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 ! وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست

 

 

 

تواند امنیت ملی ایاالت متحده را با تهدید  که می« افغان»گرایان  ها با تقویت آجندای قوم امریکایی»

امنیت ملی امریکا را به  ۱۰۰۲طوری که در سپتامبر . شوند مواجه سازد، بار دیگر مرتکب اشتباه می

 «.خطر مواجه کرد

طالبان باید دقیقاً شبیه روزهای پس از حمالت یازدهم سپتامبر با حمایت نیروهای ضد طالب »

های قومی به  متشکل از تمام گروهای قومی شکست داده شوند، ممکن است برخی از رهبران این گروه

سپس، . ای اجتماعی همچنان به حالت خود باقی استه ی دزدساالران پیوسته باشند، اما پایگاه قافله

ای از  ای با شبکه های حاکم قبیله نخبه .توان طالبان را از موضع قدرت به میز مذاکره کشاند می

فریبی استاد هستند، حتا اگر این کار  شان در عوام های تأثیرگذار برای تقویت آجندای قومی پنهان حمایت

در . ها را ترک کرد نه افغانستان را بنابراین، باید آن. خطر بیندازد نیز به امنیت ملی ایاالت متحده را 

گرای بالقوه و طالبان به عنوان جنگجویان او، افغانستان باری دیگر  غیر این صورت، با یک امیر قوم

 تنها این بار، طالبان که با حمایت. به پناهگاه تروریسم جهانی تبدیل شده و تاریخ تکرار خواهد شد

 «.اند، انتقام خواهند گرفت ایاالت متحده شکست خورده

 

 :تیتر های این بحث

 

« واننده اش را دیوانه می کندکه خ»ـ سیاست در افغانستان؛ همان کتابی است 

 !االغخواننده اش را گوسفند و و نا

 «یا تخم مرغ؟ ه استدمرغ اول به دنیا آم»ـ 

 «گنگ بیروت»از  ؛ـ چند مالحظه بر روایت فرید یونس

 :پیام های عیسی خان ایوبی( هدف)ـ شعاِع تارگیت 



 !ـ ای قوم به کج رفته؛ بیائید تا دیگران به شما رجوع کنند

 

 

 

 

امریکا را تأسیس و تأکید کرده اند؛ به ویژه  دموکراسینظام لیبرال بزرگانی که قانونمندی و 

اً بزرگ و خطیر اند غالبکه و اشتباهات ناگزیر را نسبت به خطا ها حکومت گر ثروتمندان و قدرتمندان 

را به سطح قانون هوشدار داده و بدینجهت آزادی بیان و انتقاد و اعتراض و انتخاب و تجدید انتخاب 

سیستم سیاسی و سالمت و پویایی و شگوفایی اصالحات و پیشرفت های متداوم و ضامن  اساسی؛

 .تجویز نموده اند...  اقتصادی و فرهنگی

تا حدود باالیی ایالت آن؛ خیلی از این ارزش ها  05اذغان باید کرد که در داخل قلمروی امریکا و 

و غول های اقتصادی و  برخورد ها و روا داشت های دولتنهادینه شده است ولی در عملکرد ها و 

شایر و مذاهب و قبایل و عامریکا با دولت ها و ملت ها و و استخباراتی صنعتی و تجارتی و مالی 

ها و قانونمندی ها را سراغ همچو ارزش  کمتر میتواندر بیرون از امریکا؛ دیگر بشری های گروهبندی 

خالصه این برخ تاریخ امریکا در بسا حاالت سیاه و در مواردی هم فوق العاده ضد بشری و  .گرفت

منجمله امریکا با نیروی مالی و استخباراتی و نظامی خویش یا بدترین . ننگین و نفرت انگیز است

ر دیکتاتوری ها را در اکناف جهان روی کار آورده و تا آخر هم بر گرده های مردمان تحت ستم سوا

نگهداشته است و یا هم بدترین و سیاهترین و خونین ترین دیکتاتوری ها را مورد حمایت و صیانت 

 . و کماکان قرار میدهد عجیب مصرانه و لجوجانه قرار داده است

به فراموشی جهادیگری احیای  بیستمسیاهکاری فوق العاده خطیر و پلید امریکا در نیمه دوم قرن 

و انتحار و سالح های کشتار دسته مبتنی بر سلفیزم تکفیری اسالمی ن تیپ رفته هزار ساله و گسترد

جنگ سرد جهانی بود که اپدیمی و پاندیمی این طاعون و سیاه زخم بی  ابزاربه مثابه جمعی مدرن؛ 

تاکنون از بشریت بزرگترین قربانی ها را میگیرد و معلوم نیست در آینده اوضاع به کجا ها همانند 

 .مایدانکشاف می ن

 

 

 !لت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیستاوقتی افغانستان؛ ایـ 

 

 

افغانستان پس از جنگ سرد با استیصال مرگ آور در چنگال همین هیوالی تباهکن بود که در حلقوم 

 .امپریالیست فرو رفت در عین حال؛ وجهانخوار امریکای لیبرال دموکرات 

در حالیکه آنرا ـ  دارای پیامد های سهمگین امریکا در افغانستان؛ ساله81بعدی عملکرد های 

 بداریم؛امریکا مفروض ( یا پنجاه و یکم)چنانکه بعضاً به گوش میرسد؛ به حیث ایالت برون مرزی 



یل و انتقاد و بازنگری و اصالح و تعدو در نتیجه مصئون و معاف از و اشتباه  نمیتواند مبرا از خطا

 .باشد( و قوانین بشر خواهانه و دموکراتیک بین المللی)های درون امریکا  حسب رواجتغییر 

 یاز استقامت هایاین عملکرد ها از این را به خاطری گفته آمدیم که چنین انتقاد و تحلیل و تجزیه 

 ؛ودشمیبه پیش کشیده نیز و رهنمود های اصالح و بازنگری و تعدیل و تغییر به عمل آمده پیوسته چند؛ 

عوض میگردد، چنانکه یکسال قبل؛ رئیس جمهور  افغانستان همستراتیژی ها در مورد و در پیامد آنها 

تدوین و در مورد افغانستان « جدید»دونالد ترامپ پس از سروصدا های چندین ماهه باالخره؛ استراتیژی 

 .اعالم کرد

سیاست قومی  یا(سیاست قومی در افغانستان »که زیر فرنام  تکاندهنده ای تنبیهیتحقیقی و مقاله 
؛ هفته پیش در میدیای چاپی و انترنیتی «کند امنیت ملی امریکا را تهدید می؛ )رهبران افغانستان

 .ستاینگونه انتقاد ها و رهنمود ها؛ یکی و شاید تاکنون مهمترین افغانستانی طور برگردان پخش گردید

گستره نیست؛ معهذا از بسیاری جهات دارای  تحلیل در عین  با آنکه این یگانه انتقاد و تجزیه و

 .و صراحت و قاطعیت کم پیشینه میباشد هدعدیتسلسل منطقی و جوانب 

ویژه گی بارز و تکاندهنده این نقد و تجزیه و تحلیل هم منافع امنیت و صلح و آبادانی و 

منافع امنیت »افغانستان نه بلکه  دموکراتیزاسیون و حتی قبل از آنها قطع آتش و خون در پهنه خورد

 .منحیث یک کل بزرگ میباشد« ملی امریکا

انتشار یافته است؛ برای مخاطبان « د گلوب پست»در نشریه انگلیسی زبان  این مقاله که اساسا  
اطالعاتی و سیاسی، انگلیسی زبان و پیش از همه به امریکائیان و زعما و اجنسی های معین 

 . رش یافته استاستخباراتی آنها نگا

ـ تاریخی جناب عیسی خان ایوبی است که تحصیالت عالی در چندین  سیاسی نویسنده این مقاله
یا پروفیسوری دریافت نموده  PHDسند فراغت آنها یونیورستی بین المللی داشته و دست کم از یکی 

ن ارمیشطبق انف خانواده سیاسی آنسوی سرحدی و به گمان اغلب پشاوری برخاسته ویک است؛ او از 
هاد ج»برادرش در " بهترین"ی برون داده است؛ دو هایی که از خود به زبان انگلیسی در منابع انترنیت

گان القاعده ه ؛ به صیغه برانگیخت«جهاد جهانی»تل رسیده؛ یعنی اینکه از داوطلبان به ق «افغانستان
 .بوده اند

از جمله ماموریت « مور منطقویدر ا مشاور ارشد وزارت خارجه جمهوری اسالمی افغانستان»
 .میباشدمقاله  مدت نویسندهطوالنی  های

بدینگونه به نظر میرسد که این خطاب او به گیرندگان امریکایی و انگلیسی زبان پیامش؛ جایگاه؛ 
و نیز کم کم روشن میشود که انگیزه نویسنده و مناسبت زمانی این پیام؛ . اهمیت و وزن بایسته را دارد

تازه طالعات وی از روند های پیچیده و مخفی و دست کم هنوز رویت نشده تدابیر و تصامیم به ا
 .؛ بر میگردد"افغانستان"ایالت بیرن مرزی مقامات حاکمه امریکایی در رابطه به 

گزینش دو احتمال  نده؛ غالبا  همان است که به گونهیکی از این موارد اندیشه برانگیز برای نویس
متعاقب  در افغانستان امریکا( وایسرا و گورنر: یا دقیق تر)باره زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه 

ی راتستعمدم و دستگاه اداره میا تغییرات دراماتیک متحیر کننده که در  .نشر مقاله متذکره؛ علنی گردید
 .کابل به راه افتاده است



اما ترجمه این مقاله برای خوانندگان افغانستانی و روشنفکران و سیاسیون ما در صورت فوق 
؛ پیچیدگی ها و اندیشه بر انگیزی و یآگاهی بخش یت،با وصف جالبالعاده درست و رسا بودن هم؛ 

 . تاریکی ها و پرسش هایی را به همراه دارد

ـ البته نه فقط در سطح فیسبوک ساالران ـ ما خوانندگان افغانستانی و روشنفکران و سیاسیون 
هنوز در نیافته اند که موقعیت و حیثیت سیاسی ـ حقوقی و قرار دادی به اصطالح وطن شان و ایاالت 

 !متحده امریکا کجا ها و چه هاست؟

آنان غالبا  افغانستان را مستقل و پخپل سر و دست کم برای امریکا یک کشور خارجی و بیگانه و 
بی اهمیت می پندارند و متوجه نیستند که درین صورت باید آنرا مثال  گوانتامو، کانگوی چومبه، چیلی 

راستا استقامت درین را پنوشه، عربستان سعودی و همانند اینها پذیرفته افکار و اندیشه های خویش 
 .بخشند

امنیت ملی ؛ )سیاست قومی رهبران افغانستان یا(سیاست قومی در افغانستان »نویسنده مقاله 
افغانستان را در جایگاه و مقامی برای امریکا مدنظر دارد که چه بخواهیم و  ؛«کند امریکا را تهدید می

 .چه نخواهیم حق با اوست

 ۷۹۳۲اسد  ۷۲شنبه،  - هشت صبحاینجا بدون اینکه ترجیحی در کار باشد؛ ترجمه روزنامه  
 :را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیمهمین مقاله 

 

  

 

 ده گلوب پست: منبع– خان رهیاب  جمعه: برگردان– خان ایوبی  عیسی: نویسنده» 

-تبار هستند که طی چندین دهه روی روابط امریکا های افغان پر نفوذترین امریکایی زاد اشرف غنی و زلمی خلیل

ها در واشنگتن باعث شده است که از قدرت لفاظی خوبی  ی زندگی آن الت و تجربهتحصی. اند افغانستان تأثیرگذار بوده

ها  ی آن گرایانه قوم« دیدگاه»جا داشته باشند، اما  گذاری از دوستان خویش را در آن ی وسیع و تأثیر برخوردار شده و شبکه

تصویر ایاالت متحده به ی افغانستان  جنگ پیچیده. هزینه بپردازد ها دالر تریلیونو  هزاران قربانیباعث شده است که امریکا 

  .دار کرده است ی جدی خدشه ترین ارتش دنیا را نیز به گونه عنوان قدرتمند
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در نتیجه طوالنی ترین جنگ سرد و اخیراً مجهز ) ۲۹۹۱هنگامی که رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی در سال 

در آن . سقوط کرد، ایاالت متحده افغانستان را تنها گذاشت( شده عمدتاً در میدان افغانستان "آسمانی"به سالح جهاد اسالمی و 

توانست کمک کند که دموکراسی و حکومتی مبتنی بر قانون اساسی به رهبری  به راحتی می امپراطوری آزادیزمان، 

ی  شد؛ احتماالً چنین کاری به توصیه در افغانستان استقرار یابد، اما او باید تنها گذاشته می الدین ربانی پروفیسور برهان

 .گرفت؛ چون ربانی یک غیرپشتون بود زاد صورت می خلیل

حمالت تروریستی یک دهه بعد، تصمیم مبنی بر تنها گذاشتن افغانستان در آن زمان باعث شد که ایاالت متحده شکار 

زاد را که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان  کرد، از جمله خلیل گیر این حمالت وحشیانه همه را غافل. شود سپتامبر ۲۲

زاد از شرکت نفتی  رغم اینکه گروه طالبان با القاعده ارتباط داشت، خلیل در آن زمان، علی. کرد در ایاالت متحده البی می

 .کرد آمریکایی یونوکال معاش دریافت می

ی ریگان در امور  ین وزارت امور خارجهشیزاد، مشاور پ زلمی خلیل» :ی فالهرتی و همکاران بر اساس گفته

است، به عنوان مشاور گروهی از بوستون که از سوی یونوکال استخدام شده ] پشتون[افغانستان که خود متولد افغانستان 

ی افغانستان خودداری کرد،  ی رسمی از طرف واقع شدن در منازعه هرچند یونوکال به گونه] …. [بود، وارد بازی شد

 «.برای رقبا سگنال روشنی فرستاد ها از طالبان طرفداری آن

 

 :«مرغ اول به دنیا آمده است یا تخم مرغ؟»

 

و چنانکه می بینیم پنداشت تنها نویسنده مقاله نیز  این مدعا سهم بزرگ از حقیقت را حایز میباشد

  .«!قولیست که جمله گی بر آنند»نبوده و 

ریباً این پرسش را پدید می آورد که قو پر مطالعه؛ ت اما برای خواننده افغانستانی اعم از مبتدی

 «مرغ اول به دنیا آمده است یا تخم مرغ؟»

درست چهار سال قبل؛ اینجانب در رابطه به همین پرسش؛ مقاله یکی از آگاهان سیاسی کشور جناب 

انتخاب »:داشتدکتور فرید یونس را مورد دقت قرار داده و به عزیزان پیشکش نموده بودم که عنوان 
 «اشرف غنی احمد زی یک اشتباه تاریخی

 

اله متذکره دکتور فرید یونس که از قضا دوست شخصی جناب اشرف غنی احمد زی نیز قلید م 
 :بوده اند؛ چنین است

 

الی  3791سپتامبر )افغانستان شاهد عملی شدن برنامۀ ِهنری کیسینجر وزیر خارجۀ اسبق ایاالت متحده آمریکا »
 .با روی کار آوردن آقای اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان است (3799جنوری 

سفری کوتاه به افغانستان داشت و یک  3791زمانیکه هنری کیسینجر به حیث وزیر خارجه تعین شد، در سال 
تحاد جماهیر حقیقت روشن را در مورد افغانستان می دانست و آن این بود که اطراف سردار محمد داود را طرفداران ا

روش نرم گرائی و از بین بردن تشنج با اتحاد )کیسینجر که پیشتاز سیاست دیتانت . شوروی سابق احاطه کرده بود
ه به هدف رسیدن را در جنگ سرد در مقابل شوروی در تربیه یک گروه بود، یگانه را 3791اخیر سالهای  از( شوروی

یک عده شاگردان ( به تدبیر استراتیژیک او)شوروی میدانست و همان بود که یعنی ممتاز برای دفع و مقابله با « ایلیت»
 .عازم دانشگاه امریکائی در بیروت شدند( هدفمندانه)برای تحصیالت ( از افغانستان)

مانند شاگردان رشتۀ اقتصاد در دانشگاه شیکاگو که ( دارۀ بیروت)« گنگ بیروت»هدف این بود که این گروه یعنی 
چیلی در امریکای التین نقش بارز داشتند، ( مترقی و مردمی(هستند، و در بر انداختن نظام " پسران شیکاگو“مشهور به 

جامعۀ افغانستان انتخاب ( باالیی)شاگردان از طبقات مختلف قشر . اهداف آمریکا را در شرق میانه و آسیای میانه پیاده کنند

https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Liberty
https://www.newyorker.com/news/news-desk/killing-rabbani
https://www.history.com/topics/9-11-attacks
https://www.history.com/topics/9-11-attacks
https://www.history.com/topics/9-11-attacks
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/11/05/how-afghanistan-went-unlisted-as-terrorist-sponsor/903bfb89-5877-4e48-87c6-4d76d906fbac/?noredirect=on&utm_term=.06b64c96b448


شاگردان که جواناِن کم تجربه و از . مخواه درین دسته زیاد تر بودند و روانه بیروت شدند و تعداد شاگردان پشتون خواه
دلیل بیروت این بود تا این . یک کشور عقب مانده بودند، این بورس تحصیلی برای شان یک فرصت طالئی محسوب میشد

تنها ( اسپرم)ون تخمهمانند عمل القاء که از سه صد میلی .شاگردان عربی بیاموزند و برای کشور های اسالمی تربیه شوند
احدی و اشرف غنی القاء شده و برای  یک، دو و یا سه آن نطفه را بوجود می آورد، در بیروت هم سه نفر یعنی خلیل زاد،

 .آیندۀ افغانستان به تربیه گماشته شدند

رف غنی از خلیل زاد و اش. احدی بود دو نفر یعنی خلیل زاد و اشرف غنی، در درجه اول با وفا و در درجه دوم،
مشاورین وزارت خارجۀ آمریکا در دوران مجاهدین بودند و این مشاورت به نفع پاکستان و حزب اسالمی آقای حکمتیار 

عراق و ( در)خلیل زاد شامل وزرات خارجۀ آمریکا شد که بعد ها سفیر ( به حیث همین پاداش. )پاداش بزرگ داشت
وپولوژی و اتنوگرافی قوم پشتون از آمریکا دکتورا دریافت کرده بود، افغانستان گردید و اشرف غنی که در رشتۀ انتر

 «. شامل بانک جهانی شد که اساساً به رشتۀ تحصیلی او قطعاً ارتباط نداشت

 

 :«گنگ بیرت»چند مالحظه در مورد روایت فرید یونس از 

 

 :باز خوانی دکتور یونس ضروری است چند تأمل در این ؛امروز به اقتضای بحث

درست است که همچو ایده ای از شخص هنری کسینجر به عنوان یکی از ایدئولوگ ها و  ـ1
متفکران سیاسی ـ جهانی نظام امریکایی بوده است؛ ولی در عمل چنان نیست که کسینجر بدون 

ی آن علی الحساب تعدادی شاگرد را کرده و ط« سفر کوتاه»مطالعات و مقدمات فراوان؛ به افغانستان 
 .هواپیمایش نموده ببرد و با هدایات الزمه به دانشگاه امریکایی بیروت تحویل دهدسوار 

لهذا این عده شاگردان افغانستانی طی مطالعات و تحقیقات و تست های دامنه دار الزمه به سطح 
جذب ایده ها و منویات امریکایی شده  و چه بسا پیشاپیش و فرد فرد شان گزینش گردیده اقوام و قبایل

 .ده اندبو

ـ اینکه شاگردان از اقوام و قبایل و عشایر مختلف کشور بوده اند ولی تنها بخش پشتون شان 2
بی تردید دو عامل فرهنگ رشد کرده و به مدارج سیاست در امریکا باال آمده یا باال کشیده شده اند؛ 

ادی تعداد شاگردان اینجا زی. ی و استراتیژی ای که در مورد شان وجود داشته؛ مؤثر بوده استمادر
 .یاد آور گردیده اند؛ چندان اهمیت ندارد که جناب دکتور یونس« اعده القاحق»پشتون و نیز 

ن تاریخی امپراتوری بریتانیا که ایاالت متحده میرات خوار اعامل فرهنگی ـ اتنیکی در دورـ 3
آن میباشد؛ همیشه اهمیت باالیی داشته و بر عالوه عامل دینی ـ مذهبی و عوامل  ایدئولوژیکتجربی ـ 

پایه و اساس  ...(«بیت المقدس»و « کشمیر»و « دیورند»نظیر )مصنوعی دیگر مانند اختالفات ارضی 
 !انگریزی بوده است« !دیواید ایند رول ـ تفرقه بیانداز ـ حکومت کن»پالیسی معروف 

 

ایل پشتون همان کتابی است که خوانده اش را دیوانه سیاست در مورد قب
 :میکند

 

قبایل پشتون اطراف کوه های سلیمان؛ مزید بر اینها نیز برای امپراتوری بریتانیا و روسیه تزاری 
جای « بازی های بزرگ»با اهمیت بوده و در پالیسی ها حین ( خاصتا  در زمان ستالین)و بعدا  شوروی 

عالقمندی هیتلر پیشوای فاشیست های آلمانی به این قبایل نیز بسیار  .نموده استدرشتی را اشغال می 



ل تامس امریکایی اندیشمندان و ژورنالیستان زیادی در ونگلز آلمانی تا لواز فریدریش ا. میباشد زبانزد
 .باره ویژه گی ها و معاشره های این قبایل سخن گفته اند

و  ای تقسیم فزیکی و سپس فرهنگی و سیاسی و رفتاریبر «دیورند»تحمیل مصرانه و ممتد خط 
همانقدر عملکرد تاریخی معنادار استراتیژیک است که نامگذاری  دو طرفو حتی زبانی ی روانی 

در قرارداد ها و مقاوالت انگلیس و روسیه تزاری « افغانستان»به اسم « دیورندخط »سرزمین آمو تا 
 .استدارای اهمیت و پیامد بوده  11در قرن 

زیاد به طور یک کل میتوان گفت که در تاریخ استعماری اعم از کهن و نوین وقوعات تصادفی 
 !جای ندارد

تجزیه وحشتناک و فوق العاده خونین و تباه کننده هندوستان و جراحی بخش گویا سال پیش؛  11
نسوی دیورند به آ!" محکومآزاد و "مسلمان نشین آن به نام جمهوریه اسالمیه پاکستان و ادغام قبایل 

ضرورت بومی و محلی نداشت و  و استعماری که حتی سر سوزنی جای تصادف« فرانکنشتاین»این 
 .استعمارگران محقق شده استهمه مطابق نقشه و پالن و سنجش و حساب و کتاب ؛ ندارد

گنجاند؛ و با در در نظر داشت تمامی این حقایق و صد های دیگر که نمیتوان به این مختصر  با
حاکمیت های خوب و خراب در افغانستان؛ پشتونی بوده اند؛ و  ؛نظر داشت اینکه طی بیش از دو قرن

 ند آنرا با شیر مادر دریافت میکند؛ند یا ک  بنابرآن تقریبا  هر بچه پشتون باور حاکم بودن و متفرعات ت  
د ننکن ه و محاسبهرا مطالع این فاکت هاد؛ ناندیشمندان و سیاسیون بزرگی چون هنری کسینجر نمیتوان

حساب سیاسی و « که در آفرینش ز یگ گوهر اند **بنی آدم اعضای یکدیگر اند »و شاعرانه بر 
 .دننمایستراتژیک باز 

توسط محترم فرید یونس نباید چنین پنداشت که « گنگ بیروت»ی هنری کسینجر و ناز یاد دهاـ 4
مختومه شده؛ بلکه بر عکس حد در همان ها امریکا از افغانستانی  "کادر گزینی و کادر پروری"روند 

بعد تر ها با گلچین کردن مهاجرانی که راهی آن  و مؤفقانه تر ادامه یافته و امریکاتر حتی مدبرانه 
پرسنل انبوه در همه زمینه ها برای خویش دست و پا نموده که بالنوبه انواع نیز سرزمین شده اند؛ 

منطقی است که اغلب این پرسنل پشتونی . جهادیون تا داعش را احتوا نموده است تکنوکرات ها و
. روسیه شوروی نیز چنین ترجیحاتی داشتند و دارند ـو در حال حاضرـ حتی اتحاد شوروی . باشند

ر بودند که حمایت صِ م   ؛با نادیده گرفتن بسا حقایقهـ ش  1331چنانکه شوروی ها پس از رویداد ثور 
و موجب تحکیم پایه های نظام جدید در  ارجحیت داردنسبت به حریفان آنها امین از تره کی و حفیظ هللا 

 .میان قبایل پشتون و جذابیت آن حتی در آنسوی سرحد میشود

ـ در مورد قبایل سیاست آن اینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ حتی برجسته تر جناح پرچم 
از مجموع همین نیز ی داشت و در جنبش پشتونستان خواهی صفوف اول را احراز می نمود؛ امتیاز

 .ایق و پروسه ها ناشی میگردیدقح

پاکستان که دوسوم قبایل را در رقبه دارد؛ باالترین استفاده ها و سوء استفاده ها را از عناصر 
فغانستان به عمل آورده و می تون اخود فروش و وطنفروش و جوانان ساده و از دنیا بی خبر قبایل پش

های داخل سیاست « ستون پنجمی»افراطی سابق و تقریبا  همه طالبان و که بسیاری از جهادیون  وردآ
فیصدی بلند این توانایی پاکستان مرهون همسو شدن منافع  .و ارتش و حکومت کابل نتیجه اش میباشد

و امیال کشور وهابی ثروتمند عربستان سعودی و شیخ ها و شیخ نشین سلفی حوزه خلیچ فارس در 
همراستا با سیاست انتی سوویتیستی امریکا و ماموریت زمینه جهادی پروری و جهاد گستری تکفیری 



نها یکی پی آاست که هزاران تای ـ تکفیری مدرسه های سلفی از طریق توسعه آن؛ « جنگ سرد»های 
 . دیگر در مناطق قبایلی پاکستان ایجاد و راه اندازی گردیدند

عناصر قبیلوی بنابر فرهنگ و روانیات شبان ـ رمه ای مساعدترین ها برای این مقاصد ابلیسی 
 .ها نیز بسی ممد واقع میگردندثابت شده اند و البته به جذب و استحاله عناصر فرا قبایلی در آن

آنها با  DNAاسرائیل نیز عالقه وافر از نوع دیگر به این قبایل دارد که کارش به همسان یابی 
قوم »کشیده است و این به مالیخولیای  شانبنی اسرائیل بودن « قبایل گم شده»یهودیان و احتمال 

بودن؛ زمینه و انگیزه  بی حدود و بیکران و دلبخواه «ارض موعود»خدا و مالک « یهوه»برگزیده 
و بدخشان و فاریاب و مزار و همه  چه بسا که مدعیات مالک تمام پهنه های اینسوی آمو بودن. میدهد

 .خواندن از یک چنین مالیخولیا آب میخورد« پشتونستان» ؛راسرزمین های غیر پشتونی 

ه قبایل پشتون و زایده های سیاسی و جهادی و تازه اشتیاق چین و هند و روسیه و دیگران ب
 !ماکیاولیستی و تروریستی آنها به راستی دیوانه کننده است

 این ؛«مرغ اول به دنیا آمده است یا تخم مرغ؟»پرسش  در که میگردد مبرهن قاطعانه بدینگونه
 غیر یا بیروت گنگ قماش از ها جوجه و ها تخم و دارد گی کننده تعیین و اولیت که ست( امریکا) مرغ

 .یابند می مفهوم و مورد پسین درجات به بیروت

 رئیس حتی و بریژنسکی ویزبگین و کسینجر هنری مانند ذواتی نیز امریکا بزرگ واقعیت مورد در
 و گیری تصمیم و حاکمه قوای اند؛ بیرونی های نماد... ها جنرال و ها پارلمانی و ها سناتور و ها جمهور
 ثروتمند های خاندان ابر وجود در ها پرده آنسوی ها؛ کارکرد در خطا و صواب تشخیص و رهبری و اداره

 .دارد قرار میباشند؛ امریکا سازندگان گویا که دایمی و منتحب غیرحاکمان  به مثابه مند زور و

 

 :پیام های عیسی خان ایوبی( هدف)شعاع تارگیت ـ 

 

 که خاصه) باشد مؤثر بیش و کم ایوبی خان عیسی محترم بیانات مانند هایی پیام شاید هم آنان برای
 انگیز بر پرسش و صدا سرو پر های گزارش چون هایی چیز هم یا و( آید نمی نظر به شخصی هم بسیار

 علی پالیسی در «چماق» و تنبیه مثابه به بیشتر اینها معهذا. افغانستان در جریانات پیرامون «سیگار»
مگر اینکه سایر نیرو های زنده و پویای داخل  .بیشتر نه داشت خواهند استفاده «هویج و چماق» الدوام

و یکدم از امریکا و طالب و مانند رهایی کامل و قاطع )« !یکتیژاسترا»افغانستان از وادی خیاالت 

بیرون آمده ... سرخوردگی و پوچی و روزمرگی ی کودکانه،سفید بازی ها ، سیاه ـ(پاکستان و شرکا
ستراتیژی ها را با محاسبات خردمندانه روشن و مشخص نموده و آنها را به مراحل تاکتیکی بزرگ 

 .بزرگ و کوچک کوچک تقسیم و مدبرانه و با کیاست به مبارزه و جنبش و جهش بپردازند

 باعث( غنی، خلیلزاد و غیره) ها آن ی گرایانه قوم «دیدگاه» ...» که نیست همان واقعیت؛ تمامباری؛ 
 «.بپردازد هزینه دالر ها تریلیون و قربانی هزاران امریکا که است شده

 را آنچه از فیصد 01 صرف ما:  گفت که امریکا سنای مجلس در کلینتون هیالری دفاعیه نظیر منجمله
 خیلی خیلی امریکا سود کفه پیوسته کنیم؛ می هزینه کشور درین آوریم می دست به افغانستان از که

 .بود خواهد و است بوده سنگین

https://www.minnpost.com/foreign-concept/2018/01/taliban-not-winning-afghanistan-its-also-not-losing
https://money.cnn.com/2017/08/21/news/economy/war-costs-afghanistan/index.html


 افغانستان؛ نام به مصارف !"دالر ها تریلیون" آن عظیم برخ که نیست درک قابل مگر عالوه بر
 .دیگر جابجا شده باشد صندوق گاو به صندوقی گاو از شاید صرف نخورده شور امریکا از اساسا  

با تمام اینها مسلم است که کادر های برگزیده و پرورش داده شده امریکا از میان مردمان قبایل و 
مره کادر های افغانستانی و پشتونی هم در امور مشاوراتی و پالیسی عشایر و مذاهب جهان و در ز

. سازی و هم در امور اجرایی و استخباراتی وغیره سهام درشت و سنگین داشته اند و میداشته باشند
به وسیله طبق پرنسیپ های استعمار نوین و ترفند هایی چون گلوبالیزم وغیره ابر قدرت امریکا اساسا  

 .عمل میکندجهان کنترول و چاپیدن و سمت و سو دهی کشور ها و مناطق همانهاست که در تغییرات و 
و سایر ویژه گی  لذا آنقدر ها هم نمیتواند و نمیخواهد خصوصیات و عالیق قومی، قبیلوی و مذهبی

 .دی آنها را دستکاری نماید و یا مورد شماتت و توبیخ قرار دههای سخت جان روان

تازه؛ مگر غنی یا کرزی و خلیلزاد و همانند ها در پیوند تنگاتنگ با سفارت امریکا؛ رهبران 
چقدر سیاسی و نظامی قوت های امریکا و ناتو در داخل کابل و درون افغانستان کار نمیکنند؛ مگر 

 24ران ِای و دیگر ناظ.آی.فاشیستی آنها از دید سی تیپممکن بوده و هست که آجندا های قومی و 
 !ساعته اوضاع و جریانات در افغانستان پنهان پیش برود؟

منهای امریکائیان افغانتبار نیز؛ سیاست ها و پالیسی ها و  لذا معلوم است که ترجیحات خود امریکا
دیپلوماسی های پشتونی و پشتونیستی است تا بدینوسیله گویا پتانسیل های قبایل پشتون را به نفع 

ل و آینده خود سمت و سو دهد و دست کم از چنگ حریفان دور و نزدیک بیرون عزایم و منویات حا
 !درین صورت این چیز ها میتواند وسیله باشد نه هدف .نگهدارد

همین سیاست ها و پالیسی ها و دیپلوماسی های پشتونی و  ؛به سخن جناب عیسی خان ولی 
و معلوم الحال؛ جا عوض کرده تبدیل به هدف « امریکائیان افغانتبار»به دست تاکتیکی پشتونیستی 
 !دمیشودر تکر و تصادم واقع « امنیت ملی امریکا»با که  گردیده« عبدالرحمن خانیامیر»استراتیژی 

عیسی  مایشاترفو پارادوکسیکال است که سخنان و  الهمین دیالکتیکو محاسبه با در نظر داشت 
ولی در رفع  اهمیت و مبرمیت بایسته را دارا میباشد؛به روی کاغذ نقش بسته و لهذا  اصال  خان ایوبی 

و دفع بلیه نمیتوان و نباید خوش خیالی پیشه کرد و صرف منتظر معجزه های امریکایی بود ولو به 
 !دحتی بیشتر از آنچه قابل فهم است؛ حاد و اضطراری گرد« منافع امنیت ملی امریکا»خطر افتادن 

 :پس

 

 !بیائید تا دیگران به شما رجوع کنند ؛ـ ای قوم به کج رفته

 

 ؟!ای قوم به حج رفته؛ کجایید؛ کجایید»

 «!معشوق همین جاست؛ بیایید؛ بیایید

زل؛ امریکا و جهانیان بازهم مجبور شوند به شما رجوع کنند؛ شما نزدیکترین منچنان کنید که در 
 .بگیرند و به این پیام ها و وصایا صدقنا بگویند و عمل نمایندو این فاکت ها و احتجاجات را جدی 

 :نیدکگوش 

 



ایاالت متحده ، !(تنها گذاشتن افغانستان توسط امریکا حین حکومت غیر پشتونی در آن به مشوره خلیلزاد)با این وجود
ی  انگیز و ضربه این امر رویداد غم. شکست دهد ۱۰۰۲تا بتواند طالبان را در سال  دولت ربانی رجوع کندمجبور شد به 

در واقع، . گرایانه در واشنگتن وقت صرف کرده بودند ها روی ساختن روایت قوم سال زاد و غنی بود که بزرگی برای خلیل

توانستند از اشتباه تاریخی  داشتند، می گرایی دست برمی شان افتادند و در صورتی که از قوم ها از چشم حامیان امریکایی آن

 .افغانی جلوگیری کنند

یر لخضر براهیمی، سفیر پیشین الجزایر و بارنت روبین نظ« متخصص»این زمانی بود که غنی با کمک دوستان 

ای را برای افغانستان طرح کردند تا نیروهای ضد طالب را از  گرایانه راه قبیله ها با هم نقشه آن. پژوه، وارد معرکه شد سیاست

آن مردم امریکا از کنند که برای تحقق « بازسازی»ی  قدرت کنار بزنند و ایاالت متحده را درگیر یک مأموریت پیچیده

ی  با این حال، پس از تقریباً دو دهه، واشنگتن گزینه. کردند تروریسم هزینه می« شکست»شان به امید  ی«خون و خزانه»

به این معنا که دست از افغانستان بردارد و این کشور را ترک . گردن نهد« ها مذاکره با تروریست»که به  ندارد، مگر این

 .کند

 «ی بن نامه موافقت»: ای غنی طرح پنج مرحله

های افغانستان  هنگامی که نیروهای دولتی تحت امر رییس جمهور ربانی با کمک نیروی هوایی ایاالت متحده در کوه

ها و روزها نقشه  سی، شب ی لوکس واشنتگن دی مصروف نبرد با طالبان و القاعده بودند، غنی و دوستانش در یک حومه

 .ی سیاسی شکست دهند انی را در جبههکردند تا چطور رب طرح می

در آن روزهای خوب قدیمی، شکست طالبان حتمی بود؛ زیرا رییس جمهور جورج بوش پسر شخصاً پرویز مشرف را 

 «.گرداند اگر او از حمایت طالبان افغانستان طرفدار القاعده دست برندارد، کشورش را به عصر حجر برمی»تهدید کرد که 

سپتامبر عمالً شکست  ۲۲طوری که طالبان طی فقط چند روز پس از حمالت . در واقع، چنین رویکرد قاطع نتیجه داد

 .خوردند

ی غلط داده شد و در  المللی تحت رهبری ایاالت متحده مشوره ها فقط زمانی دوباره ظهور کردند که به نیروهای بین آن

طور کلی، خلع سالح نیروهای ضد طالب را در اولویت  ی حذف عناصر تروریسم به  شان به جای ادامه تغییر پارادوکسیکال

های قدرت ضد طالب را به  بالک« ساالران جنگ»ای تحت عنوان بد نام کردن  یک کمپاین قبیلهدر عین حال، . قرار دادند

-شان  ی بنابراین، طالبان پس از یکبار سرنگونی کامل، دوباره جان گرفتند و در دوران حکومت مردان قبیله .حاشیه راند

 .قدرت نظامی و سیاسی به دست آورند -حامد کرزی و اشرف غنی

را که غنی طراحی کرده بود، « کنفرانس بن»شکست خوردند، امریکا  ۱۰۰۲با این حال، هنگامی که طالبان در سال 

بنابراین، غنی و دوستان فرصت یافتند در کنفرانس بن خودشان را به عنوان نمایندگان . زاد به کرسی نشاند از طریق خلیل

ای  راه قبیله مرعوب کرده و نمایندگان دولت را فریب دهند تا نقشه مختلف جا بزنند تا دولت ربانی را« احزاب متخاصم»

 .غنی را امضا کنند

. شناخته شده است« توافق برای ترتیبات موقت در افغانستان تا تأسیس مجدد نهادهای حکومتی»راه با عنوان  این نقشه

زاد به  لل متحد در مورد افغانستان، خلیلی سازمان م امضا شد، براهیمی، رییس هیأت نماینده« نامه موافقت»زمانی که 

 .بودند« مشاور ارشد سازمان ملل»و غنی « متخصص»ی ایاالت متحده، روبین  عنوان فرستاده

که احدی از آن  ندها در صدد بازگرداندن چیزی بود کنند؟ آیا آن« دوباره تأسیس»خواستند چه چیزی را  ها واقعاً می آن

رسد غنی ظاهراً  نظر می رفت؟ به گدر افغانستان پایان  ۲۹۹۱کند که در سال  ها یاد می پشتون ی شده تسلط نهادینهبه عنوان 

 .را تکرار کند ۲۹۱۹پدر بزرگ خود در سال « های قهرمانی»قصد داشت که 

پدر بزرگ پدری او که یک فرمانده نظامی بود در . دار پشتون است ی نام غنی از یک خانواده»: جورج پکری  به گفته

 .بر تخت نشست، کمک کرد ۲۹۱۹در سال  هللا خان به قدرت رسیدن نادرخان که مدت کوتاهی پس از سقوط امان

وی در اکتوبر سال . هللا پشتون را از قدرت عزل کرد برد، حاکم تاجیکی که امان نام نمی هللا کلکانی شاه حبیبپکر از 

ای بود که منجر به  این نقشه. ای نادرخان و احتماالً پدر بزرگ غنی رفت هبر قبلیهبا ر« مذاکره»برای یک جلسه  ۲۹۱۹

 .عزل و اعدام وی شد
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https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5889.htm
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https://www.jstor.org/stable/2645419
https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-in-chief
https://theglobepost.com/2018/05/25/afghanistan-identity-politics/


چیز  ر واشنگتن بود و بالفاصله متوجه شد که همه، غنی پشت میز خود د۱۰۰۲سپتامبر  ۲۲در »: کند اظهار می پکر

بازسازی کشور ترتیب ] و[ای را برای انتقال قدرت سیاسی  او یک طرح پنج مرحله. در افغانستان در شرف تغییر است

 «.کرد

از جمله الکهارت، دانشمند -در جریان جنگی به رهبری امریکا علیه طالبان، گروهی کوچکی از کارشناسان »

ی سازمان ملل برای  ی ویژه شناس، بارنت روبین و دیپلمات الجزایری لخضر براهیمی سپس به عنوان فرستاده انافغانست

در ماه دسامبر همان سال، کنفرانس بن تحت تأثیر کار همین . ی غنی در بیرون از واشنگتن دیدار کردند در خانه -افغانستان

ی غنی در مورد دولت مدرن و دالالن قدرت در منطقه حل ناشده باقی ها در حالی که تناقض میان دیدگاه. گروه دایر شد

 «.ماند

 «دیدگاه غنی از یک دولت مدرن»

 -ملت»، ثابت شده است که دیدگاه غنی از دولت مدرن یک ۱۰۲۲ در سال ریاست جمهوری« تسخیر»از زمان 

امیر »مشهور به ی هند بریتانوی،  نشانده خان، پادشاه دست ای که از سوی عبدالرحمن پشتونی است؛ توهم قدیمی« دولت

پیرو بلکه یک توهم برای وارثان -خان نه تنها که یک نظام حامی عبدالرحمن. شد دنبال می (۲۸۸۰-۲۹۰۲)« آهنین

 .اند ها است در تحقق آن شکست خورده اش نیز به میراث گذاشت که قرن ای قبیله

« دهی مجدد شکل»خان برای  نتوانسته است تحسینش از سیاست تحکیم قدرت عبدالرحمن «ی علمی مقاله»غنی در یک 

خان در  بدالرحمنجنایات و سرکوب مذهبی ع. منظور ایجاد یک دولت مقتدر را پنهان کند های قومی و مذهبی به  به اشرافیت

سازی قومی شناخته  با حمایت هند بریتانوی حاال به عنوان پاک «ی یک ملت جا زدن یک اکثریت قومی به مثابه»راستای 

اش را تقویت کرده و  قبیلهو مهار قدرت دیگران در افغانستان افراد منتخب « تسلط»بنابراین، غنی به منظور . شده است

 .قدرتش را تحکیم کرده است

مردم باید قومیت خود »: شیث. ل.ی د به گفته« .های قومی است ای برای رسیدن به آرمان کشتی» «دولت -ملت»یک 

کنند، یک قوم  زندگی می] چندین قومیت[اگر چنین معادلی ممکن نیست چون در داخل یک قلمرو . را معادل یک ملت بیابند

 «.باید اکثریت قومی را بسازد که بتواند از تمام یک ملت نمایندگی کند

حتا . که در هیچ جای دیگر کاربرد نداشته استیک مفهوم اروپایی قرن شانزدهمی است « دولت-ملت»در عین حال، 

محور با فاشیسم و نازیسم در دوران هتلر، موسولینی و فرانکو  -در اروپا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا از این پارادوکس مالکیت

 .اند رنج کشیده

گرایی به وجود  دهد تا بستری برای چندفرهنگی می« ملت-دولت»متعارف جایش را به « دولت-ملت»در حال حاضر، 

یک دیدگاه »کنیم؟ آیا این  تحمیل می کاذب را بر افغانستان« دولت-ملت»چرا ما هنوز یک . آمده و نبود تسلط را ترویج کند

 است؟« مدرن

پس از تحکیم . ها در سر دارد با حمایت امریکایی ۱۲را در قرن « امیر آهنین»های  در پوشش دموکراسی، غنی آرمان

خواه عربستان سعودی،  تمامیت/ های توتالیتر تری را با دولت مستحکم نظامیو  استخباراتیخواهد روابط  قدرت، او می

ی  به مثابه ها حاکمیت الهی و نفوذ طالبان، غنی با تطمیع آنبا استفاده از مدل . ی عربی و قطر به وجود آورد امارات متحده

کند؛ مشابه آنچه « احیا»های مذهبی و قومی را  ای تحت فرمان خودش در صدد است اشرافیت رحم قبیله جنجگویان بی

 .دادانجام  ۲۸۰۰ی  خان در دهه عبدالرحمن

خودکامگی او در استفاده از خشونت علیه نیروهای اوزبیک ضد به عنوان یک فرد خشن؛  وضعیت غیرعادی غنی

برای تقویت « علمای دینی»ی ابزاری از  منجر شد؛ استفاده کشتار و شکنجهمفقود شدن، که به  طالب در والیت فاریاب

، همه و همه طالبان آن را تخریب کردکه  نشین غزنی دولت او برای حفاظت از والیت هزاره« ناکامی»و  هایش سیاست

 .استبدادی در عصر مدرن است -ای ی قبیلهترفندهای قدیم

این امر او را معتقد ساخته . ی جدی با اپوزیسیون مواجه نشده است با توجه به تمام این رویدادها، غنی تا هنوز به گونه

-ای را از طریق دوستان  کارزار تاکتیکیرا به دست آورده است و بنابراین او  انحصار خشونت در افغانستاناست که او 

از  برای خروج کامل ایاالت متحدهها را  کند تا افکار امریکایی های ایاالت متحده مدیریت می در رسانه -روبین و فرید ذکریا

افغانستان و طالبان به عنوان « امیر آهنین»با طالبان که غنی به عنوان « ی صلح معامله»هد؛ احتماالً یک افغانستان شکل د

 .۲۸۰۰ی  اش شناخته شود، دقیق مثل دهه ای رحم قبیله جنگجویان بی
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جا  شود؛ غیرنظامیان کشته و بی می شهرها به آتش کشیده شده و غارت، نیروهای نظامی افغانستان همیشه قتل عام شده

. شود می!( غارت: باید باشد) احتمالی غنی متوقف« ای جنگجویان قبیله»مهمات تسلیحات مدرن از سوی و  شوند می

با وجود آن که طالبان در والیات . دیگری را اعالن کند« بس عیدی آتش»گیرد تا  بنابراین، او با اعتماد به نفس آمادگی می

 .دهند شان ادامه می به قساوت و غارت غزنیفاریاب و 

 موقع حساس برای منافع امنیت ملی ایاالت متحده

روایت ، غنی مصروف ساختن یک قبل از حمالت یازدهم سپتامبرزاد برای طالبان در امریکا  گری خلیل شبیه البی

وگوهای مستقیم  ها را فریب بدهد تا با گروهی وارد گفت او موفق شده است تا امریکایی. بوده است وگو با طالبان کاذب گفت

 .ی مشترکی برای تفاهم به میان بیاید هیچ بعد انسانی نداشته تا زمینه شان رفتار تروریستیشوند که 

گرای قومی  های خشونت های دروغین آن را در سیاست فتی ندارم، اما خطر سیاسی شدن صلح و بنیانمن با صلح مخال

 .کنم زد می گوش

االت متحده را با تهدید تواند امنیت ملی ای که می« افغان»گرایان  ها با تقویت آجندای قوم رسد که امریکایی به نظر می

. امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه کرد ۱۰۰۲طوری که در سپتامبر . شوند سازد، بار دیگر مرتکب اشتباه میمواجه 

ها  شبه تغییر نخواهند کرد، آن ها یک در صورتی که آن. کوبند می تروریسمخود بر طبل  کشی طینت آدمطالبان بنا بر 

گرایان همیشه  افراط. کند ای را متوجه امنیت ملی امریکا می های جهانی ضد امریکایی را جذب کرده و خطر جدی تروریست

سرنگون  ۱۰۰۲دو فاکتوی طالبان را در سال « امارت اسالمی»پنداشته که  امپراطوری کافریاالت متحده را به عنوان یک ا

 .کرد

قاً شبیه روزهای پس از حمالت یازدهم سپتامبر با حمایت نیروهای ضد طالب متشکل از تمام بنابراین، طالبان باید دقی

ی دزدساالران پیوسته باشند،  های قومی به قافله گروهای قومی شکست داده شوند، ممکن است برخی از رهبران این گروه

 .بان را از موضع قدرت به میز مذاکره کشاندتوان طال سپس، می. های اجتماعی همچنان به حالت خود باقی است اما پایگاه

فریبی استاد  شان در عوام های تأثیرگذار برای تقویت آجندای قومی پنهان ای از حمایت ای با شبکه های حاکم قبیله نخبه

در . افغانستان راها را ترک کرد نه  بنابراین، باید آن. خطر بیندازد هستند، حتا اگر این کار امنیت ملی ایاالت متحده را نیز به 

گرای بالقوه و طالبان به عنوان جنگجویان او، افغانستان باری دیگر به پناهگاه تروریسم  غیر این صورت، با یک امیر قوم

اند، انتقام خواهند  تنها این بار، طالبان که با حمایت ایاالت متحده شکست خورده. جهانی تبدیل شده و تاریخ تکرار خواهد شد

 .گرفت
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