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  لطيف طبيبی :يسندهون

  تارنمای خراسان زمين :ناشر

  ١٣٨٩ )مرداد( اسد ٢٠

  دور نمای تاريک حکومت درافغانستان
  )و جامعه در افغانستانبه سلسلۀ بررسی دولت (

  مضمون چھارم

  

  

ن و بسا روشنگران است که در سه دھه اخير ھمواره ذھن م پرسش ھايیشت، دامضمون وانوشتن اين آنچه مرا به 

ناھمگون  ، اقتصادی و اجتماعی ساختار سياسیاست؛ پرسش ھايی در چند و چون را بخود مشغول داشته کشور مان 

و ناموزونی  تاريخ افغانستان را می توان از زوايای مختلفی مطالعه تعريف نمود .ترين ھا انداز با اھميت افغانستان 

ناپذيری تشکل  روندسر زمين،  ترين اين ناموزونی ھا در ايندايمی ھايی حرکت آن را برجسته ساخت، که به باور من 

و بخت لبآ تخت غافغانستان ا درين بوده که پيامد اين ناموزونی ا. خود جامعه افغانی بوده استدولت از جوشش درونی 

تشکل اساسی عامل به مثابه  بيرونی ھای قدرتکه ، يعنی است شدهبندی مرکزی ازعوامل بيرونی سرھم  ھای دولت

  .نده انظام ھای سياسی افغانستان بود

  

 ونی درگدر افغانستان نظر به عوامل گونا  ی حکومتدارینظام ھاچند مورد استثنايی،  ، دراگرچه در قرن بيست ميPدی

امکان آن نمی شد،  آنھامرحله و شرايط خاصی روی کار آمدند، که اگر دخالت سياست ھای استعماری باعث سرنگونی 

سبب رشد نسبی در بھتر مردم و برنامه ھای اقتصادی  که اين نظام ھا آھسته آھسته با تکيه بر اقشاروجود داشت 

بدور ماند و حکومت با پايه ھايش  آنھابدنه جامعه از . نھادينه نشدند نظام ھا ھرگزاين  ،ولی برعکس .جامعه می شدند

به شکلی آنھا ھر يکی از باWخره  و ،جامعه و دولت بوجود نيامدگوناگون ارتباط بين اقشار  .که مردم اند پيوند نخورد

 . توسط عوامل بيرونی سرنگون شدند

  

عامل به خصوص بر ،دارندتاريخ اين سر زمين بر مسايل که صحبت  زمانی افغان ز قلم بدستانبرخی ا با کمال تاسف،

 گاه گاھی ـ فرمول بندی ھای گونا گونی از برخی؛ وفشاری می نمايند پاجغرافيايی نژاد و برتری افغان ھا در حوزه 

 تحصيل کرده گان افغان راجع به تاريخ و نظام ھای سياسی افغانستان ـ مکررآ بچاپ می رسد که روشنفکران و

و حقايق تاريخی را می  فرو رفته اندھای آرمانی شان در اين نوشته ھا نويسندگان آن ھا تا کمر در افسانه سازی 

آن اند که اينھا روشفکران بتوانند بدان  حقايق تاريخی در اين کشور گاھی خيلی تلخ تر از. خواھند ماست مالی کنند
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کتمان اين درسھای تاريخی پيامد . اعتراف کنند و آن را درس مايه برای ساختن آينده ای بھتر به اين سرزمين بسازند

  .ھايی بسيار سنگينی را برای اين سرزمين به دنبال داشته و خواھد داشت

   

، ھمزمان با سياست ھای نظامی، اقتصادی و با گذشت يک دھه ،يابيم کهبايد در ما افغان ھااکنون  اعتقاد دارم که من

پشتيبانی سياست ھای  با ی خود ساخته را کهدولتاجتماعيی که جامعه جھانی درافغانستان عملی کرده و می کند، و 

ک به بن بست جامعه جھانی به رھبری حکومت اضPع متحده امريکا و انگليس درافغانستان حاکم گردانيده است که اين

 مرحله گذار به در امکان دارد اين کشور رسيده و اگر اين حکومت عملکرد سياسی خود را به ھمين منوال ادامه دھد،

  .تجزيه قرار گيرد

  

 ھمه می دانيم که حکومت آقای کرزی از چند ماه به اين طرف به نسبت انتخاب نادرست برخی از اعضای کابينه خود 

. اين نظام ديگر کارايی خود را عمf از دست داده است .ستا ه شدهمواجخود ھويت سياسی  بهبی اعتمادی به بحران 

اعضای دولت به اساس شايسته گرايی و تخصص به چوکی ھا انتخاب نشده اند که می توانست اعتماد از دست رفته 

و اعضای ارشد دستگاه اداری معيار تقسيم کابينه . مردم را به حکومت باز گرداند و پلی شود ميان دولت و مردم

حکومت افغانستان بيشتر از ھر چيز ھمان مصلحت ھای کشنده سياسی، قوم گرايی، قبيله ساWری و سھم دادن به 

ھمزمان با اين بن بست در سطح دولت، بدبختانه، امروز جامعه افغانستان، عاری . جنگساWران در حکومت می باشد

در اين  فرھنگی مدنيت گرا نيز می باشد که ابعاد فاجعه را مضاعف ساخته است؛از يک جنبش اپوزيسيون اجتماعی و 

در چنين فضای . سرزمين مخالف حکومت شريک حکومت نيز می باشد، که بيشتر به يک طنز سياسی می ماند

سياسی، آقای کرزی توانسته از اھرمھای قدرتمند خود برای تسلط قومگرايانه و تسلط بر حکومت استفاده کند، و اگر 

  . اين نمی تواند سياست ديگری را دنبال کند گذشته را مبنای قضاوت آينده بپنداريم، در آينده نيز به جز

  

روشنفکران و بخشی از مردم اين کشور نيز يا به واقعيت ھای سياسی عصر حاضر کمتر آگاھی دارند و يا از توان و 

تشکل Wزم برخوردار نيستند تا بتوانند به دفاع از ارزش ھای انسانی و خواسته ھای مشروع شان برای يک زندگی 

. يه گروه ھای مطلقگرا و تاريک انديش طالبان بايستند و از حق حاکميت ملی خود بطور موثری دفاع کنندآبرومند عل

 عملکرد سرکوبگرايانه وجريان روشنگريی که توقع می رفت نيز شکل نگرفت، و تا ھنوز اثرات سو و مدحش 

وارد کرده بود بر اين کشور بيداد تان افغانس در دوران زمامداری سياه خود بر حزب دموکراتيک خلق ی را که جنايات

تا  مينکسراغ نمی توانيم افغانستان می کند و در نتيجه ما اثری از يک جريان روشنگری حساب شده و متشکل را در 

  .خردگرايی را در اين جامعه به فرھنگ مبدل می کرد و مردم ما می توانستند با آگاھی بر سرنوشت شان اثرگذاری کنند
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و کمک  حضورنظامی ، اقتصادی وسياسی بيشتر از چھل کشور جھان ه، بادھيک  که درسبب شده است  اين ھا ھمه

، تا حدودی ما شاھد رواج و تشکل پذيری افغانستانھای مالی و تشکل برخی از نھاد ھای ھومانيستی جامعه جھانی در

 ر اين روند، چيز فھم ھای افغانستانروند ساختاری شبه سوداگری سرمايه داری در اين کشور گرديم، اما در براب

، اجتماعی و فرھنگی خود را در داخل و خارج کشور شکل دھند تا از اين فرصت استفاده سياسی نھادھای ندنتوانست

و قدرت طلبی بر مبنای خودسری، ما شاھد  فارغ از فرھنگ قبيلوی معقول تاريخی صورت می گرفت تا حد اقل امروز

سابده برای حکومت می بوديم، با نقد از سياست ھای ضعيف و ويرانگرانه جامعه جھانی و يک اپوزيسيون آگاه و ح

  . حکومت افغانستان می پرداختيم و حرکت تاريخی خود را سمت و سو می داديم

  

اگر کدام نھاد سياسی روشنفکری يک عده ھواداران بازنشسته بيرونی را به دور خود جمع کرد و در داخل افغانستان، 

افق ديد واقعی و فرھنگ سياسی برخی از . نام حزب سياسی خود را تبارز داد، فقط بخاطر قدرت طلبی بود و بس تحت

به ھمين دليل، . روشنفکران افغانستان در اين دھه برای پيوند و تشکيل يک نھاد اجتماعی و فرھنگی قوام نيافت

ه در ظاھر دلباختگان برنامه ی صلح برای جامعه جھانی به رھبری امريکا و انگليس و کشور ھای ھمجوار ک

افغانستان استند، با عملکرد سياسی خود، اينک سرنوشت مردم افغانستان را تا پرتگاه ھايی جدايی و تجزينه نيز 

  .کشانيده اند و روال طبيعی تشکل درونی ملی را به شدت خدشه دار کرده اند

     

پيشين کشور ھای استعماری و بر تخت نشاندن حکومات افغانستان ضرورتی نمی بينم  که از سياست ھای  در اينجا

بنمايم  جامعه جھانیحکومت افغانستان و سياست ھای نادرست  ی بهااشاره  تااست  کافی فکر می کنم. فھرستی بسازم

ی و ر ساختار اقتصادی، اجتماعبپاليسی ھا  اين که توسط یاجتماعي سياسی و راتيو برای نشان دادن مشخصات تغي

  .آمده است بپردازم افغانستان واردسياسی 

  

در تار و چپاولگری  که  ی مبتنی برساختار اقتصادگونه ای از در  مردم آن از نگاه تاريخی افغانستان کشوری است  که

در  که یھايدر يک روند تاريخی، کشور .ده انسر وکار داشتدر آميخته است، فرھنگ بومی قدرت ھای مرکزی آن پود 

مقوله ھايی  به آسانی توانسته اند ند،دھ افغانستان را در کنترول سياسی و نظامی خود قرار تاريخ معاصرکوشيده اند

 سياسیفرھنگ ، در نيز می باشند سياست ھای استعماریفرآورده ھای جانبی که  را چون تصرف، غصب و چپاولگری

نيست که امروز اين کشور فقير از نگاه شاخصه ھای تعريف  جای تعجب. به جا نمايند اين کشور فقير جا و سوداگری

شده ی فساد اداری و رشوه خواری در مقام ھای باWيی کشور ھای ھای کره ارض قراردارد و در توليد و قاچاق مواد 

  .مخدر پيشگامتر از ھمگان است
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فيزيکی و  جنبه ھای فقط به تان،ت جامعه جھانی در افغانساز سياس ی تعريف گستردهو  هيبرای اراديگر نمی شود 

در اينجا ضروری است که عPوه بر جنبه ھای منفی دستگاه حکومتداری . ناکارايی حکومت افغانستان  متمرکز شد

سياسی افغانستان، تغييراتی را که در ساختار اجتماعی افغانستان وارد آمده است نيز پرداخته آيد تا شناخت دقيقتری از 

  . در اين کشور بدست آيد دورنمای حکومتداری

  

ھنگامی در يک بررسی تاريخ سياسی کشورھای اشغالگر و استعماری اين واقعيت را نشان می دھد که اين کشورھا 

پيش از حمله تحت اشغال،  کشور ھایمذھبی و  که نيروھای ھای سياسی خيمه پھن می کنند سر زمين به آسانی

در افغانستان، چه در گذشته و چه در  .سازندآماده را برای اشغالگران  زمينه آمدن و تصرف  دستگاه سياسی نظامی،

  . حال، چنين زمينه ھايی فراھم بوده است

  

 جناح ھای از برخی، يعنی تصرف و تشکل حکومت، "عمل فيزيکی"از ديدگاه تعريف ما در افغانستان کنونی ديديم که  

حکومت امريکا به  .بودند تر پيشگام جھانی از جامعه ،برای اشغال نظامی و ای سياسیھتون سدر  مذھبی افغانستان

پيش از  وارد کردن قوای خود به بوش دوم، . بود ی آوردهخوش چانس افغانستان بهحمله نظامی  با رھبری بوش دوم

خويش  بر مردمامريکا را ی يفرمانروا ھای زمينه افغان یگرااسPم ھای برخی ازجناح، می دانست که اين سرزمين

 ھا سفير از اين جناحو وزير،  مشاور، ه تحصيل کرده گانی در سمت ھایما ديديم که چبعدآ، ھمۀ . نده بودآماده ساخت

   . گذاشته شدند تا اين سياست ھا را توجيه تاريخی نمايندسياسی افغانستان به نمايش  هدر صحن

  

شرکت ھای  هسطاواين سرزمين به  واجتماعی اقتصادیی که در ساختار تغييرات جامعه جھانی وسياست اقتصادی 

در تاريخ معاصرافغانستان تا قبل از  .دزافغانستان رابرھم  جامعه بومی ، بافت اجتماعیبوجود آمد فراملی درافغانستان

گرگون کودتای ثور، چندين مرتبه اين گذرگاه با حمPت نظامی رو برو شده بود، Wکن بافت اجتماعی آن با اين مقياس د

بزرگترين فروپاشی سياسی و ساختاری در افغانستان در دوران زمامداری خود فروختگان حزب دموکراتيک . نشده بود

به دنبال آن فروپاشی، اينک دامنه . خلق و پرچم و اشغال نظامی افغانستان توسط  شوروی سابق  صورت گرفت

عملکردھای تجزيه شعار روز فرقه و حرکت به سوی تکه سياست ھای قومگرايانۀ امروز به حدی شتابدار گرديده 

  . دستگاه سياسی افغانستان گشته است

  

جامعه جھانی به ويژه طراحان سياسی انگليس و امريکا ـ جريان سياه مذھبی طالبان را دوباره در داخل افغانستان به 

م آورده اند تا اين نيروھای سياسی بازوی متحد شان، يعنی پاکستان، ساز و برگ داده اند و زمينه ھای آن را فراھ

مذھبی که خالی از محتوای فرھنگی و انسانی است، ولی تابع مقصود اينھا است، يک بار ديگر تحت پوشش نام طالبان 
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ميانه رو گويا به نمايندگی از اقوم پشتون افغانستان، واپس داخل صحنه ای سياسی کشور فقير افغانستان شود تا 

   .ن افغانستان تکميل گرددکلکسيون اسPمگرايا

  

آتی در  اجتماعی سياسی و تغييراتمی توان ياد آور شد که بعد از اين اشغال،  ين،خنان پيشبرای تکميل ساختن س

  : ساختار افغانستان وارد آمده است

  

 "حکومت نظام"، در واقع به معنی اشغال انجام شد که ی، بھر صورتحضور نظامی جامعه جھانی درافغانستان  ـ:اول 

 جمع ی را که عاری از آرمان اجتماعی و خصلت روشنگری بودند نخست افرادبا اين عمل،  جامعه جھانی . است

، نظام حکومتی کشور اشغال شده را سر پا کردند، در حالی که ھزاران روشنفکر وطندوست، زن ھا به کمک آن .کردند

اين قشر در نھاد ھای علمی و فرھنگی کشور ھای صنعتی کار و مرد افغان، در درون کشور بيکار بودند و بسياری از 

نيروھای مسلح،  می کردند، Wکن جامعه جھانی کوشيد به کمک افراد وابسته به برنامه ھای سياسی و اقتصادی خود،

و در  اين پروسه در افغانستان بسيار سری. افغانستان را در کنترول خود داشته باشدخدمات اداری  ۀمنابع مالی و شبک

" نظام حکومت"حکومت امريکا خيلی زود و به آسانی توانست . اوايل  با مصرف ناچيزی مورد عمل قرار گرفت

  .افغانستان را در تصرف خود در آورد

  

ـ طراحان جامعه جھانی به ويژه سياستمداران امريکا وانگليس به کمک برنامه ھای اقتصادی بانک جھانی و :دوم 

افغانستان از نگاه ساختار جامعه اکنون . توانستند مردم فقير افغانستان را به چند دسته تقسيم کنندشاخه آسيايی آن 

  :استتقسيم شده  زير به سه گروه شناسی

  

  :گروه نخست

جا  افغانستان و محلی قومی ،رھبران مذھبی خود را به مثابه اين افراد که ـ کرزیآقای  ھمکاران ارشدمعاونان و حلقه

کسانی ھستند که پيش از سقوط  اين گروه .ندومحسوب می ش »نظامی جامعه جھانینيروھای  « ـ اند، پاسداران زده

 »و روسيه ايران، عربستان سعودی، پاکستان ،آلمان، انگليس امريکا،« ھای استخباراتی ی سازمانيرھنما، به طالبان

جنگساWران محلی و مذھبی افغانستان به مثابه غدۀ . در مواردی دولت را تصرف نمودند استعماریپيش از ورد قوای 

گروه ھای . ند تا چيز ديگریاستسرطانی  عمل می کنند که بيشتر به مثابه عوامل فروپاشی در درون نظام سياسی 

د، از نگاه مذھبی، تنھا اسPم را وسيله می داننولوژی اسPمی يايدبه مذھبی افغانستان که به نوعی خود را باورمند 

  .و بس و فقط توده ھای بيچاره را می فريبند سياسی خود قرار داده اند
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اعضای حکومت و  از ميان ھمين گروه ھا بطور طبيعی برای به زنجيرکشيدن جامعه افغانستان، در اوائل جامعه جھانی

می کنند از مرحمت خدمت  جامعه جھانی یاين افراد که برای منافع و مقاصد سياس  .به ميدان  کشيدپادوھای خود را 

  . ميشوند برده وھای قدرت نفع 

  

 :گروه دوم

جھانی، آسيايی  و  بانک برنامه ھای به پشتيبانی حکومت آقای کرزی تغييرات ناھمگون اقتصادی و اجتماعی که توسط

 ھمزيستی اقتصادی، ھای در افغانستان رخداده است، برخی از اين برنامه يک دھهدر شرکت ھای بزرگ فراملی

    .را دشوار کرده است مردم اجتماعی

  

موانع فرھنگی  «تحت عنوان " فانوس" من مضمونی در ويب سايت  در دوره اول رياست جمھوری آقای کرزی،

سالی که از روند ترويج اقتصاد آزاد  چنددر مدت ... "بچاپ رساندم که ددر آن نوشته بودم»  افغانستان مرحلۀ گذار در

ھا، با حرکت نسبتأ بطی به  از سرمايه داران، تاجران، بازاريان و نزديکان آن یرد، قشر نوپايدر افغانستان می گذ نو

پيشينه  اين روند اقتصادی با اين طبقه يی که عاری از. يک طبقه اقتصادی جديد سير دارند تشکيلو طرف خودشناسی 

  " سوق خواھد داد؟ جامعه را به کجا در آينده نزديک فرھنگ اقتصاد نوين و دلسوزی به منافع کل اجتماع می باشد،

  

امروز می بينيم که با اين حکومت و ھمين قشرتاجران، بازاريان و نزديکان آن ھا، جامعه افغانستان به پايان خط 

  .نزديک تر می شود

اد مخدره سود يای شبه سرمايه داری، منابع مالی کمک ھای جھانی و فروش مواکه از مذ انبازاري و قشر سوداگر

سياست  ، لذااين قشر رسالت تاريخی و ملی ندارد چون. نده ابه ثروتمندان بزرگ افغانستان تبديل شد ،ندبزرگی برده ا

توانند بکه آنھا  ه استفرصتی برای اين قشر فراھم نمود ،بانک جھانی و حکومت افغانستان  ھای اقتصادی مرگ آور

  . انستان فايق آينددر صد مردم افغ 90بر غارت بی امان  

  

در کشور ميزبان  راروند سوداگری  ،ند کهستپناه گزينان کشورھای صنعتی اروپا و امريکا ا قشر سوداگر، بخشی ازاين

شرکت  آن ھا. نموده اندکشور ھای صنعتی ميزبان بر قرار  افغانستان و بين پل ارتباطی برخی از آن ھا. ندا آموخته

پھلوی شھروندی افغانستان از  از اين افراد درای عده  .خود در افغانستان سر پا کردند یھای بزرگی برای بقا

 عبرای تجمتمام فعاليت ھای اقتصادی قشر سوداگر افغانستان، فقط  .اند بر خوردارنيز  صنعتی ھایشھروندی کشور

  .نيست صورت می گيرد، و ھدف آن سرپا ايستاده کردن اقتصاد ويران افغانستان پول زيادتر
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 ی نيزشرکت ھای بزرگ خارجدر برخی از اين افراد . از قدرت سياسی بر خور دارند در افغانستان گروه اولی و دومی

امريکا است و اکنون اين دو گروه  به ويژه حکومتپشتيبان وتکيه گاه اين دو گروه جامعه جھانی و . دارند پولی سھم

  . از نگاه منافع اقتصادی و سوداگری، بازار تجارت افغانستان را در کنترول خود دارند

  

  :گروه سوم 

امروز مردم . در صد از جعميت افغانستان را احتوا می کند 90تا  85در حدود  اکثريت مردم وادی ھای ھندوکش اند که

 در روشن شدن پديده فقراجتماعی امروز برای. انسان ھای روی زمين قرار گرفته اند حلقه بدبخترين درافغانستان 

اوراق تاريخ را به دو صد سال پيش برگردانيم، زمان سيطره انگليس درھند را بياد  هکافی است که يک لحظ ،افغانستان

زندگی اشرافی مانند مديران ارشد پادوھايی حکومت ھند برتانوی و برخی نواب ھا از  تنھا درآن روز گار که  بياوريم

و  نددر مقابل جميعت کثير ھند به گدايی و خود فروشی بسر می برد. وسوداگران امروزی افغانستان برخوردار بودند

  . نشينی داشتند اغهزندگی ز

  

داگری عاری در تاريخ بررسی روند توليد سرمايه داری در کشور ھای مادر، ما به اين واقعيت آشناييم که اين روند سو

در  »1855تا  1799«  نويسندۀ فرانسوی اونوره دو بالزاکبی دليل نبود که . از رسالت فرھنگ بشردوستانه است

دوران  ساختمان درونی اجتماع فرانسه در ،يدانبه چاپ رس» کمدی انسانی«عنوان  که تحت او یمجموعه داستان ھاي

زمانش به ميدانگاه جنگ آشتی  اجتماع فرانسه در... ": بالزاک نشان می دھد که. کردحيات بالزاک را پديدار می 

خواھی ھا در  وحشی ترين خود« جنگد؛ ميدانگاھی که  ناپذيری تبديل شده است که در آن ھر کسی بر ضد ديگران می

جامعه . »گر را می خورند مانند عنکبوت به جان ھم افتاده اند و يکدي« مردم  ی کهيپاريس؛ جا . »آن پيروز می شود

سرمايه داران به  .قابل خريد و فروش در آورده است یداری فرانسه افکار و وجدان آدمی را به صورت کاWي سرمايه

... گاه کسی آن ھا را از شما خواست، به او به فروشيد مردم تبليغ می کنند که به گفتار و عقايد خود پايبند مباشيد و ھر

  . ر فقيری مانند افغانستان که اکنون در حلقۀ سياست استعماری، به دام چنين روندی افتاده استبدا به حال کشو". 

  

جامعه . امروز کابل و باقی شھر ھای بزرگ افغانستان نسبت عدم رشد فرھنگی بدتر ازدو قرن پيش پاريس است

را با اھميت می  افغانستان ی و فرھنگیھم ھويت می داند، و نه عناصر ھويت فقير افغانستان نه خود را با مردم جھانی

. نيز اشاره کرد انش مردم تحت فرمان»  منافع ملی«به  جامعه جھانی در ھمين راستا می توان به بی توجھی .دشمار

، در واقع، منافع خويش را جامعه جھانی .تفاوت و تضاد دارد انبا منافع ملی مردم تحت سلطه ش جامعه جھانی منافع

  .کندی در ھزينه کردن منافع ملی مردم تحت سلطهء خويش تأمين می يباری و بی پروابا بی بند و 
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 مخدره  به مواد عتادم گروۀ از مردم گوشه ی از زندگی توليدی زن ھا  وبرای روشن شدن گفتارپيش، تصاوير زير که 

  .را  نشان می دھد ،آوردم

                                                                                                                                                           

 

  

 اقوام آنبر کشوراين تا روند کشمکش قومی را در با انتخاب دو باره ی آقای کرزی در افغانستان کوشيدجامعه جھانی 

قدرت ھای استعماری ھميشه به تفاوت ھای خود با مردم تحت فرمان خود و تضاد منافع خويش با آنھا آگاه . دنتحميل ک

  . ھمچنين فقدان عPئق مشترک بين اشغالگران و اشغال شدگان از جلوه ھای بارز روند سياست استعماری است. ھستند

  

سياست ھای استعماری، که به نوعی در تاريخ سياست ھای  ستفاده ازھنرا امريکا درافغانستان با دولت ھای انگليس و

ای تاريخی درحوزه ھعقده در اين سياست که ريشه. برندمياستعماری به ھنر اشغالگری انگليس معروف است، بھره 

اداری حکومت افغانستان به يک قوم پياده  دارد، دراين دھه دو باره در قالب تصرف دستگاه سياسی وجغرافيايی ما 

نمايد و نقش اقوام ديگر بافغانستان تکيه بر تصرف چوکی و دستگاه حکومت با يک قوم  ھر سياستی که در .استه شد

  . تجزيه اين کشور استبرای عقب نگھداشتن و باWخره را ناديده پندارد، به معنی دسيسه 

  

. ه و می کنددوکش استفاده کردجامعه جھانی بخاطر منافع اقتصادی خود در منطقه از عدم آگاھی اقوام وادی ھای ھن 

مولد خون ريزی . می گيرند ه گیاکنون اقوام اين سرزمين فقير به مرحله گذار به يک جنگ ويران کننده ی ديگر آماد

مذھبی و محلی افغانستان  اجباری آينده دراين کشور، جامعه جھانی، حکومت آقای کرزی، معاونان آن و قدرت ھای

  .اند

  

 .  تورنتو، کانادا 2010 آگستبا عرض حرمت  

  


