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U پيوسته بگذشته بخش يکصدو چهل ويکم 

تحوالت آخرين و درباره زد   برايم زنگ شنونده ایپروراديوهای معتبردوسه روز پيش بود که يکی از
نظراين قلم را استخباراتی آخير امنيتی و عمدتأ بويژه در مورد مسائل پيچيده افغانستان و منطقه 

چنين دربرابرمخالف هستم خشونت وفساد نوعمانندهميشه با نفی هر کهراقم اين سطور نيز. جوياشدند
به ايشان تذکر دادم که آيا گاهی از خود پرسيده ايد که چرا و چگونه افغانستان با سرازير شدن دعوت 

حال مفسد ترين بنام بازسازی و اعمار مجدد هنوز هم از جمله فقير ترين و در عين صدها ميليارد دالر 
ر افغانستان با اين شيوه ختاری کشوکشورهای بشمار می آيد ؟ به گمان من طرح نيازهای اصلی و سا

که بيشتر بطور انتزاعی مطرح ميگردند نه تنها مشکالت ونيازمندی های مانرا حل نه ميکنند همچون 
پيشرفت  بنام  را  یا راهعذابی که بر قوم بنی اسرائيل از جانب خدا نازل شده بود ما را با اينکه سال ه

  .!!يم ه ابر همان نقطه ای استاده ايم که ظاهرأ از آن نقطه حرکت مانرا آغازيده بودمی پيمائيم و ترقی 
. و می بينيم که همه ما و نسل جوان اين سرزمين کم وبيش ودر سطوح مختلف با آن دست و گريبان اند 

که از رسانه ای معتبر جهانی نظرم را در باره ء آخرين تحوالت دوست ارجمندی  آن د چنانچه نز
دونگاه متفاوت امروز گفته بودم که امروزی جويا شده بود دنيای دهکده مانند افغانستان و منطقه که در 

  اصل نابرابریبرخی ها اين است که باورتاجائيکه اعتقاد و.هم قراردارند تقابلدر انسانو  هستیبه 
پذيرفت و حتی ميتوان گفت که امروز حتی به يک امر جهانی و حتمی و اجتناب پذير است و بايد آنرا 

را بخشی از علوم اجتماعی فکاهی گونه حال استوار براستدالالت و در عين جنجالی ترين  يکی  عنوان
 .احتوا ميکند

 
ويروس اين بيماری مهلک فرهنگی و تمدنی امروز چنان در وجود بسياری از روشنفکران سرايت  

هديه يکنيم دهه زندگی مردم ما بدست آورده اند همچون سفر در امتداد آنچه را که  اين استکرده 
الزم است برای اينکه  اکنون می شمارند  حيات ملت مان  آنرا خطوط سرخبزرگ الهی می شمارند و 



و همنوا با مترقی هرچند بسيارمان سياسی حيات تمدنی وراهی راکه درمسير باشيم نقشهثابت ساخته 
ن ما بهره تاريخ بوده باشد اما در ايجاد آن از آب و هوای سرزمي واقيعت های عينی حيات انسان در

نگرفته باشند طرح تخيلی و مغائر با واقيعت های جغرافياوی افغانستان محسوب ميشود شعری از يک 
را خدمت شما تقديم ميدارم تا با الهام از آن در راه دريافت عوامل عقب  فرهنگ فارسی مشهور شاعر

 . مانده گی جامعه جنگزده افغانستان قضاوت فرمائيد 
 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=5WrgkLLWF7cU 

بی آنکه " همه انسان ها برابرند " بسياری از اعالميه ها ی به اصطالح حقوق بشری متذکر شده اند که 
زيرا . ند ير و توجيه منطقی و ريشه ای درست و برخاسته از يک مکتب جامع االطراف داشته باشتفس

ر شرائط نابرابر يا آزادی و استقالل در اسارت و استبداد خود يک تناقض بزرگی است شعار عدالت د
ما دارای استقالل و آزادی ايم . که در حوزه عملی و هم در زمينه های فکری به مشاهده ميرسند 

عبارت پوچ و پوکی است که هيچگونه مشکل جامعه و مردم را نه تنها حل نکرده بلکه با پيمودن يکنيم 
البته بدون آنکه به نيت درونی . هه از عمر يک ملت آنرا به زندگی چند دهه قبل پرتاب نموده است د

برخی از هواداران پروژه صلح نگريسته شود به عنوان يک کميديی نهايت مسخره درمسير همين چند 
برای اينکه شما  اما بازهم الزم است. رسيد  به مشاهدهدر کشور ما افغانستان پروژه صلح ماه قبل 

را در ذهن تا احيا سازيد شما طلبی آزادی خواهی و استقالل بدون پشتوانه  شعارهای سروران گرامی 
دت ـــکومت وحــرئيس ح را به گفتگوی يکی از بلند رتبه ترين مقام کشور جناب آقای دمحم اشرف غنی

سليم صافی از ژورناليست های مشهور کشور افغانستان معطوف ميدارم که در گفتگو با " ملی " 
آزادی در امر فرماندهی بر نيروهای خارجی در پاسخ يک  ميزان  پاکستان جلب ميکنم که وی در باره

 . سوال آن خبرنگار بيان ميدارد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=jbVYjGG1XRUU 

من از دستور کسی : ببينيد عزيزان که اين بلند رتبه ترين مقام کشور با چه ژست و قيافه ای می فرمايند 
پيروی نه ميکنم و نيروهای خارجی نقش مشوره دهی و غير محاربوی دارند که آنها مشوره ميدهند ، 

مبارزه با تروريزم انجام در ما عملياتهای مشترک را  .کمک می کنند و به نيروهای ما آموزش ميدهند 
اب نام کسی که ميدهيم و در اين مورد من دستور ميدهم بطور مثال آخيرأ دستور دادم تا عمر خط

تخار جنايت فجيع حمله و قتل کودکان بر يک مکتب در پيشاور را بر عهده گرفته بود و برآن هم اف
 ....ميکرد مورد حمالت هوائی قرار داديم 

 
هرچند نه ميخواهيم در باره آن حمله و آن عمليات که طياره های ناتو بدون آگاهی مقامات بلند رتبه 

با اتکا بر گزارش ها سازمان اطالعات ارتش پاکستان انجام داده فقط که حکومت وحدت ملی افغانستان 
چيزی بگوئيم  فقط برای اثبات اين واقيعت که اصأل انسان باشده ء سرزمين افغانستان به شمول بود 

https://www.youtube.com/watch?v=5WrgkLLWF7c�
https://www.youtube.com/watch?v=5WrgkLLWF7c�
https://www.youtube.com/watch?v=jbVYjGG1XRU�


قبل آماده کرده شده با القاب واهی استخباراتی بدهللا عبدهللا و ازمانند رئيس غنی و ع چهره های کارتونی
در امر تعيين سرنوشت کشور ازبدو برگزاريی کنفرانس بن و  غانستاناف کشورجنگزده برای مديريت 

سرازير شدن صدها ميليارد دالر نقشی وسهمی نداشته است مطلبی را که شما آنرا شنيديد و مطالعه 
راتی موافقتنامه با امضای استخبا حين فرموديد ذکر نموديم اما اکنون شما را به کميديی جلب ميکنيم که 

چنانچه قبأل اشاره گرديد بدون آنکه به . و زنده همه ما شاهد آن بوديم بصورت انالئن گلبدين حکمتيار 
ت درونی طراحان آن چيزی بنويسيم و بگوئيم فقط به مراسمی اشاره ميکنيم که در چگونگی صلح و ني

و  گل خانه ارگ با يک امادگی کامل و ژست ديکتاتورمنشانه اشرف خان غنی از خورد تا بزرگقصر
آورده شده مراسم امضای انالئن موافقتنامه  برای مشاهده  مافيا هردو طرف از نسل تحقير شده گان 

 !!.بودند 

 
موافقتنامه صلح با کسی که ارتباطات اعجاز ه درقرن بيست ويکم و در عصرجان مطلب اينجاست ک 

مجبور می شوند که  مغاره کوه بيرون آيدزايکبارديگر همچون امام زمان خود حاضر است 
 اکنون بيايد باز هم. فرمايند دستخط  و تشريفاتی  یبصورت فرمائيشوراه دورفقط از  استخباراتیطومار

 .يب يافته بود يکجا و مجددأ از نظر بگذرانيم همان مراسمی را که در کاخ ارگ ترت جريان مکمل 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=xxbww29MAi4U 

که ببينيد چگونه همه باهم يکجا از  ساختيم ما جر يان مکمل مراسم را بخاطری بطور مکمل منتشر 
ز مردی را که به قول امين کريم در يکی اشرائط ظهور شعار های صلح حمايت ميکنند ولی نه ميتوانند 

چنين است حاکميت بر جغرافيای  فراهم آورد ؟است و مراقبه واليات افغانستان مشغول عبادت 
 .!افغانستان 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xxbww29MAi4�


نه تنها در  دغل باز و معامله گر ران و ريأ کارانروشنفک شبه اکثريتی از بنابر اين ميتوان گفت که  
و دين  تقلبمسخ ارزشها و ی که از معجون نازکبلکه درهمه جهان در پارچه های  غانستاناف

با شعار های مردمی و عدالت خواهی توام با آزادی انسان . بافته شده است ظهور کرده اند دموکراسی 
در چنين شرائطی از پيروزيی يک نهضت آزادی  گفته اند لهذا نه ميتوانو خدا حافظ مردم پشت کرده 

 عدالت طلبی مباهات کرد آزادی خواهانه  های بخش ملی سخن گفت و ياهم بر شعار
 !گی اعالميه ای با باروت بيگانه              

به پايان نرسيده بود که ضمير کابلوف نمائنده تام االختيار روسيه ار يتکميديی صلح با گلبدين حکمهنوز 
برای افغانستان و پاکستان از حضور هيأت طالبان در مسکو و انگيزه نزديکی مسکو با روسها پرده 

 مشترک قلمرو استراتيژيک جغرافياوی هم وجود دشمن مشترک يعنی داعش در مرزبرداشت و آن 
 .با افغانستان است که ميان طالبان و روسها بر آن اتفاق دارند  روسيه

 
 یکُالين در زمان امپراطوريی   که بنياد آنچنانچه عمأل ديده ميشود عمق استراتيژيک روسها  

ه شده بود و تزار دوم پس از انقالب بلشويکی در روسيه گذشت دوم یکالين ايرومانوف  چيالکساندروو
 ها علی الرغمروسکه چرا  اما نبايد تعجب کرد . از سوی انقالبيون حزب بلشويک اعدام گرديد 

حاد دکتورين امنيتی شان در تمامی تاريخ اتقوع پيوسته بود بزرگترين انقالبی که در روسيه به ؤ
جماهير شوروی بر برج و باروت تزار دوم گذشته شده بود و تا هنوز هم همان ديد امنيتی و 

روی همين دليل روسها . استراتيژيک به مثابه عمق استراتيژيک روسها برسميت شناخته شده است 
هرنوع حرکات در قلمرو منافع خويش با شدت تحت مراقبت قرار ميدهند و طبيعی است که از 

البته اين . عربستان احساس خطر می نمودند تيژيی داعش به عنوان دکتورين نظامی امنيتی استرا
و يکجا با اياالت متحده امريکا  ذخائر  نفت وگازاسيای ميانه در حوزهدر دهه نود ميالدی  استراتيژی

عنوان يک پروژه شرکت نفتی شان در ارتباط با طالبان آنگاه هويداگرديد که طالبان به سائرشرکای 
روی همين سوابق تاريخی و مناسبات . های نفتی و پتروشيمی در آسيای ميانه وارد عمل شدند 

بوده که نفت و گاز  ی ازتنگاتنگ ميان جنگجويان طالبان و جمهوری ترکمنستان که دارای ذخائر بزرگ
از کمونيستهای سابق شوروی قربان قلی دمحموف امنيت مراسم افتتاح قطار آهن ميان دمحم اشرف غنی و 

و همچنان طالبان با انتشار . جنگجويان طالبان گرفته شده بود سوی  زا قربان قلی دمحموف به تقاضای 
اعالميه جداگانه امادگی خويش را بر حفاظت از پروژه های زيربنائی برای افغانستان اعالم داشتند ، 

به نگهداری حرمت به آسمان بلند شد که  آنگاهاعالميه و اظهارات اين بيگانه گی  دود  باروتالبته 
ن را برای خود حالل از بيگناها ی بسيارخون کوچکترين اشاره نه شده و انسان ها فطری و طبيعی 

  .دانيسته وبر کشتارها و خونريزی ها ی متواتر ابراز مباهات ميگردد 

 


