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 برنامه هاى آى اس آى در حال اجرا 
 
 

علیه وى، تقریباً چیزى کم یک دهه سیاست انتقام )ِروانچ( و رسیدن به    2001امریکا بعد از ارتکاب جنایات سال  
کرد. در اخیر حاکمیت بوش جوان ) بوش پسر( متوجه   و پیشه ، انفجار وبمبارد استفادهگناهداف خود از لولهء تف

ا همچنان متوجه شد که پاکستان در احمق سازى امریکا و شد که این سیاست در افغانستان کارایى الزم ندارد. امزیک
جهانی با ضربه زدن به افغانستان هرچه توانست جیب جنراالن خویش را پُر کرد. ترور و دهشت آفرید،  ۀعجام

تمویل کمک لوژیستکى و استخباراتى کرد و نیروهاى ملیشه و سربازان غېر ملبس خود را براى نابودى افغانستان،  
هاى مادى و معنوى به کار برد که اقرار خود رهبران نظامى و سیاسى این کشور در مورد اندکترین    در عرصه

سرد ظاهراً در تبانى با جهان و امریکا انجام داد   گن ذارد. پاکستان این اعمال را حین ج گ نمى را باقی شک و تردید
و افغانستان دشمن را به پیش برد. بعد   جهانى به صورت متوازى اهداف افغان دشمن  ۀعو در پهلوى اهداف جام

ر جهان به ترور و دهشت در افغانستان  گیازینکه کمونیزم شکست داده شد و قربانى دست اول آن مردم مابود، د
بود و سرحدات خود را در داخل   عالقمند نبود. اما پاکستان به تمام اهداف و برنامه هاى هژمونى منطقوى نه رسیده

ادارات مستقل استخباراتى پاکستان در موارد جدا از حکومت ملکى در موارد بهتر ترور و  ه بود.افغانستان نه ساخت
ه داشتند. در موارد تجارت عمده فروشى که از  گنرم  گ دهشت را پرچون فروشى کردند و تجارت خود را کما کان

در هشت صد متری  مستقیم امریکاءاو شیرى را در ایبت آباد پاکستان در عملیات گ خارج شده بود و مثالً  نا ش تدس
  .براى پاکستان بس سخت تمام شد که این حالت از دست دادند، پاکستان مکتب عالی نظامی
د در  عمالً  انتقا  ۀهامریکا  سیاست  که  فهمید  روانچ ماخیر  در   و  اش  پاکستانى  سیاست  و  خطاء  افغانستان  در 

خالف خواست پاکستان رفت. براى افغانسنان اردو    نتقام جویىناکام است لذا به عدول از آن سیاست ا نیز افغانستان
سرمایه و  ساخت  افغان  امنیتى  قواى  تشویشگ و  موجب  سخت  این  که  کرد  حتى   ومخالفت زارى  و  پاکستان 

روى خوشى نداشتند ولى این سیاست هاى امریکا در    این کار چندان شد. روسها و چینایى ها هم از  مواجه نایرا 
   .تن اسدناکام ش نیز در حال پاکستان  ۀنا گو، عمدتاً به اساس بازى هاى دگردالیل خورد و بز پهلوى سایر 

در موارد مشخص محسوس بود که ناتو و بقیه کشور هاى جهان در افغانستان برنامه و عالقمندى خاص نداشتند. 
ه امریکاء تحت فشارداخلى و  برنامه هاى این کشورها اکثر براى خوش ساختن امریکا محسوس میشد و بود. حال ک

امریکای جانب  و  است  شده  افغانستان  از  برآمدن  به  مجبور  طوالنى  مصارف  و  خود  ىخارجى  اقرار  اساس  به 
آمده بودیم و بدون اجازه   ۀ کس به افغانستانزکه ما بدون اجا  دنتو حتى اظهار داش تاس افغانستان گناز ج  هخست  شان

بود    به تمام تعهدات، قرار دادها و میثاقهاى طرفین و جهانى پشت پاء زدن  عمالً  ت. این اظهارامشته هم میتوانیگزبا 
شنده براى امریکا  کُ  ابر قدرت چون امریکا نیست. این حالت و این روش سبب تأثیرات مستقیم و جانبى ۀتشایس که
   خواهد شد. وی ملت افغان و مردم مظلوم منطقه است  دتراژی ۀمادا سبب و

و برای انتخابات  لو در لفظ واعالم داشت     اً اقای ترامپرکه اخی  خروج تا سه ماه امریکا از افغانستان  این سیاست و
به صفر ضرب کردن میبرد. رها  ه بیست سال ګذشت ۀدبس مضر و راه بسیاری بطی طی ش ،دریاست جمهوری باش

ملیشه هاى پنجابى    ۀلتضمین عدم مداخ  و بدون در افغانستان کردن افغانستان با به حرکت آوردن برف کوچ خطرناک
ذاشته شده و ملت  گ ران تنها گید  ۀلو ایرانى در افغانستان، سبب خواهد شد که ملت افغان در برابر شرارت و مداخ 

بماند و افراد متزلزل دیگر هم متزلزل شده و   قربانى بیشتر ا بافغان در خط مقدم جبههء ضد ترور و پنجاب تنها و  
بنابر دالیل اخالقى و در خالف   و این روش امریکا  این حالت   تاً امنیتی از هم بپاشند.ص حاکمیت خا   نهاد های موجود
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ر جهان به شمول ناتو نیز از مسٶولیتهاى گیتوافقات دوجانبه امریکا و افغانستان خواهد بود و است. کشورهاى د
    نقیض دارند. میکنند و اظهارات ضد و شانه خالى دبا اعالمیه های مشابه دارن شخوی

و با قرباتى بیشتر موفقانه بدر خواهد آمد  گرتمام شواهد نشان میدهد که ملت افغان با قربانى بیشتر ازین آزمون بز
  .وبر اهریمن ترور، دهشت و پنجاب پیروز خواهد شد

ز لحاظ  عام ساخت و ملت را هرچه بیشتر بیدار و ا    ین حقایق و منطق سخن رااضرورت اشد و جدی است که  
   نمود که در چه حالت قرار داریم و چه وجایب در پیش ماقرار دارند. فکرى بسیج

عقب نشینى  پاکستانی و فریب خورده های آن  ر امریکا از تعهدات خویش در برابر ملت افغان بنابر محاسبات غلطگا
ن میدهد، این ملت مقاومت خواهد کند و سرنوشت ملت افغان را در عمل به پنجاب بسپارد، که تمام شواهد چنین نشا 

   ګفت. نه خواهد  داد وبرای شان کرد و به پنجاب و شرارت جواب رد
ثابت   نیز مانزۀ سیاسیت موجود روان در قطر نتایج باالتر منفی برای افغانستان و امریکا خواهد داشت و این را  مبا ادا

   خواهد کرد.
سیاستهاى   ۀج در نتی نآخود عامل   اً تکه عمد چامریکا و جهان باید بداند که با سرازیر شدن این برف کو یکبار دیگر

امریکا  مسلم که با چنین سیاست  است. بعمالً سیاستهاى تسلیمى افغانستان به پنجا  ،نافغانستا  موردراخیر امریکا د
دار افغانستان دهم  و  جهان  مردم  نزد  ش  در  اعتبار  در و   هدبى  تعهدات،  اجراى  و  دوستى  و   قبال در  افغانستان 
ونه که در عراق و سوریه سربازمحلى و پیاده  گناهد داد. امریکا هما از دست خو و اعتبار الزم خود   شخصیت منطقه

ردها را هم بنابر سیاستهاى خطاء از دست داد و در آنجا ناکام شد، عین سناریو  کُ  در زمین نداشت، و حتى گنبراى ج 
   .د، چیزیکه جناب خلیلزاد نیز از آن یاد آوردی میکنددارد در افغانستان براى امریکا تکرار میشو

از افغانهایکه در مورد به امریکا در عالم اسباب به حیث قوت دنیوى میدیدند و روابط حسنه   ۀدبه این ترتیب آنع
تردید   و  شک  با  امریکا  بودن  معتمد  از  که  دارند  کرده  گنداشتند،  دست  داعتما  ا امریک ا بواه  از  را  شان  دوستى 

دست خواهند برداشت و این سبب    و منطقه ندر افغانستا   داد. این تعداد کوچک هم از همکارى به امریکا  دهناخو
  .طوالنى شدن تراژیدى ملت افغان شده و به شکست مفتضح امریکا در منطقه خواهد انجامید

ازر که ظاه امریکا  خام و عاقبت نا اندیشۀ لذا تا دیر نه شده مانع اجراى چنین سیاست هاى عملی   دوحه و قطر اً 
به   تا دیر نه شده،  باید  ه شود.دز ملت افغان نیز دور   مچنان نه ګذاشت تا مرجع مشروعیتدر عمل ه  شد که میشود،

   رى هاى وسیع دست زد.گ افشاء
  

از تاجران سیاسى به نام شوراهاى مهاجران افغان در خارج از کشور، بخاطر رسیدن به   ۀدقابل تذکر است که ع
از افغانهاى صادق پرداخته   ۀدع  ۀک به فریب و دو  لت ودرغیاب ملتۀ خاینانه ودر مورد مل، معامرازین لجنزا   ۀملق

تصمیم بر   عوض ملتو ۀ مغالطه کردهرمناظ  را با  ىسیاس  ۀردور زدن ملت افغان عوض مذاک  ۀمو در تطبیق برنا 
   .ددارن ه خاینان  ۀلمعام  گرفتن را زمینه شده و قرار تمام شواهد ارزشها 

   .دخیانت به منافع ملی خواهد انجامی فهم از مصالحۀ سیاسی به اعمال شاه شجاعی و  و این دملت را نباید دور ز
در  بلی دارند که یرنده شدن ملت تمرکز داشته باشد. اما گ مذاکرات سیاسى و مصالحه باید بر آتش بس و بر تصمیم
شروعیت تطبیق آن حق کل  یرند. ارزشهایکه، انتخاب مگیدوحه و قطر دارند که در غیاب ملت بر ارزشها تصمیم م

ر با جور آمد طالب، جى اچ کیو، امریکا و قسماً حکومت افغانى این مشروعیت  گاملت است. درست و مشروع نیست  
خارج   در  ارزشها  بر  افغان  ملت  عوض  شود.  زده  دور  عمالً  و  شده  ساخته  ضمنى  افغان  ملت  و  شده  خالصه 

قانون   ۀگره ها که بدون لویه ج گرستمالى بعدى به نامه لویه ج رفتن خطاء بود و خطاء است. تالش براى ما گ تصمیم
. این فریب و خدعه سبب فریب دو قابل اعتبار نمی باش تمشخص شده باشد، سخت بریبنده اس با تعریف اساسى

عگنسطحى   و  افغانستان  در  کننده  افغان   ۀدران  ملت  چشم  به  خاک  هیچ صورت  به  ولى  میتواند  شده  جهان  در 
   نه خواهد توانست. ی تواند ونم انداخته

لذا تا دیر نه شده امور باید به چوکات اصلى بیافتد و در چوکات مذاکرات سیاسى دست از مناظره و دادن مشروعیت  
   .دشرادست برد ، دشو  به ارزشها در یک معامله و غیاب ملت

  
و فریب که مظاهر آن همین حاال سیاسى به مفهوم درست کلمه ضرورت است اما به مفهوم دور زدن ملت   ۀح مصال

   محسوس است قابل قبول نیست و باید مانع آن شد.
  

   اما براى تکمیل قسمى بحث:
سنى، شیعه و بقیه ادیان در کشور هاى اسالم تنظیم شده و در    ۀلاکثریت قاطع مردم افغانستان مسلمان اند و مسأ 

   ضرورت نیست. خاص زمینه به اختراع
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اسالمى که ظاهراً طالب آنرا به نام اسالم سوچه شعار میدهد براى    ۀعاما تطبیق مسایل حدود و تعزیرات در جام
یر اسالم در  گیو جهان در صورت تطبیق پل ندارد. اما مشکل در فهم و تطبیق مسأله است. ملت افغان کشمسلمان م

   .دو ندار دمسایل جزایى نیز نباید تشویش داشته باش
مثال مى آورم: تطبیق عدالت و مسایل جزایى باید توسط هیئات قضایى حد اقل سه نفرى، مسلکى، منسلک به انسالک  

یرد. جزا هاى حدودى در اسالم گ قضایى توسط شخص اول کشور، و با تطبیق کامل قانون قبالً تنظیم شده صورت
میک پوره  ... را  و  تربیت، عدالت، حق،  انظار، تخویف  بتناکثر وظیفه  هاى حدودى  و جزاء  ساقط  ه هشب دورو ا د 

بالشبهات دردگیم تسقط  الحدود  مسأ ()  در  مثالً  تزکیه   ۀل.  بخاطر  و  شد  اطاق  داخل  اسالم  صدر  در  مسلمان  زنا 
دوم و سوم.    ۀعفته شدکه ) ابک ابق( برو تو دیوانه شده اى؟ دفگ کشیده شد و برایشرد که زنا کرده، از اطاق  ک اقرار

به این ترتیب شارع در تطبیق جزاء عجله ندارد. و در قسمت اثبات زنا باید شاهدان عاقل، بالغ و مسلمان چنان  
دانى حیرتش سرمه  چوب  اینکه  مانند  کنند  توصیف  محل و  مخت از  این  میشود.  خارج  و  در   تلگرافی صراتداخل 

سواد موجود   ینما های ب . لذا تطبیق رجم و حد رانمى توان با تطبیق آخوند و مالدنااحادیث صحیح با تفاصل آمده  
نام  محاکم توان تطبیق سو به  نمى  از اسالم را  تخلفات صریح  این  و  کرد  آن عملى  مشابه  و  دین اسالم   ۀچ طالب 
   خواند.

ى و استفاده از تجارب نیک با اساس قرار دادن درست مو قوانین در کشور هاى اسالامور اسالمى، حدود و تعزیرات  
که به نام  دمسلمان مشکل ندارد و این فهم را با فهم غلط موجود در موارد زیا  هیچ کتاب هللا و سنت رسول هللا براى

اسالمی فهم درست از آن با  در سایر عرصه های قوانین   .دی است مغالطه کردآخون و اکثر فهم  تطبیق شده  طالب
تحریفات و انحرافات مزخرف تفاوت دارد که درآن میتوان راه درست و واقعی را انتخاب و عدالت درست را در  

   .جامعه تطبیق کرد
 و ما علینا اال البالغ المبین 
 داکتر صالح الدین سعیدى

9/10/2020 
00447886474638 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

