
پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

1

پالن سه مرحله ای 
کشور های غربی در افغانستان

نویسنده: داکتر ثنا متین نیکپی
جوالی ۲۰۱۷ م 

تورنتو، کانادا

معرفی کتاب



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

2

شناسنامه

نام کتاب: پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان
نویسنده: داکترثنا متین نیکپی

تیراژ:  500  جلد
ناشر:  انجمن دانش در کانادا

طرح روی جلد:  نیکپی
کمپیوتر و گرافیک: نویسنده

وقت چاپ: جوالی 201۷  میالدی،
 سرطان  1۳۹۶ هجری خورشیدی

به اهتمام :  پیکار پامیر

معرفی کتاب/ شناسنامه



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

۳

فهرست
مرحله اول

 دموکراسی ابزاری

صفحه فهرست مطالب:               

مصروف ساختن رهبران جهادی در قدرت، امتیازات و زد و بندهای
 اقتصادی و سیاسی        )12( 
)1۳( تعمیم معامله گری های مافیایی بجای پالیسی های معیاری  
)1۳( ایجاد نهاد های مدنی وابسته      
)14( انحصار نهاد های  حقوق بشری و مدنی    
)1۶( ایجاد شبکه ها و النه های جاسوسی     
)1۷( ترویج نفاق و نفرت      
)18( ، مدرسه های دینی،       
)18( استفاده از کوچی ها،      
)1۹(  دامن زدن تعصب زبانی از طرف حکومت،    
)1۹(  تنظیم ها و احزاب سیاسی »قومی«      
)21(  نسل کشی و کشتار قومی از طرف طالب و داعش                 
)22( تمرکز قدرت بدست نهاد های غیر قانونی و غیر معیاری)شورای امنیت( 

 

معرفی کتاب/ فهرست



پالن سه مرحله ای غرب در افغانستان

4

 
مرحله دوم

 استقرار دکتاتوری در سایه دموکراسی، 
تقویت تروریزم و تشدید جنگ زیر نام صلح

 )دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی )۲۰۱۴-۲۰۰۹(

صفحه فهرست مطالب:               

)24( نابودی فزیکی افراد نامطلوب برای پاکستان    
)۳0( مداخله در ایجاد ائتالف ها و جبهه های سیاسی   
)۳۳( انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان    
)41( طالبانی کردن کوچی ها      
)58( ترویج نقض قانون در زمان حامد کرزی    
)58( فلج ساختن مکتب ها و تقویت مدارس دینی    
)۶0( تضعیف پارلمان        
)۶2( فساد، فقر، بی ثباتی و نا امیدی     
)۶۳( رهایی مجرمان طالبان از زندان و پیوستن آنها به صفوف جنگ   
)۶4( ایجاد قوای احتیاطی شورای عالی جهادی برای حفظ نظام غیر قانونی 
)۶5( پایان رسالت کرزی و تغییر چهره و مسئولیت جدید کرزی  

معرفی کتاب/ فهرست



پالن سه مرحله ای غرب در افغانستان

5

مرحله سوم
تبدیل طالب به داعش

 و سقوط حکومت بدست داعش
صفحه فهرست مطالب:               

)6۷( مجاهد، القاعده، طالب، داعش      
)68( افزایش تاثیرات حکومت عربستان سعودی در امورات افغانستان 
)6۹( ایجاد مرکز داعش در مربوطات والیت ننگرهار   
)۷3( تمرکز قدرت به دست سه شخص    
)۷۴( جابحایی داعش »طالبداعش«  در کندز، فاریاب و بغالن  
)۷۴( آوردن گلبدین حکمتیار و تبعید جنرال دوستم   
)۷6( داعش و نگرانی های منطقه ای      
 )8۱( تأخیر در اجرای پالن تسلیمی والیت های شمال افغانستان   

  
ضمایم

ضمیمه )۱( مقاالت )صفحه 83 ـ ۱۹5(
جلوگیری از روند دولت سازی، تالش برای استقرار دسپتیزم دینی  در افغانستان 

)8۴ـ۱۰5( و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله به آن   
)۱۰5ـ۱۲۰( تقسیم قدرت چیست؟     
)۱۲8ـ۱3۹( تروریزم و تصادم تمدن ها     
)۱۴۰ـ۱8۲( شیوه های اداره ی دولت جهانی در افغانستان  

هفت مورد تخلف قانون اساسی در »توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب 
)۱83ـ۱۹6( اسالمی گلبدین جکمتیار«     

ضمیمه )۲( تصویر ها سخن می گویند   )۱۹۷ ـ ۲۰5(

معرفی کتاب/ فهرست



پالن سه مرحله ای غرب در افغانستان

۶

معرفی کتاب/ ابراز نظر

مروری بر این اثر

متن اثری را که اینک، شما خواننده های عزیزدر دست مرور و مطالعۀ خویش 
دارید، چنانکه مالحظه میشود،  تنها یک مقالۀ ساده دریک مورد خاص ازموارد 
و مسایل متعددی که همه روزه  درکشوری بنام افغانستان واقع شده و میشوند، 
نیست؛ بلکه حاوی مطالب و مقاالت بسیاری میباشد که درمتن هریک از آنها،  
پالیسی  ترین تصامیم سیاسی  فریبنده  ترین و درعین حال،  ترین، عمیق  پیچیده 
کنکاش  و  بحث  مورد  ۲۰۰۱عیسوی  ازسال  پس  درافغانستان،  خارجی  سازان 

عالمانه و وطندوستانه  قرارگرفته اند.                                                  
و  ورزیده  دان  حقوق  آگاه،  قلمداران  از  یکی  که  نیکپی  داکترثنامتین  جناب 
درکشور  سیاسی  غامض  ازمطالب  انبوهی  میباشد،  سنج  دقیق  تحلیلگرسیاسی 
عزیزما افغانستان را، به منظورآنکه بگونۀ فشرده و اما همه فهم، تقدیم خواننده 
نموده باشد، مجموع رُخدادهای یکنیم دهۀ پسین را که هستی فردی واجتماعی 
عمده  بخش  سه  به  منطقی  و  فنی  بصورت  اند،  ساخته  متأثر  سخت  را  ما  ملی 
وجداگانه تقسیم نموده و همۀ آنها را در یک مجموعۀ مفید بنام » پالن سه مرحله 

ای کشور های غربی درافغانستان » مرتب کرده است.                                    
وقتی خواننده تنها به فهرست مطالب مندرج این اثرنگاه میکند، سوای آنکه به 
متن ومحتوای درونی کتاب رسیده باشد، تقریباً به ده ها موضوع حاد روز وده 
فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  نظامی،  سیاسی،  برانگیز  سؤال  و  مهم  مسألۀ   ها 
چند  اما  و  ظریف  های  وترفند  ها  طرح  بمثابۀ  که  برمیخورد  دپلوماتیک  و 
این  و  گردیده  تحمیل  عزیزما  مملکت  و  برملت  کنون  تا  بازانه  شعبده  و  پهلو 
بازیهای آشکار و پنهان هنوز هم استمرار دارد.  با اطمینان میتوان گفت که بسا 
موضوعات سیاسی، نظامی و انبوهی ازطرح ها و تصمیم های دولتمداران دست 
نشاندۀ افغانستان و رژیم های مربوط به جامعۀ جهانی چنان ظریفانه، چند پهلو و 
فریبنده ارائه میگردند که تعداد زیادی ازهم میهنان عزیزما نمیتوانند به ساده گی 
به اصل و ماهیت آنها پی ببرند. بنابرآن، مرور مطالب مندرج این اثرکه غالباً ِگره 
ازسر قسمتی از دغلبازیهای سیاسی ـ دپلوماتیک غربی ها گشوده است، رهنمای
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خوبی برای تشنه گان راه حقیقت و فهم آنچه در عقب پرده میگذرد، خواهد 
بود. هرچند برخی ازموضوعات مندرج در این اثر که قباًل به قلم مؤلف نگاشته 
بچاپ  ما  هموطنان  مرزی  برون  های  رسانه  از  دربعضی  مواقع الزم  در  و  شده 
رسیده اند، ولی ِگردآوری و نشر مجدد آنها طی یک اثرمعین، روی دالیل آتی، 

اقدام بجا و مؤثرپنداشته میشود :                                                                   
مندان آن  را، عالقه  نوشتاری  نشرشده در یک رسانۀ  مقالۀ  آنکه یک  با  الف( 
اما، اصل مطلب یا مقاله را هرگز نزد خویش نگهداری  درموقعش میخوانند و 
نادرات  زمرۀ  از  کارنماید،  این  به  اقدام  یی  خواننده  احیاناً  هرگاه   و  نمیکنند 

پنداشته خواهد شد.  
یا درنتیجۀ بی حوصله گی  انباشت مسایل و  اثر  یا در  متأسفانه  ب( درکشورما 
ها و کم توجهی ها، هر ُرخداد سیاسی و اجتماعی و ... ولو بسیار مهم و تکان 
دهنده ، اگر درموقعش مورد توجه قرار میگرد، با ُرخداد دیگر در روز دیگر، به 

فراموشی سپرده میشود.                                                                  
ج( همان اندازه که کتبی سازی مسایل  اجتماعی و تاریخی و... برای شهروندان 
یک کشور نیاز اشد است، نگهداری و آرشیف سازی اسناد و اخبارو... نیز از 
زمرۀ ضرورت های ملی و اجتماعی بحساب میرود. پس توحید اسناد ومطالب 
نشرشده، آنهم در یک مجموعه یی بنام کتاب ، تنها کار نه، بلکه در وضعیت 
خاصی که ما افغانها قرار داریم، کارستان خواهد بود.                                               

مطالب و مقاله های مندرج در این اثر، نه تنها برای خوانندۀ پویشگر، بسیارمفید و 
آموزاننده اند؛ بلکه نوعی تسلسل تاریخی رویداد های مربوط به یکنیم دهۀ پسین 

مملکت عزیز ما را نیز در خود نهفته دارند.                                           
مطالب  توحید  بر  مبنی  نیکپی  داکترمتین  اخیرجناب  اقدام  حالیکه  درعین  من، 
و نشر و پخش آنها تحت عنوان » پالن سه مرحله ای کشورهای غربی 
درافغانستان » را می ستایم، مطالعۀ آنرا برای هموطنان گرامی خویش ضرور 

می دانم.                 
ک. پیکار پامیر       

تورنتو -  جوالی ۲۰۱۷م            
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پیشگفتار
هیچ کشوری در بهبود کشور های دیگر کار رایگان و بدون هدف انجام نمی دهد. در 
نوشتن این رساله، کوشیده شده است که ماهیت اصلی انگیزه و علت رابطه و »همکاری« 
افغانستان طور رک و روشن تشریح شود، تا هموطنان ما همواره  با  کشور های خارجی 

قربانی های »لطف خوش« و »مهربانی« های خالی از مهر بیگانگان نباشند.
کشور های »دوست« افغانستان همواره کوشیده اند، اهداف اقتصادی و نظامی شان را زیر 
پوشش های زیبای  انساندوستی، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی پنهان نمایند. در این اثر 
با کاربرد ادبیات روشن و بی پرده، شیوه های کار کشور های ذیدخل در مسایل افغانستان  

معرفی و تشریح شده است.
برای تسلط بر افغانستان، از فرهنگ، عقاید، عقده ها و تضاد های موجود طوری استفاده 
صورت گرفته است که بیگانگان وجود نامقدس شان را مقدس و کار ناروای شان را روا  
با  آلود  های غرض  تقدس  تا  است،  کتاب، کوشش شده  این  نوشتن  در  اند.  داده  نشان 
استدالل و مثال های انکار ناپذیر از عملکرد زشت این موجودات »مقدس« برای خواننده 

ها بیان شود.
انبوهی  افغانستان، پنهان کردن حقایق میان  یکی از شیوه های کار گرداننده های مسایل 
از حرف ها و تبلیغات است که با تاثیرگذاری باالی روان مردم،  حقایق را از ذهن آنها 
می ربایند. متن این اثر طوری در نظر گرفته شده که بدون مقدمه چینی و افزون گویی، 

خواننده را در بطن واقعیت ها دعوت می کند.
در متن این اثر، تسلسل زمانی، منطقی، تاریخی و استدالل وجود دارد که خواننده را پا 
به پای مهمترین رویداد های سیاسی افغانستان می برد و منشأ اصلی این رویداد ها را به 

خواننده ها بی پرده معرفی می کند.
این اثر، دارای متن ها و استدالل تخصصی حقوقی نیز است که تشریح رویدادهای  سیاسی 
ادبیات سیاسی  را مستدل تر و محکمتر می سازد. فقدان ارزش ها و اسالیب حقوقی در 
افغانستان، نقیصه یی است که حق و سیاست را مجزا و حقوق را  از سیاست منتفی کرده 
است. من در همه نوشته های خود و به ویژه در این اثر ادبیات سیاسی و حقوقی را تلفیق 

داده ام. 
از کلتور حقوقی،  عاری  و  دانش حقوقی  فاقد  افراد  بودن  افسوس که حاکم  و  با حیف 

»سیاست« را از حقوق دور ساخته و دولتداری را به مسخره گرفته اند. 
امیدوارم ، پیشبرد امور سیاسی و دولتداری که سخت کار تخصصی است، در کشور عزیز 
ما افغانستان نیز بر اساس امتزاج سیاست،  با شالوده ها و ارزش های حقوق پیریزی شوند. 

معرفی کتاب/ پیشگفتار
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معیار های منحط مانند حتمی بودن نمایندۀ کوچی ها، بزرگان قوم و افراد روحانی  در 
نهادهای  قانونگذاری و قضا، جایش را به افراد متخصص در رشته های حقوق و سیاست 
تسلسل  افغانستان در یک  آیندۀ رویداد های  و  از گذشته، حال  بیانی  این کتاب،  بدهد. 
منطقی و تاریخی است. زیرا بسیاری از  رویداد های بررسی شده در این رساله، پیشبینی 
های من است که بعدا در افغانستان اتفاق افتاده است که در تهیه این رساله با استفاده از مثال 
های انکار ناپذیری که تاحال بوقوع پیوسته اند، گذشته ها را با حال پیوند داده شده و راه 
های حل  آینده را پیشکش کرده ام. به گونۀ مثال حل مساله افغانستان را  در تقسیم قدرت 

میدانم و تقسیم قدرت را نیز با دید ژرف حقوقی ـ سیاسی تشریح کرده ام.
در این کتاب، از نوشته هایی که در دهه های قبل در باره تقسیم قدرت نوشته و نشر شده 
تقسیم  این هدف در عملکرد حکومت های مخالف  به  موانع رسیدن  استفاده شده،  اند، 
قدرت به تفصیل تشریح شده و مفکوره هایی  برای رسیدن به این آرمان ملی نیز به وضوح 

بیان شده اند.
مافیایی  های  گروه  نادرست  و  مشخص  اقدامات  اثر،  این  در  که  میدانم  آوری  یاد  قابل 
به هیچ صورت نفی تمدن عظیم  افغانستان  تشریح شده  است که  کشور های غربی در 
غرب که عامل و مجری آن مردم اند، مد نظر نبوده است. زیرا مردم کشور های غربی نیز 
بار ها قربانی تروریزم و  دسایس مافیایی بوده اند. اما نمی توان از حقیقتی چشم پوشید 
که پدیده مافیا در چهارچوب تمدن غربی بوجود آمده و  زمامداران کشور های غربی 
که مجری تخریب، مرگ و بی ثباتی در کشور های شرقی بوده اند، از جانب مردم شان 
»انتخاب« شده اند و  آنها »جنایات« و تجاوز  شان را زیر نام دفاع از منافع ملی کشور های 

مطبوع شان انجام داده اند.
کتاب مذکور تحلیلی است که رویداد های دوره های معین افغانستان را از دید سچۀحقوقی 

و سیاسی مورد بررسی قرار داده است.
مطالعه این کتاب را برای محصالن تحصیالت عالی و پژوهشگران مسایل سیاسی افغانستان 

مفید می دانم.
)ثنا متین نیکپی(

معرفی کتاب/ پیشگفتار
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مرحله اول: دموکراسی ابزاری

)از تشکیل اداره مؤقت در بن ۲۰۰۱ م
تا اخیر دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی ۲۰۰8م(

زمانیکه کشور های غربی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و 
تصویب قانون اساسی افغانستان را با تقبل مصارف گزاف برگزار می کردند، 
مردم افغانستان به آیندۀ کشور و سرنوشت جامعه امیدوار بودند. مهاجران از 
های  شرکت  هنگفت  های  پول  شدند،  می  سرازیر  افغانستان  به  دنیا  سراسر 
بزرگ جهان در اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری می شد، گویا صلح و ثبات 

به افغانستان باز می گشت. 
گرچه در همان آغاز برای افراد تیزبین و دوراندیش معلوم بود که دموکراسی 
را  معین  و  محدود  های  گروه  قدرت  بیگانه،  های  کشور  مخارج  با  ابزاری 
»دموکراسی«  روند  از  وجد  و  شور  با  مردم  رویهمرفته  سازد.  می  »قانونی« 

استقبال میکردند.
مرحلۀ اول پالن غرب با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱383 انتخابات 
  ۱383 سال  در  اساسی  قانون  تصویب  ۱38۴خورشیدی  سال  در  پارلمانی 
های  گروه  بدست  افغانستان  قانونی  گویا  قدرت  و  شد  تکمیل  خورشیدی 
غیر  های  نماینده  و  غربی  های  کشور  در  شده  تعیین  قبال  افراد  مجاهدین، 
مستقیم حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و حلقات حامی طالبان مانند گروه 
افغان ملت انتقال شد. توازن حضور مجاهدان مخالف و سایر مخالفان از طریق 
نماینده های کوچی،  پارلمان زیر پوشش  انتصابی در هردو مجلس  وکالی 
بزرِگ قوم، افراد روحانی ، همچنان از طریق انتصاب و گزینش ها در کابینه، 

قضا، دادستانی، شورای صلح وغیره تکمیل گردید. 

دموکراسی ابزاری
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در  آن  نظار  شورای  بخش  بخصوص  اسالمی،  جمعیت  حزب  آنجاییکه  از 
بیشتر  امتیازات  داشت،  نقش  امریکا  با  در همکاری  قدرت  از  طالبان  روفتن 
برای این حزب داده شد. حزب جمعیت دستیابی به قدرت را صداقت امریکا 
افغانستان  به تقسیم قدرت در  افغانستان هم  نماند که مردم  ناگفته  میدانست. 
باورمند شده بودند و گمان می رفت که با ایجاد نهاد های تقسیم قدرت بر 
مبنای قانون اساسی، افغانستان آهسته آهسته بسوی دموکراسی حرکت خواهد 
کرد. به زودی برای تحلیلگران و اندیشمندان معلوم شد که غرب، دموکراسی 
ابزاری را به مثابۀ تلک و کرسی ها و مقامات دولتی را مانند طعمه استفاده 
می کنند. اما کسانی که در این گرداب غرق بودند نه تنها با ماهیت ابزاری 
بودن دموکراسی نمی فهمیدند، بلکه تحلیلگران و کسانی را که ابزاری بودن 

دموکراسی را تشریح میکردند، اهانت هم میکردند.

شیوه های استفاده از دموکراسی ابزاری: 
مصروف ساختن رهبران مجاهد در قدرت، امتیازات و زدوبندهای اقتصادی 
و سیاسی: مصروف ساختن رهبران جهادی در چوکی های دولتی، تکتیکی 
این  نکنند.  فکر  افغانستان  سیاسی  بزرگ  مسایل  باره  در  رهبران  این  تا  بود 
ناعاقبت  رهبران  از  بسیاری  که  ساخت  سرگرم  چنان  را  مجاهدان   ، نیرنگ 
پارلمان،  تشکیل  موجودیت  کردند.  سالح  خلع  را  مردم  سادگی  به  اندیش 
حکومت، قضا و شورا های صلح و علما، سفارتخانه های افغانستان در خارج 
برای غرب دو ثمر داشت. مجاهدان و گروه های ضد طالب را مصروف مقام 
و ثروت ساخت، تا از جنگ دور شوند، ثمر دوم آن بود که قشر معامله گر با 
اخالق و آداب مافیایی در افغانستان شکل داده شد، تا بتوانند بدون ارادۀ مردم 
با مافیای خارجی داخل معامله شوند و بدون شکلدهی حاکمیت ملی ، جای 
دولت و حاکمیت ملی را اشغال نمایند. این نیرنگ از موفق ترین شیوه های 
کار اداره اقتصاد و سیاست افغانستان بود که توانست مخالفان ستراتیژیک شان 
را از پناه بردن به کشور های بزرگ دیگر باز دارند و به غالمان بی چون و 

چرای خود شان تبدیل کنند.

 دموکراسی ابزاری



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

1۳

معامله  تعمیم  معیاری:  های  پالیسی  بجای  مافیایی  های  معامله گری  تعمیم 
گری های مافیایی بجای استقرار پالیسی های دوامدار در امور دولتی و اداره 
موفقیت  با  آنرا   امریکا(  و  غرب)انگلیس  که  بود  اهدافی  از  کشور  اقتصاد 
های  کشور  حمایت  با  شده  برگزیده  کامال   افراد  آنکه  از  بعد  داد.   انجام 
ابزاری را  افراد زورمند محلی تبدیل شوند، دموکراسی  به  خارجی توانستند 
چون بازیچه یی در اختیار آنها قرار دادند تا بجای سیاست، معامله گری را 
بجای  نمایند؛  اندوزی شخصی  پول  ملی،  اقتصاد  رشد  بجای  ؛  کنند  تمرین 
احترام به قانون، قانون شکنی کنند و بجای رشد مفکوره های ملی به تقویت 
و تشدید ذهنیت های تنظیمی، قومی، مذهبی و سمتی)شمال و جنوب( عمل 
نمایند. به زودی بجای کادر ملی افراد معامله گر با مفکوره های مافیایی که 
اراده مردم در شکلگیری قدرت  نقش  تقسیم قدرت و  ارزش های  قانون و 
برای شان ارزش ندارد، بوجود آمد. این قشر »نخبه« بجای احترام به منافع ملی 
و اراده مردم، بازی با منافع ملی و آرای مردم را تمرین کردند و ملتفت شدند 
که بازی با اراده مردم آسانتر و پر منفعت تر از احترام بر اراده مردم است. از 
این سبب با ناعاقبت اندیشی و کوتاه فکری، همه راه های نجات خود و وطن 
ابزاری سناریو نویسان استخبارات  بازیگران  به  شان را بر روی شان بستند و 

کشور های بیگانه تبدیل شدند.
ایجاد نهاد های مدنی وابسته : نهاد های مدنی وابسته و انحصاری با حمایت 
تمویل می شدند،  از طرف غرب  ایجاد شدند که  افغانستان  در  مالی خارج 
کار   از  اعتراض  و  انتقاد  را مصروف  افغانستان  کادر کاری  از  زیادی  تعداد 
مجاهدین و افراد دولتی کردند، تا از یکطرف مجاهدین را از سر کشی باز 
دارند و از طرف دیگر طالبان در حال تجهیز شدن را از نظر و ذهنیت عامه 
دور نگهدارند. تعداد نهاد های مدنی افغانستان در این وقت در حدود یک صد   

و پنجاه نهاد بود.
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انحصار نهاد های  حقوق بشری و مدنی: انحصار نهاد های دولتی و حقوق 
بشری،یکی از شیوه های کار غرب در افغانستان است.   من در مقاله یی که 
در نومبر ۲۰۰۹م زیر عنوان »شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان« نشر 
»دولت  طرف  از  بشری  حقوق  و  دولتی  مهم  نهادهای  انحصار  بودم،  کرده 
به مثابه شیوه اداره دولت جهانی شناسایی و تشریح کرده ام. در  جهانی« را 
»نیروی مرموزی که خود را »جامعه  مقالۀ مذکور آمده است که  از  قسمتی 
جهانی« می نامد، رسانه ها ، حقوق بشر و سیستم قضایی هر کشور را تحت 
تصرف کامل و بعضی نهاد های دولتی منجمله پارلمان کشورها را در کنترول 
قسمی قرارمیدهد. »جامعه جهانی« این تجربه اش را که نهاد های دولتی کشور 
ها را اداره کند، در افغانستان عملی کرده است. “جامعه جهانی” نه تنها دولت 
افغانستان را بصورت کل زیر نظر دارد، بلکه بعضی از نهاد های دولتی را از 
اداره دولت بریده و سروری خود را بر آنها تحمیل می نماید. این خصوصیت 
در  انحصاری  های  نهاد  های  نمونه  با  آن  عملکرد  در  را  جهانی«  »دولت 

افغانستان مرور می کنیم« ۱
بنام  یی  مقاله  نشر  با  افغانستان  قضایی  سیاست  بارۀ  در  را  مشرح  طرح  من   
  ۲۰۰5 سال  های  شماره  از  یکی  در  که  نابکار«  قضای  و  کاری  »حکومت 
انترنیتی  ها سایت  ده  در  بعدا  و  نشر  کانادا  تورنتوی  در  زرنگار  نامه  دوهفته 
است: »حکومت  آمده  مقاله  این  از  بخشی  در  بودم که  بیان کرده  نشر شد، 
انحصار  در  را  قضا  های خارجی،  گرداننده  مشوره  به  منتخب«  دکتاتوری   «
بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه 
استفاده  تهدید  آلۀ  این  از  آمد  خواهد  بوجود  پارلمان  در  که  اپوزیسیون  با 
نمایند و قضایا را به نفع خارجی ها و مخالف نماینده های ملت و مخالفین 
در  را  دولت  های  ارگان  خطرناک،  دوراندیشی  این  نمایند.  حل  حکومت 
تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز 

ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد.
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یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور 
درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که 
تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری 
نیرومند خارجی مخفی  وابسته داخلی و رسانه های  رسانه های جمعی 
این  باشد.  برنده  و  برحق  نیز  آینده  انتخابات  در  ترتیب  این  به  و  نماید 
پالن فقط در تقویه اسالم سیاسی میسر است. اسالم سیاسی که اسامه بن 
الدن ، مال عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در 
آخرین تحلیل، تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم 
موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی باالی مردم تحمیل میگردد و 
با بی حیایی تمام آنها را در پوشش  مساعی به خرچ داده می شود که 
زرین »دموکراسی« جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را 
تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نمایند.« 

)۲(
فیصله های محکمه عالی افغانستان در باره تمدید غیر قانونی وقت ریاست 
انتخابات، احیای کرسی های وزرایی  جمهوری حامد کرزی در وقت 
که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند  محاکمۀ غیرعادالنه پرویز 
فقط  که  میدهد  نشان  را  افغانستان  قضایی  سیستم  وابستگی  کامبخش، 

فرمایشات قدرت های داخلی و خارجی را اجرا می نماید.
انحصار نهاد های حقوق بشر در سطح جهانی و کشوری از شیوه های 
را  که خود  جهانی  دولت  های  گرداننده  است.  جهانی«  »دولت  کاری 
بنام کمیسیون »مستقل« حقوق  نامیده در هر کشور نهادی  »جامعه جهانی« 

بشر گویا مربوط همان کشور ایجاد می نمایند که ظاهرا تابعیت دوگانه دارد
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منظور  دو  به  کمیسیون  این  است.  جهانی  دولت  الینفک  جز  حقیقت  در  و 
ایجاد می شود. اول اینکه از تخلفات دولت جهانی چشمپوشی صورت بگیرد 
و دوم اینکه نهاد های حقوق بشر را چون ابزاری علیه دگر اندیشان، مخالفان 
و کسانیکه در مقابل پالن های دولت جهانی قرار می گیرند، استفاده نمایند. 
همچنان نهاد حقوق بشر، گاهی با مداخله در امور داخلی کشور،خواسته است 
۲۰۰5م   جوالی  در  مثال:  نماید.  عمل  جهانی  دولت  مهم  عنصر  مثابه  به  که 
مداخلۀ  که  رسانید  نشر  به  را  هایی  طرح  سلسله  یک  بشر  حقوق  کمیسیون 
آشکار در امور داخلی افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر می خواست که 
در افغانستان محکمه اختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثریت داشته 
باشد در خاک افغانستان و یا خارج از آن تاسیس نموده و به محاکمه ناقضان 

حقوق بشر بپردازد.« )3(
جاسوسی  های  النه  تحکیم  و  ایجاد  جاسوسی:  های  النه  و  ها  شبکه  ایجاد 
و  دینی  مدنی،  دولتی،  های  نهاد  همه  و  کشور   ، جامعه  ساحات  همه  در 
اقتصادی افغانستان از اولویت های کار کشور های غربی در افغانستان است.
مبنای  بر  را  افغانستان  بزرگ جنگ  »تجارت«  مافیای جهانی که  گروه های 
آیدیولوژی های »جهاد« و تروریزم طرحریزی کرده بودند، اجرا کننده های 
این طرح بزرگ را نیز از قبل برنامه ریزی کرده بودند. آنها را  از قبل تربیه و 
پرورش داده بودند. در اینجا یک حقیقت باید توضیح شود که ذهنیت مردم 
افغانستان سهیم شدند، همه  از غرب در دولت  افرادی که  باره  افغانستان در 
را  افغانستان  برای  پول های کشور های غربی  بودند که  و چپاولگرانی  دزد 
غارت کردند. در ظاهر این ذهنیت حقیقت است، ولی حقیقت های دیگری 
افغانستان  دانش  و  علم  اهل  متخصص،  دانشمند،  هزاران  دارد که  نیز وجود 
اند در  نتوانسته  یا  اند و  هنوز در کشور های غربی مصروف کار های شاق 
حکومت های کرزی و غنی سهمی داشته باشند یا نخواسته اند و یا برای کار 
به افغانستان رفته و بعد از مطالعه اوضاع دوباره مجبور به مهاجرت شده اند. 
بازیگران اصلی تجارت جنگ از حکومت ساخته شده در بن جرمنی تا اکنون 
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اکنون در اجرای نقش های شان همچنان ادامه میدهند. این افراد معتمد وسیله 
پولشویی تجارت جنگ افغانستان اند که بخش اعظم پول های اختصاص داده 
شده از طرف کشور های خارج برای افغانستان را دوباره باز میگردانند و در 

جیب مافیای جنگ منتقل می شود.
ترویج نفاق و نفرت: ایجاد نفاق و نفرت: استفاده از نفرت و نفاق در شکلدهی 
تنها در کشور های فقیر و عقب مانده، بل در کشور های بزرگ  نه  قدرت 
پیشرفته نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است. ایاالت متحده امریکا و فرانسه 
از مثال های بارز استفاده نفرت در انتخاب ها و حتی بهره برداری از تروریزم 
اند که  فعال شده  نفرت  میکانیزم و ساختار های مستحکم  افغانستان  اند. در 

فعالیت آنها همواره تداوم می یابد.
در دوره های حکومت حامد کرزی استخبارات خارجی با دست باز ساختار 
بخشیدند. گرچه  تحقق  و  ریزی  برنامه  را  ملی  نفاق  و  نفرت  مستحکم  های 
موجودیت میکانیزم پیشبرد نفرت در افغانستان بسیار پیچیده و پنهانی است، 
اما بعضی از آنها را از روی فعالیت های علنی شان می توان شناسایی کرد. 
مشت نمونه خروار، چند نمونۀ ساختار های نفاق و نفرت را به استناد فعالیت 

های عملی آنها در افغانستان معرفی می کنیم.
  در حالیکه شهروندان کشور های عقب نگهداشته شده برای ترویج و تنویر 
مسایل تربیتی به رسانه ها ضرورت دارند، رسانه های زیاد در افغانستان و جهان 
مصروف تبلیغ نفرت، تعصب و ترویج افراطگرایی مذهبی اند. در افغانستان نه 
تنها تلویزیون های شخصی که از طرف کشور های خارج تمویل می گردند، 
روزانه زیادتر ساعات شان را مصروف تبلیغات دینی می کنند، بلکه تلویزیون 
های بزرگ مانند آریانا و حتی تلویزیون های دولتی، برنامه های دینی زیادی 

برای تبلیغ بنیاد گرایی دارند. 
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 گرچه ساختار های ترویج و تعمیم نفرت در افغانستان که بیشتر آنها از جانب 
استخبارات خارجی تمویل مادی می شوند و به شکل پنهانی کار می کنند، 

ولی مظاهر فعالیت آنها از طرف ساختار های ذیل پیش برده می شود:
فعالترین  و  ترین  گسترده  ترین،  عمده  ها  نهاد  این   : دینی  های  مدرسه 
بخش پخش نفرت و تعصب در افغانستان اند. این ساختار های نفرتبار همزمان 
چندین بعد نفرت را در مهمترین بخش های جامعه با استفاده ابزاری از دین 
پخش می کند. نفرت و تعصب دینی، مذهبی، فرقه یی، جنسی)بویژه بر ضد 
زنان(، از کار های روزمره این نهاد ها است.  این کار برای آنها بسنده نیست، 
آنها نفرت علیه پیشرفت، بالندگی و تکفیر افراد پیشرو جامعه را نیز به عهده 

دارند.
و  افغانستان  و شورای صلح  افغانستان  علمای  مانند شورای  دولتی  های  نهاد 
و  دینی  بنیاد گرایی  تقویت  دولت مصروف  بودجه  از  با مصرف  آنها  امثال 

تقویت مکانیزم های نفرت و تعصب هستند.  
احمد سعیدی تحلیلگر مشهور سیاسی در باره نقش مال ها در ارتقای بنیادگرایی 
دینی می نویسد. »رفتار ها و کنش های مال امامان و مدرسین مدارس دینی 
الگوی رفتاری برای مردم عادی محسوب می شود. بنابراین، تندروی و افراط 
گرایی مال امامان و مدرسین مدارس دینی تاثیری بر رفتار های دانش آموزان 
از طرف  افغانستان  های  اگر مالی  می گذارد.  عادی  مردم  و  دینی  مدارس 
بیگانه ها حمایت و کنترول شود در حقیقت جامعه ملیونی افغانستان از طرف 

بیگانه ها کنترول میشود.« )۴(
استفاده از کوچی ها : استفاده از کوچی ها از رذل ترین شیوه های ترویج 
با  و  رسید  اوج  به  کرزی  جمهوری  ریاست  زمان  از  که  است  قومی  نفرت 
اجرای قتل عام و نسل کشی یک قوم توسط کوچی های مسلح فرستاده شده 
از پاکستان، عملی گردید و نفرت میان اقوام هزاره و پشتون را عمیق ساخت.
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تنظیم ها و احزاب سیاسی »قومی«: این نهاد های که گویا پالیسی های 
شان را در ناسازگاری و حتی حذف اقوام دیگر جهت دارند. در میان رهبران 
این »احزاب« کمتر کسانی بودند که اهداف و عملکرد شان بر شالوده های 
ملی و وطنی استوار باشد. کسانی مورد حمایت خارجی های تمویل کننده 
انتخابات قرار می گرفتند که شخصیت، اهداف و عملکرد ملی نداشته باشند. 
بقای  همین احزاب کرسی های دولت را میان خود شان تقسیم می کنند و 
سیاسی شان هم بر مبنای نفرت و تعصب است. بزرگان این احزاب با مردم 
تعصب و نفرت را پیشه می کنند و در میان خود شان به معامله و زدو بند های 
بدون مردم دست می زنند. آنها در سطح باالیی دولت یکدیگر شان را دوست 
دارند ولی تکتیک شان اینست که مردم باید با نفرت و تعصب زندگی کنند.
دامن زدن تعصب زبانی از طرف حکومت: در بحث پیرامون قانون 
که  ام  نوشته  اساسی  قانون  »تناقض  عنوان  زیر  را  یی  مقاله  افغانستان  اساسی 
بتاریخ اول اگست ۲۰۱6 در تارنمای فراسو در المان نشر شده است. در این 
مقاله، نهادینه کردن تعصب زبانی تا استحکام بخشیدن آن در قانون اساسی 
مورد بررسی قرار کرفته است. در بررسی آمده است: )آغاز نقل قول(« اجبار 
قرار دادن سرود ملی به زبان پشتو، در تناقض جدی با ماده شانزدهم است که 
زبان های دری و پشتو هر دو حیثیت زبان رسمی افغانستان را دارد. این ماده 
از حق داشتن سرود  افغانستان را  افراد فارسی زبان  برعالوه متناقض بودنش 
ملی به زبان خود شان محروم ساخته و حمایه گری جدی و آشکار از زبان 

پشتو را در قانون اساسی استحکام حقوقی داده است.
برمیگردیم به ماده شانزدهم قانون اساسی که در آن نیرنگ عمدی با اهداف 
غرض آلود جابجا شده است. این نیرنگ طرح مفکوره تفرقه افگن و برتری 
جوی زورگویانه است.  مفکوره »مصطلحات علمي و اداری ملي موجود در 
کشور حفظ مي گردد.«   میباشد. در ماده قانون اساسی اصطالحات علمی و 
اداری ملی را مشخص نساخته اند که در کدام زبان است، ولی در عمل ما مثال 
هایی داریم که طراحان این مفکوره پالن عمدی بخاطر برتری جویی یکی از 

زبان های رسمی باالی »زبان دوم« بوده اند.
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مثال اول:  در سپتمبر ۲۰۰8 تصادم جدی میان محصالن دانشگاه بلخ در زمینه 
حذف اصطالحات ملی صورت گرفت که احساس ملیونها شهروند افغانستان 
در داخل کشور و سراسر جهان خدشه دار کرد. قرار معلومات از زبان یکی 
از محصالن دانشگاه بلخ مناقشه از آنجا آغاز شده که محصالن برای تجلیل 
از موالنا جالل الدین بلخی آمادگی میگرفته و تصاویر موالنا در دیوار های 
دانشگاه نصب شده بود که ناگهان گروهی از محصالن عکس ها را برمیدارند 
و بجای آن تصویر های خوشحال خان ختک و رحمان بابا را میگذارند. روز 
دیگر گروهی از محصالن لوحه دانشگاه را که به زبان پشتو بوده برمیدارند 
و بجای آن لوحه فارسی را نصب می کنند. پولیس بلخ لوحه زبان فارسی را 
برمیدارد و میان  دو گروه زبانی و پولیس تصادم رخ میدهد. محصالنی که 
لوحه دانشگاه را به زبان فارسی تهیه کرده بودند به بی احترامی به اصطالحات 
ملی متهم می شوند و درآخر کار لوحه دانشگاه بلخ به زبان های دری و پشتو 

تهیه و نصب میگردد.
مثال دوم: در سرطان ۱3۹۲ حین رأی گیری تصویب قانون تحصیالت عالی 
یک اصطالح در دو زبان مشکل ساز شد. طراحان مسوده قانون یعنی حکومت 
که  بودند  کرده  جاگزاری  دانشگاه  بجای  را  »پوهنتون«  قانون  دری  متن  در 
مورد اعتراض اکثر نماینده های شورای نمایندگان شورای ملی قرار گرفت، 
پارلمان و در  این تصادم ذهنیت جامعه را مغشوش کرد. حین بحث هم در 
سطح رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی به تصادم جدی میان افراد جامعه 
تبدیل شد که مخالفان اصطالح »پوهنتون« به بی احترامی به اصطالحات ملی 
و به خیانت ملی متهم می شدند و به حیث مروج کننده های زبان بیگانه تکفیر 

می شدند.
    مثال سوم: در فبروری ۲۰۰8 وزارت فرهنگ افغانستان بصیر بابی خبرنگار 
اسالمی«  و  فرهنگی  اصول  کلمات خالف  از  »استفاده  اتهام  به  را  تلویزیون 
مجازات کرد. بصیر بابی در متن تهیه شده اش بجای پوهنتون دانشگاه، بجای 
این  بود.  نوشته  دانشجویان  عربی محصالن  بجای کلمه  و  دانشکده  پوهنزی 
موضوع نیز در نهاد های دولتی، رسانه ها بویژه رسانه های اجتماعی به تصادم 
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جدی میانه افراد جامعه تبدیل شد که این بار هم نهاد های دولتی در عقب 
بحران قرار داشت که از اصطالحات گویا ملی دفاع میکردند.

سابق(   تولنۀ  افغانستان)پشتو  علوم  اکادمی   ۱3۹۱ سرطان  در  چهارم:  مثال 
کتاب »اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان)غیر پشتونها(« را نشر کرد. 
این کتاب با واکنش جدی مردم افغانستان در سراسر دنیا روبرو شد. رییس 
جمهور کرزی مجبور شد که بررسی موضوع را به نهاد های عدلی و قضایی 
واگزار شود که در نتیجه نشر کتاب اهانت به اقوام افغانستان به ویژه اهانت به 
مردم هزاره  پنداشته شد و سه تن از کارمندان اکادمی علوم برکنار شدند. این 
کار نیز در جنب دفاع از »فرهنگ ملی« انجام شده است که تناقض و نقص 

قانون اساسی زمینه ساز آن بوده است.
  موضوع دیگری که حمایه گری های عمدی از یک زبان را برجسته می 
سازد، »اول« بودن زبان پشتو در متن های قانون است. در متن قانون اساسی 
همیشه و بدون اشتباه )پشتو و دری( می نویسند. همچنان در متن جراید رسمی 
زبان پشتو بطرف راست یعنی اول و متن دری بطرف چپ یعنی دوم است. به 
باور من در متن های دری باید )دری و پشتو( و متن های پشتو)پشتو و دری( 
اجالد  به  شماره  هر  باید  رسمی  جریده  همچنان  است.  عادالنه  شود،  نوشته 

جداگانه دری و پشتو نشر شوند. 
باشد. در  برای پشتون ها زبان اول پشتو  برای دری زبانها، زبان اول دری و 
غیر آن این کار زورگویی است که باید با آن مبارزه شود.)پایان نقل قول( 5

  نسل کشی و کشتار های قومی و مذهبی از طرف طالب و داعش:  
در  سیاست  پرده  پشت  های  گرداننده  ابزاری،  دموکراسی  مرحله  اخیر  در 
به  را  ها  سازشکاری  معامله گری،  های  شیوه  و  اخالق  توانستند،  افغانستان، 
گروه های مشخص قومی  آموزش بدهند و این خصوصیت ها را به فرهنگ 
آنها تبدیل نمایند. همچنان ابزار های »قدرت« و پول با استفاده از فاکتور های 
قومی و مذهبی و تنظیمی آنها را از منافع ملی دور ساخت که قابلیت شان را 
در دفاع از منافع دورمدت ملی از دست دادند. زمانیکه دشمنان وحدت ملی 

افغانستان مطمئین شدند که تاجک را در برابر کشتار هزاره و هزاره را 
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را  ها  هزاره  کشتار جمعی  اند،  ساخته  تفاوت  بی  پشتون  کشتار  با  رابطه  در 
به عمل  آنها  میان  آنقدر کشتند که حتی آشتی  آغاز کردند.  طالبان  توسط 

ناممکن تبدیل شده است. 
زمانیکه دشمنان نابودی افغانستان متوجه شدند که کشتار و قتل عام بنام طالب 
به آخرین رسوایی اش رسیده است که شاید، موجب تغییر ذهنیت در جامعه 
گردد، مفکوره ابزار نو کشتار هزاره ها را از کشور های عربی به مثابه متاعی 
وارد نمودند و توسط گماشته های دولتی در داخل حکومت افغانستان عملی 
کردند. با این کار مافیای جهانی نفرت تعصب و دشمنی در افغانستان را آنقدر 

عمیق ساختند که حاال به بزنس تبدیل شده است.
امنیت(:   معیاری)شورای  غیر  و  قانونی  غیر  نهاد های  بدست  تمرکز قدرت 
مساله تمرکز قدرت در افغانستان حمایت امریکا و انگلیس از آن و جا دادن 
تمرکز قدرت در پیمان امنیتی افغانستان و امریکا )6( نشان میدهد که تمرکز 
که  است  روشن  است.  پدیده خارجی  و  افغانستان یک خواست  در  قدرت 
جلوگیری از انتخابات پارلمانی، تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 
از طرف جان کری و تمرکز قدرت بدست  ایجاد حکومت وحدت ملی  و 
یی  مقاله  در  من  بود.  شده  پالن  پیش  از  ستانکزی(  و  اتمر  )غنی،  نفر  سه 
دینی  دسپتیزم  استقرار  برای  تالش  سازی،  دولت  روند  از  »جلوگیری  بنام 
در جوالی  آن« که  با  مقابله  در   المللی  بین  و  ملی  مقاومت  و  افغانستان  در 
۲۰۱5 نشر شد، نوشته بودم: »افغانستان در برهه یی حساس و سرنوشت ساز 
تاریخی اش قرار دارد. موضوع بود و نبود، نفاق و از همپاشی، جنگ داخلی 
و تجزیه، افغانستان را تهدید می کند. هرگاه تطبیق برنامه استقرار رژیم مطلق 
العنان دینی در افغانستان ادامه یابد و »دولت جهانی« شیوه زندگی بدوی را بر 
زندگی مدنی تحمیل و با شیوه های اجباری و دسیسه آمیز آنرا تطبیق کند، 
روشن است که با مقاومت ملی و بین المللی مخالفان استبداد مواجه می شود. 
این تصادم موجب جنگ داخلی شده امکانات تجزیه افغانستان را به دو قطب 

زندگی مدنی و بدوی  مساعد ساخته و تجزیه ی فرهنگی افغانستان را که
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سال ها قبل اتفاق افتیده تا تجزیۀ سیاسی می کشاند که مسئول آن دولتمردان 
داخلی وابسته به خارِج  و »دولت جهانی« خواهد بود.«  )۷(

افغانستان  در  آمیز  تحریک  و  موقتی   ، نمایشی  دموکراسی  دانست که  باید   
اهداف حساب شده یی را در بطن داشت تا از این ابزار که ضرورت و خواست 
برحق مردم است، استفاده نادرست و مغرضانه صورت بگیرد و افغانستان را 

برای اجرای مراحل بعدی پالن مبتنی بر منافع خارجی آماده سازد.
و  طالبان  که  گویند  می  یا  دارند،  مرحله  این  در  دستاورد  ادعای  کسانیکه 
گلبدین حکمتیار در صورت پیوستن با این دولت باید قانون اساسی و دستاورد 
های سال های اخیر را احترام و رعایت نمایند، مسخره ای بیش نیست. این 
قانون برای اجرا نه بلکه برای فریب بود.  بزرگترین ناقضین این قانون روسای 
جمهور بودند. عمل جان کری وزیر خارجه امریکا را نمی توان تخلف نامید 

او بر قانون اساسی افغانستان تجاوز کرده است.)8(
در نتیجه گیری مرحله اول پالن سه مرحله یی غرب در افغانستان )دموکراسی 
ابزاری( در اول حکومت و جامعه جهانی با وعده های عمران ، دموکراسی و 
صلح، به ویژه راه اندازی انتخابات، آغاز پروژه های عمرانی و سرازیر کردن 
با استفاده از فرصت رهبران  امیدوار کردند.  به آینده  سرمایه مردم را نسبت 
مجاهد را در قدرت، امتیازات و زدوبند های مالی و سیاسی مصروف ساختند، 
معامله گری ها و شیوه های مافیایی و جرمی را بجای پالیسی های معیاری و 
علمی در افغانستان نهادینه کردند، نهاد های عقبگرای دینی را ایجاد نمودند، 
با ایجاد نهاد های مدنی و حقوق بشری وابسته، راه اعتراض مردم را محدود 
نمودند و همه  افغانستان جابجا  را در  استخبارات خارجی  نهاد های  کردند، 
ساحات زندگی جامعه را در اختیار آنها قرار دادند، نفاق و نفرت را بر زمینه 
های قوم، مذهب و جنس عمیق ساختند، نهاد های غیر معیاری و غیر قانونی را 
موازی با نهاد های دولتی بوجود آورند، روند دولت سازی را مختل کردند و  

به تمرکز قدرت و حکومت مطلق العنان آماده شدند.

دموکراسی ابزاری
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مرحله دوم
 استقرار دکتاتوری در سایه دموکراسی، تقویت 

تروریزم و تشدید جنگ زیر نام صلح

دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی )۲۰۱۴-۲۰۰۹(

قسمیکه در باال خوانده شد، در نتیجه دموکراسی ابزاری شرایط هر نوع کار 
سیاست  داخلی  و  های خارجی  گرداننده  به  تخریبگر  های  دگرگونی  برای 
افغانستان آماده شد. مرحله دموکراسی ابزاری جایش را به سرعت به امحای 
در  مستقیم  های  مداخله  قومی،  و   حزبی  مشخص  های  شخصیت  فزیکی 
از جنوب  انتقال سریع جنگ  ائتالف های ملی، کشتار های قومی،  پاشاندن 
به شمال افغانستان، طرح تسلیمی والیات افغانستان، استفاده از ترور و انتحار 
در سرکوب فعالیت های مدنی، فلج ساختن مکتب ها و تقویت مدرسه های 

دینی، توافقنامه های خودسر و غیر عادالنه و ده ها عمل ضد ملی داد.
به تفصیل این موضوعات می پردازم.

هسته  که  حکومتی  حلقات  جهادی:   های  شخصیت  فزیکی  نابودی 
می  پیش  را  کشور  این  در  تروریستی  و  استخباراتی   ، سیاسی  مسایل  اصلی 
برند، گروه های ذیدخل در مسایل سیاسی افغانستان را چنان پراگنده کرده 
العمل  اند که امحای فزیکی یاران شان را نظاره می کنند و از تبارز عکس 
از  استفاده  با  امحای فزیکی شخصیت های مجاهد  مقاومت عاجز هستند.  و 
ترور و انتحار یکی از برنامه های حلقات حکومتی بود که این کار را تا ترور 
رهبر و اساسگزار حزب جمعیت اسالمی افغانستان عملی کردند. در جوالی 
۲۰۱۲مقاله یی را زیر عنوان »حذف فزیکی شخصیت های افغانستان از طرف 
آی اس آی پاکستان ادامه دارد« نوشته بودم که در نشریه »اندیشه نو نشر شده 

بود.



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

25

بررسی این موضوع را با پیشکش نمودن این مقاله، واگذار می شوم.
های  قتل  در  افغانستان  حکومت  داشتن  دست  دالیل   « قول(  نقل  )آغاز   
رهبران نسل جدید مجاهدین: دلیل اول: بعد از آنکه حکومت کرزی با فشار 
انگلیس تکتیک های چون جرگه صلح منطقوی، ایجاد شورای عالی صلح 
امراهلل صالح  پاکستان آغاز کرد،  با  حاکمان  را  و مذاکرات مخفی و علنی 
را  افغانستان  داخله  اتمر وزیر  افغانستان( و حنیف  )استخبارات  امنیت  رییس 
برطرف کرد. برطرفی این دو فرد بلند پایه امنیتی، در جریان مذاکرات صلح با 
طالبان و پاکستان، یکی از شرط های بود که انگلیس و آی اس آی از طریق 
طالبان باالی کرزی تحمیل نمود. یعنی پالن قتل رهبران نسل دوم مجاهدین 
در پهلوی ده ها پالن دسیسه آمیز دیگر، از وقت پالن شده بود که در صورت 
موجودیت امراهلل صالح در ریاست امنیت، اجرای آنها ناممکن بود. تغییرات 
نو  نسل  ترور شخصیت های  بود که  بخاطر پالن های  امنیتی  بلندپایه  ذوات 

مجاهدین نیز شامل این پالن ها است.
دلیل دوم: قتل های که توسط استخبارات پاکستانی و افغانستانی انجام می شود، 
دولت در گرفتاری قاتلین آن بی تفاوت است. مثال: سید مصطفی کاظمی در 
رأس هیت بلندپایه پارلمان افغانستان در عقرب ۱3۹6 هجری در والیت بغالن 
در حالی به قتل رسید که مصروف بازدید و بررسی امورات در آن والیت 
بود. والیت بغالن معادن و تولیدات صنعتی دارد که به بهانه خصوصی سازی 
توسط برادر کرزی تصاحب شد بود، رسانه ها دست برادران کرزی را در این 
قتل دخیل دانسته اند. همچنان کاظمی سخنگوی »جببهه متحد« شمال بود که 
خار چشم آی اس آی و حکومت افغانستان می نمود. گرفتاری مجرمین قضیه 
قتل کاظمی مانند قضیه قتل کندی رییس جمهور امریکا نامعلوم و سردرگم 
برای  موضوع  کنند،  کار  قضایا  این  باره  در  باید  که  زیرا کسانی  ماند.  باقی 
شان روشن است. قتل عبدالقدیر معاون رییس جمهور در دوره انتقالی و قتل  

عبدالرحمن وزیر هوانوردی ملکی از همین سلسله قتل ها است که بررسی

استقرار دکتاتوری در سایه دموکراسی، تقویت تروریزم و تشدید جنگ زیر نام صلح



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

2۶

قضیۀ قتل بدست قاتلین است. قضایای قتل های کنونی هم سر درگم بوده و به 
این منوال باقی خواهد ماند. مگر اینکه بررسی این قضایا را نهاد های دیگری 

در خارج از دولت کرزی به عهده بگیرند.
دلیل سوم: چرا رهبران سنتی مجاهدین مانند برهان الدین ربانی، شیخ آصف 
محسنی، صبغت اهلل مجددی و سایرین که در »بن« ائتالفی را بوجود آوردند 
و  تا اکنون گل های سر سبد کرزی هستند، قربانی عمل انتحاری نمی شوند 
که احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم، مصطفی کاظمی، محمد داود داود، 
شاه جهان نوری و افراد از این تیپ توسط افراد انتحاری نشان گرفته می شود. 
معلوم است که مخالفین پاکستان مرحله به مرحله نابود و یا از صحنه خارج 
می شوند. این روند همأهنگی آی اس آی و حکومت کرزی را نشان میدهد. 
زیرا حکومت کرزی و آی اس آی هنوز به گدی گک های چون محسنی، 
ربانی و مجددی نیاز دارد. تنها به همکاری این افراد می توانند پایه های همه 
هستی مادی و معنوی را نابود و افغانستان را به ظلمت و عقبگردی بکشانند. 
پس معلوم می شود که رهبران سنتی در زیر یک چتر حمایتی قرار دارند و 
افرادی که مطابق پالن و پروگرام آی اس آی نباشد، به هر مقامی که باشند، 

محکوم به مرگ هستند.
دلیل چهارم: آی اس آی چندی قبل با دادن اطالعات، توجه قوای ناتو را به 
طرف شمال افغانستان جلب نمود که گویا یکی از فعاالن گروه اسالم گرای  
ازبیکستان در تخار آمده است. گرچه این عمل با یک اقدام عادی استخباراتی 
و امنیتی توسط نیرو های امنیتی داخلی میسر بود، ولی ناتو در تخار دست به 
عملیات گسترده زده و باز هم در اثر راپور های نادرست، عملیات ناتو موجب 
پرداختند.  مدنی  اعتراض  به  مردم  شد.  کودکان  جمله  از  ملکی  افراد  قتل 
به خشونت  در سطح والیت  و شرکای آن  از جانب حکومت  هم  اعتراض 
سوق داده شد. به این ترتیب آی اس آی تخار را بی ثبات و سراسیمه ساخته 
افراد مورد نظر عملی کردند. در این جا  و زمینه های عملیات خود را علیه 
قوای ناتو، حکومت کرزی و قدرت محلی جمعیت در تخار همه مانند بازیچه 
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بدست آی اس آی قرار گرفتند و پاکستان با استفاده از حالت نامساعد افراد 
نامناسب برای پاکستان را ترور کردند.

افغانستان  ثباتی در تخار توسط دولت  دلیل پنجم: همه میدانند که روند بی 
و آی اس آی بوجود آمد که حتی حزب جمعیت اسالمی نیز در آن دست  
داشت. حلقات معین حکومت کرزی که مجری پالن آی اس ای در انتقال 
جنگ از جنوب به شمال افغانستان است، جمعیت و شورای نظار در انحصار 
جمعیت  و  سیاف  کرزی،  بود.  همدست  کرزی  حکومت  حلقات  با  قدرت 
اجازه نمیداد که در تخار یک چپراسی مکتب هم از اقوام دیگر باشد. کرزی 
با هوشیاری قدرت را از مردم تجرید و بعدا به شورای نظار  و آی اس آی 
ضربه سنگین را وارد کرد، در حالیکه قبل از آن مردم زیر ضربه مشترک آنها 
قرار داشت. این ضربه ها در نگهداشتن مردم در فقر و فساد و دور از قدرت و 
سهمگیری در اداره اقتصاد کشور تبارز می نمود که جمعیتی ها از نام تاجک 
با کرزی از شیوه های معامله گری و ناجوانمردانه در مقابل اقوام دیگر کار 
میگرفت. خدا کند ترور داود داود درسی باشد که شورای نظار را از شیوه 

معامله گری و دسیسه در مقابل دیگران به تعقل و واقعیت بینی وادار کند.
دلیل ششم: کسانیکه در این روز ها قربانی ترور شده اند، افرادی بوده اند که 
یا قدرت و صالحیت های امنیتی داشته یا استعداد تشکل و انسجام را دارا بوده 
اند که این خصوصیت هم مخالف  منافع حلقات حکومتی کرزی خالف میل 

آ اس آی است.
مثال جنرال داود داود و شاه جهان نوری از تنظیم جمعیت اسالمی و مربوط به 
شورای نظار، جواد ضحاک عضو حزب وحدت اسالمی افغانستان در بامیان. 
قربانی  او  یا  اند  را طالبان کشته  نیست که آقای ضحاک  موثق  گرچه هنوز 
یک دسیسه بین التنظیمی شده است. زیرا طالبان تا هنوز مسولیت ترور را به 
عهده نگرفته و محل قتل وی نیز در قلمرو طالبان قرار ندارد. رویهمرفته ترور 
ضحاک ضایعه بزرگ جنبش اعتراضات مدنی در بامیان است. زیرا او بود که 

اعتراضات طنزآگین مدنی ، مانند کاه گل کردن سرک ها و استفاده از
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اریکین های تیلی بجای برق را طرح و عملی میکرد. شاید این اقدامات وی 
که موجب شرمساری حکومت می شد، نامش در لیست سیاه رفته و موجب 
ترور شده باشد و شاید هم دسیسه دیگری بخاطر تحریک و ایجاد تشنج میان 
مردم بامیان اجرای این جنایت در میان گروه های اسالمی بند و بست شده 

باشد.
دلیل هفتم: در پالن انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، بامیان، تخار، 
بغالن، کندز و بلخ در ردیف اول قرار دارند که در اکثر این والیات اقداماتی  
کسی  که  بود  مانده  باقی  ناخورده  دست  بخاطر  بامیان  ولی  گرفته،  صورت 
موفق نمی شد که پالن بی ثبات سازی را در این والیت به آسانی عملی کند. 
که  بود  ناممکن  کوهستانی  بامیان  های  دست  دور  در  ها  کوچی  نفوذ  زیرا 
گرداننده ها و کمک کننده های کوچی را رسوا میکرد. موضوع اتنوگرافیک 
این والیت که اکثریت قاطع آنها نیز یک قوم هستند، پالن کوچی سازی و 
کوچیگری را نیز دشوار ساخته است. حاال کرزی، طالبان و آی اس آی شاید 
به این نتیجه رسیده باشند که وارد نمودن فشار مستقیم باالی بامیان کار مشکل 
است، آنها در صدد آن شده اند که کار را درداخل این والیت شدت بدهند. 
با جابجا کردن مهره ها، گماشتن و اجیر کردن نیرو های مسلح تنظیمی، پیدا 
کردن عناصر پولپرست و مقامپرست در میان مردم به اجرای پالن دورمدت 
شان که بی ثبات ساختن بامیان و انتقال جنگ از جنوب به شمال است، ادامه 

بدهند.
در اخیر قابل یادآوری میدانم که پالن آی اس آی مبنی بر انتقال جنگ از 
جنوب به شمال افغانستان که شاید دست همکاری انگلیس هم در میان باشد، 
ناتو و قوای خارجی را به  افغانستان، توجه  با بی ثبات ساختن والیت شمال 
مردمان  اعتراضات و سرکوب  بروز  و  ملکی  تلفات  با  و  سمت شمال جلب 
والیت شمال را با نیروی های خارجی مشت و یخن می سازند، تا بدنامی شان 
را در حمایت از تروریزم بپوشانند و ثابت کنند که تهدید نه تنها از جنوب، بل 

از شمال هم متوجه افغانستان است.
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سازمان استخباراتی پاکستان، و حکومت کرزی با حمایت از رهبران سنتی و 
کهنه کار، رهبران نسل دوم مجاهد را نشان گرفته اندکه آنها را نابود کرده و 
نیرو ها و حلقات ضد پاکسانی را از میان بردارند، تا زمینه های پالن کرزی و 
پاکستان مبنی بر نزدیکی و ادغام هردو کشور آماده گردد. رویداد های اخیر 
افغانستان برمال می سازد که حامد کرزی در همأهنگی کامل با پاکستان کار 
می کند تا اندازه ی که کرزی دیگر تاثیرات اخالفی و حقوقی خود در اکثر 
نقاط افغانستان اعم در شمال و جنوب از دست داده و به منفور ترین انسان 

برای همه تبدیل شده است.)پایان نقل قول(.)۹(
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مقابل  جناح  سیاسی   های  جبهه  و  ها  ائتالف  ایجاد  در  مداخله 
به  همواره  که   بوده  زیاد  جبهات  تشکیل  شاهد  افغانستان  شمال  طالبان:  
از  قرار گرفته و  موضوع کار حکومت مرکزی کابل و حامیان خارجی آن 

هم پاشیده اند.
اولین جبهه شمال در آغاز دهه نود قرن بیست بود که میان عبدالرشید دوستم، 
مومن، ملک، سید منصور نادری تشکیل شده بود که منجر به سقوط حکومت 

داکتر نجیب اهلل شد.  
جبهه   « نویسد:  می  افغانستان  شمال  جبهه  دومین  باره  در  ویکیپیدیا  دانشنامه 
متحد اسالمی ملی برای نجات افغانستان معروف به ائتالف شمال یک ائتالف 
نظامی به رهبری احمد شاه مسعود علیه حکومت طالبان بود که در زمستان 
با  جبهه  این  تاسیس  شد.  تاسیس  طالبان  توسط  کابل  تصرف  از  پس   ۱3۷۴
ائتالف احمدشاه مسعود، عبدالرشید دوستم و محمد محقق شد. آنها که از 
دو سال قبل با یکدیگر در حال جنگ بودند برای جلوگیری از نابودی خود 
تاجیکتبار  عمدتاً  نیروهای  بر  عالوه  شدند.  متحد  یکدیگر  با  طالبان  توسط 
مسعود و عمدتاً ازبکتبار دوستم، نیروهای هزاره تبار محمد محقق و چند گروه 
پشتون تبار از جمله نیروهای تحت فرماندهی عبدالحق و حاجی عبدالقدیر نیز 
در ائتالف شمال حضور داشتند. ائتالف شمال بین سال های ۱3۷5 تا  ۱38۰ 
حداکثر چیزی در حدود 3۰۰ درصد از خاک افغانستان از جمله والیت های 
بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، و بخش هایی از پروان، نورستان، کنر، لغمان، 
سمنگان، کندوز، غور و بامیان را در تصرف خود داشت. ائتالف شمال در 
سال ۱38۰ با کمک حمالت هوایی ائتالف بین المللی به سومین ائتالف شمال 
افغانستان »جبهه ملی افغانستان بود. »تاریخ تشکیل جبهه ملی افغانستان به ۱5 
حمل ۱386 می رسد. مؤسسان جبهه ملی افغانستان از اعضای پارلمان بودند و 
هدف خود را از تشکیل این نهاد جدید سیاسی رفع بحران درعرصه سیاسی 
کشور می دانند و بیان می دارند که هیچ حزب و گروه سیاسی به تنهایی قادر 
به غلبه کردن بر این مشکالت نیست. نخستین رهبر جبهه ملی افغانستان برهان 

الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان بود. 
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اهداف اولیه جبهه ملی افغانستان تالش برای تغییر نظام دولت از ریاستی به 
پارلمانی و فدارتیو کردن کشور و تبدیل والی ایاالت از انتصابی به صورت 
افغانستان  چالش های  مهمترین  ثور۱386   ۱6 بیانیه  در  است.   بوده  انتخابی 
در نظر جبهه ملی افغانستان به شرح زیر بوده است: ساختن نهادهای دولتی؛ 
بازیابی و احیای دوباره اعتماد و وفاق ملی؛ تسوید و تصویب قانون اساسی 
به منظور رهایی کشور از بی قانونی؛ بازسازی ویرانه های باقی مانده از جنگ؛ 
مبارزه با فساد اداری به منظور ایجاد یک اداره کارآمدو مؤثر؛ مبارزه با مافیای 
مواد مخدر؛  تأمین امنیت سراسری و برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی؛ بهبود 

وضعیت معیشت مردم از طریق ایجاد فرصت های شغلی.«)۱۰(
مداخله حامد کرزی با تحریک قضیه اکبربای تضاد های جبهه ملی را عمیق 
تر ساخت و عدم حمایت شرکای دیگر جبهه از جنرال دوستم و بی تفاوتی 
یونس قانونی رییس پارلمان که عضو جبهه ملی بود، عبدالرشید دوستم را از 
جبهه دور می ساخت. تشدید فشار بر جنرال دوستم از طرف حامد کرزی و 
بی طرف نگهداشتن بخش حزب جمعیت از جنرال دوستم، باعث تضاد در 

جبهه ملی می شد که به تدریج جبهه از فعالیت باز ایستاد.
چهارمین ائتالف جبهه ملی دوم بود که در ۱3۹۰ هجری خورشیدی تشکیل 
»احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسالمی  شد. 
در  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق  محمد  حاجی  و  افغانستان 
۲۰ جدی ۱3۹۰)۲۰۱۱( اقدام به باز سازی جبهه ملی افغانستان نمودند. احمد 
ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود و دامادبرهان الدین ربانی )رئیس جمهور 
فقید افغانستان و رهبر پیشین جبهه ملی( بعنوان رهبر این جبهه تعیین شد. در 
امید  و  تغییر  ائتالف  و رهبر  ملی  نماینده سابق جبهه  این تشکل دکترعبداهلل 
حضور ندارد اما فاضل سنچارکی سخنگوی ائتالف به رهبری دکتر عبدااهلل 
در این مورد  چنین می گوید: قباًل از سوی رهبران “جبهه نو تشکیل ملی با آنها 
تماس گرفته شده است، اما ائتالف تغییر و امید تصمیم گرفته است، بصورت 
مجزا فعالیت نماید ولی در تصمیم گیری های مهم با جبهه ملی نیز همکاری و 

مشارکت کند.
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سنچارکی گفت: ائتالف تغییر و امید به رهبری داکتر عبداهلل از ایجاد جبهه 
ملی حمایت می کند و آغاز بکار آن را به فال نیک می گیرد.« جبهه ملی توسط 
عبدالرشید دوستم، محمد محقق و احمد ضیأ مسعود مورد حمایت مردم قرار 

گرفت زیرا شعار این جبهه با خواست دیرینه مردم یعنی غیرمتمرکزسازی
قدرت و تغییر نظام سیاسی مطابقت داشت. این ائتالف قبل از انخابات ریاست 
و  متمرکز  مداخله حکومت  و  داخلی  های  تضاد  موجودیت  بنابر  جمهوری 

حامیان خارجی آن از هم پاشید.
با  پالیسی  نقایص جبهه ملی اخیر در آن بود که رهبران این جبهه اهداف و 
عادت کرده  زودگذر  های  معامله  و  ائتالفات  با  و  نداشتند  دوامدار  و  ثبات 
بودند. این افراد هر کس به تنهایی شان از مردم افغانستان در کل و هرکدام 
از قوم شان بطور خاص نمی توانستند نمایندگی کنند. گرچه موضع مستحکم 
قومی جنرال دوستم از دو رهبر قومی دیگر متفاوت بود. هیچ یک از رهبران 
جبهه به صفت رهبر، شناخته نشده بود، ولی احمد ضیأ مسعود مسئول اجرایی 
یعنی رییس جبهه تعیین شده بود که از جانب هوادارانش به صفت رهبر جبهه 
تبلیغ می شد.  از طرف دیگر جامعه جهانی بویژه امریکا و انگیس بر تمرکز 
قدرت در افغانستان متکی بود که به هر قیمتی مانع فعالیت جبهه از راه های 

مختلف می شدند. 
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انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان:

رابرت گیتس وزیر وقت امریکا در کتابش »ماموریت، خاطرات یک وزیر 
جنگ« نقش کرزی و امریکا  در باره از همپاشی  اتحاد شمال افغانستان را به 
صراحت افشا کرده است. خبرگزاری تسنیم در این مورد می نویسد: » رابرت 
گیتس در کتاب خاطرات خود نوشته است که رئیس جمهور سابق افغانستان از 
همان سال های دور دوم حکومت خود تالش می کرد تا طالبان را به شمال این 
کشور برای تضعیف سران جبهه شمال منتقل کند.، »رابرت گیتس« وزیر دفاع 
سابق آمریکا در کتاب  خاطرات خود نوشته است که »حامد کرزی« رئیس 
جمهور سابق افغانستان از همان سال های دور دوم حکومت خود، جابه جایی 
طالبان در شمال این کشور را آغاز کرد. همچنین در این کتاب آمده است: 
کرزی در یک نشست محرمانه در ارگ کابل از من خواست تا برای از بین بردن سران جبهه 

شمال و تضعیف آنها با او همکاری نمایم. کرزی گفت: بزرگترین تهدید در برابر حکومت من 

جبهه شمال است نه طالبان. بر اساس نوشته گیتس، کرزی اظهار داشت: حداقل 

به من اجازه دهید تا طالبان را برای از بین بردن »تفنگ داران شمال« تقویت 
کنم. کرزی جابه جایی افراد مسلح طالبان را به همراه فامیل های آنها به کمک 
پاکستان  از  متحد«  ملل  خوراکی  مواد  »سازمان  همکاری  و  انگلیس  کشور 
به نام عودت کنندگان و بیجا شدگان آغاز کرد. بر اساس گزارش ها، طالبان 
تا  افزایش داده اند  افغانستان دایره نفوذ و گسترش خود را در مناطق شمالی 
تحت  را  »قندوز«  استراتژیک  شهر  توانستند  آنها  اخیر  ماه های  در  که  جایی 

کنترل بگیرند.«)۱۱( 
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در ۱8 می ۲۰۱۱ م مقاله ام زیر نام »انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان« 
در تارنمای کابل پرس نشر شد که موضوع انتقال جنگ از جنوب به شمال 
افغانستان به وضوع تشریح شده است، مطالعه مقاله مذکو را در این جا الزم 
میدانم: )آغاز نقل قول( »تغییر جغرافیا هدف اساسی گرداننده های پشت پرده 
مساله افغانستان است که انتفال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، سراسری 
حامد  ریاست  به  استبدادی  عمیقا  و  تقلبی  حکومت  ایجاد  طالبان،  ساختن 
کرزی و در انزوا قراردادن آن، ترویج فقر و فساد از جمله تکتیک های اند 
که بخاطر تحقق بی ثباتی در افغانستان از آنها استفاده می شود. بی ثبات سازی 
روز  هر  آنها  گر  تخریب  ستراتیژی  پرده  پشت  های  پالن  و  افغانستان  وضع 
نمایان تر می گردد. دست های که به افغانستان دراز شده، سیاست های چون: 
طالبانی ساختن حکومت، تضعیف مخالفین و فشار باالی پارلمان، ایجاد نهاد 
های خودسر ، ناموجه و غیر مدنی، استفاده از کوچی ها و ده ها پالن تبهکن 
فاجعه  به  را  افغانستان  مساله  ها  از کوچی  استفاده  دارند که  دیگر رویدست 
خطرناک مبدل کرده اند. بخاطر شناسایی این پالیسی ، تکتیک های حکومت 
افغانستان را قرار ذیل برجسته کرده و تنها »کوچی سازی« و طالبانی ساختن 
مفصل  تبدیل می شود،  مساله خطرناکترین  به  اکنون  را که همین  افغانستان 
تر بررسی می کنیم: اگر از تاریخ کوچیها در سلطنت امیر عبدالرحمن خان 
بگذریم، تنها در چهار دوره حکومت حامد کرزی تا اکنون سه بار »کوچی 
ها« به مناطق مرکزی افغانستان حمله کرده و تلفات مالی و جانی جبران ناپذیر 
از حمایت  که  اند  نموده  وارد  افغانستان  مردم  دایمی  و  اصلی  ساکنان  به  را 
»جامعه جهانی«  تفاوتی  بی  با  و  بوده  برخوردار  دولت حامد کرزی  مستقیم 

همراهی گردیده است.۱۲
های  رسانه  بخصوص  خارجی  و  داخلی  های  رسانه  تجاوزات،  این  باره  در 
بیرون مرزی افغان مقاالت، تحلیل ها ، فلم های مستند و مطالب دیگر را نشر 

کرده اند. در این نوشته می خواهم در باره مساله کوچی ها مکث کنم.
به شمال  از جنوب  انتقال طالبان مسلح  ها مطلع هستند که موضوع  خواننده 
افغانستان در رسانه ها نشر شد که حتی سال گذشته انتقال طالبان مسلح توسط
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اعتراض  مورد  بود،  شده  افشا  که  بغالن  در  انگلیس  جنگی  های  هلیکوپتر 
ساختگی حامد کرزی قرار گرفته بود. این اقدامات سیاست دولت افغانستان 
دیگر  عباره  به  میدهد.  نشان  را  شمال  به  جنوب  از  جنگ  انتقال  بر  مبنی  را 

)انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان( سیاست دولت افغانستان است.
برچی  دشت  دایمیرداد،  بهسود،  ولسوالی  به  کوچی  طالبان  حمالت  هرگاه 
کابل، جنگ گروه های حمایت شده از طرف حکومت کرزی در تخار ، به 
خاک و خون کشیدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم جوزجان از طرف جمعه 
خان همدرد  در سال ۲۰۰۷ ، تقرر مسوولین امنیتی و والیان دقیقا حساب شده 
و دارای اندیشه طالبانی در والیات شمال افغانستان و حمایت از جنایات آنها، 
را پهلوی هم قرار بدهیم، اثبات قطعی سیاست انتقال جنگ از جنوب به شمال 

افغانستان را که توسط دولت افغانستان عملی میگردد، بدست می آوریم.
ولی حاال این سیاست داخل مرحله جدید که )تغییر جغرافیای افغانستان( باشد، 
تبدیل می گردد و عالیم این سیاست نابودگر در کردار دولت افغانستان یعنی 
)جابجا کردن طالبان کوچی بجای ساکنان دایمی افغانستان( و پندار نیرو های 

نظامی خارجی )در بی تفاوتی و خاموشی معنی دار( آنها تبلور می کند.
از  نظر  مساله کوچی ها صرف  ملی:  فاجعه  به  ها  مساله کوچی  تبدیل شدن 
جنبه تاریخی آن که توسط عمال خارجی در افغانستان به یک معضل تبدیل 
شده است، واقعیتی است که باید دولت افغانستان آنرا حل نماید. بهترین راه 
حل معضل کوچی ها و متوطن کردن آنها از طریق زیر آب کردن زمین های 
بایر مناطق کم نفوس مانند دشت های بکواه و دالرام والیت فراه، صحراهای 
نظر  نقطه  از  که  است  پاکستان  سرحدی  ساحات  و  قندهار  نیمروز،  والیت 

موقعیت فرهنگ و زبان و طرز زندگی باهم نزدیکی دارند.
حل مساله کوچی ها باید با منافع ملی افغانستان مطابقت داشته باشد، که هم 
کوچی ها متوطن شوند و هم در عمران و آبادی افغانستان نقش داشته باشد. 
زیرا کوچی ها که با مناسبات بدوی بسر می برند، باید در اشتغال به زراعت 

ترغیب گردند. این معقولترین ، منطقی ترین مناسب ترین راه حل این 
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معضل است. جابجا کردن مردمیکه روان ، اخالق و فرهنگ بدوی و زندگی 
چادر نشینی دارند، باالی زمین های آباد شده ، با حذف مالکان اصلی آنها از 
یکطرف افغانستان را بسوی خصومت ، جنگ و بی ثباتی می برد، از طرف 
تخریب  موجب  دانند،  نمی  را  زندگی  جدید  فرهنگ  که  ها  کوچی  دیگر 

مناطق اشغالی گردیده و افغانستان را به نابودی می کشانند.
قرار معلوم گرداننده های این پالیسی با بی شرمی و رذالت به کار شان ادامه 
اند.در شرایط کنونی  تبدیل نموده  به فاجعه ملی  داده و مساله کوچی ها را 
فاجعه کوچی ها منافع ملی ، همزیستی مسالمت آمیز ساکنان اصلی و دایمی 
و  کند  می  تهدید  را  کشور  اتنیکی  ساختار   ، کنونی  جغرافیای   ، افغانستان 

افغانستان را در آستانه وقوع یک فاجعه ملی قرار داده است.
تا اکنون پروگرام »انتقال« و جابجا کردن کوچی ها به افغانستان به شیوه های 

ذیل اجرا می شد:
۱. تشویق کوچی های مسلح و حمله باالی مردم محل، کشتار جمعی ، تخریب 
خانه ها ، چپاول دارایی و اتالف مواشی آنها که این شیوه در سال ۲۰۰8 در 

بهسود و دایمیرداد والیت وردک عملی شد .
۲.  ترویج فقر و بیکاری و جلوگیری از عمران و بازسازی نقاط معین افغانستان 
در  سیاست  این  گردند.  شان  های  زمین  فروش  به  مجبور  محل  ساکنان  که 
شمال کابل و کهدامن عملی گردید که با سیاست زمین سوخته طالبان، در 
شمالی رابط مستقیم دارد. در حقیقت این کار ادامه همان سیاست زمین سوخته 
تاکستان  طالبان در دوران حکومت شان  زیرا  است.  زمان کرزی  طالبان در 
ریشه کن  آنهاست،  عاید  منبع  ترین  عمده  که  را  شمالی  مناطق  انگور  های 
کردند، تا زندگی را برای مرددم ناممکن سازند. بعدا در زمان حامد کرزی 
سیاست زمین سوخته با شیوه جدید ادامه پیدا کرد. طوریکه دولت از عمران و 
بازسازی این منطقه جلوگیری کرد، تا فقر را میان مردم عمیق ساخته و با ادامه 
این پالن شوم، افراد پولدار پاکستانی زمین های مردم محل را با قیمت گزاف 
و به مراتب باالتر از قیمت اصلی اش خریداری میکردند. اگر بیداری مردم و 

افشاگری رسانه نمی بود، این پالن بیشتر عملی می گردید.
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3. پالیسی قبرستان، نیز یکی از شیوه های جابجا کردن کوچی ها در افغانستان 
است. کوچی ها حین عبور از مناطق مورد نظر، مرده های شان را در جاهای 
در  افغانستان  مردم  که  های  زمین  از  قسمت  بعد  سال  و  میکردند  دفن  معین 
را  شان  مالکیت  نیرنگ  این  با  و  کردند  می  استمالک  بودند،  متوطن  آن 
پار موجب  پالیسی سال  این  قایم می کردند. اجرای  برزمین ها  قبرستان  بنام 
کشیدگی شدید با مردم دشت برچی کابل شده که پولیس کرزی بخاطر دفاع 
مستقیم از کوچی ها بر تظاهرات مردم آتش گشود تعدادی مردم را به قتل 

رسانیده و شماری زیادی را زخمی کردند.
چقدر بی انصافی است که مرده های قبرستان بیگانه می تواند مالک زمین و 

جایداد افراد زنده و شهروندان اصلی یک کشور گردند.
۴.  توزیع زمین های المالک به کوچی ها راه دیگر کوچی سازی است که 
بوده ولی در  حکومت زمین های المالک را که در حقیقت ملکیت دولت 
تصرف مردم قرار دارند. حکومت افغانستان زمین های المالک را بعضا خالی 
از سکنه اند، به کوچی ها توزیع و به آنها قباله شرعی میدهد که این کار در 
صفحات شمال افغانستان مانند بغالن، تخار، فاریاب و جا ها دیگرعملی شده 
است. مثال: در »قرم قول« والیت فاریاب، دو هزار نمره زمین بنام »بی جا شده 
ها« به کوچی ها داده شده است که برای شان خانه بسازند. ولی اکنون قرم 
قول به محل تجمع افراد مسلح تبدیل می شود و »کوچی« های جابجا شده، 
مهماندار گویا  بی جا شده های مسلح که از پاکستان می آیند، می شوند و 
زندگی صلح آمیز مردم محل و اطراف خود را تهدید می کند. این کار اشتباه 
نی، بلکه تخلف روشن از طرف دولت افغانستان است. زیرا افراد بدوی که 
باید زندگی و فرهنگ همزیستی را از افراد متوطن و مدنی بیاموزند، دولت 
امتیازی را به آنها میدهد که بجای آموختن شیوه های زندگی و اشتغال به پیشه 
زراعت و کار های دیگر، اخالق و شیوه زندگی خود را باالی ساکنان اصلی 
تحمیل کنند. کسانیکه مسایل همزیستی، پلوان شریکی و عنعنات آمیزش با 
گرفتن  و  جنگ  و  قاچاق  و  سالح  با  و   . ندارند  را  ها  همسایه  و  همقطاران 

غنیمت و »ولجه« زندگی کرده اند، نمی توانند باالی زمین و
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زراعت عرق بریزند. در حالیکه دولت حق ندارد افراد بیگانه و بدوی را باالی 
زمین های مردم جابجا کند، اگر جابجا می کند، باید مسلح نباشند. آنها باید 
آنها  کردن  جابجا  همچنان  باشند.  قانون  تابع  افغانستان  اصلی  ساکنان  مانند 
مطابق پالن دوامدار طوری عملی گردد که زندگی و امنیت مردم محل را که 

حق آنها است، مورد تهدید و تجاوز قرار ندهند.
5.  طالبانی ساختن شمال افغانستان توسط تسلیم شدن طالبان: در این اواخر 
افراد بی هویت که معلوم نیست اتباع پاکستان باشند یا از افغانستان، در والیات 
شمالی افغانستان بخصوص در بغالن و قندز تسلیم نیرو های امنیتی میگردند. 
ها«  »تسلیمی  برای  را  تبعیضی  و  بسیار غیر عادالنه  امتیازات  افغانستان  دولت 
قایل شده که آنها را در والیتی که تسلیم شده، جابجا می کند. شورای نام 
جانب  از  بیشتر  کند،  می  کار  ربانی  الدین  برهان  ریاست  به  که  صلح  نهاد 
استخبارات اداره می شود. قرار معلوم امریکا مبلع پنجاه ملیون دالر به این شورا 
در جابجا  هنگفت  مبلغ  این  نیست حدس زده شود که  بی جا  کمک کرد. 
کردن طالبان و کوچی ها در مناطق مرکزی و شمال افغانستان مصرف شده و 

این تخصیص برای تغییر جغرافیای افغانستان باشد.
6.  مقرری ها در نهاد های امنیتی و دفاعی: نظارت و نتیجه گیری شخصی 
من از فعالیت های دولت افغانستان، مرا به این باور رسانیده است که مقرری 
های دولت افغانستان در والیات شمال افغانستان با اهداف غرض آلود، قبال 
پالن شده و هدفمند صورت می گیرد. اگر خواننده این مقاله ام وکیل شورای 
نمایندگان یا سناتور باشد، او حق دارد که لیست مقرری های دو نهاد امنیتی و 
دفاعی را تقاضا نموده و باالی آن غور و قضاوت نماید. چرا در والیت شمال 
والی، »ولسوال« و قوماندان امنیه و پولیس تنها از یک قوم مقرر می شوند؟ 
مشکل در قوم هم نیست، مشکل در وابستگی و جاسوس بودن افرادی است 
که مقرر شده اند. یعنی این افراد بخاطر اجرای وظایفی مقرر می شوند که به 

نفع هیچ قوم نبوده و پالن قبال تعیین شده گروه های را انجام میدهند که 
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به خیر و صالح افغانستان نیست. اگر خواننده بیاد داشته باشد، حین تصویب
قانون اساسی ، حامد کرزی، گروه افراد ریشدار ساخته شده بدست کرزی 
یونیتار  اساسی دولت  قانون  بر طرح و تصویب یک  آنها  و حامیان خارجی 
تاکید داشتند. پس آنها قبال پالن کرده بودند که همه مقرری ها باید از مرکز 
باشد، تا نهاد دولتی را اسباب و وسیله پالن های دورمدت شان قرار بدهند. 
این موضوع را در این پاراگرف که شیوه های انتقال کوچی ها است، تشریح 
کردم، زیرا همین افراد مقرر شده از مرکز هستد که به صفت والی، قوماندان 
امنیه، پولیس و نهاد های امنیتی، دفاعی و ملکی امنیت کوچی ها را گرفته اند 
تا آنها به سنگر های شان جابجا سازند. همین پولیس به اصطالح ملی است 
که در حمله کوچی باالی مردم از کوچی ها دفاع می کنند، همین والی ها 
هستند که در ساحه والیت شان بی جا سازی و کوچ اجباری عملی می شود 
و آنها نه تنها از مردم و قانون حمایت نمی کنند، بل با بیگانه ها همکاری و 

همدستی دارند.
این بخش  امسال ورود کوچی های مسلح خاموشانه و مرموز است. در    .۷
نیات و پالن های  تا باشد که  ورود خاموشانه کوچی ها را تشریح می کنم 
بعدی »کوچی سازی افغانستان« را شناسایی کنیم. قرار چشمدید افراد محلی 
از صفحات شمال افغانستان، ورود کوچی ها در هفته های اخیر ، از شیوه های 

قبلی متفاوت است که قابل غور و دقت میباشد.
هزاره  مناطق  داخل  اکنون  همین  طالبی  های  کوچی  محل،  از  اطالع  قرار   
نشین و صفحات شمال افغانستان شده اند که ورود، برخورد، عملکرد و سایر 
خصوصیات آنها نسبت به سال های گذشته متفاوت است. بی جا نیست اگر 

این تفاوت را بررسی کنیم.
   سال های گذشته کوچی ها با خانواده ها ، مواشی و وسایل شان وارد خاک 
افغانستان می شدند. اما امسال مردان کوچی بدون زن و طفل وارد افغانستان 

گردیده اند.
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در گذشته کوچی ها وسایل زندگی شان را با شترها و خر ها حمل می کردند، 
در سه سال اخیر جنگ و تجاوز با موتر های نوع )پیک آپ( که طالبان از آنها 
استفاده میکردند، کار می گرفتند و امسال از الری های جدید و مجهز برای 
انتقال اموال شان کار میگیرند و از ) پیک آپ( در حمل و نقل افراد مسلح به 

شیوه طالبی استفاده می کنند.
   سابق ورود کوچی ها با حمله و تجاوز آغاز میگردید و امسال فقط نقاط 

مهم را اشغال می کنند و تا حال به حمله و تجاوز دست نزده اند.
   در گذشته حکومت افغانستان به شکل پنهانی کمک میکرد ، ولی امسال 
قبل از آمدن کوچی ها دولت افغانستان امنیت آنها را میگیرد و کوچی ها با 
اطمینان و آرامی نقاط قبال تعیین شده را اشغال و در آنجا ها سنگر های شان 

را می سازند.
ها در ساحه  بنام کوچی  مرموز و خطرناک  این گروه های  امسال ورود     
شمال  صفحات  تا  مرکزی  مناطق  از  که  شود  می  انجام  گذشته  از  وسیعتر 

افغانستان در مناطق ازبیک نشین و ترکمن نشین توسعه یافته است.
خراسان  دشت  لیلی،  دشت  در  »کوچی«  بنام  مسلح  افراد  شدن  جابجا  مثال: 
والیت فاریاب سرازیر شدن کوچی ها از راه بادغیس و هرات بطرف والیت 
بلخ، اندخوی، فاریاب جریان دارد که تا حال به برخورد مسلحانه منجر نشده 

، ولی سوال برانگیز است.
   ورود کوچی ها یا دقیقتر طالبان، امسال طبق پالن منظم، قبال پیشبینی شده 
صورت می گیرد که رابطه و همکاری افغانستان و گروه های ویژه آن خیلی 
ها مرموز و سوال برانگیز می باشد. جالب اینکه جابجایی افراد مسلح بیشتر 
حالیکه  در  می گردد.  عملی  ترکمنستان  و  ازبکستان  نزدیکی سرحدات  در 
کرزی و مافیای خارجی در صدد پاکستانیزه ساختن افغانستان هستند، سعی 
می کنند که خط حایل کوچی را میان افغانستان و همسایه های آن ایجاد و 
روابط تاریخی و فرهنگی افغانستان را با همسایه قطع و مردم این کشور را در 

انزوا قرار داده، اسیر دام نیرنگ های دشمن تاریخی ما یعنی پاکستان نماید.
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باید پیشبین بود که مساله جابجا کردن طالبان مسلح در نقاط مهم افغانستان، 
پیشبرد عجوالنه و مبهم پالن صلح از جانب حکومت، کمک های هنگفت 
خارجی که راسا به شورای صلح داده می شود، طالبانی ساختن امور دولت و 
جامعه، انتقال کوچی ها با استفاده از شیوه ها گوناگون و حاال جابجا کردن 
افراد نامعلوم مسلح در والیات شمال افغانستان)5( همه وهمه شامل یک پالن 
بیشتر می سازد که  را  این شک  افغانستان،  اقدامات حلقات حکومتی  باشد. 
دست پشت پرده صلح با طالبان، قبل از خروج قوای ناتو به طالبانی ساختن 
افغانستان آمادگی می گیرند. اگر این اقدامات که شامل یک ستراتیژی است، 
ادامه پیدا کند، به زودی افغانستان را با وضعیت سال ۱۹۹۲ نزدیک می سازد 
که قوای خارجی افغانستان را ترک میکردند، بنین سیوان نماینده خاص ملل 
متحد ممثل و نماینده غرب، نجیب اهلل را به دادن استعفای شرطی مجبور کرد، 
تبهکن و تخریبگر  بی مسوولیت داخل شهر کابل شده، جنگ  قوای مسلح 
داخلی را شعله ور کردند و ملل متحد و غرب به عهد و پیمان شان پابندی 
نکرد. و حاال، هرگاه مسلح ساختن جنوب و محاصره و تهدید شمال با استفاده 
باشد، بدون شک  ادامه داشته  نظامی  استخبارات و قوای  از دولت، مذهب، 
راه  بار  این  که  است  شده  گرفته  رویدست  افغانستان  نابودی  بزرگ  دسیسه 
اینکه از همین اکنون از این اقدامات جلوگیری  نجات باقی نمی ماند، مگر 

نشود.« )پایان نقل قول(. )۱3(
طالبان در لباس کوچی ها:

سه دیدگاه در مورد موقف و موقعیت کوچی ها در افغانستان موجود است. 
از دید زورگویانه می گویند کوچی به هر جای افغانستان که خواسته باشند 
مسکن گزین شوند، به هر جایی که می خواهند رفت و آمد داشته باشند. این 
دیدگاه منبع جنگی است که سال ها است، جریان دارد و نتیجه آن نفاق و 
اختناق ملی است. دیدگاه دوم معتدلتر است که می گویند برای کوچی ها راه 
حل سنجیده شود و در محالت مناسب متوطن شوند. این دیدگاه راه علمی و 
معقول را ارائه نکرده بیشتر بر احساس انساندوستانه استوار است. دیدگاه سوم 

پیدا نمودن راه حل حقوقی مسئله کوچی ها در افغانستان است. 
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و  معضله  این  راه حل حقوقی  در جستجوی  مقاالت  نشر  و  نوشتن  با  اینقلم 
اولویت  رعایت  با  ها  کوچی  حقوقی  حل  راه  هستم.   اول  دیدگاه  مخالف 
های حقوق شهروندی در افغانستان باید طوری طرح گردد که متوطن ساختن 
کوچی ها به حقوق شهروندان افغانستان صدمه نزند. کوچی ها باید متوطن 
شهروند و مدنی شوند، نه اینکه زندگی بدویت را بر دیگران تحمیل نمایند. 

تکتیکی  و  ستراتیژیک  های  برنانه  مجریان  که  افغانستان  های  حکومت  اما 
استخبارات خارجی بوده اند، مهمترین مسایل حیاتی کشور را از جمله حل 
مسئله کوچی ها را به نفع برنامه های خارجی بکار برده اند. استفاده از کوچی 
ها در جنگ، ترور و نسل کشی در زمان زماداری حامد کرزی، از بارزترین 
نمونه های استفاده غرض آلود از کوچی های است که ضربه شدید را بر نام 
و حیثیت کوچی ها وارد نموده خصومت دوامدار نفرت و انتقام را در مقابل 

این مردم بوجود آورد. 
در دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی کوچی های مسلح در چوکات 
نمودند،  افغانستان حمله  مرکزی  مناطق  به  طالب  تروریستی  و  برنامه جنگی 
زدند،  آتش  را  محلی  مردم  های  کشتزار  و  ها  خانه  زدند،  کشتار  به  دست 
مردم را به بی جا سازی و کوچ اجباری مجبور ساختند. این برنامه از پاکستان 
آغاز و با همکاری فعال و یا بی تفاوتی و خاموشی عمدی دولت افغانستان 
همراهی می شد.  جالب این که اعمال تروریستی کوچی ها در یک برنامه 
گسترده نسل کشی ، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان و ایجاد نفرت 
دامن  که  می شد  همراهی  افغانستان  دولت  و  طالبان  از طرف  قومی  نفاق  و 
زدن اختالفات زبانی، اعمال تبعیض قومی و سمتی )شمال و جنوب( و ترویج 
بنیادگرایی مانند ساختن هزاران مدرسه دینی یکجا عملی می شد که حمالت 

و کشتار کوچی جز برنامه های بی ثبات سازی در افغانستان بود.
دو مقاله ام را که در باره فعالیت های تروریستی کوچی ها در هماهنگی با 
اند،  افغانستان در گذشته نوشته و نشر شده  برنامه دولتی در بی ثبات سازی 
بخاطر تشریح خوب تر مسایل مربوط به کوچی ها در اینجا نقل می کنم. مقاله 
اول بنام »شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست« که در سال ۲۰۰۷
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در کابل پرس نشر شد و دومی زیر عنوان » تفسیری از فرمان حامد کرزی 
در مورد کوچی ها« است که حمایت کرزی از کوچی ها را با ادبیات ویژه 
فشار  و  کوچی  جنایات  نتیجه  در  که  است  حالی  در  این  میدهد.  نشان  یی 
ذهنیت عامه و رسانه ها، کرزی مجبور است که از جنگ . جنایت کوچی 
ها جلوگیری شود. در این وقت کرزی فرمانی را صادر و در فرمانش ماهرانه 
موقف کوچی را حفظ می کند. جنایات آنها را جنایت نمی گوید ، از  قربانیان 
و متضررین معذرت نمی خواهد و با بی حیایی در فرمانش دستور میدهد که 

کوچی ها »موقتا« منطقه را ترک کنند.
نقل  )آغاز  نیست«  ها  کوچی  برای  هندوکش  جنوب  و  »شمال  اول:  مقاله 
قول( »اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را//به خال هندویش بخشم 
سمرقند و بخارا را / حافظ. در رسانه ها پخش گردید که در نظر است دولت 
مناطق و والیات  اسکان کوچی ها در  برای  افغانستان، ۱۲ شهرک رهایشی 
مختلف کشور احداث کند. وحیداهلل سباون مشاوررئیس جمهور افغانستان در 
امور اقوام و قبایل در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این شهرکها 
ظرفیت پذیرش دهها هزار خانواده کوچی را خواهد داشت. اظهارات آقای 
سباوون خبر خوب است ، اینکه او می گوید که ) شهرک ها در مناطقی واقع 
در شمال و جنوب هندوکش ساخته شود.( پیشنهادیست بی جا ، غیر عملی و 
حتی تحریک آمیز و غرض آلود. اگر حمله مسلحانه کوچی ها را در بهسود 
اوردک عمل تحریک آمیز و حمایت شده بدانیم ، پیشنهاد آقای سباوون این 
تحریکات را داخل مراحل بعدی و بغرنجتر آن می سازد. بی جا نیست اگر 
بهسود والیت وردک دو  پیشنهاد و تجاوز کوچی ها در  این  ادعا شود که 
حلقه یک برنامه است که زنجیره یی است که قبال برنامه ریزی شده است. 
وحید اهلل با کدام صالحیت ، با کدام استدالل و با مشوره و با لزوم دید کی 
شمال و جنوب هندوکش را محل اقامت کوچی ها می پندارد؟ به باور من 
اجرای این کار نه تنها مساله کوچی ها را حل نمی کند ، بل به وخامت وضع 
و بی ثباتی منطقه و افغانستان تاثیرات منفی را بجا خواهد گذاشت. زیرا شمال 
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هندوکش که شمال کابل ، پروان و جنوب آن ساحه والیات بغالن، کندز ، 
سمنگان ... را در بر می گیرد از پرنفوس ترین نقاطی اند که تحمل مهمانان 
جدید در آنجا ها ممکن و میسر نیست. از طرف دیگر این مناطق زمین های 
آبی دارند که همه ملکیت ساکنان اصلی این والیات است. همچنان والیت 
امیرعبدالرحمان خان   ، امیر شیرعلی خان  بغالن و کندز در دوره های  های 
ناقلین زیاد را بخود جلب کرده است. جنوب هندوکش که مناطق سرسبز و 
تاکستان های کوهدامن زمین را در بر میگیرد، تا حال دو بار قربانی مهمان 
های تازه وارد شده است ، یکی در زمان نادر خان که تازه واردین با آهنگ 
زور و تجاوز به این منطقه سرازیر شدند و بار دوم طالبان با استفاده از تحقق 
نابود  و  سوختاندند  را  چیز  همه  و  آمدند  جا  این  به  سوخته«  »زمین  سیاست 

کردند و مردم را کشتند و به گروگان گرفتند.
و کشتار  تهدید  با  بر«  و  »لر  از  و حمایت شده  مسلح  های  حاال که کوچی 
»حقی« را که ندارند می خواهند. چطور می توان آنها را در کوهدامن جابجا 

کرد. آیا آنها با مردم شمالی با همزیستی رفتار خواهند کرد؟
انتخاب شمال و جنوب هندوکش ، برای اسکان کوچی ها کار عاقالنه نیست 

که دالیل آن قرار ذیل است:
اول ، مشکالت دموگرافیک مانع بزرگ در اجرای این کار است. کثرت و 
تراکم نفوس در این نواحی زیاد بوده و زمین های زراعتی و چراگاه ها برای 
مردم  مشکالت  رفع  در  دولت  اگر  نیست.  کافی  مناطق  این  اصلی  ساکنان  
محل در انکشاف شهر و تاسیسات جدید عام المنفعه ظرفیت الزم ندارد ، نباید 

درد سر جدید را برای مردم بوجود بیاورد.
دوم ، چون بخش بیشترمردم صفحات شمال هندوکش خود شان مالدار هستند 
شان   مناطق  های  از چراگاه  تا  میروند  شان  های  ییالق  به  گرما  موسم  در  و 
استفاده نمایند. اگر چراگاه های ساکنان اصلی به کوچی ها داده شود ، پس 
آنها که صاحبان اصلی و دایمی این زمین ، دشت و کوه هستند ، ممکن است 
که از ملکیت شان محروم شوند. آیا آنها حاضر خواهند بود که به آسانی از 

مال و ملک شان بگذرند و همه ملکیت شان را به »صاحبان« نو تسلیم دهند؟
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مناسب ترین محالت برای اسکان کوچی ها ، والیاتی اند که ساحه بزرگ و 
نفوس کم داشته و ظرفیت پروژه های آبیاری و دشت های خالی دارند. 

مثال والیات قندهار ، هلمند ، فراه و نیمروز ظرفیت قوی و پایان ناپذیر برای 
رفع این نیازمندی را دارند. از طرف دیگر کوچی ها با مردم این مناطق زود 
تر آمیخته شده و قابلیت زیست و آمیزش را پیدا می کنند. خوبی دیگر این 
کار اینست که ما هم صاحب زمین و حاصالت نو و هم صاحب نفوس نو می 
شویم و این کار بدون اجبار و خشونت انجام می شود. برعکس جابجا شدن 
کوچی ها در شمال و جنوب هندوکش نمی تواند بدون جبر و پرخاش باشد.
سوم ، به گفته آقای سباوون، این شهرکها، دارای محوطه هایی برای نگهداری 
دامهای خانواده های کوچی نیز خواهد بود. جالب اینکه این دام ها در محوطه 
نگهداری می شود ، یا به چراگاه ها نیز ضرورت دارند. آیا  دولت تا ابد این 
مردم را به کوچی گری میگذارد یا پالن های دیگری نیز رویدست خواهند 

بود که به زندگی بدوی خاتمه داده شود؟
اگر دولت افغانستان در پهلوی اهداف سیاسی و بهره برداری های دیگر پالن 
واقعی اسکان کوچی ها را نیز در نظر داشته باشد ، بهترین راه اسکان کوچی 
ها اقامت آنها در جای مناسب و تشویق آنها نه تنها به مالداری ، بلکه اشتغال 
آنها به زراعت نیز است. محدود کردن شغل مالداری برای کوچی ها فرهنگ 
بدویت و چادر نشینی را در روان آنها حفظ می کند . زراعت و اسکان دایمی 

راه درست تر در خاتمه دادن زندگی چادر نشینی می باشد.
من در سال ۱۹۹۹ که طالبان در آخرین اوج »قدرت« و بیداد بودند، مقاله یی 
را زیر عنوان »ضرورت دولت وسیع البنیاد در افغانستان و وظایف نخست آن« 
در دوهفته نامه زرنگار نشر کردم که حل مساله کوچی را از وظایف نخست 
پیشنهاد جدید را در حل  دولت ملی و دموکرات دانسته بودم. در آن مقاله 
معضله کوچی ها پیشکش کرده بودم که می خواهم در این مقاله نیز در باره 

آن پیشنهاد تماس تماس بگیرم.
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یک ، حل قضیه کوچی ها کار آنی نیست و نمی توان آنرا با اجراات عجوالنه 
حل کرد. با تاسف ، رژیم ها از جمله حکومت کنونی ، بخاطر اهداف تکتیکی 
شان کوچی ها را چون آله تهدید استفاده کرده و بعد از اجرای پالن شان آنها  
را بدست سرنوشت رها کرده اند که جز دشمنی و خصومت و تجرید کوچی 
ها از مردمان دیگر چیزی دیگر را به آن ها نداده است. حاال که پالن وسیع 
»جرگه امن منطقه » که سر نخ بدست بیرونی ها است ، جناب کرزی با جلوه 
های لباس قطغنی )چپن و قره قلی( پشتون های داخلی و خارجی )لر و بر ( 
را بی حد آزرده ساخته است. او باید ثابت کند که واقعا یک پشتون است. 
مذاکرات ، عذر و زاری و امتیازات به هواخواهان آقای گلبدین و طالبان این 
اعزام و حمله کوچی ها طوری عملی   ، کمبود را پوره نکرد. مسلح کردن 
گردید که اول با بی تفاوتی )حمایه گری خاموشانه( رییس جمهور مواجه شد 
و بعدا با بزرگ منشی و »سخاوت« وی. مطبوعات وابسته داخلی و خارجی با 
یک صدا تبلیغ کردند که گویا : »کوچی قرار خواهش رییس جمهور بهسود 
این جمله  انسانی  و  اخالقی   ، اگر جوانب حقوقی  می کند«.  ترک  موقتا  را 
سنجیده شده تبلیغاتی را مورد مداقه قرار بدهیم ، فتنه های زیادی در آن نهفته 
قابل مجازات است. در  قانون  است. حقوق حکم می کند که عمل خالف 
عمل حمله افراد مسلح که بنام کوچی ها یاد شده اند ، اعمال جرمی از جمله 
قتل ، غارت ، دزدی ، تصاحب ملکیت ، برهم زدن امن و نظم عامه ، تجاور 
بر حریم خانواده ها ، شکنجه و ده ها عالیم و ترکیب عمل جرمی دیده می 
شود که اجرا کننده ها باید با استفاده از قوای امنیتی دستگیر و مورد تعقیب 
عدلی قرار می گرفتند. رییس جمهور بیش از سه هفته با »صبر و حوصله« تام 
معلوم می شود که  نمایند.  تکمیل  را  تا جنایات شان  داد  موقع  متجاوزان  به 
و کارمندان آن.  کابینه  به  ، چه رسد  ندارد  ارزش  رییس جمهور  نزد  قانون 
 ، اندازیم  به پهلوی اخالقی مساله نظر  از جنبه حقوقی مساله بگذریم و  اگر 
نیز  بلکه اخالق و رعایت ضوابط اخالقی   ، قانون  تنها  نه  دیده می شود که 
میان دولتمردان رژیم ضعیف بوده است. اگر در پشتون تراشی کرزی دو قوم 

محروم یعنی هزاره ها و کوچی ها قربانی شدند ، آیا آقای کرزی در این
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هنگام به سوی معاون خود آقای خلیلی چطور و با کدام چشم میدید. چند 
سال قبل همین آقای خلیلی بود که بخاطر جمع آوری رای به این مردم روی 
آورده بود. و حاال همان رای دهنده ها با چنین برخورد رییس جمهور منتخب 

شان روبرو می شوند.
با رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق  باید  دو ، حل مساله کوچی ها 

اتباع و اولویت ها و معیار ها صورت بگیرد.
نباید حق زندگی ،  اگر کوچی ها »حق« اسکان را دارند ، پس اسکان آنها 
با اعالن  مالکیت و زندگی مسالمت آمیز و مصونیت دیگران را سلب کند. 
کامال بی مورد که گویا »کوچیان در شمال و جنوب هندوکش جابجا شود« 
عدالت اجتماعی زیر پای می شود، الویت ها در نظر گرفته نمی شود و مساله 
ها  کوچی  ساختن  متوطن  در  الویت  مهمترین  رود.  می  قهقرا  به  ها  کوچی 

ایجاد موازنه و توازن میان حق ساکنان اصلی و کوچی ها است.
را که گویا »کوچی  هایی  است که کوچی  این  مساله  معقول در حل  شیوه 
های افغانستان« هستند ، شناسایی شوند واین کار توسط نفوس شماری ممکن 
است. بعدا تعداد آنها به والیاتی که ظرفیت کوچی ها را داشته باشند ، تقسیم 
شوند. شعار آقای صباون کوچی مبنی بر جابجایی »کوچی در شمال و جنوب 

هندوکش.« ، اهانت و نادیده گرفتن و نفی مردمان این منطقه می باشد.
دولت و پالن سازان خارجی در جابجا کردن کوچی ها یکی امتزاج و آمیزش 
و یکجا شدن کوچی ها با مردم محل را که کوچی ها باید محلی شوند ندارند. 
اجرای  و  محل  مردم  از  دور  ها  کوچی  نگهداری  آنها  اساسی  هدف  بلکه 
سیاست پرتکسیانیزم )حمایه گری( است که زمینه های نفاق ، تشنج و تهدید 
را در میان مردم بوجود می آورند. . چنین یک ستراتیژی خارج از صالحیت 
رژیم بوده ، خط نادیدنی دیورند جدید است که در پیکر »ملت« کشیده می 
شود. در آنصورت نه عدالت است ، نه الویت، نه معیار و نه هم حقوق اتباع .

سه ، حل قضیه کوچی ها مسوولیت دولت است ، دولت باید با ایجاد ظرفیت 
ها و امکانات این کار را انجام بدهد ، نه اینکه به اصطالح مردم ، از کیسه 
خلیفه مصرف کند یا بقول حافظ »به خال هندویش سمر قند بخارا را ببخشد«. 
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است. هرگاه  بایر  ، زیرآب کردن دشت های  ها  اسکان کوچی  راه  بهترین 
ایجاد ظرفیت ها و  با  باید   ، باشد  دولت در پی حل واقعی مساله کوچی ها 
انفراستروکتور جدید، اول احتیاجات ساکنان اصلی مانند مهاجران ، معیوبین و 
معلوالن ، کودکان بی سرپرست ، زنان بیوه و سایر نیازمندان را مرفوع نماید. 
بعد از اجرای وظایف تاخیرناپذیر اتباع کشور ، در جستجوی حل گروه های 

که اتباع افغانستان نیستند برایند.
هرگاه دولت ، دشت های سوزان دالرام ، بکواه و غیره را که به بسیار آسانی 
زیر آب می شوند ، به زمین های زراعتی تبدیل کند ، نه تنها قابلیت جذب 
کوچی ها بیشتر می گردد، بلکه هزاران دهقان کم زمین و بی زمین صاحب 

ملکیت خواهند شد که باعث تقویه اقتصاد کشور نیز میگردد.
بیندازد و بخاطر  اگر دولت ، وظایف و مسولیت خود را به شانه های مردم 
اسکان کوچی ها ساکنان اصلی را به کوچ مجبور سازد ، در آنصورت ، این 
دولت اجرا کننده پالن نفاق ملی است که در جاهای دیگری طرح شده است.
چهار، در اجرای حل معضله کوچی ها بکاربرد دسیسه ، دغلی ، زور و فشار و 
بهره برداری های غرض آلود ، به ضرر کوچی ها و همه مردم افغانستان  است.
دولتی که خود را قانونی و انتخابی میداند و در آینده به انتخابات معتقد و به 
با اتباع کشور و رای دهنده ها با چنین  رای مردم ارزش قایل باشد ، هرگز 

دغلی آشکار رفتار نمی کند.
حمله کوچی ها در بهسود به اثبات رسانید که این کار دقیقا پالن گردیده بود 

و اجرا کننده آن دستگاه دولت افغانستان بود.
است  اقداماتی  از سلسله  ها  ، حمله کوچی  من  نتیجه گیری  و  قرار سنجش 
که در این اواخر به خاطر بی ثباتی افغانستان براه انداخته شد است. هر ژرف 
اندیشی به آسانی عالیم اثبات این ادعا را دیده می تواند. گرچه بررسی دقیقتر 
، رویهمرفته  را می کند  مقاله جداگانه  نوشتن  ایجاب  این دسیسه  و مفصلتر 
بسیار مختصر عالیم و مشخصات عمدی بودن حمله  به شکل  ، می خواهم 

کوچی ها در بهسود را معرفی کنم.
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با  را  خفیف  های  سالح   ، توانستند  چطور  مسلح  های  کوچی   ، اول  عالمه 
این پیمانه که بتواند ساحه یی را تسخیر نمایند که نیرو های امنیتی ولسوالی 
و والیت نتوانند از ساحه زیر کنترول خود دفاع نماید. هزاره جات در قلب 
افغانستان موقعیت دارد ، پس آنها چطور توانستند ، مقدار زیاد اسلحه را تا 
به دو شیوه ممکن گردیده است.  بهسود  به  انتقال سالح  بدهند.  انتقال  آنجا 
شیوه اول این سالح ها توسط مرجع قوی تر از کوچی ها انتقال شده است که 

این می تواند دولت ، نهاد های دولتی و یا تنظیم ها باشد.
عالمه دوم ، بعد از حمله کوچی های طالبی، دولت از وظایفش که دفاع از 
اتباع در مقابل تجاوز ، تامین مصونیت ، حفظ امن و نظم عامه، جلوگیری و 
قطع جرم  و ده ها مکلفیت تاخیر ناپذیر است ، ابا می ورزد. حمله ، تجاوز و 
جرایم تداوم پیدا می کند و دولت تا اخیر وظایف خود را انجام نمی دهد. 
جای تعجب است که حتی آنعده رهبرانیکه بنابر ملحوظات قومی و منطقه یی 
که مردم بهسود به آنها رای داده اند به نحوی افسون یک تاثیر جادویی بودند 
که نمی توانستند احساس و اراده شان را در دفاع از موکلین شان طوریکه الزم 
است بیان کنند. پس یک دست نیرومند کنترول کننده در این میان موجود 
بود که باید حمله کوچی ها تا مدتی دوام کند ، تا هدف مقصود بدست آید.
عالمه سوم، برای این قلم یکی از معیار های دایمی سنجش قضایای مربوط به 
افغانستان و جهان ، موضع گیری رسانه های جمعی کشور های غربی  است. 
مورد  در  دارند،  یی که  موشگافانه  و  دقیق  بسیار  های  شیوه  با  ها  رسانه  این 
قضایا طوری موضع گیری می کنند که اگر دستور چنین باشد که موضوع 
بزرگ نشان داده شود ، آنها از کاه ، کوه می سازند. مثال بعد از مرگ ظاهر 
شاه شخصیت وی آنقدر تبلیغ شده که روباه را پلنگ نشان دادند. به همین 
ترتیب رسانه های جمعی غربی در باره قضیه حمله کوچی ها فقط به چند خبر 
بسنده شدند. همچنان نهاد های حقوق بشر که در کشور های غربی و امریکا 
موقعیت دارند، در این باره خاموش بودند، در حالیکه در قضیه تجاوز کوچی 
بشر  اعالمیه جهانی حقوق  مواد  و  ، حقوق  آزادی  اصول  بهسود کلیه  به  ها 

زیرپای شده است.
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حال  در  که  مسلح  مجرمین  از  جمهور  رییس  کرزی  حامد  چهارم،  عالمه 
»موقتا«  را  وردک  بهسود  که  کند  می  خواهش  اند،  جنایت  و  جرم  اجرای 
ترک کنند.  استعمال کلمه موقتا از طرف رییس جمهور این معنی را میدهد 
که آنها می توانند دوباره تجاوز کنند. این برخورد شرم آور رییس جمهور 
او را مستقیما به جانبداری از کوچی های متجاوز قرار میدهد. در حالیکه این 
خواهش رییس جمهور بعد از چند هفته دوام تجاوز، صورت گرفت و آنهم ، 
زمانیکه رسوایی باال میگرفت و کرزی نمی توانست در مقابل فشار افکار عامه 

و رسانه ها خاموش باشد.
عالیم فوق میرساند که تجاوز »کوچی ها« مانند کشتار جمعی مردم جوزجان 
، پوشیده تر طرح شده بود که »کوچی های« متجاوز ،  باالتر  ، در جا های 

رییس جمهور و دگر افراد و نهاد های ذیدخل اجرا کننده بوده اند.
عالمه پنجم ، حل مساله کوچی ها باید ، دایمی ، واقعبینانه و عاری از احساسات 

قومی ، بهره برداری های سیاسی و دامن زدن به نفاق ملی باشد.
هرگاه بخاطر یک هدف تکتیکی کوتاه مدت مانند آمادگی به جرگه »امن 
رقبای  تخریب  یا  و  جمهور  رییس  جعلی  دوستی  »پشتون  یا  منطقه«  نظم  و 
سیاسی ، اهداف دورمدت و استراتیژی ، مانند صلح ، وحدت ملی ، اصول 
و ارزش شهروندی ، ایجاد جامعه مدنی و حاکمیت قانون قربانی گردد، پس 
اجرا کننده های این پالن ها هر کسی که باشند ، نفاق ملی را دامن می زنند و 

تجزیه جامعه و کشور را می خواهند.)پایان نقل قول( ۱۴
مقاله دوم : » تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها« )آغاز نقل 
قول( » من به صفت حقوقدان و ژورنالیست آزاد خود را مسوول میدانم که 
فرمان رییس جمهور افغانستان را مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بدهم. باید 
متذکر شد که فرمان یک سند حقوقی است که حیثیت قانون را دارد. یکی از 
اصول عام قانون سراسری بودن آن است که باید منافع عامه در متن و محتوای 
قانون  باشد، در غیر آن  تطبیق  قابل  افراد جامعه  برای همه  و  یابد   تبلور  آن 

مذکور خاصیت قانون را ندارد و مورد اعتراض مردم قرار میگیرد. متاسفانه 
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متن این فرمان با شعار ها و خواست های گرداننده های تجاوز کوچی ها در 
با منافع عامه. یکی از انگیزه های مقاله من  بهسود همخوانی بیشتر دارد ، تا 
به خواننده تشریح کرده و  این فرمان را   اینست که خصوصیت غیرحقوقی 
سعی می کنم تا این ادعا را در جریان بررسی بیشتر تا پایان  این مقاله به اثبات  

برسانم.
فرمان حامد کرزی با متن محتوا و لحن حساب شده ی سیاسی و حمایه گری 
و اهداف تفرقه افگنانه نوشته شده از نقطه نظر حقوقی یکی از نمونه های بی 
نظیر متن های حقوقی است که به صفت نمونه باید در آرشیف های تاریخ 
گذاشته شود. من که در سال های هشتاد میالدی غرض تحقیق در آرشیف 
ملی رفته بودم ، نظیر این سند را که شامل قرارداد ها و عهدنامه های شاهان 
افغانستان با خانان قبایل بود، خوانده بودم.  در آنوقت فکر می کردم که این 
اسناد مربوط به تاریخ گذشته افغانستان است و دیگر تکرار نخواهد شد، ولی 
فرمان کنونی رییس جمهور کرزی به مراتب فرتوت تر از آن اسناد تاریخی 

می باشد که جای سزاواری را در آرشیف و موزیم کسب می کند.
 در آغاز بررسی به متن و محتوای این سند حقوقی مکث، سپس انگیزه های 
جمالت دلچسپ »حقوقی« را که در حقیقت اهداف سیاسی طرح کننده  ها 
و امضا کننده را نمایان می سازد، به شناسایی می گیریم. این کار را با برجسته 

ساختن نکاتی از متن فرمان و بررسی هر جمله تکمیل می نمایم:
دههء  چند  خانمانسوز  جنگ های   « است:  آمده  فرمان  مقدمه  در  اول:  نکته 
اخیر، برعالوه مصائب فراوان دیگر، زمینهء مداخالت اجنبیان و تفرقه افگنی 
را نیز ایجاد نمود که برای دفع نمودن و خنثی نمودن این دسایس، ملت غیور 
از  تعداد  اواخر یک  این  فراوان، در  تأسف  با  افغان همواره تالش کرده اند. 
مجروح  یا  و  کشته  علفچرها  از  استفاده  روی  اختالفات  اثر  بر  ما  هموطنان 
گردیده اند.«  در این جمالت نویسنده ها کوشیده اند که اجرای جنایات انکار 

ناپذیر امروزی را بدوش به اصطالح »دهه های اخیر« گذشته بیاندازند.  در
حالیکه جرم عبارت از اجرای عمل قبال منع شده در قانون است که عنصر مهم
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آن  اجرا کننده  است. در قضیه بهسود عمل جرمی کشتار جمعی توسط اجرا 
کننده معلوم الحال صورت گرفته است، فرمان آن را به دهه ها پیوند میدهد 
تا اجرای عمل جرم و مجازات و اجرای عدالت را مغشوش نمایند. به نظر من 
این شیوه دیگر بی حد تکراری است که مردم افغانستان به آن آشنایی دارند. 
دوره  در  آنرا  ریشه  کنیم  جستجو  را  قضیه  این  تاریخی  پیوند  بخواهیم  اگر 
عبدالرحمن و طالبان دیده می شود ولی حقوق و تاریخ از هم متفاوت است، 
حقوق و قانون مجرمین مشخص را مسوول عمل جرمی معین دانسته و به آنها 
جزای مشخص را پیشبینی می کند. مگر قانون کرزی در جای قابل اجرا نیست 
و در جای دیگری قانون بسنده نمی شود و فرمان هم در عین موضوع صادر 
میگردد.  این خصوصیت فرمان را از یک سند حقوقی به یک ورقه تبلیغاتی 
از  نداشت که  فرمان حکومت کرزی مکلفیت  از  قبل  تبدیل می کند. مگر 

اتباع افغانستان دفاع نماید؟
نمی  که  ها  مرده  و  ها  بدوش گذشته  بالفعل  و  زنده  جانیان  تقصیر  انداختن 
توانند اجرا کننده جرم بعد از مرگ شان باشند، منطق حقوقی فرمان را مختل 
و آنرا تابع اغراض گروهی و قومی طراحان و امضا کننده می سازد. یک سند 

حقوقی تا این اندازه تحمل پذیرش تاثیرات تبلیغات آیدیولوژیک را ندارد.
نکته دوم: در فرمان می خوانیم که  » با تأسف فراوان، در این اواخر یک تعداد 
از هموطنان ما بر اثر اختالفات روی استفاده از علفچرها کشته و یا مجروح 
گردیده اند.« قابل یادآوری است ، کلمات، جمالت و متن های که در قانون 
جا داده می شوند، باید به »زبان قانون« باشند. در این جمله زبان قانون دیده 
نمی شود. جای مفاهیم قانون را  مکر و حیله پر کرده است.  در »اختالف روی 
استفاده از علفچر ها« نویسنده با استعمال به اصطالح »اختالف« هدف کامال 
حساب شده را در نظر گرفته اند که هدف اول چشمپوشی از جنایات انکار 
ناپذیر به شمول کشتار جمعی ، بی جا سازی و سوختاندن خانه ها و تصرف 
ملکیت مردم با استفاده از سالح می باشد، تا بتوانند اعمال غیرقانوی »کوچیها« 
را مخفی سازد. این جمله به خواننده این پیام را میدهد که قضیه بهسود یک 

اختالف است . پس بکاربرد کلمات »استفاده از علفچر ها« حیله دیگریست

استقرار دکتاتوری در سایه دموکراسی، تقویت تروریزم و تشدید جنگ زیر نام صلح



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

5۳

که استفاده کننده ها)ساکنان اصلی و کوچی ها( را در حقوق مساوی قرار 
مالکیت زمین و  میدهد. همچنان حق  قرار  ابهام  در  را  واقعیت قضیه  و  داده 
خانه را  به »استفاده کننده« تبدیل کرده و بی عدالتی و بیداد را در مواد فرمان 
رییس جمهور که حیثیت قانون را دارد، قرار میدهد. یا به عبارت دیگر قانون 
بیدادگری را در جامعه تحمیل می کند. امضا کننده فرمان کرزی با این جمله 
علفچر بودن مناطق هزاره جات را تایید و تاکید می نماید و عمدا نمی خواهد 
ارزش امر امیر عبدالرحمن را مورد سوال قرار بدهد، حتی با مهارت آنرا به 

رسمیت می شناسد.
این در حالیست که مهاجمین بدون مواشی غرض غارت و کشتار به قریه ها 
هجوم آوردند و بجای شتر و حیوانات بارکش، از وسایل ترانسپورت طالبی 
مانند »پیک آپ« های امریکایی استفاده می کنند و با ماشیندار مسلح هستند.

می  آن  احکامی  متن  وارد  فرمان  مقدماتی  بخش  از  جا  این  در  سوم:   نکته 
آنرا  انگیزه های صدور  و  ماهیت اصلی، محتوا  فرمان  نخستین حکم  شویم. 
آشکار می سازد. یک نکته بسیار مهم در این فقره رشته های تجاوز سال پار 
اول فرمان آمده است:  پیوند میدهد. در فقره  امسال »کوچیها«  با جنایات  را 
زمستانی  شان جابجا  و  اقامت خزانی  به محالت  » کوچی ها در حال حاضر 
گردند.« در این حکم بکاربرد » در حال حاضر« با چنان مهارت شیطانی جابجا 
شده است که اظهارات سال گذشته کرزی را که گفته بود: »کوچی بهسود 
را موقتا ترک کنند«، تکرار می کند. این بدین معنی که در حال حاضر بروند 
و در آینده می توانند برگردند، واضح است که برگشت آنها کشتار و غارت 

را بار می آورد.
مهارت مزورانه در این حکم عدم امتناع و طفره رویی از محل اقامت خزانی 
و زمستانی است. زیرا اقامت اصلی کوچی پاکستان است. درمنطق حکم ، این 
مفهوم جای دارد که کوچی ها در حال حاضر به پاکستان بروند و می توانند 

دوباره برگردند.
و  کوچی  رژیم  کنونی  پالیسی  اصلی  ماهیت  فرمان  دوم  فقره  چهارم:  نکته 
حامیان خارجی آنرا برمالتر می سازد. در فقره دوم می خوانیم که : » اردوی
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ملی و پولیس ملی، مؤظف اند امنیت کوچی ها را در مسیر بازگشت  شان به 
موقعیت های خزانی و زمستانی، به صورت جدی تأمین نمایند.«  این فقره نه 
تنها حمایت روشن و بیدریغ از کوچی ها ، بلکه بی ارزشی افراد متوطن را 
که جانب مقابل کوچی ها هستند تمثیل می کند. در سند حقوقی حکومت به 
اصطالح انتخابی که »دموکراسی« غربی از هر گام وی نظارت دارد، دولت 
ساکنان  مرتکب کشتار جمعی  که  را  متجاوزین خارجی  مصونیت  و  امنیت 
شان  های  خانه  در  کسانیکه  گویا  کند.  می  تامین  اند،  شده  افغانستان  اصلی 

کشته شده اند ، واجب القتل بوده اند.
بکاربرد کلمه »جدی« در این حکم ، دلسوزی بیشتر نویسنده های فرمان را 
نسبت به کوچی ها و بی ارزشی و نفرت علنی آنها را به جانب مقابل کوچی 
ها نشان میدهد.  آیا ساکنان بهسود حق امنیت و مصونیت را نداشتند؟ فرمان 
رییس جمهور نشان میدهد که این مردم از این حق محروم هستند. در متن و 
محتوای این فقره فرمان نحوه بی حیایی سیاسی دیده می شود. گرچه فرمان 
سند حقوقی است، ولی این فقره آنرا از یک سند حقوقی به یک ورقه امریه 
یی تبدیل کرده که سپه ساالر یا فرمانده ی در حال جنگ آنرا به قطعات و 

جزوتام های مادون فرستاده باشد.
نکته پنجم: فقره سوم فرمان جنگ و جنایت »کوچی ها« را »قانونی« و مشروع« 
به  . رژیم کرزی  قانونی  میداند و برعکس دفاع مشروع مردم بهسود را غیر 
و  تجاوز  تمام  ماه  مافیایی خارجی یک  و حلقات  ملت«  »افغان  گردانندگی 
کشتار جمعی در بهسود را تماشا کردند، زمانیکه عالیم دفاع مشروع از جانب 
مردم بهسود بروز میکرد، ناظران رژیم کرزی دفاع مردم را نتوانست تحمل 
کنند و به دفاع ازکوچی ها دست بکار شدند که یکی هم صدور همین فرمان 

است.
در فقره سوم فرمان   آمده است: » اردوی ملی و پولیس ملی، به هیچ فرد اجازه 
نمایند.«  به اسلحه، حل و فصل  با توسل  را  تا خواسته ها و مطالب شان  ندهد 
بکاربرد  دادن  قرار  منع  زیرا  ندارند.  را  از خود  دفاع  بهسود حق  مردم  یعنی 

اسلحه در این فقره نمی تواند متوجه کوچی ها باشد. بر عکس »کوچی ها« 
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بعد از کشتار جمعی، تخریب خانه های مردم و غارت اموال مردم حق استعمال 
سالح را داشتند ، حاال که مردم باید در دفاع از مال و ناموس شان آماده می 
شوند، بیدرنگ استعمال سالح قطع می شود. آیا کرزی نمی توانست قبل از 
را  این کار  قانون  قرار دهد؟  در حالیکه  منع  را  استعمال سالح  وقوع قضیه 
کرده است، قبل از صدور فرمان کرزی هم استعمال سالح غیر قانونی بوده 

ولی دولت وظایف قانونی خود را در خلع سالح آنها، انجام نداده است.
نکته ششم: فقره چهارم فرمان همچنان به دفاع از کوچی ها ادامه میدهد که ادامه 
و مکمل منطق مواد قبلی این فرمان است. در فرمان آمده است: »ارگان های 
عدلی و قضایی کشور، مؤظف اند الی آغاز موسم جدید کوچیدن کوچی ها، 
موضوعات حقوقی شان را با در نظرداشت اسناد شرعی، عرفی و فرامین دولتی 
را  آن  دایمی  راه های حل  و  بررسی  همه جانبه  به شکل  آنان،  داشتهء  دست 
جستجو و عملی نمایند.«  در این فقره فرمان هدف از »اسناد شرعی ، عرفی و 
فرامین دولتی دست داشته« ، همان اسناد دوره امیر عبدالرحمن خان است که 
کوچی ها ادعای مالکیت آنرا دارد. اسنادی که بخاطر نابودی مردم هزاره در 
آن دوره  ساخته شده بود. حاال بجای معذرت خواهی و باطل ساختن بدون 
قید و شرط ، فرمان کرزی آنها را به حیث اسناد »شرعی ، عرفی و دولتی« می 
شناسد. در حقیقت این فرمان به نحوی از انحا اقدام در راه تجدید این اسناد 

خونین و جنایتبار می باشد.
نکته هفتم: در فقره پنجم  دولت افغانستان موظف می شود که مصارف تجاوز 
را بپردازد. خنده آور ترین و مضحک ترین بخش فرمان را تثبیت »خسارتی« 
است که نمی تواند در زبان و متن قانون جا داشته باشد. من در جریان دو دهه 
کار مطالعاتی و پژوهشی ام با چنین یک موضوع روبرو نشده ام. توضیح این 
افراد  به  »دموکرات«  و  »انتخابی«  است. دولت  نیازمند  نوشتن کتاب  با  قضیه 
مرتکب جنایاتی  و  افغانستان شده  داخل  از خاک کشور همسایه  مسلح که 
چون کشتار جمعی، تخریب و تجاوز به اتباع اصلی شده به تامین مصونیت و 
امنیت آنها مکلف هستند، بر عکس دولت مکلف پرداخت جبران خساره به 

متجاوزین میگردد.
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کلمات و مفاهیمی در فقره اخیر فرمان مثال: »خسارات متوقع از عدم دسترسی 
به علفچر ها و کوچیدن قبل از فرارسیدن موسم معینه«. بازهم  تاکید دوباره 
تایید  و  ها  کوچی  بودن  برحق   ، جات  هزاره  بودن  علفچر  بر  داران  فرمان 

استبداد عبدالرحمن خان است.  
تحلیل: نکات مهم این فرمان را مانند » ارتکاب جنایات آشکار را که امروز 
اجرا شده، مربوط به »چند دههء اخیر« ساختن، جنایات مشهود را » اختالفات 
روی استفاده از علفچرها« دانستن ، مالکیت را که قانون اساسی از آن حمایت 
می کند ، آنرا با مفهوم خود ساخته »استفاده کننده« ،  نشان دادن ، طرح جدید 
»خسارات از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از وقت«، این همه 
تکمیل و تجدید پالیسی عبدالرحمن خان است که از عقل  کرزی و اطرافیان 

وی باالترمی باشد. 
با  این فرمان که متن آن دقیقا  تهیه  توانم بگویم که طرح و  با صراحت می 
لفاظی و بازی با کلمات در قانون اساسی استفاده شده است، مشابهت کامل 
دارد. چنین شیوه نگارش در رسانه های غربی بویژه نشرات بی بی سی دیده 
می شود که چطور بتوانند، موضوع مهمی را بی ارزش و چیز بی ارزش را 
بزرگتر جلوه بدهند. این شیوه موشگافانه »کوچک سازی و بزرگ سازی« از 
مطبوعات  غربی به قانونگذاری کشور های تحت تسلط مانند افغانستان راه 
بارز آن بوده  از نمونه های  افغانستان یکی  باز نموده است که قانون اساسی 
و فرمان کنونی کرزی از »نابترین« نمونه های آنست که باید مورد تدقیق و 

بررسی بیشتر قرار بگیرد. این و آن از یک دست است.
بیجا  برگشت  از  عبارت  دیده می شود که  مثبت  نقطه  فقط یک  فرمان  در   
شدگان دهنشین واحد های اداری بهسود و دایمیرداد به خانه های شان می 
باشد. البته این یک ناگزیری است. اگر کرزی می خواست یا نمی خواست، 
فشار وارده از کابل و تظاهرات صد ها هزار نفر و رهبری خردمندانه راهپیمایی 
های خیابانی ، اعتراض نویسنده ها و نشرات آزاد در افغانستان و سراسر جهان 
هر روز حلقه محاصره رسانه های انحصاری را می شکستاند و صدای مردم 
بهسود در سراسر جهان طنین انداخته بود. با اندک تاخیر چهره های دروغین 
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دموکرسی و آزادی در افغانستان افشا می شد. خواه مخواه مردم بهسود باید 
به خانه های شان برمیگشتند.

جنگ بهسود در پهلوی همه بدبختی های  که نصیب مردم کرد، افتخاراتی 
دیگر جنگ  دیدگاه  از یک  نمود.  هزاره  مردم  و  قربانیان جنگ  نصیب  نیز 
بهسود دسیسه خطرناکی بود که می خواستند دامنه جنگ را گسترش بدهند. 
در این پالن حلقه افغان ملت کرزی و حلقات »تفرقه افگن و حکومت کن« 
که  خواستند  می  ها  از کوچی  استفاده  با  آنها  داشتند.  اشتراک  نیز  خارجی 
مردم را به انتقام و خشونت کشانیده آتش جنگ را شعله ور ساخته و مردم 
محل را به تمرد و جنگ در مخالفت با دولت و قوای خارجی مجبور نموده و 
زمینه های نابودی کامل آنها را فراهم نمایند. ولی پالن وحشت با شیوه های 
مدنی و دموکراسی روبرو شد. رهبری خردمندانه تظاهرات کابل به جهانیان 
از  هزاره  که  ثابت ساخت  میگرفتند،  کر  را  شان  های  عللی گوش  بنابر  که 
این حرکت  تواند.  نمی  مقابله کرده  با مدنیت  بربریت  دارد.  تفاوت  کوچی 
وحشت  به  را  ما  تواند  نمی  کس  که  داد  هشدار  جهانیان  به  افغانستان  مردم 
بکشاند. مظاهره و اعتصاب در مقابل وحشت درسی بود که افتخاراتی زیاد را 

ثبت تاریخ مردم ما کرد.
جنگ در بهسود و مظاهره و اعتصاب در کابل اشاره یی بود به گرداننده های 

کابل نشین نفاق و وحشت تا باخبر باشند که مردم فتنه های آنها را میدانند.
قضیه  قربانیان  برای  امتیازی  هیچ  فرمان  این  باید گفت که صدور  آخر  در   
وردک نداده و با بکاربرد ادبیات ویژه استخباراتی که مربوط به رسانه های 
غربی است ، کوشش شده است که در اعاده »موقف« کوچی ها بپردازند و آز 
آنها دفاع نمایند. این فرمان فرمان عبدالرحمن خان را به شیوه یی به رسمیت 
می شناسد، مناطق هزاره نشین را باز هم بنام علفچر اعالن می کند و با مساوی 
دانستن کوچی های متجاوز با قربانیان بهسود جنایات آنها را قانونی می سازد 
و به مردم بهسود و همه ساکنان هزاره  اهانت روا میدارد.  پس کسانیکه صدور 
این تزویر خطرناک را پیروزی میدانند، یا خط را ناخوانده امضا می کنند، یا 

در سیاست خام هستند،  و یا سازشی در میان است. با جنایات کوچی ها ،
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در کابل  و چه  بهسود  در  قربانی چه  تقبل  و  آنها  از  دولتی  حمایت حلقات 
ذهنیت هموطنان ما طوری آماده شده بود که باید به استفاده معقول امتیازات 

بیشتر به نفع حل دایمی قضیه بدست می آمد. )پایان نقل قول( ۱5
مستقیم  غیر  به حمایت  افغانستان  مرکزی  مناطق  در  ها  جنگ حمله کوچی 
آنها  اجباری  جاسازی  بی  و  ها  خانه  تخریب   ، هزاره  مردم  کشتار   ، دولت 
نفاق و نفرت ملی را عمیق ساخت و مردم هزاره را از حکومت مایوس و در 

مخالفت با آن تحریک نمود. 

ترویج نقض قانون از طرف حامد کرزی:
حامد کرزی در دور دوم ریاست جمهوری اش تخلف از قانون را از نقض 
به  را  قانونی  مسئولیت  از  معافیت  و  قانون شکنی  تا  آغاز کرد  اساسی  قانون 
عادت روزمره کارمندان حکومت تبدیل کرد.  در پانزدهم جوالی ۲۰۱6 در 
مورد تخلف از قانون اساسی مقاله ای را زیر عنوان »تخلف از قانون اساسی« 

نوشته ام که در تارنمای »فراسو« در المان نشر شده است.
متن این مقاله را در ضمیمه اول این کتاب در بخش مقاالت مطالعه کنید.

فلج ساختن مکتب ها، »مکتب های خیالی« و تقویت مدرسه ها : 
وزارت معارف مانند وزارت فرهنگ و سیستم قضایی همواره در مرکز توجه 
پالن عقبگردی قرار داشته و از این وزارت در تقویت بنیادگرایی و جلوگیری 
از روند تعلیم و تربیه سالم اوالد وطن کار گرفته شده است. زیرا در گذشته ها 
اعتراض و مبارزه با استبداد از معارف و دانشگاه آغاز می شد. همچنان تعیین 
افغانستان به حیث محل تولید، تقویت، گسترش و صدور بنیادگرایی از طرف 
گرداننده های سیاست در افغانستان، نه تنها به تعلیم و تربیه سالم نیاز نداشت، 
بنیادگرایی  تقویت  اجرای پالن های  برای  بهترین وسیله  معارف  بل وزارت 
باید می بود. بنابر همین علت ها سکتور آموزشی افغانستان به محل و مرجع  
اهداف برعکس آن قرار گرفت و پرورش و آموزش در این کشور دستخوش 

چالش های جدی گردید. مهمترین چالش های سیستم آموزشی 
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افغانستان، خصوصی سازی عجوالنه ، فساد با استفاده از طرح و اجرای مکتب 
های خیالی، آموزش بدیل دینی با مصارف گزاف خارجی، سوزاندن مکاتب 

از طرف طالبان می باشد. 
غرب برای ایجاد پایه های سیستم سرمایه و تبدیل همه امور بر مبنای سیستم 
بازار، معارف افغانستان را با عجله خصوصی کرد. طوریکه آموزشگاه های 
بلکه تضعیف  نه،  از معارف دولتی رقابت سالم  باالتر  امکانات  با  خصوصی 
بخش دولتی معارف بود. چالش دیگر طرح مکتب های خیالی بود که سال ها 

موجودیت معارف دروغین را به نمایش می گذاشتند. 
»سیگار« اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشات خود  
گفته است که »حدود ۷6۹ میلیون دالر امریکا در بخش معارف افغانستان روی 

مکاتب و شاگردان خیالی به مصرف رسیده است.« ۱6
چالش بزرگ و خطرناک افغانستان عبارت از ایجاد آموزش بدیل است که 
در نتیجه اکنون بیش از چهل هزار مدرسه دینی ثبت شده و هزاران مدرسه 
ثبت ناشده و خودسر با کمک های گزاف عربستان سعودی، پاکستان و ایران 

در افغانستان فعالیت دارند.
سوزاندن مکتب های دولتی از طرف طالبان چالشی دیگری است که با غفلت 
جدی حکومت افغانستان روبرو است. هرگاه این چالش را با یکدیگر شان 
نتیجه  این  به  بدهیم،  قرار  بررسی  مورد  را  آنها  روابط  و  تشابه  ردیف کرده 
می رسیم که در عقب همه آنها یک هدف قرار دارد که تضعیف و از میان 
ترویچ  و  آموزش  برای  زمینه  ساختن  مساعد  و  آموزش  و  معارف  برداشتن 
بنیادگرایی دینی است. مثال: دولت تراکم مدارس با مصارف گزاف خارجی 
داده  قرار  آنها  اختیار  در  را  هزار عمارت  ها  ده  برعکس  نمی شود،  مانع  را 
است. همچنان طالبان مکاتب را آتش می زنند، شاگردان مکتب را مسموم 
می کنند، به روی دختران مکتبی تیزاب می پاشند، ولی دولت مجرمان این 
جنایت را مجازات نمی کنند. در خصوصی سازی عجوالنه سکتور آموزش 
دولت از آموزش بخش دولتی حمایت الزم را نمی کند. مکاتب خصوصی 
حقیقی و قسمت زیاد مکاتب دولتی خیالی است که این کار از جانب رجال 
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دولتی طرح و تطبیق می شود. پس فلج ساختن مکتب ها و تقویت مدارس به 
شکل افراطی آن کار پالن شده از جانب قدرت های است که افغانستان را 
برای تولید، تقویت و صدور بنیادگرایی اسالمی در منطقه و جهان تعیین کرده 

و در اجرای این هدف شان مجدانه کار می کنند.
درخور ذکر است که تدریس مضمونی بنام »ثقافت اسالمی« در مکتب های 
دولتی که سال گذشته در پارلمان افغانستان بحث برانگیز شد، کاریست که 
دولتی  معارف  چهارچوب  در  بنیادگرایی  تقویت  برای  حکومت  طرف  از 
افغانستان با مصارف دولت پیش برده می شود.حفیظ منصور یکی از شخصیت 
های جهادی و وکیل پارلمان افغانستان در جلسه شورای نمایندگان افغانستان 
گفت که »تدریس جهان بینی و فقه اسالمی« تحت نام »ثقافت اسالمی«، به 
می  دامن  دانشگاه ها،  در  تروریسم«  حتی  و  مذهبی  گرایی  »افراط  گسترش 

زند.« ۱۷

تضعیف پارلمان :
مطابق  را  خود  وظایف  نتواند  که  پارلمانی  موجودیت  و  پارلمان  تضعیف 
وی  جهانی  حامیان  و  حکومت  کار  ترین  بارز  از  دهد  انجام  اساسی  قانون 
اقدامات  از  با شیوه های مختلف عملی شده است. چند مثال  بوده است که 
از  هرگاه هدف  کنم.  می  پیشکش  را  »دولت جهانی«  و  افغانستان  حکومت 
ترین  شایسته  که  شود  می  کوشش  باشد،  خوب  دولتداری  پارلمان  تشکیل 
با داشتن تحصیالت حقوقی داخل پارلمان شود.  با تجربه و  افراد مسلکی و 
اما در افغانستان کسانی به باال کشیده می شوند که عاری از معیار های الزم 
در نهاد قانونگذاری باشند. چیزی که نیت رییس جمهور کرزی را در ایجاد 
قانونی  از صالحیت  استفاده سو  با  او  اینست که  میدهد  نشان  نابکار  پارلمان 
اش در تشکیل پارلمان را که در انتصاب سناتوران انتصابی داشت، کوشیده 
است که بنام های نماینده کوچی ها ، کالن قوم و نماینده زن و ده ها نیرنگ 
دیگر افرادی را در مجلس سنا جابجا نماید که حامی مدافع رفتار مافوق قانون 

رییس جمهور باشند. 
همه شاهدند که کرزی برای حفظ طرفدارانش در پارلمان در نتیجه انتخابات
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والیت غزنی مداخله کرد و نماینده های مورد نظرش را با استفاده از نیروی 
پارلمان  نیرومند دولتی در داخل  ایجاد گروه  پارلمان ساخت.  نظامی داخل 

همواره فیصله های پارلمان را به چالش گرفته اند. 
مشکل بسیار مهم مروج کردن فساد در پارلمان است. دولت برای خریداری 
رأی وکال پول گزاف را مصرف می کند. این شیوه به یک تجارت پر درامد 
را در وکیل شدن شان  دالر شان  ها هزار  اکثر وکال صد  است.  تبدیل شده 
سرمایه  از  بیشتر  مرتبه  چند  وکالت  دوران  در  تا  کنند،  می  گذاری  سرمایه 
ابتدایی پول بدست آورند. این کار به نفع کشور های حامی حکومت دست 
نشانده است، تا اداره همه امور را به آسانی بدست داشته باشند و همه قرارداد 

ها و پیمان های دلخواه شان را به تصویب پارلمان برسانند. 
جلوگیری از انتخابات و تمدید غیر قانونی پارلمان از شیوه ها دیگر پارلمان 
با حمایت »دولت جهانی« است. از آنجاییکه پول مصرف انتخابات از طرف 
نخواهد  جهانی  دولت  هرگاه  میگردد،  تمویل  جهانی(  جهانی)دولت  جامعه 
این پول را نمی پردازد و انتخابات افغانستان را معطل می سازد که این کار 
هم در وقت حامد کرزی و هم در زمان »حکومت غنی« در مورد انتخابات 
پارلمان و ریاست جمهوری عملی شده است. حاال دیگر روشن شده است 
که عمده ترین عامل بازدارنده دموکراسی در افغانستان »جامعه جهانی« است. 
بخاطر  امریکا  که  کرد  اعتراف  امریکا  سابق  خارجه  وزیر  کلینتن  هیالری 
تامین دموکراسی در افغانستان نرفته است. امریکا و سایر کشور های حامی 
حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی همواره کوشیده اند که رأی دهنده 
کنند.  ایجاد  مردم  میان  را  نفرت  و  عقده  سازند،  مایوس  را  افغانستتان  های 
بریدن انگشتان رأی دهنده ها از طرف طالبان، نرسیدن برگه های رأی دهی از 
طرف کمیسیون انتخابات و تعیین شهروندان امریکایی در پست های حساس 
شکایت های  به  رسیدگی  مستقل  »کمیسیون  و  انتخابات«  مستقل  »کمیسون 
انتخاباتی«  تقلب گسترده در انتخابات، تشویق و دفاع از متقلبین از مثالی های  
نهاد  افغانستان  انکارناپذیرند که حکومت و حامیان جهانی آن نمی خواهند 

های کارا و معیاری دولتی داشته باشد. 
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فساد، فقر، بی ثباتی و نامیدی:
در  تروریزم  رشد  و  جنگ  ادامه  عمده  های  علت  از  یکی  امیدی  نا  و  فقر 
افغانستان است. کسانیکه رشد  بنیادگرایی در افغانستان و صدور این »متاع« 
به منطقه و جهان دلچسپی دارند، از مصیبت فقر استفاده نادرست  کرده فقر 
و محرومیت را در بخش آموزش دولتی بوجود آورده و برعکس امکانات 
مالی در مدارس را باال برده اند. » برای تشدید بی امنی منطقه از دو چیز مهم 
حیاتی یعنی غذا و آموزش استفاده سؤ صورت می گیرد. خالصه اینکه لقمۀ 
نان از دست اطفال افغانستان گرفته می شود، همزمان با آن مکتب های ملکی 
از طرف طالبان به آتش کشیده می شود، تا کودکان افغانستان همان لقمۀ نان 
گرفته شده را در مدارس دینی همراه با آموزس دینی رادیکال بدست آرند. 
چرا من این نکته را در جهات فعالیت را برای تحکیم امنیت منطقوی انتخاب 
کردم، زیرا میدانم که تا این سیستم بازتولید تروریزم فعال باشد، خطر امنیت 
از  تروریزم  تاثیرات  منطقه و ساحه  تردید  بدون  منطقه تشدید میگردد و  در 
جنوب به شمال گسترش می یابد.« )۱8( که در نتیجه فقر و گرسنگی برای 
کودکان و جوانان فقط دو راه باقی می ماند یا شامل مدرسه ها شوند و یا با 

تقبل خطر مرگ راه مهاجرات غیر قانونی را در پیش بگیرند.
جالب اینکه، دولت افغانستان کودکان و نوجوانان را که با هزاران نوع مشقت، 
مصیبت و خطر به کشور های غربی رسیده اند، تعقیب نموده و با دولت های 
راستگرای مافیایی اروپایی قرارداد می بندند تا این جوانان را از کشور های 
آزاد اخراج و دوباره به کام مدرسه های دینی  بسپارند. در حقیقت جوانان 
مهاجر را از کار و تحصیل کشور های آزاد محروم و به مواد سوخت ماشین 
اجباری  اخراج  قرارداد  هدف  اگر  کنند.  می  تبدیل  تروریزم  و  بنیادگرایی 
جوانان پناهجو از کشور های اروپایی ایجاد محرومیت و تقویت بنیادگرایی 
نباشد، پس چرا غرب و غنی در باره مهاجران افغانستان در پاکستان و ایران 
تشویش ندارند؟ زیرا میدانند که این دو کشور مهد تربیه بنیادگرایی دینی و 

مغزشویی انسان ها اند. 
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رهایی مجرمان طالبان از زندان و پیوستن آنها به صفوف جنگ:
رهایی طالبانی که در حال اجرای ترور ، انتحار و جرایم سنگین جنگی دستگیر 
می شدند، از جانب کرزی به شیوه های گوناگون آغاز شد. روزنامه افغانستان 
ما در شماره هشتم دلو ۱3۹۲ اش می نویسد: » چندی پیش حکومت افغانستان 
شش صد و پنچاه تن از زندانیان طالب را از زندان بگرام آزاد نمودند. با رها 
سازی زندانیان طالب مقامات نظامی ایاالت متحده آمریکا هشدار داده بود که 
هشتادو هشت تن از زندانیان خطرناک می باشد و حکومت باید در بررسی 
پرونده های آن ها جدی بوده و آن ها را رها ننمایند. مقامات نظامی ایاالت 
متحده آمریکا گفته بود که این تعداد زندانی برای امنیت مردم افغانستان نیرو 
های امنیتی افغانستان و نیرو های بین الملل خطرناک می باشند. اما در تازه 
ترین خبر حاکی از آن است که حکومت افغانستان سی و هفت تن از زندانیان 
خطرناک را از زندان بگرام رها نموده است. نظامیان آمریکا در افغانستان در 
این مورد واکنش نشان داده است و در اعالمیه ای گفته است که »نیرو های 
آمریکا در افغانستان دریافته اند که نهاد تحت نظر مستقیم حکومت افغانستان 
به رهبری عبدالشکور دادرس دستور داده که 3۷ تن از 88 فرد خطرناک و 
مورد مناقشه آزاد شوند. آن ها تهدید واقعی برای امنیت هستند و علیه آن ها 
مدارک نیرومندی برای پیگرد و تحقیقات بیشتر وجود دارد.« آن ها همچنین 
توسعه حاکمیت  راستای  در  ها  بازداشتی  فراقانونی  آزادی  که  است  افزوده 
قانون در افغانستان، گام بزرگی برای عقب گرد است. این اعالمیه آمده است 
به  اند که منجر  که ۴۰ در صد از 88 تن در حمالت مستقیم شرکت داشته 

کشته و زخمی شدن 5۷ شهروند افغان شده است.«)۱۹(
سایت صدای امریکا در شماره هجدهم اسد ۱3۹۱ خود  می نویسد: »ایاالت 
پیش  را  نرمتری  روش  طالبان،  با  صلح  مذاکرات  سرگیری  از  برای  متحده 
گرفته و پیشنهاد نموده است که زندانیان طالبان در خلیج گوانتانامو را در بدل 

یک عسکر امریکائی که در قید طالبان در پاکستاناست، رها می کند.
سرگیری  از  منظور  به  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  اوباما،  بارک  اداره 
مذاکرات صلح با طالبان، روش نرمتری را پیش گرفته و پیشنهاد نموده است 

استقرار دکتاتوری در سایه دموکراسی، تقویت تروریزم و تشدید جنگ زیر نام صلح



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

۶4

که زندانیان طالبان در خلیج گوانتانامو را در بدل یک عسکر امریکائی که در 
قید طالبان در پاکستان است، رها نماید.« مقامات ایاالت متحده امریکا امیدوار 
و حکومت حامد کرزی  طالبان  بین  را  مذاکرات  راه  اسرا  تبادله  که  هستند 

رئیس جمهور افغانستان باز نماید. )۲۰(
 سایت دوچه ویله در خبر نشر شده اش در ۱۴ سپتمبر ۲۰۱5 خود از فرار 35۲ 
زندانی طالب از زندان والیت غزنی؛ همین منبع در ۲۲ اگست از فرار ۱5 تن 
زندانی طالب از زندان مرکزی افغانستان؛ و فرار 5۰۰ مجرم طالب از زندان 
داده است. )۲۱( همچنان آزادی 65 مجرم  اپریل ۱۹۹۰ خبر  قندهار در ۲5 
طالب از زندان بگرام و ده ها قضیه رهایی، فرار سازمان یافته و تبادله مجرمین 
طالب با اسیران کشور خارجی فاکت های اند که مشت نمونه خروار نیت و 
پالن دور مدت حکومت افغانستان و حامیان خارجی آنرا در تقویت طالبان از 
طریق ایجاد نحوی از مصئونیت قضایی پوشیده و غیر قانونی نشان میدهد. در 
اخیر قابل ذکر میدانم که نه تنها زندان های افغانستان جای امن برای مجرمین 
طالبان است، بل زندان امریکا در گوانتناموی کیوبا نیز آموزشگاه کدر رهبری  
طالبان بود که افرادی چون عبدالسالم ضعیف وغیره از همین جا به افغانستان 

فرستاده شده اند.
ایجاد قوای احتیاطی شورای عالی جهادی برای حفظ نظام غیر 
بنام »شورای عالی احزاب جهادی و  نهادی  قانونی:  در پنجم سنبله ۱3۹۴ 
ملی افغانستان« ایجاد شد که در اولین اعالمیه این شورا از حمایت حکومت 
بودن شورا  فراقومی  و  اسالمی  های  ارزش  و  ها  آرمان  ملی، حفظ  وحدت 
یادآوری شده بود. اما  در فعالیت های بعدی معلوم شد که شورای مذکور 
که  بار  هر  زیرا  است.  ملی  »وحدت«  حکومت  دوام  برای  کمکی  نیروی 
حکومت مورد فشار قرار گرفت و موجودیت و قانونی بودن آن زیر سوال 
رفت، شورای جهادی به بهانه حفظ نظام از حکومت وحدت ملی دفاع کرد 

و هیچگاهی اقدامات مخالف منافع ملی حکومت را مورد انتقاد قرار نداد.
حامد  حکومت  دوره  چند  در  که  بود  شده  ساخته  کسانی  از  شورا  ترکیب 

کرزی »قدرت« دولتی را در دست داشتند و مالک بخش عمده اقتصاد
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افغانستان هستند. آنها در دوام حکومتی مانند حکومت وحدت ملی دلچسپی 
اقتصادی، آیدیولوژیک دارند و نمی خواهند رژیمی بوجود آید که گرداننده 
اصلی آن مردم باشد. پس شورای عالی جهادی حلقه یی است برای حفاظت 
مقابل  بزرگ در  مانع  از حاکمیت ملی و  قانونی و جلوگیری  حکومت غیر 
دولتداری خوب و اعاده دموکراسی. این شورا مانند حکومت وحدت ملی از 

جانب کشور های گرداننده سیاست در افغانستان ساخته شده است.
پایان رسالت کرزی و تغییر چهره و مسئولیت جدید کرزی: حامد 
کرزی مناسب ترین فرد برای تامین حاکمیت غیر در افغانستان بعد از چهار 
انتقالی، دو دوره ریاست جمهوری( در  دوره حکومت )اداره بن، حکومت 
به شکل  اما آشکار  نیرنگ های قوی  با  آخرین سال ریاست جمهوری اش 
تصنعی تغییر چهره و تغییر رسالت نمود. تغییر چهره حامد کرزی از جلوگیری 
از بمباران امریکایی ها باالی جنگجویان طالبان و امتناع از امضای پیمان نظامی 
امریکا و افغانستان آغاز شد.  تغییر چهره به این معنی که رییس جمهوری که 
به مصرف غرب سیزده سال بر افغانستان حکومت کرد، حاال خود را مخالف 
امریکا نشان میدهد و گویا در مقابل پالن های امریکا می ایستد و از طالبان 
که گویا دشمن امریکا اند دفاع می کند. گرچه این بازی آنقدر پیچیده نیست 
و ماهیت پشت پرده آن به آسانی قابل دید است. اما حامد کرزی و کسانی 
که خواسته اند به او تغییر چهره بدهد، از همه چیز برای رسیدن به اهداف شان 

استفاده می کنند.
در باره تغییر رسالت کرزی باید گفت که رسالت حامد کرزی احیای قدرت 
دوباره طالبان و پذیرش کنترول امریکا بر طالبان بود که کرزی در اجرای این 
رسالت هرچه که در توان داشت دریغ نکرد. او همه امکانات مالی و سیاسی 

دولت افغانستان را در اجرای این کار مورد استفاده قرار داد. 
تغییر مسئولیت کرزی به دوست و مدافع علنی طالبان بعد از ختم دوره های 
حکومتی اش علنی، مؤثر و جدی شد که توانست چهره وحشی طالبان را در 
جهان و کشور های منطقه و به ویژه به روسیه پذیرفتنی بسازد و حضور آنها را 

در مذاکرات پنهانی و علنی در سطح جهان به نمایش بگذارد.
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و  ارشد حزب جمهوریخواه  دانم که حامد کرزی عضو  یادآوری می  قابل 
شخص مورد اعتماد امریکا بوده همه اقدامات وی ولو اگردر ظاهر برخالف 
امریکا باشد، در واقعیت به دستور نهاد های امنیتی و دفاعی امریکا است. باور 
به کرزی که گویا مخالف امریکاست ساده لوحی و کوته فکری بیش نیست.
   در نتیجه گیری مرحله دوم پالن سه مرحله یی غرب در افغانستان)استقرار 
دکتاتوری در سایه دموکراسی، تقویت تروریزم و تشدید جنگ زیر نام صلح( 
حکومت با همدستی استخبارات کشور های منطقه و موافقت حامیان جهانی 
یا در  یا کشت و  برای حکومت پاکستان را  نامطلوب  افراد  اش، تعداد زیاد 
انزوا قرار داد، در شکلگیری ائتالف های جبهه های سیاسی ضد طالب رخنه 
نموده و با تهدید و تطمیع آنها را پاشاند، جنگ را از جنوب به شمال افغانستان 
انتقال داد، از کوچی ها هم در نفاق ملی و در جنگ داخلی قدرت استفاده 
سؤ نمود، قانون شکنی را به روال مروج و عادی جامعه تبدیل کرد، مکاتب ها 
را فلج و مدارس دینی را تقویت کرد، فساد فقر و بی ثباتی را بوجود آورد، 
هزاران مجرم طالب را از زندان رها یا فراری داد و شورای عالی جهادی را 

برای حفظ نطام غیر قانونی ایجاد کرد. 
و  بهترین مجری دستور  به صفت  فوق  اقدامات  اجرای  از  بعد  حامد کرزی 
قابلیت  تا  داد  تغییر  را  اش  سیاسی  بیگانه، چهره  عقبگرایی  و  نابودگر  برنامه 

کاری اش را در گستره سیاست پرماجرای افغانستان حفظ نماید.
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مرحله سوم
تبدیل طالب به داعش

 و سقوط حکومت بدست داعش 
در دوره حکومت وحدت ملی )۲۰۱۴تا اکنون(

مجاهد، القاعده، طالب، داعش: کوتاه فکری خواهد بود اگر مجاهد، 
با یکدیگرشان  القاعده، طالب و داعش را پدیده های کامال مجزا و متضاد 
بدانیم، ولو اگر آنها یکی با دیگر در مخالفت و جنگ هم قرار داشته باشند. 
این گروه ها باهم تشابهاتی دارند که سرشت و سرنوشت آنها را با یکدیگر 
بوجود  منبع  یک  از  کدام  هر  که  درآنست  آنها  تشابه  میدهد.  پیوند  شان 
آمده)محصوالت یک ماشین اند.(، از یک دست اداره می شوند، باوجودیکه 
هر کدام در مراحل ویژه برای اجرای رسالت خاص و تعیین شده روی صحنه 
آمده و از صحنه خارج شده اند، باز هم به نحوی از انحا در اطراف و اکناف 

پروژه بزرگ و پیچیده دولت جهانی )استبداد جهانی( باقی مانده اند. 
به  بمباران می شوند، مربوط  از طالب و مجاهد  بیشتر  القاعده و داعش  اگر 
است.  و دسایس  ماشین جنگ  آنها در داخل  موقعیت  و  پیچیدگی وظایف 
کاربرد این چهار گروه در افغانستان نشان میدهد که ایجادگران و اداره کننده 
به کرات منفعت می  این مخلوقات )محصوالت( شان  از  این گروه ها  های 
و  نفاق  بردن دولت سیکوالر و کاشتن تخم  بین  از  برای  مثال: مجاهد  برند. 
ترویج بنیادگرایی دینی ، تخریب و غارت دارایی های دولتی و اجتماعی و 
شخصی به »قدرت« آورده شد. القاعده و طالب برای عمیق ساختن بنیادگرایی 
رسید.  »قدرت«  به  افغانستان،  به  امریکا  نظامی  حمله  ساختن  مساعد  و  دینی 
همزمان با آن دولت مجاهدین نیز حفظ گردید و دو باره مورد استفاده قرار 

گرفت.
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همچنان با محروم نگهداشتن طالبان از »قدرت« و رویکار کردن بازی جنگ 
میان »دولت« و طالبان در چند دهه طالب را به داعش پیوند دادند. کار ماشین 
جنگ، استبداد و دسیسه آنقدر مغلق است که رهبران دست اول همه گروه 
های ذکر شده  عضو یک دستگاه اند، ولی صفوف این گروه ها در سخت 

ترین جنگ نابودگر قرار دارند. 
روند »صلح«  پروسه جنگ، هم  در جهان، هم  ماشین جنگ  های  گرداننده 
و هم اکمال، تقویت و گسترش ساحه تاثیرات جنگ را اداره می کنند و از 

هرکدام نفع جداگانه می برند.
پس هر برنامه سیاسی و اجتماعی که توسط این گروه ها عملی گردد، به نفع 
جامعه و کشور نیست. از جمله کار کشور های غربی در امور حکومتداری و 
دولت سازی توسط این گروه صادقانه نبوده، بازی های است که جز پروژه 

بزرگ دولت جهانی میباشد. 
افزایش تاثیرات حکومت عربستان سعودی در امورات افغانستان:  
سایت »جاودان« در باره روابط عربستان سعودی و افغانستان می نویسد: » بعد 
از آقای حامد کرزی حکومت جناب اشرف غنی وارکان آن بیشترین ارتباط 
با عربستان سعودی دارد و حتی داکتر اشرف غنی رئیس جمهور روابط  را 
سعودی  عربستان  وعینک  دید  از  را  افغانستان  همسایه  ایران  کشور  با  خود 
به  زمان حج عمره چه وعده های  اشرف غنی در  اینکه جناب  میکند.  عیار 
ونوع  خرام  طرز  فقط  نیست  مشخص  درست  است  داده  سعودی  عربستان 
سیاست گزاری های آن در منطقه حکایت از نزدیکی بیش از حدی دارد که 
در دعوت اخیر از داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه به سعودی بیشتر برجسته 
شد وفهمیده می شود که سعودی بخاطر جبران شکست خورده خود در یمن 
و سوریه میخواهد تمام جهت های افغانستان را با خود داشته باشد وتالش های 
غیر مرئی را در جهت راه یابی به مسائل درونی افغانستان واستفاده از ظرفیت 
ها وفرصت ها درین زمینه انجام داده است که صلح حکومت و حدت ملی با 
جناب گلبدین حکمتیار یکی ازین تالشهاست. وحاال در صدد وابسته سازی
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کل مدارس دینی افغانستان به سعودی است. اشتباه بزرگ را که پاکستان در 
زمان جنرال ضیا الحق مرتکب گردید سپردن تمام مدارس دینی آن کشور 
که  زمان  همان  از  بود  سعودی  عربستان  به  شان  جانبه  همه  مصارف  بشمول 
سرپرستی مدارس پاکستان بدست عربستان سعودی افتاد  اندیشه های سلفی 
و وهابی در هر نقطه ای از پاکستان ریشه دواند و تا کنون نه تنها افغانستان 
بلکه پاکستان و کشور های دیگر در آتش جنگ و افراط گری همین سیاست 
میسوزند این همان تحفه ای سر مایه گزاری است که در عهد جنرال ضیاء 
فراوان در آن سر زمین دارد که  پایه گذاری شده  وحال لشکر های  الحق 
مختلف  نامهای  افراطی  های  گروپ  این  و  میکند.  تهدید  را  غرب  تا  شرق 
بازهم وابسته به کمک های سعودی اند که یکجا با ایاالت متحده ازین نیرو 
اطالعات  میکنند.  استفاده  قدرت  توازن  حفظ  جهت  مختلف  مسائل  در  ها 
وجود دارد که وزارت حج و اوقاف افغانستان توافق کرده با عربستان سعودی 
مدارس  و  افغانستان  علمای  شورای  مصارف  سعودی  کشور  این  از  بعد  تا 
دینی افغانستان را بپردازد آنچه که از پاکستان آموخته ایم باید در این مورد 

محتاطانه گام برداریم.«)۲۲(
ایجاد مرکز داعش در مربوطات والیت ننگرهار:  جابجا کردن گروه 
بهترین  ننگرهار  نیست.  تصادفی  ننگرهار کار  مربوطات والیت  در  »داعش« 
دروازه ورودی به کابل است. در مارچ ۱۹8۹ دوازده هزار مجاهد که اکثر 
آباد حمله کردند. دستگاه  بر شهر جالل  بودند  افراد گلبدین حکمتیار  آنها 
استخباراتی پاکستان که در رأس این جنگ قرار داشت، با طرح شعار )تسخیر 
دارلحرب توسط دارالسالم( برای مجاهدین، آنها را برای تسخیر جالل آباد 
سوق دادند تا حکومت مؤقت مجاهدین را در داخل افغانستان ایجاد نمایند، 
حکومت های کشور های غربی آنرا به رسمیت بشناسد و در افغانستان جنگ 
داخلی را آغاز نمایند. این پالن آی اس آی با مقاومت جدی اردوی مسلکی 
افغانستان روبرو شد و مجاهدین به شکست جدی مواجه شدند و افراد گلبدین 
حکمتیار تلفات جانی زیاد داشت که تا سال های سال گلبدین حکمتیار قابلیت 

جنگی اش را از دست داد.
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 ۱۹8۹ سال  آباد  جالل  جنگ  با  ننگرهار  در  داعش  کردن  جابجا  هم  حاال 
مشابهت دارد. هر دو از طرف آی اس آی پاکستان راه اندازی شد که هدف 
بود.  کابل  اشغال  برای  راه  کردن  باز  و  داخلی  جنگ  ساختن  ور  شعله  آن 
والیت ننگرهار با پاکستان هم مرز است که نزدیکترین راه رسیدن به کابل می 
باشد. تفاوت جنگ جالل آباد در سال ۱۹8۹ و جنگ داعش در آنست که 
حکومت داکتر نجیب اهلل با برخورد جدی نظامی مجاهدین را شکست داد، 

ولی حکومت »وحدت« ملی خود جز پروژه توسعه داعش در منطقه است. 
از رسانه های مختلف پیشکش  نقل قول های را  بهتر داعش،  برای شناخت 
می کنم. )آغاز نقل قول ها از رسانه ها( » به گزارش شفقنا افغانستان، منابع 
خبری اعالم کردند که »عبدالرحیم مسلم دوست« زندانی سابق گوانتانامو در 
آمریکا که به عنوان »شاعر گوانتانامو« شناخته می شود، به سرکردگی  گروه 

تروریستی داعش در افغانستان منصوب شد.
نخستین بار مال عبدالرئوف خادم به عنوان رهبر گروه تروریستی داعش در 
افغانستان انتخاب شد که پس از مخالفت شدید طالبان با حضور وی و فعالیت 

در خاک افغانستان در حمله ای مرموز از پای درآمد.
هند،  پاکستان،  کشورهای  داعش  تروریستی  گروه  که  می شود  گفته 
بنگالدیش، افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه را جزء خراسان بزرگ 

قرار داده است.
به نقل از تسنیم، مولوی مسلم دوست که از والیت ننگرهار در شرق افغانستان 
است، در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۱ میالدی از سوی آمریکا به گوانتانامو منتقل 

شد و در سال ۲۰۰5 میالدی از این زندان آزاد شد.
وی به چند زبان تسلط دارد و پس از آزادی در منطقه وزیرستان پاکستان به 

عنوان قاضی طالبان پاکستانی فعالیت می کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان، ضمیر کابلوف، نماینده ی ویژه روسیه در افغانستان 
گفته است که مربیانی از کشورهای امریکا و بریتانیا، شهروندان روسی را در 

افغانستان آموزش می دهند.
آموزشگاه های  در  و  هستند  داعش  اعضای  مربیان  این  که  است  گفته  او 

مشخص در افغانستان این افراد را آموزش می دهند.
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کابلوف می افزاید که در کنار آمریکایی و بریتانیایی ها، عرب ها و پاکستانی ها 
در  داعش  جنگجویان  میان  در  می رسند،  نفر  هزار  سه  تا  شمارشان  که  نیز 
که  را  محلی  رهبر  قوی ترین  “آنان  افزود:  کابلوف  دارند.  حضور  افغانستان 
رقیب های زیاد دارند پیدا می کنند و برایش پیشنهاد می کنند که رقیبانش را 
از میان می برند. وقتی این کار تمام شد، خودشان را نیز از میان می بردارند. 
این گونه، تمام یک ولسوالی، یا یک والیت و یا بخش های زیادی اراضی را 
تصاحب می کنند. حقیقت را بگوییم، اگر با داعش مبارزه نشود، آنان به شکل 

فزاینده ای نفوذشان را افزایش خواهند داد.”۲3
اطالعاتی را که ارتش روسیه منتشر کرده نشان می دهد که بیش از پنجاه هزار 

هراس افگن در مرز میان افغانستان و تاجیکستان مستقرشده اند.
تا  نظر دارند  در  این گروه در حال آموزش جنگجویان خود است و ظاهراً 

فعالیت های خود را در بخش هایی از آسیای میانه نیز گسترش بدهند.
نظامی  تجهیزات  از  را  تصاویری  داعش  تروریستی  گروه  ـ  افغانستان  شفقنا 
اساس آمریکا و کارت های شناسایی که ظاهرا توسط تروریست های داعش 

پس از مبارزات اخیر در افغانستان مصادره شده، منتشر کرد.
 ایسنا، به نقل از روزنامه میلیتری تایمز نوشت، این تصاویر تنوعی از تسلیحات، 
نگران  از  نشان می دهند. یکی  را  لوازم جانبی  و  ارتباطی  مهمات، تجهیزات 
کننده ترین تصاویر، عکس فردی است که دو کارت شناسایی متعلق به رایان 

جی الرسون، یکی از سربازان ویژه آمریکایی را در دست گرفته است.
هنوز مشخص نیست که داعش چطور تجهیزاتی را که در تصاویر آمده اند، 
مصادره کرده است. در بین این اقالم یک راکت انداز M72  ، لوله تفنگ 
یک  متری،  میلی  چهل   نارنجک  چندین   ،  M240 مسلسل  یک  یدکی، 
نارنجک دستی و نارنجک های دودزا، فشنگ های تفنگ 5.56 میلی متر و 
فشنگ های.V62 میلی متری که از مسلسل های M240 و تفنگ های تک 
تیرانداز  شلیک می شود، وجود دارد. همچنین یک کوله پشتی، تعدادی زره، 
زانو بند، عینک، گاز پانسمان و وسایل کمک های اولیه، چند دستگاه رادیو و 

دست بند در بین این اقالم به چشم می خورد.
گالوین گفت: از این تصاویر مشخص میشود که ظاهرا مجرمان به یک موضع 
نیروهای  اقالم مشخص می شود که  تنوع و حجم  از  و  ثابت حمله کرده اند 

آمریکایی با عجله این وسایل را جا گذاشته اند.
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پخش رادیوی »صدای خالفت« در موج اف ام در ننگرهار به گزارش شفقنا 
افغانستان، خبرگزاری تاس روسیه با تکیه به منابع خودگفت که بالگردهای 
تاجکستان  مرز  به  را  داعش  جنگجویان  افغانستان   ۱۷ ـ  می  نوع  نظامی 

وترکمنستان انتقال می دهند.
بنابر اطالعات این خبرگزاری، عملیات انتقال جنگ جویان داعش به مزرهای 
تاجکستان وترکمنستان را معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف 

اتمر مشاور امنیتی ملی رییس جمهور افغانستان رهبری می کنند.
خبرگزاری تاس به نقل از منابع خود گفته است که به تاریخ 3۰ نومبر یک 
هلیکوپتر حامل سالح و مهمات به ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس فرود 

آمده و سالح و مهمات را به گروه داعش سپرده است.
افغانستان  نماینده گان  از ماندگار، عبدالظاهر قدیر معاون اول مجلس  به نقل 
گروه  با  همکاری  به  متهم  را  ملی  امنیت  شورای  مشاور  اتمر  حنیف  محمد 
ویدیویی  نوار  که  درحالی  مجلس،  نشست های  از  یکی  در  و  کرده  داعش 
را در دست داشت، ادعا کرد که اگر در این مورد افشاگری کند،افغانستان 
نماینده گان  مجلس  اول  معاون  شد.  خواهد  روبه رو  امنیتی  جدی  مشکل  به 
باانگشت اشاره به سوی برخی ازمقامات امنیتی افغانستان گفت که آنها پشت 
پردۀ دفاع از دولت به طورغیرمستقیم در بی ثباتی این کشور دست دارند.« 

)پایان نقل قول ها از رسانه ها(. ۲۴
جلسات  در  قدیر  ظاهر  برانگیز  جنجال  های  سخنرانی  باره  در  ها  خواننده 
پارلمان افغانستان آگاه اند که بار ها حکومت وحدت ملی و مسئوالن امنیتی 

را در حمایت از داعش متهم کرده است. 
در سند سری که در پاکستان از داعش بدست آمده که در سال های ۲۰۱3 
تا ۲۰۱6در افغانستان دولت اسالمی اعالن شود و در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ 
جنگ آزاد آغاز شود. هدف از جنگ آزاد جنگ برای تسخیر کشور های 

منطقه است.
بتاریخ دوم جدی ۱3۹۴ در مقاله زیر عنوان »طالبان: ایستگاه  سایت »شفقنا« 
رادیویی داعش در ننگرهار، در پایگاه آمریکایی ها مستقر است.«، می نویسد 
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که »گفته می شود که این ایستگاه رادیویی و تجهیزات آن از داخل فرودگاه 
تبلیغات  زیرا  راه اندازی می شود  امن  اطالعاتی  از ساختمان  یا  و  »جالل آباد« 
روزانه آن از آغاز تا پایان، فقط به اصول جهادی و شجاعت افغان ها توهین 

می کند.
از  ایستگاه رادیویی توسط برخی  این  این است که  بیانگر  این بطور آشکار 
واحدهای اطالعاتی ویژه وابسته به دولت کابل و آمریکا ایجاد و محافظت 

می شود.« )۲5(
در نتیجه می توان گفت که حمایت حکومت اشرف غنی از داعش به حقیقت 
انکارناپذیر تبدیل شده است. از آنجاییکه این حکومت با حمایت کشور های 
افغانستان  در  داعش  و رشد  میدهد، پس حضور  ادامه  موجودیتش  به  غربی 
پروژه خارجی است که حکومت غنی از اجرا کننده های این پروژ خونین 

است.
تمرکز قدرت به دست سه شخص: حکومت »وحدت« ملی با شعار های 
فریبنده و دروغین منجمله  »اصل شایسته ساالری« و »ایجاد حکومت فراگیر«  
به کار آغاز کرد، به تدریج به تصفیه نهاد های مهم دولتی به ویژه نهاد های 
دفاعی و امنیتی اقدام کرد و افراد وابسته به استخبارات خارجی را بجای افراد 
دولتی  قدرت  رسید که  تا جایی  پروسه  این  نمود.  مسلکی جابجا  و  مجرب 
و  غنی  اشرف  اتمر،  )حنیف  به دست سه شخص  ملی  مهم  اقدامات  همه  و 
معصوم ستانکزی( انتقال شد. همه نهاد های دولتی از جمله »شورای اجرائیه« 
به انزوا برده شد. هدف از ایجاد حکومت سه نفری اجرای سریع و بدون موانع 
گسترش ساحه داعش بود که با موفقیت انجام شد. قرار سنجش من حکومت 
افغانستان را بعد از تسلیمی کندز،  سه نفری تصمیم داشت تا والیات شمال 
بغالن، فاریاب، تخار و بدخشان به داعش واگزار کند که این برنامه با مقاومت 

مردم روبرو  گردیده و به وقت معین عملی نشد.
واضح است که حکومت نظامی و دیکتاتوری مطلقه سه نفری بدون رضایت 

حامیان خارجی دولت افغانستان نیست.
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جابحایی داعش “طالبان داعش شده” در کندز، فاریاب و بغالن: 
قابل دید است. علنی ساختن  پروسه داعش سازی طالبان بسیار پیچیده ولی 
مرگ مال عمر، اختالفات طالبان باالی جانشینی وی، کشتن مال منصور اختر 
رهبر  به صفت  اهلل  تعیین مال هبت  و  امریکایی  نشین  بدون سر  طیاره  توسط 
طالبان که دیده می شود، امریکا بخاطر به کرسی نشاندنش رقیب وی مال اختر 
این نکات در یک تسلسل منطقی میرساند که این طالبان  به قتل رسانید،  را 

است که داعش می شوند. 
بعد از اینکه حضور گروه داعش در ننگرهار دیده شد، انتقال آنها به والیت 
شمال افغانستان بویژه والیات کندز، فاریاب و بغالن آغاز شد. ناظران محلی 
از این والیات بار ها شاهد نشست طیاره های نظامی مربوط به قوای خارجی 
بوده اند که افراد مشکوک را به این والیات انتقال داده اند. این موضوع بار 

ها رسانه یی شده و بعد به خاموشی گرائیده است.
در این روز ها رویداد نشست چرخبال های نظامی که طالبان)داعش( را در 
مربوطات والیت سر پل اکماالت می کردند، رسانه یی شد و جنرال مراد علی 
مراد که برای بررسی موضوع به والیت سر پل موظف بود، نشست چرخبال 
ها و عمل اکماالت به »مخالفین« را تایید کرد. مرادعلی مراد صالحیت افشای 
می  کابل  دولت  زیرا  نداشت،  بود،  کرده  اکماالت  را  طالبان  که  ی  مرجع 

خواهد موضوع را مغشوش نگهدارد. 
آوردن گلبدین حکمتیار و تبعید جنرال دوستم:  کنار زدن جنرال 
دوستم که مخالف طالبان است و آوردن گلبدین حکمتیار همکار و بخشی از 
طالبان و حمایت قوی »جامعه جهانی« از آن هیچ شکی را باقی نمی گذارد که 
حکومت افغانستان و »جامعه جهانی« به شکل عمدی و آشکار برای تجدید و 
تقویت بنیادگرایی و ادامه جنگ در افغانستان زمینه های جدید می سازند و 
نمی گذارند که عوامل جنگ و بنیادگرایی دینی در این کشور از بین برود. 
در مقاله »هفت مورد تخلف قانون اساسی در توافقنامه صلح دولت افغانستان 
و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار« که در پنچم اکتوبر  ۲۰۱6 نشر شده بود 

در نتیجه گیری این مقاله در این مورد  چنین نوشته بودم:
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» اجرای “توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار” 
استفاده  بر  که  است  جهان  و  منطقه  در  بنیادگرایی  تقویت  جدید  مرحله 
ابزاری از بنیادگرایی دینی در سیاست منطقه یی قدرت های بزرگ جهانی 
افغانستان  دولت  ساختن  بحرانی  و  حکمتیار  گلبدین  آوردن  میباشد.  متکی 
ارتش و  افغانستان توسط  میباشد که  نود میالدی  نظیرسال های  مانور جدید 
را  منطقه  ارتش  نیرومندترین  قرار گرفت،  پاکستان مورد چپاول  استخبارات 
اداره و زیرساخت های دولتی،  نشانه های دولت،  متالشی کردند، عالیم و 
نظامی و ملکی را نابود کردند که تا حال احیا نشده اند. با تاسف که هنوز در 
تولید ، تقویت، گسترش و صدور بنیادگرایی افغانستان مجبور است که نقش 
ناپذیر تحمل کند. “توافقنامه صلح دولت  با دادن خسارات جبران  مهمی را 
بنام صلح که در  با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار” سندی است  افغانستان 
این سند که شکل  اند.  زیاد جاگزاری شده  متن و محتوای آن جنگ های 
انسجام  برای  به طور دقیق  افغانستان است، ماهیت آن  به  ظاهری آن مربوط 
سیاست منطقه یی و جهانی قدرت های بزرگ میباشد. زیرا تقویت بنیادگرایی 
افغانستان  ناپذیر در  به مثابه ستراتیژی تغییر  دینی در منطقه کار آنهاست که 
عملی میگردد. آوردن گلبدین حکمتیار یکی از تکتیک های این ستراتیژی 
است.« حاال یک سال از نشر این نوشته میگذرد، گلبدین حکمتیار با موفقیت 
به افغانستان آمد و جنرال رشید دوستم مانع بزرگ برای طالبان هفته گذشته 

افغانستان را به قصد ترکیه ترک کرد.
باید آور شد که نزدیک ساختن گلبدین حکمتیار به قدرتی که تا حال وجود 
ندارد و کنار  زدن جنرال دوستم از کرسی که با رای مردم بدست آورده بود، 
یک معاوضه عادی دو فرد نیست. در عقب هردو قوم، طرز زندگی و مفکوره 
های قرار دارند که از طرف حکومت کابل و حامیان خارجی آن یکی تقویت 

می شود و دیگری از میان برداشته می شود.
مثال: دوستم که از بقایای رژیم های گذشته است، فرد سیکوالر است، شیوه 
زندگی آزاد دارد و به حقوق زن احترام دارد و از دین استفاده ابزاری نمی 
کند و با بنیادگرایی دینی مخالف است. برعکس گلبدین حکمتیار از رهبران
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دست اول اخوان المسلمین شخص سختگیر دینی است که سیاست را از عقب 
عینک های آیدیولوژیک دینی می بیند.

یک  قدرت،  از  دوستم  جنرال  زدن  کنار  و  حکمتیار  گلبدین  آوردن  پس 
مناقشه عادی »قدرت« و چوکی نیست. برنامه عمیقا سنجیده شده برای ریشه 
کن کردن دید سیکوالر و مفکوره غیر متمرکز قدرت و پاکسازی سیاست از 

تاثیرات اقوام نامناسب برای پالن های بعدی میباشد. 
برعکس آوردن گلبدین حکمتیار نیت گرداننده های پشت پرده امور افغانستان 
را در تقویت بنیادگرایی دینی و حکومت متمرکز یک قوم را به اثبات می 

رساند.« )۲6(
داعش و نگرانی های منطقه ای: اینکه امریکا و عرب برنامه گسترش 
داعش از راه افغانستان به آسیای میانه و جمهوری های مسلمان نشین روسیه و 

چین را دارد، حاال به واقعیت انکارناپذیذ تبدیل شده است.
من، نزده سال قبل در مقاله یی زیر عنوان امریکا در آسیای مرکزی به اسرائیل 
دوم ضرورت دارد که در صفحه ۲۴ شماره ۴۰ تاریخ  ۱5 اکتوبر سال ۱۹۹8م 
که  کشوریست  »افغانستان   : بودم  نوشته  بود،  شده  نشر  زرنگار  نشریه  در 
موقعیت سوق الجیشی دارد، کشور های نفت خیز و سرشار از ذخایر طبیعی 
جمهوری  قرغزستان(،  و  ازبکستان  ترکمنستان،  میانه)تاجکستان،  آسیای 
های  جمهوریت  قزاقستان،  ارمنستان(،  و  گرجستان  قفقاز)آذربایجان،  های 
انکشاف  های  کشور  جدی  توجه  وغیره(  ینگوش،داغستان  روسیه)چیچن، 
و  بابا  هندوکش،  شامخ  های  قله  اند....  نموده  جلب  خود  به  را  جهان  یافته 
سلیمان نقاط مهم و عمده در جابجا کردن راکت های امریکایی بازی خواهند 
کرد. قابل یادآوریست که هند و پاکستان  به دستیابی آن اقدام کرده اند... 
ایران نیز همسرحد افغانستان است که سابقه خوبی با ابرقدرت ها ندارو. ازینرو 
افغانستان به موضوع پالن های دورمدت ابرقدرت های دنیا مبدل شده است. 
پس افغانستان برای افغان ها نه، بلکه به معقاصدی دیگری در نظر گرفته شده 

است.«)۲۷(
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نزده سال قبل روشنفکران و بعضی از قلمداران افغانستان به این پیشبینی ها من 
ریشخند میزدند و کشور های منطقه هم در این مورد قسمیکه الزم بود، فکر 
نمی کردند. حاال که صفبندی »طالبان داعش شده«)طالبداعش( در والیات 
انتقال می شوند و جنگجویان صف مقدم  با طیارات نظامی  افغانستان  شمال 
آنها با چرخبال های نظامی اکماالت می شوند، دیگر شکی برای پالن کشور 

های بزرگ در تقویت و صدور بنیادگرایی باقی نمی ماند. 
دکتر محی الدین مهدی در گفت و شنودی با تارنمای »فارسی رو« در مورد 
انتقال داعش می گوید: » بلی برنامۀ انتقال داعش وجود دارد. گفته می شود که 
داعش از راه بدخشان به شمال جاسازی می شود. سوال این است که داعش 
به غیر از راه پاکستان از راه دیگری وارد بدخشان می شود؟ آیا بدخشان به 
دارد؟  با کدام کشوری  دیگر سرحدی  پاکستان  و  تاجیکستان  از چین،  غیر 
من  باور  حال،  عین  در  می شود.  بدخشان  وارد  پاکستان  از  که  است  معلوم 
این است که برخی از کشورها در مورد داعش بزرگ نمایی می کنند. داعش 
این  در  این جریان  رونق  و  رشد  بنابراین  و  نیست  بومی  عنصر  افغانستان  در 
نیست؛  تنها اسالم گرایی  بسیار دشوار است. مولفه های فکری داعش  کشور 
دینی  مسایل  از  غیر  به  شعارهای مشخصی  داعش  نیست.  طالبان  از  چنان که 
دارد که مسایل قومی و قرائت عربی می باشد. این قرائت ها در شمال افغانستان 
پا نمی گیرد. در جنگ اول کندز و پس از سقوط این والیت شاهد بودیم که 
طالبان بیرق داعش را بلند کردند. ولی به محض این که متوجه شدند نیروهای 
حکومت افغانستان دوباره دارند کندز را می گیرند، دوباره بیرق طالبان را بلند 
کردند. یعنی فقط چهره بدل کردن، بیرق بدل کردن و نام بدل کردن است. آیا 
ما بپذیریم که دولت های چین و روسیه با این عظمتی که دارند، این بازی را 

هیچ متوجه نیستند و نمی فهمند؟« )۲8(
باید دانست که گسست رابطه رهبران مجاهد با کشور های بزرگ منطقه که 
الف های سقوط شوروی و ریختن دیوار برلین را هنوز زمزمه می کنند، به 
نفع طالبان تمام شد تا کوشش کنند که جای متحدین سابق مخالفان شان را 

در منطقه بگیرند. 
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می  مورد  این  در  رو«  »فارسی  با  اش  مصاحبه  در  مهدی  الدین  محی  دکتر 
گوید: » من بارها گفته ام و بار دیگر می گویم که بقایای مقاومت و یا جبهۀ 
متحد دیروز ... در یک بازی بسیار ساده لوحانه متحدان سابق خود را که در 
رأس آن ها روسیه بود، از دست دادند و با اشتباه غیرقابل جبران به امریکا که 
تازه وارد افغانستان می شد اعتماد کردند. فراموش کردند که امریکا در بازی 
خود مهره ها و پرسونل خاص خود را دارد. به همین ترتیب، همۀ پیروزی ها و 
دست  آوردهایی را که در طول زمان داشتیم و در پای آن شهدای زیادی از 
جمله مسعود را از دست داده بودیم، به اصطالح به طرف مقابل ریختیم.« )۲۹(

رویهمرفته، این وضعیت کشور های منطقه از جمله روسیه و چین را نگران 
در  مدتی  افغانستان  از  اش  نظامی  قطعات  از خروج  بعد  روسیه  است.  کرده 
آنها  اکثر  افغانستان که  مهاجران  زیاد  بخش  بود.  تفاوت  بی  افغانستان  مورد 
امکان  روسیه  در  بودند،  پیشامجاهد  های  و تخصصی حکومت  کادر عمده 
متواری شدند.  شمالی  امریکای  و  اروپایی  های  به کشور  و  نداشتند  زیست 
روسیه در مورد افغانستان پالیسی محکم و پخته نداشته و سیاست این کشور 
با اشتباهات جدی همرایی می شود. مثال : ضمیر کابلوف  افغانستان  باره  در 
)قبولوف( در شرایط اساس مناسبات افغانستان و روسیه همکاری و روابط با 
طالبان را اعالن کرد و سیاست روسیه در بخش افغانستان را به شکل جدی 
این  کرد.  معرفی  ضعیف  و  خام  را  روسیه  دپلوماسی  و  نمود  دارد  خدشه 
و  مساعد ساخت  را  افغانستان  پرستان  و غرب  تبلیغات غرب  زمینه  کار وی 
حکومتهای کابل و امریکا اکماالت و تدارکات نظامی شان  به طالبـداعش در 
شمال افغانستان را زیر نام کمک روسیه به طالبان تبلیغ می کنند، تا از یکطرف 
همکاری نظامی شان به طالبـداعش را پنهان کنند و از طرف دیگر نفرت مردم 

افغانستان را در مقابل روسیه تحریک نمایند.
نقش بسیار مهم را  حامد کرزی در مغشوش ساختن سیاست روسیه در باره 
افغانستان و نزدیکی طالبان به این کشور بازی کرد. حامدکرزی بعد از اجرای 
درست وظیفه اش در تقویت طالبان که به دستور غرب انجام میداد، در اواخر 

دور دوم ریاست جمهوری اش چهره و ماهیت فریبنده و جعلی را به
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خود گرفت. با استفاده از این چهره می خواست در سطح ملی و جهانی کار 
کند. کار وی در سطح ملی دستاوردهای بزرگ ندارد، ولی در سطح منطقه 

یی کار زیاد را انجام داد. 
دارند.  منطقه دیدگاه های مشترک هم  افغانستان و  باره  امریکا در  و  روسیه 
ترکستان  بنام  کشوری  بروز   از  ها  سده  امتداد  در  امریکا  هم  و  روسیه  هم 
همواره جلوگیری کرده اند. »ترکستان امروزه منطقه ای از آسیای میانه است 
که شامل ایالت خودمختار سین کیانگ چین، قرغزستان، ازبکستان، قزاقستان، 

ترکمنستان و شمال افغانستان فعلی می شود.«)3۰(
زیرا این مفکوره کشورهای ترک تبار را باهم نزدیک می سازد که در دور 
مدت به نفع روسیه نیست. روشن است که امریکا هیچگاه طرفدار شکلگیری 
بنیادگرایی  اتحاد و همبستگی کشور ها را نمی خواهد وتنها پالن گسترش 
این راستا کار  امریکا سالهاست در  منطقه را عملی می کند و  این  دینی در 
کرده و با جدیت تمام در اجرای مراحل بعدی گسترش بنیادگرای دینی در 
منطقه مصروف میباشد. نقشی را که حامد کرزی در این راستا بازی کرد این 
را  طالبان  و  میان روسیه  بست  بن  و  به دستور غرب دوری، دشمنی  بود که 
شکست و حد اقل زمینه مالقات طالبان با روسیه را آماده و تشویش روسیه را 

از هیوالی طالب کاهش داد. 
از شکل  برای جلوگیری  افغانستان  دلچسپی روسیه در حفظ تمامیت ارضی 
و  قدرت  تمرکز  در  امریکا  دلچسپی  و  میباشد  ترکستان  مفکوره  گیری 
جلوگیری از حکومت پارلمانی و فدرالی تبلور دارد که روسیه هم در ماهیت 
امر با گسترش و رشد بیشتر دموکراسی در افغانستان خوشبین نیست. یکی از 
اینست که  منطقه،  از گسترش دموکراسی در  ناخوشنودی روسیه  مثال های 
این کشور در مقابل حکومت های که کوشش دارند با تغییر قانون اساسی و 
نظام سیاسی شان، روسای مادام العمر داشته باشند، مانند ترکمنستان در زمان 
سفر مراد نیازوف، تاجکستان و غیره بی تفاوت است. همچنان جانشین شدن 
پسر بجای پدر در جمهوری های سابقه شوروی و انتخابات تشریفاتی روسای 
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جمهور این کشور ها بیشتر از دو بار  و مسایل دیگری که با اصول دموکراسی 
در تضاد اند، جمهوری های اقمار روسیه از آنها استفاده می کنند، ولی روسیه 
با این روند در منطقه موافق است. پس واضح است که روسیه هم مانند امریکا 
با تمرکز قدرت در افغانستان موافق است.  امریکا با استفاده از حامد کرزی 
از این ویژه گی های پالیسی روسیه در منطقه استفاده اعظمی کرده است، تا 
مخالفین طالبان  را که بخش عمده آنها متشکل ازگروه های سیاسی شمال و 

مرکز افغانستان اند از روسیه تجرید و در انزوای جدی قرار بدهد.
نتیجه گیری چنین است که برنامه گسترش بنیادگرایی دینی در منطقه از طرف 
یا  نظر  نشانه های تجدید  نوع  تا حال هیچ  دوامدار که  است  غرب، روندی 
تغییرات در آن دیده نمی شود. غرب در اجرای این برنامه افغانستان را بهترین 
گزینه برای اجرای برنامه های خود میداند. هدف اساسی گسترش بنیادگرایی 
دینی بی ثبات ساختن منطقه و دسترسی به اداره اقتصاد کشور های منطقه از 
راه های نامعقول و نامشروع می باشد. بر عالوه برای غرب اهداف تهدیدی نیز 
دارد که کشور های منطقه به ویژه روسیه، ایران و چین را در تهدید و تشویش 

نگهداشته و شرایط خود را باالی آنها تحمیل کنند. 
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تأخیر در اجرای پالن تسلیمی والیت های شمال افغانستان:
نکته مهمی که تشریح بیشتر می خواهد، تأخیر در اجرای پالن تسلیمی والیت 
های شمال و سراسری شدن تاثیرات داعش در افغانستان است. از قانونمندی 
های فعالیت های دولت و نهادها و کشور های ذیدخل در مساله افغانستان قابل 
پیشبینی بود که قبل از آمدن گلبدین حکمتیار به افغانستان، والیت های شمال 
افغانستان، در قدم اول کندز، بغالن و فاریاب باید بدست طالبان)داعش( می 
بود که بنابر اعتراض و مقاومت مردم و همچنان حضور مستقیم جنرال دوستم 
روند  افغانستان  شمال  در  داعش  ـ  طالب  جنگجویان  با  رویاروی  جنگ  در 
تسلیمی والیات شمال را به تأخیر انداخت. حاال هم مقاومت مردم است که 
و  تسلیمی والیات شمال  برنامه  توانند  نمی  و حامیان خارجی اش  حکومت 
از  آنها  زیرا  کنند.  عملی  را  دینی  بنیادگرایان  به  افغانستان  تسلیمی  سرانجام 
افغانستان می ترسند. هدف عمده آنها تسلیمی  آغاز جنگ داخلی و تجزیه 
کامل افغانستان است.  این برنامه با ادامه و تشدید مقاومت مردم افغانستان به 
تعویق انداخته می شود و یا در صورت فقدان مقاومت درهم می شکند. پس 
در اینجا تعیین کننده اراده  مردم افغانستان است که از طرز زندگی موجود، 
از خانه و کاشانه و از نوامیس ملی شان دفاع می نمایند یا میگذارند با تطیق 
سومین مرحله پالن تقویت و گسترش بنیادگرایی در افغانستان و منطقه بنیاد 

نظام و دولتداری دراین کشور را ریشه شود.
به  طالب  افغانستان)تبدیل  در  غرب  یی  مرحله  سه  پالن  سوم  مرحله  در      
داعش و سقوط حکومت بدست داعش(، تعریف های نامترادف و نامنحوس 
افغانستان  امن  های   به والیت  طالبان  بوجود آورده شد،  داعش  و  از طالب 
جابجا شدند، داعش از ننگرهار به شمال افغانستان انتقال شد، برنامه »صلح« 
یک  درجه  مخالف  قدیر  ظاهر  شد،  تشدید  گلبدین حکمتیار  با  »حکومت« 
گروه های داعش در ننگرهار خاموش ساخته شد، گلبدین حکمتیار به کابل 
آورده شد و جنرال دوستم مجبور به تبعید شد، »قدرت دولتی« به دست سه نفر 
)اشرف غنی، حنیف اتمر و معصوم ستانکزی( منتقل شد،گروه های “طالبان 

داعش شده” در کندز، فاریاب و بغالن جابجا شدند و بازی های
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)طالب دوست( و )داعش دشمن( در ذهنیت کشور های منطقه برای فریب 
اذهان عامه افغانستان و کشور های منطقه آغاز شد و نگرانی های منطقوی از 

حضور گسترده داعش در شمال افغانستان افزایش یافت.
علت  به  است،  شده  تطبیق  آن  شده  طرح  های  برنامه  همه  که  سوم  مرحله 
مقاومت مردم و ترس غرب از تجزیه افغانستان به تآخیر انداخته شده است که 

البته در صورت تشدید و ادامه مقاومت شاید عملی نشود.
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5. تناقض در قانون اساسی افغانستان، تارنمای فراسو، اول اگست ۲۰۱6
6. متن کامل پیمان همکاری های امنیتی کابل - واشنگتن، سایت تسنیم، هشتم میزان ۱3۹3 

و ایجاد پایگاه نظامی دولت امریکا در افغانستان، ص ..، ش ، زرنگار، ۲۰۰5
و  افغانستان  در  دیني  دسپتیزم  استقرار  براي  تالش  سازي،  دولت  روند  از  جلوگیري   .۷

مقاومت ملي و بین المللي در  مقابله با آن« سایت کابل پرس، ۲5 جوالی ۲۰۱5.
8. تخلف از قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، ۱8 جوالی ۲۰۱6
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دارد، کابل پرس،ناروي، ۱۱  افغانستان دست  اخیر حکومت  قتل هاي  نیکپي، در  ثنا    .۹
جون ، ۲۰۱۱.

منتقل کرد، سایت  مناطق  این  به  »جبهه شمال«  برای تضعیف  را  طالبان  ۱۰.حامد کرزی 
خبرگزاری تسنیم، ۱6 آذر، ۱3۹۴ هجری خورشیدی. 

۱۱. رابرت گیتس،  وظیفه: خاطرات یک وزیر در جنگ، واشنگتن. ، جنوری ۲۰۱۴،
۱۲.  ثنا نیکپي، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، کابل پرس، ناوري، ۱8 ۲۰۱۱

۱3.شمال و .جنوب هندوکش جای مناسب برای کوچی ها نیست، ص ۲ ، ش ۴۷ ، َاندیشه 
نو، ۲۰۰۷. 

نو،  اندیشه   5۹ 3، ش  ها، ص  مورد کوچی  در  فرمان حامد کرزی  از  تفسیری   .۱5  ،۱۴
اگست ۲۰۰8.

۱6. گزارش  سیگار به کانگرس ایاالت متحده امریکا، 3۰ اپریل ۲۰۱5.
۷. از سخنان حفیظ منصور، در پارلمان افغانستان، سایت تلویزون۱، 3۰ -وزا، ۱3۹6.

منطقه،  مردمان  همکاری  و  ها  هزاره  عام  قتل  تروریزم   ، یی،  منطقه  امنیت  باره  ۱8.در 
سخنرانی غیابی ثنا نیکپی در کنفراس قزاقستان، اپریل ۲۰۱5.

 ۱۹ . روزنامه افغانستان ما در شماره هشتم دلو ۱3۹۲ 
۲۰ . سایت صداي امریکا در شماره هجدهم اسد ۱۱3۹۱

۲۱. سایت دوچه ویله، ۱6 سپتمبر ۲۰۱5.
۲۲.  احمد سعیدي، پیامد نقش سعودي بر مدارس دیني افغتنستان، سایت جاودان،8 نومبر، 

 ۲۰۱6
۲3. حضور 3۰ هزار داعش در مرز افغانستان و تاجکستان، ۲۰ میزان ۱3۹۴

۲۴. تجهیزات داعش، شفقنا، ۱۷ اسد ۱۹۹5
۲5 . سایت »شفقنا« بتاریخ دوم جدي ۱3۹۴

۲6. هفت مورد تخلف قانون اساسي در توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسالمي 
گلبدین حکمتیار« که در پنچم اکتوبر  ۲۰۱6

۲۷. امریکا در آسیاي مرکزي به اسرائیل دوم ضرورت دارد که در صفحه ۲۴ شماره ۴۰ 
تاریخ  ۱5 اکتوبر سال ۱۹۹8م در نشریه زرنگار

۲8، ۲۹ . دکتر محي الدین مهدي در گفت و شنودي با تارنماي »فارسي رو
3۰. ترکستان، ویکیپیدیا.
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ضمیمه اول
 مقاالت

)۱(
دسپتیزم  استقرار  برای  تالش  سازی،  دولت  روند  از  جلوگیری 

دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن

نشر شده در سایت کابل پرس، شنبه ۲5 جوالی ۲۰۱5

بخش اول جلوگیری از روند دولت سازی
و تالش برای استقرار رژیم مطلق العنان دینی

تغییرناپذیر  و  دورنمایی  سیاست  »دینی«  خودکامه  رژیم  دوبارۀ  استقرار 
گرداننده های پشت پرده مسایل افغانستان است. این استراتیژی با خم و پیچ، 
از  استفاده  با  کندی،  به  هم  زمانی  و  تندی  به  گاه  پیشروی،  و  نشینی  عقب 
به پیش  برنامه ریزی شده وغول آسا  نقیض ولی کامال  تکتیک های ضد و 
های  پیامد  به  اعتنایی  هیچ  و  کند  می  عمل  ماشینی  مانند  روند  این  میرود. 

تخریبگر آن نمی شود. 
این حرکت مردم را  استبداد زمانی بطی می شود که  پروسه حرکت بسوی 
فاقه ساخته و جامعه آبستن تحول شود. در صورت لزوم و بخاطر جلوگیری از 
تحول گرداننده های ماشین بیداد دست به اصالحات میزنند، وعده های پوچ 
را میدهند و شعار های دروغین دموکراسی را سر میدهند و پول های میلیاردی 
را مصرف می کنند، تا از حرکت مردمی و ایجاد دولت ملی و حاکمیت ملی 

در افغانستان جلوگیری کنند.
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یکی از دستاورد های این نشیب و فراز های سیاسی قانون اساسی سال ۲۰۰۴ 
و  ابهامات حقوقی  قانونی،  ها خالی  ده  با  قانون  این  است. گرچه  افغانستان 
نواقص ناسالم بحرانزای سیاسی طرح و تصویب شده است، رویهمرفته در این 
وثیقه مهم ملی نظام سیاسی افغانستان با اصول تقسیم قدرت میان قوای سه گانه 

اجرایی، تقنینی و قضایی استحکام حقوقی داده شده است. ۱
»لویه جرگه«  تغییر موقف اعضای  قانون  این  از مهمترین دستاوردهای  یکی 
مطابق  شدند.  تبدیل  انتخابی  افراد  به  فرمایشی  و  انتصابی  افراد  از  که  است 
رؤساي  از  عبارت  ملی  شوراي  اعضاي  قانون  این  دهم  و  صد  یک  ماده 
شوراهاي والیات و ولسوالی ها، وزرا، رئیس و اعضاي ستره محکمه و لوي 
»څارنوال« اند که اکثریت قاطع آنها نماینده های انتخابی مردم هستند. ولی 
دولت افغانستان با بهانه های بی اساس از لویه جرگه قانونی طفره میرود و برای 
برآوره شدن برنامه های ضد ملی شان به برگزاری لویه جرگه غیرقانونی عمل 

می کنند. )۲(
دو رنگی در پندار و کردار دولت افغانستان، حمایت های بی مورد و خاموشی 
های معنی دار و حتی مداخالت مستقیم خارجی در مسایل امنیتی و سیاسی 
)جامعه جهانی(  افغانستان  در  سیاست  اصلی  های  میدهد که گرداننده  نشان 
روش دو رویه را در پیشبرد مسایل افغانستان، بویژه در امور دولت داری به 
پیش میبرد. ظاهر و باطن، پندار و کردار، گفتار و عملکرد »جامعه جهانی« در 
مسایل افغانستان در تضاد و تناقض قرار دارد. گرداننده های اصلی این روند 
که بیشتر از جانب انگلیس و امریکا طرح و تطبیق می گردد، نهاد های مهم 
قرار می  برداری  بهره  ابزار مورد  مثابه  به  از جمله سازمان ملل متحد  جهانی 

گیرند.
اگر گرداننده های خارجی در افغانستان سخن از امنیت می گویند، در عمل 
باره وحدت حرف می زنند عملکرد شان  ایجاد می کنند، اگر در  امنی  بی 
به نفاق منجر می شود، اگر از دموکراسی نام می برند، در عمل وحشیترین 
استبداد دینی را ترغیب و تقویت می کنند، از شایسته ساالری می گویند و از 

گماشتن افراد ناالیق حمایت می کنند، از مبارزه با فساد فریاد می کشند 

جلوگیری از روند دولت سازی، تالش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن
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و خود مایه فساد و تقلب هستد. مثال: رسوایی های تقلب در انتخابات اخیر 
ریاست جهوری نشان داد که دست نیرومندی در عقب تقلب قرار داشته و این
دست نقش خود را تا تشکیل »حکومت وحدت ملی« و ایجاد دولت دلخواه 
اش موفقانه بازی کرد. حکومت افغانستان جنرال ظاهر ظاهر بزرگترین افشاگر 
تقلب را بجای تقدیر سرزنش کرد. زیرا او ضیا الحق امرخیل بزرگترین تقلب 
ملی  مافیای  رسوایی  موجب  و  دستگیر کرد  تقلب  اسناد  با  را  انتخابات  کار 
و بین المللی درغصب قدرت شد. با وجود این همه رسوایی های شرم آور 
تقلب کاران ملی وخارجی به تقلب شان به شیوه دیگر ادامه داده و کار شان 
را در به قدرت رساندن گروه های مورد نظر شان و بطی سازی روند دولت 

سازی در افغانستان انجام دادند.
جهانی  دولت  و  افغانستان  دولت  جانب  از  تقلب  مسئول  امرخیل  ضیاالحق 
که جرم وی با خیانت ملی برابر است، از جانب حلقات حکومتی به صفت 
قهرمان ملی تبلیغ شد و جان کیری وزیر امور خارجه امریکا، بر اساس همین 
پالن تقلب »دولت وحدت ملی« را تشکیل کرد. چیزی که در قانون اساسی 

افغانستان وجود ندارد.

افغانستان و دولت جهانی  ضیاالحق امرخیل مسئول تقلب از جانب دولت 
که جرم وی با خیانت ملی برابر است، از جانب حلقات حکومتی به صفت 
قهرمان ملی تبلیغ شد و جان کیری وزیر امور خارجه امریکا، بر اساس همین 
پالن تقلب »دولت وحدت ملی« را تشکیل کرد. چیزی که در قانون اساسی 

افغانستان وجود ندارد.
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عملکرد و شیوه های کار »دولت جهانی« یا »دیکتاتوری جهانی« در افغانستان 
می  بین  تیز  پژوهشگران  تنها  گذشته  در  اگر  شود.  می  تر  آشکار  روز  هر 
توانستند آنها را شناسایی کنند، حاال واقعیت ها تا اذهان عامه افغانستان رسیده 
است. مطالعه دقیق در این مورد از جمله در شبکه اجتماعی فیسبوک نشان 
میدهد که پیچیده ترین قضایای مسایل مربوط به افغانستان و عملکرد »جامعه 
جهانی« در این کشور، در دور دست ترین دهکده های افغانستان، از جمله 
و  فریبنده  ظاهر  پس  است.  شده  کشیده  روشنی  تصویر  ام  زادگاه  دهکده 

مقدس »جامعه جهانی« دگر فریبایی و تقدس ندارد.
چون موضوع و مضمون مهم این نوشته جلوگیری از بوجود آمدن دولت و 
ایجاد استبداد دینی است، می خواهم با شرح مفصلتر و مستدل تر شیوه های 

جلوگیری از دولت سازی در افغانسنتان را قرار ذیل بیان کنم.
شیوه های جلوگیری از دولت سازی: گرداننده های«دولت جهانی« 
ناشده، کمتر  اعالن  و  معلوم  پنهان و آشکار،  متداوم  برنامه های پالن شده، 
راست و زیاد تر دروغ را در افغانستان عملی می سازند که از راه های مختلف 
به  برای فعال شیوه های ذیل را  و شیوه های گوناگون استفاده می کنند که 

گونه مثال برجسته می سازم:
یک: ترویج و تشویق قانون شکنی، قانون گریزی و قانون ستیزی یا تجاوز بر 
قانون : قانون شکنی از مروجترین شیوه های کار دولت افغانستان و »دولت 
جهانی« است که در طرح و تصویب قوانین ناقص، جاگزاری خال های جدی 
قانونی در قوانین منجمله قانون اساسی، تفسیر های نادرست و نامشروع از قانون 
و تقض صریح نورم، مواد و اصول قوانین از جمله نقض عمدی قانون اساسی 
از جانب دولت افغانستان و »دولت جهانی« دیده می شود. مثال: زمانیکه تقلب 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان افشا  گسترده کامال پالن شده در 
می شود و نتیجه انتخابات نمی تواند حکومت انتخابی را بوجود بیاورد، وزیر 
خارجه امریکا بخاطر جلوگیری از یک دولت انتخابی قانون اساسی افغانستان 
را به صراحت تخلف می کند و حکومت جدید بیرون از دایره قانون اساسی 
را بوجود می آورد. در حقیقت نظام سیاسی کشور توسط وزیر خارجه کشور
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بیگانه در مخالفت آشکار با قانون اساسی افغانستان بوجود می آید. این مداخه 
مستقیم و غرض آلود کمک به مردم افغانستان تبلیغ میگردد، در حالیکه اقدام 
کامال حساب شده در جلوگیری از روند دولت سازی، بی اعتبار سازی نظام 
موجود و بی کفایتی مردم افغانستان در ایجاد حاکمیت ملی را نشان میدهد.

 )3(
در حالیکه قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت رییس جمهور کرزی در 
چهار دوره حکومتش بود، رییس جمهور اشرف غنی هم تا حال سه بار  از 
مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده است که این تخلفات باید  در مقاله 
جداگانه بررسی شود، ولی بطور خالصه می توان گفت که تخلفات اشرف 
به کم  بیشتر مربوط  و  نبوده  از طرف خودش  اساسی مستقیما  قانون  از  غنی 
اینک متن فرمان رییس جمهور  دانشی اطرافیانش و مشاوران وی می شود. 
غنی را نقل کرده و اختالف آنرا با مواد قانون اساسی برجسته می سازیم. متن 

فرمان قرا ذیل است:
فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
و  اصالحات  امور  در  جمهوری  رئیس  العاده  فوق  نماینده  تقرر  مورد  در 
حکومتداری خوب بتاسی از فقره )۱3( ماده )6۴( قانون اساسی افغانستان و 
به منظور اصالح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء 
مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسالمی افغانستان که از تجارب و 
اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق 
العاده رئیس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری خوب، منظور است« 

 ۴(
اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در این جا موقف آقای احمدضیا 
مسعود مورد بحث نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره ۱3 ماده 
6۴  قانون اساسی افغانستان می باشد. فقره ۱33، »تعیین، تقاعد، قبول استعفا 
و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پولیس و امنیت ملي و مامورین 
عالي رتبه مطابق به احکام قانون.«، را در جمع صالحیت های رییس جمهور 
درج کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین 
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پستی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های 
فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد شیوه درست دولت داری نیست، 
رویهمرفته  نماید،  ایجاد  را  جدید  های  پست  تواند  می  جمهور  رییس  ولی 
اتکای آن به قفره ۱3 ماده 6۴  قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون اساسی 
می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان دانش حقوقی 

مرتکب این استفاده جویی و تخلف از مواد قانون اساسی شده است.
دومین تخلف از قانون اساسی در زمان رییس جمهور غنی، حل قضیه شورهای 
محلی بود که با صدور  فرمان گویا تقنینی در باره بازگشت صالحیت شوراهای 
محلی، مناسبات ارباب الرعیتی را »قانونی« ساخت و بحران قانون اساسی را که 
جنگ قدرت و چوکی میان »نمایندگی« مردم و حکومت در محالت بود به 
اصطالح ماست مالی کرد و غیرقانونی بودن نقش نماینده های مردم در اداره 
اقتصاد کشور و امور اجتماعی و خالی بزرگ قانون در این مورد همچنان 
بدون حل باقی ماند. این موضوع را با نشر مقاله جداگانه بنام » خألی حقوقی 
قانون اساسی در بخش شورا های محلی« بررسی کرده ام که توجه تان را در 

زمینه با لینک آن در زیر جلب می کند. 5
سومین و زشت ترین تخلف از قانون اساسی در زمان اشرف غنی جلوگیری 
و غفلت یا عمل نکردن آگاهانه  در انتخابات پارلمانی است. چنین تخلفات 
در زمان حامد کرزی بار ها تکرار شده است که مردم فکر نمی کردند اشرف 
برقراری  قانون  تطبیق  هم  یکی  که  اش  انتخاباتی  های  وعده  بر  مبنی  غنی 
ایجاد  از آغاز  قلم  این  را تکرار خواهد کرد.  این کار  بود،  قانون  حاکمیت 
حکومت ساخته »دولت جهانی« یا دیکتاتوری جهانی این تخلفات حکومت 
را به مثابه شیوه های اداره از از طرف دولت افغانستان و حامیان خارجی آن 
شناسایی و ضمن نشر ده ها مقاله آنرا تشریح کرده ام. تفصیل این مساله را در 
مقاله ام بنام » شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان« در سال ۲۰۰۹ نشر 

شده است، خوانده می توانید.)6
چهارمین اقدام رییس جمهور غنی مبنی بر تخلف از قانون اساسی به سؤ قصد 

در تخلف منجر شد. رییس جمهور حین وقوع بحران عدم مشروعیت 
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پارلمان افغانستان رسما اعالم داشت که : » تفسیرقانون اساسی وظیفه دادگاه 
عالی افغانستان است و این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد.« به باور 
من تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی نیست. دادگاه عالی نیز بر اساس 
مواد قانون اساسی تشکیل شده است. تفسیر قانون وقتی مدار اعتبار است که 
قبل از بحران توسط نهاد با صالحیت و مسلکی مانند شورای قانون اساسی، 
دادگاه عالی یا دانشمندان حقوق طرح و با رای اعضای قوای مقننه تصویب 

شده باشد.
هیچ تفسیری قانون بدون تصویب قبلی پارلمان وجود ندارد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور همچنان گفته بود که »تصمیم درباره زمان 
برگزاری انتخابات بر اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی 
صورت خواهد گرفت.« در حالیکه بزرگترین و معتبرترین اجماع ملی پارلمان 
به ویژه شورای نمایندگان می باشد که هیچ اجماع دیگر نمی تواند سرنوشت 
آنرا تعیین کند. پارلمان با رای مردم بوجود آمده و با رای مردم تعیین سرنوشت 
از  به نهاد های دیگر تخلف آشکار  می شود. تعویض این مرجع معتبر ملی 
قانون اساسی و حرکت عمدی بسوی بحران نظام سیاسی است. هیچ مصالح 
علیای باالتر از اراده و رای مردم و حق آنها در تعیین سرنوشت شان نیست. 
سازی  نظام  و  قانونگذاری  و  سیاسی  با حقوق  که  است  فقه  منابع  از  اجماع 
دولت ضعف  های حقوق  بخش  در  اصطالح  این  بکاربرد  ندارد.  یی  رابطه 
سواد حقوقی و سیاسی است و یا نیرنگ جدید برای قانون گریزی و قانون 

ستیزی خواهد بود.
رییس جمهور با متوجه شدن این اشتباه از ارجاع تفسیر قانون اساسی به دادگاه 
عالی صرف نظر کرد. بهر صورت اقدامات انجام شده به معنی گریز از قانون، 
تخلف از قانون و در آخرین نتیجه جلوگیری از استقرار نظم و حاکمیت قانون 

در افغانستان میباشد.
دو: غیر مسلکی بودن کارمندان دولتی: حکومت »وحدت ملی« در موجی از 
الف و پتاق تشکیل حکومت کاری و متخصص  ذهنیت مردم افغانستان را 
فریب داد و تشکیل کابینه نشان داد که نه تنها از حکومت کاری حرفی وجود
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ندارد، بلکه نابکار ترین حکومت را رویکار آورده اند. بی سوادی سیاسی و 
حقوقی در حلقات حکومتی و مشاوران ریاست جمهوری بیداد می کند. با 
مطالعه جدول اعضای کابینه »حکومت وحدت ملی« و رشته های تخصصی 
انتخاباتی فریب  و مقایسه آن با سمت های آنها نشان میدهد که وعده های 
و خاک پاشیدن به چشمان مردم بوده است. به باور من معیار حتمی در تقرر 
کارمندان دولتی، فقط تعلقیت به دو جناح تشکیل دهنده »حکومت وحدت 
ملی« و تایید نهاد های خارجی است. این موضوع می تواند چون شیوه یی در 
جلوگیری از روند دولت سازی در افغانستان مورد استفاده دست های پشت 

پرده مساله افغانستان باشد.
سه: ترور و انتحار و نا امنی: من با کسانی که تشدید ترور، اختناق و انتحار 
برعکس   . هستم  مخالف  میدانند،  افغانستان  دولت   ضعف  را  افغانستان  در 
این کار را یکی از شیوه های کار دولت افغانستان میدانم که به دستور نهاد 
بین  از  برای  تنها  نه  میگردد. دولت  تطبیق  و  استخباراتی خارجی طرح  های 
بردن ترور و انتحار کار نمی کند، بل در حمایت مستقیم این پدیده تبهکن 
قرار دارد. با استفاده از این تجارت خونین مردم را تهدید می کنند، افرادیکه 
برای شان نامطلوب اند از میان بر میدارند، از اعتراضات، تظاهرات و فعالیت 
مدنی جلوگیری می کنند و دروازه مکتب را به روی فرزندان وطن به ویژه 
دختران می بندند. در باره مسموم ساختن و زهر پاشی به روی دختران مکتب 
و سوختاندن مکاتب دختران از زمان جنگ مجاهدین تا امروز همه آگاهند. 

۷(

مکاتب  و سوختاندن  مکتب  روی دختران  به  پاشی  زهر  و  ساختن  مسموم 
دختران از زمان جنگ مجاهدین تا امروز  ادامه دارد.
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دموکراسی  اصول  اساس  بر  نظامی که  قدرت:  تقسیم  در  توازن  چهار: عدم 
ترین شکل  بارز  و  است  قدرت  تقسیم  مهمترین سنگپایه  آن  تشکیل شود، 
و  مقننه  اجراییه،  یعنی  دولت  گانه  سه  قوای  موجودیت  در  قدرت  تقسیم 
و  داخلی  منابع  از  مصارف  بزرگترین  افغانستان  در  است.  امکانپذیر  قضاییه 
خارجی برای بوجود آوردن قوای اجرایی یعنی حکومت به مصرف می رسد 
بتواند  کرده  تضمین  را  خارجی  های  کشور  منافع  آن  افراد  که  حکومتی  و 
تمرکز  به  معطلی  بدون  از آوان تشکیل  افغانستان  بوجود می آید. حکومت 
قدرت برای خود و تضیعف قوای مقننه و قضاییه دست می یازد. از بوجود 
آمدن اداره موقت، حکومت انتقالی و دو دوره حکومت گویا انتخابی کرزی 
و حکومت وحدت ملی فقط یک روش در توازن و عدم توازن قدرت وجود 
قوای  باشد،  دیکتاتورمنش  و  »مقتدر«  متمرکز،  باید  اجرایی  قوه  که  دارد 
قوای قضاییه مزدور و  قانونی و  ناقص، کمبود و غیر  متفرق،  مقننه ضعیف، 
خدمتگذار قوی اجراییه باشد. این روش توازن قدرت در افغانستان را متشنج 
و بحرانزا نگهداشته ، حاکمیت ملی را خدشه دار نموده و ایجاد دولت ملی و 

مردمی را سد شده است. 
مثال: تفسیر قانون توسط محکمه عالی ، تهاجم مسلحانه کرزی باالی پارلمان، 
قانونی،  جرگه  لویه  از  جلوگیری  بخاطر  محلی  های  شورا  موجودیت  عدم 
تدویر لویه جرگه تقلبی و مافوق قانون همه و همه راه های گریز از قانون، 
تخلف از قانون و تجاوز بر قانون و برکندن ریشه های جامعه متکی بر قانون 

میباشد. )8(
پنج: تضعیف نهاد ها و ساختار های دولتی: دولت بخاطر جلوگیری از شفافیت 
از  پذیری  مسئولیت  و  بازپرسی  نمودن  سردرگم  و  دولتی  کار  در  علنیت  و 
های  ارگان  با  موازی  های  تشکیل  دولتی،  های  نهاد  کار  در  تداخل  ایجاد 
را  دولت  و تخصصی  اصلی  و کارساختار  داخلی  امور  در  مداخله  و  دولتی 
تضعیف نموده و از اجرای کار شفاف در امور دولتی جلوگیری می کنند. 

مثال: پیشبرد مذاکرات با دول خارجی و مخالفین دولت که از خاک کشور
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خارجی فعالیت می کنند، کار وزارت خارجه است. ولی در دولت افغانستان 
این کار را نهاد خارج از ساختار دایمی و کامال غیر مسلکی بنام شورای صلح 
پیشبرده می برد که مردم افغانستان موجودیت آنرا غیر ضروری و فعالیت های 
آنرا مشکوک میدانند. قتل برهان الدین ربانی توسط این شورا یک سال قبل 
متفرق ساختن حزب جمعیت اسالمی  بخاطر  انتخابات ریاست جمهوری  از 
طالبان، عدم  با  غیر شفاف و مشکوک  مذاکرات  پیشبرد  و  انتخابات  از  قبل 
برای  میلیونی  های  بودجه  تخصیص  و  مردم  و  پارلمان  به  شورا  پاسخدهی 
شورای صلح موجودیت این نهاد مرموز را زیر سوال می برد. تشدید نهاد ها 
و آموزشگاه های گویا دینی و تاثیرات منفی آنها باالی اذهان عامه و مداخله 
در امور کشوری از شیوه هایی است که وظایف عادی دولتی را مختل کرده 

و بدیل های نامناسب را برای اجرای وظایف دولتی به میان می آورد. )۹
شش: جلو گیری از تعریف دوست و دشمن: حکومت بزرگترین دشمن مردم 
، تاریخ و فرهنگ افغانستان را  که طالبان اند، دشمن خطاب نمی کنند. کرزی 
آنها را برادر می گفت و حاال هم این برادری با شکل جدی تر آن ادامه دارد. 
کسانیکه در مقابل دولت دست به ترور، اختناق و انتحار می زدند، چند دهه 
برای سرنگونی دولت از وحشی ترین شیوه های زور کار میگیرند، مکتب را 
ویران و مردم را به خاک و خون می کشانند، دشمن نه ، »برادران« رؤسای 
جمهور افغانستان هستند. جالب اینکه این دشمنان سرسخت افغانستان نه تنها 
سرکوب نمی شوند، برعکس هر نوع فعالیت های فکری و عملی علیه آنها 
در افغانستان در نطفه خنثی می شود. مثال: از مقاومت های مردمی در والیات 
شمال افغانستان از طرف حکومت مرکزی با نیرنگ های مختلف جلوگیری 
با دادن  با طالبان متصور باشد،  می شود. به کسانیکه از آن احتمال مخالفت 
امتیازات دولتی از مخالفت با طالبان خاموش ساخته می شوند و یا با نابودی 

فزیکی توسط عمل انتحار از میان برداشته می شوند. )۱۰
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تقویت  پیرامون  عملکرد  و  ها  مفکوره  دینی:  بنیادگرایی  تقویت  هفت: 
بنیادگرایی افغانستان، گذشته، حال و آینده روشن دارد. از گذشته میگذریم 
به حال و آینده می نگریم. تاسیس، تمویل و فعالیت هزاران مدرسه دینی در 
افغانستان و طرح های ایجاد آموزشگاه های گویا دینی از جمله امضای قراداد 
گواه  سعودی  عربستان  همرای  کابل  مرنجان  تپه  در  اسالمی  آموزش  مرکز 
باشد که  بطور پالن شده و عمدی می  بنیادگرای دینی  تقویت  برای  روشن 
افغانستان را نه برای زندگی بلکه برای ایجاد پلگون جنگ و خون برای کشور 
های منطقه در نظر گرفته اند. تقویت بنیادگرایی موثرترین راه برای جلوگیری 
اصلی  دینی  بنیادگرایی  باشد.  می  انسجام  نوع  هر  و  دولت  آمدن  بوجود  از 
ترین عامل جلوگیری از دولت فراگیر با تقسیم قدرت می باشد. خارجی ها به 
مردم افغانستان نیاز ندارند، به مشتی از بنیادگرایان »دینی« ضرورت دارند که 
مردم را بدون رآی ، انتخابات، ارادۀ سیاسی ساخته و با استفاده از آنها منافع 

کشوری خود شان را تضمین کنند. )۱۱
ها و  نهاد  این  اینکه  استخباراتی: جالب  و  نهاد های غیر مدنی  ایجاد  هشت: 
گروهبندی های سیاسی زیر  بیرق دین، صلح و آیدیولوژی طرح و تشکیل 
اجرای  امور، مصارف گزاف در  پیشبرد  اسالیب  می شوند که ظرافت کار، 
پالن ها ثابت می کند که اجرای این کار از صالحیت، صالبت ، استعداد و 
قابلیت حکومت افغانستان نیست. حتی مافیای منطقه قابلیت پیشبرد چنین پالن 

های پیچیده، متنافض و چند پهلو را ندارند.
به اصل موضوع برمیگردیم. در افغانستان نهاد های زیاد غیر مدنی، جبری و 
استخباراتی وجود دارد که می توان از موجودیت زندان های شخصی اتباع 
خارجی گرفته تا شکنچه گاه های رهبران جهاد و زورمندان مذهبی از آن نام 
برد. در اینجا الزم می دانم که از نهاد ها و گروهبندی های را که در سطح 
از  عبارت  آنها  ترین  عمده  که  نمایم  یادآوری  دارند،  فعالیت  دولت  باالیی 
شورای علمای افغانستان، شورای صلح افغانستان وشورای جهادی افغانستان 

اند.
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حکومت بدون تقسیم قدرت با قوانین شدید فقهی: یک دپلومات امریکایی 
شکل  به  طالبان  رژیم  که  کنیم  می  تصور  »ما   : بود  گفته   ۱۹۹۷ سال  در 
ارامکو)کنسریسوم نفت( ظهور خواهد نمود. لوله نفت فقدان شورا و پارلمان 

و قوانین شدید فقهی که ما می توانیم با همه آنها کنار آییم« )۱۲( 
در  مجاهدین  در حکومت  ای  سیاسی سی آی  نماینده  ماکلبیردن  همچنان، 
باره طالبان گفته بود: »این جوانان بد تر از دیگران نیستند آنها با آنکه کمی 
احساساتی به نظر می خورند، اما با آن هم پیروزی شان بهتر از جنگ داخلی 
ترکمنستان وصل می کند  به  را  پاکستان  بر سرزمینی که  فعال  طالبان  است. 
سیطره حاصل کرده اند. اکنون ما قادر خواهیم بود که لوله نفت را از طریق 
افغانستان کشیده و گاز و نفت را به بازار های جدید انتقال دهیم، همگی باید 

احساس راحت کنند« )۱3
روشن است که موجودیت یک دولت دارای تقسیم قدرت مانع برای تحقق 
معامالت انتقال لوله نفت از افغانستان میباشد. دراجرای سریع و بدون درد سر 
برای مافیای جهانی به دولت بدون تقسیم قدرت فاقد قوانین و نظام سیاسی 
ضرورت است. علت اساسی جلوگیری از روند دولت سازی و تالش برای 

استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان از همین جا منبع می گیرد.
در  طالبان  ایجاد  آغاز  با  یکجا  آنها  برنامه  نیست.  نو  دولت جهانی  نیت  این 
پاکستان طرح شده بود که با مقاومت مردم افغانستان روبرو شد. دولت جهانی 
دام  افغانستان  تجزیه  از  جلوگیری  و  بعدی  مقاومت  کوبیدن  درهم  بخاطر 
»دموکراسی«، ایجاد حکومت تقلبی ، تقسیم قدرت را با موجودیت پارلمان 
دادند،  تمرین  بیشتر  را  طالبان  فرصت  این  از  استفاده  با  و  گرفت  رویدست 
از زهر قدرت و احساس جنون آمیز قدرت طلبی  استفاده  تقویت کردند و 
با تجربه جنگ  رهبران جناح مقابل طالبان ، مردم را خلع سالح ، طالبان را 
به شمال  افغانستان  از جنوب  را  ثباتی  بی  و  و جنگ  انتحار مجهز  و  ترور   ،
به مقاومت  بار دیگر  انتقال دادند. )۱۴( اکنون مافیای جهانی یک  افغانستان 
نظام موجود روبروست. نظامیکه جنون قدرت ، فساد، تقلب و استبداد اجرا 
کننده های آنرا از مردم جدا و در گروگان ترور ، انتحار، نفاق و عدم انسجام 
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قرار داده است. مافیای جهانی با استفاده از حلقات حکومتی در داخل دولت 
افغانستان مصروف از همپاشی نظام هستند، تا زمینه های استقرار رژیم بیدادگر 

دینی را آماده کنند.
همزمان با از همپاشی دولت و زمینه سازی برای رژیم دسپتیزم دینی ، پاکستانی 
سازی افغانستان هم از جانب دولت افغانستان و هم از طرف دولت جهانی با 

اقدامات متداوم و مرحله به مرحله عملی می گردد.
ملی  »جنبش  بنیادگذار   )1951-1895( علی  رحمت  چاودری 
پاکستان« و یکی از نخستین هواداران تشکیل پاکستان بود. وی همراه 
ابداع کرد  را  پاکستان  کلمه  . خواجه عبدالرحیم  الدین  احسان  پیر  با 
دیدگاه  از  یاد می شود.  احترام  با  از وی  پاکستان  دلیل در  این  به  و 
از   »A  « پنجاب،  از   »P»پاکستان کلمه  در  علی  چاودری رحمت 
افغانیه، » K« از کشمیر، » I« از ایران، » S« از سند و » T« از 
تخارستان)آسیای مرکزی(، »A« از افغانستان و » N« آخرین حرف 

بلوچستان گرفته شده است.)15(
پس پاکستانی سازی افغانستان و استقرار سیستم دسپتیزم دینی در افغانستان دو 
هدف موازی است که پاکستان سازی برای توسعه دولت نمونه یی پاکستان 
در کشور های منطقه و گسترش آن در کشور های آسیای میانه، قزاقستان، 
آذربایجان، کاشغرستان چین و در دور مدت برای ایران در نظر گرفته شده 
است. تا اکنون دو نوع رژیم اسالمی-استخباراتی از جانب دولت جهانی در 
اند که یکی رژیم مزدور شیوخ وهابیت در  کشور های اسالمی ایجاد شده 

عربستان سعودی و رژیم مارشاالیی در پاکستان است.
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مانند سعودی و کشور های  استقرار و حمایت چنین رژیم های  از  هدف دولت جهانی 
را  استقرار رژیم مستبد دینی  برعکس  پیشرفته است و  نسبتا  فارس در کشور های  خلیج 
در کشور های عقب مانده مانند افغانستان عملی کنند که در آن بازپرسی مردم از رژیم 
موجود نباشد. مافیای جهانی به یک گروه مافیایی قدرت ضرورت دارد که در حمایت 
قشر نیرومند »دینی« )مال ، آخوند و طالب( وابسته به خارج قرار داشته باشد و مجزا از مردم 
افغانستان باشد و قوای متفرق و غیر مسلکی داخلی و نیروهای ویژه دفاعی و استخبارات 
از  مترقی  و  ملی  جنبش  نوع  هر  و  کنند  حفاظت  مردم  و غصب  قهر  از  را  آنها  خارجی 
طرف قشر »روحانی« مزدور تکفیر و سرکوب گردد. این است »تحفه« دولت جهانی برای 

افغانستان در بخش دولت سازی.

شیوه زندگی طالبانی که به شیوه زندگی اجباری مردم تبدیل خواهد شد.

اشرف غنی بعد از تشکیل دولت »وحدت ملی« در اولین سفر خارجی اش 
را که در  قرارداد مرکز اسالمی وهابیت  افغانستان  به صفت رییس جمهور 
تپه مرنجان بنا خواهد شد، امضأ کرد. این مرکز در آینده بزرگترین منبع 
بنیادگرایی دینی در افغانستان خواهد بود. آیا افغانستان به چنین مرکزی 

نیاز دارد؟
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بخش دوم : مقاومت ملی و بین المللی در مقابله
با بنیادگرایی و استقرار رژیم استبداد دینی

برنامه »دولت جهانی« یا دیکتاتوری جهانی مانند ماشینی عمل می کند که صد 
ها سال قبل پروگرام شده است. گرداننده های این ماشین وقتی وادار به تجدید 
نظر موقتی می شوند که مقاومت جدی مردم کار این ماشین غول را به خطر 
روبرو کند. در غیر آن حرکت ماشین مهمتر از زندگی انسان ها، سرنوشت 
اقوام و ملت ها و میراث فرهنگی و تمدنی آنها به پیش حرکت می کند و همه 
دستاورد های گذشته انسان را یکسره نابود می کند. تخریب بزرگترین شهکار 
تاریخ، مجسمه های بودای بامیان توسط طالبان در مارچ ۲۰۰۱ و تخریب آثار 
ناب تاریخی شهر نمرود عراق توسط داعش نیت و برنامه تخریبگر ایجادگران 
نابود کنند و  را  تا آثار تمدنی جهان  میدهد،  نشان  را  این مخلوقات وحشی 

بجای آن اصول مافیایی خود شان را جابجا نمایند.
تخریب آثار تمدنی شهر نمرود عراق توسط گروه داعش

میراث  نابودی  همانا  که  دارند  مشترک  اهداف  داعش  و  القاعده  طالب، 
و سرنگونی رژیم  انتحار  ترور،  استبداد،  استقرار  و  تمدنی جهان  و  فرهنگی 

های مخالف خواست خدایان آنها میباشد.
مافیای جهانی که با ایجاد القاعده ، طالب، داعش و سیه ترین گروه های خون 
آشام وحشیترین عمل ویرانگری را در پیش گرفته است، به تدریج با عکس 
العمل قربانیان برنامه های نابودگر شان روبرو می شوند. گرچه این نابودگری 
در سراسر جهان و بخصوص در آسیا و افریقا بیشتر از هر جای دیگر جریان 
دارد، ولی زشت ترین نمونه های آن در افغانستان تبارز کرده است. چون این 
نبشته به مسایل افغانستان اختصاص دارد، پس مقاومت علیه بیداد دیکتاتوری 
جهانی را نیز بر اساس رویداد های افغانستان بررسی می کنیم. »دولت جهانی« 
در پیشبرد برنامه های افغانستانی اش با موانع جدی فرهنگی، سیاسی و حتی 
افغانستان و  المللی در  بین  ، منطقوی و  ابعاد ملی  نظامی روبرو است که در 

اوضاع اطراف آن شکل میگیرد.
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من آنها را در دو بعد ملی و جهانی تشریح می کنم.
1. مقاومت ملی : افغانستان از دید فرهنگی به دو قسمت تجزیه شده است. 
فرهنگ زور، ترور، انتحار و  عدم پذیرش و تحمیل اراده سیاسی بوسیله زور 
بنیادگرایی دینی که فرهنگ طالبی است و قسمت دوم فرهنگ مشترک  و 
مردم افغانستان است که بطور عنعنوی سال ها در ذهن و روان مردم این مرز 
و بوم شکل گرفته است. اکنون در افغانستان نه تنها جنگ ترور و انتحار و 
تفنگ جریان دارد، بلکه در عقب این جنگ در مقابله با طالبان، فرهنگی نیز 
موجود است که عاملین آن نمی توانند به طرز زندگی طالبی زندگی کنند. 
مافیای جهانی هم در نابودی همین پدیده در جنگ قرار دارد و طالب ابزار 

کور آنهاست که با بهانه جنگ با طالبان در تقویت شان کار می کنند. 
مقابل  در  داخلی  یا  ملی  مقاومت  سنگپایه  که  ای  پدیده  فرهنگی  اختالف 
این  استبداد دینی را می سازد. عامالن و چرخه های محرک  استقرار رژیم 

پدیده مهم دوام زندگی را قرار ذیل شناسایی و معرفی می کنم:
در  افغانستان  مردم  هستند:  طالبی  زندگی  شیوه  مخالف  که  افغانستان  مردم 
و  زندگی کرده  دنیایی  و  دینی  مسایل  نقش  توازن   در یک  ها  امتداد سده 
سختگیری های »دینی« بیشتر فرمایشی، تحمیلی، موقتی بوده است که توسط 
قشر روحانی مزدور از خارج باالی مردم تحمیل شده است. مردم افغانستان در 
والیت شمال ،مناطق مرکزی ، پایتخت و نواحی حومه آن دارای تنظیم کننده 
عادت  »دینی«  سختگیرانه  های  روش  به  که  هستند  حقوقی  و  رواجی  های 
ندارند. طرز زندگی آنها بیشتر انسانی، قابل پذیرش، مدنی و پیشرفته است که 
شیوه زندگی طالبی برای این مردم عقبگرد اجباری است. پس آنها برای حفظ 
تهاجم زندگی  مقابل  باید در  انسانی شان  پیشرفته  مدنیت، اخالق و زندگی 
وحشیانه بدوی دفاع کنند که این خاصیت آنها زمینه بهترین مقاومت در مقابل 

جهالت و عقبگردی می باشد.
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شده  پراگنده  جهان  سراسر  در  که  افغانستان  مهاجر  ها  میلیون 
تعصب  ترور،  جنگ،  قربانیان  از   جهان  سراسر  در  افغانستان  مهاجران  اند: 
، سختگیری های دینی در افغانستان هستند که در دوره های مختلف جنگ 
مجبور به ترک وطن شده و با دوام جنگ و ادامه ترور و بی امنی در خارج از 
کشور باقی مانده اند. مهاجرت افراد متخصص و عامالن هنر، ادب، سیاست 
و حرفه در کشور های خارج موجب فرار مغز ها از افغانستان شده که مافیای 
پشت پرده افغانستان منطقن مخالف بازگشت آنها به افغانستان هستند. مهاجران 
افغان به جز زندگی بزنسی کشور های اروپایی و امریکا تبدیل شده اند که 
بازگشت آنها به افغانستان، در امور خدماتی آنها خالی نیروی انسانی را ایجاد 
می کند. این مهاجران که اکثرا کار های شاق در بخش های خدمات را انجام 
مهاجران  به وطن هستند.  بازگشت  مند  و عالقه  ناراض  از کار شان  میدهند 
افغانستان  به  وقتی  می رسد،  میلیون  پنچ  از  بیش  به  شان  تعداد  که  افغانستان 
برمیگردند که شرایط زندگی بدون تهدید و سختگیری »دینی« برای شان مهیا 
گردد. مهاجران بزرگترین لشکر مقاومت ملی در خارج از افغانستان هستند 
که با اعتراض، فعالیت های مدنی و کار رسانه یی و فرهنگی با شیوه زندگی 

استبدادی طالبی در تقابل قرار دارند.
مجاهدین مسلح و گروه های تنظیمی که در حکومت افغانستان 
شریک هستند: مجاهدین که هیچگاه به  تنهایی عاملین دموکراسی، آزادی 
در  قالبی  دموکراسی  تمثیل  برای  آنها  از  جهانی«  »دولت  نیستند،  ترقی  و 
افغانستان استفاده ابزاری می کند. گرچه مجاهدین به تنهایی نمی توانند عامل 
ولی  باشند،  افغانستان  در  مدنی  زندگی  شیوه  حامی  و  قدرت  کننده  اجرا  و 
باالی  آنها  تاثیر  و  اقتصاد  تمرکز  و  دهه  در چند  قدرت  در  آنها  موجودیت 
مردم نقش آنها را در شکلگیری قدرت به بدیلی تبدل کرده است که نیروی 
مزه  که  مجاهدین  ندارد.  وجود  گرم  جنگ  در  طالب  با  مقابله  در  دیگری 
»قدرت« چوکی و مقامات دولتی را چشیده اند، هرگز به تسلیمی آن به طالبان 
نیز  مجاهدین  قدرت  به  طالب  تهاجم  صورت  در  پس  بود.  نخواهند  حاضر 
بهصفت بزرگترین نیروی جنگی بخاطر حفظ قدرت شان در مقابل طالبان 

استاده خواهند شد.
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2. موانع و محدودیت های بین المللی:

باره سیاست  در  بشردوسانه  و  مدنی  بشری،  نهاد های جهانی حقوق  ذهنیت 
اعتراض   ، زنان  حقوق  ویژه  به   و  بشر  حقوق  از  تخلف  »دینی«  سختگیرانه 
نهاد های حقوق  استبداد »دینی« است. گرچه  استقرار رژیم  برابر  جهانی در 
بشری و خیریه کشور های غربی نیز تا جایی زیر تاثیر نهاد های غیر مدنی قرار 
این  نیستند. رویهمرفته ذهنیت عامه  مافیایی  نفوذ گروه های  از  مبرا  داشته و 
نهادها به مثابه فشار باالی حکومت های کشور های غربی در تعیین عملکرد 
است که  افغانستان  مهاجران  بر جامعه  نیست.  اثر  بی  مسایل سیاسی  در  شان 

چطور بتوانند واقعیت های افغانستان را برای مردم تشریح کنند.
موقف هندوستان: انگلیس و امریکا افغانستان را از هند که بهترین کشورمفید 
برای این کشور است، دور می سازد. تفاوت سیاست هند با سیاست پاکستان 
در باره افغانستان در اینست که پاکستان منافع ملی اش را در تخریب، تضعیف 
و نابودی افغانستان می بیند و هندوستان منافع ملی اش را در افغانستان امن، 
مستقل و شگوفان می بینند. هند خواهان برقراری مناسبات متساوی الحقوق 
دارایی  غارت  و  عادالنه  غیر  امتیازات  خواهان  پاکستان  و  است  تجارتی 
افغانستان از راه های غیر تجارتی و غارتگرانه است. هند بیش از کشور دیگر 
به افغانستان باثبات، با امن و شکوفان نیاز دارد. تاریخ پیدایش پاکستان برای 
هردو کشور هند و افغانستان ناگوار، سوال برانگیز و داغ ننگین جدایی میان 
مردمان این دو کشور شده است. پس هند مانع بزرگ منطقوی . جهانی در 
استقرار رژیم دسپتیزم دینی خواهد بود. هندوستان بزرگ هرگز نمی خواهد 
رژیم کودتایی و مارشاالیی و استبدادی مشابه پاکستان در افغانستان بر قرار 
شود. هند می تواند از نقش و فشاردپلومتیک خود در این زمینه کار گرفته و 

مانعی برای چرخش ماشین استبداد و وحشت گردد.
روسیه:  و  چین  بویژه  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  نقش 
»سازمان همکاری شانگهای سازمانی  میان دولتی است که برای همکاری های
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در  سازمان  این  شده است.  تشکیل  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  چندجانبه 
تاجیکستان و  قرقیزستان،  قزاقستان،  سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، 
های  از کشور  عبارت  سازمان  این  ناظر  اعضای  پایه گذاری شد.«  ازبکستان 
افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان و مغلستان هستند. از آنجاییکه یکی از 
اهداف این سازمان همکاری های امنیتی است، پس بزرگترین نگرانی اعضای 
دایمی و ناظر این سازمان گسترش بنیادگرایی از افغانستان به خاک این کشور 
ها میباشد. به استثنای مغلستان همه کشور های عضو شانگهای می تواند قربانی 
گسترش بنیادگرایی »اسالمی« از خاک افغانستان باشند. هرگاه افغانستان در 
کام رژیم استبداد دینی طالبی یا داعشی فرو برده شود، کشور های امن آسیای 
میانه)تاجکستان، ازبکستان، ترکمنکستان و قرغزستان(، قزاقستان، آذربایجان 
و جمهوری های مسلمان نشین روسیه)چیچنستان، داغستان، کبردینه بلکاریا، 
بی  دستخوش  وغیره  چین  کاشغرستان  باشقرستان(،  و  تاتارستان  یونگوش، 

امنی خواهند شد. 
پس کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای مانع بزرگ در مقابل استقرار 
این سازمان  از جمله دو عضو  بود.  افغانستان خواهند  العنانی دینی در  مطلق 
جهانی یعنی چین و روسیه کشور های ابر قدرت و عضو دایمی شورای امنیت 
ملل متحد هستند که در تصویب فیصله های شورای امنیت حق »ویتو« دارند.

نتیجه گیری: افغانستان در برهه یی حساس و سرنوشت ساز تاریخی اش قرار 
دارد. موضوع بود و نبود، نفاق و از همپاشی، جنگ داخلی و تجزیه، افغانستان 
در  دینی  العنان  مطلق  رژیم  استقرار  برنامه  تطبیق  هرگاه  کند.  می  تهدید  را 
افغانستان ادامه یابد و »دولت جهانی« شیوه زندگی بدوی را بر زندگی مدنی 
تطبیق کند، روشن است  اجباری و دسیسه آمیز آنرا  با شیوه های  تحمیل و 
که با مقاومت ملی و بین المللی مخالفان استبداد مواجه می شود. این تصادم 
به دو قطب زندگی  را  افغانستان  امکانات تجزیه  موجب جنگ داخلی شده 
ها  سال  که  را  افغانستان  فرهنگی  ی  تجزیه  و  ساخته  مساعد  بدوی  و  مدنی 
قبل اتفاق افتیده تا تجزیۀ سیاسی می کشاند که مسئول آن دولتمردان داخلی 

وابسته به خارِج و »دولت جهانی« خواهد بود. )پایان(
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مواد کمکی و منابع:
تقسیم  و  سیاسی  نظام  سازی  متمرکز  درغیر  تنها  ملی  نیکپی، وحدت  ثنا   .۱

قدرت میسر است و بس، کابل پرس، ناروی، ۱8 نوامبر ۲۰۱۲
http://kabulpress.org/my/spip.php?article133194

 ثنا نیکپی، افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد، ۲ ۲۰ ش ۱3۱ 
زرنگار، تورنتو، کانادا، اول اگست ۲۰۰۲

http://kabulpress.org/my/  2008 دسمبر  پرس،28  کابل 
 spip.php?article2744

 ،۲۰۱۱ نومبر   ۲۱ پرس،  کابل  دیگر،  بزرگ  تقلب  عنعنوی،  جرگه  لویه   .۲
ناروی

 http://kabulpress.org/my/spip.php?article88483
3. ثنا نیکپی، شکنندگی دولت وحدت ملی، کابل پرس، ۲۰ جوالی،۲۰۱۴، 

ناروی
http://kabulpress.org/my/spip.php?article208303

اسالمی  جمهوری  رئیس  احمدزی  غنی  اشرف  محمد  دکتور  فرمان   .۴
افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصالحات 

و حکومتداری خوب، ۷ میزان ۱3۹3، کابل
اساسی در بخش شوراهای محلی، کابل  قانون  نیکپی، خالی حقوقی  ثنا   .5

پرس، ناروی، ۱۲ فبروری، ۲۰۱5
http://kabulpress.org/my/spip.php?article226146

ثنا نیکپی، شیوه های اداره »دولت جهانی« در افغانستان، سایت افغانستان   .6
آزاد، نومبر ۲۰۰۹، تورنتو، کانادا

http://afgazad.com/…/111609-Dr-Sanaa-Nikpay-Dawlate-
…Jahaani

http://afgazad.com/…/111709-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Ja-
…haani-2.p

http://afgazad.com/…/111809-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Ja-
…haani-3-E
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۷. ثنا نیکپی، مروری بر مسموم کردن دختران مکتب در افغانستان، 
کابل پرس، ناروی، 12 جون 2012

http://kabulpress.org/my/spip.php?article109503
8. ثنا نیکپی، حامد کرزی با پارلمان افغانستان اعالن جنگ کرد، کابل 

پرس، ناروی، 16 سرطان، 1390
http://www.hazarapeople.com/fa/?p=7265

ثنا نیکپی، حامد کرزی با قانون اساسی افغانستان بازی می کند، کابل 
پرس، ناروی، 30جون 2011

http://www.kabulmobile.com/spip.php?arti-
cle52524

کابل  افغانستان،  سیاسی  حیات  نکات  مهمترین  بر  مکثی  نیکپی،  ثنا 
پرس ، ناروی، 19 جون 2011

http://kabulpress.org/my/spip.php?article70123
ثنا نیکپی، حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون 

اساسی شد، کابل پرس، ناروی، 21 جوالی 2011
http://kabulpress.org/my/spip.php?article74193

از نزاکت های  لندن مخالف منافع ملی و تخلف  نیکپی، گفتگو های  ثنا   .۹
http://  ۱3۹۰ حمل  تورمتو،  آزادی”،  “مشعل  وبالگ  است،  دپلوماتیک 

www.mashaleazadi.blogfa.com/post-46.aspx
۱۰. ثنا نیکپی، در قتل های اخیر حکومت افغانستان دست دارد، وبالگ 

“مشعل آزادی”، تورنتو، هفتم جون، 2011
/http://www.mashaleazadi.blogfa.com

۱۱. افغانستان جهان را تهدید می کند و جهان افغانستان را نابود می 
کند، ص 22 ش 99 اندیشه نو، اول اپریل 2001، تورنتو.

www.nawanews.co.uk/news_ ،۱۲. از سایت خبرنامه نوا
pak-afghan
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۱3. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص ۴۰، تورنتو، 
کانادا

۱۴. ثنا نیکپی، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، کابل پرس، ۱8 می، 
۲۰۱۱، ناروی

 http://kabulpress.org/my/spip.php?article66411
۱5. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص ۴۰، تورنتو، 

کانادا
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)2(
تقسیم قدرت چیست ؟

نشر شده در ص ۴۰ ، ش ۷۹ زرنگار، اول جون ۲۰۰۰م ، تورنتو، کانادا

    پیدایش ، رشد وزوال دولت در کشور های جهان از مراحل گوناگون گذشته 
است. گرچه این مراحل در کشور ها و مناطق مختلف جهان از هم متفاوت 
بوده الکن دارای قانونمندی های عام نیز هستند که مطالعه آن جنبه های مهم 
آموزشی  تیوریکی ، تحقیقی علمی ومعلوماتی دارد. عامترین قانونمندی ها 
در زمینه های استقرار قدرت عبارت از تشکیل دولت مطلق العنان ) ابسلیوتیزم 
(، مشروطیت وحکومت های انتخابی بر اصول آزادی و دموکراسی میباشند 
. تصور ، بینش وبرخورد درمورد دولت ، حاکمیت وقدرت در ادوار تاریخ 
به گونه های از هم متفاوت بوده است . مثال لویس چهارده شاه فرانسه در 
قرن شانزدهم میالدی اظهار داشته بود که » من دولت هستم« . در کشور های 
آسیایی ، سالطین ، خلفا ، شاهان و امرأ همواره دولت را در پوشش عقاید و 
مقدسات مردم جا داده و استبداد فردی ، خاندانی و قبیلوی را در چهارچوب 
مذهب اعمال نموده ومی نمایند. در جاپان و کوریا امپراطور جذبهء مذهبی 
بقایای  از  ها  برداشت  این تصورات و   . پدر ملت خوانده می شود  دارد که 
بینش قرون وسطایی در مورد دولت میباشد که همچنان وجود دارد و یا بخاطر 
در اسارت کشاندن مردم حفظ میگردد. انکشاف تخنیک وظهور بورژوازی 
آوری گردید  تحوالت شگرف  موجب  اروپایی  در کشورهای   ۱6 قرن  در 
مثال   . داشت  قبال  در  را  سریع  انکشافات  بعد  های  سده  در  آن  ادامهء  که 
تخنیکی  چشمگیر  وترقیات  انگلستان  صنعتی  انقالب   ، فرانسه  کبیر  انقالب 
وصد ها تحوالت دیگر موجبات اختراعات و نوآوری ها را فراهم آورد. نظام 
بورژوازی به شیوهء زندگی آزاد و آزادی نیروی کار ضرورت داشت که به 
این ترتیب تحوالت زیربنایی موجب تغییرات روبنایی گردیده تصور در مورد
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دولت نیز به تغییرات جدی مواجه گردید. یکی ازعمده ترین ، پرما جراترین 
وجنجال بر انگیز ترین مسئله در تیوری حقوق ودولت افزوده شد که عبارت 
قوای  بیالنس  و  توازن  ازیکطرف  قدرت  تقسیم   . است  قدرت  تقسیم  از 
ازجانب  و  میسازد  رابرقرار  واتنیکی  ملی  های  وگروپ  سیاسی   ، اجتماعی 
دیگر اجرای وظایف خطیر دولتی که مسایل پیچیدهء اقتصادی ، اجتماعی ، 
سیاسی وحقوقی را در بر میگیرد، ممکن می سازد . زیرا  انجام وظایف فوق 

به مهارت ، قابلیت ، تجربه ودانش مسلکی نیاز دارد.
عبارت  قدرت  تقسیم  شکل  مروجترین   : دولتی  مکانیزم  در  قدرت  تقسیم 
ازآنجاییکه  باشد.  می  اجرائیه   و  قضائیه   ، مقننه  دولتی  های  ارگان  ازایجاد 
ایجاد این ارگان های معتبر دولتی به مراسم و مراحل قانونی ضرورت دارد، 
فلهذا سهم مردم ونیروهای اجتماعی و سیاسی را درسهمگیری امور کشوری 

میسر وعملی می سازد.
را محدود و  اجرای آن مطلقیت و خود کامه گی  قانونی و  صالحیت های 
مستثنی میسازد. تناسب وموازنهء قوای دولتی ونقش فعال آنها  را در ادارهء 
امور حکومت های گوناگون بوجود می آورد که معمول ترین آنها قرارذیل 

است:
۱ . حکومت پارلمانی : درین طرزحکومت صدر اعظم از جانب حزب سیاسی 
نیروی  ممثل  که  را  اش  کابینه  گردیده  تعیین  دارد  اکثریت  پارلمان  در  که 
اجراییه یی دولت است تشکیل و معرفی می نما ید. رئیس جمهور در رأس 
از طرف کابینهء  به شمول سیاست خارجی  امور اجرائیوی  دولت قراردارد، 
پارلمانی در  نمونهء حکومت  بارزترین   . برده می شود  پیش  اکثریت  حزب 
انگلستان ، هندوستان و کانادا می باشد . شیوهء حکومت پارلمانی امتیازات و 

بر تری های زیاد دارد که عمده ترین آن قرارآنیست:
-  حکومت در قانونگذاری نقش فعال دارد و به کمک پارلمان قانونی می 

تواند پروگرام دست داشته اش را در ارتقأ امور اقتصاد کشورعملی سازد.
- رئیس کابینه )صدراعظم ( می تواند اعضای حکومتش را با انتخاب آزادانه 
از بخش های وسیع جامعه منجمله احزاب مخالف افراد بیطرف و ملی تعیین 
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نماید و در صورت عدم تکمیل نورم های پیشبینی شده در قانون اساسی و 
قانون انتخابات دست به تشکیل حکومت ائتالفی بزند . 

- قانون اساسی ،انستیتوت ریاست جمهوری و رئیس جمهور بمثابهء گرانتوران 
از بروز بی ثباتی در امور حکومتی وکشوری رول ارزنده دارند.

رای  از  استفاده  به  جمهور  رئیس  درینجا   : جمهوری  ریاست  حکومت   .  ۲
مستقل  افراد  و  سیاسی  احزاب  کاندیدان  زمیان  ا  مردم  توسط  عامه  گیری 
انتخاب میگردد. رئیس جمهور انتخابی کا بینه اش را از افراد ، حزب سیاسی 
که ازان نمایندگی میکند و یا ازمیان افراد بیطرف وغیر حزبی تعیین و معرفی 
می نماید. درچنین شیوهء حکومت رئیس جمهور امور اجرایی کشور را اعم 
از سیاست خارجی ، ادارهء امور اقتصاد و امور دفاعی را عهده دار است . مثال 
این نمونه حکومت ها را در ایا الت متحده امریکا ، فرانسه و روسیه مشاهده 

کرده می توانیم .
میان رئیس جمهور  تقسیم قدرت  این طرز حکومت درآن است که  برتری 
توسط  قضا  و   ) )پارلمان  قانونگذاری  ارگان   ، مردم  ازطرف  شده  انتخاب 
وثیقهء بزرگ قانونگذاری یعنی قانون اسا سی کشور تنظیم وتضمین میگردد. 
ملی  منافع  منافی   ارتکاب عمل  و  اساسی  قانون  نورم  از  در صورت تخلف 
این  دیگر  تفوق  اعتماد گردد.  پارلمان سلب  توسط  تواند  رئیس جمهورمی 
شیوهء حکومت آنست که مخالفین رئیس جمهور میتوانند در پارلمان اکثریت 
را بدست داشته باشند،  چون رئیس دولت توسط مردم و وکالی پارلمان نیز 
شده  ساخته  مردم  بدست  دولتی  قدرت  بنأ  اند  محلی  و  ایالتی  گان  نماینده 
 . گیرد  می  صورت  تر  واضح  و  تر  جامع  نیزدرینجا  قدرت  تقسیم   . است 
تشکیل دولت با درنظرداشت ساختمان ملی واداری : خصوصیات ملی ،اداری 
نیز در تشکیل دولت واجرای قدرت وحاکمیت  وتقسیمات ملکی کشورها 
با در نظر داشت این ضروریات تاکنون دونوع حکومت   . تأ ثیردارد  دولتی 
قدرت  تقسیم  ما  بحث  مورد  موضوع  چون   . است  مروج  وفدرالی  یونیتار 
میباشد ، ازینرو تنها فدرالیزم را که نوع به خصوص تقسیم قدرت می باشد ، 

بدست بررسی میگیریم .
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فدرالیزم چیست ؟ فدرالیزم از کلمهء التینی ) فیدری( به مفهوم باور و اعتماد 
می باشد.

میان حکومت دو  دولتی  قدرت  است که  ازسیستم سیاسی  عبارت  فدرالیزم 
وجهی مرکزی )فدرالی ( وایالتی تقسیم میگردد. حکومت محلی که ازاتباع 
ایالت ، والیت ، زون ها ، مناطق وساحات مشخص نمایندگی میکند ، قدرت 
درحکومت  میگیرد.  بدست  کشور  اقتصاد  ادارهء  های  دربخش  را  دولتی 
نیز میان  اقتصادی و مالی  منابع  از  استفاده  ،بل  تنها قدرت سیاسی  نه  فدرالی 
قدرت مرکزی و محلی تقسیم میگردد. دولت فدرالی عامترین تقسیم قدرت 
میباشد . حل مسئلهء ملی و سایر معضله های سرنوشت ساز ملت ها و دولت 

ها با توسل با فدرالیزم حل شده می توانند.
بارزترین مثال حکومت های فدرالی کانادا ، ایاالت متحدء امریکا ، اتریش 
وغیره  نایجریه، سویس  مکسیکو،   ، مالیزیا   ، هندوستان   ، ، جرمنی  برازیل   ،
پیروزی های چشمگیرملی  به  فدرالیزم  زرین  اصول  از  استفاده  با  هستند که 

،سیاسی ، شگوفانی اقتصادی رسیده اند.
همزیستی  محصول  فدرالیزم  حقیقت  در  ملی:  مسئلهء  وحل  فدرالیزم 
مسالمت آمیز وانسانی اتباع کشورهای کثیر الملیت ، کثیر الکلچرومردمانی 
که در شرایط ناهمگون جغرا فیایی ، محیطی و سایر ویژه گی ها دریک کشور 
زندگی داشته اند می باشد .گاهی هم این همزیستی صلح آمیز بعد ازجنگ 
وخونریزی های زیاد بدست آمده است. آنعده کشورهای که اتباع آن از اقوام 
گوناگون با شرایط و رشد تا ریخی و فرهنگی متفاوت و موقعیت جغرافیایی 
دشوار و صعب المرورتشکیل گردیده است،بخاطرادارهء اقتصاد کشور وحل 
مسایل ملی به فدرالیزم ضرورت دارند . گرچه کشورهای غربی وامریکایی 
مانند جرمنی ، کانادا و امریکا، فدرالیزم را بخاطر سهولت ادارهء اقتصاد کشور 

های شان انتخاب کرده اند، تا تقسیم قدرت را در ساحهء سیاست واقتصاد
عملی ساخته ومردم را در سهمگیری ادارهء کشور شریک سازند. هکذا در 
استفادهء  که  دارد  وجود  دیگری  های  فاکتور  و  شرایط  آسیایی  کشورهای 

حکومت فدرالی را به ممالک مذکور در مقایسه با کشورهای غربی بیشتر
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وضروری تر می سازد. اینکه آنها نسبت معضالت فرهنگی و تا ریخی شان 
و مداخلهء کشورهای انکشاف یافته ازین ارزش های واالی انسانی استفاده 

کرده نمی توانند ، مسئلهء  جداگانه است . 
تشکیل  فدرالی  دولت  های  ازنمونه  یکی   : فدرالیزم  انحرافی  مفهوم 
دولت » اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی « ، » دولت فدرالی سوسیالیستی 
چکوسلواکیا« بود. در قا لب این فدرالیزم انحرافی شئونیزم روسی در شوروی 
، فاشیزم صربی در یوگوسالویا وبر تری جویی چکی در چکوسلواکیا پنهان 
گردیده بودند که از سویتیزم روسی الهام می گرفتند . دلچسپ ترین نوع این 
فدرالیزم در روسیه بود که ساحهء این کشور کثیر الملیت رابه۱5 جمهوریت 
اتحادی ، ۲۰  جمهوری خود مختار، 8 والیت خود مختار و۱۰ ساحهء خود 
فدرالی وخود مختاری  نوع عالیم  بودند. در عمل هیچ  نموده  تقسیم  مختار 
های  شیوه  از  استفاده  به  کشور  اقتصاد  ادارهء   ، نداشت  وجود  درین کشور 
با  امور سیاسی   . میگردید  « عملی  فدرالی   « تمرکز قدرت بدست حکومت 
با یک مشت آهنین  قاطع رهبری سیستم تک حزبی در سراسر کشور  رول 
تحقق میافت . این فدرالیزم که بر مبنای شئونیزم ، تفوق طلبی ملی وسیاست 
گویا » برادر بزرگ « و » کوچک « استوار بود ، سبب فروپاشی اتحاد شوروی 

گردید.  
برادران   « است که  فاشیستان صرب  انحرافی جنایات  فدرالیزم  نتیجهء دیگر 
کوچک« یوگوسالوی شان را قتل عام وبه عزت و آبروی آنها تجاوز مینمایند.
» برادران کوچک « سلواکی نیز فدرالیزم چکوسلواکیا را غیر عادالنه دانسته 
از » برادر بزرگ « چک بدون در خواست جبران خساره و بخوبی جداشده 
هر  بزرگ در  برادر  فلهذا طرح  پیریزی کردند.  را  مستقل سلواکیا  و کشور 

کشوری مضحک و مضر ومنحط می باشد .
شده  قبول  اصول  با  بلکه  نه  بزرگی  و  « خوردی  برادری   « با  امور کشوری 

وعملی از جمله تقسیم قدرت قابل تحقق می باشد.
فدرالی است که دران  : کنفدراسیون سیستم  فدراسیون وکنفدراسیون 
صالحیت حکومت مرکزی محدود گردیده و تنها روابط ذات البینی اعضای
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سیاست  اقتصاد،  ادارهء  کنفدراسیون  میشود.در  سپرده  آن  به  کنفدراسیون 
خارجی و حتی امور دفاعی از صالحیت اعضای فدراسیون می باشد. دولت 
ها عمومأ در دوحالت دست به تشکیل کنفدراسیون میزنند. نخست اگر چند 
ساختمان دولتی بخواهند با هم یکجا شوند، آنها به مراحلی ضرورت دارند 
که در طی آن اقتصاد وسایرامور زندگی جا معه با هم نزدیک گردند. دوم 
اینکه هرگاه دولت فدرالی بخواهد از هم متالشی گردد، یک یا چند عضو 
آن حکومت های مستقل راتشکیل نمایند ، درانصورت به مرحله یی ضرورت 

دارند که مسایل ذات البینی از جمله تعیین سر حدات راحل نمایند.
تحوالت   ، نبوده  آمیز  لمت   ومسا  داوطلبانه  همیشه  ها  تشکیل کنفدراسیون 
دولتی  تعامالت  این  معلول  دول  داخلی  نکشافات  ا  و  جهان  سیاسی  وضع 
وآزادی  شوروی  اتحاد  فروپاشی  از  بعد  م   ۱۹۹۱ سال  در  مثال  میگردند. 
عنوان  به  و  قدرت  حفظ  بخاطر  کشور  این  رهبران  اتحادی  جمهوریت   ۱5
آخرین تالش ها طرح کشورهای مشترک المنافع را پیشنهاد نمودند که نوعی 
کاغذ  برروی  اکنون  تا  ثبات  بی  نامتوازن  اتحاد  این  است.  کنفدراسیون  از 
وجود دارد . جمهوریت های تا زه به اسقال ل رسیده بخصوص جمهوریت 
این  به   ، نبودند  ده  آما  استقالل  و  به آزادی  قفقاز که  و   میانه   های آسیای 
بالتیک )  بایجان وکشور های  به استثنای آذر  . اکنون  کنفدراسیون پیوستند 

لیتوانیا و استونیا( عضویت این کنفدراسیون را دارند .
غالم اسحق خان رئیس جمهورپاکستان در سال های اخیر ریاست اش تشکیل 
کنفدراسیون پاکستان افغانستان را طرح نموده بود. این طرح ادامهء طرح جنرال 
ضیاء الحق در مورد » ملت اسالمی « بود که میخواست به استفاد از مجاهدین ، 
مردم افغانستان را نیز شامل » ملت جدید اسالمی « بسازند. تغییر وضع جهانی ، 
یکه تازی امریکا در سیستم جدید جهانی و ا یجاد گروه تاریک اندیش طالبی  
مسئلهء ملت اسالمی وجامعهء اسالمی پاکستانـ افغانستان را که اجرای آن بعید 
به نظر می رسید تغیر داد، تا طرح کنفدریشن را پیشکش نمودند. اجرای این 

طرح تا مساعی همه جانبه و شدت تمام ادامه دارد.
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شرایط عملی آن وقتی آ ماده خواهد شد که صاعقهء طالبی سراسر افغانستان 
را فرا بگیرد . در آنصورت درافغانستان نه قدرتی مطرح خواهد بود ونه تقسیم 
آن . زیرا قدرت از فرهنگ سیاسی جامعهء بورژوازی بوده ودر جامعهء قابل 
عمل  اجتماعی  مستقل  نیروی  بمثابهء  آن  روشنفکران  که  شد  با  می  تطبیق 
نمایند و از منا فع قشری واجتماعی شان دفاع کرده بتوانند . ولی طالبان عاملین 
فرهنگ قرون وسطی وما قبل آن هستند . طالبان به تقسیم قدرت مستعد نبوده 
ویگانه راه ایجاد شرایط تقسیم قدرت در افغانستان از میان بر داشتن طالبان از 

صحنهء سیاسی ونظامی میباشد وبس .
تقسیم قدرت د ر افغانستان : مسئلهء تقسیم قدرت  بطور تاریخی و قانونمندانهء  
آن در دههء بیست میالدی در افغانستان شکل گرفت . عمده ترین زمینه های 
تقسیم قدرت وعاملین اندیشهء جدید مشروطه خواهان بودند . اهداف اساسی 
مشروطه خواهان ختم مطلقیت خاندانی و تشکیل حکومت بر اساس تقسیم 
بر  امان اهلل خان  امیر  بود. گام های عملی در زمینه در زمان سلطنت  قدرت 
داشته شد گام اول تقسیم قدرت بعد از تصویب قانون اساسی سال ۱۹۲3 م 
بود که درنتیجه رژیم شاهی مطلقه ) ابسلیو تیزم ( باید جای خودرا به شاهی 
اساسی سال ۱۹۲3  اصول ودستاورد های حقوقی  قانون  میداد. در  مشروطه 

مدنی و سیاسی در نظر گفته شده بود که مهمترین آنها قرار ذیل است: 
قانون  دارای  و  آزاد  کشور  حیث  به  افغانستان  استقالل  حقوقی  استحکام  ـ  

اساسی . 
ـ  اعالم آزادی های مدنی ، مصئونیت ما لکیت خصوصی وغیره.

ه  ایجاد ارگان های دولتی مانند شورای دولتی ) مقننه ( در بار عالی )اجرائیه( .                                                        
ـ تأ سیس سیستم عدلی ، قضایی و محاکماتی وهمچنان ایجاد مکانیزم عدلی 

چون محاکم اصالحیه ، ابتدایی ، مرافعه ومحکمهء عالی تمیز.
دولتی  قدرت  مهم  ارگان   دو  ایجاد  که  بود  دران  اصالحات  این  نقایص 
دادستانی )مدعی العمومیت، څارنوالی ( ومحکمهء عالی ) ستره محکمه( از 

نظر انداخته شده بود.
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بعد از رژیم امیر امان اهلل خان در سال ۱۹3۱ م قانون اساسی جدیدی طرح 
، الکن  بود  داده شده  نشان  دران  قدرت  تقسیم  ظاهر عالیم  در  که  گردید 
قدرت ، دولتی بدست شاه و در بار یان گوش بفرمانش متمرکز گردیده بود 
به  ابسلیوتیزم(  باز گشت کشور رابسوی رژیم شاهی مطلقه)  که در حقیقت 
اثبات میرسانید . زیرا بازهم حاکمیت خاندانی بر اوضاع کشور مسلط گردید. 
رژیم جاسوس و بیگانه پرست نادر شاه اولین اقداماتش را از مبارزه با دیگر 
اندیشان آغاز نمود وهزار ها مشروطه خواه وطنپرست را بدار آویخت و جنبش 
مشروطه خواهی را قلع وقمع نمود. این کار در حقیقت انتقام انگلیس ها بود 
استقالل  عمدهء  فاکتور  و  عامل  زیرا   . شد  می  گرفته  افغانستان  مردم  از  که 
قدرت رسیدن مشروطه  به  بود که  بودند. واضح  افغانستان مشروطه خواهان 
و  ها  خارجی  به ضرر  بودند  افغانستان  ساکنان  همه  یندگان  نما  که  خواهان 
دوام حا کمیت مزدور خاندانی به نفع آنها بود بنأ قانون اساسی سال ۱۹3۱ م 
که دران مسئلهء تقسیم قدرت مطرح گردیده بود نیرنگی بیش نبود. مبارزات 
امان میان خاندان سلطنتی و مشروطه  بر حق مشروطه خواهی و پرخاش بی 
خواهان موجب مرگ نادر شاه گردید. مبارزات شدید میان طرفداران تقسیم 
قدرت وحاکمیت خاندانی در دهه های 3۰ ، ۴۰ و 5۰  م همچنان ادامه داشت . 
جنبشهای تقسیم قدرت و ایجاد حاکمیت ملی در افغانستان گسترده تر گردیده 
حتی به تشکیل احزاب سیاسی مخفی و بر گذاری تظاهرات واعتراضات علیه 

حاکمیت دست میزدند.
 تا اینکه در نیمهء دههء 6۰ رِژیم مطلق العنان شاهی به خاطر بقایش به عقب 
نشینی مجبور گردیده و به طرح وتصویب قانون اساسی سال ۱۹6۴  اقدام شد.

خوشبینان   : م   1۹۶4 سال  اساسی  قانون  در  قدرت  تقسیم  مضاهر 
محمد ظاهر شاه سال های 6۰ م را دههء دموکراسی می نامند .

در حالیکه این دموکراسی محصول مبارزات ، فداکاری وقربانی هزار ها عنصر 
وطنپرست افغاننستان بود که در برابر رژیم های تیپ دسپتیزم شرقی و مطلق 
العنان خاندانی و قبیلوی در تبانی ودسایس کشورهای غربی حاصل شده بود. 

تقسیم قدرت چیست؟



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

114

این امر روند قانونمندانهء تاریخ کشور بود که باید رشد میکرد وگسترش می 
یافت . رویهمرفته قانون اساسی سال ۱۹6۴ م بارز ترین مضاهر تقسیم قدرت 
را در افغانستان به ارمغان آورده بود که   مطالعه ، تد قیق وپژوهش این دوره 
برای نیروهای لیبرال و دموکرات افغانستان ارزش و اهم خاص دارد . درینجا 
ارزش های حقوقی ، سیاسی ومدنی این قانون را در زمینه های تقسیم قدرت 
بر جسته ساخته  ومرور میکنیم . در قانون اساسی سال ۱۹6۴ م دستاورد های 

ذیل استحکام حقوقی داده شده بود : 
ـ  تشکیل پار لمان و طرز انتخابات وایجاد آن ؛

مخفی  های  شیوه  به  عمومی  گیری  رای  افغانستان  تاریخ  در  بار  نخستین  ـ  
ومستقیم در انتخاب وکالی ) ولسی جرگه( توسط قانون مورد حمایت قرار 

گرفت.
ـ  طرز انتصاب ، تعیین ، تقرر وانتخاب سناتوران در پارلمان مشخص گردید 
می  وتعیین  انتخاب  مقامات ذیصالح  های والیتی وسایر  از طرف شورا  که 

گردیدند.
وهمچنان  شد.  داده  دولت  بودجهء  و  قانون  تصویب  پارلمان صالحیت  به  ـ 
یعنی   ) اجرائیه  )قوهء  لمان صالحیت سهمگیری در تشکیل حکومت  پار  به 

صدارت اعظمی واشتراک در اجرای سیاست خارجی کشور داده شده بود.
ـ  تشکیل محکمهء عالی بعدا )ستره محکمه( و توسعهء نورم های حقوقی د 

رمقایسه با سایر تنظیم کننده های مناسبات اجتماعی ؛ 
قوهء  در چوکات   ) )څارنوالی  العمومیت  مدعی  ارگان  بار  اولین  برای  ـ  

اجرائیه که وظایف آن تعقیب عدلی جرایم بود ایجاد گردید.
قابل یاد آور یست که قانون اساسی سال ۱۹6۴ م بر عالوهء ارزش های حقوقی 
، مدنی ، عواقب و پس منظر تاریخی وسیاسی را نیز به دنبال داشت که نباید 
از آنها چشمپوشی صورت بگیرد. یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی آن 
این بود که برای نخستین بار در چند سدهء اخیر صالحیت تشکیل حکومت به 
نمایندهء قشر منورافغان داکتر محمد یوسف داده شد . این اولین صدر اعظم 
افغانستان بود که تعلقیت خاندانی و قبیلوی با سلطنت و دربا ر نداشت . دورهء
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ما  زدهء  استبداد  در کشور  دموکراسی  زرین  تاریخ  یوسف  محمد  صدارت 
میباشد که با تأ سف  پژوهشگران و محققین خارجی و به تقلید و دنباله روی 

از آنها دانشمندان افغانستان نیز آنرا از نظر انداخته اند.
تقسیم قدرت در زمان محمد داؤد : اصالحات اجباری که با رفورمیزم 
دایمی و پیگیرانه همراهی نمیگردید، موجب بحران شدید اجتماعی وسیاسی 
در کشور گردید که ایجاب تغییر طرز حکومت و رفورم جدی را میکرد، در 
جوالی ۱۹۷۷ م  بازهم فر صت بدست عضو دیگر خاندانی سلطنتی سر دار 
محمد داؤد داده شد و افغانستان دولت جمهوری اعالن گردید . چهار سال 
بعد از استقرار دولت جمهوری در فبروری سال ۱۹۷۷ م قانون اساسی جدید 
و  ابهامات   ، ها  پیچیدگی  داؤد  محمد  اساسی  قانون  در   . رسید  تصویب  به 
تقسیم وغصب قدرت وجود داشت که غرض قضاوت نکات بر جستهء آن را 

قرار ذیل بر میگزنیم :
-  رئیس جمهور توسط لویه جرگه برای مدت 6 سال انتخاب گردد.

-  رئیس جمهور صالحیت های ذیل را داشت :
۱ . دعوت تدویر لویه جرگه ؛

۲ -  اعالن حالت اضطراری ، جنگ وصلح ؛
3 -  تعیین اعضأ و رئیس محکمهء عالی )ستره محکمه(؛ 
۴ -  تعیین معاونین رئیس جمهور ومعاونین صدر اعظم ؛

5 -  انتصاب 3۰ سناتور در بخش » مشرانو جرگهء پارلمان «؛
6 -  تعیین وتقرراعضای حکومت ) ارگان اجرائیه یی ( ؛ تقرر وعزل قاضی 
ها وتشکیل محکمهء عالی وانتصاب اعضای آن که تعداد آنها به ۹ نفر بالغ 

میگردید.
یکی از عالیم انحصار قدرت در زمان محمد داؤد عبارت از تشکیل حزب  
درین  را  طلب  قدرت  بیروکراتان  میخواست  داؤد  که  بود   » ځنګ  غور  »ملی 
حزب بسیج ساخته وخارج از ارادهء مردم افغانستان سیستم تک حزبی را در 

ادارهء کشور حکمفرما سازد . 
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تره کی: دورهء ریاست جمهوری  نورمحمد  تقسیم قدرت در زمان 
تا دسمبر ۱۹۷۹ م مدت  اپریل ۱۹۷8  از  امین  اهلل  تره کی وحفیظ  نورمحمد 
تحت  که  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  رهبران   . نمود  دوام  ماه   8
شعارآزادی ، عدالت اجتماعی ودموکراسی سال ها گلوپاره کرده بودند ، با 
تکیه کردن در اریکهء قدرت عمده ترین اصل دموکراسی یعنی تقسیم قدرت 
را فراموش کردند. آنها نه تنها کلتور سیاسی در قدرت وقدرتمداری را در 
بر خورد های  بل تصادمات و  نداشتند،  اقشار واصناف جامعه  با سایر  رابطه 
خونین در میان حلقات رهبری حزب موجب بی ثباتی اوضاع کشور گردید. 
» مبلغین دموکراسی « وتشنه گان قدرت در مورد قانونگذاری وطرح قانون 
اساسی توجه نکرده ودر رفع این ضرورت مبرم در حیات سیاسی کشور به 
بیان میکرد، بسنده شدند.  نشر » خطوط اساسی « که خط مشی حکومت را 
مقام  انقالبی که عالیترین  به تشکیل شورای  نظام دولتی  در بخش ساختمان 
دولتی بود بدون سهمگیری مردم اقدام گردید. از پارلمان وارگان های دیگر 
انعکاس دارد ، حرفی  دولتی که تقسیم قدرت در موجودیت وتشکیل آنها 

نمیتوانست وجود داشته باشد. 
رژیم ببرک کار مل ونجیب اهلل : در اپریل سال ۱۹8۰ م ببرک کارمل 
» اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان « را توشیح نمود که کوچی 
نیروهای  نمایندگان همه ملیت ها وکلیه  ها ، روشنفکران ، زنان ، جوانان و 
مترقی و دموکراتیک و سازمان های اجتماعی و سیاسی کشور متکی میباشد. 
ترین  عالی  که  بود  گردیده  طرح  طوری  حقوقی  سند  درین  قدرت  تقسیم 
شورای  جرگه  لویه  تدویر  زمانی  فاصلهء  در   : جرگه«  لویه   « قدرت  مرجع 
انقالبی صالحیت های آنرا در اختیار داشت . بخاطراجرای امور جاری هیئت 
رئیسهء ) پریزیدویم ( شورای انقالبی که در رأس  آن رئیس شورای انقالبی 
به لویه جرگه  قرارداشت ، ایجاد گردید. درین مرحله وظایف کا مأل مبهم 

داده شده بود. 
خنده آور خواهد بود که آنرا معادل کانگرس بدانیم . در اتحاد شوروی 
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بنام کنگرهء وکالی مردمی وجود  لیستی ارگان مشابه قدرت دولتی  سوسیا 
کاپی  آن  قانونگذاری  های  وصالحیت  جرگه  لویه  از  استفاده  که  داشت 

کنگرهء روسی بود.
اثبات این ادعا را میتوان قرار ذیل استدالل نمود.نخست اینکه هردومتشکل از 
وکالی انتخابی نبود و بر اساس نومنکال تور حزبی ، نظامی و اید یولوژیک 
بودند  مزایای مسلکی وحقوقی  از  »نمایندگان« عاری  ثانیاً  میگردیدند  تعیین 
 ، میشد  گرفته  نادیده  عمدتاً  قانونگذاری  ارگان  در  پروفشنالیزم  واصل 
سوم  نمایند،  ایجاد  قانون  تصویب  بخاطر  را  آلهء  بتوانند  قدرت  غاصبین  تا 
اینکه کنگرهء خلقی شوروی و لویه جرگهء افغانی درین مرحله ارگان دایمأ 
اقتدار در صورت ضرورت دعوت  نبود ومطابق میل رهبرحزب بر سر  فعال 
لویه  و  روسیه  در  مردم  وکالی  کنگرهء  که  است  شاهد  تاریخ  میگردید. 
جرگهء افغانی هیچگاهی ، هیچ قانون طرح شده رد ننموده وهیچ زمامداری 
را سلب اعتماد نکرده اند. بنأ لویه جرگه در تقسیم قدرت رول معکوس آنرا 
که غصب قدرت است بازی کرده است . چنانچه در یکی از فیصله های لویه 
جرگهء سال ۱۹۷8 م استحکام رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر 
بثمابهء  شوروی  اتحاد  نظامی  قطعات  وموجودیت  ودولت  جامعه  امور  همه 

ضامن استقالل وحاکمیت ملی تلقی گردیده بود.
در قانون اساسی سال ۱۹8۷ م تشکیل شورای انقالبی ملغی وانستیتوت ریاست 
جمهوری جاگزین آن گردید. درین مرحله به نقش تزویری لویه جرگه ارتقأ 
انستیتوت های  آله همه  ازین  استفاده  به  میخوا ست  اهلل که  نجیب  داده شد. 
تعیین   ، جمهور  رئیس  انتخابات   ، بسازد  متمرکز  خودش  بدست  را  قدرت 
قانون اساسی وعمده ترین عناصر تشکیل قدرت  پارلمان ، تصویب  اعضای 
را به لویه جرگه واگذار شد . به عقیدهء من انتخاب رئیس جمهور ، اعضای 
هر  اتباع  پذیرسیاسی  نا  انفکاک  حقوق  از  اساسی  قانون  تصویب   ، پارلمان 

کشور، منجمله مردم افغانستان میباشد.
: گفته شده است که   تقسیم قدرت در »حکومت « » مجاهدین « 
هشت ثور سیاه تر از هفت ثور است . این حقیقت تلخ در ساحهء تقسیم قدرت 

درافغانستان مطابقت کامل دارد. 
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مجاهدین  دورهء  در  قدرت  تشکیل  وعناصر  عالیم  نوع  هیچ  آنجاییکه  از 
)۱۹۹۲ ـ ۱۹۹6 م( موجود نبود، فلهذا نمیتوان از تقسیم قدرت درین مر حله 
سخنی درمیان باشد. دورهء جنگ سا الری جهادیون موضوع تقسیم قدرت را 
از قاموس دولتمداری وحاکمیت در افغانستان بر چید . تنظیم ساالری و قوم 
قومندانان جهادی که تصوری را در مورد  نفاق ملی را دامن زد.  جنگی ها 
مفاهیم دولت ، قدرت وحاکمیت وسیاست نداشتند، تقسیم قدرت را تقسیم 
وزارتخانه ها وتقرر وزرأ وسایر اقدامات سرسری می پنداشتند، چنانچه در ماه 
های ورودی مجاهدین در کابل گروه گرداننده » فاتح « کابل مجبورگردید 
که چند وزارت خانه را به تنظیم های دیگر بدهد. ولی فردای آن به در وازه 
های وزارت خانه های مذکور تانک های زرهدار را جابجا نموده ودستور 
داده بود که در صورت ورود وزیر تنظیم دیگردر وزارت خانه برروی آن 
آتش گشوده شود. این تصور جهادی تقسیم قدرت بود. در حالیکه قدرت و 
تقسیم آن مفهوم ،ارزش وماهیت عمیقتر از وزیر و وزارتخانه را دارد . تقسیم 
قدرت عبارت از ایجاد انستیتوت های قدرت واستحکام حقوقی آن است که 
به مراحل ومراسم ویژهء حقوقی ورعا یت اصول قبول شده در زمینه می باشد. 
بنأ مجاهدین مظهر بی قدرتی بودند، نه عاملین قدرت در افغانستان . قدرت و 
تقسیم آن فرهنگی است که مجاهدین ازان مبرابود واکنون نیز به آن آمادگی 
ندارند. مکانیزمی که غرض نفاق ، خصومت ، دشمنی و بد بینی وتطبیق پالن 
خارجی ایجاد گردیده باشد، هر گز به اجرای وظایف عکس آن که ایجاد 

نظم و تر تیب باشد مستعد نخواهد بود .
آفت طالبان و مسئلهء قدرت در افغانستان : مسئلهء قدرت وتقسیم آن 
در دورهء طالبان تمسخر به ارزش واالی دستاوردبشری می باشد زیرا طالبان 
چون آفت و بالی با الی مردم افغانستان وامحای کامل عالیم قدرت دران 
کشور نازل گردیده اند رویکار آوردن طالبان جز پروژهء حلقه یی خارجی 
است که عواقب نا گوار آن غیر قابل پیشبینی میباشد . تقسیم قدرت محصول 
جامعه ایست که عناصر منور و قشر خرده بورژوازی وبورژوازی دران موجود 

با شد وهمچنان مناسبات جامعه نیز مقتضی این ضرورت سیاسی باشد الکن
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طالبان عاملین جامعهء بدوی و زندگی چادر نشینی هستند که مسئلهء قدرت 
وتقسیم آن از فرهنگ آن بیگانه است . فلهذا طرح ایجاد قدرت وتقسیم آن 
در چوکات وسیستم طالبی مساعی  بیهوده وهدر خواهد بود. مسئلهء قدرت 
و تقسیم آن در افغانستان وقتی می تواند مطرح گردد، که عاملین اصلی این 
مستقل  قشر  مثابهء  به  بتوانند  افغانستان  یعنی روشنفکران  مهم سیاسی  مسئلهء 
اجتماعی وغیر وابسته عمل نمایند. به آنها موقع داده شود که در امور کشور 
شان سهیم گردند. با تأ سف تا کنون پالن های دراز مدت خارجی در تجرید 

وانزوای قشر منور افغان جهت دارد.
فاکتور های منافی تقسیم قدرت در افغانستان : عواملی وجود دارند که مردم 
افغانستان  را از ایجاد وتقسیم قدرت محروم می سازند. بر گزیدن و بر جسته 
ساختن این عوامل به عال قه مندان ایجاد حاکمیت ملی درافغانستان وطرفداران 
بود. فاکتور های  از دلچسپی نخواهد  صلح ودموکراسی درین کشور خالی 
زیادی مانع ارتقای کشور درین مرحلهء رشد آن میگردند درینجا عمده ترین 

آنهارا بر میگزینیم:
ـ  همه حاکمان افغانی اعم از سالطین ، امرأ ،شاهان ورؤسای افغان انستیتوت 
های قدرت را بخاطر تحکیم حاکمیت شخصی شان بکار برده اند، نه چون 
شوم  میراث  این  کشور-   اقتصاد  وادارهء  اجتماعی  مناسبات  کنندهء  تنظیم 
به  مکانیزم  این  هرگاه  میگردد.  نهگداری  و  حراست  خاص  کنسرواتیزم  با 

فرسایش بگراید،خارجی ها به آن شکل ومضمون تازه می بخشند.
وتشکیل  تهیه  به  شان  بقای  دوام  بخاطر  قدرت  غاصبین   ، نومنکالتوریزم  ـ  
نومنکالتور دست می یازند. آنها بجای استفاده از اصول دموکراسی وانتخابات 
، لیستی را ازاقارب وهواداران تر تیب ومکانیزم دولتی را به نفع خود شان به 
چرخ می آورند. فراموش نباید کرد که ایجاد قدرت در تر تیب وتهیهء لست 

نه ، بل در سهمگیری مردم در ادارهء کشور میسر است وبس .
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ـ  تقسیم بندی مردم افغانستان به قطب های متخاصم وآشتی نا پذیرمانند چپ 
 ، تفرقهء دیگر سیاسی  ها  ، مجاهد وطالب و ده  ، خلقی وپرچمی  و راست 

مذهبی ،گروهی ، تنظیمی ، اتنیکی لسانی وسمتی .
بر  کشور  درین  خارجی  منافع  تقاطع  که  افغانستان  جیوپولیتیک  موقعیت  ـ  

جسته از هر کشوردیگر منطقه می باشد.
جو  ومنفعت  گر  مداخله  های  همسایه  میان  در  کشور  جعرافیایی  موقعیت  ـ 

بویژه پاکستان ، ایران ، روسیه وعربستان سعودی وغیره. 
نتیجه گیری : به عقیدهء من این همه کشاکش ، بی ثباتی و جنگ در افغا نستان 
علت عمده را در قفا دارد  که عبارت از مسئلهء قدرت است . اکنون که این 
فروپاشی وکشور  با مداخلهء خارجی ملت رادرآستانهء  توأم  مبرم  ضرورت 
رادر احتمال تجزیه قرارداده است. مسئله بدانجارسیده است که تقسیم کشور 
و تقسیم قدرت هردو به الترناتیف غیر قابل انکارمبدل گردیده اند. کسانیکه 
سخن ازوحدت ملی وجلوگیری از تجزیهء افغانستان میزنند، بخاطرجلوگیری 
از تجزیهء افغانستان باید تقسیم قدرت را در کشور مطرح نمایند. بیائید بجای 

تقسیم افغانستان ، قدرت را درین کشور تقسیم کنیم . )پایان(

تقسیم چوکی، تقسیم قدرت نیست

تقسیم قدرت چیست؟
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)۳(
تروریزم “و تصادم تمدن ها”

نشرشده در  ص 36، ش  ۲۰۲ زرنگار، ۱5 جوالی ۲۰۰5م ، تورنتو، کانادا

تعریف تروریزم: ایجاد وضع اختناق ، دهشت وبي ثباتي ، با بکاربرد زور ، 
دسیسه در ساحه یانفوس معین بخاطررسیدن به اهداف انتقامجویانهء سیاسي 
ترین  . عمده  است  تروریزم  از  عبارت  واتنیکي  ونظامي  ،مذهبي  اقتصادي   ،
ثباتي  بي   ، ، وحشت ودهشت  اختناق  را  تروریزم  متشکلهء  وعناصر  عالیم  

وضع تهدید واستعمال زور ،سرکوبي وقتل تشکیل میدهد.
مانند  مشخص  ساحات  را  تروریزم  مضمون   : تروریزم  وموضوع  مضمون 
گروپ هاي اتنیکي ، مذهبي، حکومت ،افراد دولتي وسیاسي ، کمپني وشر 
کت ها، عمارات ، جاده ها، شهرها، مراکز مهم ارتباطي وغیره اند که فعالیت 

تروریستي در تهدیدوتخریب آن جهت داشته باشد.
جسمي  وتمامیت  حیات   ، ها  سیستم   ، اجتماعي  مناسبات  تروریزم  موضوع 
که  اند  سیاسي   ، اقتصادي  نظم   ، عامه  وامن  نظم   ، مذاهب  ها،  رژیم  افراد، 

درفروپاشي وفلج ساختن آنها اقدام صور ت میگیرد.
تروریزم پدیدهء ناگواریست که محصول نارضایتي ، عقده ها ، انتقام جویي ، 
محرومیت ها بوده که توأم با فنا تیزم مذهبي ، نژادي و اتنیکي به مکانیزم خطر 

ناک وغیرقابل کنترول مبدل میگردد. 
تاریخچه مختصر : تاریخ مذاهب نشان میدهد که تروریزم اکثرأ درالبالي این 
دوپدیده عرض وجود نموده است . سرکوبي دایمي گروهاي مذهبي ، قومي 
ازاشتراک  آنها  نگهداشتن  ومحروم  دولتي  هاي  قدرت  جانب  از  وسیاسي 
وسهمگیري در امور سیاسي ومذهبي ، یا مذهب سر اقتدار ، مذهب دیگري 
را ازاجراي مناسک مذهبي شان جلوگیري وروش خودرا باالي آنها تحمیل 

نموده اند . محرومیت وسر کوبي دوامداراین گروه ها به خصومت دوامدار
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اقدام  به  با زور گویي وسر کوبگري متوسل  مبارزه  مبدل گردیده وآنها در 
انقامجویانه میشوند. 

ملي  هویت  بقاي  بخاطر  ،مقاومت کردن  اسرائیل  با  فلسطین  عرب  مبارزات 
مبارزه  آمیز  قهر  هاي  شیوه  از  که  وترکیه  عراق   ، ایران  هاي  بارژیم   ، شان 
تروریزم  تاریخ  رویهمرفته   . اند  خورده  آب  مبدأ  ازین   ، اند  نموده  استفاده 
نشان میدهد که اولین گروپ تروریستي که به شکل سازمان یافته عمل نموده 
است، در قرن اول میالدي زمانیکه گروه مذهبي یهودي بر اشغال اسرائیل از 
بنام خوارج  طرف رومان ها مي جنگیدند، اولین گروه تروریستي در اسالم 
در  اسالم  در  تروریزم  رسانیدند.  شهادت  به  را  وجه  اهلل  کرم  علي  حضرت 
مخالفت میان سني وشیعه در قرن ۱۲ م یاد آوري گردیده است که آنها در 
مبارزه با یکدیگر از شیوه هاي پیچیده وپیشرفتهء تروریستي استفاده نموده اند. 
اعتراضات ضد تزاري وجدل با ارستو کرات هاي روسیه در سال ۱۹۱۴ م ، 
در ختم جنگ اول جهاني با اقدامات تروریستي وقتل افراد خاندان سلطنتي 
انجام  میگرفت. حمایت دایمي وبیدریغ قدرت هاي بزرگ جهان از اسرائیل 
قرارداده  حل  قابل  وغیر  دایمي  جدل  در  آنهارا  شان  خاک  از  ومحرومیت 
است. مبارزان فلسطین دست به اقدامات اختناق آور مي زنند . در مطبوعات 

غربي واسرائیل تروریزم شرق میانه به قدرکافي تبلیغ واشاعه میگردد.
بمباري  از  بعد  م  میانه در سال ۱۹۴6  تروریزم در شرق  تهداب وزمینه هاي 
هوتلي واقع در شهر دارالسالم )بیت المقدس ( از جانب حکومت بریتانیاکه به 
تعداد ۱۰۰ نفر به قتل رسیدند، آغاز واشغال بیت المقدس  از طرف اسرائیل 
در سال۱۹6۷  م مبارزهء مسلحانه وقهرآمیزرا علیه حکومت اسرائیل از جانب 

اعراب تشدید گردید.
تالفي  اقدامات  به  دست  الفتح  منجمله  فلسطیني  بخش  رهایي  هاي  سازمان 
بنام  وامریکایي  غربي  جمعي  هاي  رسانه  کمک  به  بعدأ  که  زدند  جویانه 
تروریزم شرق میانه تعمیم داده شد. از آنجاییکه حامي مستقیم اسرائیل ایاالت 
هاي  فعالیت  یک  درجه  اهداف  از  یکي  کشور  این  اتباع  ،بنأ  است  متحده 

انتقامجویانهء مسلح عربي میگردیدند.
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در سال هاي 6۰ م قرن پار در کشور هاي اروپایي منجمله المان غرب و ایتالیا 
بوده  نظام هاي اجتماعي یي کشور ها  اساسي تروریزم  نمود. عوامل  باز  راه 
است ، ولي طوري وانمود میگردد که این پدیده به تحریک گروه هاي چپ 

بروز نموده است.
تروریزم اروپایي با ایجاد گروه هاي مسلح به شخصیت هاي سیاسي ، پولیس ، 
ژورنالیستان و نهاد هاي تجاري ومواصالتي حمله مي نمودند، چنانچه درسال 
۱۹۷8 م آنها مؤفق گردیدند که آلدو مورو صدراعظم ایتالیا رابه قتل برسانند. 
ایتالیا کشوریست که نیرومند ترین گروه هاي مافیایي درانجا موجود هستند 
یافته مباحث بزرگ حقوقي ، جنایي  ) بحث در مورد مافیا وجرایم سازمان 
مافیا  هاي  گروه  ندارند.(  گنجایش  نوشته  درین  که  است  ،کریمنالوژیکي 
هران مي خواستند، وضع را دریکي از ساحات زندگي سیاسي ، اجتماعي ، 
اقتصادي متشنج مي ساختند وازین طریق اهداف مافیایي شان را بر آورده مي 
ساختند . مافیاي اروپایي دراجراي فعالیت هاي تروریستي شان از افراد مسلح 
یک  تروریزم  که  میگردید  وانمود  و  نمودند  مي  استفاده  اعراب  و  فلسطین 
پدیدهء خارجي است . در حالیکه تروریزم محصول بحران وبي عدالتي نظام 

اجتماعي جامعه بود وعوامل عمیقأ اروپایي داشت ، نه عربي .
دردهه هاي اخیر ایاالت متحدهء امریکا نسبت هر کشور دیگر جهان به اهداف 
مبرم  ضرورت  به  مسئله  این  دقیق  بررسي  که   ، است  قرارگرفته  تروریستي 
همگان مبدل گردیده است. قبل از بررسي عمده ترین اقدامات تروریستي را 

که علیه منافع امریکا صورت گرفته است ، بر میشماریم :
ـ  حملهء تروریستي مرکز تجارتي جهاني نیویارک در سال ۱۹۹3 م که در 
آن  قتل  ۲۹۹3 نفر به قتل رسید  و مبلغ 6۰۰ بیلیون دالر امریکایي خسارهء 

مالي وارد کرد.
ـ  درسال ۱۹۷۰ م عمارات دانشگاه و تعدادي از ساختمان هاي حکومتي در 

شهر نیویارک بمگذاري گردید.
ـ در سال هاي ۱۹۹5ـ  ۱۹۷8 م بمگذاري در ۱6 محل ایاالت متحدهء امریکا 
باعث قتل 3 انسان و جراحت ۲3 نفر گردید که توسط گروه هاي انارشیست 

امریکایي صورت گرفته بود.
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در  دولتي  عمارات  نزدیکي  الري  موتر  در  بمگذاري  م    ۱۹۹5 درسال  ـ  
عمل  این   . ساخت  محروم  زندگي  رااز حق  انسان    ۱68 امریکا  اوکلهومهء 

توسط دونفر اکستریمیست بنامهاي مک وي ونیکوسن انجام یافته بود.
ـ  بزرگترین عمل تروریستي در ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ م در شهر هاي واشنگتن 
ونیویارک که تا کنون خسارات جاني ومالي آن دقیق نیست بررسي آن تعمق 

بیشتر را مي خواهد که در مباحث جداگانه تدقیق گردد.
ماهیت ومفهوم تروریزم : اگر از همه تمایالت ذهني بگذریم وتروریزم 
را با شاخص هاي عمده واساسي آن که استعمال زور و جبر ، ایجاد دهشت 
واختناق است، مطالعه کنیم ، این عمل توسط اکثر کشورها ، مذاهب ، جنبش 
ها صورت میگیرد،ولي کسي نام آنرا دفاع از منافع ملي اش میداند،دیگري 
رهایي  بخاطر  حق  بر  مبارزهء  وسومي  میخواند   ) )جهاد  مقدس  جنگ  آنرا 
کنند.  مي  تلقي  گویي  زور  و  تجاوز  با  ومبارزه  شان  حقهء  حقوق  وتأمین 
پذیرش این حقیقت تلخ به هر سه کته گوري ناممکن است ، هر کدام خود 
را بر حق وجانب مقابل را تروریست و جنایتکار میخوانند ودر عین زمان خود 
نامعقول از  انجام میدهند . وضع وخیم جهاني واستفادهء  عمل تروریستي را 
رسانه هاي جمعي معرفي این پدیده را دشوار وناممکن ساخته است . اذهان 
عامهء جهاني که در انحصار مرگبار وسایل اطالعات جمعي کشورهاي غربي 
نمایند.  وشناسایي  درک  آن  عمق  رابا  حقایق  تواند  نمي  قراردارد،  وامریکا 
توضیع گمراه کنندهء این یا آن قضیهء تروریستي وانعکاس آن در رسانه هاي 
جمعي جهان به عالیم مذهبي ، تمدني ، وتضادهاي نژادي وبین القاروي مردم 
را از عمق موضوع بدور نگهداشته ، برعکس به تشدید وخامت اوضاع مي 
افزاید وتروریزم با تروریزم پاسخ داده مي شود. در حالیکه تروریزم عبارت از 
تداوم انفجار عقده ها ،محرومیت ها وسرکوبگري ها بوده که در اثر تصادم 
آخرین  در  آید.  مي  بوجود  ملت  یا  ،مذهب  ،دولت  سیستم  وآن  این  منافع 
تحلیل تروریزم انعکاس منفي عملکرد منفي قدرتهاي اند که تروریزم علیهء 
منافع آنها شکل میگیرد. زیرا بیعدالتي دوامدارموجب تارضایتي و بروز عقده 

ها میگردد که باید با عکس العمل تبارز نماید، هر عمل عکس العمل دارد.
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ا لعمل شدید ترمبدل  العمل به عکس  سرکوب دوباره ومتداوم  این عکس 
بدر  راه دیگري سر  از   ، تبارز آن مسدود گردد  در  راه   اگر یک  میگردد. 
ناگوار و  انفجار بزرگ مبدل میگردد، عواقب  به  این پروسه  مي کند، دوام 

خسارات جبران ناپذیرجاني ومالي را بار مي آورد.

معلول بي  تروریزم  باال ذکرگردید،  تروریزم: طوریکه در  علل وعوامل 
و  طلبي  تفوق   ، تبعیض   ، زور گویي  و  بیعدالتي  بازتاب   ، اجتماعي  عدالتي 
سیاسي   ، اجتماعي  هاي  عقده  منفي  هاي  پدیده  این  که  است  منفي  مظاهر 
مبدل میگردد. سیستم  انفجار ویرانگر  به  به مرور زمان  ایجاد و  را  و مذهبي 
کنونی جهاني و منافع کشور هاي بزرگ مردم جهان را از درک این واقعیت 
محروم ساخته است. زیرا آنها به منافع مؤقتي وشخصي شان توجه مي کنند 
نه به رفاه و سعادت همگاني بشریت. بنأ بیان این حقایق رسالت هر پژوهشگر 
وقلم بدست است که مظاهر منفي رادر سیر زمان و کلیه ساحات زندگي بشر 
تااز وخامت وضع جلوگیري گردد.  قراربدهند،  مطالعه ومورد غور و مداقه 
تروریزم بمثابهء پدیدهء منفي وتخریبگر علل وعوامل ومراحل شکل گیري 
الزم  ملحوظ  بدین  شود.  گیري  جلو  ازان  انفجار  از  قبل  تواند  مي  داردکه 
مي بینم که علل وعوامل تروریزم را ازدیدگاه شخصي ام قرار ذیل توضیح 
نمایم . تروریزم مانند پدیدهء پیچیدهء اجتماعي بر اساس پدیده هاي دیگري 
اجتماعي نه بطور آني بلکه تدریجي عرض وجود  مي نماید که عمده ترین 

عوامل و زمینه هاي آن قرارذیل است: 
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۱ . تفوق طلبي : این صفت منفي ومظهر خودخواهي فردي وکلتوري بمثابهء 
وبه  سیاسي،آیدیولوژیکي   ، ،مذهبي  ملي  اشکال  به  وتباهکن  مهلک  مرض 
توان  مي  طلبي  تفوق  هاي  نمونه  زمرهء  در  آید.  مي  بوجود  جهاني  مقیاس 
هاي  واپارتاید، گروه  راسیزم   ، اجمونیزم   ، ، صهیونیزم  ، شئونیزم  فاشیزم  از 
الیکارشي در کشور هاي غربي وامریکا ، سندیکالیزم، مافیا و مجرمین سازمان 
 ، به شکل ملي  بر تري جویي عمومأ   . برد  نام  یافته وده ها مظاهر دیگر آن 

منطقوي وبین المللي ظاهر گردیده است.
قوم  جانب  از  است  قدرت  انحصار  که  آن  ویژهء  بشکل  ملي  برتري جویي 
وگروه  مذاهب   ، دیگراقوام  نارضایتي  موجب   ، سیاسي  گروه    ، مذهب   ،
هاي سیاسي گردیده وتداوم این سیاست به تدریج عقده هاي غیر قابل حل 
رادر جامعه بوجود مي آورد. کتله هاي که سالیان متمادي از سهمگیري در 
سرنوشت شان محروم نگهداشته شده اند، انگیزه هاي بر خورد مسلحانه وبکار 
این  آید.  مي  بوجود  قدرت  انحصار گران  مقابل  در  اجباري  هاي  برد شیوه 
بحران درکشور هاي متمدن تا اندازه یي حل میگردد. مثال موجودیت رژیم 
اپارتاید در افریقاي جنوبي ومحرومیت اکثریت مردم در سهمگیري قدرت بر 
خوردهاي خونین رامیان سیاه پوستان وسفید پوستان این کشور مساعد ساخته 
بود. سیاه پوستان   کار برد شیوه هاي جبري را در مقابل استبداد رژیم اپار تاید 
حق مسلم شان میدانستند، تا اینکه انکشاف بعدي این فاجعه باتشکیل حکومت 
نیلسن ماندیال حل گردید واز انفجار بعدي که شاید ساحهء فعالیت آن ازکشور 
افریقاي جنوبي خارج میگردید، جلوگیري به عمل آمد. بنأ تصادم مسلحانه 
قابل وقایه  انفجاري وتخریبگربه آساني  به مرحلهء  از رسیدن  قبل  وتروریزم 
بوده وفرصت هاي کافي ووقت مناسب در خنثي ساختن آن موجود است. در 
کشور عزیز ما افغانستان شیوه هاي اجباري وایجاد فضاي دهشت واختناق از 
اسلوب حکومت داري بوده است که گروه هاي ملي ومذهبي همواره قرباني 
اسالیب اجباري انحصار گران قدرت ومستبدین قومي ومذهبي بوده که سالیان 

سال باالي  محرومان قدرت وتوده هاي میلیوني تحمیل گردیده است.
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تفوق طلبي منطقوي که بارز ترین نمونه هاي در شرایط کنوني حکومت 
دهشت  وایجاد  تروریستي  هاي  گروهک  وارسال  تربیه  با   ، است  پاکستان 
اش  اداره  و  کنترول  رادر  کشور  این  میخواهد  افغانستان  در  اختناق  ووضع 
قرار بدهد.این برتري جویي به استفاده از احساسات مذهبي زمینه هاي جذب 
ناک  خطر  مکانیزم  به  واکنون  آماده  را  عربي  هاي  کشور  هاي  تروریست 
تحت  پاکستان  منطقوي  تروریزم   . است  گردیده  مبدل  المللي  بین  تروریزم 
، فرهنگي  نابودي کلیه هستي مادي  المللي زمینه هاي  بین  حمایت تروریزم 
وتاریخي افغانستان را مسا عد واین کشور را به تختهء خیز مراکز تروریستي 
ها  نمونه  ترین  بارز  که  منطقوي  طلبي  تفوق  است.  ساخته  مبدل  علیه جهان 
هاي  گروهک  وارسال  تربیه  با  است،  پاکستان  حکومت  کنوني  شرایط  در 
تروریستي وایجاد دهشت ووضع اختناق در افغانستان میخواهد این کشور را 
در کنترول واداره اش قرار بدهد این بر تري جویي به استفاده از احساسات 
مذهبي زمینه هاي جذب تروریست هاي کشور هاي عربي را آماده واکنون به 
مکانیزم خطر ناک تروریزم بین المللي مبدل گردیده است . تروریزم منطقوي 
هستي  کلیه  نابودي  هاي  زمینه  المللي  بین  تروریزم  حمایت  تحت  پاکستان 
خیز  تختهء  به  کشوررا  واین  مساعد  را  افغانستان  وتاریخي  فرهنگي   ، مادي 

مراکز تروریستي علیه جهان مبدل ساخته است .
تفوق طلبي جهاني : منافع کمپني هاي بزرگ کشور هاي پیشرفته که در 
ادارهء اقتصاد دول شان نقش دارند ، ایجاب مي نماید که دوران سرمایه آنها 
ازوطن شان خارج وبه استفاده از مارکیت جهاني ، به همه ممالک جهان وبه 

ساحات پر منفعت تر فعالیت نمایند.
واستخباراتي  اجباري  هاي  ودستگاه  نظامي  قوي  پشتباني  به  کار  این  اجراي 
ضرورت دارد، تا نیروي مقاو مت را درکشور هاي ساحهء مورد نظر سرکوب 
نمایند. قدرت هاي بزرگ بخاطر حفظ منافع ملي شان به ایجاد پایگاه هاي 
مینمایند که  ایجاد وحمایت  را  نشانده  ، رژیم هاي دست  زده  نظامي دست 

حامي منافع آنها باشند.
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ادارهء  سهمگیري  در  مردم  ساختن  ومحروم  نشانده  دست  هاي  رژیم  حفظ 
کشور وسر نوشت شان عقده ها وموضع گیري هاي مخالف وخصومت بار 
را بوجود مي آورد که قدرت هایبزرگ به عناوین مختلف آنهارا سرکوب 
مي نمایند . جنگ میان سرکوبگران ومخالفین تشدید یافته وبه مرور زمان به 
عقدهء بزرگ تاریخي مبدل میگردد که باال خره به مقطع بحراني وانفجاري 
اش میرسد وموجب خسارات جبران نا پذیر میگردد. مثال عمدهء آن حمایت 
مستقیم امریکا از خاندان آل سعودي ، پشتیباني دوامدار از حکومت اسرائیل 
است که فلسفهء ظهور تروریزم شرق میانه در همین جا نهفته است. بنأ ظهور 
وانکشاف تروریزم بین المللي عکس العمل مستقیم حکومت ایاالت متحدهء 
امریکا است که مي توانست ازان جلوگیري به عمل آید . ولي بر عکس با 
اگر  زیرا  آید.  مي  بوجود  تروریزم  هاي جدید  زمینه  سنجیده شده  اقدامات 
نمایي آن دلچسپي  با درک عواقب دور  بزرگ  گرداننده گان کمپني هاي 
ندارند وتنها منافع کوتاه مدت شان را در نظر میگیرند. آنها از ایجاد تروریزم 
چنانچه  میبرند.  سود  تروریزم  با  مبارزه  از  وهم  تروریستي  هاي  ازفعالیت   ،
حکومت ایا الت متحدهء امریکا مجاهدین را با مصرف )      ( دالرامریکایي  
دالر   )      ( با مصرف  طالبان  امریکا وعربستان سعودي  نفت  ودستگاه هاي 
ایجاد وبا استفاده از دهشت ، اختناق وقتل عام تا مرحلهء دست یابي به قدرت 
ناک  خطر  تروریست  الدن  بن  کردند.  همرایي  آنهارا  افغانستان  در  سیاسي 
پروردهء  این سیاست ودست  ، محصول  مر حله  زادهء همین  نیز  المللي  بین 
حکومت امریکا است که دیده میشود از کنترول دستگاه هاي استخباراتي این 
کشور خارج شده است . یا اینکه سناریو هاي دیگري در عقب پرده در جریان 

است که تنها گذشت زمان میتواند آنهارا آشکارا سازد.
۲ . بنیادگرایي مذهبي : فوندا منتالیزم مذهبي ازجمله پرابلم جهاني بوده که 
ساال نه صد ها هزارانسان به اثر فعالیت هاي این پدیده از حق زندگي محروم 
میشوند . فعالیت هاي مرگبار فرقهء مذهبي ) آووسینریکو( در قطار زیر زمیني 
چون  اسالمي  کشورهاي  در  ها  منتالیست  فوندا  اقدامات   ، جاپان  توکیوي 

الجزایر ، پاکستان ، افغانستان وفوندامنتالیست هاي هندو در هندوستان ، 
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موجب قتل میلیون ها انسان گردیده ، شهرها را تخریب وخالي از سکنه ساخته 
، آثار تاریخي را محو ونهاد هاي فرهنگي را به آتش کشیده اند . فوندامنتالیزم 
تمدن وفرهنگ  علیه  تباهکن  فاکتور  مثابهء  اخیربه  ، در چند دههء  اسال مي 
این   . یابد  مي  تقویت  روز  تا  ،روز  آسیاوافریقا  وبخصوص  جهان  مردمان 
پدیدهء مهلک مانند امراض بي درمان ازیک کشور به دیگر سرایت مي نماید 
ودر مورد عالج آن هیچ نوع اقدامات صورت نمي گیرد. رویدادها ، واقعات 
وفاکت ها نشان مي دهند که فوندامنتالیزم ) بنیاد گرایي ( با منافع کشورهاي 

ابر قدرت مطابقت داشته ، از طرف آنها حمایت وتقویت مي گردد.
یکي از دالیل انکار نا پذیر این واقعیت انست که کشور هاي گردانندء سیستم 
به حیث  آنرا  میباشند. حتي  تفاوت  بي  بنیاد گرایي  برابر جنایات  در  جهاني 
مرض  این  وخسارات  اضرار  از  اند  توانسته  زیرا  شناسند  نمي  جهاني  پرابلم 
بنیاد گرایي  ناپذیر  مهلک کشور هاي شانرا تضمین نمایند. خسارات جبران 
مذهبي متوجهء ممالک آسیایي وبخصوص کشور هاي فقیر اسال مي میباشد.

سهم مستقیم وفعال دول بزرگ در مورد ظهور وانکشاف بنیادگرایي حقیقت 
انکار نا پذیر است . بگونهء مثال در حدود ۲5 ملیارد دالرمریکایي از کشورهاي 
پیمان ناتو ومبالغ  هنگفتي از جانب چین ، سعودي ومصر که غرض مقابله با 
از مرام  نظر  پاکستان سرازیر گردید، قطع  افغان در  براي مجاهدین  شوروي 
اولي ، اهداف تقویت سازي بنیادگرایي  را نیز داشت. همچنان از مکانیزم هاي 
استفادهء عظیمي  زمینه  ، در  متحد  ملل  الملل واز جمله سازمان  بین  حقوقي 
دیگرتوسط  انسان  هزاران   ، متجاوزین  قتل  از  عالوه  ترتیب  این  به  نمودند. 
بنیادگرایان نابود شدند وافغانستان را به خرابه مبدل ساختند. کشورهاي مذکور 
در اجراي جنایات قبلي بسنده نکرده ، با کاربرد میلیونها دالر دیگر ، طالبان 
را که سیاه ترین مظهر فوندامنتالیزم اند، ایجاد نمودند، تا افغانستان را خالي 
از افغان بسازند. اکنون حقوق بشر بشکل ننگین آن پایمال میگردد، ومیلیون 
هازن افغان از نعمت سواد وحتي فعالیت هاي انساني محروم ساخته میشوند. 
به استناد واقعیت هاي ذکر شده میتوان استنباط کرد که فوندامنتالیزم مذهبي 
نتیجهء فعالیت هاي دول بزرگ است که از تناقضات وتضاد ها وعقبماندگي 

تروریزم و »تصادم تمدن ها«



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

1۳0

فرهنگي ونیازمندي هاي انساني واجتماعي ومردمان کشورهاي فقیر استفادهء 
سؤ ومغرضانه میکنند.

بنیادگرایي  گرچه  است.  مذهبي  بنیادگرایي  تروریزم  عامل  ترین  مرکزي 
مذهبي در همه ادیان بروز نموده وخسارات جبران ناپذیر را به جوامع بشري 
با  که  بنیادگرایي  اشکال  ترین  حاضرگسترده  در  لیکن   ، است  نموده  وارد 
اکسترمیزم ، فناتیزم وجنون مذهبي  توأم است، به استفاده ازدین اسالم ظهور 
نموده که بهترین نمونه هاي تنظیم  جهادي وطالب درافغانستان ، حزب اهلل ، 
درایران ، وده ها گروه تروریستي اسال مي در پاکستان ، سودان ، کشورهاي 
نشین  شیخ  وکشورهاي  یمن  الجزایر،  سعودي،  عربستان  مصر،  مانند  عربي 

عربي در خلیج فارس:
تروریزم  ترین عامل  ، مؤثرترین محرک و عمده  منبع  بزرگترین  . جنگ   3
سازندگي  جاي  شود،  مي  زده  برهم  عادي  زندگي  جنگ  در  زیرا  است، 
افراد  بدست  سالح  زیاد  مقدار  میگیرد،  وخونریزي  تخریب  ویرانگري،  را 
نامطمئن مي افتد ، کینه ،عداوت ، خصومت ، انتقامجویي ونفرت زیادمیشود، 
محرومیت ، بنیاد گرایي وتفوق طلبي  فزوني مي گیرد ، وضع بي ثبات شده 
باوري  بي   ، بینظمي   ، ،جرایم  نموده  افزایش  وبیداد  وقانون شکني  تخلف   ،
مقاومت جامعه را در مقابل مظاهر منفي ضعیف ساخته وبه پذیرش تروریزم 
تنها  نه  جنگ  تداوم  که  رسانده  اثبات  به  افغانستان  تجربهء  میسازد.  آماده 
داردکه ضررآن  با خود  را  دیگر  مظاهرمنفي  ها وصدها  ده  بلکه   ، تروریزم 

دامنگیر جوامع بشري در سراسر دنیا خواهد شد.
 ، بیعدالتي  و  استبداد   ، تبعیض   ، فوق  مهم  عوامل  پهلوي  در  همچنان 
که  دارد  وجود  دیگر  عامل  ها  وده  فرهنگي  ماندگي  عقب  انحصارگري، 

زمینهء ظهوروانکشاف تروریزم را مساعد مي سازد.
اشکال وانواع تروریزم : از نقطهء نظر ساحهء تأثیرات ، حجم وعامل تروریزم 

به داخلي)ملي (، بین المللي ودولتي تقسیمبندي میگردد.
بوده  داخل یک کشور  در  فعالیت آن  داخلي که ساحهء  یا  محلي  تروریزم 

وفعالیت آن سر حدات کشورها را نمي کند، در صورت عدم جلوگیري ، 
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بزودي از ارتباطات خارجي بر خور دار گردیده وبه تروریزم بین المللي مي 
پیوندد.

تروریزم بین المللي داراي مکانیزم پیچیده وخطر ناک بوده که ساحهء فعالیت 
وي به مرز  کشوروقاره هاي دنیا محدود نمیگردد. صدورتروریزم یک عمل 
خطر ناک است که عواقب ناگوار رادر انکشاف واشاعهء این مرض مهلک 
در قبال دارد. بطور مثال موجودیت اسامه بن الدن در افغانستان یکي از نمونه 
هاي صدور تروریزم است . زماني سازمان سیا ، آ اس  آي پاکستان وحتي 
حکومت امریکا از اسامه بن الدن وفعالیت هاي تروریستي اش حمایت وبه 
ایجاد  واختناق  دهشت   ، افغانستان  در  داخلي  هاي  وگروهک  اسامه  کمک 
مي نمودند، وبه استفاده ازین وضع به منفعتجویي سیاسي ، نظامي واقتصادي 

مصروف بودند.
تروریزم است که توسط یک  نوعي  ناکترین  از جمله خطر  تروریزم دولتي 
دولت ،برضد  منافع گروه ، نهاد ها ،سازمان ها ، احزاب وکشور دیگر صورت 
به  ، حملهء عراق  نیروهاي مسلح روسیه  توسط  نابودي خلق چیچین  بگیرد. 
خورد  بر   ، فلسطین  به  اسرائیل   ،حمالت  پانامه  به  امریکا  حملهء   ، کویت 
حکومت پاکستان وکشور هاي عربي در افغانستان از نمونه هاي بارز تروریزم 

دولتي است.
که  است  الزم  تروریزم  وعوامل  علل   ، اشکال  پیرامون  بشتر  توضیح  غرض 
نمونه هاي تروریزم را درعصر حاضر بر جسته ساخته و به کمک آن درک 

مفهوم وماهیت تروریزم را عمیقتر وفهما تر بسازیم : 
تروریزم چیچین : اتحاد جماهیر شوروي سابق در قطار ۱6 جمهوري اتحادي 
و۲۰  جمهوري والیت خود مختار، جمهوریت خودمختار) چیچین وینگوشیت 
در  شوروي  فروپاشي  از  بعد  که  داشت  اش  فدرالي  دولت  تشکیل  در  را   )
سال ۱۹۹۱  م جمهوریت چیچین شامل فدراسیون روسیهء گردید . چیچین 
در جوار جمهوریتهاي ماوراي قفقاز یکي از عقب مانده ترین مناطقي است 
که مردم آن مسلمان هستند. در خاک چیچین معادن نفت با کیفیت ومقدار 

چشمگیري وجود دارد که این خاصیت توجهء کشور هاي غربي ومقامات 
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سقوط  از  بعد  نباشند.  دار  بر  دست  چیچین  از  تا   ، میکرد  جلب  را  روسي 
شوروي ادارهء کشور بدست مشتي مافیا ي بیگانه پرست انتقال نمود که در 
ادارهء کشور پهناور وکثیرالملیت وسر شار از منابع طبیعي از اصول مافیایي 
به  که  گردید  عث  با  عوامل  این   . نمودند  مي  استفاده  وتروریزم  وباندیتیزم 
دولت  با  آزادي کشورش  بخاطر  مردم چچین   ، بیگانه  تحریک کشورهاي 
روسیه در جدل وتقابل قرار بگیرد. جهار دودایف رهبر آزادیخواهان چیچین 
به  تروریستي روسیه  نتیجهء حملهء  در   ، بود  اردوي سرخ  که جنرال هوایي 
قتل رسید  و تروریزم چیچین حمالت غیر قابل با ور را انجام وتلفات  سنگین 
جاني ومالي را به روسیه وارد نمود که معروفترین جنگاوران آن عبارت از 
عملیات گروگان  ها  هر کدام صد  که  اند  رادویف  سلمان  و  بسایف  شامل 
شرایط  در  اند.  داده  انجام  روسیه  خاک  در  را  وانفجار  بمگذاري   ، گیري 
کنوني دستگاه هاي استخبارات کشور هاي بزرگ ازین بحران به نفع کشور 

هاي شان و نابودي روسیه قرار ذیل بهره برداري مي نمایند:
-  رهبران مزدور و وابسته به بیگانه در روسیه منجمله یلتسن  بخاطر دوام بقاي 
شان در مقابل اپوزیسیون نیرومند ونارضایتي مردم به حکومت شان ادامه داده 
ایجاد  را در کشور  ، مگر آنکه فضاي ترس و وحشت واختناق  توانند  نمي 
نمایند، این کار بار ها تکرار گردیده است که رؤساي دولت روسیه قبل از 
سلب اعتماد شان  از طرف پار لمان وضع چیچین را وخیم ساخته وبه استفاده 
از وضع نظامي سلب اعتماد را به تعویق انداخته یا پار لمان را منحل ساخته اند.
-  به استفاده از تروریزم چیچین نفاق وبد بیني میان جمهوري هاي فدراسیون 
روسیه ایجاد و هدف فروپاشي فدراسیون روسیه یکي از اهداف دور نمایي 
مقابل  در  و  حمایت  را  چیچین  مردم  مبارزات  که  است  غربي  کشورهاي 
حمالت نابود گر قواي روسي که مردمي را در حال نابودکردن است ، بي 

تفاوت مي باشند.
 ، داغستان  جمله  از  قفقاز  ماوراي  هاي  جمهوریت  به  چیچین  تروریزم    -
ینگوشیت و آسیاي میانه و دیگرجا ها در حال گسترش است که اکنون از سر 
حد روسیه خارج و در افغانستان و چین مصروف ویرانگري وتخریب است .
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مبدل  المللي  بین  تروریزم  به  چیچین  مردم  آزادیخواهانهء  مبارزهء  اینک 
بتوانم  بعدي  هاي  نوشته  در  امید   ، است  دلچسپ  خیلي  موضوع  میگردد، 
این مسئله را که از توجهء محقیقین بدور مانده است ، با نوشتن ونوشته هاي 

جداگانه توضیح نمایم. 
تخریب   (( جهاني:  امنیت  در  آن  وخیم  پیامد  و  ها  تمدن  جنگ 
مجسمهء بودا در بامیان عمل تحریک آمیز در جنگ ادیان بوده وبه تصادم 

میان تمدن ها مبدل خواهد شد.(( 
 ، وفلسطین  اسرائیل  میان  منطقوي  هاي  جنگ   ، افغانستان  جاري  جنگ 
ایران   ، فارس  ، جنگهاي کوتاه مدت خلیج  قفقار وروسیه  جمهوریت هاي 
وعراق ، جنگهاي یوگو سالویا وده ها نقاط داغ دیگر براي جنگ افروزان 
به  ، منافع کشورهاي بزرگ وتنظیم گران ) نظم نوین جهاني (  نبوده  کافي 
ادیان  جنگ  دارد.  ضرورت  دار  ودامنه  گسترده  ابعاد  با  وسیع  هاي  جنگ 
و  صلیبي  جنگهاي  آن  نمونه  ترین  بارز  که  جنگهاست  نوع  ناکترین  خطر 
در  که  وعربها  اسرائیل  میان  جنگ  میباشد.  وعربها  یهودیها  دوامدار  جنگ 
جبههء  به  دارد،  بر  در  را  واسالم  یهود  وسیع جنگ جنگ  تبلیغات  حقیقت 
بگیرد.  قرار  یا چند جهت در جنگ  بدو  باید  اسالم  دارد که  دوم ضرورت 
نابود سازي مجسمهء بامیان اقدام کاماًل سنجیده شده ازطرف اداره چي هاي 
باز  سیاست هاي بزرگ جهاني است که جبههء دومي جنگ را علیه اسالم 
که  است  گردیده  طرح  ومرموز  آنقدرمزورانه  پالن  این  تحقق  نماید.  مي 
جنگ ازجانب اسالم آغازگردیده ومتجاوزدرینجا گروهک هاي به اصطالح 
اسالمي میباشند. طالبان پاکستاني بنام افغان واسالم تجاوز آشکارا علیه بودیزم 
که  طوریست  جهان  عامهء  اذهان  دادن  شکل  است.ازآنجاییکه  نموده  آغاز 
مي تواند تجاوز گروهک هاي مزدور رابنام اسالم تبلیغ نمایند، چون طالب 
حین صدور فرمان امحاي فزیکي مجسمه هاي بامیان موجودیت این مجسمه 
ها را توهین به اسالم اعالن نموده اند. بنأ موجودیت اماکن مقدسهء اسالمي 
نیز به کشور هاي طرفدار بودیزم توهین آمیز تلقي شده مي تواند. این فاجعهء 

بزرگ عواقب وخیم را به امنیت جهاني ، بخصوص کشور هاي اسالمي در 
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آسیا وافریقا خواهد داشت که قابل تدقیق وغور بیشتر وگسترده تر میباشد.
درمورد تمدن ها : مؤرخین ، دانشمندان وجامعه شناسان هر کدام تمدن بشري 
را از دیدگاه هاي و زوایاي مسلکي شان مشاهده و مطالعه نموده اند. مؤرخین 
مانند  زماني آن  وفاکتور هاي  ریخ   تا  ادوار  در  را  تمدن  تا  اند  نموده  سعي 
قبل المیال د بعد از میالد ،قرون وسطي وغیره بدست بررسي بگیرند، فالسفه 
و  وادیان مطالعه کرده  آنرا در چوکات مذاهب  تیالوژي  به  مربوط  وعلماي 
اجتماعي  ومناسبات  تنظیم  بخش  در  را  ومغلق  وسیع  پدیده  این  حقوقدانان 
موردغوروتعمق قرارداده اند. مثاًل گاهي از تمدن اسالم ، عیسویت، بودیزم 
،اروپایي  غربي   ، تمدن شرقي  از  زماني   ، آید  مي  میان  به  یهودیزم سخن  و 
مفهوم  در  را  چند  هاي  برداشت  فوق  نکات  میگردد.  آوري  یاد  وآسیایي 
ودرک تمدن از دیدگاه هاي تاریخي ، مذهبي ، جغرافیایي آن میباشد. واضح 
است که شرایط تاریخي ، جغرافیایي ، مذهبي ، سیاسي و نظامي هر کدام در 
شکل گیري وظهور وانکشاف و زوال تمدن ها نقش دارد. تمدن عبارت از 
موفقیت ومقام پیشرفتهء جامعه وجوامع بشري در پروسهء اتحاد وهمبستگي 
تاریخي وکلتوري میباشد که منجر به ایجاد دستاوردهاي فرهنگي وتا ریخي 
گردد. اگرغرض آساني کار تمدن ها بقسم شرطي رادسته بندي کنیم ،میتوان 
ـ 8۰۰ ق م  ظهورنموده وعمده ترین مراحل  به تمدن غربي که ۱۴۰۰  آنرا 
وشگوفاني آن در یونان باستان ، روم قدیم ، وتمدن عیسویت متجلي گردیده 
است. تمدن چین در حدود ۲۲۰۰ سال قبل از میالد بوجود آمد وبا آموزش 
که  هندي  تمدن   . رسید  اش  تمدني  اوج  مراحل  به  وداوسیزم  کنفوسیانیزم 
۱5۰۰ سال قبل از میالد عرض وجود نمود، عمده ترین استخوان بندي مردم 

بنام )کاست( تشکیل میدهد.
تمدن جاپان که 6۰۰ سال ق م و تمدن اسالمي در قرن هشتم میال دي شکل 
گرفت . چیزیکه در شناخت تمدن ها مهم است ، آنست که این یا آن تمدن 
چطور ظهور کرده چه بر خوردي را در مناسبات و زندگي اجتماعي ، حقوق 

وآزادي هاي مردم داشته اند ، وچه میراثي را از خود بجا گذاشته اند
درین راستا در مورد تمدن اسال مي نکاتي چند را قابل یادآوري میدانم . 
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دارد.  ریخي  تا  خاص  شرایط  تمدن  هر  ظهور   : مي  اسال  تمدن 
همانطوریکه تمدن غربي یا اروپایي در اوضاع واحوال پیشرفته تر وفرماسیون 
آن حقوق  مسئلهء  ترین  عمده   ، است  گرفته  عالیتر شکل  اجتماعیـاقتصادي 
،دولت ، نظم و آزادي است. تمدن هندي که در دوران ظهورارستوکراسي 
ظهور نموده است ، اخالق و اصول ارستوکراتیزم راکه عبارت از کاستبندي 

وطبقه بندي مردم است ، در مرکز توجهء آن قرار گرفته است. 
تمدن اسالمي که در جامعهء ما قبل قبیلوي ودر دورهء جاهلیت عرب عرض 
، مذهبي  به اصول اخالقي  نمود خصوصیات تمدني آن درانست که  وجود 
وعقیدتي اتکأ بیشتر دارد. اسالم یگانه دیني است که نه تنها کردار واعمال 
وحتي خیال ، تفکر وروان انسان را تنظیم ومعیار هاي اخالقي وجزایي را در 
عرصه هاي فوق معین ساخته است. زمانیکه دین اسالم به مثابهء دین جهاني به 
اروپا ، آسیا وافریقا گسترش نمود ، میراث کبیر تمدني بجا گذاشته است که 

نمونه هاي آنرا در ساحات مختلف زندگي میتوان مشاهده کرد.
معماري  هاي  بزرگترین شهکاري   : معماري  در  اسالم  تمدن  انعکاس 
مربوط به تمدن اسالم است که نمونه هاي بارز آن رادر بغداد، یثرب، بیت 
المقدس ، سمرقند وبخارا ، ایران ، افغانستان ، ترکیه ، اسپانیا و ده ها کشور 
دیگر دیده مي توانیم . در کشور عزیزما افغانستان ، روضهء مبارک حضرت 
علي کرم اهلل وجه در مزار شریف  و مسجد جامع هرات ازشهکاري هاي بي 
نظیر معماري اسال مي اند که نمایانگر شگوفایي این تمدن را به اثبات میرساند. 
در  مظاهرآن  عالیترین  که  تصوف   : مي  اسال  تمدن  در  وتصوف  شعر 
 ، اخالقي   ، ادبي  مسایل  عمیقترین   ، است  رسیده  شگوفاني  به  فارسي  زبان 
زیبایي شناسي وفلسفي به بلند ترین وجه آن منعکس گردیده اند. غزالي ، ابن 
العربي ، موالناي بلخ ، حافظ شیرازي ، سعدي وفردوسي وده ها شاعر، ادیب 
وفیلسوف دیگر شعر وتصوف را به عالیترین مدارج رشد و رنانس رسانیده 

اند.
فن صنعت وعلوم : صنعت بافت ازجمله قالین بافي درافغانستان و ایران ، 

رنگ آمیزي ، چرمگري ، حکاکي و ده ها پیشهء دیگر صنعت اسال مي در
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اکثرأ در نوشتن آیات قرآن کریم  ندارد. کالگرافي اسالمي که  نظیر  جهان 
اند،  اسال مي آفریده شده  نقاشان  فارسي توسط خطا طان و  واشعار شعراي 

نمونه هاي آن  در جهان نظیر ندارد.
آثارمیناتور وموزایک اسال مي که در اعمار اماکن مقدسهء اسال مي بکار رفته 
اند، قیمتي ترین وناب ترین نمونه هاي موزیم هاي دنیا را میسازند . علوم نجوم 
، ستاره شناسي وعلوم فضایي ، الجبر وهندسه وطبابت از تمدن اسال م عرضه 
ومورد استفاده قرار گرفته است. ابن سیناي بلخي و ابو ریحان البیروني  تحت 
تأ ثیر این تمدن رشد نموده اند. قابل تذکراست که اسال م جنگي وتمدني هر 
روز به دوپدیدهء متضاد مبدل میگردد. اسال م قدرت ، اسال م سیاسي ، اسال م 
ناسیونا لیست عربي ، پاکستاني وایراني واسال م جنگ وسیاسي است . برخورد 
به عقیدهء شخصي من جز تروریزم وجنایت  افغانستان  اسال مي پاکستان در 
نمي تواند چیزي دیگري باشد. تخریب مجسمهء بودا در بامیان نتیجه فعالیت 
اسال م تروریستي پاکستان ، اسال م مرگ، اسال م تجاوز واسال م ناسیونالیست 

واسال م فاشیستي است .
 انگیزه هاي تخریب مجسمهء بودا در بامیان : اقدامات جنایتکارانه 
المللي دارد.  افغانستان علل وانگیزه هاي منطقوي و بین  اعمال پاکستاني در 
انگیزه هاي محلي ومنطقوي آن همانا  نابودي کلیه هستي مادي ومعنوي ملت 
افغان وآرزوي پاکستان مبني بر الحاق افغانستان بر خاک پاکستان است که 
هدف مندانه وپالن شده تحقق مي یابد. پاکستان مؤفق گردید که درنتیجهء 
قتل عام افغان ها ، بي جاساختن مردم از وطن آبایي واجدادي شان ؛ حریق 
وامحاي فیزیکي آثار تا ریخي وفرهنکي ؛ منع فعالیت هاي هنري واجتماعي ؛ 
پا مال نمودن سنن وعنعنات تاریخي ومذهبي مانند جشن نوروز ، امحاي منابع 
عایداتي وده ها اقدامات دیگر از ریشهء درختان پسته گرفته تا قطع تاکستان 

ها افغانستان را به ویرانه مبدل ساخته وافغان هارا سرافگنده وخوار بسازند.
ـ  پاکستاني ها فروش دختران افغان را به سعودي هاي وهابي به یک تجارت 
عادي مبدل ساخته وسرنوشت صد ها دختر نوباوه ونامراد افغان را به استفاده 
از فقر، بیچاره گي ، بي وطني وبکاربرد سال ح واستعمال زور به باد فنا دادند.
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ـ  پاکستاني ها وعربها در مزار وکوهدامن وبامیان در پهلوي قتل عام اهالي به 
نشانه هاي اتنیکي به ناموسوعزت مردم افغانستان تجاوز آشکار نمودند.

ـ  باند هاي پاکستاني از فروش گرده ، جگر وقلب وغیره اعضاي بدن اطفال 
آوردند.  مي  بدست  عاید   ، زنده  حالت  در  آنها  شکم  دریدن  با  را  افغاني 
از  میخواهند  بامیان  بوداي  مجسمهء  فزیکي  امحاي  و  تخریب  با  واکنون 
از طرف دیگر  و  نابود سازند  افغانستان  از  را  تاریخي  آثار  یکطرف آخرین 
بزرگترین منبع توریستي افغانستان را که در شرا یط صلح عواید زیاد ملي رابه 
کشور وارد مي نماید ، از بین ببرند و از جانبي هم مردم افغانستان را در اذهان 
عامهء جهان وحشي  و بي فرهنگ معرفي نمایند تا به جهانیان به اثبات برسانند 
که افغانها  فرهنگ حفظ آثار تاریخي شان را ندارند، آنها نمیتوانند بادیگر 
مردم ومذاهب در صلح زندگي نمایند، بنأ افغانستان باید منحل وبه پاکستان 
افغان  به ملت  اهانتي است که طالبان پاکستاني  این بزرگترین  ملحق گردد.. 

روا میدارند.
بر تخریب مجسمه هاي  مبني  فرمان مال عمر  انگیزه هاي صدور  از  ـ  یکي 
بودا در بامیان وعملي ساختن آن اینست که آنها مي خواهند به بهانهء تخریب 
مجسمه ها ونمونه هاي قیمتي موزیم کابل را مساعد ساخته آنها رابه فروش 

برسانند ویا به پاکستان انتقال بدهند. 
درین جنگ کي برنده است ؟ درآخرین تحلیل در هر جنگي مربوط به مسئلهء 
افغانستان واوضاع اطراف آن نه پاکستان ، نه ایران ، نه عربها وهیچکسي برنده 

نیست.
سهم  کشوري  وتجاوز  درغارت  وتنها  نبوده  برنده  سیاست  در  کشورها  این 

گرفته اند.
گان  گردانند  نفع  به  ادیان  جنگ  بویژه  جنگ  ازین  برداري  بهره  آخرین 
سیاست هاي بزرگ ودول ابر قدرت میباشد. گرچه دول جنگ افروز  پالن 
هاي وسیع وطویل المدت و کثیرالجوانب را در نظر مي گیرند ، لیکن تعدادي 

این اهداف را قرار ذیل مي توان بر گزید :
ـ تنها در عصر حاضر زمینه هاي نظم وانسجام وهمچنان مخالفت هاي شدید 
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بوجودآمده وشدیدأ سرکوب  م  اسال  لواي  منافع جهانخواران تحت  بر ضد 
گردیده اند، که بارزترین نمونه هاي آنرا میتوان بروز مضر در سیاست جهاني 
متحد  ملل  جنگ   ، معمرالقذافي  رهبري  به  لبیا  عبدالناصر،  جمال  زمان  در 
وعراق ، روحیهء ضدغربي وضد امریکایي در ایران وده ها مسایل دیگر زنگ 
خطر راعلیه منافع جنگ افروزان روشن میسازد. گردانندگان نظم نوین جهاني 
وقتي مي توانند که بروز همچومخالفت را محو سازند که اسال م را با ادیان در 

جنگ ومخالفت باندازد.
ـ وضع جنگي ) قهرماني ( چون اسامه بن ال دن راپرورش میدهد که گردانند 
گان پول وسرمایه بتوانند مردم کشور هاي شان را در تهدید وخطر نگهداشته 
وبودجه هاي سر سام آور جنگي ونظامي وتولید سال ح را به تصویب برسانند. 
وبکار برد تبلیغات وسیع رِژیم هاسیستم هاي سیاسي شان رامدافع مردم معرفي 
نمایند،تا در شکلگیري وتشکل قدرت از راي مر دم به نفع این یا آن حزب 

استفاده نمایند.
ـ  امحاي مجسمه هاي بودا در بامیان ، قضیهء مجازات واخراج وتسلیمدهي 
تا شکستاندن  موضوع  اکشاف  وشاید  انداخته  تعویق  به  را  دن   ال  بن  اسامه 
گردد.  دنبال  را  وشوروي  امریکا  ابتکار  به  متحد  ملل  اقتصادي  محاصرهء 
محاصرهء اقتصادي رژیم طالبان وتخریب مجسمه هاي بو دا نمي تواند بدون 
میبودند  صادق  افغانستان  مسئلهء  حل  در  وشوروي  امریکا  اگر  باشد.  رابطه 
عاملین   ، است  قضیه  ظاهري  فاکتور  تنها  که  طالبان  محاصرهء  غرض   ،

وگردانندگان اصلي مسئله را که پاکستان است ، تحت فشار قرار میدادند.
-  به استفاده از اسال م جنگي نیرو هاي جنگي کشور هاي اسال مي را سرکوب 
ونابود ساخته گروهک هاي خود فروخته و وحشي را تقویه ومردمان وملل 
شرق را از تشکیل دولت ، حاکمیت ملي وحتي از حقوق طبیعي شان محروم 

میسازند. 
عواقب ناگوارجنگ ادیان در امنیت جهاني : تخریب مجسمهء بودا در بامیان 
که شدید ترین نمونهء جنگ ادیان است ، عواقب ناگوار کشوري ، منطقوي 
و بین المللي را به دنبال خواهد داشت ، امنیت جهاني رابا لخصوص در کشور 
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نا  موجب  کار  این  اینکه  نخست  میسازد.  مواجه  به خطرجدي  آسیایي  هاي 
رضایتي مذاهب دیگر گردیده ، شرایط زیست وزندگي اقلیت هاي اسال مي 
نا ممکن خواهد ساخت که  را در کشور هاي طرفدار بودیزم دشوار وحتي 
زمینه هاي برخوردهاي فرقه یي را مساعد کرده واین کار جنگ وبي ثباتي را 
در کشور هاي آسیایي وافریقا دامن زده ، عواقب ناگوار قتل عام وژینوساید ، 
تخلف از حقوق بشر، تروریزم ، بنیاد گرایي مذهبي ، فقر وگرسنگي مهاجرت 
بزرگ  نفع کشور هاي  به  را هر کدام در جایش  پروبلم هاي دیگر  ها  وده 
است، به بار خواهد آورد. عواقب دورمدت جنگ ادیان تقسیم جهان است. 
اگر درسابق جهان مارا به شرق وغرب وشمال وجنوب وسیستم هاي اجتماعي 
اکنون  بودند،  شده  بندي  تقسیم  وخصوصي  اجتماعي  مالکیت  اقتصادي    -
جهان به عال یم دیگري نیز روبه انقسام است که اسامه بن ال دن مي خواهد 
خصومت  در  را  دیگر  ادیان  وکلیه  تقسیم  م  اسال  وغیر  م  اسال  به  را  جهان 
ودشمني با اسال م قرار بدهند. جنگ ادیان وادامهء آن پدیدهء ناگوار، بازي 
خطر ناک ، وبر خورد بي مسئولیت ، در مسایل جهاني بوده مشکالت جدید 
، پروبلم هاي موجود جهاني را تشدید  افزاید  را در پروبلم هاي جهاني مي 
وتقویت مي نماید و جهان مارا بسوي بي ثباتي، جنگ ، بنیاد گرایي ، بد بیني 

و خصومت سوق میدهد.
داري  خود  ناک  خطر  ها  وبازي  مسئولیت  بي  هاي  خورد  بر  ازین  گاه  هر 
نگردد ، زمینه هاي بروز ده ها اسامهء دیگر را مساعد ساخته و جهان بي ثبات 
وپیچیدهء امروزي را پیچیده تر و وضع را وخیمتر ساخته و تروریسم وبنیاد 

گرایي مذهبي سراسر جهان را فرا خواهد گرفت. )پایان(
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)4(
شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان

این مقاله در  سال ۲۰۰۹  شامل سه بخش در نشریه اندیشه نو نشر شده است  :
شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان، ص 5-6، ش ۷۴، اندیشه نو، نومبر 

۲۰۰۹، تورنتو، کانادا.
نو،  اندیشه  افغانستان، ص 6و۲۱، ش ۷5،  اداره دولت جهانی در  شیوه های 

دسمبر ۲۰۰۹، تورنتو، کانادا.
 ،۲۰۱۰ جنوری  نو،  اندیشه   ۷6 ش   ۲ ص  افغانستان،  در  فساد  کردن  درونی 

تورنتو، کانادا.
شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان، ص ۱۰، ش ۷۷، اندیشه نو، دسمبر 

۲۰۱۰، تورنتو، کانادا.

که  است  فریبی  ساختن  نشویم/ جهانی  تا جهانی  سازند،  می  »جهانی«  را  ما 
بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا 
مردم را می کشند و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشور حاکم می 

سازند.

می  ساختن  جهانی  سرسخت  مخالف  ولی  نیستم،  شدن  جهانی  مخالف  من 
باشم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم، ما را جهانی می سازند.

آینده هم  بوده و در حال و  ناکام  جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته 
ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.
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هم  با  را  جهان  مردمان  که  است  قانونمند  و  تدریجی  پروسه  شدن  جهانی 
نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را 
بار آورده است که جان ملیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت 

را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.
نام  زیر  آفریند،  می  جنگ  صلح  بجای  که  است  فریبی  ساختن  جهانی 
دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند و بنام جهانی ساختن 

قانون قبیله را بر هر کشور حاکم می سازند.
قابل توجه بارک اوباما برنده جایزه صلح نوبل و کسیکه وعده تغییرات داده 

بود
افغانستان به آزمونگاه دایمی »دولت جهانی« که با عجله و بکاربرد شیوه های 
اجباری و استفاده از امکانات نظامی تحقق میابد، تبدیل شده است. »جامعه 
دولت  مفهوم  به  ظاهرا  که  است  یی  شده  تقلب  و  مرموز  اصطالح  جهانی« 
های کشور های ذیدخل در این مساله به نمایندگی از مردمان شان میباشند. 
ولی این اصطالح در بطن دقیقا تقلب شده است که در عقب آن گروه های 
الیگارشی مالی و مافیای جهانی قرار دارند که توانسته اند به تدریج قدرت را 
در کشور های شان غصب و به قدرت فراملتی تبدیل شوند. کسانیکه در عقب 

»جامعه جهانی« قرار دارند در صدد »دولت جهانی« هستند.
در باره پیدایش، رشد و زوال، تشکیل، ساختار این دولت مرموز ولی معلوم 
در مقاالت بعدی تماس خواهیم گرفت. در مقال حاضر تنها شیوه های اداره 
و اسالیب کار آنرا که مظاهر انکارناپذیر آن در زادگاه ام افغانستان دیده می 
شود، بدست بررسی می گیرم. شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان 

زیاد است که عمده ترین آنها را قرار ذیل معرفی می نمایم:

شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان
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شیوه اول: تقلب

تقلب، تزویر، فریب ، نیرنگ و حیله گری یکی از اصول »دولت جهانی« است 
که همه ساحات زندگی را در بر می گیرد. بخاطر اثبات این ادعا ، می خواهم 
اجرای این اصل »دولت جهانی« را در ساحات مختلف مسایل افغانستان، در 
عملکرد کشور های خارجی در این سرزمین با مثال های عینی و انکار ناپذیر 

روشن نمایم.
»دولت  عملکرد  در  ها  تقلب  خطرناکترین  از  یکی  نمایندگی:  1.تقلب 
جهانی« تقلب نمایندگی مردم است که در امور سیاسی، اداره اقتصاد کشور و 

مهمترین ساحات زندگی تقلب می شود.
مثال اول: تقلب نمایندگی مردم به دو نوع انفرادی و گروهی انجام می شود که 
مثال انفرادی آن گماشتن  افراد قبال تربیه شده یا اجیرشده از هر قوم یا گروه 
های سیاسی و مذهبی می باشد که به صفت نماینده برای شان هویت داده می 
شود. جالب اینکه تقلب نماینده نه تنها نمایندگی مردم در اداره مملکت، بلکه 
نمایندگی در میان مردم هم تقلب می شود. مانند گلبدین نماینده مردم پشتون، 

آصف محسنی نماینده مردم تشیع وغیره وغیره.
تقلب در نمایندگی آنقدر عمیق می گردد که نه تنها بازیگران دستگاه دولتی، 
میگردد. من در سال ۲۰۰5 در  تقلب  نیز  اپوزیسیون دولت  بلکه گروه های 
شناسایی کرده  افغانستان  پارلمانی  انتخابات  در  را  تقلب  ام  تحلیلی  مقاله ی 
نوشته بودم : »تقلب ، جعل و مشکلتراشی : نقایص در انتخابات پارلمانی عمیقا 
اقدام  و  انتخاباتی  پالن  ناپذیر  انفکاک  جز  مثابه  به  که  بوده  مساله  بطن  در 

تکتیکی گرداننده های سیاست های بزرگ در افغانستان است.«۱
همچنان در همین مقاله جعلی ساختن اپوزیسیون را نیز بررسی کرده بودم که 

در بخش هشتم این نوشته به آن مراجعه خواهیم کرد.
یا آنرا اشتباه  با کسانی که تقلب را یک مساله خالص داخلی میدانند و  من 
»جامعه جهانی« می خوانند، مخالف هستم و با اطمنان کامل تفلب را به حیث 

شیوه کار »جامعه جهانی« و ابزاری برای اجرای »جهانی ساختن« می دانم.

شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان
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من اصطالح »جهانی ساختن« را عمدا به جای »جهانی شدن« بکار می برم. زیرا 
آنها مردم را نمی گذارند که جهانی شوند، آنها مردم را »جهانی« می سازند، 

تا آنها را با جهانی شدن در مخالفت قرار بدهند.
2. تقلب در تعداد نفوس: این تقلب بزرگ به کمک حمایتگران خارجی 
توسط حکومت های خاندانی، قبیله یی ، تنظیمی و حزبی صورت گرفته و 
هرگاه تالش های مبنی بر اجرای پالن های نفوس شماری بوجود آمده، این 

پالن ها قبل از اجرا و یا بعد از اجرا مورد سبوتاژ قرار گرفته است.
های  رژیم  های  دوره  در   ، بار  سه  حال  تا  افغانستان  شماری  نفوس  باره  در 
اقداماتی  افغانستنان،  در  بن  اداره  استقرار  و  کی  تره  نورمحمد  داود،  محمد 
صورت گرفته که هر کدام به نوبه خود یا قبل از آغاز و یا بعد از اجرای آن بی 
نتیجه مانده است. در زمان حکومت محمد داود اجرای نفوس شماری بخاطر 
تحقق پالن پنجساله طرح شد و عملی نگردید. در زمان حکومت نورمحمد 
تره کی نفوس شماری تحت شعار »بشماریم تا بدانیم« اجرا شد و یگانه نفوس 
شماری افغانستان بود که تقریبا عملی گردید، ولی نتایج آن توسط حفیظ اهلل 

امین و عناصر متعصب و وابسته به خارج طوری که الزم بود، اعالن نشد.
تاسیس حکومت بن در سال ۲۰۰۱ نفوس شماری را یکی از وظایف مهم اداره 
موقت دانسته بود که باید به همکاری ملل متحد انجام می شد. از آنجاییکه 
اداره بن خود تقلبی بیش نبود، با اعالن پالن های انکشافی مردم را فریب داده 
و حکومت اجباری و فرستاده بن را باالی مردم تحمیل نمودند. بعد از استقرار 
حکومت تقلبی بن در کابل، هرگز کسی در باره نفوس شماری اقدام نکرد. 
بعد از گذشت هشت سال بازهم همه امور افغانستان به نحوی از طرف گروه 

های ساخته شده در »بن« اداره می گردد.
بخش  در  که  قانون  تقلب  زمینه  در  را  های  مثال  قوانین:   در  تقلب   .3
های طرح، تصویب و اجرای قوانین در افغانستان صورت گرفته، مشت نمونه 

خروار ارائه می کنم:
مثال اول: قانون اساسی که مهمترین وثیقه یک کشور است، در افغانسنتان با 

تقلب بوجود آمد. اسنادی را  که بعدا از انفاذ قانون اساسی توسط افراد 
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اعضای »لویه جرگه« قانون اساسی از جمله از طرف حفیظ اهلل منصور ارایه و 
نشر گردید، معلوم شد که تقلبات زیاد در موارد سرود ملی، زبان های رسمی 

افغانستان صورت گرفته است.
در جای دیگر مقاله ی که در باال ذکر شد، آمده است: » دراجالس اول جنوری 
به صالحیت  را  اجندا  اول  ماده  لویه جرگه مجددی  نزدهم روز  به  مصادف 
خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسالمی را کافر 
نکردند  ترک  را  اجالس  معترض  های  نماینده  آنکه  از  بعد  خواند  ملحد  و 
رأی گیری  در  آنها  نماینده ۲86  از 5۰۰  بود که  رأی گیری چنین  نتیجه  و 
یی  ماده  برهم خورد و هیچ  ترتیب اجالس  به همین  بودند.  نکرده  اشتراک 
به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به 
مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده 
ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به 
وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی »نماینده یهودی االصل« 
سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره 
براهمی )در افغانستان مشهور به »ابراهیمی«( و خلیلزاد به نماینده های معترض 

اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:
مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان؛ به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی 
در مناطق ازبک نشین؛ ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی؛ سرود 
ملی به زبان های پشتو و فارسی ؛ نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی؛ 
ریاست  انتخابات  بودن  همزمان  اساسی؛  قانون  بر  نظارت  عالی  دیوان  ایجاد 
دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض 
بود. در این موافقتنامه پسوند »اسالمی« دیده نمی شد . در حالیکه در جلسات 
قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند 
د»اسالمی« در نظام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون 
اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی 
یا میانجی گران خارجی است که باالی نماینده ها و مردم با فشار های مکرر 

و متداوم تحمیل شده است.«۲
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پس تقلب از همان اساس دولت سازی که تصویب قانون اساسی رکن مهم 
آنست در بطن و ماهیت دولت افغنستان جاسازی شده است.

است  افغانستان  دولت  عمدی  اقدامات  از  قانون  تفسیر  در  تقلب  دوم:  مثال 
که زیر نظر مستقیم »جامعه جهانی« عمل می کند. زمانیکه ایام دوره ریاست 
جمهوری کرزی به پایان رسیده بود،  کرزی و »جامعه جهانی« می خواست 
که کرزی باید در جریان انتخابات قدرت دولتی را چون ابزاری در انتخابات 
بدست داشته باشد. تغییر مواد قانون اساسی از طریق تدویر«لویه جرگه« یگانه 
راه قانونی آن بود. دولت افغانستان صالحیت قانون اساسی را به محکمه عالی 
افغانستان واگزار شد و محکمه عالی که یکی از نهاد های انحصاری است،)به 
فقره ۷ این مقاله مراجعه شود(، آنرا به نفع کرزی حکم داد. همچنان معطل 
کردن وقت انتخابات برای مدت سه ماه هم با تفصیر تقلبی قانون به نفع کرزی 

انجام شد.
نه  قانون را دارد،  در حالیکه همه میدانند که محکمه عالی صالحیت تفسیر 
پر کردن خالی قانونی را. خالی قانون توسط نهاد با صالحیت قانونگذار که 

متشکل از نماینده های منتخب مردم است پر می گردد.
مسایل  ندارند  حق  است،  انتصابی  قاضی  نه  از  متشکل  که  عالی  محکمه 

سرنوشت ساز جامعه را که صالحیت مردم است حل کند.
سمبول  ترین  عالی  ملی:  سرود  و  دولتی  نشان  و  دربیرق  تقلب   .4
افتخارات ملی که عبارت از بیرق ، نشان  دولتی و سرود ملی اند در افغانستان 
بر اساس تقلب بوجود آمده اند. در طرح و تصویب و پذیرش این سه موضوع 
مهم، هیچ نوع خواست مردم افغانستان در نظر گرفته نشد و کوشش شد که 
تا  باشد،  ملی  نفاق  باشد که موجب  ملی طوری  مهمترین چیز های وحدت 

افغانها هیچگاه به آنها افتخار نداشته باشند.
مثال اول: در طرح نشان ملی خواست طالب و مجاهد و اقشار افراطی بیشتر در 
نظر گرفته شد و با  استفاده سؤ از دین و مذهب کوشش شد که مخلوطی از 
نشان های امارت طالبان و شورای جهادی و نشان رژیم مطلقه شاهی را باالی 

مردم افغانستان تحمیل نمایند.
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مثال دوم: دولت افغانستان با لزوم دید مشاوران خارجی سرود ملی را با بی 
به زبان پشتو باشد  باید حتمی  شرمی و خیره سری طوری  طرح کردند که 
و دوم خواست افراطیون دینی در آن منعکس گردد. گرچه در طرح و قبول 
و  شد  روبرو  ملی  نظیر  بی  مقاومت  با  خارجی  طراحان  و  دولت  ملی  سرود 
هزاران اعتراض، مقاله، قطعنامه و اقدامات دیگر از داخل و خارج کشور به 
برایش گفته  افغانستان چیزی که  نشر و پخش شد، ولی دولت  مناسبت  این 

شده بود، انجام داد و به خواست مردم ارزش قایل نشد.
تقلب در انتخابات بزرگترین آزمایش »دولت جهانی« است که شیوۀ کار 
دولت جهانی و اداره ملت های  فقیر را در آن مشق و تمرین می کنند که در 
آینده با استفاده از تقلب اداره کشور های دیگر را بدست گیرند و تقلب را به 
مثابه اصل مهم »دولت جهانی« بپذیرند. در تقلب انتخابات دور دوم ریاست 
جمهوری افغانستان از نیرنگ ها و حیله گری های سیاسی و استخباراتی به 
طور گسترده کار گرفته شد که بررسی مفصل آن کار مهم و با ارزش است. 
در این جا فقط بیان مختصر در باره این تقلب بزرگ مکث می کنیم. به نتیجه 
شده،  نهادینه  شده  پالن  اقدام  یک  افغانستان  انتخابات  در  تقلب  من  گیری 
بصورت  اول  را  خود  قدرت  استقرار  خواهند  می  جهانی«  »جامعه  که  است 
کشوری و منطقوی و بعدا در سطح جهانی عملی کند.مناقشات میان کرزی و 
عبداهلل کاندیدان ریاست جمهوری در سطح ملی و مناقشات میان کای آیده 
بر شریک  مبنی  معاون وی  گالبریت  پیتر  و  افغانستان  در  متحد  ملل  نماینده 
بودن نماینده ملل متحد در تقلب انتخابات به نفع کرزی، دیگر هیچ تردیدی 
را در مورد اجرای این تقلب از طرف ملل متحد که به ارگان بی چون و چرای 

»جامعه جهان«ی تبدیل شده، باقی نمانده است.
مثال افشای جانبداری کای آیده از طرف معاون وی که می خواست تقلبات 
به عهدی رسید که کای آیده  بپوشاند، همه آگاهند که رسوایی  را  کرزی 
نماینده ملل متحد بعدا به آن اعتراف کرد. نماینده تقلبکار ملل متحد هنوز 
نوع  هیچ  و  داده  انجام  را  شده  داده  دستور  او  زیرا  میدهد،  ادامه  کارش  به 
مسوولیت قانونی و اخالقی ندارد. اگر این رسوایی در کشور های غربی انجام
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می شد، کای آیده باید از وظیفه اش برکنار می شد و قبل از برکناری خودش
به کارش  تقلبی  او در کشور محل آزمایش دولت  استعفی میداد، ولی  باید 

ادامه میدهد، وظیفه اش مدیریت تقلب است. 
قضایا پیرامون دور دوم انتخابات، انصراف داکتر عبداهلل از اشتراک در دور 
مون  بانکی  از طرف  انتخابات  بدون  به حامد کرزی  قدرت  تسلیمی  و  دوم 
سرمنشی سازمان ملل متحد و حاال تهدید های تصنعی اوباما رییس جمهور 
امریکا و گوردن براون صدراعظم انگلیس به حامد کرزی مبنی بر مبارزه با 
فساد، همه و همه ادامه سناریوی این تقلب بزرگ است که از جانب »جامعه 
جهانی« در افغانستان انجام شد. زیرا »جامعه جهانی« به یک حکومت ضعیف، 
نامشروع و تقلبی که پایه های مردمی نداشته باشد، نیاز دارد، تا به آزمایشان 
جهانی ساختن شان در افغانستان ادامه بدهند و با ریشه کن کردن همه شالوده 
در  و  مستقر  افغانستان  در  را  جهانی«  »جامعه  حاکمیت  ملی،  حاکمیت  های 
اجرای پالن های بعدی شان از طریق ایجاد بنیادگرایی در منطقه و جهان کار 

کنند.
پس بکاربرد اصطالح »تقلبات انتخاباتی« در افغانستان درست نبوده، بهتر است 
بجای آن اصطالح«انتخابات تقلبی« بکار برده شود. فراموش نباید کرد که این 
تقلبات از طرف »جامعه جهانی« و گماشتگان  داخلی و خارجی آنها است نه 

از طرف مردم افغانستان.
شیوه دوم: تعمیم فساد

فساد از عمده ترین شیوه های کاری »دولت جهانی« در افغانستان است که به 
کمک آن از استقرار دولت ملی جلوگیری می شود ، اقتصاد ملی را نابود می 
کند، جامعه و دولت را در تناقض نگهمیدارد و زمینه های رشد قشر مفسد را 
که اداره کشور را بدست داشته باشد آماده می سازد، تا جامعه را بیشتر طبقاتی 
نموده و اداره آنرا برای دولت جهانی آسانتر نماید. من سه سال قبل مقاله یی 
را بنام »جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصالحات اداره ممکن 
است، نه »جهاد« » نوشته و ادعای آقای جبار ثابت مدعی العموم افغانستان را 
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که اعالن »جهاد« را راه حل مبارزه با فساد میدانست، رد و ماهیت فساد را یکی 
از خاصیت های اداره پنداشته و راه حل آنرا اصالحات اداره پیشنهاد کرده 
بودم.اینک بی جا نیست که بریده یی از این مقاله را بازنویس نمایم: » در اخیر 
به مثابه ی یادآوری حتمی، می خواهم خاطر نشان نمایم که مبارزه با فساد و 
جرایم در افغانستان به اصالحات سیاسی و اداری ضرورت دارد. اداره فاسد 
با تبلیغ ، فریاد و انتقاد اصالح نمی شود و فساد هم نابود نخواهد شد اگر اول 
اداره اصالح نشود. اگر بگوییم که در افغانستان تا حال اداره به مفهوم کامل 
آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. اداره سالم وقتی بوجود می آید که گروه 
های مختلف دیگراندیش در آن شامل باشد و در یک رقابت سالم با یکدیگر 
شان کار کنند. اداراه انحصار شده راۀ اصالح ندارد و در فساد غرق گردیده 

و تا نابودی در آن غرق خواهد بود.« 3
فساد جز  ثابت شد که  میگذرد،  از سه سال  بیش  مقاله  این  نشر  از  حاال که 
اکنون  قالب زده شده است.  با آن  بوده و یکجا  افغانستان  اداره در  الینفک 
بی مورد نیست که آنرا به مثابه شیوه کار ایجادگران اداره مفسد یعنی »جامعه 
جهانی« بدانم. من باور کامل دارم که فاسد سازی اداره در افغانستان عمدی، 
پالن شده انجام شده و آز آن مانند یک وسیله تهدید و ابزار تحقق پالن های 
خارجی استفاده می شود. دولت جهانی اداره کشور را را بدنام و بی اعتبار می 
سازد، تا اداره دولت جهانی را جاگزین آن نماید. الزم میدانم به کسانی که 
مخالف این ادعا بوده و با »جامعه جهانی« دید خوشبینانه و خوشباورانه دارند، 

مثال های ذیل را ارائه نمایم:
از رژیم های ظاهرشاه، محمد  افراد مسلکی  هزار  اینکه صدها  فاکت دیگر 
از  خارج  در  مجاهدین  دولت  خلق،  دموکرتیک  حزب  حکومت  داود، 
افغانستان مهاجر هستند که هر کدام از اجرای کار های خالف رشته و مسلک 
خسته بوده و آرزوی کار در کشور زادگاه شان را دارند. »جامعه جهانی« با 
ایجاد هزاران موانع و تهدید ها در داخل افغانستان زمینه های بازگشت آنها 
را مسدود نموده و اکنون هم هزاران افراد مسلکی و کار شناس افغانستان را 
ترک می کنند. »دولت جهانی« مفسدین را از میان مهاجران افغان جمعآورای  
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از  افغانستان جابجا کرده و  ، آنها را در مقامات کلیدی  از اخذ تعهد  بعد  و 
آنها حمایت می نمایند. بدبختانه افغان های که به خارج سفر نکرده و در همه 
دوره های مصیبت در وطن باقی بوده، بدبینی و حتی نفرت شان را در مقابل 
افغان  ابراز میدارند. در حالیکه صدها هزار  کارمندان از خارج آورده شده، 
اداره کشور  در  توانند  نمی  ندارند  رابطه  خارج  از  شده  مفاسد صادر  با  که 
فاسد  دولت  در  که  نشینی  غرب  های  افغان  آنعده  بگیرند.  فعال  سهم  شان 
آنها  نبوده،  تصادفی  اند،  کلیدی گماشته شده  و  مهم  های  کار  به  افغانستان 
داشته  اقامت شان  نهاد های غیر مدنی کشور های محل  با  روابط گوناگون 
و زیر امر و دستور آنها در افغانستان کار می کنند. بسیاری از افراد بلندپایه 
افغانستان با گروه های غیردولتی سازمان های فراملتی و مراجع مرموز وابسته 
اند که به افغانستان و کشور محل اقامت شان وابسته نبوده و انعکاس دهنده 
منافع سازمان های فراملتی هستند. بناٌ اتهام فساد در افغانستان را بنام افغان های 
ناموثق است. در خارج  مهاجر و غرب نشین ثبت کردن عمل غیرعادالنه و 
از افغانستان ، بخصوص در کشور های غرب عامه مردم افغاننستان از حقوق 
سیاسی شان به ویژه از حق رای در کشور زادگاه شان محروم هستند. این کار 
کامال عمدی است که صدها هزار افغان مقیم غرب را از حق رای محروم می 
سازند تا توازن نیروهای سیاسی را به نفع بنیادگرایی و گماشته ها و جواسیس 

شان تغییر بدهند.
مثال دوم: گروه های مفسد از جانب دولت حمایت میگردد. زمانیکه در سال 
۲۰۰۴ ، رمضان بشر دوست وزیر پالنگذاری حکومت کرزی می خواست، 
به تعداد۱535  »انجو« را که عامل فساد و چپاول و غارت پول کمک های 
خارجی بودند، ملغی اعالن کند، این قضیه به پرخاش بزرگ میان وزیر پالن 
و کرزی تبدیل شد و کرزی از انجو ها حمایت کرد و رمضان بشردوست از 
سمت وزارت پالنگذاری کنار رفت. پس ناقل فساد نهادها و افراد فرستاده 

شده از خارج و حامی آنها رییس جمهور افغانستان می باشد. نتیجه گیری
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باید چنین باشد که فساد یک پدیده صادر شده از خارج بوده و جز شیوه کار 
دولت افغانستان و دولت سازان خارجی وی می باشد که می خواهند از فساد 
تعمیم  دوم  گوری  کته  کنند.  استفاده  شان  منافع  حفظ  بخاطر  ابزاری  چون 
باشد  می  دولت  برجسته  ارکان  های  خانواده  اعضای  غارت  و  فساد  کننده 
برادران رییس جمهور کرزی است. سایت آزمون ملی  بهترین مثال آن  که 
در باره دو برادر کرزی می نویسد: » نامبرده )قیوم کرزی( با همکاری چند 
سازمان مالی ایاالت متحده توانست در اشتراک با برادر دیگر خود عبدالولی 
قندهار( چند پروژه مسکونی را در  فرمانروای مطلق   ( ) احمدولي ( کرزی 
قندهار احداث نماید که زمین آن در تملک دولت بود . هردو کرزی ها این 
اپارتمانها را بر مردم پولدار فی دربند از 6۰،۰۰۰ تا ۱۴۰،۰۰۰ دالر فروختند و 

باهم ملیونها دالر را کمایی کردند«۴
نویسد:  می  تلگراف  دیلی  روزنامه  قول  از  افغانستان  رسانی  اطالع  شبکه 
»برادران حامد کرزی را متهم کرده که بعد از روی کار امدن حامد کرزی 
در قدرت میلیون ها دالر را از راه غیر مشروع بدست اورده اند که از ان جمله 

ساالنه 3 تا ۴ میلیارد دالر ان نصیب قاچاقچیان مواد مخدر می شود.«5
گفته های  اساس  بر  مطلبی  در  تایمز  نیویورک  روزنامه  قول  از  فردا  سایت 
مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا می نویسد : »احمدولی کرزی، برادر رئیس 
جمهور افغانستان، یکی از عوامل مهم قاچاق مواد مخدر در این کشور است و 
در هشت سال گذشته به خاطر خدمات و همکاری های خود به طور مستمر از 
سازمان مرکزی اطالعات آمریکا، سیا، حقوق دریافت کرده است.، ... نقش 
اطالعاتی  دستگاه  با  وی  نزدیک  مناسبات  و  افغانستان  در  کرزی  احمدولی 
آمریکا اکنون که استراتژی دولت اوباما در مورد افغانستان مورد بررسی است 
به موضوع بحث انگیزی بدل شده است. به نظر می رسد که همکاری نزدیک 
سؤاالت  اکنون  افغانستان  جمهور  رئیس  برادر  با  آمریکا  اطالعاتی  دستگاه 

زیادی را در مورد سیاست آمریکا در افغانستان به میان آورده است.«6
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دالیل  به  آمریکا  مرکزی  اطالعات  »سازمان  افزاید:  می  تایمز  نیویارک 
تجهیز یک  به  از جمله کمک  می دهد،  پول  احمدولی کرزی  به  گوناگون 
نیروی شبه نظامی افغان که در منطقه زادگاه آقای کرزی یعنی والیت قندهار 

تحت فرماندهی سیا فعالیت می کند. »۷
با این همه رسوایی ها بعد از انتصاب حامد کرزی از طرف بانکی مون، بارک
به  همواره  برتانیا  صدراعظم  براون  گوردون  و  امریکا  جمهور  رییس  اوباما 
گوشمالی کرزی شروع کردند که کرزی باید فساد اداری را ریشه کن کند.

زمانی که سخنرانی گوردون براون را در پارلمان انگلستان از طریق انترنیت 
شنیدم، حیله گری های وی مرا به حیرت انداخت. او مسوولیت کار پالن شده 
خود را بدوش کسی می اندازد که به اجرای آن کار از طرف خودش مامور 

شده است.
فساد در افغانستان ریشه عمیق تر از کرزی و حکومتش را دارد که در خارج 
اجرا  حلقات کوچک  از  یکی  حامد کرزی  و  شده  طرحریزی  افغانستان  از 
کننده است، نه شخص تعیین کننده. به همین ترتیب، برحق خواهم بود اگر 

بگویم که مساله مواد مخدر باالتر از صالحیت و حیطه قدرت اوباما است.
اگر موضع گیری اوباما و گوردون براون در مورد مبارزه با فساد در افغانستان 
صادق می بود، پس چرا حامد کرزی را با این همه رسوایی های فساد ادارای 

برای بار چهارم بدون انتخابات به قدرت رسانیدند؟
الیگارشی  طبقات  آوردن  بوجود  افغانستان  در  مفسد  قشر  تشکیل  از  هدف 
مالی است. از اقدامات »جامعه جهانی« در افغانستنان پیداست که اداره کشور 
های مانند افغانستان، پاکستان، عراق و غیره که زیر آزمایش جهانی ساختن 
»دولت جهانی« قرار دارند، اداره آنها باید به شیوه های مافیایی و غیر مدنی 
باشد. مافیای جهانی در افغانستان به یک قشر اجتماعی مفسد مافیایی نیاز دارد 
که اداره اقتصاد کشور را بدست داشته باشد و به حمایت خارج نیازمند باشد. 
ایجاد چنین قشری بدون فاسد ساختن امور جامعه و دولت ناممکن است. بنا 
فساد اداری در افغانستان میتود کار »جامعه جهانی« بوده از تکتیک های مهم 

ستراتیژی جهانی ساختن به حساب می آید.
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شیوه سوم: ترویج فقر

تیوری پردازان نیوریالیزم و لیبرالیزم نو که مافیای تیل در عقب آن قرار دارند 
و حاال گرداننده های »سرمایه تفریحی« که مارکیت این سرمایه فحشا، شرکت 
های قمار و مواد مخدر است ، مساله فعال سازی قوای بشری را از طریق فقر 
مطرح کرده اند. به باور آنها انسان وقتی فعال می شود که گرسنه باشند. به 
افغانستان  در  منافع خارجی  بخاطر حفظ  نیرومندی  ابزاری  فقر چون  راستی 
استفاده می شود. فقر نیروی کار را ارزان می سازد ، فحشا و استفاده نامعقول 
از زنان را مهیا می کند، مردم را از سیاست و خواستن حق شان دور می سازد، 

جامعه و دولت را محتاج و وابسته به کمک های خارجی نگهمیدارد.
واضح است در صورتیکه »جامعه جهانی« بخواهد، بلند بردن سطح زندگی در 
افغانستان کار دشوار نیست. متاسفانه،برعکس فقر در افغانستان عمومیت داده 
می شود، راه معقول رشد اقتصاد رویدست گرفته نمی شود و از منابع آب، 
زراعت، صنایع و انرژی و معادن در ارتقای سطح زندگی مردم و جلوگیری 

از فقر گام های مؤثر برداشته نمی شود.
برعالوه از فقر درتقسیم مردم به نادار و ثرومند و عمیق نمودن نفاق طبقاتی 
ناپذیر  انکار  های  مثال  از  یکی  شود.  می  استفاده  چپاولگر  اقشار  ایجاد  و 
جلوگیری از رشد اقتصاد ملی و تعمیم فقر،خصوصی سازی عجوالنه ذخایر 
عامه  چپاولگران  غارت  موضوع  به  اکنون  همین  که  است  افغانستان  معدنی 
قرار دارد. در شرایطی که دولت به مفهوم واقعی آن وجود ندارد و حاکمیت 
ذخایر  غارت  معادن جز  سازی  است، خصوصی  شده  گرفته  چالش  به  ملی 
معدنی نمی تواند چیزی دیگری باشد. غارتگران داخلی به حمایت خارجی 
ها مصروف غارت دارایی عامه هستند و ملیون ها دالر را در بانک های خارج 
ذخیره می کنند و برعکس مردم افغانستان در گرداب فقر و گرسنگی دست 

و پا می زنند.
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شیوه چهارم: ایجاد نهاد های غیر مدنی داخلی و خارجی

»جامعه جهانی« طرفدار رشد و تقویت نهاد های دولتی نبوده، آنها در داخل 
دولت ، دولت های کوچک خود را می سازند. »جامعه جهانی« در حالیکه 
زنند،  را می  بشر  از حقوق  و دفاع  انتخابی  الف دموکراسی، تشکیل دولت 
مدنی  غیر  های  نهاد  از  نموده  تضعیف  سازند  می  شان  خود  که  را  دولتی 
حمایت می کنند. نهادها و انستیتوت های که با استفاده سؤ از عقاید ، رواجها 
و عنعنات مردم با شیوه های غیر قانونی، غیر ستندرد و غیر ضروری برای مردم 
افغانستان تشکیل می شوند، فعالیت های دولت و جامعه را مختل می کنند، 
حقوق و آزادی های مردم را تهدید و روشنگری را سرکوب و از بنیادگرایی 
در  موقتی  و  دایمی  طور  به  غیرمدنی  های  نهاد  تاسیس  نمایند.  می  حمایت 
الزم  ندارد.  گنجایش  مقال  این  در  آنها  برشمردن  که  است  زیاد  افغانستان 

میدانم مهمترین نمونه های نهاد های غیرمدنی را به گونه مثال معرفی نمایم:
۱. شورای علمای افغانستان: مهمترین مثال نهاد های جهنمی که بر اساس معیار 
های غیر مدنی و به  همکاری مستقیم استخبارات خارجی ساخته شده است، 
ساختار  مطابق  آن  ساختاری  تشکیالت  که  است  افغانستان  علمای  شورای 
متمرکز  مانند یک حزب  آن  های  رده  و  افغانستان ساخته شده  ملکی  ادارۀ 
ایدیولوژیک با هم ارتباط دارند. شورای علمای افغانستان فعالیت های کامال 
فتوا علیه ژورنالیستان آزاد  تظاهرات، صدور  به  مانند تحریک مردم  سیاسی 
و نویسنده های که آثار شان افشاکننده باشد، تهدید مطبوعات و رسانه ها، 
حمایت از رییس جمهور و دادن صبغه دینی به رییس جمهور ، حمایت بی 
مورد از فیصله های نا معقول حاکمان قدرت. فعالیت های ارتجاعی شورای 
علمای افغانستان را میتوان با مثال های زیاد بیان کرد که روشنترین آن تحریک 
دعوی جزایی قضیه پرویز کامبخش است که توسط شورای والیتی شورای 
علمای والیت بلخ آغاز شد و تا صدور حکم اعدام از طرف محکمه ابتدایی و 
صدور حکم بیست سال حبس تنفیذی از طرف محکمه عالی افغانستان دنبال 
شد. قضیه پرویز کامبخش نشان میدهد که گرداننده های اصلی پشت پرده و
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کسانی که می خواهند اداره جدید »دولت جهانی« را مشق و تمرین نمایند، 
آنها نقش دولت را به تدریج به نهاد های دینی تعویض می نمایند. برداشت 
شخصی من به صفت متخصص رشته حقوق و دولت از این تعامالت مرموز 
و معلوم اینست که گرداننده های »دولت جهانی« می خواهند اداره دولت و 
جامعه را به دین و مذهب واگزار شوند، زیرا موثرترین آله سرکوب و ایجاد 
سیستم دکتاتوری سیاسی ساختن دین است. پس تضعیف نهاد های دولتی در 
افغانستان و تقویت نهاد های غیر مدنی و غیر دموکراتیک در این کشور امر 
تصادفی نبوده، مطابق پالن طرح شده و دوامدار عملی می گردد. پس افراطی 
گری محصول کار کسانی اند که خود را اجاره دار حقوق بشر معرفی می 
کنند و جنایاتی که در نتیجه این بنیادگرایی انجام می شود، مسوول آن هم 

آنها هستند.
مثال دوم فعالیت در باره شورای علمای افغانستان اینست که صبغت اهلل مجددی 
در اولین انتخابات  ریاست جمهوری حامد کرزی را »خلیفه مسلمین« خواند و 
در دومین انتخابات برای کرزی استخاره کرد. هدف از پخش این مزخرفات 
تازه نگهداشتن تلقین های کهنه است که مال های جاسوس پادشاه را »سایۀ 
خدا« می گفتند و شاهان مستبد را تقدیس می نمودند تا از اعتراض درامان 
باشند و هرچه که بخواهند در پوشش این تقدیس های مضحک و خنده آور 
انجام بدهند. مثال دیگر سیاسی بودن و وابسته بودن شورای علمای افغانستان 
اینست که موالنا فضل هادی شینواری باوجودیکه قاضی القضات افغانستان 
هم بود، با طالبان مذاکرات مخفی را رهبری میکرد. بیایید این موضوع را از 
شان  مشترک  »دشمن«  با  دنیا  در کشوریکه چهل کشور  ببینیم،  عمیقتر  دید 
از دست  را  القاعده است، می جنگند و هرکدام سربازان شان  و  طالبان  که 
طرف  از  شینواری  قاضی  اگر  شوند.  می  کشته  طالبان  طرف  از  که  میدهند 
همین خارجی وظیفه نمی داشت، چطور جسارت میکرد که با قاتلین فرزندان 
آنها رابطه داشته باشد و با آنها مالقات نماید. واضح است که این وظیفه مهم 
به کسی داده می شود که اعتماد زیاد به وی داشته باشند. خارجی ها به افراد 
عادی این اعتماد را ندارند. این کار فقط وظیفه وابسته به استخبارات خارجی 

است. 
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اگر شخصیت بلندپایه دینی و قاضی القضات یک کشور گویا مستقل چنین 
باشد، پس مساله تامین عدالت که جز حاکمیت ملی کشور است، به چه حالت 
قرار دارد؟ پس هم شورای علما و هم قضای افغانستنان نهاد کامال غیر دولتی 
و غیر مدنی بوده و نمی تواند وظایف دولتی خود را در قبال مردم افغانستان 

انجام بدهند.
۲. کمیسیون مستقل ملی صلح افغانستان : این نهاد در ظاهر با مخالفت با جنگ 
از  زندانی  های  افغان  آزاد کردن  از  را  های خود  فعالیت   و  ایجاد گردیده 
زندان های خارجی و پیشبرد مذاکرات با مخالفین اعالن نموده و در حقیقت 
نهاد کامال غیر مدنی است که بخش های دیگر نیازمندی قوای خارجی را که 

از حیطه فعالیت نهاد های نظامی خارج است انجام میدهد.
نهاد های موقتی و فوق العاده که با اصول دولت و دولت سازی رابطه ندارد، 
و  نظامی  اهداف  به  رسیدن  خاطر  به  افغانستان  در  جهانی«  »جامعه  جانب  از 
از  نامعقول  استفاده  صلح،  تامین  پوشش  زیر  که  میگردند  ایجاد  تکتیکی 
عنعنات و باور های مردم تاسیس شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند که 

یکی هم تشکیل »جرگه صلح منطقوی« میان افغانستان و پاکستان است.
دولت افغانستان که بدون شک دست آویز »جامعه جهانی« یا دقیقتر بگوییم 
گدی بازیگر مافیای مواد مخدر و کمپنی های تیل است، عملکرد این دولت، 
که  را  ضروریی  غیر  و  مدنی  غیر  نهادهای  و  بوده  افغانستان  مردم  از  بیگانه 
ایجاد می نماید نه تنها با ضرورت های روزمره مردم افغانسنتان مطابقت ندارد، 
بلکه پاسخگوی منافع مافیای جهانی می باشد. یکی از ننگین ترین نمونه های 
این نهاد ها کمیسیون تفتیش عقاید است. تفتیش عقاید یکی از وظایف مهم 
دولت افغانستان است که ازطرف نهاد های غیر مدنی خارجی تحمیل میگردد. 
امور دینی رییس جمهور، کمیسیون بررسی  مثال های برجسته آن مشاوران 

رسانه ها، شورای علمای افغانستان است.
این نهاد ها وظایف تفتیش عقاید را پیش می برند . انگیزیسیون یا تفتش عقاید 
در قرن چهاردهم میالدی از طرف کلیسا ها در اروپا پیش برده می شد که 

دقیقا تطبیق آن بعد از هفت قرن در افغانستان زمینه سازی میگردد.

شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

15۶

 
را  کامبخش  پرویز  جزایی  دعوی  تحریک  ابتکار  بلخ  علمای  شورای  مثال: 
بدست میگیرد، شورای والیتی سمنگان و والیت همجوار با صدور اعالمیه 
دینی  امور  مشاوران  کند،  می  حمایت  بلخ  علمای  شورای  فیصله  از  رسمی 
رهایی  از  تا  میدهد،  قرار  محاصره  در  را  جمهور  رییس  جمهور،  رییس 
کامبخش جلوگیری کنند و قضای افغانستان هم فتوای شورای علما را تایید 
می کند. در نتیجه هیج تفاوتی میان شورای علما، مشاوران امور دینی رییس 
جمهور و قضای افغانستان وجود ندارد. این نهاد بر اصول غیرمدنی متکی بوده 

و وابسته به دولت افغانستان و مردم افغانستان نیستند.
تبارز نهاد های غیر مدنی همچنان در چوکات دین و مذهب ، موسسات خیریه 
و سازمان های بین المللی به صراحت دیده می شود. رسوایی »جامعه جهانی« 
تا آنجا می رسد که سازمان ملل متحد هم غیر مدنی می شود و کای آیده 
بزرگ جهانی  انتخابات سهم می گیرد. سازمان  تقلب  ملل متحد در  نمایده 

آنقدر کوچک می شود که با قانون قبیله عمل می نماید.
3. موجودیت »زندان های شخصی« و زندان های قوای خارجی در افغانستان 
همه آگاه اند. در دوره های  اول و دوم حکومت کرزی مساله زندان های 
حتی  که  شد  حاد  ها  زندان  این  در  مردم  شکنجه  و  امریکا  اتباع  شخصی 
شدند.  مجازات  شخصی  زندان  داشتن  بخاطر  همکارانش  و  ادمار«  »جانتین 
گرچه در رسانه ها این زندان ها شخصی تبلیغ شد، ولی من به این تبلیغات 
باور ندارم و آنرا کار نهاد های غیرمدنی خارجی میدانم که بعد از افشا شدن 
بخش  خواندند.  زندانهای شخصی  را  آنها  جهان  عامه  ذهنیت  فریب  بخاطر 
ایاالت متحده در  فارسی سایت صدای امریکا می نویسد: »مامورین اردوي 
افغانستان ، اعتراف کرده اند که حفاظت یکي از توقیف شدگان از جمله سه 
امریکائي ایرا بدوش گرفته اند که اکنون به اتهام داشتن زندان شخصي ، براي 
محاکمه در کابل میباشد اما مامورین امریکائي این مطلب را تکذیب نمودند 
که این امریکائیان با اردو کار میکرد نطاق ائتالف امروز پنجشنبه گفت که 
دهشت  یک  بحیث  که  میگیرد  قرار  استنطاق  تحت  بخاطري  امریکائي  این 
افگن بلفعل معرفي شده است واشنگتن هرگونه ارتباط با این سه امریکایي را 
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که مظنون هستند رد میکند جانثن ادما بروز چهار شنبه در محکمه کابل گفت 
که دو همکار او آماده هستند اسناد و شواهدي را نشان بدهند که با وزارت 

دفاع امریکا در تماس بوده اند مامورین افغان این اشخاص را بروز پنجم ماه
قانوني  افغان را بصورت غیر  اند که چند  اتهام توقیف کرده  این  به  جوالي 

حبس نموده و به ظن دهشت افگني تحت تحقیق نیز قرار داده اند.«8
مانند  در کشوری  کنید، یک خارجی که خود  قضاوت  عزیز شما  خواننده 
افغانستان مصؤن نیست، چطور می تواند شهروندان کشور میزبانش را دستگیر 
و در زندان های گویا شخصی شکنجه کند ، اگر از پشتیبانی مالی، نظامی یک 

قدرت بزرگ برخوردار نباشد؟
افغانستان  این وحشت در چوکات و حضور »جامعه جهانی در  بهر صورت 

انجام شده است.
بدون شک »جامعه جهانی« می خواسته که اداره و عملکرد نهاد های جبری 

اش را در افغانستان امتحان کند.

شیوه پنجم: تقویت حاکمیت »دینی«
 و حمایت از ظلمت و بنیادگرایی

دین و مذهبی که در این فقره مورد بحث میباشد، دین و مذهب سیاسی بوده 
و هیچ رابطه یی با عقاید و باور های مردم افغانستان ندارد. کشاندن پای دین 
و مذهب به حاکمیتی که از اراده مردم ناشی نمی گردد و وظایف آن فقط 
اقتصادی و ستراتیژیک کشور   ، جنگ بخاطر اجرای پالن و اهداف نظامی 
های خارج باشد، بدون شک جز ابزاری برای اجرای اهداف ذکر شده نمی 
تواند چیزی دیگری باشد. دین یا مذهبی که بخاطر اجرای اهداف نظامی و 
سیاسی در حاکمیت سیاسی قرار بگیرد، دیگر دین نبوده ، ابزاری بیش نیست. 
»جامعه جهانی« تقویت حاکمیت »روحانیون« را به مثابه شیوه کار و حمایت 
از بنیادگرایی دینی بخاطر زیربنای حاکمیت مزدور »دینی« در عملکرد دایمی 

شان در نظر می گیرند.
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زمانیکه روند کنونی سیاست جهانی را مورد غور قرار میدهم، مخلوط نمودن 
اهداف »دولت جهانی« تصور می کنم.  از مهمترین  دین و سیاست را یکی 
در  آزمایشات آن  »دکتاتوری جهانی« که  دقیقتر  افاده  به  یا  »دولت جهانی« 
زادگاه ام افغانستان جریان دارد، »دین و مذهب« را جاگزین نهاد های مدنی 
نیرومند اداره اقتصاد، رهبری جامعه و  ابزار به مثابه وسیله  می کند و از این 
مسایل سیاسی و نظامی کار خواهد گرفت. طراحان این سیاست به این باورند 
باالی جامعه  و مذهب سیاسی  دین  توسط  را  توانند دکتاتوری شان  می  که 
تکفیر  از  استفاده  با  را  ها مستقر و مخالفین و دیگراندیشان  اقتصاد کشور  و 
سرکوب نمایند، چیزیکه همین اکنون در افغانستان تجربه می شود. قضایای 
پرویز کامبخش، محقق نسب، میرحسین مهدوی و ماهنامه افتاب ، محاکمه 
غوث زلمی، مجازات و قتل ژورنالیستان و نویسنده های آزاد چه طرف رژیم 
کابل و چه از جانب طالبان هردو با استفاده از دین و مذهب انجام می شود. 
شیوه کار طالبان و رژیم کابل در این راستا با هم طوری در توافق قرار دارند 
که گویا از یک دست اداره می شود. زیرا هدف هردو بی ثباتی و بی امنی، 
ایجاد فضای وحشت و اختناق، تقویه بنیادگرایی بوده و قربانی کار هردو هم 

یکسیت که عبارت از مردم افغانستان می باشد.
شیوه ششم: تداوم جنگ و بی ثباتی

یکی از وظایف »اعالن شده« ی »جامعه جهانی« تامین صلح در افغانستان است 
که در کشور های غربی بنام »دین« Mission”« جامعه جهانی« در برابر مردم 
افغانستان تبلیغ می شود. استعمال کلمات دین و صلح هم عمیقا تقلب شده و 

مفهوم آنها در عملکرد »جامعه جهانی« افاده برعکس را میدهد.
»جامعه جهانی« در افغانستان جنگ می آفریند، به جنگ تداوم می بخشد و 
ناپذیر مردم،  اثر قربانی های جبران  ثباتی در  هرگاه زمینه های جنگ و بی 
مردود و ناچل گردند، »جامعه جهانی« زمینه های نو را برای دوام جنگ و بی 

ثباتی بوجود می آورد.
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و  ساالران  جنگ  قدرت  استقرار  افغانستان  در  جنگ  تداوم  مهم  دالیل  از 
جلوگیری از یک حکومت ملکی می باشد. طرح این حکومت در »بن« ریخته 
تقلبی و گروهبندی های موقتی  انتخابات  برقرار است. گرچه  تا حال  شد و 
حکومت  اختالفات  آور  خنده  های  درامه  و  حکومت  درونی  اختالفات  و 
اذهان عامه  تقلب دموکراسی و شکار  منظور  به  افغانستان و »جامعه جهانی« 
از  اساس  در  افغانستان  حکومت  ولی  گیرد،  می  صورت  جهان  و  افغانستان 

اصول و چوکات از طرح »بن« خارج نشده است.
باور من محرومیت  به  افغانستان و جهان  در  تروریزم  و  اساسی جنگ  عامل 
رییس  یا  صدراعظم  الدن  بن  اسامه  اگر  است.  شان  ملی  حاکمیت  از  مردم 
پارالمان »کشور آزاد و دموکرات عربستان سعودی« می بود، شاید تروریست 
نمی بود. اگر افغانستان را به محیط جرمی، محل جنگ و نفرت تبدیل نمی 
بنام »امیرالمونین« ظهور نمی کرد. اگر بعد از سقوط  کردند، شاید مال عمر 
ساکنان  همه  که  البنیاد  وسیع  دولت  یک  موقت  اداره  دوره  ختم  و  طالبان 
برای  یی  زمینه  هیج  حاال  شد،  می  تشکیل  بود،  می  سهیم  آن  در  افغانستان 

جنگ موجود نبود. 
نظریات من در باره مساله تدوام جنگ در افغانستان از طرف جامعه جهانی 
تازه نیست، من مفکوره های خود را در مورد این مساله مهم سیاسی یازده سال 
قبل با نشر مقاله یی زیر عنوان »تقسیم جدید جهان به قاره های صلح و جنگ 
امریکا رژیم  بودم. زمانیکه  میان گذاشته  با خواننده های گرامی در  دایمی« 
طالبان را با ناسازگاری با »جامعه جهانی« و تخلف حقوق بشر تشویق می نمود 
تا زمینه های حضور شان را در افغانستان آماده کند، من ضمن بررسی حضور 
ازطــــرف  دیگر   ...« بودم:  کرده  توضیح  جمالت  این  با  را  امریکا  بعدی 
کشور های پیشرفتهء جهان که ذخایر مادی و انرژیکی آ نها رو به اختتام است 
، به مواد  خام ضرورت دارند. منافع اقتصادی کشورهای مذکور آنها رامجبور 
باقی  نــاخورده  تابــــه کشورهای  کــه ذخایر طبعی آنهـــا دست   ، میسازد 
مــانده اند ، حاکمیت شان را قایم نمایند.  اگر در سابق این کار را با روابط 
اقتصادی و تجارت انجام میدادند، اکنون در کشورهای مذکور جنگ  را شعله 

ور میسازند.
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باشد.  می  آن  مثال  ترین  بارز  از  یکی  افغانستان  ساله  بیست  جنگ  ادامهء 
های  قــــاره  در  جنگ  طـــرفـــدار  که  هــــا  امـــریکایی  و  هـــا   اروپایی 
شــــان  نیستند، جنگ خونین یوگوسالوی سابق را به استفاده از صدها شیوه 
تئوری  این  تجربه  ولی  ساختند،  خاموش   نظامی  دیپلوماتیکی  و  اسلوب  و 
جـــدید را در آسیا و افریقــــا در نظــر   گــــرفته اند. به اساس  این فلسفهء 
جـــدید در جنگ افغانستــــان ابعــــاد تازه داده می شود و مصرف جنگی 

آن پرداخته می  شود.«۹
همچنان در مقاله دیگری نوشته بودم:

دارد. کشور  العاده  خارق  الجیشی  سوق  موقعیت  که  »افغانستان کشوریست 
های نفت خیز و سرشار از ذخایر طبیعی آسیای میانه )تاجکستان، ترکمنستان، 
ازبکستان، قرغزستان( ، کشور های قفقاز )آذربایجان، گرجستان و ارمنستان( 
غیره(  و  داغستان   ، ینگوش  )چیچین،  روسیه  های  جمهوریت  و  قزاقستان   ،
توجه جدی کشور های انکشاف یافته جهان را بخود جلب تموده اند. ... قله 
های شامخ هندوکش ، پامیر ، بابا و سلیمان نقاط مهم و عمده را در جابجا 
کردن راکت های امریکایی بازی خواهند کرد. قابل یادآوریست که هند و 
پاکستان خالف میل کشور های انحصارگر انرژی اتومی به دستیابی آن اقدام 
کرده اند که به گوشمالی ضرورت دارند. ایران نیر همسرحد افغانستان است 
دورمدت  پالن  موضوع  افغانستان  ازینرو  ندارد.  ها  ابرقدرت  با  خوبی  سابقه 
ابرقدرت های دنیا مبدل گردیده است. . پس افغانستان برای افغان ها نه، بلکه 

به مقاصدی دیگری در نظر گرفته شده است« ۱۰
پس جنگ و بی ثباتی در افغانستان به مثابه ابزار بکار برده می شود. زیرا پالن 
های مرموز و معلوم »جامعه جهانی« نمی تواند بدون جنگ و بی ثباتی تطبیق 
گردد. تداوم جنگ در افغانستان یکی از شیوه های اداره ی »جامعه جهانی« 
در این کشور است. آمدن صلح در افغانستان وقتی ممکن و عملی است که در 
سیاست جهانی تغییرات وارد شود، در غیر آن امید صلح در افغانستان عملی 

به نظر نمی رسد.
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شیوه هفتم: انحصار نهادهای کلیدی در
 دولت، جامعه و ساحات مهم زندگی اجتماعی

نیروی مرموزی که خود را »جامعه جهانی« می نامد، رسانه ها ، حقوق بشر 
و سیستم قضایی هر کشور را تحت تصرف کامل و بعضی نهاد های دولتی 

منجمله پارلمان کشورها را در کنترول قسمی قرارمیدهد.
»جامعه جهانی« این تجربه اش را که نهاد های دولتی کشور ها را اداره کند، 
را  افغانستان  دولت  تنها  نه  جهانی”  “جامعه  است.  کرده  عملی  افغانستان  در 
بصورت کل زیر نظر دارد، بلکه بعضی از نهاد های دولتی را از اداره دولت 
»دولت  این خصوصیت  نماید.  می  تحمیل  آنها  بر  را  سروری خود  و  بریده 
جهانی« را در عملکرد آن با نمونه های نهاد های انحصاری در افغانستان مرور 

می کنیم:
1. سیستم قضایی افغانستان : من طرح مشرح را در باره سیاست قضایی 
افغانستان با نشر مقاله یی بنام »حکومت کاری و قضای نابکار« که در یکی 
از شماره های سال ۲۰۰5 دوهفته نامه زرنگار در تورنتوی کانادا نشر و بعدا 
در ده ها سایت کاپی و نشر شد، بیان کرده بودم که در بخشی از این مقاله 
آمده است: »حکومت » دکتاتوری منتخب« به مشوره گرداننده های خارجی، 
قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا 
در صورت مناقشه با اپوزیسیون که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله 
تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های 
ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های 
دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و 
جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت 
کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. 

از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن 
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اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته 
داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در انتخابات 
میسر  سیاسی  اسالم  تقویه  در  فقط  پالن  این  باشد.  برنده  و  برحق  نیز  آینده 
است. اسالمی که اسامه بن الدن ، مال عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر 
، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث 
آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی باالی مردم تحمیل 
میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش 
زرین »دموکراسی« جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و 

مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نمایند. ».۱۱
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قانونی وقت ریاست  غیر  تمدید  باره  افغانستان در  عالی  فیصله های محکمه 
جمهوری حامد کرزی در وقت انتخابات، احیای کرسی های وزرای که از 
طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند و محاکمه غیرعادالنه پرویز کامبخش 
وابستگی سیستم قضایی افغانستان را نشان میدهد که فقط فرمایشات قدرت 

های داخلی و خارجی را اجرا می نماید.
از  کشوری  و  جهانی  سطح  در  بشر  حقوق  های  نهاد  انحصار   .2
شیوه های کاری »دولت جهانی« است.  گرداننده های دولت جهانی که خود 
را »جامعه جهانی« نامیده در هر کشور نهادی بنام کمیسیون »مستقل« حقوق 
بشر گویا مربوط همان کشور ایجاد می نمایند که ظاهرا تابعیت دوگانه دارد 
منظور  دو  به  کمیسیون  این  است.  جهانی  دولت  الینفک  جز  حقیقت  در  و 
صورت  چشمپوشی  جهانی  دولت  تخلفات  از  اینکه  اول  شود.  می  ایجاد 
بگیرد و دوم اینکه نهاد های حقوق بشر را چون ابزاری علیه دیگر اندیشان، 
مخالفان و کسانیکه در مقابل پالن های دولت جهانی قرار می گیرند، استفاده 
خواسته  داخلی  امور  در  مداخله  با  گاهی  بشر  حقوق  نهاد  همچنان  نمایند. 
است که به مثابه عنصر مهم دولت جهانی عمل نماید. مثال: در جوالی ۲۰۰5 
مداخله  که  رسانید  نشر  به  را  هایی  طرح  سلسله  یک  بشر  حقوق  کمیسیون 
آشکار در امور داخلی افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر می خواست که 
در افغانستان محکمه اختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثریت باشد در 
خاک افغانستان و یا خارج از آن تاسیس نموده و به محاکمه ناقضان حقوق 
ام تحت عنوان  این همان وقت مساله را در مقاله نشر شده  بپردازد. من  بشر 
)امپراتوری »حقوق بشر« در افغانستان( توضیح نمودم که بخاطر روشن کردن 
بهتر موضوع بریده یی نسبتا بزرگتر از این مقاله را بازنویس می کنم و غرض 

تفکیک آنرا به ستایل ایتایک می نوسم:
، آنرا سفارش  بر حقوق بشر را خواندم  )زمانیکه گزارش کمیسیون نظارت 

یافتم تا گزارش. سفارشی که فرمایشات غرب بر کشور مستقل در قالب 

شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

1۶4

مردم  به  ارزشی  بی  این سفارش،  متن درشت  تحمیل شود.  باید  بشر  حقوق 
است، »پیشنهادات« آن به حاکمیت ملی کشور صدمه وارد می کند و اجرای  

آن دستور خارجی را مقدم بر منافع و خصوصیات ملی میداند. 
و  سیاست   ، جنایت  خون،  البراتوار  به  است  ها  سال  افغانستان  آنجاییکه  از 
نظامیگری خارجی مبدل گردیده بود ، دیده می شود که خارجی ها باز هم از 

این سرزمین دست بر نمیدارند و آزمایشات شان را ادامه میدهند.
مستقیم  نقش  اختصاصی  محکمه  تأسیس  مورد  در  را  بشر«  »حقوق  سفارش 
اداره خارجی در امور قضایی ، صالحیت های نامشروع و مداخله در صالحیت 
های حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکمیت ملی عبور می کند 
، مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم. کمیسیون نظارت بر حقوق بشر در 
گزارش جوالی ۲۰۰5 خود در چندین موارد پیشنهاد های شگفت آوری را 
مبنی بر افزایش صالحیت های این کمیسیون در افغانستان پیشکش نموده که 
در حقیقت دولتی دیگری را باالی دولت افغانستان طرحریزی نموده است. 

اینک پیشنهادات مذکور را در چند پاراگراف بررسی می نمایم.
بشر:  حقوق  بر  نظارت  کمیسیون  پیشنهادات  در  ملی  حاکمیت  بر  تجاوز 
گزارش )سفارش( حقوق بشر تغییرات زیاد را که مساله سچه سیاسی و داخلی 
افغانستان را موظف می سازد که در  است فرمایش میدهد و رئیس جمهور 
که  نماییم  می  پیشنهاد  )ما  است.:  آمده  گزارش  در  نماید.  اقدام  آن  اجرای 
دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند روی 
کند.  کار  متخلفین گذشته  محاکمه  اختصاصی جهت  محکمه  یک  تشکیل 
بین  و  داخلی  قضات  از  متشکل  موصوف  محکمه  که  کنیم  می  پیشنهاد  ما 
المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و 
ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان 
بنظر آید که که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی. مخالفت سیاسی. و 
استقالل قضات ویا بیطرفی سیاسی و مشکالت مربوط به تامین امنیت شاهدان 
و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غیر ممکن باشد. ما پیشنهاد می نمایم 

که محکمه در بیرون از کشور برپا شود.(
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جمله اول این پیشنهاد ، بر حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به 
بکار  دست  اختصاصی؟  محکمه  ؟  تشکیل  در  که  میدهد  صالحیت  امریکا 
شود. گرچه از امریکا نام برده نشده و نام آنرا به دولت و کشورهای  که نقش 
کلیدی را در افغانسان بازی می کنند، تعویض نموده است. واضح است نقش 
کلیدی را در افغانستان امریکا دارد. موضوع جالب در این »گزارش« تشکیل 
مداخله  پیشنهاد گستاخانه  این  است.  اختصاصی  یعنی محکمه  ارگان جدید 
استقالل  و  ملی  حاکمیت  به  آشکار  احترامی  بی   ، داخلی  امور  در  مستقیم 
افغانستان ومی باشد. هیچ قاضی خارجی حق ندارد که بر سرنوشت مردم ما 
حکم براند. تشکیل ارگان های دولتی ، بویژه ارگان های که مجری حقوق 
اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعایت احترام به سنن پسندیده از جانب 
میدهد  اجازه  امریکا  آیا  میکردد.  اجرا  داخلی  صالحیت  با  و  معتبر  مقامات 
که قاضی افغانی ، ایرانی یا عربی بر سرنوشت اتباع آن قضاوت کند؟ واضح 
 ، ندارد  را  عدالت  اعاده  و  قضاوت  شایستگی  افغانستان  کنونی  قضای  است 
رویهمرفته این مساله موضوع دورمدت و دایمی بوده، آزمایش جدید است 

که بعدا به آن تماس خواهیم گرفت.
طرح اکثریت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پیشنهادی و ایجاد 
آن در خارج از افغانستان ، از عالیم )حکومت جهانی( است که ایاالت متحده 
اینکه چنین یک طرح عمیق سیاسی و  بیند. جالب  امریکا خواب آن را می 
، در  میگیرد  بشر( صورت  بر حقوق  نظارت  از جانب )کمیسیون  استعماری 

حالیکه منطقا تحقق چنین طرحی ازاستخبارات امریکا باید باشد.
باید  افغانستان  انتخابات  )کمیسیون  است:  آمده  »گزارش«  دگر  جای  در 
صالحیت رسیدگی علنی به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها را در دوره 
شده  مطرح  اتهامات  به  بتواند  کمیسیون  تا  باشد  داشته  آینده  انتخابات  های 
علیه کاندید ها درجنایات گذشته و تخطی های جدی از موازین حقوق بشر. 
قوانین جنگی. و جنایت علیه بشریت و همچنان نقض قوانین انتخاباتی و واجد 

شرایط بودن کاندید ها برای نامزدی در انتخابات رسیدگی نماید.(
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این پیشنهاد نشان میدهد که کمیسیون مذکور بیشتر بر قدرت و سیاست در 
افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق بشر. گرچه در شرایط کنونی که قضات 
افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صالحیت به کمیسیون انتخابات عمل مترقی 
و  عدالت  زیرا  است.  موازین حقوقی  و  اصول  کار خالف  این  ولی   ، است 
نامزد ها  با هم مخلوط می سازد و موجب اتالف حقوق سیاسی  سیاست را 
و هواداران آنها گردیده و اختالل وظایف و صالحیت ها را در ارگان های 

دولت بوجود می آورد.
کمیسیون نظارت بر حقوق بشر ، به سلسله پیشنهاداتش ، بر صالحیت های 
می  پیشنهاد  و  نهی( صادر  »امر  نموده  مداخله  افغانستان  و حکومت  پارلمان 
نماید که : )دولت به افرادیکه به ارتکاب جرایم جنگی. جنایت علیه بشریت. 
و نقض سایر قوانین بین المللی متهم اند نباید اعالم هیچگونه عفو عمومی ویا 
بخشش نماید. نباید هیچگونه استثنایی برای کارمندان دولتی قایل شد.( هرگاه 
حکومت یا پارلمان افغانستان در آینده، ابتکار عظیم ملی را به عهده گرفته ، 
با برگزاری رفراندم یا جرگه عمومی ، عفو عمومی را به تصویب مردم می 
رساند، در آنصورت حکومت ، »کمیسیون حقوق بشر« و ناتو حق ندارند که 
از مجازات و محاکمه سخن به زبان آورند. پس »کمیسیون نظارت برحقوق 
کنند.  بسته  افغانستان  مردم  بروی  را  امکانات  این  های  راه  ندارد  حق  بشر« 
بزرگ  اقدام  افغانستان چنین  در  در حالت حضور خارجی  است که  واضح 

ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنهم کسی حق ندارد که این راه را ببندد.
کمیسیون نظارت بر حقوق بشر عالوه می کند: )رئیس جمهور باید یک هیئت 
موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بین المللی تشکیل دهد تا در باره 
تاریخچه جنایات  برای رسیدگی  برنامه های ضروری ضمنی  تطبیق و طرح 
افغانستان که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند مانند تاسیس یک 
آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنایات گذشته؛ ارائه راه حل های 
کارآ در باره نوعیت میکانیزم پرداخت غرامت و یا تاوان؛ رویدست گرفتن 
برنامه های آموزشی نو گرانه مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه 

حوادث تاریخی بپردازد.).
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در این جا طراحان خارجی در نظر دارند که ادارات شان را در پوشش »حقوق 
بشر« در افغانستان جابجا و مصارف گزاف اتباع خارجی را بر افغانستان فقبر 

تحمیل کنند.
در صورتیکه افغانستان عضو انترپول باشد ، پولیس ، قضای بیطرف و مدعی 
حالیکه  در   ، نیست  خارجی  های  ارگان  به  ضرورت   ، باشد  داشته  العموم 
ارگان ها  این  به صفت »مشاورین« در  امریکایی ها  خارجی ها و بخصوص 
را  ما  مردم  که  های خارجی  ارگان  بخشیدن  هستند. رسمیت  کار  مصروف 
بیگانه است  به  به مردم و خدمت  مورد تعقیب و تعذیب قرار بدهند خیانت 
که حاکمییت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان را تخلف می نماید. چنانچه 
در ماده چهارم قانون اساسی آمده است : )حاکمیت ملي در افغانستان به ملت 
تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال مي کند. ( 
اگر حاکمیت ملی بر ملت تعلق دارد ، پس مسایل مربوط به حاکمیت را مردم 
یعنی  پارلمان  و  مستقیم  یعنی  رفراندم  مانند  اصولی  و  مراسم الزم  اجرای  با 
غیرمستقیم اجرا خواهند کرد. نظر خواهی خارجی ها به بهانه های حقوق بشر 
و غیره سند قانونی برای تعیین سرنوشت افغانها شده نمی تواند ، ولو اگر آنها 

جنایتکار هم باشند.
نقایص  بشر«  حقوق  بر  نظارت  »کمیسیون  گزارش  متن   : ها  خأل  و  نفایص 

مسلکی و خأل های تیپیک دارد که چنین خال ها
اساسنامه ملل متحد  ؛ منجمله  المللی  بین  اسناد و وثیقه های حقوق  اکثر  در 
بگیرد.  قرار  زورمندان  برداری  بهره  مورد  آسانی  به  بتواند  که  است  موجود 
اینک به گونه مثال نمونه یی چند از این خأل ها و نقایص را برمال می سازم. 

* در گزارش ، تخلفات بهم مرتبط از هم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه 
و نا تمام در مرحله معین در وقت معین بخاطر هدف مشخص برجسته و تبارز 
داده شده است. هدف نویسنده های »گزارش« اینست که به هر گروه سیاسی 
افعان حربه جداگانه را آماده نمایند و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند 

و به این ترتیب همه گروه را در ترس و تهدید نگهداری و کنترول خارجی 
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را به آنها تحمیل نمایند. مثال این گزارش به رهبران مجاهد اختصاص دارد و 
جالب اینکه از میان آنها فقط چند رهبر جهادی که در انتخابات پارلمان نقش 
دارند ، جدا شده است. این کار بوضاحت میرساند که اقدام این کمیسیون بشر 

دوستانه نبوده و موضوع کار وی، حقوق بشر نیست.( ۱۲
حاال بر خواننده هاست که عملکرد »جامعه جهانی« را در پرتو این معلومات 
به قضاوت بگیرند. نتیجه گیری من اینست که نهاد های حقوق بشر در سطح 
کشوری ، خارجی و جهانی وابسته به دولت جهانی بوده و مانند ابزاری مورد 

استفاده قرار می گیرد.
3. کمتر کسانی اند که به یک دست بودن و وابسته گی رسانه های بزرگ 
جهان به دولت جهانی پی نبرند. رسانه های جمعی جهانی مانند بی بی سی، 
صدای امریکا، صدای المان و صد ها رسانه ی دیگر در یک هماهنگی کامال 
مشترک  های  و شیوه  آنها  هماهنگی کار  نوعیت  کنند.  می  لمس کار  قابل 
کاری آنها موضوع بحث این مقاله نیست. موضوع اصلی در اینجا اینست که 
دولت جهانی می خواهد این وابستگی را در رسانه های تحت کشورهای زیر 
تسلط مانند افغانستان بوجود آورد و سیستمی را ایجاد نمایند که از یک دست 

اداره شود.
ایجاد نهاد های غیر مدنی که در »شیوه چهارم« در باره آنها روشنی انداخته 
شد، بر رسانه های آزاد، ژورنالیستان، نویسنده ها حمله ور شده صحنه فعالیت 
آنها را هر روز تنگتر می سازند. قتل دها خبرنگار از جانب طالبان و مجاهدین، 
قضایای  دولت،  طرف  از  نویسنده  و  ژورنالیست  ها  ده  قانونی  غیر  مجازات 
میرحسین مهدوی، علی محقق نسب، پرویز کامبخش، کامران میرهزار، نصیر 
فیاض ، غوث زلمی و ده ها قضایای دیگر همه از همین روند آب می خورد.
اگر به سایت فارسی بی بی سی دیده شود، در »بخش روزنامه های کابل« چند 
روزنامه محدود را برمی گزیند و می خواهد که اذهان عامه را توسط همین 
روزنامه های انتخاب شده شکل بدهند. در حالیکه در افغانستان صد ها نشریه 
است که مطالب دقیقتر و موثق تر از روزنامه های انتخاب شده ی بی بی سی 
را به نشر می رسانند. یعنی دولت جهانی رسانه های افغان را نیز در انحصار و 

حمایت قرار داده و بر آنها ادراه شان را برقرار می کنند.

شیوه های اداره ی »دولت جهانی« در افغانستان



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

1۶۹

رسانه های انحصاری چه در سطح ملی باشند و چه در سطح بین المللی شیوه 
های عملکرد مشترک دارند که از یک جا منبع می گیرند. مشابهت در کار 
یک  اینجا  در  دارد.  ضرورت  جداگانه  بررسی  به  که  است  زیا  بسیار  آنها 

خصوصیت مشترک آنها را تشریح می کنم.
از یک موضوع و  انحصاری طفره رفتن  از شیوه های کار رسانه های  یکی 
یک  و  دست  یک  با  همه  که  است  شان  نظر  مورد  موضوع  ساختن  بزرگ 
عمل از کوه کاه و اگر خواسته باشند از کاه کوه می سازند. مثال در افغانستان 
والی  همدرد  خان  جمعه  طرف  از  جوزجان  مردم  عام  قتل  چون  قضایای 
آنوالیت، دو بار قتل عام و غارت دارایی و تخریب خانه های مردم بهسود 
والیت وردک از طرف طالبان کوچی، قتل افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای 
خارجی در والیات افغانستان و همه قضایای که عمل ضد بشری دولت جهانی 
را افشا کند، در رسانه های انحصاری بازتاب الزم نداشت. برعکس حوادث 
و رویداد های که جنبه تبلیغاتی به نفع »جامعه جهانی« و دولت جهانی باشد، 
این بزرگسازی ها متوجه می  به  آنقدر برزگ نشان داده می شود که مردم 

شوند.
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۴. برخورد »جامعه جهانی« در باره اداره پارلمان افغانستان طوریست که تسلط 
کامل خود را بر مجلس سنا و کنترول نسبی اش را بر شورای نمایندگان قایم 

کرده است. این موضوع در بخش »شیوه هشتم( تشریح شده است.
تفاوت  علما  شورای  عملکرد  با  افغانستان  پارلمان  سنای  مجلس  عملکرد 
چندانی ندارد. هردو مخالف ترقی بوده و در سرکوب آزاداندیشان کار می 
کنند، هردو به رییس جمهور و حلقه حاکم القاب »مقدس« می تراشند و هردو 

مصروف اموری است که در حیطه صالحیت آنها نیست.
افغانستان در هنگام تشکیل شدن در  پارلمان  ماهیت ارتجاعی مجلس سنای 
در  »ولسوالی«  و  والیتی  های  شورا  انتخابات  است.  شده  جاسازی  آن  بطن 
شایسته  ها  نماینده  توانستد،  نمی  در محالت  مردم  که  دایر گردید  شرایطی 
و مستحق را معرفی نمایند. به این علت نماینده غیر مسلکی و حتی بی سواد 
به مجلس سنا معرفی گردیده بود. یک راه وجود داشت که از این مصیبت 
کاسته شود. این راه انتصاب افراد مسلکی، تحصیلکرده و حقوقدان بود که 
رییس جمهور یک سوم بخش سناتوران را که تعداد آن به 3۴ نفر می رسید، 
انتظار رییس جمهور  برعکس  انتصاب کند. ولی  را  افراد شایسته و مسلکی 
کرزی به بهانه نماینده کوچی، افراد گویا متنفذ و مالحظات سیاسی و تنظیمی 
به یک  و  عقاید  تفتیش  به یک کمیسیون  را  سنا  معرفی کرد که  را  کسانی 
استخباراتی و مذهبی  نهاد غیرمدنی،  به یک  بیشتر  نمود که  مبدل  ظلمتکده 
مشابه است تا مجلس علیای پارلمان افغانستان. زمانیکه به موضع گیری های 
سیاسی ، فیصله و اقدامات مجلس سنای افغانستان دقیق شویم بیشتر به شوری 
علمای افغانستان مشابه است ، تا یک نهاد حقوقی و دولتی. بیجا نیست اگر 

دست »جامعه جهانی« را در شکلگیری چنین نهادی دخیل بدانیم.
»جامعه جهانی« در سطح جهانی نیز نهاد های مهم بین المللی را اداره می کند. 
صلیب  جهانی،  بزرگ  های  رسانه  خیریه،  های  سازمان  متحد،  ملل  سازمان 
سرخ، کمیته جایزه نوبل، سازمان های حقوق بشر، محکمه بین المللی هاگ و 
غیره در قطار نهاد های انحصار شده اند که این خصوصیت در عملکرد آنها 
به وضاحت دیده می شود. انحصار نهاد های مهم در سطح ملی و بین المللی 
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از طرف »جامعه جهانی« که قبال بطور دقیق و موشگافانه انجام می شد، بعد 
از رویداد یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ در امریکا، علنی تر گردید و با گذشت زمان 
بطور واضح در عملکرد قدرت های بزرگ دیده می شود که بررسی آن در 
گنجایش  است،  افغانستان  در  جهانی  »جامعه  عملکرد  باره  در  که  مقال  این 

ندارد.
شیوه هشتم: ایجاد اپوزیسیون تقلبی

 برای دولت، به شمول پارلمان

را  ام  تحلیلی  مقاله  که  شناسایی کردم  زمانی  را  تقلبی  اپوزیسیون  ایجاد  من 
در باره انتخابات ریاست جمهوری می نوشتم. این مساله را در مقاله تحقیقی 
ام زیر عنوان » تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان«، 
توضیح نموده بودم که دردوهفته نامه زرنگار نشر شده است. در قسمتی از 
این مقاله آمده است: » زدو بند های زیر پرده حامد کرزی با رهبران افراطی 
مجاهد بزرگترین منبع ابهام در مبارزات انتخاباتی ، جریان انتخابات و نتایج 
رأی گیری است. این توافق بار نخست توسط یونس قانونی تایید و به دسترس 
رسانه های جمعی قرار گرفت که واکنش جدی جامعه افغانی و رسانه های 
از  العمل مردم، حامد کرزی  به عکس  جمعی را در پی داشت. در واکنش 
در  پیروزی  صورت  در  که  داشت  اظهار  و  نموده  انکار  مجاهدین  با  توافق 
انتخابات حکومت ائتالفی را نمی پذیرد. ولی رهبران تیزرو مجاهد خونسردی 
شان را حفظ و تا آخرین مراحل انتخابات به قول شان وفادار ماندند و هیچ 
نوع تشویش و نگرانی از خود نشان ندادند. عجیب است که یونس قانونی که 
خود از فعالین این توافق بود ، خود را کاندید رئیس جمهور اعالن کرد. بعد 
از مبارزه شدید با حامد کرزی با وجودیکه اسناد و دالیل کافی برای تردید 
انتخابات در دست داشت ، با اظهار این جمله که او بخاطر منافع ملت جام 
»زهر« را می نوشد، نتایج انتخابات را پذیرفت. اکنون این موضوع را با چند 
موضوع دیگر مقایسه نموده و به استفاده از برهان منطق به استنتاج الزم می 

رسیم و یا نتیجه گیری انرا به خواننده واگذار می شویم.
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قصر  یعنی  ارگ  که  کسی   ، ربانی  الدین  برهان  گیری  موضع  اول  موضوع 
ریاست جمهوری را به کرزی تسلیم نمی کرد و حامد کرزی رئیس حکومت 

مؤقت در عمارات غیر رسمی زندگی میکرد.
اول، ))آقای ربانی تاکید کرد که حزب او، بر اساس توافقهای قبلی برخی 
از رهبران و فرماندهان مجاهدین  با حامد کرزی، از نامزدی او حمایت می 
کند و در توافقهایی که ماه جوزای گذشته، در جریان جلسات مشترک آقای 
کرزی با سران مجاهدین مطرح شده بود، تغییری به وجود نیامده است.(( بی 

بی سی
افراطی  رهبران  با  سازش  دوم  طرف  کرزی  حامد  آقای  گیری  موضع  دوم 
تا  دارد  قصد  کرزی  آقای  که  کرد  نشان  خاطر   لودین  ))آقای  مجاهدین: 
ضمن در نظر داشت اصل شایستگی برای اعضای کابینه، تیمی تشکیل دهد 
که بازتاب دهنده حضور اقوام افغانستان در قدرت باشد. او گفت که آقای 
کرزی به این نکته نیز میندیشد که باید در کنار حکومت مقتدر آینده،یک 

جناح منتقد نیز وجود داشته باشد.( بی بی سی
نیز زنده  سوم موضع گیری یونس قانونی کسیکه جام زهر نوشیده و اکنون 
است و نیت رهبری پارلمان  آینده را به سر می پروراند و یا این کار در تقسیم 

قبل از انتخابات به وی رسیده است.
)) او گفت که قصد دارد از طریق حضور فعال در پارلمان، بتواند یک مبارزه 
کند.  سازماندهی  را  طلب  اصالح  جریان  یک  یا  و  سیاسی  آمیز  مسالمت 
یونس قانونی تاکید کرد که او نمی خواهد پنج سال آینده را در کشمکش 
به عنوان یک جریان  بلکه قصد دارد  با دولت بگذراند،  و درگیری سیاسی 
اصالح طلب در آینده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: »نمی خواهم 
اصطالح اپوزیسیون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما این است که از کارهای مفید 
دولت حمایت کنیم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنیم.(( بی 

بی سی
اکنون سه نکته بسیار مهم را در پهلوی هم میگذاریم :۱.آقای کرزی به این 
نکته نیز میندیشد که باید در کنار حکومت مقتدر آینده، یک جناح منتقد نیز
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وجود داشته باشد. )لودین سخنگویی حامد کرزی(،۲. نمی خواهم اصطالح 
اپوزیسیون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما این است که از کارهای مفید دولت 
کنیم.)یونس  کمک  نواقصش  و  ضعفها  رفع  در  را  دولت  و  کنیم  حمایت 

قانونی(
به کمک منطق می توان از این دو مطلب و اظهارات آقای ربانی چیز های را 
در باره نیت های گوینده های این اظهارات دریافت. هر خواننده یی می تواند 
خود قضاوت نماید و نتیجه مطلوب را بدست آرد، الکن می خواهم نظر و 

نتیجه گیری خودم را بطور فشرده بیان نماینم:
باشد  داشته  در دست  را  قدرت  هم  که  ندارد  را  این حق  آقای کرزی  اوالً 
های جامعه  و ضرورت  مطابق رشد  اپوزیسیون    . را  اپوزیسیون  اداره  هم  و 
تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی 
با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی  ، سیاسی اش 
از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که 
با دولت »مقتدر« توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را 
نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد 
بود. دوم کسیکه از اصطالح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد 
، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند »بابای 
ملت« به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی 
بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و )جام زهر( را که نوشیده 
بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باش که دهن وی را شیرین کند.« ۱3

که کرزی  پارلمانی کشف کردم  انتخابات  دایر شدن  از  قبل  سال  من یک 
کردم  پیشبینی  قبل  یکسال  همچنان  بسازد.  تقلبی  اپوزیسیون  که  دارد  قصد 
قانونی  یونس  افغانستان  پارلمان  ریسس  را  تقلبی  اپوزیسیون  این  رهبری  که 
بدوش خواهد داشت. پس حاال به خود حق میدهم بگویم که این بند و بست 
توسط »جامعه جهانی« صورت گرفته است. آقایان کرزی، ربانی و قانونی اول 
توانمندی اجرای این پالن بزرگ را ندارند و دوم نمی توانند به یکدیگر شان 
با چنین یک معامله بزرگ اعتماد داشته باشند. پس این »جامعه جهانی« است 

که اپوزیسیون را در کشور زیر یوغ اسارت شان تقلب می نمایند.
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شیوه نهم: بسیج نیروهای ظلمانی، سرکوب و تفریق منورین ملی

حمایت و تشویق عقبگرایی در سطح ملی، منطقوی و جهانی از طرف«جامعه 
جهانی« اجرا می شود که هرکدام به بررسی های جداگانه ومشرح نیاز دارد. 
از طرف  نمونه های شیوه های تشویق و عقبگرایی  این نوشته مثال ها و  در 

»جامعه جهانی« را در ساحه مشخص منطقوی و کشوری شناسایی می کنم.
بویژه  افغانستان،  سراسر  ساختن  طالبانیزه  و  افغانستان  ساختن  پاکستانیزه 
است  عقبگرد  های  از گروه  سیاست حمایت  های  نمونه  از  شمال  صفحات 

همین اکنون رویدست قوای بین المللی قرار دارد.
۱.پاکستانیزه ساختن افغانستان: این سیاست از آغاز تشکیل گروه های جهادی 
در پاکستان پیریزی شد و در  همه دوره های حکومت مجاهد، طالب و چهار 
تا  دوم(  و  اول  انتخابی  انتقالی،  حکومت  بن،  کرزی)اداره  حکومت  دوره 
اکنون ادامه دارد. تدویر جرگه منطقوی از طرف امریکا و انگلیس که گویا 
میان حکومت های پاکستان و افغانستان دایر شد از بارزترین اقدامات »جامعه 

جهانی« در روند پاکستانیزه ساختن افغانستان به شمار می رود. 
در زمان مجاهدین افغانستان جز قلمرو کلدار پاکستانی بود که به پول »رسمی 
رییس جمهور  خان  اسحاق  بود. غالم  شده  تبدیل  افغانستان  مروج  و  گونه« 
پاکستان جانشین ضیاالحق، از ایجاد کنفدریشن پاکستان و افغانستان سخن می 
گفت که حاال اصطالح جدید »افپاک« ادامه همان سیاست است. جنرال ضیا 
که خود یک فرد متعصب پاکستانی و دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، 
مکارانه کوشش می کرد که کلمه ملت و مردم را از قاموس سیاسی افغانستان 
بزداید و بجای آن »امت اسالم« را جاگزین کند. یگانه ترویج گر این سیاست 

در افغانستان مجاهدین بودند. 
 ، فرهنگ  بخش  در  همواره  افغانستان  ساختن  پاکستانیزه  سیاست  متاسفانه 
مذهب و بنیادگرایی دینی بوده و هیچگاهی ساحات صنعت و تکنالوژی را 
احتوا نکرده است. پاکستانیزه ساختن افغانستان فقط انتقال و سرایت بنیادگرایی 
در افغانستان بوده است. »جامعه جهانی« در پاکستان اردو را تقویه و نظامیان را 
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حمایت می کنند، برعکس در افغانستان ارتش و نظام را نابود و هرج ومرج و 
وحشت را جاگزین آنها کردند. این سیاست چنان غیرعادالنه بود که پاکستان 
فقیرترین کشور دنیا  به  را  افغانستان  اتومی و  انرژی  به یک کشور دارای  را 

مبدل کرد.
ادامه  اکنون  تا  افغانستان که  پاکستانیزه ساختن  توان گفت که  نتیجه می  در 
بنیادگرایی  بس.  و  است  بوده  مذهبی  بنیادگرایی  تقویت  بخاطر  فقط  دارد، 
متاعی است که »جامعه جهانی« آنرا در فابریکه یی بنام افغانستان تولید و به 
کشور های همجوار صادر خواهد کرد یا به عبارت دیگر بنیادگرایی تخمی 
به خارج  افغانستان کاشته شده و حاصالت آن  بنام  یی  مزرعه  است که در 

صادر خواهد شد.
مهم  جز  افغانستان  ساختن  طالبانیزه  افغانستان:  سراسر  ساختن  طالبانیزه   .۲
سیاست عقبگرد »جامعه  جهانی« است که مجری اصلی و فعال آن حکومت 
انگلستان می باشد. طالبانیزه ساختن اجرای سیاست بسیج نیروهای ظلمانی در 
داخل افغانستان است. از آغاز عملیات گروه طالبان در »سپین بولدک« قندهار 
در اکتوبر ۱۹۹۴ تا انتقال طالبان مسلح توسط هلیکوپتر های ارتش انگلیس در 
بغالن و کندز که دو هفته قبل افشا شد، این پروسه مجدانه ادامه دارد ، تا شمال 
و جنوب را همسان و طالبانی بسازند. قتل عام و مهاجرت اجباری مردم شمالی 
)کهدامن( توسط طالبان و اجرای سیاست زمین سوخته در آنجا، قتل عام مزار 
در  بودا  های  انفجار مجسمه  انسان شد،  هزار  قتل ۱۲-8  شریف که موجب 
بامیان، قتل عام یکه ولنگ در بامیان و کشتار جمعی در رباطک بغالن، حمله 
کوچی های طالبی به بهسود وردک، جنگ های کابل در سال ۱۹۹۲ وغیره 
جز پالن طالبانیزه ساختن افغانستان بود که در عقب این حوادث دست های 

خارجی قرار داشت.
تقرر، انتخاب و انتصاب حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز جز همین 
پرژه درازمدت است که در چهار دوره حکومتش در اجرای این پالن کار 
کرد و حاال نیز طالبانی ساختن حکومت را در سرخط پالن کاری اش قرار 

داده است.
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البته طالبانی ساختن افغانستان در اقدامات قوای بین المللی به صراحت دیده 
ارتش  زند،  می  طالب  از  دم  انگلیس  صدراعظم  براون  گوردن  شود.  می 

انگلیس در هلمند طالبان را تربیه نظامی میدهد که بار ها افشا شده است.
»روزنامه  نویسد:  می  اندیپندنت  روزنامه  قول  از  ملی  آزمون  خبری  سایت 
ایندیپندنت نوشت منابع اطالعاتی افغانستان طرح انگلیس را برای ساخت یک 
کمپ آموزشی برای طالبان در افغانستان فاش کردند.به نوشته شماره امروز 
انگلیس  اند،  فاش کرده  کابل  در  اطالعاتی  منابع   ، اینترنت  در  روزنامه  این 
داشت  تصمیم  طالبان  حمایت  جلب  هدف  با  سری  فوق  قرارداد  یک  طبق 
افغانستان  جنوب  در  طالبان  جنگجوی  هزار  دو  برای  آموزشی  کمپ  یک 
بسازد. دولت کابل ادعا میکند مدرکی که نیروهای امنیت ملی افغانستان در 
حامد  اجازه  بدون  انگلیسی  ماموران  کند  می  ثابت  اورد  بدست  دسامبر  ماه 
کرزی رئیس جمهور افغانستان و بر خالف تعهد گوردون براون نخست وزیر 

انگلیس مبنی بر عدم مذاکره)با طالبان( با طالبان مذاکره می کردند.«۱۴
باالخره طالبان توسط هلیکوپتر های انگلستان به والیات امن شمال انتقال می 
شوند، تا شمال را طالبانیزه کنند. خبر نشر شده در سایت »الف« که در رسانه 
اثبات  به  با طالبان  را  انگلیس  ارتش  یافته، همکاری  انعکاس  های غربی هم 
نیروهای طالبان  با  انگلیس  ارتش  می رساند. در خبر آمده است: »همکاری 
در زمینه انتقال نیروها و اسلحه این گروه از والیات جنوبی افغانستان به شمال 
منابع دیپلماتیک در  از پرس تی وی،  »الف«  به گزارش  این کشور فاش شد. 
افغانستان خبر دادند، نیروهای طالبان بوسیله هلی کوپترهای شینوک نیروهای 
هوایی ارتش انگلیس از والیت هلمند در جنوب به والیات شمالی این کشور 
منتقل شده اند. از سوی دیگر، مقامات افغانستان همچنین می گویند، سلطان 
منادی مترجم و دستیار استفن فارل خبرنگار نیویورک تایمز نیز به دست یک 
»تک تیرانداز انگلیسی » کشته شده است. منادی، مدارک، اسناد و تصاویری 
در اختیار داشته که نشان می دهد ارتش انگلستان در عملیات انتقال نیروهای 
اسنادی درخصوص  منادی همچنین  است.  داشته  افغانستان دست  در  طالبان 
دست داشتن نیروهای خارجی در تنش های ماه جوالی در منطقه خودمختار
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شین جیانگ چین، در اختیار داشته است. از سوی دیگر، گزارش ها حاکی 
مردم  از  شده  آوری  جمع  اسلحه  امریکا،  ارتش  نیروهای  که  است  آن  از 
افغانستان را در اختیار نیروهای طالبان قرار داده اند. همچنین گفته می شود، 
محمد حنیف آتمار، وزیر کشور پشتون تبار افغانستان با عوامل ارتش انگلیس 
حامد  که  است  حالی  در  این  است.  داشته  تنگاتنگی  روابط  این کشور،  در 
گزارش  درخصوص  تفحص  دستور  پیشتر  افغانستان  جمهور  رییس  کرزای 
انتقال اسلحه توسط هلی کوپترها به والیات شمالی این کشور را صادر کرده 
است. به گفته کرزای، این هلی کوپترها پنج ماه پیش، مقادیر بسیاری اسلحه 
و مهمات را شبانه به والیات بغالن، قندوز و سمنگان در شمال این کشور، 

منتقل کرده اند.«۱5
همچنان در باره پرداخت معاش برای طالبان از طرف ارتش انگلیس سایت 
ابعاد  خبری »کیهان« از قول سایت امریکایی »واشنگتن پریزم« می نویسد: » 

تازه اي از همکاري مخفیانه رژیم انگلیس با گروهک طالبان فاش شد.
بر اساس اخبار جدید مایکل سمپل و ماردین پترسون دو دیپلمات انگلیسي 
مدت ها با طالبان مراوده داشتند و حقوق حدود هزار نفر از افراد دست اول 
طالبان را در ایالت هلمند به خاطر همکاري با انگلیسي ها پرداخت مي کردند.
سایت آمریکایي واشنگتن پریزم در این باره مي نویسد: انگلیسي ها بار دیگر 
یک معامله مهم و پشت پرده با طالبان انجام دادند. این معامله طرح ساختن 
اردوگاه آموزشي براي شورشیان در منطقه جنوبي افغانستان بود، که توسط 
سرویس اطالعاتي افغانستان در کابل افشا گردید. این طرح در یک حافظه 
منبع  به گفته یک  افغانستان کشف شد.  پلیس مخفي  کوچک جیبي توسط 
دولتي این کشور ساختن این اردوگاه و آموزش شورشیان، قسمتي از طرح 
هاي دولت انگلیس بوده است. بر اساس این طرح قرار بود تا در این اردوگاه، 
ببینند. طبق گزارش هاي  پایني آموزش  رتبه  فرمانده  ۱8۰۰ جنگجو و ۲۰۰ 
منتشر شده، همچنین در این حافظه کوچک جیبي نوشته شده بود که ۱۲5 

هزار دالر آمریکایي براي ساختن این اردوگاه به مصرف رسیده است. 
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پروژه  ادامه  براي  دیگر  آمریکایي  دالر  هزار   ۲۰۰ امسال  بود  قرار  همچنین 
انگلیس در کابل و یک  تازگي سفیر  به  ها هزینه شود.  تروریست  آموزش 

ژنرال ارشد انگلیسي بر لزوم مذاکره و توافق با طالبان تاکید کردند.«۱6
انگلیس در کابل و یک  تازگي سفیر  به  ها هزینه شود.  تروریست  آموزش 

ژنرال ارشد انگلیسي بر لزوم مذاکره و توافق با طالبان تاکید کردند.«۱6
این  اجرای  با  دارد.  عقبگرایی  و  ارتجاعی  خصلت  ظلمانی  نیروهای  بسیچ 
و  نابود  افغانستان  شمال  و  مرکز  در  بورژوازی  و  فیودالی  مناسبات  سیاست 

»فرهنگ« عقبگرد قبیله جای آنرا پر می کند.
این سیاست افغانستان را بسوی ظلمت، بی ثباتی، جنگ و تخلف از حقوق 
بشر می برد که عواقب ناگوار بدوش صاحبان البراتوار خون و آتش خواهد 

بود.
سیاست بسیج نیرو های ظلمانی نقاط امن افغانستان را ناامن ساخته، جنگ و 
بی ثباتی را به یک روند سراسری تبدیل می کند، تا افغانستان را به فابریکه 
تولید بنیادگرایی و محل صدور بی ثباتی کشور های همسایه مانند جمهوری 

های سابق اتحاد شوروی، کاشغرستان چین و ایران مبدل نمایند.
همانطوریکه »جامعه جهانی« نیروهای عقبگرد و ظلمانی را بسیج و آنها را در 
کشور های زیر مسلط شان به قدرت می رسانند، برعکس بطور مستقیم و غیر 
مستقیم به سرکوب و متفرق ساختن نیرو های ملی و گروه های منور نیز اقدام 

می نمایند.
در  جنگ  و  قدرت  های  گرداننده  که  دارد  وجود  زیاد  دالیل  و  ها  مثال 
افغانستان یعنی »جامعه جهانی« در متفرق کردن و دور نگهداشتن روشنفکران 
و افراد مسلکی افغان از قدرت اقدام می کنند که این کار در عملکرد آنها 

مشهود است.
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یکی از مهمترین مثال دور نگهداشتن افراد منور افغان محروم ساختن مهاجران 
ها  جرگه«  »لویه  تدویر  و  ریاست جمهوری  انتخابات  در  رای  از حق  افغان 
است. تنها در »لویه جرگه« اضظراری به مهاجران افغان حق دادند تا نماینده 
های شان را انتخاب و به لویه جرگه بفرستند که ورود تعداد زیاد نماینده های 
آزاد در »لویه جرگه اضطراری برای گرداننده های پشت پرده )جامعه جهانی( 
غیرمترقبه بود. بعد از »لویه جرگه« اضطرای اشتراک مهاجران افغان در اروپا 
و امریکا را قدغن کردند که بدون شک این تصمیم در مرجعه باالتری اتخاذ 
شده است. عجیب است که رسانه های افغان و جهان در این مورد خاموش 
هستند و خود مهاجران هم حرکت یا اعتراضی را از خود نشان نمیدهند. در 
کشور های غربی هم همان سیاست مشابه »بسیج نیروهای ظلمانی« در رابطه با 
مهاجران اجرا می شود و نهاد های غیر مدنی احساس هر نوع اعتراض را در 

جامعه خنثی می کنند. 
مثال دیگر سرکوب و متفرق ساختن اهل دانش و فرهنگ دور نگهداشتن آنها 

از سهمگیری در قدرت و حمایت بیدریغ از نیروهای ظلمانی است.
آنها  و  کنند  می  ترک  را  افغانستان  فرهنگ،  اهل  فرد  هزاران  اکنون  همین 
در خارج از افغانستان هم مورد تهدید قرار می گیرند که حمالت نیروهای 
این  های  نمونه  از  فرانسه  و  انگلستان  یونان،  در  افغان  مهاجران  باالی  امنیتی 

سرکوبگری ها است.
نسبی  های  آزادی  از  آنجا  در  مردم  که  را  افغانستان  شمال  جهانی«  »جامعه 
بهره می برند و زنان با مردان یکجا کار می کنند و پوشاندن زن ها با چادری 
اجباری نیست، می خواهند نا امن بسازند. آنها عبدالرشید دوستم را با طالبان 
تعویض می کنند، گویا دوستم حقوق بشر را تخلف کرده و طالبان حقوق 
بشر را رعایت کرده است. من نمی گویم که دوستم حقوق بشر را تخلف 
جهانی« خود  »جامعه  و  کابل  نشینان  طالبان، کرسی  که  گویم  می  و  نکرده 
بزرگترین ناقضان حقوق بشر به شکل گسترده آن هستند. آیا قربانیان تخلف 
بشر از طرف امریکا ، طالبان و حکومت حامد کرزی بشر نیستند؟ آیا خون 

طالبان عربی ، پاکستانی و چیچنی که در قلعه جنگی کشته شدند، پاکتر از 
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در  »دوستانه«  بمباران  ویا  زیر شکنجه  های خارجی  زندان  که  خون کسانی 
هرات ، فراه و کندز کشته شده اند پاکتر است؟ 

پس بسیج نیروهای ظلمانی و سرکوب نیروهای مترقی از یک دست قوی و 
مرجعه مستعد به اجرای کار های بزرگ انجام می شود.

ترویج کننده این بی عدالتی بزرگ بدون »جامعه جهانی« کسی دیگری نمی 
تواند باشد.

نتیجه گیری:
تقلب در سیاست، فساد در اداره اقتصاد، فقر در جامعه از اساسی ترین اسالیب 
کار »جامعه جهانی« بوده که با تقویت بنیادگرایی و نیروهای ظلمانی تا ایجاد 

دین و مذهب های جدید اهداف شان را عملی می کنند. 
من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهاانی ساختن هستم . 

ما را نمی گذارند که جهانی شویم ما را »جهانی« می سازند.
آینده هم  بوده و در حال و  ناکام  جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته 

ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.
هم  با  را  جهان  مردمان  که  است  فانونمند  و  تدریجی  پروسه  شدن  جهانی 
تفرقه  و  تبعیض  خصومت،  و  نفرت  ساختن  جهانی  ولی  سازد،  می  نزدیک 
را بار آورده است که جان میلیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی 

بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.
نام  زیر  آفریند،  می  جنگ  صلح  بجای  که  است  فریبی  ساختن  جهانی 
دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند و بنام جهانی ساختن 

قانون قبیله را بر هر کشوری که بتوانند، حاکم می سازند.
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)5(
هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح 
دولت افغانستان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار”

و اهداف ضد منافع ملی در متن و محتوای این توافقنامه

زرنگار،  ، ش ۴6۷،   اکتوبر ۲۰۱6 و ص 3۰   ، فراسو  تارنمای  در  نشر شده 
اکتوبر ۲۰۱6. تورنتو، کانادا.

 
مبرم  و  حساس  بسیار  مسئله  به  را  هشتم  بحث  اساسی،  قانون  بحث  ادامۀ  به 
مرحله  که  ای  مساله  میدهم.  اختصاص  افغانستان  سیاسی  زندگی  به  مربوط 
حلقات  دیکتاتوری  و  دینی  استبداد  ملی،  ستم  تبعیض،  بنیادگرایی،  جدید 
صلح  “توافقنامه  تحقق  و  امضا  گیرد.  می  سر  از  را  خارجی  منافع  به  وابسته 
دولت افغانستان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار” به مثابه پلی است که عبور 
از آن مردم افغانستان را بسوی نفاق، جنگ و بی ثباتی دوامدار سوق میدهد 
و کشور را به مهد و پایگاه بنیادگرایی دینی در منطقه تبدیل می کند. امضای 
زشت  نیت  و  ظاهری  های  کننده  امضا  حیایی  بی  اوج  آخرین  قرارداد  این 

طراحان خارجی آنرا به نمایش می گذارد.
حکومت قانون شکن و غیر قانونی افغانستان متن تهیه شده ای را بنام توافقنامه 
امضا کرده است که در آن حد اقل هفت مورد تخلف جدی قانون اساسی 
دین  طالیی  چوکات  در  ملی  منافع  ضد  زشت  اهداف  و  شود  می  دیده 
جاگزاری شده اند. جابجا کردن اهداف جنگی زیر نام صلح و پنهان کردن 
اهداف غرض آلود زیر نام دین از شیوه های کهنۀ کاراِن قدرت های است 
که می خواهند با تهدید ابزاری بنام دین مخالفان شان را تکفیر و سرکوب 
نمایند. اما این طلسم سال ها قبل برای من شکسته و مردود و منحط شده بود.

سندی بنام “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار” 
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در موارد زیاد با قانون اساسی افغانستان و منافع علیای ملی افغانستان در تضاد 
و تناقض جدی قرار دارد که می خواهم موارد ذیل را مورد غور و ارزیابی 

قرار بدهم.
با تهدید زور و  مورد اول: اعمال تبعیض قومی، زبانی و سمتی 
: “دولت جمهوری اسالمی  توافقنامه آمده است که  ماده هفتم  دسیسه: در 
سیاسی  فعالیت  حق  که  نماید  اعالم  رسما  که  گردد  می  متعهد  افغانستان 
حزب اسالمی را در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی مطابق با قوانین جاری در 
کشور به رسمیت شناخته و در تحقق آن همکاری همه جانبه نموده و حزب 
اسالمی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و والیتی، شهری و 

شهرداری شرکت نموده و نامزد داشته باشد.”
بعد از لویه جرگه اضطرای که مطابق توافقات بن برگزار گردید، میلیون ها 
محرومیت  در  افغانستان  حکومت  طرف  از  دنیا  سراسر  در  افغانستان  مهاجر 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  چندین  در  شدند.  داده  قرار  سیاسی  مطلق 
مهاجران افغانستان در خارج از کشور حق رای داده نشد. این محرومیت را من 
در مقاله یی زیر عنوان ” کمیسیون مستقل انتخابات را به خیانت ملی متهم می 
کنم”، به مثابه خیانت ملی ارزیابی کرده بودم. در مقاله مذکور آمده است که 
“دشمنان افغانستان در نفاق و تفرقه اندازی و جدایی مردم افغانستان در همه 
ساحات کار می کنند تا اتحاد و همبستگی مردم افغانستان را برهم بزنند، برای 
مردم افغانستان محرومیت ایجاد کنند، زمینه های باهمی و اتحاد را ببندند. این 
اهداف دشمنان مردم افغانستان در ساحات فرهنگ، سیاست، دین و مذهب 
پالن شده و هدفمندانه تحقق می یابد.یکی از مهمترین راه های ایجاد نفاق در 
افغانستان محرومیت های سیاسی است که از طرف دشمنان افغانستان پالن می 
شود و در عملکرد نهاد های مهم و سرنوشت بدست، افغانستان تبارز می کند. 
افغان های که در خارج از کشور زندگی  محروم کردن از حق رای آنعده 
می کنند، عمل عمدی بخاطر ایجاد محرومیت سیاسی و دور ساختن مردم از 

جامعه و کشور شان می باشد. میلیون ها شهروند افغانستان در خارج از

هفت مورد تخلف قانون اساسی در توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب گلبدین حکمتیار
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افغانستان زندگی می کنند که با تغییر نسل از فرهنگ و سیاست کشور اصلی 
شان دور می شوند. منافع ملی افغانستان ایجاب می کند که این کتله بزرگ 
به  متعلق  آنها  که  شوند  متیقین  جوان  نسل  و  شود  وصل  افغانستان  به  مردم 
افغانستان هستند. این کار وقتی برآورده می شود که در مسایل مربوط به کشور 
شان شریک باشند که مناسبترین راه آن مشارکت سیاسی است و بهترین شیوه 
مشارکت سیاسی استفاده از انتخابات است. زمانیکه یک افغانستنانی خارج از 
کشور ولو اگر سالهاست افغانستان را ندیده، حق رای داشته باشد، احساس 
وطندوستی و مسئولیت در ذهن و افکارش ریشه میگیرد و خود را به افغانستان 
متعلق میداند و همیشه در باره دولتی که در نتیجه رای وی بوجود آمده دلچسپی 
میداشته باشد. برعکس، کشور های که افغان ها را پناه داده دلچسپی دارند 
که هرچه زودتر آنها را در فرهنگ و جامعه خود شان جذب کنند. این هدف 
وقتی تسریع میگردد که افغان های دور از وطن، در محرومیت و نارضایتی از 
جریانات وطن شان قرار داشته باشند. کمیسیون “مستقل” انتخابات افغانستان 
به نفع منافع خارجی و برخالف منافع ملی افغانستان محرومیت سیاسی را بر 
شهروندان افغانستان که در خارج از افغانستان اقامت دارند، تحمیل کرد که 

این عمل شان خیانت به منافع ملی و عمل بیگانه پرستی است.”)۱(
اما با دادن امتیازات “سخاوتمندانه” به مهاجرانی که از پاکستان خواهند آمد، 
حکومت افغانستان تبعیض آشکار را با مهاجران افغانستان در سراسر دنیا اعمال 
کرده است. همچنان صد ها هزار از مردم افغانستان از آزار و اذیت حکومت، 
از حقوق طبیعی و سیاسی شان محروم ساخته  کشور را ترک می کنند که 
می شوند، ولی به “مهاجران” افغانستان در پاکستان حقوق، آزادی و امتیازات 
بویژه حقوق نامحدود سیاسی داده می شود. به کسانی که جنگ کرده و خون 
ریخته اند پاداش داده می شود و کسانی که با معیار مدنی و شهروندی زندگی 
داشته اند، مجبور به ترک وطن شده از حق سیاسی شان به شکل عمدی دور 
ساخته شده اند. پس ماده هفتم توافقنامه ، مواد قانون اساسی نافذ در افغانستان 
را در موارد ذیل نقض کرده است. با رجوع به مواد بیست و دوم و سی و سوم 

می توان این تخلف را ببینیم.
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ماده بیست و دوم : هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. 
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 

مي باشند.
ماده پنجاه و ششم: دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت 
اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامین 
وحدت ملي، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق 

کشور مکلف مي باشد.
ماده سي و سوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي 

باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم مي گردد.
قانون  مواد  چهار  با  را  ملی  توافقنامه حکومت وحدت  اختالف  موارد  حاال 
افغانستان  اتباع  بین  امتیاز  و  تبعیض  نوع  )هر  کنم.  می  استدالل  اساسی 
افغانستان  تبعۀ )شهروند(  به همگان معلوم است که میلیون ها  ممنوع است(. 
آسیای  های  ، کشور  روسیه  کانادا،  متحده،  ایاالت  اروپایی  های  در کشور 
های  کشور  قزاقستان،  قرغزستان(،  ترکمنستان،  )تاجکستان،ازبکستان،  میانه 
بالتیک)ملداوی،  های  جمهوری  ارمنستان(،  و  گرجستان  قفقاز)آذربایجان، 
التوی و لیتوانیا( و سایر نقاط دنیا از حق رای محروم بوده اند. همچنان ساالنه 
به  تبعیض، تهدید و گروگانکیری  از  فرار  برای  افغانستان  اتباع  صد ها هزار 
علت و انگیزه های قومی، از شمال و مناطق مرکزی مجبور به ترک کشور 
می شوند. پس چه مزیتی در “مهاجران” افغانستان در پاکستان موجود است 
که نظام سیاسی، قانون اساسی و حقوق و آزادی ها و همه دستاورد های مردم 
افغانستان زیر پای آنها فرش شوند. آیا این توافقنامه در مخالفت کامل با ماده 
پنجاه و ششم قانون اساسی ندارد که می گوید: ” دولت به ایجاد یک جامعه 
مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت حقوق 
بشر، تحقق دموکراسي، تامین وحدت ملي، برابری بین همه اقوام و قبایل و 
و  آیا مردم شمال  باشد.”  مناطق کشور مکلف مي  متوازن در همه  انکشاف 
مناطق مرکزی اتباع افغانستان نیستند که مجبور به فرار شده به آب های یونان 

، ایتالیا و آسترالیا غرق شوند؟ یا در زابل، هلمند، کابل بدخشان به گروگان
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گرفته شوند و سر بریده شوند یا سربازان و افسران این مناطق حین دفاع مسلحانه 
در  افغانستان  “مهاجران”  برعکس  ولی  داده شوند؟  تسلیم  طالبان  به  از وطن 
یک کشور خاص متعلق به تنظیم خاص و مردم خاص با امتیازات توهین آمیز 
و تهدید کننده و خطرناک به ساکنان افغانستان، با اعزار و افتخار به کشور 
نا امن و بی ثبات سرازیر می شوند. دیده می شود که اعمال تبعیض در میان 
مهاجر و متوطن با بی حیایی آشکار دامن زده می شود، طوریکه به تدریج به 

تغییر جغرافیا منتج میگردد.
مورد دوم: تخلف از اصل استقالل کمیسیون مستقل انتخابات:

ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی کلمه )مستقل( را با نام این کمیسیون 
این  است.  داده  را  استقالل  اصل  مذکور  به کمیسیون  که  است  یکجا کرده 
اصل از طرف حکومت، کاندیدان و همه اشتراک کننده های پروسه انتخابات 
باید احترام شود. در این ماده قانون اساسی آمده است که : “کمیسیون مستقل 
انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آرای عمومي 
هشتم  ماده  ولی  گردد.”  مي  تشکیل  قانون  احکام  به  مطابق  در کشور  مردم 
می  نقض  سراحت  به  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  استقالل  اصل  توافقنامه 
کند و این کمیسیون را ترکیبی از نماینده های حکومت و حزب اسالمی می 
سازند. این است متن ماده هشتم توافقنامه: “دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
متعهد می گردد تا در مشاوره با نهادهای سیاسی، مدنی و دولتی کشور زمینه 
را جهت اصالح بیشتر روند انتخابات آماده ساخته و طرح های مشخص را در 
این زمینه ارایه نماید. همچنین دولت متعهد می گردد که زمینه را برای حضور 
حزب اسالمی افغانستان در روند اصالحات نظام انتخاباتی فراهم سازد. اصالح 

نظام انتخاباتی اگر بنابر کمبود وقت معطوف به انتخابات پیشرو نمی تواند
باشد، دولت در مشاوره با تمامی نهادهای ذیربط متعهد به تعدیل نظام انتخاباتی 

مبتنی بر نظام انتخاباتی متناسب حزبی می باشد.همچنین در ساختارهای
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انتخاباتی حضور حزب اسالمی افغانستان در مطابقت با قانون تامین می گردد.”
مورد سوم: اهدای ملکیت دولتی به مثابه رشوت در معامله سیاسی:
در بند دوم ماده شصت و ششم قانون اساسی آمده است که : “رییس جمهور 
اهداکند.”  یا  بفروشد  را  دولتي  های  ملکیت  قانون  حکم  بدون  تواند  نمي 
برخالف این ماده قانون اساسی در ماده دهم توافقنامه می خوانیم که: ” رهبر 
حزب اسالمی می تواند دو یا محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان 
انتخاب نموده و دولت تدابیر الزم امنیتی و هزینه معین و معقول را برای وی 
به  پدرش  میراث  از  را  مناسب(  محل  سه  یا  )دو  غنی  آیا  سازد.”  می  فراهم 
آقای حکمتیار اهدا می کند؟ روشن است که ملکیت دولت را در نظر دارد. 
پس غنی امضا کننده توافقنامه و شخصی که در اجرای قانون اساسی به قران 
شریف سوگند خورده است، قانون اساسی و سوگند به قرآن را نمی شکند؟ 
آیا غنی سوگند به قرآن ، قانون اساسی و وعده داده شده به مردم افغانستان را 

سخاوتمندانه به پای آقای حکمتیار نمیریزد؟
مورد چهارم: دادن مصئونیت قضایی به مخالفان مسلح در لیست 
صالحیت رییس جمهور نیست: در ماده یازدهم توافقنامه می خوانیم که 
اعضای حزب  و  رهبر  افغانستان مصونیت قضایی  اسالمی  “دولت جمهوری 
اسالمی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته با امضا و در مطابقت 
متعهد  افغانستان  اسالمی  نماید. همچنین دولت  می  موافقتنامه تضمین  این  با 
لیست  افغانستان را که شامل  می گردد که زندانیان و اسرای حزب اسالمی 
الناس  حق  دعوای  و  باشند  نشده  جنایی  جرایم  مرتکب  و  بوده  شده  توافق 
علیه آنها وجود نداشته باشد، از طریق کمیسیون علنی که بدین منظور تشکیل 
می گردد در اسرع وقت که بیشتر از سه ماه نباشد رها سازد. حزب اسالمی 
میدان جنگ  به  افراد رها شده حزب اسالمی،  تا  متعهد می گردد  افغانستان 
علیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان نرفته وبه هیچ گروه مسلح غیرقانونی و 
تروریستی نپیوندند. نظارت بر روند حل و فصل هر نوع اختالف در این رابطه 

به کمیسیون مشترک اجرایی با حسن نیت سپرده می شود.”
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مصئونیت قضایی مطابق ماده یک صد و یکم قانون اساسی به اعضای شورای 
ملی داده می شود. هیچ قانون، فرمان تقنینی، قرارداد بین المللی و توافقنامه 
صالحیت دادن مصئونیت قضایی به اتباع افغانستان و خارجی را ندارد. هکذا 
ماده شصت و چهارم قانون اساسی صالحیت های رییس جمهور افغانستان را 
به طور مفصل بیان کرده است که در آن صالحیت دادن مصئونیت قضایی به 
کسی دیده نمی شود. پس دادن مصئونیت قضایی به اعضای حزب اسالمی 
توافقنامه  متن  که  بگوییم  نیست  کافی  است.  اساسی  قانون  از  تخلف  عمل 
و  انصاف  اخالق،  مزایای  از  تخطی  بلکه   ، میباشد  اساسی  قانون  از  تخلف 

عدالت نیز است.
گلبدین  اسالمی  حزب  با  افغانستان  دولت  صلح  توافقنامه  محتوای  و  متن 
حکمتیار خطر جدی به امنیت ملی دارد که توسط قانون اساسی حمایت می 

شود. خطر به امنیت ملی و نفی منافع ملی در نکات ذیل تبلور دارد:
خطر  امنیتی  نیروهای  به  اسالمی  حزب  فرماندهان  و  افراد  ورود  اول:  نکته 
جدی را متوجه امنیت ملی افغانستان می سازد. زیرا موجودیت افراد این حزب 
با دستگاه  نظر و عمل حزب اسالمی  پاکستان، اختالط  مدت چهار دهه در 
استخباراتی آی اس آی افراد این حزب را بیشتر با پاکستان نزدیک و متعلق 
کرده است. جذب هزاران عضو آی اس آی به نیروی های امنیتی و دفاعی 
خطر جدی به امنیت ملی افغانستان میباشد. در ماده چهاردهم توافقنامه آمده 
است که “دولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد می گردد طبق قانون، افراد 
و فرماندهان واجد شرایط حزب اسالمی افغانستان را که عالقمند به خدمت 
باشند جذب نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نماید. همچنین جمهوری اسالمی 
افغانستان متعهد است تا زمینه ادغام قانونی، با عزت وپایدار آنها را در جامعه 
اجرایی  مشترک  کمیسیون  طریق  از  ماده  این  تحقق  نماید. چگونگی  تامین 

تنظیم می گردد.”
نکته دوم: سرازیر شدن صد ها هزار گویا مهاجران از پاکستان، زمینه آمدن 
و  استقرار آقای حکمتیار  از  افغانستان مساعد می سازد.  به  را  پاکستان  اتباع 

حزب اسالمی اش بعد از قتل علی احمد خرم وزیر پالن توسط این حزب 
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قریب چهل سال میگذرد. اطفالی که از اعضای این حزب و مهاجرانش در 
آنوقت بدنیا آمده اند، حاال چهل ساله می شوند. این افراد از تاثیرات فرهنگی 
پاکستان  استخبارات  که  نیست  همچنان شکی  اند.  متاثر  شان  زادگاه  کشور 
نبوده است. پس ورود آنها در حالتی  این حزب بی تفاوت  افراد  با  در کار 
که افغانستان دولت واقعی و قانونی ندارد، خطر جدی را متوجه امنیت ملی 

افغانستان خواهند کرد.
نهایی  افغانستان را  مورد ششم: امضای توافقنامه پاکستانی سازی 
پرستی حکومت  پاکستان  بر جنون  مبنی  اقدامات  به روند  اگر  می سازد:  
های حامد کرزی و اشرف غنی نظر اندازیم، دیده می شود که در عقب آنها 
پاکستانی کردن افغانستان و تحرکات بنیادگرایی و جنگ از جنوب به شمال 

افغانستان)۲( قرار دارد.
نظامی  نیروهای  خاموشی  و  افغانستان  دولت  حمایت  به  ها  کوچی  تجاوز 
، پکتیکا  ایجاد زون های چلش کلدار پاکستانی در قندهار، پکتیا  خارجی، 
و والیت مشرقی، دعوت مالهای پاکستانی برای تبلیغ دینی در قطعات امنیتی 
مذاکرات  پاکستان،  با  منطقوی  های  جرگه  تدویر   )3( افغانستان  نظامی  و 
چهارجانبه، امضای قرارداد مرموز امنیتی)۴( با نظامیان پاکستان و ده ها اقدام 
ضد منافع ملی افغانستان توسط حکومت های کرزی و غنی ثابت می سازد که 
در عقب این اقدامات پاکستانی ساختن افغانستان و تقویه بنیادگرای دینی قرار 
دارد. متن و محتوای توافقنامه در کل و ماده شانزدهم آن بطور اخص نشان 
میدهد که طراحان پاکستانیزه ساختن افغانستان کار شان را در این مورد نهایی 
توافقنامه درج شده است که “دولت جمهوری  ماده شانزدهم  می کنند. در 
افغانستان متعهد می گردد تا برای حل مشکالت مهاجران کمپ نصرت مینه و 
سایر مهاجران افغانستانی مقیم پاکستان و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت 
و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را از جمله تهیه زمین برای سرپناه با 
امکانات الزم در کابل و سایر والیت های کشور بعهده گیرد. در این راستا 
عملی  زمینه  نخست  گام  در  تا  گردد  می  متعهد  افغانستان  جمهوری  دولت 

عودت داوطلبانه درحدود ۲۰هزار خانواده مهاجررابه کمک جامعه جهانی 
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بین الملل هموار سازد. همچنین دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی 
و  شهدا  سایر  مانند  افغانستان  اسالمی  حزب  معلوالن  و  شهدا  بازماندگان  به 
برنامه  این  اعمال  چگونگی  گیرد.  بعهده  را  الزم  اقدامات  کشور  معلوالن 

توسط کمیسیون مشترک اجرایی تثبت و تنظیم خواهد شد.”
عودت  انهاست.  ناپذیر  انفکاک  حق  شان  کشور  به  مهاجران  بازگشت  بلی 
عادی مهاجران به افغانستان یکی از نیکترین اقدام است که افغانستان ما به آن 
نیاز دارد. اما بازگشت “مهاجران” به شکل مرموز، تبعیض آمیز، دادن امتیازات 
گزاف و بی مورد، دعوت آنها با بستن پیمان های غرض آلودیکه پیمان ها 
و ضوابط دیگر را برهم بزند، آوردن آنها بخاطر تقویت بنیادگرایی، سرازیر 
باشند،  الجیشی  سوق  موقعیت  دارای  که  والیاتی  و  پایتخت  در  آنها  کردن 
هدف پاکستانی سازی افغانستان و در فرجام ادغام افغانستان به پاکستان را در 
افغانستان را  پی خواهد داشت که استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 
زیر سوال میبرد. پاکستانی کردن افغانستان نقض سریح قانون اساسی افغانستان 
است. این قلم که روند پاکستانی سازی وطن عزیزم را سالهاست زیر نظر دارم 
و اسناد و مطالب زیادی را در این مورد در نشریه ها به نشر رسانیده ام، در 
سال ۲۰۱۱ در مقاله ای زیر عنوان “مروری بر مهمترین نکات حیات سیاسی 
افغانستان” در باره تاثیرات روزافزون پاکستان بر افغانستان چنین نوشته .بودم 
که ” قرار اطالع و نشر خبر در رسانه های داخلی و خارجی از جمله مصاحبه 
در تلویزیون های افغانستان، تعدادی از مال های پاکستانی و و افغان های که در 
مدارس دینی)تروریستی( پاکستان تربیه شده اند، به بهانه تدریس ارزش های 
دینی، به نیروی های دفاعی افغانستان شامل کار شده اند که سلسله این کار 
ادامه دارد.۱ این تصمیم از جانب حکومت افغانستان اتخاذ و در معرض اجرا 
قرار دارد که خطر بزرگ را به امنیت ملی افغانستان، حاکمیت و موجودیت 
فزیکی این کشور متوجه کرده است. این کار خطرناک در اردوی افغانستان 
در حال تحقق بوده و شاید به سایر نهاد های دفاعی و امنیتی نیز عملی گردد. 
این کار همزمان با امضای قرارداد از طرف حامد کرزی با حکومت پاکستان 
آغاز گردید که شاید ضمیمه شفاهی همین قرارداد ها و توافقات غیر شفاف
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و  آشام  خون  دشمن  مقابل  در  را  افغانستان  موجودیت  که  باشد  خاینانه  و 
تاریخی زیر سوال می برد. از طرف دیگر این اقدام آگاهانه دولت افغانستان 
و  مسلکی  امنیتی  و  دفاعی  های  نهاد  ایجاد  در  را  جهانی  جامعه  های  وعده 
شده  تربیه  مالهای  شمولیت  از  آنها  بدون شک  برد.  می  سوال  زیر  بیطرف 
در پاکستان آگاه اند. دینی ساختن ارتش آنهم، “اسالم پاکستانی” زهریست 
های  وعده  شود  می  معلوم  شود.  می  افغانستان چکانده  مردم  گلوی  در  که 
ایجاد ارتش مسلکی در افغانستان فریبی بیش نیست. پس در سال۲۰۱۱ بعد از 
خروج قوای خارجی، افغانستان یک ارتش “دینی” و آیدیولوژیک خواهد 
داشت که کنترول آن بدست مال ها و طالبان پاکستانی باشد. جامعه جهانی” 
کشور های حامی رژیم کرزی بدون تردید میدانند که کارمندان استخبارات 
بی  و  ترین شکل  قبیح  با  بوده،  تشنه  ها  افغان  خون  به  ها  سال  که  کشوری 
این  شوند.  می  همسایه  ارتش کشور  داخل  جانب حکومت  از  علنی  شرمی 
باز هم  افغانستان  میرساند که کشور های تصمیم گیرنده در سرنوشت  نکته 
در “پاکستانیزه” سازی افغانستان تاکید دارند و از این پالیسی ناممکن و غیر 
انسانی که در آن همه حقوق بشری زیر پای می شود، صرف نظر نکرده اند. 
های  در کشور  میزنند،  را  در جهان  دموکراسی  تامین  های که الف  کشور 
خود شان اردوی بیطرف می سازند، رژیم های کمونیستی را در ایجاد اردوی 
آیدیولوژیک شدیدا انتقاد می کردند، از سیستم دفاعی ایران انتقاد می کنند و 
آنرا ناقض حقوق بشر و مخالف دموکراسی میدانند، ولی در افغانستان اردوی 
آیدیولوژیک و استخباراتی و مغرض را زمینه سازی می کنند که خارج از 
اداره مردم و حکومت باشد. حاال واضح می شود که مجاهدین و طالبان چرا 
نیرومندترین ارتش داکتر نجیب اهلل را با تمام تجهیزات مدرن آن نابود کردند 
و بجای آن ریش و پکول و لنگی را در ارتش و نیروهای امنیتی رواج نمودند 
بزنند. حاال معلوم شد که در  برهم  امنیتی کشور را  نظام دفاعی و  تا شیرازه 
جریان ده سال )دهه کرزی(، با مصرف نمودن بیلیون ها دالر بنام افغانستان از 
تشکیل یک اردوی نیرومند، مسلکی و غیر آیدیولوژیک جلوگیری میشده 

است.”)5(
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مورد هفتم: توافقنامه نافی منافع علیای ملی است: پیوست با موارد 
پنجم و ششم، توافقنامه صلح دولت افغانستان منافع علیای ملی مردم افغانستان 
را نفی می کند. ضروری میدانم که ماده های چهارم، پنجم وهفتم و پنجاه 
مردم  علیای  منافع  نفی  موضوع  نقل کرده،  اینجا  در  را  اساسی  قانون  نهم  و 
و  ها  ارزش  اساسی که  قانون  مواد  با  مقایسه  با  را  توافقنامه  توسط  افغانستان 
اصول منافع ملی در آنها حمایت می شوند، بررسی کنیم. مواد ذکر شده قانون 
اساسی قرار ذیل اند:)ماده پنجاه و نهم : هیچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده 
تمامیت  استقالل،  بر ضد   ، اساسي  قانون  این  مندرج  آزادیهای  و  از حقوق 

ارضي، حاکمیت و وحدت ملي عمل کند.
ماده چهارم : حاکمیت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم 
افغانستان عبارت است  یا توسطنمایندگان خود آن را اعمال مي کنند. ملت 
از  متشکل  افغانستان  ملت  داراباشند.  را  افغانستان  تابعیت  افرادی که  تمام  از 
اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یي، نورستاني، ایماق، 
عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی وسایر اقوام مي باشد. بر هر فرد از افراد 
ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت 
افغانستان محروم نمي گردد. امور مربوط به تابعیت و پناهندگي توسط قانون 

تنظیم مي گردد.
ماده پنجم : تطبیق احکام این قانون اساسي و سایر قوانین، دفاع از استقالل، 
از  کشور  دفاعي  قابلیت  و  امنیت  تأمین  و  ارضي  تمامیت  و  ملي  حاکمیت 

وظایف اساسي دولت مي باشد.
بین  های  میثاق  الدول،  بین  معاهدات  متحد،  ملل  منشور  دولت   : هفتم  ماده 
به آن ملحق شده است و اعالمیه جهاني حقوق بشر را  افغانستان  المللي که 
رعایت مي کند. دولت از هر نوع اعمال تروریستي، زرع و قاچاق مواد مخدر 

و تولید واستعمال مسکرات جلوگیری مي کند.(
منافع علیای ملی را در نکات ذیل برجسته ساخته، نقض و نفی آنها را توسط 
افغانستان با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، نشانی می  مواد توافقنامه صلح 

کنیم.
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نکته اول: در ماده یک صد و پنجاه و نهم، )استقالل، تمامیت ارضي، حاکمیت 
و وحدت ملي( متعلق به منافع علیای ملی افغانستان است که بدون تردید، مواد 
توافقنامه این منافع را به خطر جدی روبرو می کند. افغانستان را دست و پا 

بسته به دستگاه استخبارات پاکستان تسلیم می کند.
ملی  های  ارزش  از  ملي  )حاکمیت  اساسی  قانون  ماده چهارم  در  دوم:  نکته 
است که بود و نبود کشور، جامعه و مردم به آن بستگی دارد. مواد و محتوای 
توافقنامه تهدید جدی و آشکار به حاکمیت ملی است که در باال تشریح شده 
است. همچنان در این ماده قانون اساسی آمده است که عاملین حاکمیت ملی 
عبارت از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را داراباشند. ملت افغانستان متشکل 
نورستاني،  یي،  پشه  بلوچ،  ترکمن،  ازبک،  هزاره،  تاجک،  پشتون،  اقوام  از 
ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی وسایر اقوام مي باشد. بر هر فرد 
از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود.( پس آقایان غنی و گلبدین 
از یک قوم، یک زبان و یک سمت چطور می توانند در باره مسایل مربوط به 

حاکمیت ملی مردم افغانستان تصمیم بگیرند.
نکته سوم: در ماده پنچم مسایل دفاع از حاکمیت ملی مطرح شده است که 
ماده  و  نوشته  این  پنجم  مورد  با مالحظه  است.  مکلف  آن  اجرای  به  دولت 
چهاردهم توافقنامه، ساختار های دفاعی کشور در ابهام، بی نظمی و نابودی 
قرار می گیرد. به باور من امضا کننده های توافقنامه یک بار دیگر ازهمپاشی 
ارتش افغانستان را پالن کرده اند که در سال های نود ارتش نیرومند ، مجهز 
پاکستان  به  آنرا  تجهیزات  و  وسایل  همه  و  متالشی  را  اهلل  نجیب  مسلکی  و 

فروختند.
نکته چهارم: در ماده هفتم در باره ارزش های چون )رعایت معاهدات جهانی، 
احترام به حقوق بشر، مبارزه با تروریزم، زرع و قاچاق مواد مخدر( اشاره شده 

است.
خواننده های عزیز شما قضاوت کنید. آیا می توان تروریزم را با تروریست، 
مواد مخدر را با تاجران و تولید کننده های آن از بین برد؟ آیا حقوق بشر با 
یکجا شدن ناقضین و قاتلین بشر )غنی و حکمتیار( میسر و ممکن است؟ آیا 
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های  گروه  و  افراد  یا  دارند  قرار  افغانستان  مردم  جهانی  معاهدات  عقب  در 
جنگی و تفنگدار؟ پس این توافقنامه نافی منافع علیای مردم افغانستان در همه 

ساحات زندگی می باشد.
نتیجه گیری:

با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار”  افغانستان  اجرای “توافقنامه صلح دولت 
استفاده  بر  که  است  جهان  و  منطقه  در  بنیادگرایی  تقویت  جدید  مرحله 
ابزاری از بنیادگرایی دینی در سیاست منطقه یی قدرت های بزرگ جهانی 
افغانستان  دولت  ساختن  بحرانی  و  حکمتیار  گلبدین  آوردن  میباشد.  متکی 
ارتش و  افغانستان توسط  میباشد که  نود میالدی  نظیرسال های  مانور جدید 
را  منطقه  ارتش  نیرومندترین  قرار گرفت،  پاکستان مورد چپاول  استخبارات 
اداره و زیرساخت های دولتی،  نشانه های دولت،  متالشی کردند، عالیم و 
نظامی و ملکی را نابود کردند که تا حال احیا نشده اند. با تاسف که هنوز در 
تولید ، تقویت، گسترش و صدور بنیادگرایی افغانستان مجبور است که نقش 
ناپذیر تحمل کند. “توافقنامه صلح دولت  با دادن خسارات جبران  مهمی را 
افغانستان با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار” سندی است بنام صلح که در متن 
و محتوای آن جنگ های زیاد جاگزاری شده اند. این سند که شکل ظاهری 
افغانستان است، ماهیت آن به طور دقیق برای انسجام سیاست  به  آن مربوط 
منطقه یی و جهانی قدرت های بزرگ میباشد. زیرا تقویت بنیادگرایی دینی 
در منطقه کار آنهاست که به مثابه ستراتیژی تغییر ناپذیر در افغانستان عملی 

میگردد. آوردن گلبدین حکمتیار یکی از تکتیک های این ستراتیژی است.
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ضمیمه دوم
 تصویر ها سخن میگویند.
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سازش، معامله گری، تقسیم دارایی عامه و کرسی های دولتی

تصویر ها  سخن می گویند.
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)۲(
 فریب، تقلب، خیانت، نفاق ملی، قتل و کشتار های  هدفمند

 

تصویر ها  سخن می گویند.
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قتل های هدفمند



پالن سه مرحله ای کشور های غربی در افغانستان

201

قتل های هدفمند
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تمرکز قدرت، تخلف، دسایس، ترور، انتحار

حذف  احزاب و اقوام و تشدید جنگ های قومی
 توسط گروه های »طالبداعش«* و »حکومت«

سرکوب  تبسم،  جنبش  های  خواست  رد   : هزاره  مردم  قومی  حذف  آغاز 
مرگبار جنبش روشنایی کشتار جمعی  و قتل  عام از طرف »طالبـداعش« و 

»طالبکوچی«* در توافق و همکاری حلقات حکومتی افغانستان.  

* »طالبداعش«،  طالبانی که داعش شده اند.
* طالبکوچی«، طالبانی که بنام کوچی بر مردم هجوم می رآورند  یا برعکس 

کوچی های که طالب شده اند.
این دو  واژه را بار اول بکار بردم، امیدوارم  در  ادبیات سیاسی ما مروج شود.

تصویر ها  سخن می گویند.
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تصویر ها  سخن می گویند.
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دسایس ترور فزیکی و شخصیتی جنرال دوستم و نفاق میان ترکتباران افغانستان
توسط نهاد های امنیتی »حکومت« با حمایت قاطع امریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا 

جنرال دوستم در غورماچ والیت فاریاب هدف کمین تروریستی سازمان یافته از طرف 
حکومت قرار گرفت و جان به سالمت برد. این قضیه ثابت ساخت که  نهاد های امنیتی و 

دفاعی حکومت مخالف پاکسازی طالبان از والیت های شمال افغانستان اند.

قضیۀ احمد ایشچی که دست های نهاد های استخباراتی افغانستان در عقب آن قرار دارد، 
از طرف نهاد ها و حکومت های غربی مانند اتحادیه اروپا، یونما و سفارتخانه های امریکا  
انگلیس و المان به شدت حمایت می شود، تا جنرال دوستم را از صحنه سیاست افغانستان 

حذف کنند. زیرا او دشمن داعش و طرفدار نظام سیاسی غیر متمرکز است.

تصویر ها  سخن می گویند.
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تصویر ها  سخن می گویند.

بی  و  تغییر« در جون ۲۰۱۷  »رستاخیز  سرکوب خونبار عدالتخواهان جنبش 
رژیم  که  ساخت  ثابت  بزرگ،  جنایت  این  مورد  در  جهانی  جامعۀ  تفاوتی 

دکتاتوری غنی در سرکوبگری و پالن های فاجعه بارش تنها نیست.
)پایان کتاب(


