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ﯾﺎد ﺑود از ﺟﻧﺑش اﻣﺎﻧﯽ وﺧﺎطر ٔه ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﻧوزدھم اﮔﺳت ﺑراﺑرﺳت ﺑﺎ روز اﺳﺗرداد اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺗﺣت رھﺑری ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن .ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ رھﺑر
اﺳﺗﻘﻼل طﻠب  ،آزادی ﺧواه و ﺗرﻗﯽ ﭘﺳﻧد در رآس ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ ازﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎطﺑ ٔﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،در دوران اﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺑود .وﻟﯽ اﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﮏ روﯾﺎی دﻟﭘﺳﻧد وﻟﯽ ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن مﺑدل ﺷده اﺳت .ﯾﺎدﺑود از ﺧﺎطر ٔه اﺳﺗﻘﻼل و ﺟﻧﺑش اﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾزﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی
وﺗرﻗﯽ ﺧواھﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .ﺑزرﮔداﺷت ازﺟﻧﺑش اﻣﺎﻧﯽ ﺑزرگداﺷت از ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺧوب اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺷﯾﺎدان
زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﻣﺎﻧﯽ و اﺻﻼﺣﺎت دوران اﻣﺎﻧﯽ ﺗﮭﻣت ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻧدروی ھﺎ و ﺑرﺧﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ اﺳﺗﻌﺎر
اﻧﮕﯾس و ﻋُﻣﺎل داﺧﻠﯽ اش ﻣوﻗﻊ دﺳﯾﺳﮫ ﭼﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ و اﻗﺷﺎر ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑوﺟود آورد ،اﻣﺎ دوران اﻣﺎﻧﯽ ھﻧوز ھم ﺻﻔﺣ ٔﮫ درﺧﺷﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻرﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﯾﺎد ﺑود ازاﺳﺗراد اﺳﺗﻘﻼل وﺟﻧﺑش اﻣﺎﻧﯽ اﻣﺳﺎل ﻣﺻﺎدف ﺑﮫ روز ھﺎی دﺷواری اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور،
ﺑﺧﺻوص در ﺷﮭر ﻏزﻧﯽ و ﮐﺎﺑل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد.ﻋُﻣﺎل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓراد اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھم آﻧﮭﺎ را ھﻣراﺋﯽ
ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻏزﻧﯽ ،اﯾن ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ،را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده وﺧون ﺻد ھﺎ ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ را ﺑر ﺧﺎﮐﯽ رﯾﺧﺗﻧد
ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﭘراطوری ﺑزرگ ﻏزﻧوی ﺑود .در ﮐﺎﺑل ﺟﺎن ده ھﺎ ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣرﮐز آﻣوزﺷﯽ ﺑرای اﻣﺗﺣﺎن
ﮐﺎﻧﮑور ﭘوھﻧﺗون آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ھزار اﻣﯾد ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ ﺑرای آﯾﻧد ٔه ﺧود و وطن ﺧود ﻣﺻروف آﻣوزش ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣﻣﻠ ٔﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﺟﺑوﻧﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ده ھﺎ ﺗن دﯾﮕر ﺷﺎن زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ آی.اس .آی و ﺳﺎﯾر
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﻧطﻘﮫ وﺟﮭﺎن ،ﮐﺷور ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﯾدان ھﻣﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎ ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﺑطور اوﺳط روزاﻧﮫ ﺻد اﻓﻐﺎن ﮐﺷﺗﮫ و
دو ﺑراﺑر آن زﺧﻣﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﺧش اﻋظم اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ﺣﮑوﻣت در ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ دﻓﺎع از ﺟﺎن وﻣﺎل ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧدارد .ﺣﮑوﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺟﻧﮓ را از  ١۶ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو
ﺑدﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑدون ﭘﯾﺷرﻓت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ،ﻧﺎظر ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد ﻣﻠﮑﯽ وﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ اﻧد .ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دوﻧﺎﻟد ﺗرﻣپ
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻣرﮐزﺑر ازدﯾﺎد ﻓﺷﺎر ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﻌرﺿﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﺣﺎﻓل دﯾﮕری در وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ و ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﻌد از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺧﺑر ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ اﯾرﯾﮏ ﭘرﻧس
ﻣؤﺳس ﺷرﮐت ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻠﮏ واﺗرﮐﮫ ﺑدﻧﺎﻣﯽ اش در ﺟﻧﮓ ﻋراق واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرھﯾﭼﮑس ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ،ﻣوج
ﺟدﯾدی از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت را ﺑرای ﮐﺳب ﺗوﺟﮫ ﺗرﻣپ ﺑرای طرح ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎزی ﺟﻧﮓ اﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت.
اﯾن طرح ﺳودﺟوﯾﺎﻧ ٔﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﺧون و آﺗش اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧون ده ھﺎ ھزار ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺑﻠﯾوﻧر ﺷده اﺳت .ﺗطﺑﯾق اﯾن
طرح ﻋواﻗب وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑرای وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﯾﻧد ٔه ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد داﺷت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺗﮭدﯾد ھﺎ ﻣواﺟﮫ اﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن در طوﻻﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺳﭘردن ﮐﻠﯾد ﺻﻠﺢ ﺑﮫ دﺳت
دول ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎطرات ﺑد دیگری ھم در اذھﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯾﮕذارﻧد .ﺧﻔﺎﺷﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗوﺳط
ھﻣﯾن ﺣﮑوﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﭘول ﺧرﯾده ﺷده وﺑﮫ ﻗدرت رﺳﺎﻧﯾده ﺷدﻧد ،ﻟﺣظﮫ ای ھم ﺑﮫ ﻓﮑر ﻧﺟﺎت وطن ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑر
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اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﮫ درنښﺖ ﺗﺎﺳﻮ ھﻤﮑﺎرۍ ﺗﮫ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﮫ دﻏﮫ ﭘﺘﮭﻠﮫ ﻣﻮږ ﺳﺮه اړﯾﮑﮫ ټﯿﻨﮕﮫ ﮐړئmaqalat@afghan-german.de
ﯾﺎدوﻧﮫ :دﻟﯿﮑﻨﯥ د ﻟﯿﮑﻨﯿﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﯿﮑﻮال ﭘﮫ ﻏﺎړه ده  ،ھﯿﻠﮫ ﻣﻦ ﯾﻮ ﺧﭙﻠﮫ ﻟﯿﮑﻨﮫ ﻟﮫ راﻟﯿږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﮫ ځﯿﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

روی ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر ﺑﺎد آورد ٔه ﺷﺎن ﻣﯾﺧواﺑﻧد و ھﻧوز ھم ﺑﺧﺎط اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺷﺎورﭘﺎدوی اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را
ﮐرده اﻧد ،ﻓﺧر ﻓروﺷﯽ ﻧﻣوده و ﺧواھﺎن اﻣﺗﯾﺎزات ﻋﻣری ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت در ﺑراﺑر ﻗﺎﻧون ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﯾﺷﺎن ﺑﺎ
ﺗوطﺋﮫ ﺑرای اﺷﻐﺎل ﻣﺟدد ﮐرﺳﯽ ھﺎی دوﻟﺗﯽ وﻗرار دادن آن در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺧوﯾش در ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش اﻧد.
دول ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑرای ﺳورﯾﮫ ای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻧوﮐران داﺧﻠﯽ اﯾن دول ﺑرای اﯾن ﺟﻧﮓ ذھﻧﯾت
ﺳﺎزی ﻣﯾﮑﻧﻧد.
وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺻف دﺳﺎﯾس ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻧوز درز ﻧﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی
ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺗﯾﮑﮫ داران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ھدف اﻣﺗﯾﺎز طﻠﺑﯽ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ٔه ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع ﻗوم ﺧوﯾش ﺟﺎ
ﻣﯾزﻧﻧد و ذھﻧﯾت ﻗوم ﮔراﯾﺎﻧﮫ را ﺗروﯾﺞ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺧطر ﺑﺎﻟﻘوه را ﻋﻠﯾﮫ وﺣدت اﻗوام اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﭘﯾوﻧد آﺷﮑﺎر
اﯾن ﺗﯾﮑﮫ داران ﺑﺎ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﻧطﻘﮫ اﯾن ﺧطر را ﺟدی ﻣﯾﺳﺎزد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺳؤﻟﯽ ﺑرای رﻓﻊ اﺻوﻟﯽ و ﻗﺎطﻊ اﯾن
ﺧطر اﻗدام ﻧﻣﯾﮑﻧد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﻣؤﺛر اﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺑود ﻣﯾﮕردد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻏرق اﺳت و ﺣﮑوﻣت ﻣﺻروف ﻣﻧﺎزﻋ ٔﮫ ﺗﯾﻣﯽ وﺗﻼش ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧوﯾش در ﻣﻘﺎﺑل رﻗﺑﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ و
و دﺳﺎﯾس ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت .واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺟﻧﮓ ﻓرﺳﺎﯾﺷﯽ آی.اس.آی از طرﯾق طﺎﻟﺑﺎن و
داﻋش ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻣوﻗف ﺑس ﺿﻌﯾف و ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﻗرار داده اﺳت .اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺳﻘوط وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ اﻗداﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌد از ﺳﻘوط وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾری آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آﯾﻧده ﻣوﮐول ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾن ﺗﻌﻠل ﺷﮭر ھﺎ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺳﺎزد .آﻧﭼﮫ در ﻏزﻧﯽ واﻗﻊ ﺷد ،در ھر ﺷﮭر دﯾﮕری ھم واﻗﻊ ﺷده
ﻣﯾﺗواﻧد .ﭘس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اش اﻣﯾد واھﯽ ﺑﺳت .ﻓﻘط ﻧﯾروی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧد اﺳﺗﻘﻼل،
ﺻﻠﺢ ،اﻣﻧﯾت و ﮐﺎر ﺑرای ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ،آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در دوران اﻣﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺟود ﺑود ،دوﺑﺎره در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺣﯾﺎ ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣردم ﺗﮑﯾﮫ ﮐرد وﻣردم را ﺑﺳﯾﺞ ﺳﺎﺧت.
ھﯾﺎ ٔت اﺟراﺋﯾﮫ ﻓﺎرو
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