
اطرافی. ع. م                                                         

 ازجنگھای سی ساله چه دست اَوردی داريم و چه اَموخته ايم

اقتصادی  ,راتیاستخبا,نيابتیجنگھای بيش ازسی سال ميشود که 
و فساد تروريزم اوج , اشغالدو بار شرايطدرو تبليغاتی 

    دراين جنگ . شدت ادامه دارد فروکش نميکندبا افغانستان در
!!سی ساله ما افغانھا چه دست اَوردی داريم و چه اَموخته ايم  

اگرجواب مختصربه اين دو سوال داده شود اينست که ما ھيچ  
از باران . ازجنگھا ھيچ نياموخته ايم, دست اَوردی نداريم

             .برخاستيم و بزيرناودان نشستيم
جنگ جھاد و انق0ب افغانستان درحقيقت که واقعيت اين است 

به جنگ نيابتی بين دوابر قدرت جنگ  که يک جنگ داخلی بود
امريکا وشوروی کشانيده شد که درھردو جبھه جنگ سرد  ,سرد

انق0ب ھای ت شعارافغانھا ميجنگيدند که تح ,و بازی بزرگ
 عظيم و کشته شدند وتلفاتفريب خوردند ھردو طرف وجھاد 

درنتيجه  .تحميل کردند کشورخودمردم وخسا رات ھنگفتی را بر
افغانستان به . امريکا پيروزگرديد و شوروی شکست خورد

بيش . مخروبه تبديل شد وبيش ازدومليون افغان شھيد وکشته شدند
يک بيوه و يتيم شدند و بيش از, معيوب, ازيک ونيم مليون معلول

بيش .مخدرشدند که باردوش جامعه ميباشندبه مواد  مليون معتاد   
زندگی  تا ھنوز ارجی و داخلیرت خمھاجازسه مليون در

احتياجی ودربدری را بخصوص در , بدبختی  ,رنجازرقتبارُپر
پاکستان و ايران سپری مينمايند که ھيچ کس بحال شان ترحم و 

.ونمی کند نکرد یالتفات  



گروه ھای وبه قطب ھای متضاد و متخاصم افغانھا  با>خره
, تنظيمی, حزبی, سياسی, مذھبی, سمتی ,نژادی, مسلح  قومی

اَيديالوژيکی و وابستگی ھای خارجی تقسيم شدند ودررسانه ھای 
نشراتی و تبليغاتی ھمديگررا بحيث دشمنان اَشتی , تصويری

ناپذير درسطح جھان بصورت دسته جمعی تخريب و کوبيده 
زمينه . عين اشتبا ھات را تکرارن مرتکب شده ميروندميروند و

را بکلی از بين بردند افغانھا اتحاد و ھمبستگی ملی , ھای وحدت
و اَب را اَگاھانه يا نا اَگاھانه دراَسياب دشمنان افغانستان ريختند 

دربرابر وحدت و اتحاد مردم خود سنگ اندازيھا . و ميريزند
به اشتباھات . امروز ادامه دارد کردند وميکنند که سلسله اَن تا

خود ھم اعتراف نمی کنند وتا ھنوزھم  نميدانند که چقدردشمنی 
. نده ارا درجامعه افغانی دامن زده رفتھا  ھا و بی اعتمادی

. ھندميدبرائت , خودرا حق به جانب دانسته  
    .اگرکمی متوجه شويم تخريبات کاربسيارساده واَسان است

که و مزدوربی تجربه  ,بی دانش ,بی عقل, بی خرد, ھربيسواد
د يک عمارت را در نميتوانداده شود ودستورزاراف انبرايش

 ياو دنبدھانفجار ھابويا اَنرا با بم دنتخريب نماي وقتکمترين 
و افرا ط گرايان مذھبی و نژادی  ترورستاناعمال . دنحريق نماي

  .اندو بند مانده شده گرفتارھا  دامکه دراين  را نگاه کنيد
 ودس ماھرنمھ, پول و سرمايه کافیيک عمارت به اما اعمار
برقی تعليم , کانکريت کار با تجربه, نجار, گلکار, تعليم يافته

نيروی  ,مواد تعميراتی, نلدوان با تجربه ورنگمال ماھر, يافته
  >زم نيازدارد که عمارت را درمدت معين مطابق کارو وقت

 پ0ن مطروحه اعمارنمايند که نتايج کارشان به اَبادی کشور 



    .ميانجامد
اشغال و درشرايط حساس کنونی که کشورما در مابياييد که ھمه 

 ,و دشمن قرار دارد هخطر تجزيه و يا الحاق به کشور بيگاندر
 ,نجات وطنبخاطرتخريباتی خود را مفت ورايگان  تبليغات

 کنارمظلوم خود صالح مردم و م منافع ملی,رضای خداوند ج 
تا  ,نماييم کسبجامعه و کشورخود را  معمارانبگذاريم وموقف 

و روح اَرام در بين مردم  پاک وجدان, کامل ايمان ,صداقت با
, صلح. و درخدمت شان قراربگيريم نماييم سرفراززندگی خود

. اَشتی و دوستی را بين شان تشويق و ترغيب نماييم,اخوت
 اشتباامراين مردم افغانستان است که ازدرنھايت و  درغيراَن

و چوب  مبلغينتخريبات مذھبی وو  دينی, رھبران سياسی ھات
کشته شده  جنگھا و متضررميشوند ودرمتأثرشان  دستی خط ھای

داَب اشغال واسارت به ويرانه تبديل ودرگرکشورما . ميروند
نا امنی دری معدنی افغانستان ذخايرگرانبھا. عميق ترفرو ميرود

 قرارداد ھای مخفی وغيرغير قانونی استخراج ودر ,ھا و جنگھا
. بزرگ به يغما برده ميشودھای  دراخت0سواداری  فساد ,شفاف
ميل گرديد حيف و) قروض( خارجی  کمک ھای ھا دالرمليارد

و يا نتوانست که جلواَنرا  نخواست افغانستان  که رئيس جمھور
فساد  "چنانچه خود رئيس جمھور به اَن اعتراف ميکند که .بگيرد

. ميشوندشده وو اخت0 سھای بزرگ را خارجی ھا مرتکب 
       شده ورشوت و اخت0س ھای کوچک را داخلی ھا مرتکب 

مليارد نه به چھارکه تنھا رشوت ستانی از مردم سا> "ميشوند
استخراج به تناسب رسيده است که و به نشرگرديده لغ دالربا

 باريک نوککوچک است بل ستان بسيارنغيرقانونی معادن افغا



ما مظلوم مردم و شکم برسروکله که  نشان ميدھد ميخ فساد را
ا مسئوليت وامريک افغانستانرؤسای جمھور. کوبيده شده ميرود

رئيس ھردو. ھا را ميگرفتند که نگرفتند اخت0س داشتند که جلو
کدام گام عملی را بر جمھوربه انتقاد ازيک ديگر اکتفاء کردند 

شتند وھيچ مفسد و مجرمی را به سزای اعمالش  داضد فساد نبر
بی پرده و , اينکه درعقب اين ھمه فساد گسترده . نرسانيدند

رازی نھفته رمز وبرھنه و بی اعتنايی ھای رئيس جمھورچه 
نسته و يا  و امريکا نتوا افغانستاناست که ھردو رئيس جمھور

سوال برانگيز شده  .مل بگيرندنخواسته اند که جلو فساد را درع
   !است

خ رُ  به اين باورھستند که تروريزم و فساد دو دانشمندان  بعضی
ميباشد که درافغانستان ماھرانه ٢١استعمار قرنودرامه  يک سکه

غرورافغانی ,ھويت ملی, احساس انسانیبازی شده و ميشود که 
مردم را  را زايل نموده که ھردو گروه وابستهو عاطفه انسانی 

و بمب ھای  س0ح ھای گرم با وحشیتروريزم . کشته ميروند
مردم نا اَگاه و بی گناه را انتحاری و جاده ای  شده پنھان مخفی و

وبی  اما مفسدين قدرتمند با ُپررويی .به خاک وخون ميکشانند
انظارمردم  پولھای نان و لوازم زندگی درشرمی دراَگاھی و

 و با س0حھای سرد ربايندينيرنگ محيله و با ھزاررا  انمظلوم
را برمردم نا به ھنگام مرگ و بدبختی  مرض, گرسنگی, فقر

تحميل نموده و مينمايند که سا>نه ده ھا ھزارانسان مظلوم حيات 
وادامه جنگھا و مرض انسانی  زندگی غير, فقرغذايیشان را از

 صوم ومظلوم افغان درزيرچادرمرگ اطفال مع. دست ميدھنداز
درپايه ھای قصرھای بلند منزل ھا و خيمه ھای فرسوده و کھنه 



وسايل غذای کافی وو نداشتن سردی شديد ھوای زمستان  ازاثر
نمونه يک  جانھای شان را ازدست داده اند که درکمپھا تسخين

 ميباشدحاکم مفسدين قشرو جنايات  ھاکشتار, بيرحمیکوچک از
مدافعين . که خون شان نريزدکشته ميروند  پنبه که مردم را با

که کردند  نظارهحقوق بشرھم جنايات مذکورا با خون سردی 
حق صحت داشتن و , حق سرپناه داشتن, گويا حق غذا خوردن

انی جھشامل لست و برنامه حقوق بشرانسانی حق زندگی کردن 
که چنين  نشدلبھای شان شنيده حنجره وصدای نمی باشد که 

 .وجلو اَنرا ميگرفتند ميکردندمحکوم  ارجنايات مفسدين 
 مدنیاساسی ترين حقوق مفسدين افغانستان مردم مظلوم راازقشر

اما ھيچ قدرت . ساخته وميسازندم زندگی انسانی شان محروو
محکوم . نگرفته انددرعمل اَنرا جلو نشده و اَن جھانی مانع

عمل جلواَن بايد در. ختن لفظی صرف يک رفع مسئوليت استسا
مظلوم ومحکوم درملکيت درحاليکه ھمين مردم . گرفته ميشد

که اخيرن رئيس جمھور به اَن ( دالرتريليون  ٣٠الی  ٣بيش از
 شراکتمساوی  افغانستان حقمعدنی  ذخاير )اعتراف کرده است

ھمين به اعتبار .دارند يک فيصد قشرممتازمانند راسھامت و
به افغانستان   )قرضه (  کمک ھا ھا دالر ذخاير معدنی مليارد

طبقه يک مفسد سرازيرشد که ازجانب قدرت ھای خارجی و قشر
در نيمه راه حيف و ميل گرديد و شمه ازاين کمک  داخلیفيصد 

  .به کاربرده نشدوم و مقھوراين قشرمظل زمرگا ھا برای نجات
جامعه  ,يک قطبی جھان درچوکات نظم نوين جھانیقدرت 

نه فيصد  افغانی راجبرن به دوقطب متضاد يک فيصد و نودو
يک فيصد قشرمنقسم ساخته تا حاکميت افغانستان دردست مطلق 



فيصد اَھسته و به تدريج ازطريق ٩٩طبقه . باقی بماندوابسته 
جنگھا و مسموم سازی محيط زيست , امراض, گرسنگی, فقر
چند شرکت , افراد خيرخواهبه استثنای . ندميرووو نابودشده مح

 وھيچ مرجع ديگر,داخل و خارج کشوردروسازمانھای خيريه 
قبلن درافغانستان چنين طبقه بندی  . دولت به داد شان نرسيد

مافيايی و برای ايجاد طبقه يک فيصد سرمايه دار. وجود نداشت
دست بکار شدند و دريافتند که اَسانترين و حرام خور ووابسته 

کشورعقب مانده افغانستان ردمنظوره رسيدن به اين راسريعترين 
ترويج  جز ,سرمايدار وجود داشتقشرمحدود و انگشت شمارکه 

سرمايه  يک فيصدقشرکه فساد راه و شيوه ديگری وجود نداشت 
 مياوردندبوجود ترين مدت  درکوتاه را بردار مطيع و فرماندار
البته سرمايداران . ميگرديدخارجی استعماری ھای قدرت متحدکه 

که منافع  ملی ازسرمايداران مافيايی و وابسته مستثنی ميباشند
.شان ھم درخطر افتيده و ھيچکس ازاَنھا حمايت نمی نمايند  

خود خواه  , ضعيف النفس, وابسته, مھره ھای فساد پذيروعناصر
رھبران مذھبی ثيقل شده بعضی و مجرمين جنگی , و پول پرست

 اداراتمناصب قدرت درو به  جمع اَوری کردندرا تشخيص و 
 اجتماعی و مذھبی, سازمانھای سياسیو بعضی  مھم دولتی

بسوی  يک فيصد بيشترطبقه توجه قشر   .گماشته ونصب کردند
 رشوت وزراندوزی ھا متمرکز, اخت0س, چپاول, چور, فساد

قدرت قشرب روز تا روز وسعت پيدا کرده ميرود کهگرديد که 
 .شدند دالر ونمليد ھاصرسيدگان صاحب و مالک مليون ھا و

نيت حقوقی  درفکر منافع ملی و مردم نشدند وازھر نوع مصئو
ھای ھمه دروازه ھا وکلکين . وجزايی برخوردار بودند وھستند



به  گذاشتند که ھای فساد را بدون نظارت بُرخ شان بازخانه 
افغانستان به اوج  درفساد  ,نظام وابسته و غيرملی لطف و کرم
عنقريب واند مفسدين افغانستان شھرۀ عالم شده که  خود رسيده 

مدال ط0 و يا نقره را درسطح جھان جھانی درمسابقات فساد 
يک فيصد درمدت ده سال قشر . ازاَن خود خواھند ساخت

ازبرکت موجوديت قدرت ھای خارجی بدون ترس و ھراس و به 
خصوصی , صورت برھنه از طريق عوايد قاچاق مواد مخدر

, تصاحب وعوايد فروش ام0ک عامه, سازی تصدی ھای دولتی
اخذ کميشن ھا درعقد و امضاء قرارداد ھای خريد وفروش و 

عقد خارجی و) وضقر(حيف و ميل ملياردھا دالرکمکھای 
قيمت به  و فروش اَنمعادن افغانستان قرارداد ھای غيرشفاف 

, و رشوه ستانی ازمردم مظلومپول نسيه به  قراردادروز
, سرک ھابی کيفيت  به شمول اعماروغيره امکانات  بازاراَزاد

با مصرف عامه دولتی واختمانی جاده ھا و ساير تأسيسات س
 استفاده ھا کردند ,داد ھا قراردر تخصيص داده شدهبودجه کمتراز

ه داربی ھويت و بی بحيث قشرطبقه يک فيصد حاکم وسرماي و
بعضی دولت . ندجامعه ما رشد کرده رفتحرمت بسرعت در

ه دارند از قدرت ھای خارجی گيل و تحليل گران سياسیمردان 
با دقت اگر  .را کمک نمی نمايندکه چرا درمبارزه با فساد دولت 

 ملی منافع ,ھيچ کس برضد فساد صادقانه کار نميکند توجه شود
حرکت درمورد فساد به دو مسيرمخالف در جی ھارافغانھا و خا

 وابسته می انجامدادامه فساد به نيرومندی قشر يک فيصد . است
جلوگيری  . خارجی ھا ميباشد مرامبرنامه و , که جزء خواست

مردم تمام و منافع اکثريت فساد به تضعيف قشريک فيصد  از



 مردم بايد راه ھا .خارجی ھا ھم اَھنگی ندارد اھدافبا که  ميشود
د و به امي پيدا کنند برضد فساد و شيوه ھای سالم مبارزه خود را

که از خارجی  فرصت را از دست ندھندو دولت فاسد خارجی ھا 
.نميشود ساخته یچيزاين مورد و دولت فاسد درھا   

 بکار داخل کشوررا در شده دزديدهسرمايه ھای حد اقل  ايکاش
کشورخارج نميکردند تا سرمايه ھای قاچاق ازو طورميانداختند 

از اَن منفعت و مصئون ساخته ميشدو قانونمند درداخل کشور شان
.ميشد ازاَن استفادهھم بمنافع ملی و ميبردند  

  ھای حضورنظامی کشور اگرجريانات و رويدادھای ده سال
فساد و , تروريزم ,منافع ملی خارجی درافغانستان را اززاويه

بازرسی وارزيابی نماييم که از  فيصد٩٩ويک فيصد طبقه منافع 
اين نتيجه  ,گذشته است مانند فلم سينما پيشروی چشم ھای ما

دراين يک فيصد قشرفساد و منافع , تروريرزمبدست ميايد که 
 ٩٩طبقه ملی و منافع, نيتامکه  ارتقاء کردهبه اوج خود  هدور

دراوايل اشغال افغانستان به . فيصد را تحت شعاع قرارداده است
بازسازی وعودت و اسکان مجدد , مردم افغانستان ازاعمار

ای اين که بر شان وعده سپرده شده بود مح0تبه مھاجرين 
 .کشورھای دوست خارجی قرضه گرفته شدازامرمليارد ھا دالر

منافع , ريشه دوانيدقدرت دريک فيصد نوکرصفت  ھمينکه قشر
. فيصد جامعه به فراموشی کامل سپرده شد ٩٩ملی و طبقه 

سرکوب انق0بات بھارعرب و حالت , ازبحرانات داخلی امريکا
افغان مھاجرين مجدد و عدم اسکان فيصد مردم  ٩٩زارطبقه 

ی جھان با برنامه نظم واضحن معلوم ميشود که قدرت يک قطب
 ٩٩سرکوب دوامدار طبقه اشرافيت  )ايلومانيتی(و  جھانی نوين



ردستورکارشان قرارداده است جھان را دافغانستان و مردم فيصد 
که باھم منافع مشترک دارند قشرھای حاکم يک فيصد ھا و از

. دفاع مينمايدحمايت و جھاندر  
ی رت يک قطبی جھان رابه صحنه جنگھاسپتامبر قد ١١حادثه 

کشانيد که تروريزم راعامل اَن تشخيص کردند که افغانستان 
دررأس اَن بن >دن را مسئول دانستند و بخاطر بن >دن بر 

 .افغانستان حمله نظامی کردند و افغانستان را اشغال کردند
رمصيبت ھای د جرمیاشتباه و کدام ارتکاب بدون  را افغانھا

وريزم و جنگ نيابتی تر. کشته ميروند جرم بن >دن تا امروز
معلوم نيست که اين کشتارھا تا ,ھمچنان ادامه داردضد تروريزم 

فوتوی جسد مرده بن >دن را ھم  .چه وقت ادامه خواھد يافت
اقارب شھدای افغانستان رنجھای درد وبا ديدن اَن نشان ندادند که 

.که توسط و يا درجرم بن >دن کشته شده اند فروکش ميکرد  

و ضد  جنبشھای ضد اشغال, نھضت ھا با اشغال افغانستان ھمه
مدافعين تماميت ارضی و حاکميت ملی را , اَزادی خواه, استعمار

يک سان تروريست رنگ اَميزی کردند که ازاَغاز قرن بيست 
از  نھضت ھای مقاومتشان و نام ونويکم به اينطرف ھويت 

. حذف شده استبکلی ادبيات و نشرات جھانی , فرھنگقاموس   
ھای جنگ  تی و تبليغاتی قدرتا شبکات استخباردرموجوديت 

جھان يک قدرت ھای ائت0ف ساله  ١٠و تحت حاکميت اقتصادی 
تروريزم و فساد درافغانستان به موازات يکديگراَنقدررشد  ,قطبی

فيصد افغانھا رابا ايجاد تفرقه  ٩٩و نمو کرده که اراده ملی طبقه 
.  استفلج ساخته  به گروگان گرفته و ھاو خصومت   



قشرفاسد مربوط به طبقه يک فيصد برسرنوشت رده ھای با>يی 
 يکم وجامعه ما حاکم ساخته شده که با استعمار قرن بيست و

و دشمنان منافع مشترک دارند و با تروريزم مافيای مواد مخدر
.درسازش ھستندمنطقوی افغانستان   

ت0شھای درسطح منطقه وجھان درجريان است که ھمين  
قشرطبقه يک فيصد را با تروريزم متحد بسازند و دولت اَينده 

کانديد رياست جمھوری افغانستان را تشکيل نمايند تا ازپيروزی 
جلو گيری  ٢٠١۴انتخابات رياست جمھوری فيصد در ٩٩طبقه  
دولت بعضی نبايد فراموش کرد که در جبھات مخالف  .نمايند

بايد اَنھا را . مھره ھای قشر طبقه يک فيصد ھم وجود دارد
.تشخيص کرد و نبايد فريب شان را خورد  

 درطول تاريخمردم افغانستان بايد متوجه شوند که استعمار
ھای دشمن   کدوستان ستراترتژيک استخباراتی شان را درماس

اَزاد منش و تسليم ناپذيررا دشمن  شورھایبه نمايش ميگذارند وک
تا مردم را  دوست به نمايش ميگذارند ھای دانسته درماسک

سياست مداران افغانستان بايد جستجو نمايند که . اغفال نمايند
حالت قرار اين دو کدام يک از درايران و پاکستان, افغانستان

                            .تا در تحليل ھای شان اشتباه نکنند دارند
 افغانستاندرگذشته ده سال درکه گذاری ھای گسترده  تخم   

مردم ھراس  ؟برای مردم ما چه خواھد بود ماحصل اَنشده  زرع
 به جنگھای خانمان بارديگربه تحريک دشمنان  ھادارند که افغان

ازافغانستان بارديگربحيث و يا  د شدنخواھداخلی کشانيده سوز
استفاده خواھد شد و يا اين يا اَن قدرت و کشور به نفع سپر دفاعی

و  افغانھا تحميل خواھند کرديک صلح اَسيب پذيروننگين را بر



بدست خواھند ضد منافع ملی افغانستان راراھبردی  اتامتياز
    . دسايس تجزيه را نيز نبايد کوچک و ناديده گرفت. اَورد

, وحدتپا خيزند واز طريق خود ب ,مردم بخاطر تأمين صلح
و جبھه وسيع ضد جنگ اَگاھانه ومسئو>نه ھمبستگی اتحاد و

جنگ ادامه ھمين حا> ايجاد نمايند وبرای جلوگيری ازرا ازفساد 
متحد شوند و خواستھای شان را ازطريق تظاھرات صلح با ھم 
رسانند که افغانھا جنگ بگوش مردم جھان بو مسالمت اَميز اَميز

متحد ضد جنگ وضد درمبارزات ابتکارصلح را  .نميخواھند
برضد در سراسر افغانستان و مردم را  بدست خود بگيرندفساد 

که يگانه راه  بسيج نمايندو مفسدين جنگ و جنگ افروزان 
و دفاع از تماميت رسيدن به صلح  و سنجيده شده برای درست
ذخايرمعدنی و سھل انگاری و تعلل با  .ميباشد کشور ارضی

   .ا ازدست ميدھيمرھردوحاکميت ملی 
. واگذارشوندرابه دولت شان وظايف و مسئوليت ھای  نبايد مردم

ارتباطات و وابستگيھا ی مخفی  دولت دولت ھا و مھره ھای فاسد
خارج از . رخارجی و منطقوی دارندوعلنی با قدرت ھای استعما

 و مردمبه نفع کشورحدود وابستگی ھای شان ھيچ کاری را 
. انجام داده نميتوانند  

ند دريا برد لب دولت فاسد ده سال ميشود که مردم را تشنه لبان به
فرصت  سرمايه ھا و, کمک ھا ھمه .پس اَوردندواو تشنه لبان 

و عودت , ھای مساعد را از دست دادند وازاَن برای منافع ملی
واعمار زير بنا ھای اقتصادی مھاجرين و اَسايش مردم اسکان 
  . استفاده نکردندکشور



ھرکار مشکلی شان با وحدت و اتحاد  ,مردم وابستگی ندارنداما  
چوکات دربه شرطيکه به ھدف و پيروزی رسانده ميتوانند را 

  .فريب نخورند, اَگاھانه متحد و يکپارچه شوندمنافع ملی 
سياست و دپلوماسی متوازن را  ,شونددست بکاربايد مردم خود 

با کشورھای منطقه بين خود ودر ارتباط به صلح و دوستی 
شرايط . تا نتايج ملموسی بدست اَورندوجھان مديريت نمايند 

درگشته رھبری , امروز کشور ما با گذشته ھا فرق کرده
رھبری و در سه دھه اخير. واستق0ل عمل دردست خود ما بود

بدست ديگران افتيده مستقيم  غير ياو مستقيم  استق0ل عمل ما
.بايد اين واقعيت ھای تلخ را پذيرفت و چاره سنجيد, است  

 
مصارف  سانی و کمترينبدون تلفات اناش امريکا و متحدين 

شوروی را با , شاندشمن تاريخی ومند  رقيب قدرت ندتوانست
ريختن خون مليون ھا افغان و تباھی کشور افغانستان شکست 

فرجام افغانھا را تنھا گذاشتند و از صحنه فرار کردند در. ندداد
شان واگذارشدند که ھای استخباراتی  ورشته اموررا به سازمان

ی مخفی ادامه يافت و منجربه ايجاد مليشه ازطريق فعاليت ھا
فيصد خاک  ٩٠ھای اجيرگرديد که اسم اَنرا طالبان گذاشتند و 

اين يک تجربه تلخ و فاجعه باربرای . افغانستان را اشغال کردند
 شيرين و, ُپربار, ُپرمنفعت در مقابل يک تجربه. افغانستان بود

. ابرقدرت پيروزمند و متحدين اَن بود پاکستان و اميد بخش برای
دوران جھاد الھام  ديری نگذشت که با برنامه وسيعتر که از

حمله به افغانستان گرفته شده بود وبه بھانه مقابله با تروريزم 
دولت طالبان سقوط . را اشغال کردند ماکشورنظامی کردند و 



کشورھای ايران و به  ا نداشتندکه قدرت مقابله رطالبان کرد و
.فرارکردندپاکستان   

 ,سياسی حضور جنگ ضد تروريزم و درمدت بيش ازده سال 
, اَيساف, و نظامی تک ابر قدرت جھان تبليغاتی,  استخباراتی

در ماورای خط تروريزم  ,کشورجھان بيش از چھلناتو و 
ابر قدرت دوم جھان اَنقدر نيرومند گرديد که بحيث ديورند 

ناتو و اَيساف را به شکست مواجه , که امريکا عرض اندام کرد
امريکا . را ترک مينمايندو منطقه ساخته است که خاک افغانستان 

ساخت که مجبورقبل از خروج عساکر خارجی از افغانستان را 
مستقيم مذاکره  بابو با ايشان  دپذيربطالبان را بحيث يک قدرت 

.را باز کرد  
وزيرمعارف افغانستان ھم بيش از يک صد وو رئيس جمھور  

و ترور  یپنجاه ھزارطلبه افغانی را درمدارس عقب گرای طالب
که مدرسين ميرود اَن احتمال  .ندگرفته ا تحت تربيت پرورست 

طالبان و حزب اس0می  جمله بنياد گرايان مذکوراز مدارس
طلبه  د کهنباشپاکستانی م0ھای ثيقل شده و يا گلبدين حکمتيار

  .تربيه کرده ميروند ستتروري مدارس را مغزشويی کرده
ارغان فاگرسلسله مدارس طالبی به منوال فعلی ادامه پيدا کند و 

 نماينداشغال وظيفه  افغانستان مساجدامامان دربحيث م0 مذکور
بر مساجد افغانستان در انحصار حزب اس0می و اب و منيرامح

و عقب گرايی , ی بنيادگرايیبرنامه ھا طالبان خواھد افتيد و 
تحت طالبان و حزب اس0می را  یاَيديالوژيکو اس0م احساساتی 

با سواد و بی  مردم گذاران و نماز دراذھان شعارھای شريعت
افراط گرايی و  .خواھند کردو تلقيح ترويج  ,تبليغافغانستان سواد 



 درجامعه افغانی  یقضاياگزينه حل خشونت را بحيث يگانه 
,  تصاميم عق0نیاتخاذ از اذھان مردم نھادينه ميسازند ومردم را

ملل و نستاناقوام با ھم برادرافغاصلح اَميزودوستی با , انسانی
                             .ان منحرف ساخته به بيراه ميکشانندجھ

و   حيث نيروی ذخيره  فارغان مدارس مذکوربه هازباقيماند   
 در جنگ ھای تروريستی و حزب اس0میطالبان گيری سرباز

 استخباشبکات ل وخارج استفاده خواھد شد ويا دردرداخ اَينده
 دراَمد ھای بزرگترو  دست مزد ھا رات خارجی با پرداخت 
. خواھند شدو بخارج صادرجذب و جھاد تحت شعارھای شريعت 

کشورسوريه ثابت ميسازد که افغان درجنگ  ١٠٠کشته شدن 
وجود دارد که  ینيم کاسه ھاتربيه طالبان افغانی زيرکاسه 

کرده و  افغانستان را بحيث مرکزدوم تروريزم بين المللی تبديل 
 بزرگیفجايع افغانستان عقب مانده برای کشورکه . يا خواھد کرد

سوال اساسی اينست که چرا دولت افغانستان  .درواَ خواھد ببار را
امروز جھانی به ايجاد و رشرايط پيشرفت ھای محيرالعقول د

ه دران علوم دينی و ک دولتی مدارس و مکاتب رسمی تأسيس
که ازضرورت  مبادرت نورزيد علوم طبيعی ھردو تدريس ميشد

اساسی جامعه ما درعصر کنونی ميباشد تا علمای دينی افغانستان 
ھردوعلم مجھز کشورھای اس0می به دانش سايرھم مانند علمای 

خودخدمت و مر دم بدنيای جامعه  ھمساخته ميشدند که ھم بدين و
 رئيس جمھورو وزير معارف افغانستانمردم از .کرده ميتوانستند

 نيازمنظور ولب را به خاطرکدام اھزار ط١۵٠پرسند که اين می 
چه کمبودی  ؟دما تحت تربيت گرفته ايکشورعاجل  ھای مندی

 ھزار ١۵٠که خ0ی اَنرا با تربيه ھای درجامعه ما وجود داشت 



چه ديده درپانزده سال اخير انطالبمردم ما از د؟يُپر مينماي طالب
خدمت  وتقويت , توسعهدررئيس جمھورو وزير معارف که  ندا
تقويت  بخاطر سيس مدارس مذکورتأ.  قرار گرفته است ھااَن
حزب اس0می صورت طالبان وو اَيديولوژيکی ادھای اجتماعی نھ

گرفته که افغانستان را بمرکز دوم تروريزم بين المللی تبديل 
 .بی ثباتی بکشانندخشونت ونمايند و افغانستان را برای ھميش به 

معارف تحت تلقينات طالبان وحزب  رئيس جمھور ووزير
ل طبيعی از قبيعلوم که علوم ساينس و اس0می قرارگرفته اند

يی فضاعلوم و علم طبابت, فزيک, زيست شناسی, بيولوژی, کميا
درايجاد علوم  را علوم شيطان ميدانند و نقش خداوندراو غيره 

و وسيع , مکمل, سازنده, منظم, بی نھايت پيچيده مذکورکه 
مخلوقات خداوند  حياتنظم و ءقوانين تنازع بقا است کهبزرگ 

 تاکه به چشم ديده نميشود کوچک زره يک مکروب و از را
دراين کاينات >يتناھی احتوا ميکند انکارميکنند و نقش شيطان را 

ازخداوند ميدانند که بوی شرک از اَن استشمام رد با>ترامو
زمان  ازھای گسترده  یانديشکز چنين ظلمت امر .ميشود

 قاره ھند ودرماورای خط ديورند درنيم حاکميت استعمار انگليس
تأسيس  "تفرقه بياندازوحکومت کن"تحت برنامه استعماری 

که دارد  ادامهامروزتا پاکستان دربا شدت تمام تروواغاز گرديده 
به فعاليت ھای مغز شويی طلبه و مردم ادامه ميدھند که باعث 

گون مذھبی درپاکستان شده  خشونت و کشتارفرقه ھای گونا
 .الھام گرفته ميروند مراکزطالبان و حزب اس0می ازاَن  .است

تا  افغانستان به قدرت برسانند ميخواھند چنين گروه ھای را در



, افغانستان را ھم به خشونت وجنگھای مذھبی, مانند پا کستان
.قومی و نژادی بکشانند  

تا کند را مرورسال گذشته خود بايد اشتباھات دهرئيس جمھور 
وبا  راازدست داده ی مساعدببيند که چقدرامکانات و فرصت ھا

اشتباھات بزرگ و جبران  قشريک فيصد وتيم ھمکارخود چقدر
مرتکب شده اند که کشور و مردم خود عليه منافع ملی ناپذيررا 

.ثبت تاريخ شده پاک شده نميتواند  
دراَخرين سال رياست جمھوری خود کاری نکند که به زخمھای  

.         دلھای مردم افغانستان نمک بپاشد  
 افغانی خود تغيرات مثبت وارد نکند ورامريکا درسياست اگ

فيصد افغانستان ھم  ٩٩ملی و طبقه منافع منافع ملی خود را با 
 اَھنگ نسازد و حمايت مردم افغانستان را کسب ننمايد وزندگی

قشرمفسد با>ی س0حھای کشتارجمعی و تنھانشود مردم بھتر
 ميرود که امريکا درد احتمال ِان شواتکاء  وتروريزم حاکم

مشک0ت بيشتری به خود دردفاع از  ٢٠١۴ازسال  بعدافغانستان 
زيرا قشرحاکم و فاسد افغانستان بخاطر  .خواھد شدودچار مواجه

ماش ھای دانه  شان مانندو گروھی حفظ قدرت و منافع شخصی 
امنيتی و عدالت , ثبات سياسی. اينطرف و اَنطرف لول ميخورند

فساد را مھارکرده  .دندرجامعه اَورده نميتواناجتماعی را 
بازی ھای حاکميت و منافع ملی افغانستان را در  .نميتوانند

با دشمنان قسم خورده زن و قمار بازی ھای سياسی امتوغير
بی روزگاری و , بيکاری, مردم از فقر .معامله مينمايندافغانستان 
و قانون  و بی تفاوتی دولت رشوت خوری ,فساد ,بی عدالتی

و  پرداختخواھند خيابانی  اتظاھرت به ,ستوه اَمده انده ب شکنی



افغانستان را مانند بھارعرب از  و غير قابل اعتماد دولت مفسد
  .اريکه قدرت سقوط خواھند داد

را ناديده بگيرند که  اين حقيقتقدرت ھای خارجی نبايد 
استعمار رمز بين درگذشته ھا بحيث منطقه حايل ومرزقافغانستان 

قطبی و دوقطبی جبرن  جھان يکامروز بين  روس ووانگليس 
ای ھردوقطب و قدرت از اھميت سترا است که بر کشانيده شده

ادامه جنگھای نيابتی برای جلوگيری از. داراستتژيک برخور
, ھردو قدرت و احتمال جنگ جھانی سومبين تصادم  ترورستی و

که افغانستان بحيث کشور بيطرف و غير  ستھابنفع ھمه کشور
حاکميت ملی . منسلک به سطح جھان برسميت شناخته شود

رای امنيت سازمان ملل متحد وبا صدور قطعنامه شافغانستان 
منابع صلح و ثبات در افغانستان بر قرار شود وتا  .تضمين شود

ھای ترانزيتی افغانستان برخ ھمه ه راوزيرزمينی سرشار 
 اقتصادی مبادرتجھان که به فعاليت ھای صلح اَميزکشورھای 

ھای جھان دررقابت ھای تا ھمه کشور. زند باز گذاشته شودميور
تصادی دراين منطقه جھان دسترسی پيدا کنند و افغانستان سالم اق

 .بين المللی تبديل شود ھمکاریتعاون و,تفاھم ,ارتباطبحيث مرکز
که صلح و ثبات که د ديگر وجود ندارھای  راهبديل ودرغيراَن 

 و سرمايه گذاری ھای خارجی اقتصادینياز اساسی فعاليت ھای 
احتمال جنگ جھانی يابد و از استقرارميباشد منطقه درافغانستان و

    .و من \ توفيق .ھم جلوگری شود باراَنوعواقب فاجعه سوم 
  ١٣٩٢   اول حمل سال                     

                       - - - - - - - - - - - - - -  
و  ابھامات , پاررا با ھمه مصيبت ھاامروزمردم ما سال   



 
.پشت سرگذاشتند انش واری ھای اميد  

بنده ھم بنوبه خود سال نو را . قدم ميگذارند ١٣٩٢و به سال نو  
و  فنی, اداریکارمندان , به جناب محتر م جرات صاحب

نشرات انترنيتی  رامی گ ع6قه مندان و خوانندگان,ھمکاران قلمی
از صميم قلب تبريک و تھنيت  افغانستانت کافه ملاريايی و

طبقات و , اقوام از خداوند متعال استدعا ميکنم که ھمه. ميگويم
ملت افغان دينی و مذھبی  , فرھنگی, اجتماعی, اقشار سياسی

مفھوم و باوربه ردونند  توفيق عنايت فرمايد که بتوانو درسالرا
و متحد  جمع اَگاھانه يک ملت و يک کشور, يک ھدف, يک خدا

                 . را بدست خود بگيرندشوند وحاکميت ملی کشور
.ما یحاکميت ملوحدت وافغانستان و پاينده باد  زنده با د  

 

                                                                                  
                          

 
 


