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سایه اندازد که نتوانند ریشۀ آنرا دریابند، یا به سراغ  رمز و رازی بر یک وضعیت اهگ، هرالت متحدۀ امریکادر ایا

 نوای عمیق ( می پردازند. « ) وت ر  یپ ت  د  » هوشمندان مشهور می روند، یا آنکه به جست و جوی 

ن قدرتمندا ترس افشای آن از در  مگر ،راز هستند یک ع برل  ط  به کسانی اطالق می شود که م  « دیپ تروت » 

 ، میآن راز پنهانخطیر ملی یا هراس از نتایج  یا در تحت فشار وجدان و از سوی دیگر بیمناک اند، و ،نگارنکر

  .خواهند آنرا فاش کنند

نها آ اماتو جزیات اقد ،، دیگر به افشای اسامی مسببینحوادث پس پردهعین ل  ط  م   وگوناگون اسرار  آگاهاناین امروز  

  اند که هم خطرش مستقیم یافته  « یراه گنجشکک » به اصطالح ما و یا رمولی فو برای خویشبلکه ؛ نمی پردازند

 می،، نظامعما گونۀ اقتصادی، سیاسیهای  رازتواند گره گشای اکثریت  میکه معما کمک می کند  حلبه  وهمنیست 

 باشد. جنائی اجتماعی وحتی

دامن زده شدۀ اغتشاشات  همه بحرانات وهدف  ، انگیزه ونک را دنبال پول »که رمول چنین است و فوجیزه واین 

 «ملی و بین المللی را می یابی 

لطه کرد، مغا مندان سیری ناپذیر جهانتوسط آز پول دنبال کردن را با پول پرستی و انبار کردن ثروتاین که نباید   

   .انسانی و آز حرص نه نفس ،بی مهار است های مسیر ثروت اندوزیجوی جست و عمده  هدف ،مقوله در اینزیرا 

 ملی و جهانیچاپیدن و قاپیدن ثروت های  در سرازیری و تدقیق و تحقیق پول دنبال کردن، کشف و از هدف یعنی

 ،ۀ دیگربه عبار .دحوادث نایل آی یناپیدا یافتن سر کالوۀ  در ،سیاست های رندانهپوشیدۀ  های کشف ریشهبه  تااست 

 و چنین استدالل می نمایند که آغاز می کنند ی ثروت هایغما ، از است که برای کشف حقیقت معما ها     هدف آن

ن ت دامنصف سوال اغتشاشات و بحرانا، گردیم مالی و مادی هایانگیزه و تحلیل  هرگاه ما قادر به کشف و تعقیب

جلوگیری از این ناگواری خواهد بود  ،سوال نیمه دیگر جوابما پاسخ خواهد یافت که  نزد، در سطح جهان زده شده 

. 
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سیاسی و در  و پالیسیاقتصادی  با منافع ،یمانه قریب به اتفاقاقتصادی و نظامی افغانستان  به پ سیاسی،از آنجائیکه سرنوشت 

 و ترکیب قدرت ،حوادث جاری گره زده شده است، بنابرآن ،متحده ایاالت بخصوص ،غربیژی نظامی جهان ستراتا یجه بانت

ل آلود کرده گ   ،از سر چشمۀ جهانگیری اقتصادی را که آبشآب می خورد  همان جوئی ازما  در کشورک ژییی استراتطرح ها

ده حالت متاآشی است که در دیگ اینیزهمان  در کاسۀ افغانستان پس ،در کاسه همان است که در دیگ است به عبارت دیگر . اند

 و دودش در یکجا روشن می کنند راکه  آتش فرجام  نا وخونین  درمیان امواج پر هیاهوی دهشت افگنی های لذا .ده استپخته ش

اساس همان داریم که بر اکنون چاره جز آن ن سوزاند،می گر همه را جای دی حرارتش در وبه هوا می فرستند  را از جای دیگر

 ر تصامیم دها سراسیمگی و  پا رقم زده شده است ن بی سر وچرا چنی ئی ببینیم که سرنوشت افغانستانرمول امریکاوجیزه و فو

اگرندارد، ارد؟ آیا بیخ و ریشه ای د ،می گیرد و همه را سرسام ساخته است دیگری ژیک که هرروز رنگیاسترات سیاسی و

گشوده  هوشمندان متفکرمخیلۀ  و آزمندان مقتدر درخریطۀ صرف معمائی که  ؟ جا پنهان استدر ک ،دارد ریشه ایچرا؟ و اگر

 یران ساخته است .دیگر همه ساده اندیشان متضرر و خوشباوران متثکر را گیج و ح است و

ر کهنبدانیم اما قبل از آنکه از این فورمول برای شناخت اوضاع ملت و کشور خویش استفاده کنیم الزم می افتد  چسان  که این س 

  از نو ترسیم و تدوین شده است و چگونه تعمیل و تمرین می شود .

 انتی گسترش بی دریغ یافت و جهسیسات فرا ملدست کردن اقتصاد جهانی در پنجۀ تأروزی که شوروی از پا افتاد، طرح یکاز 

ل آور پو را و آنچه ،مه را د ر خزانۀ خویش بریزدداری بی بند و بار خواست هه پنداشته شد که جهان سرمای یگنجینۀ بی صاحب

را  ، مردمان همۀ ملله در نتیجۀ این دستور جدید جهانیک ه کار آور است به دیگران بسپارد،است بدست خویش گیرد و آنچ

را با  دهشملل عقب نگه داشته  وسرنوشت  ی به خدمت بخور و نمیر گرفتندتاملدی فریسات اقتصاتأسچون کارگران ناچار در 

،  گماشتن رژیم های الراناجنگ س تسلیح هبی و تمویل ونگ های پرداختۀ قومی و لسانی و مذج ،ایجاد اغتشاشات اقتصادی

ت قدر شبکه های  تکثیر، مقدسات ایمانیتخفیف و تحریف  دست نگر، سست و بی ریشه سازی ارزش های ملی، ناتوان و

بحرانی و متالطم ساخته اند  چنان باالخره دموکراسی های دستوری بی بنیاد،و تضعیف قدرت مرکزی و  درون ملل سیاسی در

نۀ ملی را در ریشه خنثی الس و نا امیدی مبدل کرده اند و هر نوع تالش مستقفکر سازنده را در این جوامع به یأکه هر نوع ت

 انه با روان ملل جهان بازی می شودهرچنان ما که امروز اوضاعی بر جهان مسلط است که همه را حیران ساخته و ساخته اند

د که نخود بخوبی می دان ،این اغتشاش و سراسیمگی مجریان ؛ امارا از دست همه بیرون کرده است حوادثدرک که سررشته 

و همه چشم  سرسام و سرگردان ساخته اند در یک بازی ماهرانۀ تحمیقی،  را مگر دیگراند؛ نرود و به کجا می نچه می خواه

ان در حالیکه بازیگر ،نوای نوی ساز می کنند روز هر هرکدام ی دوخته اند کهبه دهان و زبان سیاستبازان زبانبازرا و گوشها ها 

 .یاست نوشته اندهمۀ سناریوها را چه برای سیاستبازان و چه برای تمشاچیان س ،اصلی

هم ریشۀ سیاسی و اقتصادی رگری ای بین قطب های جنگ ز نتیجۀ ، اگرچه ظاهرا  آنچه اکنون در افغانستان می گذردبنابرآن 

، که توسط ماشین اقتصاد جهانی براه راه می پیمایددر ایاالت متحده است ؛ اما در درحقیقت بر خط یک استراتیژی مطروحه 

ود ش اهنگدامن زده شده   اقتصادی و سیاسی و استراتیژیک بین شرق و غرب  همهۀ نقاضت ها یافتاده است، که اگر در عمق 

بی اساس و فاقد منطق، یک جنگ سرد نوین در حال  ظاهرا   در زیر الفاظ ضد و نقیض و بعضا  مضحک و مسخره و یا تصامیم

سات دست تأسیاقتصاد جهانی در  برای یکدست سازی رقابت وثروت های جهان و پول  تصاحب بر سرکه جنگی  اشتعال است .

 پرداخته سیاسی فراموش کرده اند. نقش و نیت آنرا در زیرا غوغا های فراملتی است،  که همگان

متجاوز  وایکه بعد از اخراج ق استراتیژی اقتصادی واقع شده است یکی از این منابع ثروت است که بر چهار راه اینافغانستان 

نچه در افغانستان در چند دهۀ هر آ رنوشت افغانستان بر اساس این طرح خاموش رقم خورده است.شوروی از کشور، تمام س

 نیست. دیروز اجانباین لجن  ملت در فرو رفتن بهکشور وسردرگمی حیات  گی سیاسیچیزی جز بی موازن اخیر می گذرد،

و . امروز همان عنصر را دوبه بهانۀ آن به کشور ما تاختند عنصری را ساختند و به یخن ملت افغانستان انداختند ،و بیگانگان
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وشت ما می گمارند و پا پس می کشند تا ما را وادار به دادن امتیازات بیشتری در سپردن منابع مدرن ثروت های ره بر سرنبا

 اند و دیگر ضرورتی به ما ندارند.  طبیعی وملی ما سازند یا آنکه همه را برده

در موجودیت قوای  است.بیرون کشیدن و نگه داشتن نیرو های خارجی در افغانستان، درامۀ دیگری در این ستیج مضحک 

 زر ساالران و جنگ ساالران  رفاسد آن در پیک ، یک رژیم ضعیف و اقمارمانده است آنچه پایدار و محفوظ ماخارجی در کشور

و موج پیش روندۀ دهشت افگنی دستوری بیگانگان  و مجال هائی برای قدرت طلبان محلی در تهدید تمامیت ارضی افغانستان 

نیروی خارجی، و نیروهای داخلی وابسته به مساعدت های خارجی هردو صرفا  یک وجود فاقد مؤثریت بس . این  است و

. آیا و صحنه را برای دشمنان  می گذارند ن می گیرند ددستور عقب خزیکه هر روز  کشورما بوده اند مطلوب نظامی برای

وده به نفع ملت افغانستان ب ان و وابستگان آنها  آیاشیون و ضجه برای پائیدن نیرو های خارجی در کشور جز به نفع گماشتگ

افغانستان را در لب پرتگاه نگه داشته اند که با  ند و حاکمیت ملی و تمامیت ارضیکه هیچ دستاوردی نداشته ا نیرو هائی. ؟است

لت افغانستان را در و م ،روشن و خاموش می شوند ،به ملت افغانستان ءیک سویچ از غرب می توانند  به سادگی و بی اعتنا

یا آ یا می تواند اتکای نظامی و سیاسی ای برای ملت افغانستان باشد، وآ پرتگاه فقدان کوچکترین حافظ امنیت ملی سقوط دهند،

ا بشتن  را در ملتی معدودم و مضمحل نمی کند که تا دیروز یبه خو ءو اتکاچنین اتکای بی بنیاد و پوشالی، حس شهامت ملی 

 ابر قدرتان  جهان پنجه داده است ولی امروز با  طفیلی رژیم های بی بنیاد اجانب نمی تواند مواجه و مقابل گردد.  

ن یبد ،باق نیست، قابل انطاین منطقۀ جهان اما بی اعتنائی به افغانستان با توجه به اوضاع مسلط اقتصادی و استراتیژیک در

 سادگی نمی تواند از آناست که غرب به  نیزیک ژیراه ثروت ، یک چهار راه استراتیک شاه بر معنی که افغانستان بر عالوۀ

ژیک یمنافع اقتصادی و افق های استرات ،ید که چسان ایاالت متحدهلذا سوالی به میان می آ چشم بپوشد و چشم نخواهد پوشید، 

ائی بی اعتن، نهدام حقوق زنان، لغو آزادی بیاناسی، االغای ارزشهای نیم بند مندرج قانون اس خود را با آوردن طالبان به قدرت و

طرز  ازنتایج بدیهی ناشی از که همه به رژیم های اجانب  افغانستان گی سیاسیتو وابسبه حقوق اقلیت های زبانی و مذهبی 

ای بر از ثروت های ملی افغانستان، یا آنکه ضمانت های مالی و مادی را .البان است وفق خواهد دادط و حاکمیت سیاسی تفکر

د بر اخواهد داشت . چه از یک سو با استن، برایش ارزش واهمیتی نخواهد کرد و حیات ملت افغانستانو تضمین خویش تثبیت 

 همرکزی و محلی در افغانستان به سادگی بر استحقاق و شایستگی ملت افغانستان در بهرنیات و اقدامات فاسد مراجع و منابع 

خط بطالن خواهد کشید و به برائت خویش خواهد پرداخت و از سوی دیگر با همان صدای  ،ام  دموکراتیکظی از یک نداربر

 تیزه جوئیرا مهر جنگ طلبی و س ی و ئهر نوع حق خواهی و حق گو نو،ال از حقلوم منادیان استعماراطبل میان تهی اما بلند ب

     .    خواهد زد

    
 
       
 

 
 

 تذکر: 
معزز را مطالعه کنند، می توانند  نویسندۀدیگری از این  مطالبهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و 
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