
 
 نوشته از بصیر دهزاد 

 
 

  قوی، با اراده  ملی ،  با انديشه  دولت ملی، رهبرانک يملت افغانستان  به 
 وطنپرست و با غرور ضرورت دارد

 
دفاع از حق خود راديت    نامشروع  بیگانگان،   مستقل،  ضد  نفوذ و تحمیل اراده  ،  ترقیخواه ،  با انديشه ملی    نبود رهبران  

اين ارزش های باال قرار داده  ازو حسرت افغانستان را درفقر، محرومیت  ملت ،  ارضی  تمامیتمبتنی بر حاکمیت ملی  ، 
 . است

و سائر   حلقات تکنوکراتها، تشیع و تسنن گروه های تنظیمی چهره ها، آغاز و تداوم جنگ  در بیش ازچهل سال اخیر 
عالوتن   ند،ته ااشد است که هرکدام  نه تنها تعهداتی بر بیگانگان  ورده را در مقاطع زمانی روی صحنه آ گروهای سیاسی 

سی و یازمینه نفوذ و سرمايه گزاری سو  موازی بر آن  جنگ را پیش برده  ازگرديده بخشی آنها  تمويل   ااتکا بدر ، 
ما قبول کدام   میسر گردانیده اند.  وقتی ما  از بیگانگان حرف میزنیم، هدف آنها را درکشور و سرزمین خود  استخباراتی 

بوده     "غیرت افغاتی  "، افتخار و بالخره همان و آسیب پذير برای آبرو، عزت وتلخ   های  واقیعتاين نیست.   م استثنأ ه
مبتنی بر مذهب، زبان، قوم،   ت هایاست که  ما روی توآمیه نشان داد  اتکا ، اعتماد و خوشباوری اين   ن اند.  همچنا

و  حقوق بشر، لیبرالیزمپر ذوق و برق  صرفن  جاليش که   بیگانگانآن   بی حد بر اعتماد  و  بالخره  انديشه سیاسی 
ويش را در اختیار  خ اتکا کرده  همه دار و ندار و جادو نموده ،  شعار داده   بعضی از ما ها را طعمه را    دها  مظاهر ديگر

   . ديگران گذاشته ايم 
همه ارزش   فکر و انديشه مرا به  تجارب ، ديده ها  و نتیجه گیری های  بیش از چهل سال گذشته   به يک جمله کوتاه  

سوال  و ضرورت عمده زمان   متمرکز میسازد که  در سالهای دهه شصت، هفتاد و هشتاد  ثر  ی مو ها، مفاهیم  و بديل ها
مبارز و بی بديل  ملی ، جبهات ملی ضد استعمار و   هایبارز شخصیت تعماری ،تضد اسمبارزات جريانات و   "بود يعنی 

لحاظ    از   کنونی  وران معاصر دوران با اين د. بدون شک آن    میانديشم   که  من در حسرت  آنها    تشکیل دولت های ملی اند  
اجانب منطقوی و قدرتهای   . دارند  ار قرن  مظاهر دوره استعمار در  حالت تکرار تفاوت اند ولی ازلحاظ محتوا  عیم  شکل

 پیوسته همه تالش و توطئه ها را بکار میگرفتند تا حکومت های  در همان دوره  مبارزات بزرگ ضد  استعماری  بزرگ 
ممثل اراده مستقل و ملی   که به هیچ صورتی نمیتوانستند  توری خشن، ديکتای، ضد ملی و وفاق مل، وابسته ضد مردمی

چپ اشاره   "، شیوه کار و چال و نیرنگ تغیر نموده ولی امروز  در اريکه قدرت بنشانند. ، را ندمردم يک سرزمین باش

 .  "میدهند ولی راست  قدم میگذارند 



  اند که در فوق لب مطابیان و تبلور  همان    در کشور عزيز و مظلوم ما  وقوع   زنده و در حالت   هایفاکت   ينمطالب زير
   بدانها اشاره گرديده است.

به اصطالح  ترکیدن  قرار دارد.  با  روند های تدر حال و افشار تحتاکرات  صلح  ذورای  مشده  در  ه دادل شکاتمسفیر 
و    اکرا ت صلح را به  پروسه زور، تشديد جنگ ، اکت  ذری  اند،  میگنگ ولی قابل پیشبینی معامالت  که در  حال  شکلگ

 . ساخته است و  قابودادن  مهره های  کفتار نما در بدست آورده  سهم  خود مبدل  گ،  چال و نیرنقدرت  نمايش 
بحیث حق اصلی و اولی ملت  و اکثريت قاطع و مظلوم کشور عملن زير پا گرديده است.    ، مسآله ختم جنگ و آتش بس 

نه بین دو  ،المعادالت  بین و  بین المعامالت ،نافع  مخواند، بل  بین ال  "بین االفغانی  "را ه  اکنون نمیتوان اين پروس
 نامید.  طرف های متعدد بین  بلکه طرف 

 ور های  فشار ، نمايش  و اکت قدرت: فکت
، با  ندکه در جنگ روياروی با نیرو های دولتی  موفقیت ندار  انکار ناپذيز  اين واقعیتبا   و اواخر اين در  طالبان  –۱

صومت  خ، گويا  با عقده مندی  و يندبر مردمان بیدفاع ملکی  وارد مینما  اکنار جاده بیشترين  تلفات ر  ماين های  گذاشتن 
با اين شیوه عار   ،، ترورهای سیاسی در شهر ها را  وسعت داده  میکشندزنان     قصد از مردم مظلوم و بیدفاع ، شامل اطفال،

 و نمايش قدرت مینمايد.  تو شرم گونه اک 
حتی چشمان يک مادر صاحب پنج طفل را   انسانی نوجدا قدفا های  ترين  گروه اين همان طالبان اند که بحیث  بیشرم 

مان طالبان که  ه ،  بلیو وی را از مادر بودن برای اطفال  محروم میسازند میکشند با چاقو  بخاطر خدمت در پولیس ملی 
، فقط يک  به قتل میرسانند ، با مرمی دلو به نظامیان میبرزردآ  اش که   طفل ده ساله را بخاطر  يک احساس طفالنه

د و عقده از وسايل   که قص  اند  و بالخره همان  عقب مانده ها و بی فرهنگ ترين های    .!!!!طفل معصوم و بی خبر ازدنیا را
وحه  ددر منازل مفشن در  زنهای بخود نکاح شده را هزار دالری ده  موسیقی میکشند و رهبران شان  با معاشات چندين 

 ه اند. قطار کرد
کشیدن چشمان يک زن، قتل يک  د جنايات  ضد بشری و جنگی طالبان، خلیلزا  "کاله بردار "دولت آمريکا  نماينده 

  همین است دفاع از حقوق بشر آمريکائی  میداند.    "!!!  عجیب  "احساس طفالنه را  محکوم  نه بلکه    مطفل ده ساله به جر
 افغانستان. بنام   ملت مظلوم يک  برای 

حکمت يار با يک نمايش و اکت  دارد حوادث و   آقای   ،بقايای حزب  اسالمی  راکت پران، تروريست  و  قاتل  –۲
و ملی انديش را  زده  روشنفکران ترقیخواه     گزن  رنمايشات خشن سالهای  شصت و هفتاد را  تازه میسازد و با همان  تلوا

زرين و آهنین  فتوای  جلوگیری از يک  حرکت کاملن قانونی  و  کافر، ملحد و کمونیست  خطاب میکند و خود از قصر 
های ترقی  یرويک تیر دو فاخته شکار میکند يعنی  مقاومت در برابر شکل گیری  انديشه و قوت  ن  با مدنی  میدهد. او

  ، و ابلیسی یسیانگلخط  همان در  ،معامله باطالبان به  يش قدرت  و دادن اشاره ماخواه و روشنگر و از جانب ديگر ن
   .  شريعت ديوبندی و حفظ جهل و تاريکی

اظهارات مقامات پاکستان  و صحبت اخیر آقای  خرم، مشاور سابق    ،  عبداهلل  عبداهلل  دپلوماتیک  های  فعالیت   –۳
  و شما ل  ايجاد يک حکومت ی بو  توسط طالبان و آمريکائی ها  ،بدون بحث آتش بس،  حامد کرزی  توافق سیاسی

 حامد کرزی را به مشام میرساند.  ی موقت به رهبر و زشت شوم
در فساد، چور  و شکل گیری زنجبر های  مافیائی  در افغانستان نامید،   يقین میتوان  بحیث پ  وی را به که  حامد کرزی

متحده آمريکا اند که  جامعه   االت يکجا با عبداهلل عبداهلل  مهره های اصلی  حفظ و نفوذ سیطره سیاسی و اقتصادی  اي
برسد  بحران سیاسی  عین نقطه  که بايد در هر بیست سال  بهاند  مظلوم افغانستان را در يک  سیرکل يا دايره قرار داده 

حفظ و تداوم میابد.   به   ظاهر  دموکرات هی وابسته  و بهمین تیم ها وجود منافع آمريکا دره که قرار داشت.  در نتیج



دولت ملی  و با  برد نمايد، منافع  دايمی آمريکا تضمین گردد ولی استخبارات پاکستان  بیان ديگر ملت  بايد فقیر بماند، 
 و تسلط نداشته باشد.    ختیارخود  ا مینیاراده مردم هیچگا ه  عرض وجود نکند و بر دارائی های زيرز

، اتمرو  عبداهلل عبداهلل    نکه آقايا  خواهد بود که    توقع برحق و مشروع  ن  سیا  اي  بامعامله سیاه  شکننده و ،  در احوال بغرنج  
سیاسی  حقوقی و  موسسه ت  دولت  بحیث  هبرای  حفظ حیثیت و وجا  خودموضع به مانند آقای محب محب   کرزی 

   پرهیز نمايند.  سیاسی   های   "خود برامد "ساخته  از  نآمريکا روش -طالبانممثل حاکمیت  ملی  را در برابر معامله  
ديت  راو ممثل اراده  و حق خود ا  ، پاک طینت، صادق  رهبران  ملی  دارای انديشه ملی ، وطنپرستانهافغانستان  ضرورت به  

 ملی  دارد يعنی: 
و مذاهب  مختلف و برای خدمت به همه ملت    متوجه  باشند که بخاطر ملت کثیر القومی  و با  زبانها  ورو فرداامر  رهبران  

بدان متعهد    ،عمل ووجدان انسانی  تبارز داده   ،  ه های  ملی و فراقومی را درزبانايدبايد  .   ندمسئولیت وجدانی  و وطنی دار 
، عیض بتفتراق، ا تفوق،  که مظهر  تجاران قوم و دالالن  دين در وجودقومی   تاجیکگرائیوويا   نیزمو.  هیچ پشتباشند

نوين شکل   ايده های  و  انديشه ملی ، وطنپرستی وفاق ملی،   چلش  در بازار    ، اند  معضالت ناشی ازآنها دها   قومگرائی و 
 کسمخر اند.  و  ندارند   گرفته در بین جوانان  وطن 

  را  ر گونه توفق و تمايز موضع روشن، مصمم و با اراده قاطع در برابر هو انديشه  ملی بايد صاحب رهبران کنونی وآينده 
و  بر کلتور، زبان،  تاريخ  و فرهنگ تمام اقوام ساکن کشور احترام نموده  خود را متعهد  د  نتبارز ده  تیم کاری خودخود و    از

 . بدانند ملی پر افتخار   فرهنگ همه  ارزش  های  و مسئول انکشاف 
  ممثل با اراده وخلل ناپذير منافع و ارزش های ملی و ارزش های تحول، ترقی، انکشاف و حقوق انسانی .  ندبا غرور ملی باش

 د.  ن بوده اين حقوق را ازنفوذ وفشار عقب گرائی، جهل و تاريکی پرستی  محافظت نماي هر منطقه  کشور
و جنسیتی  با قاطعیت  موضع   مذهبی   ، تعصب قومی، زبانی  با چهره ها و نهاد های مدافع کهنه پرستی، دامن زدن  نفاق

 گرفته  اقدامات قانونی عدلی و قضائی را، بمو قع، درعمل تطبیق نمايد.  
با زورمندان  و مهره های  مافیای  مواد مخدر، بخصوص آنهای که در زير چتر مصئون طالبان، تروريزم، دولت های 

 . مايدورد نبرخ  ،با قوت وبدون ترس وسازش ،همسايه ، آمريکا و انگريز
به نشر رسیده اند،  را نیز به دو مقاله  مرتبط به اين خامه که قبلن  هدرصورت حوصله مندی خواننده محترم میتوان ب

 : خوانش گرفت.

 بصیر دهزاد: بحران سیاسی کنونی افغانستان و ضرورت طرح اندیشه ملی

 یت، زبان و اتنیک در افغانستانحقوق بشر و مفاهیم هو
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