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   م٢٠٠٧ می                       اسکاری
 

      نقش داشت ؟ ملي ههجبکدام عوامل درتشکيل 

   
  

 ، افغانستان را ترك آرد١٩٨٨  توافق نامه سال  ميالدي آخرين سرباز شوروي سابق طبق١٩٨٩  بعد از اينكه در سال 
ولي  . رو را به عنوان رييس دولت آه در پاآستان مستقر بود، انتخاب آردند  دي ميانه اهللا مجد ، صبغت ين مجاهد

آه حكومت نجيب براريکه قد رت بود، نتوانست وارد افغانستان شود ١٩٩٢  حكومت موقت به رهبري مجددي تا سال 
در  . ست گرفت ن وارد آابل شدند و مجددي قدرت را به دي هاي مجاهد آه گروه١٩٩٢  در سال . و دولت تشكيل دهد
در زمان حكومت  . الدين رباني براساس توافقي آه براي تقسيم قدرت به عمل آمد، جانشين وي شد همين حال برهان
ت بعد وسيله شوراي نظار، اذيت  مد و کرزي  آرزي به عنوان معاون وزير خارجه  فعاليت داشت مجددي ، حامد

 . ه ترک کابل گرديدومجبورب
  هاي وابسته به -ميالدي بر اثر جنگ و درگيري ميان مسعود ورباني ازيکطرف و گروه١٩٩٣   پس از آنكه در سال 

  . ند  هزار غير نظامي آشته شدشصتين حكمتيار ازطرف ديگر، بيش از گلبد
م را مجبور آرد به  ديل ساخت و مرداي تب هاي متعددي آه آابل را به ويرانه بعد از درگيري١٩٩۴  آرزي در سال 

يگر فرار آنند، با طالبان به رهبري مال محمد عمر همكاري را شروع آرد ولي به زودي با اين گروه  مناطق د
 . اختالف پيدا نمود و راهي پاآستان شد

ولي . ش آردظاهر شاه سابق پيوست و براي ايجاد امنيت و صلح تال آرزي پس ازآن به جبهه روم به رهبري محمد 
  . ها به نتيجه نرسيد اتحاد شمال وارد آابل نشده بودند، اين تالشائتالف وآه نيروهاي ٢٠٠١ نوامبر١٣  تا 

 .در جنوب مشغول نبرد با طالبان بود  وي در اين زمان براي براندازي نظام طالبان در واليت ارزگان واقع
 تکنوکرات آمريکايي وجنگ ساالران داخلي با اخذ پول وچوکي هاي که گروه ٢٠٠١  سامبر  د  اما سرانجام در پنجم 

 .  مداري حامد آرزي توافق نمودند براي تشكيل يك دولت موقت به سرد در بن آلمان
 . پايتخت افغانستان شد اب، بدون محافظ و نيروي نظامي وارد آابلصبعد از انت  وي 
، صحبت  بود مورد استقبال مال محمد قاسم فهيم قرارگرفت رفتار ساده وي آه در پتويي نخودي خود را پوشانيده  

هاوسخنراني هاي وي بخاطرجمع آوري سالح ، حاکميت قانون ، نفي نقش تفنگداران ، گسترش نظم وقانون 
 …درسراسرکشور، حساب ومحاسبه با قاچاقچيان زمردوالجورد ، بهبود زندگي مردم ، محوتروريستان بين المللي و

  . هره دوست داشتني در ميان مردم آابل و افغانستان تبديل آرداو را به يك چ
کرزي بااستفاده ازقدرت وصالحيت هاي . اما اين دوست داشتن با گذشت مدتي کوتاه به ياس ونوميدي مبدل گرديد 

 .بادآورده به عملکردهاي کوتاه نظرانه وعواقب ناانديشانه متوصل گرديد 
اولي ،ازتعليمات عسکري ، ازحداقل فهم سياسي ،   اشخاصي که ازسواد ا عطاي رتبه هاي بزرگ نظامي به

  . کوچکترين آگاهي نداشت … آنازرمزوراز
نشانها ومدالهاي افغانستان به اشخاص که اگربه اعمال وکارنامه هايشان نظربي افگنيم جزخيانت  اعطاي القاب ها ،

 . وجنايت چيزديگر به مشاهده نميرسد 
درپست هاي مهم  ... بي سواد وکم سواد ، قاتل وآدم کش ، دزد وقاچاقچي ، سالحداروجنگ ساالرتعيين وتقرري افراد

يتي که روزبا دولت وشب به دزدي وقاچاق مصروف اند وادارات دولتي چنان ازين ندولتي ، درارگانهاي نظامي وام
  .افراد انباشته شده است که تصفيه وپاکسازي آن تقريبآ خارج ازتوان کرزي است 

سبوتاژ حاکميت کرزی  جنگساالران، ازسويی بااغوا وسرکوب مردم وازسوی ديگرجهت تحکيم قدرت خويش به
 .  )مانند حوادث هشت جوزاي شهرکابل( روی آورده اند

کرزی وحواريونش، با پيش گرفتن سازشگری های نا سنجيده ومضربه حال مردم مظلوم ، با دادن امتيازات بيشتر به 
 . منان قسم خورده مردم ما پرداخته اندش اقناع اين د
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تمام عرصه ها با خالی کردن  بدين ترتيب، به مالحظه ميرسد که سياست سازشکارانه  ومصلحت گرايی کرزی در 
 . ن جنگ وتفنگ برزخمهای ملت داغدارما نمک بی التفاتی پاشيده است ميدان به سرا

 درصد آن، افراد متعلق به احزاب وتنظيم های ٩۵قريبًا بيش ازمردم به روشنی درک می کنند که درتعيينات دولتی، ت
عامل خرابی افغانستان می باشند ازهمين جاست که حاکميت کرزی روزبه روز در انظارمردم رنگ می بازد ووی 

 .به تجريد کشانيده ميشود
ي ، فساداجتماعي ، جنايت اخال ، زورگويي ، بي قانون   ستاني ، رشوه فساد مالييکبارديگر باحاکميت مجدد تفنگداران 

 .  ، فقر، وجوروچپاول به اوج خود رسيد بيكاريقي ، بزن ، ببروبکش سالحداران ، 
 آور   شرم  و آند بودن  دولتي هاي ها و د يگر ارگان  وزارتخانه  وسيله  به  خارجي هاي  آمك  اعظم خورد و برد قسمت

   مشغول  هيروئين ي  بيسابقه  توليد و تجارت  و ناتو به  عسكر امريكايي ن هزارا  در زير چشم  جهادي سران. اعمار مجدد
 بر   مبني باوجود ادعاهاي. اند  قرار داده  هيروئين  توليد آننده  آشورهاي  را مجددًا در صدر ليست  افغانستان  آه بوده

 را دارند با   شان  غير سازشكارانه نظرات ابراز   جرئت  آه گردند و آناني  مي ، فريادها در گلو خفه»  بيان آزادي«
 . شوند  و تهديد روبرو مي  و تفنگ  و شتم ضرب

 قد ير و  و حاجي  داآتر عبدالرحمن ، قاتلين  معترض منصبان پوهنتون کابل ، صاحب  محصلين   قاتلين   آه در آشوري
  .  زد  و د موآراسي انفاذ قانون داد از  توان  اند نمي  نشده  آشانيده  محاآمه  ديگر هنوز به صدهاي

پروسه خلع سالح آغاز شدو اميدواريهاي را در ميان مردم پديد آورد مردمي که طي بيشترازيک دهه درحاکميت  
تفنگ هزارا ن قربا ني دادند و کشور خود را نمايشگاه عظيم انواع سالح هاي سبک و سنگين مي ديدند، درين آرزو 

تفنگ را برباالي سرشا ن نديده واين حاکميت ننگين را براي ابد به گورستا ن تاريخ دفن بودند که روزي سايه سياه 
 .نمايند 

چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در روز روشن . دردولت کرزي روز بروز بر تعداد جرم وجنايت افزود ميگردد
غارت آمك , ترورهاي سياسي , مللي اختطاف آارمندان بين ال, آودك ربايي , قاچاق احجار قيمتي , غارت مسلحانه 
زنداني ساختن زنان و رشد فعاليتهاي روز افزون مامورين مخفي , رشد عقايد منفور بنيادگرايي, هاي بازسازي 

رشد توليد و قاچاق مواد مخدر همه وهمه قصه ي است ا زفشارروزافزون تفنگ وتفنگداران غيرمسوول , همسايگان 
 . درکشور

نايی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربايی توسط نيروهای نظامی، پوليس و شعيات استخبارات تعرض خشونت آميز ج
،تخلفات عليه اهالی فضای  ـ تعرض بر مطبوعات و فعاالن سياسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن

 .رعب و ترس در اکثر مناطق افغانستان حکمرواست
طق باالی خانه های مردم از طرف شب يورش برده و اهالی ملکی را تاراج  نيروهای نظامی و پوليس در اکثر منا

آنها به وسايل گوناگون وارد خانه های مردم ميشوند، اعضای فاميل را برای ساعتها گروگان ميگيرند، با . مينمايند
 فاميل نيز تجاوز اسلحه تهديد ميکنند، اشيای گرانبهای شان را دزدی مينمايند و گاهی به زنان، دختران و پسران

ز قضايايی سخن گفته اند  افغانهای که توسط سازمان مورد مصاحبه قرار گرفته اند، در مورد تعداد زيادی ا. ميکنند
که در آن از گرفتاری، لت و کوب، نگهداری مردم برای اخاذی توسط نيروهای نظامی و پوليس و موجوديت 

 .ستزندانهای شخصی ، مطالب فراوانی ثبت گرديده ا
همچنان در گزارش ديده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم شده است که مردم افغانستان در اکثر مواقع 

 . اى محلى و فرماندهان نظامى بيم دارند اظهارداشته اند که آنان بيش از طالبان از رهبران فرقه
 ٢١ى در افغانستان صورت گرفت حدود براساس اين گزارش ، اقدام که براى خلع سالح ده ها هزارنظامى غيردولت 

نيم   هزار سالحدار وجود دارد درحاليکه شمار نيروهاى اردوي  ملى فقط۶٠هزار خلع سالح شدند اما هنوز بيش از
اين  . اين سالحداران ازسران تنظيمي  خويش دستور مىگيرند وبه هدايت دولت عمل نمي نمايند. اين ارقام است

 جنگ ساالران بتوانند قوانين خودشان را درمورد غير نظاميان و مسووالن دولتى به عمل شود تا ارتباطها موجب مى
 . آورند که به ضرر افغان ها است

 ميالدى در افغانستان ، جنگ ساالران توسط رژيم بنيادگراى طالبان بيرون ١٩٩۶ تا ١٩٩٢پس از جنگ داخلى سال 
ند تا رژيم طالبان را سرنگون کنند و درعوض ، پست هاى معتبرى  سال بعد آنان به آمريکا کمک کرد۵رانده شدند و 

در وزارت دفاع ، وزارت امورخارجه و وزارت داخله وامنيت ملي ولوي درستيزي قواي مسلح معاونت کرزي 
 .را بعنوان پاداش در دولت داشته باشند…و

ه تجارت مشغول بودند ؟ مگر داد مگر کرزي اين را نميدا نست که تفنگداران بيش ا زدودهه باالی خون ملت ب
ومعامله های پيدا وپنهان اين اين تشنگا ن قد رت ؛ مردم رنج کشيده مارا به خاک وخون نکشاند؟ مگر همين ها نبودند 
که در بدل ويرانه ساختن کشور ؛ قصر های مجلل در داخل وخارج برای خود واقارب خود اعمار نمودند ؟ مگر 

ان شوراي نظاروحزب اسالمي رابرفرق مردم مظلوم کابل اسالمی وقانونی مي خوا ندند؟ همين ها نبود که راکتبار
مگر همين بنيا د گرايا ن نبود که ميليون هادالر کمک سعودی ، آمريکا ، فرانسه ، جرمني ، پاکستان ، کشورهاي شيخ 
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د رت خويش در خارج را به حساب های شخصی خويش چه د رزمان به اصطالح جهاد وچه د رزمان ق... نشين 
 . واريز نمودند ؟ 

ست وپا محکم چسپيده بود ؛ به هر کنج وکناری که فرار کردند  مگراينها نبود که چوکی رياست جمهوری را چهار د
 . چوکی را با خود بردند ؟ 

خويش را مردم کابل حتی فرصت دفن شهدای . ز کشته ها پشته ها ساخته شد  داروندار مردم کابل به تاراج رفت وا
 . نداشته وعزيزان خود را در خانه های خويش به خاک سپردند ولی اينها خمی بر ابرو نياورد 

 . اکنون اين تاجرا ن خون ودالال ن سيه د ل با ديده درا ئی خا صی خود را نمايندگان مردم جاه ميزنند 
که هرگز شانس ورود به دولت وپارلمان غم انگيز تر اينکه کرزی باالی آرزوهای مردم پاگذاشته وجنگساالرانی را 

را نداشتند ؛ به قدرت وحاکميت شريک ساخته در زد وبند پنهاني وآشکاراز همديگر حمايت نموده وبر گرده مردم 
ک بار دگر  پستهاي بزرگ دولتي ، رتبه هاي بزرگ نظامي ، اما با انفاذ قانون وتشکيل لويه جرگه ي. ند  سوار شد

 .آنان قرارگرفت ست بدهاي سياسي کشوردرخارج پارلمان ونمايندگي 
سازمان آمريکايی نظارت بر حقوق بشر از حامد کرزی، خواست از هيچکدام از جنگساالران و فرماندهان گروه 

سازمان می گويد کرزی بايد با اتکا به حمايت مردمی موجود، اين  .ش استفاده نکند يد های نظامی در کابينه جد
 .ات گذشته به آنها منتسب دانسته می شود را کنار بگذاردافرادی را که جناي

اما  .سازمان نظارت بر حقوق بشر نامه اش را با تبريک به کرزی آغاز می کند که اولين رئيس جمهور منتخب است 
اين سازمان در نامه ياد آوری می کند که او مسئول اداره کشوری است که جنگساالران و فرماندهان محلی هنوز از 

در اين  .خشونت و زور و وحشت آفرينی برای مرعوب کردن بخش عظيمی از جمعيت اين کشور استفاده می کنند
نامه از کرزی خواسته شده که نه تنها از انتساب چنين افرادی در کابينه خود داری کند بلکه برای کاستن از ميزان 

 .قدرت آنها اقداماتی انجام دهد
به توجه ويژه اين سازمان به  .ته سازمان نظارت بر حقوق بشر حمايت می کنندبسياری از مردم از اين خواس 

اين سازمان همچنين می گويد  .بود ، معطوف شده تاراجگران که کابل را به ويرانه ومردم را به ديارنابودي فرستاد
درفتاری نيروهايش در کرزی بايد در مورد حقوق زنان کارهای بسيار بيشتری انجام دهد و بر ارتش امريکا بخاطر ب

 .طی عمليات و رفتار بد با زندانيان فشار بيشتری وارد کند
سند تحقيقاتی کميسيون مستقل حقوق بشر گرچند حاوی نقايص زيادی بود، با آنهم نشان داد که بيش ازنود درصد مردم 

زطرف نهاد بين المللی سند صد وشصت صفحه ای ديگری ا ازجانب ديگر . خواهان محکمه جنايتکاران تفنگداراند 
 . ديدبان حقوق بشرتهيه وبرای حکومت کرزی ارائه شده

ياد آوری گرديده، درآن آمده که کيها جنايات کردند وچه جناياتی را  ن قاتل ووحشي  دراين سند ازجنايات تفنگدارا
ست که جنايات  ا ايقگانش ازطريق مصاحبه های زنده تدوين گرديده وحق سند به گفته تهيه کنند. مرتکب شده اند

 . صورت گرفته درهرات، کابل، مزار، وده ها واليت ديگرگوا آن اند
ست جنايات ساالران  يگر سونوشت ملت را بد درسند ازحامد کرزی خواسته شده تا امتيازدهی را کنارگذاشته؛ بارد

اما برخورد دولت  . ويش اندگان خ شته ای، درند گی به جنايات گذ آزموده شده قربانی نکند، مردم خواهان رسيد
شت سالها هنوز کلمات کفر ،  گذ با يريت مينمايد دراداره که کرزي آنرا مد. درقبال اين سند هم منفي وجانبدارانه بود

 . در رسانه هاودربگومگوها طنين دارد... الحاد ، مرتد ، بي د ين ، بي خدا 
يت قواي بين المللي وجود دا رد، چرا ا زبازپرس وهم صدها پرابلم وجنايت د رزيرريش کرزي ودرساحه حاکم

 وقانون خبري نيست ؟ 
هنوزقاچاق مواد مخد ر، معاد ن ، انبارهاي اسلحه ، چوروچپا ول سرما يه ها ي دولتي وشخصي ، زمامداري تفنگ 

دهنده ، وتفنگ دا ر، ا فراد حزبي وتنظيمي درهيت رهبري دولت ، رشوت ورشوت ستاني ، قتل وجنايت هاي تکا ن 
به پيما نه زيادي به چشم مي خورد ولي با اندوه فراوان با گذ شت ... دزدي واختال س ، خويش خوري وقوم پرستي 

 . هرروزوسعت بي سابقه پيدا نموده وقانون ودولت را زيرسوال برده اند
 جايي پيش رفت که برخي اازيکطرف نگرانيهاى بين المللي از تشديد بحران در افغانستان وافزايش خطر طالبان ، تا 

شته در نتيجه افزايش خشونت طالبان و  ز احتمال بازگشت افغانستان به دوران سياه گذ ز مقامهاى سازمان ملل حتي ا
 .کم توجهي بين المللي به اين کشور تحت تاثير بحران عراق سخن گفتند

عاليم نگران کننده اى در اين "تان با بيان اينکه کميسر عالي امور پناهندگان سازمان ملل در افغانس" فيليپو گراندى  "
 : ، اعالم کرد "کشور مشاهده مي شود

آنتونيو ماريا کوستا مدير اجرايي موسسه  . …ست در جنوب افغانستان خطر و تهديد طالبان و القاعده همچنان باقي ا
 رد که افغانستان بار ديگر به کشور اين احتمال وجود دا: مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل نيز هشدار داده است 

 .ناکام مبدل شود و در اختيار تروريستهاى مواد مخدر قرار گيرد
 و   نشده  آشيده  ميز محاآمه  پاي اند به  شده  مرتكب  آه  بيشماري هاي ها و جنايت  خاطر خيانت  به سرانجام اگر بنيادگرايان

   صورت  آنان  عليه  آاري  هيچ  نشود در واقع  بيرون  شان اند از حلقوم    ذخيره و انباشته ها دالري مخصوصًا ميليون
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 متا سفا  ولي.  بزنند  دست  و تقلب  و ترور و توطئه  هر رذالت  خود به حساب  بي  و قادر خواهند بود با پول  است نگرفته
 . است  ادامه پيداکرده چون گذ شته نه سازش وسازشكاري

   و بهروزي  و بازسازي  آرامي  هرگز روي  افغانستان ، مردم  است  نشده  جراحي  جامعه  از بغل ايي بنيادگر  آه تا زماني
 . ؟  قدرت  غصب  براي  خواهند آرد جز تال ش  چه  اسلحه  و انبارهاي  بيكران  ثروت  با آنهمه  خاينان اين. را نخواهند ديد

 توان در فقر و آ  علل آن را مي.بيرون ازهرحساب وکتاب است ف جرم و جنايت در آابل آنقدر اوج گرفته آه  گرا
لباس  «شود، دزدان يا قاتالن  گيرد گفته مي هر دزدي و يا قتلي آه صورت مي. لوده بودن پوليس به جنايت دانست

  ».پوليس به تن داشته
  

    اشتباهات که منجربه انارشيزم گرديد

  
  
، از همين جهت پيوسته بقاونفع خويش را درايجاد انار شيزم وبرهم خوردگی وضع اجتماعی ديده فنگداران جنگ ساالرت

به  نها فقط وفقط درحنگ وتفنگ مي بينند آ و سود خويش را تالش هاي مذبوهانه مينمايد وضاع نگهداشتن ا بی ثبات درصدد 
دولت پروسه نيروهاي ئتالف و. منظوراغوا وسرکوب مردم، درتمام عرصه ها دست به اقدامات خائنانه و ماجراجويانه ميزنند

، ولي درظاهرارقام هاي ارايه مي گردد که اميد ند که ميليون ها دالررا به بادفنا دادندالح را روي د ست گرفتبنا م جمع آوري س
 .واري هاي کاذبي را به مرد م نويد ميدهد 

 اما کشتن ، بستن ، بردن ، اختطا ف ، زورگويي ، قاچاق وحشت ، بربريت ، جنگ هاي ذات البيني و مرد م آزاري با گذ شت 
 . زوسعت بي سا بقه پيدا مي نما يد هررو

گزارش هايي در دست است که افراد ملبس به يونيفورم پوليس، در اخالل امنيت شهر نقش داشته اند، با اينکه از سوي مقامات 
وضوع به دولتي اعالم شده که اين افراد از چوکات اداره پوليس خارج بوده اند و تنها از يونيفورم استفاده کرده اند، اما اين م

 . قوت خود باقيست که با نبود زير ساخت اقتصادي افزايش بيکاري سبب اخالل در امنيت اجتماعي مي شود
 . اين موضوع سبب پديد آمدن نوعي کانگستريزم شهري گرديده است  

 در آشور   و امنيت  و صلح  از ثبات  نشاني  حضوردارند اما هنوز هيچ  درافغانستان مريكا و متحد ينآ   آه  است  از پنج سال بيش
   ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست  طالبان  از سقوط  نداريم ، زيرا پس سراغ

 .  با زگذاشته شد  ، چور و چپاول  و مذهبي  قومي  اختالفات  زدن ، دامن  زنان  بشر، حقوق  حقوق  در نقض تفنگدارا ن 
    بلند باالي  وادعاهاي  آيساف  حضور نيروهاي  با وصف  آه  است  دنيا آشكار گشته  بر اآثر مردم  ما بلكه  نه تنها بر مردم حال

 : است  مانده  بشر باقي  حقوق  از مراآز فجايع  يكي  عنوان  به  افغانستان ، هنوز هم آرزي
 و خو   خود آشي سابقه  بي ، افزايش    افراد مسلح  توسط  اجباري جاوز، تهد يد و ازدواج بيشمار ت ، حوادث  زنان  عليه  خشونت  ادامه

 در آار   زنان  ناامني ، احساس  دخترانه  مكاتب  نفرستند، سوزاند ن  مكتب  خود را به ها تا د ختران ، تهديد فاميل  زنان د سوزي
 و   جز گدايي اي  چاره  آه هايي  و بيوه  زنان ، افزايش  در راديو و تلويزيون زن   آواز خوانان  ظاهر شدن ، ممنوعيت  از خانه بيرون
   ... فحشا ندارند و  به  آوردن روي

 . هم اآنون دهها هزار ميل سالح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد آه عامل نا امني در آل آشور هستند
 . افتند ، قتل و جنايت چگونه اتفاق مياگر سالح جمع اوري شده باشد، پس اينهمه زورگويي، درگيري

 همين حاال تنظيم هاي حزب گلبدين، جمعيت رباني، شوراي نظار، اتحاد سياف ، وحدت اآبري، 
سرگروپ . آامًال مسلح بوده، واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هر يك دهها ميل سالح در اختيار دارند... حرآت هاي اسالمي و 
 . هان و مسووالن اين تنظيم ها در دولت نيز شرآت داشته ولي سالحكوت هاي خود را حفظ آرده اندها و بعضي از فرماند

جنگساالران قاتل با استخراج ، قاچاق وفروشي سنگهاي قيمتي مانند لعل والجورد بدخشان و زمرد پجشير و ساير احجار کريمه 
 . ادامه ميدهند بيست وپنج سال شد که بي شرمانه وخبيثانه به اين دزدي خويش 
اما از آنجايی که هنوز هم هزاران مشکل از فقر اقتصادی تا . اينها با قاچاق الجورد و زمرد به سرمايه هنگفت دست يافتند 

گرسنگی، تهيدستی، خشکسالی، آوارگی و مهاجرت های درونمرزی و بيرونمرزی موج فزاينده داشته و رنجهای بيکران مردم 
 تاسف مردم مجال آن را به اين زودی نخواهند يافت تا قاچا قبران اموال عامه ومخصوصًا رهزنان و همچنان ادامه دارد، با

از يکطرف با سو استفاده از شرايط جنگ و . چپاولگران آثارقيمتي و معادن کشور را به استنطاق بکشند و از آنها حساب بگيرند
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که در افغانستان هنوز نيز دولت مرکزی و مسلط بر اوضاع دشواری های جاری مملکت و از سوی ديگر با استناد بر اين
سراسری وجود ندارد، آنها باز هم به همان اشتهای سابقه دارايی عامه را مانند گذ شته حيف و ميل نموده و به حسابهای جاری و 

 . پس انداز در بانکهای شرق و غرب افزودند 
اين سرمايه ملي را تا چند قبل درکشورهاي غربي بعهده داشته وبا تعدادي ازمقامات بلند پايه کنوني نمايند گي فروش 

وهنوزکه هنوزاست اينها با فکرآرام به اين وظيفه . استقراردولت کرزي باديده درايي وبي حيايي صاحب کرسي ومقام گرديدند 
 . ننگين يعني دزدي وقاچاق سرمايه ملي ادامه ميدهند 

ها سخن گفت که  رمزار مير غالم محمد غبار و عبدالرحمن محمودی ، از سنگ فروشدکتر رنگين دادفر سپنتا وزيرخارجه د
مطمينا منظور ايشان شورای نظار بود که به هدايت احمد شاه مسعود، معادن لعل ، الجورد و زمرد را به تاراج بردند و 

 . ملی بگوييم نه به آن کسی ما را کشتندهايش گفت ما به عبدالرحمن محمودی و غبار بايد قهرمان  او در ادامه حرف. فروختند
مواد مخد ره مخوف تر از سالح آشتار جمعی در افغانستان توليد انبوه می شود آه در پايان قرن بيست در آمد حاصل همچنان 

 .  ميليارد دالر تخمين زده می شد ٢٠٠ تا ١٠٠از آن بين 
از اين . آند يليارد دالر سرمي زند به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا میالمللی مواد مخدر آه سود ساالنه آن به ده ها م تجارت بين

از درون . ل لوله های نفت و گاز اهميت استراتژيك داردولحاظ آنترول ژئوپوليتيك شبكه های مواد مخدر به همان اندازه آنتر
 درآمد حاصل از آن ارتزاق همين تجارت مرگ و رخوت حكومت های مرتجع مذهبی سر برآوردند و جنبش های اسالمی از

 . آردند
 توليد ترياك را به شدت افزايش داد و شبكه قاچاق مواد مخدر را ٢٠٠١قدرت گرفتن سالحداران بنياد گرا درافغانستان در سال 

 . آشت خشخاش به طور قابل مالحظه ای افزايش پيدا آرد. بازسازی نمود
  سران .  بود٢٠٠٠ بهای هر آيلو ترياك به دالر ده برابر بهای سال ٢٠٠٢ بازارهای ترياك به سرعت احيا شدند ودر آغاز سال

 را مجددًا در   افغانستان  آه  بوده  مشغول  هيروئين ي  بيسابقه  توليد و تجارت  و ناتو به  عسكر امريكايي  هزاران  در زير چشم جهادي
 . اند  قرار داده  هيروئين  توليد آننده  آشورهاي صدر ليست

هفتاد درصد توليد ترياك جهانی و هشتاد درصد مواد ٢٠٠٠زمان رسمی مبارزه با مواد مخدر آمريكا معتقد است آه در سال سا
 . مخدر مشتق از ترياك در اروپا ازطريق افغانستان تامين شده است

 .  و پس از آن آه طالبان آشت خشخاش را ممنوع آرد توليد ترياك نود درصد آاهش يافت٢٠٠٠درسال 
 . به نيروی اصلی سياسی حمايت آننده از توليد و تجارت ترياك خام تبديل شد" تفنگ ساالران " در همين سال 

 و استقرار حكومت کرزي توليد ترياك را به شدت افزايش داد و شبكه قاچاق ٢٠٠١جنگ واشنگتن برعليه افغانستان در سال 
 . مواد مخدر را بازسازی نمودند 

 .ان دردولت موقت آشت خشخاش به طور قابل مالحظه ای افزايش پيدا آردبا نفوذ جنگ ساالر
 . بازارهای ترياك به سرعت احيا شدند و از فردای يازدهم سپتامبر قيمت ترياك در افغانستان سه برابر شد

 .  بود٢٠٠٠ بهای هر آيلو ترياك به دالر ده برابر بهای سال ٢٠٠٢در آغاز سال 
 درصد ٦٧٥ حدود ٢٠٠١ نسبت به توليد آن در سال ٢٠٠٢توليد ترياك در سال  –وسعه ملل متحد براساس ارزيابی صندوق ت
 . افزايش را نشان مي دهد

 در آشور   و امنيت  و صلح  از ثبات  نشاني  حضوردارند اما هنوز هيچ  درافغانستان مريكا و متحد ينآ   آه  است پنج وينم  سال
   ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست  طالبان ط از سقو  نداريم ، زيرا پس سراغ

 نه تنها   حال . با زگذاشته شد  ، چور و چپاول  و مذهبي  قومي  اختالفات  زدن ، دامن  زنان  بشر، حقوق  حقوق  در نقض تفنگدارا ن 
، هنوز   آرزي  بلند باالي  وادعاهاي آمريکايي   حضور نيروهاي  با وصف  آه  است ار گشته دنيا آشك  بر اآثر مردم  ما بلكه بر مردم

  . است  مانده  بشر باقي  حقوق  از مراآز فجايع  يكي  عنوان  به  افغانستان هم
 و خو   خود آشي سابقه  بي زايش، اف    افراد مسلح  توسط  اجباري  بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج ، حوادث  زنان  عليه  خشونت ادامه

 در آار   زنان  ناامني ، احساس  دخترانه  مكاتب  نفرستند، سوزاند ن  مكتب  خود را به ها تا د ختران ، تهديد فاميل  زنان د سوزي
 و   جز گدايي اي  چاره ه آ هايي  و بيوه  زنان ، افزايش  در راديو و تلويزيون  زن  آواز خوانان  ظاهر شدن ، ممنوعيت  از خانه بيرون
  ...  فحشا ندارند  به  آوردن روي

پنج سال اين انتظار موجود بود که درعرصه های تأمين امنيت، بازسازی بيش ازدرحاليکه دراوضاع کنونی ودر طی 
تحقق نيافته باقی د اما اين مامول ها ووقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وساير نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام ميش

مانده وخواست ملت برای ايجاد يک دولت قوی ونيرومند وپاسدار قانون و تأمين کنندهء امنيت وادامه دهندهء بازسازی، تأمين 
 .کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به يأس تلقی ميشود

   .ده استحضور نيروهاي جنگ ساالردرادارات مهم امنيتي وسياسي به اين وضعيت بيشتر دامن ز 
 .تفنگداران با تكيه به نيروي نظامي خويش خواستار هرج ومرج ، چوروچپا ول ، زورگوي وبي قانوني اند

آنچه بيش از همه قابل تأمل وانديشه است اينست که ، نه تنها در ريشه کن کردن سيستم وشيوه های قوماندان ساالری وحاکميت 
ت مستقيم وغيرمستقيم درتقويهء پايه های سياسی وقدرت اقتصادی آنان تفنگ کار موثری صورت نپذيرفته ، بلکه بصور

   .موثريت روا داشته شده است 
مريکا کمک کردند تا طالبان را آ در حقيقت بسياری از فرماندهان و افراد مسلحی که به نيروهای خارجی به سرکردگی 

يکی از ستون های طرح  . رقراری صلح تبديل شده اندسرنگون کند، حاال خود به تهديدی برای تالش های دولت کرزی در ب
 . امريکا برای تثبيت اوضاع در افغانستان، تشکيل اردوي ملی است

 . به عقيده برخی از ناظران، تشکيل نيروهای مسلح امری ا ست ترديد آميز
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ری آنان را پس از طی اين دوره تاکنون چند هزار سرباز آموزش ديده اند و بخاطر فقدان منابع کافی، دولت توانائی بکارگي
 . در نتيجه بسياری از آنها ازاردو فرارمينمايند. ندارد

در حال حاضر افغانستان در شرايط بسيار پيچيده اي قرار دارد و دولتمردان اين آشور به همراه تمامي نيروهاي واقعي و 
 .اند بايد با تمام سعي و آوشش خود حفظ آننددلسوزکشور بايد بدانند آه فرصتي را آه براي بازسازي خود بدست آورده 

 سپتامبر در برابر ١١گرايي اشتباه آرد، از همان آغاز مبارزه اش بعد از  آمريکا در تقويت و پرورش بنياد:مي گويد خليلزاد 
از جانب  .لنگراني براي حضور در منطقه داشت تا نابودي نطفه هاي تروريزم اين آشور بيشتر د. تروريزم جدي عمل نكرد

ديگر امريكا ميتوانست با آمك هاي اقتصادي موثر نه به دزدان در افغانستان ودالالن درپاکستان ، بلكه به افراد مطمئن و پاك 
   .گرايان را در آشور به حداقل برساند براي رشد اقتصادي، زمينه سربازگيري تروريستها و بنياد

 بريتانيا به همراه متودهای پيشرفته جنگی در اختيار بنيادگرايان قرار دادند به سالح هايی آه اياالت متحده و"روزنامه گاردين 
 . برعليه آسانی مورد استفاده قرار گرفت آه آن ها را تهيه ديده بودند" چرخش"فاجعه در غرب ختم شد و براساس پديده 

 در افغانستان ناشی از آمك ي طالبجهادي و با آن آه رسانه های گروهی آمريكا خود اعتراف می آنند آه روی آار آمدن دولت
 .های پنهانی است آه اياالت متحده به گروه های بنيادگرا آرده است

 . است يكي ديگر از اشتباهات آمريكايي ها تاآيد بيش از حد آنان بر روي عمليات هاي جنگي
ه مقدار آمك هاي دولت آمريكا به بخش هاي  ميليارد دالر صرف مخارج نظامي آرده اند در حاليك٩٠ به بيش ازآنها تاآنون  

 ميليارد دالر تجاوز ٧بازسازي، اجتماعي، دولت سازي، و اقتصادي طي پنج سال گذشته، طبق برآورد خود آمريكايي ها از 
ي سودي  و موسسات وابسته به آمريكا حيف و ميل گرديده و   ميليارد دالر نيز توسط خود افراد٧ فيصد از اين ۵٠حداقل  .آندنم

  .براي افغانستان نداشته است
 ميليارد دالر براي مخارج جنگي، احتمال مي تلف ميليارد دالر هزينه بازسازي و٩٠ اين آمار بر عكس مي بود يعني  هرگاه

 .رفت اوضاع امنيتي افغانستان تا اين حد به وخامت نمي گرائيد
 .اآر و آماندوهاي آمريكايي عليه ساآنان واليات افغانستان استاشتباه ديگر آمريكا برخوردهاي تكبر آميز و زور گويانه عس 

آنها هر بزرگ قبيله را مظنون به همكاري با القاعده تصور مي آنند و با اندك بهانه اي، به خانه ها داخل مي شوند، و به تفتيش 
  .و تالشي افراد خانواده از جمله زنان مي پردازند

ذهبي و سنت هاي قبيله اي افغانستان است و تاآنون موجب گرديده است صدها جوان غيرتمند و اين اقدام آنها مغاير اعتقادات م
آزاده ، با مشاهده اين گونه رفتارهاي وقيحانه نظاميان آمريكايي، سالح در دست گرفته و به صفوف جنگجويان طالب و القاعده 

 .پيوسته اند
افغانستان، مانند يك ملت مستعمره رفتار آرده و هر فرد را به همكاري با آامًال روشن است آه آمريكايي ها نسبت به ساآنان  

در مجموع برخوردهاي خشن و تحريك آميز نظاميان آمريكايي با اهالي ، و تعقيب نكردن فراري هاي  .طالبان متهم مي آنند
يك عامل بسيار مهم ديگر ناآامي  . ميالدي، يكي از عوامل اصلي تشديد بحران در آشور ماست٢٠٠١طالب و القاعده در سال 

 هاي توجيه ناپذير خود،  اين دولت با مديريت ضعيف، و ندانم آاري هاي افتضاح آميز دولت آرزي در پنج سال گذشته است
طالبان مشرف به موت را دوباره زنده آرد و جنازه متالشي شده تروريزم را از تابوت بيرون آشيد و جان تازه اي به اين آالبد 

 .د و تباهي دميدفسا
امروز صداي طالب و مال عمر، از حلقوم ناراضيان دولت بلند مي شود، قافله عظيم بيكاران و سرخوردگان جامعه آار ستون  

  .پنجم طالبان را انجام مي دهند
 خوري هاي دواير تستگاه حكومت و رشو فساد د .هر جواني آه از وطن فرار مي آند جبهه طالبان قوي تر مي شود

 . مانند سوهان آهنين، شمشيرهاي زنگ زده طالبان و القاعده را تيز تر مي آند دولتي،
باوجود گذشت بيش از پنج سال از حضور نيروهاي خارجي به رهبري آمريکا در افغانستان ، خشونت به شدت افزايش يافته 

ويژه در مناطق جنوب و شرق افغانستان ، ايجاد افزايش فعاليت نيروهاي طالبان در ماههاي گذشته ، موجي از ناامني به . است 
ان با انتشار گزارشي از عملکرد نيروهاي خارجي در افغانستان تاکيد کرده ، چشم انداز امنيتي .ان.شبکه خبري سي. کرده است 

 . در افغانستان روشن نيست و اميد چنداني براي برقراري ثبات در آينده نزديک در اين کشور وجود ندارد 
در  .ر مردم افغانستان معتقدند ،عملکرد نيروهاي خارجي در مقابله با تروريسم بسيار ضعيف و دور از حد انتظار بوده استاکث

همين راستا فرمانده نيروهاي ناتو در افغانستان نيز در گفتگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس گفته است ، اگر در شش ماه آينده ، 
 .محسوس بهبود نيابد ، گرايش به طالبان درميان مردم افغانستان ، افزايش خواهد يافت اوضاع امنيتي افغانستان به صورت 

واقعيت اين است که گسترش حوزه ماموريت نيروهاي ناتو به سراسر مناطق افغانستان که در هفته گذشته صورت گرفت،  
ي افزايش مي يابد که نيروهاي خارجي تعهد کرده خشونت ها در افغانستان درحال. حکايت از تشديد ناامني ها در افغانستان دارد 

اما با گذشت بيش از پنج سال از حضور قواي خارجي در افغانستان ، نه تنها گروه . بودند امنيت را در اين کشور حاکم کنند 
 . ست هاي طالبان و القاعده در اين کشور سرکوب نشده اند ، بلکه دامنه فعاليت هاي تروريستي نيز افزايش يافته ا

مردم معتقدند که ناتو و . گسترش ناآرامي ها در افغانستان ، موجبات نارضايتي شديد مردم اين کشور را فراهم ساخته است 
مشخصي براي مقابله با تروريسم ندارند و افزايش حضور نيروهاي خارجي در افغانستان ، تنها باعث افزايش طرح آمريکا 

 .ميشودتحرکات نيروهاي طالبان و القاعده 
تغيير شيوه مبارزه . به اعتقاد کارشناسان سياسي ، علت اصلي ناامني ها در افغانستان ، حضور بيگانه ها در اين کشور است 

دشواري هاي زيادي براي نيروهاي ناتو درجهت مقابله با گروه  طالبان با نيروهاي خارجي مانند بمب گذاري و ايجاد کمين ، 
 .د کرده و بر ناکارامدي ناتو افزوده است طالبان در افغانستان ايجا

 . به نظر مي رسد تحقق امنيت در افغانستان در يک روند ملي ميسر خواهد بود 
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تقويت ارتش ملي افغانستان و واگذاري ابتکارعمل امنيتي به دولت کرزي ، يکي از راههاي کاهش ناامني در اين کشور خواهد 
  . قندهار درجنوب بيش از شصت غيرنظامي کشته شدنددر حمله هوايي ناتو به واليت  .بود 

 تهيه شده است، نوشت نيروهای افغانستان آمريکائی واشنگتن پست درگزارشی که براساس شهادت دهها نفر از مردم روزنامه
 . را نيز هدف تيراندازيهای خود قرار می دهند ، غيرنظاميان افغانستان آمريکائی در

هيچ نوع رفتار تحريک کننده و يا  ی دريائی آمريکا دريک مورد بطرف عابران وافراد غيرنظامی کهواحد عمليات ويژه نيروها
 ساله ، يک پسر يک ساله و حداقل دو زن جان ٤که در جريان آن يک دختر  تهديد کننده ای نشان نداده بودند، تيراندازی کردند

 . دادند خود را از دست
اين گونه عمليات . کنند جای بحث وجود ندارد طور مرتب به سوی غيرنظاميان تيراندازی میدراين باره که نظاميان آمريکائی ب

از عملکرد نظاميان آمريکائی گفته است که آمريکائی ها بجای طالبان  ضمن انتقاد آنقدر تکرار شده است که حتی حامد کرزی
نظاميان  يرنظامی حتی در کابل مورد حملهمراسم عروسی ، ساکنان روستاها و شهروندان غ. کشند  مردم عادی را می

غيرنظامی کرده اند و معلوم شده است که افراد بی  آمريکائی قرارگرفته اند و هربار که سربازان آمريکائی اقدام به کشتار مردم
 يافت کردهآمريکائی مدعی شده اند که اطالعات نادرستی از حضور افراد مسلح طالبان در گناه هدف قرارگرفته اند، نظاميان

 . اند
شده و تالش شده است دستور فرماندهان  فاجعه بارتر اين که اين گونه جنايات به افراد معمولی نظامی آمريکائی نسبت داده

 . نظامی کم اهميت جلوه داده شود
ا آنها راست که استراتژی وزارت دفاع آمريکا در اولويت قرارگرفتن جان سربازان خودی است و دراين اين درحالی است

خودسرانه يک نظامی آمريکائی مطرح نيست ،  بنابراين بحث اشتباه ياعمل. ند بهرگونه که صالح می دانند عمل نمايندراختم
اعمال خشونت به قصد مرعوب کردن  و عراق مطرح است که محور اساسی آن افغانستان بلکه خط مشی نظامی آمريکا در

   .انتقاداتی را برانگيخته است  مريکا نيزاين موضوعی است که در داخل آ. مردم است 
رئيس تيم مجلس نمايندگان امريکا که نيروهای عمليات ويژه را  چنانکه گزارش واشنگتن پست اشاره می کند که آدام اسميت

امل گفته است ، اين گزارش ها ش افغانستان گزارش تيراندازی نظاميان آمريکائی به غيرنظاميان در نظارت می کند، درباره
ای دراين گزارش ها وجود  بيش از مدارک کافی درباره اشتباهات نيروهای دريائی هستند و اطالعات بسيار آزاردهنده چيزی

 . دارد که بايد درباره آنها تحقيقاتی شود
يکا توجهی ، فرماندهان نظامی آمر افغانستان انتشار گزارش های افشاگرانه از کشتار مردم غيرنظامی در بااين حال و به رغم

 را ناديده می گيرند و کوچکترين افغانستان اين گونه گزارش ها ندارند و در جريان عمليات جستجو اساسی ترين حقوق مردم به
افزايش حمايت از طالبان  براين باورند که يکی از داليل افغانستان کارشناسان مسائل. اعتراضی را با گلوله پاسخ می دهند

اجبار به طالبان پناه می  است که از سر افغانستان بی گناه مال خشونت نظاميان آمريکائی عليه مردمکشتار غيرنظاميان و اع
  . برند

 

  نفع  آشورهاى ذى
 

   
  

زى سرآغاز ، حكومت داکترنجيب سقوط آرد و مقاومت اسالمى به پيروزى رسيد اما اين پيرو١٩٩٢در بهار 
و بحران اين آشور، در اين مرحله، نه تنها . اى گرديد از آن پس بحران افغانستان وارد مرحله تازه. ها بود دشوارى

المللى گذاشت زيرا بحران  بين المللى به خود گرفت و تاثير قابل توجهى بر محيطى بين اى، بلكه حالت حالت منطقه
  . منحصر به فردى عمل آردهاى افغانستان در اين دوران، با ويژگى

از قبيل فروپاشى شوروى، خاتمه جنگ سرد، پيدايش نظام چندقطبى، ارتقاى نقش سازمان ملل در تحوالت جهانى، 
تر شدن سازمان آنفرانس  اى و فعال گرايى منطقه هاى جديد در آسياى مرآزى و قفقاز، افزايش هم ظهور دولت

المللى را  ن، ازبكستان و تاجيكستان در آسياى مرآزى، نه تنها نظام بينهاى جديد ترآمنستا تشكيل دولت. اسالمى
 جغرافيايى اطراف افغانستان را نيز دچار تحول ساخت زيرا افغانستان پيش از -سياسى  دگرگون آرد، بلكه موقعيت
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استقالل رسيده ، اما پس از فروپاشى شوروى، با سه آشور تازه به )شوروى(اين از شمال با يك آشور هم مرز بود 
 .اى دارد  جغرافيايى در ارزيابى بحران موجود، جايگاه ويژه-اين تحول سياسى . هم جوار گرديد
اى را آه براى تامين اهداف خود، آمابيش در نقاط بحرانى وارد  هاى منطقه ها، نقش پيمانها و اتحاديه  در آنار اين

المللى،  الملل است آه در نظام نوين بين ييد آارشناسان روابط بيناين نكته مورد تا. شوند، نبايد ناديده گرفت عمل مى
احزاب، ; هاى چند مليتى هستند المللى و شرآت هاى بين ها آشورها، سازمان بازيگران متعددى وجود دارند آه عمده آن

يگران هاى اطالعاتى ديگر باز هاى شاخص جهانى، شوراهاى فرهنگى مذهبى و سازمان هاى جمعى، چهره رسانه
المللى  بنابراين، بازيگران بين. المللى هستند آه هر يك بنابر ماهيت و عملكرد خود، در تحوالت جهانى مؤثرند بين
  : توان چنين برشمرد نقش در بحران افغانستان را مى ذى

  ; ايران، پاآستان، تاجيكستان،ترآمنستان، ازبكستان و چين: اى آشورهاى منطقه -
  ;امريكا، روسيه، عربستان، ترآيه، آلمان و جاپان: اى آشورهاى فرامنطقه -
  ;  سازمان ملل و سازمان آنفرانس اسالمى-
  . مانند شرآت نفتى دلتااويل، يونيكال و برايدس; هاى چندمليتى  شرآت-

. دآنن اهداف خاصى را دنبال مى بازيگران مزبور به نحوى در گسترش و تداوم بحران در افغانستان مؤثرند و هر يك
اى آه  هاى برجسته از ويژگى. اى بخشيده است سياسى جغرافيايى افغانستان اهميت ويژه رقابت و نزاع آنان به وضعيت

توان به دو ويژگى عمده اشاره  دهد مى  جغرافيايى افغانستان را مورد تاآيد قرار مى-سياسى  در اين مرحله، وضعيت
کترنجيب اهللا ، دو نگرش عمده در مورد حكومت آينده افغانستان، در حكومت دا باسقوط :  امنيتى-ويژگى سياسى : آرد

اسالمى و حامى  حكومتى اى از آشورها طرفدار روى آار آمدن دسته:بين آشورهاى ذى نقش در بحران وجود داشت
 . ها در اين آشور بود ند منافع آن

درعمل،موجب گسترش بحران و رقابت  آننده دارند آه در درون آشور نيز هر يك از اين آشورها نيروى حمايت
دانند آه اسالم يك  اينان با شناختى آه از مردم افغانستان دارند، به خوبى مى. اند المللى گرديده اى و بين منطقه روزافزون

آنند به گفته خودشان، از  رو، تالش مى از اين. رود عنصر محورى و بنيادى در نظام سياسى آينده آشور به شمار مى
امريكا، روسيه و آشورهاى تازه به استقالل رسيده آسياى مرآزى در .  بنيادگرايى اسالمى جلوگيرى نمايندگسترش

 . اين دسته قرار دارند
هاى آسياى مرآزى از مناطق حساس  افغانستان دروازه تجارت با آسياى مرآزى است و جمهورى: ويژگى اقتصادى

ترين منابع انرژى جهان را  سان، اين منطقه پس از خليج فارس بزرگزيرا به اعتقاد آارشنا; رود جهان به شمار مى
هاى موجود به جهان صنعتى  آنچه اآنون مورد توجه است، نحوه رسانيدن انرژى. در خود جاى داده است

 ميليارد متر مكعب ذخاير گاز طبيعى در بين ذخاير گاز طبيعى جهان، موقعيت ١٣٠٠٠ترآمنستان با داشتن .است
 درصد آن را صادر ٩٠آند آه قريب   ميليون متر مكعب گاز استخراج مى٩٠ تا ٨٠ا دارد وساليانه قريب چهارم ر

به بحران  ترآمنستان براى صدور اين مقدار گاز خود به افغانستان چشم دوخته است و طبيعى است نسبت . نمايد مى
  .آنونى افغانستان حساس باشد

  امريكا 
آننده در قدرت ملى آشورها در قرن آينده خواهد بود، امريكا و  قتصاد يكى از عوامل تعيينبا توجه به اين واقعيت آه ا

ديگر آشورهاى صنعتى بيش از پيش سعى دارند تسلط خودشان را بر دو حوزه مهم منابع و ذخاير انرژى جهان در 
. يابد ين منطقه حساس دستفارس توسعه دهند، به ويژه امريكا آه تالش دارد تا به ا حاشيه درياى خزر و خليج

اهداف . خارجى امريكا دارند افغانستان و ايران به عنوان آشورهاى نزديك به اين منطقه، جايگاه خاصى در سياست
  :عمده امريكا براى اين منظور عبارت است از

  ; جلوگيرى از روى آار آمدن حكومت اسالمى در افغانستان -
  چين و نزديكى به مرزهاى امنيتى روسيه -
  ; دسترسى به ذخاير و منابع اقتصادى آسياى مرآزى -
  . نزديكى به مرزهاى امنيتى ايران -

 تدارآاتى خود را از طريق پاآستان به مجاهدين افغانى به اميد چنين -هاى نظامى  امريكا در دوران مقاومت، آمك
زش خود را از اين نظر نزد امريكاييان از هر چند مدت بعداز فروپاشى شوروى، افغانستان ار. داد روزهايى ارائه مى

  .  جغرافيايى را دارا است-سياسى   سياسى موقعيت-دست داده، اما از لحاظ اقتصادى 
  روسيه 

تفاوت بماند اهداف  تواند در برابر بحران آنونى آن بى روسيه آشورى است آه با افغانستان آامال آشنايى دارد و نمى
  : عمده روسيه عبارت است از

  ;جلوگيرى از نفوذ بنيادگرايى اسالمى -١
  ; هاى غرب و امريكا به سوى مرزهاى امنيتى روسيه و آسياى مرآزى روى مقابله با پيش -٢
  ;احياى نفوذ در مناطق پيرامونى روسيه -٣
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  ;اى مريكا در معادالت منطقهآمقابله با وحدت عمل  -۴
  . صادى روسيه و منطقهممانعت از تسلط ديگران بر ذخاير و منابع اقت -۵

 . پذيرند هاى روسيه در قبال بحران افغانستان تاثير مى گيرى آشورهاى آسياى مرآزى، عمدتا از موضع
 . رود ، موارد ديگر جزو اهداف آشورهاى آسياى مرآزى نيز به شمار مى٣به جز بند 

  پاآستان 
سعى دارد بار ديگر با مطرح شدن آن به عنوان آشورى آه ; پاآستان از آشورهاى ذى نفع در بحران افغانستان است

تالش پاآستان در اين مرحله در بعد . هاى جغرافيايى افغانستان را به دست آورد راه تجارى، نبض سياست شاه
در زمينه واردات، هدف پاآستان اين است آه : اقتصادى در دو سطح واردات و صادرات قابل تجزيه و تحليل است

هاى آسياى مرآزى، به ويژه ترآمنستان، زمينه صدور گاز و  زهاى نفت و گاز خود از جمهورىعالوه بر تامين نيا
بردارى  راه تجارى از منافع آن بهره نفت اين منابع را از مسير افغانستان به جهان فراهم سازد و خود به عنوان يك شاه

ق و آمك به صادرات ديگر آشورها به در زمينه صادرات هم صدور آاالهاى صادراتى پاآستان به اين مناط. آند
بردارى از منافع آن، هدف  ها از طريق افغانستان و بهره آسياى مرآزى از طريق درياى عمان و حمل و نقل آن

 . پاآستان است
; يابى به اهداف خود در زمينه واردات و صادرات موقعيت راهبردى افغانستان بديلى ندارد براى پاآستان در دست

بردارى است آه دو مسير از خاك  تجارى درياى عمان به آسياى مرآزى فقط از سه طريق قابل بهرهزيرا مسير 
  : گذرد افغانستان مى

  ;راه سالنگ آسياى مرآزى مسير درياى عمان آراچى پيشاور آابل بزرگ -١
  ;مسير درياى عمان آويته قندهار هرات آسياى مرآزى -٢
  . ورم چين آسياى مرآزىراه قره ق مسير درياى عمان بزرگ -٣

رسى به آسياى  از دو طريق باقيمانده، بهترين راه دست. راه سوم به دليل آوهستانى بودن مقرون به صرفه نيست
ها درصدد اجراى اين طرح هستند تا امكان اجراى آن را پيدا  پاآستانى. راه سالنگ است ميانه، استفاده از مسير بزرگ

، آشورهاى عمان، ايران و ٢٠١٥هاى توسعه تا سال  ز مورد نياز خود و اجراى برنامهپاآستان براى تامين گا. آنند
 . ترآمنستان را مورد توجه قرار داده است

راه تجارى پاآستان از طريق افغانستان به آسياى مرآزى، قريب : گويد خالد محمود، سفير پاآستان در تهران، مى
البته ارتباط مزبور فرع . تر است گذرد، آوتاه سياى مرآزى مىاى آه از ايران به آ هزار آيلومتر از جاده

هاى ممكن واردات و صادرات و برقرارى روابط اقتصادى جهان با آسياى  راه. ثبات در افغانستان است بربرقرارى 
  :مرآزى عبارت است از

عدم اطمينان، موجب ها به ثبات اوضاع اين آشور در درازمدت اطمينان ندارند و اين  غربى: مسير روسيه -
  . اعتبارى اين مسير گرديده است بى
  . به ايران، اين مسير نيز چندان مورد نظر نيست ها و امريكا نسبت به دليل حساسيت غربى:  مسير ايران-
البته اين راه نيز فرع بر برقرارى ثبات در . تر براى اين منظور است تر و بااطمينان راهى آوتاه:  مسير افغانستان-
راه بزرگ جهانى تبديل خواهند  در صورت فعال شدن اين راه دو آشور افغانستان و پاآستان به شاه. فغانستان استا

  . شد
  : بنابراين، اهداف عمده پاآستان عبارت است از

  ;  تقويت عميق راهبردى اين آشور در برابر هند-١
  ;  ايجاد حكومت طرفدار خود، در افغانستان-٢
  ;به اين مناطق و ادعاى تاريخى افغانستان نسبت»  پشتونستان«و معضل »  اتشؤون« حل مساله -٣
  ;  مطرح شدن افغانستان به عنوان دروازه تجارت با آسياى مرآزى-٤
 . اى  تامين مواد هسته-٥

و »  هرات«و » شيندند«بين » ميرداود«نشين در جنوب غربى افغانستان در آوه  وجود معدن اورانيوم در مناطق بلوچ
اقتصادى خود، به  امنيتى داليل به پاآستان. بسيارى دارد اى پاآستان اهميت هاى هسته ، براى برنامهدر منطقه قندهار

برايند اين حضور، در ظهور گروه طالبان، قابل تبيين و . صورت فعال در بحران آنونى افغانستان حضور دارد
 . بررسى است

آفرين  بحرا ن هاى آنان براى حصول تفاهم، بر اثر دخالت زى مجاهدين، تالشپس از پيرو: طرح طالبان در افغانستان 
نقش در بحران افغانستان از اتحاد مجاهدين  خارجيان و سرآشى عوامل داخلى آنان به آاميابى نرسيد و آشورهاى ذى

 . به هر قيمتى جلوگيرى آردند
گيرى از عواطف دينى و  زده آشور، با بهره ندر اين هنگام، طرحى ديگر طراحى شد آه با ورود در عرصه بحرا

سر بر آشيد و »  آفايت مجاهدين بى امنيت و عدالت در برابر دولت«همان معيارهاى دوران جهاد، به ويژه شعار 
 . زدايى آنند وارد معرآه شدند تا بحران»  طالبان«
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ى عملكرد گروه طالبان و حاميان نقد و بررس. اما طرح تحميلى طالبان، آشور را تبديل به آانون بحران آرد
: شود اى گذرا مى گيرى اين طرح استعمارى اشاره جا تنها به نحوه شكل مرزى آنان بحث مفصلى است، در اين برون

با مشارآت پاآستان، )  در تلويزيون انگليس١٩٩٦از جمله در (طرح طالبان در اصل، با توجه به اظهار خانم بوتو 
شناسد و چندبار طعم شكست در  انگليس، آه اين منطقه را خوب مى. تان به اجرا درآمدانگلستان، امريكا و عربس

آه به عنوان آشورى طرفدار طالبان معرفى شود، اجتناب  افغانستان را چشيده، همواره در پنهان عمل آرده و از اين
هاى سه آشور امريكا،  فكرى را حاصل هم»  طالبان«رو، آنچه در ظاهر مطرح است، طرح  از اين. ورزيده است

 . دانند عربستان و پاآستان مى
اين مجموعه نظامى . است) داخله ،ارتش، و وزارت ISIدستگاه امنيتى (سه دستگاه پاآستانى »  طالبان«مجرى طرح 

پرورده   امنيتى پاآستان دستوشبکه هاي آه نخبگان ارتش نخست آن: رح باشدتوانست مجرى اين ط از دو لحاظ، مى
ها و آداب  آه نيروهاى اردو زبان پاآستان با ويژگى ديگر آن. اند باشند و تحت تاثير و نفوذ امريكا رشد آرده س مىانگلي

 . اند هاى جهادى آشنايى نزديك پيدا آرده اقوام و گروه
 اما در واقع، اى تك بعدى دارد، به ظاهر، جلوه»  طالبان«طرح . رو، قادرند در بحران افغانستان ايفاى نقش آنند از اين
اى و فرامنطقه اى  هاى منطقه جلوه ظاهرى طالبان حاآى از آن است آه قدرت. اى است چند بعدى و گسترده نقشه
اما در واقع، راهبرد . اند بر سر به وجود آوردن حكومت آنان در افغانستان به توافق رسيده»  طالبان«نقش در طرح  ذى

تامين زمينه استمرار حضور امريكا در آسياى :  از جمله،يده شده استموجود براى تحقق اهداف ديگرى تدارك د
مرآزى و جنوب آسيا، مهار ايران از طريق نزديك شدن به مرزهاى امنيتى اين آشور، احداث خط لوله انتقال گاز 

ننده براى آ آسياى مرآزى از مسير افغانستان، آاهش نفوذ روسيه، ايجاد ناآرامى در چين و نيز ايجاد فضاى نگران
 . ايران

زيرا استقرار ; براى تامين اهداف سوق الجيشى امريكا و پاآستان در منطقه راهبردى است»  طالبان«در واقع، طرح 
. نفع در مساله افغانستان است حكومتى فراگير با قاعده وسيع و قدرتمند، مطمئنا مانع تحقق نيات شوم آشورهاى ذى

گونه آه ديگر  همان; ارزد آور آن، مى هاى سرسام براى امريكا و پاآستان با هزينه»  طالبان«روى، آزمايش طرح  بدين
ها و راهبردهاى ناقص و حمايت از آن، شانس خود را  آشورهاى تاثيرگذار در بحران آنونى افغانستان، با ارائه طرح

 . گذارند در اين بحران آباد، در معرض آزمايش مى
  ايران 

 ٦٠٠مرز بودن درحدود  يل متعدد از جمله، اشتراك در ابعاد فرهنگى، زبانى مذهبى و همايران و افغانستان به دال
تر از همه، جمهورى اسالمى ايران با  مهم. اند ناپذيرى پيدا آرده آوه سرنوشت جدايى آيلومتر از دهانه ذوالفقار تا سياه

عينى اهداف مزبور است، در حد توان، توجه به شعارهای اسالمى آه مطرح آرده و ناگزير از حرآت در پى تحقق 
صدور انقالب، نشر و . تفاوت بماند تواند در قبال بحران آنونى افغانستان بى در مقياس شرايط زمان و مكان نمى

آنچه جمهورى اسالمى ايران . افزايد با نظم نوين امريكايى، بر حساسيت موضوع مى گسترش انديشه اسالم و مخالفت
  : ترين اهداف خود قلمداد آرده، عبارت است از  و جزو مهمبر آن تاآيد ورزيده

  ; دفاع از مردم مسلمان افغانستان در برابر بيگانگان -
  ;  تاآيد بر استقرار حكومت مقتدر و فراگير اسالمى و طرفدار يا داراى روابط دوستانه با ايران در افغانستان-
  ; اى  مقابله با امريكا و ايادى آن در معادالت منطقه-
  ; جلوگيرى از نزديكى امريكا به مرزهاى امنيتى ايران-
  .  دفاع از افغانستان مستقل و متحد-

ساله امريكا و ايران و تيرگى روابط دو آشور و مخالفت ايران با نظم نوين امريكايى، امريكا را   خصومت چندين
ها، منزوى آردن در سطح  ز جمله اين شيوها. هاى بازدارنده بر ضد ايران استفاده آند برآن داشته تا از شيوه

المللى، ايجاد تنش در روابط ايران و همسايگانش و يا تجديد بحران امنيتى موجود در آنار مرزهاى ايران را  بين
هاى ماهوى، وجه اشتراآشان اعمال فشار بر ايران براى  بحران افغانستان و عراق، به رغم تفاوت. توان برشمرد مى

 . المللى است اى و بين  و تغيير در رفتار منطقهايجاد انعطاف
هاى موجود در مرزهاى امنيتى ايران موجب آاهش توان و انرژى اين آشور  امريكا بر اين نظر است آه تداوم بحران

با  گردد و در نهايت، ايران از توان آافى براى مخالفت زيرا در برابر آثار و نتايج منفى بحران صرف مى; گردد مى
 . ماند يكا در روند با صلح خاورميانه بازمىامر

در . امريكا پيدا نكند هاى در واقع، طرح امريكا ايجاد گرفتارى براى ايران است تا فراغتى براى معارضه با طرح
رسد  به نظر مى. نفع باشد هاى موجود ذى ت آه ايران خواسته يا ناخواسته در بحرانچنين اوضاع و احوالى، طبيعى اس

چنانچه پاآستان در طرح ; ترى داشته باشد تر در بحران افغانستان وارد شود، توفيق بيش اگر ايران به صورتى فعال
 .آند تر خود را در اين بحران تجربه مى نقش بيش»  طالبان«

   ترآمنستان
  . است افغانستان شرقى شمال وهمسايه از آشورهاى تازه به استقالل رسيدهترآمنستان 
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  :اهداف عمده ترآمنستان در بحران افغانستان عبارتند از
هاى صدور نفت و گاز از طريق افغانستان به بازارهاى منطقه و  تالش براى فراهم ساختن زمينه: هدف اقتصادى. ١

چنانچه قبال متذآر شديم، .  غنى است و موقعيت چهارم جهانى را داردترآمنستان از لحاظ گاز طبيعى،. جهانى
هاى ياشالد و آمبير در مرزهاى مشترك  اآنون با تاسيس دو شرآت محلى به نام بريداس جاپانى، آه هم شرآت

نفت و هايى نيز نايل آمده، تالش دارد تا  افغانستان و ايران مشغول آشف و استحصال نفت و گاز است و به موفقيت
هاى پاآستان در درياى عمان، به بازارهاى منطقه و جهان  گاز ترآمنستان را از طريق افغانستان با استفاده از پايانه

  . عرضه نمايد
حكومت ترآمنستان، . اند خواهان استقرار حكومت اسالمى هاى جهادى گروه: جلوگيرى از نفوذ بنيادگرايى اسالمى. ٢

خواهى را خطر جدى و معارض با منافع  رار حكومت اسالمى در افغانستان و نفوذ اسالمآه يك رژيم الئيك است، استق
بنابراين، رهبران آشور مزبور طرفدار تشكيل دولت مقتدر غيرمذهبى در افغانستان . داند مردان ترآمنستان مى دولت

ال بحران افغانستان، اظهار آنند، اگرچه به ظاهر، در قب هستند و چنين حكومتى را به مصالح آشور خود تلقى مى
 . آنند طرفى مى بى

   ازبكستان
با اين ) جيحون(» آمودريا«يكى ديگر از همسايگان شمالى افغانستان، ازبكستان است آه در بخش عمده رودخانه 

آنندگان گاز صادراتى  ترين دريافت اتحاد شوروى، ازبكستان يكى از عمده دوران درطول. آشور مرز مشترك دارد
جوار با ازبكستان قرار  تر در مناطق هم منابع گاز طبيعى شناخته شده در افغانستان بيش. رفت نستان به شمار مىافغا
روند و ازبكستان به  ترين مراآز توليد و استخراج گاز طبيعى به شمار مى مزار شريف، سرپل و شيرغان، مهم. دارد

 .  استترين راه براى صدور گاز طبيعى دليل نزديكى، آم هزينه
، ١٩٦٧اى در   يك ذخيره عظيم گاز طبيعى در شبرغان آشف وصادرات آن با احداث خط لوله١٩٦٠در اواخر دهه 

 ميليارد ٣ تا ٢، ساالنه بين )١٣٧٠(از آن زمان تا سقوط دولت داکترنجيب . از طريق جمهورى ازبكستان آغاز شد
 . شد ر مى درصد آن به شوروى صاد٩٥متر مكعب گاز طبيعى استخراج و 

هاى جوزجان و فارياب فراهم گرديد و امكان  ، زمينه براى استخراج ديگر معادن گاز در استان١٩٨٨در سال 
مزار .  نيز در نزديكى مرز ازبكستان قرار داردواليتاين دو .  ميليارد متر مكعب رسيد٣استخراج گاز طبيعى به 

راه سالنگ به  بزرگ. شود هاى برق محسوب مى يروگاهسوخت اصلى ن آه است سنگ توليدزغال  شريف مراآزعمده
نشين در شمال افغا نستان تا ازبكستان ادامه  ترين راه ارتباطى افغانستان با جهان خارج از مناطق ازبك عنوان مهم

  :اهداف عمده ازبكستان در افغانستان عبارت است از. دارد
   
  ; مال افغانستانش رسى مجدد به منابع گاز و نفت دست: هدف اقتصادى. ١
  ; مقابله با بنيادگرايى: هدف امنيتى. ٢
  . دفاع از حقوق اقليت ازبك در نظام سياسى افغانستان: هدف سياسى. ٣
 

  تاجيكستان 
هاى پامير عمده مرزهاى  آوه.  آيلومتر مرز مشترك دارند١٢٠٦دو آشور . تاجيكستان همسايه شمالى افغانستان است

گيرد،  هاى پامير سرچشمه مى ترين رود منطقه است، از جنوب آوه  آمودريا، آه پر آب.دهند دو آشور را تشكيل مى
 . آند پس از عبور از جنوب تاجيكستان به عنوان مرز دو آشور امتداد پيدا مى

 ملى بسيارى برخوردارند و از اين نظر سرنوشت تقريبا -اين دو آشور از مناسبات قابل توجه و مشترآات مذهبى 
گرايى و يا به تعبير خودشان،  ترين مساله براى حكومت تاجيكستان، جلوگيرى از صدور اسالم مهم. ارندمشابهى د

  . هاى افغانستان نيز براى اين آشور حايز اهميت است دفاع از حقوق تاجيك. بنيادگرايى اسالمى است
 

  تشکيل جبهه ملي 
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    .   جبهه ملي افغانستان رسمًا اعالن موجوديت آرد
 سالون تدوير آنفرانس هاي هوتل انترآانتيننتال شاهد اعالن موجوديت جبهه ملي ل،روز سه شنبه چهاردهم حم

ها رسمًا موجوديت خود  افغانستان بود، آه در حضور جمعي از شايقين اين جبهه و حضور روزنامه نگاران ورسانه
س جمهور پيشين و عضو الدين رباني رهبر جمعيت اسالمي، رئي رهبري دوره اي اين جبهه را برهان. را اعالن نمود

  .دارد مجلس نمايندگان بعهده
 :اعضاي عمده اين جبهه چنين اعالن گرديد

 رباني برهان الدين
 مصطفي ظاهر

 احمدضيا مسعود معاون اول رياست جمهوري
 محمدقسيم فهيم مشاور رئيس جمهور مارشال 

 آب محمد اسماعيل خان وزير انرژي و
 مانداني اعلي قواي مسلحجنرال عبدالرشيد دوستم معاون سرقو 

 محمد يونس قانوني رئيس شوراي ملي
 قندهار جنرال نورالحق علومي عضو مجلس نمايندگان از 

  رهبر حزب اقتدار ملي و عضو مجلس نمايندگان مصطفي آاظمي،
 باميان محمد اآبري، رهبر حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان و عضو مجلس نمايندگان از

 جلس نمايندگان از فراهنعيم فراهي، عضو م
 زوي وزير داخله پيشين و عضو مجلس نمايندگان از پكتيا سيدمحمد گالب

 مجلس نمايندگان از بغالن سيدمنصور نادري عضو
 قاضي محمدامين وقاد از ننگرهار 

 سرمچار، عضو مجلس نمايندگان از نيمروز
  .ن جبهه شموليت دارندوجمعي ديگر در اي نمايندگان از آندز  فضل آريم ايماق عضو مجلس

 :اهداف اين جبهه بيان گرديد آه عمده ترين اين اهداف قرار آتي مي باشد در اعالن موجوديت،
  .انتخابي شدن والي ها  )رياستي به صدارتي(نظام  تغيير 
 )ارتش وپوليس(با نيروهاي داخلي ) قواي ناتو ومتحدين آن(فعاليت نيروهاي خارجي  تالش براي هماهنگ سازي 

  ."قانونمندشدن حضورقواي خارجي درافغانستان است"باشد،آه به تعبيري خواهان  مي
سبسايدي ها تامين سيستم  به وضع اقتصاد، جبهه خواهان عرضه خدمات اجتماعي، مانند ايجاد بيمه ها، تاديه راجع 

در جنب اين ."ارآيتاز نحوه پذيرش اقتصاد م انتقادي است"آوپوني وغيره خدمات اجتماعي است، آه به نحوي 
جبهه ملي خواهان تدوير : خواست هاي جبهه ملي افغانستان مي باشد اهداف، دو موضوع مهم ديگر نيز شامل

مشارآت  جبهه از وضعيت فعلي راضي نبوده و خواهان. المللي، پيرامون اوضاع افغانستان مي باشد آنفرانس بين
  .ي باشدبين المللي در ايجاد راه حل قضاياي افغانستان م

آه قانون  منشور مصالحه ملي مجلس نمايندگان، جبهه ملي اظهار آمادگي دارد؛ تا با گروهاي مسلح به ادامه تصويب 
چراغ سبزي است به طالبان و نيروهاي  اين. "اساسي افغانستان را مي پذيرند، مذاآره نموده و آماده تفاهم مي باشند

 ."گلبدين حكمتيار
هاي خود  بعداز يك مرحله انتظار و تالش مستمر سرانجام اين تشكل فعاليت: س جبهه ملي گفتالدين رباني ريي برهان

وي تشكيل اين تشكل را با ترآيب آنوني آن به عنوان گامي جديد و تجربه نو در حيات ملي و  . را آغاز آرده است
  . سياسي آشور ياد آرد

اي از  روزي در مقابل هم قرار داشتند براي بسياري و عدههايي آه  گرچه آار مشترك ميان افراد و جناح: وي گفت
تجربه نشان داد زماني آه بحران سنگين امنيتي ، اجتماعي و : وي اظهار داشت . آور است ها تعجب منسوبين اين گروه

ها بر  احها و جن رباني تصريح آرد آه گروه . پذير نيست شود عبور از آن به تنهايي امكان سياسي دامنگير آشورها مي
وي  . حسب ضرورت اختالفات خود را به آنار نهادند و در چارچوب وفاق ملي با يكديگر همكاري خواهند آرد

آنيم بطوريكه  پس از سقوط حكومت طالبان و حضور جامعه جهاني هنوز هم بر بستر بحران حرآت مي: يادآور شد
 . امنيت و ثبات سياسي تكميل نشده است

اعتمادي هنوز خاتمه نيافته و وضع اقتصادي و اجتماعي مردم خوب نشده و آتش   بحران بي:رييس جبهه ملي گفت 
افراد بدخواه در : وي بدون ذآر نام فرد و يا گروه خاص تاآيد آرد  . درحال زبانه آشيدن است نفاق قومي و جناحي

 . زنند بيرون از مرزهاي افغانستان بر اين آتش نفاق دامن مي
عف دولت در حل بحران و ظهور مافياي فساد به اعتراف برخي مسئوالن عالي رتبه دولتي، تهديد وي اضافه آرد ض 

در چنين اوضاعي جمعي از : اين نماينده مجلس شوراي ملي افغانستان افزود. جدي امنيتي را متوجه آشور آرده است
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 تشكيل جبهه ملي، همكاري هاي برون و درون مجلس نخواستند ناظر و شاهد وقوع بحران باشند و با شخصيت
  . اند مشترآي را در آشور پي ريزي آرده

رباني  . ثبات آردن دولت هم نيست جبهه ملي براي دشمني با آسي ايجاد نشده و هدف تضعيف و بي: وي اعالم آرد
و در هاي اسالمي دولت  در چارچوب انجام وظايف ديني مسووليت بزرگي را شروع آرديم و از برنامه: تصريح آرد

وي خط مشي جبهه ملي افغانستان را پيروي از احكام ديني،  . جهت اصالح سيستم فساد در آشور تالش خواهد شد
ملي، حمايت از حاآميت قانون ، اجراي اصالحات ، آمك به توسعه نهادهاي مدني ، انتخابي بودن واليان،  رعايت سنن

 . ذآر آرد مبارزه با تروريسم و همكاري با جامعه جهاني
رباني از ديگر اهداف اين تشكل را تالش در جهت رعايت حقوق بشر ، مبارزه جدي براي نابودي مواد مخدر و  

جهاني تاآنون برنامه جامعي رابراي رفع مشكالت  نه تنها دولت بلكه جامعه: تجارت آن اعالم آرد و گفت
داريم و چشم براه هستيم تا ديگر شاهد   برميسوي افق روشن گام به: وي در ادامه گفت . اند تهيه نكرده آشاورزان
رباني قشرهاي مختلف مردم را به اتحاد و يكپارچگي دعوت  . گناه نباشيم رحمانه زنان، جوانان و افراد بي آشتار بي

وي اضافه آرد، زمان آن فرارسيده تا بجاي  . به دور از غوغاي جنگ براي تامين امنيت همكاري آنيم: آرد و گفت
 .داي تفنگ و گلوله باهم گفت وگو آنيمشنيدن ص

 اهداف جبهه ملی
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

افغانستان کشوری است مستقل، آزاد، واحد وغير قابل تجزيه، با تاريخ کهن پر فراز و نشيب و مشحون از مبارزات 
 بزرگ و درخشان تاريخی، مبارزه استقالل طلبانه و آزادی خواهانه؛ اما با کمال تأسف مردم ما با وجود داشتن افتخارات

و مقاومت در برابر تجاوز خارجی و استبداد داخلی، تا هنوز در راستای ايجاد نظام سياسی با ثبات و مردمی دچار 
از پهلوی ديگر مردم اين سرزمين تا کنون در ميان فقر، بی سوادی، بيکاری و وابستگی ها دست و پا . مشکل می باشند

ل های پسين در سطح جهانی و حصول تفاهم جامعهء جهانی دربارهء بازنگری مسألهء افغانستان و تحوالت سا. می زنند
 سپتامبر، منجر به توافقات بن گرديد که پنج سال پيش از امروز ١١پديد آمدن زمينه های مساعد داخلی پس از حادثهء 

ل بحران افغانستان دوشا دوش يکديگر فرصتی را مساعد ساخت، تا برخی از نيروهای ملی و جامعهء جهانی برای ح
وارد ميدان گردند و با استفاده از اين فرصت در پهلوی نواقص و کاستی های فراوان، دستآوردهايی هم چون ايجاد 
ادارهء موقت، برگزاری لويه جرگهء تصويب قانون اساسی، تصويب قانون احزاب سياسی و نهادهای اجتماعی، راه 

 . جمهوری، انتخابات پارلمانی و شوراهای واليتی، نصيب مردم ما گرديداندازی انتخابات رياست 
اما کوتاهی در تأسيس يک ادارهء سالم و مديريت مؤثر و خدمتگذار به مردم و بی برنامگی، امتياز طلبی، ضعف و 

ساير نيروهای ناتوانی ادارهء موجود نه تنها فرصت به دست آمده تلف گرديد، بلکه اجرای تعهدات دربارهء مشارکت 
ملی در حيات سياسی و اجتماعی، بازسازی مؤسسات زيربنايی و ايجاد شغل، تقويت پوليس و اردوی ملی، مبارزه در 
برابر مواد مخدر، جرايم و جنايات سازمان يافته از يک طرف و عدم دقت در اجرای فعاليت های رزمی نيروهای 

 می شوند، سبب خشم و نارضايتی فزايندهء مردم گرديده است و اين خارجی که بيشترين آسيب آن را افراد ملکی متحمل
دولت به جای آوردن . وضعيت زمينهء مناسبی را برای دست درازی بيشتر دشمنان مردم افغانستان به وجود آورده است

 اصالحات الزم، با متمرکز ساختن قدرت در دست حلقه يی محدود، راندن اشخاص و گروه های فعال، دلسوز و
متخصص زير عناوين گونه گون از صحنهء خدمتگذاری، حيف و ميل کمک های جامعهء جهانی، به حراج گذاشتن 
تصدی های دولتی، وابسته ساختن بيشتر کشور به توليدات خارجی و سياست های سليقه يی دولت در رابطه با مخالفين 

دم افزوده و موجب وسعت دامنهء جنگ و نا امنی در و حاميان بيرونی عوامل ديگری اند که بر يأس و نا اميدی های مر
 . کشور گرديده است

بنا بر . وضعيت بحرانی کشور، ضرورت مبرم مبارزهء جدی و مؤثر را برای انجام تحوالت عميق و گسترده می نمايد
 چارچوب اين شماری از رهبران احزاب سياسی، نمايندگان منتخب مردم و شخصيت های مستقل ملی گردهم آمده و در

قانون اساسی کشور برای بيرون رفت از اوضاع ناگوار کنونی و سازمان دادن زندگی تازه در ابعاد گونه گون، اهداف 
 : زير را اعالم می دارند

 . پيروی از اساسات و احکام دين مبين اسالم -1 
 . احکام قانونسعی در تأمين آزادی اجرای مراسم و مناسک مذهبی پيروان ساير اديان در حدود  -2 
 . رعايت سنن پسنديدهء ملی -3 
 . دفاع از آزادی، استقالل، تماميت ارضی و حاکميت ملی افغانستان -4 
 . پشتيبانی از دموکراسی و حاکميت قانون -5 
 . تالش در تأمين حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان -6 
 برابر همه اشکال تبعيض و تمايز بر مبنای قوم، نژاد، زبان، رشد و توسعهء نهادهای جامعهء مدنی و مبارزه در -7 

 . جنس، مذهب، موقف اجتماعی، اقتصادی وغيره
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مشارکت (مساعی برای آوردن اصالحات و تعديالت در قانون انتخابات پارلمانی بر اساس سيستم تناسبی مختلط  -8 
و تحقق اصل حاکميت سيستم مردم ساالر تغيير به خاطر نهادينه ساختن دموکراسی ). احزاب و شخصيت های مستقل

  ساختار نظام
 ١۵٠ و ١۴٩رياستی به نظام پارلمانی با ايجاد تعديالت در قانون اساسی کشور از طريق لويه جرگه مطابق به مواد  -1 

 . قانون اساسی
 . جانبداری از انتخابی شدن والی ها در سراسر کشور از مجرای قانونی آن -2
تأمين مشارکت عادالنه در حيات سياسی و ايجاد فرصت های برابر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی سعی در  -3 

 . برای همه اقوام و باشندگان افغانستان
 . حمايت از آزادی بيان مطابق به قانون اساسی -4 
ت دائمی در تالش در جهت توسعهء متوازن اقتصادی، اجتماعی به منظور تحکيم وحدت ملی و استقرار ثبا -5 

 . افغانستان
دولت مکلف است تا برای تحقق اقتصاد بازار، . پشتيبانی از سياست اقتصاد بازار با رعايت مسؤوليت های اجتماعی -6 

برای احيای زير بناهای اقتصادی در جهت اعطای قرضه های کوچک، متوسط و بزرگ و بيمه های اقتصادی قدم های 
 . محکم و اجرايی بردارد

 خدمات و بيمه های   ی در تأمين عدالت اجتماعی و رفاه عامه، ايجاد و گسترش نظام تعليم و تربيهء متوازن،سع -7 
   .اجتماعی

 . تالش در جهت تأمين حقوق و امتيازات معلولين، معيوبين و ورثهء شهداء -8 
ايستگی با رعايت مشارکت به کار گيری و استخدام اشخاص در زمينه های ملکی و نظامی بر اساس لياقت و ش -9 

 . عادالنهء ملی
 . مبارزهء پيگير برای امحای کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر -10 
 . مبارزه عليه تروريزم و همکاری جامعهء جهانی در اين عرصه -11 
 . تالش برای رعايت حقوق بشر -12 
  .تالش در جهت تأمين عادالنهء حقوق زنان مطابق به قانون اساسی  -13 
 . فراهم آوری زمينهء برگشت داوطلبانه و آبرومندانهء ميليون ها مهاجر به کشور -14 
 . تشريک مساعی و همآهنگ سازی فعاليت نيروهای بين المللی با نهادهای امور دفاعی و امنيتی افغانستان -15 
ای اردو و پوليس کشور از نظر اصرار بر اصل اتکاء به نيروهای ملی و پا فشاری برای تجهيز و تقويت نيروه  -16 

 . کمی و کيفی
تالش در جهت بلند بردن اعتبار مؤسسات دولتی و بستن کليه زندان های خصوصی داخلی و خارجی در قلمرو   -17 
 . کشور

ما در حالی که به حفظ هويت افغانستان به يک کشور . افغانستان عضو متساوی الحقوق جامعهء بين المللی است  -18 
ی و غير وابسته تأکيد داريم کنوانسيون ها و ميثاق های بين المللی را احترام نموده به اين باور هستيم که اشتراک اسالم

 . فعال در حل مسايل جهانی و همکاری های بين المللی و منطقه يی به اعتبار کشورها می افزايد
 . ی بر اساس احترام متقابل و تساوی حقوق عرصهء بين الملل حمايت از همزيستی مسالمت آميز و همکاری در -19 
تأمين و حفظ روابط حسنه با همسايگان بر اساس حسن هم جواری و همکاری و احترام متقابل و عدم مداخله در  -20 

 . امور يکديگر
 . طرفداری از اصل تنظيم روابط خارجی بر اساس منافع ملی  -21 

ذشته و آگاهی کامل از اوضاع جاری کشور، برای رسيدگی به وضعيت جبههء ملی افغانستان با در نظر داشت تجارب گ
 : ناگوار و دردناک امروزی، بدين باور است که

الف ـ مشکالت موجود در افغانستان تهديدی است، هم برای کشور و هم برای جامعهء جهانی، می بايد برای بررسی 
های موجود، کنفرانسی در سطح جهانی مانند کنفرانس بن کارکردهای پنج سال پسين دولت و ارائهء راه حل برای چالش 

 . برگزار نمايد
برای حل سياسی معضلهء کشور بايد به همه . ب ـ برای حل بحران جاری افغانستان توسل به راه حل نظامی کافی نيست

  .  سياسی را فراهم آوردگروه هايی که به قانون اساسی افغانستان و منافع ملی تعهد داشته باشند، زمينهء آشتی و مشارکت
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  مخالفين جبهه ملي
 

   
  

کنفرانس مطبوعاتى در  حامدکرزى رييس جمهور افغانستان پس از برگشت خود از اجالس سارک در هند در يک
 تغير نظام را به  کرزى . بيگانه دست دارند ۀ ملى ، يکتعداد کشور هاىکابل اظهار داشت که در طرح ايجاد جبه

به زيان افغانستان خوانده،گفت که نبايد افغانستان  پارلمانى و انتخاب واليان را به عنوان فدرالى شدن کشور ،
   .باشد البراتوار سياسى براى بيگانگان

قبل از طريق کانال هاى ديپلوماتيک با  آن وزارت از مدتهاداکتر رنگين دادفر سپنتا وزير خارجۀ اظهار داشته که 
دليل نگرانى هاى بين المللى کوشش دارند تا به حمايت از جبهۀ ملى  کشور هاى همسايه در يافته بودکه گروه ها يى به

 . بپردازند
ن ربانى برهان الدي  رهبرى زمانيکه کرزى مصروف سفر هند بود تحت١٣٨٦حمل ١٤ متحد ملى بتاريخ  جبهۀ

عبدالرب رسول سياف ، حزب اسالمى   جهادى به استثناى   جبهه تمام رهبران اعالن موجوديت نمود، درين
 شاه سابق سهشامل هستند درپهلوى آنها مصطفى ظاهر نوا حکمتيار، صبغت اهللا مجددى وپير سيد احمد گيالنى

الرشيد دوستم رهبر اسبق جنبش اسالمى،سيد انشعاب شده حزب اسالمى ،جنرال عبد ،قِاضى امين وقاد رهبر شاخه
  . زوى ،نورالحق علومى وعدۀ از چپى هاى سابق قرار دارند محمد گالب

مژده در ارتباط سوء ظن رييس جمهور در مورد اتحاد جبهۀ ملى گفت که از قبل در نماينده گى هاى سياسى کشور در 
ر ميکرد که ممکن اطالعاتى در مورد فوق از جانب آنها جمع آورى معلومات کا خارج، يکنفر از امنيت دولتى براى

 .شده باشد جمع آورى
جبهه را زيادتر  وى در مورد افزود که دليل ديگر اينکه ظن در مورد دخيل بودن خارجى ها در ايجاد

ور هاى  را با کش افغانستان قراردادهاى ستراتيژيک ميسازد،اظهارات مقامات ديپلوماتيک روسيه مبنى بر اينکه چرا
  . مشورۀ آنها امضا مينمايد، ميداند  يا سازمان ناتو بدون خارج از حوزه

اند که آنها ازآنتن موبايل  ضمنًا موصوف عالوه کرد که بعد از گشايش سفارت روسيه درکابل، روسها شکايت نموده
 .م نمى نمايندافغانى در مورد پس نمودن آن اقدا  در پهلوى سفارت،احساس خطر مينمايند، ولى مقامات

جبهۀ ملى سوال شد،  زمانيکه از سخنگوى وزارت امور خارجه در مورد مدارک مبنى بر حمايت خارجى ها از
رييس جمهور از موضوع در جريان قرار داده شده ، اين  سلطان احمد بهين سخنگوى وزارت خارجه گفت که قبًال

 .اقدامى مينمايد مربوط به رييس جمهور است که چه
درجبهه حضور دارد و اينکه چرا  ر اشاره به همکارى ايران در رهايى اسمعيل خان از چنگ طالبان کهمژده د

محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان به جبهۀ ملى   رياست جمهورى و حاجى محمد عبدالکريم خليلى معاون دوم
به ايران است زيرا هر زمانيکه خطرى به حلقات طالبى اقدامات سياسى خطر ناک  تمايل رييس جمهور: نرفتند، گفت 
بلند مينمايند و  از جانب ائتالف شمال و کله به کله شدن آنها متوجه شده، موضوع مذاکره با طالبان را براى کرزى

 رياست امنيت ملى در مورد مدارک مبنى  از جانب ديگر، سعيد انصارى سخنگوى.اين براى ايران قابل تحمل نيست
 :  گفت  از جبهۀ ملىحمايت خارجى ها  بر

محمد حسن ولسمل مدير مسوول جريدۀ  . ولى ابراز نظر در مورد قبل از وقت است ما از موضوع درجريان هستيم ،
مشورۀ غرض آلود خارجى ها ساخته شده ،درين کار روسيه،ايران ،پاکستان   اين جبهۀ نامقدس به :ملى افغان ميگويد
  .ربانى همراه ودلچسپى دارندهمراه جنرال دوستم و  و ازبکستان به

جبهه ميگويد که کامًال  عبدالکبير رنجبر داکتر علوم سياسى وعضو پارلمان درمورد کمکهاى دول خار جى به 
ارتباط دارند در زمان هاى ماقبل پول گرفته اند   سال است که با آنها٣٠واقيعت دارد، کشور هاعالقمند است زيرا 

 افزايدکه جاى شکى نيست که در تشکيل يا حمايت مالى اين جبهه دست خارجى هاوى مى .  حاال هم کمک ميشوند
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کار ميکند، اما بايد که تحقيق و  نباشد زيرا پول هاى زيادى مصرف ميکنند از پدر برايشان نمانده يقينًا دستى است که
 . ثابت شود

اسناد و مدارک مبنى بر ارتباط فردى ميشويم که  ما خرسند: ولى سيد مصطفى کاظمى سخنگوى جبهۀ متحد ملى گفت 
 برسانند، ولى اتخاذ تصاميم با عصبانيت و احساساتى شدن در مورد، مغاير منافع ملى از افراد جبهه را به اطالع ما

 .نمايد خواهد بود، ما ميخواهيم که رييس جمهور با اعصاب راحت و شرايط عادى تصميم گيرى
در مقامات کليدى دولت و يا  که زمانى رييس جمهور از بودن دو نفر جاسوساين سخنان کاظمى تلويحًا اشارۀ بود 

جاسوس،افشاء نشد و يا هم لست سياه على احمد جاللى وزير داخلۀ  پارلمان اظهاراتى داشت ، ولى تا آخر اين دو نفر
وى افزودکه  . دداشتن برخى مقامات ارشد دولت در قاچاق مواد مخدرتاهنوز گنگ ومبهوت مان سابق در مورد دست

 .سنگيست به شيشۀ اميد مردم افغانستان. اين اتهام رئيس جمهور 
نمايد تا موضوع از راه قانونى حل  نامبرده گفت که رييس جمهور عوض اينکه اتهام ببندد، بهتر است اسناد را مطالبه

ه مسايل تشريفاتى توجه کرزى خود مشکالت دارد، صرف ب دولت. شود، از اتهام بستن خالى، چيزى بدست نمى آيد
 . باالتر از منافع ملى توجه صورت ميگيرد ميشود و به قدرت شخصى

انجنير هارون زرغون سخنگوى حزب اسالمى به رهبرى انجنير گلبدين حکمتيار مدعى شد که روس، 
 .دست دارند  وهندوستان در ايجاد اين جبهه ايران

گفت که الُبد روى ارقامى که دردست  بهۀ ملى با نيروهاى خارجى در مورد ارتباط ج داکتر نورانى تحليلگر سياسى
ها در داخل کشور مصروف اند ، ده ها موسسه ايرانى و   نفر در چنين فعاليت٢٥٠٠ کشور خارجى ٢٦است ، از 

 انجاممسجد بنام کتاب و کمپيوتر فعاليت دارند اين همه و همه بخاطر چنين فعاليت ها  بيرونى بنام حمايت از مدرسه و
 .ميشود

 در يک کنفرانس مطبوعاتى ،تشکيل جبهه ملى به رهبرى برهان الدين  رمضان بشر دوست وکيل منتخب مردم کابل
 . خالف قانون اساسى کشور خواند  ربانى را ،

 در آن شمارى از سران جهادى و  در شهر کابل اعالم موجوديت نموده است ،)  حمل ١٤ (   که جبهه متحد ملى
 . لند پايه رژيم هاى کمونيستى وقت ،گرد هم آمده اند اعضاى ب

 قانونى ،احمد ضيا مسعود،   وقاد ، عبدالرشيد دوستم ،يونس ، قاضى محمد امين نادرى ، محمد اکبر ى سيد منصور 
 چکرى ،سيد محمد   فهيم ، صديق  ،محمد نعيم فراهى ، مارشال محمد قسيم  ظاهر، نورالحق علومى شهزاده مصطفى

 کنفرانس  بشر دوست در. از اعضاى شوراى عالى اين جبهه اند ... ، تاج محمد وردگ و  زوى ،اسماعيل خان البگ
به اساس ماده مذکور، تشکيالت و .  قانون اساسى است ٣٥ گفت که تشکيل اين جبهه، مخالفت از ماده  مطبوعاتى

 . شبه نظامى نداشته باشند منابع مالى احزاب، بايد علنى باشد، اهداف و تشکيالت نظامى و
 . گفت که منابع اين جبهه مشخص نيستبشردوست  
دريک کشور يک حزب را بايد مردم تمويل نمايند اما : وى اين جبهه را از حمايت خارجى وابسته خواند و افزود   

شمارى از    .باشددر کشور ايکه مردم خود فقير اند احزاب نميتواند بدون تمويل يک منبع خارجى ،حيات داشته 
اعضاى عالى اين شورا، از طرف اداره ديدبان حقوق بشر ، به حيث ناقضين حقوق بشر شناخته شده و خواهان 

  .  شده است  محاکمه آنها
من فکر ميکنم که : بشردوست ، باتوجه به اين اصل در مورد هدف از ايجاد اين جبهه به آژانس خبرى پژواک گفت 

ن جبهات ،يک نوع ترسى است که دامنگير رهبران اين جبهات شده است وميترسند که نه هدف واقعى ساختن چني
 مقامات، چوکى هاى سياسى شانرا از دست بدهند بلکه ترس از اين دارند که به تدريج به ميز محکمه کشانده  تنها

 . نشوند 
   . به ديده شک نگريست  به اين جبهه   ميراحمد جوينده به نماينده گى از خط سوم سياسى پارلمانى 

  گفت که هميشه همچو ائتالفها به وجود آمده اما چون هم فکر نبوده اند ،شکسته است  وى
اگر واقعًا اين ائتالف ها به منظور تحکيم دموکراسى وپايه هاى حاکميت باشد، ما اميدوارهستيم که : جوينده افزود  

   . براى جامعه خطرناک خواهد بودمؤفق باشندواگر به منظور انشعاب درجامعه باشد، 
   .اما مصطفى کاظمى سخنگوى جبهه ملى ، ايجاد همچو جبهه را يک ضرور ت ميداند  
ما بايد به صراحت اعالن کنيم که نفس اين راهکار يک ضرورت ملى است به جاى اينکه ما ميآمديم همه : وى گفت  

 که   سبوتاژ وتخريب ميکرديم واين خود يک بلوغ فکرى استعقده يى وبنام قوميت برخورد ميکرديم وبه جاى اينکه
  . د ودريک چتر سياسى باهم جمع شونداز قوميت وزبان پرهيز کنن

 . را با گروه هاى مسلح رد کرد بههموصوف همچنان داشتن ارتباطات سران اين ج
نظامى ندارند و کسانى که  دارندبعضى ها سابقه کار ، شخصيت هاى که دراين جبهه اشتراک به گفتۀ کاظمى

   . دارند ، از طريق قانون راجستر شده است  احزاب
تغييرنظام .  کسى اتهام وارد نکند   بدون اسناد،به  را به مثابه جرم خواند و افزود که بايد وى همچو اتهامات ياد شده

   .اشند رياستى به نظام پارلمانى و انتخابى شدن واليان ، از اهداف عمده اين جبهه ميب
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 نيز، خواهان نظام  کاظمى در مورد اين اهداف گفت که اعضاى شوراى عالى اين جبهه در تصويب قانون اساسى
  .پارلمانى بودند و اکنون هم هستند 

 

  ي برخالف جبهه ملي ايجاد جبهه 
 

 
  

 اولين نشست کميتهء بحران در مورد برطرفی معاونين کرزی، نارضايتی عميقی بخاطر بعد از افشاء شدن خبر
. حامد کرزی بوجود آمد  در حلقات تصميم گيری اصلی تيمحضور نداشتن کدام شخصيت برجستهء هزاره و ترکتبار 

طرفداران خليلی بخاطر مطرح شدن تعويض  .طرفداران کريم خليلی و محقق زياد بود نارضايتی بخصوص در بين 
بعنوان معاون دوم آينده  وی دوم در دورهء بعدی با شخص ديگر و طرفداران محقق هم بخاطر نام نبردن از  معاونيت
حامد کرزی شروع به انتقاد از کميتهء بحران و  ين عدم عضويت اش در حلقه های تصميم گيرندهء نزديک بهو همچن

 . کردند سه گانهء آن در محافل خصوصی حلقه های 
را بيشتر  نيز طرفداران محقق  همچنين احتمال برطرفی وزير ترانسپورت در تبديلی های قريب الوقوع کابينه ،

انتقادات و هم تضعيف جبههء ملی نوتشکيل  گفته می شود کميتهء بحران بخاطر فرونشاندن اين  .ناخشنود کرده است
  .خواهد گرديد اعالم   را رويدست گرفته است که عنقريب چند عمليه

ديگر است برهبری سياف و با شرکت محقق، قرقين، دکتور   تشکيل يک جبههء سياسی  از جملهء اين تدابير يکی هم
مفيد می  حضور محقق و قرقين برای نشان دادن حضور هزاره ها و ترکتباران. چند نفر ديگر  اوون ومشاهد و سب

رهبری فاروق وردگ و عمر داود زی  کدر های سابقهء حزب اسالمی به باشد و حضور سباوون تضمين کنندهء نفوذ 
ند عناصر طالبان را قانع به همکاری جبههء می توا سياف درين  البته رهبری. در جريانات مختلف سياسی خواهد بود

  . نمايد نزديک با اين جبهه
خواسته و ترجيح داده است تا انکشافات بيشتر اوضاع و روشن   طبق گزارشات، خليلی از شرکت درين جبهه معذرت

کردن هدف از تشکيل جبههء جديد اين است که با جمع . موقف فعلی خود را حفظ نمايد همچنان شدن برخی ابهامات، 
  . تضعيف نمايند ای از شخصيت های جهادی، جبههء ملی را  عده

ناراضی بود، گفت کميتهء بحران با ايجاد جبهات جديد  اما يک منبع نزديک به کميتهء بحران که ازين تصميمات
هء دشوار را بوجود می آورد که زير نظم آوردن آنها در آينده خود به يک پروس  سياسی در حقيقت مراکز متعدد قدرت

 . مبتال می کند المدت ديگر احتياج داشته و کشور را به مشکالت عديده ای  و طويل
گفت بايد از راه  جبههء ملی را بعنوان يک اپوزيسيون به نفع پروسهء صلح آميز سياسی در کشور خواند و اين منبع

تفاده نمود، نی از طريق ايجاد جبهات آن اس اختالف اندازی در بين اعضای جبههء ملی برای تضعيف های ديگر مثال 
  . سياسی جديد

  !کميتهء بحران و پالن برطرفی معاونين کرزی
توسط حلقهء خاص  بحران کميتهء ، يک»جبههء ملی«جدی   برای مقابله با خطر- کابل -١٣٨۶ حمل ٢٢چهارشنبه 

زی، فاروق وردگ، عمر داود زی، قيوم کر :عبارتند از اين کميته  اعضای اصلی. کرزی در کابل تشکيل شده است
کرزی  نفر امنيتی خاص ، سالم عظيمی، انجنير ابراهيم )احمد متوکل نفر ارتباطی با طالبان مولوی وکيل(استاد سياف 

  . و چند نفر ديگر تشکيل گرديده است
  حلقهء اول در  :ميکند و اجرايی برای پيشبردن پالن های خود استفاده حلقهء مشورتی سه اين کميتهء بحران از

 . دارند زلمی هيواد مل، اسمعيل يون، موسی معروفی و چند نفر ديگر عضويت  مشورتی
) مراديان در مشاوره با ظاهر طنين، داود(سابقه مانند عبيداهللا رامين، حنيف اتمر، اسپنتا عناصر چپی در حلقهء دومی
موارد نظرات مشورتی شان را نيز   و در بعضیاين حلقهء دومی دستور می دهد کميتهء بحران به . عضويت دارند
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ماه جدی پارسال بين انورالحق احدی، حنيف اتمر،  گفتنی است اسپنتا بعد از اينکه راپور نشست محرمانهء  . می شنود
ديگر را به کرزی داد که نتيجتًا جاويد لودين برطرف گرديد؛ توانست  حکومتی  جاويد لودين، اسپنتا و چند عنصر

 . را در حلقهء دوم نزديک به کرزی موقتًا حفظ نمايد جای خود
مخالفت های عناصر بنياد گرا و برتری طلب تيم اصلی کرزی تا پيش از سفر کرزی به  ديگر بخاطر اسپنتا که يکبار 

هء را با دستورات کميت جبههء ملی ، اسپنتا همکاری بی قيد و شرط خود در حالت سقوط قرار داشت؛ بعد از اعالم  هند
  .نمايد بحران کرزی پيش برد و توانست موقتًا موقف خود را حفظ
امور اجرايوی به يک حلقهء سوم هم دستوراتی را صادر  کميتهء بحران مذکور که هفتهء پيش تشکيل گرديد، در

زلمی سارنوال، عبدالکريم خرم وزير اطالعات و فرهنگ،  جبار ثابت لوی: افرادی مانند درين حلقهء سوم  . ميکند
ولسی جرگه ، داکتر مشاهد رئيس کميسيون مستقل اصالحات اداری، عزت  داخلی  خان مجددی رئيس کميتهء امنيت

استاد حقوق  گذاری خصوصی، ودير صافی رئيس مبارزه با فساد اداری، عمر زاخيلوال رئيس سرمايه  اهللا واصفی
ذيل فعاليت  اين افراد در مسايل . دارند ديگران عضويتدر دانشگاه کابل، جنرال انور کوهستانی، احسان اهللا بيات و 

برای شکستاندن آن جبهه، تبليغات بر ضد جبههء ملی در  تحريک بعضی از عناصر جبههء ملی: می نمايند
مصاحبه های کارشناسی با راديو های خارجی و داخلی عليه شخصيت های  خصوصی، تلويزيزيون های دولتی و 

   .پشتوانهء جبههء ملی برای ترساندن ديگران  و جنايی بعضی از عناصر کم عدلی جبههء ملی، تعقيب
فعاليت های ديگر حول اين هدف دور می زند، براه انداختن تبليغات و  مهمترين هدف فعلی کميتهء بحران که تمام اما 

استعفاء  ييس جمهوراحمد ضياء مسعود، است تا از مقام خود به صفت معاون اول ر معاون اول،  جنگ روانی عليه
   .معاونين خود را برطرف نمايد تواند هيچيک از   بدهد؛ زيرا بنا بر قانون اساسی شخص رئيس جمهور کرزی نمی

 برای معاونيت اول، داکتر مشاهد  مسعود به استعفاء کانديد عمده گفته می شود پس از مجبور ساختن احمد ضياء
در ميان   با زلمی خان مجددی جزو معتمدين کرزی از مدتها پيش همراهو  سابقهء جهادی دارد  است، زيرا او هم

   .مردم شمال قرار گرفته بود
داکتر عبداهللا وزير خارجهء سابق هم برای پر کردن مقام معاونيت  نسبت به البته بعضی ديگر اعضای کميتهء بحران 

   . بخصوص که وی در جبههء ملی عضويت ندارد اول نظر مساعد دارند،
بحث های کميتهء بحران بود؛ موقتی بودن موقف استاد کريم خليلی در مقام معاونيت  نکتهء جالب ديگريکه در جريان

کرزی رابطهء خود را با عناصر  که اين بهترين موقعيت بود تا يکبار و برای هميشه گفته شد  . کرزی می باشد دومی
 . جهادی اتحاد شمال قطع نمايد

اين موقف  هرچند خليلی در قبال. زودهنگام خود را از جبههء ملی دور ساخت ابراز تأسف شد  ازينکه خليلی بسيار
در معاونيت دوم و برخی مقرری های  افزايش تعداد پرسونل ومشاورينش سياسی خود توانست امتيازات اندکی، مانند 

تاد خليلی چند روز را در جبههء اگر اس کميته بحران گفت  منصوبان حزب اش را بدست بياورد؛ اما يکی از اعضای
جبههء  بخاطريکه در آنصورت ضربهء محکمی به . را تغيير می داد بسيار بهتر می شد ملی ميماند و بعدًا موقف خود

 .وارد می آمد ملی
کريم خليلی در انتخابات بعدی رياست   يکی ديگر از حلقات مشورتی کميتهء بحران افشاء کرد که به هر صورت

آريانا و افغان بيسيم به  لست کرزی نيست و بجای ايشان احسان اهللا بيات، رئيس بنياد بيات و تلويزيون رجمهوری د 
  .کرزی کانديد خواهد شد صفت معاون دوم 

 

  موافقين جبهه ملي
 

   
  

ر افغانستان اعالم حضور کرد اظهارات اخير حامد کرزى، برهان الدين ربانی، رييس جبهه ملى، که به تازگى د
در يک نشست )  حمل١٧(کرزى روز جمعه  .رييس جمهور، را در مورد اين جبهه احساساتى و انفعالى خوانده است 

خبرى در ايجاد جبهه ملى به نقش سفارت های خارجی اشاره کرد و همچنين با شمارى از اهداف اعالم شده اين جبهه 
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در جريان نشست خبرى که در شوراى ملى برگزار شده بود رييس جبهه ملى و عضو ولسي  . مخالفت کردابراز
جرگه با وجوديکه نمی خواست به پرسش ها در مورد جبهه ملى پاسخی ارائه کند اما گفت که اظهارات اخير کرزى 

 .ناشى از احساسات و انفعالی بوده است
لی نيز اين گونه اتهامات را بى اساس خواند ولی اين موضوع را تائيد کرد همچنين مصطفى کاظمى سخنگوى جبهه م 

 .که جبهه ملى خواهان گسترش مناسبات با ساير کشور هاى جهان در چهارچوب قوانين و منافع ملى افغانستان است 
يجاد اين جبهه يکى کاظمى افزود که ايجاد جبهه ملى نه تنها تهديدی براى حکومت محسوب نمی شود بلکه به گفته او ا

از دست آورد هاى حکومت بشمار می رود او گفت که اين گونه اظهارات حس بى اعتمادى را در کشور تقويت می 
 .کند

کرزى در نشست خبرى اخيرش اعضاى جبهه ملى را به در خواست کمک از کشور هاى همسايه متهم کرد و گفت  
به گفته ناظران به  .يت شناختن مرزهاى کنونی افغانستان شده اندآنان خواهان آوردن نظام فدرالى در کشور و برسم

 .نظر می رسد اشاره غير مستقيم کرزی به موضوع جنجال برانگيز خط ديورند ميان افغانستان و پاکستان باشد
شمارى از اعضاى شوراى ملى و برخى از رسانه ها ايجاد جبهه ملى را بديده شک نگرسته و گفته اند اين گونه 

  .ئتالف ها در سالهاى گذشته نيز دايم و پايدارى نداشته است ا
اين جبهه سياسي جامعه جهاني . جبهه ملي با ترآيب قومي و سياسي وسيع اعالن موجوديت آرد: پيام مجاهد مينويسد 

 در هرآشوري آه .را مجبور خواهد نمود، تا سياست هاي خويش رانسبت به افغانستان مورد بازنگري قرار دهد
هاي سياسي يك امر عادي به حساب  سخن از دموآراسي و آزادي هاي اساسي انساني مي رود، وجود احزاب و گروه

مي آيد؛ اما آنچه اآنون در افغانستان بعنوان جبهه ملي در برابر دولت پا به عرصه وجود گذاشته است، نمايش سياسي 
 . تازه ايست آه آمتر در جهان سابقه دارد

جبهه ملي در دشمني با جناحي ساخته نشده : رهان الدين رباني رئيس اين جبهه در سخنراني خويش گفتهرچند استاد ب
و سخنگوي جبهه ملي  آاظمي هدف از ايجاد اين جبهه را تأمين امنيت و تثبيت نظام خواند، اما تاسيس يك جبهه 

 در خور مباحثه و منازعه است، سياسي در موجوديت دولت بيانگر اين واقعيت است، آه مسايلي ميان دو طرف
تالش براي تغيير . طوري آه برخي از اهداف اين جبهه در تقابل با خواست هاي دولت اسالمي افغانستان قرار دارد

و " مختلط"به " رأي واحد غير قابل انتقال"نظام رياستي به پارلماني، انتخابي آردن والي ها، تبديل نظام انتخاباتي از 
 اقتصادي و نحوه روابط با نيروهاي بين المللي مستقر در افغانستان از نقاط بارز اختالف ميان اعتراض بر نظام

مبارزه با "دولت افغانستان به رياست حامدآرزي جنگ را با طالبان و القاعده زير عنوان  .ديدگاه دو طرف مي باشد
 . پيش برد" تروريسم

دامن زد و با اين سياست ها عرصه را " رزه با جنگ ساالرانمبا"اختالف و آشمكش با احزاب جهادي را زير نام 
هاي جهادي، به تصفيه دگرانديشان در  پس از به حاشيه راندن شخصيت. براي خود و جامعه جهاني تنگ تر نمود

و اين جنگ دروني . درون دولت پرداخت و آساني را به اتهام جاسوسي به آشور هاي خارجي از صحنه دور آرد
در چنين حالتي جبهه ملي مرزهاي قومي و تعلقات پيشين سياسي را در نورديد و پا به عرصه . ه ور استهمچنان شعل
رئيس دولت افغانستان در موارد يادشده شايد داليلي براي توجيه فعاليت هاي خويش ارائه آرده باشد،  . فعاليت نهاد

 ولي اآنون در برابر جامعه جهاني چه گفتني خواهد داشت؟
رباني با تحويلدهي مسالمت آميز قدرت به آرزي در حقيقت رهبري او را پذيرفت، اآنون رياست جبهه مخالف استاد 

احمدضيا . او را بعهده دارد، مارشال فهيم معاون سابق او و مشاور ارشد آنوني ايشان در صف مخالفين قرار دارد
آقاي .  مقابل حامدآرزي قرار گرفته است معاون اول رياست جمهوري در جبهه ملي عضويت يافته و در مسعود،

آرزي آه از سوي جناح روم به پست رياست اداره موقت معرفي و حمايت گرديد، حاال مصطفي ظاهر به نمايندگي 
 . از اين جناح در رديف مخالفين سياسي دولت قرار گرفته است

 رئيس دولت نيست برخي از وزيران و جنرال عبدالرشيد دوستم معاون سرقومانداني اعلي قواي مسلح نيز در آنار
اين ترآيب ديگر توجيه پذير . رئيس شوراي ملي محمد يونس قانوني نيز در صف مقابل حامدآرزي قرار گرفته اند

نيست، جزء اين آه حامدآرزي اين واقعيت را بپذيرد آه سخت به بيراهه رفته وراه خطا را در پيش گرفته است و 
  .ديگر تنها و منزوي است

ئيس دولتي آه همه او را ترك گفته اند، از معاونش گرفته تا اعضاي آابينه، از جهادي گرفته تا غير جهادي، ديگر ر
تقصير از آيست؟ همه بداند و خالف منافع افغانستان در حرآت اند و تنها آقاي آرزي نيك است و به صواب و يا اين 

سياستمداران با تحمل و مدارا   مه چيز را برباد مي دهد؟آه اين آرزي است، آه با عده يي انگشت شمار، دارد ه
حرف خود را مي گويند، مردم صبر مي آند، ولي جامعه جهاني آه براي مبارزه با تروريسم دراين قلمرو نيرو اعزام 
 و داشته و شب و روز خود را در نبرد با نيروهاي تروريستي سپري مي دارند، بدون ترديد راه هاي رسيدن به امنيت

تأمين ثبات را در افغانستان با جديت دنبال مي دارند و دستيابي به اين امر اصالحات آلي نظام موجود را مطالبه 
سيماي آلي اوضاع سياسي افغانستان بسيار نگران آننده است، واليات جنوب و جنوب غرب در جنگ با دولت . دارد

 .بسر مي برد
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راض اند، شخصيت هاي عمده سياسي در جبهه مخالف سياسي دولت  شمال و شمال شرق آشور از دولت مرآزي نا
بنابراين راهي غير از تجديد نظر آلي آن هم درآوتاه مدت در . قرار دارند، دولت از درون دچار چندپارچگياست

  .برابر ما قرار ندارد
 

   ختالفات سياسي وآينده جبهه مليا
 

  
  

اران بوسيله جامعه جهاني زمامداري ضعيف کرزي ، پروسه جمع آوري اسلحه ، زيرسوال قرارگرفتن حاکميت تفنگد
مخصوصآ حقوق بشردرادارات امنيتي ونظامي ، سياست يک بام ودوهواي کرزي درمقابل جنگساالران وقسمآ کم 

سران جبهه درفکرتامين  تعداد  شدم حيف وميل دارايي عامه وسيله جنگ ساالران تفنگدار باعث گرديد تايکبارديگر
 . حاکميت مجدد خويش برايند 

فات خيلي عميقي باهم دارند که دوام جبهه   ملي چه ازگذشته هاي دوروچه بعدازاستقراراداره کرزي اختالسران جبهه
 .را زيرسوال جدي ميبرد 

اختالفات بين سران جمعيت چون رباني ،قانوني ، ضيا مسعود وفهيم بعدازکشته شدن مسعود برسرجانشني ، عوايد 
ضيا مسعود ( وجنگلکي ها ) فهيم ازمرزاست (  مرزي هازمرد پنجشير، اختالفات منطقوي مخصوصآ بين

، کينه وکدورت باقي مانده ازچنگال بخشي کنفرانس نام نهاد بن که يونس قانوني حقوق تمام اعضاي ) ازجنگلک 
کشيدگي هاي منطقوي ، تنظيمي  جمعيت وشخص رباني را بين افرادمحدود سران شوراي نظارتقسيم وتصاحب نمود ،

فوي بين يونس قانوني ، فهيم ، عبداهللا قبآل وزيرخارجه که نامش نيزمانند وظيفه اش به يکباره گي ارتقا ، پولي ووظي
نمود وعبداهللا عبداهللا شد، بسم اهللا لوي درستيز، عتيق بريالي پسرخاله يونس قانوني قبآل معاون تخنيکي وزارت دفاع ، 

 قره بيگ ايزديار، انجينرعارف قبآل ريس عمومي امنيت احمد ضيا واحمد ولي مسعود برادران احمد شاه مسعود ،
ريس اداره هفت امنيت ملي و معين وزارت عودت مهاجرين ، عبداهللا توحيدي معاون رياست  ملي ، معلم نعيم قبآل

ريس اداره سوم امنيت ملي ويکي ١٣٧١عمومي امنيت ملي ، ثارنوال کرام بعدازاستقرارشوراي نظاردرکابل درسال 
 وبعدازلشکرکشي آمريکا ريس دفترفهيم .سرهاي که به امروهدايت خويش انچه که ميخواست انجام ميدادازبخپل 

مشهوربه ناف (قوماندان گل حيدر، قوماندان گدا ، ثارنوال مشتاق  دروزارت دفاع وفعآل مسوول فدراسيون فتبال ،
درآينده بيشترخواهم  … طالبان رياست عمومي امنيت ملي تازمان سقوط شوراي نظاربدست  ريس تحقيق) کش 

 . نوشت 
طوريکه شاهد بوديم درانتخابات رياست جمهوري شوراي نظاربه دسته وگروپهاي متعدد تقسيم وضيا مسعود که 

 . دامادرباني نيزاست عمآل درطرفداري ازکرزي اخذ موقعيت نمود 
اينکه . نورالحق علومي وحوددارد کشيدگي بسيارعميقي بين سران جمعيت وشوراي نظارازيکطرف وازجانب ديگر 

ازنقط نظرايديالوژي ومفکره چه اختالفات بين جمعيت وشوراي نظاروعلومي وگالبزوي موجوداست درآينده نزديک 
 . آنرا به بررسي خواهيم گرفت 

اما يک مطلب را ميخواستم تذکربدهم که نورالحق علومي وسيد محمد گالبزوي به هيچ صورت وعنواني نميتوانند 
اگرازعينک شفاف حقيقت .  نمايندگي نمايند  - ا. خ . د . ازنهضت چپي افغانستان وبخصوص ازکدرهاوصفوف ح 

مساله را به بررسي بگيريم حزب متحد ملي آقاي نورالحق علومي يکي ازشاخه هاي منشعب شده ازحزب 
تعيين کننده درکشاندن نيروهاي اما نقش . دموکراتيک خلق افغانستان است که طي اين مدت عرض وجود نموده است 

 . حزب به هيچ طرفي را ندارد 
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 بيشترين اعضاي قبلي اين حزب را درصفوف  نهضت فراگير دموکراسی وترقی افغانستانتاجايکه ديده ميشود  
کاري  کميته هاي فعال ازکشوردرخارج  خويش انسجام داده و تقريبآ درتمام واليات ، شهرهاوولسوالي ها درداخل و

 . شکل سياسي دارند وت
حزب وطن ازطرفداران دکتورنجيب اهللا ، کميته دا نمارک به سرپرستي : هاي چون جناح همچنان ميتوانيم از

 رهبري  حزب ملی فعالين صلح افغانستان به . عبداهللا نايبیعبدالواحد فيضي ونجيب روشن ، نهضت آينده به رهبري 
 موسس آن غالم محمد احزب ملی هيواد  ش صلح جنرال شهنوازتني،جنب ، غياثي وبرهان دوکتور خدايداد بشرمل

اينکه چگونه نورالحق علومي به اين اتحاد .وگروپهاي ديگري که روي بعضي نزاکتها نخواستم ازايشان نام ببرم 
 .نامتجانس پيوسته است سوالهاي فراوان وجوددارد 

خورشيدي درحاکميت رباني ومسعود ١٣٧١ه درسال نميدانيم جناب علومي به خانواده برادرش عبدالحق علومي ک
 .درروزروشن درساحه ششدرک ومتصل رياستهاي متعدد امنيت ملي به شهادت رسيد چه جوابي دارند

  :خردمند زمانه ها فردوسي بزرگ ميفرمايد 
  پدرکشتي وخون کين کاشتي 

 .کي بود آشتي  پدرکشته را
 .  نميتوانند اين مرگ خانمانسوزرا فراموش نمايندبه هيچ صورت بازماندگان شهيد عبدالحق علومي

مصطفي ظاهراست که بايک اعالميه ظاهرشاه عضويتش را ميگويند درجبهه بحالت تعليق  فيون يکي ديگرازائتال
بين طرفداران شاه سابق وجناح جمعيت وشوراي نظاراختالفات فراوان اززمان جهاد . درآورده است 

رباني بارها ازطريق وسايل اطالعات جمعي مخالفتش را با شاه سابق . وددارد وبعدازاستقراراداره کرزي وج
اگرشاه وازخانواده وي کسي کانديد رياست : بصورت علني اعالم وقبل ازانتخابات رياست جمهوري اظهارداشت 

 . جمهوري شود من نيزآماده هستم که خودرا کانديد نمايم 
فرانس را به چالش ميکشيد پافشاري يونس قانوني برقبول وامتيازدهي درجنگال بخشي بن يکي ازاختالفاتي که کن

تکنوکراتها يا طرفداران شاه سابق بود وجناح هاي مطرح نيزدرکنفرانس همين دوجناح بود که برتقسيم قدرت چانه 
ات ازآن زمان تااکنون نشريه هاي جمعيت وشوراي نظار برضد آنان بارکيک ترين کلم. زني ومارگيري داشتند 

  .هاي خويش را سياه ميکنند  وجمالت صفحه
کشيدگي بين جنرال عبدالرشيد دوستم وسيد منصورنادري ازيکطرف وجمعيت وشوراي نظارازطرف ديگربه همه 

خورشيدي بارها دراثراختالفات ذات البيني آنان صدها نفرازدوطرف کشته وهزاران ١٣٧١ بعدازسال .آفتابي است
  .يدديگرمجروح وبي خانمان گرد

خورشيدي ، جنرال ١٣٧٢اين تنشها تا آنجا پيش رفت که جمعيت وشوراي نظاربا اعالن جهاد ، درزمستان سال 
بعدازبه قدرت رسيدن کرزي که عمآل . دوستم وسيد منصورنادري را واجب القتل وکفروکمونيست قلمداد نمود ند 

استعمال قوماندان عطا که فعآل سمت واليت بلخ را اموردفاعي ؛ امنيتي واستخباراتي تحت سطيره شوراي نظاربود با 
وافراد تحت امرش را مجبوربه عقب نشيني ازمزارشريف به شبرغان نمودند وازجانب ديگربا  دارد،  جنرال دوستم

بخاطرتعضيف جنرال دوستم سازماندهي  تحريک جنرال ملک زمينه خانه جنگي وبي اعتمادي را دربين مليت ازبيک
  . ومديريت نمودند

 که تعداد افرادوفاداربه جنبش درآنجا سکونت داشتند شبيخون نموده قعطامحمد چندين باردرفاميلي ها ي کودوبر
اموال واجناس منازل را به يغما بردند وازمنازل که سرقت گرديد يکي هم خانه جنرال همايون فوزي بود که معاونيت 

درکدام  .ندان عطا مسووليت جزوتامهاي مزارشريف راداشت درآنزمان قوما. وزارت دفاع را بعهده داشت و دارد  
مرکزي است منزل معاون وزيردفاع  قانون ودولت کسي بخاطردارد مسوول نظامي يک شهرکه تحت اداره دولت

    . برحال را تاراج نمايد 
ند اآنون قسمت اما سيد منصور، پس ا ز سقوط طالبان ا ز حدودپنجاه هزارفاميل که دردره نيک پي زند گى داشت

بعضى هاى شان در عالم عدم اطمينان نسبت به . ازمهاجرت ازظلم طالبان به مناطق خويش بر گشته انددزيادآنان بع
 . در ميان ويرانه هاى منازلى زند گى ميكنند آه زمانى خانه هاى توانگران بود, آينده

صور نادرى آه در دره آيان زندگى داشت به وقتى طالبان بقدرت رسيدند رهبر اسماعليه هاى افغا نستان سيد من
. رقابت هاى سياسى ميان دسته هاى قدرت طلب در آشور همچنان در خرابى وضع نقش داشته است. تاشكند رفت

 از پنجشير اند و زمانى در تحت رهبرى احمد شاه مسعود قرار آت مامورين محلى آه منسوب به شوراى نظار آه عمد
 آاهش دهند و, فوذ نادرى را آه زمانى متحد رقيب شان جنرال دوستم بودسعى د ارند تا ن, داشت 

 .  ا ز بر گشت موصوف در دره آيان جلوگيرىنمايند
داماد سيد حسا م الد ين  وزيردفاع اداره انتقالي وموقت ،فهيم  فر مانده محلى جالل اندرابي به اشاره مال

نادري تحريک مينمايد تا نقش مذهبي ويرا به اين دوبرادرزمينه برضد وعال الدين شاه دوبرا در را سيدمنصورنادري 
با وصف تال شهاى آ نها مردم عوام از سيد منصو ر نادرى پيروى ميكنند واز بر خورد خشن سيد حسا .  سازي نمايند 
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در زير لت ا بزرگان قوم ردست و پاى , اثرظلم وجنايت در .م الد ين وعال الدين باريش سفيدان محل انتقاد مينمايند
 . .. شكستانده استوکوب 

 نفرى ١٧٠يك گروپ . برگشتسيد منصو رنادرى ا ز تبعيد بوطن  شکل انفجاري بخود گرفت که وضع در زماني 
آابل بروند اما جال ل وحسا م الدين راه  هموتر ها را آرايه نمودند تابراى استقبال و مالقات سيد منصو رنادرى ب

دستگير ودوباره به , ا متهم نمود آه گويا بدون اجازه تظاهرات سيا سى راه ا ندازى مينمود ندشانرا قطع آرد وآ نها ر
وتعداد ازافرادسرشناس اسماعيليه چون سيد غيبي شاه وسيد زمان به ، دره آيان فرستاد و در آنجا به زندان انداختند 
 وجنايت درزندان کوته قلفي صدارت بدون کوچکترين جرم) عارف(هدايت فهيم وبه امرريس عمومي امنيت ملي 

انداخته شدند وموترهاي شخصي آنان مصادره وتااکنون ده هانوع توطيه ودسيسه را عليه سيد منصورنادري که 
ي وامالک ميراثي موصوف وسيله شوراي نظاردرواليت بغالن وولسوا لي ئدرکابل زند گي دارند براه انداخته ودارا
 بارازجانب کرزي هدايت واوامرمتعددي بخاطرمسترد جايداد سيد دوشي تصرف گرديده است وچندين

 .آنرکسي نميخواند ... منصورصادراما چون قباله 
 ؟ . آيا با اين همه اختالفات که مشت نمونه خروارتذکرداده شد هنوزهم به دوام جبهه ملي اميدواربود

ف سران جبهه به هيچ صورت درفرجام يک مطلب را ميخواستم با صراحت دراينجا تذکربدهم که ائتال
دوامداروپايدارنخواهد بود وبا کوچکترين امتيازکه به هرکدام آنان داده شود بدون تاخيرازجبهه جداشده ومنافع 

ت وارده به  خسارا -:  پي نوشتها . درآينده بيشترخواهم نوشت . شخصي را بر منافع گروپي ترجيح خواهند داد
افغانستان ازحکومت تنظيمي تا -  تاريخ سياسي افغانستان  -داي آمريکا  ص- معرفت -فرهنگ افغا نستا ن  

  .ورسانه هاي خبري  ظهورطالبان
  

 پايان
 

 
  


