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  !افغانستان ، بد نصيب ازلی 
  

انستان يعنی موقعيت افغ. کشور بد نصيِب افغانستان همواره خويشتن را متضرر و ديګران را معمور ساخته اند 
اين چهارراه يا محل تقاطع در درازنای تاريخ  محراق . طوريست که به خود ضرر و به سايرين منفعت رسانده است 

راه ابريشم « در زمانه های باستان . عبور و مرور کلتور های غنی ، تهاجمات خونين و داد و ګرفت محسوب شده است 
ی امپراطوری ها بوده ، و امروز نقطه اتصال چند منطقه مهم و بود ، در قرون وسطی معبر تشکل ، ګذر و ويران» 

حساس مانند آسيای ميانه ، آسيای جنوبی و شرق ميانه شده  که بدينوسيله توجه قدرت های منطقوی و بين المللی را بخود 
  . معطوف داشته ، خواه  بريتانيا بوده ، يا  روسيه و يا  امريکا 

ولی بهتر خواهد بود . تا چه وقت ادامه خواهد يافت ، فيصله الهی و قضيه تاريخی است اينکه مصاًيب و تراژيدی فعلی 
تا چند علل عمده بد نصيبی افغانستان را بطور فشرده به بررسی بګيريم تا با عبرت از آن بتوانيم آينده خويش را تا حدی 

  .جستجو نماييم 
  
  : ـ حالت طبيعی ١

   و فاقد دسترسی به بحر آزاد است ،الف ـ افغانستان محاط به خشکه بوده
که با درنظر داشت زراعت ، مالداری ، و اقتصاد حالت نامناسب بخود  ) ٪٧٠( ب ـ قسمت اعظم آن کوهستانی بوده 

  ګرفته است ،
  ج ـ موقعيت مرتفع داشته که کوهها و دره های آن مردم اين کشور را خشن و جنګ طلب بار آورده است ،

  ،) مانند آمو ، کونر ، کابل و هلمند ( تن درياها بوده ولی برعکس ديګران از آن مستفيد می شوند د ـ محل تشکل و ساخ
  و ـ حالت نامناسب طبيعی آن مردم کشور را در نواحی بود وباش شان مقيد ، بی ارتباط و مصروف به خود داشته اند ، 

  ت ، ی ـ حالت طبيعی کشور را  از انکشاف و رغبت  به عقب انداخته اس
  
  : ـ موقعيت جغرافيايی و ستراتيژيکی ٢

  الف ـ افغانستان در قلب آسيا واقع بوده و هميشه مانند ُپل ميان شمال و جنوب ،  شرق و غرب قرار ګرفته است ، 
  ب ـ افغانستان نظر به تقسيمات منطقوی نه درآسيای ميانه ، نه در آسيای جنوبی و نه هم در شرق ميانه قرار دارد ، 

   موقعيت حساس همواره آنرا در معرض سيلی ها و مجازات قرار داده است ، ج ـ
  د ـ تاريخ آن تابع جغرافيه اش بوده است ، 

  و ـ هدف مستقيم قدرت های بزرګ نبوده بلکه هميشه بحيث يک وسيلًه هدف زير پای شده است ، 
  
  : ـ ترکيب بشری و اجتماعی ٣

   و اقليت های زياد و قبايل ګوناګون است ، الف ـ کشور کوچک بوده ولی دارای اقوام
  ب ـ دارای لسان ها ، مذاهب و کلتور های متفاوتی است ، 

  ج ـ هر اقليت نژادی و مذهبی در خارج از کشور دارای هسته های الهامی خودش است ، 
  
  : ـ همسايه های مغرض و بدخواه ۴

   و هر يک سرمايه ګذاری تخريبی خود را کرده است ،الف ـ پاکستان و ايران ترقی واستحکام کشور را نمی خواهد
  در فکر تجسس منافع ستراتيژيکی در آنست ، ) مانند هند ، ترکيه و روسيه ( ب ـ همسايه های عقبی 

  بدليلی بی عالقه اند که منافع خاصی را نمی بينند ، ) مانند چين و ترکمنستان ( ج ـ عدًه همسايه ها 
  
   : ـ استعمار و تهاجمات ۵

  الف ـ افغانستان در مقايسه با ساير کشورهای منطقه زياد ترين مداخالت و تهاجمات خارجی را متحمل شده است ،
  ب ـ بيشتر از همه کشور های منطقه چندين بار منقسم  و توته های بدن آن منقطع  شده است ،
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ر قرون  وسطی چنګيزها ، صفوی ها ، و ج ـ در درازنای تاريخ مورد استيالی يونانی ها و فارسی ها قرار ګرفته و د
  مغول ها آنرا کوبيده است ، 

  د ـ در زمان معاصر بريتانوی ها ، بعدأ شوروی ها و امروز امريکاييها آنرا ويران کرده است ، 
  
  : ـ رکود و سقوط سياسی ۶

  الف ـ افغانستان در طی دو قرن ګذشته به خواب سياسی و تنبلی محض فرورفته بود ، 
   مورد قربانی جاه طلبی های شاهزاده ګان قرار ګرفته است ، ١٩ر طی قرن ب ـ د

   هم آغوش دنيای خواب سياسی و تنبلی شده است ، ٢٠ج ـ در مدت زمان قرن 
  د ـ امروز در تحت سايه ديموکراسی قالبی دارای تقريبأ يکصد حزب سياسی بوده است ، 

  
 ، درخواهيم يافت که افغانستان امروز از هر جهت يک کشور بد نصيب اګر به کليه انګيزه های فوق عميقأ متوجه شويم

حالت و موقعيت طبيعی آن نامناسب ، موقعيت جغرافيوی و ستراتيژيکی آن حساس ، بافت . و ګهواره مصاًيب بوده است 
اشغال های اجتماعی و بشری آن نا متجانس ، در ميان همسايه های بدخواه و بی وفا محصور ، قربانی تهاجمات و 

  . خارجی ، و بااالخره توسط امواج رکود و سقوط  سياسی  شديدأ کوبيده شده است 
  

افغانستان در قلب آسيا واقع بوده و کشوری است که همواره در درازنای تاريخ بحيث يک چهارراه رفت وآمد 
ند يونانی ها ، چنګيزها ، هالکو ، مان( وقتيکه اين همه امپراطوری های متجاوز . امپراطوری ها اخذ موقع نموده است 

بر آن تاخته ، هر يک  اين کشور را شديدأ متالشی نموده ) مغلها ، فارسها ، سيکها ، انګليسها ، روسها و امريکاييها 
افغانها نيز در برابر هر يک آن مقاومِت سرسختی نشان داده که متجاوزين نيز باالنوبه ويرانی ، تباهی ، ظلم غير . است 
همين علت است که افغانها هميشه انرژی خودرا در دفاع از خاک خود و . انی و کشتار های بيشماری روا داشته اند انس

. يا در جنګ های قدرت طلبی داخلی ضياع نموده  و فرصت کمی برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی داشته است 
 ،  ناګهان با يک تجاوز و مصيبت ديګری مواجه ګشته و متأسفانه وقتيکه آرامش نسبی ويا مواقع آبادانی کشور فرارسيده

اګر به وقايع تاريخی کشور عميقأ نظر اندازيم ، . بدينګونه کشور يک بار ديګر به کام ويرانی و تباهی فرورفته است 
اه ، و در خواهيم ديد که افغانها صرف يک قرن يعنی در ابتدا در مدت زمان پنجاه سال حاکميت احمد شاه بابا و تيمور ش

در حاليکه . انتها در مقطع زمانی ظاهرشاه بدون خونريزی ، تجاوز ، مصيبت و ويرانی در آرامش بسر برده اند و بس 
  . هر دو عصر قبل و بعد از آن مملو از نا آرامی و ويرانی  بوده است 

  
 آنرا ٢٠روسها در قرن . چه نمود  مورد تاخت و تاز قرار داد و آنرا منقسم و پار١٩انګليسها افغانستان را در قرن 

درنتيجًه همين پالن شوم آنها کودتای ثور ، سپس حمله و . ويران و تباه نمود و مفکوره تجزيه  بعدی آنرا صادر نمود 
روسها در قدم بعدی با همکاری و . تجاوز مستقيم کريملين بوقوع پيوست که پايه های افغانستان را شديدأ بلرزه درآورد 

ژيم هژمونيستی تهران نقش اساسی ی در ساختن اييتالف مرموز کمونيست های ناکمونيست و مجاهدين همياری ر
  . را با هم يکجا نمود » آب « و » آتش « نامجاهد ايفا نموده و بدينګونه به اثر جادوی خود 

  قلوب  افغانهای مظلوم را در طی اين دوران رژيم ها و نظام ها يکی بعد ديګری آمدند و رفتند ولی برچه های تيز آنها
آزادی « ، علمبردار » ديموکراسی « واپسين موج آګنده از مصيبت و فالکت همانا تجاوز مسلحانًه پدر . صد پاره نمودند 

امريکا که يک وقت با .  بدينسو بر افغانستان مسلط است ٢٠٠١يعنی امريکا بوده که از » حقوق بشر « ، و متصدی » 
ګفت که ما آزاد کننده افغانستان از پنجه های شوروی هستيم ، اينست امروز خودش اشغال ګر ګردن ګشايی محض مي

  . همين افغانستان شده است 
  

هندوستان اشغال » پرندًه طاليی «  به افغانستان ضرورت نداشت بلکه آنرا به غرض حراست ١٩بلی ، بريتانيا در قرن 
بحر هند مورد » آب ګرم « ن نيازی نداشت بلکه آنرا بغرض دسترسی به  به افغانستا٢٠ميکرد ، اتحاد شوروی در قرن 

منابع نفت و ګاز «  افغانستان را نمی خواهد بلکه آنرا برای تصاحب ٢١تجاوز قرار داد ، و امروز امريکا نيز در قرن 
چه باشد ، مربوط به آنها بايد ګفت که بهانه استعمار کهنه و جديد هر. حوزه کسپين و آسيای مرکزی اشغال نموده است » 

مورد تجاوز  ) ٢٠٠١ ـ ١٩١٩(  سال ٨٣است ، ولی اين همه بد نصيبی بيکران افغانستان است که در مدت زمان تقريبأ 
هر يکی آن دست نشانده خودش را مسلط ساخته و آنرا بطور جعلی . و قربانی ابر قدرت های سه قرن قرار ګرفته است 

  . ده ولی قيمت ګزاف اين همه زدوبند و تبانی را ملت مظلوم افغان پرداخته است کر» ! قانونی ؟« و ساختګی 
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بلی ، امريکا پرستان چنين رؤيايی داشتند که امريکا در جوی های خشکيده افغانستان شير و عسل جاری خواهد کرد ، 
و برکت را به آرمغان خواهد اينها می ګفتند که امريکا بارش رحمت . ولی آنها برعکس خون را در آن جاری ساختند 

اينها ميګفتند که امريکا سعادت ، آبادانی و شګوفايی . آورد ولی آنها برعکس بارش بمب ها و ظلمت را با خود آوردند 
» جنت « اينها می ګفتند که امريکا . را با خود خواهند آورد ولی آنها تباهی ، جاسوسی و فحاشی را به آرمغان آوردند 

  . را عرضانی کرده وهر چيز را طعمه حريق آن کردند» دوزخ «  ولی آنها عطأ خواهد کرد
  

« نکتًه اساسی اينست که يک قدرتيکه با قهر ، جنګ و حمله نظامی تشريف آورده باشد ، اخالقأ چګونه می تواند که 
ن نمونه را در يکی از را عطأ کند ؟ آيا چنين کار امکان پذير است ؟  آيا کسی ميتواند چني» ديموکراسی « و » صلح 

کردن و آباد کردن افغانستان » ! ديموکرات « نشان بدهد ؟ پس هدف از ) قربانی تجاوز نظامی ( کشور های اسالمی 
ببنيد امريکا . نيست بلکه هدف صرفأ منافع خود متجاوز است و بس ، و افغانستان هدف نبوده بلکه وسيله هدف است 

واشنګتن اساس و . دهد ليکن همين ديموکراسی را در افغانستان به ګروګان ګرفته است خودرا والد ديموکراسی جلوه می 
فعلی افغانستان را بطور غير ديموکراتيک و بر مبنای معامالت و مصلحت های غير ملی کج » ! ديموکراسی « بنياد 

 رای برده بود ١٢در مقابل کسيکه  رای برده بود ٢نهاده است که همانا جلسه غير ملی ُبن می باشد که در طی آن کسيکه 
در » ! ديموکراسی « بلی ، اين يک بد نصيبی ديګر افغانستان است که علمبردار . ، او را بحيث رهبر رژيم آوردند 

  . چنين يک ديموکراسی معيوب  را بر افغانستان روا ميدارد ٢١قرن 
  

و نه هم انکشاف آنرا می خواهد بلکه اين کشور را اين يک واقعيت مبرهن است که امريکا نيازی به افغانستان ندارد 
ورنه ، هفت سال برای يګانه ابر قدرت جهانی عرصًه کمی نيست ، . بغرض دسترسی به هدف خود اشغال کرده است 

هفتاد هزار نيروی مجهز با عصری ترين اسلحًه دنيا قوت کم نيست ، يکصد بليون دالر مصرف شده پول کم نيست ، 
امعه جهانی با تمام وسايل و منابع آن در افغانستان کار عادی ی نيست ، ګماشتن ده ها هزار عمال و مؤظف ساختن ج

اګر اشغال ګران و ګماشته های آنان استدالل می کنند که ګويا بتعقيب . . . اجير حلقه بګوش داخلی امر معمولی نيست 
 کرد ، پس سوال اينست که در صفحات شمال کشور که ختم جنګ و اعاده امنيت همه چيز را آباد و ګل و ګلزار خواهيم

جنګ و نا امنی و مداخله خارجی قطعأ وجود ندارد ،  در آنجا چرا انکشاِف بسطح ملی و بازسازی اساسی بوقوع نه 
  پيوسته است ؟ در آنجا ترقی ملی معطل کدام بهانًه طفره آميز است ؟

  
تا جاييکه . و ګماشته های آنرا به محاکمه تاريخ و فيصله الهی محول سازيم فلهذا ، بهتر خواهد بود تا امريکا و ايجنت ها 

سعی شود تا . مربوط به مردم مظلوم و رنجيده افغان است بهتر خواهد بود تا آنها به مسايل ملی قضاوت سالم نمايند 
ل شخصی ، ګروپی و سازمانی يا از فتوای بی دلي. انتقاد سالم و سازنده نمايند ، يعنی بد را بد و خوب را خوب ګويند 

منافع ملی و عمومی را بر منافع . در تقبيح يکطرف از احساسات و جذبات عمدی کار نګيرند . عقيدوی اجتناب ورزند 
و مهمتر از همه به قضاوت الهی که همه ای ما و شما به آن ايمان داريم ، عمأل پناه . شخصی و عقيدوی ترجيح دهند 

اهللا حالت کدام قوم را تغيير نمی دهد مګر آنها خود شان خواهان « : ده و هدايت قرآنی است ، يعنی ببرند که همانا فرمو
و ما ذالک علی اهللا به . پس به اميد چنين  خانه تکانی وجدانی ، ايمانی و راستی  ) .  ١١الرعد ـ ( » تغيير در خود شوند 
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