
 
  
کتابيست از محقق انجنير عزيز احمد عزيز که " بازی در آتش و يا پروژه افغانستان"

خورشيدی با قطع و صحافت زيبا در ١٣٨٢ صفحه در سال ۴٢۵در ده فصل و 
  . به چاپ رسيده است) کانادا(وانکور 

  :در پيشگفتار اين کتاب از قلم نويسنده چنين ميخوانيم
   
ينکه در اين کتاب سعی بعمل آمده است تا وقايع و رويدادهای دو دهه اخير قابل تذکر ميدانم ا"

افغانستان و بالخصوص ظهور طالبان و تخريب مجدد افغانستان بدست آنها را به تفسير بيان 
نموده، علل و انگيزه های تخريب راکه تفنگ سااللران و احزاب بنيادگرای اسالمی به ملت 

يکبار ديگر بخاک و خون کشانيده  روا داشته، بيان نمايم واين که آن را ستمديده و مظلوم افغانستان
و ملت افغان را سرگردان و آواره به ديار بيگانگان ساختند، با استناد و شواهد و مدارک عکسها 
آنها را افشا نموده و اين باند های مسلح را در افغانستان که توسط عمال بيگانگان مخصوصًا 

در افشاء هرچه بيشتر آنها توجه شده است پاکستان بوجود آمده اند، پرده از اسرار آنها برداشته و 
تا باشد که ملت مظلوم افغانستان، دوستان و دشمنان خود را در طی دو دهه اخير شناسايی نموده 

همچنان در اين کتاب سعی بعمل آمده است تا با يادداشتها، نبشته ها، کتب معتبر و مدارک .  باشند
انی و جهان بدسترس اينجانب قرار گرفته است، اصلی با تصاويری که از مؤرخين و محققين افغ

بالخصوص مؤلف تالش ورزيده است تا چهره اصلی حکومت پاکستان را در .  استفاده بعمل آيد
قبال طالبان افشاء نمايد و علل و انگيزه بوجود آمدن طالبان و عملکرد های آنها را طی پنج سال 

 با اين تحرير کوچک نسلهای آينده کشور و مردم تسلط شان در افغانستان افشاء نموده تا باشد که
افغانستان از چگونگی تخريب وطن شان و علل آواره گی شان معلومات چندی بدست آورده 

  ."باشند
دست اندر کاران بنگاه شاهمامه مطالعه اين اثر ارزشمند را به خواننده گان پيشنهاد کرده و آرزو 

ن چنين آثار تحقيقی نويسنده گان ما  به زبان های ديگر دارند تا زمينه يی برای ترجمه و نشر اي
مساعد شود تا باشد که جهانيان از بازی های سياسی  که همواره  مردم افغانستان را بخاک و خون 

  کشيده  و يا آواره کشور های ديگر ساخته است، آگاهی الزم پيدا کنند
  :يسيمفهرست مندرجات اين کتاب را مينو جهت معلومات بيشتر شما

  
  تذکر و پيشگفتار نويسنده
  چهره امروز افغانستان

  
  فصل اول

   عامل تشنج در منطقه–پاکستان  -
  نگاهی بر مخربترين پاليسی های تاريخی بريتانيا و پاکستان در قبال افغانستان .١
 )١٨٩٣(معاهده ديورند  .٢
 پاکستان و استراتيژی اشغال افغانستان .٣

  صوبه پنجم. الف
  در عرصه سياسي. ب
  ر عرصه های فرهنگی و سياسيد. ج



  نتيجه گيری پاکستان. د
  فصل دوم

  آي. اس. امريکا در طلسم جادويی آي
  فصل سوم

  پاکستان و طالبان
  مال عمر کی بود؟. الف  
  علل و انگيزه بوجود آمدن طالبان. ب  
  آی پاکستان. اس. طالبان و آي. پ  
  اسالم و طالبان. ت  
  زنان و اطفال از ديدگاه طالبان. ث  

  فصل چهارم
  جنايات طالبان در ساحات تحت تسلط شان

  روز های تاريک و جنايات در ساحات تحت تسلط طالبان .١
  تاريچه مختصر باميان. الف
  بقتل رسانيدن، بدار زدن داکتر نجيب اهللا و برادرش توسط قوای طالبان. ب
  طالبان کوهدامن زمين را به بيابان خشکی تبديل کردند. پ
  در محضر عام در استديوم ورزشی کابلکشتن يک مادر . ت
  قطع دست و پا توسط قوای جنايتکار طالبان در شهر کابل. ث

  ترور احمد شاه مسعود فرمانده نامدار افغانستان.  ٢  
  علل و انگيزه های ترور احمد شاه مسعود. الف    
  در آنسوی خط جبهه چه ميگذشت؟. ب    
  يکسال بعد از شهادت مسعود. پ    
  احمد شاه مسعود و دو روز بعد از آن حمالت هوائی بر امريکاشهادت . ت    
  جهان عرب شخصيت مسعود را نشناخته بود. ث    

  فصل پنجم
  عربهای افغان و اسامه بن الدن

  اسامه بن الدن کيست؟
  فصل ششم

  نگاهی بر دو دهه اخير تحوالت در افغانستان
  حکمتيار در لست تروريستهای بين المللي. الف  
  ری گروهی از اخاللگران امنيت در کابلدستگي. ب  

  فصل هفتم
  نگاهی به تاثيرات منفی اقتصادی حاکميت طالبان

  در عرصه سياست مالي. الف  
  در عرصه صنعت و معادن. ب  
  در عرصه پول و بانکداري. پ  
  طالبان دشمنان فرهنگ و معنويت. ت  
  طالبان و راديو افغانستان. ث  
   افغان فلمبرخورد طالبان با سينما و. ج  
  طالبان و تلويزيون افغانستان. ح  



  تاراج آثار باستانی و تخريب موزيم کابل توسط تنظيمهای جهادی و طالبان. خ  
  

  غير اسالمی اعالن کردن برگزاری ميله نوروز توسط طالبان
  نوروز در افغانستان. الف  
  نوروز بعد از دوره طالبان. ب  

  فصل هشتم
  در عرصه نظاميطالبان و برخی کنش هايشان 

  مرجان، شير باغ وحش يا نمادی از رنج مردم کابل
  

  فصل نهم
  تاريخ افغانستان ورق خورد

  موافقتنامه بن و جرگه اضطراري .١
 تاريخ و سنت جرگه ها در افغانستان .٢
لويه جرگه ها يا جرگه های بزرگ در افغانستان، لويه جرگه افغانستان بعد از ختم  .٣

 حکومت انتقالي
 بعد از سرنگونی طالبان شکوه خاصی داشتتجليل نوروز  .۴
 حامد کرزي .۵
 بازسازی سياسی افغانستان .۶
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١رويداد های بزرگ در سال  .٧
 )٢٠٠٢ – ٢٠٠١(کارنامه ها و اجراات دولت انتقالی افغانستان  .٨

  در عرصه روابط خارجی دولت انتقالی افغانستان. الف
  ميانشدر عرصه روابط بين المللی و جنگ امريکا و حا. ب
  بازی دو جانبه مشرف با امريکا و شبکه القاعده. پ
  مقصر نا امنی های اخير در افغانستان کيست؟. ت

  فصل دهم
  کرونولوژی افغانستان در دو دهه اخير

  )٢٠٠٣ – ١٩٧٣(حوادث و رويداد های بين سالهای . الف  
  نکرونولوژی افغانستان از سقوط کابل توسط طالبان الی سقوط حکومت شا. ب  
  مآخذ

  
  


