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 یوطنم در آتش و دود جنگ های نیابت
 
 

ینای بلخ میگوید که هیچ تصادفی در دنیا وجود ندارد بلکه هر پدیده علل و عواملی بزرگترین فیسلسوف جهان ابن س
شعوری یا   وجود آوردن آن به کار افتاده است و وی معتقد است که در عقب هر پدیده ای یا به شکل دارد که در به

  .غیر شعوری دست نامرئی وجود دارد
، و اما این بدبختی تصورت گرفت و در این هیچ جای شک نیس بدبختی ملت افغان زمانی آغاز شد که کودتای ثور

ها از کجا آغاز شد و بدبختی در یک جامعه چه وقت آغاز میشود و چه عواملی باعث میگردد تا اژدهای بدبختی 
  ؟دهان باز کرده و همه دارو ندار یک ملت را میبلعد

د بوده و موجود است که بحث روی همه قضایا از عواملی نهایت زیادی در قبال قضایای قبلی و فعلی کشور موجو
  :و اما بعضی از آنها را میتوان خاطرنشان ساخت مانند حوصله حتی کتب خارج است

 

  ر:موقعیت جغرافیایی کشو •
    در مورد کشور ل: فهم و درک نادرست از سیاست های سیاسیون جهان او •
  تاز جانب دولت وق رو احزاب داخل کشو : درک نادرست حرکات و جریانات سیاسی داخلی سازمان ها  •
  ر: نفوذ استخبارات منطقه در حلقات سیاسی کشو •
  تمل تاکثری ق: سطح نهایت پایین سواد و یا هم بیسوادی مطل •
  ی: فقر و بیکار •

نظام باثبات و نظامی که در راه شگوفایی کشور در حرکت بود از میان  ډوډۍ کودتاچیان ثور با شعار کور، کالي،
  :برداشت و خود هم نتوانستند آنچه را شعار میدادند در صحنه عمل پیاده کنند چون

با درک ناقص شان شیفته نظام مارکسیستی  جوانان احساساتی و بی خبر از جریانات سیاسی داخلی و خارجی •
  .دانشی هم در مورد آن نداشتندشده در حالی که کوچکترین 

  هاعتماد و تکیه بر نظام کمونیستی وارد شده از بیرون و گرویدن شان به اعتقاد های بیگان •
تحمیل اعتقادات غیر اسالمی باالی ملت مسلمان که خود به خود اسباب اختالفات شدید را به وجود آورد که   •

اسباب اصلی و اساسی و گویا زیربنای دست  این همان نقطه ایست که باالخره منجر به بروز جنگ و اختناق گردید.
د که ملتی احساساتی و اما به دور از فهم سیاسی و این همان نقطه ای بو دمنطقه را پیریزی کر درازی همسایه ها و

   ند که خود را سوختند و خانه دیگران را روشن ساختند.دیجهانی داخل یک جنگ خانمانسوزی گرد
میلیون دالر  ۶۰۰بالغ بر   که  رلامریکا توانست رقیب توانا و قدرتمندش را و پیمان وارسا را با پرداخت میلیونها دا

استفاده از جان و خاک افغان از روی زمین محو کند و خود یکه تاز میدان گردد. طوریکه یکی از در سال بود و با 
بوده  نشوروی در افغانستا  – یکی از چهره های برجسته دوران جنگ افغان هبنام دیوین ک جاسوسان ممتاز سی آی ای

کا پرسیدم که تا چه وقت ما باید مینویسد که: من از حکومت امری ،هتحضور فعال داش گو همچنان در دوران جن
تا آخرین فرد   خون روسها را در افغانستان بریزیم و آیا نقطه ای پایانی هم وجود دارد؟ جوابش چنین بود که،

  ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نافغا
با استفاده از شعار جهاد در برابر کفر و کمونیزم ملت افغان سرهای شانرا فدای اهداف دیگران کردند، بالغ بر دو  

میلیونها تن مهاجر، قشر دانا و چیز فهم یا از جانب حکومت زیر نام خلق و پرچم کشته شدند   میلیون انسان کشته شد،
  .و یا هم به زور تبعید گردیدند و باالخره مملکت به مخروبه ای تبدیل گردید
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ندان افغان تربیت کند و  پنجاب که از زمانه های بسیار دور منتظر روزی بود که اگر بتواند جواسیسی را از فرز
مانند وسیله و ابزار دوباره بر ضد خاک و ملت افغان استفاده کند، چانس طالیی را اعمال مزدوران حزب حاکم 
کمونست شوروی مهیا ساخت و با دستان خود تبر پنجاب را بر ضد کشور و ملت دسته داد و پاکستان با نیرنگی که 

ت آورد و هم مزدورانی را تربیت کند که تا آینده های بسیار دور در خدمت از انگلیس آموخته توانست هم پول بدس 
  .پنجاب صادقانه عمل نمایند

پنجاب به خاطر تخریب افغانستان شعار حی علی القتال و حی علی الجهاد را سر داده مزدوران سر سپرده پنجاب 
بر از سیاست جهان و منطقه را به گرد خود نیز همان شعار را زمزمه نموده و ملت مسلمان و احساساتی و اما بیخ

و اما چیزی که درخت شعار حی علی الجهاد را پربارتر  جمع نمودند و میدان جنگ را با خون خود گلگون کردند.
که ملت را از خود میرنجاندند و ملت چاره ای دیگری نداشت جز هجرت  دساخت اعمال وحشیانه مزدوران روس بو

  .ویا به طور مستقیم زمینه تشدید مداخالت پاکستان و امریکا را با دستان خود فراهم ساختندو جنگ در مقابل شان، گ
  :پنجاب از هجرت مهاجرین افغان نهایت خرسند بود به دو علت

 

  ناستفاده ابزاری از افغانها بر ضد وطن شا  •
غانها استقبال میکند و اما  بدست آوردن پول از امریکا به بهانه ای که گویا پاکستان با حسن همجواری از اف •

است و افغانها از ترس باروت و شعله های جنگ به پاکستان پناه میآورند پس  چون جنگ بین امریکا و شوروی
نماید و اما از پول های کمک به مهاجرین و مجاهدین پاکستانرا آباد ساختند و چون امریکا    امریکا باید از آنها مراقبت
   در بدل آن نیز امریکا مجبور بود به پاکستان پول بپردازد.میکرد،از خاک پاکستان استفاده 

افغانستان در چنان  ،گدر عین حال پاکستان سعی کرد تا امریکا را چنان قناعت دهد که بعد از فروکش کردن جن
همانجاست  یک حالتی قرار گیرد که توان آنرا نداشته باشد در مقابل پاکستان مانند قبل از جنگ صحبت نماید و از

که در طول سالیان  یو نیرو های امنیتی و همه تاسیسات دولتی و غیر دولت نجهت از بین بردن قوتهای افغا  هک
بردار آی اس آی و سی نمتمادی اعمار گردیده بود، جنگهای داخلی را بین تنظیم ها که سران آن از قبل مطیع و فرما 

ر را نیز در صحنه عمل قرار دادند و همه داروندار کشور را تباه پالن و عملی نمایند که چنان کا  آی ای بودند، 
   کردند.

هدف امریکا تنها شکست روس نه بلکه پالن بعدی آنبود که امریکا مناسباتش را با کشور های که بیش از پنج دهه 
تحت سلطه روس قرار داشتند برقرار ساخته و بهبود بخشد تا حضور امریکا را در منطقه بپذیرند و در عملی ساختن 

  .پالنهای بعدی امریکا را کمک و یاری رسانند
باید پایگاه هایش را در افغانستان و منطقه اعمار  ا د وارد افغانستان میشد، امریکید مداخله میکرد، امریکا با امریکا بای

میکرد و میلیونها دالری را که مصرف نموده بود به خاطر آزادی افغانها از سلطه روس نبود بلکه امریکا خود باید 
  .درینجا حضور پیدا میکرد پس پالن بعدی را طرح کردند

جنگهای  نهای دفاعی مملکت را با براه انداختتدر نخست مملکت و زیربناهای مملکت، تاسیسات و قوتهای نظامی و قو
طرحریزی گردیده بود از بین بردند و مملکت را به یک وحشتسرا تبدیل  داخلی که به واسطه سران جهادی که از قبل

دروازه های خانه های مردم را نیز به یغما بردند، تاسیسات  کردند، کوچه ها از مرده ها پر گردید، حتی کلکینها و
تعلیمی را منهدم کردند و چنان حالتی را به میان آوردند که خواب را از چشمان ملت ربودند، ملت فقط در تالش آن 

به خواب  بود که گرسنه بماند و اما ناموسش را حفظ کند که حتی ناموس ملت نیز در امان نماند. و اما امریکا گویا 
مرگ فرو رفته بود و این حالت را نمیدید در حالی که این همه وحشیگریها را کسانی به راه انداخته بودند که امریکا 
خود در به وجود آوردن آنها سعی نموده بود مانند گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود و حقانی. اسناد و مدارک نشان 

هزار دالر امریکایی از طرف امریکا بدست میآورد تا سالنگ را مسدود   میدهد که احمدشاه مسعود ماهانه پنجصد
  .نماید، به همین پیمانه گلبدین و حقانی

، پالن بعدی را که قبالً طرحریزی شده بود خواستند در صحنه دبعد از آنکه همه تاسیسات و همه قوتها را منهدم کردن
  :عمل به نمایش بکشند و همانبود که

تر و بی بندوبار تر از مجاهدین را زیر نام طالب ایجاد کردند که باالخره طالب تا حدی کمک کرد یک گروه متحجر  
تا نود فیصد خاک را تحت سلطه ای خود درآورد و اما یک قسمت از خاک باید در دست مزدوران قبلی باشد تا در 

   مرحله ای بعدی از آنها استفاده کنند.
فساد اخالقی را از بین برد و ملت توانست حد اقل از حقظ ناموس   به بیرون راند،طالب در ظاهر گروه های فاسد را  

شان در امان شوند، آن میخکوبیدن ها از بین رفت، تعرض به ناموس مردم و تعرض به مال مردم از جانب سران 
سیاست و فهم سیاسی،  طالب مردود دانسته شد و ملت حد اقل خواب آرام را دریافت و اما طالب گروهی بود بیخبر از  

بیخبر از سیاستهای جهان، مطیع آی اس آی و متحجرتر از جهادیان و پکول پوشها. اینبار ملت را چنان بفشردند که 
حتی همین ملت آزادیخواه را چنان مجبور ساختند که اگر هر گروه بیرونی دیگری وارد صحنه شود همین ملت  

  :ی سیاه ها و نوکران آی اس آی رهایی یابند و تا باالخرهایشانرا یاری خواهد کرد تا از شر این لنگ
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بهانه ای ساخته شد و امریکا بر ضد طالب از همان ابزار قبلی استفاده کرد و وارد صحنه شد، مزدران و پابرهنه 
   گانرا چنان تمویل کرد که به صفت شخصیت های مطرح در صحنه سیاست عرض اندام نمودند.

در  آغازین تا امروز فقط روز ز همانامریکا هیچ عملی را انجام نداده است که منفعت افغانها دران نهفته باشد بلکه ا
تمویل انسانهای نافهم و بی ضمیر و وطنفروش مانند عبدهللا و عطانور و کرزی و  تالش منفعت خویش بوده است،

  .سیاف و دیگران شان صرف به خاطر آنست تا از منافع امریکا در افغانستان دفاع نمایند
مده است، پاکستان طایفه ای متحجری را بنام مال و طالب در خاک خود به امریکا در پی منافع افغانستان به اینجا نیا 

  .خاطر منافع افغانستان نگهداری نمیکند بلکه آنها منافع خود شانرا در وجود طالب و مال میبینند
ویل و  چنان نیست که امریکا و جامعه جهانی اینرا نمیداند که طالبان در خاک پاکستان تربیه نظامی اخذ میکنند، تم

خانه های پاکستان اتجهیز میگردند و فتوا نیز در جیب شان گذاشته میشود، زخمی های شان در خاک پاکستان و در شف
صحتیابی دوباره به تخریب وطن آبایی شان برگشتانده میشوند. پاکستان به تنهایی توانایی  معالجه میگردند و بعد از

بان توانایی آنرا دارند تا با گرفتن تکس یا مالیات در بدل اجازه بعضی تمویل و تجهیز طالبان را ندارد و نه هم طال
   و تجهیز طالبان دخیل است. بیرونی در تمویل یاز پروژه ها این جنگ بزرگ را به پیش ببرند بلکه دست ها 

ر یک حکومت  عا شپاکستان از روز تولدش تا امروز نظامی ندارد که ممثل دین مبین اسالم باشد و اما فقط و فقط در  
با داشتن مدارس بزرگ و مساجد و آزادی علمای دینی توانسته است مردم را اغفال  پاکستان تاسالمی است، دول

نموده که پاکستان گویا یگانه کشوریست که در برخورد دولت با علمای اسالمی و مدارس یکی از ممالک پیشتاز 
مدارس پاکستانی نفوذ کامل دارد و یک ذهنیت و مفکوره  جهان اسالم است در حالی که آی اس آی پاکستان در همه

عمومی را در خاک پاکستان در بین مردم چنان به شکل سیستماتیک تزریق نموده که مهاجرین افغان نیز از آن متاثر 
است و آن اینست که حکومت پاکستان یک حکومت اسالمپرور و مجاهد پرور بوده و حتی در دوران جهاد افغانها 

ک و یاری رسانیده است و طالب را نیز تمویل و تجهیز میکند تا بر ضد استعمار امریکا بجنگد و مملکت را  را کم
از اشغال امریکا یاری رساند و حکومت کابل و حتی آنهای که در کابل زندگی دارند همه را تکفیر نموده و مرگ  

ینی در مساجد از باالی منابر به مردم تبلیغ شانرا حالل پندارند. این مفکوره از جانب آی اس آی توسط علمای د
میگردد که این تبلیغات حتی از طریق رادیو ها نیز در دوران جهاد در پاکستان به نشر میرسید و اکنون نیز دوام 

روابط  از پول امریکا قوت یافت و عرض اندام کرد، دارد در حالی که پاکستان خود حامی امریکا در منطقه است،
در منطقه مملکتی دیگری آن را ندارد و اما چون ملت از سیاست بیخبر  ی که پاکستان با امریکا داردحسنه سیاس

  .سخن مال چنان تاثیر گذار است که گویا از جانب آسمان وحی گردیده العیاذ باهلل است، 
ثل اراده مردمش چیزیکه قابل ذکر است و آن اینست که در جهان غرب و بالخصوص در امریکا دولت به هیچوجه مم

نیست بلکه دولت و سیاست در دست یکتعداد میلیونر ها و میلیاردلر هاست و آنها به خاطر شکم های بزرگ و 
حریص خود شان فعالیت میکنند و در ضمن با مطرح ساختن منافع ملی کشور با عوامفریبی کامل مانند سگهای  

و واضح است جنگ و استعمال باروت میلیونها و میلیاردها   حمله میکنند و گاهی به جای دیگری گرسنه گاهی به یکجا 
دالر را به فابریکه های بزرگ اسلحه سازی سرازیر میسازد و مالکین همین فابریکه ها یا وزیران اند یا نماینده های 

   .ا پارلمان و یا هم مجلس سن
کشت مواد مخدر، استخراج غیر قانونی  مفاد امریکا و پنجاب در یک نظام با ثبات در افغانستان قابل تامین نیست،

معادن، فعالیت های استخباراتی به نفع امریکا و متحدینش، دراز بودن دست افغانستان به پاکستان، ریختن آبهای 
یک افغانستان با ثبات ممکن نیست و این علت اساسی در بی ثبات  سرشار به بند های پاکستان و ایران در موجودیت

ست که امریکا، پاکستان و ایران دست به دست هم داده و تالش دارند تا جواسیس شان در بدنه  ساختن افغانستان ا
  .دولت وجود داشته باشد

رهایی پنج هزار نفر طالب به کاهش جنگ کمک نمیکند بلکه جنگ را تشدید میبخشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که 
قبل  نست که چرا طالبان که نماینده های اصلی آی اس آی اندآنها دوباره به میدان جنگ برنمیگردند و دلیل آن هم ای

از ازادی قاتلین این ملت به میز مذاکره نمینشینند چون طالبان نخست جنگ را میخواهند تشدید بخشند تا امتیازاتی را 
گرچه این  بدست آورند و در غیر آن سران طالبان و آی اس آی عاشق دیوانه وار اینها نیست که از زندان رها شوند
  .زندانیان افراد ایشان است و اما اگر آنها نجنگند هیچگاهی مقامات طالبان خواهان رهایی آنها نخواهد شد

طالبان این طایفه متحجر و  طامریکا به صورت واضح در بی ثباتی افغانستان تالش میکند، رهایی بی قید وشر
 این جاسوس درجه یک و غالم سی آی ای، ساختن نوکران مطیع آی اس آی، فشار روی تقسیم قدرت با عبدهللا

پسران جنگساالر های و  پسر ربانی، کرزی، سیاف، حکومت زیر نام همه شمول که غالمان قبلی شان مانند گلبدین،
گروه های مافیایی دران وجود داشته باشد. اینهمه به شکل بسیار فجیع مبین آنست که امریکا خواستار ثبات در 

نیست و تالش دارد تا افغانستان دوباره به حالت سالهای نود میالدی برگردد و مفاد امریکا درانست که ملت    افغانستان
افع نخود را اغفال نماید تا حضور نظامی امریکا را با قبول مصارف هنگفت آن بپذیرند و حضور امریکا در منطقه م

  .را در امریکا که قدرت را بدست دارند نه ملت امریکا( امریکا را میتواند تامین کند)بلی منافع گروپ های مافیایی
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئ له موږ سره اړیکه   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جنگ خاتمه پیدا کند باید در پهلوی  اگر امریکا و متحدینش واقعاً در تالش آن باشند که ثبات در افغانستا حاکم گردد،
حکومت منتخب داکتر اشرف غنی بایستد، اشرف غنی کسیست که نه در کشتار ملتش دست داشته و نه هم شامل  

فهم و بصیرت  گروپهای مافیایی است بلکه وی یگانه کسیست که واقعاً میخواهد افغانستانرا ازین بهران نجات دهد،
  .علمی وی نیز میتواند این کار را انجام دهد و اما آنچه امریکا میخواهد بحران زاست نه فروکش کننده بحران

افغانستان باز هم به طرف بی ثباتی اقتصادی   خواهد انجام دهد،اگر نهایتاً اشرف غنی تحت فشار امریکا آنچه امریکا می
و سیاسی به حرکت خواهد افتاد و جنگ ها و نابسامانی ها مانند موجهای بحر طوفانی خواهد شد و اما اگر با درایت 

ش سیاسی که داکتر صاحب اشرف غنی دارد بتواند فشار های امریکا را درست مدیریت کند و ملت نیز با پذیر
امید میرود که در طول پنج سال حکومت اگر داکتر   گرسنگی و فقر و به امید آینده تابناک در کنار وی قرار گیرند،

  .اشرف غنی حیات باشد حد اقل روزنه ای را به سوی بهبود ایجاد خواهد کرد
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