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شوند افغانھا به آسانی خريده نمی  
 

 
اتوی آن دين ن ده و متح االت متح شوند, اي رو مي ت روب ا حقيق االخره ب گ  آن: ب ا جن اله٩ھ  را در    س

 افغانستان می بازند
 

اده  د، آم د، حاال ميگوين رار دارن ولی ق ای شوم پ مطابق آن، واشنگتن و لندن، که ھر دو در يک تنگن
ا  الن صلح ب ست جھت ترتيب پ اره اي ا، اش ا حت د، و ي ه نماين ان معامل ا بعضی ازاعضای طالب د ب ان

 آبروی شان حفظ شده باشدطالبان و متحدين بنيادگرای آنھا، تا باشد 
 

 ھا را خريداری کن  آن،توانی با بم اندازی طالبان را وادار به تسليمی نمايی اگر نمی
 

ه  پنجشنبۀ گذشته، کنفرانسی در لندن تدوير يافت، که در آن مليونھا دالر آمريکائی برای رشوه دادن ب
گذاشتن سالح ھای شان، اختصاص ھا با اشغالگران غربی و يا  طالبان پائين رتبه جھت ھمکاری آن

ستان مثمر . رشوه يک وسيلۀ قابل فخر زمان در جنگ است. داده شد ار در افغان ولی اين شيوه ای ک
 نيست

 
تواند با يک تفاھم و ميانجگری واقعی و حقيقی، و خروج  ًجنگ خونين و لعنتی افغانستان، صرفا می
 نيرو ھای خارجی از اين کشور، پايان پذيرد

 
ا ابتکار جنگ را از  دست فرمان ه آنھ د ک وده ان دا نم اور پي ده ھای نظامی آمريکائی در افغانستان، ب

ر می. داده اند ين گي اد عساکر آمريکائی و متحدين . شود مقاومت سرسختانه، در اين کشور زم ازدي
ه  آن ا ب ست١۵٠.٠٠٠ھ افی ني ان ک ست طالب رای شک ر، ب ده و .  نف االت متح ويش، اي ار خ ن ک ا اي ب
الھای  تحدين آنم ان شوروی وقت در س داد نظامي ا تع  ٨٠ھا تنھا رقم عساکر را در افغانستان برابر ب

 عيسوی مينمايند
 

د، خود  در عين حال، پاکستان که بدون ھمکاری اش، اياالت متحده نمی ستان دست بزن ه افغان تواند ب
ر . در آشوب قرار دارد ياه  (,) سرباز ھای مزدور(اياالت متحده عساکر اجي ابقا آب س ه , *)ًس را ب
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ه   االتی آمريکائی از کراچی ب د قطار ھای اکم پاکستان نفوذ ميدھد، تا در نگھداری مسير رفت و آم
ات و از آن  ستان، عملي ا در پاک وائی آمريک اه ھ م در پايگ وده و ھ داری نم ظ و نگھ ستان، را حف افغان

 مراقبت نمايند
 

شاندۀ عساکر اجير بيشتر برای کشتن و از بين  بردن دشمنان و شبه نظاميان که عليه حکومت دست ن
آمريکائی پاکستان و جھت ھدف گيری پايگاه اتمی پاکستان در صورت حمالت آيندۀ آمريکا، استفاده 

وند اخه .ش شروی و ش دف پي ستان، ھ ا در پاک وائی آمريک داوم ھ الت مت اد حم وع و ازدي ن موض اي
 يسازددوانيدن آمريکا را در آن کشور بر مال م

 
امال  ه ايکه ک رد در سقف خان ًنيرو ھای آمريکائی و ناتو در افغانستان، بيشتر به آن ميماند که يک م

 آتش گرفته، دودکشی را نصب نمايد
 

 ھمچنانيکه پاکستان بسوزد، افغانستان نيز خواھد سوخت
 

ر آشوب مواجه اس ا پاکستان پ ه ب ول و درک چگونگی معامل ر، پ  صرف ،تواشنگتن به کمبود، نف
 نظم و آشفته است نظر از اينکه افغانستان نيز بی

 
د، ھم برلين و پاريس، اوتاوا، لندن،واشنگتن ا: گان مشکل مشترک دارن ان ،افواھات جنگی آنھ  طالب
ه  را چنان تروريست ھا و خشونتگر ھای عليه زنان جلوه داده است که سياستمداران غربی در معامل

ه سن ه يی ب ن تحريک قبيل تھم شدن در ارسال عساکر شان در ھمچو با اي د و از م ديل شده ان گ تب
 دادن و ل" و"تسليم شدن به تروريزم" ، "سکون " با ناله ھای،حقيت دور. جدال جنگ را نمی پذيرند

 فغان خواھد کرد, "پسران ما 
 

  حسن چپ زده باشندۀحمايت گران دايمی جنگ و اذيت بايد خود را به کوچ
 

ات ،ھا مأيوسانه خواستار صلح  آن،ليون کشته را در سه سال جنگ متحمل شده اندم **٣افغانھا،   ثب
د شاند،سياسی و اعمار مجدد کشور خويش ان ونی دست ن راری حکومت کن ه برق اۀ  ن جنگ ، دزدھ

 *** مافيای مواد مخدر و آدمکش ھای کھنه کار حزب کمونيست افغانستان،ساالران
 

ان .  است،مانيکه آمريکا بر آن تجاوز نمودز ،٢٠٠١ر از سال امروز افغانستان در وضيعت بد ت جھ
ران است ائيتی وي ه ھ ل و کور از وضيعت خراب ،غرب مصروف اعطای کمک و غذا ب ی غاف  ول
 تحمل کنندگان جنگ و گرسنگی در افغانستان و غزه است

 
ی رب نم د غ ستان باش گ در افغان ده ای جن د برن ت. توان ی،در حقيق نگتن نم روزی را توان  واش د پي
ل، جنرال اسبق،کارل بييری. تعريف نمايد  - جاسوس و نماينده ای گفتگوی روياروی آمريکا در  کاب
د .  تأکيد می نمايند که حاال زمان آنست تا مذاکره آغاز شود، جو بيدن . پی.ھمچنان وی د در پن ا باي م

  قايل شويمء اعتنا،و نصيحت با احساس و منطقی آنھا
 

ل م لی ح ت،شکالتراه اص لح اس اره ای ص ی در ب وی حقيق دت ,  گفتگ گ دراز م ه و نيرن ه حيل ن
ستال"یيشنھاد شده از جانب جنرال آمريکائپ ه در آن " ماک کري ائ ک ان پ ه از رشوه دادن طالب ين رتب

ا م پاشی مقاومت افغانھ ق آن از ھ ده است،و از طري ده ش ا سنی.  سخن ران د ب ن ترفن ای عراق  اي ھ
اد ارگر افت ه پ،ک د ن ول ميدانن االتر از پ رت و ننگ را ب ه غي ان ک ا  فکر و درک آن. شتون ھای افغ ھ

 ھا نمی توانند آنرا درک نمايند مفھومی است که اکثر غربی
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ان  ذھبی يک تحريک ضد کم–طالب ستی م ده،وني االت متح ر اي ه ب ده در حمل الن القاع ورد پ ،  در م

ستند ن توطئ. چيزی نمی دان دهاي اه ترتيب ش وده در اروپ ه د، ب ستان ن سياری اعضای ضد . ر افغان ب
اکم د  ريگننونيستی طالبان و متحدين آن د و توسط رونال ی غرب بودن يس جمھور ، متحدين قبل  رئ

  ناميده شده بودند" آزادیيانجنگجو" به نام ،اسبق آمريکا
 

ن الدن،٩/١١بعد از  ل دھی اسامه ب االت متحده را در تحوي ان تقاضای اي دون اي، طالب وت  ب نکه ثب
اه وی داشته باشد ان ،مشخصی در قبال گن در و  قھرم ان عاليق ه خاطر اينکه وی يک مھم ً صرفا ب

  رد کردند،جھاد عليه شوروی سابق بود
 

 طالبان جنگ را در قبال تحويل دھی يک مھمان پذيرفتند
 

 ھمچو مردھا به آسانی خريده نمی شوند
     

  :يادداشت مترجم
  

ا وانم موافق باشمصرف از نظر از آنکه ب ان نمی ت ه حيث يک افغ ه ب ن مقال سا از نکات اي ، چه  ب
د،  ل نماي ا را تحلي اعی افغانھ نويسنده بيشتر با حرکت از موضع غير افغان خواسته روان شاسی اجتم
ورد نکات آتی را ضروری  د، توضيح در م ده نمی توان کاريکه به يقين از عھدۀ ھيچ خارجی بر آم

  :می دانم
ه  " بلک واتر"يا ھمان " آب سياه"سلح  افراد م-* مربوط يک شرکت به اصطالح امنيتی می باشند ک

ان   شورھای جھ ام ک شور، در تم تخبارات آن ک صوص اس ه خ ا ب ت امريک ا دول رارداد ب ابر ق بن
  .مسؤوليت ھای خاصی را به دوش می گيرند

تباھی رخ-** ه صورت حتم اش ه خاطر  در مورد رقم سه مليون کشته ظرف سه سال، ب ه ب داده ک
  .حفظ اصالت در ترجمه و امانتداری به تصحيح آن اقدم صورت نگرفت

ين -*** ا اصدار چن  مزدوران روس نه خود ادعا کرده اند که کمونيست بوده اند و نه ھم ماھيت آنھ
ردم خود در حمايت از سياست . را در مورد آنھا اجازه می داد سيج م ه خاطر ب شتر ب مگر غرب بي

ان، ای ش ای ھ ا آن خط ستند ت م ني تند و حاضر ھ ست گذاش م کموني ستان اس وکران در افغان ر آن ن  ب
  .آگاھانۀ خويش را اصالح نمايند

                                 کبير زاده
 
 

 
 


