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  م٢٠٠٨    اياالتمتحد امريکا، می                 عبدالقادر هوتک
  
  

  تاريخ آئينۀ عبرت آيندگان
  

 ماند که سه بار زيرپای فيل شده ولی هنوز هم زنده ه يیسرنوشت مردم افغانستان به سرنوشت مورچ: آمده است که
  . است

  
 آرمان و خواست های مردم انجام می الف اراده،خسرنوشت مردم بدست ديگران رقم زده می شود، آنجا هرچه وقتی 

 می ريزند طوری  شان بيگانگان در در آخور رايابد آنجا کسانی حکم می رانند که سردر آخور بيگانه فروبرده، آنچه
بران عادی شده باشد چون آفراديکه به مواد مخدرعادت می کنند فرمان بگوش آخور درک می شود نشخوار می کنند 

  . می گردندانساالر
ن هم حرف روشن آفتابی و تجربه شده است که منافع، اهداف و مقاصد ديگران در شرايط کنونی امروز و گذشته ها اي

 اکثر از طريق نظامی رسيدن به هدف را جائز می پندارند بنا بر  حددارای ماهيت دوگانه سياسی و اقتصادی بوده که
. اقتصادی که در حقيقت الزم و ملزوم اند صورت می پذيردآن مبارزه، اعمال نفوذ در همين دو زمينه يعنی سياسی و 

 مثال اعلی گفتار ماملت صبور،غيور و درد ديده افغان است که در طول تاريخ باشکوه و پر افتخارش دائماً   ونمونه
م مورد خشم ، غضب و تجاوز جهان کشايان قرار گرفته گاه بخاطر نيم قاره هند دارای ثروت های سرشار و زمانی ه

 اش در حقيقت یثروت سرشار تار ومارشده گويا موقعيت جغرافيائ  طالئی دارای ذخائر نفنی وۀبخاطرآسيای ميان
را که فطرتاً   سلحشور ن ملتيت که مقاومت شجاعانه و دليرانه ا باشندگان اين سرزمين مرد خيز گرديده اسنبالی جا

اً  بر عليه اين ملت دست بدست هم داده عمل نمايند طورمثال باهم حريف و رقيب بوده اند مجبور بدان نموده تا متحد
م که بين دو امپراطوری روس و انگريزها در لندن به امضا رسيد شاهد مدعای ١٩٠٧ لقرار داد سازش کارانه سا

ً نستان و تجاوز به خاک و سرزمين افغانها عجالتا اماست که چطور به توافق رسيدند تا ديگر از تعدی با مردم افغ
دست گرفته و مصالحه نمايند آنچه را که از سرزمين افغانستان تا همين تاريخ غضب نموده اند از سرزمين افغانستان 

 . مجزا و جز امپراطوری دو گانه نمايند و کشور عزيز ما را منحيث منطقۀ بين دو امپراطوری اعالم دارند 
 

 امير امان اهللا غازی به استقالل سياسی خود نائل بعد از سپری گرديدن مدتی ملت افغان تحت زعامت اعلحضرت
اعالم سياسی افغانستان چون زلزله امپراطوری انگريز را لرزاند و به منزله سنگ اول ) م١٩١٩ آگست ١٨(آمد

 در آن غروب نمی کرد درخشيد در حقيقت مردم افغانستان بتهداب استقالل خواهی در امپراطوری انگريز ها که آفتا
يم انگريز ها را خريد، انگريزها عادتاً  دشمنی را از طريق ديگران بحق سی خويش دشمنی داستقالل سيابا گرفتن ا

ملت افغان انجام داده ومی دهد، آنها پاکستان و هندوستان را ساختند و از آوان ايجاد پاکستان ديکته نمودن دشمنی و 
وص سازمان آی اس آی  و ظيفۀ انگريزهارا تشکيل تعدی بحق ملت افغان به زمامداران اين کشور نو بنياد بالخص

ه  هم از ايرانی ها را در گذشته و حال بیميداد و ميدهد، همانطور در هندوستان ، هندوهای متعصب هند و تعداد
دشمنی با مردم افغانسان تحريک می نمود بالخصوص که ديگر مستعمراتش تمام و در همان جريزه ايکه از آن چون 

دشمنی هايش با جوامع بشری که زنجير استعمار را شکسته بودند در و  برخاسته بود محصور گشت دزدان دريائی
قالب ديگر آغاز نمود، انگريزهای مايوس و همه چيز را از دست داده يگانه اندوخته و تجاربی که داشتند شناخت 

نگ های مختلفه و حيله های جوامعی تحت استعمار شان از نگاه کلتوری، رسم و عادات مردم آن بود، با نير
 اندوخته ها و تجارب در خدمت نيو کلوناليزم قرار گرفت و حيثيت مشاورين سياسی و هرنگارنگ با استفاده از آنهم

ً  جای انگريزها را می  نظامی را در پروسه استعمار جديد و نيوکلوناليزم به رهبری اياالت متحده امريکا که جديدا
يار نمود، انگريزها باشيطنت های سياسی در صدد انتقام جوئی از جوامع آسيائی و خواست در جهان بگيرد اخت

افريقائی که قبالً  تحت استعمار شان قرار داشت برآمدند و درين پروسه از همان حربه مشاوريت استفاده گردند، 
رئيس جمهور به روزولت ) م١٩٤١(چنانکه وينستون چرچل صدراعظم انگريز ها در آستانه جنگ جهانی دوم 

شما فقط افزار را بدسترس ما قرار بدهيد و به بينيد که چطور وظيفۀ خويش را به اتمام "امريکا پيشنهاد می کند که 
ممالک شکست خورده و مغلوبه ) متفقين( ممالک فاتح جنگ ) م١٩٤٥(با ختم جنگ جهانی دوم " خواهيم رسانيد

نظامی قرار دادند ثروت های مادی و معنوی شان نيز به  سی ورا برعالوه اينکه مورد قهر و غضب سيا) متحدين(
در بعضی موارد باهم به مخالفت آغاز کردند و جهان بدوقطب ) غير متجانس( ديری نگذشت که متفقين .رفتتاراج 
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و پکت ناتو يکی به مقابل ) وارشو(ام سازمان های سياسی و نظامی به نام های پکت وارسا دمتضاد تقسيم شد و هرک
  .ديگر ايجاد نمودند

انگريزها با در نظرداشت تجارب گذشته به ممالک پکت ناتو در رأس اياالت متحده امريکا توصيه نمود تا بخاطر 
خود را پنهان می کرد و همزمان مصروف " اتحاد جماهيراشتراکيه شوروی" مهارنمودن حريف تازه که تحت نام 

 ورود بحيره ۀدولوژيکی خود بود قسطنطنيه را منحيث دروازمشکالت و معضالت داخلی و نابودی مخالفين اي
مديترانه و ديگر معبرهای که به بحر هند خليج فارس و اوقيانوس آرام می انجاميد بدون فوت وقت و زمان مسدود 

 سازمان داده می شود و تا       " م١٩٥٠ جون ٢٥" نمايد که متعاقب آن جنگ کوريا بين کمونست ها و مخالفين در 
به امضا می رسد اينکه جنگ " م١٩٥٣جوالی ٢٨" ه معاهدۀ آتش بس در جادامه می يابد در نتي" م ١٩٥٣جون ٢٧" 

خانمانسوز به چه اندازه تلفات انسانی داشت می گذريم، باآل خره می بينيم که کشور کوريا در جلسه هايکه به تاريخ 
که قسمت شمالی به " شمالی و جنوبی"ذکور بدو حصه در ژنيو داير شد اين کشور تحت معائده م" م١٩٥٤جوالی "

 .  توسط روس ها و جنوبی به تو سط اياالت متخده امريکا کنترول ، تمويل و تجهيز می شدند
بين اياالت متحده امريکا ، فرانسه ، انگلستان ، پاکستان، فلپين، نيوزيالند در مانيال ) م١٩٥٤ سپتمبر ٨(معاهده سيتو 

  .دفاع مشترک در برابر مداخالت خارجی هدف عمدۀ معاهده پنداشته می شدبه امضا رسيد که 
که بنام معاهدۀ لفلرديزمعروف است بين ممالک چون عراق، ترکيه، پاکستان، ايران در رآس ) م١٩٥٥(معاهده سينتو 

 می داد، اياالت متحده امريکا به امضا رسيد که هدف بازهم دفاع مشترک در برابر مداخالت خارجی را  تشکيل
اياالت متحده با استفاده از فرصت و توصيه انگريزها ديوار عظيمی  بدور امپراطوری نو بنياد سوسيال امپرياليزم 
کشيد، روس ها در حدود اضافه از يک و نيم دهه يا بيشتر آن مصروف به اصطالح اصالحات داخلی بودند و تحت 

مونوشويک "آنانکه عالقمند سيستم نو نبودند حتی متحدين موقتی اين اسم ورسم برعالوه مخالفين ايديولوژيک خود و 
ست، خود خواه ، خون آشام روس ها برعالوه اينکه به فاميل يستالين اين حکمران ساد. را نيز از بين برداشتند" ها

مين خود پسر و خانمش که مخالف همه اعمال ددمنشانه او بودند رحم نکرد اضافه از بيست مليون باشندگان سرز
تحت سلطه اش را به نام اين و آن نابود نمود و با فارغ شدن از امور داخلی تحت نام اتحاد جماهير اشتراکيه شوروی 

اين دو ابر قدرت . م  به کشور چکوسلواکيا تجاوز نظامی نمود١٩٦٨ م به کشور هنگری و در سال ١٩٥٦در سال 
 تأمين حقوق بشر و ديگری تحت نام مبارزه طبقاتی ، محو جهان يکی به نام ديموکراسی، احترام به کرامت انسان،

استثمارفرد از فرد شعارها را بخاطر طرفين جوامع بشر اساس فعاليت های سياسی خود قرار دادند، هردو ابر قدرت 
در تالش موتلفين و عناصری بودند که بتوانند به توسط آنها مانع و سد مبارزات ملی درجوامع بشری باالخص 

شاف نيافته گردند، روی اين اصل عناصری مورد توجه همه جانبه شان قرار گرفت که کن رو به انکشاف و اممالک
 .از ارزش های کلتوری، رسوم و عنعنات جامعه خود بدور مانده و يا اينکه به ارزش های مذکور اهميتی قايل نبودند

رق ملی ، زبانی، مذهبی در جوامع خود موثريت اين دو ابرقدرت هم عقيده بودند که چنين اشخاص می توانند در تف
العاده داشته باشند چنانکه امروز در کشور عزيز ما به چشم سر می بينيم که ايجاد مناسبات مستقل گروه ها با  فوق

، منطقه، زبان و مذهب ی با استفاده از آنها از نام قوم، قبيلهممالک خارجی و همسايه ها باعث شده که نيروهای خارج
يبت های تفرق ملی لسانی ، منطقوی  و مذهبی را در کشور عزيز ما دامن زده بدين صورت ميخواهند سد راه مص

  .احيای وحدت ملی در کشور جنگ زدۀ افغانستان گردند
خفيف سالح های هستوی در تت و امضای معاهده و موافقت نامه از طرفی رقابت های هستوی بين اين دو ابر قدر

شد و افغانستان طوريکه ديديم ) روس و امريکا(دامنه دار شدن جنگ سرد بين اين دو ابر قدرت م  باعث ١٩٧٠سال 
قربانی اين جنگ سرد گرديد زيرا اياالت متحده امريکا عمداً  و قصداً  افغانستان را در ساحۀ نفوذ هرچه بيشترسياسی 

سلط مستقيم مبدل تاحۀ احۀ نفوذ را به سو نظامی روس قرار داد و عمالً  روس ها را تشويق و ترغيب نمود تا س
سازند و اياالت متحده امريکا يک قدم به عقب گذاشته در استحکام نظامی پاکستان مصروف شد، گرچه مداخالت 

آغازولی پرورش کمونست ) م ١٩٥٣ -١٩٤٦(روس در امور داخلی کشور ما در عصر صدارت شاه محمود خان 
" ک گ ب"شدت گرفت طوريکه سفيرروسيه ميخايل دکتيار اصالً فعاليت های م و بعد آن ١٩٥٣های افغانی در سال 

را بخاطرنفوذ هرچه بيشتر روس درکشور ما بعهده داشت که بعدها دامادش الکساندر اوبلون معروف اين اين 
را بدوش گرفت " ک گ ب"تروريست لجام کسيخته در لباس دپلومات روسی در افغانستان فعاليت های بخش 

حتی مستقيماً  به ترور شخصيت های ملی و روحانيون ملی متهم است و به توسط گروه های قبالً  تعبيه شده موصوف 
اش در ادارات لشکری و کشوری و حتی ضبط احواالت وقت به سبو تاژ، آزار و اذيت و ترور عناصرمليگرا و 

  . وطنپرست پرداختند
 ٦م مطابق به ١٩٧٩ دسمبر٢٧( و عريان )  هـ ش١٣٥٧ ثور ٧م مطابق ١٩٧٨ اپريل ٢٧(بعد از تجاوز نيمه عريان 

و گذشت ده سال جنگ فرمايشی و نا برابر با ملت افغان که به شکست افتضاح آميز روس ها در ) هـ ش ١٣٥٨جدی 
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افغانستان و شکست رسوای سياسی و نظامی روسها در جهان منجر شد ملت غيور افغان خسارات قابل توجه مادی و 
  .متقبل گرديدمعنوی را 

زمامداران وقت پاکستان به اساس پالن منظم تحت پاليسی  که صرف به افزارکار ضرورت دارند : ناگفته نماند که 
آنچه اياالت متحده امريکا می خواهد انجام می دهند ادامه جنگ و قايم نمودن پای روس ها را در کشورما باعث شدند 

بازگشت گرديده و به اشتباه تاريخی خود پی برده بودند روس ها در نتيجه م آماده ١٩٨١ورنه روس ها در اوائل سال 
 عقب نشينی از سرزمين افغانستان آماده هانجام داده بودند ب" جناب آغاشاهی" مفاهمات که با وزير خارجه پاکستان 

ه اينکه آغاشاهی را شده بودند ولی زمامدار وقت پاکستان اين غنيمت باد آورده را نخواستند از دست دهند برعالو
مبدل نمودند و اياالت متحده " زمين داغ"معزول نمودند کشور عزيز مارا به توسط اجيران و گماشتگان خود به 

سعودی سخاوتمندانه در آخور زمامداران پاکستان پول می ريخت سالحای مدرن بخاطر هرچه  امريکا و عربستان
س آنها قرار می داد زمامداران پاکستان که از ابتدای ايجاد اين مصروف نگهداشتن حريف شان در افغانستان بدستر

به همچو دشمين ها ، ملت فداکار افغان عادت داده شده بودند آنچه خواستند بحق ملت افغان و ) م١٩٤٧پاکستان (کشور
  .سرزمين افغانستان روا داشتند انجام دادند و ميدهند

مورد آزمايش قرار گرفت و اثرات منفی شکست های پی درپی همينکه توان نظامی روس ها بصورت همه جانبه 
 ن آفتابی شد و همزمان رهبران روس های سرخ درگيری را بهاروس ها در کشورما به دست پرتوان ملت قهرمان افغ

م به رياست پيرزدوکويالر سرمنشی سازمان ملل متحد باز ١٩٨٨ اپريل ١٤ در یاجالس. خواندند" زخم ناسور"نام 
، اشتراک کنندگان جلسه، وزير خارجۀ پاکستان آقای زين نورانی ، سازمان داده شد عجيب اينکه) اجنو( ژينو هم  در

وزير خارجه اداره دست نشانده روس ها در کابل آقای عبدالوکيل، وزيرخارجه اياالت متحد امريکا آقای جورج 
ده ملت افغان که درين جنگ نابرابر و تجاوز نماين. شولز، و آقای شواردنازی وزير خارجه روس ها تشکيل می داد

عريان ، بی رحمانه و ددمنشانه روس ها از نگاه مادی و معنوی متضرر گرديده بود و اضافه از يک ونيم مليون 
افغان جان های شيرين خود را درين راه قربانی  نموده بودند کامالً  چشم پوشی گرديد و اين يک جفای تاريخی بود 

افغان روا داشتند و جريان همه قضايا ضد بشری و ضد تمدن و مدنيت که از طرف روس ها در طول که برای ملت 
ده سال حضور نظامی شان در کشور ما انجام يافته بود دفن و همه فيصله ها به نفع روس ها خاتمه يافت، واضح 

  :  در ميان بود زيرایگرديد که مصلحت هاي
دايمًا هر روز در ه  ک Freedom Fightersياالت متحده امريکا کلمه زعما و رهبران ممالک غربی در رأس ا -

 برای ملت افغان استعمال می نمودند ديگر در قاموس سياست آنها  ها بيانات و گرد همآئی،حبات مطبوعاتامص
  .جای نداشت و هرگز تکرار نشد

و دوری اختيارنمود که گويا اين شور های غربی در رأس اياالت متحده امريکا از ملت افغانستان چنان فاصله ک -
 که قبالً  یي هان درندگرجی نداشته باشد، و چنان در جنگ گراملت جنگ زده ديگر خدای نا خواسته وجود خ

 .دندان های شان در سازمان جهنمی ک گ ب روس ها تيز شده بود قرار داد که سر بلند نه نمايد
ت متحد امريکا منحيث بنيان گذاران داعيه حقوق بشر، اغماض و چشم پوشی ممالک مترقی جهان در رأس اياال -

از حوادث و حاالت بعدی که به توسط گماشتگان ممالک و همسايه در رأس روس ها در کشور عزيزما تحميل 
 .گرديد

در امور داخلی کشور ما ، چنانکه قونسل روس ها ) هند و ايران(آزاد گذاشتن روسها و متحدين بيرونی آنها  -
کيد که ما دوباره به می آيا شما تصور : " به يکی از ژورنالستان غربی گفت ) م١٩٩٣(شريف درشهر مزار 

 " افغانستان آمده ايم؟
چندجانبه و ... روس ها که توسط عمال قبالً   تعبيه شده ودست نشانده معروف شان جناب برهان الدين ربانی اين  -

، احمدشاه مسعود، رشيد دوستمده بودند هريک توسط قصابان معروف که از مکتب آدم کشی ک گ ب فارغ ش
، يونس قانونی ، امراهللا صالح و متحدين معروف شان عبدالعلی مزاری ، خليلی، محقق فهيم، قوماندان عطاء قسيم

خونخوار وغيره و غيره با همان شيوه های قبلی از مخالفين روس ها گورستان های دسته جمعی اين جا و آنجا 
يکی بعد ديگرعلنی و افشاء می " خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت"به اين گفتۀ شاعرساختند که هرکدام 

 . گردد
روس ها اين بار با استفاده از ايجنت معروفش برهان الدين ربانی اين ستمی معروف در لباس يک مسلمان تعليم يافته 

ه نا بودی مواجه ساخت به کلتور، رسوم، جامعۀ ازهر مصربرعالوه اينکه عناصرملی وطنپرست و مخالفين خود را ب
، قومی و ن را جريحه دار نموده تفرق لسانیو حتی ناموس مردم نيز تجاوز کردند و به اين طريق غرور ملت افغا

ملی وشقاق مذهبی و نژادی را که حزب ديموکراتبک خلق اين مزدوران زرخريد ک گ ب تخم پاشی نموده بودند 
ل برداشتند که دراين امر دست آخند های ايران نيز درازتر بود آقای برو جردی معاون آبياری کردند و از آن حاص
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وزير خارجه آخندهای ايران که کمتر درايران و اضافه تر درشهر مزار شريف و باميان حضور داشت، برعالوه 
 دست دراز داشت اينکه مسايل مذهبی را دامن می زد، در کوچ دادن همه پشتون ها از صفحات شمال و غرب کشور

زمينه رهايش در شهر مزار شريف را مهيا می ) محقق وخليلی و مزاری( و در عوض به گروه های مربوط ايرانی 
  .نمود

چنانکه مؤسسات راجستر شدۀ حقوق بشربه تکرار و بار بار به توسط گماشتگان روس ، اخندهای ايران که در زير 
ر جبل السراج تا به دانجا رشد و انکشاف نموده بودند راپورهای مبسوطی چتر اتحاد شمال از معاهدۀ ننگين و شرم آو

را ازمالحظه و مطالعه ممالک عضو سازمان ملل متحد و قتاً  فوقتاً  گذارش داده اند طوريکه امروز هم اين راپور ها 
ن داعيه حقوق بشرتمام با تأسف و تأثر ممالک مترقی جهان در رأس اياالت متحد امريکا منحيث بانيا. داده می شود 

اتحاد "  و حادثات را در گذشته و حال که توسط گروه های موجود ناقضان حقوق بشر در زير سايۀ هاارشاز گهآنهم
، جنهۀ ملی در رأس شورای نظار رخ داده و ميدهد ناديده گرفته است، بعضاً  سازمان ملل متحد طی  بيانيه " شمال
 تقبيح آن اکتفا نموده است وبس، که چنين به انزوا سپردن افغانستان و ملت خسته و کوفته افغان را به سوی ئی به

بحران بی ثباتی و جنگ خانمانسوز ديگر رهنمائی می کرد گويا طوری از قضايا برمی آمد که همه چيز باز هم روی 
د به نام اينکه برعليه ظلم و استبداد حاکمان تنظيمی يک پالن منظم و مصلحت ها عيار گرديده باشد چنان هم شد تعدا

بر خاسته اند و خواهان تأمين صلح و امنيت در کشور می باشند با استفاده ازين اسم و رسم ، يک چشم برهم زدن قيام 
ود آنها به قوام رسيد زيرا از يک طرف شرايط عينی و ذهنی جامعه آماده بود و از طرف اين گروه نو برخاسته که خ

را طالبان می ناميدند از نام پادشاه سابق مرحوم محمد ظاهر شاه استفاده کردند ديری نگذشته بود که دست های بيگانه 
همسايه دايم دشمن به مردم افغانستان از گريبان شان بيرون شد جناب برهان الدين ربانی که اين حرکت نورا به نام 

 ياد کرد، در پهلوی بدسترس قرار دادن مهمات و تجهيزات و يک حرکت خود جوش از ين مردم" کبوتر صلح"
و همينکه اين حرکت نو به دروازه های کابل رسيدند، برهان    جنگی منابع هنگفت پول نيز به دسترس آنها قرار داد

ه به کوالت وشورای نظار قبالً  بانک ها را تخليه ، کتابخانه ها را دزديد" اتحاد شمال"الدين ربانی با دار و دسته اش 
آنطرف آمو رسيدند و قصابان وطنی ک گ ب هرکدام غارهای موش را به پول گزاف به کرايه گرفتند و يا از کشور 

از آنجايکه طالبان ديگر نتوانستند با بيگانه هايکه در آرايش شان . فرار و به نزد بادارهای شان پناهنده و پنهان شدند
 نمايند مورد قهر و غضب قرار گرفته زمينه تهاجم و تجاوز مستقيم دست داشتند مطابق خواست وميل شان عمل

اياالت متحده امريکا و متحدين در ائتالفش ميسرشد اياالت متحده امريکا بخاطرمحو و نابودی طالبان که ديگر برای 
ين نشسته بود امريکا ياغی جلوه می نمودند در تالش اردوی اجيرشدند، از طرفی جناب برهان الدين ربانی که در کم

م از موجوديت پانزده هزار عسکر چراغ سبزی به ٢٠٠١در يکی از مصاحبه های مطبوعاتی اش درماه جوالی 
وطوری وانمود کرد که اين اردو از مدت چند ماه معاش نگرفته اند لذا آماده جنگ با . اياالت متحده امريکا خبر داد

را به پبردازد ما اين سپاه منظم را در اختيار اياالت متحده امريکا هرگاه اياالت متحده معاشات شان . طالبان نيستند
قرار می دهيم حتا انی بيانيه در آرشيف ک گ ب روس ها عيار گرديده بود زيرا به تعقيب آن در اوايل ماه اکتوبر 

 تاشکند دائر م جلسه وزرای دفاع فدراتيف روسيه ، تاجکستان، ازبکستان و اياالت متحده امريکا در شهر٢٠٠١سال 
و وزير دفاع روسيه از اردوی منظم موجود حرف بميان آورد که  صرف به پول ضرورت دارند و برای هدفيکه 

هرگاه آقای رمز فيلد موافق باشد اين اردو در اختيار شان قرار . اياالت متحده امريکا در نظر دارد کامالً  آماده هستند
د وزير دفاع روس دست عبداهللا عبداهللا معروف که همزمان وزير خارجه آقای داده می شود، بعد ازاينکه به توافق رسي

  يک بار ديگر همان ناقضان حقوق بشرکه . ربانی بود به دست رمزفيلد داد و پيک پبروزی را با ال کردند
                 ايا الت متحد امريکا چون خفاشانی بر ملت افغان ريختند        ٥٢در زيربمبارد طيارات بمب افگن بی 

هزار بم و راکت در افغانستان استفاده ٢٢بيش از ) "م٢٠٠٢اپريل سال (به گزارش نيويارک تايمز) م٢٠٠١ اکتوبر٧(
شد که از هزچهاربمب يکی بيراهه رفته يا عمل نکرد، شصت فی صد مهمات که بکار رفت از راه دور هدايت می 

که در زير سايه بيگانه بار دوم خود را در ارگ کابل يافت پيروز جالب اينکه جناب برهان الدين ربانی همين" شد
مندانه لبخند می زد، و در اولين مصاحبه اش با خبرنگاران از قوای خارجی که خودش مستقيماً  آنها را دعوت نموده 

 شده بودند به بود باقيماندن آنهارا درکشور رد کرد، حتی آمادگی نداشت که قدرت را به کسانيکه در جلسه بن تعيين
سپارد و با بی شرمی تام ادعا داشت که در جلسه بن خالف توقوع آنها اکثر موضوعات بر اتحاد شمال تحميل گرديده 

م تسليم دهی ٢٠٠١دسمبر ٢٢باآلخره فهميده نشد که در ظرف چند ساعت بعد از مصاحبه اش باآلخره به تاريخ . است
با عجله و شتاب همه آرزوهای " م ٢٠٠١ دسمبر ٥نومبر الی ٢٧" آز تاريخ منعده آلمان" بن"به آنانيکه در کنفرانس 

با تأثر و تأسف باز هم درين کنفرانس نماينده محترم افغانستان،  .ناقضان حقوق بشررا به کرسی نشانده بود ، گرديد
 نتيجه همه فيصله های خواسته های مشروع و انسانی ملت قهرمان و درد ديدۀ افغان کامالً  نا ديده گرفته شد که در

اين کنفرانس به توسط نا قضان حقوق بشرشامل در اداره اختطاف شد و در عوض آنچه اتحاد شمال در رأ شورای 
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نظار بدستور ولينعمت های قبلی شان ميخواستند انجام دادند که در مجموع تکرار همان حوادث نا هنجار ضد انسانی 
 و چيزی جديديکه بدان افزودند ناشی از مغزهای سادستی اين گروه های غير به نمايش گذاشتند" اتحاد شمال" قبلی 

متجانس خونخوار همانا انسان ربائی اقتباس از فلم های بازار هندی کوچ دادن جبری پشتون ها از صفحات شمال و 
صی بخاطر غرب و تشديد بخشيدن اين پروسه و غصب ملکيت های منقول و غير منقول شان ، ايجاد زندان های شخ

لفين شخصی شورای نظارکه با عالقۀ مفرطی کمر خدمت به احذف و نابود نمودن عناصرمليگرا و وطنپرست و مخ
که در رأس اين گروه زندان دار شخصی محمد . ب شده بودندذمردم افغانستان بسته و در ادارات مؤقت و انتقالی ج

يرمعارف در ادارۀ انتقالی و رئيس ولسی جرگه در دورۀ ، مسؤول امنيت و وز مؤقتۀنس قانونی وزير داخله اداريو
 ۀانتخابی قرار داشت، همچنان درتوليد مواد موخدرو کشت خاشخاش آنقدر افراط بعمل آمد که مردم فقير ساخته شد

 وقت نان محروم گرديدند و کشور به قلت مواد غذائی اوليه دچار شد در پهلوی آن مافيای وافغان از لذت حد اقل د
به توريد مواد اوليه غذائی از بيرون کشور اقدام و مطابق ميل و آرزوی شان ، تالس گران موقع را غنيمت شمرده اخ

: سؤال اين جاست که . به بازار های کشور عرضه نمودند کسی يا ارگانی نخواست نرخ هارا کترول و بررسی نمايد
ت سال بر ملت قهرمان افغان حاکم است شکل عمدی  که اضافه از هفحاکم آيا اين همه حادثات و حاالت فرسايشی

اشتراک داشتند باالخص نماينده ملل متحد گروه های " بن"دارد و يا تصادفی بوده است؟ آيا ممالکی که در کنفرانس 
اتحاد شمال درکشور ما جمع و جور ساخته شده اند شناخت کامل نداشتند؟ اگر داشتند روی کدام ملحوظ چنين ادارۀ 

ا که در رأس پست های کليدی آن ناقضان حقوق بشر که بايد به محاکم عدلی سپرده می شدند قرار دادند؟ يا مضحک ر
اينکه قصه طور ديگری بوده، هرچه بوده بازهم فيصلۀ اين کنفرانس نيز به نفع روسها و ممالک همجوار و همسايه 

به روسها موقع و فرصت ميسر . اشته تمام شدهای دون صفت ما که حيثيت عقرب زير بوريا همش برای ملت افغان د
را نيز قيزه و زين نموده " حزب ديموکراتيک خلق"گرديد تا آنعده از تفاله های جناح خلق حزب ساخته و بافتۀ شان 

ستمی های بحرالدين "با مزدوران ديگر جناحای که قبالً  از هستۀ همان حزب ساختۀ شان انشعاب نموده بودند چون  
طائربدخشی، گروه کار دستگير پنجشيری، گروه کار امان اهللا استوار، تفاله هی ) ستمی های(خفل انتظار، م" باحث

مربوط به جناح پرچم شامل گروه محمود بريالی، فريد مزدک، کاويانی و غيره مائويست های قبالً  سرفرورده در 
مسلمان نما در رأس برهان الدين ربانی، آخور ک گ ب که از گذشته ها قيزه وزين شده بودند با گروه ستمی های 

که اصالً  به زين وقيزه ضرورت نداشتند " قاچاق بر ثروت های ملی"مائويست های مسلمان نما چون يونس قانونی 
در يک آخور جمع و جور نموده و نام آنرا جبهه ملی گذاشتند چه مضحک و خنده آور، گويا روس ها بااين کارشان 

ت فرسای ديگری را بر ملت افغان نازل نمودند و با تسليح نمودن اين جبهه نا مقدس با يک مصيبت و عذاب طاق
سالحای مدرن همانند شورای نظار روسها و متحدين خارجی شان يک بار ديگر ثابت ساختند که شيطنت های قبلی 

 آرمان های انسانی هنوز هم درکله ئی بی مغز شان موجود است و مانع هرنوع حرکت ملی و رسيدن ملت افغان به
شان خواهد شد جالب اينکه براداره ايکه که اکثر مطلق اعضای برجسته ، مقامهای حساس و فعال اداره را اعضای 

اوقی و "آن جبهه غصب نموده بار بار انگشت انتقاد می گذارد ، طور مثال معاون رئيس جمهور، رئيس ولسی جرگه 
ئيس امنيت، وزير داخله، اعضای برجسته وزارت خارجه و داخله و يک لوی درستيز قوای مسلح، ر" همه کاره جبهه

سلسله وزارت های ديگر، فهيم قسيم اين فيلد مارشال خود مختارکه يک پايش در شورای نظار و لنگ ديگرش در 
 شاور نظامی رئيس انتخابی، تروريست و آدمم به اصطالح ملی قرار دارد، رشيد دوستم جنرال خود مختار و ۀجبه

 امور، جنرال خود مختار وزارت داخله، و تعداد ديگر در ناليات کشور که ۀهمه کار" جنرال جرئت "کش معروف 
داستانی ) هند و ايران ( ناين جبهه سازی روس ها و انديواالن بيرونی شا. به حيث واليان خود مختار عمل می کنند

  :را تداعی می کنند که 
و رفاقت تا حدودی رسيد که همه روزه رفت و آمد و ديدار ها می کردند، در زمانی شخصی با شيطان رفيق شد 

شيطان از قصر خود و باغچه های سرخ و سبز اطراف آن به رفيق خود قصه می کرد و می خواست رفيق جديد خود 
 شيطان باآلخره رفيق. را متقاعد سازد که از قصر او وباغچه های سرخ و سبزی که برايش توصيف نموده ديدن نمايد

فات معمول شيطان يبعد از تشر. حاضر و آماده شد که از قصر افسانوی شيطان ديدن نموده و مهمان شيطان شد 
دهليزی رفتند و رفيق شيطان با ديدن هر اتاق مهمان خود را دعوت به گردش و تماشای قصرش نمود، از دهليز به 

 می کرد اتاق را يکی بعد ديگری تماشا نمود، به درب هوت شد و بر رفيقی که انتخاب نموده بود مباهاتبمات و م
شيطان هم نخواست راجع به آن اتاق حرفی بزند و محتوی آن اتاق را . يکی از اتاق ها قفل بزرگی را مالحظه نمود

از مالحظۀ رفيقش بکذراند، الکن رفيق شيطان هم که از او کم نبود حس کنجکاوی اش به او اجازه نداد که بدون 
با اصرار زياد شيطان کليد اطاق را که درکمرش محکم بسته بود بيرون کرد و . ی آن اتاق دهليز را ترک کندتماشا

اتاق را برای مهمان باز نمود، اتاق که از ديگر اتاق ها بزرگتر و محتوی اش جالب تر بود مورد عالقۀ مهمان قرار 
.  پيچيده در کنار زين های با سايز مختلف قرار داشتدرين اتاق قيزه های گوناگون ، خورد و کالن، ساده و. گرفت
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رفيق عزيز، : اينقدر قيزه و زين چه کار می آيد؟ شيطان گفت: مهمان همينکه همه را از نظر گذشتاند با تعجب پرسيد
قيزه اين زين ها و . من و تو حاال در مقامی رسيده ايم که هيچ حرفی را از يکديگر پنهان نمی توانيم! مهمان گرامی 
 مؤظف به بيراهه کشيدن آن ها هستم، قيزه های  ،است که من از طرف مقامات مربوطاشخاصی وط بها هريک مر

من کسانی را . ساده برای افراد و اشخاص ساده، قيزه های پيچيده برای کسانی است که خود را هوشيار فکر می کنند
نش قيززده سوار می شوم، هر طرف که دلم خواست اورا می که به بيراهه می کشانم اوالً  آنان را زين می کنم به ده

  .دوانم
پس می توانم در بين اين قيزه ها و زين ها ، قيزه و زين خود را : تبسم ابلهانه ئی نمده پرسيد"مهمان رفيق شيطان 

  ببينم؟ 
زين ضرورت  بيراهه کردن افراد و اشخاص چون خودت به قيزه و یشيطان قهقه خنديد و گفت، رفيق عزيز برا

  ".نيست
بر می گرديم به اصل موضوع اين جبهه سازی های روس ها و انديواالن بيرونی شان مصاحبه اولين نماينده روس ها 

 به ياد می آورد که ،م  به کابل آمد١٩٩٤در سال " ربانی-مسعود" که بخاطر باز نمودن سفارت شان در زمان استبداد 
ها که چندی قبل پوز کثيفش توسط ملت قهرمان افغان به خاک ماليده شده بود به با غرور عام وتام اين نماينده روس 

 آيا تعجب نمی کنيد که ما باز آمديم؟ اما به يک تفاوت ، در گذشته ما به مسعود مراجعه می : " خبر نگران گفت 
" ربانی–مسعود "که بنام گويا طوری وانمود کرد که اداره موجود وقت ." کرديم ، حاال مسعود به ما مراجعه می کند

  .معروف بود با ادارات قبلی دست نشانده روسها کدام فرقی نداشته درنهايت کله ها عوض شده اند
روسها از گذشته های دور خواب رسيدن به آب های گرم را هميش به سر می پروراندند و :  الزم به ياد آوريست که

م بهترين فرصت را به ١٩٥٥دسمبر سال . رصت دست بکار شوندهميش در کمين قرار داشتند که با مساعد گرديدن ف
ضه ر کمک را به قسم ق دالرآنها ميسر نمود با امضای معاهده دوستی به تاريخ متذکره روس ها مبلغ يکصد مليون

  :برای افغانستان پذيرفتند که شامل
ند و با تجديد رنگ و روغن ودبن استفاده نموده آاسلحه و تجهيزات کهنه روسی بود که در جنگ جهانی دوم از  -

  .سيل آسا به کشورما سرازير شد
ارسال سالحها و تجهيزات روسی خود بخود ايجاب سيستم تشکيالت نظامی و تعليم و تربيه را می نمود ه اين  -

يجه اعزام اجنت های ورزيده ک گ ب تحت نام مشاورين تده روسها را تشکيل ميداد که در نيکی از اهداف عم
 .رت گرفتنظامی صو

روسها بخاطر به ميان آوردن تسهيالت آينده سوق الجيشی شان با استفاده از همان قرضه به اعمار شاهراه  -
 هرات و ضمناً  اعمار ميدان های نظامی بگرام، کابل، شندند، -سالنگ، تونل سالنگ، شاهراه تورغندی، کندهار

 .مزار شريف پرداختد
 الدين ربانی واقعاً  يک رهبر جهادی بود؟ آيا همين جنابان ربانی و مسعود و آيا می توان قبول کرد که آقای برهان

داری شان به فساد مبدل نمودند؟ و در ممان افغان را در دورۀ زمالستی و مريض آنها نبود که جهاد ملت مسيگروه ساد
 رحم و بی عاطفه مبدل بدل اين عمل ضد اخالقی و ضد اسالمی شان از اين و آن پول گرفتند و به مليونر های به

ش در  هـ ١٣٨٧ ثور ٨از همين جاست که بايد حکم کرد ، برعالوه حوادث قبلی حادثه اخيری که به تاريخ . شدند
  و طنی که  مثل  ربانی و گروه مربوطش بوده به مصداق اين الدينت نمائی برهانرشهرکابل بوقوع پيوست جزء قد

ن ملت افغان چنان در گرداب رنج و عذاب انداخته شده است که بجز در غير آ" اسپ را بزن که سوارش بترسد"
انديشيدن روی بدست آوردن لقمۀ نانی بخاطر زنده ماندن اطفال و خانواده اش دگر کدام انديشه ئی را در شرايط 

شورای نظار، جبهه به ( کنونی نمی پسندد، زيرا در صورت موجوديت گروه های فروخته شده تادندان مسلح 
و ديگر گروه های مافيائی موجود انديشيدن روی مصالح ملی و موضوعات ملی کاريست عاطل و ) طالح ملیاص

باطل، لذا انديشيدن روی انتخابات آينده در شرايط موجود حاکم بر ملت افغان ضرور نيست بجزضياع وقت و زمان و 
واضح ومبرهن است که . قبال نخواهد داشتباز هم مصارف هنگفت و بيهوده ديگر کدام منفعتی برای ملت افغان در 

برنده کسی خواهد بود که تفنگ بدست دارد و پول های زياد آورده ايکه از کيسه مردم  و ملت به با ال برده اند و يا از 
فروش و قاچاق ثروت های ملی و مواد مخدر بدست آورده اند، زيرا به همچو اشخاص که به نام ناقضان حقوق 

اند هيچگاه آماده نيستند تا منافع سياسی ، اقتصادی و نظامی باد آورده موجود را به اين سادگی از دست بشرقلمداد شده 
اين . روی تدوير يک کنفرانس بين المللی در داخل کشور عزيز افغانستان تاکيد گردد: لهذا پيشنهاد می گردد. دهند

ائی و سازمان کشور های ممالک اسالمی در داخل کنفرانس بازهم  تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپ
کشوردائر وملت افغان بايد خود سرنوشت آينده خود را تعين کند و ازملت افغان پرسيده شود که چطور می خواهد 
ملت برای اجرای اين مأمول از امروز الی ختم دوره جناب حامد کرزی وقت زياد دارد هرگاه از همين حاال که هنوز 
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ه کارهای مقدماتی کنفرانس آغاز شود نتايج بهتری را برای ساختن يک ادارۀ با پايه های و سيع تخصصی هم دير نشد
کار به اهل کار سپردن و با استفاده از متخصصين و دانشمندان افغان مقيم داخل و خارج « و مسلکی تحت حکم 

ت سرتاسری، صلح با ثبات و يک حکومت ۀ فعلی بدور اند به زودترين فرصت موفق به تأمين امنيرکشور که از ادا
  - تا ثريا می رود ديوار کج–مرکزی قوی نائل خواهيم شد در غير آن 

  
  زنده باد ملت ايثارگر و جوانمرد افغان

  پاينده باد افغانستان عزيز
  مرگ و نفرين به نا قضان حقوق بشر

  
  پايان

  
   
 
 

 
 
 


