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پیشگفتار



 ١٩پیش از نیمھ دوم سده 
-------------------------

»تاریخ حاکمیت خانواده ھا، قبایل و اقوام«
=============================

         

از ھم جدا می شدند؛ ...) کوھھا، دشت ھا، دریا ھا، جنگل ھا و(» بی صاحب«یا مناطق » سرحد«قلمرو ھای کھ توسط *   

،)اگر می داشتند(آنھا » سکھ« و چلش »خطبھ« حاکم درگرفتن نام ، »جزیھ دھندهمردم «*   
 
،)یا عدم نیاز بھ پاسپورت و ویزهرفت و آمد آزاد (سرحد ھای بدون کنترول *   

بوده اند، » بی صاحب«مناطق غیر مسکونی و غیر مزروعی اکثرا *   

منابع زیر زمینی و ارزش آن آشکار نیست؛* 



  ١٩پس از نیمھ دوم قرن 
------------------------

» تاریخ کشور ھا«ھا و کشور ایجاد 
========================

:ھای دارای» سرزمین«*  
 

معین، نام * 

،)زمینخط کشی بر روی نقشھ یا (معین ھای مرز * 
 

؛ )بھ پاسپورت و ویزهنیاز (استقالل * 

می شود،دولت  -کشور مناطق غیر مسکونی و غیر مزروعی ملکیت *  

شود؛زیر زمینی و ارزش آن آشکار می منابع *  



:»افغانستانبھ نام کشوری «ایجاد 
==========================

تعین شده است؛) ١٩٠١ - ١٨٨٠(آن عمدتا در زمان امیر عبدالرحمن خان » ھایمرز «*    

؛)کشور مصنوعی(و مردم ما نقشی در آن نداشتھ اند تعین شده » ھا و روس ھاانگلیس «این مرز ھا توسط *    

شده است؛حاصل ) ١٩٢١ - ١٩١٩(آن در زمان امیر امان هللا خان » استقالل«*    

...نداردشکل در جغرافیای جھان وجود بھ این کشوری بھ این نام در تاریخ و عبدالرحمن خان، از پیش *    



):تاریخ حاکمیت خانواده ھا یا قبایل مختلف(افغانستان پیش از ایجاد کشوری بنام 
======================================================

نیان، بوده است؛ مانند کوشا» بی نام«و » نامدار«یکتعداد شھر ھای کنونی ما مرکز حاکمیت خانواده ھا یا قبایل مختلف * 
یفتلیان، طاھریان، صفاریان، غزنویان، غوریان، تیموریان، ابدالیان وغیره؛

          این محدوده یا بخش ھای از آن، زمان ھای در زیر حاکمیت خانواده ھا یا * 
   قبایلی بوده کھ مرکز شان در بیرون از محدوده امروزی بوده است؛ مانند
       ھخامنشیان، اشکانیان، پارتیان، ساسانیان، عباسیان، سامانیان، مغوالن، 

صفویان، غلزاییان وغیره؛

        سال پیش در تاریخنامھ ھرات بھ محدوده  ٧٠٠بار اول حدود » افغانستان«نام * 
          » والیتی«اطالق شده؛ ) در پاکستان امروزی(کوچکی در اطراف کوھھای سلیمان 

            ...است) شھری در جنوب کویتھ امروزی(از توابع ھرات کھ مرکز آن مستونگ 



)٢٠٠٠ - ١٨٨٠(نگاھی گذرا بھ وضع گذشتھ کشور 
 )پیشینھ مرض(



چیزی بنام ادارات دولتی، تقسیمات ملکی و یا معارف و مطبوعات وجود ندارد؛ ) ١٨٨٠-١٩٠١(در زمان امیر عبدالرحمن * 
را بوجود می آورد؛» حاکمیت مرکزی«اما او بھ کمک پولی و تسلیحاتی انگلیس با شمشیر حکومت نموده و یک 

. ایجاد میشود) سراج االخبار(و مطبوعات ) حبیبیھ(است کھ معارف ) ١٩٠١-١٩١٩(برای اولین بار در زمان امیرحبیب هللا * 
ملت -محمود طرزی اولین شخصیتی در دربار امیر حبیب هللا است کھ نقش اساسی در روشنگری اذھان، ایجاد مفاھیم دولت

؛)!ظھور اولین ویروس مرض در کشور(را ایجاد می کند » زبان افغانی اجداد زبانھاست«داشتھ و اندیشھ » افغانی«

است کھ ادارات دولتی، تقسیمات ملکی، معارف، مطبوعات، قانون اساسی، محو بردگی) ١٩١٩-١٩٢٩(در زمان امان هللا * 
؛و افغانی سازی زبان برداشتھ می شود» ناقلین بسمت قطغن«و آزادی زنان بوجود آمده و گام ھای عملی در جھت اسکان 

تاریخ سازی و افغان «؛ برای اولین بار پروسھ »اشرار شمالی«و سرکوب ) ١٩٢٩-١٩٣٣(پس از بھ قدرت رسیدن نادرشاه * 
؛رددآغاز می گ) مجلھ کابل و سالنامھ کابل(از طرف انجمن ادبی کابل » افغانستان و نگاھی بتاریخ آن«در مقالھ » سازی

برای یک قوم  تاریخ سازی، افغان سازی، پشتو سازی و اسطوره سازیپروسھ ) ١٩٣٣-١٩٧٣(با رویکار آمدن ظاھرشاه * 
آنھا و محو آثار و نماد ھای سایر اقوام از طریق ادارات دولتی گسترش می یابد کھ در راس...) توسط غبار، کھزاد، حبیبی و(

) !تشدید مرض(سردار ھاشم، سردار نعیم و محمد گل مھمند قرار دارد 

»زبانی -برتری خواھی قومی «مرض 



»ملت سازی -دولت«در مورد شیوه  ١٣١٧خطاب حبیبی بھ ظاھر شاه جوان در سال 

وی نیاکان غیـورت مرد و راد         ای توده واال نژاد! قـــــــوم من

تا ز اسرار حیات آگــــــاه شوی         با تـــــــو دارم گفتگوی محرمی

حافـــــــــــــظ کھسار و قلب آسیا        بشنو ای پشتون با صدق و صفا

یا چــــو اسالف غیورت زندگی         گر بزرگی خـــواھی و آزادگی

ھم برین شالوده کاخت بر فراز        اوآل پشـــــــتو لسانت زنده ساز

قصـــــر ملت را برآن تعمیر کن        تا توانی تکیھ بر شمــــــشیر کن

...اند» زبانی -برتری خواھی قومی «کھ مصاب بھ مرض » رھبران و نخبگان پشتون«برنامھ عمل : سقاوی دوم



لوی «جاد و رویای ایپاکستان دشمنی با پاکستان بھ خاطر بھ رسمیت نشناختن پاکستان، جنجال مرز دیورند، ادعای ارضی بر نیم پخاک * 
؛)!ساری شدن مرض(رسد در ھمین دوره بھ اوج خود می » افغانستان

...ادامھ می یابد) ١٩٧٣-١٩٧٨(این وضع در دوره داود * 

 -دوره کارمل (اما اشغال کشور توسط شوروی ... امیر عبدالرحمن زنده می شودروح ) ١٩٧٨(امین  -با کودتای ثور و بھ قدرت رسیدن تره کی * 
...و گسترش مقاومت مردمی باعث تغییر اوضاع سراسری، کشتار صد ھا ھزار و مھاجرت ملیون ھا نفر می شود) نجیب

نی و زبا -زبانی کھ تخم آن مدتھا قبل کاشتھ شده بود، باعث تجزیھ حزب دموکراتیک در خط قومی  -زخم ھای ناسور برتری خواھی قومی * 
...لوگیری کندزبانی ج -نمی تواند از تضاد ھای برتری خواھی قومی » انترناسیونالیزم پرولتری«سقوط دولت نجیب می شود؛ یعنی حتی اندیشھ 

زبانی مقاومت نتوانستھ، باعث تجزیھ احزاب  -در برابر تضاد ھای قومی ) ١٩٩٢(نیز با بھ قدرت رسیدن مجاھدن » اخوت اسالمی«اندیشھ * 
 زبانی شده و جنگ در شھر کابل باعث کشتار و فرار دوباره صد ھا ھزار خانواده و -حکمتیار در خطوط قومی  -مجاھدین و رویایی مسعود 

...ویرانی کامل شھر کابل می شود

ن و مقاومت داشتند باعث گسترش نسل کشی اقوام غیرپشتو) پشتونی(زبانی افغانی  -کھ خاستگاه قومی ) ١٩٩۶(پیروزی طالبان در شھر کابل * 
...دوباره مردم تحت رھبری مسعود می گردد

صفحھ نوینی در تاریخ کشور گشوده می  ٢٠٠١با شھادت مسعود، سقوط برج ھای نیویارک، حملھ امریکا بر کشور و سقوط طالبان در سال * 
...شود کھ موضوع اصلی کنفرانس یا گفتمان ماست



)٢٠١٧ - ٢٠٠١(وضع موجود در کشور 
)تشدید مرض(



)٢٠١۴ - ٢٠٠١(دوره حامد کرزی 

با سقوط طالبان و موجودیت جامعھ جھانی در کشور، امید ھا و آرزو ھای فراوانی وجود داشت کھ بھ زخم ھای ناسور یکصد سالھ، * 
...، نقطھ پایانی گذاشتھ شود»زبانی کھ مادر تمام بدبختی ھای کشور است -برتری خواھی قومی «تضاد ھای قبلی و 

 ٢٠٠١با میزبانی جامعھ جھانی در بن ) بھ رھبری خلیل زاد(و تکنوکرات ھای غربی ) بھ ریاست قانونی(اما اجالس رھبران مجاھدین * 
ود، باز ھم بر گذاشتھ ش) شایستگی و حقوق شھروندی(بر سر انتخاب رھبر دولت موقت بھ عوض اینکھ بر معیار ھای نسبتا دموکراتیک 

):!ادامھ مرض(غالب می شود » غیرپشتون«رای سیرت  ١١بر » پشتون«رای کرزی  ٢: زبانی گذاشتھ می شود -معیارھای قومی 

خشت اول گر نھد معمار کج        تا ثریا می رود دیوار کج

د، بھ عوض خلیل زاد در حالیکھ از پشتوانھ مالی و نظامی امریکا برخور دار بودند و ملیارد ھا دالر در کشور سرازیر گردی -تیم کرزی * 
یاستی را بھ بھانھ سیاسی توجھ کنند، یک نظام شدیدا متمرکز ر -ظام دموکراتیک را بگذارند و بھ زیرساخت ھای اقتصادی ناینکھ بنیاد یک 

یل ایجاد یک حکومت قوی مرکزی و ایجاد وحدت ملی با ھزاران حیلھ و نیرنگ و تھدید و تطمیع سران مجاھدین در قانون اساسی تحم
...ودندزبانی، افغان سازی، پشتو سازی و حتی مصطلحات ملی را شامل قانون اساسی نم -کرده و ھمان پروسھ ھای برتری خواھی قومی 

ر از خلیل زاد با استفاده از منابع سرشار و در پناه حمایت غربی ھا، نیرو ھای اتحاد شمال را جنگ ساالر و خطرناک ت -تیم کرزی * 
بھ  در عوض، طالبان را  افغانان اصیل و برادران ناراضی نامیده و بھ عوض سرکوب، آنھا را از زندان ھا رھا نموده و. طالبان دانستند

...احیا و تقویھ ایشان پرداختند

 



دادند؛ سترش فھیم را مسموم ساختھ و جنگ را بھ شمال کشور گترور نموده، فرماندھان ضد طالبان و حتی استاد ربانی را نھ تنھا بھترین تیم، این * 
و » مشارکت قومی«بلکھ با دادن پول و چوکی یکتعداد غیرپشتون ھای معاملھ گر، مزدور و بی خاصیت را در خدمت خود قرار داده و آنرا عالمھ 

...در کشور اعالن کردند» وحدت ملی«موجودیت 

 ھ ھای اکثریتتیم کرزی بصورت علنی از بمباران طالبان و حمالت شبانھ امریکایی ھا بر ضد آنھا بھ بھانھ تلفات ملکی جلوگیری نموده و اندیش* 
ن یشابودن پشتون ھا، مھاجر بودن غیرپشتون ھا، عدم شناخت مرز دیورند و ایجاد لوی افغانستان را از طریق یون ھا، طاقت ھا و تلویزیون ھای ا

...پخش و گسترش دادند

و کشور  دهتیم کرزی با ایجاد مکاتب خیالی، سربازان خیالی و بھانھ ھای پروژه سازی و باز سازی، ملیون ھا دالر را بھ خانواده ھای خود انتقال دا*  
جھان قرار  در صدر جدول کشور ھای فاسد و تولید مواد مخدر) برعالوه گسترش فساد، فقر، بیکاری، قانون شکنی، بی عدالتی و فرار جوانان(را 

... دادند

لی بزرگترین جنایت تاریخی را مرتکب شده و غنی احمدزی را با رای گوسفندان در مقام رویا رویی با برنده اص ٢٠١۴تیم کرزی در انتخابات * 
...گردید» یحکومت وحدت مل«این موضوع با میانجیگری جان کیری و عقب نشینی عبدهللا، منجر بھ تشکیل . انتخابات یعنی عبدهللا قرار دادند



)٢٠١٧ - ٢٠١۴(دوره غنی احمدزی 

! حکومت دست نشانده ما فاسد، بی کفایت، قبیلوی، فرقھ گرا، مستبد و منفور است): ٢٠١٧می  ١٠(واشنگتن تایمز * 

)!تشدید مرض(کرده است انحصار در داخل ارگ را بوده و تمام قدرت دولتی » پدر تقلب«غنی ادامھ کرزی یا * 
 

عبدهللا را بھ یک مھره بی صالحیت و بی کاره تبدیل نموده است؛* 

؛)لویھ جرگھ، تذکره الکترونیک، اصالحات انتخاباتی وغیره(ملی را عملی نکرده است یک از توافقات حکومت وحدت ھیچ * 

و » سازی قدرت -غلزی«جھت را عملی نموده و گام ھای بزرگی در » تعادل در بمباران ھا و زندان ھا«ھای قبلی خود در مورد برنامھ * 
؛...)ضیا، استعفای امرهللا صالح وزدن دوستم، برکناری احمد آوردن حکمتیار، کنار (گرفتھ است حذف اقوام و قبایل دیگر رویدست 

و ات نظامی، انفجارحملھ بھ شفاخانھ ھا، قرار گاه ھای کندز، شمال، سقوط بھ کار غیرقانونی پارلمان، قوه قضاییھ، گسترش جنگ ادامھ * 
قانون شکنی و مواد مخدر  تغییر؛ گسترش فقر، فساد، بیکاری،روشنایی، شلیک بر جنبش رستاخیز انتحارات پیھم، کشتار بیرحمانھ جوانان جنبش 

...داده استقرار » یا فروپاشی حتمیسقوط سراشیبی «، این نظام را در »تشدید مرض«است کھ ن ھای آنشانھ 



مشکالت اساسی
 

)تشخیص مرض(



دید  سازی، حذف سایرین و تنش ھای ش -سازی، پشتو -سازی، غلزی -کھ باعث افغان :زبانی -برتری خواھی قومی * 
زبانی شده است؛ -قومی

خاطر                             کھ باعث ادعای ارضی بر خاک پاکستان و مداخلھ پاکستان بھ  :عدم شناخت مرز دیورند*        
شده است؛» از ایجاد یک حکومت قوی مرکزی در کابلجلوگیری «

؛ اما مناطق مبنی براینکھ باشندگان اصلی کشوراند، اکثریت اند، محور موجودیت و ثبات کشوراند :مظلوم نمایی*        
شور انکشاف نکرده، مردم شان بی سواد مانده، زبان و فرھنگ شان عقب مانده، اقوام شان تقسیم شده و کشان 

ان کھ مربوط اقوام اقلیت و مھاجر است، باالی ش) ایرانی(برعالوه، زبان و فرھنگ پارسی ... ندارندمستقل 
!استتحمیل شده 

...مسئولیت ناپذیری و مالمت سازی خارجی ھا در تمام عرصھ ھا :تیوری توطیھ*        

است؛ یکھ تازی شده و انحصار قدرت و » در قانون اساسینظام متمرکز «کھ باعث ایجاد : تمرکز خواھی قدرت* 

»     قوی مرکزی«بر یک حکومت » وحدت ملی«کھ بھ بھانھ ایجاد : مخالفت با تغییر نظام یا توزیع قدرت*        
در  با ترس اینکھ ... زبانی خویش اصرار می کنند -برای برآورده سازی اھداف قومی) امیرعبدالرحمن(

!دموکراتیک، ھمھ ادعا ھای دروغین ایشان افشا شده و در یک انتخابات عادالنھ می بازندیک نظام 

»پشتونرھبران و نخبگان «عالیم مرض 



راه ھای حـــــــل 
)درمان مرض(



:دو گونھ اند» ماھیت«نظام ھای سیاسی از نگاه 
 

:دیکتاتوری* : دموکراتیک* 

تمرکز قدرت،*  توزیع قدرت،* 

 قوانین غیرعادالنھ،* ، قوانین عادالنھ* 

؛ارثی/نصبی/رھبران غصبی* ؛ رھبران انتخابی و پاسخگو* 

خانواده؛ -حاکمیت فرد * حاکمیت قانون؛* 

 

 



People:
1.	Follow	the	System;
2.	Follow	the	Leaders.

System:
1.	Mechanism/structure;
2.	Principles/procedures.

و یا » غیرمتمرکز«، »فدرال«، »دی سنترال«مترادف ھای واژه * 
ا ی» متمرکز«، »سنترال«مترادف ھای واژه در مقابل » توزیع قدرت«
!اند» قدرت/ساختار دولت«مطرح شده و نشان دھنده » تمرکز قدرت«

 »غیرمتمرکز«دارای ساختار فدرال یا دی سنترال یا کشور دھھا * 
عمده  نیستند؛ اما این ساختار یکی از شرایطدارد کھ دموکراتیک وجود 

 و حتمی دموکراتیک بودن نظام ھاست؛

ز تمرک«سنترال، متمرکز، ریاستی و یا ھر نظامی کھ نظام ھای در * 
آن نمی توان از دموکراتیک بودن موجود باشد، بھ ھیچ وجھ » قدرت

: اصل پذیرفتھ شده است کھاین کرد؛ زیرا نظام صحبت 

...می شود» فساد مطلق«باعث » تمرکز قدرت«قدرت فساد آفرین است و 



 

):آن بھ خاطر جلوگیری از یکھ تازی و انحصار قدرتبرای تغییر ساختار نظام و مناسبات ( »کمیتھ اصالح قانون اساسی«تعین * 

؛)رئیس جمھور و صدراعظم(و عمودی ) مرکز و محالت(بھ صورت افقی ساختار غیرمتمرکز یا توزیع قدرت * 

؛)شورای ملی(و دادگاه مستقل ) حزبی -پارلمانی (، صدراعظم انتخابی )قومی -نوبتی (رئیس جمھور انتسابی * 

؛ )شورای ایالتی(ایالت، انتخابی سازی والیان و فرماندھان پولیس  ١٠بھ حدود  تغییر ساختار اداری کشور* 

؛)در کنار ارتش ملی(کشور سازی دفاع  -گردانی و محلی -تطبیق اصل خود* 

؛ )محور -نھ قوم(» محور -شھروند«و ایجاد جامعھ  مذھبی -زبانی -لغو ھر نوع امتیاز و برتری قومی* 

؛)خاک پاکستان(از طریق شناسایی مرز دیورند و قطع منبع جنگ  عادی سازی مناسبات با پاکستان* 

:جھانینظارت جامعھ بی طرف با و انتخاباتی مستقل توسط کمیتھ ھای » انتخابات«برگزاری برای  فراھم آوری شرایط* 

، )سرشماری نفوس( توزیع تذکره الکترونیکی* 

تعین حوزه ھای انتخاباتی،  * 

فھرست رای دھندگان؛* 

ام درمان مرض یا جلوگیری از فروپاشی نظبرای » بدیلطرح «



!بوده است» انتظار کشنده و غیرعملی«کھ یک » توافقنامھ حکومت وحدت ملی«برای تحقق  فشار: گزینھ اول* 

نھ (ری و تصویب آن توسط یک شورا یا لویھ جرگھ اضطرا» کمیتھ اصالح قانون اساسی«برای ایجاد  فشار: گزینھ دوم* 
)!»لویھ جرگھ قانون اساسی یا گذشتن از پل صراط«انتظار برای 

قدامی ھر الذا گردیده است؛ ادارات و کمیتھ ھای موجود از طرف تیم غنی تعین چون اکثریت مقام ھا در  :مشکل این دو گزینھ
بوده  مایشینحکمتیار کامال  -اتمر  -در زیر حاکمیت تیم غنی ...) دھندگان ورای توزیع تذکره، حوزه ھای انتخاباتی، فھرست (

...»تشدید بحران و فروپاشی نظام«: نتیجھ آن معلوم استو 

:گزینھ نسبتا مطمین تر در مقایسھ با دو گزینھ باال
------------------------------------------------

ھ گام سال و اجرای گام باز نخبگان و بزرگان کشور برای یک یا دو » حکومت موقت«یک برای ایجاد  فشار: گزینھ سوم* 
)!ی کندجلوگیری م» سازی قدرت -غلزی«این گزینھ در بد ترین حالت، از ریشھ گیری (بھ کمک جامعھ جھانی » طرح بدیل«

...مرضی کھ درمان نشود، نتیجھ اش مرگ است

گزینھ ھای درمان



پیــــــــــــــروز باشـــــــــــــــید
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