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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۰/۳۰/۲۳۰۲           صوفیه عمر

 مونه خدمت هموطنان نهایت محترم سال -الم

بیانیۀ پر محتوای به پارلمان افغانستان پیرامون  ۲۳۰۲ ست و دوم ماه جون ییس جمهور کرزی به تاریخ بئجناب ر

تغییرات در اصول  اد نموده و برای اولین بار از اشتباهات اداری وقطع اجراآت مصلحتی......و غیره و غیره  ایر

منتظزین آرامی در افغانستان هر کدام آن را فال نیک گرفته وعده از وتشنهگان متعاقباً  .دولت داری صحبت نمودند

بر نوشته و نظر  من درین نوشته که ترجمه و تبصرۀ اهل قلم بنوبۀ خود درین مورد نظریات خویش را ارایه نمودند.

غیر افغان که اوضاع سیاسی افغانستان را از  انژورنالیست -  ینو چند تن مورخ اقدانشمند افغان جناب داکتر نبی مصد

صورت امکان با دوستداران وطن  درمزید معلومات خدمت تان ارسال وی میکنند جهت  سآغاز جهاد تعقیب و برر

شان کم است عمداتاً برای خواهران و برادرانی که در زبان انگیسی آشنایی ا من این نوشته ر شریک سازید.

قسماًترجمه و تبصره نموده ام  وهم وطنانی که به زبان انگلیسی اشکال ندارند اصل نوشته که توسط مورخ و 

ژورنالیست معروف امریکایی جناب بروس ریچاردسن به استناد چندین موخذ و منبع با ذکر نام مولفین،صفحات 

 . این نوشته نموده ام.ها و نویسندهگان آن نوشته شده ضم مربوطه و اسمای کتاب 

 یس جمهور کرزی و مقرری های جدیدنیۀ رئبیا

سیاسی افغانستان  سالیان متمادی ادارۀتاریخ شاهد و گواه  زیست با همی  وصلح آمیز بین االقوام افغانستان بوده است. 

. ندرنگین نموده بود را  با اشتراک شان درنظام سیاسی کشور صفحات تاریخ مابه شکل موزاییک بوده و اقوام مختلف 

و شواهد منتشره شاهد آن است که مردان گروپهای اقلیت،  کاس دهندهتاریخ اداری سیاسی افغانستان بیانگر و انع

مقامات بلند پایۀ رهبری ملکی و نظامی را بنا بر داشتن تحصیل و استعداد عهده دار بودند. شاه پشتون در راس قدرت 

 و بیروکراسی توسط گروهای غیر پشتون پیش برده میشد. سلطنتی قرار داشت و بقیۀ امور 

 گروه بندی های قومی و سمتی که از دورۀ کمونیستان آغاز گردید تا حال زیست باهمی  را در افغانستان بر هم زده .

بر اقوام را  در گذشتتۀ  مقرری های جدید داخلی توسط ادارۀ کرزی ان هماهنگی رنگین و  موزاییک  مثال برجستۀ آن

 ۳۰را داشته و  (جمعیت)حزب حزب یک  نفری که هر کدام  شان عضویت  ۷۰ندارد. انتصاب و مقرری های اخیر 

نفر شان از والیت پنجشیر بوده گواه این مدعاست، عالوتاً بسیار قال تاسف و تاثر است که رقم درشت ایشان یا 

  در تباهی کشور خدمت نموده اند! چهلم لشکر روس کومونیست ها بوده و یا ملیشه های بوده اند که در رکاب قوای 

ی سته گی هاپارلمان بگزرد مگر روابط قومی وابدر حالیکه با اساس قانون اساسی افغانستان مقرری ها باید از چینل 

 !صورت  گرفتهو مقرری های یک جانبه  سیاسی باعث موناپولی قدرت شده

و متعاقباً اشغال افغانستان توسط روس ها  به این طرف پارچه  ۰۷۰۱سال  زیست باهمی اقوام از بلند شدن کمونیزم از

پدیده تصادفی نبوده ،  یک این که شده و اساسات اجتماعی روی اصول منطقه گرایی،زبان،و مذهب استوار گردیده

ها به کاپی روی تیوری " تفرقه انداز و حکمروایی کن " استوار است. این روش برای تضعیف مقاومت در برابر روس

توسط روس تزاری و اتحاد شوروی وقت پی  ۲۳و ۰۷، ۰۱قرون  از تجارباز تسخیر و سرکوبی آسیای مرکزی 

ریزی شده بود و امروز امریکا به پیروی از عین روش و تکتیک " تفرقه انداز و حکمروایی کن" را با  پشتون ها که 

ف ولی چون این روش از طره موفقیت ها و ناکامی هاست این بازی منجر ب ثریت جامعۀ  اند بازی میکند البتهاک

 به گمان غالب جنبۀ ناکامی آن بیشتر است اکثریت جامعه پشتیبانی نمیگردد

 مصونزنده گی  تعداد زیادی از مورخین افغان به این عقیده اند که روابط و سیستم

قر یه جات  ۰۱۳۳۳ی چهلم روس بیشتر از در اثر بمبادمان های قوا ازهم گسیخته شد! در زمان جنگ افغان و روس 

واضافه تر از یک ملیون خانه ویران و بربریت ووحشت سر تا سری جانشینین  آن گردید. بی خانمانی و کوچهای 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

سرسام آور مردم جهت تنبیه و درس عبرت دادن برای همۀ مردم افغانستان بود که هرکه در برابر  روس مقاومت کند  

ال خواهند گردید وسیستم امنی را  چنان پاشان و تارومار نمودند که مردم را متقاعد به این به چنین روزگاری مبت

با  یق اشغال گران ممکن است وبس!میسر گردد تنها و تنها از طر بسازند که اگر امنیت احتمالی و زنده ماندن

مردم را به قبولی روس و زیست با همی با ایشان متقاعد  ساختن و آواره نمودندمانهای وحشیانه و بی خانه ربمبا

 روس به این دهشت ووحشت اکتفا نکرد و یک قدم فراتر رفت و گردانند. 

و آن جلب همکاری  گروه های ضد دولت افغانستان با  پیشکش ، به تاکتیک دیگری دست زد  برای منفعت بیشتر 

و امنی. واین گروه ها زیر عناوین مختلف یا به اساس موقعیت  نمودن رشوۀ پولی، بخشیدن قدرت سیاسی، اقتصادی

جغرافیایی ،عنوان و نام رهبری یا قومی و قبیلوی شان اسم گزاری شدند و نقش ایشان ملیشه بودن برای روسها بود که 

همکاری  تسلیمی و مغلوبیت تلقی میگردید.  علیۀ روس به رسم اصیلهای  این همکاری با روس نزد گروهای مقاومت

ملیشه ها با روسها باعث تفرقه و فاصلۀ بیشتر در گروه های مقاومت گردید.همانطوریکه شوروی با جلب و جذب 

مخالفین به دست آورده بود عین روش را در افغانستان بکار در جدا ساختن  را اقلیتها در آسیای مرکزی موفقیت های

گزاری را بر علیۀ حت قوماندۀ لوای چهلم روس خدمت هزار عسکر ملیشه که ت۷۳۳۳۳– ۳۳روس با جذب  برد و 

و این لشکر یا ملیشه ها عبارت بودند از : ملیشۀ جوزجانی،  ،آغازمجاهدین سرسپرده و مردم شریف ووطن دوست 

کیانی،اسماعیلیه،جمعه خان اندرابی،دوستم ازبک، گروپ احمد شاه ای مسعود،اچکزایی به لیدرشپ عصمت مسلم. 

ات و مقاومت در برابر مقاومت های ملی بود. تجهیزن ملیشها باز نگهداشتن راه های مواصالتی برای وظیفۀ عمدۀ ای

   تیجیک شمال و جنوب کوتل سالنگ استربس عمده و ه نقاط ری، مسعود و جمعه خان موظف  محافظدوستم، ناد

 !بودند

های ملی افغانی نیکه اعضای مقاومت زمامینه:  درین زژورنالیست بین المللی  مارگولیس،-تبصرۀ از ایرک اس 

 . به گفتۀدریافتند که بعضی از اقلیت ها به روس ها رفته اند باعث تاثر و خشم بی پایان شان گردید

هستۀ مقاومت  در واقع ملیونی افغانستان ۰۰% نفوس  ۰۷.۷۰ایرک اس مارگولیس قباییل پشتون جنوب افغانستان  

کمونیستان و اخیراً با  وتاجیکان دری زبان و ازبکان ممد و مددگار روس علیه روس را تشکیل میداد.بخشی از 

ن احمد شاه مسعود به عنوان ناتو  نیز همکار گردیدند . در طول ده سال جهاد علیه روس رهبر نظامی تاجکا-امریکا

مدت ها قبل او از در خفا در حالیکه   ،قهرمان ضد روسها وجنگنده کوه ها در غرب به شهرت رسانیده شد شیر  ،

   نظامی روسی مخفیانه همکار بود!  یو -آر -بی و جی -جی -بادستگاه های جاسوسی کی

نفری که  عدۀ از ایشان  ۷۰ایف عامه:   قدمی به عقب رفته و نگاهی به تاریخ انتصاب مناصب بودن به وظ شاییسته و

ایشان منحیث  افغانستان!!  عالوتاً  ان جنگدرزم ناتو -در خدمت روس بودند و امروز در خدمت قوای مصلح امریکا

اعضا تمام این گروپ  معروف و محکوم اند!! بدتر  یا مهمتر از همه مجرمین جنگی، جنگساالر و مواد مخدره ساالر

  ی حزب واحدسیاسی ) حزب جمعیت(  اند!

کوتاه مدت صاحب موفقیت امریک/ناتو وروس هردو با پیروی از سیاست ) تفرقه انداز و حکمروایی کن(  ممکن در 

اینکه امروز امریکا/ناتو و اییتالف  .شده باشند ولی تاریخ گواه آن است که این پالیسی عمر طوالنی ندارد هم های

 .زند بی نتیجه، زودگزر و تخیلیسته به القاعده بساتشمال در تالش آن اند که هر پشتون را طالب و هر طالب را وابس

منحیث  ابه نماینده گی از امریک "علیۀ ترور ی بی اساس و تقلبی زیر نام جنگ"جنگ در اینکه امروز اییالف شمال

اینکه مقرری های جدید  نه تنهااز یک  . بی نتیجه و میان خالی است ،های جنگی امریکا میجنگند ذود گزرملیشه 

انگری ناکامی های بیشتر های خارجی و بیرونی آن بشتر است و این عمل خود بی ستگیواببلکه با تاسف حزب است 

ز اداری دولت جناب کرزی است. امیدواریم دولت سازان افغانستان همه جوانب را مد نظر گیرند به خصوص کاپی ا

بربادی سرتاسری افغانستان را   همچنان، خفت  و پارچه  شدن روس وروش و تاکتیک روس که جز بدبختی، ذلت

را که باعث تی حمصل شان صادق و  تغییر سیاست صاحب در گفتار امیدواریم جناب کرزی آورد مد نطر گیرند. 

 ناکامی خود شان و جامعۀ بین المللی گردیده در عمل پیاده و به اثبات رسانند. 

 با عرض حرمت


