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  یکائي امری دموکراسیافغانستان الگو             
  )یسم تا صدور دموکراسيرل تروياز تحم(                        
    :قسمت اول و دوم

                                 
  :شگفتاري پـ         
       

 یكيش از دو دھه ي بینحال طيا  بایوعقبمانده، ول ريست فقي  افغانستان كشور  
ع درآ ن رخ داده ين وقاي تریافراط  جھان بوده وین كشورھايازخبرسازتر

به خونش  سم درمنطقه خواندند ويالي اعمارسوسۀرا نمون آنی گروھی بار.است
چون  كرده و اله قلمداد ليسب یشتن رامجاھد في خوی دسته ایدند، زمانيكش
 ی ھم  داره ایولحظه ا. قتل وغارت شان نمودند و ختندي برسرمردمش ریبالئ

. روزگارمردمش درآوردند  خالفت وامارت وتحقق اسالم ناب دمار ازیبا ادعا
. بدل كرده اند شھدا  ازیگورستان خاك و  ازیبه تل آنرا ن مجموعه،ينجام، اسرا

قراردارد،   ناتویقوا و كاياالت متحد امريوحال ھم با آنكه دراشغال كامل ا
 ی دموكراسینكه آنرا الگوين ايمخدرجھان است، درع مواد ند انباريگويم

 ھا ويرانيطھا، ويتفر ن افراط وي اۀيدرعقب كل! خوانند؟ي درمنطقه میكائيامر
 جھان ین قدرتھايمنافع بزرگترو  تضادھا تصادم ن كشوركوچك،يدر كشتار

 یكه وارونه سازيدرحال. ديتوان ديم م شانراي مستقیھايدست دراز ومنطقه و
 یرسانه ھا و دستگاھھاۀ غات گسترديتبل ان جفاكارآن ويع توسط مجريوقا
اه يس د رايو سف ديسف اه رايس كشانده یرا به گمراھ  شان افكاریغاتيتبل
ع پرسشھا و ين وقايا فھم راز ل ويھا درتحلين اغواگريرغم ايعل. انندينمايم

گاه يپا  مطابق خاستگاه وی ما مطرح است كه ھركسۀ درجامعیاديل زيمسا
 گاه ويل است كه جاين مساي به ایپاسخ دھ. دھدي اش به آن پاسخ میاجتماع
 را یليمن ھم برآنم تا مسا. سازديه مشخص مت پاسخ دھنده را در جامعيوضع

 ك فرد شھرونديث يبه ح  است مشخص ساخته ویكه از نظرمن عمده و اساس
 یژگيو ن نوشته دويدر. بدھم توان خودم را ك پاسخ درخوريافغان به ھر 

  . كنميل ميراتحم
ل مطروحه را ساده وعامه فھم يكوشم مسايت مينست كه درنھاي اول ایژگيو  

  .كنممطرح 
 ازكتابھا، یئو آوردن نقل قولھا كاوش افكار با نست كهي دوم ایژگي و  

روشنفكر،   مختلف، اعم ازیدگاه ھايد تفكرات و  بایتھايمطبوعات وشخص
ا را از زبان مدارك يكنم تا قضايه ميتك... دولت و  وان، دوكاندار، كارمندیتاكس

انتظارمن  .باشم ح كردهيتوض)راست چپ و( مختلفیدھايد واسناد وطرز



ردنبال يغض تا اخُب ب وبدون ُح ل مطروحه راينست كه مساي محترم اۀ ازخوانند
ق ين طريرد، ازياستدالالت درست بگ ات وي خود را ازفكتھا، واقعۀجينت و كند

ن يا و. افتيق دست يافت حقاي به دریوجدان پاك علم توان باياست كه م
  .كيست دموكراتيبرخورد

      
              

                                   
                               

  
  
  
  

   شھریداد  در پھنايكند  بيظلمت  شب م                  
   ی تو اش باقصه وافسانه ایخوانيصبح م                 

  
  

 یروھاي ما مطرح است، حضور نۀ كه ھم اكنون درجامعیال  عمده ي مسا     
ست يب(كا ي امریرھبره سم بيترور  ائتالف ضدیروھاي نی نامھاري زیخارج
ه   ب I S A Fا ي ین المللي كمك رسان بیروھاين و)  مسلحیروينفرن ھزار
ج حاصله يونتا ن حضوري، عوامل ا) مسلحیروي ھزار ن١٥ ـ ١٢(  ناتو یرھبر

سم يالي امپرنكهيا ما و روھا دركشورين نيرابطه به حضور ا در. ازآن است
  ی  د موكراسیا  افغانستان ا لگويبرد؟ آيآنرا به كجا م و ؟ كردهیدرافغانستان چ

 ی اھداف  منطقه ای برایگاھيپا ا ازآن مستعمره وي منطقه خواھد شد؟ ویبرا
  : توان درجامعه مشخص ساختي سه نظررا مً؟؟ عمدتا...ايسازند؟ وآيشان م

سم را درافغانستان ياليپرحضورام ًكال روھا وين ني حضور ای  عده ا- ١    
 سم وين ضد تروريمبارز“ به آنھا به مثابه دانند وي ملت ما میشانس طالئ

 ھم ازآن فراتر رفته یگاھ نگرند وياز ستم طالبان م ” نجاتبخش ملت مایروھاين
تمدن را بردوش   ویگشودن راه دموكراس سم ويرسالت مبارزه با فئودال

جه يلذا نت گذارند وي میكائي وسربازان امرژه جنراالنيوه ، بی خارجیروھاين
نوشته  تقابل به خواست   درلفظ ویروھا، حتين نيرند كه ھرگونه تقابل با ايگيم

  ویاغيز يتقابل كننده را ن لك وملت است وت تقابل به منافع ُميدرنھا مردم و
  . دھندين قرارميگلبد  مثل بن الدن ویستھايدرصف ترور  خوانده ویباغ
” رخالص گ“ به عنوانی خارجیروھايند حضور نيگويگر مي دی گروھ– ٢    

ـ طالب  ی جھادۀشي شقاوت پیرآن گروھھاي است، درغی ما ضرورۀدرجامع



دوباره جامعه را  خت وي قبل برسرھم و برسر مردم خواھند ریباز مثل سالھا
 ھاي از خارجیشترين نظرانتظار بيا. بت خواھند انداختيبه گرداب جنگ و مص

  . ن نظر انديز طرفدار ھمي ازمردم عوام نیادي زیدارد، عده ان
سم، يالي امپرًكال ، وی خارجیروھاين باوراند كه ني ھم بدی برخ– ٣    

جنگساالران  سم وي با فئودالیدرتبان دركشور ما جھت تحقق اھداف خودشان و
 دھه دركشور ما گذشته است محصول و ش از دوي بیآمده اند وتمام آنچه ط

 مختلف ی ھاین منافع جناح بندي درجھت تامیني ذات البی تصادم تضادھاۀجينت
 یھاه ز حاصل پروژيز موجود نيط غم انگيشرا  است وی فئودال– یستياليامپر

 ن صلح وثبات ويست كه تاحال اعمال شده وھرگز ھدف آن تاميپالن شده ا
دركشورخود  گانگان مسلح ين نظرحضوربيا.  مردم نبوده استی برایدموكراس

  .  دھدي مبارزه با آن فتوا میبه نوع داند ويرا تجاوز واشغال م
ن ضربت را از يشتري ما بۀكنند كه جامعي    طرفداران نظر اول استدالل م

، ی به نقش استبدادیخ ما كه نظر افكني تاریدرھرجا سم خورده است ويفئودال
ه ي ھم كه تاحال علیت، مبارزایخوريسم برميسركوبگر فئودال ن وياختناق آفر

ستم منحط كماكان برجامعه حاكم ين سيا سم صورت گرفته كارآ نبوده ويفئودال
 افغانستان توان ۀ ھم درجامعیروئيچ نيھ. كندياست ومسلحانه ظلم وستم م

 یلذا ھم اكنون كه ضربت بخشھائ.  با آن را نداردیاروئيرو مبارزه و
كا ي امر٢٠٠١ سپتامبر١١آمده بعد از كا وارد ي حساس امریسم به جاھايازفئودال

ن پروسه در يا. سم قرار گرفته ومصمم است آنرا ضربت بزنديدرتقابل بافئودال
ن نظر معتقد يا. افت وكماكان ادامه دارديافغانستان از سقوط دادن طالبان آغاز 

.  استیواقع  ویك امرجديسم در افغانستان يكا با فئودالياست كه تصادم امر
شه يسم را ريفئودال اورند وي بیكا مصمم اند تا به افغانستان دموكراسيحكام امر
.  سابقه استیكه ھم اكنون درافغانستان آورده اند ب  رایطيچنانكه شرا. كن كنند
سازمان  شود، دھا حزب ويه منتشر مير شد، به صد ھا نشريه جرگه دايدولو
نك يا. اس شده اند پیگرين ديقوان  ویقانون اساس افته  ويت ي فعالۀ اجاز

م، مكاتب باز شده، ي ھستیبعد پارلمان  ویس جمھوري انتخابات آزاد رئۀدرآستان
  . . . افتند و يرون شدن ازخانه را ي بۀ درس خواندن وزنان اجازۀدختران اجاز

 یبرخوردھا و ”چپروانه “ید تمام برنامه ھايبا مت است ويفرصت غنن ُي    ا
ك ي دموكراتۀبرنام د بايط بايمتناسب باشرا  كرد واصالح ل ويتعد را ”چپروانه“

زدن  دان آمد ويمه  بی وعلنیك قانونيتشكل دموكرات ت ويرش به حاكميقابل پذ
ن تفكر ي ایسن ھايتئور. ع كرديان حاكم تسريسم را ھمراه جريفئودال

دانند ي مسميفئودال دشمن عمده را اخوان وتضاد عمده را با شان یدرفورمولبند
سم قرار يالير با امپري ناپذی آشتیريدرگ اكنون به قول آنھا درتقابل وكه ھم 
زدن دشمن   حل تضاد عمده ویبرا: ن است كهين نظر چنيلذا رھمنود ا و. دارد



وآنرا  كا عمل كردي با امری و ھمراھید درھمسوئيبا) سم واخوان يفئودال(عمده 
 از ی خارجیروھايس آن ن  بدست داد كه به اساۀد بھانينبا وھرگز.  رساندیاري

  . افغانستان خارج شوند
رغم ي به افغانستان ـ علی خارجیروھايرش ني درپذی      استنادگاه نظردوم

...  وی وستمگری، كشتار، سركوبگریرانگريغارت، و-دانديتجاوز م نكه آنرايا
ز ي دو دوره حكومت شان ھمه چیطالب است كه ط  ویشي ـ ملی جھادیروھاين

 یس ملي كشاندند، برنوامینابود ه ويج بردند، كشور را در مرز تجزرا به تارا
 رپا گذاشتند  ويز  رایه حقوق انساني مردم دست انداختند، كلیس شخصينوام و
رون ين نظر معتقد است كه با بيا. ك كالم كارد را از استخوان ھم گذشتاندنديدر

 ش وي ـ ملیان جھاد، درندگیرومند مليل نيك بدينبود   وی خارجیروھايرفتن ن
گرتحمل چنان يملت ما د. شوديبدتراز گذشته م ند ويآيدان ميطالب دوباره به م

  .  رديپذيم” بد ازبدتر“وضع موجود را به مصداق انتخاب  را ندارد و لذایرنجھائ
: ند كه يگوين مردم عوام، مي دربین نظر، حتي از طرفداران ای جمعی    ول
 ساخت؟ وخود پاسخ یك) وطالبان استا ش ھي، مل ھایمنظورجھاد( ھارا  نيھم
 را ی جھادیم ھاينشان تنظيمتحد ھا ويكائين امريدھند كه خودشان ساختند، ھميم

 ھا بن الدن را یكائين امريه كردند، ھميآنھارا آدمكش وخرابكار ترب ساختند و
 نشانيمتحد ھا ويكائين امريگاه ساختند، ھميش پايبرا به افغانستان آوردند و
 شان در دست یحاالھم جلو ھمگ. مسلح كردند  ویطالبان را سازماندھ

شه يرا ھمچنان مسلح نگھداشته اند كه مردم از آنھا ھم آنھا  ھا ست ویكائيامر
اگر . درافغانستان بمانند نجايھا بخواھند كه ھميكائيامر از در ترس باشند و

. نجا بمانديواند در تیل ميش را بزند، بازخودش به چه دلي، طالب و ملیجھاد
ھا رامثل يكائيگرامريد ك روزينه  ك روزيشناسد كه يمردم افغانستان را م

ش وطالب مسلح به يمل ،یل است كه بودن جھادين دليبه ا. كننديرون ميب روسھا
 ضد ۀ مبارزیاتواند به بھانه يچون با وجود آنھا است كه م. كا استينفع امر
.  خود برسدیبه اھداف منطقه ا ه باشد و داشتینجا حضور نظاميسم دريترور

 اش بازھم ی آزادی دادن براین ھمه قربانين مردم افغانستان است كه  بعد ازيا
فھمد ي نمینه ك گر  را تحمل كند وی خارجیروھايفشار ن و د رنج جنگساالريبا
  . ”م حال چھل روس آمد يديك روس را كشي“  كه

 را دركشورش یرغم آنكه حضور اجنبين است كه علين نظر چني ایا    فشرده 
 ـ ی جھادۀنعمت وسازنديھا را وليكائيژه امري بو، ھایخارج داند ويتجاوز م
نبود   ویت مبارزاتينداشتن باور به ظرف  ویناتوان بازھم از. شناسد يطالب م

 جنگساالر را ـ آنھم یاوحل مسله  دھديط موجود تن مي به شرایل مليك بدي
  . دھدي ـ  در دستور روز قرار می خارجیروھايتوسط ن



ع موجود ي با وقایز توجه دارد دونظر فوق به نحوي عزۀ    تا آنجا كه خوانند
ت ي واقعین دوخط كه ھر كدام مقداريا. كند ي می لحظه نگریسروكار دارد، ول

 یلذا بر منافع آن پردازد وينده  كمتر ميل گذشته وآيرا درخود نھفته دارد به تحل
  ھم ھست وی جنجالیل دراثبات نظرسوم كه قدري دلۀ اقامیواما برا. دكنيه ميتك

 واپس ید ابتدا قدريخواھد حركت كند، بايان آب مي خالف جریط كنونيدرشرا
داشته   را كه كشورمای مختلفیت ھاي موقعین واپس نگريدر م وي كنینگر

ولو  مختلف قرار گرفته است، یل مورد تجاوزات قدرتھايبه ھمان دل است و
 ن تجاوزات ويك ازيداست كه شرح ھري  ناگفته پ.ميري كوتاه به اشاره بگیليخ

نجا سر يدر ما و شودي میخ قطوريبرابرآنھا تار مقاومت مردم افغانستان در
ك مورد آن كه ي از زي عزۀخوانند  شما.مي را نداری درازۀن قصيگفتن چن

 ديم داري مستقۀتجربج آن ينتا ه آنست ويعل مقاومت مردم ما  ویتجاوزشورو
 یوچگونگ ن كشوري باشد ازسرنوشت تجاوز به اۀ تان نمونیتواند برايوم

 ھا یكائيژه امري ھا، بویم غربينيد به بينحال بايباا. برخورد مردم مانسبت به آن
  خواھند؟يواقعا چه مو ده شده اند؟ ينجا كشيچرا بد

ختر وخاور جھان، گذرگاه  بای فرھنگھایم كه افغانستان محل تالقيداني    ھمه م
شمال   استعمارگر جنوب وین قدرتھايل بي حاۀ ھند، منطقۀشم، دروازي ابرۀجاد

گاز   به مراكز نفت ویابيدست بوده وھم اكنون معبر عبور از جنوب به شمال و
 باز مانده ی كشور ھایدن به بازار ھايراه رس ن وي كسپۀريبح  وی مركزیايآس

، ی فرھنگی داشته ھاۀ ھا به عالویژگين وي ھمدرست.  سابق استیاز شورو
وسته افغانستان را درمعرض ھجوم، ي خودش است كه پیاقتصاد  ویاسيس

 تجاوز گر وغارتگر ازسمت یروھاي توسط نیزيخونر و غارت و تاز تاخت و
نش آنرا به آزمون گرفته يمتحد كا وينبارامريكه ا.  مختلف قرارداده استیھا
  . اند

كا به عنوان قدرت حاكم موجود درافغانستان چه بوده يم نقش امريني    حال به ب
  ست؟  يوھدف آن چ

         
          
   به افغانستان  یكا درتجاوز شوروي  نقش امر       

     
كا يك افغا نھا با امري دپلوماتین تماس رسمين اوليقول مورخ به  بنا    

كا ي سفرش به امری طی خان دروازیول  م توسط محمد١٩٢٢ یدرجوال
س يرئ” نگيھارد“ر امان اله خان را به ي امۀ، نامربرقرار شده كه او در آن سف

 روابط دوجانبه یر درآن نامه خواستار برقراريام. كا سپرديجمھور وقت امر
 ھا به یكائيامر. ده اش شده بوديكا به كشور تازه به اسقالل رسي امریوھمكار



نكه يل ايو ھم به دل) یت مورايش سمواال(  شرق شناسان شان مثلۀيتوص
 با ی به ھمكاری چندانۀدانستند عالقيس ھا مي نفوذ انگلۀافغانستان را منطق
  . افغانستان نگرفتند

 داود خان یپس از آن كوششھا  شاه محمود خان صدر اعظم وی    تالشھا
 یكي را نگرفت وفقط به احداث یدار جائيپا ك ارتباط محكم وي جادي ایزبراين
ران را عمال يا  ھا پاكستان ویكائين زمان امريچون در. ماند پروژه محدود دو

مان ين پياتو ھم ساخته بودند، كه ھميمان سيشامل پ آورده و در درتصرف خود
پاكستان .  پاكستان اعالم نمودین الملليورند را سرحد بي م خط د١٩٥٤درسال 

شد يكا با افغانستان ميارتباط امرشه مانع ي كه با افغانستان داشت ھمیبا اختالفات
ران برآورده يق پاكستان واي اش را ازطریكاھم تمام اھداف منطقه ايوامر
 یمركز جاسوس  ویژه پاكستان، ابزار منطقه اين دوكشور بويا. ساختيم

ج فارس ي خلیكشورھا.  بودندیاتحادشورو كا بخصوص درارتباط بايامر
  . كا بوديار امرين ھمه دراخت شایبنادر تجارت ج وي خلی نفتۀومنطق

ل ي راھم دخیتنام، كه درآن شورويور كا دي امرۀ    پس از شكست مفتضحان
اندازد كه انتقام شكست ي بی را درتلكی آن شد تا شورویكا درپيدانست، امريم

سم يالي را كه درپس سوسی  شورویارد وھكذاچھره يتنام را ازآن بگيو در خود
 ش راي استعمارۀطريخواھانه پنھان شده وسي آزادیدفاع از جنبش ھا و

 به افغانستان، ی تجاوز نظامۀليوسه  ازنقاط جھان گسترده بود، بیاريدربس
 ۀي سرماۀطريرسيز بازارھا را از  كند و آن مناطق ویمعرف بدترازخود
  . آورد  به اصطالح آزاد دری انحصارۀي به تسلط سرمایك شورويبوروكرات
م ي كه به دخالت مستقی ـ پرچمی  خلقش١٣٥٧فت ثور فرجام ھ  بدی    كودتا
 ھا یكائي امریروئ اي رویبرا  رای خوبۀني ھا درافغانستان انجام شد زمیشورو

ن يعكس العمل ومقاومت خود جوش برحق وخشمگ.  مساعد ساختیشورو با
 را یكائي حكام امریري حس انتقامگیه كودتاگران مزدورشورويمردم ما عل

ف ي مردم سلحشور افغانستان حریبه بازو برآن شدند تا  وشعله ورتر ساخت
 ی  به ھمكار C I Aن ينجاست كه متخصصياز.  شان را ضربت بزنندیشورو

 شانرا به داخل افغانستان ۀتجاوزگران پاك و  دست نای حكام پاكستانۀبرده منشان
ك يشتر تحريب و شتريرا ب با مداخالت غرض آلود شان روسھا كنند ويدراز م

انه وخونبار ي تجاوز وحشیعني ش ١٣٥٨ ی ششم جدیاكار به فاجعه  كنند تايم
 با به یشورو كا ويد وامري به افغانستان انجامیش از صد ھزار سرباز شورويب

 و ران ساختن كامل داريو ون ھموطن مظلوم ما ويك مليش ازيدن بيخون كش
م از يابطه بشنون ريدر.  قرن را رقم زدندۀن فاجعيندار افغانستان بزرگتر

  : یدين تراژي ایكائيگردانندگان امر



     : كا درحكومت كارتر گفته استي امریت ملي مشاور امنینوبرژنسكي    زبگ
 یم تا به افغانستان تجاوز نظاميق نمودي ھا را تشویم كه شورويبود ن مايا“
   )١( ”  كردیرا ھمراھ ز ماين پروژه پاكستان نيدر ند وينما

 ی تجاوز شوروین الملليب  وینجا عوامل داخلي سر آن ندارد كه در    نگارنده
كا را دررابطه به ياست امريخواھد سيفقط م. رديل بگيبه افغانستان را به تحل

 ھا، ین دست درازيت آن از جھاد افغانستان روشن بسازد وثابت كند كه ايحما
 یگري در نام جھاد به چه منجالب وحشتناكيبخش ملت مارا زيجنبش آزاد
  . انداخته است
  : ديگوين مصاحبه اش مي درھمی    برژنسك

 ینينه چي ارتش سرخ درافغانستان بازمیروھاياده شدن نيشش ماه قبل از پ   “ 
تنام ي ویشورو داخل افغانستان شده و  ارتش سرخ دام گسترده شد، تای برایئھا

  ” .خودش را داشته باشد
ان يادگرايكه بني زمانیعنيا امروز ـ ي كه آن سوال خبر نگاري در برابرایبرژنسك

  : ديگويد؟ ميستيمان ني خود پشۀن برناميطالب به قدرت ھستند ـ از
م ي كه طرح نمودیخاطر پالن عاله د بيخواھيا ازمن ميمان باشم؟ آيچرا پش    “
 كه روسھا یم؟ روزيمان باشيم پشيديرا موفقانه به افغانستان كش  روسھایپا و

ما اكنون فرصت آنرا : س جمھور كارتر نوشتميتان شدند من به رئوارد افغانس
ما درمدت ده سال . ميتنامش را بدھي و  ھمیر شورويم كه به اتحاد جماھيافته اي

آنھا با .  بودیم كه خون شان مسلسل جاري قرار دادیعتيتمام، روسھا را درموق
ات يك نمودند، معنو شانرا استھالۀن مداخله اقتصاد شا نرا ضربه زدند، اسلحيا

  )٢.(” شانرا از دست دادندیدرفرجام امپراطور ارتش شانرا زدودند و
 در ی كه به انتقاد از تجاوز شورویتمام آن اشك تمساح ھا! دي    خوب دقت كن

ن يد كه دريتوان دي میبخوب ش نبوده وي بیرنگيختند نيريملل متحد م كا ويامر
چ گونه يكا ھي امری شان برایربان وقیرانيو مردمش و مقطع افغانستان و

مردمش  نكه برافغانستان ويا. فش را بزنديخواھد حريكا ميامر.  نداردیارزش
ن مسله مطرح است كه يكا اي امریبرا. ستيكا مھم ني امریگذرد برايچه م

  . ن شانس را بدست آورده استي بھتریدرانتقام گرفتن از شورو
، مردم آن سلحشور یكيعد به جنگ چر ومسای كوھستانیني    افغانستان سرزم

چ گونه ين ضد تجاوز، اما بدون ھيآتش و ر با احساسات داغ يوسلطه ناپذ
 كه یانقالب  وی مدبر ملیرھبر الت سالم ويفاقد تشك  وی ونظامیامكانات مال

كشورش  امكانات را بسود خلق و  كند ویبتواند جنگ مقاومت را درست رھبر
 رد وي را بگی اضافی ھایرانيو الم جلو تلفات و سیطرح ھا با بكار برد و

  . افتدي بیگريك استعمارگر به كام استعمارگر دينگذارد كه كشور ازچنگ 



 ینامساعدتھا عده ا ن مساعدت ھا وينش با سؤ استفاده ازايمتحد كا وي    امر
  خرابكاریجمع قوماندان و رھبر و و ريرضه را بنام امُع یب خود فروخته و

 یل كردند كه با ھرغارتگريخواھانه مردم ما تحمي جنبش آزادۀبرگرد ت ويترب
 معامله بسود ی وطن را سنگ ترازویسنگ گورشھدا سر جوال گرفتند و

  .  خود ساختندیگروھ  ویشخص
 قرار داشت كه با معامله یگان جفاكاري ھم افغانستان درجوار ھمسای     ازسوئ
ساختند يرا برآورده م  خودیتصاد ـ اقیاسيخون آن اغراض شوم س به خاك و

  . گرفتنديافغانستان انتقام م  ازیوحت
نش ابتدا طوق يمتحد كا وي است كه امریضعفھائ ط وي    بااستفاده ازھمچو شرا

 وطنفروش ۀ خود فروختیتوسط آن به مشت خودرا بگردن پاكستان انداخته و
م يتنظ ست بنام يرترو رانگر وي ویادگراي بنیبا ساختن گروھا ابند وي یدست م

كنند، بنأ  اسالم ي جزم میف شان شوروي زدن حری، عزم را برای جھادیھا
با آنھا درافتاده است محصول  كايا امريستھا كه اكنون گويترور ان ويگرا

ران كرده يز را وينش ھستند كه ھمه چيمتحد كا وي دست امرۀساخت وخواسته و
قبل از آن مردم ما خجالت . ده انديخون كشه ون انسان را بيك مليش ازيب اند و
د خبر نگار ياحمد رش. داشتين افراد نسبت مي از آنھا به ایدند اگر كسيكشيم

  : سدي نوی میسرشناس پاكستان
 یف شده ايگاه تعري افغانستان جاۀان در جامعيقبل ازجنگ اسالم گرا    “

 ۀذ فوق العادت پاكستان نفويبا حما  و C I A ۀاسلح نداشتند، اما توسط پول و
   )٣(” .افتندي

 یچگونه طرحي درافغانستان ھیپاكستان در آوان حضور شورو كا وي    امر
  جنگ وۀنديبرابر سرنوشت وآ در جاد حكومت درافغانستان نداشتند وي ایبرا
 شان مطرح بود كه یتفاوت بودند، جنگ بذات خود برا ی مردم افغانستان بۀنديآ

خكوب كنند نه يدرافغانستان م ا به جھان بدنام و ری آن بتوانند شوروۀليبوس
كا عبارت ي از مواضع ثابت امریكي ...“یچارد مكنزيبه قول ر.  آنیج بعدينتا

 یروھاي كه دركشور شان نی نسبت به سرنوشت مردمیتفاوت یبود از ب
 اتحاد یكيوپولتيت ژينكه موقعيد ايشدند، به اميكا مسلح مي امرۀنينامطلوب با ھز

  )٤(” .ف كنديرا تضع یشورو
 یروھايمسلح ساختن ن جاد ويكا توجه اش را به طور عمده به ايم كه امرينيبيم
 یمسلسل خون جار “یبه قول برژنسك دارد تايست معطوف ميترور رانگر ويو

 ۀي متعدد تربیگاھھاين مامول است كه پاي برآوردن ایبرا. ران سازديو و” كند 
   C I A ق يكند واز طريجاد ميانستان ابعد درافغ ست درپاكستان ويترور
ارانش را به افغانستان ي  اسالم گرا مثل بن الدن ویست ھاين تروريرتريشر

  . رساندين راه به مصرف ميرا درا اردھا دالريمل كند ويرميسراز



 را جھت یز مصارف ھنگفتي ھا نیدرتقابل با آن شورو ن تناسب وي    بھم
درجنگ “: سدينويد مياحمد رش. شونديمتقبل م وطن ما یرانيو كشتار مردم و

كشور به  ون نفر جانشان را از دست دادند ويم مليكني افغانستان ۀست ساليب
 سابق یاتحادشورو “یرانيو ن كشتار وي ایراستا در” .ل شدي تبدیرانه ايو

 ١٩٨٠ ین سالھايا الت متحده بيا. . . نه كرديارد دالر ھزيساالنه حدود پنچ مل
ن مبلغ را عربستان يھم. ن كمك كرديارد دالر به مجاھدي چھار ملم١٩٩٢تا

  ) ٥(”. ن، به آنان كمك كردندي مجاھدیاروپائ  ویان اسالميگر حاميد  ویسعود
 قرار یتيما درمدت ده سال تمام ، روسھا را درموقع“ ديگوي می وقتیبرژنسك

گر يانب دنگرد، جيه ميك جانب قضيبه ”  بودیم كه خون شان مسلسل جاريداد
 ساختن خون ھر روس ی جاری مدت دھسال برایكا طينست كه امريه ايقض

 خون ھر سرباز ی روسھا به ازایآر.  كرده استیدھا وصدھا افغان را قربان
مرد  گناه آنرا اعم از زن ويوتمام باشندگان ب .دنديكشي را بخون مۀخود منطق
 را به رگبار  یادي زۀداعيكردند ير آوار بمباردمان ميز ايكھن سال  وطفل و

  . كردندي كراله لوگر قتل عام مۀ ا مثل منطقي بستند ويم
ش از  يدھند كه بيافت نشان مي كه بعد ازجنگ انتشار ی شورویآمارھا“

 در طول جنگ افغانستان از ی شوروی وھوائیني زمیروھاي  نفر از ن١٣٣١٠
 یاز سالح ھا، نگران نادرست ۀ  نفر از آنھا بخاطراستفاد٥٤٠، . . .ن رفتنديب

  . . .  ھا مردندیماريب ھا و
   ) ٦(".ر بوده استيون نفر متغيك مليتا . . .  تلفات افغانھا "

  شده است وی نفر افغان قربان٧٦ روس، ۀن آما ر دربرابر ھر كشتيبه اساس ا
 ید كه به ازايخواھد بگوي ھم نمیبرژنسك زنند وي نمی ھا از آن حرفیكائيامر
ن ي شده وای جاریگري دین روسھا درافغانستان چه خون ھا شدن خویجار
 فقط یكائيرحكام امريسا  وی پرداخته است؟؟؟ چون برژنسكیمت گزاف را كيق

.  ملتھایا ھستي و ات انسانھايشند نه به حي اندیبه منافع و مقاصد شوم خود م
 را از ی لحظه نگرینك دودي نداشته باشد وعی اگر انسان غرض ومرضیول

 یكائيرقابت امر  ویرين انتقام گي اۀجيند كه نتيتواند به بي خود دور كند مچشم
، ی زخمیران، ملتي وی ازشھدا، كشوریمردم افغانستان چه بوده؟ تل و به كشور

  آواره، سرگردان ویگرسنه وشكنجه شده ازدست انواع ستمكاران ونسل
 یم ھايز، تنظي خونری مسلح عقبگرای آن گروھھایدرپھلو. . .  ش ويروانپر
 یگروھھا ش مستبد، سازمانھا ويكھنه اند  مسلح انحصارگر، اقتدارگرا ویجھاد

 خسته، ضربه خورده، راحت طلب یروشنفكران  وی گوی بلیبل فرصت نگر و
. . . شه بخود وي باور وغرق اندیر، بيسازشكار، فرارطلب، سازمان ناپذ

  .  خت استير ن شكست ويمحصول ا



كسان يو ده بخاك  ن ما، از شھري سرزمیند كه كجايد به بتواني می    ھركس
رنج  د كه درسوگ وينشده؟ كدام خانواده ازمردم زحمتكش ما را سراغ دار

ا پرستو ي دنیكجا تا خته وي بھم ری ھائی ننشسته اند؟ چه زندگیاشھدائي د ويشھ
گانگان ي از بین ھائير وتوھيده اند؟  چه تحقيمھاجر افغان پر نكش  آواره ویھا

 كشور ما یس ملينوام  ھا وی برفرھنگ، دارائیم؟ چه تجاوزاتيتحمل نكرده ا
  ... صورت نگرفته است؟ و

 را بر سرنوشت ملك وملت ما ی     درعوض ھم اكنون گروھھا واشخاص
 یگروھ  ویالت شخصيتما ل كرده اند كه جز به منافع اربابان ويبزور تحم
 ازفروش وغارت خون وخاك وطن و. شنديانديگر نميز ديچ چيخود به ھ

الت شانرا آب يتما برند، وياز رنج مردم لذت م كنند وي میوطندار ثروت اندوز
د، يگراي میدرآن لذت به شھوتران “ ی  كه به قول دانشمندیالتيدھند، تمايم
  . آن استۀمشخص” خته است يخون بھم آم  كه درآن پول، لجن ویالتيتما
 ۀ پالن شدیاستھايند سيه ابعادش محصول فران وضع تاسف بار درھمي    ا
.  جنگساالرن استیعني آن ۀويم سم ويفئودال وبند با زد نش دريمتحد وا كيامر
ن برنامه بازھم وحشتناكتر است يكا بود، تداوم اي امرۀ از برنامین ھنوز قسمتيا

پس ازآن   ھا ویقتل عام مردم آن به دست جھاد  كابل ویرانيكه منجر به و
حال .  نش درافغانستان شديمتحد كا وي وحشتناك طالبان بدست امرۀل پروژيتحم
  م چگونه ؟ ينيبه ب

  
  گاز                     ن نفت ويپ اليافغانستان معبر پا                   

   كاال تي     و راه ترا نز                       
كا به ي امریستياليآز امپر  است كه حرص وی اتحاد شورویفروپاش با    

 یبزرگ بازار و ك منبع سرشارازمنافع نفت و گازي بمثابه ی مركزیايطرف آس
 یكائيامر. كشديرمَ پیكائي امرۀناكار ل ونُجفروش مواد ُب  موادخام وۀي تھیبرا

آمد، ينھا،  كه چند سال قبل درخواب شان ھم نمين سرزميدن به ايھا ازشوق رس
  . شناختندیسراز پا نم

ن شانرا يبه سرعت متخصص )  UNOKAL(كا مانند ي امری نفتی ھایپن    كم
 ی به بازار ھایاتي حۀن مادي انتقال ایچگونگ گاز و  منابع نفت ویابي ارزیبرا

 ن نفت ويپ اليدن پاي طرح كشیابين ارزيج اي از نتایكي. ف نمودنديغرب، توظ
بحر ھند است كه ق افغانستان به يلومتراز طري ك١٨٠٠تركمنستان به طول  گاز
 ھا به یكائين طرح امريمطابق ا. گذرديلومترآن ازخاك افغانستان مي ك٨٠٠

ساختند ين را در افغانستان مساعد ميپ الين پاي احداث اۀنيد زميكمك پاكستان با
 ی مركزیايق افغانستان به آسي را ازطری تجارتیوھمچنان راه عبور كاالھا

  . كردنديآماده م



 حكومت دست قيدند ازطري ابتدا كوشیپاكستان  ـیكائيراست سازان امي   س
ن يل كرده بودند به اين درافغانستان تحمي شان كه بنام حكومت مجاھدۀنشاند

 ھا یت جھادي حاكمیچند پارچه گ  ویرضه گُع ی بیابند، ولياھداف دست 
 ھا یكائي ھم امریازسوئ. شدين ھدف مي ھا به ایكائيع امريدن سريمانع رس

 ۀي استفاده كند، لذا به توصین نابساماني ازیگريب دي كه مبادا رقدنديترس
ن را مامور ساختند تا حكومت ي، گلبدیعربستان سعود یيپاكستان وھمراھ

ن وھمراھانش يشتر گلبديت بيتقو ن راستا به كمك ويدر.  را بوجود آوردیكدستي
شان قرار رانگر به دسترس ي وۀل اسلحيونھا دالر پول وسيمل اقدام كردند و

  : م خود نوشت١٩٩٤ ماه جون ۀ  درشمار  MIDDE EAST ۀمجل. دادند
ارد دالر مصرف كرده كه سھم ي دو ملی دوسال گذشته عربستان سعودیط   “ 
 یر پاكستاني شھۀسنديد نوياحمد رش”  .ار شده استيب حكمتي آن نصۀعمد
  : سدينويم

 گلوله باران كردن یبرا راكت یاديار مقدار زي م حكمت١٩٩٥درآغاز سال     “
   )٧(”  . افت نموديشھر كابل از پاكستان در

 یو آدمكش رانگري وینش ھستند كه افراطيمتحد كا وين امريا! دي    توجه كن
گناه آن يكشتارمردم ب  كابل ویرانيو ژه مامورين را با امكانات ويمثل گلبد

  . د كردنیت ھمراھين جنايرا در او زي نیمجدد ساختند، دوستم و
 و دشمن سابق خود ین ضمن ائتالف با مجددي م گلبد١٩٩٤ یدرجنور    “ 

كه كابل ھرگز  تخت كردي به پایتوپخانه ا  وی موشكۀك حمليدوستم، اقدام به 
با ) نش يبامتحد(ار ي م حكمت١٩٩٤ان سال يپا تا. ده بودي بخود ندۀن حمليچن

 ٢٥٠٠٠حدود  ن كند وراي از شھر را ویميبمباردمان نامشخص كابل توانست ن
   ) ٨( ”.  را به قتل رساندیشھروند كابل
 یكا و پاكستان، دستھاي پالن شده از جانب امرۀانين حركت وحشيدرتقابل با ا

 ، ھند وی اروپائی كشورھایه، برخيروس. ز مداخله كردندي نیگريف ديكث
اف ي ـ مسعود، سی ربانینش به گروھھايكا ومتحديران درتقابل با امريا
م كه يبود جه ھمه شاھديدرنت نمودند وي می و نظامی مالیھمراھانشان كمك ھاو
كشور ما   برسر مردم ویش چه روزگار وحشتناكي ـ ملی جھادین گروھھايا

سد ينويد به حق مياحمد رش. ه سوق دادنديرا تا مرز تجز آنھا كشور ما. آوردند
 یدگيالت از ھم پاش م افغانستان درح١٩٩٤قبل از ظھور طالبان درسال “ : كه

. م شده بودي تقسیبرد، كشور به مناطق تحت كنترول فرماندھان محليبسر م
گر يكديبا  كردند وي شانرا عوض میمرتب جناحھا) رھبران شان و(فرماندھان 
 درمقابل یزيخونر انت وي، خیك دور باطل وفاداريآنان در. پرداختنديبه نبرد م

   )٩. (كردندي میھم صف آرائ



شد، چنانكه راه ين نميز تامي نیتي ترانزیت راه ھاي امنیتين وضعيرچن     د
ر قابل دسترس يرفت كه غي می گروھیسمت شمال بخاطر جنگ ھا شاور تايپ

ر بوتو درماه جون ينظي پاكستان درحكومت بۀر داخليرهللا بابر وزينص. شود
 ت راه چمن ـ قندھار ـ ھرات،ين امني دولت طرح تامۀك جلسيم در١٩٩٤

 ماه ٢٨خ ير بوتو بتارينظين رابطه شخص بيدر ش كش كرد ويتركمنستان را پ
جنرال دوستم   وقت ھرات ویل خان والي درتركمنستان ھمراه اسمع٩٤اكتبر 

ت راه ين امنياز آنھا خواستار تام  داشت ویحاكم وقت سمت شمال صحبت ھا
كروز ي. كنندين ميز تعھد سپردند كه چنيتركمنستان شد، آنھا ن ـ ھرات تاقندھار
  :ن است كهين تضميبعد از

 از ی پاكستانیرنظاميغۀ  رانند٨٠ ی به رانندگی كاروان١٩٩٤ اكتبر ٢٩در  “
  ) (NATIONAL LOGISTICS CELL     ”ی ملیباني پشتۀھست“مقر

N  LC )   (ۀليم به وس١٩٨٠ ۀارتش كه در دھ I S I س شده بود به ي تاس
 ی كه در كنسولگر  I S I مشھور   وی محلك افسري. ته حركت كرديمقصد كو

كاروان در ... كاروان حضورداشت ز دريكرد نيپاكستان درھرات كار م
 فرودگاه توسط یكينزد در  خارج  قندھار ویلو متري ك٢٠واقع در ” پلتختُ “
م متوقف ياستاد حل و. . . ی، منصور اچكزیر الليام: قوماندانان ك گروه ازي

  . . .  كوھھا برده شدۀ در دامنیئ روستایسوه ب شده و
ارات يما تمام اخت...  :ن باره اظھار داشتي دری پاكستانیك مقام رسمي    “ 

 مسلح یروھاي نۀژيع گروه وي سرۀ كاروان ـ مانند حملی رھائیبرا ارتش را
اده كردن چترباز درمنطقه ـ مرور يا پي و ) ارتش پاكستانیكوماندوھا(

   ) ١٠( ”...ميكرد
طالبان به  ن ارتش پاكستان وي خونۀك حملي یم ط١٩٩٤رسوم نوامبر     د

جسدش را درمحضر  د ويمنطقه، كاروان آزاد شد، قوماندان منصور به قتل رس
 پاكستان را ی جرئت مقابله با طرحھایگر كسيتا د. ختندي تانك آوۀعام از لول

  . دركشورش نكند
رومند يم نھاد طالب با قدرت ن با جمع نای پاكستانیايشي    عصر ھمان روز مل

به قندھار . . . كلنل گل و  مثل كلنل امام وی افسران پاكستانیرھبره  بینظام
ت ين راه ترانزي شده ایمتيند تا به ھر قي نمایقمع م كنند وھمه را قلع ويحمله م

    كا ـ پاكستان ي امرۀسر انجام طبق نقش گر وي دیبعد راه ھا و. را باز كنند
مصرف  ه ويت بدون ماليساختن كل افغانستان بمثابه راه ترانز” انامن وام“

 ن نفت ويپ اليمعبر عبور پا نشان ويمتحد كا ـ پاكستان وي امریاموال تجارت
  . رديگي طالبان قرار می اساسۀفيگاز، وظ
 روكش كردن مقاصد شوم سود ی برای ـ پاكستانیكائياست سازان امري    س
 ی گروھیل شده ازجنگ ھايحد دشوار تحميط بيز شرا شان با استفاده اۀانيجو



را ” صلح“بگر وعوام پسند ين وضع شعارفري مفرط مردم ازیخستگ  ویجھاد
ن شعار يا.  كردندیت معرفيان صلح وامنيطالبان را مناد دند ويدان كشيمه ب

 به اصطالح ۀدرآن زمان چنان جا افتاده بود كه نه تنھا عوام الناس كه عد
بدون چون  رفته ويشانه آنرا پذيز ساده انديدانشمند نما ن ست فھم وايروشنفكرس

 مزورانه چه ین صلح خواھينكه در پس ايدادند، غافل ازيچرا ھدف قرا رم و
بگر ين اشتباه راباسردادن شعارفريوحال دوباره ع( نھفته است یاھداف شوم
  واما ). كنند ي میدموكراس

 موتر یكاروانھا. . . ر توسط طالبان ظرف چند ھفته پس از تصرف قندھا   “ 
ر يران، به سمت تركمنستان وازآنجا به سايته به قندھار وسپس به سمت ايازكو

   )١١(”. ه درحركت بودندي روسیحت  وی مركزیاي آسیكشورھا
          

                                              طا لبان و بن الدنۀكا سازندي امر                     
 یت ھايست به چند مصاحبه از شخصي طالبان بد نۀدرمورد ساختن پروژ    
م كه طراحان وسازندگان ينيم تا به بين پروژه اشاره كني دست اندر كار ایديكل

كا ين امريت، ھميضد بشر  وی قرون وسطا ئیارتجاع  وی طالبان وحشیاصل
 از ی ازطالبان، با تعدادیس ھستند، كه اكنون با تصادم منافع خود با بخشينگلوا

را بلند ” یدموكراس“ب مردم شعار يفر  زدن شان ویبرا آنھا در افتاده اند و
مردم را  را بلند كرده و” صلح “  آوردن شان شعاریآنچنانكه برا. كرده اند

ك ي م كه ھنوز ١٩٩٦تبر ر بوتو به روز چارم اكي نظیخانم ب“. ب دادنديفر
 یس خبري با سروۀ  طالبان بر كابل نگذشته بود ضمن مصاحبۀ طريھفته از س

  :  گفتی سی بیب
 كا، انگلستان وي امری جھاد افغانستان از سوی طالبان در سالھاۀدي    پد

  ” .دي طرح گردیعربستان سعود
لندن اعالن  در یك كنفرانس مطبوعاتيان  يجر ر بوتو ھمچنان درينظيب    “

 عربستان یكا، كمك مالي امریباني طالبان به ابتكار انگلستان، پشتۀنمود كه پروژ
  ” . صورت گرفت ت پاكستانيترب  ویسعود
 طالبان بود، درمصاحبه با ۀ پروژیاساسگذار رهللا بابر كه خود مامورينص    “
 را سمي خود ترورCIAسازمان :  ن اعالن نمودير پوست به صراحت چنيفرانت
   ) ١٢(”.ن منطقه نموديوارد ا

دست   پس از تسلط طالبان درافغانستان ویعني م ١٩٩٨ ی     درماه جنور
 یزيك كالم پس از ھمه انسان ستيدر و. . . سنگسارو دنھا ويسربر دنھا ويبر
 نوول یه اي ھمراه شان، روزنامه نگار نشریستھايترور  طالبان ویھا

كا يس جمھور امري رئیت مليمشاور امن از واست سي سیآبسرواتور از برژنسك



ستھا يبه ترور د وي كردیبانيان پشتياد گرايد كه از بنيمان نشديشما پش“: پرسدیم
  ”د؟يجنگ افزار داد

ت دارد، يخ جھان اھمي تاریز برايچه چ“:ديگوي در جواب می    برژنسك
 یساسات و احیجاني؟  چند تا مسلمان ھی شوروی امپراطوریا فروپاشيطالبان 

  )١٣(” .ان  جنگ سردي و پای مركزی اروپایا آزاديو 
 ھا در یكائيد امريگويان طالبان كه ميگر از حامي دیكيم از زبان يا بشنوي و
  ویك، زن زدائي ضد دموكراتی طالبان، ھمان عملكرد ھایان عملكردھايجر

 یھاخواستند كه توسط طالبان پروژه ي آنھا می قرار داشتند، ولیقرون وسطائ
س يم از رئيبشنو. ت نداشتي شان اھمی شود مردم افغانستان برای شان عملینفت

  : یاستخبارات سعود
 یعني م ٢٠٠١ل ي اوایس استخبارات عربستان سعوديصل رئي الفیر تركي    ام

  ونيزيتلو با   ۀمصاحب بن الدن در افغانستان در داد طالبان ويزمان اوج ب
M BC در ارتباط  ر نظر داشتند ويوالت افغانستان را زھا تحيكائيامر“ :ديگويم

ت  يت داشت فعالي شان اھمی كه برایزي چیگرفتند، وليبا آن با ماھم تماس م
  )١٤(” . درآن كشور بودی نفتی ھایكمپن
ن نقل قول ھا كه ھمه از منابع دست ي اۀزاز مطالعي عزۀد است خوانندي    ام

ده باشد ي رسی منطقۀجين نتيه شده به ايھ افغانستان تۀيدخل به قضيذ اندر كار و
، یه تجاوز گران شورويجنبش مقاومت مردم قھرمان ما عل  ھا دریكائيامر: كه

 ھدف خود كه ھمانا ضربه زدن یده اند آنرا بسوي ظالمانه نموده و كوشۀمداخل
 یبد نام ساز  ویاسيتنام از جھت سيگرفتن انتقام و  شان ویف شورويبه حر
 اش در سطح جھان از جھت یاست اقتصادي وسی نظامصنعت  ویشورو
 ی شوروی فروش اسلحه وكاالیھات سوق بدھند، تا باالثر به بازار اسیاقتصاد

ن يدن به ايبمنظور رس. ن آن سازنديگزي خودرا جایاسلحه وكاال ابند ويراه 
ن، ي ترین، ارتجاعين، عقبمانده ترينش بدنام تريمتحد كا ويھدف بود كه امر

 ی جھادیم ھاي مارا بنام تنظۀن عناصر جامعي تریشق ن ويوكرات ترضد دم
                   .  تا دندان مسلح ساختندیرانيو  كشتار وی كرده و برایسازماندھ ت ويترب

شواھد  ن شان به استناديرمتحديسا  پاكستان وی ھا به ھمكاریكائي      امر
 را از سرتاسر یان اسالميادگرايست بني تروریدھان باني تریر، وحشيانكارناپذ
 یف شورويبه افغانستان فرستادند، تابه حر و مسلح نموده ت ويج، تربيجھان بس
 وعبداله یاسامه بن الدن، الظواھر. نتر واردكننديخون  محكمتر وۀشان ضرب

  ۀ ظالمانیاست ھا وعملكردھاين سي ھمۀجيدر نت.  از آن استیھا العظام نمونه
 ده شده ويخون كش ن به خاك وين چنينش است كه افغانستان ايمتحد كا ويمرا
  .                            ادگراشدي آدم كش بنی باندھای براۀغوليب

  



  رش تجاوزيا پذي ینا بود ا نتخاب مرگ و                  
 كا وي دست امرۀست پروردي تروری ارتجاعین باندھاي عملكرد ھمۀجيدرنت   

  اش محروم ساخته شد وی حقوق انسانۀنش بود كه خلق مظلوم ما از ھميمتحد
 كامل سوق ینابود تا مرز فقر و  وی گرسنگیورا وطالبان تا ھايتوسط جھا د

  .داده شد
 مغز وۀ  طالبان با تمام وحشت شان زادۀم كه پروژيافته ايگر ھمه دري    حال د
 افغانستان یتي ترانزیت راھھاين امنياست كه جھت تام یكائي ـ امریسيتفكرانگل

گاز از تركمنستان تابحر ھند  ن نفت ويپ اليدن پايكش  وی مركزیاي آسیبسو
م كه يديوھمه د.  شدی ونظامین ماليتام  ویق افغانستان سازماندھياز طر
 ین مولود وحشي وعرب شان توسط این پاكستانيمتحد س ھا ويھا، انگليكائيامر
واقعا آنھا مردم . راه ھانشان چه برسر مردم ما آوردند طالبان وھمیعني خود

ن يحال محصول آن چن و.  شوندیمارا آنچنان به تب گرفتند كه به مرگ راض
ر افغانستان يگانه ناپذي مسلح در كشور بیاست كه حضور ھزاران سرباز خارج

  . شودي مواجه میادي زۀ به استقبال عد
  ھا ویكائيتواند بفھمد كه امريم نداشته باشد یمرض  غرض وی    اگر كس

دند غرور، ي ـ طالب كوشی جھادیھا ق اعمال پروژهينشان از طريمتحد
گرداب  آنھارا چنان در  مردم مارا درھم بشكنند ویسلحشور  ویرزمندگ
 ـ طالب ی بدست جھادی سرپناھی و بی دوائی، بیرانيفقر، و ، ظلم،یبرادركش

بعد دست غرض آلودشانرا به . برسدن نفس ھا يبه آخر غرق بسازند كه تا
 یق دراز كردند كه ھم اكنون به استقبال اجباري بطرف غریعنوان ناج

وحشت  ستم و  از ظلم ویمردم ما به حد.  از مردم مواجه شده اندیبخشھا
ط موجود ي رمق شده اند كه درشرایب خسته و به خورده ور ـ طالب ضیجھاد

ترسند يم دانند، ويدن مي نفس كشی برایمتيگانگان را فرصت غنيحضور ب
ز كه ي ھا نیكائيامر.  نشوندی ـ طالبیازآنكه دوباره گرفتار ستمبارگان جھاد

 شان ی ـ اقتصادیاسين اھداف سي تامیكردند، براي را دنبال مین ھدفيدرست چن
 در دست خود یجھاد ھم اكنون لجام طالب و. ن دكمه فشار را در دست دارنديا

! دياط كنياحت“كنند كه يد ميشخ كردن آن مردم ما را تھد  وبا سست شان است و
م كرد تا ين درندگان را رھا خواھيد باز ھم جلو ايت از ما تن ندھياگربه تابع

  ” .را تكه وپاره كنند شما
 كا را مردم ما درك كرده اند وي امرۀانياست موذين سين جاست كه ايجالب ا   

  ھا وین تفنگيجلو كل ا“ :كننديان مير بنطوي ساده ایليفھم شانرا به زبان خ
 خودشان خواستند تمام ی ھا است، وقتیكائيگرانش بدست خود امريد طالبان و

 ران، پاكستان،ي شان به ایاري ھا را توسط طالبان چنان زدند كه بسیجھاد
. ده بودندي شان ھم به سوراخ ھا خزۀك عدي تاجكستان فرار كردند و ه ويترك



 ھا خواستند طالبان را بزنند، ھمراه كل زور شان به كمتر یكائيكه امريوقت باز
خلع سالح   ھارایتوانند تفنگيمار كردند، حال چطور نم و كماه آنھارا تارياز 

 نھاياگر ا. ر جور كردندين كار را بكنند، خودشان از موش شيخواھند ايكنند؟ نم
 خود شان در به حضور یليگر دليوطن آرام شود، د را خلع سالح كنند و

نجا ي خواھند از ای ھا نمیكائياما امر. نجا برونديد ازيبا. ماندي نمیافغانستان باق
  ” .گر شان بكار دارنديبروند، افغانستان را به مقاصد د

 ـ ی جھادیروھاياست ھا از آنجاكه نين سيرغم فھم اي    ملت مظلوم ما عل
توان و  چ پشتوانه  ويدفاع از خود ھ در داند وي را دشمن ھار خود میطالب
 ـ طالب است كه به ی از وحشت جھادیري جلوگیند، اجبارأ برايبي ھم نمیليبد

  بد وۀجيك نتين يا. ھنش تن داده استياشغال م به تجاوز و  ویحضور اجنب
 طالبان است و  ھا وی آن بردوش جھادیخي است كه گناه تاریذلتبار تجرب

 یروھاي نیواما كه درھمچو جو. دادخ حساب خواھند ي به  دادگاه تاریروز
برابر لذت  شان در ... ۀياز احساسات عال “ی ھم به قول دانشمندیاسيمختلف س

 شانرا با ۀ گذشتی ھایكوشند سرخورده گيم و” .كننديصرفنظر م... یماد
درحسرت  قواره جبران كنند ويخت و بي ری بیبرآمد ھا  ھا ویريموضعگ

 ھا ھم یبرخ. ستي ھا جاری آب دھن بعض ینان مساعد تر دن به آب ويرس
 بانمك یروند كه تو گوئيش ميط موجود تا آنجا پيه شرايمتاسفانه در توج

  . یسم طرف ھستياليپروردگان خوان امپر
است فھمان دانشمند نما درفرصت يازس تر شتازين مردم ھستند كه پي    بازھم ا

ان ياس خود را ب ھم كه شده احسیشوخ مساعد بزبان طنز و  مناسب ویھا
نجا يدر. خوانندي ھا را دركشور خود تجاوز واشغال میوحضور خارج. كننديم

  . ان احساسات خود مردم ساخته اندين رابطه و بيم كه دريكني اشاره میبه فكاھ
كردند، شاه ي در دوزخ باھم صحبت میببرك روز ند شاه شجاع ويگويم    “

 یك شوروي تو به وطن آوردم وسه  يك انگليمه ! كارمل صاحب: شجاع گفت
 كشور را یكه س) یكرز( بچه ین قندھاريباش ا. دينجا كشيرا، روزگار ما به ا

  ” .ديآورده، روزش به كجا خواھد كش
 برد وي میا پيق مردم از قضاين حرف ھا انسان به فھم عميدن ايشن     از

ك ير نه ن بايا دانند كه كشور شان اشغال شده، ويشود كه مردم ميمطمئن م
 یاروئي توان رویول. كا به آن تجاوز كرده اندي امری كشور برھبر٣٠كشوركه 

نشان با اعمال يمتحد كا وينند، كه آنھم توسط امريب یبا آنرا ھم اكنون درخود نم
حصر بر مردم  حد وي بۀشكنج ل  زور ويتحم  وی ـ طالبی جھادیپروژه ھا

  .ف شده استيتضع
       
  قسمت سوم      



                
  

  )١ (كا در منطقهي ا مریاسي و سیا ھد ا ف ا قتصاد           
    
كا در ي امریاسي ـ سی از اھداف اقتصادین نوشته، ذكري اینجا وآنجاي  در  

 كنند ويدنبال م  راینجا چه اھدافي ھا در ایكائيم امرينيم، حال به بيمنطقه كرد
ن يدن به اي رسیم قربانيا بھتر بگوئي  دني رسۀ ليچرا وس افغانستان را چگونه و

  .ده اندياھداف خود برگز
ص اھداف يست در تشخيگر الزم ني م د٢٠٠١ سپتامبر ١١    ھم اكنون بعد از 

 فوق العاده ۀمطالع فھم فوق العاده و اي كند، ی بافی تئوریكا در منطقه كسيامر
ز ي نیكائيات امر مقامی برخً كه بعدای فرانسوۀيك نشريبه قول . داشته باشد
 به یلشكر كش  م پالن حمله و٢٠٠١ سپتامبر ١١د كردند، قبل از يآنرا تائ

چ يھه  سپتامبر ب١١حادثه . ه شده بوديكا تھيافغانستان در وزارت دفاع امر
ن يخون ن حادثه آنرا خشنتر ويد ايست، شايصورت عامل تجاوز به افغانستان ن

 افغانستان و  دریني اھداف معیبراكا از مدتھاست كه يامر. تر ساخته است
 متوجه شد ی اتحاد شورویفروپاش كا بعد از جنگ سرد ويامر. كنديمنطقه كارم
 ی كه دستگاھھایچون آن ترس خورد،ي اش ضربت میستيتاري ملۀيكه سرما

 یشورو سم وي كمونیعني” خطر سرخ“نش از به اصطالح يمتحد  ویغاتيتبل
 جاد كرده وي در سطح جھان ایحت  و شانۀر سلطي زی كشورھایسابق برا
اردھا يمل ساختند ويدندان مسلح م ن خطر تايبرابر ا ا دري را گویاديتعداد ز
.  اش را ازدست داده بودی وجود ۀنيگر زميزدند ديب مين درك به جيدالر ازا

 یگاھھا ينه به حضور پا ماند وي میازيكا نيد سالح از امريمنطقا نه به خر
 سم درگوشه ويكمون  وی دفاع در برابرخطر شوروۀبھان اش كه به ینظام

  . جاد كرده بوديكنارجھان ا
 یكا كه كاالي امریستيتاري ملۀي سرمای بود براین بذات خود پرابلم بزرگي    ا
د اسلحه از كار ي بزرگ تولیلذا كارخانه ھا افت،ي ی اش بازارنمیدي تولینظام
ن نام جابجا ير ايمناطق مختلف ز كه دركا ي مسلح امریروھاي نًعالوتا.  افتادیم

 یگر به حضور شان در آن مناطق ضرورتيد و شدندي مصرف میشده بودند، ب
ونھا ي ملیكاري حاصله، به بحران بیانھاي زۀكا به عالويبنأ امر. شدياحساس نم

 آن در یاكارشده يسربازان ب ، وی سالح سازیكه ھايكارگر شاغل در فابر
 ید پرابلم نظامين پرابلمش، باي حل ایپس برا. شدياجه مكنار جھان مو گوشه و

 د ويد بوجود آيبازار فروش جد د سالح ويتول  مصرف وۀنيد تا زمي آفریم
  . ز به كار گرفته شوندي نیشتريسربازان ب



غ كردن ي خطرناك جھانخوار تبلیواليك ھي وآنراتاسرحد یدشمن فرض جادي   ا
 ی ھایژگي از ویكي سلطه گرانه، ی نظامیاه عملكردھي توجیباال بردن، برا و

خ به آن يسم است كه ھمه در طول تارياليژه امپريبه و  ویه دارينظام سرما
وه بكار گرفته ين شيد ايبا زي بعد ازجنگ سرد نیادرمرحله . مي داریآشنائ
چند ھفته پس ”  ی رویخانم اروندات“ ن به نامي گاردۀ روزنامۀسنديك نوي. شديم

كا يداشت امرياگر اسامه بن الدن وجود ھم نم“ :  نوشت ٢٠٠١مبر  سپتا١١از 
   )١٥(” .كردي را اختراع مین كسيست چنيبايم

 را به عنوان دشمن ین بار موجودينشان ايمتحد  ویكائياست پردازان امري    س
نه   دارد ویتيدر اذھان عامه داخل كرده اند كه نه جمھور” تيبشر“خطر ناك 

 كشور یاحتي گاه وينه پا  ویست، نه ارتشينه كمون توراست وكتاي، نه دیسلطنت
ه يف سرماي حری ـ اقتصادیاسيك از مكاتب سيچ ينبار به ھيا  دارد ویثابت
ه آن اعالم ي كردند وعلیسم مسميلذا آنرا بنام ترور.  گنجدی جھان نمیدار

س يدان تاسيم و رشوديوھمه جاگ نتري نمودند تا وحشت آفریجنگ جھان
       .  جھان را احتوا كندیا پھنه يیكاي امرۀفروش اسلح  وی نظامیھھاگايپا
 در ی مدحش بفروش برسد وھرمخالفۀ انواع اسلحین دشمن فرضيدرتقابل ا و

ن ي ھم به ای ملیا دولت ھاي خواه وي آزادیروھاي جھان اعم از نیاھر گوشه 
  .سركوب شوند ن لكه آلوده شده ويا نام و
 مثل یوطن یب درراس آن آدم   است وی اسالمیادگرائي بنین دشمن فرضي    ا

 ھا ساخته یكائيدست خود امره روز بي كه دی اسالمیادگرائيھمان بن. بن الدن
 خود یستي جدل ضد كمونیله براين وسيرا ترن و ُبيث مطمئن تريبح شد و

 ،وش ھمسي پی كه تاچندیھمان بن الدن كا از آن بھره گرفتند  ويسردمداران امر
  شان بود ویر نفتي وغیك خاندان بوش درمعامالت نفتيشر ھمجھت و
ن يوھم اكنون كه منافع ا. گر بودنديكديبن الدن مونس وھمدم   بوش وۀدوخانواد
 یرحمانه جھاني شان چه بیه ساالر به ھم تصادم كرده، ھردوي سرماۀدوخانواد

 یان خدائياد د وكنني اعالن میبي درتقابل ھم جنگ سلیگاھ. كشنديخون مه را ب
 ی علمبردار دموكراسیكي یزمان سازند ويه مين منفعت سرماي تامۀليرا وس
  . شوديخ اسالم مي تاریكلتور  ویني دی حافظ ارزشھایگريد وتمدن و
ن يا اي ساخته اند كه گویو را طورينبار سناري ایكائيو سازان امري    سنار

 ) یه دارينظام سرما( شيخو نفوذ والد یاطه ياز ح) سم يترور (یمولود وحش
 است كه یھيبد. ز ھدف قرار داده استيكا را ـ نيژه امريآنرا ـ بو برآمده و
 ی بشری رساند، او دشمن تمام دست آوردھایاكا صدمه ي به امریھرگاه كس

  ! رند ؟؟؟يبرابرآن قراربگ  امكانات خود درۀيد با كلي جھان باۀقلمداد شود وھم
 ادي زیروھاين شود وين راستا عمل ميكه ھم اكنون درم ينيبيچشم سر مه     ب
است ين سيا و. است  استين سي در خدمت ھمیادي زیامكانات مال  وینظام



 یتقاضا  عرضه وۀشتر نقاط جھان عرصيشود كه  بيغ ميز تبليچنان جنون آم
قرار ت واسی نظامیگاه ھايبازار ساختن پا كا گشته وي امری نظامیكاال
اردھا دالر ين بابت به ملياز  دراكثر نقاط جھان گرم است ویئكاي امریروھاين

 ی تصرف مناطق نفتۀبه عالو. شودير ميكا سرازي امریاز سرتاسر جھان بسو
ن اھداف را دنبال يكا اي ما امرۀبطور مثال در منطق.  گري دی تجارتیبازارھا و
  : كند يم

زه يتاري منطقه را ملیم اسالیادگرائيد ترس از بني ھا با تشدیكائي ـ  امر١    
 منطقه مثل ی شان به كشورھاۀ انبار شدیباالثر فروش سالحھا كرده اند، و

 جنوب وجنوب شرق ی وحتی مركزیاي آسیلج، كشورھاي خی عربیكشورھا
  . اردھا دالر پول بدست آوردنديا، مليآس

 شان یانه يري دی به خوابھای اسالمیادگرائيد ترس از بني ھا باتشدیكائي    امر
 یگاه ھايجاد پاي ایا كه توانستند به عالوه ین معنيبه ا. افتنديدرمنطقه دست 

 مثل ی مركزیاي آسیكشورھا ج، دري خلیكشورھا پاكستان و  درینظام
 دلخواه ی نظامیگاه ھايز پاي قزاقستان نوكستان ي قرقزستان، تاج،ازبكستان

  . رنديازآن كشور ھا باج بگ جاد كنند ويش را ايخو
 یگاه نظاميك پايث يتوانند به حي ھا ھم اكنون افغانستان را كال میكائي  امر  
، ی بگرامی نظامی ھوائیدان ھايم. ه ھركس كه بخواھند به كار ببرنديعل
. ھا قرار دارنديكائيھمه درتصرف كامل امر. . . ف ويندند، قندھار، مزارشريش

ا ي ی اسالمیادگرائيه با بنر نام مبارزيھا توانسته اند زيكائيب امرينترتيبه ا
ش بازار فروش يبرا ش بگذارند وي شانرا به نمایاسم تمام انواع اسلحه يترور

 بودند، یكاري را ھم كه در معرض خطر بیكائيصد ھا ھزار سرباز امر. ابنديب
 معاش و افغانستان بگمارند و ژه عراق ويگناه منطقه، بويبه كشتن مردم ب

  . ن كننديان تامين قربانيود ھممصرف شانرا ھم از منابع خ
 یه است كه وقتيد سرماي اضافه تولیه داري سرمای ھایژگي از ویكي ـ ٢   
ھدف . ن استيسر نشود، بحران آفريش مي مجدد برایه گذاري سرماینه ھايزم

 در یه گذاريد سرماي جدینه ھايجاد زميكا درمنطقه ايگر امري دیاساس عمده و
 رفع بحران اضافه ی برای مركزیاي آسیر كشورھاق ديازآن طر افغانستان و

 یرنامھاي زیكائي امرۀين سرمايم ايني بیكه ھم اكنون م. ه استيد سرمايتول
پا   اش چون اختاپوس در منطقه دست وی نظامیروھايت نيمختلف، تحت حما

  . ن خطه را به مكديد تا خون مردم مظلوم ايگشايم
 جھت انتقال اضافه ی مركزیاي آسیزارھاكا نفوذ در بايگر امري ـ ھدف د٣    
 ی شمالیه ھايژه در افغانستان وھمسايد شده است كه بوي بنجل تولید كاالھايتول

ست دارند ھم يون نفر زين بازار كه در آن صد ھا مليا. رسديآن بفروش م



  ازیسود سرشار و. نش قرار دارديمتحد و كاي امریاكنون درتسلط كامل كاالھا
  . شوديز ميكا واري امرۀي ھا به حساب سرمان كااليفروش ا
مه خام شان منابع ين منابع مواد خام و نھا وين سرزمي كار ارزان ایروي    ن
 یكائيژه امري، بویدسترس استعمارگران خارج  است كه ھم اكنون دریگريد

  . قرار گرفته است
به (ن ي كسپۀريبح  وی مركزیايگاز آس م نفت ويدن به منابع عظي ـ رس٤    
كا يس امريكانگر“ .كا استي از اھداف مھم امریكي) دي توجه كنی منابع نفتۀنقش

ن يس دريكانگر. ب كرديشم را تصوي ابرۀ جادی م قانون استراتژ١٩٩٩درسال 
 ی، اتكای مركزیايآس گاز جنوب قفقاز و قانون خاطر نشان ساخت كه نفت و

  . . . سازدي كمتر مج فارس رايشه دگرگون خلي ھمۀكا به نفت منطقيامر
 زءن منطقه جيكا دري امریه گذاريسرما  وین منافع تجارتيتالش در جھت تام

   )١٦(” .شودياالت متحده محسوب مياست اي سۀاھداف عمد
 داشتن تسلط بر افغانستان بمثابه راه ،ن ھدفي برآورده شدن ایا     الزمه 
 مصرف ۀ عمدیازارھااز آنجا به ب گاز به بحرھند و ن نفت ويپ اليعبور پا
اشغال افغانستان به حساب   وی تجاوز نظامۀل عمدي ازدالیكين خود يا. است
  . كا بوده استي اھداف امریزمره ا د كه دري آیم

برابر  ن كشورتا باز مجبور شود دري ایفشارآوردن رو ران وي ـ تقابل با ا٥    
 اش را در یتصاد اقیبازارھا  وید منابع سرشار نفتيزده وكل كا زانويامر
  .  ھا درمنطقه است يكا ئيگرامريكا قرار بدھد، ھدف ديار امرياخت
شتر يم شدن بيه به تسليكا درمنطقه وادار كردن روسي از اھداف امریكي ـ ٦    

ق تصرف يكا ازطريامر.  آنستیرقابت احتمال  ازھرگونه تبارز ویريوجلوگ
د  ي در آنھا، كه افغانستان كلی نظامیگاھھايجاد پايا ه ويروس  ھمجواریكشورھا

خواھد از يھكذا م و. ك كرده استين ھدف نزديرا به ا د خودي آیحساب مه آن ب
ه را ي كه افغانستان را مركز آن ساخته بود روسی اسالمیادگرائيد بنيق تھديطر
  . كا بھراسدي با امریاروئيه كند كه از رويتنب

جه باز كردن يدرنت ت از خود ويبعوادار ساختن آن به تا ن ويد چي ـ تھد٧    
 كار ارزان یرويكا واستفاده از ني امرۀي سرماین به رويبازار بزرگ چ

  . كا در منطقه استيگر امرين، ھدف دي چیارد انسانيعت مليجم
وم دشت ي اورانۀ دست نخوردینير زمي به منابع زیسر انجام دسترس  ـ و٨    

، )لوگر(نك ي مس عیت بااليفيك با  ویمعادن غن) مروز ين/ ھلمند ( مارگو
فرنجل غوربند ( ت يراي،  معادن ب)انيبام( گگ یمعادن بزرگ آھن حاج

           ره ي وغ  مثل زمرد، الجوردیمتي قی، سنگ ھا)الن ھرات يوسنگ گ
سمت شمال ( احتماال نفت  ر گاز وي، ذخا. . . ) بدخشان، نورستان  و،ريپنجش( 
نكه يبه عالوه ا. دي آیكا بحساب مي اھداف امریه از زمر. . . و ) ھرات / 



 فشار ۀ نقط و  ورود ۀچيتواند دري میكيوپولتين كشور كه از نظر جيتسلط بر ا
 یك منطقه ايژيز از اھداف ستراتيك باشد، نينزد  ھمجوار ویبر كشورھا

  .  استیط كنونيكا در شرايامر
ن جھت ي سالھاست دركا كه ازيسم متجاوز وغارت گر امريالي امپری    ول

افته ين اھداف دست ي ازیحال به قسمت  كرده ویه گذاريسرما  ویزيبرنامه ر
  اھداف غارت گرانه اش سرپوش مبارزه بایله گرانه رويار حياست، بس

 تالش در راه یسم را گذاشته وعالوه برآن ادعايترور  وی اسالمیادگرائيبن
ز يق سازمان ملل متحد نيا از طرآنر  در منطقه را دارد  ویاستقرار دموكراس

شرفته است ين راه تا آن حد پيدر ا مشروع داده ويگو  ویروغن حقوق رنگ و
كنند كه يز گمان مين  ني بیش پايمردم پ ش وي روشنفكر ساده اندیاكه عده 
گر يد ر كرده است ويياستعمار تغ سم وياليت امپريماھ ن است ويواقعا چن
 را در ذھن ی معروفیان حالت گفته يا. ستين ناي در میاستثمار استعمار و

نست كه جھان را متقاعد كرده يطان اي شیله ين حيبزرگتر“ : كند كه ي میتداع
 لهيطان حين شيكا، اين است كه امريت اي واقع.”طان وجود نداردياست  كه ش

 شان در كشور ما ی ھایله گريھمراھش با تمام ح  متحد ویروھاين گر، و
تا از . آنرا اشغال كرده اند  شان تجاوز ویاستعمار غارتگرانه وبخاطر اھداف 

را از  نكه ماينه ا. زاستفاده كنندي تسلط برمنطقه نی پرش برایك سكويث يآن بح
 یت خصوصيتوانند مالكيسرشتا م نه ھم ذاتا و سم نجات دھند ويوغ فئودالير يز

ن منافع خود يدر حد تام. ن را بر اندازنديبر زم سم ي فئودالۀ سلطیعنين يبر زم
ن جناح آن ـ بسر يتري با ارتجاعیسم ـ حتي با فئودالیھمگون  وی در تبانیگاھ
 خواھند یري از آن درگیكه منافع شان تصادم كند با جناحھايزمان برند ويم

 ین خود برخورد جدي بیز گاھي نی مختلف فئودالیچنانكه جناحھا. داشت
ن  داشته ي تصادمات خونیز گاھي نهي مختلف سرمایا جناحھاي كنند ويم

  سرشت استعمارگرانه وین برخوردھا منجر به دگرگوني ایول. وخواھند داشت
.  دلخوش كردیچ پنداريد به ھين راستا نبايدر. شوديك نميچ ي ھۀاستثمارگران

، به قول پالمرستون نه به آن باور دارد  است وی دموكراسیسم نه منادياليامپر
 ، فقط سود ویمينه دوست دا  دارد ویمينه دشمن دا“ س يلصدراعظم سابق انگ

ان آور شود با ين سود، زي كه به ایسميل سم ويوه واي ھرش،” استیميمنافعش دا
  .    ن كند ھمسو استي كه سودش را تامیبا ھر كس كند وير پا ميخشونت آنرا ز

  
       

              
                                      

  



  
             قسمت چھارم   
  
  
  

    یا نتقال بحران مزمن ا قتصاد                
  رون  يكا به بي   امر                     

   
االت يكنند كه ايخبر گمان مي بۀشود عديكا مياالت متحدامري صحبت ازای   وقت  

 جھان به ھمه باشندگان ین است وھمه نعمت ھاي زمیكا بھشت رويامر متحد
آرامش  رفاه و ن خداداد دريد درآن سرزمياه و سفيسر بوده وسيبه وفرت مآن 

 ی ساخته، نابرابرین بھشت آدميست، درقلب اين نيت چني واقعیول. برنديبسر م
 ی كودكان برخیشوند حتي مداوا نمیاديماران زيكند، فقر ھست، بيداد ميب

  شوند ویمكشنده ن  واكسن درمقابل امراض خطرناك وی اجتماعیازگروھھا
  . . . كند ويداد ميت بيجنا
  : ديكا توجه كني امرۀ از جامعیق علميك تحقينه به ين زميدر

، یخ بشري در تاریري كم نظی از ثروت عمومیكا با برخورداريامر    “
كا با داشتن يشتر است؛ امري بیعت سوماليشماراطفال گرسنه اش از تمام جم

ن خدمات ي تری ابتدائۀقادر به ارائش ي معجزه آسای پزشكیتكنولوژ دانش و
 یه كوبيست، درصد كودكان مايون نفر از شھروندان خود ني مل٥٠ به یپزشك

  محالت آن احتمال یمردان برخ ن تر است ويلند پائيشده اش از كشور تا
كا با يش كمتر است؛ امري شان از مردان ساكن بنگالدی سالگ٤٠دن به سن يرس

چھارم  كيك به ي، نزدیخ بشري در تاریرينظيب یوجود داشتن توان اقتصاد
 ین زندگي تامیدوسوم شھروندانش برا كنند وي میشھروندانش در فقر زندگ

   )١٧. (”مثل سگ كار كنند“ديخود با
درآمد "د شوني ترمی ثروتمند غنیاكا عده ير امرين وضع مردم فقي ای    درپھلو

ن يرتري ده درصد فق برابر١١٥ یكائي امرین خانوارھاي تریك درصد غني
ن ي زمی روین كشورھاي از نابرابر تریكيكا يخانواده ھا است، امر

  ) ١٨(”.است
 یكا سوار اند كه براي مردم امریاه نه تنھا برگرده ي صاحب سرمایك مشتي    

كند، انسان يداد ميكا بيھم اكنون بحران در امر. د طوال دارنديز يغارت جھان ن
 یتياد نارضائي اش محروم ساخته شده، فری مدن حقوقیاري از بسیكائيامر

االت مختلف ي در ایده وتظاھرات چند صد ھزار نفريمردم به آسمانھا رس
 یكا به رفع بحرانھايامر.  در اوج خود استیبحران اقتصاد.  كا راه افتاديامر



 انتقال بحران به ی سابق براینأ مثل شورويست، لذا عي اش قادر نیداخل
  .  به افغانستان وعراق زده استی لشكر كش دست به،رونيب
چ يست، به ھيت جھان نيت در برابر امني مسئولۀ ھرگز نشانین لشكر كشيا

 صورت نگرفته است ین لشكر كشيزم ايل مبارزه با تروريصورت به دل
ه يھدف آن رفع بحران سرما. وھدف آن امن وامان ساختن جھان نبوده است

. كا استي در مرز شكست امری ھای كمپنیابازار بر وبدست آوردن منابع و
 یم تا از بحران اقتصادي اندازی به آمار وارقام مین امر نگاھيجھت اثبات ا

  : نديكا به عنوان عامل جنگ به ما بگويامر
زان سقوط را درسه ين ميشتري ب١٩٩٦ ـ ١٩٩١كا ازسال ياقتصاد امر. . .     “

  . . .  است م تجربه كرده٢٠٠١ماه اول پس از سپتامبر 
 درصد در سال است كه در ده سال گذشته از ١.٥ یزان رشد باز دھيم    “ 
ر قابل ي بطور غیكائي شركت بزرگ امر٥٠٠درآمد . شه كمتر استيھم

 یبار آخر.  درصد كمتر شده است٤٤ك سال يدرطول   سقوط كرده ویكنترول
 ١٩٣٨ سال  سومیاافت در سه ماھه يزان كاھش ين ميكه درآمد شركتھا به ا

 ۀ بدست آمدی سودھاۀھم. بود) بحران بزرگ  (١٩٣٢ چھارم یاوسه ماھه 
  ثبت شده اند، از   N A Z D A K كه در بازار سھام ی شركت٤٠٠٠ش از يب

 JDSUniphaseك شركت يتنھا .  تا كنون محو شده است١٩٩٤اواسط سال 
رطول سال را زان ضرر دين ميارد دالر بزرگتري مل٥٠.٦ برابر یانيز با    

   ) ١٩( ” .خ نشان داده استيدرتار
 بزرگ یانھاي زۀ در آستانیكائي بزرگ امریشركت ھا! د يخوب توجه كن

خداوندان . كنديداد مي بیه داريبحران سرما  قرار دارند وید ورشكستگيوشا
رون از مرزھا ببرند، تا يبحران را به ب ابند ويكوشند راه نجات را بيه ميسرما

 یبرا. ن كنندي شان تامیرون مرزھايد بدست آوردن  سود را از بيساحات جد
ام آوران ي پیزمان  حقوق بشر وی منادین ھدف است كه گاھيبدست آوردن ا

 یكنند، خلقھايران مي را ويیله ھا كشورھاين حير نام ايز. شوندي میدموكراس
 یدوزثروت ان ابند وي دست یكشند، تا به منابع سودآوري را بخون میگناھيب

  . كنند
د بازھم از زبان يكا آشنا شوي امری اقتصادیشتر به عمق بحرانھاينكه بي ایبرا
  : م يشنويكل را برتز ميما

 در یناتوان.  سابقه استی ھا بی كمپانی ورشكستگیزان مطلق دالريم    “
 درصد ١٥٠ارد دالر بود ي مل٤٢.٣ش كه ي امسال به نسبت سال پیپرداخت بدھ

كا از نظر ين شركت بزرگ امريھفتم)  ٢٠ ( ENRON .ستافته ايش يافزا
ن يبه ا ده وي سنت رس٢٥ دالر به ٩٠سھامش از . ن رفته استيدرآمد از ب



 سھام دارش ٥٨٩٢٠ ھرچه كه یعنيه اش يارد دالر از سرماي مل٦٥ب يترت
  . ن رفته استيه گذاشته اند، از بيدرآن سرما

ارد دالر ي مل١٨٢ش از ي با بیوم عمی شركت سھام٢٣٠امسال   . . . .     “
ش يش صد درصد افزايك سال پي كرده اند كه نسبت به یاموال اعالم ورشكستگ

 یكائي امری ھایكمپان. شودي  نمENRONن رقم شامل شركت يا. دھدينشان م
ده اند ي ورزیخود دارJUNK  یارد دالر اوراق قرضه ي مل٧٥.٢از پرداخت 

شتر ي درصد ب٥٧ارد دالر بود ي مل٤٧.٨زانش يش كه ميكه نسبت به سال پ
 ١٧٩  از پرداخت BETELHAMكا ي فوالد امرین كمپنيمعروف تر. است
 یه ي سرمایبا اعالم ورشكستگ  كرده ویدار ون دالر اوراق قرضه خوديمل

  . ھزاران سھام دار را نابود كرد
 خود یون دالر بدھي مل٣٠٠تواند ي نمیكيك شركت الكترونيكام يمتر. . .     “

 است ی اطالعاتی فن آوریك شركت اجاره دھنده ي كه سكويديكوم. را بپردازد
 اش را به امان خدا یارد دالري مل٢.٨٢ ی عمومی كرده وبدھیاعالم ورشكستگ
  . رھا كرده است

 ی اكنون از دوران اوج ركود سال ھایدات صنعتيزان رشد توليم. . .     “
نه يھز. گذردي میم اوضاع به سختسون ھيابان ماديدرخ.  كمتر است١٩٨٠

 درصد كاھش ٧.٨  ،٢٠٠٠ م به نسبت سال ٢٠٠١ ماه سال ٩ دری آگھیھا
ش يان سال به نسبت سال پي پای پرداختیت پاداش ھايدر وال ستر. افته استي

   ) ٢١( ” .ارد دالر كمتر شده استي مل٤ا ي در صد ٣٠حد اقل 
  !ديكنيمالحظه م

  ویكائيه داران امريسرما. ق استي عمیليخكا يه درامري    بحران سرما
طبق روال   وی فكریا برشالوده ی شان مبتنیاسي ـ سی اقتصادیسن ھايتئور
ج خونبار ي نتایشما وقت. نديجويق را در جنگ مين بحران عمي حل ا ،یشگيھم
، یرانيد كه از درون خون، وينيبيد، مين جنگھا را درسطح جھان مطالعه كنيتر

ب ي به جی شان پول گزافیبانكھا ه داران بزرگ وي سرما،آتش جنگ دود و
خ نگار دوران جنگ آلن بروگر، بانكداران از بابت ي تاریبه نوشته “ .زده اند

دگاه ياز د. برنديدان جنگ حدود ده ھزار دالر بھره ميل ھر سرباز به ميگس
ن دلز و واربورگ بانكداراي، راچس چیناتي وآلوم٣٠٠ ۀتي كمیدونفر از اعضا

كردند، ي می مالیه ايكه ھردوطرف جنگ را تغذ) فدرال رزرو( بانك مركز
 جنگ یه گذاري ، سرما٣٠٠ته يكم. چ ارزش نداشتي شان ھیجان انسانھا برا

 به حد اكثر ین المللي كرده بود كه بانكداران بی طراحی را به گونه ایجھان
  ) ٢٢(” .ابنديبھره دست 

ه است كه از خون ي سرمایژگين ويكنند، ايم ن كنند ويخواھند چنيز مينبار نيا
سازند ي می وحشیلي خیه دشمن فرضي سرمایسن ھايتئور. كنديه ميگران تغذيد



 دھند ويانه انجام ميات وحشي دو عملیكي.  اندازندیجھان را از آن به ھراس م و
ران ي را ویدن به اغراض شوم شان كشورھائي رسین را برزده برايبعد آست

ر ي را بخاطر منابع زیامنطقه  اي  اش را بدزدند ویدارائ ه ويرماس كنند تايم
آورند، كه ھم ي خود در میاطره ي اش در سیتكيوپوليت جيموقع اي  وینيزم

  . دستور كار گرفته اند افغانستان را در اكنون عراق و
از توطئه  و خبر یه بينت سرماي كه از طیا    ممكن است در ذھن خواننده 

 ینيات خونين خطور كند كه چطور ممكن است عمليع است چن اطالیش بيھا
من . گر نسبت بدھنديآنرا به كس د ه انجام دھند ويرا خود قدرت مداران سرما

ن يكنم كه چني مشھور و افشا شده را مطرح میلي دو مورد خیكينجا يدر
  .  ببرندیتفكراتش پ ه وي سرمایر انسانيت غيز به ماھي نیخوانندگان
ان ساخته شده بود، در يكائي امری برایس جمھور محبوبي رئیدياف كن    جان 
 یگريل ديد مسايشا  در آنزمان وی كوبا ومناسبات با شوروۀتنام، مسليجنگ و

گر ي را اعمال كند، حال دیم تريخواست نظرات ماليه ميك جناح سرمايث يبح
 در C I A بدست عمال  كا ويت جنگ طلب امريدانند كه خود حاكميھمه م

د به يك كردند، دقت كنيش چشم مردم گلوله را به مغزش شلي پیمراسم عموم
ختن اشك تمساح خواستند  آنرا يبعد با ر ك كردند ويكا شليس جمھورامريمغز رئ

به اصطالح چال شان نگرفت، اما   نشد وی نسبت دھند، ولیبه دشمن فرض
 ھم جرئت یدي كنیا خانواده یگر حتيه جلو گرفتند كه ديب دوسيچنان از تعق

  . ه را باال كندي قضینكرد ال
 یاكا درمرحله ي امرۀي از سرمایان مقاومت افغانستان، جناحيمثال در جر اي    
 ۀ خلق كرده بود كه عدی داشت، اما قبل از آن چنان ھستریاز به تباني نینيمع

ر ز آنرا باويس جمھور وقت پاكستان، نياالحق رئياز عمالش ـ منجمله جنرال ض
كا است، ياست امريب سيا تعقيرانه اش كه گويبر موقف سختگ كرد وينم

ر شان درپاكستان وچند جنرال ي ھا آنرا ھمراه سفیكائيامر. كردي میپافشار
در فضا منفجر كردند كه   م ١٩٨٨ ی ماه م١٧خ ي به تاریكائي وامریپاكستان

  .  نماندی از او باقیاثر
  : سدينوينمورد ميتان درپاكس I S I وسف ماموري    دگروال 

گانه علت يد كه ي بعد از واقعه آشكار گردیئات رسمي ھیابي ارزۀجيدر نت“
االت ي ای نظامیار واتاشه يكه سفيبا وجود. . .  بوده استیحادثه، خرابكار

االت متحده آگاھانه وعمدأ بر حادثه پرده يا. . . ن حادثه جان باختنديمتحده در
   )٢٣( ” . . .انداخت

 كه در آن ی نظامیااره ي توان دارد در طید، چه كسيعا شما تصور كنواق
كنند يگر جنراالن مسافرت مي دیاكا وعده ير امريس جمھور پاكستان، سفيرئ
 یقات ھم وقتي در آن، تحقیك شود، چه رسد به جا به جا كردن مواد انفجارينزد



ول دگروال به ق كا متوقف شد ويد، به دستور مقامات امري حساس رسیبه جا
 اسالم ی حركت بسویاالت متحده كه آماده ي  ا F B I یقاتيم تحقيسفر ت“وسف ي

س ين رئيد، بابا اي جرئت نكرد بگویگركسيد و ) ٢٤( ”  ديآباد بود فسخ گرد
 ھا یل توطئه گرين قبينمونه از ا ده ھا مثال و و  كشت؟ یجمھور مملكت را ك

 ینكه وقتيجه اينت. اد كردي جھان توان در سراسري را میجاد دشمن فرضيا و
دھد  چه رسد به ي مین افراد خودراھم قربانيك تريجاب كند، نزديه ايمنافع سرما

ه يمت سرمايد به ھر قيه برآنند كه باياربابان سرما. نجا وآنجاي دو انفجار ایكي
جاد كرد، يه جنگ اين منافع سرماي تامیسود بدست آورد، برا را بكار انداخت و

 یمصرف كاالھا د، صدور وي تولیانه ي ساخت، وحشت خلق كرد تازمرانيو
  .  را مساعد ساختیر نظامي وغینظام

 د وي تولی برای فوالد سازی ھایكمپن كه ھا ويجاد جنگ است كه فابري    در ا
 جنگ یكيل الكتري وسایكي الكتری ھایافتند، كمپنيفروش اسلحه به كار م

ابند ي ی كار مۀنيز زمي نی اطالعاتی فن آوری ھایكنند وكمپنين ميافزارھارا تام
 جنگ یاردھا دالر از ورايكنند كه به ملي شانرا نه تنھا جبران میورشكستگ و
  . زننديب مي به جیزيخونر و

رغم ي بوش علیتاري ـ ملیم نفتي    نفت عراق ھدف مھم جنگ عراق بود كه رژ
آن اقدام كرد وھم اكنون  مخالفت ملل متحد به ی، وحتی جھانیتمام مخالفت ھا

 ادي مان بۀآن پركرده است ھم نده ازيست سال آي بیكا رابراي امریر نفتيذخا
 كه صورت گرفته ین كارين، نخستين روز سقوط صدام حسيم كه از اوليدار
درنگ يصدور نفت عراق بود كه تاھم اكنون ب د وي ابزار تولیم و راه اندازيترم
   .به شدت كماكان ادامه دارد و

 ۀ كه چند روز پس از سقوط صدام، بوش با غرور احمقانۀ    بخاطرم آمد لحظ
 ھا بفھمند كه یكائيتوانند امرياكنون م" اعالن كرد كه  ی تكزاسیك كاوباي

 ی بازسازی بروند برایكائي امریشركت ھا. دي آین جنگ چه بدست شان ميازا
وز بود كه به ن ريدر ھم. " كنندیه گذاريدرساحات مختلف سرما عراق و

ه كه باجنگ عراق مخالفت كرده بودند يفان خود مثل آلمان، فرانسه وروسيحر
 كه با جنگ عراق مخالفت كردند یگفت به آنھائ دندان نشان داد و ز چنگ وين

ن برخورد عكس العمل يا.  كنندیه گذاريم داد در عراق سرماياجازه نخواھ
نأ يقي. گرشدي دیستھايالي امپر را ھم باخود به ھمراه داشت وموجب خشمیئھا
 است ورنه ین گفتگوھا فقط  بر سھم سود از شكار زخميتوان گفت كه ايم

 منافع یز بر رويفرانسه ن ه، آلمان وي روسیستيالي امپریھركدام از كشورھا
 نراه بايده اند، و دري را بخون كشیك سان وخلقھائي را به خاك یشان كشورھائ

.  كرده اندیوبند وتبان آن كشورھا زد  استثمارگری بومیروھاين نيتريارتجاع
 برآن صحه ین فراواني خونیخين است وتجارب تاريسم ھمياليت امپريماھ



ن گفته را يت آن، ايسم وشناخت بھترماھياليف امپريمن در تعر. گذاشته است
  : ديگويابم كه مي یجالب م

ل به اعمال يتما عبارتست از ی بطور كلیاسيسم ازنقطه نظر سياليامپر    “
 :ديگويسم ميالي امپریاسي سیھايژگينكه درمورد ويا اي و) ٢٥(”ارتجاع و زور

 سم عبارتست از بسط ارتجاع درتمام جھات ويالي امپریاسيات سيخصوص“
  ) ٢٦(” .ی ملید ستمگريتشد
به وضاحت . سم استيالي امپریاسي  سیژگيق از وي واقعا عمین برداشتي    ا
وبند با  زد  گذاشته است، دریسم پايالي كه امپری ھر جائد كه دريتوان ديم

 آن جامعه قرار گرفته ی اجتماعیه ھاين طبقات والي تری ازارتجاعیجناحھا
ادت يوحشت س د كرده است تا بتواند با سركوب وي را تشدی ملیوستمگر
باور  ند ويبيآدم در عمل م. ن كندي را تامین المللي بیتراستھا  وی مالۀيسرما

آن ر است كه دیه داري ازتكامل سرمایسم آن مرحله اياليامپر“نايقيكند كه يدا ميپ
 ۀت فوق العاديه اھميادت بدست آورده، صدورسرماي سی مالۀيانحصارھا وسرما
  ) ٢٧(”...دهي آغازگردین المللي بیم جھان ازطرف تراستھايكسب نموده وتقس

ستم يكا بمثابه فرزند خلف سيم امرسياليم كه ھم اكنون امپريدانيم ومينيبي    ھمه م
كند يران ميشد، وُكيكند، مين وجه اعمال زور مي به بدتری جھانیستياليامپر

 ۀ ساختۀن موضوعي قوانۀياز كل سازد وي گوانتانامو مۀوحشتكد شكنجه گاه و
 ین ارتجاع ھمسوئيدركنار آن با بدتر. كندي میچيخودشان ھم عدول وسرپ

 یخ ھايداند، شيك خودمي پاكستان را متحد نزدیب ـ مذھیم نظامي رژ.كنديم
 شان ینھايرنشي درامین حقوق انساني تریج فارس را كه با ابتدائيمرتجع خل

 كه ھنوز ی سعودیم ماقبل قرون وسطائيكشد، رژيدرتقابل ھستند به آغوش م
از . . . سم است وياليبرد، دوست مطمئن امپريزند ودست ميانسانھا را گردن م

ن ي بیتصرف آن توسط تراستھا  م جھان ويم كه تقسيكني مشاھده مگري دیسو
مانده از   وایم كشورھاي تقسیاز مسله يھم اكنون ن  كماكان ادامه دارد ویالملل

 ی اروپایكشورھا  آن ویبازار تجارت  ویمناطق نفت  سابق ویاتحاد شورو
. ستھاستياليبازار گسترده اش مورد جدل امپر  كار ارزان ویروي با نیشرق

 ی برخۀيا، تجزيوگوسالوي وتكه پارچه كردن یرانين بالكان و ويجنگ خون
ادت ين سيم مجدد جھان وتامين تقسيھمه بر اساس ھم. . . و گري دیكشورھا

 یكا با ادعايه صورت گرفته است كه امري مختلف سرمایتراستھا انحصارات و
 ی جھانرا برایائت آقيدرنھا شتروي سھم بی واقتصادی درساحات نظامیبرتر
  . شودي متوسل میزيخونر  آن به جنگ ویبرا خواھد ويخود م

                                                             
                         

  



  
                         

        قسمت پنجم 
 

  ه گران تجاوز   يتوج                            
      
، استعمار، یدھد بحران، تجاوز، جنگ، ستمگري میخ گواھينانكه تارآنچ   
منافع   سود وی است كه بر مبنای نظامھایعيھمه محصوالت طب. . .  ویرانيو

اه يدردوران س.    استوار بوده استی حاكم  فرا دست اجتماعات انسانیگروھھا
 برده یو سود جیم كه مشتيني بیخ مي را درتاریادين زي خونی برگھایبردگ

ن ي زمیونھا انسان روي خود به خون ملین منفعت گروھيدارآنرا به خاطر تام
ونھا ين، با عرق وخون مليپس از آن اربابان حاكم بر زم. ن كرده انديرنگ

گرانرا تصاحب يمحصول رنج د  و گرفتندين بھره ميدھقان از زم سرف و
قتل عام   ویزير شان به جنگ وخونی سود جوئۀ گسترش دامنیبرا كردند ويم

ت يه با سلب مالكيدرتعاقب آنھم جھان متمدن سرما. شدنديگناه متوسل ميمردم ب
 یشركت ھا ك ھا وي فابریكاسب آنھا را به زندانھا شه ور ويونھا پياز مل
 در كند ويه مي مردم تغذیچون زالو از خون وانرژ كرده و  فرویه داريسرما

 ، جھان را به كرات ویتر سود آورشي بدست آوردن ساحات بیتكامل خود برا
 یرانگريو  ویزين روند خونريوا. ران كرده استيو ده ويمرات بخون كش

  ویه داري بر سود است كه سرمای مبتنی طبقاتیعت نظامھاي طبۀميضم
  . دي آیسم اوج تكامل آن بحساب مياليامپر

ت رقاب  ویسود جوئ ورقابت است   برسود وی مبتنیه داري    نظام سرما
 در یانارش اي وھرج ومرج یسود جوئ. شوديد منجر مي تولی به انارشًامدتع
ن يشود و ايد كاالمنجر ميكند كه به بحران اضافه توليجاد ميد ايد، مازاد توليتول

آورد كه يوجود مه  را بیه داريك عامل مھم، بحران كل سرمايخود به عنوان 
  . ريان ناپذيپا ن نظام است وي ایذات

د كاال، در انتقال آن به ساحات يسم رفع بحران اضافه تولياليوران امپر    در د
 د تايآيان ميگر بمي دیشود ولذا ضرورت تصرف بازارھايگر جستجو ميد

 نھا وي تجاوز به سرزمۀك عامل عمدين يا د در آنجا مصرف شود وياضافه تول
  .انجامدي میراني وویزيبه خونر شود ويگر مي دیكشورھا
 است هيسرماد ي بحران اضافه تولیه داريگر در نظام سرماي دۀعمد ۀ    مسئل
 رفع تورم یبرا. آورديان ميد را به مي جدیه گذاريسرما از به مراكزيكه ن
ه يد سرمايد ساحات جديشتر آن بايسود آورساختن ب بكار انداختن و ه ويسرما
ه يسرما جھان مناطق مساعد را، ینجا وآنجايلذا در  را بدست آورد ویگذار



ق ي از طری گھگاھین دست اندازيا. كندي میبه آن دست انداز كند ويجستجو م
 پول صورت ین المللي وصندوق بیه مثل بانك جھاني سرمایموسسات جھان

ونھا انسان ي وقتل ملیزيخونر  ویرانيتجاوز و بمباردمان، و  بایرد وگاھيگيم
 ین معنايا م ويكه ما ھردو حالت را درجھان شاھد. ھمراه است

GLOBALISIRUNG ن مقطع يان ايقربان. ه استي شدن سرمایجھان اي
  وی دوم ھستند كه با لشكركشۀ عراق وافغانستان از نمون،هي شدن سرمایجھان

 و  شوندیستيالي امپرید كااليبمباردمان اشغال شدند تاھم بازارصدوراضافه تول
ستھا درآن يالي امپریاد شده ي اضافه تولۀي سرمای برایه گذاري سرماۀنيھم زم

  .  نداردیگر شك وشبھه اين ديوا. مساعد شود
  دي آیخ بدست مي در طول تاری ـ اجتماعی اقتصادی كه از ساختارھاۀجي    نت

نست كه ي كند ای آنرا اثبات می مختلف اجتماعیه ھايو عملكرد طبقات وال
برنامه   وق اصولي با تطبیه داريستم سرمايژه سي برسود، بوی مبتنینظامھا

ه، يد سرمايد كاال، بحران اضافه تولين است، بحران اضافه توليش بحران آفريھا
. ھمه درذات نظام نھفته اند. . . و ، بحران مسكن، بحران فقریكاريبحران ب

ست كه با رفع آن يقات ني اشتباه تطبۀجي نتیچ بحرانين نظام ھي كه درین معنيبد
ه ي سرماین بحران ساختاريا. غلبه كرد بتوان بر بحران مذكوریاشتباه عمل
حاكمان . نديآفري است كه مرتب بحران میه دارين اصول نظام سرماياست، ا
 خود را در جنگ وتجاوز واشغال یساختار  وین بحران ذاتيه رفع ايسرما

 آن ۀن مرحليباالتر  ویه داريت سرماين ماھيا. كننديگر جستجو مي دیكشور ھا
 غات مزورانه ويا تبلي ز وير و  خوردیق رفورمھايتطب. سم استيالي امپریعني

. ب مردميفر ست  جز دام اغوا وي نیزيگران انداختن چيبحرانھا را به گردن د
 ی دارویده اند به نحويش آن تا بحال كوشيداي از بدو پی بورژوازیسن ھايتئور

 قادر  تا ھنوزیابند؛ ولي بحران را بیعني یه داري مزمن سرمایمارين بيعالج ا
رفته ي پذی دورانیعنوان بحرانھاه فقط آنرا ب.  درآن نشدندیريين تغيبه كوچكتر

اما  و. نديجوي می سلطه گروم درجنگ يز آنچنانكه گفتياند وراه عالجش را ن
كنند يا مرجع بحران قلمداد مي  مردم ساالر را عامل وی بدون آزرم نظامھایگاھ
  .  استیده درآئياوج د خ وي تاریگر وارونه گرين ديا و

 از روشنفكران  كشور ما بدون توجه به یم كه عده اياما سوگمندانه شاھد     و
    یآن  ویل سطحي آن، به مسایخيسم وعملكرد تارياليسرشت امپر ت ويماھ
   ازآن ھم خاك به چشم مردم زدن استی قسمتی كه حتیستيت رفرمي اھمیب
  نكه يبدترا رند ويگيده ميا نادسم ريالي امپرۀاھداف غارتگران  چسپند ویم

ن قماش افراد         يا. شونديه گر تجاوز مي توجیحت سم وياليه گر عملكرد امپريتوج
ادت يق كه سين طريكنند، بديسم دفاع ميالي ازامپریده ايبه شكل نسبتا پوش. . . “

 اتيكوشند جزئيند، مينماي میپرده پوش ق آنراي عمیشه ھاير سم وياليمطلق امپر



 ی بكلیكنند با طرحھايتالش م ت قرار دھند وي اول اھمۀات را دردرجيفرع و
 است یت اساسي اھمیتوجه را از آنچه كه دارا. . . . . ت رفرمي اھمیب

   ) ٢٨( ” .منحرف سازند
 فرصت طلب كه یعده ا . دي توان از جھات مختلف دی را میھاتين توجيچن
 یرند، به قول مردم به ھر سازده اند نانرا به نرخ روز بخويشه كوشيھم
.  برسندیوسته در تالش بوده وھستند كه خود شان به نان ونوائيپ رقصند ويم
  ؟  ؟  انجامد و؟ی ما بكجا مۀنديد، آيآيشود، برسر مردم چه مينكه كشور چه ميا

 ھرگونه ۀيآنھا عادت كرده اند كه درحاش. شودين قماش مردم مربوط نميبه ا
 مانند كه ی مرده میينان به ماھيا. ر كننديند وفقط شكم سط بچريشراو حوداث 

 لذت بردن از شنا در یاراي ت ويظرف شود ويان آب برده ميفقط در سمت جر
. دھد، ندارنديستن را ميا زيپو ستن وي زی معنیسمت مخالف آب را كه به ماھ

 اعمال شان را خود یسزا“ست ي نین قماش بوقلمون صفت كاريمارا ھم به ا
  ” .دين خواھند دشا

 شان سالھاست كه یخ مبارزاتي كه بر اساس تاریژه آنھائيگر، بوي دی    برخ
 شان به قول ی شخصیارتباط با زندگ در ده اند وياز انواع ارتجاع ستم د

 كنند وي می حالیب  ویاكنون احساس خستگ” دم به خوش نزده اند“معروف 
شھر  توانند دركشور وي، میربدرد فقر و د ويتبع نكه بعد ازسالھا فرار ويھم

 یسر و دردي نان بۀلقم  داشته باشند وۀخان  بكشند ویخارجه نفس ا دري خود و
 ین حق شان است، ھرگاه كسيا. شمرنديمت مي شان بخورند، دم را غنۀبا خانواد

فقط .  آرامش شودیچكس حق ندارد مانع زندگي كند، ھی شخصیبخواھد زندگ
، ین زندگيه اي توجین دوستان برايكند كه اي عرض وجود میمشكل زمان

. غلتندي در میبيمردم فر  ویبيناخود آگاه به خود فر كنند وي می بافیتئور
 یروھايپوشند، به حضور نيا ازآن چشم مي نند وي بیسم را نمياليت امپريماھ
خواھند كه حرف وعمل آنھا را يگران ھم مياز د دھند وي اشغالگر تن مینظام
گران را يه كردن اشتباه خود دي توجینجاست كه آدم حق ندارد برايا. رنديبپذ
مت يط موجود را غنيمن خسته شدم، شرا“توان گفت يصاف وساده م. بديبفر

چ ي را خوب وھیچ بدين كار ھي ایبرا  كنم وی شخصیخواھم زندگيشمرده م
 فيگذشته اش در آرش  ویخ مبارزاتينصورت تاريدر“  .ميگوي را ھم بد نمیخوب
 یك آدم معموليست، بلكه يك مبارز نيرد كه ي او فعال بپذیماند؛  وليش ميبرا

  .  جامعهیونھا آدم معمولياست مثل مل
 یه زندگي توجیبرا. كنندين طور نمي اۀنجاست كه عدياشكال كار در ب وي    ع
 افتخار یشوند، گذشته اي روشنفكرانه متوسل می ھای خود به حرافیشخص
پردازند ي می اوضاع جاری سطحۀيل وتجزيبه تحل كنند وي مین جنبش را نفيآفر

ه ي تجزیبجا“نان يا. رنديگي خود بھره میت موجود شخصيو از آن به نفع وضع



  شناخت ویبجا”  سميالي امپریل و آشكار ساختن تمام عمق تضاد ھايتحل و
قه منط ك آن درياھداف استراتژ سم ويالي امپرۀانه وتجاوز كارانيت سود جويماھ
ط يم در برابر شراي شانرا به تسلیستي رفرمیاالت معصومانه يجھان، تما و

از عمق مسئله طفره  دھند ويش پا افتاده نشان ميپ  ویحاكم واصالحات آن
 نكرده ی است  كه خداینگونه روشنفكران زمانيان تفكر اين زيعمده تر. رونديم
خ ملت ما شكل ي تارۀفاجعرد، آنگاه است كه ين تفكر مورد پسند مردم قرار بگيا
 ن شده ويگانه در خونش عجيت بي حاكمینف  ویري كه تسلط ناپذیملت. رديگيم

 كيش از ين راه بيدر افته وير شھرت يگانه ناپذي بیخ به ملتي تاریبه گواھ
استعمار  سم ويالي امپرۀ با سلطین تئوريد داده است، به اساس ايون شھيمل

 خ ويك قلم تاري و” شودي داده میخو “یشمندواشغال كشورش به قول دوست دان
  ! ن مباديكه ھرگز چن. گرددي میت آن نفيھو

.  شان ندارندی ھاین تئوري درین ھدفيند كه چني بگوی    ممكن است عده ا
د در نظر داشت ي است ، بایبي خود فریگران كه حتيب ديگر نه تنھا فرين ديا

 زده اند كه با وجدان پاك به یھائكر جنبشھا آنين ضربه را بر پيكه خطر ناكتر
 یاتوانند اعتماد عده يل گمراھان بھتر مين قبيچون ا.  سفر كرده اندیگمراھ

، ھاينھا، ربانيگلبد.  سوق دھندی معلومات را جلب و آنھا را به گمراھیخبروبيب
كه سنگر شان معلوم وھدف شان مشخص وچھره . . .  ھا،  ویافھا، مجدديس
 شانرا مردم از یشانيپ  دامان ویاھي خون وسیلكه ھا.  شان برمال استیھا

وخطرناك  ري دست وپا گیمشكل زمان. ص كننديتوانند تشخيفرسنگھا دور م
مھمتراز آن به  و.  لكه داشته باشدی معصوم و بۀشود كه مشكل سازچھريم

 شانرا نثار وطن وھموطن ی نسبت داشته باشد كه ھمه ھستیشھدائ روندھا و
د به ينجاست كه بايا. وطندار ھستند  عشق  وطن وۀپاك باختشان كرده و 

 یرغم فشار توانفرساير داد كه عليانت آژيخ  ویده به آلودگيروشنفكران درنغلت
 یروان ل وي علی، باوجود تنی درپی پیلي تحمیرغم شكستھاي گذشته وعلھۀد دو

 یايسجا. دي نكنیبيد، خود فريستيشما تنھا بخود تان متعلق ن. . . پژمرده و 
د، كشور تانرا با استقاللش يد، ملت تانرا پاس بداريخ تانرا درنظرداشته باشيتار

ا ي. ديزي خطر ناك دارد بپرھۀنديجا كه آي بی ھای بافید، از تئوريحفظ كن
ده يق به عمق پدينگرش عم ع وينش وسيب با اي د وي ادعا كنار بكشیب صادقانه و

سم وارتجاع ياليت امپري ملك ومردم آن، ماھی وآتیدرنظر گرفتن منافع آن ھا و
 و ديريل بگيدرمنطقه به تحل كشورتان و در را ن ھردويا زدوبند وند ويپ و

 ۀويبه ش حال درحد امكان و  ھا درگذشته ویتبان وندھا وين پيازعواقب چن
 استعمار ی شمارا جاده صاف كن ھای بعدید، تانسل ھاي به مردم بگوئیمقتض

  . ن نفرستنديبر شما نفر ند وارتجاع نشناس و



قا يست كه آنرا دقيد گرسنه اي صیدن دانه براي موجود ھمان پاشی    رفرمھا
من . دھديان مي اش پای ابد به آزادیاد برايآنگاه است كه ص برد وي دام میبسو

نه   ھا ویه گذاريق سرمايسم ـ از طريالي از حضور امپری مختلفینمونه ھا
 شدن نقل یرغم طوالني جھان را علۀمختلف چند قار یاشغال ـ در كشور ھا

 گذاشته چه یكه پايسم درجائياليند امپريكنم كه خواننده ببي میدھان اديقول ھا، 
 كه آنرا به زور یچه رسد به كشور. مردمش آورده است بر سر آن كشور و
  خواز آن بدتر  به آن تن داده باشند ویليمردم آنھم به ھر دل اشغال كرده باشد و

سم ياليامپر” كمك “یدورنما نده وي از آیپرتو آن تصور تا در. گرفته باشند
  . ميدركشور خود بدست داده باش

   
  

   و ھفتمقسمت ششم           
                    

  ا غارت وچپاول ؟ي كمك                     
        

 ی كشورھایساي وسیر تسلط درآوردن كامل اقتصادي زیستھا برايالي  امپر  
زه كردن يشرفت، مدرنيا، پي، احیعقب نگھداشته شده، تحت نام كمك به باز ساز

 یھيبد. برندياد فرومي زۀر بار قروض خود با بھري، آن كشور ھارا ز. . .و
         ن به اصطالح كمكھا يمصرف ا و  بكار بردیاست كه درچگونگ

) استثمار گر( دھنده منافع خود قرض برنامه و)  كالنی با بھره یقرضھا(
  بعد از. ا قرضداريرنده ي كمك گیشود ونه ضرورت كشورھايدرنظر گرفته م

ر بار قرض فرو رفت، تمام منابع سود ي زیرنده به حد كافينكه كشور كمك گيا
رونش ي بیكنترول مل  اداره وۀطياز ح رند ويگيطره مير سيآورش را ز

رنده قسمت اعظم يكشور قرض گ. درسي فرا میآنگاه است كه وقت بدھ. آورنديم
ھا يد به بدھي برساند بایست به مصارف مليبايدرآمدش را كه م فراورده ھا و

د ي آیبوجود م”  ھایبحران بدھ“ بنامینجاست كه مشكليا. وسود قرضھا بپردازد
ن بحران ير چني درگی متعدد داخلیوكشور قرض دھنده، عالوه بر بحرانھا

 كرده یرينه از آن بھره گ تواند ويرا پرداخته منه قرض . شوديز مي نیمدھش
ق يسم است كه از طريالي عمده اوال دردسترس امپریديتواند، چون منابع توليم

. برديسود خود بكار مه ه اش بنام كمك آنرا درتصرف خود آورده وبينفوذ سرما
 اند كه یمه خاميا مواد ني دات عمدتاي تولین حالتي بطورعموم در چنادوم
 یت بومي واشرافیا بعضا در خدمت بوروكراسيگر كاربرد دارند وي دیدرجا
 نجاست كه بايا.  ندارندی مردم به آن دسترسیوني ملیرند كه توده ھايگيقرارم
كشور  رود وي به غارت می ملۀي سرمایسم وارتجاع حاكم بومياليوبند امپر زد



 یامسله . روديسم فرو مياليتسلط امپر  و هي سرمایاطره ير سيره زَرخَخ تا
بھتر  اي ، قرض دارۀشتر خود بر جامعي بی سودجوئیسم برايالي كه امپریگريد

 است در برابر یكند، سقوط دادن ارزش پول بوميل ميم اشغال شده تحميبگوئ
 كه یك دالري ی شان بجایليرنگ تحمين له وين حيستھا با اياليامپر. یارز خارج
ارد دالر ي حساب به ملیكه وقت رنديگيك دالر وچند سنت پس ميدھند، يقرض م

 است كه بركشور یگرين ستم ديا رسد ويون دالر ميباشد، تفاوت آن به مل
  . كنندير نام كمك به آن، آنرا غارت ميز دارند ويقرضدارروا م

ن ي التیكاياز امر. نديگوين رابطه چه ميقات وآمار وارقام دريم تحقيني    حال بب
 ٢٣١ن ي التیكاي امری خارجی م مجموع بدھ١٩٨٠درسال “: ميكنيآغاز م

 م تا ١٩٨٢ ین سالھاي از ثروت منطقه بیميحجم عظ. . . ارد دالر بود يمل
ا پرداخت يه يشود، بصورت سود سرمايارد دالر مي مل٢٠٠ك ي م كه نزد١٩٩٠

  )  ٢٩( ” .بھره از منطقه خارج شده
  ! ديتوجه كن
ارد دالر ي مل٢٠٠ اش، یارد دالري مل٢٣١ن در برابر قرض ي التیكا ي    امر

 ٢٣١پرداخته است، ھنوز ھمان   فقط سود قرض راـ یسود قرض را ـ آر
ن منابع ير زميز ن وي زمیارد دالر را قرضدار است و ھر چه در رويمل

 سودخواروجھانخوار ـ بانك یستھاياليد به سود قرض به امپريارزشمند دارد با
ونھا انسان آن در رنج يومل. بپردازدـ . . .  پول وی وصندوق جھانیجھان

  . وفالكت بسر ببرند
ن قرض يبعد كه ا. شوديربار قرض فروبرده ميمنطقه ز” كمك “ ر نام ي    ز

 را ید سود بدھيتواند آنرادفعتأ بپردازد ـ  بايراپرداخته نتوانست ـ كه طبعا نم
تا شكند وآنرا ين پرداخت سود است كه كمركشور مقروض را ميبپردازد، ا

 ین دوران است كه تمام ھستيدر. گذارديسم ميالي در گرو امپریزمان نامعلوم
ه ي موسسات سرمایرود، مردم آن اتومات به بردگيكشور قرضدار به تاراج م

ار يشوند كه اختي می كار ارزانیروين موسسات ني ایبرا ند ويآي درمیدار
ر در ي بخور ونمیابدست آوردن لقمه  با.  كارشانرا ھم ندارندیرويفروش ن

ز يزحمت چ فقر و ب شان جز رنج ويرند ونصيگي قرار می جھانۀيخدمت سرما
  . ستي نیگريد

ن يم كه دريشنويش مي پرداخت  سود قرضھایان ونحوه ي التیكا ي    از امر
  : پروسه بر مردم آن چه گذشته است 

ن ي التیكاي مردم امرۀ فوق العادی تنھا با فداكارین كاري است كه چنیھيبد   “
 ٦ تا ٥ك ي م مكز١٩٨٠ یبه عنوان نمونه، دراواخر دھه . ر بوديامكان پذ

   ) ٣٠( ”.خودرا به طلبكاران پرداخت  ) G N P (ید ناخالص مليدرصد ازتول



ستھا وموسسات يالي امپریه گذاري سرمایعنين كمكھا، ين چني ایاجه ي    درنت
اردھا دالر از اقتصاد منطقه يدن مليرون كشيبا ب“  وابسته به آنھا و یجھان

 یدر طول سالھا. افتيش ي به شدت افزایع رشد، فالكت اجتماعيوكاھش سر
حد اقل حقوق . افتي درصد كاھش ١٥ درآمد سرانه ١٩٨٩ تا ١٩٨٠
رو يدر پ)  كار در منطقه یروھاي از نیميش از ني حقوق بیعني( نان يشھرنش
          .افتيرصد كاھش  د٥٠ك ي درصد، درمكز٥٨ درصد، دراكوادور ٧٤
 برآورد كرد ١٩٩٠ن، در ي التیكاي امری سازمان ملل برایون اقتصاديسيكم

. . . كنندي میدرفقر زندگ) ون نفر ي مل١٨٣( عت منطقه ي درصد از جم٤٤كه 
 درصد از ٢٠نابرابر است به طور متوسط درآمد . . . ع درآمد يتوز

ن اقشار ير تري درصد از فق٢٠رآمد شتر از دي برابر ب٢١ن افراد، يثروتمندتر
   )٣١( “ .است
ه است كه از آن به عنوان نظام مطلوب يت  سرماين ھمان دستاورد حاكمي    ا

ه يدرنظام سرما. كننديگران را مالمت مي دیده درا ئيد با كنند وياد ميوموفق 
ھا ستيالي كنند تا امپریفقر وفالكت زندگ ونھا انسان در رنج ويد ملياست كه با

ه يت نظام سرماين درحاكميا.  بدست آورندیشتري شان سود بیوچاكران بوم
خان  نواب و ر، راجا ويام خ وي اعم از شین طبقات اجتماعياست كه مرتجعتر

نان ي آفریونھا انسان زحمتكش كه ھستيكنند وملي فرعون گونه میوشھزاده زندگ
. . .  وی سرپناھی، بیماري، بی نعمات ھستند، درفقر، گرسنگیا ھمه یواقع

  . بان ھستنديدست به گر
ن فالكت ي ازیئ بود ونشانه ھایئامدھاين پيد منتظر چني    در افغانستان ھم با

 با اشغالگران به غارت یل ھمسوئَقب دالل ازِ یاعده . داستيازھم اكنون پ
، احجار یمواد معدن. زنندي دست می ومالینير زمي مردم از منابع زۀيسرما

. شوديزغارت مي ناچیبه بھا. . . وه وين، پشم، پوست، ميز، قال، گایمتيق
ب مردم زده يونھا دالر از جي به ملیر ضروري غیايبافروش كارت تلفون واش

 ی امكاناتی وبی آبیفرزندان شان در روستا از ب ونھادھقان بازن ويمل. شوديم
ونھا يد، مل بھره انی بیگدن امكانات زني تریبرند واز ابتدائي بسرمیدرگرسنگ
 یدرعوض عده ا . برنديد رنج مي شدی سرپناه از گرما وسرما یانسان ب
 روز گري دۀموسسات وابست  ھا و NGO لَقبِ وبند به اجانب از زد محدود با

 یشود به ساختمانھاي شان لوكس ترمیرسند، موترھايه ميبه سرما روز تا
 یختالس، فساد ادارق رشوت واي از طریاكنند، عده يدا مي پیلوكس تر دسترس

ز يان تفنگ نيسازند وخداي پر تجمل می ھایوبند به مقامات قدرت، زندگ زد و
ده و برتعداد يرج عاج شاھان شان لمر بر ُبيتزو و ن زريچون محافظ
نھا فرق ي ایبرا. نديافزاي شان میمتي قین ھاي لوكس ومقدار زمیساختمانھا

 یميش با چه رنج عظير وروستا ن مملكت، درشھيونھا انسان دريكند كه ملينم



 ۀطرير سي درزی بعد ی مملكت ونسلھاۀندينكه آيا ايو. بان ھستنديدست به گر
ن تازه آغاز كار است، چون ھنوز سردمداران يوا. استعمار چه خواھد شد

سود كمر شكن   باز پرداخت قرض ویوقت. قدرت درآغاز قرضه گرفتن ھستند
 آن بازھم بر ینيابد وسنگي یشتر مي بیپھنا ابد، فقر وفالكت عمق ويآن آغاز 
  . د حال شان نشده استي از آن عایاچ بھره ي افتد كه ھی میونھا انسانيدوش مل
م ارمغان بازار آزاد ينيم به بياوري از جھان بیگري دیاگراز قاره ي دی    مثال
 و” كمك “ ر نام يز زيا نيست؟  درآسين قاره چيه دري شدن سرمایوجھان

 رحمانه به غارت پرداخته اند وي شان بۀستھا وموسسات وابستياليامپرقرضه، 
.  انداخته اندیدربدر و ونھا انسان را به گرداب فقرين سود خود ملي تامیبرا

م كه درآنجا يرين را درنظر بگيپيمورد آن بطور نمونه فل ازصدھا
 داند و شان ھرچه خواستند انجام ۀ وابستی دولتھایستھا به ھمراياليزامپرين

 ب طلبكاران پر شده وي مردم ارمغان شان است، فقط جیدربدر جه فقر ويدرنت
  . له شدندَده وچاق وچيز چريسم نيالي امپری آن عمال بومۀياز حاش

 اردي مل٢٩ر بار ين زيپياقتصاد فل. . . “: ميكنيپژوھش ھا دقت م و     به آمار
 م باز ١٩٨٦از سال . ست خم شده ای داخلیارد بدھي مل٩  وی خارجیدالر بدھ

 ٤٠ھر سال حدود . ده استيارد  دالر سر كشي مل١٩ ھا به یپرداخت بدھ
 به بازپرداخت ی صادراتی درصد از درآمد ھا٣١ وی ملیادرصد از بودجه 

  ” .ابدي ی ھا اختصاص میبدھ
ن ي سنگیبدھ... كشندي ھا رنج میبدھ... ن ھم از اثرات يپيمردم فل    “ 
د ي گردی ناكارآمد صنعتیبرنامه ھا  دریه گذاريا صرف سرمايعمدتأ ... دولت

 وثبات یل ساختاري تعدیبرنامه ھا. د شديه ناپديفرار سرما  فشار وۀجيا درنتي و
جاد درآمد جھت ي ای پول كه عمدتأ براین المللي وصندوق بی بانك جھانینيآفر

ه نفع صنعت ب  ویدات مواد غذائين شدند، به ضرر تولي تدوین بدھيپرداخت ا
  ” .ستنديچكدام كار برنيباشند كه ھي می تجاریكشاورز و

رات يتاث. . .  م به بعد ١٩٨٤ صندوق از یني ثبات آفریبرنامه ھا. . .     “ 
 را یار دشواريط بسيوشرا. . . ن گذاشته يپي اكثرمردم فلی برزندگیوحشتناك

   )   ٣٢(”  .جاد كرديونھا نفر اي ملیبرا
 موسسات یعنيم كه منابع قرض دھنده ي اكنون بخاطر بسپارد از ھمي    با

ان شان مثل يا مربي پول وین المللي وصندوق بی مثل بانك جھانیاستعمار گر
ا ي وی كمك به اقتصاد ملیكا و اروپا وام شانرا براي امریستيالي امپریكشورھا

  . دھنديرنده نمي به سود كشور قرض گیجاد پروژه ھايا
ستھا ياليدھد، امپريا نشان مي مختلف درسرتاسر دنی كشورھاۀرب    آنچنانكه تج

 در آن یه گذاريسازند كه با سرماين وام را مشخص ميقبال منابع مصرف ا
د حتمأ راه مصرف ينه ھا باين زميشود، اين ميفقط سود خود شان تام ھا  نهيزم



ضرورت مه خام مورد يا نيمواد خام  مت منابع قرض دھنده، وي گران قیكاالھا
تا موسسات . ن كنديمت ارزان تاميرنده به قين منابع را از كشور قرض گيا

 خود سود ببرند، یاد شده ي اضافه تولیه بتوانند ھم ازفروش كاالي سرمایجھان
ه كنند وھم يمه خام از كشور مقروض تھين مت ارزان مواد خام ويوھم به ق

است كه منافع كشور قرض نجيا. رندين كشورھا بھره بگي كار ارزان ایرويازن
فالكت  آنرا به فقر و رش شده وي دامنگی درپیشود، بحرانھا پي میرنده قربانيگ
 بنام یا كه درآغاز قرض دھي جنوب شرق آسیتا آنجا كه از كشور ھا. كشانديم

كردند، حال موش ياد مي دست پرورده  ۀي سرمای ونمونه ھایائي آسیپلنگ ھا
. زنند، درست كرده استيپا م  بحرانھا دست و كه در انواعیاده ي آبكشیھا

 مفتضحانه را ین شكست ھايستند، ايش ھنوزھم حاضر ني ھایه وجارچيسرما
.  استین اوج پرروئيرند واي است بپذیه داريستم سرمايكه فقط محصول س

ھمان قصه . رنديگر رابه مالمت بگي دیژه كه عادت كرده اند فقط نظامھايبو
  !! شيبزوم ُیا

درآنجا  گري كمر شكنش دیوام ھا ه بايم كه سرماينيبه ب ن ويپيم به فليرگرد    ب
  : چه كرده است

 ۀيد مواد اولي صرف خری از طرف بانك جھانیون دالري مل٢٠٠وام . . .     “
 یه گذاريت از سرماياما با عدم حما...  شدیه اي سرمای وكاالیصنعت

 تجارت ین به رويپي فلیصنعت یا بخش نا آماده یش اجباريگشا  ویدركشاورز
ش تعداد يبا افزا... د كردي م را تشد٨٠ ۀ اواسط دھی، بحران اقتصادیجھان

 درآمد ھا  ويی روستا ین در روستا ھا، مزد واقعي زمیروزافزون كارگران ب
 م به بعد دو برابر ١٩٨٥ از يی غذای وبیزان گرسنگيافت وميبه شدت كاھش 

 ی درصد از خانوارھا٧٥با يدھند كه تقري من آمار ھا نشانيآخر. شده است
   ) ٣٣( ” .كنندي می در فقر مطلق زندگيیروستا

ر يونھا دالر را بنام قرضه سرازيكنند، به ملين مي    ھم اكنون دركشور ما چن
كند، يجاب ميرسانند كه منافع خودشان  اي به مصرف میفقط در جھات كنند ويم

 ی درصد مردم به روستا زندگ٨٠ن به آمار خودشا  كه بنایآنھا دركشور
شت ِقابل ك ن آب ويتام ن ھا وي زمیاي احی برایپالن  ویچ پروژه اي ھ،كننديم

 ی براینينكه تصور بدست آوردن قطعه زمين ندارند، چه رسد به ايساختن زم
ھمان برنامه .  خطور كندی كسۀليه اش درمخيحتاج اولين ماي جھت تامیروستائ

 ی درصد خانوارھا٧٥ه ي سرماین موسسات جھاني شده وھمادهين پيپيكه درفليا
 دست است وعده یده اند، حال درافغانستان روي آنرا در فقر مطلق كشیروستائ

ن برنامه ياه اي سی فردایوقت. زننديش كف مي معلومات برایب  تجربه وی بیا
م، يديفھميند ما چه ميگوي میگه  افغان  به سادۀ تجربین بين مبلغيھا برسد ھم

بھتر است از ھم اكنون گوشزد شود كه تجارب  . شوديم خوبترميكرديفكر م



ده است يابان خشك انجامي كه به بیا رفته ید وراھھايريگران را درنظر بگيد
د وبدتر از آن، آنرا چمنزار پر آب وعلف وباغ يريرا كوركورانه از سر نگ
  . ديسرخ وسبز وانمود نساز

 ۀيسم راه سرمايالي وابسته به امپری بومۀ حاكمن به وساطت طبقاتيپي    درفل
ر موثر يه، درساحات غي سرمایت موسسات جھانيتحت ھدا  گشوده شد ویجھان

 یه گذاري، سرمای خارجۀي سودآور وغارتگرانه به سرماین وليپيبه مردم فل
 یا كشاند، فقط طبقه یدربدر و ن را به فقريپيصورت گرفت وملت مظلوم فل

. اردرساختنديونر ومليمردمش، خودرا مل  فروش وطن ویزاِاه بن يپي  فلۀحاكم
ن وضع به شدت سركوب كردند، يه اي راھم علیاديفر ھرگونه اعتراض و

ن اجبارأ دست به جنگ مسلحانه زدند و ھم اكنون ھزاران يپيجه مردم فليدرنت
 كشور ی آزادین درجنگلھا برايپيست فلي حزب كمونیك مسلح تحت رھبريچر

  . جنگنديشان م
  ازیگريكه نمونه د. مي اندازیه مي تركۀ به كشور به ظاھر آراستی    نظر
برابر   خود درۀ درمنطقیه داري سرمایا الگوي وگوی جھانۀي به سرمایوابستگ
به . كنندي میچيكا سر پيژه از امري بوی است كه گھگاھی ھمجوار یكشورھا

كا ي كه امر،ر بار قرضيزمه مستعمره يست نيه كشوري، تركین تركيقول مبارز
 ازمنابعش از آن به یري بھره گیا به عالوه ین قرضدھياروپا با استفاده از و
 سابق كه ی وامانده از شورویكشورھا ك وي عبور به شرق نزدۀليث وسيح

 یه گذاريسرما كا با نفوذ ويژه امريبو. رنديگيه ھستند بھره مي تركیدرھمجوار
  . ه بكار برده استيران ، عراق وسوريه اي علیث شالقيه آنرا بحيدر ترك

ر را يل زي مسا I C 8ه به ي تركی كشورۀافتي گزارش انتشارۀ    از مطالع
  : توان بدست آورديم

قأ ين اقتصاد عميا. سم استياليك اقتصاد وابسته به امپريه ياقتصاد ترك. . .     “
ه به يرك تی م قروض خارج٢٠٠٣درماه جون . ر بار قرض فرورفته استيز

 ٢٠٠ش از ي اش بید كه با قروض داخلي رسیكائيارد دالر امري مل١٣٧.٩
ن ي وصندوق بیه مانند بانك جھاني سرمای جھانیسازمانھا. شوديارد دالر ميمل

 یا پول كه طلبكاران عمده ھستند، مطابق برنامه وسود خود نحوه یالملل
ن عمدتأ به ضرر يكه اكنند، يكته ميه ديه را به تركيبه كاربرد سرما مصرف و

سم صاحب نفوذ ياليه امپريكا كماكان درتركيسم امرياليامپر. ه استيترك
ه ي ترك ”ك تجارتيشر“  سال ٧٠ یسم آلمان طياليبا آنكه امپر. تگر استيوھدا

ه، ازآلمان ي درتركیژه درساحات صنعت نظاميكا، بوي ھم اكنون امریبوده، ول
كا يسم امرياليسم آلمان وامپريالين امپري بن رابطهيك رقابت دري  گرفته ویشيپ

ه يه به سرمايز درتركيدن نيس وسوي فرانسه، انگلیستھاياليامپر. ان استيدرجر
  . . .  غارتگرانه مصروف اندی ھایگذار



 یه وكشورھاي سرمای موسسات جھانی اقتصادیال شده ي تحمیاست ھاي    س
 یط فوق العاده خوبيوشراعت يون جمي مل٧٠ه كه ي طلبكاردرتركیستياليامپر

ه منجر يشتر مردم تركي ھرچه بیتنگدست  ویكاريروز به فقر، ب دارد، روز تا
 ھزار كارگر كار شانرا ٣٠٠رأ ي اخی سازیدرپروگرام خصوص. . .  شوديم

 تا ١٣. كار دارديون نفر بي مل١٠ش از يه بيھم اكنون ترك. . . از دست دادند
ون ي مل٢٥برند ودرمجموع ي بسر می گرسنگمرز ه دريون انسان درتركي مل١٥

شتر دربخش يھا بيه گذارياما سرما و. . . كنندي میر خط فقر زندگيانسان ز
صورت . . . ی و بانكداریع مونتاژ ومصرفيكا، صنايسود امره  بینظام
   ) ٣٤( ” .رساندي میرد  كه نه شغل زا است ونه به مردم سوديگيم

موت شان در سراسر ي بدست آوردن قوت الیاه بري ازمردم تركیادي زۀ    عد
ه يمردم در اعتراض به سرما. دھندين كارھا تن مياروپا پراكنده اند وبه شاق تر

 ی به حزب اسالمیستيالي امپری كشورھایت ھاي در تقابل با حساسی خارجیھا
ن تصور ي ایول.  كندیاروئيستھا روياليد بتواند با امپريشا  دادند تایه رايترك
حزب  كنند ويسم عمل ميالي با امپریز با دمسازي نین احزابي بود چون چنیباطل
ده است وتمام يسم لمياليز فرصت طلبانه درآغوش امپريه ني حاكم تركیاسالم

 ۀيبخاطر ورود به اتحاد.  اروپا ساخته استۀيدن به اتحاديھمش را متوجه رس
ه حذف كرد يك ترین جزائيح قرآن است از قوانياروپا قصاص را كه نص صر

ر يك حزب غي ی براین كاريچن.  صورت گرفتین كار توسط حزب اسالميوا
 حزب ی برایكند، ولي است ومتمدنانه جلوه میعي طبیامر) سكوالر  ( یمذھب
 را ن زدوبنديوعكس ا . نداردیگري دیسم معناياليبند با امپر و  جز زدیاسالم

سم يالينكه امپري ایعني. ديتوان ديگر مي دیسم با ارتجاع دركشورھاياليازامپر زين
 كه از آن به عنوان اعتقاد خود ین منافع شان با اصول خدائي تامیارتجاع برا و
 یز پايكنند ني از آن اعدام میچيگران را به جرم سر پي دیكنند وحتياد مي

  . ی انسانیاروند، چه رسد به مقررات موضوعه يمعامله م
ن يصندوق ب  ویاقتصاد دانان بانك جھان. مياوريقا بي ازافریگري دۀ    نمون

به عنوان “ عت يون جمي مل١٥با ) GANA( غنا یقائي پول از كشورافریالملل
 پول به ین المللي وصندوق بیبانك جھان. كنندياد مي شان ۀبرنام”  سرفرازۀنمون

 یر شدن كمك ھاي، سرازیه داران خارجي سرمایروه ھدف گشودن اقتصاد ب
كه ھم اكنون افغانستان را گرفته يمثل( گرفتند   دردستور كار را به غنایخارج

ارد دالر ي مل٨افت ي م كشور غنا با در١٩٩٨ تا ١٩٩٠ سال ٧درطول “ ) اند 
 ین نوع منابع ماليافت كنندگان اين دري از بزرگتریكي یداخل  وی خارجۀقرض
   )٣٥( ” .شد
قطع جنگالت  و ھا عمدتأ دربخش استخراج معادن یه گذارين سرماي    ا
، بكاررفته است كه رانتقال آن به خارج كشو  غارت وی برایالوارساز َو



بدست آوردن  فروش و  صدور وی قرض دھنده ازآن برایكشورھا موسسات و
  . سود خود استفاده كرده اند

ت ي رفاه اكثری كه برای ودامداری مواد غذائیاد كننده يعملكرد بخش تول    “
   ) ٣٦( ” . بودی است، دركل منفیاتيار حي بسیمصرف كنندگان غنائ

 ین المللي و صندوق بی بانك جھانۀ غارتگرانیاستھاين سيعمال اِ اۀجي    درنت
  ٦  ،١٩٨٠ۀ  كه در اواسط دھید ناخالص داخلي تولۀزان رشد ساالنيم“ ل پو

  . افتي درصد كاھش ٢.٧ به ١٩٩٠درصد بود تا سال 
 به ١٩٩٠ده بود، دري رس١٩٨٩د درسال  درص٢٥.٢به . . . تورم كه   “ 
   ) ٣٧( ” .دا كرديش پي درصد افزا٣٧.٧

ان را ين زيشتري بی خارجی ھایه گذارين سرمايدھند كه چني    شواھد نشان م
 كشور یدارائ  شان ویمردم غنا كه ھست دستان غنا كرده است  ويمتوجه تھ

 نمونه، ی برا“. ن ضربه را از آن خورده انديشتريشان به غارت رفته ب
 ی ماھی برای وارداتیاه ي مواد اولۀني ھزیريگيار حساس ماھيدرصنعت بس

ش يافزا. . . كنندي میريگي ماھی مصرف داخلیران خرده پا كه عمدتأ برايگ
د يافته وقدرت خري مصرف كنندگان كاھش یبر عكس مزد واقع. . . افتي

 ھا از یصرف غنائن مي درصد پروتئ٦٠چون “ . . . ان آمده استيومصرف پا
ش ي به علت افزایشود، كاھش مصرف ماھين مي آن تامی وفراورده ھایماھ
  . . . ” .شتر كرده استيار بيه را دركشور بسي تغذءمت، سويق

) واحد پول غنا ( س يدي س٢١٨ مقدار حد اقل مزد روزانه ١٩٩٠درسال     “
ك خانوار ياد كه  نشان دی با محاسبه ای كارگریه ھاي اتحادۀاعالم شد، كنگر

  ” .از دارديس نيدي س٢٠٠٠ فقط روزانه به ی مواد غذائیمتوسط برا
 برآورد. ابانھا سرگردان ھستندي كسب درآمد در خیبخش اعظم مردم برا    “ 

 “ .ك  فرد شاغل وابسته اندي  نفربه درآمد١٥شده است كه درغنا بطورمتوسط 
  . . . ت ھا بھتر شده استاسين سي اۀجيبرعكس وضع ثروتمندان غنا درنت“ 

 گرانتر ومتنوعتر  ید دارند به غذاھاي خریثروتمندان كه پول برا      “ 
”  كشندي میدستان گرسنگي از تھیشتريكه تعداد بي دارند، درحالی دسترسیخارج

  : ن است كهيوجالبتر ا
، ی قابل توجه خارجیافت كمك ھايدر  وی اقتصادی سال باز ساز٩پس از    “

افته يش يارد دالر افزاي مل٤.٢ارد دالر بود به ي مل١.٤ غنا كه ی خارجیكل بدھ
 پول از ین المللي غنا به صندوق بی ھای پرداخت١٩٨٧ازسال . . . . است
   ) ٣٨( ” .شتر بوديش بي ھایافتيدر
 ی طوالنینقل قولھا ن وينچني ایخواھم با مثال آوردن ھاين نميشتر ازي    ب

ن نمونه ومثالھا كه يشوم  كه ايرم، فقط متذكر ميزرا بگي عزۀوقت خوانند
ت واھداف يتواند ھر كدام آن ماھيشود، ميده ميوفرت ده دراكثر نقاط جھان ب



ش بگذارد ي را به نمای جھانیه داريت نظام سرمايغارتگرانه وعمق فساد وجنا
ام ن نظي ای بر كارآئیه مبنيان سرمايغات جارچيد ثابت كند كه تمام تبليترد وبال

 یر نظامھاي اش بر سایبرتر نده نگر انسان ويآ به عنوان نظام دلخواه و
بگرانه وخاك به چشم مردم زدن ي، فریان تھيغات مي، تبلی ـ اجتماعیاقتصاد
 گناه یاگران كوھواره ين اشتباه ديه فقط بلد اند از كوچكتريان سرمايھوچ. است

، یرانگريت، وي جنایلف خط بطالن بكشند، وي حری ھایبرھمه خوب بسازند و
ه يشتر از نظام سرمايب. كننديه مي خود توجی كل جھانرا برایغارت و برده ساز

ده يچكس جھانرا به فقر وفالكت نكشيش ھيه داري وھمدستان ماقبل سرمایدار
چكس يش ھيه داري وھمدستان ماقبل  سرمایه داريشتر از نظام سرمايب. است

  .   ده استيانسانھا را بخون نكش
 یدي ھا، پنوشه ھا، فرانكوھا، سوھارتوھا، ماركوسھا، ایني ھتلرھا، موسول 
ن ھا، ساموزا ھا، صدامھا، بوش ھا، بن الدن ھا، رامسفلدھا، شارون ھا، و يام

خته اند، يونھا انسان را ريگر كه خون مليآدمكش د صدھا دكتاتور و و . . .
ر بار يزه  را بیيھا ، وملتكسان كرده انديخاك ه ب  را بر باد داده ويیتمدن ھا

ا به اصطالح يه وسود ويندگان منافع سرمايده اند، ھمه نمايفالكت كش رنج فقر و
  .  ت استي ننگ دامان بشریا آزاد بوده وھستند كه نام ھر كدام شان لكه یايدن

 با یاروئيرو شه درين است كه ھميه اين سرماي مدافعیرنگ ھاي ازنیكي    
ن يا. ف را به دفاع مشغول ساخته اندي گرفته اند وحریفان حالت تھاجميحر
رد يگيف ميه را ازحريات سرماي فساد وجنایافشاگر فرصت حمله ووه ُيش

 ب ويبرابر ھرع كه دريدرحال. كنديل ميرا بر او تحم شه حالت دفاع ازخوديوھم
 وجود دارد؛ یه داريب درسرمايك عي و ف به قول مردم ھزاريكمبود نظام حر

 ب ويك عي و شتر از ھزاريكمبود را ب ب ويك عيه ھمان يان سرمايچ ھویول
ستھا خوب ياليكه به مذاق امپريئبطورمثال درھرجا.  سازنديكمبود خود بزرگ م
كنند كه به فالن مخالف چرا يرا مطرح م” حقوق بشر “ۀلئنخورد درآنجا مس

ه ي سرماا فروش مملكت را به غارتگراني گران وين به ديتوھ  اھانت وۀاجاز
ن خود صدھا يب به مخالفيفر رنگ ويكه خود شان به انواع نيدرحال. دھندينم

ن يچنانكه بدتر. كننديآنھا را از تمام حقوق شان محروم م اتھام را نسبت داده و
. رديگينش صورت ميكا ومتحدي بدست امریشكنجه ھا وسلب حقوق انسان

كا يگر امري دیدانھازن  ھا در بگرام ویكائي امرۀر شكنجيز انسانھا در
ل ي قاین ارزشيدرافغانستان جان داده اند، درگوانتانامو به انسان كوچك تر

 عادالنه ۀ محاكمی برایچ حقيكا ھيه امري علیرغم اعتراض جھانيشوند وعلينم
ـ منجمله زندان   عراقیدرزندانھا. شودين داده نميدفاع از خود به متھم و

 یرا درحق انسان روا داشته اند، كه حت شكنجه  ن وين توھيب ـ بدتريابوغر
 ،فلوجه، بغداد ا، ارزگان،يدرپكت. ده انديكا از آن خجالت كشين امري متحدی اعده



ر آواربمباردمانھا به ھالكت ي زیر جاھا انسانھا را دسته جمعيسا ن ويفلسط
عمال ِفساد را ا  وین دكتاتوريسرتاسر جھان بدتر كا درين امريمتحد. رساننديم
خواھد با يفش را مين و آن حري تمام اشتباه ایه با پرروئيباز ھم سرما. نندكيم

 حسابش یات بين ھمه جناي دراذھان مردم جا بزند وخود را با ایبزرگ ساز
  . . . مطلوب جلوه دھد و

غات يب تبليفر ست ويرامون خود نگريپ گوش باز به جھان و د با چشم وي    با
 یانگذاشت كه عده  آن را نخورد و ن وي ابرق ظاھر پرزرق و  ویان تھيم

ب آن به چاله يگران از تعقي ببرند كه دیخود فروخته وطن مارا به ھمان راھ
است شان دنباله ياقتصاد شان به غارت رفت، س.  افتادندی خطر ناك وابستگیھا

 ار وي شان دراختیده شدند وھمه ھستي كشیدربدر رو شد، مردم شان به فقر و
.  شان درآمدیومزدوران بوم)  آزاد یايدن ( ی جھانۀيمنان سرمايانحصار اھر

 یكردن تمام ارزشھا رپايگران، زيكردن حقوق د رپاي، زیفساد، سود جوئ
 ی ھایژگي، ارتجاع واستبداد وی با ھرگونه عقبگرائی وھمنوائی، ھمسوئیانسان

ون ي ملخ وعملكرد آن بهي است كه تاریه داري نظام سرمایذات ر ويانفكاك ناپذ
  . باراثباتش كرده است

، ی قابل توجه خارجیافت كمك ھايدر  وی اقتصادی سال باز ساز٩پس از “   
افته يش يارد دالر افزاي مل٤.٢ارد دالر بود به ي مل١.٤ غنا كه ی خارجیكل بدھ
 پول از ین المللي غنا به صندوق بی ھای پرداخت١٩٨٧ازسال . . . . است
   ) ٣٨( ” .شتر بوديش بي ھایافتيدر
 ی طوالنینقل قولھا ن وينچني ایخواھم با مثال آوردن ھاين نميشتر ازي    ب

ن نمونه ومثالھا كه يشوم  كه ايرم، فقط متذكر ميزرا بگي عزۀوقت خوانند
ت واھداف يتواند ھر كدام آن ماھيشود، ميده ميوفرت ده دراكثر نقاط جھان ب

ش بگذارد ي را به نمای جھانیاره ديت نظام سرمايغارتگرانه وعمق فساد وجنا
ن نظام ي ای بر كارآئیه مبنيان سرمايغات جارچيد ثابت كند كه تمام تبليترد وبال

 یر نظامھاي اش بر سایبرتر نده نگر انسان ويآ به عنوان نظام دلخواه و
بگرانه وخاك به چشم مردم زدن ي، فریان تھيغات مي، تبلی ـ اجتماعیاقتصاد
 گناه یاگران كوھواره ين اشتباه دي فقط بلد اند از كوچكترهيان سرمايھوچ. است

، یرانگريت، وي جنایف خط بطالن بكشند، ولي حری ھایبرھمه خوب بسازند و
ه يشتر از نظام سرمايب. كننديه مي خود توجی كل جھانرا برایغارت و برده ساز

ده يچكس جھانرا به فقر وفالكت نكشيش ھيه داري وھمدستان ماقبل سرمایدار
چكس يش ھيه داري وھمدستان ماقبل  سرمایه داريشتر از نظام سرمايب. است

  .   ده استيانسانھا را بخون نكش
 نيام یديھا، پنوشه ھا، فرانكوھا، سوھارتوھا، ماركوسھا، ايني  ھتلرھا، موسول

 . . .ھا، بن الدن ھا، رامسفلدھا، شارون ھا، و  ھا، بوش ھا، ساموزاھا، صدام



خته اند، تمدن يونھا انسان را ريگر كه خون مليآدمكش د تور وصدھا دكتا و
ر بار رنج يزه  را بیيھا كسان كرده اند، وملتيخاك ه ب  را بر باد داده ويیھا

ا به اصطالح يه وسود ويندگان منافع سرمايده اند، ھمه نمايفالكت كش فقر و
  .  ت استين بشر ننگ دامایا آزاد بوده وھستند كه نام ھر كدام شان لكه یايدن

با   یروئ ايرو شه درين است كه ھميه اين سرماي مدافعیرنگ ھاي ازنیكي    
ن يا. ف را به دفاع مشغول ساخته اندي گرفته اند وحریفان حالت تھاجميحر
رد يگيف ميه را ازحريات سرماي فساد وجنایافشاگر وه فرصت حمله ويش

 ب ويبرابر ھرع كه دريدرحال. كنديل ميرا بر او تحم شه حالت دفاع ازخوديوھم
 وجود دارد؛ یه داريب درسرمايك عي و ف به قول مردم ھزاريكمبود نظام حر

 ب ويك عي و شتر از ھزاريكمبود را ب ب ويك عيه ھمان يان سرماي ھوچیول
ستھا خوب ياليكه به مذاق امپريئبطورمثال درھرجا.  سازنديكمبود خود بزرگ م
كنند كه به فالن مخالف چرا يرا مطرح م” بشرحقوق  “ۀلئنخورد درآنجا مس

ه يا فروش مملكت را به غارتگران سرماي گران وين به ديتوھ  اھانت وۀاجاز
ن خود صدھا يب به مخالفيفر رنگ ويكه خود شان به انواع نيدرحال. دھندينم

ن يچنانكه بدتر. كننديآنھا را از تمام حقوق شان محروم م اتھام را نسبت داده و
. رديگينش صورت ميكا ومتحدي بدست امری ھا وسلب حقوق انسانشكنجه

كا يگر امري دیزندانھا  ھا در بگرام ویكائي امرۀر شكنجيز انسانھا در
ل ي قاین ارزشيدرافغانستان جان داده اند، درگوانتانامو به انسان كوچك تر

ه  عادالنۀ محاكمی برایچ حقيكا ھيه امري علیرغم اعتراض جھانيشوند وعلينم
ـ منجمله زندان   عراقیدرزندانھا. شودين داده نميدفاع از خود به متھم و

 یرا درحق انسان روا داشته اند، كه حت شكنجه  ن وين توھيب ـ بدتريابوغر
 ،فلوجه، بغداد ا، ارزگان،يدرپكت. ده انديكا از آن خجالت كشين امري متحدی اعده
 آواربمباردمانھا به ھالكت ري زیر جاھا انسانھا را دسته جمعيسا ن ويفلسط

عمال ِفساد را ا  وین دكتاتوريسرتاسر جھان بدتر كا درين امريمتحد. رساننديم
خواھد با يفش را مين و آن حري تمام اشتباه ایرروئه با ُپيباز ھم سرما. كننديم

 حسابش یات بين ھمه جناي دراذھان مردم جا بزند وخود را با ایبزرگ ساز
  . . . مطلوب جلوه دھد و

غات يب تبليفر ست ويرامون خود نگريپ گوش باز به جھان و د با چشم وي    با
 یانگذاشت كه عده  آن را نخورد و ن ويبرق ا رزرق وظاھر ُپ  ویان تھيم

ب آن به چاله يگران از تعقي ببرند كه دیخود فروخته وطن مارا به ھمان راھ
است شان دنباله يت رفت، ساقتصاد شان به غار.  افتادندی خطر ناك وابستگیھا

 ار وي شان دراختیده شدند وھمه ھستي كشیدربدر رو شد، مردم شان به فقر و
.  شان درآمدیومزدوران بوم)  آزاد یايدن ( ی جھانۀيمنان سرمايانحصار اھر

 یكردن تمام ارزشھا رپايگران، زيكردن حقوق د رپاي، زیفساد، سود جوئ



 ی ھایژگي، ارتجاع واستبداد وینه عقبگرائ با ھرگوی وھمنوائی، ھمسوئیانسان
ون يخ وعملكرد آن به ملي است كه تاریه داري نظام سرمایذات ر ويانفكاك ناپذ

  . باراثباتش كرده است
  

  ی وتقابل جناحی اصولیھمسوئ                   
    

 یم م ويكنيفساد را درمورد افغانستان بازگو م  وین تباني ازیه ا حال گوش 
 یكائيسم، تمدن امريكا وتروري امر،سميسم وفئوداليالي كه چسان امپرمينيب

 غارت كشور ما باھم عمل ی ومماشات برایسم درتباني وفوندامنتالیوعقبگرائ
ن ھم ي خونینأ گاھيقيرد ـ كه يگينجا وآنجا صورت مي ھم كه ایكنند وتصادماتيم

ورنه اساسأ د يآي است كه برسر مقدار سھم بوجود میاست، تصادمات جناح
 رسانند وي میاريگر را درافغانستان يكدي ،سميـ فئودال سميالي امپر،ستم ھايس

  . كننديدرچپاول وغارت مردم ھمدست عمل م
 یست اسالمي مختلف فوندامنتالی به افغانستان جناحھای   درآغاز تجاوز شورو

” یبندو يد“ ھم جناح  C I Aق يكا ازطريامر.  داشتندیكا ھمكاريدأ با امريشد
شه ين كه درمصر ريرا، اخوان المسلم” یاالزھر“كرد وھم جناح يت ميرا تقو

 ۀنديكه نما” یالسالماطاط العالم يرب“ا ي)  مجمع جھان اسالم(داشت وھمچنان 
ستھا درسرتاسر ي فوندامنتالۀي مدارس ومراكز تربۀي بود وكلیت سعوديوھاب

 اعزام به یكا براي امریريز گوند داشتند، مراكزسرباين دوجناح پيجھان كه به ا
امكانات  روھا ويبا ن C I A   و I S I.  بودندیشورو افغانستان وتقابل با

ن كمر يبه مجاھد  مسمایستھاين فوندامنتاليت ايروزبه ترب  شان شب وۀگسترد
 ومسئول دفتر افغانستان یك افسرپاكستانيوسف كه يدگروال محمد . بسته بودند

م ١٩٨٠درسال “: ديگويت شان بوده ميوترب” نيمجاھد“ن يرساندن كمك به ا و
ISIُ یوبنديد(ن ي مختلف مجاھدیمھمات را به گروھا تن سالح و ھزاران  

 یستھايفوندامنتال(ب ھزاران مجاھد ين ترتيل داد وبه ھميتحو)  یواالزھر
  )٣٩( .”آمدندي به پاكستان میت نظاميبخاطركسب ترب) رانگريو

كا يق امريشد ازطرير ميح ومھمات كه به افغانستان سرازتن سالن ھزاران ُي   ا
 ھا یكائيگرفت، امريستھا  قرارميبه دسترس فوندامنتال ه شده وينش تھيومتحد

ستھا را به افغانستان يت واعزام فوندامنتاليترب ات انتقال اسلحه ويوسته عمليپ
 ر ويقد پاكستان را مورد تی اس آید آن مقامات آيتشد در كردند ويكنترل م

  .دادنديق قرار ميتشو
 CIAس اداره يرئ)  William  Casey (یسيام كيلي و١٩٨٤درسال     “
ن، انتقال سالح يات مجاھديسن عملاز ُح د كرده وي باز د I S I ۀكا از اداريامر



به جنرال اختر ) ی جھانیستھايترور(  افغان یكھايت چرياز نظم درست ترب و
 ی م وجوه خاص نظام١٩٨٥كا درسال ي، امریسيبه اثر گزارش ك. ك گفتيتبر
   )    ٤٠( ” .ش داديش رابه جھاد افغانستان به دوبرابر افزايخو

ن پروسه يكا اي شان دست در دست امری نفتیز با دالر ھاي عرب نیخ ھاي    ش
ارتجاع بود  سم وياليوبند امپر  كامل از زدیان نمونه يا و. كردنديت ميرا تقو

 یھاين جناح بندين بعد ھا است كه بيا. شديش گذاشته ميبه نماكه درافغانستان 
 به مبارزه ی وھمسوئید وھمگوني آیوجود مه  بیم اختالفاتيم غنايمختلف درتقس
 به یسوي عیادگراين دوجناح بنيزدراختالف بيھم اكنون ن. شوديواختالف بدل م

 به یدن ھمگون بن الیند گي به نمایوبندي دی اسالمیادگراي بوش و بنیندگينما
 ھستند، یت افراطينھا) بوش و بن الدن ( مبارزه بدل شده است وچون ھردو

 از ی بخشھایكه جناح االزھر وحتيدرحال. ده استيدود شان به چشم عالم رس
 با ی وھمگونیكا سود مشترك دارند، كماكان درھمسوئي كه با امریوبنديجناح د

 ھا، یافھا ، ربانيافغانستان  س دری وھمسوئین تبانينمود ا. برنديآن بسر م
ك يل زاد دور ي از آن با خلیندگيره ھستند كه با بوش وبه نماي ھا وغیمجدد

  . كاسه نشسته اند
ن جناح ھا درمقاطع يك ازي ھریدنھاي فوق است كه شاخه پرۀلئ    باتوجه به مس
 ون دالر را درينش ھزاران مليمتحد كا وي امریزمان. شوديمختلف مفھوم م

 گذاشتند و. . .  وی، مجددیاف، ربانيار، سي حكمتی جھادیم ھايرس تنظدست
 شان از تمام ی جھانیست ھايفوندامنتال  ازین دست پروردگان با جمعيا

 كمتر نشان ین بخش كارآئيگر اي دیروز. نعمتان بھره مند بودنديامكانات ول
 كند، لذا  به منافع ارباب دمسازیع جھانيداد ونتوانست خودرا باتحوالت سر

گر يامثال آن باز بن الدن و ش طالب ويبه جا مانند تفاله به كنار زده شد و
 بن یعنيه يجناح سرما ع روزگار منافع دويگردش سر. ده شدنديصحنه برگز

م، يكا كه قبال از آن ذكر كردي امریق اھداف منطقه ايالدن وبوش را درتطب
 ی از گرھگاھھایكيث يستان بحز افغانين تصادم نيدان ايم. درتصادم قرار داد

باز وازدگان . ده شديژه اش برگزي ویكيوپولتيت جي باموقعی جھانۀيتضاد سرما
. . . افھا و ي ھا، سیربان اده درشطرنج بكار گرفته شدند وي پیروي بمثابه نیقبل

نبار بمثابه موجودات ناقص يا ده شده ويدوباره ازسوراخھا واز فرارگاھھا كش
  . دان آورده شدنديمه ره، درنقش مترسك، بمه كاي نۀالخلق

 ی ھایمه شب بازيبه چشم سرخ ع ھستند وي    مردم افغانستان شاھد صادق وقا
 را از یداند كه ربانيا نمي كدام افغان آگاه خبر ندارد و. كننديكارا نظاره ميامر

ل يه، اسماعي، دوستم را از ترك… ی پنھانیاف را از سوراخھايتاجكستان، س
. . . كا وي را ازامری را ازلندن، كرزیونس قانونيران، يرا از اخان 

كابل بعد از فرار .  ھا ومقام ھا قراردادندیبرگشتاندند، بادشان كردند وبركرس



ون يسي را به نام مسئول  كمیونس قانونيت بود، يطالبان ھمچنان بدون حاكم
رمصاحبه خودش ھمانزمان د. ت به اصطالح از طرف ملل متحد آوردنديامن

  . ستين” نيمجاھد “ۀندي گفت كه از طرف ملل متحد آمده ونما B B Cاش به 
ت مردم قرار ينكه بدست مردم فتح شد دوشبانه روز در حاكمي    ھرات بعد از

. شديده نميدرھرات د” شيروھاين“ ل خان وي از اسماعیچ اثريھ. داشت
ل را ي قندھار، اسماعدن گروه محافظان  زندانيران كه باخري ای اسالمیجمھور

 آنرا ی نظامیكوپترھايبعد توسط ھل. ران آورده بوديبه ا  و از زندان فرار داده
.  ن منافعش عمل كندي تامیاده كرد كه براي مسلح در اطراف غور پیابا عده 

ه ران ـ بي ای از شھرھایرانيروز بعد از فتح ھرات بدست مردم، پاسداران ا دو
د به اتوبوس ھا سوار يوعده وع افغان را با پول وـ جوانان  ژه از مشھديو

اده يبه ھرات پ” لي اسماعیروھاين“ مرزآنھا را مسلح ساخته بنام در كردند و
ز از يل  نياسماع. ز با آنھا ھمراه بودندي نیراني از پاسداران ایاكردند كه عده 

. د ھرات نصب شۀ ھا در راس اداریرانيدست اه ب غور به ھرات منتقل شده و
ل خان تا مدتھا جرئت حرف زدن با مردم ھرات را نداشتند، ياسماع” نيمجاھد“

بعد ھا به . شديان ترسو از طرف مردم برخورد خشن ميچون به آنھا بنام فرار
  . ن شدي شان در ھرات تامۀ سلطیرانيپاسداران ا س ويكمك جواس
ه، ازبكستان يه، تركياورا ھم روس. ن نداشتيز روزگار بھتر ازيتم ن    دوُس

كا به ي اول تجاوز امریروزھا او در. ه برگشتيوھند كمك كردند كه از ترك
د، يدويته وباال م َیكائي امریروھايركاب ن ك سرباز مزدور دريافغانستان مانند 

 ھا یكائي امریليدشت ل  وی جنگۀنكه درقلعي به او بكنند، تا ایم نگاھيد نيشا تا
  . م طالبان استفاده كردندقتل عا  اش دری آدمكشیژگياز و
 یكائي كه امرینياتر خوني درتین قھرمانان پقانه اين است داستان ورود اي    چن

 ھا بنابر پالن دراز مدت شان از آنھا به یكائيبعدھاست كه امر. ھا ساخته بودند
د درمحاسبات يكه با. اد كردندير يانكار ناپذ” یت اجتماعيواقع“ك يعنوان 
. از داردين” یت اجتماعيواقع“ كين يكا به چني امریآت  ویفع آنچون منا. بگنجند

است كه مردم افغانستان محتاج حضور ” یتيواقع“ك ين يچون با حضور چن
دا ي پیدي تائینه ھايمانند واشغال كشور زمي مینشان باقيمتحد  ھا ویكائيامر
 ی ھاتوانند با آرامش خاطربرنامهي ھا میكائينصورت است كه امريدر. كنديم

 یاسي سیبرنامه ھا  سلطه گرانه وی نظامی استعمارگرانه، برنامه ھایاقتصاد
  . اده كنندي شانرا پۀ طلبانیھژمون
ت يواقع“ك يست بپرسد كه مگرطالبان با آن ھبوط وجبروت شان ي نی   كس
 نداشتند چگونه به یكا كارآئيگر به منافع امري دینبودند؟ وقت” یاجتماع

” یت اجتماعيواقع“ن يحال چطوراست كه ا.  شدنداصطالح خاك وخاكستر
له سئشان نشاند؟ ميشود سرجاي را نمی تفنگساالران فراریعنيساخته وپرداخته، 



كا به جنگساالر تابع ياغراض امر ال وين امي تامی است، برایگري دیجا
 گرفتن ی بخواھد وچه نخواھد، جنگساالران برایلذا چه كس از است ويكا نيامر

 كه ی ھركسی برایدي تھدۀلي كه ھم وسیجنگساالر.  خواھند ماندیاقسرجوال ب
ه يھنش را داشته باشد، بشود وھم عامل توجي واستقالل میبخواھد فكر آزاد

 اشغالگر نه تنھا یروھاي ھم به نیانيچ زيشود وھيحضور اشغالگران دركشور م
 اگر یول. دماني مین شود، باقينرساند كه منافع او ھم دركنار اشغالگران تام

شود وسركشان آن يش را درازتر كند سركوب ميك مزدور پايبخواھد ازحد 
 كا وي با منافع امری وھمسوئی تبان،اصل واساس. احتماأل كشته ھم خواھند شد

               .                                                 گريز ديچ چينه ھ نش است ويمتحد
  
  
  

  :     قسمت ھشتم
  

  رنگرانه            ي وی  باز ساز                 
     
  ویستيالي امپریم كه كشورھايبا آمار نشان داد م ويدي درصفحات قبل د   

 پول ین لملليصندوق ب  وینك جھان شان مثل باۀ دست داشتین الملليموسسات ب
بعد با  كنند  وينفوذ م” یجھان سوم “یرنام كمك به كشورھايره چگونه زيوغ

 درساحات مطلوب خود شان به غارت منابع آن كشورھا دست یه گذاريسرما
ن يمقاومت ومخالفت با چن. كشندي خود می اقتصادیآنھا را دربردگ  و زده

. دھندي پاسخ میاشغال نظام ن ويخونسركوب   را ھم با جنگ ویكردار
 ی مستلزم اشغال نظامیسم كنونياليند امپريگوي كه میكسان“نجاست كه يا

م دست كم ي را كه با آن مواجھیست نه تنھا خطراتيگر ني دین ھايسرزم
 یشات آن، سطحيگرا خ تحوالت معاصر ويده گرفتن تاريرند، بل كه با ناديگيم
 یانيبن ن كننده ويي تعی ھایژگياھر را به عنوان ون ظويگمراه كننده تر ن ويتر

ق  ي كشور را ازطر٦٩ ًا الت متحده اقالي اًكه اواليدرحال. رنديپذيسم مياليامپر
 را كه با ی خود درآن جا، اشغال كرده است؛ شماری نظامیگاه ھاياستقرار پا

ش ه چنديگاھھا ـ برخالف توجين پايا. ابدي یش ميگسترش ناتو ھر روز افزا
 حفظ منافع مردم آن كشورھا، بل كه درجھت حفظ یك آن ـ  نه برايدئولوژيآورا

 خودرا یاستھاين قدرت بتواند سيمنافع قدرت اشغالگر بر پا شده اند، تا ا
   ) ٤١( ” .كته كنديخواھد به كشوراشغال شده ديآنچنانكه م



كنند؟ يه مكا چي امری برھبریجھان” گرانياري“م در افغانستان يني    حال به ب
 یئ درچه عرصه ھایه گذاران خارجيسرما از دارند ويمردم افغانستان به چه ن

  كنند؟ ي میه گذاريسرما
  نھاد و٣٥، ی كشور خارج٣٠ حضور به قول مردم ۀ   درافغانستان به عالو

ن موسسات ي نام ایسيمخفف انگل. ت ھستندي مصروف فعالین المللي بۀموسس
 AsDB  , CP , ECO FAO ,G-77 ;GUUAM:ل است  يونھادھا قرارذ

 ; IAEA ; IBRD ; ICAO  ICCT       ICRM ; IDA ; IBD ;  
 

IFAD ; IFC ; IFRCS ; ILO ; IMF ; Interpol , IOC ;10 M ( 
observer  );ITU ;  

 
NAM  ; OIC ; OPCW ; OSCE ; UN ; UNCTAD ; UNESCO 

UNIDO ; UPU  
 

; WFTU ; WHO ; WMO  ; WtoO  _         
 یه گذاري بنام سرمایبرخ ه ويرير نام موسسات خين موسسات  زي ازی    برخ

  . كنندي درافغانستان كار میبازساز و
 یق از نفوس آن صورت نگرفته  ولي دقیري    درافغانستان ھنوز آمارگ

 یريزنند، طبق آمارگين ميون نفر تخمي مل٢٣ تا ٢٠ت موجود دركشور را يجمع
 یرويون نفر ني مل١١.٨زنشر شد افغانستان ي ن CIA م كه توسط ٢٠٠١سال 

 درصد در صنعت ١٠ درصد آن شاغل درزراعت، ٨٠از آ نجمله . كار دارد
 دالر ٣١٥ھر فرد ۀ درآمد ساالن.  مشغول ھستندی درصد درامورخدمات١٠و

  .  بردیتوان به عمق فقر كشور پين زده شده كه از آن ميتخم
ن محاسبه كرده ينچني م را ا٢٠٠٣ سال یا افغانستان بودجه ۀي   وزارت مال

ون دالر است كه عمدتأ از گمركات ومحصول ي مل٢٠٠ا درآمد يد يعا: است 
ن ين حساب دريون دالراست كه به اي مل٥٥٠ مصرف ید، وليآياموال بدست م

ن پول گزاف عمدتأ يا.   داردی عادیاون دالر كسر بودجه ي مل٣٥٠سال 
 مسلح ی به باند ھای و رشوه دھیفات اضافيرتش ك،يالت بروكراتصرف تجُم َ
وزارت داخله كه درتصرف  ق وزارت دفاع ويكه عمدتأ ازطر شوديم

  .رنديگين پول را باج ميجنگساالران است ا
اك، يتر:  عبارتند ازیمالدار  زراعت ویا افغانستان درساحه ۀدات عمدي    تول

قل ه َُوسفند، قروه، پنبه، گوشت گوسفند، پوست گيغله جات، حبوبات، م
  .غنهَ◌َبو َ



ت ي  درساCIA كه یدرگزارش. اك استين آن ترين اقالم عمده ترين ايدرب
د ين توليبزرگتر“ :  م يخوانين مي افغانستان نشر كرده  چنۀ اش درصفحیتيانترن
 م ٢٠٠٢درسال . د، افغانستان استيآين بدست مياك كه ازآن ھروئي ترۀكنند

توان از يرود كه مير كشت كوكنارمين زيتار زم ھك٣٠٧٥٠ ۀ به اندازیمساحت
ش ومواد مخدر ي حشیادي مقدار زًعالوتا. اك بدست آورديتن تر ١٢٧٨ُآن 
ز از آن سود ي نی دولتی گروھھایشود كه برخيافت ميگر درتمام كشور يد
شود ازافغانستان ي كه در اروپا مصرف مینيروئي درصد ھ٩٠ تا ٨٠. برنديم

م تبادله يرمستقياه وغي سیق شبكه ھايرآمد آن از طرگردد كه پول ديصادرم
  ” .شوديم

ن ي اۀنجا به چند نكتيدر. ميشتر بحث  كرده ايگربي دین رابطه درجاي    ما در
 یاز ھاي مردم، درنظر نگرفتن نی به زندگی توجھیب. ميكنيگزارش اشاره م

 ین فالكتيننبود ساحات كارسالم، مردم را به چ  ویناتوان ه، گسترش فقر وياول
گسترش  جاد ويجنگساالر در ا  قدرت وین حال نقش گروھھايكشانده است؛ با ا

. روديب صاحبان قدرت مي كالن آن به جیسودھا  فوق العاده است ویدين پليا
CIAبرندي از آن سود می دولتی گروھھایكند كه برخين نكته اعتراف مي  در .
. كننديعمل مA    CIسلط وت تحت اداره ی دولتید كه گروھھايگوي نمیول

د شده ين تولي درصد ھروئ٩٠ تا ٨٠ مطمئن است كه  CIAھمچنان 
گر ي درصد د٢٠ تا ١٠مطمئنأ  . شودي اروپا مصرف میدرافغانستان دربازارھا
انمند يكا از آن زيرسد، لذا امري ھمجوارمیكشور ھا  ویآن ھم به مصارف داخل

شود، يم تبادله مير مستقياه وغي سیق شبكه ھايپول درآمد آنھم از طر. شودينم
  یدين پلي اینكه فقط بد ناميجه اينت.  بھره گرفتیتوان از آن بمقاصد پنھانيكه م
افغانستان   دریكائيت مزدورامريكه حاكم. ب مردم افغانستان استينص

ن ي مھم ایژه كه بخش ھايوه داند، بي ازآن نمیريرا مسئول جلوگ ھرگزخود
  . برندي می گزافین سودھاي ننگیان معامله ي ازاربابان شان ت ويحاكم
، ی كوچك نساجیفراورده ھا:  افغانستان عبارتند ازی ومعدنیدات صنعتي    تول

 یذغال سنگ كه به مقدار كم ، سمنت ویاويمير، كفش، كودكَچِصابون، فرن
ن دست باف، يعالوتا قال.كندي را ھم نمی مصارف داخلیتكافو شود ويد ميتول

دات مھم يز از توليشوند، ني كه عمدتأ به خارج صادر میمتي، احجار قیعيگازطب
  . رونديبشمار م

دبرق داشته يلووات توليون كي مل٣٣٤.٨ درحدود ٢٠٠١    افغانستان درسال 
ده است كه يلووات رسي ك٥١١.٤ن سال مصرف برق آن به يكه درھميدرحال
 مصرف ی بعدیھادرسال. لووات برق ازخارج وارد كرده استيون كي مل٢٠٠

 انتقال یجاد شبكه ھايتركمنستان با ا ران ويا ن ھم باالتر رفته است ويبرق از
 مصرف برق یدرپھلو. كنندي برق به افغانستان صادر میاديبرق به مقدار ز



ن شده است يا نفت مصرف كشور تخميل يرل تي ب٣٥٠٠ روزانه ٢٠٠١درسال 
  .  اندتركمنستان وارد كرده ران وي از اًكه عمدتا

 ٤٩.٩٨ م افغانستان ٢٠٠٢ سال ی    طبق برآورد منتشر شده دراول جنور
 ازآن  به مصرف ی دارد كه مقدار كمیعي گاز طبۀريمتر مكعب ذخ ارديمل

راث يتم جنگساالر چون ماد آنرا سالھا ست كه دوُسيمقدارز رسد وي میداخل
 محل و مردم یپول آنرا صرف برده ساز فروشد وي اش به خارج میپدر

  . كندي گزاف خود وھمپالگانش میه ھاياندوختن سرما
ون دالر صادرات داشته كه عمدتا ي مل٩٨ درحدود ٢٠٠٢    افغانستان درسال 

.  بدست آمده استیمتيمه قي ونیمتيچرم، جواھرات ق ن، پشم، پنبه،ياز صدورقال
 ی اقالم صادراتۀمياك ھم ضمي ذكر نشده است كه تریدرگزارشات رسم

به  و شودي تبادله میررسميپول آن غCIA ر؟ چون به قول يا خيبه شده محاس
 اك ـ ي ـ بدون تری صادراتین كاالھايازمجموع ا. روديب منابع معلوم الحال ميج

مت برده ي ھا خودشان  به غنیكائيمطمئنا آنچه امر( كا ي درصد آن به امر٢٦.١
 درصد به پاكستان ١٧ درصد به فرانسه، ١٧، )ست ين محاسبات نياند شامل ا

  .  درصد به ھند صادر شده است١٦.١و
ق گمركات داخل شده ي    واما واردات كاال به افغانستان تا آنجا كه ازطر

ازده برابر صادرات آن يزند كه يارد دالر سرمي مل١.٠٠٧ به ٢٠٠٢درسال 
ژه ي وقاچاق ـ بویر قانونيق غيشتر ازآن ازطريد ھم بين مقدار وشايھمه ب. است
 وارد شده به یكاالھا. ه كاال به كشور وارد شده استي ھمسایكشورھا از

 یه گذاري سرماینه را براي، كه زمیه اي سرمایافغانستان عمدتا كاالھا
ل ساختن واكمال مواصالت يسم مساعد بسازد، مثل وسايسم وكمپرادورياليامپر

نه ي زمیاكاالھو وتر ي لوكس، كمپی، موترھایچرومواد اداريومخابرات، فرن
خورد، غذا ـ عمدتا گندم يط موجود نميگر كه به درد مردم ما درشرايساز د
 را یساختمان  وینيمواد تزئ دات آن ويتول ، منسوجات، نفت و. . .  ویكائيامر

  .    شوديشامل م
 ی كه مواد فوق را به افغانستان وارد كرده اند طبق آمار رسمی    كشورھا

 درصد، جاپان ١٢.٣ ی جنوبیاي درصد، كور٢٦.٨ پاكستان:  عبارتند از٢٠٠٣
 درصد، ٤.٩ا يني درصد، ك٥.٨ درصد، تركمنستان ٧.٤ درصد، آلمان ٨.٢
ن ارقام ي شامل ایزات نظامي واردكردن اسلحه وتجھًنايقي.  درصد٤.٨كا يامر
كا حرف اول را ي آن سرسام آور است كه درآن مورد امریرقم پول شود و االينم
كه بازار يامده درحالي به عمل نین درگزارش ذكريران وچي از اھمچنان. زنديم
  .  استینائي وچیراني ای كشور سرشار از كاالھایھا

     ! !ه قرضدار است؟يارد دالر از روسي مل٨زعم روسھا فقط ه     افغانستان ب



 كشور ٦٠ م كه به شركت ٢٠٠٢ یز درجنوريو درجاپان ني  دركنفرانس توك
ارد دالر ي مل١.٧ و٢٠٠٢ارد دالر درسال ي مل١.٨صله شد كه ير شده بود، فيدا

 به افغانستان قرضه پرداخت ٢٠٠٦ز تاسال يارد دالر ني مل٤.٥ و٢٠٠٣درسال 
  . شود

. ارد دالر قرضدار استي مل١٦ب كشور ما افغانستان تاكنون ين ترتي    به ا
  وینشان ھم مثل روسھا پول مصارف لشكر كشيومتحد ھايكائياگرامر

نصورت نوك ي در ) ! ؟(رند ي را كه به افغانستان نموده اند، از ما بگیبمباردمان
 كه صاحب نداشت یدـ كشوريگراف قرض ما به آسمان خواھد رس

ه گرتجاوز شوند وتجاوز ياتوجيبادشمن متجاوزھمراه و  اياستمداران آنھم يوس
شود، نكه خواھان غرامت ازمتجاوزي ایست بجايد نيرا كمك بخوانند، بع
  . ز بپردازديمصرف تجاوز را ن

ن كشور، اعم از ين محاسبات موجود ھم ھر فرد بالغ مستعد به كار دريھم     با
ده باشد يش رسي برایا نفعي نكه بداند ويخرده مالك بدون ا دھقان و كارگر و
  از خود ندارد ویزيچ چي نه تنھا ھیعني.  دالرھم اكنون قرضداراست١٣٥٦
 ین ھمه پوليم اينيحال به ب.  بدھكارھم استین مبلغ گزافي چنرسد كهيش نميبرا

ده  وسود آن به ي به مصرف رسیئكه بحساب ما نوشته شده درچه عرصه ھا
قرض دھندگان درمصرف آن چه پالنھا  ده وي رسیه ھا وطبقات اجتماعيكدام ال
  .  دارندیومنافع

اد يز يطمطراق ناز آن به   كه شده وی ومصرفیه گذارين سرماي    عمده تر
 ی بعدیدرقدم ھا. ف استيكابل ـ مزارشر م سرك كابل ـ قندھار ويكنند، ترميم
كا يپالن امر. شوديم ميز ترميـ جالل آباد نل م كه سرك قندھارـ ھرات وكابيريبپذ
 یايت عبور كاال به آسيك راه ترانزين است كه از افغانستان ينش ھميمتحد و

ن سركھا شرط اول يولذا ساختن ا. بسازند یبالعكس تابندركراچ  ویمركز
 آن كار ی ھا وطالبان روین پالن است كه از زمان جھاديق ايوھدف اول تطب

كماه قبل ي ، ١٩٩٤دراكتوبر“. ن پالن راداشتنديكنند، درست دھسال قبل ايم
راله بابر، شش ي دولت بوتو، نصۀرداخليرند، وزيازآنكه طالبان قندھاررابگ

 ئت شامل مقامات ارشدين ھيا. ھرات برد و  رابه قندھاری غربیركشورھايسف
ون ي مل٣٠٠خواسته ي میبابرگفت كه و. برق بود تلفن و و راه آھن، بزرگراھھا

 ٨٠٠ته به ھرات وي بزرگراه كوی بازسازی براین المللي بیدالرازآژانسھا
به ھم   شھررا١٠٠ كه یستم تلفن ماھواره ايك راه آھن وسي یگربرايون ديمل
توانند كاررا به ينان داد كه ميئت اطميل خان به ھياسماع. رديرتبط سازد، بگم

ق آنرا يط تطبينك شرايا). ٤٢ (".ت شروع كنندي صلح وامنیمحض برقرار
  به منافع مردم ما ویچ ربطين ھيا. كنندياده ميآنرا درعمل پ مساعد ساخته اند و



 استفاده از آن  شانسین پالنينل چَقبماھم فقط از ِ.  افغانستان نداردیبه بازساز
  . ميابييسركھا را م

شود، برقرار ساختن ياد ميشه ي كه درآمار وارقام ھمین دست آوردي    دوم
آنچنانكه ھم اكنون  .گردديز مي نی دستیستم تلفن است كه شامل تلفن ھايس

ھرحال تاسال ه ب. شودياده مينھم پالن دھسال قبل است كه حال پيا ديخواند
ن رقم به ي اًاع شده بود كه حال مطمئني خط تلفن توز٣٣١٠٠ درحدود  م٢٠٠٢
ز ي نی آن به ھزاران دستگاه تلفن دستیدرپھلو. افته استيش ين برابر افزايچند

             ین تلفن ھا از شبكه ھاي ایدر راه انداز. به كار افتاده است
Satellite    earth   station   -  1  Intalsat           مستقر در بحر  ھند

   Sputnik   (    Atlantic    Ocean   region ) 1 Inter            و 
  Commercial از مراكز تلفن ھم بنام  یكيشود و ي میريبھره گ

Telephone  Centerیشركت ھا.  مستقر استی  درغزن Roshan   
  فروش ویا فهي وظین المللي بی كنسرن ھاینده ھايث نمايم بحيسيوافغان ب

  .  را درافغانستان به عھده دارندی دستیع تلفن ھايتوز
 یعني  CIA كه طبق آمار منتشر شده از جانب یم دركشوريني    حال به ب

توانند كار كنند يصد مردم آن كه مي ف٨٠ت، يكا درانترني امریاستخبارات مركز
به  كه ی زراعت مشغول كار ھستند، دركشوریادرساحه  در روستا ھا و

 آن ۀيسرپناه ندارند ضرورت اول مردم نان و ده وي كامل بدل گردیارانه يو
  ست ؟ يچ

 ۀك مصاحبي از یم، قسمتي بگویزين مورد ازخود چينكه دري    من قبل از
ر پالن حكومت ي دكتر رمضان بشر دوست وزیآقا  بای سی بی بیويراد
 خوش نشان یكا روي امریاستھايبا س  را كه از فرانسه آمده وی كرزیانتقال
  : كنم يدھد، باز گو مينم

 د شما چرا از عملكردير پالن درجواب سوال خبر نگار كه پرسي وزی    آقا
 ھم اكنون دراطراف و“: د گفت يكني ھا انتقاد م N G O ویموسسات خارج

ل كشت وكار، مردم از يوسا نداشتن آب و  ویاكناف افغانستان نسبت خشكسال
موت ي قوت الیچون نان خوردن برا. كنندينرا ترك م شایھا هي قریگرسنگ
كنند؟ ي را چه میسيلسان انگل وترويكورس كمپ اي ویآنھا سرك، تلفن دست. ندارند
ك ومكتب ينيجاد كليشوند، اي به ترك منطقه مجبور می آنھا از گرسنگیوقت
 بشر دوست عالوه كرد یآقا”  .ه شوديد اول نان تھي مردم بایبرا. ھوده استيب
رود، اگر ي ھمجوار می افغانستان به كشور ھایاد آب از رودخانه ھايمقدار ز“

م افغانستان ير كشت قراربدھيرا ز ن ھايزم م ويما دلسوزانه چند تا بند آب بساز
ن پالنھا را يخبر نگار گفت شما چرا ا ” . . .شود ويا مي آسۀويت غله وميمارك

 كه بنام یكند، پولي حرف ما نم بهیكس“: ر پالن گفت يد؟ وزيدھيبه دولت نم



 ی لوكس وموترھای ھایشود صرف زندگيكمك به مردم افغانستان گرفته م
. شودي ھا داده میشكل معاش گزاف پس به خارجه ا بي شود وين مدل ميآخر

  در داخل ویباز مجبور به مھاجرتھا مانند وي وفقر میمردم ھمچنان درگرسنگ
  ” . . . .خورد، نه تلفن ونه يبه درد شان مگرنه سرك يشوند، آن وقت ديخارج م
نست كه كشور ھا يد فراموش كرد ايواما آنچه نبا!  ن است برادري چنی    آر

 وفقر ی نجات مردم افغانستان ازگرسنگیوموسسات قرض دھنده ھرگز برا
 یه گذاريكه آنھا درآن سرمايئندارند، پروژه ھا  در دست نداشته ویابرنامه 

 ۀانين منافع سودجويمه وھمه درجھت برآوردن اھداف وتامكنند ھيومصرف م
  . خودشان است

 ی  وتجارت جھانیات نظامي سرك وتلفن را سوقیعني    مواصالت ومخابرات، 
 ن دو فاكتور توجه وي مستعمرات شان به اۀينو دركل استعمار كھنه و. از دارندين

ت مردم ھند احداث  سھولیسھا درھند خط آھن را برايانگل.  كرده اندیدگيرس
ع جھت سركوب مردم ي سریات نظامي سوقیآنھا آنچنانكه ثابت شد برا. نكردند

 ۀليوسه ب. بنادر، آنرا ضرورت داشتند  به بازار ھا وی تجارتیھند وانتقال كاال
مه خام كشورمستعمره را به ين  مواد خام ویا كال خطوط مواصالتي خط آھن و

. كنندي خودرا درآن كشور پخش می تجارتیكاال كنند ويسرعت به بنادر منتقل م
 ـ یاسي سی خود اطالعات جاسوسی، برای تلفن وكأل خطوط مخابراتۀليوسه ب

سھا يانگل. رسانندي خودرا به سرعت ھمه جا میفرمانھا كنند وي  جمع میاقتصاد
ن كردند، يز در مستعمرات شان چنيگر نين كردند، استعمارگران ديدرھند چن

  . كنندين ميز در افغانستان چني ن ھایكائيامر
 شان به ید خود مان روسھا قبل از ورود نظامي    بنابر تجربه وچشم د

رتان ـ كابل ي ـ ھرات وحیونھا دالر صرف احداث سرك تورغنديافغانستان، مل
ن دوشاھراه  به ي شان ازایل نظاميوسا م كه تانك ھا ويھمه شاھد. كردند

 ن شاھراھھايق ھميازطر. مستقر شدند ا پھن ودند وھمه جيسرعت به كابل رس
 وآثار یزراعت  ویم وقابل انتقال بود، اعم از مواد معدنيبود كه ھرچه داشت

  .  انتقال دادندیبه شورو گر راي ارزشمند دیاياش  ویفرھنگ
، ی مالۀي وسود سرمایات نظامينشان جھت سوقيھا ومتحديكائي    حال ھم امر

 به مراكز فروش، ی تجارتیع كاالھايدر انتقال سر خودشان ی سھولت ھایبرا
 روز دستور در م سركھا رايل ترمين دليھمه وب ازدارنديم راھھا نيبه ترم
  استخراج ویم لوله ھا و دستگاه ھايكه درعراق به ترميدرحال. دھنديقرارم

 ورود به عراق به یان لحظه ي داشتند، لذا از اولیانتقال نفت ضرورت فور
  . ختار وحفظ آن اقدام كردندم وسايترم

 ینشان به دالل بوميمتحد  خود وی تجارتی رساندن كاالی ھا برایكائي    امر
ن كاال وھمچنان انتقال مواد مورد ضرورت شان مثل يفروش ا افغانستان و



به اسرع وقت درسرتاسر . . .  دستباف ویشمين ابريزمرد، الجورد، قال
 یدان ھوائيم راه و ، به سرك ویادر تجارتبن  ھمجوار ویكشورھا افغانستان و

 ن كاررا در دستور روز قرار داده وينجاست كه اياز. ضرورت دارند
  .   كننديم” یبازساز“ را، درقدم اول ی ھوائیدانھاي وم شاھراھھا
ن يارتباط ا كنار افغانستان و  گرفتن اطالعات از گوشه وی ھا برایكائي    امر

 یبرا. از داشتندي نیمخابرات  ویل ارتباطي به وساین الملليكشور به تجارت ب
 را درافغانستان ی تلفنۀشرفتي پیستم ھاين ضرورت شان است كه سين ايتام
 ی ونظامیاسي سیران وعقبمانده بكار انداختند، تاھم اطالعات جاسوسير، ويفق
 یا ي مواد واشیاه اندوزان نرخ روزمره يافت كنند وھم سرمايسرعت دره ب را

بازار تجارت شا ن رونق  رند ويسرعت معلومات بگه د ضرورت را بمور
ن يافغانستان  در” یكمك“ را از وجوه ین اھداف پول گزافين اي تامیبرا. ابدي

ه به فالن ي ھا درفالن قریكائيم كه امريشنويھمه م. ساحات مصرف كردند
 درفالن ا آنرا بمباردمان كردند، كشف فالن گروهي گروه مخالف حمله كردند و

 از فضا به یل ماھواره اينكه به وسايا اي ست ويھا  نيكائي امریامحل معجزه 
ز پول ي مقدار ناچیازا از ھمان محل به ِیكس. افته اندي دست نین كشفيچن

دسترسش قرار داده اند، از آن محل را پور داده   كه دریواستفاده از تلفن دست
 یل است كه گاھين دليھمه ب. اند ھا آنرا بمباردمان كرده یكائيامر است و

زن   مرد وی اطالعات غلط بمباردمان شده وعده اۀجيم، فالن محل درنتيشنويم
 كه یشود شخصيق معلوم مي تحقۀجيدرنت. ده انديگناه به شھادت رسيكودك ب و

با فالن خانواده درمحل   ھا اطالع داده بود،یكائي به امریتوسط تلفن دست
س ي از اھداف تاسیكيتوان به ين جا مياز. . .  ل ين قبياز  داشته ویدشمن
.  بردیت درافغانستان پي ستالی دستیع تلفن ھايتوز شرفته وي پیستم مخابراتيس

 یچ صورت نه بر اساس ضرورت مردم، بلكه براساس ضرورت ھايكه به ھ
 تاجر ین منافع مشتينش وتاميكا ومتحديسم امريالي امپری وتجارتی ـ نظامیاسيس

  .  صورت گرفته استیبومدالل 
 یر بنائيد زي تولی وعدم توجه به پروژه ھای مواصالتی    با طرح پروژه ھا

 ی خارجۀيبه كمك سرما) كمپرادور ( ، درقدم اول تاجر دالل ی وزراعتیصنعت
دھقان را  جاد كند وي كار مزدور ایرويخواھد نيم) سم ياليامپر( متجاوز 
 ین است به كار روز مزديتر كارش كه زم كار قرار بدھد تا از بسۀقيدرمض

 مطروحه ی آن درساحات پروژه ھایونيعت مليبعد با مزدكم از جم بكشاند تا
 است كه ھدف یجاد بازار فروش كاال ھم فاكتور سوميا.  كندیاش بھره بردار

  . سازدي را م Globalisirungا يه ي شدن سرمایجھان
 لوكس یت موترھايكند موجودي م كه ھم اكنون جلب توجهیگري دیاله ئ   مس
ژه دردسترس ادارات يوه ب  درافغانستان ویكائيامر  وی، آلمانین مدل ژاپنيآخر



 است كه ھمه از پول ملت ی خارجی ھا وموسسات كمك رسان NGO ویدولت
ون دالر يل لوكس سر به دھا ملين وسايمت ايمجموع ق. ه شده استيب ما تھيغر
برند، ي می شخصۀموسسات از آن استفاد  ویدولت از مقامات یازند كه عده يم
  .  ما بپردازندۀديد مردم رنجدي قرض وسود قرض آنرا بایول

 یورود ب. شوديش از وقت به آن دامن زده مي كه ھم اكنون پیگري    مورد د
ونھا يمت ملي به قیسيزبان انگل وتر وي كامپیجاد كورسھايا وتر وي كمپیاه يرو

 ھا  NGO  یبرخ وزارت انكشاف دھات افغانستان و. تدالر به افغانستان اس
 ی محروم اند، برایل زندگيوسا ن امكانات وي تریكه از ابتدائييدر روستاھا
طرح . كنندير مي دایسيس زبان انگلي تدریكورسھا وتروي كمپیشان كورسھا

آنھا آن چه خود . ه كرديتوان به جنون مقامات توجي را نمیئن برنامه ھايچن
نه يدر مساعد ساختن زم دھند، ويكند، انجام ميجاب ميند ومنافع ارباب  اخواھيم
دانند يورنه خوب م. دھندي شتاب نشان می مقداریج فرھنگ استعماري ترویبرا

اكورس ي وتر وير كورس كمپي وزارت انكشاف دھات تدوۀي اولۀفيكه وظ
ات ي ضرورنيد در روستا ھا به تامين وزارت  بايا.  ستيروستا ن  دریسيانگل
 كسب ۀني مناسب زمینه ھاي درزمی كمكیمصرف پولھا با.  مردم بپردازدۀياول

 یكاريبه مردم مساعد بسازد تا مردم روستا را از ب وكاررا در روستا
 به ی سواد آموزیه كند، كورسھايبرق تھ  ویدنيآب آشام.  ترك نكنندیوگرسنگ

تا روستا ھا   ه كند،ي مكاتب ساختمان تھیر كند، براي مردم دایزبان مادر
  . دا كند واسم وزارت با مسما شوديانكشاف پ
 ايجه نشود كه نگارنده مخالف ساختن سرك راه وين نتين مطالب چني    از

ز يما به ھمه چ. ستين نيچ صورت چنيبه ھ وترھستم،يا كمپيداشتن تلفن و
َ◌◌◌◌َص وسيد تشخي ما بای ضرورت ھایم؛ وليضرورت دار َ َ ه شود يره پاَ

 اي ویكه كفش ولباس ندارد نكتائيست؟ كسيه چيخص گردد كه ضرورت اولومش
 مردم بخاطر نداشتن یر پالن گفتند وقتي وزیكروات را چه كند؟ آنچنانكه آقا

ترك منطقه مجبور د، به َيتول نبود امكانات كارو ر وي نان بخورونمیالقمه 
ه يه را تھي اولیھاد به مردم ضرورتيآنھا سرك وتلفن را چه كنند؟ اول با. شوند
 كشت ۀنيد زميكنند، درآنجا باي می درصد مردم درروستاھا زندگ٨٠ یوقت. كرد

 ر قابل كشت شده وين بايه شود، زمي تھی شان فراھم شود، منبع آبیوكار برا
 آن كار كنند واز كار خود شكم ین داده شود كه رويزم ی بۀچاريبه مردم ب

ن شد، آنگاه برق، ي نان و آبش تامیوقت. ر كنندي خودرا سۀ زن وبچۀگرسن
ز شامل يره نيوتر وغيون، كامپيزي، مكتب، تلفن، تلوی سرك اسفالت،كيكلن

شود وانسان زحمتكش افغانستان حق دارد ازتمام يخواسته ھا وضرورتھا م
  . رديد بگيبا و ردي رفاه خود بھره بگیت براي بشریدستاوردھا



توانند شب باشكم يونھا انسان آن نمي مل كهیدركشور. ديك مثال توجه كني    به 
 محروم اند، قرض مملكت یه زندگياز نعمات اول سرپناه ندارند و  ربخوابند،يس

 ی توسط كمپنیون تلفن دستيك ملي حدود یدرھمچو كشور. ده استيسربفلك كش
 فعال شدن بطور یمش برايده، ھرتلفن با ضما ي بفروش رسیه داري سرمایھا

ن وضع ي درچنین ملتيب چنيب از جين ترتيبه ا. شوديمام م دالر ت١٦٥متوسط 
 ھا ین تلفن دستيا. ده  شدي كشی تلفن دستیون دالر به بھاي مل١٦٥ یميوخ

كند، ي دالر فقط كارت مصرف  م٥بطورمتوسط كه حساب شده ھركدام روزانه 
ون دالر فقط مصرف كارت تلفن ي مل١٥٠ یون دالر وماھي روزانه پنج ملیعني
ك يساالنه ! ديفكرش را بكن.  مردم نداردی برایچ گونه درآمدي كه ھشوديم
ب يقرضدار به ج ران، گرسنه وين مملكت ويون دالر پول ايارد وھشتصد مليمل

حال موارد . شودياز مملكت خارج م رود وي كارت تلفن مۀد كنندي تولی ھایكمپن
فقط مصارف  و آورد ی به بار نمیچ گونه نفعيد كه ھيري را درنظر بگیگريد

ن يل چنيتحم. كنديل مي را بردوش ناتوان مملكت تحمیتوانفرسائ كمرشكن و
داد يسرپناه درآن ب  مثل افغانستان كه مشكل نان، آب وی دركشوریئپروژه ھا

 ی دارد؟ حال اگر درپھلویچپاول چه معنائ  ویستمگر كند، جز استثمار ويم
ك بھره ين تكنيز ازيده ني رس نوبه دورانی خورده بورژوایاارباب قدرت عده 

ونھا يست، مليمردم دربدرآن ن ران وي به ملك ویدگي رسین به معنايا  برند،يم
 یا تلفن دستيل يتوانند به موباي نمیچگونه دسترسير ومحتاج ما ھيانسان فق

ك وتمدن ير نام تكنيچپاول است كه ز ت ھمان غارت ويواقع. داشته باشند
  . رديگي صورت میوبازساز

.  رابخود اختصاص داده استیقم برجسته اَر َی، موادغذائی   دراقالم واردات 
 یز جالبي چیول.  الزم است كه وارد شودیط كنونين مواد درشراي ازیمقدار

ن بحث ين امر شده اند كه ايز متوجه ايكشتكاران مان رسد ويكه به نظر م
 گندم یاديمقدار زكا ينست كه از امريز ملھم ازصحبت آنھا است، اينگارنده ن

 را به نرخ یكائيگندم امر. شودي در افغانستان واردمید داخليدررقابت به تول
ل وامكانات كشت مانند ي وساۀيكنند، كشتكار افغان كه درتھين عرضه ميپائ

واتر  ل وي آب ازچاه به مصرف تۀي تھی وحتیاويميابزاركار، تخم بزر، كودك
 یاديد پول زي است، بای وارداتً كه اكثران مواديل بلند بودن نرخ ايپمپ، بدل

 او باالتر یاچون مصرف گندم بدست آمده . زديتواند به رقابت برخيبپردازد، نم
تواند به كشت ينجاست كه كشتگر نميا. شودي میكائياز نرخ فروش گندم امر

نش را ترك كرده به شھرھا يزم اي. مانديش ميدو انتخاب برا. وكارش ادامه بدھد
شود، كه درآنجا يرآواره مي بخورونمیابدست آوردن لقمه   كارویتجو جسیبرا
  كاذب،ی، شغل ھایكاري بۀ كار بردامنۀنيكمبود زم  كارویرويزبنابرتراكم نين

ست دربدل ي تروری وچه بسا كه گروھھا شود،يره افزوده ميت وغي، جنایدزد



دوبند با درصورت ز ايو. خدمت بگمارنده  از آنھا را بیاپرداخت پول عده 
كارد  كه از درآمد آن ھم به ياك مينش را تريره زميولسوال وغ قوماندان و

ب يده اش به جيرسد، فايبه كشتگر نم” ازگاوغدودش“اصطالح خود مردم 
  . روديت است، ميوبند باحاكم  مواد مخدر كه درزدیايمقامات قدرت وماف

  
             

  :    قسمت نھم
  

   از مواد مخدر          یريگ بھره                   
   
 ۀرداخلي وزی احمد جاللی علیبارھا ازمقامات مختلف بشمول آقا   بارھا و 

 ی دولتۀي مقامات بلند پایحت م كه تفنگساالران ويده اي شنیحكومت موقت كرز
صدورآن ازمملكت  ن ويروئِل آن به ھيتبد اك ويكاشت، برداشت وانتقال تر در

ست كه بدون دخالت مقامات بلند يچ ممكن نيھ“: گفتيله مر داخيوز. نقش دارند
  ”.صادركند د وين توليروئِھ اك وي بتواند ھزاران تن تری كسی حكومتۀيپا
ه  افغان كه بۀچاريكه دھقان ب رديپذ ی نمیميچ عقل سلينطوراست ھيقأ ھميدق

ن كار ي چنۀدھد از عھدياك مي اجبارأ تن به كشت تری نانیاخاطر كسب لقمه 
ژه ي ویرويم، نيشنوي می گروھیرسانه ھا ژه تا آنجا كه ازيوه ب. دي برآیزرگب
 یري جلوگی آن برایسي انگلۀشاخ   وISAFا  يت ي كمك به امنیروي از نیا
 ی نظامی قدرتھاۀپشتوان  ویفقط با امكانات دولت. ف شده اندين كار توظياز

  . دن كاراقدام كري به ایگستره ا و ن پھنايممكن است با چن
 ٢٠٠٤ اكتوبر ٥خ يكا به تاري    مسئول مبارزه با مواد مخدر درسفارت امر

ن جھان ازافغانستان يروئيھ % ٧٥“ :  گفتی سی بی بیويدرمصاحبه با راد
متش به يد بزرگ كه قين تولي درپس ای او نگفت كه چه كسانیول” .ديآيبدست م

  . رسد قرار دارندياردھا دالر ميمل
برادر، خود “ :نديگويده ام كه مي مختلف شنیم درمحل ھا    من خودم ازمرد

 اك ويكشت تر  ھا ازیكائينكه امري ایعني” .ن كارھستنديھا درپشت ايكائيامر
 چند دفعه درمطبوعات ین مطالبيچن. كننديت مين درافغانستان حمايروئِد ھيتول
” تجارت“  را در  CIAز مطرح شد كه مقامات ي نی گروھیرسانه ھا و
ن يروئِن است كه ھيشود چنين مورد مي كه دریاستدالل. دانستنديل مين دخيئروِھ
كا را يمصرف امر. رسدي اروپا مید شده درافغانستان به مصرف بازارھايتول

ن به محاسبات يروئِ ھم از مصرف ھیانيلذا اگر ز. كنندين ميتام. . . ا ويكولمب
 آن یازاه ِب. رسديكا نميان از افغانستان به امرين زي ھا بگنجد، ایكائيامر
قدرتمند  ب دست اندركاران زبده وين افغانستان به جيروئِونھا دالرازفروش ھيمل



 سابق ھم تجربه ین ماده به شورويفروش ا ه وي  كه درتھCIAلذا . روديآن م
 به روسھا رسانده یري جبران ناپذیانھايز ونھا دالرسود به خود ويمل دارد و
ن مسله، به افغانستان درآتش نفت مراجعه يخ اي تارشتري بۀ مطالعیبرا(است 

  . كا باشدي به امریتواند سودآور خوبيم) ديكن
                  

                          
  اكين تريگزي                        كشت جا

     
ز يم متوجه آنھاست وعامل خطررا نيكسو ضرر مستقي ھا كه از یاروپائ   

 نند وي بیكا را بخود نمي با امریاروئيگر توان روي دیاز سو و ،درك كرده اند
و عكس العمل نشان ي پاسیلي خیوه ھايدھند به شي را بخود نمیاروئيحق رو اي
 یريشود تصويآلمان منتشر م  كه درBILD ۀروزنام طور مثال دره ب. دھنديم

: ودندرآن نوشته بيز در اك درافغانستان چاپ شده بود ويتر ك كشتزارياز 
ل كشت گل ين عنوان بدير ھميز در و ”زعفران؟ گالب و اياك بھتر است يتر“

  . كرديه مياك به افغانھا توصي تریزعفران رابجا گالب و
  با یاون آلمان درمصاحبه يزي را خبر نگار كانال اول تلویشنھاد مشابھي     پ

 ۀدربرنام ٢٠٠٤ اكتبر ٧خ يبه تار افغانھا كه درجالل آباد صورت گرفته و
 اك گل گالب وي تریجاه ون پخش شد، تكرار كرد، كه بيزين تلويصبح ا

اك ين بردن كشت تري ازبیھا  برايا اروپائيب گوينترتيبد. زعفران بكارند
 وخوشرنگش، ین نظر با ظاھر خوشبويا. دھندين ميگزيكشت جا ف ويالترنات

 به دھقان یآور  سودچ گونهيق خود ھيق ھم باشد، با تطبيھم اكنون اگرقابل تطب
توان به ياد نميد زيگل گالب و زعفران را درصورت تول.  افغانستان ندارد
د ي تولۀشرفتي پید آنرا به كار خانه ھايبا.  درافغانستان رساندیمصرف داخل

ار يكات دراختين دست فابري عرضه كرد، كه آلمان ازیداروساز ات ويعطر
مه خام جھت مصرف ين د مواديق به تولي افغانھا را تشویلذا طراح آلمان دارد و

ً مه خام عمدتاي مواد نی نرخ گذارًعتاينصورت طبيكند، دريش ميكارخانه ھا
د كننده ھرگاه نخواھد به آن نرخ يتول.  عمده استۀار مصرف كننديدراخت

 ماند ويد ميد بدون مصرف وعاي ندارد تولیبفروشد، چون مصرف داخل
 یاد براي زۀي از فاسد شدن وسرمایريكانات گسترده جھت جلوگنگھداشت آن ام

چ كدام از آن يھه د ضرورت دارد كه ھم اكنون كشتكاران افغان بيباز تول
د مواد ي وتولی دواسازی اگردرافغانستان كارخانه ھایول.  ندارندیدسترس
   . كشتكار افغان سود آورخواھد شدیو براين الترناتي ساخته شد، آنگاه ایعطر

ان ياك، اوال كوتاه كردن دست سود جويو معقول كشت تري    ھم اكنون الترنات
ر يد زي تولینيگزيبعد جا ن كشور ماست وي ازسرزمیائي مافیباندھا قدرتمند و



 اعم از مواد ، افغانستانی مورد ضرورت داخلیمواد صنعت  وی زراعتیبنائ
 را مساعد یشتري بیھان يد زمين آن باي تامیوه جات است كه برايم  ویغذائ

نان ي، با اطمیگركاري دیمساعدت ھا ھمراه با به مردم داد تا كشت ساخت و
د ي تولیجاد كارخانه ھاي درصورت ایدرقدم بعد. كار كنند  آن كشت ویرو

، كشت پنبه ی نساجیدرصورت داشتن كارخانه ھا  وی روغنیروغن، دانه ھا
ره است كه توسط يشكر وغيبو ونوشكر، لبل  قندیجاد كارخانه ھايدرصورت ا و

 ۀيكردن مواد اول اج واردياحت از  رساند ویكفائ را به خود آن بتوان كشور
ن مواد يد اي خریونھا دالر كه براين نحو ازخروج مليبد و.  وارھاندیغذائ

.  شتر جامعه به كار انداختيآنرا درجھت رفاه ب  كرد ویريشود جلوگيپرداخته م
بازار،  ، بورس ویستد ما قروض دولت و داد بع درآمد ون مناي عمده ترًفعال

 یمقدار ونھا دالر به خارج وي ملی خارجیورود كاالھا با. ه استيمال گمرك و
ن فاجعه جلو يد ازي باید مليجاد توليبا ا. روديب تاجر دالل ميھم فقط به ج

ن توايد ميصنعت مف  مدرن وی زراعتیادي بنیھا  پروژهیبا بكارانداز. گرفت
 مردم بوجود آورد، از ی كار براۀ را باال برده ساحات گستردید مليسطح تول

ن يبه تام  كرد ویريخروج ارز جلوگ ت ويفي كیب  وی اضافیورود كاالھا
 به گرفتن تفنگ یازيگر شھروند افغانستان نيتا د.  مردم پرداختیضرورت ھا

. اك وادار شودي ترنه ھم اجبارأ به كشت  به عنوان مزدور، نداشته باشد ویكس
د با يبا.  نماندی باقی خارجیبورس باز ر بار قرض وين مملكت زيفرد ا فرد و

 جلو یمخارج اضاف  وی رشد قروض ملۀ از پروسید مليبلند بردن سطح تول
  :  گفته بودی علمۀان گذار فلسفيل اوضاع فرانسه، بني درتحلیبار. گرفت
 ی تناسبی بطوربی قروض مل سه بايا درمقید مليزان توليكه مييجا. . .     “
  است وی سوداگرۀلين وسي بزرگتری دولتۀكه اوراق قرضين است، جائيپائ

 ۀويخواھد به شي كه میاه يسرما(باشد ي میه گذاري سرمای بازار اصل بورس
 از یري كثۀست توديباي مین كشوريك چنيدر)  كندی ارزش افزائیدير توليغ

، دربورس ی درقروض دولتیمه بورژوائين  ویه طبقات بورژوائيمردم، ازكل
  : كندي اشاره میگري دیادرادامه به نكته  و” . . .ك باشنديه شري، درمالیباز

 ست؟يافتد، وابسته به چي بزرگ می مالۀي به چنگ سرماینكه ثروت دولتيا    “
مقروض شدن دولت وابسته به .  دولتۀندي فزاًاميوابسته به مقروض شدن دا

 ی مخارج آن نسبت به درآمدش، عدم تناسبیميشتر بودن دايته به بست؟ وابسيچ
  )٤٣(” . استی دولتۀستم قرضين حال معلول سيدرع كه علت و

 ۀوين پروسه درافغانستان به شيه ھميم قرن شبيك وني بعد از ًباي    حال تقر
ر ي غۀويكوشند به شي میخارج  ویان داخليسود جو ان است ويمدرنتر درجر

تمركز عمده  گرساحات كار ويبا محدود كردن  د و.  كنندیرزش افزائ ایديتول
شما دراكثر نقاط .  خود وابسته ساخته انده گر را بين ساحه ھزاران انسان ديدر



ا متوسط  ي  خرده پا وطۀژه درشھر ھا به صدھا وھزار ھا واسيوه افغانستان، ب
 مصروف اند، كه  ارزۀتبادل  وی خارجیفروش كاال د ويد كه درخريخوريبرم

 ۀمعامل اي ن رابطه ويعمده تر.  نداردیديچگونه ارزش توليواقع ھ كار شان در
ن ين جا وچنديبعضأ درچند(ه ومحصول گمرك يآنھا گرفتن مال ز بايدولت ن
 یابيآنچنانكه دربخش ارز و.  شان استی وارداتیكاالھا از اموال و) نوبت
 دولت ۀ مخارج گستردی تكافوی تنھائد ھم بهين منبع عايم، ايدي دولت دۀجيبود
 ۀجيون دالر كسر بودي مل٣٥٠ن امسال دولت يكند وھميچ صورت نميھه را ب
ن نحو قرض يھمه ب ل كند وي تموید آنرا از قرض خارجي دارد كه بازبایعاد
  دری بزرگ مالۀي فقط سرما ین وضع نابسامانيازچن. شودي قرض تلنبار میرو
 یشتريرا درساحات ب به روزخود روز سته وھره ُج بی خارجۀيوند با سرمايپ

 افغانستان منجر ین وضع به بدتر شدن اوضاع اقتصاديتداوم ا. سازديگسترده م
شود و كشور را ياد مردم مي زۀ به عدیكاريشتر فقر وبيباعث گسترش ب شده و
  .   كنديد ميدارد وآنرا تشديقتر به خارج نگھمياج عمي واحتیوابستگ شه دريھم
ل َقب درافغانستان جنگساالران ھستند كه از ِی مالۀي سرمای ازجناحھایكي    

اكنون . كرده اند  دست وپای وغارت اموال مردم ثروت فراوانیزيجنگ وخونر
  واقع درمراكز وینھايدن زمي خری مالۀين سرماي ایري از موارد بكار گیكي

ت يآنرا از مالكمت نازل ياكراه به ق و اطراف شھرھا است كه بعضأ به جبر
 كنند ويپاركھا را تصاحب م  وی ھم مناطق دولتیآورند وگاھيصاحبانش در م

 ن تصرف وتصاحب وي چنینمونه ھا. كنندي آن ساختمان وخانه بنا میرو
درتمام شھرھا مناطق . ديتوان ديات افغانستان مي را درتمام والیئھايداريخر

 منسوب یرھبران جھاد ھا و به قوماندانً لوكس آن اكثرایخوب وساختمانھا
 كابل ھم كه آوازه ی شمالیسرا رپور وي شۀ مثل تصرف منطقیموارد. است

مردم . دي رسین المللي بی گروھیرسانه ھا ش تايرسوائ و اش به دروازه افتاد
 ی كابل را آقاۀنير اكبر خان ميوز رخانه وي از خیادي زیند قسمت ھايگويم

دشت چمتله را  ر خانه ويند، از پشت كوتل خار گرفته اي واقاربش دراختیربان
 از یكي كابل كه یوابستگانش به كمك مال تاج محمد وال اف وي سیھم آقا

به  درآن صدھا خانه ساخته و اف است تصاحب كرده ويم سيقوماندانان تنظ
ده بود ينشر رسه  بیتيد كابل شكاي ازجرایكيسال گذشته در. فروش رسانده اند

وظف كرده بود َك محل نفر مي درقبرستان ی حتی مجددیاگفت آقي میكه شاك
 یگفت نفر موظف آقاي می دفن مرده اش را ندھد، شاكۀ اجازیكه به كس

كه مردم ين مال حضرت صاحب است، درحالين زمي ادعا دارد كه ایمجدد
ه ب. اجداد شان درآن دفن است و آبا خوانند وي میمحل آنرا گورستان عموم

 یلين مسايجنوب كشور به چن شرق و شمال و وب درغرب ين ترتيھم
  . یخوريبرم



جاد ي موجود، قبل از رفع مشكل مردم، ای ھای ازاھداف سركسازیكي    
  وی مالۀين مراجع سرماي اۀمناطق متصرف ن ھا وي به زمیالت ترانسپورتيتسھ

مت ي از طرف دولت بشود تا قید درآن محل ھا سركسازيقدرت است كه با
 مصرف ساختمان یول. قدرت باال برود  پول وی غول ھایتمانھانھا وساخيزم
قرضه به مردم افغانستان داده  شود كه بنام كمك ويه مي تادین سركھا از پوليا

  . ميماھمه ملزم به پرداخت آن ھست شده و
  :  گفته بودیاستمداري جامعه شناس وسی    بار

 به سرعت درحال  كهی بزرگی واقع دراطراف شھرھاینھاياحتكار زم    “
انحصار بانك ھا .  استی مالۀيسرما رسود از معامالت ُپیكيز يتوسعه ھستند ن

را يگردد، زي توام میق مواصالتطُرانحصار ُ نجا با انحصار حق االرض ويا
ره ين وامكان فروش مقرون آنھا به طور قطعه قطعه وغي قطعات زمی بھایترق
 ی كه به مركز شھر منتھیصالتق مواطُر آن ُیش ازھمه منوطست به خوبيپ
  )٤٤( “.شوديم

 یكرس ار دارند وھم بر تفنگ وي را دراختی مالۀيجنگساالران كه خود ھم سرما
 شھرھا، ۀندي وآی شھریه زده اند، بدون توجه به نقشه ھاي تكی قدرت دولتیھا

وھرجا بخواھند به مصرف وامكانات دولت . زننديمارت مِھرجا بخواھند ع
 یشتريسود ب رود و  شان باالین وساختمان ھايمت زميق ند تاكني میسرك كش

مردم مثال  ازين  موردی سركھایصاف كار  ویله اندازَغَ جیول. ب زننديبه ج
  ویبائي تمام زۀھم زنندرب ن شھر كه عامل انواع مرض ويب نشيغر مناطق

ن يك كالم آنچه ايدر. رديگين قرار نميتوجه مسئول  است موردی شھریژگيو
رند منافع ملك وملت افغانستان است، كه دردوران يگيندگان خدا به آن عالقه نمب

 به آن دستبرد یگريران كردند وحال به نحو ديو  برباد ویجھاد آنرا به نوع
  . زننديم

 ۀيوند منافع سرمايپ) یراه ساز  ویسركساز ( ی مواصالتی    درپروژه ھا
ز دردست دارد ي را نی مالۀي سرما كهیرا با ارتجاع داخل) سمياليامپر (یخارج

 به ی خارجیع كااليچه ھمانطور كه راھھا درانتقال سر. ديتوان ديوضوح مه ب
ن حال يرساند، درعيسم سود ميالي به امپریع نظاميات سريسوق بازار فروش و
ن ھا يمالكان بزرگ و  قدرتمدار زم. برنديز از آن سود مي نیدالالن داخل

 یمت امالك شان سود سرشاريراھھا از بلند رفتن ق وامالك اطراف شھرھا و
له ئن مسيد فورا متذكر شد كه از طرح چنيز باين رابطه نيدر. زننديب ميبه ج

نست كه نشان يھدف ا. سرك برداشت نشود  مخالفت نگارنده به ساختن راه ویا
ره ِمنافع گ  وی برسود جوئی اصلۀي موجود، تكۀ مطروحیھا م كه درپروژهيبدھ

  مطرح است نه منافع ویارتجاع داخل سم وياليوند باھم امپريپ در ه وخورد
ر ي خی مردم، چنانكه درسطورفوق تذكردادم كه كوچه ھاۀي اولیضرورتھا



 قابل ًبعضا. ..  غرا و خواجه ُب،ی، دشت برچیغزن یخانه، شھركھنه، سرا
ن يه براعالو. كندي ھم نمیله اندازَغَ آنرا جی حتی كسیست وليمرور ن عبور و

 یه ساختمانھايكه خداوندان سرمايد، درشھري شھر كابل نظر اندازۀيشما درحاش
د يد ديسازند، ھزاران انسان را خواھي می فرعونیقصرھا سربفلك و مدرن و
س َرَمند ُ كھنه ویتكه ھا زدن پارچه ھا و ستاده كردن چند دانه چوب ويكه با ا

رھم ُچاد ايمه يك خي یآنھا حت. د خود سرپناه ساخته انیبرا ايبه دورآن، گو
 ی شان به تاالبی محل زندگیبا اندك بارندگ. ننديرسقف آن بنشيندارند كه ز

 شدن ھوا و با سرد. لولنديل مِ وگین اليگناه دربي بین انسانھايشود وايمبدل م
فرزندان  شانرا  ستند خود ويخبندان طاقت فرسا ھرگز قادر ني زش برف وير

 چه یطي شان درھمچو شراۀمه گرسنين  گرسنه ویا با شكم ھانھيگرم بسازند، ا
ن به يب آنھا ازيرن خواھند گرفت، نصِد ُمیتلفن ھا  از راه ھا ویا بھره

ونھا دالر به ي مصرف ملیجاه ست؟ بھتر نبود بيچ” ونيزاسيمدرن“اصطالح 
 اشراف، یگاه ھاي محل تفری اسفالت راھھای وحتیتيرن ستالِد ُمیستم ھايس

ه ي شان تھی برایشد وحداقل سرپناھين مردم مظلوم خورده ميغم ااول 
 یگرسنگ  دست شان از شدت سرما وی شان روید، تا جگرگوشه ھايگرديم

       !نجاستيجان كالم ا   ؟جان ندھند
ن است كه قسمت ي از آن برداشت نگارنده چنیبه تاس  نظر مردم ویفورمولبند

كشند، ي برخ مردم می بنام بازسازاعظم آنچه مقامات به عنوان كار خود
 شان است كه شامل ی وھمدستان بومین منافع تجاوزگران خارجيدرجھت تام

.  استی وتكنوكراسیبخش مزدور بوروكراس  تفنگساالر ویت جھادياشراف
اف از يست كه درسرك پغمان كابل كه به عنوان رشوت به سي نیحال شك

پغمان ھم رفت وآمد خواھد س مردم يكا ساخته شده، سرويطرف ارتش امر
بند ارتش  و  زدیعنيه يمق قضد ُعيروشنفكران ما با  مردم ما ویول. كرد
 ی اغواۀلينگذارند ازآن وس و. ز درمتن آن بدانند وبخوانندياف را نيكا با سيامر

  . مردم ساخته شود
رامون ينه پي را درھر زمی بحثیخواھه نكه بي عادت كرده اند، ھمی    عده ا

به  و” از وقت طالبان كه بھتر است“ند يگوي مً، فورای موجود بكنطيشرا
  ما ویتوگوئ. كننديان ميت كامل شانرا بييب درانتخاب بد ازبدتر رضاينترتيا

سرنوشت محتوم ما ھمان  م ويا آمده بودي طالبان به دنۀطريملت ما مادرزاد درس
اه ين سيرا از ما نجات ما شده ۀن شان فرشتيمتحد ھا ويكائيحال امر! بوده؟
روز را به حمد وثنا وشكر  دعا  شب وه د دست بيولذا با.  نجات داده اندیبخت
     كشند كه دريخ آدم مُره  بین قماش افراد به سادگيم؟ اي ازآنھا بگذرانیگذار

دختران به . رون شدن از خانه را نداشتند وحاالدارنديزنان حق ب” وقت طالبان“
مق فاجعه است كه به ن ُعيا. لين قبياز. . . و روند يمرفتند، حاال يمه مكتب ن



ند، يگويمغزاستخوان م نرا نفوذ استعمار تايم، ايپردازيسم مياليغات امپريتكرارتبل
 تن دادن، قبول یعني. نديگوي میم طلبينرا دراصطالح جامعه شناسانه اش تسليا
 بود كه ملت سميالي امپرین آرزويا. كنديآنچه استعمارم  ت دادن بهيرضائ و

 ی توانرگي افغانستان را چنان سركوب كند كه دیانقالب ر ويآزاده، تسلط ناپذ
سم واستعمار يالين ھدف امپريا. ش نماندي ھا برایگفتن به ناروائ” نه  “یبرا

  .  بسازد وخود ھرچه بخواھد بكندیراض” حداقل ھا“است كه مستعمرات را به 
 ی، نابرابریدربرابر ھرگونه زورگوئ  و.ن كرديس چني    درھند استعمار انگل

ل كرد وبا يزبان مردم تحمه را ب” یگذاره كرو بائ “ۀ وستم، كلمینارسائ و
. گرفتي را میاخواسته  ن كلمه جلو ھرگونه اعتراض ويدن ايت بخشيعموم
ذھن مردم  را درزبان و” یگذاره كرو بائ“  مقاومت واعتراض یجاه چون ب
س ھا را چنان جسور ساخته ين كلمه بود كه انگليبر اه يتك.  ساخته بودندیجار
نوشتند ي لوكس میا درب  ساختمانھاي  ویحي تفریجاھا كه دركنار پاركھا و بود

ھند   مانده ازآن زمان دری باقینرا نسلھاي، ا” ممنوع استیورود سگ وھند“
 ونفرت از دوران یادآوري ینسل موجود آن برا كنند ويقصه م اد دارند ويب
  مردم كشور اشغال شده وۀن درھم شكستن اراديا. ازآن فلم ساخته اند تعماراس

  مستعمره راۀاراد و   استعمارگرشعورین حالتيدرچن. اوج اشغال است
  . آورديم تصرف خود دراشغال و
. دھندي بسط میا ھا ھم دارند نفوذ شانرا تا اراده وشعورعده یكائي    حال امر

واشغال ” یگذاره كرو بائ“معادل ھمان ” بھتر استزمان طالبان كه  از “ۀجمل
م يم به رژيتسل  را تا مرز تن دادن ویتھا توسط استعمار است كه برخيذھن
ن ير شان ھمان بوده وحال ساده تريتقد ب ويا نصي كشانده است كه گویطالب

 استعمار یاقله ن ُيكند وايشان نعمت خداداد جلوه مي ھم برایعي طبیتبارز زندگ
  .   استاستحمار یعني

ن ي اش به چندیتي ھوۀ كه شناسنامیملت! زيد وطندارعزيد پرسينھا باي    از
 چند یليخ را درحكومت مستعجل وتحمين تاريد اي چرا باًرسد، اواليھزارسال م

. خ شناختيان تاري طالبان خالصه كرد وھمان دوره را ھم مبدا وھم پایاروزه 
 آمدند؟ دختران یرون نميان زنان ما به ب ھا وطالبیمگر قبل از حكومت جھاد

نر، معلم ي دكتور، انجۀل كردين ھمه زن تحصيخواندند؟ پس ما ا یما درس نم
رو مدبر،  يس وصاحب منصب، مدياستمدار، پوليب، سيواستاد، شاعر، اد
آواز ـ كه حال   ویقي استادان زن موسیشه وحتيوھنرپ اقتصاددان، ھنرمند

كا ي امرًا واقعايم؟  آياز كجا آورده ا. . .  و  اندـد شدهيچه سفي شان پیبرخ
 ھا وطالبان شان به تب گرفته اند كه به ینش مارا چنان توسط جھاديومتحد

  م؟ ي شده ایمرگ راض



 یكيد كنم، برعكس ي قبل از طالبان را تمجیت ھاي    من سرآن ندارم كه حاكم
 بزرگ یغم كمبودھاريم عليخواھم بگوي میدان آن بوده وھستم؛ ولِنقَماز ُ
حال . م كه ازما گرفته اندين حد اقل ھا را داشتي آنزمان، ما ای ـ اجتماعیاسيس

 سبب شد كه ی باعث شد كه مكاتب مارا آتش بزنند؟ كیم كه كيچرا سوال نكن
ن يك كرد كه روشنفكران ومتفكري تحری حد اقل مارا نابود كنند؟ كیھست

  ی كنند؟ وسرانجام كیرا درخانه ھا زندان ا دستورداد كه زنان میمارابكشند؟  ك
 را یاھين سي بنام طالبان شد كه چنی شومیده اي ازعوامل عمده و موجد پدیكي

َ◌◌َر َخ مايبردفتر تار  را برمردم یاھين روزسي چنیچه حق با چرا و قم بزند؟ وَ
رون يحق ب“ رساندند كه اگرزنان ما یمارا به جائ ل كردند؟ ويما تحمركشو و

  . مي كنیم وشادياندازيرا به آسمان ب دا كردند كاله خوديپ” ازخانهشدن 
ت رساندن يبه حاكم ت ويجاد وتقوينش درايكا ومتحديرامون نقش امري    من پ

 ۀنجا نقطيدر. كنميتكرارش نم طالبان درصفحات قبل به اتكا به اسناد نوشتم و
  . كنمي میادھاني را یگريد

د كه اگرجنبش مقاومت يك لحظه تصور كني یارجمندان برا زان ويشما عز
 ستھا ويالي امپرۀ بدون مداخلیه  تجاوز شورويخواه ما علي مردم آزادیھمگان

روھا ي نیر رھبري آن، زۀ برگردی ـ طالبین جھادي مرتجعیل اجباري تحمیواِس
 یروزيت مردم به پيمورد حما ، وطنپرست وی سالم ملیت ھايشخص و
 یرون شدن از خانه را نمي انقالب بازھم زنان حق بیروزيا بعد از پيد، آيرسيم
 شمند ويل روشنفكرانديا اگر خي شد؟ ويافتند؟ بازھم مكاتب دخترانه بسته مي

 شان صرف یكه تمام زندگ) روابستهي غی گروھھاۀيمربوط به كل(وطن  مبارز
 شده ی وعدالت اجتماعی، دموكراسیدفاع از استقالل، آزاد خدمت به مردم و

 یستھاياليراه ھمان ھدف جان شانرا نثار كردند، بدست امپر در بود و
  از آنھا دریحال اقالعده ا شدند ويده نمين به خون كشيمرتجع رنگارنگ و

 یرھبر بود؟ آنھا درين ميداشتند، بازھم وضع ما چني جامعه قرار میرھبر
 یكائي از در، كفتار امریرون كردن خرس روسيدادند، با بيجامعه اجازه م

داد كه ي اجازه می مردمیبازھم آن رھبر ايازپنجره به كشور شان داخل شود؟ و
رد يتاز وغارت قرار بگ دان تاخت ويسم وارتجاع مياليوبند امپر كشور ما بازد

 یه؟ حال اگر رھبري ھمسایجھت استعمار كشورھا  شود دریا راه عبوري و
روستاھا   انسان درونھايشد كه ملينطور ميم بازھم ھميداشتي میمستقل مردم

اردھا دالر بنام شان ي ملی بسر ببرند، ولی درفقر مزمنیگرسنك  ویكاريازب
گانگان به پول مردم ي لوكس اجانب وعمال شان بشود؟ وبیھايمصرف زندگ

ه ياست خود تھيس   را درخدمت تجارت ویك جاسوسي تخنۀشرفتي پیستمھايس
  .اك بسازنديكشور را كشتزار تر اي كنند؟ و



مدارك مثل روز روشن ثابت  اسناد و  بایحال وقت.  استینآ كه پاسخ منفيقي    
ه يجنبش مقاومت مردم ما عل ن آن با مداخله دريمتحد كا وين امريشده كه ھم

 كارشناسان و اسلحه و پول و به زور راھه كشانده وي، جنبش را به بیشورو
 ھا یمول طالبان وجھادبه ش ستھايترور ستھا وين فندامنتاليجاسوسان ماھر بدتر

ن گروھھا را يعمال شده توسط اِ ایاستھايل وھمه سيجامعه تحمۀ را برگرد
شكر گذار ُ  را برسر ما آوردند، پس چرا ماین روزگاريكته كردند وچنيد

م؟ چرا ھنوز ھم بخود ي باشی ـ ارتجاعی استعمارۀ ظالمانیاستھاين سيل چنيتحم
 مملكت ما، یرانيو  ما وی ھایعامل بدبختك يم كه ينفھمانو م ينفھم م ويياين

 ی مغزھایفرار اجبار  كشور ما ویرھبران مل  ازیترورعده ا عامل شھادت و
 اند كه ینھائي ھا وطالب ھا ھمیل حكومت جھادين ما، عامل تحميمتفكرسرزم

 ابتدا یان دموكراسين مناديزنان مارا ھم ھم. زنديريحال به ما اشك تمساح م
به خانه ھا  قره برده ور ُبيبعد توسط طالبان ز  وھمپالگا نش وارھايتوسط حكمت

 یز، براي حكومت طالبان زن ستین روزھايآخر  ھا دریكائيامر.  كردندیزندان
ل اسامه يآنھم تحو ش شرط داشتند ويك پي حكومت طالبان فقط ی رسمیشناسائ

افش توانست به اھديع ھم ميكا با حضور طالبان مطيبن الدن بود، چه امر
نقض حقوق زنان   طالبان ویستم حكومتيبا س ھا يیكا يامر. ابديدرمنطقه دست 

.  كردند، مخالفت نداشتنديل مي كه بر مردم ما تحمی ھایتم وناروائَوس
كا به افغانستان به صراحت ي امری كمكی برنامه ھاۀ كنندگ ھمآھنیكيتاشويوِك

  )درافغانستان(نجا يان درت زنيا موقعي یاقحطي یما بخاطر خشكسال“: گفته است
  ) ٤٥( ” م، بخاطر اسامه بن الدنينجا آمده ايسپتامبر ا١١ما بخاطر . ميستين

 منافع واھداف خود عمل یدرپ ش است ويھركس بفكرخو!  وطنداری    آر
ن ي مستبدیر پايرا ز منافع كشور خود خ ملت ويتار ھم غلط مپندار و تو  كند،يم
  . مكناستعمارگران عصر حاضر له و

سازند، يم  منافع شانرا بھتر برآوردهطالبانكردند كه يروزگمان ميھا ديكائي امر
سودشان است، ه  بھتر بی خواھیار وھمراه بودند، امروز دموكراسيبا طالبان 

نرو ياز. كندين ميياست شانرا تعيفقط سود است كه س. زنندي میدم از دموكراس
وقت طالبان بھتر  حاال كه از“م ييوبگ م ويرا گول بزن ست كه ما خوديالزم ن
ل كردند، ي كه طالبان را برما تحمیئآنھا. بجا آورد دي، پس شكر خدارا با”است

ن را بر يمرتجع حال ھم كه جنگساالرن و. ن بكننديظلم كردند وحق نداشتند چن
روزكه مكاتب مارا يد.  كنند وحق ندارنديكنند، ظلم ميل ميما بنام دموكرات تحم

اردھا يامروزكه مل. ران كردند گناه كردند، ستم كردنديو وختاندند وبستند، س
مردم مارا  رسانند ويجا مي بی به مصرف ھایبازساز ر نام كمك ويدالر را ز

  . كنند وحق ندارنديكنند، ظلم ميگذارند، جفا ميكماكان محتاج م



ر ھكاران جفاكاِن شان بدين شان مثل روسھا ومتحديمتحد  ھا ویكائي    امر
ران يرا و د آنھا را واداركرد كه آنچنانكه خود كشور مايبا. مردم ما ھستند

 داست كه ماينحال ناگفته پيباا.   اش را بپردازندیكردند دوباره مصارف آباد
را   مردم مای واجتماعی، ملی، اخالقی فرھنگیم توانست ارزشھايھرگز نخواھ

 ی برایرانگرين وي ننگ اداغ. ميكرده اند، جبران كن ن دوجناح نابوديكه ا
م يتوانيمانم.  خواھد ماندینشان باقيست ومتحديالين ھردو جناح امپريش برجبيھم
ن دو ي ما كه بدست اۀد جامعيرھبران شھ ت ھا وي را كه ازفقدان شخصیخالئ

 ۀ از حافظیزان به سادگيسوگ آن عز م وير كن ھا ُپیجناح بوجود آمده، بزود
 كه از یتلخ م وي مستقۀن تجربيمردم با ا. د بشودينبا شود ويمردم ما پاك نم

اگر ھم .  شان باور كنندیتوانند به دوستين شان دارند نميمتحد ن ويمتجاوز
قاتالن   ما وی اجتماعین نابود گران ھستي اش با ای از ما بتواند بر دشمنیكس

 شان یتد به دوسينبا تواند وي ھا صلوات بفرستد، آنھم نمیرانيپدران ما به قول ا
 درنده ید بطور كاذب برمردم بقبوالند كه گرگ وحشينبا و. باورداشته باشد

. دي برگزیتوان به قافله ساالرينكه دزد را ميا اي تواند چوپان شود ويم ست وين
 ساختن مردم در معتاد و مخدر مواد  ازیريھا دربھره گيكائيھم اكنون امر

كردند، ين ميوقت تسلط شان درچ در سھايكنند، كه انگليراميافغانستان ھمان كار
 از و كننديم ديراھم درخود افغانستان تول ھا موادمخدريكائين تفاوت كه امريبا ا

  . برنديم ونھا دالرسوديصدورآنھم به مل

           
   :    قسمت دھم 

              
 

  ش مسخرهين تا نماي  ازتجاوز خون               
 
 ی اقتصادیانتقال بحرانھا منظوره كا بيم كه امريح كرديدرصفحات قبل توض   

رون منتقل كند يزند تاھم بحران را به بيگر مي دیاش دست تجاوز به كشورھا
 ی خودۀي سرمایر باند ھاي ناپذیري سیگران به اشتھايوھم باغارت منابع د

  .  دردسترس شان قرار دھدیشتريپاسخ دھد ومنابع سود آور ب
 یكا درحد بحران بزرگ سالھاي امریم كه بحران اقتصادي    با آمار نشان د اد

 ٤٤ درحد  یر قابل كنترولي بزرگ سقوط غیدرآمد شركت ھا و. م است١٩٣٢
. شتر شودين ھم بيرود كه ازيخطر آن م دھد ويدرسال را نشان م درصد



 ینحوه ست بيبا ی بزرگ است مین شركت ھاي اۀنديكا كه نمايحكومت امر
ره ي وغی وسفته بازی قانونیرون آورد، راھھايان بن بحريه را ازيسرما

 ه ھم كه بكاربرديسم سرماياوليماك. ستي نین بزرگي بدی رفع بحرانیپاسخگو
لذا . دانديه مجاز مي سرمایدن به سود، براي را درجھت رسیله ايوس ھر

 خود قرار ی ارضاۀليگران را وسيدن خون ديشه آشاميه ساالران  مثل ھميسرما
  . ننديگزيله برمين وسينگ را بھتردھند وجيم

خورد كه ھمه ينام افغانستان مظلوم مه  فال بۀن قرعي از زمان ای    درمقطع
ن ھم وجود بن الدن ين سرزميورش به اي ۀبھان. زش را به تاراج برده انديچ

ندگان يروزش با نما شب و  كه خودشان ساخته اند ویھمان بن الدن. درآن است
I S I    و  پاكستانCIA شدي میكا سپري امر.  

 قبل از حمله یعني م ٢٠٠١ازدھم سپتامبر ي پخش شد كه قبل از ی    گزارشات
صله يم بوش فيارك، رژيوي درن World Trade   Center   یبه برجھا

ن يبه اساس ا. آنرا اشغال كند  به افغانستان حمله و٢٠٠١كرده بود كه دراكتوبر 
.  به اشغال افغانستان نداردیمي ارتباط مستقچي سپتامبر ھ١١ ۀگزارشات حادث

م شانرا به اشغال ي ھا تصمیكائي افتاد امری افتاد وچه نمین حادثه اتفاق ميچه ا
كا است كه يافغانستان گرفته بودند، عامل اشغال افغانستان بحران بزرگ امر

 .  آنیتكيوپوليت جي صاحب بودن افغانستان با آن موقعیب م ويح داديقبال توض
 ھا از یكائيامر  داد ویريه پذيروغن توج  سپتامبر آنرا رنگ و١١ یاحادثه 
ه است  يز خود سرماي سپتامبر ن١١ن ينكه حادثه آفريدرا.  گرفتندی اعظمۀآن بھر
 ھا اشاره یمثال درخبر گزار. ر آنرا گرفتندي جلو تكثً منتشر شد كه فورایمدارك

 كه ارائه یليدال د ويتوان ديدثه من حايل را درعقب ايشد كه دست موساد اسرائ
 ٣٠٠٠ درحدود ٢٠٠١ سپتامبر ١١ یعنين بود كه درھمان روز حادثه يشد ايم

ر حاضر بودند، ي  غWorld  Trade Centerھود شاغل در ينفركارمند 
. امده بودي ھم سركارش نیكيھود ي نفر كارمند ٣٠٠٠ ھمان روز از یعني

 یا سازمان جاسوسيداشتن موساد ل بر دست ين مسئله را دليمطبوعات ا
ھود گوشزد شده يدانستند كه قبل از وقوع به كارمندان ين حادثه ميل درياسرائ
 كه درھمان روزھا زمزمه یگري دۀمسئل. خ به سر كار شان نروندين تاريكه در

ه يرا سرما   World  Trade   Center  ین بود كه ساختمانھايشد ايم
 ضربه زدن به اعراب به یل برايدند واسرائ كرده بویداريداران عرب خر

 ینداشته باشد، ول ايقت داشته باشد ينھا حقيحال ا.  متوسل شده استین اقداميچن
  F B I ‚ C I Aكا ي  امریتي امنیروھاينكه نيزروشن است و آن ايك چي

 از ین مدركينكه ھنوز كوچكتريه طفره رفتند، جالب ايق قضي از تحقًمشتركا
 اتھام آنرا به CIAدن حادثه، يشن  فقط بایعنيافتاده بود، ي نیسه بدست كيقض

ادگرا را دشمن خطاب كرده واعالم يبوش ھم برھمان مبنا اسالم بن القاعده زد و



ر اسالم را ي جھان غۀيكل ه اسالم ويت عليسوي جنگ عیعني كرد یبيجنگ سل
 War(س جمھور جنگ ياز آن به بعد  خود را رئ.   بكمك  فرا خواند

President  (  م كه سه ي خواند وھمه شاھدی جنگیانه ينه اش را كابيوكاب
گناه افغانستان وعراق ي مردم بیزي حكومت آن فقط در جنگ وخونرۀيسال بق

 ی جنگین عربده جوئيا.  جھان  گذشته استی ملتھایوچپاول وغارت ھست
ره ي وغزي، رامسفلد، پاول، راینيك چيارانش مثل دي  بوش ویزيوعطش خونر

ر ُقلداز دوست ُ  ھا را به وحشت انداخت وی از اروپائی است كه برخیبه حد
زور اسلحه  ھم اكنون بوش درسطح جھان به انزوا است وفقط با. شان ترساند
سم يالي امپریبرآ نست تا آقائ كند، وي میزيخونر  ویبرانداز  ویاش تكتاز

ه ي سرمای سازی جھانیاتژن استريل كند وايتحم زوره بركل جھان ب كا رايامر
  . است

 ١١ كه قبل از ی خود مان، تجاوز به افغانستان طبق پالنۀم به مسئلي    برگرد
 ۀران شديكشور و  م آغاز شد و٢٠٠١سپتامبر طرح شده بود، درھفتم اكتوبر 

كا ي امریائي دریگاھھاي رنگارنگ از پای موشك ھاۀانير بمباردمان وحشيما ز
 رنگارنگ ی جنگیما ھايند قرار گرفت وھواپبحر ھ ج فارس ويدرخل

 ی پاكستان، ازبكستان وعرشه ھای نظامیدانھايز از مي ن٥٢B  بخصوص 
 یران ما انواع بمب ھايمه وين نيبرسرزم  به پرواز آمده وی نظامی ھایكشت

ه گناه وطن مارا بيھزاران انسان ب. ختندي را فروری با مواد اتمیحت آتشزا و
ھا يھا، جھاديمانده ازھجوم شورويلچك وساختمان با قل وُپتا ُپدند وچند يخون كش

 سالھا آلوده یست رابرايط زيران كردند، محيھا ويكائيطالبان را ھم امر و
درھمان آوان بمباردمان افغانستان، . ا بن الدن را بدست آورنديساختند كه گو

كا پرواز يامر ۀ پاكستان به مناطق مختلف افغانستان به مشوری نظامیماھايھواپ
كردند، منجمله بن الدن يخواستند به پاكستان منتقل ميكردند وھركس را كه ميم
  . را

 كه یست درھمان زمانيك ژورنالي راه افتاد كه به قول یئ زمزمه ھای    بار
  بن الدن بمباردمان یا درجستجويرا گو” تورا بورا“  ھا مناطق یكائيامر
   CIAندگان يبا نما  بوده وی پاكستان بسترمارستانيك بيكردند، بن الدن دريم

تواند به يقت داشته باشد، انسان مين گزارشات حقياگر ا.  داشته استیمذاكرات
 مسخره ی ھای ببرد  كه چه صحنه سازیپاكستان پ كا وينت امريمق طُع

  .  گرفته اندی را پیاانه يوعملكرد وحش
ده اند يمردم آنرا به خون كش  ھا افغانستان را به آتش ویكائي   درھر حال امر

م ساخته بودند ُال ودي ی بیوالئي شانرا كه ھی طالبانۀ خودساختیم پوشاليرژ تا
اھداف شان وارد صحنه  عمال اغراض وِ جھت ایگريژست دبه كنار زنند وبا ِ

  . شوند



 تحت ھر یت وابسته ايحاكمچ ين بار ثابت كرد كه ھي ھزارمین عمل براي    ا
 ی بقائحكمرانان دست نشانده اجانب برجامعه اعمال شود، به  كه بدستینام

ـ  یخلق. ن اصل درافغانستان ظرف دو دھه سه مرتبه تكرار شديا. ندارد
به دست  دند ويت رسي اجانب به كشورما به حاكمی ھا به بازویھا وجھاديپرچم

ه ھمان ز  بي طالبان نیم پوشالينك رژياجانب چون آشغال به زباله دان افتادند، ا
دن به قدرت ي رسی ھوایق وابستگيكه بازھم از طريئسرنوشت مبتال شد؛ آنھا

چ يگر ھياموزند ديگذشت روزگار اگر ن خ وي تارۀن تجربيبه سردارند از
  . اموزانديتواند به آنھا بي نمیآموزگار
 بن الدن را ی خود را سقوط دادند، ولی طالبیم پوشالي ھا رژیكائي امر!ی   آر

  پاكستان با I S Iك يوند نزديرغم پيرد كه علي پذی نمیميچ عقل سلي ھ.نگرفتند
 بن الدن، بازھم یريدرصورت موافقت پاكستان به دستگ بن الدن وطالبان و

ن معما است، چون يا. ر كننديومالعمر را دستگ  ھا موفق نشدند اویكائيامر
 پنھان از یگاھه چ پنايچ جا و ھيز، ھيچ چيو بن الدن ھ دانند كه مالعمريھمه م
I S Iھمه امكانات شانرا .  پاكستان نداشتندISI  درساختن  ه كرده بود وي تھ
 ھا ھمراه، ھمسو یپاكستان.  دخالت داشتند ISI ن ي شان ماموریگاھاه تمام پنا

كا به بن الدن ي امریژه كمكھايوه ، بی جھانی رساندن كمك ھاۀلين وسيبھتر و
 بن الدن ین پرسونل برايه و تامين منبع تغذيھتر پاكستان بینيمدارس د. بودند

ه يگر سرمايكه بن الدن دراختالف  با جناح دي زمانیحت. وطالبان بوده وھست
 پاكستان یعت العلماي وجم  ISI  بازھم با   قرار گرفت،ی شھزادگان سعودیعني

آنھا از . ك داشتي ارتباط نزد  برخوردار بود،یكه دردولت از نقش قابل توجھ
رفت يتوان پذيچگونه م. ش اطالع كامل داشتنديھاه گايپا مه اسرار بن الدن وھ

قبول . ر كننديتوانستند بن الدن را دستگيخواستند، بازھم نمي ھا میكائيكه اگرامر
كسو ي ھا از ی كه از مناسبات بن الدن وپاكستانی كسانی برایزين چين چنيا

چ وجه مقدور يھه  دارند بگر اطالعي دیكا وپاكستان از سويومناسبات امر
  . دانندي می وحشتناكیاش مسخره يست وآنرا نماين

ل ضعف ي را دلیكياثرات معجزه گر جنگ چر  بودن وی ھا كوھستانی    برخ
 ین تئوريا. شمارندي بن الدن وھمپالگانش درافغانستان برمیرمز بقا كا ويامر
 كه یكي چریگ ھا تواند داشته باشد چون جنی نمیچ مصداق درستين جا ھيدر

 یھا گاهيپا  مستقل با پشتوانه  وی انقالبیكند، جنگ ھايچاره ميدشمن را ب
دست ه را ب كي چری اصلیھا گاهيدرآن جنگ ھا دشمن پا.  استی توده ایمخف

 ی رھبران آن جنگ ھایكند، درپھلويسازد وامكانات آنرا ھم كمك نميخود نم
ره يل وغيل وجرنياز كرنمتخصص دشمن، اعم  س ماھر وي، جواسیانقالب

 ۀ از پشتوانیكي چریآن جنگ ھا. سازدياست نمي شان سیبرا ست وينشسته ن
 در یك توده ايبه قول معروف چر  مردم برخورداراست ویوني ملیتوده ا



ش ي برایاه يقر ھرخانه و  شناور است ویكران توده ھا چون ماھي بیايدر
  . . . گاه وھرھموطنش مرجع اطالعات است ويپا

ستند كه ي ھا نه تنھا برخوردار نیژگين ويچكدام ازيمالعمر ازھ     بن الدن و
سم خون ھزاران انسان يالي اند كه به اشاره وامكانات امپریمان مزدوريدژخ
 ی اند كه فقط تاالزم باشد باقی وابسته اۀخته اند، عناصر فرسوديگناه را ريب
.  ده استيز مرگ شان فرا نرسدا است رويز ھمچنان كه پيمانند وھم اكنون نيم

 ھا یكائيورنه امر. رنديگي ھا ھنوز از آنھا به عنوان مترسك بھره میكائيامر
، امكانات یفرزندانش را كه صد برابر بن الدن وطالبان توانمند ن ويصدام حس

 پنھان شان یھاه گاي چند ماه توانستند از پای داشتند، طینفوذ اجتماع  ویدولت
رون يپدررا چون موش از سوراخ ب  كنند ویان را قصاببدرآورند، فرزند

نبه شه درافغانستان را كه ھمه سوراخ ُسي ریب  وطن وی بن الدن بیبكشند؛ ول
.      ب استيبترازعجيب وعجين عجيا !  ! ؟  رند؟يش را بلد بودند، نتوانستند بگيھا

سلطه  ویستي ملتاریاست ھايق سي تطبی ھا برایكائينست كه امريت ايواقع
روزتا روز آنرا بزرگتر  و. ضرورت دارند”  بن الدنیواليھ“ شان به ۀگران
گانه قدرت يرا  اندازند وخوديگرفتن نام  آن جھانرا به وحشت ب سازند تا بايم

به جھان بفھمانند كه مجبور  و.  كنندیوال معرفين ھي با ایا روئيتوانمند در رو
آنچنا نكه . كنديست مي را نیھست”الدنبن “ كا بخواھد بكند، واالياست ھرچه امر

 مردم اروپا را معتقد كرده بودند، ین كردند، حتيچن” یخطر شورو“ در مورد
 ھا دھھا ین ترس بود كه اروپائياز ھم. بدتر است” دزيا“ از ” خطر سرخ“كه 

دادند  كه يه ميش جزياردھا دالر برايبه مل كا را كردند وي امریسال دنباله رو
جاد يگر جھان با ايھكذا به نقاط د. ت كندياز آنھا حما”  سرخ خطر“بردربرا

 مردم آن یبرھست اردھا دالر اسلحه فروخت ويكا مليامر” خطر سرخ“واھمه از 
  . رد زددست ُب

 مردم افغانستان مرفوع شده، ی به بازوی خطرشورویعنين خطر ي    حال كه ا
گران را ي وتسلط بردبا گرم كردن خطر بن الدن است كه بازار فروش اسلحه

 ی نظامیھا گاهيكا را با ساختن پاي حضورامر،توان گرم نگھداشتيز مين
 ی مختلف نظامیاردھا دالر از عرصه ھايمل ه كرد ويدراكثر نقاط جھان توج

ك وقفه ي  اگر بن الدن نباشد بازیخت؛ وليكا ري امرۀيب سرماي به جیواقتصاد
پس . جاد كندي ایگريكا خطرديامرد، تا يآيوجود مه درغارت وتصرف جھان ب

م كه با يھمه شاھد.  ببردیشتريكا سود بيد بازاربن الدن گرم باشد تا امريفعال با
 یگاه نظاميدھھا پا.  ھا افتادیكائياشغال افغانستان شاھرگ منطقه بدست امر

، كنترل ی به منابع نفتی، دسترسی، تصرف بازار اقتصادی مركزیايدرآس
ازات اشغال افغانستان ينھا ھمه امتيا. . . ران ويه، ايل روس مثیفان احتماليحر



 تواند آنرا بفھمد وي را بداند میاسيل سي مسای كه الفبایكس. كا استي امریبرا
  . تواند آنرا بداندي را داشته باشد  میرت اجتماعي كه حد اقل بصیكس

                                                       
        

  
           ازدھميقسمت                

  
  ك ي ـ دپلماتیاسي سیرنگ ھاين ونُ بۀجلس           

  
 یاديك زي ـ دپلماتیاسي سیرنگ ھايه اشغال افغانستان ني توجیكا براي   امر

  وین الملليت بي سپتامبر توانست حما١١ ۀبا استفاده ازحادث. بكار گرفته است
ده يدر تداوم آن كوش.  كندید تجاوزش كمائيرتائد سازمان ملل متحد را ديتائ

ن ين گام دري اول.بزند” یقانون“ روغن كند رنگ وياست ھرآنچه درافغانستان م
ن يد اين وگرفتن تائي بنام حكومت مجاھدیان جھاديدن فراريراستا از سوراخ كش

توانست ي درافغانستان نمیك آدرس پستي ی كه حتیبه اصطالح حكومت ـ حكومت
 جنگ ۀاده اش درجبھي پیروھاي استفاده از آن به عنوان نًه باشد ـ وعالوتاداشت

 یريكا جلوگي امرۀادي پیرويرنگ  ازتلفات نين نيبا ا. كوتاه مدت با طالبان است
 ھا وطالبان بنام سرباز  ی را كه در گرو جھادیآگاھ  مظلوم نایشد وافغانھا

چ يش نرفتند، شما درھي كه پی كردند، چه سركردگان جھادیر بودند، قربانياس
” ررھب“ھفت .  كشته شده باشدی از سركردگان جھادیكيد كه ياد نداري بیجنگ
 ید در اختالفات درون خودي شان ھم باۀاز قوماندانان زبد مانند وير ميتا اخ

 متحمل شدند كه فقط بخاطر آب یاچاره يتلفات عمده را مردم ب. كشته شده باشند
 ھا جلو یكائيك امرين  تاكتيبا ا.  كرده اندیدورونان خود درجبھات مز

سر  ث چماق برياز آنھا به ح زدردست خود گرفتند وي را نیسركردگان جھاد
 خود ندھد وه  جرئت اعتراض به عملكرد شانرا بیمردم استفاده كردند كه كس

ھا ياه حكومت جھادياال باز ھمان روزگار بر سرش خواھد آمد كه در دوران س
  .آمده بود

نك بعد از سه سال ھنوز ياست مزورانه چنان كارگرافتاده است كه اين سي    ا
به حضور اشغالگران )  ھایجھاد(والھا ياز آن ھ مردم از آن درھراس اند و

 ی ھا اشغال افغانستان را به اصطالح قانونیوبرخ. دھنديت ميبھتر رضائ
  ! دانند؟يم

غات يوصدا وتبل ش سري ھمه برانياست كه ا”  بنۀجلس“ل يگر تشكي دۀلئ    مس
 افغانستان ۀدي بال كشیار درمان جامعه يش را اكسيصله ھايف راه انداخته اند و

 اش را كاله یكائيد حاكم امريكا كوشيصدا امر  پرسر وۀن جلسيدر. خواننديم



 كردند ی سرھم بندیشين امر نماي تحقق ایبرا.  بپوشاندین افغانَچپ َو
 ساخته وپرداخته بودند، با ی ھمچو ھدفھائیقبال برا را كه یني معیوگروھھا

 از مردم افغانستان سرنوشت یندگيا به نماي دورھم نشاندند كه گویبيب عجيترك
  !  ؟ كشور را رقم بزنند؟

  : ن عبارت بودند از ُبۀ شركت كننده درجلسیگروھھا
  .رتياست ستار سيان روم منسوب به سلطنت تحت ريـ جر
  . یونس قانونياست يبه ر” یحكومت ربان“ح  از به اصطالیئتيـ ھ

 یالنيم گيب درھم برھمش از پاچاخان جدران تا تنظيان پشاور با تركيـ جر
  . س دافغانستان بانك شدي رئً كه بعدایلحق احدا انواریوآقا
است يره ن منظور به اشتراك چند آدم جاه طلب بيان قبرس كه به ھميـ جر
  . ار ساخته شده بودين حكمتيد گلبدوفادار وداما ارير يون جريھما

س جمھور يارشد رئ ل زاد مشاوري خلین گروھھا به انتخاب زلمي ایا    ھمه 
 كشور در ارتباط ی روشنفكری از گروھھایكي. كا به بن آورده شده بودنديامر

 اش را به یداران خارج كشورا از ھویئتي ملل متحد خوشباورانه ھۀنديبا نما
  ازچاریكيھا ازآنھا خواستند كه پشت سريئكاي امرید، ولمحل كنفرانس فرستا
 بن ۀجلس. رفته وجلسه راترك كردنديشان ھم نپذيا. ننديگروه فوق  بنش

  .ك گروه مستقل راتحمل نكردي حضوریحت!) ؟یآغازدموكراس(
  یاسيك ـ سي دپلماتی ھا یندگيت نمايان جلسه ھئيدرجر: ان جلسه ي    واما جر

 داشتند، ی مداخله گرانه ایت ھايفعال. . . ران و يه، ايروس  كا، پاكستان،يامر
ك خواستار سھم يھر. كننديم به عنوان فاتح جدل ميم غناي بر سر تقسیتوگوئ

مقامات قدرت در   ھا وی مزدور مورد اعتمادش دركرسۀنديشتر وگماشتن نمايب
ر ي را ازچھار گروه متذكره زیك گروھيھر. شديافغانستان شكست خورده  م

  . گرفتنديت خود ميپوشش وحما
  ھا ویدستورات پاكستان و ر كاريتب زَر جلسه ُمۀيگروه پشاور، درحاش

  . گرفتيقرار م ھا يكائيامر
 ی ھایك جھت از رھنمائي  از ،ران بوديكا ـ ايپالن امرۀ گروه قبرس كه زاد

  . ندكردي شان مۀي تغذیراني ایگر دپلوماتھاي دیازسو گرفت ويل زاد بھره ميخل
 ھا مجبور یكائياعمال نظر امربه ِ جنباند وي ھا می با اروپائیگروه سلطنت سر

  . بود
 شان دوباره در راس امور یكا از فرار گاھھايئتش ھم كه درپناه امري وھیقانون

 یا قدرت طلبانه یل شخصي ومی روسیرغم وابستگيقرار داده شده بودند، عل
ل زاد ير خليت از دساتيدرنھا رضا داده وكرد، تن به ي تبارز میشان كه گاه گاھ

  وزارت داخله وی ھای خود چوكی وعبداله فقط برایكردند،  قانونيت ميحما
  . ده گرفتندي را نادیربان وزارت خاجه را بدست آوردند و



.  نداشت مردم افغانستان بودندینقش  وی واقعۀنديچ نمايان ھين مي كه دری    كس
س دولت يانتخاب رئ. ن مردم بوديشد منافع ايه نم كه ھرگز درنظر گرفتیزيوچ

ز بود كه بر سرنوشت كشور ين زمان درد انگي خنده آور ودرعیامؤقت صحنه 
كردند كه ي ھا تصور میابتدا برخ. شديل مي سركوب شده تحمیاشغال شده وملت

 بعد قرار شد یند، ولي بن صدراعظم را برگزۀس جمھور بماند، وجلسي رئیربان
 حساس ۀنجا بود كه انگشت بر نقطيا. ن شودييس دولت مؤقت تعيئكه فقط ر
ان ي اش بیرا به بركنار او درتلفن مخالفت خود.  گذاشته شدین ربانيبرھان الد

ش به ين نماي از كارگردانان ایكي  ملل متحد وۀندي نمایميداشت، لخضر ابراھ
 یسود كنند، یدند اورا راضي آلمان ھرچه كوشۀر خارجيشر وزيھمراه ف
 اخطار داد كه یبه تلفن به ربان ن شده ويل زاد خشمگي خلینكه آقايا د تاينبخش
 از شاھدان درمحل از زبان یبعض.  از به اصطالح مقامش استعفا بدھدًفورا
ا دستور ي یدھيھم اكنون استعفا م“ گفته است یند كه اوبه ربانيگويل زاد ميخل

 یه است، وليشتر شبي بی به شوخیان جمله يچن” . بردارندیبدھم تورا كف پائ
رلب  ي زیغرھاغُرُ  با لند لند ویربان. كندينجا باز گو ميكا را دريعمق تسلط امر

از مقام به اصطالح  ل زاد سر اطاعت گذاشت ويك مزدور به دستور خلي
  .  اش استعفا دادیاست جمھورير

 یصحنه آرائك ي یل زاد طي خلین بود كه آقايش اين نمايگر ايز جالب دي    چ
ق ي را كه درارزگان بود از طرینام حامد كرزه ك ھمكارسابق خود بي ازیاميپ

  B B C مثل ی گروھیق رسانه ھايتلفن به سمع مجلس رساند وآنرا از طر
ك ي را در سطح یمردم افغانستان ھرگز حامد كرز. ز پخش كرديره نيوغ

 ھم كه درسطح یگاه گاھ. شناختنديت ھم نميك والي دری حتیت رھبريشخص
 یكي كه سناتور بود وینام پدرش عبداالحد كرزه شد بي مطرح مینيمحافل مع

او . ديگردي میان ظاھر شاه پادشاه سابق افغانستان، معرفي گوی بلیاز بل
ن شده بود، كه با شكست يين دوم وزارت خارجه تعين معيدرحكومت مجاھد

 ی وھمكاری با طالبان ھمراھدرآنجا ن از طالبان به پاكستان فرار كرد ويمجاھد
 ی نفتی ھایل زاد به كمپنيق خليد از طري شای به شكل مرموزًبعدا. داشت

ل زاد با تحرك يدن بوش، خليبا به قدرت رس. كرديبا آنھا كار م وابسته شد و
ت ين امنيخواست ابتكار تاميكرد، چون ميل افغانستان برخورد مي به مسایشتريب

ق افغانستان يت كاالاز طريراه ترانز نفت وگاز ون يپ ليدن پاي كشیرا برا
  . رديبدست بگ
 ـ ی نفتیچھره ھا  ازیكيل زاد كه ي خلیخواھم وارد معرف ینجا نمي    من در

 كا به افغانستان ويك عامل موثر مداخالت امري ك درحكومت بوش ويدپلمات
 دو نفررا كا به افغانستانيورش امريل زاد قبل از يمنطقه است  بشوم، واما خل

ش به افغانستان ياستھايش برد سي جھت پ CIAكا به كمك ي دالر وامكانات امر با



ر وكشته يقوماندان عبدالحق بود كه توسط طالبان دستگ ن دونفري ازیكي. فرستاد
راث يت ننگرھار را به ميت والينه وحاكمي دركابیستشد  وحال بردرانش ُپ

اده ي به ارزگان پیكائيكوپتر امري ھل بود كه توسطینفر دوم حامد كرز. دارند
 از حضورش درمحل یھنوز چند. كا باز كندي امری به طرفداریشد، تاجبھه ا

ت كه يق تلفن ستالي از طریكرز. دندينگذشته بود كه طالبان به سروقتش رس
 شد، یكا خواستار كمك فوريكا دردسترسش قرار داده بود، ازارتش امريامر
با  كا به سرعت به ارزگان شتافتند وي امری ھابمب افكن كوپتر ھا ويھل

 را نجات دادند یسانت، كرزي  دی كوماندوئۀيك عمليبمباردمان طالبان با
ق پخش اغراق يبعد ھم از طر. اده كردنديش درارزگان پي محافظ برایرويون
  .  فتوحاتش اورا مطرح كردندیز خبرھايآم

 یويكا از راديغانستان توسط امركماه قبل از اشغال كامل افي    نگارنده حدود 
B B C په ارزگان یو نامتو رھبر حامدكرزيدپشتنو “ : دم كه ي شنی خبری ط 

ھا يكائيامر:  كه دركنارم نشسته بود گفتمین خبر به دوستيدن ايبا شن” . . .یك
 پشتونھا یك رھبر ناميت گمنام را يكفايك آدم بيكنند، ي میباز پھلوان پنبه ساز

 ی مثل كرزینبار آدمك ھايست وايم كاسه اين كاسه نير ايد، حتما زكنني میمعرف
 ۀ درجلسیآن دوست بعد از مطرح شدن كرز. شونديده ميگر صحنه برگزيباز

  . اد كردين مطلب را يبن، ھم
 كه ی مقدماتیري گیدادند، در راي بن مۀن درجلسي كه ناظری    قرارگزارشات

 ی بن صورت گرفت، كرزۀن درجلسس دولت موقت افغانستاي گماشتن رئیبرا
رفته وبه ھمه شركت كندگان قبوالند يل زاد آنرا نپذي خلیول.  برده بودیدو را

. دي رسی ومقامینند وبعد به ھركس پستيس دولت مؤقت برگزي را رئیكه كرز
از   وی دموكراسۀغاز پروس ا آي بن  كه گوۀ جلسی پرسروصداین بود كمديچن

 درافغانستان است، كه توسط آن اشغال یموكراس دۀ پروژ ھایكائینظر امر
  .  گرفتین الملليد بي وتائیافغانستان رنگ به اصطالح قانون

                  
                      

 
 
  
 :           قسمت دوازدھم 
  

  ب وعملكرد حكومت مؤقت يترك                 
  



توان به يم  ،یس آن كرزدررا ب حكومت موقت وي به تركی  با نظر انداز  
ن اصل يو بر ا.   بردی پیسم وعقبگرائيسم با فئوداليالي امپری وھمدستیتبان

ارتجاع جاده   ارتجاع ویسم حامياليبدون چون وچرا صحه گذاشت كه امپر
اگر . سم دركشورما افغانستان استياليساطورامپر ايسم وياليصاف كن امپر

ندگان ي نما،ب حكومتيم درتركين صحبت كیم به زبان جامعه شناسيبخواھ
 ین مناسبات اجتماعي تاجران دالل ومدافعان عقب مانده تریعنيسم ياليامپر
  .  شده اندیته سرھم بنديفئودال

وان ساالرشده يك دي  برخاسته وینداري زمیگاه اجتماعي خود از پای    كرز
 قرارگرفتن ازيكا امتين منافع امريتام  وی نفتی ھایكمپن وند باي او درپ.است

درراس  پن وكاله را بدست آورد وَچ كرده وخلعت َیدرراس حكومت را كمائ
 ھا یندگان سلطنت با جھادي از نمای قرار گرفت كه در آن عده ایحكومت
  . آورده شده اند  گردی جھانۀين سرمايومدافع

 وزارت یما برايكا مستقي اروپا وامرینه از كشورھاي كابی از وزرایا    عده 
ت ي اشرافی اجتماعیه ھاين وزرا خود پايت اياكثر. ن آورده شده اندكرد
وند زدن يت دردامان غرب متخصص پي دارند كه با تربیله ايا قبي یفئودال
ن دو ين منافع ايدرجھت تام  ھستند وی بومیت فئودالياشراف  وی جھانۀيسرما

گانگان يشتر بين ھا كه خواستار جلب اعتماد بي ازیبرخ. زنديريروعرق مين
 عقبگرا ی به رقابت با جناح ھای قومیكه ھابجاد شيمسلط بر كشور ھستند، با ا

، رشوت یش و قوم بازي مردم، خوی ھاین راستا از عقبماندگيدر برخاسته و
ستند و ي خود غافل نیاد فرداينكه از يضمن ا. كننديز استفاده ميره ني وغیدھ
  . كنندير مز ُپي پس انداز شان را نیبوج

ه  بیعت اسالمي جمیادگراي بنیم ھاي از تنظً كه عمدتای  وزرا وحكام جھاد  
 یرھبره  بیاف، وحدت اسالمي سیرھبره  بی، اتحاد اسالمی ربانیرھبر
 ـ یبه عالوه جنبش مل. .  ویخ محسني شیرھبره  بی، حركت اسالمیليخل

افتاده قدرت به جان مردم  ل مقام وَقب دوستم ھستند سالھاست كه ازِ یاسالم
، غارت، تفرقه یرانيو  شان در قتل ویتوانمند. ده اندي مردم را قاپیوھمه ھست

 بارھا به آزمون گذاشته شده وحد. . .  وی، مفاسد اجتماعی، عقبگرائیانداز
 خود  ی ھایژگين ويزتا آنجا كه مقدور بود ازين حكومت نيدر. واندازه ندارد

  .ل كرده انديش را تكميوشتن خير خويزور وتزو و بھره گرفته واززر
 ی دارند، گاھیھمسان” برادران“ن ي صفات با ایز كه دربرخي ھا نیكائي    امر

 ـ یكائين عمل مشترك امري اۀنمون. دست دردست ھمراه شان عمل كرده اند
دوستم آنچنانكه . ميدي با قتل عام طالبان دیليدشت ل  وی جنگۀدوستم را درقلع

خالد بن “  ھا اورا به مقامیشود، جھاد” ستيكمون“ ھا  یتوانسته بود با پرچم



 ۀ  فيوظ گريد ك باري شد و” دموكرات“زيھا نيكائينك با امريارتقا دھند، ا” ديول
  . ھا مشتركا انجام داد یكائيرا با امر” یگلم جم“

 كه یبين تركي است از چنین حكومت مؤقت كه آش درھم جوشي    حال با ا
م كه اتفاق افتاد ي وھمه شاھد توان داشت؟ي میكيذكرش رفت چه انتظاركار ن

 ۀ به بھانی اشغالگر خارجیروھايشتر نيم ھرچه بي تحكیعنيافتاد، يد ميآنچه با
ل كردن يم ف ويل حي ازقبی ھایژگيو و. تين امني دولت موقت درتامیتيكفايب

 ی، فساد، رشوه خواریر ضروريرمشروع وغي غیپول كشور به راھھا
 شان در یق مصاحبه ھاي كه وطنداران ما از طری فقر، تاحد، گسترشیعدالتيب

 ما یم، اوالدھاي ھستی ما به مرگ بھتر راضین زندگياز“: نديگويو ھا ميراد
رند، يمي میم، ازگرسنگيتوان گرم كردنش را ندار زند، مايخ مي ما یش رويرا پ
ا  می مرگ براین زندگياز. . . م ويتوانيه كرده نميشان تھينان برا ما

  )٤٦.(“بھتراست
 حكومت، قوماندانھا ی از اعضاۀ رقتبارمردم عدی ھا ین زندگي ھمی    درپھلو

 یلدنگ ھايب  لوكس ویحساب موتر ھا ونرشده اند ويليوابستگان شان م و
 كه مثل یدرتمام دوران حكومت موقت كرز. لوكس شان از اندازه گذشته است

 ی شوراۀري در داین فرمانھا حتيكرد، ايصدور فرمانھا حكم صادر م  بایتره ك
 ی كرزی نشرات اروپائیل بود كه برخين دليشد، بھمي واجرا نمیران عمليوز

وزرا وحكام حكومت موقت . خواندندي پادشاه ارگ كابل میاحتيرا پادشاه كابل 
راربابان ي واجراآت دساتی، شخصین منافع گروھيھم وغم شان متوجه تام

بعد از “ اش گفت ین انتخابي دركمپای كه كرزستي جھت نیب.  شان بودیخارج
ش دراتاق استخبارات يسازم كه وزراي میانتخابات اگر برنده شوم حكومت

 است كه یت تلخيانگر واقعين ادعا خود بيا. ”گانه نشسته نباشندي بیكشورھا
كند وگناه يغ انتخابات به آن اعتراف مي تبلی بعد از سه سال، آنھم فقط برایكرز

نحال او يبا ا.  اندازدیم” ی ائتالفۀنيكاب“ن ي نكرده را به گردن چنیھاتمام كار
گانه ي بی استخبارات كشور ھایش در اتاق ھايد كه كدام وزرايتواند بگوينم

ل را به ين مسايتواند اي نمیگانه كدام اند؟  كرزي بینشسته بودند؟ وآن كشور ھا
 اتاق استخبارات د، چون آن وزرا ھم خواھند گفت اگر ما ازيمردم بگو
 به آن ی كه كرزیكشور. ميريگيم دستور مي كه به آن وابسته ھستیكشورھا

ش دستور وحكم صادر ي برای كرزیوابسته است استخباراتش در درون اتاق آقا
ن كه  ساخت ُبیت حكومت موقت ائتالفيت وخصوصين است واقعيوا .كنديم

ل كرده يآنرا بر كشور ما تحم مردم افغانستان، ۀرغم ارادينش، عليكا ومتحديامر
  . اند

         
  



        
  
  
  
  
  
 :زدھميقسمت س               

                 
  ی وحكومت ا نتقالی ا ظطراریه اه جرگي لو             

     
 بود كه از ی اظطرارۀه جرگير لوي تدویف حكومت موقت كرزي از وظایكي   

 یاست جمھوريساله را تا انتخابات ر دویس دولت انتقاليق بتوانند رئيآن طر
خ افغانستان ي تاری ھایدي ـ تراژیديز از كميه جرگه نين لوير ايتدو. ننديبرگز
با  كا وي از افراد مطمئن به امریونيسيه جرگه كمين لوير اي تدویبرا. است

 یوجود آمد كه در راس آن شخص به ه بيروس پاكستان و ران،يسازش به ا
 یونھا دالر پول حتيصرف ملون باَ يسين كميا.   قرارگرفتنامه صرف ب ِیتيكفا

. ه جرگه بسازديك نظم داخل لويو زور را با  زرنتوانست افراد دلخواه مقامات َ
 از اوج ابتذال یشيه جرگه، نماي افراد شركت كننده درلوی برگماریانحوه 
ت خواسي، ھركه را میتفنگ ساالر ھر قدرتمدار و. بود” انتخاب“ر ُوتمسخ

 حق داشتند به ملت مظلوم یندگانين نمايچن. كردي می معرفی محلۀندينما
 ادگرا وي بنیم ھايرھبران تنظ. ن كنندييت تعيافغانستان سرنوشت وحاكم

 كه از ی گزافیرغم رشوتھايقوماندانان زورمدار شان عل  ویرانگر جھاديو
ه جرگه يه لو بیبيچ گونه پرنسيكا گرفته بودند ھركه را خواستند بدون ھيامر

شتر بر آن بدون ي كنترول وتسلط بیه جرگه ھم برايرلويتدو روز در. فرستادند
ه جرگه شدند و برتمام ي لوۀميزور وارد خه  مسلح بیامجوز، عده  كارت و

ه جرگه نه توان كنترول يس نام نھاد لويرئ. انه كردندي زورگوۀان آن مداخليجر
 ان ويادگرايدرحضور بن. دادن آنرانه جرئت نظم  انتظام جلسه را داشت و و

ك يه جرگه ھرگونه  تصور دموكراتيب لويب، تركي پرنسیتفنگساالران مسلح ب
مه مستقل كه با استفاده از روابط ي از افراد نیاعده . كرديل ميبودن را ازآن ذا

دند حد يه جرگه شوند، كوشيمھا توانسته بودند وارد لويا نفوذ در تنظي  ویقوم
ره ي تیاھيه جرگه چنان در سي لویك به آن بزنند وليروغن دموكرات اقل رنگ و

مه ين افراد نيگر اي دیازسو. رفتي پذی را نمیگري غرق بود كه رنگ دیا
ون را ھم نداشتند كه يسي مبارزه در اپوزۀ بودند تجربیزيت ناچيمستقل كه دراقل



 شان یلذا صدا. كردندي میريون مخالف درجرگه موضعگيك فراكسيث يبه ح
  .  ناكام را پشت سر گذاشتندۀك تجربي ده ماند ويھمچنان ناشن

ن يتار بود كه با كوچكتر ره وي تی به حدی اظطرارۀه جرگي لوی    فضا
نھا يا“ آوردند  اد بريان فريادگراي از خواستن حق زنان درجامعه، بنیتبارز
نھا حق يا. ه جرگه آورده استيست ھستند كه فالن كس آنھا را به داخل لويكمون

 یگر درافغانستان جاي ھا دیصله كند كه چپيد فيصحبت كردن ندارند، جرگه با
ترس را برجرگه   رعب وی فضایوغوغائ اھوين ھيبا چن و” . . .ندارند و

ان كه يادگراين بنيل بود كه دوتن ازشناخته ترين مسايدرتداوم ھم. حاكم ساختند
شنھاد يپ.  ل استي دست شان دخ وطن وھموطنانیكشتارھا  ھا ویرانيدرھمه و

 ی رایبرا م ويبگذار” ی اسالمیدولت انتقال“د ي را بایكردند كه نام دولت انتقال
پا ه ن مسئله بيد ايھركس مسلمان است درتائ“اد زدند كه ين فري برحاضریريگ
نكه متھم به كفر نشوند، ھمه به پا خاستند ين درجلسه از ترس ايحاضر”  زديبخ
  .ھم افزوده شد“ یاسالم “ ۀ كلمی دولت انتقالدرپسوند نام و

 ۀا به نكت توجه تانری اظطرارۀه جرگي لوی استبدادی روشن شدن فضای برا

  ازی اظطرارۀه جرگيندگان لوي از نمایكيند يگويم. كنمي جلب میجالب

      اد زدند كه ياف برجرگه فريس  وی محسنی وقت.وطنداران اھل ھنود مابود

بعد از . ستاديا پاه  ھندو ھم بۀندين نمايا” ستاده شوديست اھركس مسلمان ا“

        :، گفت یستي تو كه مسلمان نیستاده شديدند كه توچرا ايجرگه از او پرس

جرم مخالفت با ه  دارم مرا بینيبرادر آنھا قبل از آنكه از من بپرسند كه چه د“

ھا در يكائي امر است كهۀ مسخریش ھاي از نماۀن نمونيا” .كشتنديگپ شان م

از . گذارندي مینام آنرا دموكراس و. كننديان افغانستان اجرا ميادگرايزدوبند با بن

 را یكا كرزيان، امريادگراي گزاف به بنی و بادادن رشوه ھایشين نمايدرون چن

 از ی ائتالفۀنيوكاب.  افغانستان ساختی اسالمیدولت انتقال” منتخب“ سيرئ



وجود آمد كه ه ارتجاع ب نداران بزرگ ويندگان زمياسم ونمياليندگان امپرينما

  . بود. . .  و ی، قوم بازی، گروه گرائیك فساد، رشوت خوريپي تۀنمون

رشوت به  مت ويش به عنوان غني كه وزارتخانه ھاین حكومت ائتالفي    ا
كه . ب حكومت موقت را داشتي ھمان تركًبايتقر. ادگرا داده شده بودياحزاب بن

 یبازساز شرفت وي  در راه پی مانعیتش به قول خود كرزيحاكم دوسال یط
عده .  آوردیحساب مه  اش بی ناكامۀ آنرا عامل عمدیكرز افغانستان بوده و

 یادگرائيخاطر تعلق بنه فقط ب.  برخوردار نبودندیش از سواد كافي از وزرایا
 ن منافعيھدف شان تام. ده بودندي شان به پست وزارت رسیتفنگساالر و

 از ًشتر بود كه عمدتايسود ب جمع كردن پول و ه زدن بر قدرت ويتك  ویگروھ
 ین حكومت انتقاليا. آوردنديبدست م. . . ، رشوت، اختالس ویق زورگوئيطر
قتر ي را عمی طبقاتیفاصله ھا شتر وي فقر مردم را ب ز مثل حكومت موقت،ين

دامن  رد ھا وُب ونه برسر خورد ي بود از جنجال درون كابیاونمونه . ساخت
 ین مقاصد كرسي تامی برای، مذھبی، زبانی، محلی قومیزدن به تفرقه ھا

شت ِ، كی محلیشترقوماندانھايت بين حكومت تقوي ایازدستاوردھا. نانينش
  . توان نام برديق اشغال كشور را ميتعم و) اكيتر(شترخشخاش يب

  
     
  

  : وپانزدھم       قسمت چھاردھم
 
   ی قا نون ا ساسۀه جرگي   لو                  

   آن ی                         و قا نون اساس
         افغانستان یست برا يبا یدا است مين جرگه ھمچنان كه از نامش پي    ا

 ی مردمۀيشامل كل( تا درپرتو آن بتواند شھروند افغان ،بسازد” یقانون اساس"
 قانونمدار را یك زندگي) كننديست مين زنام افغانستاه  بيیاي جغرافۀكه درحوز
شود ي میگرين دي قوانۀي مبنا واساس كلی در ھر كشوریقانون اساس.  بگذراند

 كه قانون یلذا قانونگذاران. شوندي آن كشور مطرح میم امورزندگيكه درتنظ
 یاد قانون دان باشند، جامعه ي باًكنند عمدتايب ميسند وتصوينو ی را میاساس

 وارد یني درحد معین المللين بيشناسند، براوضاع جھان وقوانخودراعلمأ ب
بتوانند حقوق تمام شھروندان را در عرصه  وسعت نظر داشته باشند تا. باشند
ن قانون يدر. . .  ویدتي، عقی، مدنی، اقتصادیاسي، سی مختلف حقوقیھا

د قانون يون تسويسيب كمي به تركی شما نگاھیوقت.  رندي در نظر بگیاساس



 گماشته شده ی اشخاصًاد كه درآن عمدتينيب ید مياندازيد افغانستان بي جدیساسا
ومنافع   را باخواسته ھای مداخله گرخارجیروھاياند كه بتوانند منافع ن

 از ید  معجون مركبيون تسويسيكم. وند بزنندي افغانستان پۀان جامعيادگرايبن
 كرده ی سرھم بندیانون اساس را بنام قیادگرائي بنی و ردایش مدنيكلمات با آرا

. ”ارنرنجديد وھم يھم لعل بدست آ“ن بوده كه به قول مردم ياست كه ھدفش ا
درنظر گرفته شود وھم ”  ی جھانۀ جامعیخواسته ھا“ ھم به قول خود شان یعني

 با ی جھانۀي سرمایعني. برجا بماند  پای افغانۀاحكام وسنت ھا وعنعنات جامع
 شان ۀن احكام مطروحي ایه بنگريمق قض به ُعی، وقتچه. سم دمسازشوديفئودال
 جامعه كه یان ازاحكام وسنت ھا يادگراير بنيست جزھمان قرائت وتفسي نیزيچ
 یھدف ازسنت ھا وعنعنات افغان. برداشت مردم ندارد  به فرھنگ ویچ ربطيھ
 و ت ارباب زرياست كه حاكم” یسنت ھا وعنعنات“ ان ھم فقط ھمانيادگرايبن

 ابد ی را ازآن برات خلق هللايتابع و. دھدي می آسمانۀير را پايتزو زور و
ر يسنت ھا وعنعنات مستبدانه وغتداوم ُ ست جز حفظ وي نیزيوآن چ. خواھديم

ر يا به تعبيو” تيرع“نه به  شناسند وي زن می برای كه نه حقی فئودالیانسان
ش يجاه  را بی قانون اساسیبحث رو. "اتباع “ی افغانستان برایقانون اساس

  .ه جرگهير وعملكرد لويم به تدويپردازيم م ويگذاريم
ده ي برگزی ھزار نفر١٥ن ھمان يه جرگه از بي شركت كنندگان درلوًا    عمدت

 كه ذكرش رفت گماشته ی با آن شكل مبتذلی اظطرارۀه جرگيشدند كه در لو
 ی وحكام محل مسلحیادگراي بنیم ھاي ھمان گماشتگان تنظً اكثرایعني. شده بودند

انات وفق ين جري خودرا به ھمی كه به شكلی ھم عناصری محدودیاشان وعده 
س جمھور داده بودند تا او افراد يبه رئ” حق شاھانه“پنجاه نفر را ھم . داده بودند

 د وي دۀن ـ صرفنظر از نحويتمام ناظر. ه جرگه انتصاب كنديدلخواھش را به لو
 مسله ھم كه شده، یش شكلي آرای برایرزكردند كه كيفكر م ـ  برداشت شان

 ت ويقانوندان با صالح ن قانون شناس وين پنجاه نفر را از متخصصيا
 كه ازھمان ۀه جرگيب لويدانستند  كه تركيھمه م. ديبر خواھد گز” روشنفكر“

وجود ه  طالبان بی وحتی جھادیقوماندانھا م ھا وي تنظتۀپانزده ھزارنفر گماش
 ۀندي آیدانند ونه ھم توان وحق فكر كردن براي میون گزار ازقانیزيآمده نه چ
 ین قانون اساسي شان مھم است كه اینه ھم برا جامعه را دارند و مردم و

به آنھا دستور داده شده كه .  خواھد داشتیري مردم چه تاثیزندگ برجامعه و
 از یا چه درجه اي  ویوعده داده شده كه چه مبلغ و  ن،ُنكن وچنان َُكَن بيچن

 كه درجنگ یاوعقبمانده  سوادي موجود بین برايوا.  شان خواھند داديقدرت برا
 یكاف ز است ويكم رانده است، ھمه چل جنگ نان خورده وُحَقباز ِ بزرگ شده و

او . شوديمربوط نم لك وملت به اوگران، سرنوشت ُميسرنوشت د.  استیكاف
 یزين چيرا چن ه اش اوم مربوطيتنظ شد وحزب وياند یفقط به منافع خودش م



 افته است جنگ  ويدرآن تخصص  داند ويآنچه او م. ت كرده استيترب
 ن منفعت خود وي تامیبرا با اخم ابرو دست به كشتار زدن و  است ویرانگريو

گرسكه يخ دنحال ُريبا ا. ن بردن استيا ازبيده گرفتن وي را نادیگروھش ھركس
 رد ويرا ھم درنظر بگ كه منفعت او یت از زور، دمسازشدن با ھر قدرتيتابع

. مردمش است ن، وطن ويز وھمه ارزشھا، منجمله دي ھمه چی رویمعامله گر
 به یمي تنظیا گماشته شده ۀندينما  است وی ازمراكز معامله گریكيه جرگه يلو

  .رديگيقرارم ) یرھبران جھاد(  پشت سراستادانش ی سود آورۀھر معامل
نحال يدانستند، با ايل افغانستان ميطرف مسايشناسان ب را اكثر كاریژگين وي    ا

.  از كار شناسان قانون خواھند آمدی انتصابی اعضاًن بود كه اقاليتصور برا
 كه یكردند كرزين تصورگران گمان ميش نبود چون اي بین تصور باطلي ایول
خواھد معقول فكر وعمل كند يا ميتواند ويم س جمھوراست حق دارد ويا رئيگو
. فھمند یق نمي دست نشانده بودن را دقینان معنيا. ق انتخاب آزاد را داردوح
 ۀي، كلیادگرائيسم وبنيالي امپریات تبانيد، طبق مقتضي آنچنا نكه بایكرز

رون از جرگه ي بی را كه به نحویرانگري وجنگساالران ویرھبران بدنام جھاد
، یربان. اخل كرد دی قانون اساسۀه جرگي به لویمانده بودند بطور انتصاب

 بودند كه ی پنجاه نفر انتصابۀھمه در زمر. . .  ویالنيخ آصف، گي ش،یمجدد
ه جرگه تمام ين افراد درلويبا حضور ا.  آنھارا انتصاب كرده بودیا كرزيگو

ه جرگه بسته بودند به خط يش به لوي ساده اندیا كه عده یدھايام تصورات و
د، يكرديه جرگه را تماشا مير لوين تصوويزي در تلویشما وقت.  آب بدل شدیرو

ژه صف اول آن كه  يوه  برد، بیشد پيوبند ھا م زد  ویب آن به كنه تبانياز ترك
  .  داده بودین چھره ھا را درخود جايه تريكر

 است ی چندش آوری ھایديز از كميه جرگه نيان مباحثات وعملكرد لوي    جر
ن يكند، چون ھودارانش چنيفتتاح مجلسه را شاه سابق ا. رسديكه درحد تھوع م

 رھبر یالنيد احمد گيس موقت جلسه، سي  او رئ.)سلطنت( را طالبندیازيامت
ندار ي زمیت روحاني اشرافۀنديند، كه نمايگزي را بر می محاذ اسالمیم جھاديتنظ

  .  برخوردار استیل از نفوذ سنتين قبايدرب است و
ن ي نامزد ایاده ِشود وعي می سازه جرگه صحنهيس لوي انتخاب رئی    بعد برا

 به نفع خود ی پرطمطراقی ھاین نامزدھا سخنراني از ایشوند، برخيمقام م
ً خورد كه ظاھراي به چشم میب جالبيز تركي نین صحنه آرائي در.كننديم

ب نامزدھا يدرترك. ش نبودي بیشيت شد كه نماي تثبً عمالیك است وليدموكرات
 ی نجات ملۀ جبھیم جھادينداررھبر تنظي زمی سنتی روحانیصبغت اله مجدد

 یادگرايظ منصور بني ھا، حفیس جمھورحكومت جھادين رئياول  ویاسالم
 یرھبره  بیعت اسالمي جمیم جھاديك تنظيدئولوژي ایعضورھبر یاسيس



 كه یر رنجبر پرچميروكرات سلطنت طلب، كبي بیزاله واصفي، عزیربان
  . ك شونديخواھند شري میوبند درھرزد
 را صبغت اله یغاتي تبلین سخنرانياست، كوتاھتري ریب نامزدھاين تركي    در
 یچ وعده اينمود وھه  انتخاب شدنش  نی برایديغ وتاكيچ تبلي كرد وھیمجدد

ه جرگه از يس لوي بازھم او رئیدادند، به جلسه نداد، وليگران ميھم، آنچنانكه د
س جمھور ين رئياول ۀ شش ماھۀ كه دوریصندوق برآمد، صبغت اله مجدد

مق  ُحی اداره ونوعوء وسیتيكفايز گذشتانده است به بين را نيحكومت مجاھد
 ی قانون اساسۀه جرگيس لويھمگان است، با آنھم رئ زبانزد و  شھرت داردیذات
 ھا ی ھا وجھادیكائي كه صورت گرفته امریيچون درتبان. شوديم” انتخاب“
 افتضاح ً كه عمال،ستيوع بحث ن موضیت كاريصله كرده اند، صالحين فيچن
م چند يكه بگذر ه جرگهيب قدم به قدم عملكرد لويازتعق . ميدياست را ھم دين ريا

 یان بحث ھا وقتيدرجر.  كنمیاد دھانيد آنرا ي دارد كه بایادآوري قابل ۀنكت
، یا مركزي باشد ی، فدرالیا پارلماني باشد یاستيا ريبحث سرنوع نظام كه آ

 اضافه یز برجمھوري نیا پسوند اسالميز بروز كرد كه آي نیگريموضوع د
ه ي لوی امضا از اعضا١٥٢ كه یاله ئ ساختند كه ھر مسی فرمول.ا نهي شود

داخل  ابد وي ی را نمیجرگه را نداشته باشد حق طرح كردن  به بحث عموم
ش از ي بی را به امضای بحث پسوند اسالمۀلئ مسیاعده . شودي بحث نمیآجندا
 ۀس جرگه با ھمان چھري رئیمجدد. است جرگه ارائه دادندير به ر نف١٥٢

ن ينكار ملحديا“  :تو كرد وگفتيله را وئن مسيبرخورد مسخره ترش ا مسخره و
ر يب با زيترت نيوبه ا.  ”برندير سوال مي مارا زیگرمسلمانياست، حاال د
 پسوند ی بحث روۀلئه جرگه مسي طرزالعمل لوۀب شدي تصوۀحيپاكردن ال

”  افغانستانی اسالمیجمھور“ا ي م ييبگو”  افغانستانیجمھور“ا ي را كه آیاسالم
 ین اصول شكنيچكس ھم به ايوھ.  درجرگه ندادی ورود به بحث عمومۀاجاز

 ی قربان تبانیگر دموكراسينجا ديا. اش جرئت اعتراض كردن بخود نداد
آنھا .  شونديچ گرفته مي نفر امضا كنندگان آن طرح به ھ١٥٢شود ويوسازش م

 كار شان برسازش وبه اصطالح خودشان گذاره یك طرف مبنايھم چون از 
 یواز سو  ترسند،يحق از عاقبت خود مه  كه دارند بیتيوضع با كردن است و

له را ھمچنان بدون ئ را ندارند، مسیون قانونيسي كار دراپوزۀگر تجربيد
ان ي از جرًوعمالگذارند يا مطرح كردن در رسانه ھا، مسكوت مياعتراض و

  . كننديحاكم اطاعت م
ه جرگه ي لوی متشكله از اعضای كاریونھايسيب كميگر تركي جالب دۀلئ    مس
 نام شان نوشته  وبعد یه جرگه افراد رابه حساب الفباي لویالنشااكه دار. است

 نفر شماره ًن شكل كه مثاليبد. م كرده بوديون ھا تقسيسيحساب شماره به كمه ب
ون وبعد نفردوازدھم باز يسيكم) ١١ (ب تا ين ترتيم ھبه ون اول ويسيك دركمي



 ھا به آن قانع نبودند ی جھادیول. ري اخی دوم وال وستيب ون اول وتايسيدركم
 یطره وانحصار شان باشد تا مبادا ذره اير سيز زيته ھا  نين كميا خواستند یوم

د ي تھدۀليث وسيحه ان بولذا خواستند ھر كدام ش. خدشه به منافع شان وارد شود
. د كنندي وتھدی مخالف را در ھمه جا شناسائیون باشند وچھره ھايسيك كميدر
 ساخته شود ید طوريون ھا بايسيشنھاد كرد كه كمي از آنھا پیندگياف به نمايس

ون حضور داشته يسيك كميدر”  علما“و ” یرھبران معظم جھاد“ك ازيكه ھر
 یاارپالن بود بدون لمحه ي تمام عی مجرز كهيالنشا نا داریسخنگو. باشند

بزرگان ما ھر “ن عبارت كه يگران با ذكر اي از دیا نظر خواھي درنگ و
ن جا يدرھم. اف عمل كردي طبق دستورسًفورا” ر ماستي كه بدھند به خیتيھدا

 تهينھا حق ندارند درراس كميا“: دان آمد وگفت يمه ك زن متھور بيبود كه فقط 
ران كردند، ينھا ملك مارا وي ھستند، ایت كاران جنگينھا جناي ارند،يقراربگ ھا 
ه يات علي جنا ین الملليد درمحاكم بين ھا بايا. . . بخشد، وينھا را ملت ما نميا

  ” . . . حقوق بشرسپرده شوند 
 كه یكف زدن مواجه شد، اما باعكس العمل اول با استقبال و ن گفته دري    ا

ھم ه  شان نشان دادند، جلسه را بۀجنگساالران وابست وی جھادیمھايرھبران تنظ
  . اھو راه انداختنديختند وھير

 یشائيچكس دربرابر فعال ماي وجود نداشت وھیونيسيچ اپوزياز آنجا كه ھ
ه  را ھم بی جرئت طرح اعتراض قانونی شان حتیان خارجيان وحاميادگرايبن

شتراز يب ه جرگه ويرون لو در دی چون بمبین زن به تنھائياد ايداد، فريخود نم
ن يا دل شان را درۀن اندازشد ومردم حداقل خواستيه جرگه طنيرون لويآن در ب

 را كه نھاد یزيچ. شدياد مين  زن به عنوان قھرمان ياافتند وھمه جا ازياد يفر
ن ي  ا، آورندی ھا بدست میبا خود گذر  سالھا وی طی ملیت ھا يھا وشخص

ن حادثه به يااز.   بدست آوردی احساساتۀ چند جملبا ك لحظه ويخانم شجاع در
  : د دقت كرديچند مسله با
ندگان مسلح ين نماي ا،ادگرايتكاران بنينكه دل مردم چقدر از دست جناي    اول ا
 از آنھا دردل دارند یقيردرد است  ومردم چه نفرت عم ُپ،سم دالل شدهيفئودال

  . كنندي می شادیتاسرن سرين چنيه شان ايدن چند جمله عليكه با شن
از دارند ودنبال ي شان نیانگر درد ھاي وبینكه مردم چقدر به سخنگوي    دوم ا
 ۀ كه بتواند بازتاب دھندیدھند كه از كسيدرعمل نشان م گردند، ويآن م

 به دفاع بر یغ ونترس وھمگانيدري شان باشد چه بیدردھا  شان ویخواستھا
  . شتابندين روستاھا ـ مي از دورتری حتت آن ـي به كمك وحماًزند وعماليخيم

از دارند كه ينترس ن  واقعگرا، مبارز وۀندي ونماینكه مردم به سخنگوي    سوم ا
ات ي بدست آوردن حیبرا ان آب شنا كند ويدرصورت لزوم بتواند خالف جر

ان آب برده ي جری مرده فقط ھمسویرا كه چون ماھيآنان. زديجاودان بست



  مرده ھا سرخ وین ماھيدانند، ولوكه اي خود نمیخنگونده وسيشوند نمايم
ا ي مرده به اعماق دریدانند كه ماھيمردم م.  ھم باشندینتيز رخط خال وُپ
 بدست آوردن یدرپ زد ويست یزند، نميكند، خودرا به موج نم شنا تواندينم
كند سرانجام ھم خوراك الشخواران ي آبرا گنده میست كه حتيات جاودان ھم نيح
  . شودي میگريا حرام خور دي و

د آموخته باشد يه جرگه به ھمه بايدر لو اي جوی ماللۀجمل نكه چندي    چھارم ا
د، موثر ومردم ي مفی زمانی ارتجاعیا كاركردن درنھاد ھا وجرگه ھايكه نفوذ 

نفر  كي اگر توسط ی مردم، حتۀاد حق طلبانيپسند است كه از درون آن نھاد فر
 یبه ھمه حال گران ويبه د د ويرون برآيرسا به ب اشد، بلند ودرچند جمله ھم ب و

  م؟ يخواھيست؟ وماچه مين نھاد چيت ايماھ گذرد وينجا چه ميشود كه ا
 ھماھنگ ین جرگه ھا و جلساتيل مطروحه درچنينكه اگر مساي     پنجم ا
ك ي ی بتواند ضمن سازماندھیافته مطرح شود ونھاد منظميوسازمان 

ل، ي از آن مسایغ و بھره برداريكنفر، درتبلي یو كوچك وحتون، وليسياپوز
، یاسيگر سيل  دي مسایزه درافشايك انگيمنظم عمل كند وآنرا به عنوان 

ن يند چنيفرا جه وينصورت نتيدر. ردي در جھت منافع مردم بكار بگیاجتماع
ز ي محروم جامعه نیه ھاينجاست كه طبقه والي چند چندان است،  ایاله ئمس
نند يب یك جمع ميوجود   روزھم درۀل مطروحي خودرا درمسایگوسخن

  . . .  شوند، ويت ھا مشخص ميزموقعي نی اجتماعی ھا یودرصف بند
ت ي حاكم ستمگر، اكثریروھاي نۀ وقفی ما متاسفانه ظلم وستم بۀ    درجامع

ت ي حاكمیاده ي زای وحتی گوی بلیگر را به دنباله رو، بلي دی اجتماعیروھاين
زنند ي را دامن مین كاريز چني اشغالگر نیروھاين سم وياليامپر.  كرده استبدل

 شان محروم یرھنما شرو وي پیاسي سۀ رزمندیروھايتا مردم را از تشكل ن
دانند  يدموكرات م  وی بورژوازۀندي كه خودرا نمایروھاي ھم اكنون نیحت. كنند

 عنعنات ومنافع گروه ازتفكرات، ی شان به دنباله روی ازعملكردھایاريدر بس
 از آن یز وضع بھتري نینينا بي بیروھاين غلتند، وي در م"یش بورژوازيپ" یھا

را مدافع  خود بودن دارند و شروي پی ھم كه ادعایروھاي از نیبخش. ندارند
ه گر ي توجًكردند، ھم اكنون بعضايشرو ومحروم جامعه قلمداد ميمنافع طبقات پ

د يگذارند، آنچه باي سر درآستان آنچه ھست فرو مك قلمي شوند ويع موجود ميوقا
 شنا ی ھم برایمقَ◌َرن قماش َيا ست وين” نانهيواقعب“گر ي شان دیباشد برا

الت ينان ضعف وتمايباكمال تاسف كه ا. نندي بیان آب بخود نميكردن خالف جر
بخش . گران ھم اعمال كننديخواھند بردي شانرا میا ھمه جانبه ۀانحالل طلبان

كنند و برخوب وبد خط بطالن يق مِق نِن  چپ فقط ۀ ھم با زدن اشاریگريد
 یاعده . موثر است شود عمل سازنده ويده نمين  قماش ديكشند، آنچه دريم
از   شده اند ویاسي سیشورو بخش ضديروھا كه درمتن جنگ آزادين نيااز



 شان درھمان ی مبارزاتۀ بدست آورده بودند، تجربی مختلف، تفنگینھادھا
 ۀروز نبردمسلحاني پۀك خاطريا به ي. شودي خالصه میدوشه جنگ وتفنگ ب

نكه يا ايشناسند، يتفكر درمبارزه م وه وين شي تریآنرا اصول شان دلبسته اند و
 ۀ مسلحانۀ دردوران مبارزی انقالبی ازنھادھایا رزمنده یآل ھاه ديالگوھا وا

گر يروش د وه ويھر ش.  اندرسل ساختهُم امبران نايازآنھا پ دند ويشان را برگز
ھر بطالن را  نداشت ُمیچون با آن ھمنوائ و. زنندي را به ھمان محك میمبارزات
دھند كه يھرگز به خود زحمت نم” مار كودكيچپروان ب“ن يا. كوبنديبر آن م

 وه ھا وي ش،طيمتناسب با شرا رند وياوضاع مختلف را به مطالعه بگ ط ويشرا
لذا در الك خود .  كنندیرا سازماندھ  خودیالتيك وتشی مبارزاتیك ھايتاكت
 یكيند كه فقط كنج عزلت ويآي ازآب در میماريان بيه گويپوسند وھجويم

  . كندي شان مین ھمانند ارضايدوھمنش
 یه جرگه مدتيا درلوي جوی كوتاه ماللیم، بعد ازسخنراني    از مطلب دور نشو

نده توسط ين زن نماي كردن ایزندان از حكم اخراج و ھم خورد وه نظم جلسه ب
توان به يگرميشنھادات مشابه آن توسط تفنگساالران ديه جرگه تا پيس لويرئ

اف كه يبعد س.  بردین ستمكاران پي اۀكتاتور منشانه وظالمانينت ديعمق ط
 شان برھمه روشن است بلند شد ی وھابیت او وحزبش وتفكر قرون وسطائيجنا
ا افغانستانرا ي خواند كه گوینيرا مجاھد ن خود تمام خود وھمقطارایشرميوبا ب

 كه كذب شان بر ھمه اظھرمن یاتيچرند ده اند وي رھا نیاز وحشت شورو
 بدرد نخورد ی ایچگونه دموكراسينجا ھيدر. ل جلسه داديالشمس بود، تحو

  ز نظاره گريگر ني دین المللي بینھادھا كا، اروپا، ملل متحد ويندگان امريونما
  .   سپرده بودندین تعھدي چون چن،ودندب” طرفيب“

 ی كه دعوایرغم حضور عده اينست كه علي     آنچه قابل تذكر است ا
ك ي یچ كس حاضر نشد حتيروشنفكربودن دارند، درجلسه، ھ دموكرات بودن و

ن يچن. ديك جلسه بگويردموكراتيا عملكرد غي اف ويكلمه ھم درتقابل با س
اگر ومگر  ان است ويد ھمان جري تائیمعنه ب كه باشد یلي به ھر دلیبرخورد
 یگر معني نشود، دی علنیري موضعگین مواردي درچنیچون وقت. ھم ندارد
مش به  ز َعدَرود وين مي ازبین مجالسي دموكرات درچن-ی ملیروھايحضورن
 ، اما بدون پالن وی ناكام حضور درجلسات ارتجاعۀن تجربين دوميوا. حضور

  . برنامه وھدف است
س جرگه يرئ ن زنان وي بی كوتاھیز بحث ھاي در مورد حقوق زنان ن   

رد فقط آنچه يپذ ی را نمیتمدن  ویچ قانونيبه صراحت گفت كه ھ درگرفت، او
چ ين مورد ھم ھيدر. درمقررات خودما آمده، زن فقط ھمان قدرحق دارد و بس

گر ي دینھادھا كا وحقوق بشر ويامر ندگان اروپا وي نه ازجانب نمایاعتراض
  . ی دموكراسیداخل” ونيسياپوز“ نه ھم ازطرف صورت گرفت و



 را یواصول قانون اساس نكه مواديم خالصه اي     بحث را به درازا نكش
 ريكه بتوانند ھم افراد خودرا ز( ا ھير نظر جھاديل شده زي تشكیته ھايدركم
 ساندند وب ريبه تصو)  كنندی را نشانیل داشته باشند وھم مخالف احتمالوكنتر

 به ی ایسرانجام قانون اساس.  كردندیري آن جلوگی رویاز بحث عموم
  . ب استيفر  ویل گوئَھمش تناقض و ُميد كه سراپايب رسيتصو

 

                 

  : قسمت شانزدھم    

  

                ا نتخا با ت            
   

ن كه يدلنش  است جالب وی   انتخابات، انتخاب كردن و انتخاب شدن امور
وھركس به ” حق به حقدار برسد“تواند به اصطالح مردم ي شان میدرتحقق واقع

 ل وي وكینيا امور معيو  امریرا دراجرا او  بدھد ویخواھد راي كه میھركس
 اش یستگيصالح كه بر اساس شايذ ل منتخب ويصالح خود بسازد، تا آن وكيذ

 دھنده ین منافع رايواند در تامده شده بھتربتيش برد امور محوله برگزي پیبرا 
نش را برآورده يا موكلي  موكل ویآرمانھا آرزوھا و ل عمل كند وِكَوَ◌ُا مي

 برآمده نتوانست انتخاب كننده ازاوسلب ین كاري چنیاھرگاه ازعھده . بسازد
انتخاب . كندي انتخاب میسته تريس جمھور شايارئينده يل، نمايوك و كنديم اعتماد

نجا به ي كه ما دری انتخاباتیرد؛ ولي مختلف صورت بگی ھاتواند درعرصهيم
  .  استی وقسمأ پارلمانیاست جمھوريم كرد انتخابات ري خواھیآن اشارت

 یگرچماقيل دي ازمسایاريھم مثل بس) انتخابات(ن كلمه ي ازی    جوامع غرب
  اندازندیاھو راه مي انتخابات چنان ھۀدربار  ساخته اند، ویفي زدن ھرحریبرا

.  داشته اندی را به مردم ارزانین نعمتينان ھستند كه چني فقط ایكه توگوئ
 مردم است كه ھرگز ۀيكه انتخاب كردن وانتخاب شدن از حقوق اوليدرحال
ن حق يم با اينيبه حال ب. اد كردي ی كسیتوان ازآن به عنوان متاع اعطاشده اينم
 یم به سراغ مراكزيوريم. شودي مردم چگونه برخورد مۀياول ، مسلم ویعيطب

  . داننديم”  وانتخاباتیمھد دموكراس“كه خود را 
 دارند یكا آشنائي امریاسيستم سي كه به سید، كسانيريكا را درنظر بگي    امر

 بوجود آورده اند كه به طورعمده فقط دو حزب یستميدانند كه درآن كشور سيم
چ يگر به ھي احزاب د. را در كنترل خود گرفته اندیاسيازات سيبزرگ تمام امت



ه به رقابت ي قدرت وسرمایوالھاين ھيستند كه در برابر ايصورت قادر ن
  . زنديبرخ

ه داران ي ھا و سرمای به كمپنًعمدتا) حزب بوش(كا يخواه امري    حزب جمھور
گردانندگان  تعلق دارد و) د كنندگان اسلحهيتول(یتارياملي ی ونظامیبزرگ نفت
.  ھستندیه داريم سرماي موسسات عظیمداران حرفه ااستي روئسا وسًآن عمدتا
زند، ياردھا دالر مي موسسات شان سر به ملیآور سود كه معامالت ويازآنجا ئ

زدن   ویاسي سیون دالر در رقابتھايا چند صد مليون دالر يمصرف چند مل
 یليشان امر خي برایادار  وی ـ اقتصادیاسيازات سيف به منظور كسب امتيحر
 كه یادار  وی ـ اقتصادیاسياز سيكسب آن امت چون با.  استیفتاده اش پا ايپ

توانند دھھا وصدھا برابر پول ي  مصرف كرده اند، می بدست آوردنش پولیبرا
 بدست داشتن یان حزب به عالوه يا. مصرف شده را دوباره بدست آورند

برد ي می اعظمۀز استفاديغات خود از مذھب ني، درتبلیارد دالري ملیه ھايسرما
ك را درخدمت گرفته است  ي كاتولًن عمدتايسا نشي كلیو صدھا وھزاران روحان

 ید آسمانيا تائيھر مذھب وگوكا ُميخواه امري حزب جمھوریاستھاي سیكه درپا
زور  و  اربابان زریبه بردگ راغفال كرده ويونھا انسان را با تزويزنند ومليم
 است از صاحبان یبيخواه تركيھورم كه حزب جمينيب یب مين ترتيبه ا. كشنديم

 ه، قدرت ويدن به اھداف شان ازسرماي رسیر كه قادرند برايتزو و و زور زر
  . له استفاده كننديث وسيحه  آن بۀگسترد ع وين به شكل وسيد

 به نفع ٢٠٠٤ یاست جمھورين انتخابات ري را درھمۀن استفادي چنۀ   نمون
ون دالر ي مل٦٠٠ش از يھا بيربنابه قول خبر گزا. ميديجرج بوش پسر د

 ین چھره ھايث تري، خب)زر(كا شده استي امریغات انتخاباتيمصرف تبل
 یموسسات نظام  ھا وی كمپنۀت كردند به عالويبوش حماز جنگ ا خشونت و

 بدھد به ی را Kerryشھا فتوا دادند كه ھركس به ي از كشیتعداد و) زور(
  ). ريزوت(شود ي داده است وگناه كار میطان رايش

 از یگريف ديكا است كه درآن طيگر حزب دموكرات امري    حزب بزرگ د
 یھايكمپن.  گرد آمده اندی بزرگ انحصاریھايكمپن و اردرھايه داران، مليسرما
 یقسما درامورنفت  ویتجارت  وی صنعتی دررشته ھاًن حزب عمدتاي ایحام

 پروتستان ًان حزب عمدتي ایشان حامي دارند وكشیه گذاري سرمایونظام
 یگرير درجناح ديتزو زور و و ز اربابان زرين حزب ني درایعني. ھستند

 ۀي سرمایھايز وابسته به رقابت جناح بندين دو حزب نيرقابت ا. تجمع كرده اند
كا وجھان ي  برامریتاري ـ ملی نفتۀي قرار باشد جناح سرمایوقت.  استیانحصار

د ينجا بايا. ردي دولت قرار بگیرد به رھبيخواه بايحكومت كند، حزب جمھور
 آن دردستور ۀ، اشغال به شكل برھنیرانگريھمه بدانند كه جنگ، تجاوز، و

 یوقت. ديوجود آه  بید بازار مصرف ابزار جنگيبا و. كا استي امرۀيكار سرما



 ۀطرير سيك جھانرا زيدپلومات  ویاسي ـ سی نرمتراقتصادۀويقراربود به ش
 رسد، ويكا ميت به حزب دموكرات امرينوبت حاكم بكشند، یكائي امرۀيسرما

دست ه كا وجھانرا بي امرین حزب فرمانروائيا متمركزشده درۀيصاحبان سرما
 وه ھا ويست به شيباير جنگ سرد كه مي اخیم درسالھايديچناكه د. رنديگيم
د يالبته نبا. ت داشتيك عمل شود، حزب دموكرات حاكمي دپلوماتیرنگ ھاين
ن واقع يوار چي عمل شان دیوه ھايش ن دو حزب وين اي كه بن تصور شوديچن

جاب كند يه ايھروقت منافع سرما.  عبور كندیگري به دیكيشود ينم است و
ا حزب دموكرات ي  نرمتر بكاربرد ویرنگھايز نيخواه نيتواند حزب جمھوريم
ن شده ي چنیش بگذارد، چنانكه گاھيه را به نماي سرمایخ خشن وجنگم ُرين

 یتاري ـ ملی نفتۀيشتر به سرمايخواه بي از نظر تعلق، حزب جمھوریول. است
ه يژه ونفع كل سرمايطور وه ه بين منافع آن بخش سرمايمسئول تام تعلق دارد و

  . به طور عموم است
 یكا كه زندگي از مردم زحمتكش امریا گروھي ویتواند حزبي    حال چگونه م

ن غول يدربرابر ا) ميا آمارنشان داددرصفحات قبل ب(برند ي را بسرمیمشقتبار
ن يچن.  ببرندیرا ستند، رقابت كنند وير بايتزو و زور و  وحشتناك زریھا
ن انتخابات ي ناممكن شده است، چنانكه درھمً مطلقایكائيستم امري درسیزيچ

د شده بود و ي كاندیكر ش دربرابر بوش وي نمای كه برایگريشخص د
Nader ده باشند كه يفھمه  نی حتیاريد بسيشد وشا مطرح نی  نام داشت، حت

شود كه حق يده ميوضوح ده ستم بين سيدر. دا داشتين انتخابات سه كانديا
زند، ي شانرا به صندوق بریتوانند رايفقط مردم م انتخاب از مردم سلب شده و

 مدت چار سال مردم یر كه برايتزو ه، قدرت وي سرماۀدي از دو نمایكياما به 
 اي ا شانس ندارد كه فرد ويتواند ويمه  نیكائيچ امريھ. ن را بچاپدكا وجھايامر

د ي كاندیاراين فرد وحزب مطلوب ي كند چون اانتخابرا  حزب مطلوب خود
ه را يرقابت در برابر سرما د شدن ويم حق كانديا بھتر بگوئيرقابت  شدن و

. ه است سلب شدیكائي از شھروندان امرًن حق مطلقايا. ابدي یمه ندارد و ن
اش چقدر كھنه ” یكالج انتخابات“ جاد يكا با اي امریستم انتخاباتينكه سيم ازيبگذر

 نخبگان ھستند كه یكند وعده اي مردم اعتنا نمیوظالمانه است كه ھرگز برا
  . كنند ونه مردم ي را میانتخاب نھائ
نوال ن ميز وضع به ھمين. . . ا، ژاپن و يتاليا س، فرانسه، آلمان،ي    در انگل

 بزرگ به نوبت درراس یه ھايفقط دو حزب قدرتمند وابسته به سرما و. است
برالھا فقط ي مانند حزب سبزھا، لیداري سرماینينا بياحزاب ب. رنديگيامورقرارم

 احزاب یول.  از قدرت ببرندیتوانند سھمين احزاب بزرگ ميدرائتالف با ا
 یچگونه حق انتخابيمردم ھم ھ  ندارند ویچ شانسي ھی مردمیت ھايوشخص

زجالب ي نین راي دادن ای گاھیحت. دھندي می رایكيبه  روند ويندارند فقط م



دوره است  درآلمان دو. زديريرون مي بیل درمطبوعات غربين مسايا است و
 ۀيا به اصطالح جناح چپ سرماي )  S P D(ال دموكرات يكه حزب سوس

 را كه یازاتيوق وامت ازحقیادين مدت مقدار زي ایط. كنديبزرگ حكومت م
طرح   مبارزه بدست آورده اند، بای متمادی سالھایژه كارگران طيوه ب مردم و

 قرارگرفته اند، از شرح یوضع بد مردم در  پس گرفته است ویئرمھاوفير
ه درقعر بحران يسرما” یشگوفا“ مراكز   ازیكياوضاع آلمان كه به عنوان 

ست؟ ين بحران بر انتخابات چير ايتاثم كه ينيب یم وميگذريزند ميپا م دست و
توانند حزب يمه ال دموكراتھا ناراض ھستند حق ندارند ونيمردم كه از سوس

ا جناح راست ي C D U) ( یحينند، فقط حزب دموكرات مسي را برگزیگريد
 ساخته اند كه درآن حق یستم را طوريس. برابرشان قرار دارد ه دريسرما

ا دموكرات ي CDU  /یك انتخابات محليدر. تانتخاب آزاد مردم سلب شده اس
 به یازيد چه امتيپرس یون از مردم ميزيخبرنگار تلو.  ھا برنده شدندیحيمس

CDU مابا : گفتند كه يد؟  آنھا درجواب مي خودرا به آن داده اید كه رايده اي د
د يرا تائ CDU نكه يم نه ايان كرده اي ب S P Dش را از ي نفرت خوین رايا
  خودرا فقط در تقابل یست خواستم راي نیگريف دي گفت چون الترناتیكي. ميكن

SPD  آنچنانكه در ( داده ام مخالف یرا  نكرده ام فقط انتخاب بدھم، لذا من
 ی را انتخاب نكرده اند، بلكه به جنگساالران رایز مردم كرزيافغانستان ن

 كه با یه داريسرمادرجوامع ” انتخابات آزاد“ تينست ماھيا). مخالف داده اند 
رامون يبعد پ كنند ويزورحق انتخاب را از مردم سلب م پول و رنگ وين له ويح

  . كننديپروپاگند م صدا و  است سرویه داري سرماۀيا عطيآن كه انتخابات گو
م كه افغانستان درطول يداذعان كنيم به انتخابات درافغانستان، باي    حال برگرد

تاحدود سه دھه .  نداشته استیس جمھورينتخابات رئنام اه  بیاده يخش پديتار
كردند و بعد از آن ھم كه به ي در آن حكومت میش شاھان مستبد وخود رايپ

س جمھور اگر به يشت كودتا آمد وانتخاب رئ شد كودتا ُپیاصطالح جمھور
ق ي از طریه داري ماقبل سرماۀك عنعنيداشت، بر اساس يمسالمت امكان م

ه جرگه صورت ينام لوه ، بین سنتيت ومتنفذين حاكمي مقربیاتجمع عده 
ل ي قا دادنیحق را به مردم ین موردين باراست كه درچنين اوليا. گرفتيم
ن انتخابات ھر شھروند افغان حق انتخاب شدن وانتخاب يا دري آیشوند، وليم

 ی با كمی غربیس انتخابات كشورھاي چتل نوینجا ھم كپيا اي. كردن را دارد
  .  شوديش كش مردم مي بنام انتخابات آزاد پی فئودالیبوه وچريپ

خ ين قانون انتخابات به تاريم؛ اياندازي به قانون انتخابات بی    ابتدا نگاه كوتاھ
 یس دولت انتقاليست وھشتم رئي فرمان بی طی شمس١٣٨٣ سال یھفتم جوزا

  .  سپرده شده استی رسمۀدي نشر به جری افغانستان برایاسالم



ط اتنخاب يشرا“ رعنوان ين قانون زيزدھم اي سۀفصل چھارم ماد    در
  : كم آمده است يدربند ” شوندگان

د يكاند. . . ، یاست جمھوريتواند خودرا درانتخابات ريط ميھرافغان واجد شرا“
  : د يگوين قانون مي ھم١ شانزده ھم بند ۀ درفصل پنجم مادی ول،”دينما
توانند خودرا به ي می ودوم قانون اساس شصتۀط مندرج مادياشخاص واجد شرا“
 ھم یدوم قانون اساس  شصت وۀ درماد.”. . . ند، يد نماي كاندیاست جمھورير

د از قانونگذار ينجا بايدر. ز مطرح استي بودن نمسلمانگر يط ديكه ضمن شرا
داند يرمسلمان را افغان ميگرغيا مذاھب ديد كه وطنداران اھل ھنود، يپرس
ض يد ھستند ـ پس چرا با تبعي ھم افغان ھستند ـ كه بدون تردر؟ اگر آنھاياخي

 ممنوع قرارداده است، یكم فصل دوم قانون اساسيست وي بۀ كه آنرا مادیمذھب
 ینجا چه معني درھر افغان ۀذكر كلم د؟ ويكني شانرا سلب میحق شھروند

 یب غرین قانون بر دموكراسين اي درتدوی مذھبیاد گرائيگربنينجا ديدھد؟ ايم
 ۀيسرما.  كرده استیض مذھبي تبعی را قربانیاصل شھروند غالب شده و

 كرده یني عقب نشیادگرائيبن سم ويندگانش درافغانستان به نفع فئودالي ونمایجھان
ر ي غی مذھبیت ھاي ھموطنان مارا كه به اقلی حق شھروندین تبانيدر اند و

كرده ين تقاضا ميدشان چنده گرفته اند، چون سوي نادًمسلمان تعلق دارند مطلقا
       چھل وچارم قانون انتخابات مذكور گفته شده كهۀدرفصل ھشتم ماد.  است

 دھندگان به سطح ی ده ھزار كارت راید قبال كاپي بایاست جمھوري ریدايكاند“
ه كند وبه مقامات مسئول يتھ” ات مختلف كشورباشديوال  كه از اقوام ویمل

  .ديه نماي كارت را تھ٥٠٠رلمان د پايكاند انتخابات بدھد، و
ن قانون ي دوم فصل اول ھمۀطور مطلق ناقض ماده  بین كاري كه چنً    اوال

م مردم يمستق  ویسر، ی آزاد، عمومیق رايانتخابات ازطر“ : د يگوياست كه م
نست كه ي اش اید معنيك كاندي ی كارت برای كاپۀ ارائ.”رديگيصورت م

  بودنیسر اصل یاله ئن مسي داده است وچنید راين كانديصاحب كارت به ھم
ست ي نیگر سريد، دي ده ھزار نفر در برابر ھركاندیلذا را.  كندی میرا منتف

 ی ھزار نفر علن١٨٠ ید دارد راي كه ھجده كاند٨٣زان يودرانتخابات ھجدھم م
  .  ھم بجاگذاشتیشده است كه كشته ھا

 كارت چه ین ده ھزار كپي اۀي تھیا قانونگذار متوجه است كه براي آً    دوما
 ۀچ گونه تجربي كه درآن ھیاجامعه . كار خواھد رفته  بیقه ھايطر

 یاپروژه ك ي را به عنوان ی ھا دموكراسیكائيامر  وجود ندارد ویدموكراس
 ی دراز مدت برایاپروسه ك يش بگذارند ونه يخواھند درآن بنمايعاجل م

رد، يگي مورد استفاده قرار میداره يش سرماي پیوه ھايق، بازھم ھمان شيتطب
دادن شوربا  و” رات ھاي ھا ونذر وخیمھمان “یدن كارتھا به پول، برگزاريخر
ن، گرفتن ي زمیال نمره ي سرخرمن از قبی كارت، دادن وعده ھایپلو به ازا و



 فقط ین كاريكه چن . . . یست اداردن فالن ُپيه، بخشيري موسسات خیكمكھا
 مردم مظلوم و تواند ويزور برآمده م و اربابان زر  ثروتمندان وۀاز عھد

 را ین محافلي شان قادر نخواھند شد چنیسته ساالريمحروم ما با تمام شا
پردازند تاحق ه  كارت بۀي مصرف به تھی را براین پوليبرگزار كنند وچن

 چھل وچارم قانون انتخابات ۀن مادينكه درھميمضاف بر ا. ابنديد شدن بيكاند
ن يا. ”ی پنجاه ھزارافغانیاست جمھوريد ري كاندیحق الشمول برا “گفته شده

دستان افغان را در  ید تمام تھي امیھا دروازه سازد ويگر كار را دشوارترميد
 را ھم كه به آن یغاتيحال مصارف تبل. بندد یدا شدن ھم مي به كاندیدن حتيرس

  ھا ویستگيشارغم ينست كه ھزاران شھروند افغان علي اش ای معنیعالوه كن
د شدن يخاطر نداشتن پول مصرف كانده  امور، فقط بۀشان در اداري ھایتوانائ
 انتخابات ۀتوان گفت قانون مطروحيلذا م شوند وي محروم ساخته مین حقياز چن

 محروم كردن مردم ازحق انتخاب شدن وانتخاب ی است برایاله يخود وس
 آنرا در ی عملۀنمون. رداردزور قرا و فقط درخدمت اربابان زر كردن شان و

  . ميديزان ديانتخابات ھجدھم م
م يوابسته به تنظ ايخود جنگساالر اند،  ايد، ياندازيداھا بيست كاندي به لینگاھ
  :  ھا یا وابستگان خارجي، ی جنگساالران جھادیھا

روكرات وب  ـ سلطلنت طلبان مالك تاجر ویونشاه آصفيرت وھماي، سی كرز
ر، احمدشاه ي، محقق، دوستم، منصور، دبیقانون.  ی غربیوابسته به كشورھا

وند يسم در پيندگان فئودالينما  وی جھادیم ھاي وابسته به تنظ– یالني، گیاحمدز
  ھا،  وی ھا، ستمی ازپرچمیبيوند به تركيف پدرام درپيلط. سمياليبا امپر

  ).  سرگردان یخرده بورژواز(ان يادگرايدرائتالف  با بن
ه كنند، دركارزار يپول را تھ گر ھم كه توانسته بودند كارت ويد ديد    چند كان

قادر  عقب ماندند و)  ھای ھا وغربیجھاد(ه ي ازغوالن پول وسرمایغاتيتبل
  .   برسانندی شانرا به كسینشدند صدا
 ی بود كه زلمی افغانستان به حدیاست جمھوريغات انتخابات ريمصارف تبل

:   اش گفتیوئي رادۀربوش درافغانستان درمصاحبس جمھوي رئۀنديل زاد نمايخل
داھا ي كاندیغات برخي مصرف تبلین ھمه پول را برايد مشخص شود كه ايبا

متخصص  و  استادیاستمدار مردميك سيازكجا آورده اند؟ حال چگونه به 
ا يست، جامعه شناس يق، ژورناليا دكتورالينر كارشناس ياقتصاد، انج ايحقوق 

 كرده یراه حالل زندگ به قول مردم از ست ويه وابسته ن كیگريھرمتخصص د
نكه يد شود، چه رسد به اي كاندی حتیدار رويامكان دارد در ھمچو گ  است،

 یرا گران به اويوجود آورد كه مردم بدون ترس از ده  را بیطيبتواند مح
  . ال ومحالين خواب است وخيا. بدھند



غات يش تبلي برای گروھیھمه رسانه ھان يزان كه اياما انتخابات ھجدھم م     و
.  برنده استیچكس شك نداشت كه كرزين انتخابات ھيكردند چگونه بود؟ در

چرا؟ به دو .  دندي فھمیز فھمان ميله را ھم درخارج وھم در داخل چئن مسيا
 حاكم بر افغانستان كه كشور را در ی ھایكا وغربينكه امريل ساده، اول ايدل

 یداي كاندیزنند،  كرزيسرنوشت آنرا به دلخواه خود رقم م اشغال خود دارند و
م قدرت، دادن ي تقسیوبند با آنھا به ازا درزد. كردنديت ميازاوحما و شان بود

ك قلم يز يف مرتجع نين طيان، ايادگرايقبول حضور بن  وینيست ومقامات معُپ
حزاب  ایدا ھاي از كاندیليخل اف وي، سی ربانیستادند وحتي ایپشت سر كرز

 ۀظ منصور دوچھري وحفیونس قانونيد كه يدانيھمه م. ت نكردنديشان حما
ت ي اعالم حمایعت از كرزي وجمی ربانی ھستند ولیعت اسالمي جمۀبرجست
اتحاد “م ي تنظی معاون رھبریعنياف ي معاون سیاحمدشاه احمدز. كردند
ر ايمحقق .  كردندیباني پشتیاتحاد از كرز اف وي سیول. است” یاسالم
 شت سر و حزبش ُپیليرھبران حزب وحدت است، اما خل  ازیكي  ویليغارخل
 ید به وضاحت به تبانيافگني بی نظریان كرزيست حاميبه ل.  قرارگرفتندیكرز
 ی، پی اسالمیادگرائيبن  غرب ویسم، دموكراسيسم وفئودالياليوبند امپر زد و
ز او اعالم كردند قرار  شانرا ایباني پشتً كه رسمای كرزیان داخليحام. ديبريم
  : ل استيذ
 جنگ یادگراي  بن،ین رباني برھان الدیرھبره  افغانستان  بیعت اسالميـ جم١

  .طلب
 ی وھابیادگراياف، بني عبدالرسول سیرھبره  افغانستان بیـ اتحاد اسالم٢

  . جنگ طلب 
  . ـ فئودالی سنتیادگراي بنی صبغت اله مجددیرھبره  بی نجات اسالمۀـ جبھ٣
 سلطنت طلب ـ یت روحاني اشراف،یالنير گي پیرھبره  بی اسالمی محاذ ملـ٤

  . فئودال 
 ی سنتیادگرايل اله بني جلی مولوی به سخنگوئی ـ حركت انقالب اسالم٥

  . فئودال
 جنگ طلب یادگرايار بني حكمتی وقوماندانان حزب اسالمیون رھبريسيـ كم٦
  .رانگران معروفيو و
  .عهي شیادگراي بنیخ آصف محسني شیرھبره  بی ـ حركت اسالم٧
  .عهي شیادگراي بنیليم خلي  كریرھبره  بی ـ حزب وحدت اسالم٨
به  رت گرفتند ويس  ویت شانرا از آ صفيوابستگانش كه حما  ـ سلطنت و٩

  .  دادندیكرز
  . ی متھم به پشتونگرائیال دموكرات غربي ـ افغان ملت، سوس١٠
  . سيلتاسداي جدی پرچم درنھادھایاي ـ بقا١١



  . طالب نمایادگرايبن و  سابق ھرات تفنگساالریل خان والي ـ اسماع١٢
  . ـ برادران احمد شاه مسعود١٣
  . یوبندي دیادگراين، بنين وقاد معاون گلبدي امی ـ قاض١٤
  . طالبانی رھبران واعضای ـ عده ا١٥

 تمام ،رھبران شان  وی پشاوری جھادیم ھا يست تمام تنظين لي    در
ران ي ساخت اۀعي مشابه مطرح شیم ھايتنظ دون استثنا ـ وه ان مسلح بيدگراايبن

ن يدند وحوادث خونيخون كشه ران كردند، مردم آنرا بي وطن مارا وًكه مشتركا
تشكل وآگاه ك ُميپيندگان تينما دند ويگررا آفري دیجاھا كابل، مزار، ھرات و

 ھم ی برخاسته اند وكرزیت از كرزيسم ھستند، به حمايسم وفوندامنتاليفئودال
 ۀن نمونيتا بھتر. كنديكارم  با آنھا كار كرده ویوبند وتبان لسابق در زدا یكماف
 ی، وھمسوئی اسالمیادگرائي وبنی غربیسم، دموكراسيسم وفئوداليالي امپریتبان

 یحال ھنوزھم اگر كس. ش بگذاردي را به نمایسم جھانيترور  وی جھانۀيسرما
خواھد  یا نمينش محال است، چون اويقيگر ين شك دارد، دمويوند نامين پيادر
 درك دارد و ا مشكل فھم وي  دارد ویضَغرنصورت َيرد، كه دريت را بپذيواقع
ن حال ياابد، كه دري دست یروشن اجتماع ا ويل گويتواند به فھم مسا ینم

ن يا.  ديوند را واضحأ دين پيتوان ايمرض م  دارد، واال بدون غرض ویمرض
ت ي وحمایت تفنگساالر ومتشكل ارباب ودالل با ھمدستي حاكمۀت گسترديحما

ش ي است كه از پیل اصلي، دلیسم از كرزيالي امپری ـ اقتصادیاسي سۀگسترد
 ین رابطه به تبصره ايست دريبد ن.  انتخابات استۀ برندیمعلوم بود كه كرز

  : م ي گوش فرا دھی آلمانۀيك نشري
شود ي پخش میعيراژ وسي  كه درآلمان با ت Die Welt Kompakt ۀي    نشر
 به قلم خانم ١١.١٠.٠٤خ يبه تار”  درافغانستانیرسوائ“ تحت عنوان یاتبصره 

 Sophi  Mühlmann است يسنده درمورد انتخابات ريخانم نو.  نوشته است
  :  سد ينوي افغانستان میجمھور
اد شان ي زیو صداھا رغم سريكا، علي بود، ملل متحد وامریك رسوائين يا     “
 شانرا به ی نتوانستند گروه گردانندگان انتخابات رسوای انتخابات، حتۀدر بار
  .” كار آشنا بسازندیمباد

 ین انتخابات قابل اعتراض معلوم شود حامد كرزي ھمۀجينكه نتيقبل از   “ 
   .”كندي خود صحبت میروزيخودش از پ

است افغانستان را يكا سيژه امريوه ب غرب و“: دي افزای تبصره مۀسندي    نو
نكه ي انتخابات شان بدون ایدرباز.  در دست خود گرفته اندیچه ايچون باز

با آنكه . كنندي مطلوب شانرا اعالن مۀده باشد، برنديان رسي به پای بازۀجينت
 ی شدند، ولیخبر از پشت پرده با شور وشوق داخل بازيمردم افغانستان ب

   .” گرفتندی دھندگان افغان را به بازیكا وھمراھانش حق رايامر



كا است و اوست كه يافغانستان ھم اكنون در چنگال امر“: سدينويه مي    نشر
             .”كندين ميي ملت افغانستان سرنوشت تعیبرا

با وجود تمام تبصره ھا، حال چه مردم از پشت ” ی كرزیروزيپ“ ل دومي    دل
 شان در یختن راير ستقبال مردم از انتخابات وا نباشند، اي پرده باخبر باشند و

سازمان حقوق “ۀيبا آنكه به قول اعالم. ت با تفنگساالران درصندوقھا استيضد
ن وآن ي دادن به اید به رايدرانتخابات مردم تھد"، ”ستيط زيدفاع از مح و بشر

 صورت ی فراوانی، وتقلبھا" مردم استفاده شدهیاز احساسات قوم شده اند و
د يشد باي كه میمتيق ، با آنھم به ھرشكل و)ب بوديشدعجين ميراياگرغ(ه گرفت
 داده شد؟ ی كرزی مردم واقعا برایا راياما آ.  آمدیرون مي ازصندوقھا بیكرز

آنھا به . افتيتوان ي مردم به وضاحت مین سوال را از مصاحبه ھايپاسخ ا
 شان، ۀوط مربیم ھايبخاطرنفرت از جنگساالران وتنظ: نديگويصراحت م

، فقط یمي تنظی جنگھاۀم ھا وآمدن دوباريدن تنظيقدرت رسه بخاطرترس از ب
ھم . ی داده اند، نه به خاطركرزی شان رایمھايدر تقابل با جنگساالران وتنظ

ن منافع شان به ينش بخاطر تاميكا ومتحدين است كه امرياكنون تصور بر ا
رند، يگيساالران سر كش را ماز دارند، لذا جلو جنگي درافغانستان نیصلح نسب

ن مقطع يسم دريالي امپرۀن مھريفرمان تره گوش ب ن وي ھم مطمئن تریكرز
 یمھار كردن جنگساالران به كرز  خود وی آرامش نسبیلذا مردم برا. است
 كه توان مھار كردن یگريو ديل اگرالترناتيبه عنوان تخ.  داده اندیرا

گانگان به آرامش سوق ياز تسلط بكشور را دور  داشت ويجنگساالران را م
  . بوديب او مي مردم نصیداد، چه بسا كه رايم

 كه آنھم مطلوب یگري، به دیكيت با ي كه درضدیئ دادن ھاین راي    واما چن
 در انتخابات یبار. ز اتفاق افتاده استيگرني دی داده شده درجاھایست، راين
م كه يدانيگفتند ما مي، مردم می خاتمیاست جمھوري رۀن دوريران دراوليا

كه تندرو ” ینور“ ت با عبدالهي ھم اكنون در ضدی  ول، ھم آخند استیخاتم
ب با ين ترتيست، به ايدان ني در میگريم، چون كس ديدھي می رایاست به خاتم

      و CDUامورد ي. ميكنيرد م م فقط تندروھارايكن ی خود انتخاب نمیرا
SPDیگري به دیكيت با يگفتند درضديم مرا كه ازآلمان مثال آوردم، مرد 

  . ستي نیگريد آن دي تائیمعنه ن بيا  داده اند ویرا
، ی شان به كرزیدادن را  مردم در انتخابات وۀ گستردً حضور نسبتاًا   بن

 ید كرزيكند نه تائيان مي وجنگساالران بی جھادیم ھايرا از تنظ نفرت مردم ما
د با يشا(ن ھا يوبند با ھم زد  جز دریم بود كه باز كرزيرا، وما شاھد خواھ

 از یگري، كار دین منافع مشترك دوطرف تبانيتام و) ض مھره ھايتعو
 یاده خواھيا زيش را  دراز كند ويش از حدش پاي بینا اگر كسيقي. دَرنُبش َيپ



 ور یقف پائ“لزاد آنرا تحمل نكرده وبه قول خودش ي خلی بوش آقاۀنديكند، نما
  .رنگ استينه در اساس ھمه رنگ ونور. ”خواھد داشت 
  : ی وبه قول شاعر

  فروشندي      ھمه جا دوكان رنگ است، ھمه رنگ م
  فروشند  ي، ھمه سنگ  م شه  سوزدي      دل من به ش
   یط ما به حدي، به مح     دل كس به كس نسوزد                          

 فروشد        يش را، به  پلنگ  م   كه  غزال چو چه ا                           
                                            

 
                  

  :       قسمت ھفدھم         
            

   ی ـ ا جتما عیا سي سیروھا يعت نيو ض                
   

 بود ی ھا، كشوری ـ پرچمی ش خلق١٣٥٧ ثور یافغانستان قبل از كودتا    
 یجمھور( كرديت مي حاكمی خانوادگینگھداشته شده كه درآن نظام سلطنتعقب 

 یط زندگين شراين نظام كشور را در بد تريا).  آن است ۀز اداميداؤدخان ن
نفوذ .  استوار بودیله ايـ قب ی فئودالۀك جامعي یسوق داده بود كه برمبنا

نتاژ،  از صنعت مویئن كشور نطفه ھاي دری استعماری خارجیه ھايسرما
جاد كرده بود كه دركنترل تاجران دالل ي وابسته را ایتجارت خارج  ویبانكدار

 ـ یه فئودالي نمعۀك جامين نفوذ خصلت جامعه را به يا. واسطه قرار داشت و
 دالل به ۀي كه سرمایاه ي اولیاز نھادھا. ر شكل داده بودييمه مستعمره تغين

نام برد كه به كمك ” ام افغانشركت سھ“توان از يكمك دولت در دست داشت م
 مسلط شد وآنرا یكه بر تجارت داخليافت تا آنجائيشتر ي بۀدولت نادر شاه توسع

 مانع رشد تاجر ً آن عمالیانحصارگرائ ن شركت ويرشد ا. درانحصارگرفت
وه را يم  ویاويميك  ویاھان طبيكه صدورگ” شركت اصالح“ھمچنان .  شدیمل

 جلو ًداينه شدين زمي دری مردم عادیحت جار ورتيازكارسا“درانحصار گرفت و
 تابع منافع آن بودند و وند با استعمار وي در پًن شركت ھا كامالي ا.” كردیريگ
ن يا. شدنديت دولت نادرخان به طور كامل برخوردار ميداخل ازحما در

  وی تجار ملیادي تعداد زیسم عامل ورشكستگيالي وابسته به امپریشركتھا
ھكذا انحصارات . ع كردنديسم را دركشور تسريالينفوذ امپر ند وخرده مالك شد

ن ي ایليشرح تفص. ت داشتنديسم دركشورما فعالياليوند با امپريز درپي نیبانك
م ين بود كه بدانيغرض از اشارت مختصر ا. ستين نبشته ني اۀموارد درحوصل



سم ياليتاجردالل وابسته به امپر ن وي ارباب زمۀطريت كشور در سيحاكم
  .  قرارداشت

  نبود وی خبری رسمیاسي    درافغانستان در دوران سلطنت از احزاب س
 یه ھاياتحاد. ح نكردي سلطنتش قانون احزاب را توشین روزھايظاھرشاه تاآخر

ك نوع ركود ھمه يت جامعه در يدرنھا. شدي ھنوز شكل نگرفته سركوب میصنف
 ین آزادي تری مردم از ابتدائ ،ردُبيسرمه  بیاقتصاد  وی، اجتماعیاسي سۀجانب
مشروطه   سركوب ویمبارزات مشروطه خواھ . محروم بودندیاسي سیھا

 ی شمسی ھجر٣٠ یك درسالھايمبارزات دمكرات ًبعدا. خواھان اعدام شدند
ا ي یالدي م٦٠ ۀدر دھ.  سركوب شدیول وجود آورده ب  رایحركات و نھادھا
فرا گرفته   جھانرای ـ اجتماعیاسي رنگارنگ سی كه جنبش ھای شمس٤٠ ۀدھ

. شدي سر داده میخواھي آزادۀھلھل و كنارجھان شور از گوشه و بود و
ھا ي آزادیوجود آمد كه درآن از برخه  بیمه بندي نیھم قانون اساس دركشورما
گره شده بود،  شان درگلويژه نسل جوان كه خواسته ھايوه مردم ب. نام برده شد

 وتظاھرات ی علنیاسي سیانھاي كه به حضور جرنجاستيا ختند ويرون ريبه ب
 شانرا ۀالت الزميانات تشكين جريك ازايچ ي ھیول. ميخوريع برمي وسیابانيخ

  . نداشتند
 یپ خاص وعقبمانده اين كشور تياربابان كه در  وی    مالكان بزرگ ارض

سه كرد، به ي مقای قرون وسطی اروپائید آنرا با فئودالھاينبا خودرا دارند و
. ن منافع شانرا به عھده داشتيز تاميساختند وسلطنت ني سلطنت را مۀي پاینحو

 ی ـ بردگی بود از مناسبات فئودالیجاد شده در روستا معجون مركبيمناسبات ا
 ۀ دھقان نه تنھا كشتمند كه برد، از مناطق دور از مركزیاريدربس. استعمارزده

از كار  ن قرار داشت وي زمار مالكيدھقان مثل ابزار دراخت. ارباب ھم بود
اومجبور . شديلش داده نميفام رھم  به او وي نان شكم سۀ لقمیش حتيتوانفرسا

ب ين ترتيبد رد ويبگ” قرض“ موت يبود ھمه ساله از اربابش جھت قوت ال
 و دنديناميم” یته قاو“  جاھایشد كه آنرا دربرخيا قرضدار مي گویاديمقدار ز

لعمر در ان قرض را بپردازد، لذا مادام يافت كه اي یدھقان ھرگز امكان آنرا نم
ن ارباب لت ي از فرامیچين سرپيبا كوچكتر.  مانديارباب محل م گرو خان و
له ھا يداخل طو  قلعه ھا ویوارھايشد، به زندان ارباب كه درداخل ديوكوب م

 ارباب جان یر انساني غیر جزاھاي زًبعضا و. شديساخته شده بود، انداخته م
ات ي از والیكيم كه دري را داریا نمونه یات مردم محل حتيبرروا انب. ددايم

 نشانده ی از ارباب بردرختیت مظلوم به جرم نا فرمانيغرب افغانستان، رع
ر درخت را به امر خان مواد سوخت گذاشته آتش زدند، آن يز بسته شد و شده و
 اي خان یعنيسردار  سوخت ويش چشم جماعت زنده زنده مي پناه پیانسان ب

ن سردار وخان يھم. برديرنا آنرا به تماشا نشسته بود ولذت مُس و فئودال با ساز



چ قانون ياو در برابر ھ.  شاه بودیوند داشت وسناتورانتصابيبه دربار سلطنت پ
 ھم به كارش     یده ومسئول نبود ومراجع دولت ھم حساب ِیا مرجع قانونيو
  ! كردند؟ ينم” مداخله“

 غات وي نداشتند، تبلیاسي سۀژيالت ويشبرد مقاصد شان تشكي پیلھا برا    فئودا
توابع گوش   و  ازامامان مساجد كه نان خوریق عده اي شان را از طریامھايپ

. رساندندي به مردم مینيروغن د ه گرشان بودند، با رنگ ويبه فرمان وتوج
  فئودالھا ویرا برااز ين امتين كانال اياغات ازينه ساختن تبلينادرشاه با نھاد
  ش١٣٠٨چاردھم قوس “در  داد ویبه اصطالح قانون   وی دولتۀدربارخود جنب

ل ماه يبعد از آن در اوا  و.”س كرديدركابل تاس/ عت العلمايجم/  بنام یعتيجم
         ه نشر كرد كه درآن يغ را از طرف وزارت عدلي تبلۀحيش ال١٣٠٨دلو

 جمعه ی بخصوص روزھایماعات مذھبخطابه را دراجت غ ويھرگونه تبل“
عت العلما يب جميت آنھا به تصوي كه اھلیونيروحان(ون يف روحانيازوظا
غ يت مبارزحق تبليو روحان  .)٤٨(”نموديدانست ومحدود به آنھاميم) ده باشديرس

  .  نداشت
ه آن ي توجۀليت مرتجع وسيروحان سم وي فئودالینجاست كه سلطنت حامي ا
عت العلما يم تنھا فقط نام آن از جمين نمونه را دارين ھميزعيھم اكنون ن. شوديم

ه ي در خدمت توجً علما ھم عمالیشورا.  ر كرده استييتغ”  علمایشورا“به 
.  شان استیغاتيابزار تبل دفاع از ارباب قدرت قرار گرفته و  ویعقبگرائ

تره س كنند وير صادر ميدھند وحكم تكفيه مي اعالميیشيدربرابر ھر دگر اند
 اگر اھداف شان بطور دلخواه شان ًنايقي.  شان استی دولتۀمحكمه ھم پشتوان

 یجا. كنندي اعمال میا دولتي ی مسلح شخصیروي نشد مثل سابق آنرا با نیعمل
ن ي چون مال محمد سرورواصف، ایون مبارزيروحان نجا ازيكه در دارد
  .ميرستبه روح شان درود بف م ويكن ادي یت، به بزرگيشتازمشروطيپ

 یاسي سۀژيالت ويشبرد مقاصد شان تشكي پیم درگذشته فئودالھا براي    گفت
 ین المللين بي از طرف اخوان المسلمیئ تالشھای قانون اساسۀدر دھ. نداشتند

ش بسازد، در دوران ي برایز شاخك ھايصورت گرفت كه در افغانستان ن
 مثل یاان عده  پاكستان وحكومت پاكستی داود خان، جماعت اسالمیجمھور
 داده به یستي تروریرا دور ھم جمع كرده وآموزشھا. . . ش  ين ورفقايگلبد

 دست مردم ضربه خورده وه لغمان ب ر وي درپنجشیافغانستان صادر نمودند؛ ول
  . واپس به پاكستان فراركردند

ظ ي ھا كه باخصلت غلی ـ خلقی ثور پرچم٧بدفرجام   شوم وی    فقط كودتا
 از یري سرباز گۀنيخت زميه خود بر انگي را برعلیخشم ھمگان اش یوابستگ

 مردم، ی استفاده از احساسات مذھبء جامعه را با سوۀ عقبماندیه ھاياقشار وال
آنگاه است كه . تاجران دالل مساعد ساخت سم وي فئودالیاسي وابستگان سیبرا



 منطقه ارتجاع سم وياليتوسط امپر شود ويگروپ ساخته م م ويسمارق وارتنظ
 ی جھادیم ھايازآن به بعد تنظ. گردديتا دندان مسلح م  شده ویسازماندھ

 یوبند با بورژواز زد در مسلح منافع فئودالھا بوده وھستند و ن متشكل ويمدافع
طالبان   ھا ویحكومت جھاد. كننديدن جامعه عمل مي چاپیسم براياليامپر دالل و
حساب ه  كشور ما بین اجانب برزندگدالال سم ويت فئوداليك حاكميپي تیانمونه 

 یكاف”  ھفت پشت مایبرا“به قول مردم  ت ھاين حاكميد كه ثمرات تلخ ايآيم
  .  نفرت شودۀياست، تا ما

 یگر بحدي دی عده ایفراموشكار  وی عده ایره سري اوقات خی گاھی    ول
 آن عاجز ۀ از محاسبی منطقینورمھا  وی جامعه شناسیاست كه فرمولھا

ره سران آزمون شده ازھمه ي خیاريداند كه باز برچه مبنا ومع ینم ند ومايم
 آنھا وعملكرد آنھا صحه یبه باورھا رند ويده بگيخواھند كه گذشته را نا ديم

آنھا بسپارند؟؟                نده را بهي ساختن آیخواھند كه جلوداري میحت بگذارند؟ و
بت ين ھمه رنج ومصي است ا ھا ممكنین زودي چگونه به ھمیبازعده ا و

ند؟ يازمايگرآزموده را بيبار د موش كنند وا خودرا فرۀل شده برخود وجامعيتحم
ش ازدو دھه ين دوران بيمنتھا بعدازا  نھا ھمانند كه بودند،يا  ن كرد،يد چنينبا! نه

ن يزم ل جنگ وغارت به مال وَبِكه فقط از قي جنگساالریليجنگ قشر طف
  . كنديشتر ميده است كه خطررا بيته اند به آنھا اضافه گردافي دست یاه يوسرما
ت دالل را يثي ھستند وحی جھانیه داري كه وابسته به سرمایروھائي    ن

ن يوبند با مالكان بزرگ زم م درزديدي ما دارند، آنچنانكه تاحال دۀدرجامع
م ين تنظياد شان درھمي زی عمل كردند وعده ایروحان  ویله ايت قبيواشراف

 ماندند ونقش وساطت ی ھم دركنار سلطنت باقیعده ا. ج شدندي بسی جھادیھا
ك ي شریكنند كه گاھي می را بازیسم جھانياليامپر  ما وۀ جامعۀن طبقات حاكميب

  .  شونديت ھم ميحاكم
 ـ یزخلقيروزھمان حاكمان جبار وخونرين دالالن واسط دياك قماش ازي ی   ول
 یل اجباري شان وتحمیافع ارباب شورون مني تامی ھستند كه برایپرچم
دند يخون كشه ب ران كردند ويروستا را و  ما شھر وۀت خود بر جامعيحاكم
ز ي آنھا نیت وحشي حاكمۀتجرب.  ندارندی جھادیم ھاي از تنظیچ دست كميوھ
 به تكرار ی فراموشیماريب مبادا با خ ما بماند وي تارۀ نسل ھا درحافظید برايبا

دن به ين قماش ھم اكنون در تالش چسپيا. ه داده شودات اجازيآن جنا
 ی ھر سندیحاضراند پا ، ھستند ویكائين امريژه متجاوزيوه  ب استعمارگران،
ۀ  از عوامل عمدیكينان كه يا.  تن بدھندیبه انجام ھر عمل و. را امضا كنند

 یشيمدرن، با در بگر وي موجود دركشور ما ھستند، با ظاھر فری ھایبدبخت
 دامن زدن به آتش قوم ی تا پا.دش گذاشتني به نمایار وحشي بسی، باطنیتائونك
 یبخش. كنندين ميز چنيش رفتند وھم اكنون ني افغانستان پۀيمرز تجز تا  ویباز



تكاران ي جنای را به رھبری ھا تشكالتیت خارجياز آنھا بازھم تحت حما
 تا بتوانند  كردندیره سرھم بندي وغی  وجنرال علوم ،ی چون تنیمعروف

ن يد ايژه نسل جوان ما بايوه مردم ما، ب. م شونديوبندھا سھ زد درمعامالت و
 كه درگذشته یـ خلق ی پرچمۀرند،  باالخص صفوف سابقي بگیخطررا جد

ان شان يپرچم از م تكار خلق ويب خورده بودند، نگذارند كه رھبران جنايفر
د با ين صفوف بايا. بسازند اغراض شوم خود ی كنند وآنھارا قربانیريسربازگ
 و تكاريرھبران جنا وندند وي از رھبران درعمل به صف مردم به پیدور

  . معامله گررا افشاكنند
م با ي استفاده كنی علمی جامعه شناسیم ازترمنولوژي اگر بخواھًا    بن

مه يـ ن مستعمره  ۀك جامعيًا خصلت  ماۀجامع ،یت كنونيدرنظرداشت واقع
 یحده سم مشھود است، بياليكه درآن تسلط امپر.  استیفئودالمه يمستعمره ون
لزاد ي خلیندند را ھم آقاي مثل شیا دورافتاده ی ھای ولسوالیايكه قضا

درسفر به آن منطقه حل  كا شخصأ ويس جمھور امري رئۀنديرونمايركبيسف
  .  وبال استثناً را كه كامالیل مھم كشوريكند، مسايوفصل م
ن ياما ا. است “  افغانستانیكائيحاكم امر “یچ شبھه وشكيھل زاد بدون ي    خل
ت يواشراف(ن ي زمۀ مالكان عمدیعني ی حاكم بومیروھايوبند با ن ت درزديحاكم
 منظم ینيا درتشكالت معيتاجران بزرگ دالل، كه ھمه  و)  ھمراه شانیجنگ
 ۀدلذا فورمول سا. شودياعمال مسازند، ِيرا م  خودیاژه يتشكالت و اياند و
                                       :ن است ي در افغانستان چنیت فعليمحاك
  ت يحاكم= تاجران دالل وابسته + ن ي زمیمالكان عمده + سم ياليامپر     

 ی اقتصادی اساسیوند باھم تمام شاھرگ ھاي ذكرشده درپیروين سه ني    ا
ه، ي قضائۀومت، قو مثل حكی، قضائیاسيستم سيس. را دردست دارند كشور

كشور   شان است وۀطريرسيز در. . .  و یس، موسسات فرھنگيارتش، پول
 یرويلذا ن كنند وي میرا درھمه عرصه ھا درجھت منافع مشترك خود رھبر

  . مسلط حاكم بركشورھستند

ر ظ از نًاان حوادث بعضي متزلزل كه درجرًا خصلتینينا بي بیروھاي    ن
. دندي حاكم بھره مند گردیروھاي نۀي ھم ازحاشیبرخ  متضررشدند ویاقتصاد
 یكنند وطيوسته جبھه عوض ميعت شان پيز متناسب با طبي نیاسي سۀدرساح
 خود سرھم ی را برایك تشكل كارآ و دوامداري نتوانسته اند ی متمادیسالھا
. ن وعرضه كنندي را تدویداري پایاست وخط مشيك سينكه يا اي كنند، یبند

ش ي ـ ملی جھادیمھاي شان به دامن تنظۀ عدی گاھیرگردانس  ویدرپراكندگ
 یئ تالشھاین تازگيادر. كنندي می از سلطنت معزول ھواداریبرخ افتادند و یم

 .  خودرا جمع وجور كنندی از آن دورمحور كرزیرد كه جمعيگيصورت م



از  دانند وي حزب افغان ملت را محور مینينا بي بیروھاين  ازینيقشرمع
ك جھت متھم به ي چون از یوندند، وليخواھند كه به آنھا به پيگران ميد

ت قرا رگرفته اند، ي به حاكمی ھم در وابستگیازجھت  ھستند ویشات قوميگرا
  .  ندارندیقيع توفي جذب وسیبرا

ژه بخش متعلق به خورده يوه ف، بين طي ھم ازیزير و  خوردیھا     گروه
گردند، تاھنوز قادر يپراكنده م وند وشي ھمه روزه متشكل مت آن ماشاهللايمالك

مناسبات  ك تشكل واحد داخل معادالت وي  روشن وۀك برنامينشدند با 
ص ينست كه درتشخيروھا اين ني اۀصين خصيعمده تر.  بشوندیاجتماع

دانند  ینم. ابندي خودرا درست بیتوانند جايخصلت جامعه ناتوان ھستند ولذا نم
رسروصدا، ُ پیبه كارھا. ون آنيسيا دراپوزي رند ويت قراربگيكه دركنارحاكم

 كنند وي دلخوش میوئي رادیمصاحبه ھا  وی مطبوعاتیژه كنفرانس ھا يوه ب
ركنفرانس ي وتدوینھا حزب سازي ازی محدودیعده ا.  ندارندیطرح مشخص

شان يھا يسخنران  معاش ساخته اند، حزب شان دوكان تجارت ویله يھاراوس
  . ن دوكان استيمتاع ا

تپد  ی وطن شان می براً كه دل شان واقعایادي زیان ھستند عده اين مي    در 
 مطلق ساختن یعني یاما با مطلق ساختن اوضاع جار. داننديرا ھم م درد و

 یدلشكستگ اس،ي یمطلق ساختن ضعف مردم، دچار نوع ت ويقدرت حاكم
تواند ي طلب م تحولیرويتوانند باور كنند كه ن یھم اكنون نم. گردندي میديوناام

 را یوعملورز  بدرد بخوریرويط، نيشرا با كار درست ومنظم، متناسب با
ن مطلق يز با ايپ دلسوزنين تيا. با آن درجامعه مؤثرواقع شود جاد كند ويا

پندارد  یت موجودرا جاودانه مي افتاده است، چه واقعی اش به سردرگمیساز
  ولذا وارد عمل مناسب ودھديخود نمه ر آنرا بيي جھت تغیاروئيوجرئت رو

  : رند يگيده ميله را نادئ چند مسیف اجتماعين طيا. شود یدگرگون ساز نم
ا يپا ل تسلطش برحق وي برجامعه، به دلیت حاكم ومسلطينكه ھر واقعي    اول ا

 زمان به یروند تكامل خالف حركت و ات فاسد ويچه بسا واقع. ستيجاودانه ن و
غم تسلطش ري علیتين واقعيچن. دا كرده باشنديناحق برجامعه تسلط پ و زور

 دھد ويھرچند كه ظاھر بالنده نشان م.  استیمحكوم به نابود رنده، ويناحق، م
ه  بیست سال واندين بي ھمی آنرا طینمونه ھا. ش را محكم كرده استيچنگالھا
 ی درسرآغازش ابدیرا مگر عده ا”  رر ثويانقالب شكست ناپذ“. ميديوضوح د

 ، وحشتزا ویبه كجا رفت؟ قدرت ھا وحكومات زورگو اشتند؟ چه شد وپند ینم
 و” خواندنديكلمه را سر مردم چپه م “  ھا كه درآن زمانیساطوربدست جھاد

  نش را ھم داشتند، چه شدند؟ يكا ومتحدي امرۀپشتوان



 ی ھا به چه سرنوشتیع خارجي وسۀپشتوان  ویت خدائي حاكمی طالبان با ادعا
ن يش بين گونه زوال شانرا پي ای كس چ كدام شان،يرآغاز تسلط ھمواجه شدند؟ د

ن ينچنيط موجود ھم ايشرا. دي شان كوبیشانيھرزوال را برپخ ُمي تاریول. نبود
  .  ”گذردينھم ميا“به قول مردم   ماند وینم

 تحول طلب آگاه درجھت یرويد فراموش كرد كه رسالت نينكه نباي    دوم ا
ن كار يوا.  مردم استۀم وعملكرد درجھت منافع بالندسود مرده  اوضاع بیدھ
شھامت بر خورد به  ان عمل دگرگون سازاست كه جرئت ويجر. ستي نیآسان
  سازنده تری ھایآورد وانسانرا به دگرگون یوجود مه ت فاسد را بيواقع
ده موزه يآب را ند“ن سخن ھرگز يااز. ديگشاي راه تازه میوحت شود،يھنمون مر
د، نه ي درحركت موثر ومفیانه وليواقعگرا نانه ويواقعب. رنشوديتعب” دهيكش
  . سجده كردن را ات فاسديواقع ايبه خود فرورفتن   ویستائيدرا
 مردم ۀكه پشتوان دست زنند توانند به عمل مؤثري می زمانینينا بي بیروھاي    ن

مگر  ست،يسرنين ميخواه جامعه را باخود داشته باشند واي ترقیروھايمحروم ون
ھم .  نموده وعمل كنندیسازماندھ ه ويرا توج ت خودينكه درجھت منافع اكثريا

خواه ي وتشكالت ترقی صنفیه ھاياكنون كه جامعه از وجود تشكالت واتحاد
ز بر تعداد خورده مالكان يبازار ن ستد كوچك حاكم در و داد كارآ محروم است و

دارند كه  را جاد تشكالت متعددي مساعد اۀني زمینينا بي بیروھايافزوده است، ن
 ی درجھت كارھایسودمردم گام بزرگه  بیئن تشكلھايجاد چنيدرصورت ا
  . نده برخواھند داشتيسازنده تر درآ

 یروزگار  ویروز نامند وي میشرو ومترقي پیروھاي كه خود را نیئروھاي    ن
 یه ھاين گروھھا والي ترین وانقالبيتر  منافع زحمتكشۀندي بودند كه نمایمدع

ل ضربات فراوان شده اند واكنون ِمَتح عوامل متعدد ُمۀجي ھستند درنتیاجتماع
ك ي  ویاسي سیسردرگم  وی، بحران فكریالتي تشكین حالت پراكندگيدربدتر

 از ی دربخشیفان شان ھر گونه شكستيحر. برنديحالت انحالل ھمه جانبه بسر م
شمارند وآنرا  یروھا مين نياك يدئولوژيا درسطح جھانرا، شكست اي جنبش را و

ن يز به چنيروھا نين ني از درون خود ایسازند كه برخي بزرگ میحده ب
فالن  ايدھند وكاسه وكوزه را برسر فالن متفكر وي تن در میغات سوئيتبل
طور مثال ه ب. شكنندي كه سالھاست ازجھان رخت بسته است میشمند متوفياند

 نتوانستند جنبش ی انقالبیروھاين ھا ونكه سازمانيكنند، ھمي مطرح میعده ا
 ی اش رھبری پرچمیمال خلق سابق وُعیشورو را برضد بخش مردم مايرھائ

 است ويشه وسين خود شكست انديو قدرت شوند، ايباالتر از آن الترنات كنند و
: نديگويروھا مين نين اي مدافعیول.   استی انقالبیروھايرسم نو راه  آرمان و

، افغانستان یه شورويعل ان مقاومت مردم مايكنند كه درجرين توجه نميمنقد
ال يك جناح سوسيدر.  شدی جھانیتصادم تضادھا  وی تالقۀبزنگاه ونقط



ه  بی غربیستھا ياليگرتمام امپريدرجناح د نش وي ومتحدیسم شوروياليامپر
با مسلح   شان قرار گرفتند وی ومنطقه این مرتجع جھانيكا بامتحدي امریرھبر
ادگرا ازسرتاسرجھان به يست بنيترور رانگر ويل ھزاران ھزار ويگس ن وساخت
 یم ھايوجود تنظ  درین عناصر بومين وعقبگرا تري تری شقیھمراھ

زور ه  بی مردمیروھاين ن جنبش را ازدست مردم وي، جلوای جھادیادگرايبن
 یروھاينند يگوينھا ميا .انحرافات متعدد كشاندند  ھا ویآنرا به گمراھ و. ربودند

 بودند كه ی مانند كودكیحاتيـ تسل یچ امكان ماليشرو وبدون ھيتازه دم پ
 مارا ۀز جامعيالب لجن ھمه چين سيا. الب لجن قرار گرفته باشندير سيدرمس

. رانگربودنديالب وين سيز آماج ايجامعه ن شروي پیروھاين ران كرد ويو
ر ضربت ين ز شایاست ھايس  شان ویت ھايالت شان، شخصيت تشكياكثر

خاطر ه شرو درنظر داشتند وبي پیروھاي كه نیانقالب. ترور شد قرارگرفت و
به “ را متحمل شدند ی بزرگی ھایقربان  كردند ویتحقق اھداف آن جان نثار

خ يان تارين پاي ایول. ” ع روزگار شدين وقايتريد كه ضدانقالبي چرخیسمت
 یتازندگ. ده استي نرستحول خود و  تطورۀن نقطيست وجامعه ھم به آخرين

ز ين شروي پیروھايخود ھمراه دارد، نه و تحول را ب  است، تطوری باقیوھست
نه از درخت   ازدرخت معرفت ویول“، ده اندين اوضاع برچي ازایوه ايم
 یروھايم  كه نيافته اي درین معرفتي چنۀجيند درنتيگويم روھاين نيا. ”اتيح
 یذاشتن دربرابر حوادث موجود بجائسر فروگ  ویخواه نه ازدنباله رويترق
فقط . انهيه روانه وصوفي حاشیبا آرمانگرائ ات ويدن از واقعينه ازجھ رسند ويم

 از مساعدت ھا ومبارزه با آنچه یريات وبھره گيبا درنظر داشت وشناخت واقع
  . خواه بودن كرديشروبودن وترقي پید وادعاي رسیتوان به بالندگينارواست م
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 یروھاي نۀطريك كشورما درسي دموكراتیبزبان مل: نكهيجه اي  نت
ه  حاكم بیروھاين نيا.  وابسته به آنھاستی عقبگرایروھاين  ویاشغالگرخارج

 .طره گرفته اندير سيور را زگر كشيكديت يدرحما ر ويتزو و زور و  زرۀليوس
 چپاول ی درپً وعمالًكنند، بلكه خصلتاي ما عمل نمیك از آنھا به منافع مليچ يھ

  باور ندارند وی به دموكراس  حاكمیروھاين نيك ازايچ يھ. وغارت آن ھستند



وه يبرعكس به ش. نان كنندي ودموكرات اعتماد واطمی ملیروھايتوانند به ن ینم
 ۀتجرب. رنديگي ودموكرات را می ملیروھايتكامل ن شد و مختلف جلو ریھا
نكه از يلذا تصور ا. ن امر را اثبات كرده استيزاي نیاند ن سه سال ويھم
 یتصور   برسد،یزي ودموكرات چی ملً واقعایرويت به نين حاكمي اۀيحاش
دموكرات    وی ملیروي بخواھد نیواگر كس. ستيش ني بیال باطلي وخیواھ

د به استقالل كشور اعتقاد داشته يت وعملكردش بخواند، باينام با ماھن يا باشد و
ن امر ي بودن، اعتقاد به استقالل كشوراست، وای ملیروي چون شرط اول ن.باشد

 طبق ی ملیروي نیوقت. شودي اشغال كشور توسط اجانب منجرمیاتومات به نف
 ۀطريمخل سرا  سم اشغالگر كشورش، اوياليتش استقالل خواه است امپريماھ

، ی واقعا ملیرويھرن اساس نيبدرد، يگيدرتقابل به آن قرار م ند ويب یخود م
  . باشد سمياليامپر ت ضديدرنھا د ضد استعمار وي باًاتيماھ

 یالقوه ا بایروھاي از نیكي باشند، یخواھند ملي ما، اگر می ملیروھاي    پس ن
الل كشور را در برنامه د خواست استقيبا ند وي آیحساب مه  بیضد تجاوز كنون

مبارزه   عمل وی مقتضیوه ھاي تحقق آن به شیبرا وعمل شان بگنجانند و
ن الزمه اش ضد استبداد بودن واعتقاد يز اولي دموكرات بودن نیروين. كنند

  اجانب وۀن سرنوشت مردم به دست خودشان بدون مداخلييداشتن به حق تع
  .  وابسته به آنھا استیروھاين

 ی ـ طالبیست جھادين تروري وحشت آفریروھاي نیمردم بركشور و ی    وقت
 ی كشوریوقت شوند، ويل مي اجانب تحمۀزور پول واسلحه ب دست اجانب وه ب
گر حق يشود، ديراكت توسط اجانب اشغال م ما ويتانك وھوا پ زور توپ وه ب
شده  روا داشته استبدادبه آن مردم  ر پا گذاشته شده وي مردم زن سرنوشتييتع

  تن درین ستميد به چنينبا تواند و ی دموكرات نه تنھا نمً واقعایروين. است
 تفنگ ین عقب گرا يسم ومتحديالينجاست كه امپريا. زديد با آن بستيدھد كه با

لذا . رنديگي دموكرات قرارمیروين  وی با دموكراسیويبدوش آن در تناقض ماھ
 یوي وماھی ذاتی، دشمنی واقعكي دموكراتی ملیروھايسم با نيالي امپریدشمن

سم يالين امپرينطع چركنكه از َيد تصورايدموكرات با  وی ملیروھاين است و
ه رسد، بي به مشام شان می دموكراسیك آن بويضد دموكرات ن مستبد ويومتحد
با ارزش  را توانند خود ی نمًذاتا  وًتاي حاكم ماھیروھاين نيچون ا. اندازنديدورب
وجود   وی ھستیق دموكراسي در تطب،چه. از كنند دم سی دموكراسیھا

  . شودي مواجه میسم واستبداد به خطرنابودياليامپر
دانشگاه تورنتو   ازیشمند كانادائي اند C. B. Macphersonرسوي    پروف
  : كنديف مين تعري را چنیدموكراس

 ھمه، مشاركت ی برابر برای فرصت ھایعني عام آن، ی درمعنایدموكراس    “
 انسان از یباالتر ازھمه، رھائ ن سرنوشت خود، ويي درتعید وشرط انساني قیب



 .    ”انسان است”  شدنیناانسان“ ازآن كه موجب ی ناشیفشارھا ه ويد سرمايق
 )٤٩ (  
رند؟ ي را بپذيین ارزشھايچن” ه واستبداديسرما“توان تصور كرد كه يا ميآ   
ن سرنوشت بدھند يي شوند وحق تعلينه ھا حق برابر قاي به مردم درھمه زمیعني
 ینصورت معنيپس در ه را از دوش انسان دور كنند؟يد برده ساز سرمايق و

 دموكرات یروينجا ست كه نيا. ن ناممكن استيشود؟ اي خودشان چه میوجود
سم ياليت مشترك امپريد آنرا درحاكمينبا  فھمد،ي را می دموكراسیكشور، اگرمعن
راه درست . افتيرداب به صدف دست نخواھد  ُمني چون در د،يواستبداد بجو

د از ينرا بايا  استبداد است، وۀطريدفع س  رفع اشغال ویتحقق دموكراس
ـ  ی ملیروھايپس ن. ستُج موج مبارزات سالم  مردم ویايدن به دريدرغلت

ص ين خصاي خواه ھستند وایدموكراس  استقالل طلب وًتاي ماھیدموكرات واقع
را  نيا. دھدي قرارمی استبدادیروھاين سم ويالي امپرآنھا را درتقابل با

ل ھم ين دليھمه دانند، بي ما مۀ دموكرات جامعی ملیروھايستھا بھتراز نياليامپر
 ـ دموكرات بودن دارند، اعتماد ی ملۀ كه سابقی به افراد توبه كاریاست كه حت

  . كنند ینم
 اتھام ھمسان وھمسو یا عده ًشود، فوراي از تقابل ومبارزه صحبت می    وقت

 یب دھند وي ارباب را به طراح نسبت مۀ ازسفریاغي یستھايبودن با فوندامنتال
ن ي كه اًاوال. كوبندي اش میشانيز بر پيماجراجو را ن ھرجنگ طلب ومھابا ُم

را كه ھمفكرشان  یھاست كه ھركسي پرچمی خلقیاافته يم يعادت زشت تعم
مبارزات ضد  برخورد محصول تجارب تقابل ون ي اًدوما.  آلودندیبه اتھام نبود

 شكل ًكه عمدتا.  ھا استی در ھنگام اشغال افغانستان توسط شورویتجاوز
 ی، ول دادي میمخالفت فقط جنگ معن شد وي مسلحانه خالصه مۀمبارزه، به مبارز

 تحول یرويچون ھر ن.  استیرعلمي وغیكيكانين برخورد مينظر من اه ب
كند كه ي وضع میطيومبارزه اش را متناسب با شراھد َوج جدطلب اشكال ِ

 شان با ھر كس ی ـ پرچمیژه عوامل خلقيوه ھا بيشورو. درمتن آن قرار دارد
 انسانھا را به زندان ،ن سؤ تفاھم مخالفتيكردند و با كوچكتريباخشونت رفتارم

 یگونھاي به پولیچ گونه اثبات جرميكردند وبدون ھيانداختند، شكنجه م یم
 بدون سالح ممكن نبود، یچگونه اعتراضي ھیدرھمچو جو. فرستادندي ماعدام

د دست به اسلحه يشد وجھت وصول به مرامش باي مید مخفي بایلذا ھرمخالف
 زدند وي شده جنگ رادامن میزينش برنامه ريمتحد كا وي ھم امریازسوئ. برديم
كردند چون ي میت نظاميبطوركامل ترب  خودرا تا دندان مسلح وۀ وابستیروھاين

 یعنيرحم يب حال دركنار دوغول مسلح و. ب بوديھدف شان جنگ وتخر
 شان یراكت ھا  بمب ویاھويدرھ نش ويكا ومتحديامر نش وي ومتحدیشورو

ك ي مسلحانه ۀ درآن حالت شكل مبارزًابن.  بلند كندیتوانست كسي را میچه صدائ



 پرچم و خلق وم ي مخالف رژیروھاي نۀي مبارزه بود كه بر كلیليشكل تحم
 را به یگري دۀوياكنون تجاوزگران ش. ل شده بودي تحمیمخالف تجاوز شورو

 شده یزيم آ رنگیست ھايژ اغوا و ر ويتخد با با ابزار نرم و برند و یكار م
 احزاب یآزاد ان وي بیآزاد  ویدم از دموكراسَ و. پردازند یبه استعماركشورم

  . زننديره ميوغ
ط ممكن تا آنجا كه ي شراۀيد از كليومعترض ھم با  منقدیروي نین حالتي    درچن

روشن ساختن مردم استفاده كند، تمام امكانات  ق ويان حقاي بیسر است برايم
وبند ھا،   ھا، زدی ھا، ناروائی نابسامانیدرافشا رد وي را به خدمت بگیعلن

ق ي برحق مردم ازطری خواستھایان وارائه ي متجاوزۀاھداف استعمارگران
 شرط عمده حفظ یول. استفاده كند. . . تنگھا، تظاھرات، تشكل ھا و يشرات، من

 در تقابل به وضع ًخواھانه واستقالل طلبانه است كه ذاتايك، ترقيآرمان دموكرات
  .رديگيموجود قرار م

رمشقت ُپ  آنھم ك شكل آن خالصه كرد،يد فقط درينكه مبارزه را نبايغرض ا    
  .  ن شكلشيرتريناگز ن ويتر

 رھنمود كاربدھد، ھركس یدھد كه به كسيخود حق نمه     البته نگارنده ھرگز ب
 جامعه چه شكل یروھايش نيآرا داند كه متناسب با وضع خود ويخودش م
چه ھمان گونه كه افتخار . نديگزي را برمیالتي وچه اشكال تشكیمبارزات
ت ياشته اند، مسئول درآن مبارزه سھم دًماي است كه مستقی مربوط كسانیمبارزات

 آنرا ھم ھمان قھرمانان به عھده دارند، نه یوه ھاين اشكال وشييتع مبارزه و
ض بنده يعرا. دارند” ريعقل چھل وز“به اصطالح  ن اند ويكه باالنشيكسان

 ۀمانيشكش صميپ  تجارب است درحدتوان خودم وین نسبين وجه تدويدربھتر
  .   كشورمۀديشگاه مردم رنجديآن به پ

ن يچن رـ يژه سه سال اخي تجارب چندساله ـ بوین اصل از جمعبندي برای  مبتن  
 متشكل، مسلح یروي تا امروز فقط دو نیان متمادي سالیشود كه طيجه مينت

وابستگانش  و) سم سابقياليال امپريبه شمول سوس(سم يالي امپریعنيوقدرتمند 
)  دومیرويث نيحب(تشكالت مسلحش  م ھا ويسم وتنظيوفئودال)  اولیروين(

 ی قدرت ھم جناحھایر وجابجائييدرھرگونه تغ سرنوشت مارا رقم زده اند و
است ير ه جرگه ھا ويلو” انتخابات“در. كننديروجا عوض مين دو نيمختلف ا
 ید رايرند ومردم ھم اگر بايگيرو اصل واساس قرار مين دو ني ھم ھمیجمھور

ش مقابل چشم مردم يھا یجناحبند رو باين دو ني از ایكيبدھند، فقط 
ا توان تبارزازھمه ي وجود ندارد ویگر كسيد  ماۀ درجامعیتوگوئ .رديگيقرارم

اندازد كه جز ي می خطرناكیره يرا در دا ن وضع مايتداوم ا. سلب شده است
 انسان متمدن كشور، از ۀدي پسندیزوال ھمه ارزشھا  كشور ویاتالف منابع ماد

. امدش نداردي درپیگريزديچ. . .  ویجتماع، عدالت ایجمله استقالل، آزاد



 ی، پراكندگی برنامه گین بيافته باشند كه با ايد دري ودموكرات بای ملیروھاين
 ۀجيدرنت توانند وقت تلف كنند وي فقط میكار ك خط رھنمودينبود   ویالتيتشك

ت ھم تصور كنند كه يدرنھا  ثمر به تشنج اعصاب مواجه شوند وی بیگفتگوھا
نكه به يا ايار كنند وي انزوا اختۀا گوشيست، بھتر است ي ساخته نیكارازآنھا 
 است فاجعه بار كه یندين فرايوا. زوله شوندي حاكم ایروي از دو نیكيدنبال 

  .   رديگي نشود ھم اكنون شكل میريشگياگر ازآن پ
د با تشكل يرند، باين فاجعه جلو بگي دموكرات اگر بخواھند ازی ملیروھاي    ن
 یاھويان ھياورند كه ملت درميوجود به  را بیل سومي خود بدۀگسترد ر وبھت
 یروھاي نیاھمه .  ھم بخوردی سومیروي قدرت، چشمش به نیرويدون

پس . خوانندي میبند عدالت اجتماعيپا خواه، دموكرات ويدموكرات خودرا آزاد
ه شتروبي بین محورنتوان تشكالت كوچك ناتوان را بخاطر كارآئيچرا دورھم

. ك تشكل بدرد بخوراز آن ساختيج كرد ويدربدر بس ران ويسود ملك وملت و
 دموكرات ی ملیروھاين نيكنون از گزند روزگار دربا كه ھم یت ھايشخص
 عقبگرا یروھاين نيھرگز درب.  ما ھستندۀ جامعین ھاي مانده اند، ازبھتریباق

  . یخوري برنمی توانمندیت ھاين شخصيبه چن
 انه ويزه جوي ستیت زدائي كاذب وشخصیت نمائيل بد شخصي    ما اگرازخصا
 مطلوب، یم چھره ھايتوانيم مينظرانه بگذر  تنگیھا یناحق وگروھگرائ

 ن گروھھا وي را در بیريبا تدب دانش و با صادق، وطنپرست، مردم دوست و
 ی جلو داریستگيحق شاه م كه بيابي دموكرات بی ملیروھاي مختلف نیدسته ھا

 به دور شان یسته ساالريه به اصل شايتك د بايبا. ز كارھا را دارند ایاريبس
 مردم مظلوم ی شان درجھت تحقق آرمانھای باالیت ھاياز ظرف حلقه زد و

 توانمند یروھايچقدر شرم آور است كه ن. وستمكش افغانستان بھره گرفت
د رنيا عقبگرا قراربگي  اشغالگر ویروھاي دموكرات آلت دست نیروشنفكر مل

 از یونيسيجاد كمي اًابن.  استفاده كنندء از آن سویاچه يوآنھا ھمچون باز
 دموكرات غرض یتشكالت مل ه نھاد ھا ويوحدت طلب كل ندگان خبره وينما
ت مردم ي بر منافع اكثریك ھمه جانبه مبتني دموكراتیاك برنامه ين يتدو

 آن دست به ید براي دموكرات بای ملیروھاي است كه ھمه نیافغانستان كار
د تشكل يقبول ھمه، با  موردین كارين برنامه وآئيدرمحورا. عمل شوند
اد نھاد وھم خود وھم مردم را از ي در جامعه بنیل سومي بدۀ را بمثابیسرتاسر
 یرويك نيث يحه ل بيآن بد. ديت رھاني وقحط شخصی برنامه گی، بیسرگردان

 حضور یتوانمند با قدرت و ممكن یتواند درتمام عرصه ھايمنسجم با برنامه م
رومند، درتقابل يون نيسيك اپوزيث يندگانش درپارلمان بروند وبه حينما. ابديب

 ی روشن بكنند وطرحھایريآنچه نادرست وخالف منافع مردم است موضعگ
 ی نشرات ومحافل خود ازدموكراسیط. گوش مردم برساننده سالم خودرا ب



ك روش يم كند تا از آن به عنوان يفھ ومفھوم آنرا به ھمه تیمعن دفاع كند و
 رنگھا وي نیك شان فدايرند ونگذارند حقوق دموكراتي بھره بگیمعقول درزندگ

 ی فھم درست از آزادیادراشاعه . ن شودي اشغالگران ومستبدی ھایزورگوئ
ش يرايپ  را بایگران نتوانند بردگيه اش استقالل است، كار كند تا ديكه شرط اول
د تا ي را به  مردم بگویمفھوم عدالت اجتماع. ل كننديمردم تحم بر یناجورآزاد

چقدر مبتذل . رندي ملت جلو بگۀي وتجزی قوم بازۀرمبتذل وتفرقه افگنانيازتعاب
 استفاده از كمبود فھم مردم حضور شخص خود ء با سویااست كه عده 

مبارزه د ين خزعبالت بايبا ا. خوانندي مین عدالت اجتماعيدرمنابع قدرت را تام
 حق برابر شھروندان بدون تعلق یمعنه  بی عدالت اجتماعۀرد وكلميصورت بگ

ح ي درھمه عرصه ھا به مردم توضی وطبقاتی، منطقه ای، جنسی، مذھبیقوم
  . رديدرراه تحقق آن مبارزه صورت بگ شود و
 یمقتضۀ ويشه  بی ممكن زندگیل سوم درھمه عرصه ھايب بدين ترتيھمه     ب

را   خودی رسمیرسد ومردم سخنگوينصورت نفعش به ھمه ميعمل كند، در
آنگاه است كه . دھندي قرارمیبانيت وپشتيابند وآنرا مورد حماي یدروجودآن م

 و نديب یموج مردم طرف م با را  خودیروئين نيبه چن ت ھم دربرخورديحاكم
  سالم جامعه، درۀنده ھا به اداريتواند درآيل مين بديا. برد یازآن حساب م
  . زمطمئن باشديت نيدنش به حاكميصورت رس

 به دو برخورد مواجه ً كالیني چپ كشور بنشیروھاي صحبت با نی پای   وقت
 یباورھا ده اند كه اعتقادات ويجه رسين نتي چپ بدیروھاي از نیعده ا. یشويم
ط موجود يا درمجموع درشراي  ندارد، وی عملنۀين شان درافغانستان زميشيپ

را به  شود آنھا ینم  ضربه خورده اند وی فكریادھايآن بن یدرسطح جھان
 كارگر ۀن عده برآنند كه درافغانستان طبقيا. كار گرفته  رھنما بیعنوان تئور
 د با طبقات ويپس با. تواند وجود داشته باشدي ھم نمیتشكل كارگر  وجود ندارد،

 یانستان فقط برامعتقد اند كه چپ افغ منحل  شد و  ھمذات  وینينا بي بیه ھايال
 یقانون  وینان اشكال علنيا. تواند مبارزه كندي می بورژوازیتحقق دموكراس

تالش شان در حد  كار و دھند ويالت را دردستوركار شان قرار ميتشك كار و
 حاكم یاست علنيوند زدن شان به سيت پيدرنھا ادارات و شركت در جرگه ھا و

طور كامل از ه نه ب.  استیف چپ در حالت خاصين طيا. شوديخالصه م
برد، ينامش سود ھم مه  بیت ھاي ازآن وشخصًرد، بعضاُبَتواند بيگذشته اش م

شود يده ميكه دي تاجائیول(رد يپذ یرا م ت اويونه ھم بخاطر سابقه اش حاكم
ن ي  از ھمرزمان سابق ایاعده ). ده اندي باال رسی ازافراد نادم آن تا جاھایبرخ

خوانند ومعتقدند كه يارتجاع م سم وياليم شده به امپريوتسلگروه آنھا را منحرف 
  .  آنستیانت به جنبش چپ وشھداي خً احتماالین كاريتداوم چن



ن ساله آموخته يند كه از تجارب چنديگوي چپ میروھايگر از ني دی    گروھ
  وین گروه شكست اتحاد شورويا. جه افكار شان پخته تر شده استيدرنت اند و

سم در ياليدانند ومعتقد اند كه سوس یسم نمياليرا شكست سوساردوگاھش 
ال ي به كشور سوسیشورو م به شكست مواجه شده و١٩٦٠ ی ازسالھایشورو
نھا يا.  بودیه داري سرماۀ از جامعیت داده بود وعضويرماھيي تغیستياليامپر

 یسم شوروياليال امپريكنند كه جنبش چپ افغانستان درتقابل با سوس یادعا م
 داده است، حاال چرا ی فراوانیھايھا و قربانين راه زندانيادر مبارزه كرده و
د به دامن جنبش ي بایده است، كسيخون كشه  كه جنبش چپ را بیشكست دشمن
ك ھا را دركشور ين شلين دشمن اوليند ما كه درمبارزه با ايگوي وم.چپ پاك كند
ن يازا م ويداني م خود وخلق خودیروزي را پیم، شكست شورويخود كرده ا

گروه معتقد به چپ . ميشويروش خود باورمند تر م ت راه ويشكست به حقان
 بر اصول خود توانسته عمل یآنجا كه مبتن  تایكنند كه انقالبات توده ايادعا م
ن ادعا دوكشور يدراثبات ا  خلقھا داشته است، وی برایج درخشاني نتا كند،

  . آورندين را مثال ميبزرگ ھند و چ
 بر یط مشابھيند ھر دوكشور درزمان مستعمره بودن شان از شرايگوي    م

ر، گرسنه، ي فقی، ملتھار پھناوینھاي سرزم اد،ي ھردو با نفوس ز خوردار بودند،
  . بردندي را بسر می مشتقباریرستم زندگيز  خانه ویب

به  افت وي  به استقالل دست ی حزب كانگرس ومھاتما گاندی    ھند تحت رھبر
. ش گذاشتي را درشرق به نمای بورژوازین دموكراسي ھا بزرگتریغرب قول

ق يبا تطب ه زدند ويت تكي برحاكمیمالكان بزرگ ھند ه داران ويدرھند سرما
ون انسان ھند سالھا بعد از ي صدھا ملیه داري سرمایكامل اساسات اقتصاد

برند ير مبس. . .  ویخانمان ی، بیكسب استقالل شان ھمچنان درفقر، دربدر
 كنند و یولد م و زاد  ویابانھا زندگيونھا انسان دركنار جاده ھا وخي ملیوحت
ن يزم ه دار وي سرماۀدرعوض چند خانودا ابند وي ی نمی سرپناھیرند وليميم

 ی ھایزندگ اردر شدند ويونر وملي ملیچوھدر كاپور و نام راجه وه دارھند ب
ت ي روشن حاكمیاك نمونه ين يا.  شان ساخته اندی برایفرعون مانند

  .  استی بورژوازیدموكراس
 یست و مائوتسه دون به آزادي حزب كمونین كه تحت رھبري آن چی    درپھلو

، اعالن كرد كه یكائي سال، به قول ادگارسنوخبرنگارامر٢٠ تا ١٥ یط. ديرس
 انقالب یعني. رديگيزه ميدا كرد، جايخانمان پ ین گدا وبيھر كس درچ

 توانست ین  درمدت كوتاھيست چي حزب كمونین تحت رھبريوك نيدموكرات
ا بسازد ي را مھی زندگۀيط اوليون انسان، نان، كار، سرپناه وشرايبه صدھا مل

 ۀسي است كه از مقایف چپ مدعين طيا.  كشورش را ازخاك بلند كندیانه يوس
ن ي نوی دموكراسیتواند به برتري مین دو موردمشابه ھر انسان به سادگيا



ن با ي نویومعتقد شود كه دموكراس.  ببردی پی بورژوازیسبت به دموكراسن
 مردم پاسخ دھد یتواند به خواستھايق اصولش درخدمت مردم است وميتطب

 یكه دموكراسي را درجامعه حل كند، درحالیكاري وبی سرپناھیومشكل فقر وب
س بانك يبه اعتراف رئ زند ويشتر دامن ميه فقر رابيت سرماي وحاكمیبورژواز
  . كنديه دارتر ميرا سرما ه داريسرما و رترير را فقي آلمان فقیمركز
ت ي تحت حاكمیند ما ھزاران نمونه از فقر وفالكت كشورھايگويھام ی   چپ
ونھا بارشاھد بحرانھا، فروكشھا وجنگ يم ومليني بیه را درجھان ميسرما
. مي بوده ایره داي جھان درنظام سرمایرانگريو  وی دستجمعی ھایزيوخونر

 ی طبقاتیت ھايحاكم. گذارنديش مي را به نمایه دارينھا ھمه شكست سرمايا
 را كه ی قدرتمدارانیستھا وحتيراس  ستھا،يفاش و ن دكتاتورھاي بدتریه داريسرما

ن ھمه را از يد ايچرا با. نام آدمخوارمعروف شدند درخود پرورانده استه ب
ستم ي درسی انحرافۀ دو نمونیكيط به فق ده گرفت ويه ناديدفترعملكرد سرما

م آن درس بما ياموزي بیخ درسياگر قرار است از تار. دي مردم گرا چسپیھا
 اش از حد ید كه رسوائي را به خود نخواھیه داريگر نظام سرمايد ديگويم

  . گذشته است
 كشور، معتقد است كه یل اوضاع جارين جناح چپ افغانستان درتحلي     ا

كا اشغال شده وھرگز مردم ي امریرھبره ب  تجاوزگریروھايسط نافغانستان تو
درمورد . كشور شانرا اشغال كند د وياي بیافغانستان نخواسته اند كه كس

به حكومت   ھا معتقدند، آنچنانكه آوردن طالبان وی طالبان ھم چپیسرنگون
ز يندن طالبان يكا آنرا آراسته بود، برچي بود كه امریارساندن طالبان صحنه 

 درمنطقه یش دموكراسيسم ھم اكنون به نماياليش است وامپرين نمايگراي دۀپرد
توان كشوررا ي می وعمرانی صنعتینكه با آمدن پروژه ھايدرمورد ا. از داردين

 یخ درجاھايند كه استعمارگران درطول تاريگوي ھا میچپ.  ساختیكيتخن
 یشتر از صنعتيود ب مختلف عمل كردند، اگر درپالن شان سیوه ھايمختلف بش

 یسھا تا حديكه انگليسازند، مثلي می آنرا صنعتید، مقداريايكردن كشور بدست ب
 كنند،يدرھند كردند، واگر نفع شان درحفظ حالت موجود بود آنرا ھمچنان حفظ م

ن امر به اراده وخواست ومنافع ملت تحت ستم يا. قا كردنديآنچنانكه درافر
م، فقط ينيب ی مًزعماليدرافغانستان ن م ويكه گفتتازه آنچنان و. رديگيصورت نم

 قرارخواھد گرفت، نه درخدمت یه دار ومالك بوميسم وسرماياليدر خدمت امپر
  . مردم وطبقات ستمكش آن

 و سم درزديسم وفئوداليالي چپ معتقد است كه ھم اكنون امپرین استداللي    باچن
بسته اند ودرتمام ساحات  باھم به استعمار واستثمار كشور كمر یبند وتبان
طره ي سیروبنائ  ویر بنائي وبه قول آنھا زیـ فرھنگ یاسيـ س یاقتصاد
 مستعمره است كه یلذا ھم اكنون از نظرچپ افغانستان، كشور. ت دارنديوحاكم



 آنرا ی جھانۀي وجود دارد و حضورسرماید فئودالي تولیاوه يھنوزدرآن ش
سم يسم وفئودالياليلذا امپر.  ساخته استیمه فئوداليمه مستعمره ونيمستعمره، ن
ن استدالل، يبنابرا. كنديص مي خلق افغانستان تشخۀث دشمنان عمديحه را چپ ب

 ھا معتقد اند كه تضاد عمده دركشور ما ھم اكنون تضاد خلق ی از چپیفيط
  : كنندي مین فورمولبنديسم است وآنرا چنيسم وفئودالياليافغانستان با امپر

       
  خلق افغانستان  /      =/=/سم     يفئودال+ سم ياليامپر         

  )رعمدهيجھت غ(ـ   تضادعمده  ـ )  تضادیاجھت عمده         (
ن يا با. سازديم) سميفئوال+ سم ياليامپر(ن تضاد جھت عمده را يوھم اكنون در

مه مستعمره يم افغانستان  مستعمره، نيگوئيعمده بودن جھت تضاد است كه م
  .  استیه فئودالميون

ك جھت تضاد ھستند كه ي ی اجزا،سميفئودال سم وياليل امپرين تحلي    به اساس ا
ن اجزا خصلت جامعه يك ازي قراردارند، با دفع ھری درھمگونًھم اكنون عمدتا

سم را ازكشور دفع يالي حضور امپرۀلئاگر شما مس مثالً . شوديز دگرگون مين
سم را از يفئودال سم ويالياگر دست امپر د وي اد، مستعمره بودن را حل كردهيكن

 آزاد است كه به مردم آن یگرافغانستان كشوريد ديكوتاه كرد ت كشوريحاكم
  .شونديحاكم م آنگاه ست كه مردم برسرنوشت خود. رديگيتعلق م

 از یئ مستقر درافغانستان با گروھھای خارجیروھاي كه نی    درمورد تصادمات
  وین مسئله مربوط به ھمگونينست كه اي ھا برایظرچپان دارند نيادگرايبن

 را با ادگرا ھم اكنون منافع خودي بنیروھاي ازنیبخش. شودي اضداد مۀمبارز
ست ي زینند لذا با آن درھمگونيب یسم دركشور مياليت وحضورامپريموجود

 و ن حضوريا گر باي دیبخش.  به غارت مردم ما مشغول اندًكنند ومشتركايم
آنجا  نجا ويا ل شده وي به مبارزه تبدیسھم شان كاسته شده ولذا ھمگونطره ازيس

به  درون تضادھا ا ست و  دریعي طبۀك مسئلين يا. آورديوجود مه  بیتصادمات
چون قانون . كنديجاد نمي ایچ سردرگميفھمند ھ یل را مين مساي كه ایكسان

  .دانند یم را  اضدادۀمبارز  ویھمگون
 روشنفكران، ی از مردم وحتیادي زۀ عدی كنونۀحظنكه درلي    درمورد ا
ادگراھا ينند، وازجانب بنيب یرند والزم مي پذی ھا را دركشور میحضور خارج

سم ياليتوان گفت تضاد با امپرين حال چگونه ميا كنند باياحساس خطر م
ان ترس ونفرت يادگرايكه مردم از بني درحال كسان عمده است،يسم يوفئودال

ن مسئله مربوط به يند، ايگوي ھا میچپ. ننديب یآنرا خطر ناكتر مشتردارند ويب
 بنابر ی كه گاھین معنيبد.  اضداد استۀ از مبارزیشود كه شكليسم ميانتاگون
شود كه ي میزمان سازد ويرا آشكارم سم خودي اضداد، انتاگونۀ درمبارزیعوامل

 ھا به قدرت بودند، ی ـ پرچمیكه خلقيدرزمان مثال ً. ستيسم آشكار نين انتاگونيا



سم آشكار قرار ي كه بر مردم روا داشتند، مردم با آنھا درانتاگونینسبت ستم
ادتان يدرآن لحظه اگر . دستور روز قرار گرفت ن بردن شان درياز ب گرفتند و

 یستھا ھمكارين فوندامنتالي با ھمی مسلح مقاومت، حتیروھايباشد مردم با ن
 منافع مردم با یغم تضاد اساسرين است كه علين مسئله چني ایمعنا. كردنديم

 ـ یباخلق سم آن آشكار نبود، برعكس تضاديستھا، درآن مقطع انتاگونيفوندامنتال
  ، حاال برعكس شدهیول. را آشكارساخته بود سم خودي ھا انتاگونیپرچم
عاملش ھم ظلم . ستھا تبارزآشكار دارديسم درتضاد خلق با فوندامنتاليانتاگون
ھا دردوران حكومت وجھاد شان بر مردم روا ي است كه جھادی حدیوستم ب

سم مردم ما ي انتاگونی شان، حتۀت دوباريلذا ھم اكنون ترس از حاكم داشته اند و
 و ريين تغيا اما.  بدل كرده استیبه ھمگون سم پنھان ساخته وياليرا با امپر

 كماكان ھمان تضاد تضاد عمده. فت تضاد اثر ندارديسم دركيتبدالت مقام انتاگون
 موقت موجود با ی ھمگونیچه بسا كه روز. سم استيسم وفئودالياليخلق با امپر

  . ميسم آن باشيشاھد تبارزآشكارانتاگون ما ز به مبارزه تكامل كند ويسم نياليامپر
 ھم اكنون شعار جنگ یصيتشخ ل وين تحلي ھا با چنیچپ اينكه آي     درمورد ا

 ۀن  شكل مبارزيتريند كه جنگ عاليگوي ھا میند؟ چپكنيبخش را مطرح ميآزاد
 شعار جنگ ی انقالبیروي نیزمان. ل استي مساین راه حل جبريآخر  ویاسيس

ت مردم آنرا ي اكثرًادوم ست وي نیگريراه د كند كه مطمئن شود اوال ًيرا بلند م
 یرانيو ھم اكنون كه جنگ ھمه را خسته كرده و. كننديت ميرند وازآن حمايپذيم
رانگرشان ي ویھا ستھا درجنگيفوندامنتال و ستھايالي را امپریادي زیھا

ك يك تاكتيمثابه ه ل كرده اند، طرح شعار جنگ مسلحانه بيبركشور ما تحم
. دھنديست كه دشمنان چپ آنرا به چپ نسبت مياراحمقانه ايروز، طرح بس

م اگر  مطرح است آنھی نظامیك ستراتژي به عنوان یازنظر چپ جنگ توده ا
 یگران براي د ند،يگوي ھا میچپ. ردينكه ھم اكنون آنرا بكار بگينه ا جاب كند ويا

 به اھدافش از ید كه وقتي را سراغ داريیرويكنند؟ چه نيتحقق اھداف شان چه م
ده به جنگ متوسل نشده است؟ مگر ھم اكنون ماشاھد يق مسالمت نرسيطر

ن توطئه ينچنيد ايم؟  چرا  بايستي نیسم جھانيالين جنگ ھا توسط امپريخونبارتر
ن ي خودما بدتریان جامعه ي چپ را جنگ طلب خواند؟ درھمیروھايگرانه ن

ان راه يواسالم گرا) ھاي، خلقیپرچم(زي مسالمت آمۀجنگ ھارا طرفداران مبارز
گر ھمه يحال د. كننديز بودن مي با آنھم چپ را متھم به قھر آمیانداختند ول

  . د به چپ نسبت دادي افروز و وابسته را نبادانند كه اتھام جنگيم
 كه به یفيبرند، طيش مي شانرا پۀ ھا چگونه مبارزینكه چپيرامون اي    پ

 انجام ،منضبط ك تشكل  منسجم ويد بدون داشتن يگويش وفاداراست ميآرمانھا
 تواند بدون اعتقاد به آرمان و ین تشكل نميا. ستياست مقدورني درسیچ كاريھ

لذا به .  بدست آوردیقيشبرد مبارزه توفيپ ب نامتجانس دريبا ترك مبارزه و



تحت .  استی محورۀفيالت كارآ وظيك تشكياعتقاد چپ باورمند، ساختن 
 مختلف یتوان نھادھايوند به آن است كه ميپ در الت وين تشكي ایرھبر

. افتيدرتمام ساحات كارحضورفعال  وجود آورد وه  را بیتوده ا ك ويدموكرات
لذاھرگونه تبارزات  ت باورندارد ويك بودن حاكميف چپ به دموكراتين طيا
وھمه كس را  زيھمه چ ديمعتقداست كه نبا و شمارديم  رامردودیگريوعلن جايب

نھا يا. ك متحد آن قرار داديا ضد دموكراتي  ویستيالي امپریروھايدر دسترس ن
ران، مثل يا درا احزاب مختلف ری ھای گری به قول خودشان ازعلنینمونه ھا

 ین خلق وحتيكار، مجاھدي، پی فدائیكھايحزب توده، حزب رنجبران، چر
  وینيم خميت رژيدھند كه درآغاز حاكميمثال م را . . . ی مذھبی ملیروھاين

رون دادند، اما بعد ضربت يزرا بي بازآن ذوق زده شدند وھمه چیدرفضا
 یزي از اندونۀا نموني. كنندتاحاال ھم قادرنشدند آن ضربات را جبران  خوردند و

 د دادند ويون شھيك مليرا   خودی گریون آن تاوان علنيدھند كه انقالبيم
  . گري دیكشورھا
برنامه  برھدفمند بودن و رند ويپذ یك را ميھا كار دموكراتين چپينحال اي    با ا

 ی را به عنوان خواسته ھایاديل زيند مسايگوي ھا میچپ. كننديد ميداشتن آن تاك
ً مثال.  مختلف مبارزه كنندی آن از كانالھایبرا توانند ارائه كنند ويك ميدموكرات

 یك ومدني دموكراتیھاين ازدولت، آزادي ديیت، جداين امنيخلع سالح، تام
  واحزاب، داشتن نشرات آزاد، ه ھايل اتحاديان، حق تشكي، حق بیشھروند

 ھمه، حق ین كار برايتام مرد، حق داشتن و  زن ویده، حق تساوي عقیآزاد
 یاحتي و٤٠، حق كار ی اجتماعۀميد، ب وتقاُعیكاري بۀمي، بی صحۀميب

حق داشتن    كارگران وكارمندان،ی بامعاش برای ھایرخصت  ساعت درھفته،٣٥
پرداخت حقوق   خانه ھا،ي بین خانه وسرپناه براي دھقانان، تامین برايزم

ن يرتبه كه كمتراز تامن ين پائيمامور  كارگران وی برایومعاش كاف
ل وآموزش درتمام سطوح ي تحصیط مجانين شرايتام.  شان نباشدیھايازمندين

ط يند درخوابگاھھا با شراي آی كه از راه دورمیدانش آموزان ن وين محصليوتام
ن حقوق مردم  ي چپ مبارزه درجھت برآورده شدن اۀديبه عق. . . مساعد و
ش ابزار مناسب يبرا شركت جست ود درآن يبا ك است وي دموكراتۀمبارز

ز يره ني مثل پارلمان وجرگه ھا وغیگريل ديدرمسا. ه كرديك را تھيدموكرات
ھا ي ازھمه نابسامانیموضع انتقاد  روشن وۀ اما با برنام نده فرستاد،يتوان نمايم

  .  حكام وقتی ضد مردمیاستھايردھا وسوُب  زدوبندھا وخوردیوافشا
كنند يك مخالفت مي ھا با ھرگونه كار دموكراتی از چپیشود كه عده اي    گفته م

 ھا برخورد یگرچپي دۀ عدیول. خواننديسم ميالي با ارتجاع وامپریوآنرا ھمسوئ
كنند كه گروه  فوق درمتن يدانند واستدالل مي خشك ومجرد میفوق را برخورد
 بودن وجنگ مسلحانه ی شان فقط در مخفۀ شده اند وتجربیاسيجنگ مسلحانه س



كه ھرگز يدرحال. رنديپذ یر ازآنرا نمي غیزيشود لذا چيه دشمن خالصه ميعل
ت فقط جنگ يدن به حاكميش تا رسيدايك گروه مبارز از آغاز پيست يمقدور ن

  . مسلحانه بكند
 یويسرشاراست ازاشكال مبارزات اتحاد خ مبارزات جھان ماالمال وي    تار
و . ی مبارز پارلمانیونھايكس وھكذا فری، صنفی، دانشجوئی، دھقانیكارگر

 كار یادولتي وی خصوصیون جھان در موسسات ونھادھاي از انقالبیاريبس
  د دانشگاھھا،ين رتبه بودند، اساتيكردند، كارگر بودند، محصل بودند مامورپائيم

 ادارات بودند ی و روئسایقاض ل وينر، وكيانج ن مكاتب بودند، دكتر ويمعلم
 یحرفه ا مبارز اي  چ،يا ھيا جنگ مسلحانه و يست كه  این چه تفكريا. وھستند

 از تواند به منافع مردم سازگار باشد و ی است و نمین تفكرانحرافيچ؟ ايا ھيو 
  .  به دوراستیت زندگيواقع
د از تمام اشكال كار يداند معتقد است كه باي می كه خود را اصولی چپیروي    ن

د ي دارند بایكه ھموطنان ما تجمعييدرھرجا ط بھره گرفت ويمتناسب با شرا
درجھت  ات مردم را جھت داده ومنظم ساخت ويافت وخواسته ھا وتمنيحضور

ھنرمبارزه .  كردی رساند وآنھارا ھمراھیاريبر آوردن آن صادقانه به مردم 
  كرده ویفورمولبند م وينست كه خواست مردم را درنظر گرفته وآنرا تنظيدر ا

 ھا اصل از توده به توده ین اصل را چپيج شود واازآن رھنمود كار استخرا
 ازحوادث ی آگاه به دنباله رویروھاينست كه ني ھا مھم ایند، ازنظر چپيگويم

 طبقات حاكمه ی ھای گوئی دموكراسیاھوينكه درھيا اي درنغلطند ویخود بخود
 نديگوي ھا میچپ. ازآن بجھند ده گرفته ويات را نادينكه واقعينه ا. منحل نشوند

بره كه فقط درجھت ِل منضبط ودلسوز با رھبران خيك تشكيل را ين مسايھمه ا
 وابسته ی وخارجی ستمگر داخلیرويچ نيبه ھ كند وين منفعت مردم كار ميتام
 المقدور از ید حتي كننده را بایالت رھبرين تشكيا  كند وید رھبريست باين

  .  حفظ كردیريضربت پذ
 مختلف یف ھاي كه طی مختلفیراه حلھا ھا و برخورد ن بود برداشتھا،ي    ا

 كوشش نگارنده برآن بوده تا به دقت به افكاراقشار. كنندي مطرح میاجتماع
 یمعن.  بازتاب دھدیامانتدار  گوش داده وآنرا بای مختلف اجتماعیوگروھھا
خواھند يدانند وميآنچه م نست كه ھمه حرف دل شانرا بزنند وي ھم ھمیدموكراس

استدالالت، معقول  نونده وخواننده بتواند از كنارھم گذاشتن افكار وش ند تايبگو
نكه ي ھمیم، ولي دم بزنینكه ازدموكراسينه ا. ندين آنرا برگزيبھتر ن ويتر
 و ھاين چپ است وآن راست، خوبينكه اي ایل مابود به بھانه اي مخالف مینظر
د افغانستان حق از نظر نگارنده ھرشھرون. ميريده بگيش راھم ناديتھايمعقول

ن يي خودرا تعیمبارزات  ویاسي سیر فكري مس درك خود، دارد متناسب با فھم و
 شود یتواند مدعيچ كس نميھ. ن حق را داردي ای شخصیكند، آنچنانكه درزندگ



 یھر ُمینكه با ھر مخالفيا ايو. گر ھمه خطا استيشم دي اندیكه جزآنكه من م
را راست  یگريراچپ گفت ود یكي و ديكوب اش یشانياز اتھام داشت وآنرا بر پ

نست كه عمل ونظر شھروند درتقابل ي ایشرط اصل. رد كرد  ویل نفيوبدون دل
كنند ين شد باز مردم قضاوت شانرا مياگرچن. رديلك وملتش قرار نگبا منافع ُم
به    ھا دادند،ی ـ پرچمیكه به خلقيدھند، مثلي پاسخ دندان شكن مین كسانيوبه چن
 ھم اكنون یات زندگيواقع. ز خواھند داديگران نيبه د ا وطالبان دادند و ھیجھاد
را   كشور ماًاشغالگر علنا.  كندی آنرا ماست مالیاترازآنند كه بشود كسيگو

پھن كرده است،  را  خودیزندگ اشغال وچون اختاپوس درھمه ابعاد
پاره   كشورتكه وۀبه خاك افتاد  ویكرزخميپ از زيفرصت طلب نالشخواران ُ

 یر ومدافع ارباب خارجي معاش بگًكند، وابسته علنايدزدند، مستبد استبداد ميم
كه از منافع مردم چون زالو يبرد، آناني درسازش بسر مًاست، سازشكارعلنا

، افتراق یماري، بیكاري ب ،یخانماني، بیفقر، گرسنگ . مشخص اند كنند،يه ميتغذ
  وی حاكمان خارجین حالتيدرچن  وكنديداد ميل درجامعه بين قبي ازیو بالھا
 بسر یطين شراين منافع خود ھستند، ما درچني دركشور مصروف تامیداخل
  . ميبريم

ج آنراھم يق ونتايم وتطبيشنو ی مختلف میروھاي نجات را ھم از نی    راھھا
ن يانست كه ازيرسالت عنصر رسالت مند ا. مينيب یدرعمل م آزموده و

د، يافزايحسنات ببرُم رد ويند، از كمبودھا درس بگيا را برگزيرودار، سجايگ
ن است كه ين سرزمي سالم فرزندان دلسوز ایر دسته جمعيگيكار پ فقط با

 وعدالت ی، دموكراسی، رفاه، ترقیدار، آزاديتوان شاھد صلح عادالنه وپايم
  . د آنروزيد وبه امي را درآغوش كشیاجتماع

 اني                پا                                     
   
  -----------                                        
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   ١٩ ـ ھمانجا ، افغانستان در آتش نفت  ص ٢
  ٤٢د ص ي بزرگ جدیان ، اسالم ، نفت بازد ، طالبي ـ احمد رش٣
   ٣٩، مجموعه مقاالت ص ی جھانیاستھايطالبان وس  ـ افغانستان ـ٤



   ٤٠ص . . . د ـ طالبان ، اسالم ي ـ احمد رش٥
ك اس ھارسون  يليسز و يه گوكوردووي دیان ـ نوشته  افغانستی ـ  پشت پرده ٦

     ٨٥ ـ ٨٤ص 
   ٦٣ص . . . د طالبان ، اسالم ويـ احمد رش٧
   ٥٤ص . . .  ، ی جھانیاستھاي ـ افغانستان ـ طالبان وس٨
   ھمان اثر   ـ ھمانجا ،٩
   ٥٦ ـ ٥٧د طالبان ، اسالم  ص ي ـ احمد رش١٠
  ١١٨ ص ی جھانیاستھايد ـ افغانستان ـ طالبان وسي ـ احمد رش١١
 لوموند          یده ي و جرMay 2000 ´Frontier Post -5 ـ به نقل از ١٢
   م٢٠٠٠اكتبر  ٣٠
   ١٩ ـ به نقل از افغانستان درآتش نفت   ص ١٣
   ٦٠ ـ ھمانجا   ص ١٤
    ٦٨ ـ  افغانستان درآتش نفت    ص ١٥
   ٢٠ ـ ٢٢ ھمانجا   ص  -  ١٦

  ٧٦ط ، چه خواھد شد ؟ ص ي محی ـ دكتر مرتض١٧
  ٥٤ص /استعمارپسامدرن/  سال اقتصاد نخبه ساالر ٢٠ ـ سوزان جورج ١٨
   ٧٩ استعمارپسامدرن ص ٢٠٠٢درسال ... برتز،اقتصادكل راي ـ ما١٩
 استعمارپسامدرن مراجعه ١١٠  به ص Enron ـ درمورد رابطه بوش با ٢٠
  ديكن
   ٨٠ ـ استعمارپسامدرن  ص ٢١
  ١٠ ـ ٩رنگ ـ دكتر جان كلمن  ص ي ونیاست پردازي ـ س٢٢
   ١١٠ص / وسف يدگروال /  ـ خاموش مجاھد  ٢٣
  ھمان ص /  ـ ھمانجا ٢٤
   ٦٥٦ ، ٦٢٨ ، ٦٢٦ن  ص يني ـ آثار منتخب ل٢٥
   ـ ھمانجا ٢٦
   ـ ھمانجا ٢٧
   ٦٥٤ص /   ـ ھمانجا٢٨
 كردن فقر ی مقاالت جھانیوكس ـ مجموعه يوويمز پتراس واستي ـ مقاله ج٢٩

   ١٤ص / ف ي احمد سیترجمه /وفالكت 
   ١٥ص /    ھمانجا ٣٠
   ١٦ و ١٥ ـ ھمان اثر  ص ٣١

    ١٤٥ـ٤٦ـ٤٧ص / وفالكت  كردن فقر ی ـ جھان٣٢ 
   ١٤٨ ـ ١٥٠ ٥ـ  ھمانجا  ص  ٣٣



   I C 8به  . . .   و T K P  ی ـ گزارش كشور٣٤
   ٢٥٣ ـ ٢٥٢ كردن فقر وفالكت   ص ی ـ  جھان٣٥
   ـ ھمانجا  ٣٦
   ـ  ھمانجا ٣٧
   ٢٥١ـ ٢٥٢ ـ ھمان اثر  ص ٣٨
   ٥٣ ـ خاموش مجاھد  ،  ص ٣٩
   ٨٠ ـ ھمان اثر  ص ٤٠
   ٣٩ص )  وان مزاروش ياست( ت يا بربريم سيالي ـ سوس٤١
                                       ١٢١ص . . . و افغانستان،طالبان ـ٤٢

   ٤٨ صی درفرانسه ، چاپ فارسیكارل ماركس ، مبارزات طبقات ـ٤٣ 
   ٥٧٩ن آثار منتخب ، جلد اول ، قسمت دوم  ص ي ـ لن٤٤
   ٢٥ ـ افغانستان در آتش نفت  ص ٤٥
            ١٥-١١-٢٠٠٤خ ي به تار B B C مردم با یمصاحبه  ـ ٤٦
   ٩٢ درافغانستان  ص یش ورشد بورژوازيداي پیـ  چگونگ٤٧
   ٨٧ـ ھمان اثر   ص ٤٨
   مك فرسن                 ی ـ نوشته ای دموكراسی ـ سه چھره ٤٩

   افغانستان ی درباره   C I A یتي انترنیـ صفحه معلومات٥٠ 
   ومصاحبه ھا ی گروھیا ـ  رسانه ھ٥١
   افغانستان ی اسالمی جمھوری ـ قانون اساس٥٢
   ـ قانون انتخابات٥٣

                   
 
 


