
                                                                (.Andre Vitchek) اندرویتچیک :ه نویسند

                                              .«0202-20-20»انفارمیشن کلیرنگ هوز :  منبع وتاریخ نشر

.                                                    «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام :  برگردان

---------------------------------------------------                                                                           

                   تبلیغات دروغین جزیی غربی توام :  ن  نستا افغا           

                                                                                            د ر زیا با تاثیرگذاری بسیا                          

Afghanistan : “Small “ western propaganda lies-Huge 

Impact                                                                                        
اگرشما درخیا با ن های شهر کابل ازهرکسی درمورد :« 0202»ل  دوهم ماه ا پریل سا

تین  بوقو  ییوسته انقالب های که دراین سا لهای اخیر دراکثر قسمت های  امریکا یی ال

وقت  آنها  بدون نویا معلوما تی دارند  آکه آنها در اینمورد چیزی مید ا نند است  بیرسید 

که آنها  حد اقل درمورد    شا ید  ند  ویایستنگررایه یا سخ خیره کنان بسوی شماخواهند ا

دگرگونی ها رموردچیزی باشمادرمیان گذارندولی هرگزدرموردددارند که ازکوباشناختی 

بشما نگویند  چیزی ه ویا بولیوی صورت گرفتر ونزویال ، اکوادورکه د  وتغیرات اخیری

چونکه من در بسا موارد  چند ین  مرتبه  تالش  بخرچ  دادم   تا اگر آز آنها درین مورد  

                                                                                 .م  ه امعلو ما ت کم وبیش بد ست آورم ولی هرگز موفق نشد

استانی وتاریخی هرات با مناره های عظیم که در آن شهر نیروهای اگر شما درشهر بیا  

که «  ناتو»نظامی ایتالیا مستقر شده اند  در مورد امیریالیزم غرب  ویا  درمورد ییما ن  

درسراسر جهان  مرتکب مرگ ونابودی قاطبه مردم گردیده   بیرسید  چانس کمی خواهد 

حتی  آنها ممکن مفهوم سوال  شما را نخواهند  داشت تا یاسخ الزم بد ست آورید تا جایکه

                                                                                                      .  فهمید

آسیا یی که بیش از دودهه درافغا نستا ن بودوباش دارد  در مورد آن عده  ارگیک خبرن  

غربی صحبت  کرده میتوانند ویا در نهای از افغا نهای که به زبان انگلیسی ویا دیگر زبا 

ییمانکاران دفاعی    موسسات  مربوط به غربی ها  چه دربخشهای نظامی ،  در نهادهای

دولتی کار وفعالیت  های غیرل متحد یادربرخی ازسازمانیادرسفارتخانه ها، درسازمان مل

ایجاد یرابلم برای آنها    یکه  باعث این اشخاص درموارد  توضیح داد  که مینمایند چنین 

عث نابودی  خانه وکاشانه ای ابشود ویا درمورد جنا یا ت غربی ها که درسراسر جهان 

آورند واز هرگونه اظهار نظر دراین  قاطبه مردم دراینجا وآنجا شده اند  سخن برلب نمی

                                                                                                           . داری میکنند  مورد خود

                                                                       !ه است که اکنون درافغانستان  دیده میشوداین وضع  آنچ



افغانستان بعد ازیا نزده سال ازاشغال ظا لما نه توسط غربی ها چنین به نظرمیرسد  که    

این کشوربطورکامل ازبین رفته است؛ نه تنها که زیرساخت ها وستاندارد زندگی تخریب 

توقع حیات واز هم یاشیده شده است بلکه تمام شاخص های  اساسی دیگر  بشمول  سطح  

درزمره کشورهای دارای سطح یایین توقع حیات  یانردهمین کشور طبق گذارش سا ل ) 

                                                                                                           .نیز یا یین آمده است ( سازمان صحی جهان« 5102»

واز هم یاشده شده   تخریب  دراین کشور چیزی  بیشتر  بطور قابل توجهاما  آنچه که      

                                                                                                                . یی فکری ذکری بعمل آوردکه درکمترین سطح  قرارداردیات وتواناوان ازاخالقتاست می

اما یگا نه مقا ومت که  درافغا نستا ن  غربی ها به آن موا جهه وروبرو اند  مقا ومت     

دولت  اسالمی افراطی عراق )گروهای افراطی  وجنبش های ما نند  طا لبا ن  وداعش  

میبا شند  ودیگر همه  مبا رزات  فکری  وهنری  مردم افغا نستا ن  در برابر   (وسوریه

                                                                                                                                                        .ن غرب  بطور وحشتنا ک  قرین به سکوت مطلق ا ست  اشغال واشغا لگرا یا

ال درواقع دیگر بیشترنام درافغانستان  وضع آنچنان است  که اصاًل کسی  از اشغ اکنون  

یکمراتب   که  نی صورت میگیرد نمی برد،  تعاریف عملگرا وفرصت طلب  توسط کسا

خا نواده متمول   شد چنانچه در دره ینجشیر هنگام گردش  یک ن زیدخل با دراصل داستا

:                                                                                 وثروتمند دراین مورد برای من چنین معلومات داد

، این تنها وابسته ایم   «تو نا»ما اکنون کاماًل درکشور خود  به حضور نیروهای         « 

را  با یرداخت  معا شا ت بهتر   وظا یف خوب و ثا بت ما  که  برای   هستند  رجی ها خا

نما یند ویا مارا در وظایف خوب استخدام میکنند  اگر آنها  روزی  کشور مارا ییشکش می

ترک نما یند  درآنصورت  ما  با ید  متعا قب  آنها  به ایاالت  متحده امریکا ویا به ارویا 

                                                                                                                                   . «.مهاجرت  نما یم 

 این وضع نابسامان  آن چنا نی است  که بمراتب دور وبعید از افغانستان مفتخر وشجا   

ه آن بزرگترین  کشور استعماری وسلطه آن افغانستان ایکه مردم شجا  وآزاد؛  باید میبود

 وبعدًا  با یک ضربه محکم وکاری اتحاد جماهیر شوروی  ندجوی بریتانیا را شکست داد

                                                                           . که تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد ندبه زانو درآورد را

من سعی کردم تا به ارتباط  بزانو درآمدن  این کشور  بروی زمین  به بهرصورت        

بررسی وتحلیل وتجزیه عوامل شکست این کشور بیردازم تا بدانم  که کدام نیرو یرقدرت 

با کدام ستراتیژی معین به شکست وفرویاشی  این کشور  آنچه که اکنون در ظاهر آن را  

کشوریکه اسا ساً  به آسا نی قا بل تصورنبود که    مشاهده مینما یم  د ست بکا ر شده اند

                                                                                                                                           .مواجهه به شکست شود

توانسته است  که با بکارگیری  بلی به کمال تاسف  اکنون  روشن شده است  که غرب     

مت را   نه  این ملت باشها یت ییچیده وفوق العاده موفقا ت نها یت وتقویه یک تبلیغا وحما

 اش ف طر نیل به هد که همچو سالحها رابخاین با استفاده ازسالحهای مختلف النو  آنچنا



                                                                                                           .نید گی کشا ن  بکار ُبرده است  به برد درسراسر جها

که آموزش    البته  رده میشود ویا بکا ر بُ  رده شدهسالح ها ی که بکا ر بُ  یکی از این     

وهنتون امریکا یی کابل  به معنی واقعی کلمه  محلی ویا دانشگاهی است ؛  بگونه مثال  ی

است که هزاران  نفر ازیسران  ودختران  ازنخبگان  این کشور را بعد  ازخوراندن دوز 

منا سب  از تلقین  با عطای د ییلوم ها ی رنگارنگ در وفاداری دایمی به ( خوراک دوا)

( مواد درسی )ا جایکه کوریکولم درسی کلتور وفرهنگ غرب  شستشوی مغزی نموده  ت

برای محصالن افغانستان در جلسات طوالنی منعقده درسفا رت ایاالت متحده امریکا ودر 

دفا تر با نک جهانی واقع درشهر کابل ترتیب و تنظیم و تهیه میگردد  بدون آنکه وزارت 

                                                                                                . شد تحصیالت عا لی افغانستان درمورد آن کدام مالحظه ویا نظری داشته با

نه ها وتمام منابع خبری واطالعاتی جمعی این  طر نشان ساخت که تمام رسا باید خا       

تحت تی سایر کشورها که توسط غرب اشغال میشود  عماًل در اطالعا کشور مانند منابع 

کنترول مطلق  غرب قرار میگیرد چونکه  به اصطالح  رسانه های اجتماعی نقش بسیار 

حیاتی را درتنظیم وجهت دهی الگوهاوگرایش های فکری بازی میکند  که بادرنظرداشت 

تحت اشغال آن ها  هایهمین  اصل  توجه غرب اشغالگر به رسانه های جمعی در کشور

                                                                                          .قرارمیگیرد

دراینجا یعنی درافغا نستا ن ما نند اکثر کشورهای تحت اشغال ؛ نیرو های گوش بفرمان  

سرکوبگردولت های محلی اعم ازارتش ویولیس وجود دارند  که آماده گی برای سرکوب  

را به زبا ن   غرب ویا حتی کسا نی که صرف کلمه اشغا لهرگونه انتقاد با ز از اشغا ل 

                                                                                                                     .آورند  دارند 

های  یس صریحاً  میتوان گفت  که  بطور طبعی  در تما م مستعمرات  نو ؛  وابستگی    

ن محلی  وغربی ها  وجود  دارد که ازهیچ  کسی یوشیده  ن نخبگا ر میا بل  مرگ با متقا

                                                                                    .                                                                                                                            نیست 

از اکا د می علوم اجتماعی افغانستان  بمن  « امین»میسن یروفیسور جاوید  د اقای  اکا     

ما دراینجا  » :تحت جمله ای  تلخی  درطول برخورد کوتاه  ما درکا بل چنین توضیح داد 

اشکارًا  مورد انتقاد ویا غرب را کایی ها که او امریهیچ یک کس را نمیتوان سراغ کرد 

؛ دلیل آن کاماًل روشن است وآن اینکه  دولت  این فرصت ویا چانس را بکسی قرار دهد 

نمیدهد تا علیه غرب لب به انتقاد بکشا ید ؛من شخصاً امریکایی ها را دوست ندارم  ولی 

رمیکنم  یعنی  ابرای دولت ک  چونکه من.... من نمیتوانم دراین مورد بشما چیزی بگویم 

ن من  همین اکنون در  خواهر وبرادر ودیگر وابستگا -که استخدام شده ای دولت هستم  

  ان هیچ یک از هنر مند بل   کر میدانم  که اینجا در کا بل تذ قا ؛ امریکا زنده گی میکنند

زمام اموررا بد ست گرفته  درتحت کنترول غرب« کرزی »مد  میکه دولت حا از هنگا

                                                                 . «علیه غرب   را  به نمایش قرار دهند ت انتقادی یشا د  نماننمیتوان است 

برای  بی اعتبار کردن اتحاد جماهیر شوروی سا بق وهمچنین روسیه امروزی  ولکه     



یکی از ا هداف ا صلی  این مبلغا ن غربی   دار ساختن  چین  با تلقینا ت  قا بل د سترس

.                                                                    ونوکران  محلی آنها میبا شد  

م را با تلقینات چندی به ارتباط روسیه  ن میخواهند  ذهن مرد دلیل اینکه چرا این مبلغا    

آنها نمیخواهند تا اراده نیک مردم چین وروسیه  اینست که رمیسا زند وچین مسموم ومکد

در ذهن مردم جاگیرد بلکه درعوض این مبلغان میخواهند ذهنیت های مردمان را درقبال  

                                                     .                                                                  چین وروسیه مغشوش  سازند یعنی که به سرقت ذهنیت ها ی مردم مییردازند 

برای کشورهای تقریباً تمام آسیای مرکزی   چینوسودآورمه چشمگیر طرح وبرنایکی از  

است ،  که  غربی ها   ( ”one  belt  ,one road –“OBOR)ده حلقوی  یروژه  یک جا

چینایی ها را اجازه نمیدهند  که به ارتباط این یروژه عام المنفعه  با مردم محل  به گفتگو 

عجیب وغریب  ویوچ ومهمل ی بنشیند وراجع به فواید این یروژه صحبت نمایند واز جانب

است که نظر می نما یند  که چین  به  این  تبلیغ  غربی ها چنین  اینکهبه نظرمی آید  از 

                                                                                          . شد یک بالقوه درمنطقه میبا ن  بعنوان یک شر نستا افغا

 «یک کمربند ویک جاده »ون شک وشبهه  این جاده حلقوی    بد  باید اذعان کرد  که    

رحمایت از فرهنگ های محلی ، دراستقالل واقعی کشورهای د» نقش برازنده و سترگی 

آسیای مرکزی وفراتر از آن درتوسعه هرچه گسترده تر زیرساخت ها  وتامین ارتباطات  

بزرگ راه فوق العاده ؛  بزرگ راه  واقعی ، راه   این (telocomunication) رددور بُ 

آهن  ، فرودگاه ها  ودرکنار آن  دربهبودی زیرساخت های  اجتماعی   که شامل مدارس 

         .                                                                         با زی میکند « بیمارستانها ، تهیه مسکن وامکان سیورتی وورزشی 

نند  محلی  درکشوری  ما با ییاده شدن این یروژه  میلیونها  شغل جدید برای  مردم         

با درنظرداشت  اکثر داده های )  افغانستان  که در آن  همین اکنون  حتی در شهر کابل 

در صد رسیده است میسر خواهد شد  وچیزی ( 21)میزان بیکاری به حدود ( احصایوی 

در صد ازمردم محل در روستاها ( 01)ر اینکه  با تکمیل این یروژه  درحدود مهمتر دیگ

                                                     .  نها  صاحب  شغل ووظیه خواهند شد  و شهرستا

بودن این جاده حلقوی  برای غربی ها  لکه دار کردن  عام المنفعه درنظرداشت با لذا      

ری  ینداشته  میشود از اینکه  چینا یی ها  بعوض  اعما ر برج های ترصدی ضرو  چین

زمینه   این غربی ها هستند  که –د ست به اعمار شفا خا نه های بزرگ زنند  ومرا قبتی 

وافغان ها را  فراهم آوری  اشتباهات و دودلی را  برای مردم افغانستان  مساعد میسازند 

انتظارات بلند قرار میدهند وعلیه چین وروس به تبلیغات زهر چندی در توام با اشتباهات 

ضد چینی  همچو تبلیغات سمی وزهر آگین  مثال  از  بهترین  که  می یردازند   اگین شان

  ن مس عینک لوگر است  ن کاری ویا استخراج مس درمعد کندموضو  به تاخیرا فتید ن 

ی  فرهنگی  یر ارزش  که برخی ازاین محل باستا نی  که در آن  بسیا ری از گنجینه ها

سا له دارد تا حال شناسا یی گردیده است  محلی که ( 2111)گنجینه های باستا نی قدامت 



.                                                                                دراین منطقه بزرگترین معدن مس نیز قرار دارد 

( MCC)شد  که چند سال قبل  یک شرکت دولتی چین بنا م  معلوم با برای شما ید شا    

تفاهمنامه ای را با دولت  افغانستان به ارتباط معدن مس عینک والیت لوگر  امضا نمود  

بهره برداری طبعی   برای اسحقاق قانونی یذیرفته شده   )واین شرکت  حقوق این معدن 

،  اما تا کنون  علیرغم فشاری که از طرف  را نیز یرداخت( محل نی دریک  ذخایر معد

یده است   حتی  مه  وارد گرد نب طرف  تفاهمنا وزارت معدن ویطرولیم افغانستان برجا

ل اقدام  تا حا  مس به استخراج   چرا  ست  اینکه ا  یک کیلوگرام مس استخراج نگردیده

دولت چین  به شرکت  صورت نگرفته است این چرا را میتوان چنین یاسخ داد وآن اینکه 

(MCC )قرار دهد  تا   تی  معطل ری ویا استخراج مس را تا مد حفار که کا  دستور داده

افی داشته آن محل وقت کیی تمام گنجینه های باستانی در سا به شنان  سا ن شنا آنکه باستا

ینه ها  نجاین گ شد که با ت شان دوام دهند  تا وش ها وحفریا به کال راحت  شند وبا خیا با

.                                                                                     وتخریب نگردد   ند  قی بما ن کاماًل محفوظ با برای افغانستان وبرای جها

بمن کارشناسان  بین المللی  مستقر درکابل  توضیح دادند  که ریس جمهور چین اقای       

کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد  تی  ما درجلسه ای مقد( Xi Jingping) شین چن ینگ

خود را  به ارتباط ساخت جاده طرح (  5102) واقع درشهر نیویارک  درماه نومبر سال 

سطح ارتقای  حفظ   ابریشم جدید  اعالم کرد ؛ جاده ایکه  در همکاریهای  اقتصادی  ودر

میراث فرهنگی کشورهای سابق جاده ابریشم نفش بزرگی را بازی خواهد کرد  وازجمله 

افغانستان  کشوری است  که با اعمار این جاده ابریشم  منافع قابل مالحظه  ای را از آن 

                                                                                                                                             . خود خواهد کرد

با ا ینهمه  تذکرات فوق  جای بسا تا سف  دراینجا است  که  وزارت معدن ویطرولیم      

وبی منطق سبقت جویی  نا امید کننده  زعه  دریک منا که   لها است ن برای سا نستا افغا

با وزارت ( گذارشات ازمنابع موثق  که نخواستند  از آنها نام ببرمبادرنظرداشت )وآشفته 

                                                                                               . اطالعات وفرهنگ  در گیر است 

ستان  بجای اما چیزی که دراین مورد قابل تذکر است  اینست  که سطح فساد  در افغان    

                                                                                                 . ید به حیث یک موضو  ومسله جدی در نظر گرفته شود  رسیده است که با

تابه حال  کاماًلبه هیچ اقدامی دست (  MCC)این یک واقیعت است  که شرکت چینایی     

؛به جزاز برخی بررسیهای  اولیه ومقدماتی زمین شناسی وآنهم درطی سالهای نزده است 

ولی  آنچه که قابل تذکر است اینست که این شرکت ساالنه مبالغ -( 5112)و( 5110)بین 

رتباط معطل به ا  پکن هنگفت یولی اش را ازد ست میدهد  چونکه  سفا رشا ت از سوی

ه گنجینه  حفظ قراردن این یروژه کاماًل اشکا ر است وآن اینکه در قدم نخست  موضو  

     .                                                                                                                   م دوم منافع اقتصادی  مطمح نظر است ای فرهنگی  ودرقده

اظهار نظر نمود وآن اینکه آیا کدام شرکت غربی که اگر مثل این شرکت باید صریحا     



میگذاشت  که البته    اجرا   به را  به منصه چینایی موقف میداشت  آیا همچو برخورد مشا

حب  ن مس عینک را در تصا معدوآن اینکه غربی ها اگر   استبل تصور کاماًل غیر قا

معدن   خراجاست  طر بخا تآنصورردمیداشتند   نستان  مه با دولت افغا ااز تفاهمنشی  نا

آنطوریکه   ؟ییرداختندنمی مردم محل نمودن  ن وآواره  شد وبیجامذکور به کشت وکشتار

ام  انج یا جنوب امریکا (   papua)نی شان را در  یایوا  اقدامات غیر انساها  یغرب  این

حرفه ای د ست میزنند وبروی همه همین دلیل است که غربی ها به  تبلیغا ت  دادندیس به

ست  که  یولوژیکی  ا اید  از جنگ  نیت های خوب خاک میریزند  چونکه این خود  نو 

و بخا طر     رتمند ترین  سالح های امیریالیزم   غرب  شمرده  میشود درواقع یکی از قد

ت شان لحظه ای  مجاهد ن ازسعی و ر جها ه وکناتحقق  همچو آرمان های شا ن درگوش

                                                                                                                                             . آرام نمی نشینند

 Masanori)ناگاواکا نوری  ریس  واحد فرهنگی یونسکو (۷۱۰۲)درماه مارچ سال     

Nagaoka  ) ده گفت وراست ویوست کن درمورد معدن مس عینک  این چنین ُرکبمن :  

 استخراج مس وبه  آغاز نکرده   یی تا هنوزبکار اش چینا( MCC)این شرکت »            

؛  دلیل آن احترام گذاشتن  به تمایل  دولت افغانستان  بتاسی از  ست نزده است   درمعدن د

                                                     . »فظ گنجینه های فرهنگی  وباستا نی واقع در معدن مس عینک  لوگر میباشد ح

ینه های با ارزش  واقع م این گنج را در روند حفظ ونگهداری  تما اکنون یونسکوخود     

                                       .                                                                                                                            درمحل  عمیقاً زید خل میداند

یر تازه دم تا امروز را نشان دادند  که برای من  دراین اواخر  چند عکس و چند تصو    

است که  معنی  بدان  ست  واین ز نشده ا ر استخراج آغا ن مس عینک  کا هنوز درمعد

ه شود  ویا معروض به تخریب زد  لطمه  آنهانی  بدون  آنکه  بر باستا  هایتمام گنجینه 

                                                                                                                                                   .                ند است  لم بجای خود باقی ما ساوانهدام  گردد 

( معدن مس عینک)بهرصورت شواهد زیادی دردسترس است  که تا هنوز درآن محل     

ی نا درست وتفتین امیزی که اکنون درافغنستان  به ،  اما چیز ده است قی نیا فتا هیچ اتفا

کننده علیه چین وحضور  نقطه فوران خود رسیده  است هما نا تبلیغات زهراگین ومسموم

منابع غرب وبا حمایت ونادرست ازت سودرافغانستان ا ست که این همه تبلیغا  هاچینایی 

یابد حالنکه چین هرگز خش وگسترش می غرب بخاطر مغشوش  ساختن ذهن افغان ها ی

                                                                                             . ن نشده است  نستا وخطا علیه  فرهنگ افغا مرتکب  کدام جرم

که توسط  برنت    مستند  درجمع از فیلم های مستند به اصطالح یکی از بدنامترین  فیلم   

خش شد  در این فیلم نشان یجزایر  لازطریق شبکه ا(  Bernet E.Hoffman)هوفمن ای 

چین  گنجینه های  دولت  ویا گیرد که گداده میشود ویا حکایه ازیک داستانی را به نقل می

له دارد معروض به  سا« 2111»ن که  قدامت  نستا باارزش را درمعدن مس عینک افغا

                                                                                                                          .ست خطر  ساخته ا



یک  خبرنگار از آژانس خبری  ( Ms .Hiromi Yasui) خا نم  هیرومی یا سویی         

دگی  میکند او به ا ینطرف در افغا نستا ن  زن« 0221»کسیکه  از سال  (Kyodo)کیودو

از اطالعات موثقی که از منابع مختلف خبری  بدست آورده  در مورد معد ن مس عینک 

:                                                           والیت لوگر  با تا کید همه جا نبه بمن  چنین توضیح داد

وزارت .... ز نشده است درمعدن مس عینک  تا هنوز  کار هیچ نو  حفریات آغا»       

هرچه زودتر  کار استخراج مس ن  ن  میخواهد که دراین معد نستا معدن ویطرولیم  افغا

ووزارت باید آغاز شود  ولی  موضو  قابل تذکر وتاسف  اینست  که بین وزارت معدن 

اطالعات وفرهنگ  از مدت ها به اینطرف  یک برخورد ومنازعه  درمیا ن است  واین 

زعه  بر سر  ضایع شدن ونایدید شدن  مقدار زیاد یول است   تا جا یکه  به این نو  منا

اما به ارتباط  چین  این    .«. ترتیب فسا د  تا نقطه  اخر خود دراین کشور رسیده است 

موضو  را میتوان چنین  توضیح  داد  وان اینکه  مقا ما ت چین  درانتظا ر کوچکترین 

به رفع اشتباه  وشکاکیت آنهای بیردازند که علیه چین مبلغان  فرصتی  اند  ومیخواهند  

.                                                                                                                    اجیر  اذها ن افغا ن ها را بشکل ییگر  وفعا ل مغشوش میسا زند

ویوهنتون (  Renmin)علمی  چینی  بشمول یوهنتون  رین من  اکنون چندین نهاد های   

اموخته اند ویا از موضو  اگاه شده اند  که با درنظرداشت ( Xi‘an)شما غربی  درخیان 

ینه گنجاین   همین اصل  تالش بخرچ میدهند  تا درهمکاری  با دولت افغانستان  به حفظ 

که به ندرت درافغانستان  بکارشوند  خبریهای فرهنگی واقع در معدن مس عینک دست 

                                                                                                           .ارج از افغانستان به گوش ها میرسدویا در خ

ه موضو  امروزی  البته ک روسیهو اتحاد جماهیر شوروی سابق و چینتبلیغات علیه      

محترم   یگردی  لب ن بسا مطا را از میان نیست  این مطلب  نستا ویا مطلب جدید درافغا

افاده  وتوضیح  چنین  ریس  اسبق موزیم ملی  افغانستان  « مسعودی»دوکتور عمراخان 

                                                                                                                                                                                              :نمود 

ید  رشد بسیا ماکشورتبلیغات به ارتباط گنجینه های  دامنه  درطول دوران جنگ سرد »   

  (Le-Mond)یکه حتی  نهادها ی نشراتی از جمله لوموند  وبه اوج خود رسیده بود تا جا

گنجینه های ما را  غا رت نموده وبه «  روسها»طی مقاالت چندی خود نوشتند  که آنها 

وتلقین   تبلیغات دروغ محض  درحالیکه ما میدانستیم  که این نو  – مسکو انتقال داه اند

کننده  است چرا که ما  گنجینه های خودرا  درمحل کاخ ریاست جمهوری ووزارت خانه 

د ینهان  کرده بودیم  وآنچه را که ما  بعدًا  به غرب ومبلغان  غربی توانستیم ها از دستبر

یاسخ دهیم  هما ن بود که ما بخا طرنشا ن دادن گنجینه های خود نما یشگاه یک روزه از 

قطعات (  21)تا( 21)گنجینه های افغانستان را براه انداختیم  ودرنمایشگاه فقط در حدود 

ساعت  به نمایش گذاشتیم  وبه غربی ها وبه ( 1تا 5)نها را برای مهم وباارزش این گنجی

مبلغان گوش بفرمان آنها نشان داد یم که همه گنجینه ها د ست نخورده در داخل کشور 



                                                                                                            «. موجود است 

موجود   کشورهای  غربی  که  ون شک وشبهه  میتوان گفت مل وبد با اطمینان کا        

جا های آمن   تنها برای  مصونیت و نگهداری خود  به اعمار وساخت وسازدرافغانستان 

ی متحد غربی او  در طول مدت ایاالت متحده امریکا ودیگر کشورهادست بکارشده اند ،

کدام ستراتیژی منسجم از   راجع بهبه سختی میتوانند  (  5110)حضور شا ن بعد ازسال 

وقرن ها  معروض به ویرانی  وتخریب   کمک های خود به کشوری که در طول دهه ها

  وآبادی این کشور ویران شده  نشان دهند  را مبنی به عمران ء قابل مالحظه  بوده چیزی

ر جاهای  مصون تالش  دریی اعما  ومصونیت خود  برای حفاظت  آنها درعوض  بلکه

می هوایی ایاالت متحده امریکا دربگرام  نیروهای نظا نموده اند  مثاًل اگر شما به یایگاه 

برای چه   از   نند یعنی یگاه عظیم وهیوال ما فت که این یا شید درخواهید یا متوجه شده با

با نصب کمره ها ودوربین دیگر مثل اعمار برج های مراقبتی ت  سا تاسیساودرکنار آن ب

تی  های مداربسته ،  حصارهای کانکریتی دراین گوشه وآن گوشه شهر دورادور موسسا

د  متعد «ها ی تچک پاینـ » ن وهمچنا یشی شان است  نه های رها کار ویا خاتر که دفا

نظامی خارجی  با   رانانک می از ییما مراکز نظا  ومحالت  یار شهر  درهرگوشه وکنا

ون سرنشین   فت معاشات سرسام اور وباالخره  ترصد و گشت زنی هواییماهای بد دریا

                                                .مورداستفاده قرارداده اند مصونیت وحفظ جان  خود  رط بخا  را همه وهمه

برای روزنامه یرتیراژنیویارک  بتاریخ ( Andre .j. Bacevich)چ واسیوی.جی .اندرو    

آن روزنا مه به نشر رسد  «  ستون نظریا ت »که با ید  در «  5102»ماه مارچ « 01»

«  هرج ومرج   وسرگشتگی  از طوالنی ترین  جنگ  امریکا» مقا له ای  درتحت عنوان

                                                                                                                             :                                   چنین نوشت 

«  5110»ل سه چهارم ازیک تریلیون دالر ازسابا وجود اختصاص داده شده بیش از»    

م  دست به ؛ نیروهای امنیتی  افغان همچنان  تا هنوز  با  مشکل رو به تور ن افغانستابه 

امریکا به  هاین مشکالت  به جیب زدن یول اعانه مردم مالیه دهندگریبان هستند و یکی از

جیب قوماندانان محلی  بنام سربا ز خیا لی است یعنی که سرباز وجودندارد ولی قوماندان 

.                                                                                                                      « . ورا ازروی تشکیل خودساخته به جیب میزند قطعه  یول اباته واعاشه ا

ز درمقیاس بزرگ همچنان ادامه دارد چنانچه که افغانستان  درلست افساد دراین کشور    

بین المللی  بعنوان مفسد ترین  کشور  رتبه بندی های ه رشوه وفساد درکشورهای مبتال ب

قابل تذ کر است وآن اینکه   بخا طر تعد یل توروم ؛ مبالغ ویا هزینه  -.شناخته شده است 

های  امریکا  برای باسازی  افغانستان  اکنون  بیش از کل مصرف  به با زسا زی  تمام 

میباشد  که با آنهم هنوز که هنوز است  امید این کشور ازغرب ارویا  تحت یالن مارشال 

برای بهبودی  نیست  ودولت افغانستان  برای  آینده های قابل ییش بینی   چشم براه است  

             .                                                             یعنی که تقریباً  بطورکامل  وابسته به حمایت  ازخارج خواهد بود 



باید اذعان کرد  که در افغانستان  همه چیز با گذشت زمان  درحال بد وبدتر شدن است     

(  21)دربازسازی  نیروهای امنیتی  افغانستان در حدود با وجودیکه ایاالت متحده امریکا 

 درصد( 21)ملیارد دالر سرمایه گذاری  کرده است  اما باوجود این سرمایه گذاری  تنها 

تایی در های بخصوص روست کنترول دولت است ومتباقی بخشمناطق افغانستان درتحاز

وازسوی هم  دولت امریکا بری مهار ومحوه کشت خشخاش میباشد تحت تصرف طالبان 

ملیارد دالرتخصیص داد که با صرف این مبلغ نه تنها  که درکشت ( 2،0)مبلغ  در حدود 

                                                       . ر  خشخا ش بمراتب بیشتر گردید خشخا ش تقلیل رونما نشد بلکه کشت وز

د کنونی درافغانستان اینچنین نتیجه گیری وازوضع موج واسیویچ. جی.رو انداقای          

                                                                                                                                                                   :ید چشمگیر ی مینما

سربا ز  (  5111)نزدیک به  نگ درافغانستان سال ج« 02»طول مدت بیش از  در       

؛   اندین ارتش امریکامجروح و زخمی شد دیگرمنسوب(51111)ش ازیی کشته وبیامریکا

آه  که از این چه بد وچه وحشت درافغانستان  ؛ صرف وبلع  شد ن  مبالغ زیاد ؛ دولت 

                                                                                                                          .عجوبه وفا سد

عینی   البته هرکسی  که دراین وقت ها به افغانستان سفر کرده باشد  وتوان  تفکر         

خنده خورد وبا از سر بسر کردن این گذارشات بروی زمین غلطک خواهدشد  راداشته با

                                                                                                . های قهقه جان خواهد داد

چیزی قابل مشاهده را نمیتوان در   از اینکه با مصرف بیش از سه  چهارم تریلیون دالر  

به نسبت  روی زمین دید؟ بییرسید از تمام بیجا شد گا ن داخلی که از گوشه وکنا ر کشور

ناداری  و  بیکا ری بختی ؛ بد   چه با مرکز آمده اند   به  اینجا فرسایشی گادامه این جن

ز هیچ چیزی گهر می که  مرد. نمیرسد  داد شان  امیدی زندگی میکنند  وکسی  هم به ونا

                                                                                                                               .  ندارند 

سه چهارم تریلیون دالر  ده  مبلغ  اجازه دهید  که با استفاده  از یک  صورت حساب سا   

این  مبلغ را   قسمیکه  اگر   سبه نمایم  ارد دالر  میشود  مح میلیا( 221)را که جمعاً مبلغ 

بیم  که  می یا یم  در تقسیم نما( «5102»ل  سا  حسب براورد) میلیون جمیعت ( 15)بر 

ل   سا  (02)  ت مد ل برای  سان درهر هرنفر افغا ازای  سنت  به ( 21)دالرو( 51112)

 مشتمل بر دو بزرگ سال ودو طفل نی افغا  کنواده کوچ یکه  حتی یک خا میرسد تا جا

 ل مبلغ سا  ( 02)  در طول  ل هرسا  نواده خا  سی واحد اسا هر برای و دالر (93,750)

با بخت  نس   یک کشور میتوانست  چا  دالر میرسد  که به اینصورت  افغانسان (2521)

                                                                  ..از آن خود میکرد واقبال  بلند را 

ین  به بعد درا(  5110)سا ل از یول  از کوهیصرف  طر اورد که امریکا با اید بخ با   

یک مجمتع   همچناننه  نه یک ما یل خط آهن ونه هم یک شفاخانه بزرگ دولتی وکشور 

                                                                        .اعمار نکرد  رهایشی برای مردم افغانستان نه سازی ویا بالک  خا



  مبلغ هنگفت یول  چه شد ویا به کجا رفت؟ س این ییدامیشود که یبنْا دراینجا سوال        

بی ها  این یول را نسبت یاسخ این سوال میتواند چنین با شد و آن ا ینکه شا ید  خود غر 

 ر داده با شند به هد عا دت همیشگی که دارند دراین جنگ دوامدار توام با هرج ومرج 

مورد استفا ده قرار  گی  د سا با این قدربود که مردم افغانستان  آن ایا این ممکنودرغیر

تر میگرفتند ویا حتی قر با نی میدادند ملتی که درحال غرق  شدن به فقر عمیق تر وعمیق

برای بازیابی  ملتی که امید خودرا  ویا بودی گردید نار دچااند ویا ملتی که  فرهنگ شان 

یتوانست  ماین مبلغ سه چهارم یک تریلیون دالرزندگی بهتر کاماًل ازدست دادند درحالیکه 

نه آنکه مصارف  این  .بدون توقف درراه باز سازی این کشوربالکشیده بمصرف میرسید

                                                                                                       . جنگ بیهوده  را تامین مینمود

گ های امریکا  یکی از طوالنی  ترین  جنگ نگ  کنونی افغانستان  درتاریخ  جنج       

دیگری  از امیراتوری است  جنگی که «  جنگ مخفی » شمرده میشود که این خود یک 

همه برآن واقف اند ولی چنین به نظر نمیرسد که همه کس از این جنگ مخفی درک همه 

                                                                  .                                                    جانبه داشته باشد

یسران ودختران امریکا زندگی خودرا ازدست دادند  یس این ( 5111)جنگی که درآن    

جنگ  اگر هرچه  با شد  د رغرب  برای غربی ها  تنها یک اشفتگی یا یک اشغال قبلی  

                                                                                                                                        . میبا شد

متعجب وحیرت زده ام  که چگونه  بسیاری از افغان ها  کشته شدند ؟  چند  من کامالْ      

درداخل کشور بیجا  میلیون از آنها  مجبور به یناهندگی شدند؟  ویا چند میلیون دیگر آنها 

ییرامون این موضو     وآواره شد ند ؟ آیا غربیها این موضو  رااهمیت میدهند ویا آیاآنها

؟اما آنچه که دیده میشود هیچکس به ارتباط این موضو  سخن برلب   باخودحساب میکنند

، واقعاً  دنمی آورد  که  چگونه  ویا چرا  بسیاری از افغان ها  زنگی خودرا ازدست دادن

                                                                                                                                                                            .ورشکست شدند ویا کاماًل ازبین رفتند

گذارشات غربی وفیلم های مستند   درگرفتاری رویهمرفته دراین میان در بسیاری ا  ز    

به موضو  یک شرکت معدن مس نگرانی ها وجود دارد  که شاید این نگرانی ها روزی 

با  آغا ز حفریات  و استخراج  مس  ازمعد ن مس عینک  برطرف  گردد  و دیگر برای 

مس عینک گزارشگران  غرب فرصتی باقی نماند که اذهان مردم افغان را درقبال معدن 

                                                                                                                                       . مغشوش  سا زند 

یک فیلسوف (  Andr Vitchek)اندرویتیچیک  :سطری درمورد نویسنده این مقا له چند

ن مولف سه کتاب اخیر تحت عناوین همچناوروزنامه نگار است اورومان نویس فلیمساز 

اه ودروغ نما یشگغیرسیا سی داستان ،ودو یرفروشترین اثار« شفق قطبی» رمان انقالبی

                      .                                                                    امیریالیزم غربی های امیراتور،مبا رزه با 

، (Rwanda)روندا سازمان دید بان (Al Mayadeen)ال مایادین(Tele SUR)ُساخت فلیم



تقدیم ایده جدید درمورد روندا وکانگوی دموکراتیک، بعد از آنکه نویسنده درامریکای 

درحال حاظرمسکون درشرق میانه وآسیای شرقی است ویتیچیک التین زندگی میکرد،

م میدهد  اورا میتوانید در فیس بوک وتویترش  دریا بید  وبکار خود درسراسر جهان دوا

د یدگاه های مطرح شده او   در این  مقا له مربوط خود اواست و مسولیت آن بعهده   -

.                                                                     انفارمیشن کلیرنگ هوز نمیبا شد

       0202-20-22با تقدیم سالمها      ------------------------------------------


