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13-12-2010  

  

  محمد عالم افتخار

  

   مفتضحانه ترين کنفرانس بزرگ جهانی – 2بن 
  

» بن) دوم(ادامه فساد گسترده در کشور و سايه شوم آن بر تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس «
ی که ضمنًا به مثابهء شخصيت حاضر و ناظر بر راثعنوان مقاله ايست به قلم محترم دکتور شهپر ن

شی آن ؛ نگاشته اند و سايت های انترنيتی فراوانی آنرا انتشار داده احتماًال مطبوعات کنفرانس و حوا
 .چاپی کشور هم به آن عالقه درخور گرفته اند 

 :اين مقاله چنين آغاز ميگردد 

کنفرانس بن اول که  .المللی برای افغانستان بود شهر بن در يک دهه اخير شاهد دومين کنفرانس بين«
که آينده رابطه جامعه  بن دوم بعد از طالبان شد و حاال کنفرانس  موقتس حکومتمنجر به تاسي

 .جهانی را با افغانستان رقم زد
رتبه جامعه جهانی و صدها ناظر، فعالين جامعه   نماينده عالی١٠٠کنفرانس بن دوم که با اشتراک حدود 

گزار شد، در ذات خود يکی از بن برها از سرتاسر دنيا به ميزبانی کشور آلمان در شهر  مدنی و رسانه
 .المللی در رابطه به افغانستان بود های بين ترين کنفرانسبزرگ

حضور پر رنگ و تعهدات جامعه جهانی در اين کنفرانس يک حقيقت کامال آشکار و غير قابل ... 
 .انکار بوده دستاوردهای آن برای مردم افغانستان بسيار با اهميت و حياتی است

ها و کارهای انجام شده  نفرانس نمايندگان دولت افغانستان و نمايندگان جامعه جهانی از پيشرفتدر اين ک
  .های مختلف ستودند در يک دهه اخير يادآور شده دستاوردهای مردم افغانستان را در عرصه

لف های مردم افغانستان را در ساحات مخت های عمده موجود در کشور و نيازمندی ها چالش همچنان آن
  ».به بحث گرفته بر ضرورت مبارزه مشترک با تروريزم تاکيد نمودند

بر اساس  نه  با اينکه . بنده در حاليکه از زکام شديد رنج می بردم نتوانستم از خوانش اين مقاله بگذرم 
» جامعهء جهانی«تعصبات ايدئولوژيک و ديد های کوتاه نظرانه بلکه حسب تجارب عينی از آنچه که 

رابطه به افغانستان بروز شده و ثبت در ميشود ؛ به خصوص طی دهه گذشته در افغانستان و خوانده 
 و خيلی از نمايش های تبليغاتی ی مماثل نزدم قابليت اعتنای زياد را از 2؛ قبًال بن تاريخ گرديده است 

  .دست داده است 

 قيمت گذاری ها افاده ميشود که هم در مقاله باال و هم در خيلی از بيانات و مقاالت و ارزيابی ها و
 و نزول جامعهء جهانی در آن با افغانستان قبل ؛ اصًال قابل مقايسه نيست ولی 1افغانستان پس از بن 

نه ؛ کمتر يارای  با پيشترش قابل مقايسه خواهد بود يا) 3احيانًا تا بن  (2اينکه افغانستان پس از بن 
ان انتظارات و دعاوی بلند باالی نخستين  و بعد چگونه گی علت منجمله هم. سخن گفتن به کسی ميدهد 
  !ست  از آزمون بدر آمدن آنها



 
 

 

www.goftaman.com

2

و در رابطه به آن ؛ مقاله شان به هرحال من در پای مقاله جناب نثاری ؛ با اقتباس قسمت متباقی 
  :کامينتی نوشته بودم که نخست از نظر عزيزان ميگذرد 

 محمد عالم افتخار 

صلح رفا و آرامش را حق مردم افغانستان دانسته بر تالش و ) 2شرکت کنندگان کنفرانس بن ( ها آن«
   .شان در برآورده شدن خواستهای مردم افغتانستان اطمينان دادند همکاری

رداشت های اين کنفرانس ب بنده خود در اين نشست شاهد بوده و از البالی حاشيهدرين ميان آنچه 
، با وجود اين همه تهعدات جامعه جهانی به مردم افغانستان آنچه محتوای اصلی بيانات نمايندگان نمودم

   . در کشور بودضرورت جدی مبارزه با فساد اداری گستردهداد،  کشور های مختلف را شکل می

عه جهانی در اين با تاسف و هزاران افسوس سايه شوم پديده فساد در کشور بر تهعدات نمايندگان جام
اکثر کشورها از عدم پيشرفت در کاهش فساد و سوء اداره در اکثر نهادهای  .نشست آشکارا مشهود بود

حکومتی در افغانستان مايوس بوده با صراحت کامل و مستقيمًا خواستار مبارزه جدی و بی درنگ 
   .دولت افغانستان با اين پديده شوم شدند

 کننده را  مردم کشورهای کمکلفات سربازان کشورهای خارجی آنچه امروز در کنار درد ازدياد ت
، شان در افغانستان پايان دهند  شان را زير فشار قرار داده تا به حضور نظامی های وادشته تا دولت

هايشان به  مردم اکثر اين کشورها از حيف و ميل شدن کمک .ازدياد فساد گسترده در افغانستان است
  ».هايشان به افغانستان اند ه فرياد رسيده حتی در مواردی خواستار قطع فوری کمکمردم افغانستان ب

که من از اغالط بخش  ( ؛ محققًا لب و لباب اين مقاله صاحب نظرانه2اگر نه لب و لباب کنفرانس بن  
همين است و درين شکی نيست ؛ اما آيا الترناتيف اين کوه مسايل مطروحه  )نقل شده پوزش ميخواهم 

  : اين است و ميتواند همين باشد

اميد است دولتمرادن افغانستان باالخره بعد از گذشت ده سال حکومت داری، درد و مشکالت مردم « 
 شان را در مبارزه با فساد تعغير بنيادی داده به جای سر دادان  ، سياست کشور را درک نموده

دم افغانستان بار ديگر حمايت جامعه شعارهای ميان تهی دست به اقدامات جدی بزنند تا باشد مر
  » .جهانی را از دست نداده از فقر و بدبختی رهايی يابند

 دم و دعا و ورد و تومار و - و تنها اثر -ی قويًا به اثر راثتصور ميکنم جناب دکتور موالنا شهپر ن
بينی و جهانشناسی و آن ميدانند و از جهان» !اذن کامل « تعويز عقيده و التزام دارند و خود را دارای 

  ! تنها همين جامعه جهانی را حس و لمس ميکنند و بس » جهانی انديشی و لوکالی عمل کردن«

  . هم مانند فيل در مثنوی موالنا خدا ميداند که نزد ايشان چه هست » جامعه جهانی« و اين 

بی خاص موجود است شايد آنچه که نزد عناصر سنگ شده در پوسته قوم و قبيله و منطقه و خوانش مذه
منحيث المجموع  که نه طول و عرض و ارتفاع دارد و نه گستره ای در زمين کره وی که هيچگاه 

دارای شب کامل يا روز کامل نيست و نميتواند با سياه گفتن و سفيد خواندن محض از آن سر در آورد و 
   .از آن بيانی به دست داد
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ا و پول ها و مقاماتی است که در بدل معامالت روزمره به در نظر اينان مسلمًا جامعه جهانی فرصت ه
دست می آورند مانند آنکه از فروشگاه چيزی ميربايند يا از آدمربايی و مافيابازی به چيزی واصل 

  !! ميکنندطراحميگردند و واپس درون پوسته و سکت خود فرو ميشوند و اطعام و ا

 به حدود اربعه مسأله بپردازم تا چه رسد به ابعاد و با تأسف که کامينت اجازه نميدهد من ال اقل  
  . معلومات و مجهوالت يعنی معادالت آن 

ی گره ای ممکن است راثدعای خير جناب شهپر ن ولی شما را به خدا و به هرچه که ايمان داريد آيا با
شه کوه بد « از دولت افغانستان که » جامعه جهانی« از اين مشکل گشوده شود و آيا خواست و آرزوی 

منطقی و درست و کافی است و آيا نميتوانست در صورت داشتن اراده و درک درست و نيات » مکوه
صادقانه در همچو نشست جهانی ـ آنهم در پرتو تجارب ده ساله و تثبيت علمی و عينی اينکه چه شدنی 

داز انديشيده و اتخاذ  تدبير ديگری برای اين معضل دنيا شمول و حتی دنيا بر ان-است و چه نشدنی ؟
  گردد؟ 

به آن « شايد نه ؛ اگر قسمت و نصيب آفريدگاری بود بعد تر مستقًال موضوع را به بحث خواهم گرفت 
 و نيز –!  و اصًال برای جامعه جهانی–حتی برای جامعه جهانی » شوری شور و نه به اين بی نمکی

ر و با حساب و کتاب تری تقديم خواهم برای مردم خردمند و سرافراز افغانستان عرايض بنيادی ت
  . داشت

  :طرح مسئاله 

  : شايد بهترين حالت طرح مسئاله آن باشد که به خويشتن نهيب بزنيم 

اين ؛ چرا افغانستان موضوع اينهمه کنفرانس های پرخرچ و پر زرق و برق دنيا شمول 
 ديگر کرهء زمين  کشور و منطقه و مردم نامدار و نشاندار200است ؛ در ميان حدودًا 

چرا همه اش ؛ پيرامون افغانستان می شورند و غصه می خورند ، افغانستان و مردم 
آن چه زيادی يا چه کمی دارند که جامعهء جهانی عاشق آن يا در غم آن است ؛ برای 
آن رهبر و دولت و عسکر و لشکر ميسازد ، پول و بودجه ميدهد ، از مخاطرات عليه 

 بر عالوه کم از کم در شش ماه دو يا بيشتر کنفرانس و گردهم آيی آن مدافعه ميکند و
کامًال يا قسمًا مربوط به آن درست مينمايد ، معاندان را هوشدار و اخطار ميدهد و برای 

  خود آن هی تعهد ميسپارد و تسليت و طمانيت خاطر دور و دراز می بخشد ؟؟؟

  بود؟آيا تا بوده چنين بوده و تا ابد هم چنين خواهد 

  :يکی از پاسخ ها 

افغانستان به چې پخوا د اسيا د لويي وچې  « شايد يکی از پاسخ به اين پرسش باشد که
د . زړه ګڼل کېده دا ځل بيا د ټولې نړۍ د خوځنده زړه په حيث نړيوالو ته ورمعرفي شي 

ن خوښ کنفرانس په دومره لويا او د افغانستان په هومره ځليدا به افغانان او زموږ دوستا
شي ، نږدې او لری مخالفين او د سرلوړي افغانستان بدخواهان به نور هم شرمنده او 

  »!سرټيټې شي 
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F%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%20%

DA%81%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20&c=maqalaat&id=01821  

تعريف شاعرانهء سرزمين ما بوده و توسط عالمه اقبال » قلب آسيا: افغانستان « 
  : اوج و جاليش باالتری يافته است -» ملت افغان«الهوری ـ البته با نام 

  رآن پيکر دلستآسيا يک پيکر آب و گلست        ملت افغان د

  از  گشاد  او   گشاد   آسيا        و ز  فساد   او   فساد   آسيا  

حاال که از کش و فش و هلهله و هياهو و تبليغات مکرر در مکرر معلوم ميشود ؛ 
  :؛ ديگر عبارت از همه جهان گرديده و اينک می بايد گفته شود »آسيا«

  ن پيکر؛ دلست  يک پيکرآب وگلست   ملت افغان در آجهاناين 

  !!از گشاد او گشاد  اين جهان      وز  فساد  او فساد اين جهان 

هم معنا پيدا ميکند و ديگر پرسش و مسئاله ای باقی نمی » جامعهء جهانی«اينجاست که 
به ويژه طرف های پيری؛ » بشر«ماند ؛ چرا که بخصوص موجود هوشمندی به نام 

  !!! عجب نگران قلب خود است 

خيلی تازه است و سابقه ای با مضمون و محتوای کنونی » نگرانی« انيم که اين ولی ميد
در ميان » جامعهء جهانی«حاال يا موضوع پيری و پير مرگی ی . ده سال بيش ندارد  از

است و يا بائيست يافت که اصًال تخيالت شاعرانهء باال حقيقت رياضيکال دارند ؛ يعنی 
او دنيا را چنين نگران » گشاد و فساد«ست و پيامد های افغانستان به راستی قلب جهان ا

  و مشغول کرده است ؟؟؟ 

  :حکايتی شيرين و عبرت انگيزيست

مال نصرالدين گاوی خود را که مسلمًا ناتوانی ها و بيماری هايی داشت برای فروش به 
ت بازار برد و دالل کارکشته و ماهر به تعريف ازگاو مال و حسنات و برکات آن پرداخ

  .تا مگرکسی را سحر کند و معامله را راه انداخته سهم خود را بگيرد 

مال که تعريفات باال بلند دالل را شنيد ؛ متردد گشت و باالخره به پاخاست و افسار آنرا 
  :دست دالل گرفته گفت  از

  !نميدانستم گاوی من اينهمه خوب است ؛ حاال که فهميدم اصًال نمی فروشم

 سر و صدا و تبليغات و تلقينات افسونگرانه ؛ اگر کسانی واقعًا باور اينک ؛ با اينهمه
نکنند که کشور و مردم شان به راستی هم چنين باال بلند است و مانند خورشيد و 
برترازآن بر تارک نظام هستی ميدرخشد و دنيا بايد عاشق و شيفته و سرافشان 

  !وغزلخوان آن باشد ؛ هم عجيب خواهد بود
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ندارند ؛ چه " ميان مدت"ر سرزمين هايی چون افغانستان ؛ زياد حافظهء خاصه که بش
  " !درازمدت"رسد به حافظه 

  :افغانستان يک دهه پيش 
 سال عمر 60 تا 40در نسل های که » ميان مدت«مگرحتی به شرط داشتن حافظهء 

دارند ؛ کامًال بايد روشن باشد که همين جامعهء جهانی ؛ ده سال پيش ازاين 
افغانستان را کامًال به زباله دانی انداخته بود وحتی به قدر زباله هم ) 2001تا1991از(

  !بهايی برايش قايل نبود

به طريق گالدياتورساختن و گيالدياتورجنگی » جنگ سرد« چرا که هدف استراتيژيک 
محقق گرديده بود و ديگر جامعهء !) و فراتر مردمان مسلمان( ی مردمان افغانستان 

و بلی گويان شان درين » جنگ سرد« نونی که همان مؤتلفان امپرياليستی جهانی ک
 .کرده بودند » ناک اوت « معرکه ميباشد ؛ به کام نهايی رسيده و حريف را 

و حتی » قلب« پس افغانستان ؛ تا آنزمان برای جهان و جامعهء جهانی ؛ نه تنها حيثيت 
قط چيزی مانند آمفی تياتر روم قديم بود حيثيت هيچ عضوی از تن يا بدن را نداشت بلکه ف

و مردمش هم نزد همين جامعه جهانی برابر با برده گانی بودند که فقط ميتوانستند بحيث 
لشکر گالدياتور پرورش گرديده به جان هم انداخته شوند که شدند نه تنها همديگر را 

ی ؛ دريدند بلکه گالدياتور های اوج نظام ددمنشانه برده دار هزاران مرتبه بدتر از
 امنيتی ، سياسی ، اداری –برعالوه تمامی زيربنا ها و ساختار ها و آبادانی های نظامی 

و حتی جنگالت و حيوانات آنرا ...  تحصيلی –، اقتصادی ، فرهنگی ، صحی ، تعليمی 
  )1!(تباه و برباد کردند و حتی االمکان در پاکستان ليالم فرمودند 

د گويان جامعه جهانی آنوقت در نشست ها و گردهم هايی هاشان اينکه سياستگران و بلن
افغانستان و مردم آن ؛ گالدياتور های آن و گالدياتور جنگی های آنها را چه ميخواندند و 
در ذهن و دماغ جهانيان چگونه تصوير ميکردند ؛ تفصيل زياد دارد ولی لب و لباب آن 

زاد شد و بر عالوه نظام کمونيستی جهانی را همين بود که افغانستان از کفر و کمونيزم آ
  !در هم کوبيده نابود کرد

ذهن ساده جهانيان طبعًا چنين در می يافت که افغانستانی که نه تنها از اسارت يک 
آزاد شده بلکه اين امپراتوری را تا پای  )اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی( امپراتوری 

 کرده است ؛ ديگر خود می بايستی يک ابر قدرت ديوار برلين تعقيب نموده ودر آن دفن
  ؟!جهانی شده باشد 

  :فاتح کذايی و به خاک نشستن و صفر شدن 
برابر » صفر«حال آنکه اين قلب آسيا و قلب جهان در واقع به خاکدان و به سخنی به 

شده و کنام وحوش تروريستی ای گرديده بود که از بقايای همان برده گان گالدياتور 
  ! شده زاد ولد کرده بودندساخته
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گرچه باور کردنی نيست که همين وحوش گيالدياتوری خزيده در ويرانه های آمفی تياتر 
 در 2001 سپتامبر 11افغانستان جز در حد همکاری ناچيز در سناريوی وحشيانه 

نيويارک سيتی امريکا سهم داشته باشند ولی به هر حال به تعقيب اين سانحه بود که 
 به اشغال افغانستان پرداخت و در عين حال محو کردن تروريزمهانی به بهانهء جامعهء ج

  . دوران کنفرانس های تيپ جديد برای افغانستان و مردم آن آغاز گرديد 

در کنفراس بن اول بيشرمانه و مفتضحانه اذعان واعالم گرديد که افغانستان قدر قدرت 
اک برابر؛ نه زير ساخت اردو و شکن قرن بيست ؛ از همه جهات صفر است و به خ

چنان جزيره ... نظام دولتی دارد ؛ نه اقتصاد و فرهنگ و صحت و آزادی و مدنيت 
وحشت است که بايد سراپای آن توسط پول و دانش وتخنيک و پرسونل و پروژه جامعهء 

  . حتی برای آن دولتمداران از خارج وارد ساخته شود . جهانی عمران و باز سازی گردد

ديم که چنان شد و ده های کنفرانس و گردهم آيی و سفرها و بگو بگردانها و تبليغات دي
بيحد کشدار و کر کننده که طی اين دهه برگزار گرديد و صورت داده شد ؛ همه گويا در 

 ماندن ائتالف جامعه راستای همين اهداف اعالم شده بود تا هرازگاه بر ضرورت برقرار
جهانی درين استقامت تاکيد شود و به زور تبليغات و شعار ها و عربده ها وانمود گردد 
که کار هايی ميشود و پيشرفت های از صفر به باال محسوس است ولی نياز به پول ها و 

  .جان ها و عسکر و لشکر بيشتر و بيشتر ميباشد

  :د درواغو مزل لند دئ 
ا و دغا در هردو استقامت ؛ مبرهن شده رفت ؛ نه برنامه واهی و بی کم کم دروغ و ري

. منطق نبرد با تروريزم به جايی رسيد و نه برنامه عمران و بازسازی افغانستان ويرانه 
تا اينکه نمايندگان جامعهء جهانی منجمله ليام فاکس وزير خارجه انگليس اعالم کرد که 

تباه شده و گويا ما برای رفع ) نی در ايلغارمغوليع(13افغانستان کشوريست که در قرن 
و همين گيدوسترله که همراه با آقای کرزی گويا گردانننده گی . اين تباهی نيامده ايم 

 را به عهده داشت به کرات فرمود که ما برای حفر چاه و ساخت جاده يا 2کنفرانس بن 
  .ده ايم به افغانستان نيام) يعنی برای عمران و آبادانی(شفاخانه 

 سال کامل الو لشکر و اجينتوری مليارد ها دالری جامعه جهانی ؛ اصًال اثری از بن 9
الدن و مالعمر و ايمن الظواهری که برای دستگيری و يا سر آنان جوايز چندين ميليون 
دالری هم تعيين شده بود نداشت تا اينکه در سال اخير با يک دراماتايز عجيب و گيچ 

در ايبت آباد پاکستان توسط کماندو های امريکايی کشته شد و گويا عدالت کننده بن الدن 
ولی مال عمر و طالبان طرف صلح و مذاکره و آشتی ملی قرار گرفتند ؛ . اجرا گرديد

 شرکت داده شده  و ازهمين 2حتی سعی آلمان آشکارا اين بود که طالبان در کنفرانس بن 
  . از دولت افغانستان ؛ به کابل فرستاده شوند کنفرانس چون بدنه ئ نيرومند و سر افر

  :دراماتيزاسيون پاکستان 
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دراماتيزاسيون اينکه پاکستان منحيث کشور مهد تروريزم و خاستگاه ايدئولوژيک و 
پرورشی و صادراتی آن اخير ها گويا با امريکا قهر و ناز داشته باشد و منجمله برای 

سازی  لعاده برای آينده صلح و امنيت و بازنخستين بار در کنفراس به اصطالح فوق ا
  .  ؛ به رسم اعتراض شرکت ننمايد ؛ موضوع کوچکی نيست افغانستان

امريکا و جامعه (اين درامه ميتواند چنين افاده جهانی و تاريخی داشته باشد که  ما 
م در مبارزه با تروريزم باالخره با کشور اتمی و بزرگ پاکستان شاخ به شاخ شدي) جهانی

ولی ديگر نمی ارزيد با چنين کشوری هم درگير يک جنگ عظيم شويم لذا ناگزير گزينه 
را تعديل کرديم با اشکال ديگر و از راه های ديگر مبارزه با تروريزم و تأمين ايمينی 
کشور ها و مردمان خويش را مدنظر خواهيم گرفت که يکی از آنها ميتواند داشتن پايگاه 

  .افغانستان در چوکات پيمان های استراتيژيک باشدهای نظامی دايمی در 

  !افغانستان با پاکستان تعويض شدنی نيست 
همچنانکه اياالت متحده امريکا و کشور های سرمايه داری مونوپول ؛ در زمان محمد 
ظاهرشاه و بالخاصه صدارت مرحوم سردارمحمد داود خان افغانستان را به تناسب 

قد ارزش شناخته و منجمله طی پيمان های نظامی سينتو و پاکستان برای منافع شان فا
سياتو با پاکستان متحد بودند ؛ هيچ دليل ستراتيژيک وجود ندارد که اينک برضد پاکستان 
با يک افغانستان نيرومند و آزاد و خود مختار و پيشرفته ؛ چنانکه بعضی کوتاه انديشان 

  .می پندارند و تبليغ ميدارند ؛ بايستند 

يو های دههء اخير به لحاظی پيش آمد که جهان امپرياليستی ؛ در همان حال که سنار
غرض توجيه مسابقات تسليحاتی و بازار عظيم سود آور اسلحه در دنيا ؛ پس از بلوک 

 ؛ ايدئولوژی های اسالم به يک دشمن فرضی احساس نياز ميکردشرق و اتحاد شوروی 
جنگ «ن داليس به وجود آورده ؛ و در نبرد سياسی را که اساسًا خود در زمان برادرا

از آنها نيروی بالفعل و شناخته شده در جهان ساخته بودند ؛ چيز قابل انتخاب به » سرد
عصر » برخورد تمدن ها«حيث دشمن فرضی مورد ضرورت برگزيدند و حسب تئوری 

  .با اين دشمن فرضی را آغاز نهادند » جنگ های صليبی«جديد 

  :»جنگ صليبی«رای آغازعصر افغانستان فقط ب
افغانستان فقط برای بهبوحه و آغاز اين عصر؛ برای جامعهء جهانی يا همان جهان 
امپرياليستی ضرورت و اهميت پيدا کرد ؛ چونکه جاسوس پر و پاقرص سی آی ای 
حضرت بن الدن در افغانستان بود و از همين آدرس نسخه های اولترا استخباراتی 

 سپتامبر را منجانب اسالم و مسلمانان  تقبل مسئوليت 11رامهء عظيم جامعهء جهانی در د
  !ميکرد 

 11دروغ بزرگ «تفصيالت جالب ، حيرت انگيز و عبرت ناک موضوع را در کتاب 
و ساير آثار بيطرفانه تحقيقی که در حول و حوش قضايای اين سانحه جهانی » سپتامبر

  )2.(ش را فرو نشانيد تدارک شده است ؛ ميتوانيد بيابيد و عطش خوي
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بنابر آن ختم آنچه تروريزم اسالمی خوانده ميشود ؛ اصًال در ستراتيژی امپرياليست ها 
وجود ندارد و منجمله پاکستان و مدرسه ها و احزاب و تنطيم ها و ساير مالزمات توليد و 
صدور تروريزم اسالمی آن ؛ بائيستی دست ناخورده و متحرک و متهيج برجا بماند و 
منجمله با ادامه کشتار ها و انتحار ها و انفجار های مداوم در افغانستان و خود پاکستان و 

را پر رنگ و رونق » عصر جنگ های صليبی جديد«کشور های ديگر منطقه و جهان 
  . نگهدارد 

بازی های موش و پشک ديگر همانند آنچه هم اکنون ميان پاکستان و امريکا و جامعهء 
تنها مصرف تبليغاتی دارد و فريب افکار عامه در هرکجا را که الزم جهانی ميگذرد ؛ 

  .باشد ؛ مد نظر گرفته است

خود به افغانستان چون منطقه ) 3(»بازی شيطانی«جامعهء محترم جهانی برای اين 
 ولو که -جيوپوليتيکی و جيواستراتيژيک تا آينده های نامعلوم ضرورت دارد ؛ درست 

 خود اين ضرورت مانع ازآن -پرياليستی را هم از نظر اندازيم ماهيت اقتصاد سياسی ام
ميشود که نمايندگان جامعهء جهانی و مخصوصًا امپرياليزم امريکا به رشد زيربنايی 

 مدنی آزاد که پديد – مدرن و پاگيری نيروهای سياسی –اقتصاد و صنعت و فرهنگ ملی 
 ؛ در اين سرزمين عالقه بگيرند  ملت بومی توانمند را در پی خواهد داشت–آيی دولت 

بلکه بايست با وسواس هرچه تمامتر عليه آن قرار داشته و در زمينه موانع خلق کرده 
  .بروند 

حتی به مثابه . ده سال سپری شده هيچ چيزی کمتر از همين حقيقت تلخ را نشان نميدهد
اقل در اجازه به رشد يک رشته زيربنايی داده نشده تا ال» تک محصولی«يک مورد 

همان راستا افغانستان مثًال از مارکيت برای فروش محصوالت چه بسا بی کيفيت پاکستان 
  . آزاد گردد... يا چين و ايران 

نه تنها دولت مافيايی که ساخته اند و علی الوصف افتضاحات تقلب و تخطی ازاصول و 
ی ها فقط مخلوطی نورم های خودشان با چنگ و دندان سرپا نگهميدارند ؛ در استخوانبند

از جواسيس سی آی ای و آی ايس آی و ديگر سازمانهای استخباراتی اعضای جامعهء 
  .جهانی را داراست 

بلکه عالوه بر سرويس های مربوط اياالت متحده امريکا ؛ اسرائيل و پاکستان؛ واضحًا 
ديده ميشود که انگلستان و آلمان مخصوصًا مصروف صدور ايدئولِوژی های تيپ 

يستی و ايجاد شبکه ها وسازمانها و سايت ها و غيرهء الزمهء اين ايدئولوژی ها و فاش
سيستم های شوم فکری در افغانستان ميباشند؛ حتی االمکان سعی ميگردد ؛ ارتجاع 
مذهبی کليساهای عيسوی در افغانستان ترويج و تعميق شود ؛ انحرافات اخالقی و 

خدر تر نسل های جوان اين سرزمين را در نطفه اعتيادات به مواد مخدر و انديشه های م
  . نابود نمايد 

نظام سود و سرمايه چينايی هم که مترصد چنين فرصت هاست ؛ به وضوح در هماهنگی 
ديگران . با اين روند نقش بازی ميکند و منجمله سيل فواحش را روانه کشور ما ميسازد 
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آن نيازمند نگارش کتب قطوری نيز درين تنور گرم کلچه خود را می پزند که تفصيل 
  !است 

  :ره آورد جامعهء جهانی ترين فساد ؛ عمده 
افغانستان پيش از رسيدن قدوم مبارک جامعهء جهانی به آن هم از فساد و جهل و جنايت 
عاری نبوده است ولی فسادی که در مقدم جامعهء جهانی اين کشور را فرا گرفت ؛ اصًال 

جامعهء جهانی نه تنها در ده ساله گذشته افغانستان . ه ها نيست و ابدًا قابل مقايسه با گذشت
جنگ «را غرق در فساد کرد بلکه اين کار را قبًال به طريق تحريک و تمويل و استمرار 

عليه رژيم های داوود خان تا دکتور نجيب اهللا در پاکستان » !صليبی يا جهاد فی سبيل اهللا
 انجام داده بود که شمه ای از تفاصيل مستند  افغانستان با شدت و حدت سرسام آوری–

البته منابع ديگر . مشاهده فرمائيد ) 4(موضوع را ميتوانيد در کتاب بنده تحت همين نام 
  ! هم فراوان است 

فساد اداری لجام گسيخته که جناب شهپر نثاری ميفرمايند نمايندگان جامعهء جهانی و 
 ؛ طبيعی ترين محصول درختی است که مردمان کشور های مربوط را به ستوه آورده

  .جامعهء جهانی در خاک افغانستان زرع نموده و همه روزه هم باغبانی اش ميکند 

از همه » !وای فساد«ساليان پيش و حتی در اوايل همين امسال فرياد های عوامفريبانهء 
اده جابلند بود و منجمله فساد شخص پريزيدنت کرزی ؛ ولی کرزی ، ساير اعضای خانو

کرزی ؛ مارشال فهيم و تقريبًا تمامی کارکنان عاليرتبه دولت سر زبان روزنامه ها ، 
راديو تلويزيون ها ، بنگاه های نشراتی و سخنرانی های نماينده گان محترم جامعهء 
جهانی بود که متقابًال از آدرس دولت افغانستان خود دولت ها و سفارت ها و موسسات 

به فاسد بودن و فساد آور ... ها ، شرکت های امنيتی خارجی ملکی و نظامی ، انجيو 
بودن متهم می شدند و بر اعال گفته ميشد که اگر هم فساد و حيف و ميل پول های کمکی 

 فيصديست که به دولت افغانستان 20در دولت افغانستان وجود داشته باشد ؛ به تناسب 
 پول ها که مستقيمًا توسط خود  فيصد اين80صالحيت دخل و خرچ آن داده شده ؛ ولی 

  .دونر ها و مربوطان و مزدوران شان خرچ و متناسبًا حيف و ميل گرديده است 

البته همه اينها تبليغاتی بيش نبود و هدف نه مبارزه واقعی با فساد ؛ بلکه فريب افکار 
رين عامه و اعمال فشار ها بر آدرس های معين برای نيل به اهداف معين بود ؛ چنانکه د
 هم 2اواخر همه چيز فروکش کرد و حتی بر خالف نظر جناب شهپر نثاری کنفرانس بن 

، ديگران و ناظران دقيق اوضاع بيان کرده )5(چنانکه گزارشگران آژانس خبری کوکچه 
  .و به ارزيابی گرفته اند ؛ از موضوع به طرزی شگفتی انگيز و شرم آور طفره رفت 

حتوا ترين و بی خاصيت ترين کنفرانس ازسلسله کنفرانس  بی م2رويهمرفته کنفرانس بن 
ها پيرامون افغانستان بود و حتی چيز تازه ای برای امروز يا آينده افغانستان و مسايل و 

احان آن مهم و تنها يک تظاهر درين کنفرانس شايد برای طر. رابلم های مربوط نداشت پ
ست که برخی آنرا به منزله اعالم جنگ با آينده دار باشد که آن همانا پوزگرفتن پاکستان ا

  .ناتو هم تعبيرکرده اند
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باشد؛ نيز قطعًا شک ) 6(»خدا حافظی با افغانستان«بنده در اينکه اين کنفرانس به مثابهء 
  !دارم و به نظرم اين ديد حاکی از ساده انديشی ترحم بر انگيز است 

 اجبار جامعه جهانی برای سروکار نبايد از تمام اين سخنان چنين برداشت نمود که اصًال
پيدا کردن با افغانستان هيچ سود و دستاوردی نداشته است و يا در آينده نيز نخواهد داشت 

فقط اين سود ها و ره آورد ها سطحی و نمايشی و در بهترين حالت روبنايی و به نفع . 
ماند و يک اقليت انگل و خاين و وطنفروش استند و در همين سطوح باقی خواهند 

اکثريت مطلق مردمان افغانستان در بدل آنها ؛ بسی فرصت ها و ثروت ها و استعداد 
های خود را عالوه بر امنيت و آزادی و زنده گی خيلی از شهروندان از دست داده می 

  . روند 

فقط راه باقيمانده برای ما تجهيز شدن به انديشه و دانش روشن ملی و جهانی و گردهم 
ت واقعًا ملی و مدنی و سياسی و فراسياسی است که به مقاومت صبورانه و آيی در تشکال

پهناورملی قدرت اثر گذاری بر جريانات را بدهد و منجمله از فضا های موجود و ميسر 
در داخل کشور و در جهان و از نيروی بی پايان همبسته گی جهانيان حد اعظم بهره 

  .گيری را ميسر گرداند 

(  جهانی مردم افغانستان در ده سالهء اخير–ی حقيقی تاريخی يکی از دستاورد ها
گوهر «کشف ، طراحی و به تصوير آمدن آرمان آرمانها ) رويهرفته در نيم قرن اخير

و انديشه های روشن ساينتفيک پشتيبان آن است که عمده ترين خالی انديشه » اصيل آدمی
 را  پر - و نه تنها افغانستان –ستان ای و ايده ای مردم و جوانان و نسل های آينده افغان

  ) 7.(ميکند 

تمام آنانيکه تعلق خاطری به افغانستان و فردای  آن و هکذا به بشريت و فردای کرهء 
زمين دارند بايد اين آرمانها و انديشه ها را دريابند ؛ مورد غور و بحث و فحص قرار 

ای وطن و بيرون ازآن دهند و در پخش و اشاعهء آن در تمامی گوشه ها و بيشه ه
به تمامی » گوهر اصيل آدمی « در جهت ترجمه و چاپ گسترده . مبادرت نمايند 

زبانهای ملی و بين المللی و هکذا برای فيلم شدن آن يعنی استخدام تمامی هنر ها و 
تکنولوژی های عصر برای عامِ فهم ، توده گير و جهانگير شدنش مبارزهء فداکارانه و 

فرصت بالفصل نيل به » بنياد گوهر اصيل آدمی« و منجمله با عضويت در عاشقانه کنند
  .اين مأمول های عالی و شاندار را بر خويش هموار گردانند 

  : تا وقتی که افغانی يا غير افغانی بگويد 

چه و چه است ؛ جناح و تبار و ويش ؛ اينکه اثر فالن از فالن قوم و منطقه و مذهب و 
 ما فزاينده و دم افزون خواهد بود و اصًال نسيمی از رهايی و کار ما زار و ادبار
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و فراتر ؛ از ما همچنان گالدياتور ها وزيد  بر ما نخواهد ... خوشبختی و مباهات 
  !درست خواهند کرد و گالدياتور جنگی های ناديده و ناشنيده بااليمان انجام خواهند داد

  

---------------------------  

  :رويکرد ها 

ولی جالب است بدانيم که .  است »انقالب اسالمی«يکی از نام های اين جنايت وحشتناک هم  -1
صرف نظر از وقوع جنايات هولناک عليه .  در ايران هم انجام گرفت »انقالب اسالمی«

ديگر انديشان و جنگ هشت ساله ويرانگر با عراق که بحث خود را می طلبد ؛ انقالب 
و همانند ها را نداشت و رويهمرفته هيچ چيزی از زيربنا ها » فبلدوزرسيا« اسالمی ايران 

  . تخريب و ليالم نگرديد  و ثروت ها و سازمان ها و تشکيالت ملی زمان شاه يا طاغوت

2- pdf.dadgar/dadgar/ketab/com.ariaye.www://http   

3- -aghaz/html/sheytani-baziye/rahetude/com.rahetudeh.www://http
html.sheytani-baziye   

4- html.jehad/jehad/bketa/com.ariaye.www://http   
5- -08-18-09-1390-7286/views-analysis/political/php.index/com.kokchapress.www://http

html.11-27   

6- Goodbye  Afghanistan  

خيرًا در کشور هندوستان به حله چاپ آراسته شده و آمادهء توزيع برای کليه هموطنان و جهانيان است که کتاب مربوط ا -7
  .ميتوانند که از زبان فارسی دری استفاده نمايند و عنقريب به زبانهای عمده بين المللی نيز بر گردان و نشر خواهد شد 

  

  

  

 

 


