشور آرام و با �ظم و �ظام مند را که مردم در آن با صلح ز�دگی به اینرتتیب
افغا�ستان در آجنا �یز �ا آرامی و بی قاعدگی که حمصول فعل ما�ند روز در آن مهچون �ا آرامی های گسرتده 

. وز  قماش �وی میبافتند رفعاالت امریکا و در جمموع ته ما�ده های جهان  صنعتی سرمایه داری است  هر و ا�
طرفه اینکه جهان خود آبسنت یک موج سومی است این موج شاید که دستان غاصبین را از متام د�یا کوتاه کند ؛ در 

طئه شاید عمودًا و افقًا حمکوم به فنا و �ابودی غیر آن جهان با این مدیریت �ا کارآ و اغشته بفساد و توطئه و خت
  .شود

  ادمکشان و اوباشان از �شا�ی اسالم پوشا�یده  تنلذا به خامن روز به این را اشارتًامیگویم که این لباسی  که به
 هیچنوع  عمل و افعال شان کهی شان میباشد کامیابغربیها تا حد  کار ها و پالن های سیاسی با تبا�ی ا�د 
  .رتباطی با مسلمان �دارد ا

  .اینکه خامن روز به بی حرمتی را در ساحت هر دینی �ا روا میدا�ند �یز قابل حتسین است 
ق باحتاد مسلما�ان �ه تنها در مواردیکه به مقدسات و ساحت دین پاک شان اها�ت �ی شود گل میکند بلکه مطا

زما�ی از ز�دگی خود جلو مفاسد را بگیرد و به به موازین قرآن هر مسلمان مکلفیت دارد تا در برهه های 



بی عدالتی تسلیم و در مقابل آن مرعوب �شود این دستور قرآن است  ور�ه که منیخواهد آزاد و بدون دغدغه و �ظر 
و ال قید مبا�د، ولی شرافت ا�سا�ی در چوکات قوا�ین و �ظامات داشت به �وامیس طبیعی و اجتماعی آزاد 

د در ساحت مقدس اسالم نمهین آزادیهای جلام گسیخته ای که میخواه. را منی پذیردعقیدتی  هر گزاین 
 هر گز منیگذارد که کار های  و اسالم با جهان بینی خود از آن سخت بیزار و در تضاد استکهداخل شود 

ر این پس به خامن روز به میگویم که اسالم مهیشه د.. خالف اسالم و اخالق در جوامع اسالمی رواج بیابد
به هر کسی وارد حساس است و هرگز مساحمه را در مورد بی دینی و بد دینی منی پذیرد حاال اگر م

آراءوافکار و ا�دیشه های اسالمی مطابق به جهان بینی اسالمی  عقیده مند باشند من ایشان را ملزم به مراعات 
 را ملزم به این گروهن حمسوسات باشند من آن میدامن و اگر از این دایره فاصله داشته باشند و بی باور در ای

  .رهایت آن منیدامن زیرا اسالم تا زما�ی مسلمان را الزام به مسایل تقوی دینی میکند که آن شخص مسلمان باشد
 ، زیرا مروت مردود میدامن مسلما�ان  افغا�ستان افغا�ستان را از آن عاری میدا�د کژ ا�دیشان در مورد مواساتی که 

هر گز در جامعه مسلمان مسلما�ی  از . را صرف در دایره اسالمی میتوان سراغ کرد و مهدردی 
 که رکنی از ارکان گرسنگی هبالکت منی رسد زیرا در �ظام اسالم قوا�ین سختی در امورد اجرای زکات

 از طرف دولتمندان به مستمندان  با قاطعیت خود و جود دارد و هر گز این �ظام اساسی اسالم است
گذارد که مستمندی در دایره اسالم  گرسنه مبا�د حتی حقوق مهسایگان را مهسان با حقوق خا�واده منی

و البته عذر در بد مسلما�ی یک عده از مردما�ی است که کار خود شان است و به اسالم  . بیان منوده است
افذه به آن رسیدگی و جرمی هم که مشود میشود جرمهای شخصی است که در پرتو قوا�ین �. ارتباط �دارد

  .می شود
از اینکه خامن در پراگراف دیگر از مزیت های دین اسالم و بزرگواری پیامرب اشرف ما در مورد  حتی برده 

  .ها �ام برده آن قابل متجید  میباشد که واقعًا در جامعه امریکا کمرت کسی به آن می پردازد



ان میسازد زیرا در ویپدر مورد صداقت پرتوان و  �یز مهچنان صداقت خامن روز به به یک مسلمان صادق ما را
د  اولین رکن قبول و یا رد مسلما�ی صداقت است که ایمان را جال و �اسالم ا�طور که خود ازعان داشته ا

  .روشنایی می خبشد
م واقعًا من قبال در قسمت باالیی این �وشته ام  از قرآن یگا�ه سندی که مسلما�ی ما را ظاهر میسازد پرداخته ا

هر کسی که قرآن را میخوا�د مطابق به منظومه  و داشته های دماغی خود از آن می توا�د برداشت  و توشه یی 
و هر زما�ی و در هر مرتبه تکرار قرآن پیام تازه ای به مسلمان می خبشد که باعث روشنی جها�ش . داشته باشد  

ابیست که تالیف �شده است و در بین آن  تغیر و دگر قرآن هیچ وقت کهنه منیشود و قرآن یگا�ه کت. میشود 
سیر ا�دیشه ( بنامیمن به دفاع از قرآن و ا�دیشه کلیه ادیان و سیر متد�ی و اعتقادی آن کتاب. گو�ی راه �دارد 

�وشته ام که در آرشیف کتبهای رایگان سایت آریایی  ا�تشار و حمفوظ و قابل ) خدا شناسی در ادوار تاریخ
  .ستاستفاده ا

یک موضوع دیگر را به ارتباط اراء و افکار خامن روز به بعرض میرسامن که اسالم دارای چند بعد عقیدتی 
است که من در باال از آن یاد کردم و یکی از این بعد ها در �ظام عقیدتی اسالم مهان بعد معنوی  و عرفا�ی آن است 

ا با تعشق می پذیرد و وقتی مسلما�ی در این مرحله در این بعد است که ا�سان بچیزی که عقیده بسته است آ�ر
قراربگیرد که مهه حمسوسات و ملحوظات خود را دال به  �زدیکی خبداو�د با تعشق بپذیرد  به قا�ون ، داروغه و 

ه ا�سان عارف مهه مسایل را که ورای حمسوسات ظیرا هر حلزامر به معروف و هنی از پلیدی ها ضرورت �دارد 
  .  باشد با جوارح و زره زره وجود خود میدا�د و میبیند و میشناسدجهان مادی می
سته تلویحًا این ر موال�ا جالل الدین حممد خداو�دگار بلخ آن عارف وا، در قصه موسی و شبان مهچنان است 

 از ای این جهان را دوررحبق که به جرقه ای �یاز داشت تا ومرد شبان تان را برای برا�گیخنت و �زدیکی آن سدا
یی   که جهان عینی وی را میساخت به آتشگنه وملزماتشیر  و ماست و جرعات و فرش و پاپوش و خا�ه



به حق را   اوضرورت داشت تا مهۀ چیز های حمسوسش را در مقابل چشما�ش بسوزا�د و از مرحله عین الیقین
 دست یافت، چنا�چه وقتی وی د که توسط موسی به آنا� در عرفان اسالمی است برسهالیقین که عالیرتین مرحل

وزپشیما�ی تو جامن سوختی   -ای موسی دهامن دوختی: با ابراز حقایق که موسی به او فهما�دبود گفت
و زما�یکه بایست موسی من حیث یک پیغامرب حمصله کار خود را در یافت  میکرد به او امر شد تا آن مرد شبان را 

 من کنون در خون –گفت ای موسی از ان بگذشته ام : فت گآن مرددریابد و زما�یکه وی را دریافت و
دل آغشته ام  و بقیه داشتان که مدارج عروج سالکان ا را در راهی که حبقیقت مطلق پیوستگی می یابد شرح 

  .منوده است
 و مطلب من از این �قد این است که باید به بی دینان و الدینان بگویم که این راه حق است اگر مسلمان باشند

وجود داشته باشد ) دی ان آ( شان یعنی ی وجودزرۀ از روشنی ایمان در مدار های که کوچکرتین اجزای حیات
خدا را می پذیرد در غیر آن اگر صد کتاب از پاسکال و غزالی و بوحنیفه برایشان خوا�د شود بی فایده است 

 آثار غرب استفاده میکنند تا کدام سرحد از و من بد خبتا�ه می بینم  آن عده از مسلما�ا�ی که از ایدیالوژی و
در این زما�یکه ساینس و تکنالوژی با سیر بی وقفه خود هزاران . حقیقت دور و در گمراهی قرار دار�د

 مکگره �ا کشوده از تاریکی های �ظام حیات را می کشاید و روشن میسازد و روز تا روز در ادامه این سیر بک
 به بیراهه و گم کرده میگرد�د شرم از مسلما�ی که راه خود را از جاده �ورکشفیات ریاضی و فزیکی �ایل

 . سالم بادپر توش و توان چو با�وان مهو به . تباهی تغیر جهت دهد 

  
 

  



  
 سخن درست و �ا درست

 
 

 رست ودراین روز ها از وقتیکه ما شاا وطن داران ما با کلمات غربی آشنایی هبم رسا�یده ا�د دیده میشود که  د
  قرهنا ، بلکه صد ها سال به اینطرف از �ا درست در پی ختریب و ویرا�ی  خا�ه های هستند که ما درست در آنیا
  . درآن ادامه داده ایم  ز�دگی به

 ااینها که ما از آهنا حرف میز�یم کسا�ی ا�د که به هیچ چیز بایستگی �دار�د و در هیج راهی �یستند ، و تنه
گی می شناسند ، پیروی از هوا و هوسهای خود شان است، و آ�ان در حالی که سخت  که در ز�د راچیزی

در گمراهی روان ا�د ،با داشنت مغز های تاریک و ا�دیشه  های  کوتاهی که دار�د خود را از مهه فهمیده و بر تر 
  .میشمار�د

 واالتر و بر تر می مشارید و با واتی که خود شان را از مههذاز چندی پیش اشارتی داشتم  واضح با یکی از این 
 و خته ا�د ؛دیدی هنایت تاریک و ا�دیشه �ادرست به کار شکنی بر خاسته  و در اینجا و آجنا به سخنا�ی می پردا

م و از مهاجنا به سخن آغازیم و یکی از گفته های شان را که بسیار  یمن میخواهم از آ�ان گفتگو کن
ست �یست که ما در راین د: که از مجله یکی سر برون می اورد و میگوید کاربرد  و استعمال پیدا کرده است 

این مرحله از زمان  عقب گپ های کهنه ای از قبیل  جا�ب داری از قوم و تبار و منطقه و زبان و دین  بپردازیم که 
یاد های چندین صد نبمهۀ این حرفها ما را به بیراهه میربد و کلندی �یز بدست ما میدهند تا مهۀ این دیواره ها و 



اهنا مبا میگویند کوشش های مشا تا آجنا که خراب میکند . ساله و حتی هزار ساله را  �ابود و ویران سازیم 
  . امروز منیشود �ام دین برد زیرابسیار خوب است ولی درست کردن را به دا�شها وا گزارید،

 ا�د  و بدینسان مبا ارمغان می گردا�ند از اینها مجله های است که این اقوام از زبان مهدگر شان گرفته
در کالسهای (مهین مجله پیداست که آ�ان از ابراز سخن �یکو دور ا�د و مهچون بیشرتی از درس خوا�دگان 

  .مغز های شان پر از مجله های پا در هوای �ا آگاها�ه میباشد) قرن بیست و یکمی غرب
ا چه میگوییم و چه میکنیم  و به چه می  ا�دیشیم و به چه میکوشیم  آهنا از دین �فهمیده ا�د و هیچ منیدا�ند که م

ا�ان راستی را ما�ند خا�ه های کهنی . آهنا وقتی سخن میگویند راستیرا بر میکنند ومهه چیز را ویران میکنند 
 سازید ولی آهنا مبا هنیب می ز�ند که بکوبید و ویران. می پندار�د  که آرزو دار�د آ�را توسط ما ویران ساز�د 

در مهین جاست که ما .  که ما آ�را از روی �قشه بسازیم و میگویندد نکنمی موکول ودساخنت دوباره آ�را خب
میگوییم آهنا از کار ما آگاه منیباشند و در مهینجاست که میگوییم آهنا حقیقت را وارو�ه فهمیده ا�د و یا 

چنا�چه کسی از مهین قماش در سایت . شده استبه آهنا درس حقیقت بطور �اموزون و اشتباه یاد داده 
خاوران در ستون  آرائه �ظریات �وشته بود �باید پیروی  راه  و ا�دیشه های قومی ، تباری ، لسا�ی ، منطقوی و دینی 

یعنی که �باید مسایل دین را در حد و راه ز�دگی بکاربردی بگیریم و از آن ملتمس  شویم  وقتی من به . باشیم
ون بعدی �وشتم که چطور میشود ا�دیشه های دینی را با یک دست اراجیفی که در باال ردیف بسته اید او در ست

او که ا ز دگر ها کمی منطق سرش میشد خود را به این هبا�ه که مقصد او در �ام بردن از . حتلیل و تفسیر کرد 
ن طومار را با او در مهاجنا بستم اما اصل دین مهان مذاهبی است که بین مردم تفرقه ایجاد کرده است  میباشد و ای

سخن در اینجاست که ما در کشور خود چنین کلمات را  یک چند صباحی قبل جتربه کرده بودیم یعنی در آغاز 
 جوا�ان ما و پیروان احزاب سیاسی چپ یکسره از 70 و 60 ده های جنبش های روشنفکری چپ گرا�ه
 طفره رفتند و منکر مهۀ آن  شد�د و خود را یکه راست به ال ادری و الدینی اعتقاد به ادیان  ولو هر دینی که باشد



دیدار ساختند  که �تیجه آن را ما در  ظرف سی سال قبل دیدیم که چه بود و الزم به پدر مقابل اعتقادات دینی 
د ولی آهنا به اصطالح خود شان داشته های ما را به توسط خود مان بدست ختریب پست کرد�.تذکار �یست

ی بساز�د �ه تنها سآ�چه را که به اصطالح خود شان میخواستند در ویرا�ه های کاخ متد�ی ما  استادا�ه و مهند
 اساخته �توا�ستند بلکه کار های را اجنام داد�د که در جریان ساختمان آن قصر های خیالی  هم خود و هم ملیوهن

ریبات کلی حمل زیست ، آوارگی و جلوه های �اقصی از  ، ختهولناکتار های شاز ما را به قتل های فجیع ، ک
  .مهین دست

آهنا کوبید�د و ویران کرد�د و در اخیر هیچ چیزی در مقابل آن بناهای با عظمتی که ختریب کرده بود�د ساخته 
  .د ش�

شیم ، کاش آ�ان اگر از روز اول کار های ما را می فهمید�د و هیچ می فهمید�د که ما چه میکنیم  و به چه می کو
آهنا میدا�ستند که کار ی که ما میکنیم  بیرون گردا�یدن آهنا از گمراهی  و �ادا�ی ها از مغز ها و جا دادن 

 آرزو .و این دو کار با هم توام شناسایی از دین و شناخت دادن از دین . آهنگ صداقت و راستی در آهناست 
ه قصد ختریب کاخهای هی بدور سازیم تا دگر باردن این هر دو  مشا را از گمرارداشتیم تا با بکار ب
  .د ننز�دگی را �کن

به گفته معروف مغز آدمی چون کاسه مسین �یست که آ�را بگیریم  و با شسنت و خاک مالیدن  آ�را از 
 به دیگران دهیم که چیز های در آن بگنجا�ند ، ولی آهنا منیدا�ند که �ا هاگ و آ�،گمراهی پاک کردا�یم 

راهی  ها از مغز ها زما�ی بیرون می رود که آمیغ ها جبای آن بیایند ،  وگر�ه بیرون خنواهد رفت و دا�ی و گم
  ..اگر هم رفت �ادا�ی های دیگری جای آ�را خواهد گرفت 

مشا چنین پندارید که یک دسته از مردم در باره جهان  باور های پدران خود را میدار�د و چنین میدا�ند که جهان 
ن و مهوار و آمساهنا  به روی آن یکی باالی دیگر و چنین ا�گار�د که  میخواهیم آ�ان را از آن زمینیست په



" تاینها راست �یس" یا " �فهمیده ا�د"گمراهی و �ادا�ی  بیرون آوریم ، آیا از چه راه توا�یم؟ آیا با گفنت اینکه 
ه از سخننان ما جز سستی باور ارت و هوآن پندار از مغز های آهنا بیرون خواهد رفت ؟  البد که خنواهد رف

 جبای آن خواهد  رااگر هم یکی آن پندار ها را از دل بیرون کرد ، پندارغلط دیگری. هایشان  خنواهد بود 
  .اشت ذگ

  .ها خنواهد بود) آمیزش و مباشرت (ادن آمیغ دپس بیرون را�دن �ادا�ی از مغز ها جز با یاد
غاز کنیم که ما با ده یا چندین دین دیگر که باطل ا�د در �ربد پردازیم و خواهیم اگر ما در میان مردم این عربده آ

که مهه ا�را یکا یک بر ا�دازیم ، اگر تنها به آن بس کنیم و بگوییم که این دین ها  بی پاست و در مورد آن به 
ست گردد ولی با �کوهش و ریشخند  پردازیم ، �تیجه آن باشد که باور های مردم در مورد دین خودمان س

چنا�چه بعضی اشخاص در بعضی روز�امه ها و �شریات به مهچو اراجیفی پرداخته ا�د و . (مهان حال باز ما�د 
یا واعظی در منرب مسجدی به مهینگو�ه مواعظ پرداخته ا�د که �تایج شوم و مشمئز کننده ای در بین جامعه 

�ی ما میتوا�یم بی پایگی باور های باطل و دین های هرز زما. راجع به باور های اصیل مردم  ایجاد کرده است 
را بر ا�دازیم  که چنا�که از آهنا �کوهش میکنیم  و بی پایگی هر یکی را باز مینماییم ،  معنی راست دین را �یز 

و روشن گردا�یم  و در باره آن آ�چه آمیغ هاست  با دلیل های استوار �شان دهیم که اینها را در دهلا جادهیم 
آهنای را که عقاید باطله و خرافی  ا�د دور ریزیم ، تنها از این راه ما میتوا�یم باور های مردم را بطرف حقیقت 

  ..اصالح گردا�یم
برا�داخنت پندار های باطل و گمراه کننده  از کسی ساخته خواهد بود که آمیغ  ها را جبای آن توا�د گزاشت 

پس کسا�ی که این سخن پوچ را می گویند .ی دیگر ساخته �یست این کار جبز مهین راه از کدام جمر.. 
با . ا تا آجنا که خراب میکند  بسیار خوب است ؛ ولی ساختنش را بدا�ش ها واگزارید کوشش های مش:"که



ا�ند که تا چه مقدار از این زمینه ها دورا�د ، و در شناخت ها تا چه ا�دازه بیگا�ه ساین سخن خود اینها میر
  ا�د ؟

ریخ و جغرافیه است ، ما می اینها دا�ش چه چیزی را میگویند ؟اگر دا�ش تنها ریاضیات ، طبیعیات ، تا
آیا کدام یک از اینها کاری را که ما میکنیم توا�د کرد ؟ کدام یکی آمیغ های ز�دگی را مبردم توا�د : پرسیم 

  آموخت ؟
 آید ، در آن حال سخنا�ی که ما و اگر دا�ش هر آن چیزیست که راست باشد و از روی دلیل بدست

آهنا معنی دا�ش را �یز منی فهمند  و . که توا�د گفت که اینها دا�ش �یست ؟. میگوییم خود دا�ش است 
اگر این . چنین می پندار�د که دا�ش ، آ�ست که از اروپا بیاید و یا آ�را یک استاد به ا�گلیسی بیاموزا�د 

ه بود ، آ�گاه می دیدید که آهنا چه تکاپویی میکنند و  با چه آب و تابی سخنا�ی که ما می گوییم از اروپا آمد
  . و به رخ مردم �یز می کشید�د . آهنا را می پزیرفتند

 یکی جسم و دیگری جان  که هر کدام آن ،وقتی ما میگوییم آدمی در بدن خود دارای دو دستگاه است 
می دارای �یرویی بنام خرد است که داور �یک و بد و داری خصوصیات علحیده میباشد و یا اینکه میگوییم آد

 چه تفاوتی با آ�چه در روا�شناسی گفته آمده اآیا اینها دا�ش �یست ؟ آیا  اینه. شناسنده سود و زیان است 
 باید به عوض �ربد مسایل را به گفتگو در بین هم مطرح کنند که در غرب به آن دیالوگ اا�ساهن. است دارد 

چنان است مه جلو گیری کرده است  راین گقت و گو هاست که چه بسا از �ربد  هامیگویند  و مه
 ما میتوا�یم از طریق گفتگو ها و تبادل افکار و علوم بچیز های غیر قابل شناختی ،در مورد حقیقت دین

ء  و دست یابیم و آن را در ضمیر خود کشف کنیم  که این کشفیات در جمموع باعث شناخت ما از حقایق اشیا
وقتی ما . ا�کشاف ذهنیت  های ما در مقابل مسایلی میگردد که ما را قادر میسازد تا آن را قلبًا پذیرا شویم 

در براره آمسان  و کیفیاتی از این قبیل حبث میکنیم باید مطالعۀ گسرتده ای در زمینه های شناخت از ماهیت  



خبواهیم از طریق آیات قرآ�ی توجیه کنیم ضرورت است تا فضا و اجرام و کواکب آن داشته باشیم و وقتی هم آ�را 
 داشته باشیم که مهین ممارست و اشنایی کاملالتیما علم  لسان  و ملزمات آ�را بفهمیم و به قرآن کتاب خداو�د  اس

در قران  گنجینه های دا�ش معنوی و فزیکی را در سر چشمه های دا�ش و تفکر ما  �ه تنها در مورد آمسان و 
آیا این خود یک جتربه  علمی . د بلکه هزاران راز کشف �شده را مبا  �شان میدهد ا�ت ستارگان می آموزحرک

  �یست ؟
ما میخواستیم در این مفصل  در مورد سحن ثواب و �ا ثواب حرفی داشته باشیم اما این حبث آ�قدر میدان دارد که 

ما در اخیر این حبث  مسایلی را که درفوق به آن . د به آسا�ی منیتوان ازیک کوچه آن به سهولت و تندی عبور کر
  :پرداختیم مجع بندی میکنیم

�باید باور های مردم را مفتضحا�ه زیر سوال برد در آن صورت مردم و حتی خود مان در مورد باور های اصیل خود 
  .شک خواهیم کرد

از صد ها سال به اینطرف استوار کسا�ی که  میخواهند ساختماهنای را که بر منبای آن بنیاد فرهنگی مان 
است برهم ا�داز�د هرگز به این فکر �یستند تا آن را دوباره هبرت و خوبرت مبا بساز�د ، فقط این منظومه های 

 لذا  فرهنگ های وارداتی در  کوتاه سازد،اجتماعی هر جامعه است که �ظم جامعه خود را کامل و شگوفا می
 و در دراز  مدت ملت و فرهنگ .نظومه های فکری و اجتماعی میگرددمدت باعث هرج و مرج داییمی در م

  .آ�را میمیرا�د
وقتی موضوعی را در برابر مردم �فی میکنیم کوشش کنیم تا مفاهیم قوی و عادال�ه ای را که بر پایه های استذالل 

  .استوار باشد خبورد مردم بدهیم تا مورد قبول واقع گردد
  .مال میربد آ�را میتوان منحیث  یک پدیده علمی کار بست و قبول کردهر ذهنیتی که ما را بطرف ک



ا�یم تغیر مثبت را در ز�دگی و طور برخورد اشخاص ایجاد کنیم که با آهنا مسایل را بصورت وما وقتی میت
و این کار هم ما را و هم .سیستماتیک و بدون آ�که تسلسل آن قطع گردد بصورت دوامدار کار گزاری کنیم

 را که میخواهیم ا�دیشه های شان بطرف تعالی کشا�یده شود به شناخت از جهان و ا�سان موفق خواهد کسا�ی
  .ساخت

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  کلوپ قلم افغاهنا 
  

  )کلوپ قلم(بدوستان و آشنایان قلم در قلمستان افغا�ستان 
 �یمی تاریکی �یمی با اظهار  مطایبات گرم و صمیمی از کشور ویران ما افغا�ستان به سرزمین �یمی �ور و

در . خوشم که دوستامن را در این سطور گرم و  صمیمی مالقات و تعاطی داریم. سرمایش و �یمی فرحایش 
سابق میگفتند د�یا آ�قدر کالن است که اگر بر سر بام خا�ه هایمان بر آئیم  هر قدر هم که بکوشیم آخر آن را 

 این فرض به حقیقت پیوست که د�یا واقعًا کالن است بر فرض که اما با آمدن تکنالوژی و صناعت. دیده منیتوا�یم 
کالن هم باشد میشود از آن گوشه آن به این گوشه آن  دوستان و مهدگران را دید و حرف حرف 

جای اعجاب است  مبا باور کردن آن زیرا �یمی از عمر ما بطریقی گذشت که در ارتباط . مهدگر را شنید
 جمبور بودیم به مسنگان داخل شویم و اگز سیم های تلفون جور میبود  ما را به بسنت از مزار شریف بکابل

پلخمری و پلخمری به  دوشی و دوشی به تاله و برفه و بلوله و بلوله   به چاریکار و اگر خبت و اقبال یار می بود و 
 گوشه وطنم به دها ولی حاال ما شااهله در هر. تلفو�ی چاریکار سر حال میبود ما را بکابل وصل میکرد 

هبر . تلفوهنای کوچک موبایل وجود دارد که  هر روز ما�ند جیب بران  پول مردم را از جیب های شان قپ میر�د
حال مطلب سخنم این بود که مبن سعادت اینچنینی دست داد تا به هبا�ه یی با آن فرزا�گان که زما�ی  

ود�د یعنی قلمستان یا کلوپ  قلم افغاهنا حدیث داشته مشعلداران کاخ رفعت ادب  افغا�ستان در داخل وطن ب
باشم و از خبت �یکو هفته قبل با یک یار دلنواز جناب  �گار گر  سر خوردیم در یک تار منای روشن �گر او 
مرا خبود وا خوا�د به هبا�ه حدیث عشق،و من به د�بال او رفتم و آن واقعه پیش در آمدی داشت که من آ�را منحیث 

 القیمت و یک خذف حقیر از کشورم به آن داالهنای �ور کلوپ قلم تقدیم میدارم تا از بی ترکیبی  آن آزرده یک سنگ
به امید یافنت حلظه های گرم .�شو�د که گویا این خذف �ا قابل را در  تار منای روشنگر فردا آذین بند�د



ردمندی چراغی و عصایی ئ تکیه روحا�ی و عشقینی که ّجله های  آن برای هر عشقی رهکشا و برای هر خ
  پدرود. گاهی باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مکثی پیرامون طرح  وحید ا  وحید  باز یافته از �وشته خلیل رمان
 

    بصورت واقعی میتوا�د این طرح مورد ا�طباق قرار گیرد؟آیا 
  آیا مادِر این طرح  ، بر�امه �شست بن �یست؟

  ه بن بست اجنامید؟چرا فیصله های �شست بن شکست و ب
  این  حامد کرزی کی هست که از بن تا به بنبست توا�سته است خودش را در اریکه قدرت �گاه دارد؟

  
 قبل از اینکه به اصل موضوع که �وشته آقای رمان در �وشته شان که پشتیبا�ی از طرح  آقای وحید وحید ا

  . ه شود سواالت بی جواب پاسخ گفتمیباشدبپردازیم، باید به این
افغا�ستان در . ما در گذشته هم به توافقات تاریخی دست یافته بودیم اما هیچ کدام آ�را جامه عمل �پوشا�دیم 

ظرف  اضافه تر از �یم قرن الف بی طرفی زد اما در پشت پرده دولت مردان ما با کمو�یزم جها�ی در زد و بند بود�د 
احتاد . ت ظاهر شاه با سران احتاد شوروی سرو سری داشتند ،مهه میدید�د که دولت مردان ما در زمان زعام

شوروی  در موافقتنامه های خود مهیشه سخن از مهزیستی مساملت امیز  با کشور ها میزد ، اما دیده شد که 
چطور زیست مساملت آمیز کشور ما را تا امروز با ا�واع خون های شرقی و غربی و مشالی و جنوبی اعم از 

امریکا . وسیالیست و سرمایه دار و تکنوکراتو هندو مسلمان و درز و دهشتگرد را بر باد داد کمو�یست و س
که از هر  کشوری  بیشرت و پیشرت آهنگ و دهل دیموکراسی را از جنگ جها�ی دوم تا امروز سر داده و �قاره زده 

سیاه از خلیچ فارس یک کشوری را است دیدیم که بدون خرب و جموز از  کدام مرجع قا�و�ی بین املللی در یک شب 
 خود دمار از روز گار 52زیر آتش  کروز های ویرا�گر خود قرار داد و فردای آن  با آتش هوا پیما های بی 

این کشور بر آورد آیا واقعًا متعهد بودن به هدف منشوری که امریکا اولرت از هر کشورهای دیگر در اعالمیه  



عهد بود این جتاوز آشکار، آیا دیموکراسی امریکا را با آزاد منشی مردم و جها�ی حقوق بشر مهر گذاشتهو مت
  .دولت آن زیر سوال قرار منی دهد

در بن آیا مهین کسا�یکه حاال اهنگ و صدای شان از بی رویگی آقای کرزی از مهه رسا تر است �بود�د که در 
 و بعدًا ا�تقالی و بعدش هم در دو دوره او را در پای یک موافقتنامه امضا کرد�د که آقای  حامد کرزی رئیس  موقتی

ا�تخابات سراپا تقلب منحیث رئیس مجهوری ا�تخابی بر گزیدید چه مفهومی را  در اصل صداقت معامالت 
  .آیا جتدید توافقات چه  پیامهای را میتوا�د مبردم و به آینده این کشور تداعی کند. خواهد رسا�ید؟

گری برای  حضور این مهه �یرو های �ظامی اعم از امریکایی و سوئیدی و جرمن و آقای رمان میتوا�ند توجیه 
اینها که . را چطور توجیه میکنند ) سایر کشور های حاضررا(هرمزی و  ترسا وترک و  فرا�س و ا�گریزو غیره

ولی در در ظرف هشت سال از �قطه ای که در یک دایره بسته در میعان بود�د آیا هنوز هم در مهان �قطه ا
 اینها حافظ چه .افغا�ستان و حتی بد تر و تنگرت از دایره اصلی ایکه در ابتدا قرار داشته ا�د قرار �دار�د

اگر عاشق دیدن روی ما .  اگر حافظ خود هستند خود هر روز کشته میدهندکشته می شو�د هستند ؟
افغا�ستان آمده ا�د که بعضًا از طریق البد اینها روی اهدافی به . مردم  بیچاره هستند که این دید�ی �دارد

  .مطبوعات تداعی گردیده است اما آقای خلیل رمان آ�را قبول �دار�د
ملل  متحد که اینهمه آوازه اداره  امنیتی آن در متام د�یا پیچیده بود در افغا�ستان هیچکاره از آب در آمد او حتی که 

مورین اخاذ خود را در بر�امه های عمرا�ی افغا�ستان در مورد ثبات صلح قدمی گذاشته �توا�ست حتی جلو ما
وقتی ما به این ماموریت ملل متحد ادعان میداریم که هشت ساله  .�یز گرفته �توا�ست که مهه این را می فهمند 

فساد اداری دوره ماموریخودش را با اجنو ها و دو�ر های بین املللی یکجا تصفیه کند و افغا�ستان را از شر این 
ان اشرتاک دار�د خالص کند بعد از آن مردم حاضر خواهند شد در هر /مله گران که خود شان هم در معا

  . مشروط بر آ�که تضمینی خباطر صداقت و کار آیی آن موجود باشد. طرح جدیدی اشرتاک کنند



می پرسیم که  رمسًا متعد به تطبیق بر�امه های  �شست بن است 2009ما از اداره ملل  متحد  که تا ختم سال 
چرا گذاشت تا در افغا�ستان یک جامعه فاسد و آغسته بفساد رویکار آید که رویکرد دولت کنو�ی را ساخته 

چرا زما�یکه �یرو های امریکا یی متام کشور را تا حد توره بوره از وجود ایادی پاکستا�ی و طالبان پاک کرد . است 
  این چه پیامی را میتوا�د به مردم افغا�ستان برسا�د؟  . گذاشتید که آهنا دو باره به این جو حاکم شو�د

من از قلم بدستان عناصر واقعًا وطن پرست و مهه چیز فهم تقاضا میکنم  که اگر �وشته ام را بر حسب 
تصادف خوا�د�د به این سواهلای که ذهنیت متام مردم افغا�ستان را بطرف خود می کشا�د جواب بدهند  ،و هم 

ت واضح بساز�د که آقای وحید وحید ا که ما�ند سابقه آقای کرزی در افغا�ستان شناخته �یست  این را  به مل
که است و چه �وع تضمینی را میتوا�د دال بر ثبات این طرح جدید که هبرت  است آن را بازی جدید خوا�د و مهشیره 

دم افغا�ستان کدام  طبقه مردم خوردو یا دخرت  �شست بن دا�ست آیا در آینده از خون و گوشت و پوست مر
 . دیگر را به هوا و �وا جدید میرسا�ند 

 

 
                                                 

i -از افغانستان بسوی آسيای ميانه  ، رابرد دری فوس ، ترجمه فروزند  فرزلد قسمت  بيستو شش  
ii -جمه ناصر بليغ  ديد گاه های متعارض در مورد نظام جهانی ، نوشته نوام چامسکی تر  

iii -افغانستان مثل طوپ فتبال ، قسمت دوازدهم جنگ و جهانی شدن  
iv  ،9پايپ الين افغانستان ، دکتر عبدالحنان روستايی، ص  
v -،افغانستان مثل طوپ فتبال، جنگ و جهانی شدن، فصل دوازدهم  

vi -همان ماخذ .  
vii -ر  شرکت های نفتی در نا آراميهای افغانستان و جنگ سرد از کتابواره چون مسايل رويداد های پشت پرده افغانستان به ارتباط تاثي

  .دوازده فصله جنگ و جهانی شدن بعضاض اخذ گرديد
viii -از افغانستان بسوی آسيای ميانه  ، رابرد دری فوس ، ترجمه فروزند  فرزلد قسمت  بيستو شش  


