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 مقدمه
امروز می شود و دوست دیروز، دشمن امروز. سیاست روزگار عجیبی است هموطن! دشمن دیروز، دوست 

ساخته اند که هر  ای هم، در این عصر و زمانه چنان خطه راستی که پدر و مادر ندارد. از افغانستان ما و شما

ی ناممکن می نماید. تروریستان کثیف دیروز، مهمانان عالی قدر امروز اند. ناممکنی در آن ممکن و هر ممکن

بودند و امروز کاندید ریاست جمهوری می شوند. دیروز سایۀ طالب را با تیر می زدند، امروز دیروز تروریست 

"هر کی با ما نیست، دشمن ماست"، امروز اما میگویند سیاست : گفتند غذا میل میفرمایند. دیروز می ،در یک میز

 دوست و دشمن ندارد.

 طالبان" نام دارد."تحریک  و اما برگردیم به موضوع اصلی این بحث که همانا

 " را بیائید اندکی تول و ترازو کنیم.تحریک طالبان"

"، با دقت انجام داد و به تحریک طالباننام "ه این تول و ترازو را می توان بعد از مطالعۀ دقیِق سلسلۀ جدیدی ب

 یک نتیجۀ منطقی رسید.

حاصِل دید و وادید های  خواهر نامراد " یک سلسلۀ جدید از کارکرد ها، تالش ها، تحقیق ها و تحریک طالبان"

"مرجان کمال" است که به لسان فرانسوی به رشتۀ تحریر درآمده و با هزاران خون دل خوردن و  ما، زنده یاد

تالش های خستگی ناپذیِر مادر داغدار و مقاوم ایشان، خواهر گرانقدر ما، محترمه خانم "فریده نوری" به صورت 

 ین دری ترجمه گردیده و در اختیار هموطنان گذاشته می شود.بسیار فشرده به زبان شر

سیۀ شوروی وقت تا  رونظامی، از تجاوز عریان  - نسبی بسا مسائل مهم سیاسی  این سلسله می تواند پاسخگوی

جود به و و سقوط رژیم طالبان و پسا طالبان باشد و نیز اینکه نقش خارجی ها در تغییر و تحول اوضاع  کشور

شرایط ناگوار کنونی، در کدام حدود بوده و عاملین داخلی شرایط ناهنجار کنونی چه نقشی را بازی کرده آوردن 

 اند و می کنند هنوز، تا اندازۀ زیادی روشن خواهد ساخت.

 ی چنین نگاشته است:شته ها و یادداشت های خود، در جای"مرجان کمال" در مورد این نو روانشاد

 

قباًل تعریف گردید به صورت تنگاتنگ وابسته به موادی می باشند که در هنگام ریسرچ و مشاهدات فرضیه هایی که  "...

 در باالی ساحه جمع آوری گردیده است.

... مالقات های مستقیم در والیات مختلف کشور، والیات بلخ، بامیان، دایکندی، غزنی، لغمان، لوگر، ننگرهار، کابل، 

 ندان های پولیس، والی ها، ولسوال ها،اوردک، و همچنین با بازیگران مختلف محلی، قوم قندهار، پکتیا، خوست، پروان،
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رهبران قدرتمند محلی مانند ریش سفیدان، بزرگان قومی، ریاست های صحت والیات با کارگران صحی، ریاست ها و 

الیات، ریاست های امور زنان آبیاری و مالداری و کارکنان زراعت در و -کارکنان معارف والیات، ریاست های زراعت 

 والیات و کارکنان آن و باالخره مردم محل...

میالدی، مالقات ها و  2۰۰6و  2۰۰5،  2۰۰4والیات افغانستان در سال های ... باید عالوه نمود که برعالوۀ بازدید از 

 انجام داده ام..."اسالم آباد نیز  و پشاور ،(NWFP) مناطق قبایلی، درۀ اسماعیل خان ها در گفت و گو

 

ی سیلۀ یک بانوت که با خون جگر و عرق جبین به وپس این سلسلۀ ارزشمند، حاصل تحقیق های دامنه داری اس

خردمند و با احساس و پرتالِش افغان تهیه گردیده و بصورت بسیار فشره ترجمه و در اختیار عالقمندان اوضاع 

 ما قرار داده می شود. نظامی و اقتصادی کشور برباد داده شدۀ - سیاسی

)عروس شهر ها(، بزرگ شد، تحصیالت عالی  درود فراوان بر روان پاک آن دخت اصیل افغان که در پاریس

خود را در مشهورترین پوهنتون پاریس موفقانه به پایان رسانید و عالوه بر لسان های فرانسوی، انگلیسی، عربی 

هم در همان پوهنتون در رشتۀ زبان شناسی، هر کدام چهار )دری و پشتو( را  و ترکی، هردو زبان ملی خود

 سال، به اتمام رسانید، و...، و بهترین دوران جوانی خود را وقف کشور و مردم خود نمود.

و نیز ممنون مادر مقاوم آن دخت سرافراز که با خون جگر و اشک و آه، این نوشته ها و یادداشت ها را ترجمه 

 ان قرار میدهند.نموده و در اختیار هموطن

است، بخصوص در اوضاع و احوال کنونی که تصامیم جنگ و  سابقهاین سلسله از بسا جهات در نوع خود بی 

ه های صلح در افغانستان، در خارج از کشور و در غیاب نماینده های باصالحیت مردم افغانستان، ونه نمایند

 به معامله گرفته شده است.های بسته و توسط خارجی ها فرمایشی حکومتی، در عقب در

ها، مشاهدات، مصاحبات  جنگزده و حاصِل چشم دید جامعۀ تلخ های این سلسلۀ جالب، پرمحتوی، قرین به واقعیت

های مردم عام  ها به زودی خدمت هموطنان خوب ما تقدیم می گردد، باشد تا الاقل شمه ای از آرزو و درد دل

 ن، بدین وسیله بازتاب یافته باشد.افغانستان در قبال جنگ و صلحِ کشور شا

 

 تو جنگ است  جنگ تو صلح و صلح

 مـن بـه قـربانت ایـن چـه نیرنگ است
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