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آنچه را که استاد عبدالرب خش اين سلسله قرار براين بود و هنوز هم هست که اکنون و در دؤمين ب
 افغانستان  کشور ماحکم  مافيای حاکم ـــرسول سياف شيخ الحديث ،  مفتی اعظم ويکی از ستون های م

ست جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه تلويزيونی " ريأ" ست و نقشه راه خود در مقام يبحيث مانيف
ل قرار دهيم وبا عقل ناقص مان  در يابيم که آن نقشه راه شيخ مورد تجزيه وتحليطلوع بيان داشته است 

ما تا چه اندازه با روح ووجدان عمومی مردم افغانستان مطابقت دارد و تا چه مقدار ازارزشهای متعالی 
تقاضای دوستان نهايت انديشه های آزادی بخش و عدالت طلب دين اسالم منشأ گرفته است  ؟ اما 

نظر و موضع اين حقير بودند وهمچنان  بحث های داغی که در راستای اغفال  ارجمند ما که خواهان
افکار عامه بويژه در حوزه تحليل های معيوب و ناقص روشنفکران و نيمه باسوادان جامعه ما به بهانه 

تحليل   ادامه روند باقيماندهقرار داد امنيتی با اياالت متحده امريکا  براه افتيده اند سبب گرديد تا قبل از 
و تجزيه متون اصلی و محتوای نقشه راه کاردينال های مذهبی مکث کوتاهی بر فضائل و مناقب اين 

 . سؤ آن اشاراتی داشته باشيم  پيمان و ياهم خطرات و عوارض

 !جنگ زرگری  يک ازسناريوی طرح قرارداد امنيتی افغانستان با امريکا يا   
مسير حيات مبارزاتی ملت های در بند کشيده شده گاهی از نوع  چنانچه بارها گفته ام و نوشته ايم در

عکس العمل مخالف نيز ميزان صحت و صداقت عمل خويش را ميتوان  سنــجيد ، چه به  فرموده قرآن 



اگر خير وخوبی ای به شما رسد آنان  ،  م سئية يفرحو بهاتسؤهم و ان تصبکان تمسسکم حسنة « 
رفتار » شر وبديی گرفتار شويد خوشحال ميشوند و شادی ميکنند واگربه را سخت ناراحت ميکند 

برای انجام  »!ائتالف مقدس «خشونت بار ائتالف جهانی ضد تروريزم جهانی در افغانستان اين 
در منطقه بويژه افغانستان  که توسط مهره های خشونت طلب » !! ترور يزم مشروع « خشونت  و 

دگان در شرکت ها و کارتل های بزرگ  نفتی وسائر مؤسسات و سهم داده شوابسته گان ، داخلی 
بنام انهدام النه های از  B52صنعتی دنيای غرب طی دوازده سال گذشته به زور وقوت هواپيما های 

و ديگر ان که توسط شبکه های استخباراتی جهان به بدنام ترين جانيان قرن يعنی جوخه های از القاعده 
با اشغالگران روسی و حاميان شان درافغانستان  در دهه هشتاد و  هدف اولويت دادن به جهاد

بالخصوص پس از اشغال سرزمين افغانستان توسط سربازان آرتش سرخ روسيه شوروی به منطقه 
سرازير شده بودند در نتيجه يک اجماع نسبتأ نامشروعی بنام کنفرانس بن با اجندای برخاسته از عمق 

منطقه اسالمی  به ظاهر  کشورهای با سهم دادن فريبکارانه به ه داری واستراتيژيک کشورهای  سرماي
و آرام ، آرام سرزمين افغانستان در شعله های . وارد عمل شدند اززمين و آسمان کشورما افغانستان 

که ناظر  انسان مظلوم اين ميهن اين جنگ خانمانسوزميسوخت و به خاکستر مبدل ميگشت وبدين سان 
تمامی  داشته ها ی پرافتخار و ميراث های   می ديد که چگونه تش  ترور وخشونت بود شعله های از آ

در برابر مواجب ناچيزمادی  بدست فرزندان  اش همچون جنازه های اين سرزمين تمدنی تاريخی و 
؟ گمان نرود که به نظر اين حقير درهمان .برهنه در قبرستان های از مدنيت ها به خاک سپرده ميشدند 

تاالر اجتماعات کنفرانس بن  برخاسته بود و عنقای قدرت برسر  حامد کرزی که دود سفيد از ظاتی لح
نه هرگز نه ، اين قلم در صحبت ها و گفتگو هايم چه با ! تلقی گرديده بود نشست اين يک اقدام مناسب 

برای  دوستان  وعزيزانی که از هرسو در اداره موقت بحيث مسؤالن بخش های از اداره موقت
بسيار قديم  چه دردوران زندان که برايم  روزگار ازافغانستان  منصوب شده بودند و چه با آنهای که  

آموزنده بود ويا هم روزگاری از مهاجرت که درد های خا م زندگی ام را در کوره ای از غربت و 
از آنها برايم  هجرت به جوهر معنوی در حيات ام مبدل ميساخت و خاطرات تلخ وشرين با تک تکی 

ر ديناميک و متحرک  انديشه  رهای وميگفتم که هرچند اين اجماع فاقد موت! د و اميد ينيرو می بخش
بخش و عدالت طلبانه است اما با توجه به زمان کنونی که نه ميتوان در عصر حاضرکتله های وسيع 

يين حق خود اراديت  مجرد بشری و انسانی  بالخصوص اقوام و ملت ها را در پارادايم سرنوشت و  تع
در نتيجه اجماع زيرا هستند زمامدارانی که در کشور های جهان سوم . از تأثير ديگران طبقه بندی کرد 

ذات البينی کشور های بزرگ صنعتی به قدرت آورده شده اند مگر نفوذ اخالقی ، وجاهت عقالنی ميان  
به اريکه قدرت رسانده شده اند سبب شده تا مردم  برخی از رهبرانی که باثر توافق کشورهای بزرگ 

از اين عمليه دست نشانده گی به مثابه يک فرصت ملی و  تاريخی استفاده نمايند و با استفاده از شرائط 
و بدين سان در تاريخی و عينی حاکم بر جامعه در روند مشروعيت در قلب های مردم جا ميگيرد 

زيرا آنها با آنتن های تقوای عقالنی الزم  . رخوردار می گردد تاريخ حيات ملتها از جايگاه با وقاری ب
برای يک  زعامت درک ميکردند که هرشعاری مجرد و ماجراجويانه است مگر آنکه از شعور 
ووجدان ملی  مردم بر خاسته باشد ، آنها مؤقيعت اجتماعی و تاريخی خويش  در عصر حاضر را 

اد با اجتماع و رابطه اجتماع با ديگر اجتماعات و ملتها را ؤقوف داشته اند و ميکوشيدند روابط افر
و در عين حال تمامی تجربيات و اندوخته های خود را برای درک تعهد ملی و عميقأ بفهمند و حس کنند 

کامأل طبيعی است که اينگونه رهبران از دست نشانده گی به . مسؤليت های انسانی آماده ساخته باشند 
در پرتو اين خصلت زعامت رهبران ملی که . گ و رهبران ملتها ارتقأ می يابند جايگاه مصلحان بزر

سابقه دست نشانده گی داشته اند ميتوان  گفت و قضاوت کرد  که زعامت ملی بوق و کرنای بچه گانه و 
با دروغ و فريب بر توده های فقيرو مظلومی قبول شعارهای  بازاری  نيست که در قرن حاضر آنرا 

لکه نوعی جهان بينی اجتماعی و تاريخی است که در اعمال رهبران قوم روی شاخص های بکرد ؛ 
 . معين اخالقی و ضوابط معنوی ای بايد اندازه گيری شود 



اما با هزاران دريغ و تأسف با دالئيل روشن وواضيحی که در پارادايم دولت داری در افغانستان وجود 
و با سرازير شدن صد ها ميليارد دالرپول نقد ريشه رفت  داشته است بهترين فرصت ها از دست مان

خشکانيده های از شيرازه ملت سازی در جامعه مان آرام ، آرام در آتش  اعتياد بر فساد و مفتخواری 
، زمينه و ِهزم اين خوشمان نه آيد شد وتاريخ گذشته مان طعمه حريقی گرديد که چه بخواهيم و چه 

که ويروس اين بيماريی . را خودمان با دست های خود  فراهم آورده ايم حريق بزرگ و هيجان آوری 
همه گير طاعون اجتماعی در رگ رگ و قطره ، قطره خون ساکنان اين سرزمين به مشاهده رسيده 

اين هم از عوارض و رسوبات طبيعی طاعون اجتماعی در جوامع بشری است که استعمار جديد . است 
دن و مسخ تاريخ کشور ها وفريب افکار عامه چنين  دلقک بازی ها را براه می با ميتود وارونه جلوه دا

اندازند تا مردم از اصل آنچه که عوامل اصلی حوادث تاريخی اند بسوی ديگری و يک مقطع ديگری 
بنگرند ، در اين صورت طبيعی است قهرمانان مستعجل اما دروغگو ظهور ميکنند و اين درد از تاريخ 

که کشور ها را نه با  گفتيم ميتود عملياتی  استعمار جديد . در تاريخ ملتها محسوب ميشود  بسيار بزرگی
 ميتود  ت بلکه با شيوه روان شناسانه و باسرازير کردن لشکرها که ميتود قديم و جغرافياوی استعمار اس

ر صف لشکريانی د ی وانسان اب در مانی بدون آنکه قاصدی را به شکل نيروی و خو" هيپنو پيديائی " 
بلکه بصورت نا مرئی برای اشغال و اغفال ملت ها به سرزمين های مورد عالقه بفرستند و اعزام کنند 

از همه سو و به ياريی مرشدان ثروت و مريدان قدرت ملت ها را از نظر اصالت خلع سالح و از 
ئيش شده در البراتوارهای و بدين سان وبا کارگيريی چنين ميتود آزما. تهی ميسازند معنويت و تقوی 

، افکار عمومی از همه اول روشنفکر نمايان در يک جامعه رااز يک  و امپرياليستی  استعمار جديد
        . ميسازد متوجه حقيقت بزرگ و حياتی به وسيله پرداختن به يک حقيقت کوچک و غير فوری 

ه انداختن جنگ های زرگری فرانسه  برادر قرن بيستم  و فيلسوف بزرگ ژان پل سارتر متفکر
 توسط استعمارگران را يکی از مهمترين و مجرب ترين شيوه ای ميشمارد که بصورت مصنوعی 

 و حاکميت خويش  سلطهو بقای  برای تداؤم استعمار گران حاکم با مشورت مهره های گماشته شده شان 
ين جنگ های زرگری و تمامی ارزش های مادی و معنوی ملتها بکار می گيرند و در اوج چنبر 

مصنوعی است که تمامی شهروندان يک کشور اسير شده چنان از جنگ و خصومت صحبت ميکنند که 
با جبهه گيری های طبقاتی ،  قومی ، زبانی و مذهبی فرصت فکر کردن بر کل سرنوشت يک جامعه 

زه تخصصی اش در حورا نه می يابند و از سرنوشت وجوديی کل اجتماع غافل می مانند و هر کسی 
ُدم "درباره شاخ ها اش، متخصصانشاخ که گروهی ازمتخصصين * "گاوغارافالطون" درست مثل

و اجزای الزمی " روده "  در باره ساختمان"محققين روده وشکم "همچنان "  ُدمش" درباره "
از ، بدون آنکه مجموعه حيوان را لمس کنند تحقيقاتی انجام ميدادند و قضاوت ميکردند  "شکم "

شنيدن و مطالعه دقيق اين حکايت از حيات افالطون چنين نتيجه حاصل ميشود هرگاهی که علم و 
تخصص درقلمرو يک مقطعی از تاريخ و جغرافيای تخصص  بدون ارتباط با ديگر اندام جامعه 
اسيرگردد هرچند در همان محدوده برويت فورمولهای علمی و تخصصی وارد عمل شده باشد ، آسيب 

" و " علم " برای " علم " زيرا . بر سرنوشت عمومی يک ملت  بجا خواهند گذاشت راوانی های ف
بطورمجرد و به دور از سرنوشت کل جامعه خود عامل يک انحراف " تخصص " برای  " تخصص 

بدون ترديد مطرح ساختن قرار داد امنيتی افغانستان  با اياالت متحده امريکا از سوی هر نيروو .  است 
ت سياسی ای  که باشد بخاطرفريب و  غافل نگهداشتن افکار عامه بويژه روشنفکران و باسوادان قدر

با کل سرنوشت جامعه در قلمروی از تاريخ کشور افغانستان تعلق دارد و جامعه  از آنچه  است که 
يشود هرگونه ترديد جامعه ما پس ازگذشت  دوازده سالی که از عمر نظام بازار آزاد سپری م ن بدو

بحران عميق مشروعيت است که با اصالحات عميق و گسترده ساختاری و يک ديگرگونی بنيادی ُدچار 
نقشه تدوين اين امرممکن نيست مگر با . نياز جدی دارد و سراسری قابل مهار ساختن و محدود ساختن 

ای تحقق آن يک جامعه افغانی برخاسته باشد و برراهی که از بطن تمدن و اصالت های مادی و معنوی 
ميکانيزم مسؤليت پذير و برخاسته از اراده جمعی مبتنی بر مؤلفه های آزادی ، دموکراسی واقعی  و 

و  دالر بنام افغانستان چنان اسير قلمروی درحاليکه اراده انسان باشنده . عدالت اجتماعی ايجاد شده باشد 
انواده گی ، اجتماعی و قومی  را در پاهای خاست که هرگونه رشته ها ی گشته آلوده بر پودر امتيازات 



ميدانيم و باور داريم چنانچه . نموده اند " شرعی" بتی از ماديت و ثروت به سجده در آورده و ذبح  
صحنه حاکميت های غاصب و ضد آزادی و عدالت و ايمان نيست و نبايد  -صحنه زندگی و طول زمان 

هرگونه موضع . اندن ارزش های معنوی و انسانی است باشد بلکه صحنه ارزيابی ها و به ميدان کش
گيری ها نسبت به اين قرار داد يعنی پيمان  امنيتی افغانستان  با اياالت متحده امريکا برسميت شناختن 
اداره حاکم مــافيــائی اســـت که با تأسف و دريغ از بسيــــار ديـــر بــدينسو دچــارو مصـــاب به 

ماسوا از . شده است " نهادی بنام دولت  تعريف حقوقی  قدان مشروعيت الزم برایف" ويـــروس مهلک 
اين گونه حقائق ميبينيم و به چشم سر مشاهده ميکنيم که وقتی زمامداری به دليل کثرت  اراده ها و 
موضع گيری ها در حوزه بيرونی قدرت نتواند از همان مجمعی که بنام لويه جرگه به بهانه قرارداد 

يتی از سرتاسر کشور به کابل فرا خوانده بود و توانيست با گرفتن يک ژست ديکتاتورانه و معامله امن
در گرانه از هرسو صدا بلند شود که پايگاه های امنيتی چنان موجب خير وبرکات اند که اگر امکان بود 

آنکه يک پايگاه آن در اما عجالتأ به شرطی !!!  هر قريه و دهکده ای بايد از آن بهره و فيض می برديم 
اين بدان معناست که لويه جرگه . !! واليت باميان نيز جابجا شود با اين قرار داد موافقت داريم 

منصوب شده و دعوت شده از سوی حامد کرزی به اتفاق ارأ به پيمان امنيتی با اياالت متحده امريکا 
اما . د امنيتی با امريکا را به امضأ برساند ستند که قرار داا خو مصرانه رأی دادند و از آقای کرزی نيز

تا هنوزهم آقای حامد کرزی  به دالئل مجعول و مجهول از امضای معاهده  با اياالت متحده امريکا 
     ، سرباز ميزند 

 ؟ چيست  امتناع  سناريویاين پشت پرده                        

پير سيد احمد سيد حامد گيالنی فرزند ارشد  فای مطبوعات داخلی و خارجی  خبر استع آنگاه که     
اجندای  افشای گيالنی از معاونت کميسيون تدارکاتی تدوير لويه جرگه مشورتی را منتشر ساختند 

 .و اعالم نا شده که معموأل در تدوير چنين جرگه ها نهفته ميباشند نيز کليد خورد مرموز 

 

                     ادامه دارد  

 

 

جمع کردند و دستور دادند که پس از  نابينايان شهر را دريک تاريکی  واقيعت برخی از فالطون برای به اثبات رساندن يکا:  *
قسمتی از  و هر نابينای که بر هر. !! را ارائيه کنند  گاؤ تعريف دقيقی از  " گا ؤ "  دست زدن بر قسمتی از وجود لمس کردن و

 ..د وبه تصوير ميکشيد نيز روی همان واقيعت تصؤر ميکررا  «!! و جود شريف گاؤ » دست شان رسيده بود « گاؤ » وجود
 

 

 

 


