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 ۲۹/۱۰/۲۰۱۶                دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 باد افغان سلطنت را برد!
 

را  افغان سلطنتباد م، نوشت: " ۲۰۰۲جون  ۱۶یک ونیم دهه قبل، گزارشگر "بی بی سی"،"لیز دوسیت"، بتأریخ 
برگشت به روز های "بهتر"  آخرین امید های سلطنت طلبان، به باد فنا رفت، اما آرزو ها و حنین بدینترتیب،"، برد

گذشتۀ آنها، ممکن هنوز  هم از ذهن و 
خاطرات برخی ها، رخت سفر، نه 
بسته باشد. در پایان این تصویر، می 

پادشاه سابق تحت فشار خوانیم: "
 ".سیاستمداران و جنگساالران

  
یز دوسیت"، گزارش خود را از "ل

اولین "لویه جرگه"، یک سال بعد از 
م، ۲۰۰۱کنفرانس منعقدۀ "بن" در سال 

م، چنین ۲۰۰۲جون  ۱۶درست بتأریخ 
 آغاز می کند: 

 
در روزی که افغانها جمع شدند، یک » 

با یک  –باد شدید از سمت غرب وزید 
قوت کور کنندۀ خیره، که قشر های 

بل فرود آورد...  "سوروش" یک دوست افغان گفت: "ما نقل قولی داریم که می گویند: گرد و خاک را بر کا
"وقتی گرد باد شدید با خاک می وزد، پادشاه گردشی می شود... باالخره وقتی آرامش برگشت، "پادشاه سابق"، 

 .«گرفت..ظاهرشاه در یک "لیموزین ضد مرمی، با رنگ سیاه "، راه حضور به "لویه جرگه" را، در پیش 
 

پادشاه با لباس خواب نشسته بود، که اعضای فامیل » در همین گزارش، "لیز دوسیت" هم چنان حکایت می کند: 
با طماع و با ُحب جاه و مقام و در عین زمان افراد قومی مقهور و خشمگین، بر ایشان فشار می آوردند و می 

سال، باید آنچه ممکن است، انجام دهند. لیکن ایشان دیگر در مسابقه  ۸۷گفتند، که مرد کهنسال، به عمر بیش از 
اند... شب قبل در حضور دیپلومات های امریکائی، و سیاستمداران افغان، ایشان در حالی که خاموش  شامل نبوده

نشته بودند، معاون افغان ایشان، یک اعالمیه ای را قرائت نمود که، منسوب به ایشان بوده است، اما با عجله  
که برای ریاست دولت کاندید نیستند.  توسط کسی دیگری تحریر یافته بود. درین پیام به ملت خطاب گردیده بود،

 «تکان داد. ، متملقین و صدها نماینده را که در "لویه جرگه" حاضر بوده اند،این اعالن ناگهان، حامیان
 

صرفنظر از اینکه ممکن گزارشگر، خواسته باشد تا راپور خود را جالب سازد، اما سرنوشت پادشاهی و احتمال 

م، تعیین شده بود. این پادشاه سابق "کهنسال"، ۱۹۷۳ملی و بین المللی، در سال برگشت آن در تحت شرایط نوین 

سال قبل از آن وقت، نزول خود شانرا از تخت و تاج پادشاهی، اعالن داشته بودند. بحران افغانستان الی، ۲۸قریب  

جنگ داخلی"، آنزمان، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را دیگرگون ساخته بود. بخصوص وضعیت "

م، ۲۰۰۱که در واقعیت امر کشور را سالهای طوالنی، فاقد دولت حاکم مرکزی ساخت.  متعاقباً، وقتی در سال 

بازی های سیاسی قدرت های بزرگ و دول و حلقات درگیر در بحران افغانستان، دوباره تا حدی "سیقل" شده 

برگشت، به گذشتۀ "عدم جنگ" و "بطالت نسبی "، پیشکش گردید، باز هم از جانب هواداران سلطنت، امید های 

بزبان آورده می شد. درین راه نوع جدیدی از سازش با "متنفذین محلی" و "روحانیون عقبگرا"، سنحیده شد. ضدیت 
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ذخیره داشته اند. این اولین  ،م۱۹۱۹با "ُمدرنیزم" را، از شرایط سالهای دهۀ اول بعد از "استقالل " کشور در سال 

ست، که در تأریخ کشور، پس از تأسیس دولت "پادشاهی" درین باری ا

اینقدر عمر کرده است، و آینده آن هم تا همین قلمرو، یک "بحران سیاسی" 

که یک و نیم دهه قبل، اقدامات محافل و  اکنون نا معلوم است. با وجودی

امید هایی را هم زنده ساخت، اما در حال حاضر نا  ،قدرت های بین المللی

میدی ها و واهمات وحشتناک، مردم ما را زجر و عذاب می دهد و هر ا

 نفرین خطر و زنگو  جا می دهدخطر  مرگ را در ذهن  لحظه هوشداری

 .نوازدمی گوش آنها سالح های مهیب را ب ۀشد
 

شرایط تلخ بحران و "جنگ"، برای برخی از متملقین و هواداران "سلطنت"  

هم چنان زمینه های فریبنده ای را مساعد می ساخت، تا به تبلیغات واهی و 

خود خوش کننده متوسل شوند و در نتیجه بر درز اختالفات سیاسی اجتماعی 

ت، دهه های در کشور، فانه های فوالدین بکوبند. عدۀ زیادی از چنین حلقا

که گویا زندگی بدون جنگ، فقط در چهل مدعی اند واقعیت بینی را هم از دست داده اند،  به طوالنی، تمرکز فکری

سال سلطنت اخیر ممکن بوده است. درین 

فرصت، پس از تالش های زیاد، ایاالت 

متحدۀ امریکا، در طرح نقشۀ "جنگ علیه 

تروریزم"، "سقوط حاکمیت قسمی طالبان" 

، بعنوان یک امر ناگزیری را در افغانستان

قبول کرد. درین امر، حین آغاز حمالت 

شدید و وسیع هوائی، به افراد جنگی کمکی 

در زمین، نیازمند بوده است. این قدرت 

بزرگ، "اتحاد شمال" را که در مقابل 

"طالب" مقاومت می نمود و فقط  در قریب 

 .فیصد قلمرو کشور، تسلط داشت، بحیث "بدیل" تعیین کرد ۱۰
 

از جانب صاحبنظران  اول،در همان لحطات  همین اقدام ایاالت متحدۀ امریکا،

 حال غربی و تعدادی از "ژورنالیستان" آگاه، بعنوان یک اشتباه شناخته می شد.

، به آن اشتباه نیز آن قدرت بزرگنظامی  –مقامات سیاسی  حتی برخی از

اینرا هم می دانیم، که "اتحاد شمال" در جنگ علیه  اعتراف نموده اند.

 "طالب"،عمدتاً سالح های "ساخت روسی" در دست داشته اند.
 

م آن،  ۲۰۰۱نومبر ۹، در گزارش در پایان تصویر سمت چپ، "بی بی سی"

 ".اتحاد شمال را در حمله، حین سوار بر اسب ها، نشان داده استجنگی های "

در همین گزارش، "جنرال فرانک" قریب دو روز بعد از  آغازعملیات هوائی، 

 اظهار می دارد، که:

" چنین برمال  " گزارشگر می نویسد که:همه چیز مطابق پالن پیش می رود"

 ۷که تعویذ "پنتاگن" بعد از آغاز بمب باران در افغانستان، بتأریخ  شده است،

 م، اثر داشته است.۲۰۰۱اکتوبر
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م، که از زبان قوماندان عملیاتی، "جنران تومی ۲۰۰۱نومبر  ۵بر اساس همین گزارش "بی بی سی"، بتأریخ 

ده نشاریم، هیچ در پالن شامل ما حملۀ تهاجمی را بر شهر توسط اتحاد شمال انتظار ند» فرانک" می نویسد: 

"... ما ساحات ستراتیژیک بزرگ، مانند در جای دیگر، جنران فرانک می گوید: .«  است، که قلمرو اشغال شود

 "مزار شریف را اشغال نمی کنیم. این نوع تقرب جوئی، هدف ما نیست...
 

یک سال قبل در کنفرانس "بن" معین گردیده خطوط کلی تمام آن قدم های که باید در"لویه جرگه"، برداشته می شد، 

بود. هواداران "پادشاه" در کنفرانس "بن" دومین گروپ بزرگ را می ساخت که در صف "چهار" گروپ، به 

 کنفرانس، دعوت شده بودند.
 

رهبر یکی از تنظیم های "جنگی"، "حزب اسالمی افغانستان" در "ایران" اقامت  درین مرحله، "گلبدین حکمتیار"

ً در گذشته نیز داشت. او بطور خاص "ضد همین خاندان سلطنت"، که ً به نسبت روابط با  دائما از جانب او ضمنا

در  او مورد انتقاد قرار می گرفت و در عین حال با روابط عمیق و وسیع با پاکستان شناخته می شود،"شوروی" 

و هر وسیلۀ امیدوار ارای ب در فکر کسب قدرت رهبری در دولت افغانستان بوده است. فقطقریب چهل سال اخیر، 

 کننده، درین راه قابل قبول بوده است.
 

"توافق" با دولت فعلی  ، مبنی برتالش کودتایی ناکام، انجام داده است. نتایج اخیربار ن گروپ او چندین تا اکنو

این مرتبه در "کودتای خزنده" و فعالیت های  ممکن افغانستان، عالیم و انتباهاتی را هم تا حدی بدست می دهد، که

اشغال نموده است،  درین امر مواضعی راکه  ،ستاز مدت هایرا ز .دتقرب نموده باش آن بهدف مشهود مخفییانه،

در  "حکمتیار"خود را هم، براه اندازد.  ، "امیر حزب اسالمی"ت احتمالی تاجگذاریحال ممکن با چنین اقدام، تدارکا

بعنوان  در قدم اول طول سالهای اخیر، به ظاهر امر از "مخالفت خود با امریکا" و غرب سخن می گفت. او که

، شهرت و در منطقه محور و حامی سیاست "بنیاد گرایان پاکستان" و دستگاه استخباراتی آنکشور در افغانستان  

ً داشته است،  انس بن" فقط تحت نام ملل متحد تدویر یافته است، اما این نقشه از مدعی بوده است که "کنفردائما

عالیت های فو در همین یک ونیم دهه، در صف افراطیون به  ه"امریکاست" و با فیصله های آن، به مخالفت پرداخت

. این هم است ، متوسل شدهمسلحانه و تخریب کننده، علیه "حاکمیت" تحت حمایت ایاالت متحده و متحدان آنها

معروف است که در "جنگ علیه قوای 

شوروی"، "تنظیم" او در تحت نام "حزب 

اسالمی"، سهمیۀ "شیر" را در توزیع 

کمک های سرشار  هم از ، مهمات وحهسلا

 آورده است.  بدست می و عربی، غربی
 

او یا در کنفرانس دعوت نشد و یا خود 

در برقراری  نخواسته بود که دعوت شود.

سیستم مرکزی، که با نام آن بعنوان 

سهم و  "جمهوری اسالمی" فیصله بعمل آمد،

، "المسلمین اخوان نوع گرایان بنیاد"فشار 

، گفته شده که خود از جمله اعضای آن

 محسوس بوده است. 
 

، در مطابقت با "نظام سیاسی" در پاکستان، یک دولت "مذهبی " تهدابگذاری" شود، از امر که در افغانستاندرین 

های بحث  حتماً  رهبران آنهاهمین  مطرح می شده است. قبل هم جانب رهبران همین گروپ قریب "پنجاه سال" 
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در  که ،(م۶۸/۱۹۶۷صت )ۀ شه)نیمۀ دوم د های اعتراضی« میتینگ»را در مظاهرات و محصالن و متعلمان

 صورت پذیرفت، حتماً بیاد دارند. "یسلطنت " نظام مخالفت با "قانون پوهنتون و معارف" در عصر
 

، تا حدی از صحنۀ، سپردن یک نسخۀ قرآن حال 

، از جانب پادشاه سابق در "روم" ۀ قبل()صفح شریف

ملکیت خانوادۀ عنوان "حامد کرزی" که از آن ب»به 

 می توان" یاد شده است، چنین مفهوم هم سلطنتی

گرفت، که این "دیموکراسی" وعده داده شدۀ غربی، 

باید توسط پیرو "نیمه مخفی" بنیادگرایان، حامد 

  کرزی، تحت سایۀ معتقدات قرآنی، "عملی" گردد.
 

هم  ییهاممکن امیداین مشی سیاسی،  اصلی طراحان

سالۀ  ۲۵۵سر پرورانده باشند، که فقط "شاهی  در

راه از همه انحرافات و درین . توانستخواهند داده  ا با تغییر نام ادامهدرانی" ر

چنان   مه شعار های اخفال کننده و عوامفریبانه، بشمول تمایالت "نژاد پرورانه" و

"تنفذ" در  در جهت "هژمونی خاندانی" و تشکل های های وسیع گوناگون، تالش

 ، استفاده بعمل آمده است. ساختار های "قومی" و "ایتنی"
 

ایت، بحیث رئیس حامد کرزی، در نهشخص چنانچه در جریان کار "لویه جرگه"، 

در ختم "لویه  الخرهاب "سیستم مرکزی"، پافشاری داشته است.ادارۀ "مؤقت"، بر

نام  ز "صحت یابی سیاسی افغان"،جرگه، "بی بی سی" در تحت عنوان تحلیل ، ا

حمعیت "ساحر": کرزی )سمت چپ( »پایان تصویر می خوانیم: ر د برده است.

طراحان اصلی هم، باید برای  «ساخت. مسحور بخواب تصنعی  را حاضر

 برقراری چنین نظام، قبالً کار های مقدماتی را، انجام داده باشند.

 

سابق رئیس جمهور پیشین افغانستان"، آقای "ایمل فیضی"، که در زمان ریاست جمهوری "حامد اخیراً  "سخنگوی  

کرزی"، درین مقام اجرای وظیفه نموده است، گزارشی را بد ست نشر سپرده است، که تا حدی دارای نواقص و 

 اشتباهات تایپی و تذکرات وقایع زمانی، نیز می باشد. 
 

، احساس انتباه براه انداختن تبلیغات، تحریک می گردد، شواهد محجوبیت و گمان عالوه از اینکه ،از محتوای مطلب

 پوشانیدن حقایق، توسط سخنگوی، نیز محسوس است.
 

،را با " حزب «"حامد کرزی"مخفی"،  آقای "فیضی"، ممکن ضمن حکایت این مطلب: بخواهد روابط احتمالی 
کشافات درین ان اسالمی حکمتیار" و شخص "حکمتیار" افشاء نماید، و یا اینکه ممکن فکر کند، که مبادا، آمر ایشان

 وقت ریاست جمهوری می نویسد:آن سیاستمدار قوی معرفی نشود. همین سخنگوی بعنوان یک ،اخیر
 

میالدی، زمانی که افغانستان به سمت یک جنگ میان گروه  های مختلفی از مجاهدین ۱۹۹۰در اوایل سال  »... 
راکتی  کشیده شد، گلبدین حکمتیار به نجات حامد کرزی معاون وزیر امور خارجه وقت افغانستان که در یک حمله

آیا این موضوع را "افشاء"، ساخته است؟ و « در کابل زخمی شده بود، آمد و او را را از این کشور خارج کرد....
  یا اینکه تنها، نویسندۀ این مطلب اطالع نداشته است.

 

 م...( درست نیست. ۱۹۹۰نویسندۀ این مطلب، مطمئن است، که "تأریخ" متذکره )... در اوایل سال 
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م، داخل شهر کابل شده اند. تصویر آقای ۱۹۹۲، در سال می دانیمرات نش ازمسلح تنظیمی، طوری که گروپ های 
ی مجاهدین"، در یک کنفرانس مطبوعاتی، در عقب شانۀ چپ رئیس جمهور دو ماهۀ حکومت "تنظیمحامد کرزی 

م، در زمانی که آقای ۱۹۹۲بدون ریش ولی با "بروت سیاه"، کلۀ بی مو، دیده می شوند. چنین واقعه الی اخیر سال 
قریب ده سال )حامد کرزی، بحیث معاون سیاسی وزارت امور خارجه، ایفای وظیفه می نموده اند، واقع نشده است. 

رئیس  دیگر، بحیث ۀچهرو لباس ترکیب با  ،از آن تأریخ بعد
ترکیب با هم ادارۀ مؤقت و بعداً در دو دوره رئیس جمهور 

قای "پیر گیالنی"، در لویه آ دیده شده است. لباس متفاوت
فقنامه" بین اجرگۀ آنوقت، حال در نقش سازماندهی "تو

نچه سخنگوی آ .("دولت" و "حکمتیار"، گزارش یافته است.
ممکن است،  ،بعنوان واقعه ذکر کردهآنوقت رئیس جمهور 

م، صورت گرفته ۱۹۹۴م و یا ۱۹۹۳ بعداً در سالهای واقعه
م، "جنرال دوستم" و ۱۹۹۴باشد. چنانچه در اول جنوری 

"گلبدین حکمتیار"، عملیات مشترک آنها را بر ضد حکومت 
"برهان الدین ربانی " و "احمد شاه مسعود" آغاز نموده اند، که 
به ادعای بعضی ها، از کشته شدن ده ها هزار )بعضاً 

می دهند. در یکی از منابع اعتراف ( کابلی گزارش ۷۰۰۰۰
 نفر، بدست نشر سپرده اند. ۱۰۰۰"حکمتیار" را اقالً 

 

) در پایان تصویر آقای مجددی از کنفرانس مطبوعاتی می  

 «رئیس جمهور مؤقت مجددی: مخالف بی آزار»خوانیم: 

که گنجایش در پهلوی موضوعات تذکر یافتۀ مختلف ایشان، 

تبصره های وسیع و عمیق بوده می تواند، نویسندۀ "آگاه" وقت 

از حوادثی هم نام می برد، که برای نویسند این مطلب، بنابر 

شناخت وسیعی که از خانوادۀ بزرگ "کرزی ها" دارد، تا حدی 

معمای به صحنه آمدن "حامد کرزی" را، با این نقش و شهرت، 

 بسرحد حل نزدیک ساخته است.

صرفنظر از اینکه همه اعضای فامیل کرزی ها، در نقش او،  

خود شانرا، ممکن جانبدار نمی دانسته اند، اما آنچه  در بارۀ  نقش عمدۀ پدر کالن و پدر"حامد کرزی"، در گذشته 

 شخص مطرح شده می تواند، اینست که هردو از جملۀ "رویالیست ها"، و "سلطنت طلبان وفادار" با پدر و هم با

 ه اخیر، که "لقب بابای ملت"، به ایشان تفویض گردیده است، شناخته می شده اند.پادشا
 

هرگاه چنین واقعه صورت گرفته باشد، پس عالیم مشهود نشان می دهد، که آقای "حامد کرزی"، به ظاهر امر، پس 
دی"، رئیس جمهور دو ماهۀ از ختم تحصیل ، زیر سایه و نفوذ پدر، به تنظیم "جبهۀ نجات ملی" تحت رهبری "مجد

"مجاهدین"، شامل شده است، اما بنابر عالیم دیگر، خیلی محتمل است، که در پس پرده، با بنیادگرایان "حزب 
از طالبان در نیمۀ دوم دهۀ نود  رزی""حامد ک، برقرار ساخته باشد. هواداری عمیقتر اسالمی"، پیوند های "سری"

اسالمی  منسوبیت او را به گروه های "بنیادگرائی" ،با "عبدالرب رسول سیاف" هم بعدی او و روابطقرن بیست، 
تقرر افراد معلوم الهویه، اعضای حزب اسالمی، در مقامات عالی  چنانچهثابت می سازد.  بیشتر از پیش )"سنی"(،

دولت، در حالیکه قسمتی از اعضای آن حزب، تحت رهبری "حکمتیار"، درگیر عملیات های جنگی علیه حاکمیت 
، افشاء می داشته است سیاسی آنها با این حلقات و افکارکه، خود را  یدولتی بوده اند، خود نشان دهندۀ اعتماد خاص

سازد. بناًء سؤالی هم باید مطرح شده، بتواند که آیا برای مقامات دولتی و مؤسسات "امنیتی"، بقول سخنگوی ایشان، 
مضر نبوده  با جاکمیت دولتی و ارائۀ معلومات به مردم افغانستان، ، یاد شده است، بدون تعهد"که بشمول "وزارت

بخصوص  ،فذین محلی"آقای حامد کرزی را، با منسوبیت حلقۀ "متن باید است؟ آیا این هم "نمایانگر" آن نیست، که
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اشته از قبل د از طریق خانوادۀ معروف ایشان در غرب و جنوب غرب افغانستان، در بین "سران اقوام درانی"، که
 ، در پیوند و تمایل نزدیک بیشتر با "بنایادگرایان اسالمی )سنی("، شناخت. است

 

مردم »سخنگوی درین گزارش، هم به "حزب اسالمی هدایت می دهد" و هم به مردم افغانستان امر می کند که باید: 
از توافقنامه صلح با حزب اسالمی حکمتیار تردید کنند. ملت افغانستان نیز نباید در خصوص استقبال و حمایت 

افغانستان ملتی است که سال هاست برای این کشور خون داده اند و تمام نسل های آن به جز جنگ چیزی ندیده 
 «اند.

درین رابطه ممکن 
همه مردم ما، به 
این نظر نباشند، 
که "چون خون 
داده اند..."، به 
استقبال کسی و یا 

بروند، که ی کسان
در گذشت قریب 

بخاطر  چهاردهه،
قدرت و کسب 
امتیاز غیر 
مستحق، جز پیغام 
مرگ و ظلم و 
استبداد و ایجاد 
وحشت و غیره بی 
 عدالتی ها، چیزی 
دیگری از آنها، 

اند، ندیده اند. مردم ما قربانی امیال قدرت طلبی و استبداد آنها شده اند. بسیاری ها درین عصر و زمان برین عقیده 
که گاهی هم تصویر، خود سخن می گوید. بطور نمونه به چند تصویر فوق نظر اندازید، که ناظران خارجی، در 
پایان تصاویر آنها، چه تعریفی برای آنها داشته اند. در سالهای بعد از خروج قوای شوروی و سقوط دولت تحت 

مان جوانان مسلمان" و بعداً در تأسیس "حزب الحمایۀ آن، رقابت های این دو رقیب که زمانی در تأسیس "ساز
 اسالمی افغانستان" سهیم بوده اند، حد اعظمی مردم را، بدام مرگ سپرده است.

 
)در چندین مادۀ اول بر  ،توافق بین "حاکمیت دولتی" غیر حاکم بر کشور و این "تنظیم جهادی" صورت گرفته است 

بیش از هزار سال است، که مسلمان اند. درین قریب "چهل سال"، "تحت "مسلمان بودن" تأکید کرده اند. مردم ما از 
شعار اسالم" این "جنگ را به پیش برده اند. مگر مردم ما ازین موضوع بی خبر بوده اند؟( که تا اکنون در عمل 

مردم افغانستان پیاده نشده است. مگرمردم ما می دانند که آیا در پهلوی کسب امتیازاتی که برای خود خواسته اند، با 
هم، تعهد تأمین صلح را خواهند بست. آیا با مردم بی پناه هم تعهد کرده اند، که دیگر جنگ ختم است؟ کس چه می 
داند، که چه گروپ های دیگری را تحت نام های دیگر، به ادامۀ جنگ هدایت داده باشند. مردم باید عمل آنها را 

م را که افرد مسلح آنها، در سراسر کشور از آنها، غصب کرده اند، دوباره ببینند. آیا حاضر اند، که ملکیت های مرد
 به مالکین اصلی برگردانند، تا خانواده ها، بر ملکیت های خود، زندگی کنند؟

 

ت "حزب اسالمی"، بتوافق رسیده است، از همه أهمه می دانند که حین افشای خبر، که گویا، دولت افغانستان، با هی
قوای اجرائیه" که خود را، رئیس "جمهور دومی" اما هم سطح در قدرت، احساس می کند، گفته است، مقدم، "رئیس 

 جنگ در کشور، ختم نمی شود.یعنی "حکمتیار"، که با پیوستن او، 
 

است، اظهار داشت که "با آمدن بوده یکی از وزرای حکومت "کرزی"، که گفته می شود، "عضو حزب اسالمی" 
تضعیف می گردد. جناب ایشان فراموش کرده اند، که جناب حکمتیار حکمتیار"، گویا، مواضع "فیدرالیست ها" 
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قریب سی سال قبل، حتی  طرح "کنفیدراسیون" بین افغانستان و پاکستان را مطرح ساخته است. مفاهیم "فیدراسیون" 
و "کنفیدراسیون" دارای شباهت ها و وجوه مشترک اند. از جانب دیگر، تنها 

 هراز آن، دو مقام عالی این دولت،  هم بعد در آستانۀ امضای این توافق و
هم از رئیس جمهور شکایت داشته اند، آنها بلندترین ، وتفامتت راهااظا بک ی

، متهم می سازند. )در "مقام دولت را به "کم حوصلگی..." و " قوم برستی
رهبر ملیشه: تا اکنون یک رژیم را سقوط پایان تصویر دوستم می خوانیم: "

  جمهور فعلی حمایت کرده است. م، از رئیس۲۰۱۴"( در انتخابات داده است.
  

درین گزارش، سخنگوی تالش ورزیده است، تا چنان وانمود سازد، که گویا،  
"راز های سری" دولت برایش معلوم بوده باشد، برخی از موضوعات را که 
ممکن از زمان ریاست جمهوری "حامد کرزی"، بیاد داشته است، افشاء 

ت روحانیون مذهبی "مسیحی"، در فلم سازد. مانند اصطالح معمول، در حلقا
های تلویزونی ممکن دیده باشیم، که  در مراسم "عبادت"، گویا آب را بجای 

 "شراب" )"واین"( پیشکش می نمایند.
 

قبل از اینکه روی ادعا ها، و معلومات او بحیث یکی از 
مقامات دولتی که باید در حفظ "راز" دولتی، احساس 

ن زمان، اصالً باید در زمان مسئولیت می داشت و در عی
"مأمویت" خود، به مردم افغانستان معلومات می داد, که 
دولت با چه گروپ ها، ارتباطات مخفی احتمالی داشته و هم 

 چنین ازین تماس ها، کدام اهداف را در نظر داشته اند.
بنیادگرای حکمتیار": راکت بر »")در پایان تصویر:

 «(پایتخت
  

ۀ امریکا، از مذاکرات "دولت تحت حمایت" آنها، واقف اینکه ایاالت متحد
در حالی که مذاکرات برای »بوده است، جای شک نیست، اما ادعای اینکه: 

توافق صلح سال گذشته تحت حاکمیت دولت قبلی افغانستان آغاز شد، تنها با 
"تنها با رضایت امریکا به  اظهار اینکهرضایت آمریکا به نتیجه رسید."، 

، در ارائه سند رسمی درین رابطه، نویسدۀ "صاحب راز «رسیدنتیجه 
دولتی"، مقروض است. این سخنگوی وقت رئیس جمهور نمی گوید، که 
جانب قدرت "بزرگ"، به چه طریق و روی کدام موضوعات، و کدام تعهدات 
جانب "حزب اسالمی"، به چه متن و فورمولبندی رضایت خویش را نشان 

مردم ما و جهانیان، نسبت به آینده، چه امیدها را نوید می  داده، و باالمقابل به
 دهد.. 

 

به عقیده من، امضای توافقنامه صلح و زمان »به ادامه هم چنان می نویسد: 
بندی آن با حمایت کامل واشنگتن انجام شد. این مسئله نشان می دهد که 
بدون شک مهمترین عامل به توافق رسیدن با گروه های مسلح مخالف 

 «دولت، توافق با آمریکا و پاکستان است جایی که پایگاه شورشیان افغان آنجاست
 

درست است، که سخنگویان مطبوعاتی برخی از دولت های متحد، در "جنگ علیه تروریزم"،  "تندنسی" را که در 
ولت تحت نزدیک شدن، این دو جانب متخاصم، یکی "حزب اسالمی"، جناح وابسته به "حکمتیار" و دیگری "د

حمایت ایاالت متحدۀ امریکا"، مثبت دانسته اند، اما با چنین اظهار مطلق هر کس می تواند، فکر کند که "حدسیات" 
شخص، در بارۀ اینکه ممکن مسئولین امریکایی دارای نظراتی بوده باشند، نیز در آن شامل ساخته باشد، تا اکنون 

 بارۀ پروسۀ  "صلح" احتمالی، چیزی منتشر نشده است. درین مورد، از جانب، قصر سفید، با تفصیل، در
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ممکن است که جناب ایشان هم واقف باشند، که در جریان "آغاز جنگ علیه تروریزم"، در افغانستان، مطبوعات 
خارجی "اعتراف" آقای حکمتیار" را نشر نمودند، که "افراد حزب اسالمی"، "اوسما بن الدن" را از صحنۀ "جنگ" 

ه اند. پیوند های تأریخی و عمیق "حکمتیار" با نجات داد
"استخبارات پاکستان"،  و هم با "نظامیان" و هم با "افراطیون 
اسالمی" )سنی( در پاکستان، مانند "جماعت اسالمی پاکستان"، 

 تحت رهبری "قاضی حسین احمد"، نیز نیازمند تفصیل نیست.
 

اتی که، قوای جناب ایشان باید بدانند، که در همان زمان و لحظ
سپتمبر  ۱۱خاص "سنتکوم" در جست و جوی، عاملین حادثۀ " 

م" بوده اند، این رهبر "حزب اسالمی" و "جنرال ۲۰۰۱
حمیدگل" و "قاضی حسین احمد" منجمله از هواداران، عاملین 
حادثۀ ترور، شمرده می شده اند و جناب حامد کرزی در پهلوی 

ریکۀ قدرت نشانده شده "جورج بوش"، بحمایت قوای آنها، بر ا
بود. آقای "حکمتیار" که با "کنفرانس بن" و حضور قوای 

خارجی مخالفت نمود، در عین زمان "ضدیت خود را با "حکومت انتقالی" )متشکل از چهار گروپ تنظیمی 
اک "جهادی"(، نیز اعالن داشت. در آنزمان، در ایران بسر می رد. دولت ایران آقای "حکمتیار" را به ترک خ

ایران مجبور سخت. در گزارشات مطبوعاتی بین المللی، در همان سال، پسر "اوساما بن الدن"، نیز به اخراج از 
خاک ایران واداشته اند. در همان مقطع زمانی، که "جورج بوش رئیس جمهور امریکا"، به جهانیان خطر "ترور" 

ادر دینی آقای کرزی"، در صف سایر افراطیون، به از جانب "القاعده" را هوشدار می دهد، گلبدین حکمتیار، "بر
 مخالفت با امریکا موضعگیری می نماید.

 
م در رابطه با نشر، "تایپ، "بن الدن"، در امر "اعالن ۲۰۰۳فبروی  ۱۶درست، زمانی که "بی بی سی"، بتأریخ 

سی"، در پایان تصویر، جهاد"، گزارش می دهد، همین تصاویر را هم، به چاپ می رساند. ازین گزارش، "بی بی 
"رئیس جمهور امریکا. جورج بوش" و "حاد کرزی"، که در آنزمان "رئیس ادارۀ انتقالی" بوده است، از محتوای 

 .«پیام بر کرزی عالمت یا لیبل "اجنت امریکائی" می گذارد»"تایپ" متذکره، می نوید:
 

ت. این چنین موقف نزدیکی و همبستگی بدون شک که، آقای "حکمتیار" هم، با چنین "مهر" موافق بوده اس
م، رئیس جمهور ۲۰۰۲نومبر  ۱۳"حکمتیار" با این حلقۀ افراطیون، در حالی گزارش می یابد، که دقیق بتإریخ 

امریکا، در رابطه با "خطر القاعده"، به جهانیان "هوشدار" می دهد، و خود تصمیم دولت خود را چنین بیان می 
 .«دت طول می کشد، ما او را خواهیم یافت و به عدالت خواهیم سپردفرق ندارد، که چه مدارد: "

 
صرفنظر از اشتباهات "تایپی"، جناب ایشان، 
در ذکر تأریخ، اشتباه صریح مرتکب می شود. 
تنظیم های های "مجاهدین" در ماه "ثور" 

م، داخل کابل شدند. ۱۹۹۲اپریل  ۲۸مطابق 
آقای "مجددی"، برای دو ماه، بحیث "رئیس 
جمهور مؤقت، ایفای وظیفه می نموده اند. 

از جنگ های شدید "حکمتیار" و قوای او، بعد 
و ویرانگر در کابل، بر سر قدرت، قرارگاه 
خود را در جنوب "کابل" واقع در "چهار 
آسیاب" تعیین نمود و از آنجا، بشمول کوه های 
جنوب شهر، مناطق مسکونی را، زیر آتش 

 توپخانه و راکت گرفته اند.
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

آقای "حامد کرزی"، در رأس حاکمیت مرکزی یا "سیستم ریاستی"، با قوت و حمایت  همه جانبۀ ایاالت متحده،  

 کمی کمتر از یک و نیم دهه، قرار داشت.

.... بر اهمیت  م۲۰۰۴ سالفبروری  ۲۶ست بتأریخ حین دیدار رسمی "رمزفیلد" وزیر دفاع ایاالت متحده، در

حال  طالبان » یده، آقای "حامد کرزی رئیس جمهور" آنوقت عالوه نموده است، که:برقراری " امنیت" تأکید ورز

جالب است، که طالبان بعد از سقوط « مغلوب گردیده اند و اکثریت نا آرامی ها را "جنایتکاران" انجام می دهند. 

ۀ جنگی" جدید، حتی حکومت آنها، که بتدریج و بسرعت عقب نشینی نموده بودند، بار دیگر، تحت "تشکل" و "شیو

شه از "مغلوبیت"  م، به عملیات مسلحانۀ آغاز نموده بودند. در آن سالهای اول حاکمیت خود، همی۲۰۰۳در سال 

 طالبان و از قوت های آنها، بعنوان "مصرفی"، یاد می نموده است. 

ش ورزیده است، سی آی ای" تال»"م خبر می دهد، که ۲۰۰۲ماه می  ۱۰منابع "بی بی سی"، روز جمعه، مؤرخ 

 نام می برد.« حکمتیاز بحیث معروف ترین جنگ ساالر افغان»به ادامه از « جنگ ساالر افغان را بقتل رساند.

 

 پایان

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

