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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۲         م، نعیم بارز

 

 که ستین یگوشت قربان افغانستان
 !شود میها تقس هیهمسا نیب سمیفدرال رنامیز

 
خون  ختنیبا وجود انواع ترور و ر کایامر ۀمتحد االتیو به خواست دولت احکومت پاکستان  تیکه به حما طالبان

ً یاند، طبع دهیسو به قدرت رس نیبه ا کسالیگناه از  یهزاران، هزار انسان ب حفظ و گسترش آن تالش  ۀشیدر اند تا
قدرت در اجتماع برسد تا به زعم خود  نیبه باالتر کهآلش آن است  دهیفرد قدرت طلب، ا یتیموقع نیدارند، در چن

ها  یکائیقدرت و ثروت را امر یخواه ادهیز یاشتها ریسال اخ ستیمنافع خود را حفظ کند، البته در ب نانیبه اطم
چشم شان را نسبت به استعداد شان  یالتهاب یاشتها نیبه حرص طالبان و جگساالران افزودند و از آنجا که ا زین

 .از آنچه استعدادش را دارند برسند شیند بقدرت بخواسته ا کرده،کور 
ً فساد و  یموکراسید نیو مواز یاسیس یقواعد باز تیالزم و رعا تیبدون ظرف یقدرت طلب یدر دعوا اما مسلما

 یمساعد شده و جنگها شیاز پ شتریدخالتگر ب یدخالت دولتها یبرا نهیو زم ردیگیهرج و مرج جامعه را فرا م
ها  یریبه هرج و مرج رفته و در اثر درگ وبالعکس ر ابد،یکه جامعه نظم ن رساندیم ییکار را بجا یو گروه یقوم

سردار محمد داود خان  یو جنگ ها از هم فروپاشد، چنانکه در دوران زعامت محمد ظاهر شاه عشق قدرت طلب
 یدر عدم آشنائ یموکراسید یتازه آغاز شده مواجه به شکست گردد و حت یموکراسیباعث شد که د شیپسر کاکا

گذشته فرانسه هم باعث آمدن ناپلئون و در  خیدر تار یقو یاسیو نبود احزاب س یموکراسیمردم از طرز تفکر د
بودند به  دهیرس یبه رشد کاف یو علم یآن کشور ها که از لحاظ صنعت یشد، ول ستیفاش تلریالمان باعث آمدن ه

 .به ثمر نشست یموکراسیدر هر دو کشور د گریبار د یزود
 یفدرال خواه یصدا گریاز هر وقت د شتریطالبان ب یریو سخت گ یتاز کهیافغانستان امروز که در اثر  در

که به صورت کج دار  یرهبر حزب اسالم اریحکمت نیگلبد یجنگساالران باال گرفته إست، حت یکازب از سو
سال  کیخواهند شد، چون  لیقا یجا کیدر قدرت  یبرأي و نکهیا دیکرد به ام یم تیاز طالبان حما زیومر

حکومت طالبان از  هیخطبه نماز جمعه عل نیدر آخر شودیو گفته م دیحوصله اش سر رس دینرس ییگذشت و به جا
دست بکار شده اند از مهلکه فرار  یطالبان برأي باز داشت و افتهیاطالع  نکهیموضع محالفت سخن گفته و هم

به  یقدرت طلب یقدرت از هر قوم هزاران انسان را در جنگ ها سربق خود که سال ها بر کرده و نزد دشمنان سا
 .قرار گرفته است رهیدوستم، احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود و غ دیقتل رسانده بودند در کنار عبدالرش

شان  نیب یاتفاق چیه نکهیزمان چگونه مثل ا نیاند در ا دهیکه سال ها با هم جنگ نهایا دیمحترم توجه فرما خواننده
قوم برأي  یمعلوم است که نه مساله جان و هست رند؟یگ یطالبان قرار م هیصف عل کینداده بأشد باهم در  یرو

داشته، همانا قدرت و منفعت خود  تیاهم نگساالراناز ج کیي هراداشته و نه منافع کشور. آنچه بر تیشان اهم
زده  یرانیو و یزیطالح دفاع از قوم و کشور سال ها دست به خون ربه اص یادعا نیهم ریشان بوده، چنانکه ز

 یو اعتبار ییجا یدر بازار اسالم خواه گرید ینساخته و از سو کیاکنون که آنها را طالبان در قدرت شر یاند ول
 یبر انداز یاداده تا بر لیرا تشک یجبهه ا سمینام فدرال ریبه زعم خود شان ز رینمانده است ناگذ یقشان با یابر

 .حکومت طالبان، در کنار هم به جنگ بپردازند
و  یو دعوا بر سر حق و حقوق فرد یخواهد بود؟ اگر واقعاً مساله آزاد یبه چه معن زمیاال عنوان کردن فدرال و

اش  یفرد یبر اساس ارزش ها کندیم یزندگ یافغان تیکشور که با هو یدر هر کجا یشد هر فرد انساناب یقوم
که چند روز قبل نونشته ام به همه  یوربوده و هر چه در هر وجب خاک کشور ط گرانیبا د کسانیحقوق  یدارا

و  یمرز و بوم همه صاحبان اصل نیکه ساکنان ا دارمیم دیکات یخیتار ۀمردم آن تعلق دارد و با توجه به گذشت
خورده و  وندیبهم پ رهیو غ یعاطف یفراوان فرهنگ یدر طول صدها سال با رشته ها رایالحقوق آند، ز یمتساو
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حفظ استقالل کشور مبارزه کرده اند و افغانستان را از گزند و تصرف دشمنان  و یارض تیتمام یهمواره برا
 .حفظ نموده اند یخارج

 یداخل یرسانه ها قیشان از طر روانیجنگساالران و پ ،یاشرف غن یجمهور استیدر زمان ر نکهیاما طرح ا و
و سخن گفته و گلو پاره کرده اند که چندان  یقلم فرسائ یها به صورت انتخاب یاز وال ادیبا بانگ و فر یو خارج

کرده و کشور را  یبیعوام فر خواستندیم انهیعام قبا همان منط یدر نوشتار و گفتار شان نبوده ول یمنطق و استدالل
 .دندیبه بحران بکشند که کش

چرا حق  د،یجمهور را انتخاب نما سیحق داشته باشد رئ کهیمردم» گفتند:  یم بود که نیاستدالل شان ا نیمهمتر
از همانا خود  ریبه غ یشان از انتخاب وال یاما معلوم بود که مقصد اصل «را انتخاب کند؟ ینداشته باشد که وال

 .نبود یگرید  زیکشور چ هیو تجز یمنطقو یمختار
مردم انتخاب شده  یکه از سو یجمهور سینوشتم که: هر گاه رئ من در حد خود در همان وقت به پاسخ شان گرچه

 را انتخاب کند؟ یچرا حق نداشته باشد که وال یباشد و طبق قانون اساس
خود را خود  یا ندهیآشد همسر اچون افغانستان که پسر و دختر جوان حق نداشته ب یپدر ساالر ۀدر جامع البته

ها موقتاً به نفع  ینام انتخاب وال ریامروز ز ۀختینسبتاً از هم گس ۀجامع تیز کجا معلوم که در وضعا د،یانتخاب نما
 نه برند؟ هیتجز یکشور را بسو گانهیب یدر اصل به دستور دولت ها یخود شان ول

 کیدر  یوال کیاز دست  یحسن را دارد که هرگاه احساس شود که کار نیدولت ا سیرئ یاز سو یوال نییتع مگر
تواند  ینشده م ریدولت تا د سیرئ دارد،یگام بر م گانهیدر جهت خواست و منافع دولت ب ایو  ستیمنطقه ساخته ن

 .دیرا برکنار نما یو
از دولت  یاقتصاد یپول و کمک ها افتیبارها نشان داده است که افراد فرصت طلب و استفاده جو با در تجربه

دنبال نموده اند، چنانکه همه  یگریبکشور د وستنیمنطقه و پ یرا تا سرحد جدائ یخود مختار التیتما گانه،یب یها
 ،یمال یکمک ها افتیراند با در یفرمان م راته تیدر وال ریخان که بنام ام لیقوماندان اسماع م،یدار ادیب

بدولت  یاعتنائ نیترکشده بود که کوچ کینزد یآنقدر به آن حکومت آخوند ران،یاز حکومت ا یحاتیو تسل یاقتصاد
ً برا یمرکز  یغور و رقبا تیوال یوال ندند،یگسترش ساحه نفوذ خود با قوماندان ش یافغانستان نداشت، عالوتا

 .مقصد تا در سر تا سر افغانستان مسلط شود نیبود به ا زیو ست نگهمواره در ج گرید
را بلند نگهداشته  یخواه زمیفدرال یصدا نسویزمان بد ریکه از د میریدوستم را در نظر گ دیطور عبدالرش نیهم و

زند از کجا معلوم همان  هیتک یمردم بکرس یاز سو یبه اصطالح انتخاب یوال ثیشخص بح نیاست، هرگاه ا
 کیباالخره  گانه،یب یاش به دولت ها یو سرسپردگ ی. بر اساس سوابق مزدور منشدیبه نفع روسها جنگ کهیطور

 را بلند نکند؟ گریکشور د ایالحاق به ازبکستان  از افغانستان و یجدائ یروز صدا
 یجرگه بخوب یانتخابات ولس ۀاست در گذشته تجرب یواقع اریخطر بس نینگاه کرد، ا یسطح دیمسأله نبا نیا به

 یدولت ها تیو حما یبا داشتن پول، سالح، نفوذ محل ینشان داده است که خالف منافع مردم و کشور، اکثراً کسان
از  ریسال به غ یس ای ستیابند که در ظرف بیجرگه راه  یمردم در ولس ندگانیتوانسته اند بنام نما هیهمسا
به نفع  یکار مثبت گانهیب یبه دولت ها یکشور و سرسپردگ یرانیو تجاوز به مال و ناموس مردم و و یزیخونر

 .ملت و مملکت انجام نداده اند
 کسویانتخاب کند، چون از  یوال ثیخود بح ۀرا از منطق یطقه شخصاگر مردم هر من شودیگفته م نکهیقسمت ا در

 یکرده تالش م تیدهندگان خود احساس مسئول یدر برابر را گرید یشخص مذکور با شناخت از منطقه و از سو
نشان دهد که بار دوم  یستگیشا دمردم و شانس انتخاب مجدد کار خوب کرده و از خو تیجلب رضا یورزد برا

 .انتخاب شود زین
 یبه مهارتها ازین یاجتماع یو امور زندگ فیوظا یبس یامروز اجرا یایگفت: در دن دینخست با ۀنکت ۀبار در
الزم  یکار ۀو تجرب یحقوق ،یمعرفت ادار تیدارد، بخصوص در سطح مقام وال یو دانش علم یتخصص ،یفن

 ۀو زد و بند با ارباب قدرت جهت استفاد یشاز آدم ک ریدوستم که به غ دیچون عبدالرش یاست، بدون آن شخص
به نفع کشور و مرد چه ساخته  یاز و یمنطقو یخود مختار ایو  یندارد، در نظام فدرال یگریمسلک د یشخص

 خواهد بود؟
 

: ممکن شود گفت یم دارد،یو خوبتر وام شتریکار ب یشخص را برا شودیانتخاب مجدد که گفته م زهی: انگدوم ۀنکت
 یبدون معرفت ها یو زبان یقوم ۀداشتن عاطف ایو  زهیانگ نیا یداشته باشد ول ریبر شخص تاث زهیانگ نیاست ا

پست و مقام،  کیبهتر  یاجرا یکه انسان برا دخواهد بو نیبهتر ا ست،یامروز ن یایالزم کار ساز مشکالت دن
 کیقوم و منطقه بلکه در خدمت  کیداشته باشد که نه تنها در خدمت  یمل لیو وجدان آگاه از مسا یدانش مسلک
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ملت و مردم جهان  کی شیو ستا دیو مردم جهان بوده که مورد تمج تیدر خدمت بشر یکشور و حت کیملت و 
 .ردیقرار گ

 
 یشخص التیبر اساس تما ای گانگانیکه به خواست ب ییگفت آنها توانیم یخیبر اساس تجارب تار یجمعبند کی در

کشور واحد  تیاقوام و موجود یوحدت نسب یمنطقو یخود مختار ایو  زمینام فدرال ریز خواهندیم یو گروه
 یداخل یجنگ ها شتریساز ب نهید. اما زمیبه عقب برگرانند به اهداف شوم خود نخواهند رس یافغانستان را پس پسک

قتل عام نموده و  رحمانهیب ردیگ یفزون گرانیزور اش نسبت بد کهیخواهند شد که در آن صورت هر گروه و قوم
را اعمال خواهند  یقرون وسطائ یکتاتوریتا چه زمان د ستیکشور معلوم ن هیاز تجز یریآنگاه به بهانه جلوگ

 نمود؟
 
 میتقس هیهمسا یاقوام و دولت ها نیکه ب ستین یدر باال عنوان شده، افغانستان گوشت قربان کهیهمان طور  لذا

تالش ورزد که در  دیشد بااداشته ب یاغز منافع مل یاحساس ودرک یشود، بلکه اگر هر فرد و هر رهبر گروه قوم
به  یبند و بار یو ب یتاز کهیبه  شتریفشار هرچه ب قیو از طر دیانجام هدد نما یمردم کار جیو بس یجهت آگاه

خود راد  یعال ماتیقدم نخست دختر ها حق تعلحقوق مردم بر کومت طالبان فشار وارد که در  ریحقوق زن و سا
را بر اساس مسلک  یحق کار در هر رشته ا یستگیو شا تیاشته باشند و همچنان زن و مرد بر اساس اهل

ممکن خواهد بود که طالبان را وا اشته تا تن  یهمچو احقاق حق در صورت یایاح بتهخود اشته باشند. ال یسگیوشا
. تا بدانگونه هر ردیاز هر قوم را بپذ یو حکومت مشارکت یجمهور استیو انتخاب ر مردم ندگانیبه انتخاب نما

 . ابدیخود را در کار و قدرت به نفع کشور در  گاهیاش جا یفرد یستگیفرد بر اساس شا
 

 انیپا
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