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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  :يادداشت

به خاطر ارسال نقد کوتاه اما جامع شان، تشريف آوری جنابشان را به " حميد بھشتی" ضمن ابراز امتنان از آقای 

خوش آمديد گفته، اميدواريم ھميشه شاھد اين ھمکاری ھای سودمند و "  آزاد افغانستان-دافغانستان آزا"پورتال 

  .سازنده باشيم

  باعرض حرمت

  AA-AAاداره پورتال 

  حميد بھشتی 

  ١٣٨٩] حمل[ فروردين٣٠ 

  

  کليد رمز افغانستان 

  نقد کتاب 

 به ٢٠١٠ در سال "ناوتيلوس" برگی است که انتشارات ١۵۵عنوان کتاب " کليد رمز افغانستان"

، از جمله روزنامه نگارانی "مارک تورنر"نويسنده کتاب، . لمان عرضه نموده استابازار کتاب 

مريکائيان، در جستجوی کليد رمز ااست که در حفاظ امنيتی قوای اشغالگر، يعنی در درجه اول 

 اين کتا ب دو وی در. افغانستان به آن کشور سفر نموده و به دنيای اطراف خويش نگريسته است

  :موضوع را به خوبی مطرح نموده است

 نمايش شھرک ھای مجزا از محيط خشک و بی آب و علفی که شبيه آن را در داستان ھای ءابتدا

،  خيالی بر پرده سينما ھا ديده ايم که توسط قوای اشغالگر، نه در يکی دو نقطه افغانستان–علمی 

 ھزار ارتشی و خدمه را جاسازی ۴٠ -٣٠تأسيس و در آن ھا " خاورميانه بزرگ"بلکه در سراسر 
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کرده اند، با حصارھای بتونی و کليه تأسيسات مورد نياز و روابطی که ميان اھالی اين شھرک ھای 

  .مصنوعی با محيط اطراف برقرار می باشند

رمز مقاومت ملتی را که استعمار انگليس .  بيابدنويسنده سپس کوشيده است کليد رمز افغانستان را 

و ماشين نظامی و ديکتاتوری شوروی را به شکست کشاند و در تکاپوی آن است که بزرگ ترين 

 به سرکردگی ارتش آمريکا را به ھمان "ناتو" بين الملل يعنی ۀنيروی نظامی حاضر در عرص

  .سرنوشت دچار کند

ستان به سراغ دانشگاه اسالمی عليقار در ھندوستان رفته و  در جستجوی کليد رمز افغان"تورنر"

قلمش به يک مأمور استعمار فرانسه در مراکش گير می کند و نشان می دھد که چگونه آمريکا در 

ِنسخه شبه استعماريش ھمان سرمشق فرانسوی پاکسازی، حفاظت و نوسازی مراکش را کپی کرده  ِ
انی و عثامه بن الدن که شاگرد محمد قطب بوده است برمی جمال الدين افغسيدوی در راه به . است

لمان اخورد و با گام ھائی سريع جنبش بيداری مسلمانان را صد قدم يکی کرده، در پايان کتاب نقش 

لمانی برای توجيه ای که مقامات "اطالعات ھدفمند"به گفته او . را در اين جنگ به نقد می کشد

 . جز توجيھاتی اسکوالستيک نيستندعملکرد خويش به کار می برند به

 


