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 2۰1۱۱۰1۱۰۲         حبیب الرحمن الفت
 

 افغانستان در چهل سال اخیر
 

در چهل سال اخیر در افغانستان تحوالت و تغیرات زیادی رخداده که این تحوالت نه تنها اوضاع سیاسی، اقتصادی 
و به اصطالح دقیقتر فاسد  هوای کشور راهم تغیر داده و یا تغیر داده بلکه مردم، زمین، وحتی آب وو اجتماعی را 

 .ساخته است
 

چهل سال قبل در بین مردم، دوستی، صمیمیت، اعتماد و احترام موجود بود و به اصطالح هر کس حد خود را 
وز دشمنی و نفرت به اوج خود رسیده و حتی امر. میشناخت، دشمنی و نفرت بسیار کم بود یا اصالً وجود نداشت

احترام بکلی از بین رفته و اکثریت مطلق افغانها غیر از نفع شخصی خود و دالر . برادر به برادر خود اعتماد ندارد
چهل سال قبل مردم افغانستان از چاه ها، جوی ها، چشمه ها و دریا ها بدون  .دنساری را نمی شنگامریکائی چیز دی

دیشه آب مینوشیدند وهوای پاک و صاف را در شهر ها، قریه ها و هر نقطه کشور تنفس میکردند، زمین ترس و ان
یری از خونریزی مردم عادی باالی زخم های کوچک خود خاک می انداختد و گو خاک آلوده نبود و حتی برای جلو

را احترام میکردند و  انگها بزر در بین همه مردم و اقوام مختلف، احترام، صمیمیت و دوستی موجود بود، خورد
 .در جامعه آرامی و عدالت نسبی موجود بود

 

ر چه وضع افغانستان قبل از اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا و متحدین آن هم خیلی خراب بود اما بعد از گا
 .ردیدگ ملیارد ها دالر وضع از بد بدتر زیر شدنو  سر ،امریکا و متحدین آناشغال افغانستان توسط 

ساالران، زور مندان و وطن فروشان در زیر بنای اقتصادی  گر این ملیارد ها دالر به عوض جیب های جنگا
ردید بلکه گرفع می افغانستان به مصرف میرسید، نه تنها تمام مشکالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور

چون هدف امریکا بعوض آبادی، بربادی ویرانی . ردیدگافغانستان از غنی ترین و آرام ترین کشور های دنیا هم می
مردم، خاک، هوا و آب این کشور را  ن پول ها اول مردم را و بعد توسطبطور بسیار ماهرانه توسط ای اءً بن ،بود

را بیچاره و به کشور  آن را هم از بین بردند ومردم   همان صنعت و زراعت اندکی که موجود بود آن. فاسد ساختند
 .ساختند محتاجخارجی ها  های همسایه و

 

حال که هدف امریکا بر آورده شده و میخواهد افغانستان را ترک نماید همین نوکران افغانی شان برای بقای آینده 
 .شان سعی مینماند تا قوای امریکائی از افغانستان خارج نشود

 

را چنان بیچاره وبد  میباشند که افغانستانان نا اهل افغانستان گر این تحوالت منفی، زمامداران و همسایگعلت دی
ار عالم کدام امکان و امید گاه پروردگبخت ساختند که امکانات نجات آن از دست بشر خارج میباشد و جز امید به در

 .ری برای مردم افغانستان باقی نمانده استگدی
 

کشور های پس مانده و غریب جهان بود اما با وجود آن هم یک   ظاهر شاه، افغانستان از جملهدر وقت پادشاهی دمحم
کس یک لقمه نان و یک جای برای استراحت و  برای هر کشور مستقل و آزاد بود، وحدت ملی وجود داشت و

دزدی، آدم ربائی، قتل و غارت تقریباً . وشه دنیا در افغانستان زیاد تر بودگخواب پیدا میشد امنیت و آرامی از هر 
شوروی سابق، . امریکا، اصالً به افغانستان کدام دلچسپی و عالقه نداشت. ترس و هراس موجود نبود. ود نداشتوج

پاکستان، ایران و چین که کشور های همسایه بودند با وجود دشمنی های سابقه در امور افغانستان جرأت مداخله را 
 .نداشتند و بصورت عمومی یک آرامی نسبی در کشور وجود داشت

جای شک نیست که داؤد خان یک شخص متقی و وطن دوست بود، عیاش هم نبود اما فوق العاده خود خواه و 
فته یکی از دوستان نزدیکش حتی قبل از ریاست جمهوری اش گدیکاتور و به اصطالح یک انسان کله شخ بود و به 

چه پارچه میسازم که بااالخره به جور  فت که یا این کشور را درست میکنم و یا آنرا توته توته و پارگهمیشه می
 . ردیدگبه نابودی آن مؤفق و کامیاب  ردنش با وجود کودتا موفق نشد اماک
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اهانه تهداب بربادی افغانستان، بوجود آمدن کمونست ها، حکومت های مجاهدین، بوجود آمدن طالبان و گوی نا
رچه امروز یک تعداد مردم ویرا گا. ذاشتگافغانستان تجاوز و اشغال امریکا و همه بد بختیی های بی درمان را در 

و . رفته باشدگاز وی ( ج)بنام شهید یاد میکنند اما شهادت وی شاید انتقام از بین بردن یک کشور باشد که خداوند 
 .هللا اعلم

 

انستان را به بودند، افغ. بی. جی.، همه نوکران کی(ویندگکه اخیر الذکر را هم شهید می)ترکی، امین، ببرک، نجیب 
دیدند که برای همه مردم واضح و آشکار رگمرتکب خیانت ملی و جنایات بیشمار  شوروی سابق تسلیم کردند و

 .میباشند
 

پاکستان و . آی. اس. جهادی به شمول حامد کرزی، همه توسط آی گتمام رهبران جهادی و اکثریت قوماندانان بزر
 . ل می باشندوکرده اند و همه مسؤاداره امنیت ملی ایران تربیه، رشد و نمو 

خواه این ارتباطات از روی مجبوریت بوده . پاکستان هم هیچ شکی وجود ندارد. آی. اس. در ارتباط طاللبان با آی
ً قابل ار رهبران طالبگو دی و همین حاال هم مال برادر. باشد یا بدون مجبوریت ن از خود اراده عمل ندارند، بنا

به  و عبدهللا عبدهللا را هم امریکا حامد کرزی، اشرف غنی. ان نیستند و قابل پرسش می باشنداعتماد مردم افغانست
قدرت رسانیده و حامد کرزی در طول سیزده سال حکومت خویش و اشرف غنی و عبدهللا در طول زیاده از یکسال 
حکومت شان غیر ازینکه کوچکترین خدمت به مردم افغانستان نکرده اند در هزاران خیانت و جنایاتی که در زمان 

 .ل میباشندوشان رخداده مسؤ
جود بیاید که این اشخاص را محاکمه نماید و نه در سطح بین المللی چنین کاری شاید نه در افغانستان حکومتی بو

آنها را در دنیا و آخرت به جزای اعمال (ج)ممکن شود اما باز هم چون همه به جزای اعمال ایمان داریم بناً خداوند 
 .داردنری و جود گره دیراه و چا( ج)شان خواهد رسانید و برای مردم افغانستان هم جز امید به در بار خداوند

ردید، افغانستان در زمان ظاهر شاه یک کشور فقیر اما مستقل و آزاد بود و در گبا در نظر داشت حقایقی که ذکر 
ذاشت اما استقالل کشور گسرطان بنیاد تباهی آنرا  2۱ر چه با کودتای گداؤد خان ا. کشور وحدت ملی وجود داشت

ش زمام امور افغانستان بدست روسها بود یعنی افغانستان کشور مستقل و آزاد در زمان ترکی و اخالف. را حفظ کرد
ریکا و در زمان مجاهدین و طالبان هم زمام امور بدست پاکستان بود و با سقوط طالبان اداره کشور بدست ام. نبود

یریم گی را در نظر بر ترکیب حکومت فعلگو ا. هم استقالل و آزادی در عمل وجود نداردمتحدین آن افتاد و فعالً 
برعالوه امریکا و متحدین آن، پاکستان، ایران، و شوروی هم در اداره امور افغانستان شریک میباشند و چون 

 .وحدت ملی هم از بین رفته بناً کشور در آستانه سقوط و تجزیه میباشد
فهمیده نمیشود که  ،ان میدانندگویسندبا وجود اینکه این حقایق را همه افغانها مخصوصاً علما، دانشمندان، استادان ون

 . هر سکوت به دهن زده اند و تا چه وقت به این سکوت ادامه میدهندچرا همه م  
 پایان


