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  هراسد زآفت حيفي، كه نگـويي
  جدائي راحت ز شمارد مي نفـس

  

  است گناه نگفتن و ديدن را حقيقت
  

  پيشگفتار
  

 كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  گويـا  نزديك و دور هاي گذشته وقايع تحليل
 طـول  در كـه  سـت  عـاملي  افغانسـتان  ژيوپولتيك و جغرافيائي موقعيت

 از مرحلـه  هـر  در و سـاخته  خونين نبردهاي صحنه را كشور اين تاريخ
 توصـل  راه سـر  زماني را خود استراتژيكي موقعيت بهاء كشور اين تاريخ

 در گـاهي  و گـرم  آبهـاي  و هند افسانوي هاي دارايي به بزرگ قدرتهاي
 نشيب و فراز در كه آنچه اما. است پرداخته انرژي منابع و ذخاير طريق
 گزنـد  از و جمـع  هم دور را افغانستان در ساكن مختلف نژادهاي تاريخ،
 داشته برافراشته را آن منشي آزادي لواي و بازداشته فروپاشي و نابودي

 مردمـان  اجتمـاعي  و فردي حيات بر عقيده و ايمان تسلط و نيرومندي
 كشور هويت و حريت اصل نيروي اين امروز متأسفانه كه است بوده آن
  .دارد قرار جدي خطري معرض در

 همـه  جديـد  اسـتعمار  كـه  معاصـر  قطبي يك و حزبي يك جهان در
 خـويش  نظـامي  و سياسي اقتصادي، تبليغاتي، علمي، امكانات و توانائي

 نـام  زيـر  را خسـارات  بزرگتـرين  و داشته معطوف عقيدوي جنگ در را
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 ملتهـاي  بر تروريسم برابر در دفاع و آزاد بازار بشر، حقوق ديموكراسي،
 بـا  انديشـمندان  بـه  است آورده وارد افغانستان در بخصوص و رشد كم

 متعهدانـه  تـا  اسـت  طلبـان  حريـت  و احسـاس  قلوب صاحبان و طينت
 تزويـر  هاي پوشش زير از را سيا مزدوران و فتوا مفتيان سياه هاي چهره

 اسـتعمار  هـاي  شـاخه  قمع و قلع در را متحد جبهه و سازند برمال ريا و
  .دهند تشكيل
 و آزادي از دفـاع  بهانـه  بـه  اسـتعمار  كـه  شـرايط  در مبارزه به ايمان
 امـا  ضروريسـت  چند هر. است گذاشته پا ما كشور حريم به بشر حقوق
 جنـگ  جهـت  در اسـتكبار  روشـهايكه  و شـيوه  بـا  مبـارزه  ابعـاد  تعيين

 اسـتعمار  جهـت  در زيـرا  آنسـت  از تـر  ضروري گرفته پيش در عقيدوي
 و شــوم هــاي نقشــه آنهــا دارائيهــاي و طبيعــي منــابع چپــاول و ملتهــا

 پديـد  را اسـتعمار  نفـوذ  شيوه از ناشي اي پيچيده و مخفي هاي دسيسه
 هـا  تـوده  بـراي  آن اصـلي  ماهيت شناسايي طرف يك از كه است آورده
 بوجـود  را اي گسـترده  موانـع  مبـارزه  عرصـه  در ديگر سوي از و مشكل
 ميسر و ممكن اتحاد و همبستگي طريق از جز آن به پيروزي كه آورده
  .نيست
 هـم  و آمريكـا  كـه  اسـت  ايـن  مسـئله  ابعـاد  تلـخ  واقعيتهـاي  از يكي

 ملتهـاي  عليـه  را فرهنگي جبهه ترين گسترده و ترين پيچيده پيمانانش
 گسـترده  نحو به شده فروخته حمال توسط ما كشور در علناً و مسلمان
 و هـا  انديشـه  بـر  آن اسـتعماري  نفـوذ  و موثريـت  كـه  انـد  كـرده  پخش

 استعمار. است محسوس و مشهود اخالقي و فرهنگي فكري، گرايشهاي
 را مختلـف  روشـهاي  آن استعمال در كه ايست حربه ترين برنده فرهنگي
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 از تـا  تواننـد  مـي  طريـق  ايـن  از زيرا اند گرفته پيش در گوناگون ابزار با
 ارزشـهاي  از را اقوام و برند هجوم بومي و فرهنگي اصالتهاي به يكطرف
 فسـاد،  تفـاوتي،  بـي  فرهنـگ  و سـازند  دور شـان  فرهنگ و تمدن واقعي

 و شـده  فروختـه  گماشـتگان  توسط و دهند اشاعه را اعتياد و تبهكاري
 و درسـي  محتـواي  فرهنگـي،  مراكـز  آموزشـي،  نظـام  بـه  الحـال  معلوم
 و نفـاق  زبـاني  و مذهبي گرائي، قوم افكار القاي با و كنند نفوذ ها انديشه
 را زمينـه  تـا  سازند مضمحل را وابستگي و اتحاد روح و دراندازند جدال

  .سازند مساعد خود استقرار و دوام به
 اخبار نبض تكنالوژي و ساينس استخدامي نيروي با كه نوين استعمار

 و باطـل  را حق ميتواند سادگي به دارد اختيار در را جهان گزارشهاي و
 خـود  نفـع  بـه  را واقعيتها و بيافريند دروغ دهد، جلوه حق  را باطلي هر

 مجـالت،  راديو، تيلويزيون، اخبار، جمعي ارتباط طريق از و كند تحريف
 جهـت  در را جهـان  و شـود  چيـره  سـادالن  افكار به سينما و ها روزنامه
 و تخنيـك  ورود بـا  را رشـد  حـال  در ملتهـاي  و دهـد  سوق خود منافع

 اصـالتهاي  از تـا  بكشاند خود دنبال به هنري هاي شاخه بسا و تكنالوژي
  .سازد دور شان خودي مدنيت و فرهنگ

 در نشـانده  دسـت  و وابسـته  اشـخاص  خودبيگـانگي  از كـه  بديهيست
 فرهنگي نفوذ در اساسي نقش تواند مي افغانستان مثل رشد كم كشورها
 و وابسـته  حكومـت  اعضـاي  و دولـت  رئيس اينكه. باشد داشته اشغالگر
 اقشار با بازديدشان و ديد و ها مصاحبه ها، بيانيه در مربوط دولتي رجال

 و گفتـار  در را »انگليسـي « بيگانه هاي واژه و اصطالحات جامعه مختلف
 زبان معادل اصطالحات و كلمات استعمال از و برند مي بكار نوشتارشان
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 شـان  بيگانگي خود از روش اين ميورزند اباء خود ملي زبانهاي در بيگانه
 دارد، ملـي  فرهنگ و زبان به جدي تأثير و عامه ذهنيت بر مستقيم اثر
 به خدمتي خوش بمنظور صدرنشينان نوشتار و گفتار طرز اين چند هر

 »ملـوكهم  ديـن  علـي  النـاس « معقولـه  وفق بر اما باشد آنها ارباب مقام
 كـه  گذشـت  نخواهد ديري و تعقيب را روش اين آنها از پيروي به مردم

 بيگانـه  زبـان  هـاي  واژه از شد خواهد تركيبي دري و پشتو ملي زبانهاي
  .است ترديدناپذير ملي فرهنگ امور به آن اثر كه

 از پشـتيباني  و وقيحانـه  بانفوذ منطقوي سياست صحنه در كه آمريكا
 در را اسـالم  جهان فعاليتهاي عرصه خود، به وابسته هاي رژيم و عناصر
 عـالمي  المللي بين سازمان به نفوذ و سيطره با و تنگ بخود اتكاء جبهه

 ميليـون  نـيم  و دو از بـيش  خـون  پاداش در كشانده خون و خاك به را
 از بعـد  ريخـت  فرو او منافع قلزم در كه افغان معيوب و معلول و شهيد
 افغانستان و كشيد پيش را عقيدوي جنگ سپتامبر يازده تمثيلي واقعه

 و قســاوت نهايــت در و درآورد خــود نظــامي پايگــاه اشــغال در را
 از تراژيـدي  سـاحات  در حاضـر  وطنان هم ياداشتهاي طبق خويي درنده
 مردم نفر هفتصد و يكهزار و سي 2008 اوت ماه تا 2001 اكتوبر ششم
 در شـان  خانه و خاك محوطه در ها دهكده قصبات، شهرها، در را بيگناه
 بـه  مذبوحانـه  و وقيحانـه  و سپرد مرگ بكام افكنها بم و ها پاره خم آتش

 حكومـت  از حمايـت  و افغانسـتان  بازسـازي  جهـت  خود عساكر حضور
 پرسشـها  اين به پاسخ اما. دارد تاكيد امنيت و صلح تأمين در افغانستان

 خود با را اكثريت رأي و است انتخابي آنها حمايه تحت حكومت اگر كه
 چـرا  و چيسـت  در او از حمايت در بيگانه عساكر حضور لزوم پس دارد
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 مردم كه احوالي در و گيرند؟ مي قرار ها خمپاره هدف او حاميان روز هر
 بازسـازي  و گـل  و خشـت  پناه سر به نياز افغان جنگزده پناه بي و بينوا
 احــداث از منظــور دارنــد زمــين روي بــر خــود يــي پخســه هــاي كلبــه

ــاي ــانكريتي زيرزمينه ــرام، در ك ــل، بگ ــت كاب ــاير و خوس ــاط س  نق
  چيست؟ در كشور استراژيكي و الجستي سوق

 و شـده  اشـغال  افغانسـتان  كـه  نيسـت  اين جز پرسشها اين به پاسخ
 موقعيـت  بهـاء  خـون  ديگـر  يكبار آن آزادمنش و متدين فرزندان ميبايد

  .بپردازند را آن استراژيكي و ژيوپوليتيك
  حيفي

  4/9/2008 پاريس
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  استعمار خيز تخته افغانستان
  

 و نويسـان  تـاريخ  كـه  امـروز  افغانسـتان  و ديـروز  خراسان كهن، آريانا
 اديـان،  چارراه كشورگشايان، گذرگاه و مدينتها معبر آنرا نگاران جغرافيه
 545 سـال  از انـد  خوانـده  آسـيا  قلب و هند دروازه ابريشم، جاده تقاطع
 راه كـه  بـود  شـهراهي  حكـم  در مـيالدي  1815 سـال  تا ميالد از قبل

 مـيالدي  7 و 6 قرن در و ميكوشد هند پهناور سرزمين به را مهاجمين
 ماورالنهر، بالكان، ممالك هند، چين، فارس، تجارتي، كاروانهاي گذرگاه
 روابـط  اسـالم  ظهـور  تـا  كه بود شرقي اروپاي و مصر العرب، شط عراق،

  .ميكرد تأمين را حوزه كشورهاي بين بازرگاني
 بــه منحصــر افغانســتان جغرافيــوي موقعيــت و جيولــوژيكي اهميــت

 بـود  تهاجمي معبر بلكه نماند مدنيتها كاروان شهراه و بازرگاني گذرگاه
 آبهـاي  و چـين  هنـد،  افسانوي دارائيهاي بسوي را كشورگشايان راه كه
 در افغانسـتان  اسـتراژيكي  و جيولوژيكي ويژگي اين. كرد مي كوتاه گرم

 مدنيتها به نيز را خونين بحرانهاي تاريخ مختلف هاي دوره و زمان مسير
  .آورد ارمغان به سرزمين اين باشندگان و
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 خانمانسوز تازهاي و تاخت باعث همواره افغانستان استراتژيك جايگاه
 سـنگين  بهـاي  كشـور  اين گاهي هر و است گرديده خونين نبردهاي و

  .است پرداخته را خود استراژيكي موقعيت
 و پيمايد مي را خود نهايي سير تمدن كه يكم و بيست قرن آستانه در

 نحـو  بـه  را بشـر  معيشـت  طـرز  و زندگي تكنالوژي و ساينش پيشرفت
 شـعارهاي  تحـت  نيـز  اسـتثمار  و اسـتعمار  اسـت  داده تغييـر  سابقه بي

 بـين  دوسـتي  پيمـان  و اقتصـادي  انكشـاف  بشـر،  حقـوق  ديموكراسي،
 اسـت،  گرديـده  متقبل را تغييراتي مشترك دفاع قراردادهاي و كشورها
 مــردم بــر طــال جســتجوي و دارائيهــا غصــب در ديــروز كــه را مظــالم

 و گـاز  انتقـال  هاي لوله احداث در امروز ميداشتند روا ضعيف كشورهاي
 تحقـق  مانـده  عقـب  ممالـك  هـاي  ويرانـه  و باشندگان جمجمه به نفت
   .بخشد مي

 زيرا نيست واقعيت به قرين باشد نفت منابع فاقد افغانستان اينكه باور
 بـه  1937 سال در متحده اياالت و افغانستان بين كه قرارداد موجب به

 نفــت هــاي حــوزه آمريكــائي متخصصــين و كارشناســان رســيد امضــاء
 و تجسسي كارهاي انجام از بعد اما خواندند بخش اطمينان را افغانستان
 بصــورت و برهــان و دليــل هيچگونــه بــدون 1938 ســال در مقــدماتي
 و كشـيدند  دسـت  تفحصات و كار ادامه از موئيده هيچ بدون و يكجانبه
 سـال  در را قـرارداد  ايـن  دارنـد  ارائـه  زمينه در توضيح تا نشدند حاضر
 نماينـده  و خارجـه  وزيـر  محمـدخان  فـيض  افغانسـتان  طرف از 1315
 آن ضـميمه  كـول  تـو  پـر  و كردنـد  امضاء »افالنداكسيلوريشن« كمپني
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 به مذكور كمپني نماينده و خارجه وزارت معين عبدالمجيدخان توسط
  .رسيد امضاء به كابل در 1316 حمل 26 تاريخ
 امـا  اسـت  مكتـوم  انظـار  از افغانسـتان  نفـت  مقـدار  و منابع امروز اگر

 گـاز  و نفـت  ذخائر راه سر آن سياسي جيو جايگاه و استراژيك موقعيت
 و هنـدوچين  قـاره  نـيم  بازارهـاي  مركـزي  آسـيا  تركمنستان، كسپين،
 گـاز  و نفـت  دالالن توجـه  مورد آسيا جنوب و خاورميانه به اش نزديكي

 افغانسـتان  در آمريكـا  نظامي  پايگاه و بيگانه عساكر حضور كه دارد قرار
 ميشـود  خالصه نفت صنعت در كه است غرب منافع از دفاع ضرورت از

 چـرخ  كـه  است زائي انرژي ماده و معاصر جهان مدنيت بخش نفت زيرا
 حيـات  نياز. اندازد مي بكار را جنگ ماشين و معاصر تكنالوژي و صنعت
 نيـروي  حضـور  كـه  است عاملي نفت به معاصر جهان اقتصادي و مدني

. ميســازد مشــخص افغانســتان بــه را غــرب جهــان ارتباطــات و نظــامي
 هـاي  كمپني منافع از ميگيرد صورت ما مردم حق در امروز كه جنايات

 بـروي  آنـرا  انتقـال  اي لولـه  آنهـا  دالالن سياست كه ميگيرد منشأ نفت
 و دارنـد  دست روي بوم و مرز اين هاي ويرانه بر و افغان فرزندان اجساد

 نيـروي  بـر  پـامير  هـاي  قله ديگر و »مير تيراژ« حاكميت ديگر سوي از
 منـافع  از دفـاع  سـنگر  مركـزي  آسيا و ايران هند، چين، ملياردي چند

 العمـل  عكـس  و عمـل  هـر  دود كـه  ميگردد محسوب منطقه در آمريكا
 و اسـكليت  از متخاصـم  طـرفين  هـاي  جنگنـده  بمباران و آتش و حمله

 از را آمريكـا  آسمانخراشـهاي  و خيـزد  برمـي  افغانسـتان  مـردم  جمجمه
  .ميسازد بدور آسيب
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 و شده پالن همه افغانستان در اخير دهه سه غمبار و هولناك حوادث
 كـه  شـرايط  در آن عملكـرد  درك كـه  است شده حساب و دقيق چنان

 مـردم  بـين  در و جنگـزده  كشور در آمريكا استخباراتي بازي و پاليسي
 يـك  و حزبـي  يـك  جهـان  در زيرا است دشوار امر دارد ادامه ما محتاج
 دارد حضـور  كجـا  هر در و دخيل قضايا همه در آمريكا كه امروز قطبي
 صـوتي  امـواج  در چنـان  تبليغـات  نيـروي  بـه  را خود بشري ضد اعمال
 آفرينـي  آشـوب  نميتوانـد  عـادي  خواننـده  و شـنونده  كـه  داشته پنهان

 سـادگي  به خبري نيرومند هاي شبكه سنگين ضربات زير در را ابليسانه
 نظـم  سـيطره  و حزبـي  يـك  جهـان  در خبري نيروي تسلط زيرا دريابد
 ميتوانـد  سادگي به اطالعاتي تكنالوژي قدرتمند نهايت پشتوانه با نوين
ــوه حــق را باطــل و باطــل را حــق ــا را دولتــي تروريســت دهــد؛ جل  ب
 در را بيگناهـان  خون جويبار و كند التباس تروريست عليه العمل عكس

 و دارد مسـتور  اند كشيده سياسر آستين از كه طالبان و القاعده هيوالي
 آزاد بـازار  سياسـت  بـه  مخـدر  مـواد  سـود  از را نفتي هاي كمپني سهم

  .كند توجيه
 آسيا گاز و نفت هاي چاه سرراه در تنها نه افغانستان موقف و موقعيت

 متحـده،  ايـاالت  توجه خاورميانه و آسيا جنوب به اش نزديكي و مركزي
 و قرب بلكه است داشته معطوف بخود را واتيكان و صهيونيسم انگليس،
 و آفرينـي  دشـمن  محـور  در را افغانسـتان  اسـالمي،  ممالـك  با جوارش
 و امپريـاليزم  سوسـيال  حيـات  زمـان  در. اسـت  داده قرار ستيزي اسالم

 بيـداري  و اسـالمي  نهضـت  آمريكـا  شـوروي،  در مـذهبي  محدوديتهاي
 پرنسـيب  به متكي و ميخواند كمونيسم عليه مؤثر حربه را اسالم جهان
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ــارويي در »دشــمن عليــه دشــمن« ــا اســالم روي ــه كمونيســم ب  زيركان
  .بكشاند اسالمي كشورهاي از يكي به را سرد جنگ صحنه تا ميكوشيد
 سـرد  جنگ آغاز از آمريكا كه بود آرزوي افغانستان به شوروي تعرض

 هـا  صخره با افغانستان كوهستاني موقعيت پرورانيد، مي سر به آنرا خيال
 افغانها نفرت و آزادمنشي روحيه و سو يك از آن العبور صعب هاي دره و
 بـه  را زمينـه  كـه  بـود  موضـوعات  ديگـر  طرف از اجنبي قواي حضور از

 طريـق  از تـا  ميسـاخت  مسـاعد  آمريكـا  جويانـه  انتقـام  آرمانهاي تحقق
 شوروي ويتانم و سرد جنگ صحنه را افغانستان پاكستان، باز سرحدات

 احساسـات  كه بود الحاد برابر در دين اثنا اين در حربه مؤثرترين بسازد،
 در مسـلمانها  مـذهبي  احساسـات  و داشـت  خود با را جهان مسلمانهاي

 هـدف  بـه  را آمريكـا  معنـوي  و مـادي  نگـاه  از زمـاني  خاص مقطع يك
. ميكاسـت  آمريكـا  نفع به جنگ اقتصادي مصارف از و ميساخت نزديك

 بـه  صـهيونيزم  و انگلـيس  واتيكان، آمريكا، شوروي، فروپاشي از بعد اما
 جـوار  در افغانسـتان  در اسـالمي  حكومت يك استقرار و اسالم مخالفت

  .برخاستند مركزي آسيا و پاكستان ايران، اسالمي كشورهاي
 درصـد  شصـت  حـاوي  كـه  »سـنتگوم « پالن به مطابق آمريكا منافع
 اسـت  منطقه در طال درصد پنجاه و اورانيوم فيصد پنج و شصت انرژي،
 در نشـانده  دسـت  و وابسـته  حكومـت  يـك  تشـكيل  با تا ميكرد ايجاب

 و آمريكـا  منـافع  ضـامن  كه بسازد آسيايي »پورتوريكو« يك افغانستان
  .باشد منطقه در آمريكا فرماندهي مركز

 روحيـه  و تفكـر  طـرز  بر افغانستان در اخير دهه سه شده پالن فاجعه
 ستيزي بيگانه روحيه و گذاشت بجا ناگواري اثر جامعه اصلي قشر مورثه
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 كه را دسايس زيرا ساخت دار جريحه آنها در را مذهبي ملي اعتقادات و
 بردند بكار افغانستان از شوروي قواي خروج از بعد همدستانش و آمريكا
 سـاله  سـي  جنگهـاي  از مـردم  تنهـا  نـه  كه بود سنجيده و دقيق چنان
 احـزاب  اسـالمي  ضـد  و انسـاني  ضد روش و عملكرد بلكه شدند خسته
 بـود  كننده مأيوس همه بر افراطي مسلمانان و رو ميانه مسلمانهاي چپ،
 و گرديدنـد  متحمـل  عوام طبقه را تاريخي فاجعه اين واقعي ضربات كه

 را جامعه اكثريت كه است طبقه همين متوجه نيز صدمات چنين ادامه
 در بخصـوص  و ملـي  مصائب در كه است طبقه همين و ميدهد تشكيل

  .ايستند مي نبرد ميدان در و ميسازند سپر را سينه ديني عقايد از دفاع
 جهـان  فرهنگـي  و مـذهبي  سياسـي،  اول طراز هاي شخصيت تعرض

 و مـزدور  بـازاري  يـك  بـه  جنـاب  عالي يا »شواليه« القاب اعطاء با غرب
 مسـلمانها  رهبـر  كاريكاتورهاي نشر و اسالم پيامبر به توهين ديانت، بي

 اسالم راستين معتقدين احساسات تا است ابليسانه پالنهاي همه و همه
 افكنهـا  بـم  و خمپاره هدف و بكشانند نبرد ميدان به را آنها و تحريك را

  .دهند قرار
 پيش پيوست بوقوع دامانش در سرد جنگ نبرد آخرين كه افغانستان

 جويبـار  ببرنـد  سـود  خـود  فرزنـدان  مثال بي فداكاري از مردم كه آن از
 آمريكـا  متحـده  اياالت منافع قلزم در افغان شهيد ميليون نيم دو خون

 و انـرژي  منـابع  بر تسلط بر مبني نهائي بهدف توصل راه در مگر ريخت
 وجـود  دارد قـرار  نفـت  تشـنگان  راه سـر  كه مانع سنتگوم پالن تطبيق

 نهفتـه  آنهـا  دامـان  در گـاز  و نفت هاي چاه كه است اسالمي كشورهاي
 مـاده  ايـن  انتقـال  كـه  دارنـد  قرار خيز نفت كشورهاي راه سر يا و است
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 و اخـالق  با اسالمي تعاليم و اخالق زيرا ميسازد دشوار را غربيها حياتي
 تضـاد  در آمريكـا  حكـومتي  تروريسـت  و جهـاني  مافيا استعمار، روحيه
 و نشـر  و نشـانده  دسـت  حكومت استقرار با متحده اياالت چند هر است
 از بعضـي  در خـود  بـراي  پـايي  جـاي  توانسـته  اخالقـي  مفاسـد  پخش

 سـنتهاي  و دينـي  عقايد راستين مدافعين اما دريابد اسالمي كشورهاي
 تاريخ طول در كه است عوام طبقه يعني جامعه اصلي قشر مذهبي ملي
 و رهنمـائي  تحـرك،  گـاهي  اگـر  اند باخته جان ملي اميس.نو از دفاع به

 هـم  بـاز  باشـد  گرفتـه  تعلق جامعه در اول طبقه حلقات بعضي به پالن
 خـون  قيمـت  مـذهبي  ملـي  نـواميس  تأمين و سياسي استقالل حصول
 خصـمانه  و وحشـيانه  حمـالت  هـدف  امروز كه است عوام طبقه همين
 و اشـغالگر  گـروه  ايـن  و دارنـد  قرار همدستانش و آمريكا متحده اياالت
 بـار  و تحريـف  را حقـايق  خبـري  و تبليغاتي نيروي به كه است متجاوز

 ديگـران  بـدوش  را مخـدر  مـواد  قاچاق تروريستي، جنايات و مسئوليت
 در آلـوده  و ناپـاك  دسـتان   بيحيايي و درايي ديده نهايت در و ميندازند

  .ميكنند پاك مستضعفين همين دامن در را بيگناهي قربانيان خون
  
  

   



 افغانستان تخته خيز استعمار

٤ 
 

    



ینوشته خليل حيف  

١٩ 
 

  
  

  افيون تجارت و آمريكا
  

 خشـكيده  شـيره  بـه  كه است يوناني opiyom كلمه از مشتق افيون
 اسـت  الكوئيـدها  ديگـر  و مرفين كدئين، داراي كه خشخاش حقه جدار
 در سـقراط  زمـان  از درد تسـكين  بمنظـور  آن استعمال. ميگردد اطالق
 آنـرا  داروها بعضي تركيب در بلخي سينا ابوعلي و يافت رواج يونان طب
 فـارس،  خراسـان،  مـاورالنهر،  در افيون يا ترياك استعمال و ميبرد بكار

 اعصـاب  آرامش و درد تسكين بمنظور بيشتر كه شد معمول هندوچين
 بدستور مطابق كل بصورت كه ميشد استفاده آور خواب ماده يك بحيث

 طـب  سـاحه  از خـارج  تـدريج  بـه  امـا  ميگرفت صورت طبيب هدايت و
 اي عـده . شد رايج عوام بين در اطباء هدايت و صالحيت حيطه و يوناني

 طريـق  از و بالكـان  ممالك از زهرآگين ماده اين كه اينست بر عقيده را
  .است گرديده آسيائي كشورهاي وارد ابريشم راه

 همتاي باشد كه كجا هر از و چه هر طبي عنصر اين توريد و پيدايش
 و  خوب و مفيد مضرو وصف و خاصيت داراي طبيعت هاي  آفريده سائر
 و پنداشـت  وخاصـيت  اصـل  ايـن  يسوا را كوكنار بته نبايد كه است بد

 بكار نا دست و شهوت غريضه اين بلكه كرد تلقي پليد و زشت آنرا ذات
 از كـه  اسـت  پيشه ستم انسانان انساني نا خواسته و جاه حرص بندگان
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 خـود  انسـاني  غير نارواي اعمال بازار، سود بمنظور و ساختند زهري آن
  .بخشيدند قانونيت را

 راه از يكي اند، سهيم مخدر مواد تجارت در دنيا بزرگ بانكهاي امروز
 آن بـه  كولمن جان دوكتور چنانكه تجارت اين در بانكها مشاركت هاي 

 شـيميايي  مـواد  كـه  اسـت  شركتهاي به بانكي اعتبار دادن پردازد، مي
تيك " مـاده . ميكننـد  توليـد  را هيـروين  به ترياك تبديل نياز مورد اسـ 

 و متروپلتين بانك اعتبار از است هيروين توليد اصلي عنصر كه "اندريد
  .است خوردار بر پول المللي بين صندوق
 اسـتعمار  به مصادف هفده قرن اواخر از ترياك تجارت و قاچاق اًاساس
 مصـارف  تنهـا  نـه  آن وافـر  سود كه يافت آغاز هند قاره نيم در انگليس
 ثـروت  و بريتانيـا  تخت و تاج بخش رونق بلكه بود بسنده را آنها نظامي
 بنگـال  و بيهـار  بنـارس،  ايـاالت . شـد  بريتانيـا  سلطنتي خانواده سرشار
 آن، حاصـل  و مساعدتر كوكنار زرع به بريتانيا هند نقاط سائر به نسبت

 شـرقي  بنگـال  شـركت  نصـيب  را بيشتر عايد كميت و كيفيت لحاظ از
  .مينمود بريتانيا هند

 "چـين  سرزمين مينيسون" عنوان تحت شرقي بنگال شركت فعاليت
 هـدف  بـود  شـده  تشكيل مسيح دين گسترش داوطلبان از ظاهر در كه

 در تريـاك  اسـتعمال  اشـاعه  و پخـش  در را سياسـي  و اقتصادي دوگانه
 ايـن  از متĤسـي  كـه  مينمـود  تعقيـب  چـين  روستايان و كارگران ميان

 معتـاد  آن بـه  چينـي  بينـواي  كـارگر  هـزار  هـا  صد آفرين مرگ تجارت
  .گرديدند
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 و زهرآلـود  مـاده  ايـن  خسارات و خطرات به چين دولت آنكه از پيش
 سال صد به نزديك شرقي هندي بريتانيايي شركت شود متوجه كشنده
   .داشت دست در را آفرين مرگ مادة اين توزيع و اداره قاچاق،

 كه شد تصويب چين در 1729 در ترياك عليه مبارزه قانون نخستين
 جنگ سرخط و گرديد شرقي هند بريتانيايي شركت ناخشنودي موجب
 و مخالفـت  و نافـذ  چـين  در ترياك منع قانون آنكه با. زد رقم را ترياك

 شـركت  مـديران  داشـت،  جريان شدت به ترياك ورود برابر در مقاومت
 ضد جنايي عمل به 1753 سال تا گمركي تعرفه ويژه ترتيبات با مذكور
 مواجـه  گمرك مامورين مقاومت با هنگاميكه و دادند ادامه خود انساني

 رازي رشـوه  دادن بـه  آنهارا بتوانند اگر تا بود آن بر شان سعي ميشدند
 و ميدادنـد  ادامـه  مخالفت به صديق موظفين و مامورين هرگاه و سازند
 اطالعـاتي  سرويسـهاي  ميكردند، جلوگيري مزبور ممنوعه متاع ازتوريد
 شـاهان  كـه  بود تسلسلي اين و ميكرد فراهم را آنها ترور زمينه انگليس
 وافـر  سـود  ارمغان مشمول سلطنت تخت بر جلوس محض به را انگلس
 ميلـون  خـون  بهـاي  بـه  نيـز  را بريتانيا اقتصاد شگوفايي و نمود ترياك
 خانواده انحصار در را ترياك تجارت و بخشيد رونق و رشد بيگناه انسان

  .داد قرار بريتانيا سلطنتي
 .F توسط كه "بريتانيا ترياك سياست" S. Turner 1876 سـال  در 

 هـاي   خـانواده  و بريتانيا پادشاهي عميق و ژرف پيوند يافت چاپ اقبال
 وجـود  بـا  موصـوف  نويسنده. كرد افشاً ترياك تجارت در آنها به وابسته
 كـه  دربـار  سـخنگوي  Sir. R. Temple رنگـين  هـاي   وعـده  و اصـرار 

 امـا  سـازد  منصـرف  اثـرش  نشـر  از و وادارد سـكوت  به را او ميخواست
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 حقيقـت  منزل به مزبور اثر انتشار با را او انساني رسالت تورنربا شهامت
 زيـر  اثـري  انتشار با "الكساندر گراندي جوزف " منوال همين به. رساند
 آفـرين  مرگ و زهرآگين ماده اين تجارت "سلطنتي تاج گوهر " عنوان

 و داد قـرار  انتقـاد  مـورد  شـدت  بـه  بريتانيـا  سلطنتي مقامات توسط را
 بشـريت  عليـه  جنايـت  بريتانيـا  مقامـات  توسـط  را چين ترياك تجارت
  .كرد عنوان
 كارخانـه  بوسـيله  مخـدر  مـواد  كه شد عالمگير زماني شوم پديده اين

 افيـون  عصـاره  از و شـد  بـازار  وارد "راكفيلر" به مربوط داروسازي هاي 
 هيروين توليد جهت شيمايي عنصر و توليد آور خواب و آفرين نشاً مواد
  .ديد تهيه

 در شـهواني  قـوه  تقويـه  و تحريـك  بارجهـت  نخسـتين  براي هيروين
 مافيا انحصار در و مروج متحده اياالت هاي  شهر سائر به بعد و كلفرونيا
 جهـت  آن از متحـده  ايـاالت  داخـل  در آنـرا  تكثيـر  و توليد مگر درآمد

 زراعتـي  توليـدات  ساير بر سو يك از كوكنار كشت كه نديدند مصلحت
 بيشـتر  توجه بيشتر منفعت كسب بمنظور دهقان و ميگذاشت منفي اثر
 افيون توليد افزايش ديگر طرف از و نمود مي خشخاش توليد و كشت به

 مخـدر  مـواد  دالالن سـود  از كـه  ميشد بازار در آن قيمت كاهش باعث
 جنـوبي  آمريكا در را خشخاش كشت به توجه اصل اين روي ميكاست،
 تصــرف و گــروه در آنهــا زراعتــي زمينهــا اكثــر كــه داشــتند معطــوف
 خارجه، وزير »ناستراس جان« »فيلر راك« چون آمريكائي داران سرمايه
 قيـودات  زمـان  هم و بود غيره و »كويت كوپر« »فروت يونانتد« كمپني

 توريـد  از را كوچـك  بانـدهاي  و خصوصي افراد دست تا كردند وضح را
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 در دولتـي  مافيـا  را آن بهـاء  تعيـين  و سـازند  كوتاه بار منفعت ماده اين
  .باشد داشته خود انحصار
 مركـزي  قدرت يك داراي كشور كه 1357 سال اوائل تا افغانستان در

 بـر  دولـت  و ممنـوع  خشـخاش  كشـت  و زرع بود دولت امور بر حاكم و
 ترياك توريد و توليد ممنوعيت از تخلف صورت در كه بود حاكم اوضاع
 ستد و داد معامله نوع هر و ميگرفت قرار قانوني پيگرد تحت آن مرتكب

 محكمـه  بـه  جـرم  جنـايي  ماهيـت  تشـخيص  بـا  مـتهم  و نامشروع آن
 و نفـوذ  وجـود  بـا  مگـر . ميشد كشانده »عامه امنيت ديوان« اختصاصي
 قاچـاق  و موجود محيط در جنايت قانون، تحميل در حكومت صالحيت

 گـان  باشـند  بين مراوده و معمول اي اندازه تا سرحدي مناطق در افيون
  .بود موجود مرزها طرف دو

 كـه  بـود  مشـهود  بـاف  قـالين  تركمنها بين در بيشتر ترياك به اعتياد
 كـه  نحـو  بـه  برميگشت معتاد شخص شيرخوارگي بدوران آن به عادت
 انـدك  را خود انگشت قالين صنعت كار انجام اثناي در  باف قالين بانوان

. ميشـد  خـواب  در آرام طفـل  تا چشاندند مي طفل به و آلوده ترياك به
 سـن  در طفـل  اعتياد به منجر انديشانه ناعاقبت عمل اين كه بديهيست

 در را خشـخاش  كشت ناگزيري اعتياد اين كه ميشد آن از بعد و جواني
 منطقه يك در هراس و خوف با دهقان و داشت قبال در محالت بعضي
 جهـت  آن كـم  مقـدار  كشـت  بـه  منزل حصار بين در حتا و افتاده دور

 امـا  ميورزيـد  مبـادرت  محـل  بـازار  بـا  آن عرضـه  يـا  و اعتيـاد  ضرورت
 و ناشـناخته  كـامالً  عمـل  يك افغانستان در هيروين توليد و استحصال

  .بود نامرعي
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 مختلـف  نقـاط  در خورشـيدي  1358 سـال  از خشخاش كشت اساساً
 كـه  بـود  ايـام  بـه  مصـادف  ايـن  و يافت رواج چشمگيري نحو به كشور

 و بـود  كابـل  وادي از قسـمتي  بـه  محـدود  دولت حاكميت و صالحيت
 سراسـر  در آن بـه  وابسـته  حكومـت  و شوروي سرخ قشون عليه مقاوت
 اسـتقالل  تمثيـل  و حفـظ  با جهادي قومندانهاي.  بود يافته آغاز كشور
 حمايـت  خشـخاش  كشـت  در دهقـان  از كابـل  حكومـت  برابر در خود

 افـراد  احتياجـات  رفـع  در بستند افيون توليد بر كه ماليات از و نمودند
 آن بـه  همزمان نمودند، استفاده محاربوي ضروريات و خود فرمان تحت

 مصـرف  و توليـد  بـه  را جدي قيودات كه ايران اسالمي انقالب توفيق و
 وسـاطت  بـه  ايراني معتاد افراد ميليون يكِِ  حدود در نمود وضع افيون

 ايـن . آوردند هجوم سرحدي بازارهاي به افغان و ايراني بلوچ قاچاقچيان
 بيشـتر  سـود  و گرديـد  افيون قيمت روزافزون صعود باعث تقاضا ازدياد
 به متعاقب. نمود معطوف كوكنار كشت به پيش از بيش را دهقان توجه
 از بـرداري  بهـره  بهـدف   پاكسـتان  نظامي حكومت رئيس ءالحق  ضيا آن

 اسـالمي  جمهـوري  جـوار  در را گرائـي  اسالم روش اسالمي، سچه عقايد
 اخير رخصتهاي تعديل پي در و گرفت پيش در افغان مجاهدين و ايران
 مـدارس  به يونيورستي اعتبار تفويض و جمعه روز به ها يكشنبه از هفته

 از تأسـي  بـه  كه نمود وضع نيز مخدر مواد توليد در را قيودات اسالمي،
 حكومتي اقتدار نبود و باز سرحدات از استفاده با حرفوي قاچاقچيان آن
 توليد بيشتر افزايش. شدند سهيم افيون اشاعه و توليد در افغانستان در

 داشـت  هلمند و بدخشان ننگرهار، سرحدي واليات ايام آن در را افيون
 را كشـور  كل توليد درصد نود مزبور واليات در ترياك ساليانه توليد كه
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 صعودي قوس زماني افيون توليد افزايش و بازار رونق اما. مينمود احتوا
 بـازار  در اتالنتيـك  سـوي  آن از جهـاني  مافيـا  دست كه پيمود را خود

 صـورت  توليد محل در فني و اساسي نحو به ايروين استحصال و دخيل
  .گرفت

 جـان  و »كابـل  تـا  نيويـارك  از« عنـوان  زير خود اثر در هيكل حسن
 در »ريگـن  رونالـد « كه مينويسند »نامقدس جنگهاي« كتاب در كولي
 در جنـگ  مصـارف  تعهـدات  ايفـاي  در خود جمهوري رياست اول دوره

 مبــارزات اثنــاي در كــه كشــورش بودجــه كمبــود تالفــي و افغانســتان
 از كـه  بـود  آمده گير اي مضيقه در بود داده آنرا وعده مردم به انتخاباتي

 و ميكشـيد  زبانـه  او وجـود  در ويتنـام  شكسـت  جوئي انتقام حس يكسو
 ناديـده  را شـوروي  بمقابـل  افغانها جنگ روزافزون موفقيتها نميخواست

 معـاون  والتـرز  كه بودجه كمبود و جنگ مصارف ديگر سوي از و بگيرد
 ارائه او به فيرتون جنرال و سيا رياست نامزد كسي ويليام حضور در سيا

 رئيس دوميرانچ الكساندر نظر به را جمهور رئيس كه بود مشكلي داشت
 مخـدر  مـواد  پخـش  در تا ميساخت متقاعد فرانسه خارجي استخبارات

 كشـورش  بودجـه  تعـادل  جهـت  آن مازاد فروش و شوروي عساكر بين
 جمهـوري  رياسـت  كرسـي  اشـغال  اول هفتـه  در موصـوف . نمايد اقدام

 تـا  داد هـدايت  سـيا  رئـيس  كسـي  ويليام به 1981 جنوري به مصادف
 ميشـد  خوانـده  دوميـرانچ  الكسـاندر  مشـورت  كـه  را آنچـه  عملي طرق

  .كند جستجو
 حواشـي  در و كوكنـار  توليد محل در ايروين استحصال كه بديهيست

 آسـان  شـوروي  عسـاكر  بين در را مخدر مواد اشاعه و پخش هم سرحد
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. بـود  پـذير  امكـان  بهتـر  جهـاني  بازارهـاي  به آن انتقال هم و ميساخت
 همكـاري  و همدسـتي  بـه  كـه  اساسي و فني بصورت ايروين استحصال

 صـورت  غربـي  بازارهاي استندرد به مطابق سرحد صوبه حاشيه در سيا
 فـي  قيمـت  كـه  نحـو  به شد منطقه در مخدر مواد تزئيد موجب گرفت
 در كـرد  صـعود  دوالر هـزار  ده بـه  دوالر هـزار  پـنج  تا چهار از آن كيلو

 نـود  تـا  هشـتاد  بـه  متحده اياالت بازارهاي در آن فروش قيمت حاليكه
 تنها نه كيلو هر در درصد نود تا هشتاد منفعت پس ميرسيد دوالر هزار
 بلكـه  بـود  بسـنده  شوروي افغان جنگ مصارف و آمريكا بودجه كسر بر

 كـه  اينسـت  نمـود،  مـي  آمريكـا  حكومـت  نصـيب  را مالحظه قابل عايد
 نفـع  بـه  اقتصـادي  و سياسـي  سـاحه  در خودش به خودش از سياست
 تحميـل  افغانسـتان  مـردم  بـه  آن مالمـت  و منت بار و شد تمام آمريكا
 از كمتـر  درصـد  بيست تا اروپا در را مخدر مواد قيمت چند هر. گرديد
 كـه  آنجاسـت  تا آن دولتي و اروپائي بازار سود آنهم با خوانند مي آمريكا
 از بـيش  كـه  مربـع  كيلـومتر  41516 مسـاحت  با هولند كوچك كشور
 از آن  زنـدگي  سـطح  گنجانيـده  خود در را نفوس ميليون نيم و شانزده

 شـراب  و شـهوت  شـهر  شهرت است، بهتر جهان صنعتي كشورهاي بسا
 و محو خود در را اروپائي غير و اروپائي جوان صدها روزانه كه آمستردام

 مگـر . نيسـت  پوشـيده  انظـار  از سـتاند  مـي  شانرا معنوي و مادي هستي
 را عيـب  بـزرگ  هـاي  سرمايه منافع و سياست متواليان مبتذل تبليغات
 كـه  تبليغـات  و اخبـار  مـوج . ميدهـد  جلـوه  ثـواب  را گنـاه  هر و حسن
 و گـوش  بـه  را خـود  راه نيرومند تكنالوژي و ساينس كمك به آسا سيل
 حـاكم  عـوام  هاي انديشه و افكار بر چنان ميگشايد مردم ادراك و چشم
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 صدها كه نميدانند خود آمريكائي و غربي كشورهاي اتباع حتا كه است
 در و افتـد  مـي  دولتـي  ارگانهاي بدست آنها بنادر در كه مخدر مواد تن

 بكجا آن سرنوشت و عاقبت ميشود گذاشته نمايش به ها تيلويزيون پرده
  ميكشد؟
 امپريـاليزم  و ميشـود  خوانـده  مخـدر  مواد عليه مبارزه امروز كه آنچه
 ميكنـد  حوالـه  فقيـر  كشورهاي دهاقين بدوش آنرا مسئوليت بار خبري

 مـدعيان  و جهاني سالمت و صلح دشمنهاي كه است سياسي بازي يك
 خـود  مـردم  بـه  آنـرا  ديگران سرزمين اشغال همتاي بشر حقوق كاذب
 بـه  آلـوده  دسـت  و هموار ديگران خاك و دارائيها بسوي را راه و توجيه
 و توليـد  كـه  است مسلم قدر. ميكنند پاك ديگران بدامن را خود افيون
 صـورت  توليـد  نباشـد  موجـود  تقاضـا  تا يكديگرند ملزوم و الزم مصرف

 آنهـا  خواسـت  بـه  دهقـان  كه است مصرف و بازار تقاضا اين و نميگيرد
 مانـده  عقب و غريب كشورهاي افيون توليد محل اگر پس ميگويد لبيك
 عليـه  مبـارزه  و اسـت  متمول و متمدن كشورهاي آن مصرف بازار است
 و مـالي  و جـاني  تماميت حفظ بمنظور كه آنست مستوجب مخدر مواد

 بـه  شـرزه  شـير  و افعي چون زورگويان آنكه از پيش بشر زيست محيط
 وجـود  از را خـود  دامـان  بايـد  بيفتند غريب كشورهاي بينوا مردم جان

  .كنند پاك مخدر مواد سائر و هيروين اندركاران دست و معتادين
 ايـاالت  سـفارت  بـين  فاصـله  در 2008 مـارچ  سيزده بتاريخ زمانيكه

 راننـده  بشمول  متحده اياالت نظامي چهار كابل هواي ميدان و متحده
 كشـته   جـاده  كنـار  شده جاسازي ماين تصادم اثر در آنها نقليه وسيله
 شـد  آن اطـراف  و جـاده  روي فـرش  مخـدر  مـواد  هاي  خريطه و شدند
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 كـه  كردنـد  نگـاه  معصـومانه  آن به چنان متحده اياالت سفارت مقامات
  .كنند تالفي آنرا بايد و شدند مخدر مواد عليه مبارزه قرباني گويي

 انـد  يكـديگر  ملزوم و الزم و متمم مصرف و توليد كه اينست حقيقت
 بـازار  تقاضاي اين و نميگيرد صورت توليد كه واضحست نباشد تقاضا تا

 باشـد  اين به زنيها چانه اگر. ميگويد لبيك آن به مولد كه است مصرف
 كـرد  نميتـوان  انكـار  است سوم جهان هاي  كشور افيون توليد محل كه
 ثـروت  بـه  كـه  اسـت  متمـول  پيشرفته هاي  كشور گان كنند توريد كه

 بـر  خويش منافع اقتضĤ به و اند يافته دست مخدر مواد توريد از سرشار
 و انـد  بخشـيده  قـانوني  صيغه ميشود خوانده بشريت عليه جنايت آنچه

  .اند داده رشد خود دامان در را هيروين سازنده شيميايي عناصر
 توسـط  بـدانيم  خـود  آنكه بدون ما امروز گي زنده كه اينست حقيقت

 پابنـدي  انسـاني  و اخالقـي  اصـول  هـيچ  به كه ميشود مديريت كساني
  .دارد بعهده را جهان رهبري جهاني مافيا و ندارند
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  نمايندگان و فرستادگان
  استعمار مذهبي ديني

  
  

 منشـأ  اسـالم  بـا  كليسا مخالفت از اسالم با غرب امپرياليزم خصومت
 در را اروپـا  سـراي  ظلمـت  قلـب  تـا  اسـالم  نـور  كـه  زمانهـا  آن. ميگيرد

 از ضـمير  روشن مردمان و بخشيد هستي نويد خود ساز زندگي روشنايي
 قيـد  از رومـاني  و يونـان  شـمال  پرتگـال،  بلغاري، يوگسالويا، هسپانيه،
 مقابـل  در انسـاني  نهضـت  ايـن . آوردنـد  رو اسـالم  بـه  ظلمت و بردگي

 فـروش  بـازار  و انـداخت  كليسـا  كـاخ  بنيـاد  در لـرزه  مظالم و مطلقيت
 كه بود نمانده چيزي و نهاد كساد به رو كليسا طرف از بهشت زمينهاي

 مسـير  در كليسـا  لذا. گردد مسدود كليسا خدايي رسالت و وكالت دفاتر
 فشـار  خـود  ده بـاج  و متبـوع  حكومتهاي بر خود منافع و موقف از دفاع
 خـرچ  بـه  بيدريغ جديت اسالم برابر در كليسا اهداف تعميل در تا آورد
 بـرانگيختن  موجـب  اسـتعماري  هـاي  انگيـزه  بـا  تـوأم  فشـار  اين دهند

 نفـوذ  از جلـوگيري  و انقـراض  آن از هـدف  كـه  گرديد بالكان جنگهاي
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 و مركزيـت  جهـت  ميانـه  آسـيا  مسـلمانها  كـه  بـود  عثماني امپراطوري
 كـاكوك « معاهـده  باسـاس  1774 جـوالي  در اسـالم  جهان همبستگي

 سـلطان  آن از متأسي كه دادند خليفه لقب عثماني سلطان به »كيناركا
 كشــورهاي عليــه جهــاد فتــواي مســليمن خليفــه بحيــث عبدالحميــد
  .نمود صادر اسالمي ممالك به متعرض استعماري

 در اسـالم  پيروزي برابر در را خود منافع كه انگليس استعمارگر دولت
 اسالم تا پرداخت سياسي بازي به نخست ميديد خطر به مواجه كجا هر
 پرداخت يي مفكوره پخش و نشر به منظور بدين كند اخالل داخل از را
 تشـيع  اهـل  عقيـده  مغـاير  و حنفـي  مـذهب  مصرحات از را خالفت كه

 كـارگر  چنـدان  كـه  زد دامـن  سني و شيعه عقيدوي رويايي به و خواند
 مفكـوره  و كشيد پيش را عرب نسنليزم مفكوره آن به متعاقب و نيفتاد
 كـه  نمود تزريق غرب در يافتگان تعليم و آموزان دانش جمع در را حزبي

 در و آورد بـار  عبدالحميـد  سلطان به داخل در را نگرانيهاي و مشكالت
 طـرابلس،  قضـيه  روي ايتاليـا  بـا  تركيـه  جنـگ  اثناي در 1912 اكتوبر
 تحريـك  و بسـيج  خالفـت  عليه را مونتونگريها و بلغاريا يونانيها، سربها،
 1914 سـال  در. نمـود  اعـالم  اسـالم  با را مسيحت جنگ واقع در. نمود

 عليـه  آلمـان  جانبـداري  بـه  تركيـه  كـه   جهـاني  اول جنگ به مصادف
 استعمار عليه مسلمانها داد جنگ اعالن فرانسه و ايتاليا روس، انگليس،
 موجوديـت  انگليسـها  كـه  بـود  روشـني  پيـام  اين و كردند قيام انگليس
 رضـائيت  جلب با ديده خود استعماري ارمانهاي منافي را عثماني دولت
 كـه  گرفتنـد  دسـت  روي را مشـترك  حملـه  يك پالن فرانسه و آمريكا
 در فرانسـه  و آمريكا انگليس، كشتيهاي 1918 مي ماه در آن از متاسي
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 خالفـت  عليـه  را ناگهـاني  و مشـترك  حمله يونان با تركيه جنگ اثناي
 را خصـمانه  و خشـمانه  حملـه  ايـن  ميتـوان  كـه . دادنـد  انجـام  عثماني

 انقـالب  امـا  خوانـد  اسـالم  مقابـل  به امريكا آرايي صف در گام نخستين
. نمـود  مشـغول  خـود  بـه  را داري سرمايه جهان توجه روسيه در 1917
 مخالفــت و يكســو از داري سـرمايده  و كمونيســتي پديـده  بــين مبـارزه 
 ويژگيهـاي  كـه  شـد  موجب ديگر جانب از كمونيست با اسالم عقيدوي
 سـرايت  از اجتنـاب  در را واحـد  هـدف  يـك  اسالم با غرب داري سرمايه
  .نمايند تعقيب كمونيستي مفكوره

 از داشــتند خــوف كمونيســت نفـوذ  از همچنانكــه انگلــيس و آمريكـا 
 بـا  كردند سعي و بودند هراس در نيز اسالم جهان فكري رشد و وحدت
 رشـد  و نهضـت  مـانع  اسالمي جوامع در خود گماشتگان و اجنتها اعزام

 اصـل  از خرافـات  و عقيـده  حيطـه  در را مسلمانها گرديده اسالم فلسفه
 نگهدارنـد  جادو و سحر گروه در را آنها عقيدوي احساسات و دور اسالم

 شيخ و حضرت پيرو لباس در را خود نمايندگان مأمول اين تأمين در و
 تـا  نمودنـد  اعـزام  اسالمي ممالك به آراسته چلتار و دستار و قبا و باعبا

ــداف ــي اه ــتعماري و سياس ــود اس ــيله را خ ــين بوس ــتادگان هم  فرس
   .دارند مرعي اسالمي ممالك در اسالم چتر زير نما مسلمان

 از يكــي خــان عبــدالرحمن اميــر امــارت بــا مصــادف 1878 ســال در
 نقيـب  بـه  معـروف  سيدحسـن  بنـام  انگليس توار عراقي پروردگان دست
 نـامبرده . گـردد  افغانسـتان  وارد بريتـانوي  هند طريق از تا يافت وظيفه

 طـرف  از كه نمود افغانستان به ورود تقاضا امير بحضور اي معروضه طي
 سـوي  بـه  گـامي  اگـر  كه گرديد اخطار و شد رد درشت كلمات به امير
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 ميـراث  زمانيكـه  امير وفات از بعد مگر »ببرند آشش« بردارد افغانستان
 بـه  را ورودش تقاضـا  نقيـب  رسـيد  خـان  اهللا حبيـب  پسرش به سلطنت

ــد افغانســتان ــار و نمــود تجدي ــه اينب ــر شــهواني شــان اقتضــاي ب  امي
 اميـر  بـه  طنـاز  دخـت  يـك  دسـت  به را خود درخواست خان اهللا حبيب

 از را پـدر  نصايح ميزد پا و دست شهوت شط در كه امير. نمود پيشكش
 نقيـب  به و پذيرفت بدربار را يحيي خانواده پدر وصيت خالف و برد ياد

 بـاقي  آبـاد  جـالل  در كـه  گذاشـت  شرط و داد افغانستان به ورود اجازه
 شــهر حومــه در و شــد افغانســتان وارد 1905 ســال در نقيــب. بمانــد
 نگذشت ديري و گرفت جاي گاو پوست يك چارباغ ناحيه در آباد جالل

 طينت پاك و آاليش بي مردم راه سر تزوير دام مرشد و پير شيوه به كه
 فروشـي  تف از و بست ساحري و ريا در را مردم سچه عقايد و نهاد آنوال

 ملنگ و يافت دست دنيا نعيم و ناز اوج به انگليس دربار خدمتگذاري و
  .شد »سوار شورليت« اشترسوار

 سـلطانه  علياحضـرت  توجـه  و تربيـه  تحـت  كـه  اهللا امـان  اعليحضرت
 واقعـات  بسا بود آمده بار آزادمنش و متجسس طفوليت آوان از مادرش

 استعمار برابر در خصومتش و حساسيت بر بنا و داشت مراقبت تحت را
 ديگـر  پـي  يكـي  را اسـتعمار  هاي شاخه تا بود فرصت انتظار در انگليس

 معـروف  جاسـوس  الرنـس  كـه  شـد  ميسر زماني فرصت اين. كند قطع
 شـهرت  شـاه  كـرم  پيـر  حاجي نام به اسالمي كشورهاي در كه انگليس

 غايب ميانه از همراهانش و مجددي صادق گرفتاري اثناي در بود يافته
 نفـر  سـي  و مجـددي  صـادق  گرفتـاري  جريـان . داد پنـاه  او به نقيب و

 شـدن  ناپديـد  و اهللا امـان  اعليحضـرت  عليـه  توطئه جرم به همدستانش
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 يـاران  دست قمع و قلع به اعليحضرت كه بود مساعدي اي زمينه الرنس
 قـواي  تشـكيل  از بعد كه كندهاري محمدخان شاه لذا بپردازد استعمار
 قلعـه  تـا  نمود توظيف بود شده تعيين قومندان بحيث 1924 در هوايي
 شاه اما كند بمباران آن سپيد  ديوارهاي سر نشاني با چارباغ در را نقيب

 و تحريـف  را اعليحضـرت  هـدايت  بود كه ملحوظي هر روي محمدخان
 و نمـود  مؤظـف  چارباغ قريه بمباران به مذكور قلعه از عبور با را پيلوتها
 نمود پرتاب موصوف قلعه به ايكه نامه طي نموده پرواز همه از قبل خود
 در خود فاميل با نقيب آن از متأسي كه ساخت آگاه موضوع از را نقيب
 هوايي قومندان هدايت طبق پيلوتها و برد پناه اوست گاه مدفن كه باغي
  .دادند قرار افكنها بم حمله مورد را چارباغ بينوا مردم هاي كلبه

 توطئـه  بـه  كلكـاني  اهللا حبيب امارت پايان تا محوله پالن طبق نقيب
 بـود  مصـروف  افغانسـتان  شـرق  و جنـوب  در اهللا امـان  اعليحضرت عليه

 اسـتقبال  مـورد  كـه  شـد  كابـل  وارد نادرخان حكومت ابتدا در موصوف
 محوطـه  در موصـوف  گزيـد،  مسـكن  كابـل  در و گرفـت  قـرار  حكومت
 كـه  نهـاد  را بزرگ »خانه ساقي« يك بناي كابل در خود بهاري اقامتگاه

 و نامشـروع  پديـده  يـك  كـه  را چـرس  و يافـت  شـهرت  نقيب باغ بنام
 سـتيزي  بيگانـه  احساسـات  تـا  نهاد نام »فقير بته« ميشد تلقي نامطبوع
 شنيع و ناپسند عمل يك زمانها آن چرس. كند محار را اهالي و جوانان

 عمـل  اين به خود وابستگان و فرزندان ابتال از كابل هاي خانواده كه بود
 مـذكور  عمـل  چون داشتند نفرت آن از مردم و بودند هراس در ناثواب
 محطـاط،  آن برابـر  در مـردم  لـذا  بـود  اجتمـاعي  شئون و اخالق خالف

 پيگرد و تعقيب مورد آن مرتكب و ممنوع آن فروش و خريد و استعمال
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 كه مصونيت به نظر نقيب ساقيخانه يا نقيب باغ اما ميگرفت قرار قانوني
 انـدركاران  دست و مبتاليان گرم بازار و آزاد آن در معامالت همه داشت

 موقعيـت  بـه  نظـر  19 سـده  در افغانسـتان . شـد  بنيادبرانـداز  ماده اين
 موقـف  در روسيه و انگليس اشغالگر كشور دو بين در خود جيوپوليتكي

 را اسـتعماري  كشـور  دو حاكميـت  سـاحه  كـه  بـود  گرفتـه  قرار حائلي
 بـر  بنـا  روس و انگلـيس  نيروي دو بين اعتماد عدم اما مينمود مشخص

 خوابهـاي  تحقـق  بمنظور روسها بود افزايش به رو منطقه در شان منافع
ــاع بمنظــور انگليســها و گــرم آبهــاي بســوي كبيــر پتــر  ســاحه از دف

 در خود براي پايي جاي تا داشتند سعي هند قاره نيم در شان حاكميت
 اشـغال  از بعـد  افغانسـتان  در روسـها  تشـبثات . باشند داشته افغانستان
 اسـتخباراتي  جنبه بيشتر اكتوبر انقالب و ميانه آسيا كشورهاي پنجده،

 تـركمن،  لبـاس  در آنها جاسوسهاي اكثر كه داشت هندوكش شمال در
 مـوقفي  در شان گماشتگان مگر ميشدند افغانستان داخل قرغز و ازبيك
. باشند داشته خبررساني از بيشتر كاري روسها نفع به بتوانند كه نبودند

 مذهبي ديني عقايد و ستيزي بيگانه روحيه شناخت به نظر انگليسها اما
 يكتعـداد  بـود  خـورده  گـره  آنها اجتماعي و فردي زندگي به كه افغانها

 را تـوار  عربي مستخدمين بخصوص مرشد و پير قبا و عبا رابه جواسيس
 را خـود  مطلـوب  اشـخاص  آنها بواسطه تا ميداشتند اعزام افغانستان به

 ســرپا افغانســتان در را خــود دلخــواه حكومــت و بكشــند صــحنه روي
  .نگهدارند
 كابـل  تجارتي بازار در و شد افغانستان وارد 19 قرن در مجددي قيوم
 شـهرت  شـوربازار  حضـرت  اسـم  به بعدها كه گذاشت بناء را اي مدرسه
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 هنـد  مدرسه از كه بود پنجاب هند سر خانواده اين تربيوي مركز. يافت
 نورآغـا  مجـددي،  شـيرآغا  ميشـدند  اعـزام  نظـر  مورد بكشور بريتانيوي
 سـر  كالگذاري مأموريت از مجددي صادق و مجددي مياجان مجددي،
 دسـت ... و المشـايخ  شـمس  نورالمشـايخ،  القـاب  و مقام به افغان شاهان
 مـالي  تشـكيالت  از تـر  گسـترده  ابعاد با شان مالي نمايندگان كه يافتند
  .يافتند حضور افغانستان سراسر در خليفه بنام دولت
 عمـر  فضـل  و مجـددي  الـرحيم  فضل خانواده اين توار هندي عضو دو

 حقـوق  اهللا امان اينكه استدالل به افغانستان استقالل به متصل مجددي
 ننموده تعقيب هند بحر تا را انگليسها و گرفته ناديده را سرحدي مردم
 بـرعكس  واقعيـت  حاليكـه  در. پرداختنـد  اهللا امان شاه مخالفت به است
 كنار و تقصير وجود با زيرا بستند مي بهتان اهللا امان شاه به كه بود آنچه
 در افغانسـتان  مـردم  و دولـت  ، شـرقي  و جنوبي محاز فرماندهان آمدن
 و مجهـز  قـواي  برابـر  در كـه  نداشـتند  قرار موقعيت و موقف يك چنان
 و بجنگند هند قاره نيم از آنها كامل خروج و شكست تا انگليسها منظم

 برميايـد  چنـين  حضـرات  ادعاي نحوه از. بقبوالنند آنها به را شرايطي يا
 اسـتقالل  محصـل  مخالف استقالل حصول و امر بدو همان از ايشان كه

 او نفـع  بـه  و شـناختند  مي را انگليسها دلخواه و مطلوب شخص و بودند
  .داشتند فعاليت
 هيـأتي  رأس در را مجـددي  صـادق  خـان  اهللا عنايـت  سردار كه زماني
 قاضـــي، خـــان محمـــداكبر خـــان، محمـــدعثمان ســـردار از مركـــب

 بـاال  بـاغ  به كلكاني اهللا حبيب نزد خان يونس سردار و آغاسيداحمدخان
 از و شـوند  مسـتطلع  اهللا امـان  شاه خروج و استعفاء موضوع از تا فرستاد
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 وليعهـد  بسوي تابعيت دست تا كنند دعوت مصلحانه كلكاني اهللا حبيب
 خالف كلكاني اهللا حبيب قرارگاه به ورود حين مجددي صادق. كند دراز

ــدين، متواضــع، شخصــيت يــك انســاني شــرف و شــأن ــاني مت  و عرف
 برادر زرد سگ« بازاري اصطالح و كرد تشبيه زرد سگ به را  پرور دانش
 اطالق. برد بكار اهللا امان غازي و خان اهللا عنايت سردار مورد در را »شغال
 بلكـه  نبـود  اتفـاقي  و سهوي افغان شهزاده دو به ناصواب كلمات چنين
 شخص نادرخان ورود به را زمينه كه بود دستوري و شده ديكته عبارت
   ميساخت مساعد افغانستان سلطنت به انگليسها پرورده و مطلوب

 انگليسـها  بـراي  افغانسـتان  در قـدرت  حريكه به نادرخان انتصاب اما
 بيگانه و سنتي جامعه در او دودمان و نادرخان زيرا نبود اشكال از خالي
 اقـوام  همـه  و نداشـتد  مردمـي  اعتبار و اجتماعي پايه كدام افغان ستيز

 دست فاميل يك بحيث طاليي محمدخان سلطان خانواده به افغانستان
  .ميديدند گر معامله و پرورده

 جـد  محمـدخان  سـلطان  توسط طال سكه چند برابر در پشاور فروش
 اميـر  توسـط  گنـدمك  ننگـين  معاهـده  امضاً سنگ، رنجيت به نادرخان
 بـه  كـه  بـود  ملـي  خيانـت  همـه داماد يحيي خان   خان يعقوب محمد
 حيـات  امـرار  چنـان  هـم . بـود  خورده گره خانواده اين اجتماعي حيات
 و بريتانيـاي  هنـد  درن ديـره  در اش خانواده با نادرزان پدر خان يوسف

 Stoff“انگليسها كالج استاف مدرسه در نادرخان تحصيالت فراگيري

College”اورا كـه  بـود  داليـل  محمدخان سلطان زادگاه دون ديره در 
  .ميداشت مردود و اعتبار بي افغانستان مردم نزد
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 بيگانه و سنتي جامعه در شجاع شاه سرنوشت از انگليسها كه انتياهي
 را را قـدم  بـه  قدم سياست نادرخان انتصاب در داشتند افغانستان ستيز
 برداري بهره مردم مذهبي و سمتي و قومي هاي  باور از و گرفتند پيش

 از و آنهـا  معتمـد  شـخص  كـه  را مجـددي  قيـوم  رسـتا  درايـن  كردند،
 قـرار  خـود  هدف وسيط بود اهللا امان اعلحيضرت مترقي افكار مخالفين

  .دادند
 و راه و ديني هاي  باور از بود ديوبند اسرار اهل خود كه مجددي قيوم
 را "الال" بـه  معروف كلكاني اهللا حبيب و كرد استفاده الناس عوام رسم
 خـوب  شـهرت  از جـوانمردي  و شهامت در و مطرح عياران جمله از كه

 بـه . داد قـرار  حمايـت  و تشـويق  مورد هدف به نيل جهت بود برخوردار
 جمـع  حضـور  به و كوهدامن در الدين ويس قلعه در مجلس منظور اين

 در و خوانـد  كـافر  را اهللا امـان  غازي و ترتيب ناراضي مردمان از غفيري
   .كرد دراز الال بسوي حمايت دست اهللا رسول دين خادم صدد
 جملـه  از و معتقد مرشدي و پيري به عياري روش و راه طبق كه الال

 دسـت  و ورزيـد  ابـĤ  دعـوت  قبول از ابتدا بود مجددي اهللا عزت مريدان
. كـرد  خم ارادت سينه به سر و پيش مجددي قيوم شخص بطرف بيعت

 و كوهـدامن  خـوانين  از يكـتن  خـان  فقيرشـاه  ملـك  اظهارات طبق اما
 مـذهبي  رهبـر  يـك  او كـه  ادعا اين به مجددي قيوم مجلس، در حاضر
 بلنـد  دعـا  دسـت  او توفيق در و كشيد سرالال به دست سياسي نه است
  .كرد

 پنـد  تـاريخ  از بايـد  كـه  اسـت  الهام و انتبا منبع تاريخ كه بديهيست
 بيĤموزنـد  تـاريخ  از بايـد  كسـانيكه  متاسفانه اما آموخت عبرت و گرفت
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 در كـه  ميدينـد  گوش كساني بصداي و نميخوانند تاريخ كه اند كساني
 خشـنودي  بمنظـور  كـه  بسـا  انـد،  باطل دور اسيرتسلسل قدرت جذب
 قــول بــه. كردنــد تحريــف را واقعيتهــا و بســتند تامــات اربابــان خــاطر

  "سقي ده" بنام دهكده در كه اهللا حبيب پدر اهللا امين داوي عبدالهادي
 و تعـويض  "سـقو " به را "سقي" واژه مقام رمز فراگيران. بود آمده بدنيا
  .دادند مردم خور در

 گذاشـت  بجا افغانستان در دون ديره "كالج استاف " مدرسه كه اثري
 داد قـرار  تقابل در را اقوام كه بود "كن حكومت و انداز تفرقه" پرنسيپ

 تفنـگ  جـاگزين  قلم نگذاشت و نگهداشت تاريكي و ابهام در را مردم و
 نـاگزيري  از مـردم  تا شد مثالي "خان هاشم  مرغهاي " داستان و گردد
 و زنجيـر  بـه  و بيـدريغ  كشـتار . بچرخنـد  آنها بدور معنوي و مادي فقر

 انديشـمندان  و بزرگـان  روشـنفكران،  ملـي،  شخصـيتها  كشاندن زندان
ــه منجــر عاقبــت مطلقيــت و اختنــاق ســال ســي از بــيش درطــول  ب

 و فتـوا  مفتيان نقش و بود دولب اراده قانونش كه شد قالبي ديمكراسي
  .بخشيد مي اعتبار آن به بار در مداحان

 كـه  اسـت  واقعيـت  ايـن  بيانگر تاريخ مسير در استعماري رويدادهاي
 اســارت در را كشــوري اســت نتوانســته اســتعمارگر نيــروي بزرگتــرين

 امـالك  كسـب  بمنظـور  مالزمين و فيودالها بعضي كه اين مگر نگهدارد
 در. باشـند  نشـتافته  او خدمت به داخل از جاه و مكنت و بهتر و بيشتر
 طبقـه  موقـف  و سـهم  كـه  افغانسـتان  چـون  عقيـدوي  و سنتي جامعه

 اســت محســوس بيشــتر عــوام طبقــه تحــرك و رهبــري در روحــانيون
 را خـود  مـزدوران  از اي عـده  اسـت  توانسـته  فرصـت  اغتنـام  با استعمار
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 از آنهـا  توسـط  را خـود  مـرام  و نمايد حلقه اين شامل مختلف بنامهاي
 مرشـد  و پيـر  لباس در جواسيس چنين وجود كه بديهيست ببرد پيش
 نمـوده  وارد دينـي  علمـاي  و روحـانيون  موقف و مقام به شديدي ضربه
 موجوديت. است نگهداشته دور آنها از را روشنفكر و جوان طبقه و است
 در بلكه نبوده وارداتي هميشه افغانستان جامعه در نماها مسلمان چنين

 صـد  بـه  جامعـه  داخـل  از نيـز  خـوار  مفـت  و نابكـار  اشخاص موارد بسا
 و مقام در را خود الناس عوام ديني معتقدات از استفاده سوء و افسونگري

 ابـزار  بحيـث  آنهـا  از و آمـده  آنها سراغ به استعمار كه اند  رسانده موقف
 و رياكـار  مسلمانهاي قماش اين از يكي. است كرده استفاده خود كاري
 از. صـاحب  قـاري  بـه  معروف ابراهيمي نذراهللا قاري نام به شخصي ارزه

 شـرح  كند، مي زندگي كابل نو شهر در امروز كه است تخار واليت اهالي
 در او صـباوت  دوره كـه  دارد آن از حكايـت  او نوجواني و كودكي دوران
 يكجـا  ويـران  نيمـه  كلبـه  بـين  در مـركبش  و مادر با درماندگي نهايت
 اش چهـره  سپيدي و گلگون رخسار كشيد قد اندك همينكه اما گذشت
 عـوض  لباسـش  بدكاران آغوش در و كرد جلب خود به را بازاريان توجه
 و كـرد  سـياه  را رويش زمان عدوي آنكه تا گرفت رونق او زندگي و شد

 نيافت بازار گرمي بدخواران بزم در بعد اين از دويد، رخسارش در ريش
 خـود  شهر بدكاران بزم از كه چاالكي و رندي با و شد كابل روانه الجرم

 و يافت راه اداري و علمي هاي شخصيت بعضي مجالست به بود آموخته
 سلطنت زمان از موصوف كه آن با. پرداخت فروشي دين به فروشي تن از
 جنـائي  و اخالقي اعمال سوء بر بنا بار چندين ديموكراتيك جمهوري تا

 چاق طينت پاك دالن ساده جيب از خرچش و دخل آنهم با شد زنداني
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 صـاحب  ديانت، در غدر و امانت در خيانت يغماگري، و طراري از و شد
 قـدرتهاي  اسـتخباراتي  دسـتگاه  بـا  روابطـش . گرديـد  مسـكن  و هستي

 بـا  طالبـان  حكومـت  ايـام  در كـه  بخشـيد  اعتبار چنان او به استعماري
 انگلـيس  و آمريكا عازم خواست كه بيگاه و گاه هر تاجيكي مليت وجود
 درهـاي  آمريكا كه بود ايامي به مصادف او هاي برگشت و رفت اين. شد
 آمريكا به عادي افغانها ورود و بود بسته افغان مهاجرين روي به را خود

 با و نكرد كه سفرها چه طرار جاسوس اين اما بود ناممكن حتا و مشكل
 اسـرار  و رازهـا  چـه  پنجشـير  دل سـاده  جوانـان  باوري خوش از استفاده
 مقاومـت  پيكر بر خنجر قفا از تا فروخت نه دشمن به را دليران مقاومت

  .زد
 از اسـتعمار  برداري بهره و اندركاريها دست چنين اين كه نيست شكي
 بوقـوع  اسالمي كشورهاي اكثر در تقريباً ديني باورهاي و مذهبي عقايد

 راه در كـه  انـد  آورده بـر  سـر  سـرزمينها  آن در زمامـداراني  امـا  پيوسته
 انحـاء  از نحو به را موذي حشرات اين كشورشان واقعي استقالل حصول

 افغانستان در متأسفانه اما. اند نموده محو و رانده خود اجتماع كشتزار از
 كوتـاه  دوره يـك  جـز  بـه  اسـت  گواه تاريخ طوريكه تاكنون 19 قرن از

 و كلكـاني  اهللا حبيـب  اميـر  شـهيد  غـازي  اهللا امـان  اعليحضرت سلطنت
 سـياه  لكـه  از شـان  دامان كه داود محمد سردار شهيد جمهوري رياست

 آب آبشـخوري  همان از و مزدور همه و همه متباقي بود منزه وابستگي
 قبـاي  و عبـا  در اسـتعمار  فرسـتادگان  و اجنتها كه مينوشند و نوشيده

  .هستند و بوده مشبوع چشمه همان از مذهب و دين
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  بود؟ كه شاه كرم پير حاجي
  

 صـاحب  پيـر « كـه  ملنـگ  آن از خواننـدگان  بسـا  كه نيست ترديدي
 باشند شنيده ها قصه روزگار مشاهدين زبان از است يافته لقب »كرامات

 بـا  مردي بدنبال شهر مردم دور چندان نه زمانهاي در كه ميدهند ياد و
 و هـا  كوچـه  پـا  برهنه يخبندان هاي چله در كه افتادند مي راه قبا و عصا
ــاروي وعــظ مجــالس در و پيمــود مــي را شــهر هــاي كوچــه پــس  روي

 كـه  آن تـا  ميشـد  نمازگذاران  نماز پيش گاه و ايستاد مي مندان اخالص
 بــه مســلكانش هــم نفــري ســي گــروه و افتــاد بيــرون پــرده از اســرار

 قـانون  پنجـه  اسـير  و افتـاد  دام بـه  مجددي صادق حضرت سردمداري
 و پنـاه  در و غايـب  ميانـه  از كـه  بـود  نما ملنگ پلنگ اين تنها و. شدند

 هنـد  طريـق  از كـه  نپايـد  ديـري  و شـد  ناپديـد  انظـار  از نقيب حيازت
 وقـت  وزير نخست چرچيل آستين از و برگشت لندن به دوباره بريتانوي
  .آورد بر سر انگليس
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 خامه زبان از را برانداز آشوب محيل اين رسم و اسم تا است خوب چه
 عنـوان  زيـر  مسـتندش  اثر 171 صفحه در كه بشنويم حكم عبدالشكور

  :نويسد مي چنين معروف جاسوس اين مورد در »امارت تا عياري از«
  :الرنس

 در انگلسـتان  سياسي مرموز هاي چهره از يكي الرنس ادوراد توماس«
 و اسرار از بسياري كه بود ماورالنهر و افغانستان و هند ايران، خاورميانه،
 1888 جنوري در الرنس. است نشده فاش هنوز تا او پنهاني فعاليتهاي

 نبـوغ  و ذكاوت آثار شد مكتب وارد سالگي شش سن در و گرديد متولد
 در تحصـيل  خاتمه از پس. شد ديده او از تحصيلي دوران در العاده فوق

 همچنـان  و يافـت  كلنـل  درجـه  و گرديد انگليس ارتش وارد آكسفورد
 بـه  باستانشـناس  بعنـوان  و بـود  انگلـيس  جاسوسي دستگاه فعال مهره

 به و گرفت فرا نيكي به را عربي زبان وي. كرد سفر و توظيف خاورميانه
 يافـت  كامـل  آشنائي عرب قبائل و مسلمانان آئين و رسوم و كاريها ريزه
 معاشـرت  راه و گشت واقف آنان ستايش و خواب و خور به ايكه شيوه به
 مصـر  در هنگاميكه 1916 سال در. آموخت تازيان مانند به را ديگران با
 در جـده  بـه  قـاهره  از پنهـاني  مأموريـت  يـك  انجام براي ميبرد سر به

 مكـه  زيـارت  بـه  و پرداخت دين تبليغ به چندي براي و رفت عربستان
 عليـه  را مكـه  شـريف  حسـين  شـورش  موجبـات  وي. آمد نائل معظمه
 در المللي بين جنگ نظامي مهم عمليات در وي. ساخت فراهم عثمانيها

 1918 اكتوبر اول روز و جست شركت فلسطين در بخصوص خاورميانه
 جنـگ  خاتمه از پس الرنس. شد دمشق وارد انگليس نيروهاي با همراه

 ايـن  تصـدي  زمـان  در و شد كار مشغول انگليس مستعمرات وزارت در
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 چرچـل  سفرهاي در الرنس. بود چرچل نزديك مشاورين از خانه وزارت
 يـك  حـد  در را اصـول  و فقه وي. كرد همراهي را او فلسطين و مصر به

 كرامـات  و كشـف  داراي وي كـه  دادند اشاعه چنان و گرفت فرا مجتهد
 نمـاز  پـيش  و امـام  كـه  رسيد جائي به جاسوس اين كار سرانجام. است

 زبـان  و فرسـتادند  ايـران  بـه  را وي بعـداً . شـد  كعبه خانه در مسلمانان
 بعـد  وي. بـود  گرفته فرا عربستان در خود مأموريت هنگام در را پارسي

 از و گرديـد  واقع ظن سوء مورد ايران در انگليس بدولت زياد خدمات از
 انگليسـها  لـيكن . شـد  زنـداني  و دستگير رضاشاه دولتي مأمورين طرف

 و گرديـد  زنـدان  از فـرار  به موفق وي و نمودند مهيا را او فرار موجبات
 فـرا  را پشـتو  و اردو زبـان  هنـد  در وي. گرديـد  هند ديار رهسپار آنگاه
 راه از شاه كرم پير حاجي نام به و ملنگ لباس در مدتي از بعد و گرفت
 ديـوان  در سـياه  اسـماعيل  حاجي. شد افغانستان وارد 1928 در چمن

  :است نگاشته چنين او مورد در 113 صفحه اشعارش
  آيد مي يمن طرف از كه است آن حاجي

  آيد مي چمن طرف از كه ست انگليسي
 نشـان  كرامات خود از بازيها شعبده با روز هر ماليي قباي و عبا با وي
 صفحات در مختلف هاي روزنامه. شورانيد دولت عليه بر را مردم و ميداد
 انتلجنـت  آسـاي  معجـزه  آلـه  الرنـس  كلنـل : آوردنـد  چنـين  خود اول

  .شد وارد افغانستان به سرويس
  :داد گزارش چنين 1929 جنوري 12 در سايتونگ الگمانيه دويچه
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 كردنـد  مالقـات  انگليس رهبران با هند در افغانستان شورش رهبران
 ميكردند انكار افغانستان سرحدات در الرنس موجوديت از انگليسها ولي

 بكارهـاي  كراچـي  در الرنـس  كـه  نمودنـد  اقـرار  نقطـه  ايـن  بـه  تنها و
 شـوربازار  حضـرات  اوضـاع  ايـن  گرمـاگرم  در. اسـت  مصروف ميخانيكي

 و پغمـاني  عبـدالرحمان  قاضي بشمول مجددي معصوم مجددي، صادق
 جنـوبي  قصـد  بـه  1928 زمسـتان  در را كابل  ديگر، روحانيون تن سي
 كـافر  را اهللا امـان  و گزيدنـد  مسـكن  عزيز حاجي خانه در و كردند ترك

 ايشـان  از مـردم  ولـي . نمودنـد  صـادر  وي عليـه  بر جهاد فتواي خوانده
 خود جرم به آنها. آورد كابل به و گرفتار را آنها دولت و ننمود پشتيباني

 بـه  مجـددي  حضـرات  ولـي . گرديدنـد  محكـوم  مرگ به همه و اعتراف
 كابـل  در الرنـس  كـه  گرديـد  شـايع  زمان اين در. شدند محكوم حبس
  .است داده نماز را مردم خشتي پل مسجد در حتا و شده ديده
 صفحه عطائي ابراهيم محمد نوشته اول بخش  وطن دجرگو كتاب در
  :است آمده 160
 عنـوان  را وي عربـي  كشـورهاي  در الرنـس  تخريبي هاي عاليتف - 1

  .داد بشري فوق
 خطرناكي فعاليتهاي اروپا و ميانه شرق در يهود منافع حفظ براي وي

 هيئـت  نماينـدگي  1919 در پاريس صلح كنفرانس در و نمود عملي را
  .داشت عهده بر را برتانيوي

 وظيفـه  گرديـده  عمـل  وارد تخريبـي  فعاليتهاي براي افغانستان در او
 طـوري  را خود رفتار و مطالعه را امانيه دوره مترقي آثار تمام كه داشت
 ضـد  را دوره ايـن  مترقـي  پالنهـاي  تمام عامه ذهنيت در كه نمايد عيار
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 قبـول  مـورد  كـه  نمـود  تبليـغ  راه اين در چنان و نمايد قلمداد مذهب
 1929 جنـوري  14 در. گرديـد  امـاني  دولـت  ضـد  عناصر و الناس عوام
 خبـر  افغانستان در انگليس مخفي فعاليتهاي مورد در ايزويسيا و پراودا
 جاسـوس  كـه  نمودند تائيد را دسايس اين فرانسه و آلمان جرايد. دادند

. دارد فعاليـت  وانـه  بمقام به وزيرستان در الرنس كلنل انگليس مشهور
 در الرنـس  وقـت  ايـن  در كه است رسيده ثبوت به هم رسمي اسناد در

 در وي فعاليتهاي از و داشت فعاليت طياره ميخانيك عنوان به ميرانشاه
 كـه  اسـت  موجود نيز هند در اسناد بعضي. است شده گزارش نيز چمن
 منـدان  عقيـدت  پذيرش مورد شاه كرم پير موالنا نام به الهور در الرنس

 تخريبـي  فعاليتهـاي  بـه  لباس تغيير به نموده تربيت را گروهي وي بود
 ايـن  فعاليتهـاي  از 1929 جنـوري  دوم در اهللا امـان  شـاه . انـداخت  بكار

 لـذا  دارد تخريبـي  فعاليـت  مذهب پوشش در كه يافت آگاهي جاسوس
 غايـب  ميان از و گرديد آگاه جاسوس اين الكن نمود او گرفتاري به امر
 اغتشـاش  خيـل  سنگر در شنوار مردم الرنس فعاليتهاي از متأسي. شد

 و شـده  كـافر  اهللا امان شاه كه بود روان تبيلغ اين خوگياني در و نمودند
 هـزاران  كـه  بود الرنس همين و دارند پالنها مذهب خرابي در درباريان

 عكسـها  اين. داشت توزيع مردم بين در را ثريا ملكه عريان عكس قطعه
 يـك  از بدن و ملكه از سر كه بود گرديده مونتاژ طوري خاينانه بصورت

 اسـتفاده  بـا  كه بود انگليس آلوده دست اين. بود شده گرفته فرنگي زن
 در كرامـات  صـاحب  پيـر  و حاجي بنان را جاسوسي مردم پاك عقايد از

 عليـه  را مـردم  و گماشـت  اهللا امـان  عليه پير و حضرت اجنتهاي پهلوي
  .شورانيد امان شاه اصالحات
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 هـم  الرنـس  مأموريـت  يافت آغاز داخلي جنگ افغانستان در زمانيكه
 بزرگـي  جـايزه  گرديـده  واقـع  بريتانيا مقامات تقدير مورد و يافت پايان
 هفـت « عنـوان  تحـت  كتـابي  1920 سـال  در الرنس. كردند اعطا بوي

 در را خود فعاليتهاي اسرار از بعضي كتاب اين در و نوشت »خرد ستون
 تـا  كـه  وي هاي كارنامه بسا و داشت مذكور ديگر كشورهاي و عربستان

 بـه  نيسـت  روشـن  كه داليل با نامبرده. است مستور ابهام پرده در حال
 در تجمـل  بـا  و گمنـامي  در انگليسـي  الردهاي همتاي مستعار نامهاي
 كشـته  ترافيكي حادثه يك در 1935 سال در آنكه تا كرد زندگي لندن
  «.شد

 رأس در چپـاولگر  كشورهاي كه آنست موئيد فوق مطالعات و تتبعات
 اخـالل  و اذيـت  از دسـت  زمان هيچ در و هيچگاه انگليس و آمريكا آن

 صـدر  در اسـالم  بـا  عيسويت جنگ گويي و اند برنداشته اسالمي جوامع
 نظـم  تا اند داشته آن بر سعي هميشه و است داشته قرار آنها هاي برنامه

 يـك  اگـر . سـازند  مختـل  اسـالمي  جوامع در انحا از نحو به را امنيت و
 اسـتدالل  اند برده فرو آستين در مداخله و شقاوت دست محطانه مدتي

 بـوده  بشـري  جوامـع  آميز مصالحت زندگي و ملتها حاكميت حق نه آن
 كوچـك  كشورهاي مبادا كه بود وقت شوروي نيروي از آنها هراس بلكه

 از بعــد مگــر. افتنــد شــوروي نيرومنــد حريــف بــدامان خــاطر آزرده و
 زبانـه  آنها كينه پر سينه از عداوت و بغض آتش چنان شوروي فروپاشي
 فرهنگـي  و مـذهبي  سياسي، هاي شخصيت بزرگترين حتي كه ميكشد

 سـرزمينهاي  اشـغال  و انـد  نكـرده  دريـغ  اسـالم  تحقيـر  و توهين از آنها
 زن و مـرد  و برنا و پير و طفل از اعم بيگناهان كشتار و اسالمي ممالك
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 و اسـالمي  جوامع پراكندگي متاسفانه كه است آنها روزانه مصروفيت از
 كـه  ديگريسـت  دليـل  اسـالم  جهان شده فروخته و مزدور رهبران اكثر

ــان كشــتار و ســرزمينها اشــغال ــاه مردم ــم توســط را بيگن ــا ب  و افكنه
  .بخشد مي تحقق آمريكا هاي پاره خم
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  گزاري قانون استعمار و آمريكا
  

 بـر  تسـلط  و خـود  منـافع  حفـظ  جهـت  آمريكـا  ايكـه  حربه مؤثرترين
 اسـت  قـانونگزاري  سياسـت  دارد اجرا دست در رشد حال در كشورهاي

 تمـايالت  عقيده آزادي و بشر حقوق ديموكراسي، حيات شعار تحت كه
 مخـالف  هـيچكس  كـه  بديهيست ميكند، تحميل سوم جهان بر را خود

 از جوامـع  و افـراد  برداشـت  و تعبير نحوه اما نيست آزادي و بشر حقوق
 ممكـن  و اسـت  متفـاوت  ميشـود  خوانده ديموكراسي و آزادي كه آنچه

 خالصـه  باب يك در و چتر يك زير را مختلف ملتهاي عقايد كه نيست
 و تفكـر  طـرز  از عبـارت  كشـور  هـر  حقوقي مؤسسات و قانون زيرا كرد

 احتيـاج  به نظر محيط مقتضيات تحت كه است ملت يك مورثه روحيه
 و مخصـوص  ملـت  هـر  زنـدگي  كـه  آنجـا  از و ميكنند ايجاد خود خود،
 راسـخه  ملكـات  و خصـايص  نميتوان پس است ملت آن خود به متعلق

 ملـي،  اخـالق  محيطـي،  حـاالت  حيـث  از كه ديگر ملت به را ملت يك
 انتقـال  اسـت  متفـاوت  مذكور ملت با تاريخي سوابق و فكري ساختمان

  .داد
 تحميلي روحيه و افراد ملي اخالق و فرهنگي تمايالت بين كه تفاوت

 آنچـه  يعنـي  ميگردد اجتماعي امور در فساد به منجر ميكند بروز قانون
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 مسـاعد  كشـور  يـك  در خـود  حضور به را زمينه تا ميخواهد امريكا كه
 شان اصل از را ملتها اقتصادي و تبليغاتي نظامي، نيروي اتكاء به و سازد
  .دهد سوق خود هاي خواسته مسير به و دور

 از حـاكي  افغانسـتان  در بـن  نشسـت  از بعد نامطمئن و جاري اوضاع
 ناباوريها بسوي را جامعه تحميلي و شده ديكته اساسي قانون كه آنست

 آنها سياسي خاص اهداف است ديگران افكار تراويده كه آنچه و كشانده
 نفـس  در قـانون  تفسـير  مرجـع  عدم از ناشي خأل. ميكند تعقيب نيز را

 و مـذاق  بـه  كـه  هـر  تا واداشته آن به را دولت اورگانهاي اساسي قانون
 موجب تفاسير تضاد مسلماً كه نمايند تفسير و تعبير را قانون خود زعم
 اعتمـاد  عـدم  باعث دولت اورگانهاي اختالفات گرديده اجرائات در تضاد
 حضـور  مفكـوره  كـه  آورده پديد را اي انديشه و است گرديده جامعه در

  .بخشد مي تقويت را بيگانه قواي
 و قـانون  ادعـاي  آنهمـه  بـا  افغانسـتان  آمـد  گفته كه آنچه به متأسي

 و اعتمـاد  سـلب  رأي اعتمـاد،  رأي. ميبرد بسر قانوني بي در مندي قانون
 جوامع در ملت نمايندگان و پارلمان صالحيتهاي از كه اعتماد عدم رأي

 تحـت  افغانسـتان  در بخشد مي قانوني اعتبار بدولت و است ديموكراسي
 امـور  وزراء. نـدارد  اجرائـي  جنبـه  و نيسـت  اعتبـار  مدار اجنبي حمايت
 سـلب  وجـود  بـا  كـه ... و مركـزي  بانك رئيس مهاجرين، عودت خارجه،
 دادنـد  ادامـه  خـود  بكـار  همچنان ملت نمايندگان اعتماد عدم و اعتماد

 مرزي بيرون ارتباطات كه شد آن نمايانگر و قانون حكومت عدم بر دال
  .شود حاكم مردم اراده و قوانين بر توانست اشخاص
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 ميشـود  ناشـي  قـانون  از قانون تطبيق عدم كه اينست باور قابل نكته
 را حكومــت شــكل 1382 ســال اساســي قــانون اول مــاده مثــال طــور

 را جمهـوري  دولت دين مزبور قانون دوم ماده و اعالم اسالمي جمهوري
 قـانون  هـيچ  مزبور مواد تاكيد و تائيد به سوم ماده و اسالم مقدس دين

 ششم مواد آن عليرغم نميخواند اسالم دين احكام و معتقدات مخالف را
 ميسـازد  مكلـف  بشر حقوق از حمايت به را دولت مذكور قانون هفتم و

 از كـه  بشـر  حقوق تعبير در الذكر فوق مواد محتوي تضاد كه بديهيست
 جامعـه  در دولـت . ميشـود  ناشـي  كشـور  ملـي  اخـالق  و مورثـه  روحيه
 حقـوق  المللـي  بـين  ميثاق به نميتواند افغانستان چون سنتي و اسالمي

 چـه . كنـد  ايفا جهاني جامعه برابر در را خود تعهدات و بماند پابند بشر
 يـا  و تيلويزيـون  و تيـاتر  يـا  سـينمائي  نمايشـات  در افغـان  زن يك اگر

 نميتوانـد  دولـت  شـود  ظـاهر  عريـان  نيمـه  يا عريان سپورت ميدانهاي
 احكـام  از و بگيـرد  ناديـده  را مـذهبيون  و ديني علماي قانوني اعتراض
 المللـي  بـين  ميثاقهـاي  كـه  چنـان  هـم . كنـد  پوشي چشم قانون صريح

  .گردد اسالمي ممالك در قصاص حكم اجرا مانع نميتواند
 خـالف  بـن  5/12/2001 تـاريخي  نشسـت  در آمريكـا  متحـده  اياالت
 در را افغانسـتان  مـردم  سرنوشت ملتها حاكميت حق و حقوقي موازين
 و ادبـار  حالـت  از اسـتفاده  بـا  و آورد در خـود  اقتدار و صالحيت حيطه
 سـه  طـي  كـه  افغانسـتان  مردم اجتماعي حيات گسيخته هم از شيرازه

 توانسـت  بـود  آمـده  پديـد  خـارجي  مداخالت و تحميلي جنگهاي دهه
 بقبوالنـد  افغان كشيده ستم رنج ملت باالي را خود فرهنگي بي فرهنگ

 افروخته مذهب و قوم نام به پاكستان آي سي آي طريق از كه را آتشي و
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 متحـده  اياالت پهلوي چند سياست. بزند دامن ديموكراسي شعار با بود
 اشـغال  تـا  شـوروي  متجاوز قشون برابر در افغانستان مردم قيام زمان از

 آنـرا  سـنگين  بار كه نمود طي را گوناگون ابعاد آمريكا توسط افغانستان
 قلـزم  در افغـان  شـهيد  ميليـون  دونـيم  خون و متقبل افغانستان مردم
 مـردم  جهـاد  اثنـاي  در كـه  واقعيـت  اين تعبير به. ريخت آمريكا منافع

 حمايت به پاكستان »آي سي آي« همكاري به »سيا« سازمان افغانستان
 بـه  مـذهبي  مـدارس  احداث در و پرداخت جهادي هاي تنظيم تقويت و

 و افغانسـتان  از شـوروي  قـواي  خروج از پس و شتافت الحق ضياء كمك
 حكمتيار گلبدين حمايت و تحريك به كابل كمونيستي حكومت سقوط

 تنظيمهـاي  بـين  در CNN شـبكه  بـا  ريگـن  رونـال  مصـاحبه  طبق كه
 جنگهـاي  و برآمـد  بـود  آمريكـا  و پاكستان اعتماد مورد شخص جهادي
 و بـاوري  بـي  يكـي  بـود  چيـز  دو آن از هـدف  كه برانگيخت را تنطيمي

 مـدرن  اسـلحه  انبـار  صرف دوم و مجاهدين به نسبت مردم اعتمادي بي
 و مسـلح  مجاهـدين  زيـرا . داشـت  قـرار  افغان جنگجويان اختيار در كه

 مــذهبيون و ايــران ميانــه، آســيا اســالمي كشــورهاي قلــب در آزمــوده
 و خلـيج  نفتـي  منـابع  به آمريكا تعرضي آرمانهاي تحقق مانع پاكستاني

 نظـامي  پايگـاه  احـداث  و ميشـد  ايـران  و ميانـه  آسيا نفت و گاز ذخائر
 لـذا  مينـداخت  مخاطره به افغانستان الجشي سوق موقعيت در را آمريكا
 از يكطـرف  از كـه  بـود  مطلـوبي  وسـيله  گروهي ميان جنگهاي اشتعال
 و مســتمند مــردم توجــه ديگــر ســوي از و ميكاســت مقاومــت نيــروي
 وابستگان همكاري با تا ميداشت معطوف خود بسوي را افغان زده جنگ
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 بحيـث  افغانسـتان  جيوسياسـي  موقف و موقعيت از خود خواران جيره و
  .كند استفاده خيز تخته

 بلكـه  نبـود  غيرمترقبه ظهور و پديده يك طالبان نهاد نام گروه ظهور
 و بـود  شـده  گذاشـته  افغانستان مردم جهاد زمان در بنيادگرائي هسته
 جهـادي  هـاي  تنظيم ساختار در طالبان رهبري كادر و بلندپايه اعضاي
 حضـور  در سـيا  كـارگزاران  تيلويزيـوني  جلسـه  طبـق  كـه  بودند شامل

 شـبكه  از 2007 فـروري  در كـه  ريگن رونال خارجه امور وزير »شولز«

ARTE   برنامـه  جـز  طالبـان  تجهيـز  و تمويـل  تشـكيل،  رسيد نشر به 
 بعهـده  آنـرا  اجـراء  »آي سي آي« و »سيا« سازمان كه بود متحده اياالت
   .داشتند
 بربريت و وحشت چنان با افغانستان سياست صحنه در طالبان حضور
 دستجمعي كشتار. ميكرد زنده اذهان در را چنگيز مظالم كه بود همراه
 آثـار  تخريـب  باغسـتانها،  و اماكن حريق... و تاجيك هزاره، ازبيك، اقوام

 هـاي  درب بسـتن  شـان،  امـاكن  و محالت از مردم اجباري كوچ تاريخي،
 طبقـه  برابـر  در آنها اسالمي و غيرانساني آمد پيش ها، دانشگاه و مدارس

 و مـأيوس  كـه  بود داده قرار حالت يك چنان در را مردم امثالهم و اناث
 و ادبـار  حالـت  يـك  چنين در. بودند گردان آواره كوي به كوي از ناميد

 جلسـه  فريـب  و مكـر  و ديموكراسـي  حربه با جديد استعمار درماندگي
 محمـدظاهر  سمبوليك حلقه در و نمود مطرح را بن تحميلي و ارتشائي

 خلـوت  در فرصـت  چنـين  انتظـار  در ايتاليا روم در سالها كه سابق شاه
 نـام  بـه  كـه  را خـود  پروردگـان  دسـت  و وابسـتگان  امريكـا  بود، نشسته

 بود رسانده شهرت به تبليغاتي دستگاه طريق از حقوقدان و ژورناليست
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 مـدافع  و مؤقـت  حكومـت  مأمور خود سپاهيان حمايت و حراست تحت
  .ساخت منطقه در خود منافع
 گـذاري  سـرمايه  مطلـب  عطـف  گـزاري  قـانون  مـاجرا  اين در كه نكته

 قـانون  در افغانستان بيطرفي عنعنوي سياست حذف همانا شد استعمار
 مرفـوع  وابسـتگي  طريق در را قانون محدوديت كه است 1382 اساسي
 ملـت  نصـيب   ديموكراسي حربه و سياسي بازي اين از كه آنچه و نمود

 بـود  جامعـه  در فجور و فسق اشاعه و اعتياد شد افغان قهرمان و متدين
 سـر  ميدادنـد  سـر  كـه  آنچـه  ازاء در فنا و فقر فرط از مردم اكثريت كه

  .نهادند
 سـي  و اسـت  آغشته خون و اشك در آن تاريخ دهه سه كشوريكه در
 روحـي  هاي شكنجه انواع با كشور خارج و داخل در آن مردم تمام سال

 كـوي  بـه  كـوي  از هـراس  و بـيم  و حقارت تنگدستي، و فقر جسمي، و
 در ناخودآگـاه  را جامعـه  غـرب  ديموكراسـي  ارمغـان  بودند گردان آواره

 كــه بديهيســت. داد ســوق بيگــانگي خــود از و اســتعمار منــافع جهــت
 در جامعـه  ظرفيـت  بـه  مطابق آزادي اما نيست آزادي مخالف هيچكس
 و ظرفيـت  بـه  مطابق قانون آن كه است مقبول و زيبنده قانون محدوده
 تطبيقـي  جنبه تا گردد ايجاد ملت خود طرف از جامعه احوال و شرايط

 در اگـر  تحميلـي  و شـده  ديكتـه  قـانون  مگر باشد مبرهن و مشهود آن
 طبق قدرت منابع و ندارد اجرائي جنبه ماهيت در باشد مقبول شكليات
  .ميكنند تعيين آنرا جهت خود مرام و تمايالت

 قـانون  صـريح  احكـام  طبـق  كـه  افغانستان اسالمي ظاهر در حكومت
 همـه  در و پـذيرد  نمـي  اسـالم  مبين دين اساسات خالف را عملي هيچ
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 حتـا  و مخالفـت  عمـل  در امـا  ميخوانـد  اصل را اسالم شرعيت اجرائات
 را موارد اين از يكي. است مشهود آن اجرات در اسالم اساسات به اهانت
 جامعـه  داخـل  در كـه  عبـدالرحمن  اسـم  بـه  شخصي قضيه در ميتوان
 بود قرار كه مذكور شخص. آورد مثال بود گرائيده مسيحيت به اسالمي

 هـدايت  و واتيكـان  تقاضـاي  بـه  نظـر  اما شود تعزير شرعي احكام طبق
 از كمتـر  ظـرف  در اسـرارآميز  بصورت و رها حبس از آمريكائي مقامات
 افغانسـتان  اسالمي كشور جمهور رئيس و شد ايتاليا وارد ساعت دوازده
 كشـورش  در ديموكراسـي  پيـروزي  ايتاليـا  بصوب را او عزيمت و رهائي
 ايتاليـا  به نيز را مرتد متهم خانواده اعضاي مسافرت زمينه و كرد عنوان
  .داد وعده رسماً
 از دولت رتبه عالي مقامات و كابينه اعضاي اعتماد سلب و اعتماد رأي
 تثبيـت  را دولـت  مشـروعيت  و قانونيـت  اصـلي  ركن كه پارلمان طرف

 قوتهـاي  تصـميم  و نشـد  مطرح افغانستان نهاد نام جمهوري در ميدارد
 اكبـر  و اسـفندتا  رنگـين  داكتـر . يافت رجحان اساسي قانون بر اشغالگر
 بانـك  رئـيس  دالوري نـوراهللا  و مهـاجرين  و خارجـه  امور وزراي اكبري
 عليـرغم  و نماينـدگان  مجلـس  اعتماد سلب وجود با افغانستان مركزي
 رئـيس  كرزي حامد هدايت به اساسي قانون 92 و 91 ،77 مواد روحيه
 كشـور  اقتصادي و اداري سياسي، امور و دادند ادامه خود كار به جمهور

  .ماند باقي اعتبار بي و صالحيت فاقد اشخاص اختيار در
 در مزبـور  قانون 74 ماده دوم فقره حكم مراعات عدم منوال همين به
 را نيـك  شـهرت  و كـاري  تجربـه  عالي، تحصيالت كه وزرا تعيين مورد
 و اجنبـي  قـدرتهاي  اوامر و ها مصلحت بر بنا  ميخواند وزراء تعيين اصل
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 قـدرتهاي  و نشـد  پيـاده  عمـل  در افغانسـتان  مـردم  سرنوشت به حاكم
 ملــت نماينــدگان ريــش بــه خــود گماشــتگان از حمايــت در اشــغالگر
 وزارت بـه  را خـاد  بربـري  و كشـي  آدم دسـتگاه  عضـو  يـك  و خنديدند
 موضـوع  و نمودند نصب تربيه و تعليم وزارت به سپس و دهات انكشاف

 بـه  اساسي قانون كه وزير نيك شهرت و كاري تجربه و عالي تحصيالت
  .ماند باقي حرف در ميكرد حكم آن

 تشـكيالت  گاه هر كه اينست دولت حقوقي ساختار در مسلم واقعيت
 حالـت  چنـين  در. باشـد  بيگانه قدرتهاي مراقبت و حراست تحت دولت

 و شخصـي  منفعـت  آنـرا  جهـت  كه ميكند تبارز قانون ارتجاعي ماهيت
 مبـارزه  اساسي قانون هفتم ماده مثال سبيل بر. مينمايد تعيين فاميلي

 مگـر  ميخواند دولت هاي مكلفيت از را مخدر مواد قاچاق از جلوگيري و
 بسـا  وابسـتگي  و فـاميلي  روابـط  كه اينست است مشهود آنچه عمل در

 ايـن  از را الحـال  معلـوم  اشخاص بسا جهاني مافيا با كار، جنايت حلقات
  .رفت فروشان خرده سراغ به قانون و كرد استثناء حكم

 خيـزد  برمي قانوني از اداري و اجتماعي نابسامانيها قانون، تطبيق عدم
 ايجاد. دارد قرار مغايرت در جامعه ظرفيت با و شده تحميل مردم به كه

 قـواي  و اسـتعمار  كـه  موضوعيسـت  جامعـه  در مرج و هرج و ناآهنگيها
 تثبيـت  آفرينـي  دشـمن  بـا  را خود دوام و جويند مي سود آن از اشغالگر

 كه است تخيلي هيوالي افغاني جامعه در طالبان گروه حضور. مينمايند
 داده رشـد  منطقـه  در خـود  اهـداف  منظور به آنرا آمريكا متحده اياالت
 و ملي هاي شخصيت كشي تك و بيگناهان كشتار و جنايت ها ده و است

 اتهـام  طالبـان  بـه  ميگيـرد  صورت اشغالگر قوتهاي توسط كه را مذهبي
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 هـاي  شخصيت ها ده قتل متحده اياالت داخل در كه چنان هم بندد مي
 بـه  ميگيـرد  صورت »سيا« سازمان توسط كه را دولت مخالف و سياسي

  .ميدهند نسبت سياهپوستان
 و داخـل  در اشـخاص  كشـتار  در »سيا« سازمان كه نيرنگ و تكتيك

 و تفسـير  قسـماً  ميتوان كه اسراريست برد مي بكار متحده اياالت خارج
 اسلحه« يا «Les armes secrètes de la CIA» اثر در آنرا توضيح
 بـه  و دريافـت  فرانسـوي  نويسنده »توماس گوردون« نوشته »سيا سري
  .برد پي متحده اياالت ديموكراسي حربه اسرار

 اشـاره  موضوعي به خود كتاب صفحات نخستين در موصوف نويسنده
 بازسـازي  جهـت  را دوالر ميليـون  نـود  مبلغ آمريكا كانگرس كه ميكند
 حومه در »بليوف پين« كوچك شهر در جهاني دوم جنگ حربي باشگاه
 بحيـث  همگاني افكار از دور تا نمود تصويب مخفيانه »اركانساس« شهر

 و گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مورد بيولوژيكي و بكترولوژي سمي مواد البراتور
 عضــو »گوتليــب ســيدني« دوكتــور بدسترســي دالر ميليــون ده مبلــغ

 در اسـتفاده  جهـت  و تكميل را خود آزمايشات تا گذاشتند سيا سازمان
 دوكتـور  كـه  آنچـه . دهـد  قـرار  آمريكـا  اسـتخباراتي  سـازمان  دسترس

 بكترولوژي مواد آزمايش دادند انجام »دلسون فرانك« تيم و »گوتليب«
 بيگنـاه  اشخاص باالي آب و قلم غذائي، مواد هوا، طريق از بيولوژيكي و

 چنـين  مـورد  نـاآگهي  در كـه  شـد  كسـاني  اكثر مرگ به منجر كه بود
 همـه  ماندنـد  زنـده  كه اشخاصي اندك و شدند واقع زهرآگين تجربيات
   .دادند دست از را خود حافظه و عقل صفت مجنون
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 در و بشـري  جوامـع  سرنوشـت  تعيـين  و نظـم  جهت در ترديد بدون
 كشـور  يـك  در قـانون  تـدوين  مـردم  آسـايش  و تعـالي  و ترقـي  جهت

 بـراي  قانون تدوين و طرح به خود جامعه كه صورت در البدي امريست
 نيروي يك فشار اثر در كه قانون صورت آن غير در و باشد مستعد خود

 منـافع  واقـع  در قـانون  يك چنين گردد تحميل ملت يك باالي اجنبي
 بـه  را متحمـل  جامعـه  و ميكنـد  ارائـه  كلمات بازي در را كننده تحميل
  .ميكشاند قهقرا
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  دوباره ترميم و تخريب در آمريكا هدف
  افغانستان اردوي

  
 نفـوذ  و اسـتقرار  در اساسي نقش كه نظامي نيروي ساختار و تشكيل
 اميـر  سلطنت اول دور در افغانستان در آن اساس دارد مركزي حكومت
 و نظـم  در موصوف امير. شد گذاشته 1842 سال در محمدخان دوست

 و نمـود  اسـتفاده  خارجي ماهران از نظامي تعليمات و عسكري دسپلين
 به متعاقب. گرديدند يونيفورم با ملبس افغاني عساكر بار نخستين براي
 را دولــت بودجــه درصــد پنجــاه» 1878-1877« اميرشــيرعليخان آن

 مجهـز  و منظم اردوي يك اساس اما. نمود اسلحه توريد و ساخت صرف
 اسـتخدام  در كه شد گذاشته خان عبدالرحمن امير توسط افغانستان در

 جـدي  توجـه  اسلحه توريد و توليد با توأم نظامي قشون ساختار و افراد
 در اردو تشـكيالت  و نظـام  پياده عساكر تعداد كه آنجا تا داشت مبذول
 فابريكـه  كارگران تعداد و نفر هزار بصد 1901 سال تا امير امارت زمان

 بـالغ  نفـر  پنجصد و يكهزار به شد مسما خانه ماشين به كه سازي اسلحه
 اميـر  وفـات  از بعـد . گرديـد  مرعي نظاميان سنوي ترفيعات و ميگرديد

 نفري هشت سيستم عسكري افراد جلب در خان اهللا حبيب امير او خلف
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 كشـور  محـالت  و قرأ باشندگان كه نحو به داشت مرعي را نظام خدمت
 هـم  و ميداشـتند  اعـزام  عسكري خدمت به را يكنفر جوان نفر هشت از

 مدرسـه  بـه  بعد كه شد گذاشته »ها زاده ملك« مكتب بناي آن به زمان
  .گرديد مسما سراجيه حربيه

 تمثيـل  افغانسـتان  در را نظـام  اصـل  كـه  عسـكري  مكلفيت سيستم
 مجلـس  تصـويب  به 1941 سال در و شد مطرح 1920 سال در ميكرد

  .رسيد جرگه لويه يا مؤسسان
 عطف نكته 1963-1953 سال از محمدداود سردار وزيري نخست ايام

ــاريخ در ــواي ت ــزات و تشــكيالت لحــاظ از افغانســتان نظــامي ق  تجهي
 بـا  افغـان  نفري هزار پنجاه و يكصد اردوي ساختار كه ميگردد محسوب
 هـاي  پايـه  تحكـيم  در جديـد  و عصري اسلحه و افسر هزار سي تشكيل
 كشـور  ارضي تماميت از دفاع و مركزي حكومت نفوذ و استقرار و دولت
  .بود خدمت آماده

 عقيـده  اين دولت و دين از حفاظت شعار با عسكري مكلفيت سيستم
 مكلفيـت  دوره انجـام  كـه  ميكرد احيا خدمت شامل جوانان ذهن در را

 در عبادت يك ديني معتقدات و اسالم از دفاع واقع در اسالم پرچم زير
 قرار سپاهي اختيار در سالح بنام راستا اين در كه آنچه و است خدا راه

 حيازت و حفاظت در سپاهي بايد كه داشت را ناموس حيثيت ميگرفت
 او حيثيـت  و شـرف  بـه  متعلق كه آنچه نميگذاشت و ميبود متوجه آن

 جوانان كه بود اصل دو ناموس و دين واقع در. افتد اجنبي بدست است
 متأسـفانه  امـا . بخشـود  مي فداكاري روحيه بيشتر را نظام خدمت داخل
 افتـاد  اغيـار  بدست كشور سرنوشت كه 1357 ثور هفت كودتاي از بعد
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 كـه  انجاميد نابسامانيها و تمرد به آهسته آهسته نظامي دسپلين و نظم
 مـزدور  ريـژيم  عليـه  مقاومـت  گـروه  و مذهبيون تبليغات راستا اين در

 همجـوار  مسـلمان  كشـورهاي  و غربـي  هاي رسانه نشرات و كل بصورت
 قـواي  تحريـك  باعـث  جهـاد  فتـواي  و افتـاد  مؤثر بيشتر اخص بصورت
  .گرديد ريژيم عليه مسلح

 در نـامطلوب  و ناشـناخته  هـاي  چهره و شوروي الحمايه تحت حكومت
 چند هر. گردند برخوردار نظاميان پشتيباني از نتوانستند كشور رهبري

 حضـور  اردو در پـرچم  و خلـق  گروههـاي  به وابسته افسران  تعداد يك
 طـرف  از و پـرچم  و خلـق  جناح داخلي منازعات سو يك از اما داشتند
 كمرنـگ  اردو ساحه در را آنها نقش محيط در آنها محبوبيت عدم ديگر

 كمونيســتي ضــد عقايــد نتوانســت مــاكول و معــاش تزيــد. ميســاخت
. نمايد جلوگيري اردو و مسلح قواي فروپاشي از و كند محار را سپاهيان

 سـردمداري  بـه  كنـدهاري  و ازبيـك  قـومي  هاي مليشه به ريژيم توسل
 و اخالقـي  ضد اعمال از اهالي آزار و اذيت و مسلم و دوستم عبدالرشيد

 اردوي اظمحـالل  شـوروي  اشـغالگر  قـواي  حضـور  و هـا  مليشـه  انساني
 از خــارج در جهــادي قوتهــاي تشــكيل. بخشــيد ســرعت را افغانســتان

 و مداخالت زمينه آنها به كشور مسلح قطعات پيوستن و كشور مرزهاي
 آمـد  پـيش  فرصتي و نمود مساعد ذينفع كشورهاي به را رهبري نقش
 در. كننـد  بـرداري  بهـره  افغانسـتان  قضـيه  از خـود  نفـع  به كدام هر كه

 آنهـا  منافع كه پاكستان آي سي آي با »سيا سازمان« مأمول اين تحميل
 آغـاز  را مشـترك  فعاليتهـاي  بـود  خورده گره هم با افغانستان قضيه در

 و ديورنـد  فرضـي  خـط  رسـميت  را پاكستان سياست دورنماي. نمودند
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 آمريكـا  متحـده  ايـاالت  اما مينمود احتوا ميانه آسيا بازارهاي به يابي راه
 جنـوب  نزديـك،  شرق ميانه، شرق فرماندهي كه »سنتگوم« پالن روي
 العين نصب احمر  بحيره و هند بحر از قسمتي خليج، منطقه آسيا، غرب

 فيصد پنج و شصت و انرژي فيصد شصت بر تسلط  دارد قرار سياستش
 بـه  را آزش و حـرص  دسـت  منطقـه  در طـال  درصـد  پنجـاه  و اورانيـوم 
 بـر  افغانستان استراتژيكي موقعيت از استفاده با تا داشت دراز افغانستان

  .نمايد نظارت فوق ذخائر حاوي كشور نزده
 خطـر  زنگ ميانه آسيا كشورهاي و چين و روسيه بين شانگاي پيمان
 و آمريكا ميبايد كه ميشود تلقي آسيا در آمريكا منافع برابر در مقاومت
 موقعيـت  كـه  بديهيسـت . كنند آرائي صف آن برابر در او غربي متحدين

 افغانسـتان  دربـان  و در بـي  و زده جنگ كشور جيوپولتيك و استراتژيكي
 از بـرداري  بهـره  در آن متحـدين  و آمريكـا  عسـاكر  تجمع مطلوب محل

 در. ميگـردد  محسـوب  مخـالفين  مقاومـت  با مقابله و شرق هاي سرمايه
 مـدت  دراز پالن متحده اياالت شرق منابع بر تسلط و آرمان اين تحقق

 طريــق از نخســت قــدم در.گرفــت پــيش را قــدم بــه قــدم سياســت و
 هـاي  تنظـيم  تجهيـز  و تمويـل  به پاكستان نظامي مقامات و آي سي آي

 پاكسـتان  منـافع  قلزم در كمكها اين اعظم قسمت كه پرداخت جهادي
 تهـاجم  و افغانسـتان  تراژيـدي  از پاكسـتاني  طلبهاي فرصت. ريخت فرو

  نصـيب  را معنـوي  و مـادي  اسـتفاده  حداكثر افغانستان به سرخ قشون
 سپر يك حيث به نخست افغان مجاهدين و افغانستان موضوع از. شدند

 به شمرده گامهاي و نمودند استفاده پاكستان به شوروي هجوم برابر در
 سـال  در را اسـالمي  فدراسـيون  پالن و برداشتند پشتونستان داعيه رد



ینوشته خليل حيف  

٦٣ 
 

 بـه  يـابي  راه ديگـر  سـوي  از. نمودنـد  مطرح حكمتيار گلبدين با 1984
 نفـت  كمپني منافع با كه بود مهمي اهداف از يكي ميانه آسيا بازارهاي

 بـين  اسالمي فدراسيون آن موجب به كه بود خورده گره يونيكال گاز و
 خـود  بـا  نيـز  را متحـده  اياالت حمايت پاكستان و افغانستان كشورهاي

  .داشت
 ميليـون  نـيم  دو خـون  قيمـت  به سرد جنگ پايان كه متحده اياالت

 ازاء در را قيمـت  نحـو  هـر  تـا  شـد  حاضر بود جريان در او نفع به افغان
 حكومت تقاضاي به و  بپردازد ويتنام شكست انتقام و سرد جنگ پايان

 نيـروي  ميتـوان  كه دهد تن اتوم بمب و زروي كوره احداث تا پاكستان
 از كـه  خوانـد  پاكسـتان  و آمريكا بين توافقات حاصل را پاكستان اتومي

 و شـد  پاكستان نصيب شوروي تهاجم برابر در افغانستان مردم مقاومت
 كـه  يافـت  انجـام  اعتبـار  و اعتمـاد  بـه  چنان پاكستان زروي آزمايشات

 كـه  آنچـه  و نخورد تكان آبي از آب و برنخاست جايي از اعتراض صداي
 حضور بود برخوردار خاص الوهيت از و اهميت حائز متحده اياالت براي
 افغانسـتان  اسـتراژيكي  موقعيـت  از استفاده و منطقه در او نظامي قواي
 منطقـه  در طـال  و يورانيوم نفت، منافع بر تسلط جهت خيز تخته بحيث

 حضـور  بـود  بـاقي  آمريكـا  بـراي  زمينـه  ايـن  در كـه  تشـويش  اما. بود
 بـا  كـه  بـود  مـدرن  النوع مختلف اسلحه انبار و آزموده جنگ مجاهدين
 و اسـتعماري  پـالن  بـا  كه بود آميخته در افغانها ستيزي بيگانه احساس
 اسـتقرار  ديگـر  سـوي  از و بود تضاد در منطقه در آمريكا نظامي حضور
 اسـالمي  كشـورهاي  همسـايگي  در افغانسـتان  در اسالمي حكومت يك

 پاكسـتاني  گرايـان  اسـالم  و تركمنستان و ازبكستان تاجيكستان، ايران،
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 احتمال رفع بمنظور لذا ميشد محسوب غرب منافع برابر در بالقوه خطر
 فضـاي  ايجاد بر مبني را آي سي آي پالن منطقه در اسالمي اتحاد خطر
 گلبـدين  و نمود تقويت مجاهدين بين را قومي تحريكات و اعتمادي بي
 آن از هدف كه برانگيخت تاجيكها برابر در پشتون قوم نماينده بحيث را
 ديگـر  و داخلـي  جنگهـاي  در اسـلحه  انبـار  مصرف يكي بود موضوع دو

 را زمينـه  كه مجاهدين حكومت و مجاهدين از مردم بدبيني و مايوسي
 طبـق  كـه  طالبـان  نمـا  اسـالم  گـروه . ميساخت مساعد طالبان ظهور به

 ARTE تيلويزيـوني  شـبكه  بـا  ريگـن  رونال خارجه وزير شولز مصاحبه

 طـرف  از بـود  شـده  گذاشـته  جهـادي  تنظيمهـاي  داخـل  در آن هسته
 از آمريكائيهـا  كـه  را مبلغ. ميشد تجهيز و تمويل رهنمائي سيا سازمان
 دالر ميليـارد  سـه  بـه  گذاشت گروه اين اختيار در طاليان زوال تا ظهور

 طالبـان  از حمايـت  و مصـارف  همـه  ايـن  بـا  امريكائيهـا  كه اين ميرسد
 و طالبـان  انساني ضد اعمال آن دليل برخاست آنها مخالفت به سرانجام

 حقـوق  ناقض آشكارا بصورت خود كه آمريكا زيرا نبود بشر حقوق نقض
 مسـايل  چنـين  بـه  هيچگاه است جهان در دولتي تروريست باني و بشر

 كـه  بـود  اين امريكا براي اهميت درخور واقعيت بلكه نيست قايل وقعي
 در بخصـوص  و افغانسـتان  تمـامي  بـر  كامـل  تسـلط  نتوانستند طالبان

 جهـت  آمريكـائي  گـذاران  سـرمايه  تـا  كنند قايم كشور شمالي صفحات
  .كنند گذاري سرمايه گاز و نفت انتقال

 يكــي بــود شــده تشــكيل گــروه دو از ظهــور آغــاز همــان از طالبــان
 و آي سـي  آي حمايـت  تحـت  قبيلـوي  باورهاي با پا برهنه هاي لوح ساده

 آب سيا سازمان آبشخور از كه وابسته نشين چوكي پوشان شيك ديگري
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 طالبهـاي  بـه  را آنهـا  دوم بـوش  خارجه وزير پاول كولن كه مينوشيدند
 گـروه  همـين . ميخوانـد  القاعـده  بـه  مربـوط  افراطي طالبهاي و رو ميانه
 يـورش  مـورد  كـه  بودنـد  افراطيـون  آمريكـا  خارجه وزير قول به دومي

 سـازمان  وابسـتگان  امـا . گرفتنـد  قرار آمريكائي هاي جنگنده و افكنها بم
 شدند نصب دولتي مقامات و وزارت رياست، چوكيها به روها ميانه يا سيا
 عوامـل  از يكـي  تهديد و امتياز اين كه دادند واشنگتن ارباب به گوش و

 خـانم  اظهـارات . شـد  پا برهنه طالبان به تروريستي اتهام و جويي انتقام
 اثنـاي  در طالبان مادر به ملقب پاكستان اسبق اعظم صدر بوتو نظير بي

 انكارناپـذير  واقعيـت  يـك  گويا سي بي بي خبررساني با لندن در اقامتش
  :بود گفته كه است

 آمريكـا  كـه  شـد  ارائه انگلستان طرف از طالبان گروه تأسيس مفكوره
 و پرداخـت  سـعودي  عربستان آنرا هزينه و داشت بدوش را آن مديريت

 يكصـد  نظامي تشكيالت اردو اضمحالل. گذاشتم اجرا منصه در آنرا من
 جنبـه  بلكـه  بود سياسي اغراض حاوي تنها نه افغانستان ساله شصت و

 كه انگليسها. بود مشهود افغانستان مردم جهاد اثناي در نيز آن تجارتي
 متوجـه  بيشـتر  داشتند پيش در افغانستان قضيه در را پهلو دو سياست
 را خـود  مـالي  سهم تا كردند سعي و بودند خود سياسي و مادي منافع

 غرب جهان رهبر اولين انگليس وقت وزير نخست تاچر مارگيت. دريابند
 ديـدن  پشـاور  در افغـان  مهـاجرين  هاي كمپ از 1980 سال در كه بود

 و محكـوم  افغانسـتان  بـه  را شـوروي  تجـاوز  سـو  يـك  از موصوف نمود
 پيـروزي  ديگـر  طـرف  از و نمـود  ابـراز  مهـاجرين  بـا  را خـود  همدردي
 وترديد شك به شوروي نظامي برگ و ساز برابر در را تهيدست افغانهاي
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 بتواننـد  اسلحه دريافت با افغانها نيست ممكن كه شد مدعي و كرد نگاه
 و خصـمانه  ديـد  طـرز  ايـن . نماينـد  مقاومـت  شوروي ابرقدرت برابر در

 بجـا  منفـي  تأثير مجاهدين بر رواني نگاه از تنها نه بريتانيا جويانه انتقام
 افغانسـتان  مـردم  عليه اش  جنائي عمليات در را شوروي بلكه ميگذاشت

  .بگذارد جوالن به بيشتر را خود نظامي برگ و ساز تا بخشيد مي جرئت
ــوامبر در ــون ادوارد 1981 ن ــر كرنت ــا آنكشــور خارجــه وزي  ســران ب

 و نمـود  ديـدن  بار اولين براي افغانستان قضيه حل در غربي كشورهاي
 افغانسـتان  قضـيه  در خـود  سياسـت  در انگليسها شايد كه ميشد گفته

 فـروش  روبـامزاجي  يك با كه نگذشت ديري اما باشند نموده تجديدنظر
 جهـاد  بـه  جهان مالي كمكهاي سهم از را »بلوپايپ« هوائي دفاع سالح

 گـدامهاي  در سـالها  از كـه  نابكـار  اسـلحه  ايـن . نمـود  مطرح افغانستان
 حـال  در كشـورهاي  در فـروش  بازار و بود مانده ذخيره انگليس نظامي
 افغـان  مجاهـدين  نـام  بـه  گزاف قيمت به بود نيافته سوم جهان و رشد

 مجاهـدين  بـراي  استفاده قابل تنها نه مذكور متروك سالح. شد مبادله
 ميـراث  اسلحه انبار در آنرا پاكستان كه نداشت نيز آنرا ارزش بلكه نبود
  .نگهدارد افغانستان جهاد

 ايـن  خصوصـيت  و معاملـه  ايـن  شرح يوسف سرهنگ و ادكين مارك
 افغانسـتان  جهاد ناگفته قصه و ما قرن فاجعه كتاب در را متروك سالح
  :نويسند مي چنين

»   همانـا  نظـامي  قضـاوت  بـر  مسلط پول و سياست نمونه بهترين ...
 خـوبي  به سيا. بود انگلستان ساخت »بلوپايپ« هوائي به زمين راكتهاي
 انتقـال  قابـل  و مـؤثر  هوائي دافع اسلحه جدي نيازمند ما كه ميدانست
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 ما. نمودند پيشكش ما به را بلوپايپ 1905 سال اواسط در آنها. هستيم
 بلوپايـپ  اگـر  چـه . شديم متعرض آن بر عملي داليل بر بنا ديگر يكبار
 حالـت  بـه  فيركننـده  شخص بايد گردد مهاجم طياره سرنگوني به قادر

 صـرف  نبرد كارزار در اسلحه اين. دهد قرار نشانه مورد را هدف ايستاده
 يـك « نظـامي  اصـطالح  بر بنا و داشت استعمال مورد لحظه چند براي
 كـه  اينسـت  گفتـه  ايـن  مفهوم. نبود »شويد مخفي و ايد فيرنما  سالح

 و سـتر  بايـد  هـدف  بـه  آن اصابت وقت تا راكت پرتاب از بعد فيركننده
 فيركننده شخص يعني نبود چنين »بلوپايپ« مورد در ليكن. شود اخفا

 ميـدوخت  هدف به را خويش چشمان و ايستاده لحظه آخرين تا ميبايد
. ميكـرد  رهبـري  خـود  انگشت ذريعه هدف به اصابت زمان تا را راكت و

 ايـن  از و درك »كلينـدز  فال« جنگ در را انگليسها نوميدي و مايوسي
 و بـود  ناكارآمـد  و متـروك  سـالح  يـك  »بلوپايـپ « كه بوديم واقف امر

 افسـر  يك. است شده آن جايگزين »ژورلين« بنام شده رهبري سيستم
 كـه  اينجاسـت  در اصلي مشكل كه ساخت خاطرنشان بريتانوي توپخانه

 كـه  هدفي البته نمايد اصابت هدف به تا نشده ساخته طوري سالح اين
 كه سازد سرنگون بتواند را هدفي آن شايد دارد قرار فيركننده مقابل در

 از آن عقبـي  قسـمت  يـا  باشـد  كننده پرتاب سوي به آن قدامي قسمت
  .بگذرد آن باالي

 سـنگيني  و غيرموزون جسامت بر بنا آن انتقال موضوع ديگر، مشكل
 طـوالني  دوره ديگر اساسي اشكاالت از يكي. بود سالح اين حد از بيش

 آموزشي صرف را خود زياد وقت تا نبوديم متمايل ما و بود آن آموزشي
 از جبهـه  در آن كـاربرد  و موثريـت  عدم بر بنا كه نمائيم سالحي چنان
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 آموزشي دوره تجديد مشكالت همه اين راس در. باشد شده حذف اردو
 معلومات و آموزشي تجديد ماه شش هر ظرف در بايد كه بود سالح اين
 مجاهـدين  بـراي  امر اين مسلماً كه آمد مي عمل به »بلوپايپ« مورد در
 بـه  راجـع  انگليسـها  بـا  سـيا  اغلب گمان به. نبود ممكن قطع صورت به

 چنانچـه  بودنـد  يازيـده  دست اي معامله به نابكار سيستم اين خريداري
 پاكسـتان  بـه  يكبـار  ساالنه كه خود هيئت توسط بلوپايپ مورد در آنها

 نتـايج  نيـز  ماهران كه بود مصيبت يك اين و آورد مي فشار ما بر ميامد
 بـر  اسـلحه  اين تائيد مورد در آنها. ميشدند متقبل اصالت به را آن شوم
 الحق ضياء حضور به اختر جنرال ترغيب با سرانجام و آوردند مي فشار ما

 قبـول  جـز  اي چـاره  مـا  معـذالك . گشـتند  نايل خود مرام به و رسيدند
 در شـدند  درمانـده  و بازنـده  مجاهـدين . نداشتيم را راكت هزار چندين
 ثـروت  ميليـون  صـدها  جنـگ  از دور ميـل  هـزاران  ديگـران  كـه  حالي

  .اندوختند
 كـه  نموديم مداخله ما و يافت ادامه ماه چندين افتضاح و ناكامي اين

 منحـرف  هـوا  در فيـر  مجـرد  بـه  آن نصـف  بلوپايپ اول دست جمله از
 واقيعـت  نيز آنها آمد عمل به دعوت آن مشاهده جهت سيا از. ميگرديد

  »...سود چه اما پذيرفتند را
 كمونيسـت  شكست عوامل از يكي اگر افغانستان عسكري نظام انهدام

 در شد باعث را داخلي جنگهاي و شد افغانستان در كمونيستي ريژيم و
 سـاختار . نمـود  مسـاعد  آمريكـا  اشـغالگر  قـواي  دوام به را زمينه مقابل

 بـراي  حتـا  دارد اجـرا  دست در افغانستان در آمريكا كه نظامي سيستم
 ده بـه  افغانستان نفوس كه آنگاه چه نيست بسنده داخلي امنيت و نظم
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 نفـر  هـزار  پنجـاه  و يكصـد  بـه  آن نظـامي  تشـكيالت  ميرسـيد  ميليون
 ميخواننـد  ميليـون  پـنج  و بيسـت  را كشور نفوس كه امروز اما ميرسيد
 معـاش  برابـر  در اجيـر  صـورت  بـه  هم آن و افراد هزار شصت استخدام

 اشـغالگر  قـواي  اسـتقرار  و تـداوم  در مـؤثر  عامـل  يك دوالر صد ماهانه
 معـاش  پرداخت به قادر خود كه افغانستان دولت زيرا ميگردد محسوب
 اسـت  اسـتعمار  فرمان چه هر به و ميگردد اغيار نگر دست الجرم نيست
 ماهانـه  معـاش  بعنـوان  مسـتخدم  پوليكه ديگر سوي از و نهد مي گردن

 بـازار  سيسـتم  حيات روز ده در را نفر يك كفاف حداقل ميكند دريافت
 اخـالل  بـه  را امنيـت  و نظـم  مجري احتياج كه بديهيست نميكند، آزاد
 بـه  دشـمن  سـرحدي  و داخلـي  منازعـات  در و ميكشـاند  امنيت و نظم

 خـود  نفـع  بـه  بيشـتر  مـزد  پرداخـت  با مستاجر قواي از ميتواند آساني
 وظيفوي تخلفات به وادار را انسانها كه ناگزيريهاست اين و كند استفاده
  .ميسازد

 رژيـم  خـتم  تا افغانستات نظامي قواي سوابق كه طوري ديگر سوي از
 نظـام  در حاكيسـت  محمـدداود  سـردار  جمهـوري  رژيم ابتداء و شاهي
 بيسـت  صـرف  افغانسـتان  نفـري  هزار پنجاه و صد يك اردوي و دفاعي
 از كـه  داشـت  حضـور  حـرب  اركان اكادميك عالي تحصيالت با جنرال
 اسـتر  ديگـري  و »خـان  ولـي  شا مارشال« مارشال برتبه نفر يك جمله
 بريـد  از ديگـر  جنرال هژده مقام و بود دفاع وزير محمدخان خان جنرال
 اردوي در امـروز  كـه  اهللا ماشـاء  مگـر  نبـود  متجاوز جنرال دگر و جنرال
 و مارشـال  صـد  چنـد  افغـان  نفـري  هـزار  پنجاه سامان و سر بي و اجير

 گـاه  هـر  كـه  دارنـد  حضـور  آن از كمتـر  و ابتـدائي  تحصيالت با جنرال
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 نظـر  در امريكـائي  دوالر هـزار  سـه  حـداقل  را جنرال هر ماهانه معاشي
 چنـد  بـه  افغانسـتان  پوليسي و نظامي قواي معاشات تنها باشيم داشته
 تـا  كافيسـت  آن تكافو به نياز كه ميرسد سال در ملي خالص عايد برابر

   .بكشاند استعمار عقاري حيازت رهن به را كشور
 خود قدم به قدم سياست ها واقعيت اين درك با آمريكا متحده اياالت

 بـه  افغان آزادمنش و جنگجو ستيز، بيگانه مردم كه نمود عيار طوري را
  .شتابند مي استعمار كام در خود پاي

 افغانسـتان  اجتمـاعي  شـرايط  و سـاختار  به نظر كه داشت بايد اذعان
 در نبايـد  كـه  دارد قبال در را ناپذيري جبران اجيراضرار اردوي تشكيل
 خطـرات  و گذشـت  تاٌمـل  بـي  و تفـاوت  بـي  آن كنـار  از فعلـي  شرايط

 و مصـارف  يكسو از زيرا گرفت ناديده آنرا اقتصادي و اجتماعي سياسي،
 دولـت  بـدوش  كمرشكني بار امنيتي و نظامي  هاي سرباز گزاف معاشات
 مــيخ نيازمنــدي ايــن و نگهميــدارد نيازمنــدي در را كشــور كــه اســت

 ديگـر  طـرف  از و ميبرد فرو مردم جمجمه در بيشتر و بيش را استعمار
 تشـكيالت  در را متخاصـم  همجـوار  هـاي  كشور نفوذ اجير عساكر وجود
 و ميگـردد  باعث را امنيت و نظم اخالل و مساعد امنيتي و نظامي قواي

 خطرات نظامي تشكيالت و ساختار در قومي نفوس كثرت هم جانبي از
 از يكـي  پـس . داشـت  خواهـد  بر در قومي مخالفتهاي قبال در را جدي

 قـانون  انفـاذ  بـر  كـه  بـود  خواهـد  ملـي  و وابسـته  غير حكومت وجايب
 اساسـي  قـانون  55 مـاده  چنانكه و نمايد جدي سعي عسكري مكلفيت

 وفـق  بـر  بايـد  ميخوانـد،  افغانسـتان  اتبـاع  همه وجيبه را وطن از دفاع
 را عسـكري  مكلفيـت  دوره اجرايـي  شـرايط  مزبور ماده دوم بند روحيه
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 عسـكري  مكلفيـت  دوره شـرايط  كه بديهست. سازد حاكم قانون توسط
 كـه  اسـت ..... و فاميلي خاص شرايط صحي، حالت سن، تشخيص همانا
. است نموده تصريح آنرا 1357 ثور هفت از قبل عسكري مكلفيت قانون
  ...هيهات اما است ملي حكومت وجيبه اين
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  ها اپرچيونيست و استعمار
  

 هـم  بـا  تـوأم  را روشـنفكري  و آزاديخـواهي  جنبش كه باشد قرار اگر
 خـان  نصـراهللا  سـردار  كـه  گفـت  بوضوح ميتوان دهيم قرار ارزيابي مورد
. برداشـت  راسـتا  اين در را گام نخستين 19 قرن اوائل در السطنه معين

 اثنـاي  در گرديـد  لندن عازم خان عبدالرحمن امير زمان در كه موصوف
 مسـتقيم  روابـط  تقاضـا  انگلـيس  مقامـات  بـا  خـود  مـذاكرات  و بازديد

 واقـع  بريتانيـا  مقامات قبول مورد كه نمود مطرح بريتانيا با را كشورش
 بـاقي  بريتـانيوي  هنـد  طريق از چنان هم انگليس و افغان روابط و نشد
 انگليسـها  برابر در سردار عميق نفرت باعث انگليس العمل طرز اين. ماند
 شخصـيت  اين. نمود معطوف بخود نيز را سياسي هاي حلقه توجه و شد

 اتكـاء  بـه  بود برخوردار روحانيون و علما احترام از كه روحاني و عرفاني
 بـه  مصـادف  خـان  اهللا حبيـب  امير سلطنت زمان در خود مردمي نيروي
 بـر  تركيـه  و آلمـان  اعزامي هيأت از امير ميل خالف جهاني اول جنگ
   .نمود استقبال گرمي به انگليس عليه

 فضـاي  در كه بودند اي ستاره دو  اهللا امان شهزاده و خان نصراهللا سردار
 داخـل  از دربـار  خارج و داخل سياسي هاي حلقه قطار در و روشنفكري
 هــاي وعــده بــه اعتمــاد عــدم بــر بنــا و درخشــيدند ســلطنت دودمــان

 كـه  بودند افغانستان سياسي سريع استقالل طرفدار انگليس آميز خدعه
 نيـروي  اتكـاء  بـه  و خواهـان  آزادي و سياسـي  هـاي  حلقه ساير با همنوا
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 آزادگي وصف اين با كه ميخواستند افغانستان براي را افغانستان مردمي
   .شد قايل روشنفكري لقب آنها به ميتوان گرائي ملي و ملي احساس و

 هنـد  مكتـب  از تبعيـت  بـه  وابسـتگي  خصـلت  بـر  بنا نادري دودمان
 مـورثي  سـلطنت  هـاي  پايه استحكام و استقرار جز هدفي كه بريتانيوي
 بسنده روشنفكري جنبشهاي برابر در را قساوت و مظالم آنهمه نداشتند
 كـه  ميشـدند  متشـبث  بانـه  ما انگليس تكتيكهاي و حيله به گاه نديده
 خود صدارت تصدي ايام در محمودخان شاه چنانكه. بود فريبنده بسيار

 آزمـون   ظـاهر  در كه برد بكار را تكتيكي روشنفكران شناسايي بمنظور
 شوراي هشت دوره انتخابات در كه آنچه مگر ميشد خوانده ديموكراسي

 قـوه  انظـار  از كـه  بـود  روشـنفكران  شناسـايي  نمايـانگر  آمد پيش ملي
  .بودند مستور العنان مطلق

 جامعه مختلف اقشار و محصلين آن در كه 1331 حمل 31 تظاهرات
 كه داشتند بعهده اشخاص را تاريخي اجتماع اين رهنمائي بودند سهيم

 و قيـام  مطلقيـت  عليـه  قـانون  حكومـت  و اجتمـاعي  اصالت از دفاع در
 وحشـت  اغيار منت از نياز بي و ميخواستند افغانستان براي را افغانستان

 را هراسـي  چنگيزيان مظالم و تبعيد از خريدند جان قيمت به را زندانها
  .ندادند راه بدل
 بنـام  عنـوان  هـيچ  زيـر  نميتـوان  را 1357 ثـور  هفـت  كودتاچيان اما

 و خلـق  بعـدها  و خلـق  حـزب  تأسـيس  زمان از زيرا شناخت روشنفكر
 طـرف  از مشهود و مستقيم بصورت داشتند تعلق جريان بيك كه پرچم
  .ميشدند تجهيز و تمويل حمايت، رهنمائي، اجنبي كشور يك
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 ديگـر  جانب از بودند اجتماعي هاي پايه فاقد سو يك از اگر گروه اين
 ميكردنـد  صـحبت  آن از كـه  ايـدئولوژي  به اگر آنها ناچيز فيصدي يك

 هاي عقده روي كه بودند مند عقده اشخاص همه متباقي داشتند آگاهي
 گـردهم  شـهوت  ارضـاء  و قدرت كسب منظور به و اجتماعي يا شخصي

 هفـت  كودتـاي  بـه  متصل كه بود ها عقده همين از متأسي بودند، آمده
 مـردم  جانـان  و جان به شرزه شير و افعي چون بدستان چراغ ثور هفت

 گناه جرم به را ديگر هزاران و كردند گور در زنده را نفر هزاران. تاختند
 هزاران و كردند رها زنده ها دره عمق و ها قله فراز به هواپيما از بيگناهي

 جـان  يـا  تخنيكـي  اتاقهـاي  در آنها وحشت و مظالم ساتور زير در ديگر
  .شدند ديگران ديار گردان آواره معيوب و معلول يا و باختند
 بـه  منـوط  شـان  احساس و درك همه كه گروه اين قراول پيش دسته
 نان سرد جنگ واقعيتهاي به نارسا و ناآگاه بود وارداتي شده تهيه متون

 دشتها كريملين هاي فواره از و پختند مي كمونيسم تنور در را گرسنگان
 و شـهوت  هـاي  شـعله  در چنان و ميكردند سيرآب را كشور بيابانهاي و

 را »پليخـانف « صـداي  حتـا  كـه  بودنـد  خـام  هـاي  انديشـه  محو شراب
 را آردي روسـيه  در هنوز 1917 سال مقارن« بود گفته كه شنيدند نمي
 وضع اگر. »بودند نكرده آسياب پخت را سوسياليسم نان آن از بتوان كه
 آن در كه زمين افغانستان در كه است واضح بود چنين وقت روسيه در

 و رياسـت  كرسـي  اشـتياق  امـا  نبود موجود كند نمو سوسياليسم گندم
 و سياسـي  استخبارات GRU و KGB خدمتگذاري به را كدام هر وزارت
 مقـام  دو بـا  وابسـتگي  ارتبـاط  اختالف اين كه ميكشاند شوروي نظامي
 بـر  بنـا  و گرديـد  حـزب  درونـي  كشمكشـهاي  موجـب  شوروي مختلف
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ــژيم خصــلت ــاتوري هــاي ري ــدرت كســب بمنظــور كــدام هــر ديكت  ق
 سـعي  و ميداشـتند  ابراز ماسكو مقامات به را خود صادقانه خدمتگذاري

 امپريـاليزم  به وابستگي و نارسائي به را ديگر گروه تا بود آن بر گروه هر
 مـتهم  شـوروي  مقامـات  نـزد  سـيا  جاسوسي  بدستگاه عضويت و غرب
 بمـداخالت  سـرد  جنـگ  رقابتهاي در كه بود عوامل از يكي اين. سازند
 را نيازمنـد  و كوچـك  كشور و نمود مساعدت افغانستان فاجعه در غرب

 كه شد آن باعث تنها نه امر اين وقوع. كشاند سرد جنگ كارزار بميدان
 شـود  سـرازير  آمريكـا  منافع قلزم در افغان بيگناه فرزندان خون جويبار
 يـك  جهـان  در و انـدازد  مخاطره به نيز جهان در را امنيت و صلح بلكه

 فرهنـگ  بـي  كشـور  دسـت  بـه  را جهـان  سرنوشـت  قطبي يك و حزبي
  .بسپارد مافيايي
 قسم دشمنان از زمان آن تا كه شهوت بندگان و قدرت گان تشنه اين
 اسـتكبار  آستان به سر خود عاقبت بودند غرب جهان امپرياليزم خورده
 بعهـده  را اسـتثمار  و اسـتعمار  شياطين تبليغاتي ماشين چنان و نهادند
  .اند شده زاده آنها دامان از گوئي كه گرفتند

 كه است همين نو و كهنه استعمار طريق در انكارناپذير و تلخ واقعيت
 كه اند نتوانسته نظامي نيروي اتكاء با تنها هيچگاه استعمارگر كشورهاي
 كسـب  بمنظـور  اشـخاص  عـده  يك كه اين مگر كنند محار را كشوري

 او بـه  داخـل  از اهـالي  بـر  تفـوق  بمنظور و بهتر و بيشتر ملكيت و مقام
 بـه  را اسـتعمار  ميخ كه است وابسته گروه همين واقع در باشد نپيوسته
 بنـدگان  ايـن . انـد  داده رشـد  را اسـتعمار  و كوبيـده  خود مردم جمجمه
 سر در هر به خود شهواني و نفساني خواهشات ارضاء در كه آز و حرص
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 رويي بي يك با كه ماننداند اجتماع كشتزار در را موذي حشرات ميزنند
 و ميزنند پا پشت خود كردارهاي و گفتارها باورها، به خاص شرمي بي و

 و دار ايـن  كثيـر  تعـداد  كه چند هر. ميگردند استعمار دست افزار و آله
 فرستادند مي نفرين و لعنت غرب داري سرمايه جهان به روزي كه دسته

 پوشـيده  انظار از شدند آنها نعمت خوان دعاگوي و ثناخوان  ديگر روز و
 آنها تن سه دو از ما »خروار نمونه مشت« اصطالح مصداق به اما نيست

 از و ميكنـيم  نـام  ذكر اند مطرح كرزي حكومت و سياسي جريان در كه
: برميگـزينيم  تمثالي خرشيدي 1382 ارتشايي و تحميلي اساسي قانون
 وزيـر  انتخـاب  شـرايط  خـود  دوم و هفتاد ماده دوم بند در مزبور قانون
 تحصـيالت  داراي مـذكور  شـخص  بايـد  كه ميكند قيد چنين را كابينه
 و تعلـيم  وزيـر  اتمـر  حنيـف  اما باشد نيك شهرت و كاري تجربه عالي،
 بحيـث   پـرچم  حزب عضويت در ديروز كه كابل وابسته حكومت تربيت
 به ها خانواده آغوش از بيگنايي گناه جرم به را تن ها ده شبها خاد ضابط
 زنده غرب در تحصيل گناه به را ديگر تن ها ده و ميكشاند تخنيكي اتاق
 و پوشيد چپه را لباسش همينكه كمونيست شكست از بعد ميكرد بگور

 و زشـت  سوابق و شهرت هيچكس كرد تازه جديد اشغالگر با را تعهدش
 و شـد  جابجـا  كليـدي  هاي پست در اشغالگر بدستور و نپرسيد را بدش
 افغانسـتان  در بـود  بـرده  بكار پورتوريكو در كه را سياست همان آمريكا

 فرهنـگ  افغانستان معارف رأس در اتمر حنيف نصب با تا كرد پياده نيز
ــي ــا فرهنگــي ب ــارف در را آمريك  حــال شــرح و پخــش افغانســتان مع

  .سازد مكاتب درسي پروگرمهاي محتواي را آمريكائي شخصيتهاي
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 چتـر  زيـر  كـه  لنـين  و مـاركس  ديگـر  مـداح  طنين ظاهر چنان هم
 را سـي  بـي  بـي  راديـو  و خنديد مي غرب جهان ريش به ماسكو حمايوي

 فروپاشـي  از بعـد  امـا  ميگرفت استهزاء بباد غرب بافي دروغ ماشين بنام
 مگـر  پشـت  از آنجـا  در و شـد  لنـدن  عـازم  خـود  كاري تيم با شوروي
 و شد سياست شيطان خدمتگذار چنان بافي دروغ ماشين همان افونهاي

 دسـتگاه  آزمونهـاي  از بعـد  عاقبت تا كرد پاره گلو غربي ارباب وصف در
 انگلـيس  وقـت  وزيـر  نخسـت  بيلـر  توني سفارش به كشور آن جاسوسي

 بديهيسـت . شـد  تعيـين  متحد ملل در افغانستان رسمي نماينده بحيث
 متحـد  ملـل  در سياسـي  و كاري تجربه ناقد شخصي چنين انتخاب كه

 جهـان  مظلـوم  ملتهـاي  برابر در استثمار و استعمار منافع از دفاع همانا
 همان به غالم كند كج كاله خواجه كه سو بهر است واضح و است سوم
 ملـي  منـافع  بـر  شخصـي  منافع و مقام حفظ و مينمايد طريق طي سو

  .ميابد رجحان
 هـم  تكنـالوژي  و سـاينس  انكشاف با كه نيست اين جز تمدن ارمغان

 استعمار شيوه و طريق يافت تغيير بيسابقه نوع به بشر زندگي كه چنان
 و در از تبليغـاتي  و نشـراتي  امپريـاليزم . گرفـت  شكل آن به مرادف نيز

 بدسـت  گشـت  افزاركـاري  و وسـيله  و شـد  انسـانها  حيـات  وارد دريچه
 و كوچـه  و هـا  بيغولـه  از را هويـت  بـي  و ناشـناخته  افـراد  تـا  استعمارگر
 رنگـين  داكتر. دهد سوق خود مرام به و بكشد صحنه بروي ها پسكوچه
 سياسـت  صـحنه  داخـل  سـي  بـي  بـي  طريـق  از طنـين  ظاهر و اسفندتا

 يكـي  انگلـيس  و آمريكـا  توسـط  افغانستان اشغال با و شدند افغانستان
 در افغانسـتان  رسـمي  نماينده پست در ديگر و خارجه امور وزير بحيث
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 صـحنه  در خـود  غربـي  ارباب منافع مدافع تا برافراشتند قد متحد ملل
 حلقــه از ديگــر يكــي كــه اســفندتا رنگــين. گردنــد جهــاني سياســت

 اقامت زمان در بود افغانستان در كمونيست چين به متمايل گرايان چپ
 حـق  آلمـاني  يـك  صفت به و آورد بدست را كشور آن تابعيت آلمان در

  .نمود حاصل را آلمان سبزهاي حزب در عضويت
 و كفـايتي  بـي  بـر  بنـا  خارجه وزارت امور تصدي زمان در كه موصوف

 شد اعتماد سلب پارلمان طرف از سامانيها و سر بي و كافي تجارب عدم
 و ملغـي  را او صـالحيتهاي  بـار  چنـد  كه آن با افغان ملت نمايندگان و

 حمايـت  تحـت  همچنـان  او امـا  نمودنـد  اعـالم  قانوني غير را اجرائاتش
 و مانـد  بـاقي  خود پست در خارجه امور وزير حيث به خارجي قدرتهاي

 و خارجــه وزارت كرســيهاي در گرايــان چــپ تقــرر بــه مقــدور حــد تــا
 انتخـابي  ظـاهراً  جمهـور  رئـيس  كـرزي  حامـد  و پرداخت ها سفارتخانه
 آمريكـائي  مقامـات  و گـر  اشغال قواي برابر در تعهداتش بر بنا افغانستان

 شخصــيت مــورد در را اساســي قــانون احكــام و افغانســتان ملــت اراده
 و خنديد افغانيان و افغان ريش به و كرد پا زير اسفندتا رنگين ارتجاعي
 را واقعيـت  ايـن  تاريخ اما. گرفت استهزاء بباد را قانون معنوي ارزشهاي
 اشـغال،  از قبـل  افغانستان كه خواند خواهد كشور آينده نسلهاي بگوش
 را عقـاري  حيـازت  رهـن  كـه  انـد  كساني دولتمندان و بود شده فروخته
  .اند كرده امضاء
 قربـاني  ميليون سه دو افغان آزادمنش و بينوا ملت باز كه باشد كي تا
  .كند عرضه آزادي پيشباز به ديگر
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  استعمار جديد افزار يا بشر حقوق
  

 طـرز  و زنـدگي  كـه  چنـان  هـم  تكنالوژي و ساينس و علوم پيشرفت
 نيـز  اسـتثمار  و اسـتعمار  طرز داد تغيير بيسابقه نحو به را بشر معيشت

 بـين  دوسـتي  پيمـان  بشـر،  حقوق آميز، مسالمت همزيستي شعار تحت
 گرديـده  متقبل را تغييراتي ظاهر در مشترك دفاع قراردادهاي و دولتها
  .است

 آن بـه  آمريكـا  كه اقتصادي و سياسي اجتماعي، آزادي يا بشر حقوق
 كشـورهاي  بـر  تعـرض  بمنظـور  است كاري افزار واقع در ميورزد اصرار
 عطيـه  بزرگتـرين  آزادي كـه  نيسـت  شكي. رشد حال در و سوم جهان

 گفـت  ميتوان و دارند تأكيد آن به سماوي اديان همه كه است آفرينش
 و متفكـرين  كـه  اسـت  انسـاني  اصل انكارناپذير و مسلم حق آزادي كه

 آنرا و ورزيده اصرار مقدس واژه اين تحقق در نيز اجتماعي علوم علماي
 اصـل  ايـن  به متكي رسو ژاك ژان. اند ستوده بشر هستي آل ايده بحيث
 از كـه  هـر  و اند شده آفريده مساوي و آزاد بشر افراد همه كه بود معتقد
 وظـايف  و حقـوق  از حتا و آدميت مقام از گمان بي كند صرفنظر آزادي
 چيـز  هـيچ  كـه  ايسـت  خسـاره  يـك  اين و است نموده نظر صرف بشري

 مـرادف  را آزادي رفته پيشتر اين از الك جان. كند جبران آنرا نميتواند
 مطلقيـت  سـلطه  از آزادي كـه  ميگويـد  دانسته انسان وجود و هستي با
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 بدهيم دست از آنرا اگر كه است مربوط هستي با چنان و ضروري چنان
 نيست او خود با انسان بقا حق زيرا ايم داده دست از را خود بقا و هستي

  .درآيد بندگي قيد در رغبت و رضا با و بستن پيمان با بتواند تا
 مـورد  در آنهـا  طرفـداران  و فرانسـه  انقالبيـون  نظرات و ديد طرز اين
 چنين و شود گذاري پايه فرد اصالت يا ليبراليزم تا شد سبب فرد آزادي

 تـأمين  فـرد  حقوق اگر است جامعه اساس فرد چون كه گردد استدالل
 بـه  بسته جامعه حقوق تأمين چون و ميگردد تأمين جامعه حقوق شود

 تـأمين  بعنـوان  تـا  نـدارد  را حـق  ايـن  هـيچكس  پس است فرد حقوق
  .نمايد تضعيف يا محدود را افراد آزادي و حقوق اجتماعي مصلحتهاي

 آورد پديـد  اجتمـاعي  حيات در را طريق ليبراليزم يا فرد اصالت شعار
 افـراد  دانسته فرد آزادي مغاير را اخالقي و ديني هاي توصيه نوع هر كه
 شعار چنين و گذاشت آزاد اخالقي و مذهبي مسائل رد يا انتخاب در را

  .بكند ميخواهد چه هر كه هر كه داد سر
 و طريـق  هـر  از تا نمود مساعد دار سرمايه طبقه به را زمينه شعار اين

 و سياسي امور ودر كند تأمين را خود مادي منافع ميخواهد كه نحو هر
 شـعار  تحـت  و باشـد  داشـته  بـاز  دست مردم سرنوشت تعيين و اداري
 در را مقاومتهـا  و موانع و عبور را سرحدات فردي منافع تأمين و آزادي

 بـر  را اسـتعمار  مـيخ  و بشـكند  خـود  جويانه منفعت آرمانهاي تحقق راه
  .بكوبد سوم جهان مردمان جمجمه
 در لجوجانـه  ميخواندو بشر حقوق مذبوحانه متحده اياالت كه را آنچه
 ذاتـي  فطـرت  و خواسـت  بـا  ميتازد سوم جهان كشورهاي در آن تحقق
 قانون از مردم مكلفيتهاي و حقوق زيرا است متفاوت انساني اصل و بشر
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 زاده و احساسـات  تـراوش  و تفكـر  طـرز  از ناشـي  قانون و ميگيرد منشأ
 احتيـاج  بـه  نظـر  محـيط  شرايط تحت كه است ملت يك مورثه روحيه
 عوامـل  و تـاريخ  قبيـل  از محـيط  شرايط چون ميكند، ايجاد خود خود،

 رواجهـا،  و رسم عنعنات، مغلوبيتها، و غالبيتها قبيل از تاريخ به منتسبه
 لـذا  است متفاوت ديگر كشور تا كشور يك از مذهبي و ديني اعتقادات

 آنچـه  هـر  ممكـن . است متفاوت آنها نزد نيز بشر حقوق تعبير و مفهوم
 پـذيرش  و عامـه  قبول مورد و معمول بشر حقوق بنام كشور يك در كه

 نقـض  و عامـه  منفـور  ديگر كشور در باشد كشور يك حقوقي مؤسسات
 آمريكـا  كـه  شهواني و جنسي آزاديهاي مثالً. گردد محسوب بشر حقوق
 انظـار  در را جنگـل  وحشت و حيواني زندگي آنست سرآمد و قدم پيش

 جامعـه  در زن. ميسـازد  دار جريحه را انساني احساس كه ميكند تمثيل
 المـالكي  زمـين  مشـابه  درسـت  زن موقـف  و جرم ارتكاب محل آمريكا
 است ارزه گياهان آن حاصل و پاشد مي تخم آن بر رهگذر هر كه هست

 همـين  و ميشـود  خـم  سـو  بهـر  داري سـرمايه  و غبي تندباد بدست كه
 از و ناشناسـند  پدر آمريكا مردم درصد هشتاد از بيش كه است واقعيت

 ايـاالت  در كـه  ناگزيريسـت  همـين  و انـد  محـروم  پدر نشان و نام اصل
 رسـمي  اسـناد  و شناسـنامه  وثـايق،  درج مـادر  اسم به اشخاص متحده

 معيـار  تعيـين  چون. است معمول مادر بنام اشخاص شهرت و ميگردند
 زن لـذا  دارد قـرار  دار سرمايه قدرت و صالحيت حيطه در انساني ارزش
 بـا  انسـاني  آزادي تعبيـر  و ميگيـرد  قرار دولتمندان منافع تحقق وسيله
 و سينه مرمر نمايش با طناز دوشيزگان و يابد مي التباس حيواني آزادي
 مجـالت،  صـفحات  تـا  تيلويزيـون  پـرده  پشـت  از سيمين سرين و ساق
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 زيـر  دولت و جويند مي مشتري تجارتي كاالي به برهنه تن با ها روزنامه
 تكـس  بنـام  فجـور  و فسـق  از را خـود  سهم بشر حقوق و آزادي عنوان

 سـايه  آدمي وقار و كرامت شرافت، به تجارتي سود كه اينست. برميدارد
 آن از كـه  نحسـت  و تنفـر  همـه  بـا  بـازان  جنس هم ازدواج و افكند مي

 واقعيـت  كـه  ناصـواب  استدالل و بشر حقوق عنوان زير است محسوس
  .ميابد قانوني صيغه است جامعه عيني

 اينسـت  در سرمايه استدالل با جمع اصالت طرفداران روياروي سخن
 از متشـكل  اجتماع كه حالي در دانست اجتماع از مجزا را فرد نبايد كه

 افـراد  سـائر  بـا  مساوي حقوق داراي جامعه فرد هر و است جامعه افراد
 جامعـه  افـراد  معنـوي  و مـادي  حقوق حفظ در دولت و ميباشد جامعه
 و صـيانت  جامعـه  افـراد  معنوي و مالي جاني، تماميت از تا است مكلف

 حيـواني  و شـهواني  غـرايض  پامال آدمي شرف نگذارد و نمايد حفاظت
 نوشــتار، گفتــار، در اجتمــاعي آداب ميبايــد و زرگــردد و زور صــاحبان
 تمـايالت  خالف كه آنچه از اجتماع احساسات تا گردد مرعي اشتهارات

 موجـب  انسـاني  شـرافت  و كرامات مراعات زيرا نگردد دار جريحه اوست
 دولـت  مكلفيت همين و است حيواني اجتماع از انساني اجتماع تفكيك
 خـود  وجيبـه  فرد هر تا ميسازد اجتماع افراد متوجه را وجايب كه است

  .نمايد ادا اجتماع در امنيت و نظم تأمين و رفا بمنظور دولت برابر در را
 خالصـه  سـرمايه  در دولـت  مفهـوم  كـه  آمريكـا  متحده اياالت در اما

 و مـرام  بـه  را اجتمـاع  لـذا  اسـت  دولت سازنده دار سرمايه چون ميشود
 هـر  و افريند مي دروغ تبليغات نيروي به و ميكند استخدام خود منفعت

 هـاي  خواسـته  اقتضـا  بـه  و ميدهد جلوه حق را باطل هر و باطل را حق
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 ميكشـاند  بيگانگي خود از به را جوان طبقه بخصوص شهواني و حيواني
 زمينـه  گرديـده  اجتمـاع  در داخلـي  اختالفـات  باعث كهنه و نو تضاد تا

  .سازد مساعد بشر حقوق عنوان زير را استعمار مداخله
 جوامـع  در خـود  كـه  آتـش  بـا  انساني ضد روش اين با متحده اياالت

 با و ميگردد دخيل قضايا همه در و مييابد حضور جا همه در برافروخته
 جوامـع  معنـوي  و مـادي  اصـالتهاي  تـاراج  با ديموكراسي از دفاع شعار
 و وابسـته  مزدورهـاي  تعـداد  يـك  همكـاري  و همدستي به و پردازد مي

 بـه  را اسـتثمار  و اسـتعمار  مـيخ  نيازمنـد  كشـورهاي  داخلي فيودالهاي
  .ميكوبد آن مردم اسكليت

 جهـان  در اسـتعمار  شـكل  تـرين  كشـنده  و بدترين فرهنگي استعمار
 گـام  بـه  گـام  خـود  بپـاي  نيازمنـد  و كوچـك  ملتهـاي  كه است معاصر

 جنسـي  تمـايالت  تحريـك  و تبليغـاتي  امپريـاليزم  برميدارنـد  استعمار
 قشـر  هـا  روزنامـه  و جرايـد  انترنـت،  تيلويزيون، سينما، طريق از جوانان
 و آزاد جهـان  شـعار  و ميسـازد  دور شان بومي فرهنگ از را جامعه فعال

 بـر  بنـا  كـه  ميدهد سوق بيگانگي خود از به را جوان طبقه ديموكراسي
  .ميكشاند اسارت بدام را آنها احساسات، و هيجانات علمي مبادي
 انترنـت  و تيـاتر  سـينمائي،  نوشـتاري،  نشـرات  مخالف هيچكس البته
 يـك  داشتن بدون و است فرهنگ با مخالفت آن به مخالفت زيرا نيست

 و سـالم  نشـرات  كـه  صورتي در اما نميتواند شده مطرح جامعه فرهنگ
 مختلـف  زوايـاي  بـه  كشـور  نقـاط  دورترين تا جامعه ظرفيت به مطابق
 و مثبـت  اساسـات  بـا  و باشـد  اثرگـذار  جامعـه  مختلـف  طبقات زندگي
 كشـور  بـومي  فرهنـگ  هـاي  پايه تا نباشد تضاد در جامعه شده پذيرفته
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 در اسـتعمار  هـاي  پايـه  كشور بومي فرهنگ تزلزل با زيرا نگردد متزلزل
 كشور در. ميدهد دست از را خود هويت جامعه و ميابد استحكام جامعه
 آنرا توانائي دولت استقالل حصول از بعد قرن نيم تا كه افغانستان مانند

 بـود  كشـور  اداري و سياسـي  مركـز  كه كابل وادي به حداقل تا نداشت
 سـالنگ  طـرف  آن بـه  را راديويي امواج و كند احداث محلي تيلويزيون

 هـا  ده كشـور  نظـامي  اشـغال  و ساله سي جنگهاي به متصل اما بكشاند
 آن قصبات و شهرها هاي خرابه بروي راديويي و جهاني تيلويزيون شبكه

 عنـاوين  و هـا  واژه اسـتعمال  با رندانه چنان و يافتند روزي شبانه فعاليت
 كـه  ميدارنـد  پنهـان  صـوتي  امـواج  در را زدايـي  اسـالم  زهر بشر حقوق
 اسـتعمار  عمال ابليسانه آفريني آشوب نميتواند عادي خواننده و شنونده

 چنـان  و دريابـد  سـادگي  به خبري هاي شبكه سنگين ضربات زير در را
 اذعـان  پيوسـته  بشر حقوق 26 ماده هدايت تيلويزيون صفحه بروي كه

 هـدايات  از را عـوام  ذهنيت واقع در است فرد هر حق تعليم كه ميگردد
 تـا  گواره از و فرض مسلمان مرد و زن بر را آموزش كه احاديث و قرآن
 نشـر  و بـدور  ميسـازد  مكلـف  علم آموزش به را مؤمنات و مؤمنين گور

 و ميسازد جامعه عقيدتي سنن و فرايض جايگزين را بشر حقوق اعالميه
 اعالميـه  نشر از پيش سال صد سه و هزار كه مسلم واقعيت يك از انكار

 گـام  ميسـازد  مكلـف  علـم  آمـوزش  به را خود پيروان اسالم بشر حقوق
 جامعـه  عقيـدوي  فرهنگ تزلزل و زدايي اسالم بسوي ايست شده شمرده

  .آنست ممد نشراتي گزاف مصارف كه
 ها مغاره در اوسطا قرون شيوه به آن مردم درصد چهل كه كشوري در

 درصـد  هفتـاد  از بـيش  و ميكنند زندگي برهنه و گرسنه چادرها زير و
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 شبهاي دودي چراغهاي روشنايي در محالت و شهرها در آن باشندگان
 در را منفـي  نتيجه دو نامتوازن نشرات سعت و ميكنند صبح را ظلماني

  .بينوائي و فقر از ناشي ناامني و ستيزي فرهنگ: دارد قبال
 را جوانـان  نشرات، از ناشي شهواني تمايالت و ها خواسته تحريك زيرا

 دو بـين  در كـه  ميدهـد  سـوق  جهـت  در و دور شـان  بـومي  فرهنگ از
 ارضـاء  در را انسـاني  اصـول  حتـا  بيگانـه  و خـودي  رفتـه  رنگ فرهنگ

  .برند مي ياد از نفساني خواهشات
 هـر  به دنيا نعيم و ناز و طرب و عيش اسباب كه محيط در بديهيست

 استطاعت كم افراد شهوت و نفس هواي و مالي توان عدم بزند موج سو
 نبـود  در كه چنان هم. ميكشاند جنايت و جرم بازار به را فكري و مالي

 تماميـت  حفـظ  بمنظـور  خاطر آزرده و پذير آسيب مردم قانون حاكميت
 و نظـم  مخل آمده كنار دولت مخالفين با ناگزيري از خود مالي و جاني
 بيگـانگي  خـود  از دريا غرق جنايات بازار در يا و ميگردند جامعه امنيت

 آشنائي آن نام به حتا ما مردم قاطبه اين از پيش كه هيروين. ميگردند
 محـيط  در اي هنگامـه  جهـاني  مافيا و آمريكائي عساكر ورود با نداشتند
 امپريـاليزم  و نمـود  مجـذوب  بخـود  را بسـيار  مرد و زن كه آورد بوجود

 در نمـود  حمـل  دهقـان  بـدوش  آنرا تكثير و توليد مالمت بار تبليغاتي
 هيـروين  تكثير و توليد به تصميم كه است چنين امر واقعيت كه حالي

 كـه  چنـان . پيوسـت  بوقـوع  ريگـن  رونـال  هـدايت  بـر  بنا افغانستان در
 جهاد مصارف خود جمهوري رياست اول دور هفته نخستين در موصوف

 مـواد  فـروش  و توليد بر شوروي برابر در را پوليند مبارزين و افغانستان
 بـدوش  آنـرا  بازاريابي و عملي طرق و نمود محاسبه افغانستان از مخدر
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 استخبارات رئيس دوميرانچ الكساندر و سيا سازمان رئيس كيسي ويليام
 اشـغال  از بعـد  بـرداري  بهـره  رونـد  ايـن  كـه  گذاشـت  فرانسـه  خارجي

 خود به ديگري شكل نظامي قواي نظارت تحت آمريكا توسط افغانستان
 مافيـا  دسـت  مخـدر  مـواد  عليه مبارزه عنوان تحت سو يك از تا گرفت
 خيـز  حاصـل  منـاطق  ديگر سوي از و سازند كوتاه آن سود از را كوچك

 منـاطق  در آنـرا  حاصـالت  و دهنـد  قـرار  نظـامي  قواي محاصره در آنرا
 و دارد محلـي  و قـومي  نفـوذ  آنجـا  در كابـل  حكومت كه نمايند ذخيره
 ذريعـه  بنـدي  دسته و ريسرچ از بعد تا دارد حضور محل در آن نماينده
 ايـن  از يكي. گردد گسيل مطلوب بصوب هوائي قواي به متعلق هواپيما
 حملـه  اثر در 2008 مارچ سيزده تاريخ به كه گرديد افشاء زماني موارد

 نظامي چهار كابل هوائي ميدان و آمريكا سفارت بين فاصله در انتحاري
 انفجـار  اثـر  در و رسـيد  بقتـل  آمريكـائي  موتر راننده بشمول آمريكائي
 كابـل  دولتمنـدان  چنـد  هر شد پراكنده سو بهر مخدر مواد هاي خريطه
 امـا  كننـد  جلـوگيري  شـان  ارباب رسوائي از تا دادند خرج به زياد تالش
 برابـر  در را حقـايق  واقعـه  محل مشاهدين و كابل شهر نهم ناحيه افسر

 موتر توسط مواد اين شد گفته كه طوري. نگذاشتند ناگفته خبرگزاريها
 فرودگـاه  بصـوب  آمريكـائي  تانك دو حفاظت و مراقبت تحت آمريكائي

   .بود حركت در كابل
 كـه  ميكنـد  متهم موضوع به را ديگر كشورهاي همواره متحده اياالت

  .آنست به محكوم خود
 يـا  دسـتجمعي  كشـتار  متحـد  ملـل  1948 دسـامبر  9 مصوب اليحه
 جنـائي  عمـل  يـك  جنـگ  هنگام در چه و صلح زمان در چه را ژنوسيد
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 ايـن  دوم مـاده  و ميخوانـد  عـدلي  تعقيـب  قابل آنرا مرتكبين و  خوانده
 تمام نابودي نيت به كه مينمايد اطالق اعمال از بيكي سيدرا ژنو اليحه

 چـه  ميابـد  ارتكـاب  مذهبي يا و نژادي قومي، ملي، گروه از بخشي يا و
 يـا  جسـماني  سالمت به صدمه يا باشد گروه نابودي اعمال اين از هدف
 معـرض  در مـذكور  گـروه  عمـدي  دادن قـرار  يا و گروه آن افراد روحي
   .شود او جزئي يا كلي جسمي قواي زوال به منتهي كه نامناسب زندگي

 طراز مخالفين از و امنيت شوراي فعال عضو يك بحيث متحده اياالت
 12 مـورخ  86 شـماره  قطعنامه به كه ژنوسيد يا دستجمعي كشتار اول

 در او امـروز  و ديـروز  موقف متأسفانه گذاشت تائيد مهر 1946 دسامبر
 تأسـيس  بـدو  از متحـده  ايـاالت  تاريخ كه آنست گويا المللي بين ساحه

 خـورده  گـره  بشر حقوق ضد و شوم عمل و پديده اين به چنان تاكنون
 نـاقض  و ژنوسـيد  بـاني  خـود  آمريكا متحده اياالت كه گفت ميتوان كه

 جمعــي كشــتار و كشــي نســل چنانچــه. اســت جهــان در بشــر حقــوق
 نـژاد  و فرهنـگ  امحـاء  گـواه  آمريكـا  موجـود  واليـات  بـومي  باشندگان

 قبيلـه  يـك  افراد دستجمعي كشتار يا. است سامان آن در سرخپوستان
 كـه  آمريكـائي  نظاميـان  توسـط  خمـوش  فشان آتش دامنه در فليپيني

: ميگيرد استهزاء بباد چنين آنرا ماجرا آمريكائي نويسنده »توين مارك«
 اجسـاد  بـروي  را طفلكان فرياد و كشتيم را همه و سوختيم را همه ما«

 بـود  بزرگـي  پيروزي اين و كرديم خموش گلوله ضرب به شان مادرهاي
ــه ــا ب ــان» .م ــيم مكســيكوئيهاي دســتجمعي كشــتار اســت همچن  مق
 در ديگـر  مكسيكوئي هزار چهار اخراج و 1971 جنوري در انجلس الس

 هـا  ده و آنهـا،  مـالي  و جاني تماميت به تعرض و امالك غصب و 1976
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 خـود  تأسيس بدو از متحده اياالت كه تاريخ دلخراش و انگيز غم واقعات
 كـه  بديهيست. آنست به محكوم تاكنون 1977 جوالي چهار با مصادف

 آثار ايجاب معاصر جهان در متحده اياالت ددمنشانه اعمال چنين شرح
 بلـو  انجلـي « ،»نيسـاگر  شـلي « آثـار  ادامـه  بـه  كـه  مينمايد را مستقل

 و شـرق  نويسندگان سائر و »توين مارك« ،»كنز دايكستر« ،»كاوليوني
 امـا . گـردد  آينـدگان  انتبـاه  مايـه  تـا  سـپرد  زمان بدست و نوشت غرب

  اسـالم  جهـان  و اسالم عليه را متحده اياالت تعرضات و علني خصومت
. نمـود  آغاز افغانستان و عراق اشغال از شوروي فروپاشي از پس توان مي

 اساسـات  بـا  ضديت در كه عراق به انگليس و آمريكا توجيه بدون حمله
 پيوسـت  بوقـوع  انسـاني  شده پذيرفته اصول خالف و متحد ملل منشور
 بـه  كه است يكم و بيست قرن ناانساني و خوئي درنده و شرارت نمايانگر
 عـراق  زيـرا  گرفت صورت يهود و ستريت وال دالالن خاطر ارضاء منظور
 فلسـطين  بداعيـه  مصـمم  عربي كشور يگانه حسين صدام رهبري تحت
 دارئيهـاي  و ذخـائر  ديگـر  سوي از و داشت خوف آن از اسرائيل كه بود

 طمـع  چشـم  آن بـه  انگلـيس  و آمريكـا  كه بود عطف نكته عراق بانكي
 هايتي بانك چپاول همتاي آنرا دارائيها و دخائر ميبايد كه بودند دوخته

 در. ميبردند يغما به پيوست بوقوع 1959 جنوري شبهاي از يكي در كه
 از بود گذشته شب نيمه از پاسي كه حالي در آمريكا بحري قواي هايتي
 و ذخـائر  و بردنـد  يـورش  هايتي مركزي بانك به »اوپرنس« بندر طريق

 بانـك  تـاراج  عـراق  بـه  حملـه  در امـا . ربودند را مذكور بانك دارائيهاي
 عـراق  تجزيـه  احتمال بلكه نميكند فراهم را مهاجم قواي اقناع مركزي

 دسترســي اســت اســرائيل خــاطر آســودگي موجــب كــه چنــان هــم
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 در و نفتـي  مختلـف  هاي حوزه به را انگليس و آمريكا نفتي هاي كمپني
  .ميسازد آسانتر مختلف هاي حاكميت
 كشتار و انگليس و آمريكا هوائي حمله اثر در عراقي هزار ها ده كشتار

 تخطي تنها نه مهاجم قواي توسط شان منازل و خيابانها در بيگناه مردم
 بلكه شد خوانده ژنوسيد مقاوله و متحد ملل اساسات و انساني اصول از

  .برد سئوال زير را متحد ملل موجوديت
 شهرك نشين شيعه اهالي نفر 140 قتل اتهام به صدام محاكمه الويت
 بليــر تــوني و ســفيد قصــر مقامــات طــرف از كــه بــود طرحــي دجيــل
 موجبـات  سـو  يـك  از تـا  شـد  مطـرح  بـاور  اين به انگليس وزير نخست
 فـراهم  ميدهـد  تشـكيل  را عـراق  جامعه اكثريت كه تشيع اهل رضايت
 مقاومـت  احتمـال  و بعـث  حـزب  اقتـدار  پايـان  ديگـر  جانب از و گردد

 اهل نفر 140 اعدام به زماني حسين صدام. برود بين از صدام طرفداران
 ژوئيـه  هشـت  در الـدعوت  حزب اعضاي از اي عده كه نمود اقدام تشيع

 و كردنـد  كمـين  او راه سر دجيل شهرك حومه نخلستانهاي در 1982
 بـه  سـر  حادثـه  از كـه  صـدام  امـا  بسـتند  مسلسل رگبار به را او موكب
 از اي عـده  و واقعـه  عـاملين  مجـازات  و گرفتـاري  بـه  بـود  برده سالمت
  .نمود اقدام الدعوت حزب اعضاي

 ايران انقالب با مقدم خط در صدام نقش اميد به غرب جهان و آمريكا
 سـازمان  اعتراضـات  بـه  عـراق  شيعيان بين انقالب اثرات از جلوگيري و

 از سال بيست مرور از بعد اما نشدند قائل وقعي زمان آن در بشر حقوق
 گرفـت  قرار الويت در صدام اتهامات جمع از مذكور پرونده واقعه حدوث

 هر فاقد او عليه اعدام حكم صدور و محاكمه. انجاميد او محكوميت به و
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 بـه  كـه  داشـت  نمايشي جنبه صرف و بود حقوقي و قضائي ماهيت نوع
 اصـل . گرفت صورت آميز افتضاء نحو به عامه افكار اغفال و فريب منظور

 بـر  معلـول  ترتـب « اصـل  و نبود مطرح محاكمه جريان در قضا بيطرفي
 ضـمني  صـورت  بـه  حتـا  اسـت  سـالم  قضـاوت  اساس و پايه كه »علت

 چـرا  كـه  نكـرد  خطـور  قاضي ذهن در انديشه اين و نگرديد خاطرنشان
 سـوال  اين و نمود اتخاذ موصوف افراد اعدام و مجازات به تصميم صدام

 به را او موكب و نميكردند صدام قتل به اقدام آنها اگر كه ماند جواب بي
 مـذكور  اشخاص فوق علت بدون صدام هم باز بستند نمي مسلسل رگبار

  ميكرد؟ محكوم زندان و مرگ مجازات به را
 مـالكي  نـوري  توسـط  حكـم  انفـاذ  امضـاء  و مـتهم  مدافع كالً و ترور
 بيـك  دال همـه  جمهور رئيس طالباني جالل موجوديت در وزير نخست
 بـه  خـود  آن مجريـان  كه بود تراژيد مضحك نمايشنامه و سياسي بازي
   .كشيدند بطالن خط عدالت قاموس به و خنديدند خود ريش

 اسـالم  جهان در صدام عليه بدبينيهاي و ناخرسندي كه نسيت شكي
 اشـغالگر  و نامسـلمان  متجاوز كشور يك بدستور او اعدام اما بود موجود
 دوسـتي  و صبوري صلح، آشتي، روز كه اضحي عبد اول روز به مصادف

 مسـلمانهاي  احساسـات  2006 دسامبر 8 به مطابق است مسلمين بين
 و سـاخت  دار جريحـه  شديداً يكدلي و خوشي يكروز چنين در را جهان

 را اسـالم  مقدسـات  به توهين و اسالم عليه را انگليس و آمريكا دشمني
  .نگذاشت مستور صاحبدلي هيچ نظر از خصوم توسط
 نظاميـان  باشـگاه  و عـراق  سابق استخبارات تعمير در كه صدام اعدام

 در ننگـين  سـياه  لكـه  يـك  گرفت صورت نقابدار افراد توسط آمريكائي
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 عـدل  نمونـه  و قضـاوت  مركـز  روزي كـه  عـراق  عدالت و قضاوت تاريخ
 ايـن  گويـا  ديگر بار و گذاشت جا به بود بشريت جهان در اسالم خلفاي
 پيشباز به كشور يك داخل از مزدور و نابكار اشخاص تا كه شد واقعيت
  .نيست ديگران حريم در پرواز مجال را استعمار نشتابند استعمار

 كـولن  كه را آنچه طالبان حكومت سقوط و افغانستان اشغال مورد در
 طالبـان  بنـام  دوم بـوش  جمهـوري  رياسـت  اول دور خارجه وزير پاول
 رو ميانـه  طالبـان  از آن مقصـد  ميكنـد  تفكيـك  تندرو طالبان و رو ميانه

ــا ــان همان ــته طالب ــت و وابس ــرورده دس ــازمانهاي پ ــتخباراتي س  و اس
 از دولتـي  چوكيهـا  بسـا  در امـروز  كـه  اسـت  آمريكـا  نفتي هاي كمپني
 معمور و آسودگي كمال در و دارند حضور آن معادل و وزارت تا رياست

 حمايـت  از و ميبرنـد  بسـر  حيـات  آرزومنـدي  و مسرت و خوشي به ي
  .برخوردارند واشنگتن

 ميگـردد  اطالق ديروز يسير و يتيم اطفال از گروه به تندرو طالبان اما
 اثر در را خود فاميل و كاشانه و خانه افغانستان مردم جهاد اثناي در كه

 پـاي  و دادنـد  دست از پرچم و خلق گروه يورش و سرخ قشون بمباران
 يـك  اميد به و گذاشتند سر پشت را كوهها و دشتها ژوليده تن و برهنه
. گرفتنـد  قرار جهادي گروههاي گرو در و گرديدند پشاور وارد نان  لقمه
 رشد عدم بلكه ميبردند رنج مادي فقر از تنها نه نوجوانان و جوانان اين

 بـه  كـه  بـود  نمـوده  مبـدل  ارادي غيـر  موجود به را آنها فكري و ذهني
  .بودند آماده مغزي شوي و شست

 عنوان زير خود كتاب در »توماس گوردون« كه مغزي شوي و شست
 مطالعـات  و تتبعـات  نتيجـه  ميكنـد  بحـث  آن از »سـيا  مرموز اسلحه«
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ــوژي طبــي، علــوم متخصصــين ــه مربــوط شــيميائي و بيول  ســازمان ب
 تحليـل  و تجزيـه  و دوالر ميليونهـا  مصرف به كه است آمريكا جاسوسي
 بدســت غيــره و التــين آمريكــا آفريقــا، جــنگالت از طبيعــي گياهــان

 امـا  و ميگيـرد  قـرار  سيا اختيار در كارشان نتيجه و ميرسد متخصصين
 از بعضـي  در افغانسـتان  مردم جهاد هنگام در كه مغزي شوي و شست

 و مثمـر  بسـيار  و مصـرف  كـم  بسيار بود معمول مجاهدين قرارگاههاي
 مربـوط  ميـاورم  ياد به نويسنده كه را پرورشگاهها اين از يكي. بود فعال

 قـرار  پشـاور  شـهر  غـرب  شـمال  كيلـومتري  چند در ورسك قرارگاه به
 بوتـو  علـي  ذولفقـار  كـه  بـود  عسكري متروك قشله يك ورسك. داشت
. بـود  داده قـرار  حكمتيار گلبدين اختيار در پاكستان اسبق وزير نخست
 يـك  تحـت  ميشدند اسير موصوف حزب تزوير بدام كه وارد تازه جوانان
. ميشد معطوف نكته يك به شان حواس و ذهن شباروزي منظم پروگرام
 صـداي  بـا  سـحرگاهان  كـه  بود گرديده تنظيم و ترتيب طوري پروگرام
 تـا  نمـاز  قيـام  و طهـارت  از بعـد  و برميخاسـتند  خواب از جوانان موذن
 تـالوت  مصـروف  ميشد خالصه چاي و نان توته بيك كه صبحانه صرف
 جوانان سپاري جان تمرين و مشق آن به متعاقب و ميبودند كريم قرآن

 تـا  قـرآن  درس و تـالوت  كوتـاه  وقفه يك از بعد و ميداشت مصروف را
 بـه  جوانـان  گـردن  و سـر  بـاز  سپس و ميافت ادامه پيشين نماز و ظهر

 تسبيح. ميرسيد عصر نماز و عصر تا ميشد خم الشان عظيم قرآن قرائت
 غـذاي  و مغـرب  نمـاز  قيـام  از بعـد  و ميافت ادامه شامگاهان تا تكبير و

 ادامـه  خواب معين ساعت تا شكرانه نمازهاي و خفتن نماز نمير و بخور
 ارتبـاط  مـدت  طـول  در و داشـت  دوام مـاه  شـش  پروگرام اين. ميافت
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 و زعفراني چهره با ماه شش از بعد اگر و بود قطع قشله خارج با جوانان
 قلعـه  خـارج  بـه  قـدم  متحرك اسكليت يك همچو استخواني هاي گونه

 و شسـت  نـوع  ايـن . نبودنـد  بدور موظف اشخاص نظارت از ميگذاشتند
 ايـن  از يكـي  كـه  بـود  شـده  واقـع  مـوثر  چنـان  تلقينات و مغزي شوي

 كـنم  قربـان  چاشت اسالم راه در خوده جان مه اگه«: ميگفت بيگناهان
 صــلعم مصــطفي محمــد امامــت بــه بهشــت در را ديگــر نمــاز انشــااهللا
  ».ميخوانم

 مشـخص  صـورت  بـه  النـاس  عوام طبقه و گناهي بي گناه قربانيان اين
 از آمريكا و انگليس تفنگداران مسلسل رگبار و ها جنگنده بمباران هدف
 كه است عوام طبقه همين استعمار تشخيص به كه دارند قرار جهت آن
 خـود  جان و سر ديني و ملي نواميس و خاك از دفاع به نبرد ميدان در
  .ميگرند قرار استعمار آرزوهاي راه سد و ميكنند قربان را

 بـدو  از »تندرو« طالبان و تروريست عليه مبارزه در آمريكا جوئي بهانه
 سـي  از بيش تاكنون انگليس و آمريكا قدرتهاي توسط افغانستان اشغال
 مسلسـل  و تانكهـا  ها، جنگنده حمله مورد را بيگناه افراد هفتصد و هزار

 افراد خون تالفي مدت اين طول در آنچه و است داده قرار آنها نظاميان
 كـه  وعـده  و اسـت  Excuse خشـك  كلمـه  شد خوانده بيگناه و ملكي
 متأسـفانه  كـه  بـود  تحقيقـات  انجام سپرد قربانيان هاي فاميل به دولت
 اجسـاد  بـا  تـوأم  گـويي  و نشد كس معلوم تحقيقات اين از يكي نتيجه

  .شد سپرده تاريخ بگورستان قربانيان
 در كـه  ميزنـد  جـا  بشر حقوق مدافع را خود حالتي در متحده اياالت
 حكم چنانچه است بشر حقوق نقض به محكوم لمللي ا بين و ملي ساحه
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 المللي بين ميثاق 170 ماده بشر حقوق جهاني اعالميه 120 ماده صريح
 تـا  نميدهـد  حـق  دولـت  شمول به هيچكس به سياسي و مدني حقوق
 مكالمـات  و مخابرات مكاتبات، تفتيش به و سازد محدود را افراد آزادي

 يـا  اتـازوني  امـا  نمايـد  حاصل آگاهي آن مكنونات به و بپردازد اشخاص
 ها، مفاهمه بشر حقوق جهاني جامعه در تعهداتش بعكس متحده اياالت

 پوليسـي  ريـژيم  و مينمايـد  كنتـرول  و تفتـيش  را مخابرات و مكاتبات
 اسـت  همچنـان . ميپـردازد  كشـورش  اتبـاع  عقايـد  تفتـيش  به اتازوني
 مجـازات  تعـذيب،  شـكنجه،  كه جهاني درجامعه متحده اياالت تعهدات
  افـراد  تمـام  محافظت مورد در را آميز اهانت و انساني غير رفتار ظالمانه،

 تاريخي 3452 نامه فيصله كه طوري ميكند منع جدي و اكيد بطور بشر
 مورخ 62 بر 32 هاي نامه فيصله به بنا عمومي اسامبله 1975 دسامبر 9
 اسـامبله . 1983 دسـامبر  16 تـاريخي  119 بـر  38 و 1977 امبردس 8

 مـتن  يـك  چنـين  تهيـه  به را بشر حقوق كميسيون متحد ملل عمومي
  :است آمده مذكور چنين آن مقدمه در كه بود ساخته موظف

 در شـده  اعـالم  هاي پرنسيپ نظرداشت با ميثاق اين به متعاقد دول«
 انتقـال  قابـل  غير و مساوي حقوق شناسائي بر مبني متحد ملل منشور
 جهـان  در صـلح  و عدالت آزادي، اساس كه بشري خانواده اعضاي تمام

 افـراد  ذاتي وقار و كرامت از متذكره حقوق كه اين شناسائي با. ميباشد
 ملـل  منشـور  بـه  متكي دولت جايب و نظرداشت با و ميگيرد منشأ بشر

 رعايت و بشر حقوق به همگاني احترام كه آن 55 ماده بخصوص متحد،
  ».ميكند تقويت را اساسي آزاديهاي و بشر حقوق آن، از
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 اعمـال  منـع  تـر  جـدي  و تـر  مـوثر  تطبيق به نيل جهت در متن اين
 در آميـز  اهانـت  و بشري ضد رفتار و ظالمانه مجازات شكنجه، و تعذيب
 1984 دسـامبر  ده تـاريخ  به 193 اجالس در المللي، بين و ملي قوانين
 مـاده  بـه  توجـه  بـا  كه رسيد شورا اعضاي جمعي تصويب به متحد ملل

 سياسـي  حقوق المللي بين ميثاق هفتاد ماده و بشر حقوق اعالميه 150
 و ظالمانـه  مجـازات  و شـكنجه  معرض در نبايد كسي هيچكس مدني و

 قـرار  آميـز  اهانـت  و انسـاني  شرافت و كرامت خالف و انساني غير رفتار
  .گيرد
 دليـل  و علـت  بـدون  ديرين روش و عادت فرمان به متحده اياالت اما
 دارئيهـاي  چپـاول  منظـور  به صرف ملل جامعه مخالفت وجود با موجه
 جنـائي  پيمان هم انگليس با بغداد باشكوه موزيم  تخريب و عراق بانكي

 عـراق  بـه  وحشـيانه  صـهيونيزم  خاطر ارضا منظور به و خود چپاولگر و
 بناهـاي  مقدسـه،  اماكن. برد يغما به آنرا دارائيهاي و هستي. كرد حمله

 را بشـري  خـانواده  يـك  افـراد  و نمـود  تخريـب  آنرا قصرهاي و تاريخي
 و شـكنجه  مـورد  چنـان  و كشـتند  چنان شان خاك داخل در بيموجب

 آن ديـدن  از جنگل دد و ديو كه دادند قرار انساني كرامت خالف اهانت
  .كردند رم

  
***  

 نميتواند كلمات كه دارند شرم شرم از چنان آمريكائيها كه دانند همه
 فقـط  و كنـد  تمثيـل  آيندگان به هست كه چنان را آنها شرمي بي شرم

 ديـو  اعمال برابر در تا بخشد مي انتباه را بعدي نسلهاي كه است تصاوير
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 دريابنـد  آنـرا  شاخه و ريشه كجا هر در و باشند محطاط نماها آدم دد و
 پـاك  مـوذي  حشرات گزند از را  آدمي كشتزار تا بركنند بر و بن از آنرا

  .سازند
 ابولغريب زندان در بشر حقوق كاذب مدعيان عملكرد تصاوير ذيل در
 مرقـوم  تـاريخ  جلـد  ها ده گويا زبان يك هر افغانستان و گواتانامه عراق،
 ميدرد را ابهام هاي پرده و پيچد مي هم در را زماني هاي فاصله كه است

  .ميرساند بعد نسلهاي به هست كه چنان را واقعيتها و
  

   



ینوشته خليل حيف  

٩٩ 
 

درانسانيتسيماوصداجاايكهابوالغريبزندانازتصاويري
شدخفهآن

و
يافترجحانآمريكائيانسانبهجنگلددوديو

 

 

 



















 افغانستان تخته خيز استعمار

٤ 
 

    



ینوشته خليل حيف  

١٠٩ 
 

  

  آفريني  دشمن
  يا

  تروريسم عليه مبارزه
  
 سـاينس  و پيمايـد  مـي  را خـود  نهـائي  سـير  تمـدن  كـه  روزگاري در

 و اسـباب . اسـت  داده تغييـر  بيسـابقه  نـوع  بـه  را بشر زندگي تكنالوژي
ــايل ــت وس ــر معيش ــزون روز ه ــر و اف ــردد افزونت ــر ميگ ــي مگ  از يك

 جوامـع  در امنيـت  و صلح كه انسانها اولي خواست و اصلي نيازمنديهاي
 و ميگـردد  اخـالل  مختلـف  هـاي  حيلـه  و بهانـه  به روز هر است بشري
. ميسـازد  مـرگ  چاشني از تلختر مردم كام در را دنيا نعيم و ناز اسباب
 حـال  در كشورهاي مردم كل بصورت آفريني وهم و توحش اين قرباني
 بردارنـد  گام معاصر مدنيت روشنائيها سوي به دارند قصد كه است رشد
 پرچمـداران  طـرف  از سرشـان  بـر  مالمـت  سنگ چنان گامي هر در اما

 بـه  و برنـد  مـي  پنـاه  تـاريكي  بـه  مـدنيت  روشنائي از كه ميبارد تمدن
  .ميخورند حسرت ها گذشته

 مليتـي،  چند مؤسسات حضور نظامي، دخالت فريبانه، عوام سياستهاي
 بهاء خون فقير كشورهاي بايد كه است اي پديده آزاد بازار دالالن هجوم

 قـدرتهاي  كـه  اسـت  طلبـي  توسـعه  پديـده  يك تروريست. بپردازند آنرا
 و تروريسـت  تـا  ميورزنـد  ابـاء  آن قضائي و حقوقي تعريف از استعماري
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 تروريسـتي  اعمال و نمايند التباس هم با را تروريست عليه العمل عكس
 مقاومـت  و العمـل  عكـس  و كننـد  عنـوان  تروريست عليه مبارزه را خود

 و خـاك  از دفـاع  در و گرديده متضرر آنها جنائي اعمال از كه را كساني
 را آنها ميكنند آرايي صف متجاوز مقابل در خود مذهبي و ملي اميس.نو

  .بخوانند تروريست
 نهم در مسعود شاه احمد ترور با نيويارك 2001 سپتامبر يازده واقعه
 از و دارد مسـتقيم  رابطـه  افغانسـتان  اشـغال  در سال همان و ماه همان
 ذهـن  در سـوال  ايـن  ميگـذرد  سـال  هشـت  تـاكنون  كه مذكور واقعات
 ذريعـه  كـه  زمـاني  تـوار  عربـي  بلژيكـي  اتباع نفر دو كه باقيست آگاهان
 را مسـعود  اقامـت  محـل  الـدين  بهاء خواجه عزم پنجشير دره از الكوپتر
 نگـار  سـازمان  نماينـده  حضور در راكبين سائر ظن سوء اثر در و داشتند

 به مجبور مذكور افراد حينكه نگار نامه كنسي فرانسوا خانم و پاريس در
 حاصـل  تمـاس  كـه  بـا  پنجشـير  تنـگ  دره آن در شدند اليكوپتر ترك

 مـذكور  افـراد  مجـدد  ورود تـا  را الكـوپتر  توقف امر كه شخص و كردند
 و ميـل  خـالف  او امـر  به كه داشت قرار موقف و مقام چه در كرد صادر
 بدرقـه  هواپيمـا  نردبـان  تـا  مـردود  افراد و متوقف الكوپتر همگاني اراده

 اثـر  در را مسـعود  تـرور  جريـان  كه كس آن شهادت به چرا يا و شدند؟
  نيستند؟ قايل وقعي ميكند توضيح اتاق بيرون از مرمي اصابت
 نيـروي  از غرب جهان و آمريكا انتظار افغانستان مردم جهاد اثناي در

 امـا  بود شوروي سياسي اعتبار و اقتصادي پيكر بر صدمه افغان مقاومت
 بـه  توجـه  با مركزي آسيا كشورهاي استقالل و شوروي فروپاشي از بعد

 از بـرداري  بهـره  و اسـتفاده  درصـدد  آمريكا آنها گاز و نفت عظيم ذخائر
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 نفـت  و گـاز  انتقـال  يكطرف از تا برآمد افغانستان استراتژيكي موقعيت
 تـرين  فـروش  پـر  بـه  قيمت نازلترين به راه ترين كوتاه از را مركزي آسيا

 موقعيـت  از ديگـر  سـوي  از و كنـد  عرضـه  اروپـائي  و آسـيائي  بازارهاي
 و احمـر  بحيـره  و خليج نفتي منافع بر خيز تخته بحيث آن الجشي سوق

 تثبيـت  منطقـه  در را خـود  نظـامي  حضور و كند استفاده شرق دارائيها
 كشـورش  عنعنـوي  بيطرفـي  اصـل  بـه  متكـي  كـه  مسـعود  مگـر  نمايد

 كشـورش  در را المللـي  بـين  جامعه قبول قابل و دقيق توازن ميخواست
. درآيـد  آمريكـائي  نيروهـاي  تصرف در افغانستان نبود راضي كند برقرار

 افشـاء  شـان  اسـم  كـه  آمريكائي سناتور دو با خود مذاكرات در موصوف
 در آسـيا  بخـش  مسـوول  رافيـل  رابين خانم با خود ديدار در هم و نشد

 حضـور  از طالبـان  بدسـت  كابـل  سـقوط  از قبـل  آمريكا خارجه  وزارت
 موقـف  كه است مسلم قدر. ورزيد ابا جداً افغانستان در آمريكائي عساكر

 شـده  واقـع  آمريكا پالنهاي تحقق راه سر در اي معضله مسعود احمدشاه
 خـود  تعرض توجيه منظور به آمريكا تا ميرفت بين از ميبايست كه بود
 عملـي  را نيويـارك  تجـارتي  برجهـاي  انفجـار  دسيسه ديگران حريم به

  .ميكرد
 به 2001 سپتامبر نهم تاريخ به نيويارك واقعه از پيش روز دو مسعود

 ميامد پيش اتفاق اگر اما شد ترور خود فرماندهي مقر در اسرارآميز نحو
 برجهـاي  انفجـار  حادثـه  شايد ميگرديد خنثا و كشف مذكور توطئه كه

  .ميافتاد تعويق به ها ماه نيز نيويارك تجارتي مركز
 قـرار  مهـاجم  راه سـر  مـانع  هرگـاه  نظامي حمله هر در كه بديهيست

 گامهـايش  تـا  مينمايد مذكور مانع نابودي در سعي نخست باشد داشته
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 احمدشـاه  تـرور  كـه  آن بـا . باشـد  هدف سوي به تر سنجيده و تر عملي
 عليـه  محـيط  در مخالفتهـاي  هنـوز  مگـر  شد عملي پالن طبق مسعود
 توزيـع  و صـرف  بـا  هـم  آن كـه  بـود  محسـوس  خـارجي  قـواي  حضور

  .گرديد مرفوع دوالر صندوقهاي
 فلـم  موضـوع  مسـعود  احمدشـاه  تـرور  از بعـد  دوالر هاي بسته توزيع
 مشـترك  صـفحه  ARTE شـبكه  طريـق  از كه است تيلويزيوني مستند

 اغلـب  گمـان  بـه  كـه  فلم اين رسيد نشر به آلمان و فرانسه تيلويزيوني
 ميگذارد نمايش به را كوچك اتاق بود گرديده تهيه مخفي كمره توسط

 اتـاق  چـپ  جنـاح  در و دارد قـرار  آن وسـط  در چـوكي  و ميـز  يك كه
 جلـب  خود به را بيننده توجه كه شده گذاشته هم روي چند كارتنهاي

 تكيـه  مجاور ديوار به نشسته مذكور كارتنهاي بروي كه شخصي ميكند
 تيلفـوني  مفاهمـه  مصـروف  پنجره نزديكي در كه ديگر مرد و است زده

 كنـد؟  تعويض كه به را دوالر همه اين كه پرسد مي مقابل طرف از است
  .ميشود پيدا صاحبش باش منتظر: ميايد كه جوابي
 در كـه  بينـيم  مـي  را همـراه  تيلفـون  دارنـده  همـين  ديگر صحنه در

 جـدي  انـدكي  اتـاق  بـه  ورود ابتدا در كه ميگيرد قرار شخصي مقابلش
 و ميگيـرد  قـرار  ميـز  بسر رويارويش دوالر هاي بسته كه همين اما است
 دسـت  و شـگفت  مـي  اش چهـره  اسـت  دوالر ميليـون  پنج كه شنود مي

  .ميگويد مقدمش خير و فشرد مي گرمي به را اعطاكننده
 و اتـاق  خـارج  در را بيننده گوش و هوش فلم اين در كه ديگر صحنه

 اسـت  عبداهللا داكتر چهره ميدارد معطوف خود به آن متصل محوطه در
 اتـاق  به كه همين اما ميزند باال را ها شانه متعارض و ناراضي نخست كه
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 ميگردد خارج اتاق از دوباره دقيقه چند از بعد و ميشود همراهي خلوت
 رسـد  فرا روزي است اميد. برميدارد مهمانها گام به گام مسرور و راضي

 نمـايش  بـه  ملـي  تيلويزيونهاي از يكي طريق از تيلويزيوني نوار اين كه
 در شـان  خون و خاك قيمت كه دريابند ما بينوا و مظلوم مردم تا درآيد
  .كيست جيب

 مسـعود  احمدشاه ترور از بعد روز دو كه 2001 سيپتامبر 11 دسيسه
 بـه  وابسـته  متحـده  اياالت مقامات توسط كه بود طرحي پيوست بوقوع

 بـين  در افگنـي  هـراس  آن از هـدف  كـه  پيوست بوقوع بحران مديريت
 بـالك  و شـوروي  فروپاشـي  از بعـد  ناتو قواي موجوديت توجيه و مردم
 و تـرس  و سـازند  كمـونيزم  نفـوذ  جاگزين را تروريزم خطر تا بود شرق

 در و سـازند  هـا   خانـه  وارد جمعـي  تبليغات وسايل طريق از را وحشت
 تحقـق  اسالم جهان عليه را خود خصمانه و جويانه سود پالنهاي نهايت
  .بخشند
 كـرد  بـاور  نميشد و بود برانگيز سوال آغاز همان از سپتامبر 11 واقعه

 تخنيكي تجهيزات با مجهز ميدان يك از مسافربري هواپيماي چهار كه
 و گـردد  اختطـاف  تـوار  عرب جوان چند ديگرتوسط پي يكي پوليسي و

 واقعـه  حـدوث  از نتواننـد  اسـتخباراتي  وسـايل  همـه  با امنيتي مقامات
 يـك  تصـادم  بگـويم  اگـر  اسـت  عقلـي  مستحيل اين و كنند جلوگيري
 كـه  تعميري دو بتواند كيلومتر 852 نهايي سرعت با مسافربري هواپيما

 بكـار  كانكريـت  تـن  هـزار  425 و گادر تن هزار 200 آنها از يك هر در
 و دود جـز  آنهـا  از كـه  كند نابود و محو چنان ثانيه چند ظرف در رفته

  .نماند بجا خاكستر
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 فوق و شديد آنقدر تصادم شدت آيا كه اينست ديگر پاسخ بي پرسش
ومي  آسمانخراش مزبور، تعمير دو اضافه به كه بود العاده سـه  كـه  را سـ 
 از دود و آتـش  در چنـان  هم داشت قرار تصادم ساحه از دورتر متر صد

   ..كند نابود باال به پائين
 اينصـورت  در شـود  عنـوان  تصادم از ناشي حرارت توليد جواب هرگاه

 توليـد  احتمـال  كـه  ميبود فارنهايت درجه هزار چند حرارت درجه بايد
 اثـرات  كه است موجود سيارات تصادم دراثر صرف حرارت درجه چنين

 امريكــا قــاره كــل ذوب حــداقل ميتــوان زمــين كــره در را ش حــدوث
 ظـرف  در فارنهايـت  حـرارت  درجـه  2000 به عادي آهن زيرا پنداشت،

  .دارد ذوب قابليت دقيقه چهل
 تعبيه همانا باشد ابهامات اين پاسخگوي ميتواند كه معقولي استدالل

 آنهـا  انفجـار  باعـث  تصـادم  كـه  است تجارتي برجهاي در منفجره مواد
 خراشـهاي  آسـمان  بـا  هواپيمـا  تصـادم  سـوابق  ديگـر  سـوي  از. گرديد

 بـا  نظـامي  هواپيمـا  يـك  1945 ژونيـه  28 در كـه  حاكيسـت  نيويارك
  بلـدنگ  اسـتيت  امپيـر  تعميـر  در بوئينـگ  هواپيمـاي  برابر سه سرعت

Empire State Building طبقه به پائين به باال از نيويارك شهر در 
 طبقـه  يـك  و بـااليي  طبقـه  سـه  تنهـا  آن اثر در كه نمود تصادم چارم

 ماند بجا ثابت و سالم چنان طبقات سائر و تخريب تصادم محل تحتاني
 در آن تـرميم  و نشـدند  مـرخص  وظيفه از يكروز براي كارگران حتا كه

 سركشيده همچنان امروز تا مزبور تعمير و تكميل ماه دو از كمتر ظرف
  .برجاست پا سالم و
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 و كـارگران  يكهـزار  از بـيش  حضـور  عدم آمد گفته كه آنچه بر افزون
 تجاري فعاليتهاي مصروف مذكور تجارتي مراكز در كه يهود كارفرمايان

 ايـن  در ايشـان  كـه  بپزيـريم  اينكـه  مگـر  ندارد ديگري استدالل بودند
 در سـپتامبر  يـازده  زيـرا  داشـتند  آگاهي آن از حداقل و سهيم دسيسه
 كـه  نيسـت  يهوديـان  ملي و مذهبي روز بكدام مصادف يهود اهل تقويم
  .ميشد شان غيبت بر دال

 كـه  است ماجرا پر و مرموز چهره يك القاعده اول مرد الدن بن اسامه
 مخلـص  مسـلمان  يك بحيث موصوف كه كرد قبول سادگي به نميتوان

 او خصمانه تعرضات و متحده اياالت گرانه تسلط اعمال و مظالم برابر در
  .باشد گرفته قرار اسالم جهان بر

 افغانستان جهاد صحنه در آمريكا حمايت تحت 1982 سال در اسامه
 در اشـتراك  قصـد  كـه  عرب مجاهدين استقبال به پشاور ودر شد ظاهر
 كمونيسـتي  حكومـت  شكسـت  از بعـد  اما. برآمد داشتند اسالمي جهاد
 سوابق بر بنا او روابط و داشت مجاهدين حكومت در كمتري نقش كابل

 منـافع  بـا  الدن بن سالم برادرش اقتصادي فعاليتهاي زمان از كه تجاري
 بـود  خـورده  گـره  بـوش  خـانواده  و آمريكـا  نفتـي  و تجارتي شركتهاي
 مجاهدين حكومت سقوط از بعد اما. ماند باقي حسنه آمريكا با همچنان

 مخالفـت  بـه  و افغانسـتان  سياسـي  صـحنه  در او نقـش  طالبان ظهور و
 آمريكـا  تبليغـاتي  دستگاههاي و كرد ظهور آمريكا اسالمي ضد سياست

 خواندند خود مصالح و منافع خصم و تروريست يك را او خود بنوبه نيز
 هــاي شــبكه همــه آن بــا امــا برآمدنــد او قتــل و دســتگيري درصــدد و

 بـه  قـادر  جهـان  و منطقـه  در جاسـوس  هـزاران  و مـاهواريي  جاسوسي
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 بـه  جـايزه  دوالر هـزار  پنچصـد  ناگزيري از گويي و نشدند او دستگيري
 سازمانهاي و تبليغاتي امپرياليزم كه ايام همان در. شدند قايل او رديابي

 آمريكـا  با اسامه ضديت و تروريستي فعاليتهاي ضد بر آمريكا جاسوسي
 چـاپ  فيگـارو  روزنامه بودند بهتان و پراكني سخن مصروف آمريكائيها و

 جوالي چهاردهم الي چهار تاريخ از الدن بن اسامه كه نمود افشا پاريس
 كـه  داشـت  قـرار  تداوي تحت قطر در آمريكا نظامي شفاخانه در 2001

 خبـر  اين آمريكائي مقامات اما. شد تكرار فرانسه راديو طرف از خبر اين
 كـه  آنچـه  نفـي  بر فرانسه راديو و اخبار مقابل در كه نمودند تكذيب را

 آن موجـب  بـه  كه داشتند ارائه اسنادي بودند نموده تكذيب آمريكائيها
 مالقـات  قطـر  شـفاخانه  در اسـامه  بـا  سيا نماينده جوالي 12 تاريخ به

 11 واقعـه  از قبـل  مـاه  دو درسـت  كـه  توضـيحات  چنـين  ارائه. داشت
 مگـر  برد فرو سكوت و خموشي در را آمريكا بود گرفته صورت سپتامبر

 بـا  و گرفـت  سر از را خود فريبانه عوام غوغاي سپتامبر 11 تاريخ از بعد
 و افغانستان بيگناه مردم جان به دد و ديو و افعي چون نظامي تعرضات

  .افتاد عراق بعد
 ششم حس نه ما چيست؟ طرفدارانش به اسامه پيام باطن در كه اين
 و درك محـدوده  در آنچـه  امـا  نصـيبي  كرامـات  و كشـف  از نه و داريم
 چه و افغانستان در چه او عملكردهاي كه اينست است ما بشري بينش

 آمريكـا  مراد وفق بر همه است او فعاليتهاي ساحه كشورهايكه ساير در
 رسـتاي  در كـه  اثـري  هـيچ  و ميـرود  پيش به آمريكا اهداف سوي به و

 بـه  او دوسـتي  انسان فعاليتهاي از باشد مسلمانها به جاري خير و كمك
 اعمـال  قربانيـان  درصـد  پنج و نود است مشهود آنچه و نميخورد چشم



ینوشته خليل حيف  

١١٧ 
 

 مـردم  متوجه او فعاليتهاي به مربوط گذاريها بم و پرانيها راكت انتحاري،
 آمريكـا  كـه  را آنچه يعني. است مسلمانها كاشانه و النه ويراني و بيگناه
 اسـامه  اگر كه گفت ميتوان يقين به و بخشد مي تحقق او بندد مي طرح
 سياســتهاي منظــور بــه آمريكــا بايــد نميداشــت هــم وجــود الدن بــن
: كـه  شـود  تـا  ميكـرد  ايجـاد  را او خود انساني ضد اعمال و فريبانه عوام

  .باشد »فروش كوزه خود و خر كوزه خود و گر كوزه خود«
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  اتومي مازاد و شيميائي هاي بم استعمال
  ما ماحول در آن انتشار و

  
 بارترين نكبت و تاريكترين از را 1945 اوت نهم و ششم روزهاي تاريخ
 در. دارد سـينه  در تـاكنون  مـيالد  از قبل پنج قرن از خود عمر روزهاي

 از كمتر ظرف در را انسان پنجهزار و شصت بشرِيت خصم كه روزها آن
 شـهرهاي  در حيـوان  و زمـين  بطـن  از كـه  آنچـه  اضـافه  به دقيقه سه

 از بشـريت  جهـان  بـرد،  بـين  از بـود  رويده »ناگاساكي« و »يوريشيما«
 از قبـل  كـه  داشـتند  را انتظـار  اين بشر حقوق و امتيت و صلح مدعيان

 و اساس بشر آالم و احساسات تسكين جهت آمريكا متحده اياالت همه
 محـو  را جهانيـان  و جهـان  كـن  تبـاه  و خانمانسـوز  سالح اين بناي زير

 ايـن  ميرفـت  انسـان  از انسـان  انتظار كه آنچه برعكس مگر كرد خواهد
 و گرديـد  ديگـر  كشورهاي حريم بر تجاوز و تهديد وسيله مخوف سالح
 سـيادت  و آقـايي  جهـت  در زورگـوئي  و تجاوز منظور به متحده اياالت
 چـون  جمعي كشتار تسليحات انواع انتشار به چپاول و تطاول و جهاني
 فرشـها  مـاين  و بيولوژيكي اتومي، ميكروبي، كيمياوي، يي، هسته سالح

 بشـريت  جهان ارمانهاي و شد تسليحاتي مسابقات به منجر كه پرداخت
 آميـز  مسالمت زندگي و سالمت و صلح منظور به متحد ملل ايجاد در را
 امنيت شوراي تشكيل با متحد ملل سازمان ساختار. كرد مبدل يأس به

 اتكـاء  به شورا اين دايمي عضو پنج و گرديد زورگوئي و عدالتي بي منشأ
 در خـود  صـالحيت  حيطه در را جهاني جامعه شئون همه اتومي نيروي
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 ميخواننـد  جمعـي  كشتار وسيله كه آنچه داشتن از را ديگران و آوردند
 كـه  شـد  اي حيلـه  و بهانه يك اتومي اسلحه انحصار واقع در كردند منع

 ذخـاير  و دارائيهـا  داده قرار تاز و تاخت مورد را كشوري بخواهند هرگاه
 و اتـومي  سالح توليد به تشبث اتهام ببرند يغما به را او معنوي و مادي
 هرگاه و سازند عملي را خود تهاجمعي پالن كه كافيست جمعي كشتار

 از صـالحيت  ايـن  گـردد  مجهـز  اتـومي  سالح به اسرائيل چون كشوري
 بخواهنـد  را چـه  هـر  كـه  ميگـردد  ناشي امنيت شوراي دايمي عضويت
 نباشد آنها از يك هر ميل و مرام وفق بر كه را آنچه هر و ميكنند عملي
  .مينمايند ويتو

 سـه  درسـت  1948 دسـامبر  دهـم  در كه بشر حقوق جهاني اعالميه
 اعالميـه  ايـن  اول مـاده  رسـيد  تصويب به متحد ملل ايجاد از بعد سال

 هم و ذاتي ارزش و مقام انساني، كرامت لحاظ از را انسانها تمام تاريخي
 اصـل  از كلـي  مفـاد . ميخوانـد  هم مساوي و سطح هم حقوقي لحاظ از

 يـك  در قـانون  برابـر  در بشـر  افراد تمام كه آنست در برابري و مساوات
 هـيچ  و نـدارد  برتـري  و رجحـان  ديگري بر هيچيك و دارند قرار سطح
 خواهـان  و بدانـد  ديگـران  فـوق  را خود نميتواند ملتي يا و قوم يا گروه
 كشورهاي به ويتو حق امتياز عمل در اما باشد بديگران سيادت و آقايي
 مسـاوات  اصـل  به و بخشد مي سيادت و آقايي موقف اتومي قواي دارنده
  .ميكشد بطالن خط

 تنهـا  نـه  امنيت شوراي دايمي عضو پنج بين در آمريكا متحده اياالت
 ادامـه  بـه  بلكـه  ربوده سبقت گوي همرديفان از ويتو حق از استفاده در
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 آينـده  نسلهاي حيات كه است كوشيده آنجا تا خود بشري ضد جنايات
  .است نموده مواجه جدي خطر به را

 بيشـه « شـفاخانه  در بنـده  كـه  آمـد  پيش تصادف 2005 مي ماه در

Bichat» صـحي  مالزمـين  كه آنروز. بگيرم قرار مداوا تحت پاريس در 
 در چنـد  هـر  شـدند  رهنمـون  نفـري  دو اتاق به صدري سرويس در مرا

 نيـز  ديگر مريض جايگاه عاليم و آثار اما يافتم خالي را اتاق ورود اثناي
 موظف نفر توسط سيار چوكي بروي بعد ساعتي كه بود مشهود اتاق در
 امـا  ميرسـيد  بنظـر  مسـن  انـدك  موصوف چند هر بازگشت بسترش به

 يـاري  و بـود  پيـدا  او سـيما  از برگشـت  و گشـت  توانائي و صحت اعاده
 بـه  ربطـي  كه بود بيمارستان تعامل جز مريض انتقال و نقل در پرستار
 اداء از پـس  اتاق به ورود حين موصوف نداشت، مريض ناتواني و توانايي
 گرفـت  آرام بسترش روي به آرام و آهسته مالزم از تشكر از بعد و سالم

 كتابي مطالعه مشغول او بود من آزمايشات مصروف پرستار اثنايكه در و
 هـا  لحظـه . بـود  گذشـتانده  نظـر  از آنـرا  زياد صفحات بود معلوم كه شد

 و تمـام  را كارش پرستار اثنايكه در و بربست را كتابش او تا شد سپري
 سـوابق  و صـحت  از و كـرد  مـن  بـه  روي بـاري  بـود  گفته ترك را اتاق

 خانـه  به فردا و بازيافته را صحتش خود كه اين و شد جويا من مريضي
 آمـد  پيش موضوع معمول صحبتهاي اثناي در. بود خوشحال برميگشت

 افغانسـتان  از و افغـانم  گفتمش همينكه! پرسيد من مليت و ملك از كه
 از من. شد خيره اتاق سقف بر و برچيد من از نگاه بگويد حرفي آنكه بي
 نسـبت  سـتيزي  اسالم و تعصب به را حركتش و خوردم تكان اتفاق اين
 بـه  متـألم  و متـأثر . بـود  حـاد  غـرب  در همچنان روزها آن در كه دادم
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 بـرايش  آيـد  پـيش  فرصت اگر تا ماندم منتظر و انداختم نظر سراپايش
 و شـهر  بيگانه من و شما ملك ملك اين كه نيست شكي آغا: كه بگويم
 در پـا  و مـريض  دو هـر  شـما  و مـن  كـه  گفت بايد اما. هستم شما ديار

 تبعـيض  و تعصب از دم دم اين در كه نيست مقبول و داريم سفر ركاب
 رخ دوبـاره  مـردك  كـه  بودم نيافته راه اي انديشه چنين به هنوز. بزنيم
 دوسـت  بسيار را شما مردم من: گفت دلجويانه لهجه يك با و كرد بمن
 كـه  ديدم خاص ويژگي يك افغانستان جوانمرد و مهربان مردم از دارم،
 را خـود  خوردن نان كه نواز مهمان مردم نديدم، ديگر كشور در آنرا مثل

 فروشـنده  متاع، يك خريد اثناي در كه بسا. ميكردند قسمت ديگران با
 صـالي  »بخشـش  ايـن « ميگفـت  و ميكرد هديه را ديگر زيبا شئي يك
 سـال  در يكبـار  مـن . بـود  شان همگاني اخالق و فرهنگ جز نان و چاي

 ، بودا نظير بي و تاريخي مجسمه. ديدم را كابل رفتم افغانستان به 1968
 فيلمهـاي  و عكسـها  و ديدم كندز در را بزكشي هيجاني بازي و بندامير
 مهربـان  مـردم  همـه  رفـتم  كجا هر در و برداشتم خود با زياد يادگاري

 كـه  كرد مجذوب مرا چنان مردمش آاليشي بي و معاشرت همين بودند
 در را خـود  تابسـتاني  رخصـيتهاي  ديگر بار 1970 سال در بعد سال دو

 كه هر و رفتم كجا هر گذشتاندم آن ديگر شهرهاي و مزار در افغانستان
 را خـود  خـاص  نـوازي  مهمـان  همـان  و مهربـاني  و صـفا  همان ديدم را

 و شـهرها  كشـتند  آنـرا  بيگنـاه  و شـريف  مـردم  كه افسوس اما داشتند
  ...ميكشند شانرا آينده نسل و كردند بمباران شانرا هاي خانه
 طـرز  ايـن  او از ميكـرد  صـحبت  دلسـوزانه  وقار و متانت يك با كه او

 پرسـيدم  »ميكشند شانرا آينده نسل و كشتند را مردمش« كه را ديدش
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 بـاقي  افغانستان در هميش براي ناتو و آمريكائي عساكر آيا شما نظر به
  ميمانند؟

 نماننـد  يـا  بماننـد : گفـت  و گرفـت  بـاال  ابـرويش  بـاخم  جبين چين 
 ممالـك . ايـران  چين، كشورهاي جوار در افغانستان استراژيكي موقعيت

 قواي و متحده اياالت به را شانس و فرصت پاكستان قبايل و ميانه آسيا
 هـاي  بـم  يورانيـوم،  بـه  آغشـته  هـاي  گلوله سر تا است نموده ميسر ناتو

 از دور فرسـخها  را خود نظامي جديد اختراعات و بيولوژيكي و شيميائي
 منطقـه  بكشـورهاي  آن اضـرار  از و بدهند قرار آزمايش مورد كشورشان

 كه است خطرناك نهايت بي عنصر يك شده ضعيف يورانيوم. ببرند سود
 ايـاالت  كـه  بـود  زمـاني . ميكند تهديد آينده و حال در را انسانها حيات
 پـول  بـدل  در و پرداخـت  مـي  پول هند مانند فقير كشورهاي به متحده

 خاصيت كه دريافتند هنديها وقتيكه اما ميكرد دفن ديگر كشور در آنرا
 و قبول از لذا نميرود بين از هيچگاه و است ناپذير زوال ماده اين كشنده

 آن بـه  متعاقـب  متحـده  ايـاالت  و ورزيدنـد  ابـاء  خود خاك در آن دفن
  .داد اختصاص ها بم و راكتها گلوله سر به آنرا مصرف
 يكسـان  خاك با استعمال از بعد كه اينست عنصر اين خواص از يكي
 و گـرد  همتاي و است ناممكن حتا و دشوار خاك از آن تميز و ميگردد
 و اشـجار  نباتـات،  بـروي  و ميشـود  پخش سو بهر باد وزش اثر در خاك

 و ميگـردد  بـدن  داخـل  تنفسـي  مجراي طريق از يا و ميريزد كشتزارها
 و ناشـناخته  امـراض  بسـا  شيوع و انسانها سالمت تهديد مرگ، به منجر

  .ميگردد الخلقت ناقص تولدات
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 مهمـات  اختراعـات  بسا و بيولوژيكي و شيميائي آزمايشهاي همچنان
 در كـه  ميگيـرد  قـرار  اسـتفاده  مورد بيشتر فرصت يك چنين در جديد
 در و نميگردنـد  خـارج  زمين جوي از اما ميشوند محو فضا در امر ظاهر

 متوجـه  را جدي خطر كه ميكنند نزول زمين به دوباره برف و باران اثر
 حـال  در متحده اياالت است مشهود جائيكه تا و مينمايد زيست محيط
 خود مكروبي و بيولوژيكي شيميائي، اسلحه جديد اختراعات اكثر حاضر

 موقعيـت  مسـلماً  كه ميدهد قرار آزمايش مورد آمريكا از دور فرسخها را
 يـك  و شـانس  يـك  آمريكائيهـا  بـه  شما كشور استراژيكي و جغرافيائي

  ...است مساعد فرصت
 نظـر  بـودم  شـنيده  موصـوف  بيولوژيسـت  زبـان  از كه آنچه ارتباط به

 Uranium Medical عضو كوويچ دورا. آ «A. Durakovic»  دوكتور

Research  Center   اســلحه اســتعمال كــه شــد آن موئيــد كانــادا از 
 كوهسـتاني  منـاطق  در متحـده  ايـاالت  توسـط  شـده  ضـعيف  يورانيوم
 هـم  و گرفتـه  را نفر ها ده جان افغانستان در بوره توره منطقه بخصوص

 نمـوده  مواجـه  خطر به آينده و حال در را ديگر نفر هزاران حيات چنان
 را الخلقت ناقص تولدات و شده ناشناخته امراض بسا شيوع باعث و است
 مذكور مناطق سازي پاك چون موصوف دوكتور نظر طبق. دارد قبال در
 ميتـوان  كـه  راه يگانه لذا. نيست ممكن شده استعمال يورانيوم وجود از

 داد نجـات  حياتي ضد ماده اين آثار از را مزبور مناطق باشندگان حيات
 در كشـنده  مـاده  ايـن  تـأثير  زيـرا  اسـت  ساحه از آن باشندگان انتقال
 دوري آن آلـوده  محـيط  از ميبايـد  و است ناپذير اجتناب زيست محيط
 تومـاس  بشـريت  نظام عليه متحده اياالت جنايات به ارتباط در. جست
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 عنـوان  زيـر  خـود  تحقيقـاتي  اثر در «Thomas Gordon» گوردون
 مطالـب  «Les armes secrètes de la CIA» سـيا  مخفـي  اسلحه
ــت ــذكر را آوري به ــود مت ــه ميش ــه ك ــب نكت ــاي آن در جال  فعاليته

 ميليونهـا  صـرف  بـا  كـه  اسـت  ساينس علوم دانشمندان و متخصصيص
 جسـتجوي  در را آفريقـا  و التـين  آمريكـا  جنگلهاي سيا كيسه از دوالر
 جهـان  مـردم  كشتار و تباهي هدف و منظور به زهردار نباتات و ها گياه
 و سـاينس  پيشرفت از جهانيان كه آنچه برعكس يعني ميكنند رو و زير

 سـيا  سـازمان  دارنـد  آرامـش  و آسايش و حيات بهبود انتظار تكنالوژي
 آن بواسـط  كـه  يـازد  دسـت  اختراع و كشف به تا ميكند تالش و سعي

 خـاك،  هـوا،  و آب طريـق  از انفـرادي  و دستجمعي صورت به را انسانها
 معيـوب  و فلـج  بكشـد،  اوليـه  ضرورت لوازم و اسباب حتا و غذائي مواد
  .نمايد مغزي شوي و شست و سازد
 آنكـه  از پـيش  »سـيا « بخـش  متخصصـين  اختراعات و كشفيات اين
 استعمال متحده اياالت خارج در دشمن عليه اسلحه و حربه يك بحيث
 يا گروه يك عليه حتا و بيمارستانها داخل در بيماران بعضي عليه گردد
 آزمايش و استفاده مورد متحده اياالت داخل در ميتواند مشخص طائفه
 مخفـي  اسلحه« كتاب 180 صفحه محتوي وفق بر كه طوري گيرد قرار
 مقامـات  بـه  تـا  آورد بعمل تقاضا رون كام دوكتور از بيكلي داكتر »سيا
  .سازد مهيا مهاجرين عليه را تطبيقات زمينه كه شود پيشنهاد سيا

 آزمايشـات  چنـين  بـه  كشـور  آن در مهـاجر  افغانهـاي  تعدا چه اينكه
 گرديـده  معيـوب  و معلـول  يـا  داده دست از را خود جان و شده مواجه
 و مكروب پخش است هويدا و معلوم آنچه اما است مستور نتيجه باشند
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 ايـاالت  سـتيزي  انسـان  فرهنـگ  جز ديگر جوامع در امراض شيوع شيوه
 وزيـر  »بركيـزيچ  جـي « 1998 سـال  در آن  موجب به كه است متحده
 نمـود  صـادر  اكيـد  امـر  جنـگ  جبهـه  قومندان »ماليز« جنرال به دفاع

 شـيوع  از مـردمش  كـه  دهـد  قرار مضيقه و محاصره چنان در را تاكيوبا
 بـدامان  سياسـي  جاذبـه  قـوه  اثـر  در تاكيوبـا  بميرند گرسنگي و امراض
  .كند سقوط متحده اياالت
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  آن ماقبل واقعيتهاي و بن نشست
  

 غـارتگري،  چپـاول،  تبـاهي،  اساس و مبدأ كه 1357 ثور هفت فاجعه
 افغانسـتان  در نـامردمي  و اجتمـاعي  مفاسـد  سـتمگري،  و ستم ويراني،

 و غيرمترقبـه  عمـل  يـك  مذكور بار نكبت و سياه روز. ميگردد محسوب
 بهـاء  دور بسـيار  زمانهـاي  از كـه  افغانسـتان . نبـود  بينـي  پيش غيرقابل
 بيسـت  قـرن  در اسـت  پرداختـه  را خـود  اسـتراژيكي  موقعيـت  سنگين
 بود گرم آبهاي سوي به كبير پتر خوابهاي تعبير شوروي براي همچنان

 موقعيـت  از غـرب  و شرق طمع اين. آمريكا براي سنتگوم پالن تحقق و
 دهـه  يـا  سـلطنت  اخيـر  دهـه  از را كشـور  ايـن  افغانستان، ژيوپوليتيك
 نحـو  بـه  داد قرار جانبه سه قدم به قدم سياست معرض در ديموكراسي

 متأسي اجتماعي تحوالت و اقتصادي بحران به نظر سلطنت دودمان كه
 و ميشـد  افـزوده  آنهـا  تعـداد  به سال هر كه محصلين روزافزون فشار از

 از بعـد  بخصـوص  آنهـا  هـاي  خواسته اقناع و جذب در دولت ناتوانيهاي
 از نفـر  هزار هشت از بيش مرگ به منجر كه 1972-1970 خشكسالي

 مبـرهن  شـاهي  خـانواده  نـزد  را مطلب اين درك گرديد گرسنگي فرط
 خواهد بوقوع ريژيم عليه راست يا چپ جناح از كودتاي بزودي كه كرد

 بر مصلحت ملت، خشم از سلطنتي دودمان نجات منظور به لذا. پيوست
 ملـت  بـه  آميـز  مسالمت صورت به و قدم به قدم را قدرت تا داشتند آن
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 چوك سر هاي آوازه رستا اين در. بكشند سالمت به سر خود و واگذارند
 منشـأ  ارگ داخـل  از مسـتقيم  غيـر  ريفرندم و اخبار پخش واقع در كه

 داود محمـد  سـردار  و شـاه  دامـاد  ولـي  سردار بين مخالفتهاي ميگرفت
 در را مـردم  ذهنيـت  تـا  ميشد شايع قدرت كسب سر بر پادشا عموزاده

 داود محمـد  سـردار  بنام را فال اين قرعه البد. نمايند ارزيابي آنها مورد
 و المللـي  بين و ملي شده شناخته چهره يك كه محمدداود سردار. زدند
 خـود  بـا  را مسـكو  بينـي  وخـوش  بود اجتماعي و سياسي تجارب داراي
 بردارد خونريزي بدون و موفقانه رستا اين در را اولي گام توانست داشت

 كمونيسـتي  نظـرات  بـه  مـتهم  اسـالمي  گروههاي نزد موصوف چند هر
 موقعيت و موقف در آنزمان اسالمي گروههاي اما بود شوروي به متمايل

 و كننـد  ايجـاد  او پالنهـاي  و مقـام  تحقق راه در موانع كه نداشتند قرار
 او صـدارت  دوره خـدمات  ديگر سوي از گردند قدرت به او رسيدن مانع

 و گـذاري  پـالن  بـه  او عالقـه  و نبـود  پوشـيده  انظار از 1963-1953 از
  .ميساخت اميدوار را مردم عمرانات

 ديـر  از گـرم  آبهـاي  به توصل راه در را افغانستان گذرگاه كه شوروي
 و اقتصـادي  نـبض  داود سـردار  صـدارت  زمان از و داشت نظر زير زمان

 افغانسـتان  مـورد  در را سياسـتي  تپيد مي او دست در افغانستان نظامي
 كشـور  اين از شاهي عنعنوي ريژيم دامن اول قدم در تا مينمود تعقيب
 كند نصب قدرت حريكه بر را خود گماشتگان دوم قدم در و شود چيده

 مرحلـه  در داود محمـد  مـأمول  اين تعميل در. آيد نايل خود مرام به تا
 شــاهي خــانواده كــانون از كــه بــود مســكو مطلــوب شــخص نخســت

 و خـواهي  مليـت  احساسـات  امـا  بـود  مردم اعتماد طرف و برميخواست
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 كـه  داشـتند  آن بر يقين و نبود پوشيده مسكو نظر از او اسالمي عقيده
 كمونيسـتي  ريـژيم  طرفـدار  نه و دارد كمونيستي انديشه نه داود سردار

 جمهوري ريژيم اعالم و كودتا از مسكو مقامات استقبال. است كشور در
 را مسـكو  كـه  بـود  اسـتوار  قدم به قدم سياست روي داود محمد سردار
 از شـوروي  مقامـات  ملحـوظ  اين روي. ميكرد نزديك هدف به گام يك
 گـروه  بـدو  را خـود  گماشتگان افغانستان سياست صحنه در حضور بدو

 از مركـب  حـزب  علنـي  گـروه . بـود  نموده تفكيك حزب علني و مخفي
 طريـق  از را خـود  حزبـي  فعاليتهاي آشكار صورت به كه بودند اشخاص
 از پاركهـا  و خيابانهـا  در بيانـات  و خياباني مظاهرات كنفرانسها، جرايد،
 اطـراف  و مركـز  در جوانـان  جلـب  و جـذب  به آشكارا و بردند مي پيش

 بـه  شـان  مفكوره و چهره كه بودند كساني همه و بودند فعاليت مصروف
 هـيچ  كـه  بودند كساني مسكو به وابسته مخفي اعضاي.. بود آشنا مردم
 آسـتين  در ماهرانـه  چنـان  و نداشـت  وجـود  آنها مورد در ظن سوء نوع

 و واليت تا رياست از را دولتي مهم چوكيهاي كه بودند گرفته جا دولت
 را دولـت  اعمـال  و اجرائـات  قـدم  بـه  قـدم  و داشـتند  اختيار در وزارت
 نـزد  آنهـا  مـورد  در بـدگماني  و ظـن  سـوء  هيچگونه و ميكردند مراقبت
   .نبود موجود ملي و اسالمي گروههاي و مردم و حكومت

 جنـگ  چـالش  در سـنتگوم  پـالن  تحقـق  در كه قدم به قدم سياست
 بـود  افغانستان در شوروي پاي كشاندن بود مصروف آن به آمريكا سرد،

 و افغـان  متـدين  مردم ستيزي بيگانه و آزادمنشي روحيه از استفاده با تا
 را كشـور  اين افغانستان الجشي سوق و كوهستاني موقعيت نظرداشت با

 با دزد« نكسن رستا اين در را گام نخستين. دهد قرار شوروي دام و تله
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 برداشـت  خـود  جمهـوري  رياسـت  معاونيت زمان در »واترگيت پشتاره
 وارد داود سـردار  صـدارت  ايـام  بـه  مصادف 1954 سال در كه موصوف

 رد جـواب  افغانستان حكومت نظامي و مالي كمك تقاضاي به شد كابل
 در كـه  اقتصـادي  كمكهـاي  همـه  آن از كه نمود استدالل چنين و داد

 از اثـري  گرفتـه  صورت افغانستان به اتازوني طرف از قبل سالهاي طول
ــه را كشــورش نظــامي معاونتهــاي و نيســت مشــهود محــيط در آن  ب

 پيمـان  هم دو و شوروي و چين نيرومند همسايه دو برابر در افغانستان
 بـه  بازگشت در و خواند نامقبول بود پاكستان و ايران كه آمريكا نظامي

ــازوني  مــردم و حكومــت مــورد در ركيــك و زشــت نهايــت كلمــات ات
 مــردم و حكومــت نفــرت و خشــم باعــث كــه داشــت ابــراز افغانســتان
 حكومـت  نكسـن  زشـت  و سـرد  عملكـرد  ايـن . شد آمريكا از افغانستان

 شـوروي  با كشورش سياست به تجديدنظر به ناگزيري از را داود سردار
 سالها از كه ماسكو مقامات. كند دراز شوروي طرف به دست تا واداشت
 گفتنـد  لبيك افغانستان حكومت تقاضاي به بودند فرصت چنين منتظر

 افغانسـتان  وارد شـوروي  مشـاورين  نظـامي  و اقتصادي كمكها با توأم و
 در خـارجي  مشاور هزار دو افغانستان تاريخ در نخست بار براي و شدند
   .يافت حضور افغانستان نظامي قواي

 و مـردم  مـورد  در او سـوء  بيانـات  و افغانستان به نكسن سفر موضوع
 بيـان  و عمـل  يـك  بلكه نبود شخصي اشتباه و سهو افغانستان حكومت

 افغانسـتان،  بـه  شـوروي  نظـامي  كمكهاي به متعاقب كه بود شده پالن
 در تـا  شد بيشتر و بيش پاكستان به آمريكا اقتصادي و نظامي كمكهاي
 شوروي كمكهاي به بيشتر را افغانستان پشتونستان، فيه متنازع موضوع
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 افغانسـتان  بـه  سـرد  جنـگ  صـحنه  در را شـوروي  پاي و سازد متقاعد
  .بكشاند
 ايـاالت  غـرب  و شـرق  رقابتهـاي  اميـال  تعقيب و پالن اين تحقق در

 و گرفـت  را مجاهـدين  جناح افغانستان در سرخ قشون حضور با متحده
 در دينـي  مـدارس  تأسيس در و پرداخت گراها اسالم تقويت و تربيت به

 پاكسـتان  نظـامي  حكومـت  رئيس الحق ضياء كمك به سرحدي مناطق
 بـذل  خاص گروه تربيت به افغان جهادي تنظيمهاي داخل در و شتافت
 افغانسـتان  سياسـي  صـحنه  در طالبـان  عنـوان  به بعد كه نمود مساعي
   .شدند ظاهر

 مجاهـدين  ورود از بعـد  متحده اياالت قدم، به قدم سياست از متأسي
 افغانسـتان  داخلـي  جنگهـاي  در را بيطرفانه موقف امر ظاهر در كابل به

 داخلـي  امـور  در همجـوار  كشـورهاي  مـداخالت  برابـر  در و نمود اتخاذ
 خـانم  اظهـارات  طبق خفا در اما نمود بازي را تماشاچي رول افغانستان

 خود آميز تحريك سياست پاكستان آي سي آي همدستي به بوتو بينظير
 شـيكه  بـا  ريگن رونال مصاحبه طبق كه حكمتيار گلبدين حمايت به را

 و نمـود  تعقيـب  بـود  آمريكـا  اعتمـاد  مـورد  شـخص  CNN تيلويزيوني
 حكومـت  عليـه  پشـتون  اكثريـت  نماينـده  بحيـث  را حكمتيـار  گلبدين
 كـه  مينمـود  حمايـت  و ترغيـب  مسـعود  احمدشاه و رباني الدين برهان
 و افغانسـتان  در اسـالمي  حكومـت  استقرار از جلوگيري آن اصلي هدف
 ظهـور  بـه  را زمينه كه بود مجاهدين و مردم بين بدبيني و فاصله ايجاد

 و مغـاير  امـا  اسـالمي  ظـاهراً  ريـژيم  يـك  با تا ميساخت مساعد طالبان
 انسـاني  اصول ضد و خشن چهره يك اسالم از اسالم اساسات با مخالف
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 حالت يك چنان در را افغانستان ستيز بيگانه مردم و كند ارائه جهان به
 اصـطالح  همان تحقق يعني بروند بيگانه قواي استقبال به كه دهد قرار

 ورود اثنـاي  در. »شـود  راضـي  تـب  بـه  تا بگيرش مرگ به« كه معروف
 مسـئولين  اعترافات و آمده بدست شواهد و اسناد طبق كابل به طالبان
 رونـال  جمهـوري  رياسـت  خارجـه  امور وزير شولز مستر و سيا سازمان
 طالبـان  گـروه  تشـكيل  شد پخش ARTE تيلويزيون طريق از كه ريگن
 گـام  بـه  گـام  آمريكـائي  مشاورين آن از متأسي كه بود آمريكا پالن جز

 افغانسـتان  سـلطنتي  كـاخ  يـا  كابـل  ارگ در و شدند كابل وارد طالبان
 به را گاز الين پايپ نصب و مخابراتي امور قرارداد طرح و گزيدند اقامت
 ضـد  اعمال در آنجا تا را طالبان بندوبار بي گروه و كشيدند پيش طالبان
 حكومت از مردم كه كردند تشويق و همراهي آنها انساني ضد و اسالمي
 استقبال به ناگزيري از و گشتند محزون و مأيوس و دلسرد نيز اسالمي
 و آمريكـا  اشـغالگر  تهـاجمي  قـواي  و  بـن  ارتشائي و فرمايشي حكومت
 ملـل  نماينـده  براهيمـي  اختر نظر زير كه بن نشست. شتافتند انگليس
 دائر 2001 دسامبر پنج تاريخ به متحده ايالت فرمان و دستور به متحد
 بـه  را خـود  قـدم  بـه  قـدم  سياسـت  گـام  آخـرين  متحده اياالت گرديد

 بحيـث  آن ژيوپولتيـك  موقعيـت  از تا گذاشت افغانستان مردم جمجمه
 قـواي  استقرار با و كند استفاده منطقه خير نفت كشورهاي به خيز تخته

 سـعودي  عربسـتان  كيويت، عراق، افغانستان، كشورهاي در خود نظامي
 سـنتگوم  پـالن  طبـق  منطقـه،  زرخيز منافع بر را خود محاصروي حلقه

 را اسـتثماري  فرهنـگ  نظـامي  نيـروي  تسـلط  دوام بـا  و نمايـد  تكميل
  .نمايد منطقه و اسالمي كشورهاي بومي فرهنگ جايگزين
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 ظـاهر  محمد اجتماعي موقف و محور دور به كه بن كنفرانس تشكيل
 شـاه . داشت نمايشي و سمبوليك جنبه بيشتر چرخيد مي سابق پادشاه
 بـه  افغانسـتان  قضـيه  حـل  در مشـاركت  از جنگ دهه دو در كه سابق

 بـود  داده رد جـواب  كشور مذهبي و سياسي ملي، شخصيتهاي تقاضاي
 بـوش  اداره بينـي  مصـلحت  گريبـان  از سـر  سپتامبر يازده حادثه از بعد

 در كه اقتصادي مشكالت و سن كبر صحي، معاذير آن از ديگر و برآورد
 ارائـه  افغانسـتان  مـردم  سياسي و مذهبي ملي شخصيتهاي دعوت برابر

 طرفـدارن  جلسـه  چند در اشتراك از بعد و نياورد زبان به حرفي ميكرد
ــود ــدگان روم در خ ــرانس در او نماين ــن كنف ــاروي ب ــدگان روي  نماين

 يافتنـد  حضـور  گردهمـايي  اين در كه اشخاصي گرفتند قرار مجاهدين
 امـين  هـدايت  انـوري،  حسـين  سيد افضلي، آمنه خانم از بودند عبارت
 همايون عبدالحكيم، غازي، موسي اهللا رحمت گيالني، احمد سيد ارسال،
 احمـدولي  لـودين،  اهللا عزيـز  كـاظمي،  مصـطفي  كريمـي،  عبـاس  جرير،

 محمـدعارف  نـادري،  اسـحاق  محمـد  محسني، آصف اهللا حفيط مسعود،
 محمـد  دكتـور  صـادق،  ميـرواعظ  رسـول،  زلمـي  قانوني، يونس نورزي،
 ولي، سيما خانم تندر، همايون سيرت، عبدالستار دوكتور شمس، جليل

 و فـاطمي  محمـد  حدران، پاچاخان واصفي، عزيزاهللا وردك، عبدالرحيم
  .ناظر بحيث. متحد ملل خاص نماينده براهيمي اختر

 ميگفـت  سـخن  شـمال  اتحاديـه  نمايندگي به كه قانوني محمديونس
 دريافته رباني الدين برهان از كه تيلفوني اخطاريه و تهديد بر بنا نخست

 توسـط  كشـور  خـارج  در را افغان مردم و افغانستان سرنوشت تعين بود
 قبول از خوانده كشورش تاريخي ارزشهاي و ملي منافع خالف بيگانگان
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 و تهديـد  از بعـد  امـا  ورزيـد  ابـاء  شـد  تحميـل  افغانستان مردم بر آنچه
 جمهـور  رئيس پوتين با آمريكا خارجه وزير پاول كولن تيلفوني مفاهمه
 طرفـداران  از مركـب  ائتالفـي  حكومت يك تشكيل به گويي كه روسيه
 بـا  پـوتين  مـذاكره  بـه  متعاقـب  و بودند رسيده بموافقه آمريكا و روسيه
 پـس  را اولـش  حـرف  قـانوني  يـونس  تاجيكستان در رباني الدين برهان
 آمريكـا،  سـاخت  حكومت نتيجه در كه شد صلح موافقه مدعي و گرفت
 را وسـيع  قاعـده  داراي حكومـت  نـام  زيـر  آلمان فدرالي بن شهر مونتاژ

 عقايد مختلف، افكار با مختلف اقوام نمايندگان آن در كه دادند تشكيل
 پـيش  ذيـل  پسـتهاي  در را خـود  راه كدام هر مختلف اهداف و مختلف
  :گرفتند
 رئـيس  معاون فهيم قسيم محمد عبوري، حكومت رئيس كرزي حامد
 حـاجي  زنهـا،  امـور  وزير و رئيس معاون ثمر سيما دفاع، وزير و جمهور
 و بـرق  و آب وزير كارگر شاكر رئيس، معاون و پالن وزير محقق محمد
 عبـداهللا . رئـيس  معـاون  و ماليـه  وزير ارسال امين هدايت رئيس، معاون
 سـيد  داخلـه،  امـور  وزيـر  قانوني يونس محمد خارجه، امور وزير عبداهللا

 صـنايع،  و معـادن  وزيـر  رزم عالم محمد تجارت، وزير كاظمي مصطفي
 و اطالعات وزير مخدوم رهين دوكتور خفيفه، صنايع وزير نورزي عارف

 وزيـر  بلخـي  حنيف حاجي عامه، صحت وزير صادق واعظ مير فرهنگ،
 فـايز  شـريف  دوكتور معلولين، و شهدا وزير وردك عبداهللا اوقاف، و حج

 عامــه، صــحت وزيــر صــديقي ســهيال دوكتــور عــالي، تحصــيالت وزيــر
 انكشـاف  وزيـر  عبدالقـدير  حـاجي  دهـات،  انكشاف وزير انور عبدالملك
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 وزيـر  انوري حسين سيد ترانسپورت، وزير حميد حميد سلطان شهري،
  .آبياري وزير منگل حسين حاجي و زراعت

 بمبـاران  و بيگانـه  عسـاكر  هجـوم  گشـاي  ره كـه  مـذكور  موقت اداره 
 و النـه  در را مظلـوم  و بيگناه مردم هزاران و شد قصبات و قراء شهرها،
 مردم به بن فرمايشي جلسه در. كشاند خون و خاك به شان هاي كاشانه
 قانون مصرحات جديد اساسي قانون تدوين زمان تا كه بود سپرده وعده

 كـرد  نخواهند تخطي آن از و مرعي امور همه در را 1343 سال اساسي
 مـذكور  اساسـي  قانون 27 ماده مصرحات گام نخستين در متأسفانه كه
 پيشـه  جنايـت  نظاميـان  اختيـار  در را افغـاني  اتبـاع  و كردنـد  پا زير را

 و كرامت ضد مجازات به گوانتانامه سرا وحشت در تا گذاشتند آمريكائي
 بديهيست. گردند مواجه آمريكائيها توسط انساني شرافت و حيثيت ضد
 ماده نص به چنان هم افغاني جامعه سرنوشت تعيين در اراده فقدان كه
 قـانون  صـريح  حكـم  ايـن  و كشيد بطالن خط مذكور اساسي قانون 27

 خـارجي  دولـت  بـه  جـرم  بيـك  اتهـام  علت به افغان هيچ« كه را مزبور
 حركـت  ايـن . پنداشـتند  ناديـده  مقـام  كسـب  ازاء در »نميشود سپرده
 جـرم،  ارتكـاب  محـل  زيـرا  نبود پذير توجيه عنوان هيچ زير بن انتصابي

 متهمـين  و بود افغانستان جرم كشف محل و مجرمين دستگيري محل
 بايد بود افغانستان كشور و مردم عليه بودند شده مرتكب كه را جنايات

 و محاكمـه  جرم ارتكاب محل در و افغانستان مردم برابر در جنايتكاران
 و دفــاتر هــا، گــاه مخفــي از اســناديكه چنــان هــم و ميشــدند مجــازات
 سياسـي  و ملـي  اسـرار  جـز  بود آمده بدست طالبان نظامي هاي باشگاه

  .ميگرفت قرار خارجي كشور يك دسترسي به نبايد كه بود افغانستان
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 اشـخاص  و وحـدت  بـه  ديگـر  وقـت  هـر  از بيش مملكت كه موقع در
 بـه  را حكـومتي  چوكيهاي بن جلسه داشت نياز فهيم كارآگاه و مجرب
 راه در شـديدي  ضربه اين و نمود توزيع ميلتها و قوميت تفكيك اساس
 مقـامي  هـر  در كه هر آن از متأسي كه بود ملي وحدت هدف به توصل

 يـك  ايـن  و گرديد زباني و قومي تجمع النه مذكور اداره گرفت قرار كه
 جهـت  را هـا  تفرقـه  كـه  مـردم  حـق  در بود آفرين عقده و بزرگ جفاي

  .نمود مساعد اشغالگر قواي دوام و استحكام
 بـه  را خود مشروعيت كه غربي مختلف كشورهاي نظامي قواي حضور
 خـود  تهاجم دليل را هدف دو آغاز در آوردند بدست بن نشست ارتباط

 آهنگـي  پـيش  بـه  امنيـت  و نظم تأمين يكي كردند عنوان افغانستان به
 بـا  مبـارزه  دوم و افغانهـا  ديـرين  خصـم  و خـورده  قسم دشمن انگليس
  .جهان در امنيت و صلح دشمن متحده اياالت سردمداري به تروريسم
 نيمـه  تـا  2001 اكتوبر از كه غربي كشور وهشت سي سپاهان هجوم

 افـراد  هـزار  هشتاد به هزار ده از تعدادشان كه ميالدي 2008 سال اول
 بعكـس  يافت افزايش هوائي و زميني محاربوي اسلحه با مجهز و مسلح
 نسـبي  ثبـات  و نظـم  تروريسـم،  بـا  مقابله و امنيت و نظم تأمين ادعاي
 به خواندند تروريسم عليه مبارزه كه آنچه ضد بر و زدند هم بر را كشور
 و شـهرها  در را مـردم  هوا و زمين از و شتافتند بيگناه مردم عليه جنگ
 بـه  آغشـته  هـاي  بـم  اسـتعمال  از حتا و بستند مسلسل رگبار به دهات

 جـنس  از كـه  هـر  و نكردند دريغ افغانستان جنگزده كشور در يورانيوم
 گرفـت  قـرار  شـان  سياسـي  اهداف راه سر برنا و پير و طفل و مرد و زن

 دال را مـردم  ريـش  و دستار خشم نهايت در و كشتند بيرحمانه را همه
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 شـانرا  هـاي  كلبـه  و منـازل . خواندنـد  القاعده و طالبان گروه عضويت بر
 فرهنـگ  بـه  اعتنـاء  كـوچكترين  بـدون  و كردند نام تروريستها پناهگاه
 و تعـرض  مـورد  شبها نيمه در شانرا منازل حريم مردم، بومي و اسالمي
  .دادند قرار تالشي

 غـارت،  قتـل،  انگلـيس  و آمريكـا  ناميمون قدوم از كه نسيت ترديدي
 در فزيكـي  و اخالقي امراض شيوع و مخدر مواد به اعتياد فجور، و فسق
 اسـتعمار  كه كرد انكار واقعيت اين از نبايد اما شد معمول و رايج كشور

 بعضـي  كـه  اين مگر نيست كشور يك اشغال به قادر تنهائي به هيچگاه
 بهتر و بيشتر امالك تصاحب منظور به عنصر سست اشخاص و فيودالها

 اينسـت . نرسانند ياري را اشغالگر قواي داخل از مقام و چوكي اشغال و
ــه ــوولين ك ــي مس ــاهر در سياس ــابي ظ ــل در و انتخ ــابي عم  و انتص
 سـي  از بـيش  واقعـي  تعـداد  تا نداشتند آنرا زبان و جرئت نشانده دست
 توپ و تانك حمله و بمباران اثر در كه را قصبات و شهرها قربانيان هزار
 و كردنـد  مـي  افشاء دادند دست از را خود شيرين جانهاي اشغالگر قواي
 را متحـد  ملـل  صلح قواي مختلف، كشورهاي رنگارنگ هاي پرچم جاي
 زوال و بيگنـاه  مـردم  كشـتار  از تـا  مينمودند تقاضا آن آبي پرچم تحت

 حضـور  ناحيـه  از تشويشـي  و ميشـد  جلوگيري بومي و اسالمي فرهنگ
  .نميكرد ظهور منطقه و همجوار كشورهاي نزد غربي قواي و عساكر

 سـاكن  مختلـف  نژادهاي و ها مليت قرنها طول در كه ديني حاكميت
 بحيـث  و بـود  كـرده  جمع هم دور به خود فرمان تحت را افغانستان در
 و اسـت  گسسـتن  حـال  در امـروز  داشت قرار اقوام بين وصل حلقه يك

 موقعيـت  از استفاده با خود دائمي حاكميت و استقرار منظور به آمريكا
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 در و دارد دينــي حاكميــت فروپاشــي در ســعي افغانســتان ژيوپولتيــك
 خـارج  و داخـل  از تبليغـاتي  امپريـاليزم  نيـروي  بـه  مـأمول  اين تعميل

 تحريـك  سياسـت  از دين تفكيك و زدائي فرهنگ به را جوان ذهنيتهاي
 خود استعماري آرمانهاي به بهتر بتواند جامعه چندپارچگي از تا ميكند

 در آمريكـا  سـتيزي  اسـالم  سياسـت . آيـد  نايـل  منطقـه  و افغانستان در
 مختلـف  اقوام و مليتها وحدت و اتحاد ناحيه از كه را خطري افغانستان

  .نمايد مي مرفوع است محسوس خارجي قواي حضور برابر در اقغان
 درصـد  شصـت  ميگـذارد  وعده افغانستان به آمريكا كه مالي كمكهاي

 و برميگـردد  خـارج  بـه  كارفرمايـان  و كارشناسـان  انجيوهـا،  توسط آن
 بــازي يــك بــا تــا ميگــردد تجمــالت و ظــواهر صــرف درصــد بيســت

  .سازد گر جلوه انظار در را خود مالي مفيديت فريبانه عوام
 دو از بـيش  ساليانه معاش با كه توار افغان آمريكائي ترجمان استخدام

 اصل اين بر متكي ميشود انتخاب آمريكا جامعه داخل از دوالر هزار صد
 بـه  ترجمـان  معـاش  و شود جلوگيري سرمايه فرار از سو يك از تا است

 و معلومـات  ديگـر  جانـب  از و بريـزد  آمريكـا  در متـرجم  بانكي حساب
 آمريكـائي  ترجمـان  نيسـت  متصـور  داخلـي  ترجمـان  از كه استخبارات

 سـازمانهاي  اختيـار  بـه  ها زمينه همه در را الزم معلومات و تهيه مشرب
  .بگذارد آمريكائي
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  اشغالگر قواي
  و

  چريكي جنگهاي چالش
  

 طـرف  از پراكنـده  و نـامنظم  نبرد يك گريز و جنگ يا چريكي جنگ
 بـه  ضـعيف  طـرف  كـه  است مجهز و منظم قواي برابر در ضعيف جناح
 نـامنظم  جنـگ  بـه  خـود  اسـلحوي  و فزيكي كمبودهاي كتمان منظور
 فلـج  را دشـمن  جنگي ماشين متحرك و سيال مبارزه يك با و متوسل
 در ضـعيف  جنـاح  بـه  را زمنيـه  نابرابر جنگ يك در كه عوامل. ميسازد

 قـواي  كـه  اسـت  اراضـي  موقعيـت  همه از نخست  ميسازد مساعد نبرد
 كشـور  الجشي سوق موقعيت. ندارد را آن بر كامل تسلط توانايي اشغالگر

 دو كه آن العبور صعب هاي دره و مرتفع هاي قله با افغانستان كوهستاني
 تسـخيرناپذير  دژ و محكـم  سـد  اسـت  نموده محاط را كشور خاك ثلث
 همـه  بـا  انـد  نتوانسـته  زمـان  و عصـر  ابرقـدرتهاي  بزرگتـرين  كـه  است

 سـنگر  و بشـكافند  را هـا  قلـه  ايـن  مـنظم  قشـون  و پيشـرفته  تجهيزات
  .سازند مضمحل آنرا مردان راد مقاومت
 پـاي  رد حاضـر  عصـر  ابرقـدرت  يـك  بحيث كه آمريكا متحده اياالت
 كاري خالء از انتباه و جديد آزمونهاي و تكتيكها با را شوروي و انگليس
 همـان  هـم  بـاز  برده بكار بوم و مرز اين تسخير در خود متجاوز اسالف

 مواجـه  آن بـه  شوروي و انگليس كه اوست انتظار در ننگين شكستهاي
 بـا  زمـان  هـم  و ورود از قبـل  قسـاوت  نهايت در آمريكا كه آن با. شدند
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 و افغانســتان مــردم جهــاد ايــام ســنگرهاي خــود نظــامي قشــون ورود
 از حتـا  و نمـود  بمبـاران  وجـه  شـديدترين  بـه  را طالبـان  گاههـاي  پناه

 مقاومـت  سـنگرهاي  اضمحالل در اتومي مواد با آلوده بمبهاي استعمال
 بوره توره همتاي مقاومت سنگر ها ده احداث شاهد جهان اما نكرد دريغ
 را ويتنام هاي جنگل و زارها ني ننگين شكست خاطره كدام هر كه است
 و متجـاوز  قواي گوي سخن كه اين. ميسازد زنده آمريكائي هر اذهان در

 قـواي  با رويارويي توانائي دشمن كه ميكنند ادعا افغانستان دفاع وزارت
 نـاتواني  بر دال ادعا اين. ندارد را دفاع وزارت نظام پياده و ناتو آمريكائي،

 اسـت  ناگزير ضعيف طرف نابرابر جنگ يك در زير است منطق ضعف و
 جنـگ  بـه  نظامي نيرومند قواي برابر در گريز و جنگ تكتيك يك با تا

 تـوازن  حالـت  يـك  در طرفين هرگاه كه بديهيست. يازد دست چريكي
 تعرض مجال اصالً كه پيداست ميداشتند قرار تسليحاتي و فزيكي قواي

 از موضـوع  و نميـداد  دسـت  آمريكـا  بـه  افغانستان و عراق كشورهاي به
 كوهستاني موقعيت و موقف لذا. نميكرد تجاوز لفاظي و تبليغاتي جنگ

 از اگـر  خـود  پـيچ  و خـم  پر هاي دره و فلك به سر هاي قله با افغانستان
 تقسـيم  هم از مجزا فرهنگي و جغرافيائي واحدهاي به را كشور سو يك
 نموده مواجه كندي به ملي واحد در را مختلف هاي قوميت ادغام روند و

 را آن مردمــان ســتيزي بيگانــه مقاومــت ســنگر ديگــر جانــب از اســت
  .است نموده تقويت را آنها آزادمنشي روحيه و مستحكم

 را چريكـي  جنگهـاي  كـه  ديگريست عامل حكومت از مردم نارضايتي
 تحـت  كـه  كشور يك در. ميسازد نزديك هدف به را مخالفين و تقويت
 و سياســي بــازي هــر بــه حكومــت دارد قــرار بيگانــه قوتهــاي اشــغال
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 بـه  بسـته  او حيـات  ادامـه  چـون  گردد متوسل كه نظامي و فريبي عوام
 خود حامي هدايت و دستور از استطاعت به ناگزير است اجنبي حمايت

 دارد آنـرا  انتظـار  خود حمايه تحت حكومت از نيز اشغالگر قواي و است
 ايـن . كنـد  حركـت  او منـافع  جهـت  در او مـرام  و تمايالت به مطابق تا

 درونـي  سـنتهاي  و واقعيتها به تضاد در موارد بسا در حكومت ناگزيري
 بگيرد فاصله حكومت از مردم كه ميگردد آن باعث گرديده واقع جامعه

 در متحـده  ايـاالت  ايكـه  حربـه . كند برداري بهره آن از چريكي نيروي و
 حقـوق  و ديموكراسـي  شـعار  دارد دست روي كوچك كشورهاي اشغال
 فحشـاء  اما نيست بشر حقوق و آزادي مخالف هيچكس البته است بشر
 ميگـردد  مطـرح  بشـر  حقـوق  عنوان زير كه آنچه. نيست هيچكس حق
 تاكيـد  آن به سماوي اديان همه از قبل كه است انساني مسلم حق يك

 كه موضوع ميكند، فرق ديگر كشور تا كشور يك از آن موضوع اما دارند
 بـه  حقـوقي  مؤسسـات  و ميشـود  خوانـده  بشر حقوق جز كشور يك در

 بشـر  حقـوق  نقـض  ميتوانـد  ديگـر  كشـور  در. پردازنـد  مـي  آن از دفاع
 برابـر  در دختر هزاران آمريكا و اروپا در امروز كه طوري گردد، محسوب

 را خـود  سـراپا  تـا  ميشـوند  حاضر سينمائي و تيلويزيوني عكاسي، كمره
 توليـدات  به سيمين سرين و ساق و سينه مرمر نمايش با و كنند برهنه

 انسـاني  كرامـت  و عفـت  و بجويند مشتري صنايع صاحبان و ها فابريكه
 بـه  متبوع كشورهاي و كنند عرضه بازار به تجارتي امتعه با توأم را خود
 اعمـال،  چنـين  بـه  مخـالف  كشورهاي كه حالي در بپردازند آن از دفاع

 اسـتدالل  چنـين  خوانـده  زن انسـاني  كرامـت  و عفـت  ضـد  را فحاشي
 فـالن  توليـد  نـه  اسـت  آفريـدگار  آفريـده  مـرد  همتاي زن كه كنند مي
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 كننـد  مـي  انتقـاد  شان متحابه دولتيها از و مودوفيشن و صنعتي دستگاه
 ياد از زن انساني شرافت و كرامت قبال در را خود مكلفيت و وجيبه كه

   .اند برده
 حقـوق  نقـض  مخـالف  كشورهاي در كه نيست معني آن به اين البته

 در مثـال  طور بشر حقوق نقض آنچه اما نيست موحود زن مورد در بشر
 كه مردساالريست و گرايي سنت جبر نحو يك ميشود خوانده افغانستان

 حقوق عنوان زير انگليس و آمريكا آنچه اما. ندارد زن عفتي بي به ربطي
 مفاسـد  و اعتيـاد  ، فحشـاء  تـرويج  دارنـد  دسـت  روي افغانستان در بشر

 دور شـان  بومي فرهنگ از را بعدي نسل و جوان طبقه تا است اجتماعي
 كـه  بديهيسـت . سـازند  اسـالمي  فرهنگ جانشين را مافيايي فرهنگ و

 قاطبـه  فرهنگي و عقيدوي باورهاي به تضاد در كه مفاسد چنين ظهور
 مخـالفين  بـه  را مـردم  و ايجاد دولت و مردم بين فاصله دارد، قرار ملت

  .بخشد مي تقويت را چريكي جنگهاي و نزديك
 خواهي آزادي و ستيزي بيگانه در قبيلوي و قومي رقابت و چشمي هم

 هرگاه كه نحو به است افغانستان در ساكن اقوام طبيعي و ذاتي خصلت
 قـواي  ضـد  بـه  را عمليـات  و گـردد  پيشـقدم  رستا اين در اقوام از يكي

 در را خموشـي  و سـكوت  ديگـر  قبايـل  و اقـوام  كند اندازي راه خارجي
 قبيلـه  و قـوم  ننـگ  و نام حفظ منظور به نموده تلقي ننگ مورد چنين
 پـا  بـه  اشـغالگر  مصاف به و برميكشند نيام از شمشير تكبيرگويان خود
 و قوا تناسب و توازن عدم بر بنا نيز قبيلوي مبارزات نحو اين. خيزند مي

 جنگهـاي  شـكل  به بيشتر ملي مجاهدين و اشغالگر قواي بين تجهيزات
  .ميابد وسعت چريكي
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 گانـه  سـه  اورگانهـاي  بـين  قانوني ضوابط و روابط عدم و قوانين نقض
 جنگهـاي  حقانيت به و مايوس دولت اورگانها اجرائات از را مردم دولت،
  .ميسازد متمايل چريكي

 بـر  مبنـي  نماينـدگان  مجلس تصميم برابر در جمهور رئيس مقاومت
 عـودت  وزير اكبري اكبر خارجه، امور وزير اسفندتا رنگين اعتماد سلب

 سـاخت  زده بهت را مردم مركزي بانك رئيس دالوري نوراهللا و مهاجرين
 نمايشـي  اورگـان  يـك  جـز  پارلمـان  كه نگذاشت جا به ترديدي هيچ و

 وابسـتگي  روابط باساس ميتواند حكومت عضو هر و نيست بيش چيزي
  .كند نمايي قدرت مردم سرنوشت به مسلط خارجي قدرتها با

 اسـالمي  جامعـه  داخل در كه افغاني تبعه عبدالرحمن قضيه همچنان
 قـانون  روحيـه  طبـق  ميبايسـت  و بـود  گرائيـده  عيسويت به افغانستان

 رها حبس از واتيكان تقاضا اثر در ميشد تعزيز اسالمي تشريع و اساسي
 و نمـود  مراصـلت  ايتاليـا  بـه  سـاعت  هشت و چهل از كمتر ظرف در و

 را مـذكور  مرتد عزيمت و رهائي افغانستان اسالمي كشور جمهور رئيس
 شخصـاً  خوانـده  ديموكراسـي  سـوي  به مؤثر قدم يك واتيكان سوي به

 بزودتـرين  نيـز  را مرتـد  شـخص  فاميـل  مسافرت زمينه كه سپرد وعده
  .بسازد مساعد واتيكان در جهان كاتوليكهاي رهبر زيارت به فرصت
 قـرين   واقعيـت  بـه  را مـردم  بـدگماني  مشربي عيسوي طرزالعمل اين
 است تزوير و ريا جامه همه سجاده و تسبيح و قبا و عبا تظاهر كه نمود

 واتيكـان  بـه  متمايـل  و انگليس و آمريكا پرورده دست حكومت از بايد و
  .نمود تعقيب را مخالفين راه و جست دوري
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 اجرائـي  قانونيـت  روند در را خود مؤثريت نتواند كه پارلمان همچنان
 اكثريـت  و گـردد  مندي قانون عرصه در ملت اراده ممثل و تثبيت دولت

 گرويـي  منافع تنظيمي و يي قبيله و قومي نيروي و نفوذ باساس مجلس
 و عامـه  دارائيهـاي  غضـب  بـه  و دهنـد  تـرجيح  ملـي  منـافع  بر را خود

 شـان  واوطـان  منـاطق  در اقـوام  سـائر  اقليتهـاي  و شخصي هاي ملكيت
 الطـوايفي  ملوك برابر در را مركزي دولت موجوديت البد نمايند مبادرت

 ســوق مخــالفين جهــت در را ناراضــي و متضــرر اشــخاص و داده قــرار
  .ميدهد
 مجلـس  در فـراه  واليـت  نماينـده  جويـا  ماللـي  نمايندگي حق سلب

 حيـات  ظرفيـت  داراي مجلـس  اكثريت كه داد نشان بخوبي نمايندگان
 صـيغه  داراي مزبور تصميم اگر زيرا نبودند قانون عرصه در ديموكراسي

 مجلس به و انتخاب فراه مردم طرف از جديد نماينده بايد ميبود قانوني
 قلمـرو  بـه  مربـوط  واليـت  يـك  اتبـاع  حقـوق  اتالف از تا ميشد معرفي

  .ميشد جلوگيري افغانستان
 اي عـده  به توهين يا افترا جنبه جويا خانم بيانات هرگاه هم جانبي از
 و حقـوقي  تعامـل  طبـق  بايسـت  داشـت  را مجلـس  در حاضر اعضاي از

 در معتـرض  عليـه  را خـود  دعـوي  متضـرر  اشـخاص  يـا  شخص قضائي
 اسـت  حكـم  اصدار مرجع يگانه اساسي قانون روحيه وفق بر كه محكمه

 در طـرفين  داليـل  اسـتماع  از بعد كه بود محكمه اين و ميكردند اقامه
 عـدم  يـا  و مصـونيت  بـه  نظـر  قـانون  تفسير و حقوقي مفاهيم روشنائي
 صـادر  او عليه تعليقي يا تنقيدي حكم متهم وظيفوي يا كاري مصونيت
 واليـت  نماينـده  اخـراج  بـر  مبني نمايندگان مجلس تصميم اما مينمود
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 قضـائيه  قـوه  يـا  دولـت  مستقل اورگان يك صالحيت به تشبث كه فراه
 ارضـي  تماميـت  پيكـر  از مـذكور  واليـت  نفي ميتواند ميگردد محسوب

  .شود تعبير نيز كشور
 قـواي  حيلـه  و مكـر  بـه  را زمينـه  امـور  مسوولين نزد خودي انديشه
 تخيلـي  هيـوالي  يك كه را تروريسم مفكوره تا ميسازد مساعد اشغالگر

 كند توجيه آن برويت را خود جنائي اعمال و تزريق عامه افكار در است
 آنـرا  و شـد  قايـل  تروريسم به نميتوان قانوني و حقوقي صيغه هيچ واال
 جهاني شد پذيرفته حقوقي اساسات زيرا خواند جرم و جنائي عمل يك
. ميكنـد  تعريـف  واجـب  عمـل  از اجتناب و ممنوع عمل ارتكاب را جرم

 عمـل  قـانون  كـه  ميگردد نافذ وقتي عمل يك ممنوعيت كه بديهيست
 بـين  را آن بـه  مربـوط  جـزاه  و تعريف جرم آن ارتكاب از قبل را مذكور
 داخلي و المللي بين قوانين كه اين. باشد نموده تعيين حداكثر و حداقل
 از امتنـاع  ايـن  دليل دهند ارائه تروريسم به تعريفي اند نتوانسته تاكنون
 كـه  عبـارت  هـر  بـه  تروريسـم  كه بود نخواهد اين جز تروريسم تعريف
 را تروريسـم  عليـه  مبـارزه  كـه  برمگيـردد  كساني اعمال به شود تعريف
  .اند داده قرار خود انساني ضد و جنائي اعمال پوشش

 و القاعـده  بـا  دسـتانش  هم و آمريكائي نيروهاي بين امروز كه منازعه
 و قـوي  جنـاح  دو بـين  نابرابر و نامتوازن جنگ يك دارد جريان طالبان
 و خـاك  كـه  مـدافع  يـا  ضـعيف  جناح. است مدافع و معترض يا ضعيف
 نگـاه  از چـون  بيند مي تعرض خطر در را خود وي عقيده و ملي نواميس

 قـواي  بـا  مسـاوي  سطح در نظامي منظم قواي و تسليحات و تجهيزات
 منـافع  آورده رو گريـز  و جنـگ  تكتيك به ناگزير لذا ندارد قرار متجاوز



 افغانستان تخته خيز استعمار

١٤٦ 
 

 تـا  ميدهـد  قرار حمله مورد مناسب مكان و زمان هر در را مقابل جناح
  .بخشد تحقق را خود اميال و فلج را دشمن جنگي ماشين
 عـوام  مـردم  چريكـي  جنـگ  يـا  نابرابر جنگ يك در را اصلي بهاء اما
 قواي طرف از مردم مالي و جاني تماميت بر حمله و تعرض. پردازند مي

 هـراس  و رعـب  ايجـاد  آن از هدف كه دارد عمدي شكل بيشتر اشغالگر
 عمـومي  قيام باالثر و چريكي جنگهاي توسعه از تا است ها توده بين در

 مخالف قواي طرف از الناس عوام جاني تلفات مگر كند، جلوگيري مردم
 جنـاح  زيـرا  ميگـردد  محسـوب  چريكي جنگهاي طبيعي خصلت زيادتر
 مشـخص  بصـورت  جمعيت بين در تا ندارد آنرا وتوانائي امكانات ضعيف
 مجـامع  و هـا  جـاده  كنـار  گذاريهاي بم در يا و دهد قرار هدف را دشمن
 بـه  را دشـمن  محـاريوي  و تخنيكي وسايل و افراد مرور و عبور عمومي
 نـاتواني  از ناشي غيرنظامي افراد تلفات لذا نمايد تشخيص دقيق صورت

  .دارد تصادفي جنبه بيشتر چريكي گروههاي ضعف و
 بينـوا  بيگناهـان  كشتار كه است حقيقت اين مشعر عيني واقعيت اما
 بمبـاران  اثر در اگر بناها و ها كلبه ويراني غيرعمدي، يا است عمدي اگر

 هـوس  از اجتمـاعي  و اخالقي مفاسد و فحشاء اگر گذاريها، ماين يا است
 يـك  جهـان  اسـتعمار  سياسـت  جـز  همـه  فقر، خط ناگزيري از يا است
 بـالقوه  نيروي يك شوروي امپرياليزم سوسيال كه روزگاري. است قطبي

 و تروريسم از خبري داشت قرار فيوداليزم و داري سرمايه جهان برابر در
 دور بـه  همـه  متحـدينش  و متحـده  ايـاالت . نميرسيد بگوش تروريست

 ميشـد  بلنـد  كمونيسم با مخالفت صداي كجا هر از و پيچيدند مي خود
 بـر  يكـي  تعـاونش  و تشويق در و شتافتند مي استقبالش به تمجيدكنان
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 اول صـف  در را اسـالم  معتقـدات  و عقيـده . جسـتند  مي سبقت ديگري
 در آن از كنــان تكــريم و تقـدير  و ميدانســتند كمـونيزم  عليــه مقاومـت 
 فروپاشـي  از بعـد  مگـر . ميگرفتند سهم اسالمي اماكن و مدارس احداث
 منظـور  به آمريكا و انگليس داشت اعالم را سرد جنگ پايان كه شوروي
 بـه  اقـدام  قطبـي  يـك  و حزبـي  يـك  جهـان  در خـود  تعرضات توجيه
 ذخـائر  حـاوي  سـو  يـك  از كـه  را اسالم جهان و نمودند آفريني دشمن
 انسـاني  اصـل  فرهنگ ديگر جانب از و اند انرژي سرشار منابع و طبيعي
 قـرار  هدف است تضاد در آمريكا مافيايي و فرهنگي  بي فرهنگ با اسالم
 اشــخاص بعضــي اســتخدام بــا تــا برآمدنــد اســالم مصــاف بــه و دادنــد
 يـك  طالبـان  گروه. يافتند توفيق طالبان و القاعده ايجاد به الحال معلوم
 بـود  سـودجويانه  و خصـمانه  طرح يك بلكه نبود داخلي و افغاني پديده

 به شد تحميل ما مردم به قهراً و تشكيل افغانستان مرزهاي از خارج كه
 منـافع  گـروه  ايـن  ساختار در ذيدخل و حامل كشور از يك هر كه نحو
  .جستند مي آنها وجود در را خود

 را طالبـان  حضور ميديد تهيه را آنها مالي منابع كه سعودي عربستان
 در پاكستان. ميخواست منطقه در ايران منافع و سياست برابر در سدي
 آسـيا  بازارهـاي  بـه  يـابي  راه بعد و ديورند فرضي خط قانونيت اول قدم

 انگلـيس  و آمريكا به طالبان ظهور اما داشت انتظار طالبان از را مركزي
 شـركتهاي  گاز و نفت الين پايپ نصب زمينه هم كه بود مطلوب كمال
 افغانستان مردم جمجمه به گرم آبهاي تا مركزي آسيا از را مليتي چند

 موقعيـت  در را آمريكـا  نظـامي  پايگـاه  اسـتقرار  هم و ميساخت مساعد
  .بخشيد مي تحقق منطقه قدرتهاي عليه افغانستان جيوپولتيك
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 بلكـه  نيست جديد پديد يك اشغال تحت قلمرو در اشخاص استخدام
 بوده متكي اصل اين به بيشتر هفده سده از انگليس استعماري سياست

 كشـورهاي  فرهنگي و اجتماعي روحيه تحليل با تا داشته آن بر سعي و
 مـردم  اجتماعي و مذهبي قومي، تمايالت بر بنا را اشخاص اشغال تحت
  .سازد مسلط مردم بر خود منافع مسير در را آنها و سراغ

 اجتمـاعي  حيـات  شـالوده  كـه  خـاني  خان سيستم و ديني معتقدات
 امـالك  تصـاحب  جهـت  مالكـين  اكثـر  سيسـتم  چنين در است افغانها
 و ميرسانند كمك داخل از را استعمار رعايا بر حاكميت و بهتر و بيشتر

 بـه  را زمينه و ميدهد پيوند هم با را آنها مشترك منافع كه روحانيون با
 و تقويـت . ميسـازد  مسـاعد  نشـانده   دسـت  و وابسته ريژيم يك استقرار
 هـر  را نيازمند مردم استعماري هاي قدرت توسط مالكين بيشتر تمويل

  .ميسازد نزديك استثمار به را خوانين و خوانين نگر دست بيشتر چه
 فرستادگان و نمايندگان فعاليت به را زمينه سراج خان اهللا حبيب امير

 كـه  آن بـا  خـان  عبدالرحمن امير او سلف. نمود مساعد بيشتر استعمار
 حكومت يك استقرار رستاي در اما است ديكتاتوري و استبداد به متهم

 بهتـر  آينـده  منظـور  بـه  و اسـتعمار  هـاي  شـاخه  قمع و قطع و مركزي
 رد و خــان يحيــي ســردار دودمــان تبعيــد برداشــت، شــمرده گامهــاي
 يـك  افغانستان به ورود بر مبني نقيب به مشهور حسين سيد تقاضانامه

 وصـيت  به رستا اين در خان اهللا حبيب اما بود آزموده عمل و صائب نظر
 دلربايكـه  و طنـاز  دخـت  خـاطر  پـاس  به و نشد قايل وقعي پدر اندرز و

 مـذهبي  و سياسي نمايندگان به كشيد پيش او به را نقيب مجدد تقاضا
  .داد افغانستان به ورود اجازه انگليس
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 عقايـد  و گرفـت  جـاي  آباد جالل شهر حومه در گاو پوست يك نقيب
 جاه به فقرش كچكول تا بست طومار و تعويذ در را دل ساده مردم سچه

 گـاه  قـدم  پـوش  گنـده  ظـاهر  در پير اين بوستان و باغ و كشيد جالل و
  .شد) شاه كرم پير حاجي( الرنس پناهگاه و انگليس فرستادگان
 ســلطان كواســه و خــان يحيــي نواســه خــان يوســف پســر نادرخــان
 جـاي  در بريتانيوي هند دون ديره در 1880 سال در طاليي محمدخان

 انگليس نظامي مدرسه از و آمد بدنيا بودند متوطن جدش و والدين كه
 يحيـي  اهـل . آموخـت  انگليسي نظام درس Stoff College به موسوم

 سـلطان  محبـوب  خـاطر  ارضـا  و انگلـيس  فشـار  اثر در 1901 سال در
 و گرفتنـد  قرار عفو مورد سراج اهللا حبيب جانب از نادرخان طناز خواهر

 محمـد  ميـرغالم  آثـار  از چنانكـه  و شدند افغانستان وارد سال همان در
 طـرزي  اكبـر  علـي  و يوسـفزي  سيدال افغان، مهاجر حكم، شكور غبار،

 انگليسـها  طرف از سراج اهللا حبيب امير حيات زمان در نادرخان برميايد
 را انگليسـها  باور و عالقه اين كه بود افغانستان در سلطنت مقام كانديد

ــه ــوان نادرخــان ب  خــدمت در نادرخــان اجــدادي روش ســوابق از ميت
 در كـه  طاليـي  محمـدخان  سلطان نادرخان جداعلي. دريافت انگليسها

 بـا  مخالفـت  در فروخـت  سنگ رنجيت به را پشاور طال مقدار يك برابر
 و بـرد  پنـاه  انگليسـها  آغوش در بندگي صف در محمدخان دوست امير

 اميـر  خـود  دامـاد  بـاالي  را كنـدمك  ننگين معاهده خان يحيي پسرش
 كـورم،  واليـات  غدارانه و نمود امضاء انگليسها نفع به خان يعقوب محمد
 و خـان  آصـف  پسـرانش . بخشـيد  انگليسـها  به را فوشنج و كوتل، لندي
 اسـتعمار  خـوان  خـوار  جيـره  و بردند پناه انگليسها دامان در خان يوسف
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 اين استعمار دامان در نادرخان اسالف سوابق اين. شدند بريتانيوي هند
 سـلطنت  در نادرخان نصب كه بخشيد انگليسها به را اطمينان و اعتماد

 غربـي  شـمال  و غربي سرحدات در را انگليس استعمار منافع افغانستان
 در را انگليس مامورين و عساكر اعزام ضرورت و تضمين بريتانيوي هند

  .ميسازد مرفوع افغانستان
 فيصـله  از متأسـي  حكومـت  رياسـت  پسـت  در كـرزي  حامد انتصاب
 همـان  دنبالـه  متحـده  ايـاالت  رهبـري  تحـت  بـن  فرمايشي و تحميلي
 پـروژه  در آمريكائيهـا  حضـور  زمـان  به كه است فاميلي سوابق سياست

 خبير شخصيت دو اظهارات واقعيت اين مصداق. برميگردد هلمند وادي
 محمـد  و اسـبق  امنيـه  قومنـدان  پوپلزائي عبدالقادرخان كندهار واليت
 كـه  اسـت  كنـدهار  واليـت  مرستون رئيس و شهردار شيردل خان افضل
  :است چنين شان توضيحات اجمال
 را كنـدهار  واليـت  دادستاني تصدي من كه خرشيدي 1348 سال در
 كـه  بـودم  مـذكور  شخصـيت  دو بـه  مجالست در روزي داشتم عهده به

 موصـوف . يافـت  حضور نيز كرزي حامد عموي كرز دار قريه احمد خليل
 نيـز  خويشاوندي رابطه پوپلزايي عبدالقادرخان با وطنداري عالوه به كه

 وداع دوسـتان  با روز معمول و دوستانه صحبتهاي از بعد ساعتي داشت
ــت ــت او. گف ــر و رف ــوابق از صــحبت س ــتي س ــار و دوس ــاري روزگ  ك

 ربـط  كـه  گرفت باال كرزي خليل برادر شورا معين كرزي عبداالحدخان
 تنگاتنـگ  شـناخت  كه اينست نظر مورد موضوع به شان سخنان قسمت

 كـه  برميگـردد  هلمنـد  پروژه احداث زمان به كرزي فاميل با آمريكائيها
 باورهاي و موقعيت اعتبار به و ديرين ارتباطات و شناخت اين از متأسي
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 حكومت رياست مقام به آمريكائي مقامات طرف از كرزي حامد محيطي
  .شد منصوب
 پذيرش به محيط كه شد برگزيده رياست پست به زماني كرزي حامد
 دهـه  سـه  طـول  در افغانسـتان  مـردم  و بود شده آماده قبل از موصوف
 هـاي  جنـاح  از بلكـه  بودنـد  خسته جنگ از تنها نه خانمانسوز جنگهاي

 بـه  اعتبـار  و اعتمـاد  ديگر كه بودند ديده بد و ناروا چنان راست و چپ
 و صـلح  حامي و ناجي را بشر حقوق مدعيان ناگزيري از و نداشتند آنها

ن  انتخاب استقبال به و خواندند امنيت قـواي  حضـور  امـا  دادنـد  تـن  بـ 
 ايـن  بـزودي  متحـد  ملـل  صـلح  قواي جاي به انگليس و آمريكا نظامي
 ماهيت واال يافته تغيير استعمار فورم و رنگ كه ساخت برمال را واقيعت
  .بود كه است همان

 از را اسـيران  كـه  شـد  دام و دانـه  بشـر  حقـوق  و ديموكراسـي  شعار
 قـواي  ورود با توأم. ميداد سوق اشغالگر منافع جهت در و دور شان اصل

 مـواد  تكثيـر  و توليد يافت دوباره رونق جهاني مافيا بازار جديد اشغالگر
 شـامخ  مقـام  جهـاني  سطح در افغانستان كه شد افزون حد آن تا مخدر
 بين در كه هيروئين به اعتياد و كرد كمايي را مخدر مواد صدور و توليد
 جامعـه  حصـائيه  طبـق  2008 سـال  اول نيمـه  تا نداشت سابقه افغانها
 صـد  سه و ميليون يك به افغانستان در هيروئين معتادين تعداد جهاني
 رقـم  را مالحظـه  قابل افزايش يك آن ساليانه شيوع كه رسيد نفر هزار

  .ميزند
 پنداشـته  افغـاني  جامعه در عمل منفورترين و ترين ننگين كه فحشاء

 چتـر  تحـت  نميافتنـد  زيست محل ها بيغوله در حتا فروشان تن و ميشد
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 روسپي صدها كه يافتند بازار گرمي چنان بشر حقوق مدعيان حمايوي
 و ريختنـد  شـهر  هوتلهـاي  و ها كافه و ها كوچه در مختلف كشورهاي از

 شـهرها  در را قمارخانـه  و ميخانـه  ها ده درب ديموكراسي پيغام و پيك
  .گرفت را جامعه سالمت و مردم جان اجتماعي و اداري مفاسد و كشود
 معصـوم  بيگناه هزاران جان اشرار نام به ديروز اگر اشغالگر افكنهاي بم

 در را ديگـر  هـزاران  طالبان بنام و يافت تغيير عنوانش گرفت را بينوا و
  .دادند قرار هدف زمين و هوا از شان خانه و خاك داخل
 بمـه  و اعتنـا  بـي  و ديدند آن به خيره دولت صدرنشينان و داران تيكه

 تـا  نداشـت  آنـرا  ايمان يكي و گذشتند فجايع اينهمه كنار از گفته چي
 سـوداگران . برافـروزد  چراغي و دهد استعفا خود مقام از احتجاج بعنوان
 شهر شهره گمنامي هاي بيغوله از كفنان گلگون خون بهاء از كه جهادي

 چنـان  شد زراندود و زربفت شان  جامه وصله و فقر بوريا و شدند ديار و
 و بريدنـد  خـود  از كـه  شـدند  دالر نشخوار مصروف استعمار آبشخور در

 عـرب  ملك در گذاري سرمايه و سود جمع و ضرب شمردند سبحه آنچه
  .بود عجم و

 را راسـت  و چـپ  جنايتكاران چنان جنائي مسووليتهاي و خودزدائي 
 روز ميكشـيدند  شمشـير  هـم  بروي روزي اگر كه ساخت نزديك هم به

 و جسـتند  استعمار بقا در را خود بقا و كشيدند سر گريبان يك از ديگر
 حرفـي  سياسي استقالل از اما بردند نام آزادي از گاهي اگر گرانه مغالطه
 دارد نيـاز  فرصـتي  بـه  حساب تسويه و محاسبه باب زيرا نياوردند بزبان
 سرنوشت به حاكم خود ملت و برانگيزد را ملت خشم چريكي جنگ كه

   .گردد خود
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  تقصير عذر
  

 و حقـوقي  اصطالحات كاربرد به كه دوستان از بسيار امتنان و سپاس
 قبـول  بـا  گذاشـتند،  انتقـاد  انگشت اينجانب ها نوشته در بيگانه قضايي
 ناگزيري از آنچه كه بود نخواهد اين جز زمينه در من تقصير عذر منت،
 متعلق و اعتماد طرف نشراتي دستگاه نبود زيرا است عذرپذير آيد پيش
 هـم  دوسـتان  از تـا  شد آن موجب سامان اين در احساس با افغان بيك
 حــروف نبــود كــه بديهيســت بجــويم، اســتعانت فرهنــگ هــم و زبــان

 بـه  وادار را انسـان  ايرانـي  دوستان نشرات در پشتو ملي زبان مخصوص
 مـا  هموطنـان  بـه  كه ميسازد حقوقي و قضائي معادل اصطالحات قبول
   .نيست ناآشنا
بـه مـديريت عزيـز     ميـان  بـا  نهـاد  نام نشراتي مؤسسه يگانه تأسف با

 مصـروف  پاريس از دور فرسخها فرانسه ليموژ شهر حومه در كه گذرگاه
 او تزويـر  بـدان  2003 سـال  در يكبار است ضرورتمندان فريب و خدعه
 حصـول  بلكـه  رفـت  هـدر  به اثر يك تهيه در زحماتم تنها نه كه افتادم
 و مسـافه  بعـد . شـد  صـالت  پـل  بـه  موكـول  نيـز  شـده  پرداخـت  مبلغ

 متوصـل  مخـابراتي  بوسـائل  را انسـان  كه اند عوامل روزانه مصروفيتهاي
 و ميزنـد  گـول  را مشتريان بازاريان دروغين هاي وعده و لفاظي ميسازد،
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 »عزيـز « قشـنگ  اسـم . افرينـد  مـي  باوري خوش شان كاذب رسم و اسم
 سـوابق  كـه  انـدازد  مـي  گرامي و معزز فاميل ياد به را شنوده و خواننده
 مرفوع اذهان از را تزوير و خدعه نوع هر احتمال شان فرهنگي و سياسي

 و هـرج  در متأسـفانه  امـا  بخشد مي اعتماد و اعتبار قرارشان و قول به و
 تخلـص  كابل گذرگاه باشنده عارف محمد كه شد معلوم بعدها ايام مرج

 بـدون  كـه  نموده اتخاذ ساز ساعت عزيز خليفه پدرش اسم از را »عزيز«
 اسـت  بـازار  كسـبه  اهل ميراث دروغين سوگندهاي و زباني چرب ترديد

 و تربيـت  بـه  متمـدن  زيسـت  محيط نه و ندارد فرهنگيان به ربطي كه
  .است اثرگذار شان ذاتي ذهنيت

 و است انكارناپذير مجاهدين بعضي ناصواب و زشت اعمال به اعتراض
 بنگـريم  انصـاف  عينك از اگر اما برد ياد از را آنها ناميمون آثار نميتوان

 و نهادنـد  بيابـان  و بكوه سر جواني عنفوان در كه مجاهدين چنين اكثر
 بـه  را دنيـا  نعـيم  و نـاز  از حرمان و جاني خطر ملي نواميس از دفاع در

 و تفنـگ  فرهنـگ  عمرشـان  دراز سـالهاي  فرهنگ پذيرفتند فراخ سينه
 دو از بيش كسانيكه و آقا اين مگر بود جنگ وحشت محيط شان محيط
 هنوز و بردند بسر رويائي نعيم و ناز با دنيا متمدن كشورهاي در را دهه
 بـده  انصاف. اند دوخته خود هموطنان پوست و گوشت به چشم محبا بي

  تراند؟ محيل كدام كه عزيز خواننده
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des habitants, pourquoi alors ont-ils besoin de garder leurs 
effectifs militaires dans ce pays, alors qu’ils sont 
quotidiennement victimes de tirs d’obus ? Alors que le peuple 
afghan a besoin d’avoir un simple toit sur sa tête, pourquoi 
construit-on des souterrains à Bagram, à Kabul et dans d’autres 
points stratégiques du pays ? 

La réponse à ces questions n’est autre que la suivante : 
l’Afghanistan, compte tenu de sa situation géopolitique et 
stratégique, est devenu un pays occupé et il revient à ses fils de 
reconquérir une nouvelle fois leur liberté par leur sang. 
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journaux et le cinéma, il domine l’esprit des peuples et conduit le 
monde dans le sens de ses propres intérêts. Grâce à sa technique 
et sa technologie, le colonia-lisme s’infiltre dans les pays en voie 
de développement et éloigne les peuples de leur authenticité 
culturelle et de leur civilisation. 

Sans doute, l’aliénation des personnes inféodées dans les pays 
peu développés comme l’Afghanistan peut jouer un rôle 
important dans l’extension de l’influence de la culture 
d’occupation. Le fait que dans leurs discours et leurs interviews, 
le chef de l’État et les membres du gouvernement utilisent des 
mots et des locutions anglais et se retiennent d’utiliser leurs 
équivalents dans la langue nationale est le signe de leur aliénation 
qui peut avoir une influence néfaste sur l’esprit populaire et sur la 
langue et la culture nationales. Bien que ce comportement est le 
signe de leur avilissement vis-à-vis des puissances étrangères, 
mais le peuple risque de les suivre et très rapidement les langues 
nationales, pashtou et dari, seront remplies de mots étrangers. 

Sur la scène de la politique régionale, les États-Unis, utilisant 
les éléments locaux qui leur sont inféodés, se sont attaqués au 
monde musulman. Dominant les Nations Unies, ils ont mis à feu 
et à sang toute une partie du monde. Rien qu’en Afghanistan, on 
compte plus de deux millions et demi de morts et de blessés. 
Après le soi-disant événement du onze septembre, les Etats-Unis 
ont entamé une guerre idéologique et ont transformé 
l’Afghanistan en leur base militaire. Du 6 octobre 2001 au mois 
d’août 2008, quelques trente et un mille sept cent personnes ont 
été tuées dans les différents villes et villages de l’Afghanistan 
dans leurs propres domiciles sous prétexte de la reconstruction de 
l’Afghanistan, du soutien au gouvernement de ce pays dans 
l’établissement de la paix et de la sécurité. Or, les Etats-Unis sont 
incapables de répondre à cette simple question : si le 
gouvernement qu’ils protégent bénéficie du soutien de la majorité 
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troubles et des agents à la solde de la CIA et de créer un front 
commun contre le colonialisme. 

La foi dans la lutte, au moment où notre pays est piétiné par le 
colonialisme, sous couvert de défense de la liberté et des droits de 
l’homme, bien qu’elle soit nécessaire, mais la priorité revient à 
déterminer les dimensions de la lutte contre les méthodes utilisées 
par le colonialisme dans ses menées idéologiques. Le 
colonialisme a fondé cette idéologie en vue de piller les réserves 
naturelles et les biens des peuples sous sa domination. Pour ce 
faire, il établit des projets funestes et des complots secrets qui ne 
peuvent être décelés par les masses et qui ne peuvent être 
contrecarrés qu’à travers la solidarité et l’union de tous les 
combattants pour la liberté. 

Une réalité amère consiste dans le fait que les Etats-Unis et 
leurs alliés ont entamé un combat culturel contre les peuples 
musulmans dont celui de notre pays à travers leurs agents locaux 
inféodés et dont on peut constater son impact sur les tendances 
culturelles et morales de notre peuple. Le colonialisme culturel 
est l’arme la plus redoutable qui permet de malmener les 
authenticités culturelles et locales et d’éloigne les peuples des 
véritables valeurs de leur civilisation et de leur culture les 
remplaçant pas une culture marquée d’indifférence, de 
corruption, de consommation de narcotiques, d’intervenir dans le 
système éducatif afin de remodeler les esprits, de propager des 
idées basées sur les appartenances ethniques, religieuses et 
linguistiques, mettant en danger l’esprit d’unité et de solidarité. 

Grâce à la science et à la technologie, le néocolonia-lisme 
détient entre ses mais l’ensemble des médias mondiaux et peut 
facilement transformer une réalité en son contraire. Il peut 
propager des mensonges et les utiliser à son profit. A travers les 
agences d’informations, la télévision, les radios, les revues, les 
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Connaître la vérité et ne pas le dire 
est un péché 
 
L’analyse des événements survenus en Afghanistan démontre 

que la situation géographique et géopolitique de ce pays est un 
facteur qui l’a conduit, à travers l’histoire, à devenir le champ de 
bataille de guerres sanglantes, parfois pour avoir accès aux eaux 
chaudes et parfois en raison de la convoitise des richesses 
souterraines et des ressources énergétiques. Le facteur qui, à 
travers le temps, a réuni les différents peuples résidant dans ce 
pays et préservé leur exis-tence a été la primauté de la foi sur 
l’existence individuelle et collective de ses habitants, et qui, 
aujourd’hui, est mis sérieu-sement en danger. 

Dans un monde régi par une seule puissance, le 
néocolonialisme a mobilisé toutes ses capacités scientifiques, 
médiatiques, économiques, politiques et militaires dans une 
guerre idéologique et sous prétexte de la démocratie, des droits de 
l’homme, du marché libre et de lutte contre le terrorisme, a porté 
de graves préjudices aux peuples en voie de dévelop-pement dont 
celui de l’Afghanistan. Il convient donc que toutes les personnes 
attachées à la liberté dénoncent le visage infâme des fauteurs de 
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