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 یاد داشت نویسنده

در زمینۀۀه هۀۀای  ی اسۀۀتتمجموعۀۀۀ مقۀۀاال  مقالۀۀۀ سیسۀۀتانی" نۀۀام 5۰"

به نگارش  ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۵که از سال فرهنگی،اجتماعی وسیاسی  مختلف

 آمده اند. 

بخشی عمده از این مقاالت شرح جنایۀات جنگۀی درافغانسۀتان در سۀه 

دهه اخیر است تا نسل جوان بدانند که براین کشور و بر مردمۀان آن درایۀن 

سی وچند سال اخیر،از سوی  رهبران احزاب وگروه های  سیاسی چه ظلۀم 

وناروائی های اعمال شده است؟ واین رهبران بۀرای کسۀب قۀدرت دولتۀی ها 

چگونه با بمباردمانهای وحشیانه خود آبادیها را به ویرانه مبدل کرده اند و 

چسۀۀان مۀۀردم را مۀۀورد تجۀۀاوز وغۀۀارت و تطۀۀاول قۀۀرار داده انۀۀد ونسۀۀبت بۀۀه 

حقوق وملکیت های خصوصی افراد چگونه  بۀا بۀی پروائۀی وعۀدم احسۀاس 

 یت رفتار کرده اند.؟مسئول

جرمین جنگی ومتهمین قتل معرفی مازاین مقاالت به ی دیگر قسمت

درافغانستان در دهه نود قرن گذشته و اعتراض علیه فرمان عفو  وکشتارها

ضعف ونا توانی حکومت کرزی مجرمین جنگی از طریق صلح پارلمان و

م از یک موضع بسیار ضعیف وک وقف شده  ونشان داده شده است که

قاطعیت با مسایل ملی برخورد میکند واین ضعف وناتوانی او سبب شده 

است تا رجال منسوب به ائتالف شمال بسیاری از مقامات کلیدی دولت را 

دراختیار بگیرند و از ستیژ این مقامات به حیف ومیل دارائی های عامه 

ان اکنون افغانستان در میبپردازند و نام کشور را بخاک بزنند. چنانکه 

 کشور فاسد جهان بعد از سومالی مقام اول را کمائی کرده است. ۱۸۲

خالصه نارسائی ها وکاستی های دولت کرزی باعث ایجاد بحران 

های عمیق اجتماعی واقتصادی وامنیتی ونظامی وفرهنگی درکشور شده 

است و یکی از دالیل فقر عمومی مردم در کشور، حکومت بسیار ضعیف 

 است که نظیرآنرا تاریخ کشور به یاد ندارد. وناتوان کرزی بوده
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واکادمی پوهنتون کابل  وادکادمیکشخصیت علمی چند دراین اثر از 

 داکتر سیدعبدهللا کاظم سابق استاد اقتصاد و علوم افغانستان چون :

وکاندید اکادمیسین پروفیسر میرحسین شاه استاد تاریخ پوهنتون کابل 

وهمچنان از یک شخصیت اجتماعی وفرهنگی جناب اکرم عثمان داکتر

عالوتاْ ذکرخیری بعمل آمده است. آهنگ منسوب به مشروطیت سوم، آصف

اهمیت جره ها درحیات سیاسی افغانستان بارۀ مقاالتی دردراین مجموعه 

تخریب غارت میراثهای فرهنگی  از موزیم ملی ومکث شده ونیز پیرامون 

صفات یک شخصیت ملی یا مورد در بامیان وبودا در بتهای کره های پی

 جامعه  که دو دهه قبل بر لوژیک ااز حاکمیت ایدی بانتجواقهرمان ملی 

د قرن ونو هشتاد رنامه های خون و آتش باری این نوع نظام را در دههکا

در ارایه شده است.همچنان دراین مجموعه مقاالتی  گذشته تجربه کردیم،

قتل فجیع فرخنده از سوی مردان در پیشروی باره وضعیت زنان و

به  )در اولین سال حکومت وحدت ملیدرکابل شاه دوشمشیره مسجد

نیز فراموش نگردیده و  (ینوغ ینعست،حکومت اصطالح آقای بشردو

 دراین مجموعه برآنها مکث شده است.

 کاندید اکادمیسین سیستانی

3۱/4/۲۰۱6 
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 مقالۀ اول

 

 نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای ثور

 

  مقدمه:

افغانستان با موقعیت مهم استراتیژیکی خود واقع درمیان مرزهای 

ای آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج در سراسر ه نیم قاره هند، جمهوری

 ها بوده است. قرن نزدهم مرکز مهم رقابت میان ابر قدرت

بریتانیا که از لحاظ نظامی و هم اقتصادی در جریان  در قرن بیستم 

جنگ جهانی دوم، از امریکا کم آورده بود، پس از جنگ جهانی دوم، 

به امریکا توصیه نمود تا تصمیم گرفت از نیمقاره هند عقب بکشد ولی 

ها بسوی آبهای گرم، درۀ خیبر را  برای جلوگیری از پیشرفت روس

محافظت نماید. بر اثر این توصیه، امریکا پاکستان را مورد توجه قرار داد 

و با کشاندن پاکستان در پیمانهای نظامی شرق میانه و شرق دور 

ود در برابر خطر پشاور را بحیث پایگاه نظامی خ« ( سیتو»و « سنتو)»

 شوروی قرار داد.

پاکستان که از آغاز تاسیس، خود را با مخالفت حکومات افغانستان 

و هند روبرو دید تا توانست به تسلیح و تجهیز نظامی خود از طریق 

های اقتصادی امریکا پرداخت. افغانستان با پیروی از سیاست  کمک

نگردید، اما برای بقای عنعنوی بیطرفی، در پیمانهای سیتو و سنتو شامل 

خود در میان دو ابرقدرت خواهی نخواهی به تقویت نظامی خود احتیاج 

های یکی از این  بایستی از طریق کمک داشت و این احتیاج را می

ها )امریکا یا شوروی( رفع مینمود. بنابر این حکومت افغانستان  ابرقدرت

ن کم بها داد و تقاضای ابتدا به امریکا رجوع کرد مگر امریکا به افغانستا
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یی   لویه جرگه ۱9۵۵حکومت افغانستان را نپذیرفت.حکومت هم در سال 

را در کابل دعوت نمود و مسأله تقویت اردوی ملی افغانستان و خریداری 

را به آن پیش کرد. لویه جرگه به « داعیه پشتونستان»اسلحه و همچنان 

وی خط دیورند را دنبال حکومت اختیار داد تا داعیه حقوق پشتونهای آنس

نماید و بغرض تقویت نظامی خود، اسلحه مورد نیاز را از هر کشوریکه 

تر ممکن باشد، خریداری نماید. بنابراین نخستین کاروان اسلحه از   نازل

کشور چکوسلواکیا، از نوع اسلحه ساخت شوروی به کشور وارد شد و از 

ساخت شوروی وابسته گردید  افزارهای  آن تاریخ به بعد افغانستان به جنگ

و سیل مشاورین نظامی که تمامی آنها اعضای شبکۀ جاسوسی معروف 

 بودند به کشور ما سرا زیر شدند.« ک ـ جی، بی»

با اختراع راکت جدیدی  ۱9۵۶ها در سال  در عین زمان، شوروی

( امریکائی را که از فضای U۲توانستند یک فروند طیاره جت نوع )

مرو فضائی آسیای میانه اتحاد شوروی داخل شده و در حال افغانستان به قل

پرواز بود، سقوط دهند. این حادثه منجر به تغییر استراتیژی امریکا در 

منطقه گردید، بدین معنی که امریکا بخاطر حفظ منافعش در حوزه خلیج از 

پشاور به تهران رفت و با در آغوش گرفتن رضا شاه و تقویت اقتصادی و 

 ، ایران را به ژاندارم منطقه تبدیل نمود.نظامی آن

بدینسان گویا امریکا منفذی برای تنفس شوروی بسوی آبهای گرم 

خیز خلیج بدور   باز کرد تا بدان وسیله توجه شوروی را از حوزه نفت

ساخته باشد. شوروی نیز به گسترش مناسبات خود با کشورهای هند و 

بران شوروی پس از مسافرت ره ۱9۵۶افغانستان پرداخت و در دسامبر 

های  رانی به دهلی سری هم به افغانستان زدند و ضمن مذاکرات و سخن 

خویش در کابل، هندوستان را بر سر مسأله کشمیر و افغانستان را بر سر 

مساله پشتونستان ذیحق و مورد حمایت قرار دادند و سپس یک کمک مالی 

دند. این کمک بلندترین رقم به میزان یکصد میلیون دالر به افغانستان دا

های اتحاد شوروی به کشورهای جهان سوم و بلندتر از کمکی بود که  کمک

ً با این کمک « بند اسوان»شوروی برای اعمار  به مصر داده بود. طبعا
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شوروی حکومت افغانستان بیش از پیش به مناسبات حسن همجواری و 

 های اقتصادی و نظامی شوروی جلب شد. همکاری

 استفاده از وضع عقب مانده کشور و بخاطر  وی نیز با سوءشور

های بحری که غرب آنرا مورد استفاده قرار میداد،  دسترسی به راه

های نظامی و اقتصادی خود ساخت و بتدریج  افغانستان را وابسته بکمک

های نظامی و قوای هوائی، تجارت و استخراج گاز طبیعی و  بر بخش

کامل یافت. عالوتاً با پخش ایدیالوژی کمونیستی  های کشور کنترول شاهراه

یی از جوانان و روشنفکران افغان را به هواداری کمونیزم خط مسکو  عده 

 به حرکت آورد و از این طریق نیز دولت افغانستان را تحت فشار قرار داد.

 زمینه های کودتای ثور:

گذاری در   سال سرمایه ۲۰،در طول ۱9۷۸تا۱956شوروی از

های نظامی ـ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان مواضعی را  بخش

بنیان گذاری نمود تا روزی از این مواضع بر مخالفین سلطۀ خود یورش 

داودخان،نخستین رئیس جمهورافغانستان که  ببرد و آنرا نابود کند. 

براثریک کودتای سفید بقدرت رسیده بود، آن شخصیت ملی و  ۱9۷3در

روری بود که نمیتوانست دیکته رهبران خودخواه کرملین وطن دوست و مغ

را در امور داخلی کشور بپذیرد. در آخرین سفریکه او به مسکو انجام داد،  

بریژنف رهبرفرتوت شوروی ضمن مذاکرات رسمی از روش حکومت 

افغانستان، مبنی بر افزایش کارشناسان کشورهای عضو ناتو در افغانستان 

نمود تا آنان را از افغانستان اخراج نماید. داودخان در  انتقاد کرده، اظهار

آنچه همین حاال بوسیله رهبر اتحاد شوروی »جواب برژنف اظهار کرد: 

گفته شد، هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از نظر افغانها این 

اظهارات دخالت صریح در امور داخلی افغانستان است. ما هرگز به شما 

واهیم داد که به ما دیکته کنید که چگونه کشور خود را اداره کنیم اجازه نخ

و چه کسی را در افغانستان استخدام نمائیم. اینکه چگونه و در کجا 

کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصاراً و کامال حق دولت افغانستان 

و خواهد ماند. افغانستان اگر الزم باشد، فقیر خواهد ماند، اما در عمل 
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سخنان داودخان این   « گیری خود آزادی خود را حفظ خواهد کرد. تصمیم

 بیت شاهنامه را به یاد میدهد که میگوید:

 مرا مرگ بهتر از آن زندگی         که ساالر باشم کنم بندگی

بهرحال این مذاکرات در فضای صمیمانه ای خاتمه نیافت و داودخان 

اقباً به پاکستان سفر نمود. داود ناراضی از مسکو به کشور برگشت و متع

های  میخواست افغانستان را از زیر بار و نفوذ شوروی نجات دهد و کمک

کشورهای همسایه، ایران و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غیره 

گان شوروی که  را در جهت عمران کشور جلب نماید. اما متاسفانه گماشته

کردند، جزئیات مذاکرات سفر او را در این سفرها، داودخان را همراهی می

در کشورهای اسالمی منطقه به مقامات شوروی گزارش میدادند و بنابراین 

ثور ۷دسایس شوروی بر ضد داود بکار افتاد و با اجرای کودتا خونین در

تن خورد و  ۱۷اش که بیشتر از ( داود با خانواده۱9۷۸اپریل ۲۷) ۱3۵۷

 ۱بزرگ میشدند کامال نابود گردید.

رهبران کودتای ثور که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

های شتابزده و قبل از  بودند، قدرت دولتی را غصب کردند و با طرح برنامه

العمل  وقت و اعمال فشار و زورگویی بر مردم، مردم را مجبور به عکس

بر ضد رژیم و عمال و کارداران کم تجربه و پر عقده آن نمود. برخورد 

بار کارداران حزبی همراه با توهین، تحقیر، حبس، شکنجه و  خشونت 

مصادره دارایی مردم و قتل و زورگویی، سبب مهاجرت مردم از کشور به 

 کشورهای ایران و پاکستان گردید.

با حدوث کودتای ثور در کشور ، نظام اجتماعی مبتنی برمالکیت 

ت داد و حاکمیت فیودالی زمین مقام خود را به حیث یک نظام مسلط از دس

جدید)یا رژیم روشنفکران مترقی( جامعه را به سه بخش تقسیم نمود . 
                                                           

به اشکال مختلفی سربه نیست شدند:تره کی بدستور حفیظ هللا  بزودی وثورهریک رهبران کودتای - 1

به قتل رسید وکارمل به سرطان  -امین توسط بالش خفه شد. حفیظ هللا امین بوسیلۀ کماندوهای کا،جی ،بی

 پروستات گرفتارشد ودرکرانۀ های آمو جان داد و بعدها جسدش از سوی طالبان در رودخانۀ آمو انداخته

شد.نجیب هللا با برادرش احمدزی، توسط طالبان بدار آویخته شد.رهبران  جهادی مثل احمدشاه مسعود 

وربانی نیز طعمۀ عملیات انتحاری شدند ، گلبدین وسیاف درپس دیوارهای آهنین پنهان اند و منتظرچنین 

 سرنوشتی هستند. 
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بخشی خواسته و یا ناخواسته در پهلوی نظام جدید ایستادند و بخش دیگر 

و در مخالفت با رژیم خانه و   از رژیم بریدند و راهی دیار هجرت گردیدند

رژیم جدید به پیکار کاشانه خود را ترک گفتند و خود را مسلح ساخته با

و بخش سوم همانا اکثریت خاموشی بود که نه با این و نه با آن  .پرداختند

، چشم به آینده دوخته بودند . از آن ببعد هواخواهان رژیم جدید مخالفان 

خود را به نام ضد انقالب تعقیب، زندانی، شکنجه و سرانجام نابود 

در تحت حاکمیت جدید امرار میکردند. و مخالفان رژیم نیز آنانی را که 

معاش وحتی در یک مکتب دهاتی کارمیکردند ، ولو هیچ ارتباط و 

وابستگی ایدئو لوژیک با حزب بر سرقدرت هم نمیداشتند ، بنام کمونیست 

و درصورت دستگیری اعدامشان میکردند ...و ملحد و کافر می شناختند و

 تند . و این عمل خود را یک عمل اسالمی و شرعی می پنداش

با این موضع گیری خصمانه و بر اثر این بینش دگم و تنگ نظرانه 

و عملکرد فاجعه آمیز هردو جانب درگیر ، با تاثیر پذیری از تبلیغات 

روانسوز جنگ سرد دو ابر قدرت جهانی ، جامعه افغان غرق در فاجعه 

در حدود پنج ملیون از مردم کشور راه مهاجرت در پیش گرفتند و  .گردید

در حدود یک ونیم ملیون افغان دیگر جان های خویش را از دست دادند و 

کم ازکم نیم ملیوین انسان دیگر هم معلول و معیوب گردیدند و افزون بر آن 

تمام نهاد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ونیز تمام تاسیسات عصری 

 . و عنعنی کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخریب و از میان رفتند 

« نفاق ملی»اما آنچه فاجعه آمیز تر از این همه بود ، بذر تخم 

بود که هردو طرف درگیر، در تعمیم و تعمیق آن سعی « وفاق ملی » بجای

بلیغ بجا آوردند. رژیم روشنفکران چپ)کمونست ( برای تداوم حاکمیت 

خویش نه تنها از راه پیشکش رشوه های کالن به برخی قوماندانان تنظیم 

از مقاومت در برابر متجاوزین شوروی میکاست ، بلکه آتش نفاق را  ها،

در میان گروه های مقاومت ملی نیز روشن نگه میداشت . افزون بر این با 

ایجاد کندکها و غند های قومی و دفاع خودی ، این غند های قومی را 

ً بسیار فاجعه بار بود.  برضد اقوام دیگر به جنگ و امیداشت که طبعا

مونه غند قومی دوستم اوزبک با عملیات وحشت ناک خود در مناطق طورن
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قندهار و زابل و پکتیا و جالل آباد و غیره مناطق کشور و همچنان 

غندقومی غفار هلمندی و رسول بیخدا در صفحات شمال کشور بر اثر 

جنگ قوم کشی نفرت و کینه عمیقی در ذهن و خاطر مردم آسیب دیده بجا 

 گذاشتند.  

ز سقوط حاکمیت روشنفکران و روی کار آمدن تنظیم های پس ا

جهادی ، انتقام کشی در میان گروه های اتنیکی وقومی و مذهبی چنان اوج 

گرفت که از کوبیدن میخ های آهنین برفرق سرقوم دیگر و بریدن پستان 

زنان و گوش وبینی و لب ودریدن شکم و مثله زدنها و سربریدن ها و به 

حنه های رقص مرده ، داستانهای جانکاه و تکاندهنده نمایش گذاشتن ص

ئی در کابل حکایت میشد. این جنایات چنان عظیم وچنان وحشتناک و 

  .بینظیر اند که شاید تا چندین نسل آینده مردم ما آنرا فراموش نکنند

 نظام روشنفکران، گرچه از راه فشار، اختناق و زندان و کشتار مخالفان و  

های دگر اندیش و تولید نفاق بین االفغانی میخواست شیوه  طرد تمام گروه

حاکمیت خود را دوام ببخشد ، مگر این راه و روش حکومت کردن که 

روسها آنرا دیکته میکردند مؤثر واقع نگردید و با وجود حمایت بیدریغ 

متاسفانه جانیشنان  .یک ابرقدرت جهانی سر انجام با سقوط روبروگردید

نتوانستند مس جامعه ما را به طالی زرد مبدل کنند و از رژیم جدید نیز 

خود چنان بی کفایتی و ناشایستگی نشان دادند که مردم به کفن کش سابق 

محتاج شدند. )البته باید گفت که احتیاج به کفن کش سابق ، هرگز به معنی 

 حقانیت رژیم دست چپی گذشته نیست.( 

دچار دو پارچگی و  حزب بر سر اقتدار پس از کسب قدرت بزودی

انشعاب شد و جناح خلق بر جناح پرچم تفوق خود را حاصل نمود و حفیظ 

هللا امین رهبران جناح پرچم را به عنوان سفیر از کشور خارج نمود.  

رهبری جناح پرچم که بیشتر مورد توجه مسکو بود، از چکوسکواکیا به 

هللا امین  له حفیظ کی را بوسی مسکو رجوع کرد. چندی بعد مسکو ابتدا تره

هللا امین را که مانع استراتیژی مسکو میشد،  از بین برد و سپس حفیظ

 ۲۷بوسیله گروه کماندوی موظف از طرف دستگاه )کا، جی، بی( در 

( از میان برداشت. با از میان برداشتن ۱3۵۸جدی  6)۱9۷9دسامبر 
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ود به امین و جاگزینی ببرک کارمل، مسکو دیگر برای هجوم و تجاوز خ

دسامبر  ۲۷افغانستان هیچ مانعی را در برابر خود نمي دید، لهذا در 

به پیاده کردن قشون سرخ خود از طریق هوا و زمین پرداخت و  ۱9۷9

الجیشی  هزار سرباز خود را در نقاط سوق ۸۵ظرف یک هفته بیش از 

ام اما این اقد  افغانستان چون: کابل، هرات، قندهار و غیره نقاط فرو ریخت.

المللی و قیام سرتاسری مردم  آمیز بین العمل هیجان اتحاد شوروی با عکس

افغانستان روبرو شد و رژیم جدید افغانستان در انزوای شدید سیاسی و 

 اقتصادی قرار گرفت.

همچنان تهاجم شوروی بر افغانستان، منافع امریکا و متحدین او را 

درصد نفت امریکا  ۶۰با در منطقه با خطر جدی مواجه ساخت. زیرا، تقری

درصد نفت جاپان از کشورهای حوزه خلیج  ۷۰و کشورهای غربی و 

تامین میگردد. بنابراین ایاالت متحده امریکا و متحدین او و کشورهای 

شان به حمایت، تجهیز و تسلیح مجاهدین افغان  منطقه برای حفظ منافع 

 پرداختند.

ایی و زمینی نیروهای جنگ مقاومت افغانها با بمباردمان شدید هو

دولتی و قوای هوایی شوروی روبرو گشت که بر اثر آن تمام تاسیسات 

آبیاری سنتی و عصری، تمام شهرها و قصبات، تمام باغستانها و 

ً پنج میلیون افغان بر اثر این   تاکستانها و مزارع مردم تخریب شد. عالوتا

اجرشدند و بیش از بمباردمانها به کشورهای ایران و پاکستان آواره ومه

یک ملیون دیگر به قتل رسیدند و در حدود نیم میلیون افغان دیگر معیوب 

 و معلول گردیدند.

های چریکی )که  معهذا جنبش مقاومت افغانها از طریق جنگ

ها در نیم قرن اخیرشمرده شده( با نیروهای دولتی و  ترین جنگ فرساینده 

رفت. امریکا و پاکستان و قوای متجاوز شوروی در سراسر کشور اوج گ

سایر کشورهای منطقه هر یک از دلچسپی به این جنگ هدفی داشت. مثال، 

پاکستان نه تنها میخواست خطر شوروی را از خود بدور سازد، بلکه از 

طریق بدست آوردن کمکهای سرشار امریکا و عربستان سعودی و سایر 

بپردازد تا در  کشورها، میخواست بیش از پیش به تقویت نظامی کشورش
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روز مبادا هم در برابر اردوی افغانستان و هم در برابر هند که پس از 

های شدید قرار گرفته و متحمل  جدایی از آن کشور دوبار مورد ضربه

هایی از خاک و قلمرو خود شده بود،  خسارات و از دست دادن قسمت

 مقاومت کرده بتواند.

ا در لجنزار جنگ فرساینده و اما امریکا نه تنها میخواست شوروی ر

در افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ویتنام از شوروی 

را ادامه   بگیرد، بلکه میخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

بدهد و از این طریق درس تاریخی به شوروی بدهد تا تمام منافع فوری و 

له سوم رجوع شود[ اما دورنمایی خود را در منطقه از دست بدهد.]بمقا

ها را متوجه اهداف  روی کار آمدن گرباچف در رهبری شوروی، شوروی

 دراز مدت امریکا در این جنگ ساخت.

یی بدست آورد تا   شوروی با تحرک بخشیدن به مذاکرات ژنیو، بهانه

 ۱۵قشون خود را از افغانستان در دو مرحله بیرون بکشد. این عملیه تا 

های آقای کوردو  پذیرفت. در تحقق این امر تالش تحقق ۱9۸9فبروری 

ویز نماینده خاص سازمان ملل متحد با جوانب درگیر قابل یادآوری و قابل 

تقدیر است. اما رژیم کابل هنوز مورد حمایت و پشتیبانی مسکو قرار داشت 

و کمکهای نظامی و مالی از مسکو دریافت میکرد. امریکا نیز با پیروی از 

به ارسال کمکهای نظامی خود به مجاهدین افغان « منفی تقارن»اصل 

 ادامه داد. 

با بیرون رفتن قشون شوروی از افغانستان، امریکا، پاکستان و 

های  مجاهدین به مرحله اول پیروزی خود بر شوروی نایل آمدند و گروه

هفتگانه در پاکستان به تشکیل حکومت مؤقتی پرداختند. و چون این 

های هشتگانه مقیم تهران سهم و جایی در نظر  گروهحکومت مؤقت به 

نگرفت، این امر باعث نگرانی و نارضایتی هشتگانه تهران شد و 

های در جهت سهم دادن به هشتگانه تهران از جانب مقامات عالیرتبه  تالش

آباد صورت گرفت، مگر اتحاد هفتگانه باین  پایه اسالم ایران با مقامات بلند 

در مبارزه برضد شوروی و ضد  رژیم کابل سهم عملی  دلیل که هشتگانه

اند و اگر گرفته هم باشند، اندک و چشمگیر نبوده است تا اخیر از   نگرفته
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قبول سهمی به هشتگانه ابا ورزیدند. ظاهرا سهمی را که برای هشتگانه 

های قدرت دولتی بود. در عین حال یکی از  درصد چوکی ۲۵تقاضا میشد 

آصف  تحت رهبری شیخ« حرکت اسالمی»شیعه بنام های دیگر  گروه

محسنی از علمای مشهورشیعه قندهار از ایران برید و از تهران به 

های  پاکستان رفت و بزودی با رهبران هفتگانه در پشاور کنار آمد و فعالیت

های  سیاسی خود را با آنان همساز و همگام ساخت. از آن طرف بقیه گروه

را ایجاد و « حزب وحدت»معروف به هشتگانه  شیعه مذهب مقیم تهران

 های سیاسی خود را سازمان دادند.  تحت رهبری  عبدالعلی مزاری فعالیت

پاکستان که اکنون از خطر تجاوز شوروی خود را خاطر جمع ساخته 

بود، میخواست بمرحله دیگر از پیروزي هایش قدم نهد، بنابرین طرح یک 

آباد بوسیله مجاهدین به منصۀ  ر جاللحمله عمومی و برق آسا را بر شه

اجرا گذاشت، اما قبل از آغاز این عملیات موافقت پیتر تامسن، سفیر سیار 

امریکا را در امور مهاجرین افغان گرفت. سپس چهل تا پنجاه هزار مجاهد 

اردوی  ۱۸و  ۱۱های  مسلح را برای یک حمله سریع بر جالل آباد که فرقه

میکردند بسیج نمود. جنرال حمید گل رئیس سازمان پاکستان آنها را حمایت 

استخبارات نظامی پاکستان در اجرای این طرح نقش مرکزی داشت. اما 

اردوی دولتی افغانستان با مقاومت سر سختانۀ خود، هجوم را دفع کرد. 

ماه دوام آورد اما مجاهدین موفق به  جنگ در اطراف این شهر حدود چهار

آباد سبب تغییر در  ناکامی مجاهدین در فتح شهر جاللآباد نشدند.  فتح جالل

گیری پاکستان و امریکا شد. از آن تاریخ به بعد، حل بحران   موضع

سازمان ملل متحد پالن  افغانستان از طریق سیاسی مطمح نظر قرار گرفت. 

یی را برای مذاکرات مستقیم سران مجاهدین با دولت کابل و  پنج فقره 

یتالفی را پیشنهاد کرد. بنین سیوان نماینده خاص سر تشکیل یک حکومت ا

 های خود پرداخت. منشی ملل متحد در این راستا به تالش

آباد،  درست یکسال بعد از حملۀ مجاهدین بر جالل ۱99۰در سال 

هللا به سرکردگی وزیر دفاع شهنوازتنی براه  کودتایی بر ضد رژیم نجیب 

بل چنین تصوری موجود بود که کودتای افتاد که به ناکامی انجامید. در کا

مذکور به مشوره و تائید وزارت دفاع شوروی براه افتاده است، اما شواهد 
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و اسناد بعدی نشان داد که این اقدام به تحریک و توطئه سازمان 

استخباراتی کا، گی، بی سازمان یافته بود. بهرحال این حادثه یک بار دیگر 

ر گردید و رهبران جناح خلق دستگیر و باعث انشعاب حزب بر سر اقتدا

بزندان افتادند و بقیه اعضای آن که بیشترین آن در اردو جای داشتند 

 هللا نداشتند.  چندان دلچسپی به بقا و دوام دولت نجیب

پذیر شده بود، مخصوصا  جناح پرچم حزب نیز از مدتها قبل آسیب 

و مخالف مشی آشتی که برخی از اعضای آن که هوادار ببرک کارمل بودند 

ها افتاده  هللا شمرده میشدند و مدتی از کار بر کنار و در زندان ملی نجیب

بودند، نیز از رژیم نجیب هللا آزرده خاطر و در آرزوی سقوط دولت بودند. 

ها زمانی به نفرت آن بخش از عناصر پرچمی تبدیل شد که  این آزردگی

مسکو به کابل، دست به  هللا همزمان با ورود ببرک کارمل از  نجیب

طرفی محمود بریالی برادر کارمل زد و به افشاءگری برخی از اعمال و  بر

اسرار ببرک کارمل و سلطانعلی کشتمند توسط جرایدی بظاهر شخصی 

 چون: پلوشه بمدیریت زمان ستانیزی و یا جریدۀ حق بمدیریت محسنی زد.

لت نجیب هللا کارمل و هوادارانش، نیروی خود را در جهت سقوط دو

بکار گرفتند و یکی از هواداران مقتدر کارمل جنرال دوستم در اتحاد با سید 

منصور نادری رهبر فرقه اسماعیلیه در افغانستان برضد دولت نجیب هللا 

دست به بغاوت زد. وی در ایتالف با احمد شاه مسعود که تعدادی از 

ریدمزدک، معاون اعضای ارشد جناح پرچم حزب دموکراتیک را از قبیل ف

منشی عمومی حزب، نجم الدین کاویانی معاون دوم منشی عمومی حزب، 

یار محمد معاون اول وزارت امنیت، بهمراه داشت،ائتالف سمت شمال را 

سازمان و ایجاد نمودند و علم بغاوت بر ضد دولت را برافراشتند. سعی 

که انتظار دولت در فرونشاندن غایله سمت شمال بجایی نرسید و در حالی

میرفت پالن صلح ملل متحد در ایجاد یک حکومت ائتالفی فراگیر،بزودی  

تحقق یابد، بنا بر دسایس پاکستان و خیانت برخی از عناصر در رهبری 

هللا، توسط  جنرال دوستم  حزبی ـ دولتی و مخالفت ببرک کارمل با نجیب

رنیزیون وهمنوائی جنرال نبی عظیمی معاون وزارت دفاع وقوماندان گا

کابل،سید اعظم سعید قوماندان گارد ریاست جمهوری با تعداد دیگری از 
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  حمل نجیب ۲۶مطابق  ۱99۲اپریل  ۱۶جنراالن  قوای مسلح کشور، در 

 ۱99۲اپریل  ۲۵مطابق  ۱3۷۱هللا مواجه با سقوط شد و در پنجم ثور 

 ثور یکجا با ورود صبغت ۷کابل از طرف مجاهدین اشغال شد و شام روز 

ها شروع  طلبی میان برخی از تنظیم  های قدرت هللا مجددی به کابل ، جنگ

ثور قدرت دولتی از دولت نجیب هللا بوسیلۀ معاونان او  ۸گردید.روز 

 داکترسرابی وعبدالرحیم هاتف به رهبران تنظیمهای جهادی انتقال یافت.

اشغال کابل بوسیله مجاهدین که هیچگونه برنامه سیاسی برای 

سوزی  داری با خود نداشتند، سبب هرج و مرج، قتل و غارت، آتش  مملکت

و ویرانی، آدم ربائی، عدم امنیت مالی و جانی و تجاوز به حقوق و دارایی 

و ناموس مردم شد و حکومتی که امر و نهی آن در سراسر کشور قابل 

قبول و مورد اطاعت باشد تا سالهای سقوط شان توسط طالبان بمیان نیامد. 

مایۀ امید فراوان و  ۱99۲اهدین تا قبل از ورود آنها به کابل در اپریل مج

مورد احترام و تکریم فراوان بودند اما با تصاحب قدرت واعمال خشونت 

  وجنایت،به همان چیزی مبدل شدند که از اول بودند ومردم نمی دانستند.

 طلبی در کشور، نه تنها  های تباهکن و ویرانگر قدرت بر اثر جنگ

هزاران انسان مفید جامعه شامل: مادران، پدران، زنان، کودکان، جوانان، 

پیرمردان، استادان، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان، شاعران، 

سیاستمداران و متخصصان و کارمندان ورزیده و مجرب کشور کشته یا 

اند، بلکه تمام نهادهای سودمند اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  معلول شده

های  ها، موسسات تحصیلی و آموزشی، سیستم ور از قبیل: شفاخانهکش

های تولیدی و تحقیقاتی و  آبرسانی و مواصالتی و مخابراتی، دستگاه

سرانجام سبب خرابی و ویرانی کابل پایتخت افغانستان گردید که بالنتیجه 

ها هزار باشنده این شهر یا کشته و زخمی و معلول شدند و یا مجبور به  ده

رک خانه و کاشانه های ویران شده و چپاول شده خود گردیده به ت

کشورهای ایران، پاکستان و هند و تاجکستان و ازبکستان و روسیه 

 قدراتیف و سایر کشورهای اروپائی و امریکائی مهاجر شدند.

و اما مشتی مردم بیچاره و پر و بال شکسته که توان بیرون رفت از 

دم شهیدی  مل هزاران گونه رنج و بدبختی و هرآفت جنگ را نداشتند، با تح
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بردند و  های نمناک و یا در پناه دیوارهای شکسته بسر می در زیر زمین

و آنان را « دستی از غیب در آید و کاری بکند»انتظار روزی را داشتند تا 

از چنگ گرسنگی و قحطی و چنگال مرگ و جنگ نجات ببخشد. متاسفانه 

های  که همانا دست ملل متحد باشد، دست« های غیب دست»که بجای

در کشور افغانها بکار افتاده بود و نمیگذاشت کاری به نفع صلح و « غیر»

امنیت در کشور انجام بگیرد. تنها کاریکه  در آن روزها در وطن افغانها به 

آسانی صورت میگرفت، جنگ بود، ویرانگری بود، ریختن خون افغان 

غذا  و مادران داغدیده و سوگوار و کودکان بی توسط افغان بود. گریه زنان

پناه و مجروحان بی دوا بود که ناله و ضجه آنان را هیچکسی   و یتیمان بی

 کردند. شنودند و یا اعتنایی به آن نمی طلبان و قدرتمندان نمی  از قدرت

ً نمي دانستند که بکجا روی   مردم مستاصل وهر دم شهید کابل واقعا

ریزی و این همه ویرانی  تغاثه کنند تا جلو جنگ و خونآورند و به که اس

در کشور گرفته شود؟ و معلوم نبود این جنگ و ویرانی و تباهی تا کی و 

 تا چه وقت در کشور ادامه خواهد یافت؟

های عمده حاضر نبودند یک وجب از مواضع خود  رهبران تنظیم

و وطن  جوئی حس مردم دوستی  عقب بروند. برتری خواهی و انتقام

خواهی را در وجود آنها نابود کرده بود. آنها هر یک در حالی که خود را 

طرفدار انتخابات و یک حکومت اسالمی و ائتالفی وانمود میکردند، تالش 

داشتند خود در رأس قدرت دولتی قرار داشته باشند. احساس از خودگذری، 

ان اکثررهبران وحدت، اخوت اسالمی و افغانی و اعتماد بر یک دیگر در می

ً وجود نداشت. در واقع آنها اسالم را دوست نداشتند و  تنظیم قطعا

افغانستان را دوست نداشتند و میخواستند وطن تجزیه شود و هر یک در 

های  ای امارتی جداگانه تشکیل دهند. بدبختانه  قدرتی که بتواند تنظیم گوشه

عادی و غیر شان بنشاند وجود نداشت. مردم   سرکش را بر سر جای

ها و احزاب که نه سالحی داشتند و نه رهبری، خاموشانه  وابسته به تنظیم

دیدند تا ملل متحد در حق آنها چه تصمیمی میگیرد و این تصمیم آیا  می 

 های مسلح افغان قرار میگیرد یا خیر؟ ها و قوت مورد قبول تنظیم
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بخاطر های مسلح  سازمان ملل متحد با درک این واقعیت که تنظیم

کسب قدرت وانحصارقدرت، از جنگ و ویرانی دست بردار نیستند و 

گر افغانستان را بسوی نابودی میکشاند، در   های بیگانه و مداخله دست

هیات خاصی را تحت سرکردگی سفیر محمود مستیری، سابق  ۱99۴مارچ 

وزیر خارجه تونس موظف ساخت تا بحران افغانستان را از نزدیک مورد 

های در  رار بدهد و طرح صلح جامع و قابل قبول برای همه طرفبررسی ق

گیر و مردم افغانستان به سازمان ملل متحد ارائه کند. هیأت خاص پس از 

های متعدد به داخل افغانستان و مالقات و مذاکرات با رهبران  مسافرت

های آزاد ملی، روشنفکران و  ها، قوماندانان جهادی، شخصیت تنظیم

های مستقیم با  ن و کارمندان مجرب و همچنان پس از تماسسیاستمدارا

نهایی کار   گزارش ۱99۴نومبر  ۲3مقامات کشورهای منطقه، در تاریخ 

خود را به سر منشی ملل متحد و از طریق سرمنشی به شورای امنیت ملل 

ای از مساعی   متحد را ارائه کرد. شورای امنیت ملل متحد ضمن اعالمیه

مجید و طرح صلح هیات خاص سازمان ملل متحد را محمود مستیری ت

برای افغانستان تائید نموده و از کشورهای منطقه تقاضا کرد تا از مداخله 

در امور افغانستان و حمایت و تقویت گروه بخصوصی در کشورافغانها 

ها خواهش بعمل آورد تا هر  خود داری ورزند و نیز از تمام رهبران تنظیم

 دایمی را در افغانستان رعایت و عملی کنند. بس  چه زودتر آتش

محمود مستیری مجدداً وارد پاکستان و  ۱99۵در اوایل سال 

های خود جهت تحقق پالن صلح ملل متحد  افغانستان شد و به تالش

ها و دولت کابل را برای  پرداخت. سرانجام مستیری موافقت تمام تنظیم

ها و نیم  ز نمایندگان تنظیمنفری که نیم آن مرکب ا ۲۶ایجاد یک شورای 

های غیر وابسته که از طرف ملل متحد تعیین  دیگر آن مرکب از شخصیت

 ۱99۵ماه فبروری  ۱۸شده بود، حاصل کرد و قرار شده بود به تاریخ 

قدرت دولتی از آقای ربانی به این شورا انتقال گردد، اما دو روز قبل از فرا 

 ۱۶در « گروه طالبان»عروف به رسیدن موعد معینه، گروه شبه نظامی م

فبروری پس از آنکه مقاومت نیروهای حزب اسالمی و حزب وحدت را در 

کیلومتری ۱۰میدان شهر در هم شکستند، وارد چهار آسیاب واقع در 
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جنوب شهر کابل شدند و بالوقفه به دولت ربانی اخطار دادند تا قدرت 

 حاکمه به آنها تسلیم داده شود.

آنکه با آنها در تماس آمد و از آنها نیز تقاضای  محمود مستیری با

یی در شورای جدید دولتی نمود اما گروه طالبان از اعزام نماینده و  نماینده 

حتی قبول طرح صلح ملل متحد امتناع ورزید و مجددا تقاضای تسلیمی 

دولت ربانی را به حرکت طالبان تکرار نمودند. از اینجا، یکبار دیگر بحران 

بست گردید و دور جدیدی از جنگ و ویرانی در کابل  تان دچار بن افغانس

 آغاز شد.

را در میدان « گروه شبه نظامی طالبان»ناظرین سیاسی، ورود 

سیاست و جنگ، سبوتاژی تازه برای تحقق پالن صلح ملل متحد ارزیابی 

کردند. در پشت سر گروه طالبان باز هم پاکستان قرار داشت و یکی از 

ها به آن کشور  کستان، اوالً تجزیه افغانستان و الحاق برخی قسمتاهداف پا

بود، ودرصورت عدم تحقق این پالن، روی کار ساختن عناصری از دست 

آموزان استخبارات نظامی)آی اس آی(آنکشور  بود که فقط دساتیر 

 پاکستان را در افغانستان و منطقه عملی کند و بس.

گان کشور در هر  مندان و خبره روشنفکران، دانشدر چنین وضعیتی 

کجایی که بودند، مسئولیت داشتند تا صدای اعتراض خود و مردم مظلوم و 

مندان و  رنجدیده افغانستان را بگوش جهانیان برسانند و بگوش قدرت 

قدرت طلبان که خود را افغان و خدمتگزار افغانستان میخواندند برسانند تا 

زدن بر اریکه قدرت چند روزه، فدای منافع علیای وطن را بخاطر تکیه 

اغراض بیگانگان نسازند. روشنفکران با درد وظیفه وجدانی داشتند 

ودارند تا با قلم و زبان و منطق و صدای رسای خود، زورمندان و 

طلب را قانع و متقاعد سازند که جنگ و ویرانگری، راه   زورگویان قدرت

که با کشتار و ویرانگری و روش معقول حکومت کردن نیست و قدرتی را 

توان تا دراز مدت به همین روش و همین شیوه نگهداشت  بدست بیاید، نمی

و جهانیان متمدن به چنین قدرتی و حکومتی به نظر مساعد نخواهند 

 نگریست.
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شود  دیگر با اعمال زور و آدمکشی و ویرانگری نمی درعصر حاضر

و چرا واداشت. اگر با  چون بر مردم حکومت کرد و آنان را به اطاعت بی

ها دوام داد، شاید  سرکوب وشکنجه و آدمکشی میشد به عمر حکومت

های خلق و پرچم تا ابد بر مردم افغانستان حکومت میکردند، ولی  حکومت

مردم افغانستان اوالً از لحاظ  روحیات خود مثل مردمان سایر کشورها 

ً هر آنچه با زورگوئی به آنها دیکته  نیستند که با زور تسلیم شوند و ثانیا

پیچند و به زور   شود، ولو متون مقدسه هم باشد، از قبول آن سر می

شوند، پس تنها راهی که باقی میماند، همانا راه مفاهمه  رعیت و منقاد نمی

و مذاکره وایجاد فضای اعتماد و قطع خصومت و دشمنی است. با ترک 

و اما در غیر این  مخاصمت و دشمنی میتوان عمری در کنار هم زیست

 یی هم در کنار هم باقی ماند.  صورت نمیتوان لحظه

طرح صلح ملل متحد، در آن زمان یگانه راه ترک مخاصمت و 

دشمنی و جلب اعتماد بر یکدیگر و امکان زیست با همی و مانع خطر 

تجزیه کشور پنداشته میشد. ومی باید در جهت تحقق این طرح ،مساعی 

رفت، زیرا چشم امید ملیونها افغان دربدر و رنجدیده همه جانبه صورت میگ

بسوی پالن صلح ملل متحد بود و این یگانه روزنه نجات از جنگ و خون 

ریزی و ویرانی و نابودی به شمار میرفت. ناظران امورسیاسی افغانستان،  

را در صحنۀ سیاسی افغانستان بمثابۀ سبوتاژ پالن « گروه طالبان»ظهور

ارزیابی کردند. زیرا پاکستان در عقیم ساختن و تخریب صلح ملل متحد 

های صلح ملل متحد در رابطه به بحران افغانستان تجاربی دارد و  پالن

یخوابار نیز   شکی نیست که این ست با ناکام ساختن پالن صلح ملل م

متحد، نیات و اهداف خود را در مورد کشور ما و سرنوشت ملت افغان 

ن آرزوی خود نرسید. وهرگز مباد که به ارزوهای تحقق ببخشد اما به ای

 شومش برسد!          

 پایان
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 مقاله دوم

 

 ثور  دو روز نا میمون درتاریخ  کشور ۸و ۷روزهای

 

هر کشوری در تاریخ خود روزهای میمون وخوشنام وافتخاربرانگیز 

دارد، کۀۀه بۀۀا فرارسۀۀیدن آن دلهۀۀا مملۀۀو از لۀۀذت وخوشۀۀحالی میگۀۀردد وتمۀۀام 

قشارمردم از خورد و بزرگ برای فرارسیدن و بزرگداشۀت آن روزشۀماری ا

میکنند تا هرچه پرشکوه تر آن روزها را گرامی بدارند و ازآنها بۀه عنۀوان 

روزهای ملی ویا به عنوان اعیاد مذهبی با سروروشۀادمانی تکۀریم وتجلیۀل 

کننۀۀۀۀد، امۀۀۀۀا بۀۀۀۀرعکس در تۀۀۀۀاریخ هرکشۀۀۀۀوری روزهۀۀۀۀای سۀۀۀۀیاه وبدشۀۀۀۀگون 

نیز وجود دارد که با آمدن آن روزها دلهۀا ازغۀم وغصۀه بۀه درد  ونامیمونی

مۀۀی آینۀۀد وخۀۀاطرات از دسۀۀت دادن وابسۀۀتگانی چۀۀون: پۀۀدر، مۀۀادر، بۀۀرادر، 

خواهر، فرزند، واقارب ودوستان دوباره دراذهۀان تۀداعی میشۀود واحسۀاس 

نفرت شدید وجود آدمی را فرامیگیرد، پس هیچکس نمیخواهد تا چنین روز 

ز بسۀۀۀراغش بیایۀۀۀد ویۀۀۀا آنۀۀۀرا بۀۀۀه خۀۀۀاطر بیۀۀۀاورد و لۀۀۀذا ازآن وروزگۀۀۀاری بۀۀۀا

ثۀۀور درتۀۀاریخ کشۀۀورما از جملۀۀه روزهۀۀای  ۸و ۷بیزاراسۀۀت. روزهۀۀای هۀۀای 

خۀۀونین وفاجعۀۀه بۀۀارو پرازنحوسۀۀت ومصۀۀیبت انۀۀد وهمۀۀه مۀۀردم مۀۀا بۀۀدرجات 

متفاوت ازآنها نفرت دارند. چونکه هر دو روز برای ملت ما جز مصۀیبت و 

دسۀۀۀت دادن همۀۀۀه دار و ندارشخصۀۀۀی وملۀۀۀی چیۀۀۀز بۀۀۀدبختی ودرد بیکۀۀۀران از 

دیگری به ارمغان نداشته است. شکی نیست که هنوز معۀدود کسۀانی وجۀود 

در فراینۀد ایۀن « بگیر وببنۀد وبکۀش»دارند که بابهره گیری از هرج ومرج 
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دوروز، با نوعی افتخار از این روزها یاد دهانی میکنند و باد درغبغۀب مۀی 

این افراد از یک درصد کل مردم افغانسۀتان تجۀاوز  اندازند،بدون تردید تعداد

 نخواهد کرد. 

این دو سیاه روز تاریخی، یکی متعلق به رژیم حزب دموکراتیک 

خلق )مورد حمایت شوروی سابق( است و دیگری مربوط به تنظیمهای 

اسالمی ) مورد حمایت پاکستان ،عربستان سعودی واخوان المسلمین 

 مصر( است.

کراتیک خلق، براثر خود خواهی ها و قدرت طلبی رهبران حزب دمو

ثور، یک  ۷های خود که شوروی آنرا پکه میزد با راه اندازی کودتای 

نظام قانونی را که بطور نورمال به حرکت خود بسوی انکشاف ادامه 

میداد، سرنگون کردند و سپس هر کسی را که تصور میشد باراه و روش 

به نیست مینمودند. وچون دیدند مردم حکومت داری آنها مخالف است، سر 

با زور و با بگیرو بکش، حاضر به تبعیت از دساتیر رژیم برسرقدرت 

از دست امپریالیزم جهانخوار، ولی « انقالب؟»نیستند، به بهانه نجات 

درواقع بخاطرحفظ قدرت  شخصی وگروهى خود، حاضر شدند قشون 

خود چند صباحی زیر چتر  بیگانه را براى تجاوز به کشور فرا بخوانند تا

بیگانه بر افغانستان حکومت کنند. بدون تردید اگر قشون سرخ بر 

افغانستان تجاوز نمیکرد، مجاهدی هم ظهور نمی نمود و تنظیم های 

بنیادگرای اسالمی نیز به رسمیت شناخته نمیشد و برای مقابله با کمونیزم 

بدل و به النۀ به کشور گسیل نمیگردید، و کشورما به میدان جنگ م

 بنیادگرائی وتروزیزم القاعده  و بن الدن و طالب مبدل نمیشد.

سال و ازآغاز ویرانی کابل در  ۲۸، ۱3۵۷امروز که از کودتای ثور 

سال میگذرد، هرکس بخوبی میتواند پیامدهای آن دو  ۱۵، ۱99۲ثور  ۸

 روز شوم را بر سرنوشت کشور بسنجد و نتایج آنرا با دوران قبل و بعد

ثور به مقایسه بگیرد وقضاوت کند. هر افغان غیر وابسته به آن  ۸و ۷از

احزاب میتواند عملکرد رهبران حزب دموکراتیک خلق وعملکرد رهبران 

تنظیمهای جهادی را در دوران حاکمیت شان  مورد نقد و بررسی قرار 

بدهد و دریک کالم بگوید که در آن رژیمهای ایدیولوژیک، هیچگونه حقوق 
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سی مردم که در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تسجیل شده، اسا

احترام نمیشد و آزادى بیان و آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی از قبیل 

تشکل احزاب و گروه های سیاسی مخالف دولت وجود نداشت و حقوق 

 بشراز بسیاری جهات نقض و پایمال میشد. 

اب در یک نوشتۀ بلند نویسندۀ سرشناس کشور آقای رهنورد زری

، تصویرکلی از عملکردحزب موکراتیک خلق « دور قمر» تحت عنوان 

حزب » بدست میدهد که ما یکی دو پراگراف آنرا در اینجا نقل مى کنیم:

( نقاب انسانى و 6۰دموکراتیک خلق که در دوره دموکراسى )دهه 

سخن  معصومانه یى بر چهره داشت ، از آزادى ، عدالت ، و حقوق مردم

میگفت و ایجاد یک آرمانشهر زیبا ، خوش آیند و رها از بیداد را مژده 

میداد. پس از اینکه قدرت دولتى را بدست گرفت ، ناگهان نقاب از چهره 

اش فروافتاد و مردم اژدهاى هزار سر سهمناکى را دیدند که هزار تا دهن 

دى ها ، داشت و از هر دهنش آتش و خاکستر سوزان مى بارید. تمام آزا

عدالت ، حقوق اساسى مردم و امنیت و مصئونیت در این آتش سوختند و 

 زیر خاکستر شدند ...

حزب دموکراتیک خلق چنین بهشتى را وعده داده بود، ولى جهنم  

سوزان هولناکى ایجاد کرد و دراین جهنم بیشتر از همه، آن گروه عظیمى 

شعار خویش ساخته  سوختند و رنج دیدند که بهروزى و سعادت آنان را

بود، نادارترین و بینواترین مردم کشور.... در فرهنگ سرخ حزب ، نه 

تنها آزاد اندیشى و آزادانه سخن گفتن گناهى بزرگ بود، بل، گوش دادن به 

گپ و سخنى که از آن طنین مخالفت و ناساز گارى با حزب و راه وروش 

خواندن هر نکته و  آن شنیده میشد، خیانت و جرم بشمار میرفت. همچنان

سخنى که بوى بیگانه با آموزشهاى دبستان حزب میداشت ، سزاوار باز 

پرسى و کیفر مى بود. بدین صورت ، حزب مردم را از دسترسى به 

فرهنگ ، دانش و رویدادهاى گونه گون جهان غیر کمونیست محروم 

 - میساخت و حتى شنیدن رادیوهاى جهان ، بویژه در عهد نامیمون تره کى

امین، میتوانست همچون برگه معتبرى براى اثبات ضد انقالب بودن بکار 

 رود و شنونده تیره بخت را روانۀ زندان یا حتى کشتارگاه سازد... 
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بمباران بیدریغ روستاها ، کشتارهاى گروهى ، نابودکردن فرآورده 

هاى کشاورزى و حیوانات روستائیان ، ویران کردن قلعه ها ، باغ ها و 

ستانها ، از کارنامه هاى بسیار سنگدالنه حزب دموکراتیک خلق بشمار تاک

در سراسر دوره فرمانروائى حزب ، آدمیان و زندگى آدمیان،  .میتوانند رفت

به نظر میرسید که حزب ، نه تنها کشور را ملک  .هیچگونه ارزشى نداشت

ن و طلق خویش به شمار مى آورد ، بلکه مردمان کشور را نیز بچشم کنیزا

بردگان خود مى دید و با آنان بر خوردى را مى کرد که شاهان خود کامه 

گذشته از این ، همین  .سده هاى میانه با کنیزان و بردگان شان داشتند

ستمگریها، سنگدلى ها و خشونت هاى حزب دموکراتیک خلق بود که 

میلیونها تن از مردم کشور را، در سرزمین هاى دور و نزدیک ، آواره و 

دربدر ساخت. مهاجرتى چنین گسترده وعظیم، در چنین مدتی کوتاه ، به 

« منظور نجات زندگى و آرمان، شاید در تاریخ جهان نظیر نداشته باشد.

،نیزمقدمه یى برکودتاى ثور وپیامدهاى آن در ۱3۷4«وفا»)اخبار

 ( 3۸۰، ص ۱996افغانستان،از این قلم ، سوئد، 

مجددی، نخستین رئیس مؤقت دولت  ثوربا ورود صبغت هللا ۸واما در

اسالمی، شهرکابل که یک شهر سالم دو میلیون جمعیتی بود براثر راکت 

باری تنظیم های جهادی بر مواضع یکـدیگر بخون نشست و مدت سه روز 

جنگ خیابانی شدیدی را متحمل شد که بر اثر آن، شهریان کابل در ماتم 

( ۱3۷۱ثور۸جددی روز)عزیزان از دست داده خویش نشستند. حضرت م

قدرت دولتی را از معاون رئیس جمهور سابق آقای داکتر سرابی درحالی 

تسلیم گرفت که جنگ خیابانی درکوچه های شهر کابل جریان داشت. او 

بس میان   همان روز هیاتی را برای صلح موظف ساخت و دو روز بعد آتش

 رما بود.های متخاصم نافذ شد، امافضای نا امنی برشهر حکف گروه

ها، در موترهای پیکپ جاپانی و  مجاهدین مسلح هنگام عبور از جاده

های سرگشاده در حالی که دست باالی ماشه ماشنیدار یا  تویوتا و جیپ

ئی خود گرفته و آنرا بطرف مردم شهر متوجه ساخته   راکت سرشانه

ن سان ترس و رعب در دل ساکنا  ها را عبور میکردند و بدین بودند، جاده

 شهر ایجاد میکردند.
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مصؤونیتی درهر قدم و هرکوچه و هر راهرو، در روز  نا امنی و بی 

و شب حکمفرما بود. هر یک از افراد مسلح پکول دار که خود را مجاهد 

مینامید، میتوانست در هر قدم رهگذران را متوقف سازد. تالشی نماید. پول 

ن و چرا تصاحب و ساعت و بایسکل و موتر شخصی افراد را بدون چو

نماید. مرجع شکایت وجود نداشت و مقامی که امرش بر مجاهدین ساری و 

جاری باشد، سراغ نمیشد. قتل، ترور، دزدی، جنایت و تجاوز بر ناموس 

گوشه و کنار شهر  مردم، غارت اموال و دارایی دیگران هر شب در هر

ف و ناتوانی شیوع داشت و فقط مردم میتوانستند آن را به عنوان دالیل ضع

حکومت اسالمی برای همدیگر خودقصه کنند و برتری نسبی رژیم گذشته 

 را بر آن برشمارند.

شنیکوف و ماشیندار ثقیل  هر شب هزاران و شاید میلیونها مرمی کال

ً راکت میانه )سرشانه ئی( و وتوپ از داخل محالت   و خفیف و بعضا

ها انسان در منازل   ده مسکونی شهر به هوا فیر میگردید که بر اثر آن،

عامه و گارنیزون شهری  خویش مجروح و یا تلف میشدند و وزارت صحت

های متعددی مبنی بر منع فیرهای  از طریق رادیو و تلویزیون ابالغیه

شنید و بدان   هوایی پخش مینمودند، ولی کجا بود گوش شنوایی که آنرا می

های  دید و به قرارگاهها مسدود گر عمل میکرد؟مکاتب، مدارس، پوهنتون

های جهادی مبدل شدند. مامورین و کارمندان  نظامی و محل قوماندۀ تنظیم

کمتر به وظایف خویش حاضر میشدند و اگر به وظیفه میرفتند چون دفتر و 

میز و چوکی برای نشستن نداشتند، بناچار پس از امضای حاضری و تبادلۀ 

های  ه همدیگر دوباره بخانهانگیز خود ب های شگفت  ها و شنیدنی دیدنی

اذیت وآزار رهگذران،خالی کردن جیب عابرین،  خویش بر میگشتند.

فروش اجباری اموال دزدیده شده بررهروان، غارت وچپاول منازل ودارائی 

مردم،تصاحب دارائیهای دولتی وتخریب وسایط زرهی وموسسات تولیدی و 

ان وفروش آن به نرخ آهن زیربنائی وانتقال ماشین آالت فابریکات به پاکست

پاره واختطاف افراد ثروتمند هرشب در محالت مختلف شهر صورت 

میگرفت ودر بدل پرداخت پول هنگفت اختطاف شدگان حیات خود وفرزندان 

 خود را میخریدند.
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بدینسان دورۀ دو ماهۀ حکومت حضرت مجددی گذشت. مجددی 

ها و چپاول  ، غارتها آنچنانکه دیده شد، آدم رک و راستگویی بود. جنگ

دارائی مردم توسط مجاهدین را محکوم میکرد و بصراحت اعتراف مینمود 

که از این لحاظ او خجالت میکشد که خود را مجاهد بشمارد. درعین حال 

امنیتی را در شهر کابل به گردن گارنیزون کابل   نظمی و بی آن همه بی 

انداخت. او  قام بود، میشاه مسعود عهده دار آن دوم ووزارت دفاع که احمد

بارها از ناتوانی حکومت اسالمی و عدم تامین امنیت در شهر کابل بوسیله 

موظفین امنیتی اعتراف کرد و از آنهایی که دارایی و هستی خود و 

وابستگان خود را از دست داده بودند با اظهار تاسف معذرت خواست و 

ا را کرده باشد وهللا اگر چه کارهای که نشد وهللا اگر روس این کاره»گفت:

ها کرده باشند یا هیچکس دیگر، وهللا ما خجالت میکشیم که نام  کمونیست

 « مجاهد را بگیریم. عزتی را که خداوند به مجاهد داده بود بزمین زده شد.

با بقدرت نشستن برهان الدین ربانی بجای صبغت هللا مجددی ، 

شلیک توپ و بمباران مناطق اوضاع بدتر از پیشتر گردید. راکت پرانی و 

 زیر سلطۀ گلبدین حکمتیار

به استقامت چهلستون و داراالمان و باالحصار وکارتۀ نو،ازسوی نیروهای 

دولتی تحت قومانده احمدشاه مسعود ازیکسو، وپرتاب راکت وتوپ وسالح 

های ثقیله از ساحه متعلق به حکمتیار برمرکز شهرکابل، دماراز روزگار 

مجاهدین با نشان دادن سیمای بس خشونتبار از خود، مردم برآورد. 

های رژیم گذشته را برائت دادند و مردم و  ترین حزبی بدترین و نابخشودنی 

های رژیم قبلی را  آنانی که برای سقوط رژیم گذشته دعا میخواندند، بدترین

آفرین افغان ترجیح میدادند. زیرا میدیدند  بر مجاهدین جنگ افروز و مرگ 

افروزی و  مجاهدین جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و آتشکه 

دار و ندار وطن، بفکر حکومت کردن و آرامی  ویران کردن شهر وهمه 

 اوضاع و امنیت  مردم نبودند و نیستند.

براثر جنگ های تباهکن قدرت طلبی،  ۱996 -۱99۲سالهاى  طى

غیر  اه از مردممذهبی و قومی  وزبانی، بیش از شصت هزار انسان بیگن

% از ساختمانهای شهر کابل به ویرانه ۷۰نظامى در کابل کشته و بیش از
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کدام عملکرد میتواند جنایت بار تر از این عمل رهبران تنظیم  مبدل شدند. 

اسالم، مردم مسلمان  هاى افراطى باشد که در جامه دین و پاسدارى از

برزنان  مباران بستند،تحت ساحه تنظیم مخالف خود را به توپ و راکت و ب

گروه هاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان مسلمان 

بریدند و بر سر مسلمانان منسوب به گروه یا قوم دیگر  گروه مخالف را

دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ  میخهاى شش انچه کوبیدند و شکم

دهان خود در فرمان قصابى آویختند و زنان شوهردار را بزور به نکاح

 آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر هم گفته نشده است؟  پس

چراحیثیت و آبروى وِعرض مسلمانان و مال و دارائى هاى شخصى 

عامه بدست غارت سپرده شد و یا منابع اقتصادى و  مسلمانان و دارائیهاى

ک گردید و موترهاى ملى بس و تان تولیدى کشور از بیخ و بنیان نابود

داده شد و به نرخ  هاى محاربوى و سرمایه هاى ملى آن به پاکستان انتقال

 آهن پاره به فروش رسید؟

مردم کابل شاهد صدها و هزاران ناروائى هاى شرم آور گروه هاى 

مسلح وابسته به تنظیمهاى جهادى استند. این در حالى بود که روزانه از 

هاى تباهکن بر سر مردم زمین و هوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب 

مى بارید و خانه و کاشانۀ شان را به ویرانى میکشانید. مراکز قدرت متعدد 

بود و هیچ قوماندانى از هیچ مرجعى دستور نمى پذیرفت و به همین علت 

وقتى دختران و زنان شوهردار مورد اختطاف گروه هاى جهادى قرار 

ند، و جلو این هرج و میگرفتند، مرجعى که به شکایات مردم رسیدگى ک

مرج و انارشى را بگیرد، وجود نداشت و تنها پرداخت مبالغ هنگفت پول 

میتوانست حالل مشکالت باشد. وبنا برین بسیارى از مردم پایتخت و 

شهرهاى بزرگ کشور با رویکار آمدن نظام اسالمى مجاهدین، مجبور به 

ن و تاجکستان و یا ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و یا ایرا

روسیه و یا در داخل کشور به مزارشریف یا جالل آباد که از امنیت بیشتر 

برخوردار بود، فرار کردند تا ال اقل جان خود را از چنگ عدالت اسالمى 

 تنظیمها نجات داده باشند. 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

31 

ثور،تجلیل از افتخارات جهاد ومقاومت مردم ما در برابر  ۸تجلیل از 

ست ، زیراکه شوروی بوسیله دست پروردگان خود ابرقدرت شوروی نی

درجناح پرچم حزب دموکراتیک خلق،با یک کودتای درون حزبی علیه 

داکتر نجیب هللا، پروسۀ صلح سازمان ملل متحد را سبوتاژ نمود وسپس با 

برکشیدن گروه های مورد حمایت خود بر سریر قدرت و مشتعل ساختن 

افغانها از افتخارات » عبدالرحیم عزیز: جنگ داخلی ، بقول جناب داکتر میر

 محروم ساخته شدند.« جهاد و پیروزی شان برقوای سرخ

ثور در حقیقت یاد آوری ازیک  ۸با قبول چنین واقعیتی، تجلیل از  

ماتم ملی ویک سوگواری عمومی است. حاالنکه اگر قرارباشد روزی را به 

آن تجلیل بعمل آورد، عنوان روز نجات کشور از تجاوز شوروی برگزید واز

آن روز،باید روزی باشد که مردم سایه شوم هرچه تفنگ وتفنگداراست از 

ثور که جز بدبختی، جز ویرانگری  ۸سر خود بدور دیده باشند، ونه روز

وجز آواره گی ورنج بیکران برای مردم ما چیزی دربر نداشته است. فقط 

درت رسیده و ازغارت چند گروه از تنظیهای اسالمی که در این روز به ق

دارائی های عامه صاحب ثروت بیکران شده اند، به این روز دلبستگی 

دارند و به آن می بالند، درحالی که اکثریت مردم افغانستان که سهم فعالی 

در جهاد برضد شوروی داشته اند، از این روز دل خوش ندارند و تجلیل از 

مردم کابل و کسانی است که آن به مثابۀ  نمک پاشیدن برزخم های جانکاه 

شاهد خودکامه گی و زورگوئی واجحاف لجام گسیختۀ جمعیت 

اسالمی،شورای نظارو حزب وحدت مزاری، حزب اسالمی حکمتیار ودیگر 

بوده اند و به نحوی از  ۱996-۱99۲افراطیون مذهبی، طی سالهای 

انحاء ضربت جانکاه حاکمیت رژیم غارت و تجاوز وهتک حرمت را 

و دارائی خود و خویشاوندان و وابستگان خود دیده اند. وظیفه  برهستی

ثور که در واقع روز تذلیل  ۸مبرم پارلمان افغانستان است تا از تجلیل روز 

مردم کابل وسراسر افغانستان است، صرف نظرکند و بجای آن روز دیگری 

ن را که آحاد افراد ملت خود را در خوشی آن سهیم بدانند، برگزیند واز آ

 اسد به عنوان روز نجات افغانستان تکریم وتجلیل بعمل آید.  ۲۸مانند روز 
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ایکاش آقای کرزی صد ها »وبقول یک هموطن مهاجر ما

هزارافغانی)والبته میلیونها افغانی( مصارف گزاف این نمایشات بی محتوا 

با هزار تقاضا و بیچارگی و آبرو ریزی از جیب کشور های جهان  را که

صد ها و هزار ها خانواده فقیری تقسیم میکرد که  ورد ، باالیبدست می آ

هزاران قربانی ای Tثور میباشند  قربانیان حقیقی روز های هفت و هشت

بینوای خویش را در  که همین اکنون قوت الیموت شباروزی خود و یتیمان

        « اختیارندارند.
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 مسومقاله 

 

 تی باشد؟اشخصمملی باید دارای چه مان قهر

 

ای کاش در افغانستان قهرمان پرور وقهرمان ُکش وقهرمان پرست، 

،مقرره یا قانونی وضع میشد و « قهرمان ملی»برای احراز لقب 

میگردید و بعد نام کاندیدان قهرمان ملی،  معیارهایی در سطح ملی مشخص 

که همان پارلمان  برای دریافت این لقب بزرگ به مقام با صالحیتی

افغانستان است، پیش میشد تا بعد از غور ودقت در احوال شخص یا  

تصمیم میگرفت وسپس به  اشخاص کاندید شده، شورای ملی در مورد آنها 

 تائید و توشیح رئیس دولت می رسید.

القاب قهرمان ملی ومارشالی وفیلد مارشالی نباید از کیسۀ خلیفه 

بق مقرراتی صورت بگیرد و یا صورت بخشیده شود، می باید برط

میگرفت. درغیر آن اگر بهرکه بیشتر آدم کشته، وبیشتر خانه  خراب کرده،  

و بیشتر درخدمت بیگانه  و بیشتر پلها و سرکها وگالریها را تخریب کرده 

گان قرارگرفته باشد،القاب قهرمانی ومارشالی وفیلد مارشالی داده 

یمهای جهادی داریم که خود را مستحق لقب در میان تنظ شود،افراد زیادی 

 وامتیازات قهرمانی میدانند؟!

به عقیدۀ من قهرمان ملی، می باید ال اقل دارای پنج صفت یا پنج 

  خصوصیت زیر باشد:

بخاطرجاه ومقام وکسب قدرت،خون هموطنان خود را  نریخته  -۱ 

  باشد.
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ن و متهم به غارت  ثروت های ملی روی زمین و زیر  زمی -۲

  قاچاق مواد مخدر و میراثهای فرهنگی نباشد. 

هیچگاه در خدمت استخبارات و شبکه های جاسوسی خارجی و  -3 

  داخلی قرار نگرفته باشد.

قهرمان ملی باید،نزد همه مردم ویا اکثریت قریب به اتفاق مردم  -4

 کشور محبوبیت داشته باشد، نه درنزد گروه خاصی.

تقرار ثبات و امنیت، یا تأمین همبستگی درعرصۀ نظامی، یا اس -5

و علمی ابتکاری کرده باشد،  ملی، و دیگر عرصه های اجتماعی ، فرهنگی 

   که نظیر آن را دیگر هموطنان قبل از او نکرده باشند. 

در زیر به بررسی همین پنج مسئله می پردازم تا دیده شود که 

بوده است؟  و آیا احمدشاه مسعود دارای کدام صفات و برازندگی های 

 میتواند در این آزمون  کامیاب و سرخ روی برآید یا خیر؟

  ه باشد!کشتقهرمان ملی باید،بخاطرکسب قدرت، هموطنان خود را ن- ۱

بی سواد اند، اما آنها  درست است که اکثر مردم افغانستان فقیر و

از اشخاص خاین تشخیص داده  اینقدر شعور دارند که اشخاص صادق را 

وانند.آنها بخوبی  می دانند که کدام اشخاص برای شان خدمت کرده و بت

هستی شان را تباه ساخته و بدبختی آفریده است. ازاینست که  کدام افراد 

آنها وقتی نام جنگ ساالران تنظیمی را بشنوند، با ابراز انزجار و اظهار 

جهادی را درد و دریغ از آنها نام می برند ودر آخر هیچیک از جنگساالران 

قبول ندارند ، زیرا از دست این جنگساالران همه دار  به حیث قهرمان ملی 

 و ندار و هستی مادی و معنوی خود را برباد رفته دیده  اند.
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عاملین ویرانی کابل،احمدشاه مسعـود درکنار چپ جنرال حمیدگل، رئیس سازمان 

رکی فیصل رئیس سازمان ( و گلبدین حکمتیار درکنارتISIجاسوسی نظامی پاکستان )

 استخبارات عربستان سعودی خوشحال معلوم میشوند.

از شرح  جنگ های کابل دراینجا می گذریم و خواننده را به کتاب 

مستند "جنگ های کابل" اثر جنرال سید عبدالقدوس سید حواله میدهیم و 

اینجا صرف همینقدر میگوئیم که بزرگترین سند جنایت و خیانت فرماندهان 

 هادی منجمله مسعود و گلبدین  ویرانه های شهر کابل است.ج

مسعود و گلبدین حکمتیار هر دو شاگردان یک دبستان و پروردگان   

استخبارات نظامی پاکستان اند وبدستور وهدایت حمیدگل وسپس 

اخترعبدالرحمن رئیس آن سازمان ،کابل پایتخت کشور را با هزاران زخم 

ردند.  هر لقب وهرنامی که  گلبدین حکمتیار راکت و توپ و بمب ویران ک

از سوی مردم کابل مستحق باشد، مسعود بیش ازآن مستحق نیست، زیرا 

مردم کابل در سالهای قدرت مسعود درآن شهر خوب بخاطر دارند که اگر 

گلبدین حکمتیار شهر کابل را از سمت جنوب میکوفت و راکت های او 

اه را میگرفت ، ولی راکت ها وتوپخانه درمرکز شهر جان ده ها انسان بیگن

مسعود ازسمت شمال و ازکوه تلویزیون به استقامت چهلستون وداراالمان 

و یا منازل واقع بر  گردنۀ سخی و جمال مینه وافشار فیر میشد و با هر 

فیر ده ها و صدها تن را نابود میکرد. فرق این عملیات جنگی تنها در این 

ده در مرکز شهر و جاده میوند را می دیدند ولی بود که مردم تلفات  وار

تلفات وارده بر حومه شهر: چهلستون ، داراالمان ، کارته چهار وکوته 
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سنگی  وکارته سه و دهمزنگ را دیده نمی توانستند. بدینگونه ده ها هزار 

باشندۀ بیگناه کابل نیست ونابود شدند وهزاران منزل  ویران وصدها هزار 

ترک خانه و کاشانه خود شدند و سرانجام وقتی درکابل  انسان مجبور به

دیگرخشتی بر روی خشتی باقی نماند وشهر بکلی به ویرانه مبدل گشت، 

مردم شاهد بودند که هردو جنگ ساالرقهار در ارگ جهموری دولت 

اسالمی ربانی در یک دعوت مجلل حضور به هم رساندند وهمدیگر خود را 

مدیگر را در کشتن بیش از شصت هزار زن درآغوش گرفتند و پیروزی ه

ومرد و کودک کابل، و ویران ساختن پایتخت دوصد ساله کشور بهم تبریک 

گفتند. درحالی که هردوجنگسارالر با دروغ شعار دفاع از مردم کابل را می 

 دادند.

 

قهرمان ملی باید،متهم به غارت  ثروت های ملی روی زمین و  -۲

  رهنگی نباشد: زیر  زمین و میراث های ف

آقای بریالی ُدربابائی، درمقاله ای تحت عنوان "جمعیت اسالمی 

در مورد غارت و » وشورای نظارومسعود را بیشتر بشناسیم"، می نویسد:

و سایر سنگ های قیمتی و مواد کار آمد صنایع کیهانی؛  فروش الجـورد

«  اسوشیتدپرس» مثل زمـرد توسط احمدشاه مسعود می باید از گزارش

مسعود به کـان  ۱9۸۰دراگست »نقل کرد:  ۱9۸۱سپتمبر ۱۰مورخه

 شماره« جیمزوجیمولوژی»؛ ویا از مجله «زمـرد درهء خنـج دست یافت

که در بخشی از آن این خبر درج شده:  39تا  ۲6، صفحات ۱99۱بهار۲۷

شاه مسعود از راه فروش الجـورد، کوارتـز و سنگ  در آمد ساالنۀ احمد»

دیده » ؛ «دالر امریکایی می رسد ی دیگر به یک صد میلیونهای گرانبها

زمـرد در دره  شود مقاله:احمد شاه مسعود و انحصار گری کـان ال جـورد و

 (۲۰۰6سایت دعوت نت ،اگست «)پنجشیر

ً معادن وآبها ورودخانه ها وجنگالت  ً وشرعا از طرف دیگر، قانونا

میشود، وهیچکس بدون ودشتها وکوه ها وچراگاه ها ملکیت دولت شمرده 

مجوز قانونی وپرداختن مالیات به دولت نمیتواند براین منابع تصرف 

مالکانه نماید. مقاالت وفلم های مستندی وجود دارد که خاندان احمدشاه 
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تا همین اکنون، برمعدن زمرد پنجشیر چنگ انداخته واز  ۱9۸۰مسعود از 

د ساالنه از آن حدود آن بحیث ملکیت شخصی استفاده میکنند وبنیاد مسعو

یک میلیارد دالر عاید بدست می ارود ، بدون آنکه بدولت یک پول مالیه 

بپردازد، این کار مثل این است که مردم لوگر هم معدن مس عینک را 

تصاحب کنند وآنرا به کدام شخص خارجی ویا کمپنی خارجی در بدل پول 

افغانستان یک کشور بفروشند ودولت افغانستان را به حساب نیاورند! آخر 

مستقل است، ودولت از خود  قانون و اردو وپولیس برای صیانت از 

ً میتواند هردزد  حاکمیت ملی وتمامیت ارضی دراختیار دارد وقانونا

وقاچاقچی وغاصب ملکیت های عامه وشخصی را به محاکمه بسپارد 

اند ومورد باز خواست قرار بدهد.آیا احمدولی مسعود وخاندانش فکر کرده 

که آنها ملکیت عامه وثروتی که به همه مردم تعلق دارد، غصب کرده اند و 

آنرا در راه خواسته های شخصی خود وخریدن بیلدنگ های گرانبها و 

لوکس در خارج از کشور بکار می برند؟ ایا لقب قهرمان ملی مسعود برای 

خصی همین است تا برادرانش بنام او از معادن وثروتهای ملی استفاده ش

 وغیر قانونی بکنند ؟

 

غارت مستمر سنگ های الجورد وزمرد معادن پنجشیر و  عالوه بر

هنگام  از خیانت های غیر قابل بخشش مسعود، در بدخشان، یکی دیگر

وزارت دفاع اش غارت  میراثهای فرهنگی کشور از موزیم ملی واقع در 

 است.۱99۲داراالمان در سال 

آموزش، آگاهي و فرهنگ سازمان ملل  ء،آمار ادارهJamesAstillگزارش

(UNESCO)  نشان میدهد كه ارزش پولي آثار باستاني دزدیده شده از

دالر(، و به  3۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) سی  و دو میلیارد دالر افغانستان به

اینگونه باالتر از پول فروش مواد مخدر میرسد. كارشناسان با آنكه در 

تاراج سنج ]پس از  ءیگویند عقربهپیرامون بهاي یاد شده همباور نیستند، م

سقوط طالبان[در این كشور نشان میدهد كه تهي شدن افغانستان از 

ارزشهاي فرهنگي چندان دور نخواهد بود. افغانستان در نقش گرهگاه 

هزاران سالۀ خاور و باختر گواه بهار و پاییز چندین مدنیت بوده 
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ترجمه صبورهللا سیاه  -ترتاراج دامنه دار ودزدان دلیر -است.")کابل ناتهه

سنگ(، نیز رجوع شود به مقاله مستند جنرال سید عبدالقدوس سید، 

 (۲۰۱۰درافغان جرمن آنالین ونیز سایت دعوت نت، سپتمبر

هاى فرهنگى  بدون تردید با هیچ قدرت سیاسى و اقتصادى نمیشود بازیافته

صول تفکر ترین دارایى ملى یک جامعه است و مح را که مهمترین و پرارج 

و تجارب و عمل صدها هزار انسان در طول تاریخ تکامل بشرى است، 

  دوباره باز سازى کرد؟

 

قهرمان ملی باید،هیچگاه در خدمت استخبارات کشور های بیگانه و  -3

   سازمان های   جاسوسی خارجی و داخلی قرار نگرفته باشد.

بستن قرارداد یکی از خیانت های آشکار مسعود به امر جنبش مقاومت، 

و بعداً در سال  ۱9۸۱های سری اوبا قوای اشغالگر روسی است. در سال 

، احمد شاه مسعود از جنگ به نفع روس ها دست گرفت و در ۱9۸۲

حقیقت همین خیانت مسعود بود كه باعث تمدید جنگ در سائر نقاط  كشور 

 گردید.

مولف کتاب قشون سرخ درافغانستان،  ۴۰جنرال گروموف، قوماندان قوای 

ما  ۱9۸۲درسال » در این مورد مینویسد:« ارتش سرخ درافغانستان»

توانستیم به مهمترین هدف خود نایل گردیم. ما توانستیم با احمدشاه مسعود 

تماس های بس پایدار برپا کنیم که تا پایان خروج نیروهای اتحاد شوروی 

غانستان کار ما با از افغانستان تداوم یافتند. طی زمان حضورنظامی ما دراف

مسعود با موفقیت های متناوبی ادامه یافت. با این حال فرماندهی نیروهای 

 ۱9۸۲شوروی فعالیت دار ودستۀ او را زیر کنترول داشت به ویژه درسال 

نماینده سپاه چهلم وشخص احمدشاه مسعود موافقتنامه ای را به امضاء 

ی کاروانهای نظامی ارتش رسانیدند که درآن مسعود تعهد سپرده بود به رو

شوروی درسالنگ جنوبی به جایی که فرمانروای بی چون وچرای آن بود، 

آتش نگشاید. برپایه این معاهده مسعود به  اعضای گروهش دستور داد تا 

از فعالیت شدید برضد نیروهای دولتی دست کشیده و مبارزه مسلحانه را 
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)ارتش « ن پیش ببرند.برضد سازمانهای مخالف جمعیت اسالمی افغانستا

 (۱۱9سرخ درافغانستان، ص 

جنرال گروموف اعتراف میکند که: "مسعود اگر میخواست میتوانست 

صرف با پرتاب پارچه های سنگ این منطقه را به قبرستان قوای روس 

تبدیل كند. ما اصالً نمیتوانستیم بدون باز بودن این راه یك روز را هم بقا 

 نمائیم." )همان منبع(

یسنده مشهور امریکائی بروس ریچاردسن،طی مقاله یی مینویسد:" نو

با بخش پشتوی بی بی سی  ۲۰۰۴  فبروری  ۱۵میخائیل گرباچف در تاریخ 

مصاحبه یی انجام داد ودرآن مصاحبه بصراحت گفت :" مسعود برای ما 

کارمیکرد. او تونل سالنگ را بروی کاروان های اکماالتی نظامی شوروی  

نمیداد تا بر کاروان های ما حمله کند."  شت وبه هیچکس اجازه بازنگهمیدا

 ۱99۰با احمدشاه مسعود درسال  CIA ریچاردسن می افزاید: "روابط 

برسرعملیات مسدودکردن تونل سالنگ در بدل پنجصدهزار دالر  تیره  

برادراحمدشاه مسعود)احمدضیاء  گردید . گری شرون مدیرسیا  پول را به 

ستان پرداخته بود ولی وقتی دید که نیروهای مسعود برای مسعود( درپاک

مسدودکردن سالنگ از جا نجنبیده اند، ازمسعود علت را پرسید، مسعود  

است. برای گری شرون  جواب داد که پنجصدهزار دالر به او نرسیده 

مشکل بود باور کند که احمدضیاءمسعود پول را به احمدشاه مسعود 

اصلی اینست که ایا برای یک قهرمان ملی،  وال نرسانده است. بهرحال،س

شایسته است که برای جنگ کردن با دشمنان یک کشور بیگانه، از یک 

سازمان جاسوسی خارجی پول بگیرد؟" )مقاله : مسعود ته الوهیت  

  جرمن آنالین( -ورکول، بقلم بروس ریچاردسن، ترجمه رحمت آریا، افغان

 

، کتابی را به معرفی گرفت ۱399اسد  ۱۴روزنامه راه مدنیت درتاریخ  

که نشان میدهد احمدشاه مسعود در خدمت سرویس اطالعات هند بوده 

  وبرای آنکشور جاسوسی میکرده است.

هند آمده است  یخارج یدرباره آژانس جاسوس یدیدر کتاب جد  نو: یدهل»

(، سه RAW) «لیو تحل قاتیشاخه تحق» ،یهند یکه سازمان جاسوس
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رتمند افغانستان از جمله احمدشاه مسعود را هنگام حمله قد یجو جنگ

 کشور به خدمت گرفته بوده است. نیبه ا یشورو

و  قاتیشاخه تحق»کتاب  سندهیگزارش دادند که نو یخارج یها رسانه

 تی( هو”اداوی شیاتی“ یقاتینگار تحق پنهان هند )روزنامه اتیعمل «لیتحل

ها هنوز هم  در  آن رایز است،-را افشا نکرده  گرید یجو دو جنگ

 هستند. یاسیس گاهیجا یافغانستان دارا

 

حداقل سه  یکتاب که روز دوشنبه منتشر شد، بنا بر ادعا نیاساس ا بر

مسلح  یروهایاند، ن-داشته یپنهان یها تیجاسوس که در افغانستان فعال

 ۱9۷9در دسمبر  یشورو ریارتش اتحاد جماه ۀافغانستان در طول حمل

 بودند.-نگه داشته شده  تحرک یده و عمال بش  میتقس

در  لیو تحل قاتیشاخه تحق اتیمربوط به عمل اتییکتاب که به جز نیا در

در تالش  نیآمده است که مجاهد پردازد،-یم گرید یافغانستان و جاها

پاکستان پر کنند. مشارکت  ی.اس.آیخال را به کمک ماموران آ نیبودند تا ا

هند بود و  یبرا ”یجد ینگران“ ی.اس.آیآ با کایامر یایسازمان س

 یداشت تا بتواند با همکار یبه متحدان ازین ”لیو تحل قاتیتحق شاخه“

 پاکستان مقابله کند. یو سازمان جاسوس نیمجاهد نیب یاحتمال

داشت،  یهند در افغانستان وجوه مختلف ینگران»کتاب آمده است:  نیا در

و  نی: آموزش مجاهدشدیسوسان مجا یاما حداقل دو مساله باعث آشفتگ

 ).«کایمتحده امر االتیبه ارتش پاکستان توسط ا حاتیعرضه بالمانع تسل

 ی(عرفان فهی/ ترجمه: شروزی: د نمنبع

 

برمبنای اسناد وکتب چاپ شده از سوی رجال استخباراتی  روسیه 

وامریکا، مسعود به عنوان یک جاسوس چندین چهره درخدمت سرویس 

  ISI و  امریکا  CIA شوروی( و  )استخبارات نظامی   GRU  های اطالعاتی 

پاکستان وسازمان اطالعات فرانسه وانگلیس وهند وایران وفرانسه وغیره 

"   CIA هزار دالر از " ۲۰۰مرگ خودماهانه   قرار داشته ، و تا روز 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

41 

که از  " پاکستان  میگرفته است  وآنچه  ISI برعالوه مبلغ گزافی که از "

 ستخبارات نظامی شوروی" دریافت می داشته، حسابش را خدا میداند."ا

امریکائی یکی از این اسناد است که  کتاب"جنگ ارواح" نوشته ستیوکول 

)به مقاالت آقای  بخوبی ابعاد شخصیت مسعود را افشا میکند. 

داکترمیرعبدالرحیم عزیز، در افغان جرمن آنالین زیر فایل احمدشاه مسعود 

،دومین اثر ستیو کول، احمدشاه S(واینک براساس کتاب ریاسترجوع شود

 ه است !ودیگر کشورها جاسوسی میکرد CIAو  ISIمسعود برای 

بنابرین  براساس مدارک و شواهد این کتاب وکتابهای که از سوی رجال 

نظامی اتحاد شوروی سابق نوشته شده اند، همه گواه این حقیقت اند که 

( تا روز مرگ ۱9۷4ورود خود به پاکستان) احمدشاه مسعود، از روز

( به سازمانهای استخباراتی کشورهای پاکستان، ۲۰۰۱سپتمبر 9خود)

روسیه، امریکا، فرانسه، انگلیس،هند وایران جاسوسی میکرده واز تمام 

این کشورها معاش وامتیازات نقدی وجنسی  میگرفته  است.این درحالی 

ان یعنی معادن کشور نیز سوء استفاده بود که ازثروتهای ملی مردم افغانست

میکرده است، وهم اکنون برادرش احمدولی مسعود به همین منظور بنیاد 

 . مسعود را درکابل ایجاد کرده و مدیریت میکند

                    

قهرمان ملی باید،نزد همه مردم ویا اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور  -4

 د گروه خاصی:محبوبیت داشته باشد، نه درنز

برادران مسعود و مبلغان وابسته به مافیای شورای نظار ادعا میکنند که   

مسعود، قهرمان ملی ومحبوب همه مردم افغانستان است، وبا این 

دروغهای خود میخواهند او را بحیث قهرمان ملی برذهن و شعور مردم 

دارد که حتی  تحمیل کنند، درحالی که او نه تنها نزد اکثریت ملت محبوبیت ن

درنزد تمام تاجیکان پنجشیرهم محبوب  نیست. او بجز در میان گروه  

شورای نظار و قوماندانان جمعیت اسالمی وظاهراً کرزی و رسول سیاف و 

کریم خلیلی ومحقق که با نام او تجارت سیاسی میکنند، نزد سایر مردم 

 افغانستان هیچگونه محبوبیتی ندارد.
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معی افغانها درخارج از کشوروبخصوص سایتهای نظری به رسانه های ج

انترنتی چون: بینوا، دعوت نت،کابل پرس، افغان جرمن آنالین)فایل 

ان، سپرغی غ،لر او برافمخصوص احمدشاه مسعود(،افغان موج،تول افغان

وغیره  نشان میدهد که قلم بدستان غیر وابسته به شورای نظار با نوشتن 

پرده ازچهره این  جنگ ساالر  خود خواه  و مقاالت و رساله های مستند  

 قدرت طلب برداشته اند.

در سایت کابل پرس، در بخش نظریات راجع به عبدهللا عبدهللا، هموطنی 

 –این جمله  که:" ... مسعود در تعامالت سیاسی  بنام "لمبه" دراشاره به 

ه اجتماعی جامعه ما به عنوان یک مکتب و اندیشۀ رهایی بخش نقش آفرید

است." چنین میخوانیم: "شاید این خانم معنی مکتب را نه فهمد ورنه چنین 

ناشیانه یک جالد و یک آدم نیمچه با سواد را مکتب و آنهم مکتب رهایی 

بخش نمی نامید. مکتب رهایی بخش مکتبی است که بر ایدیولوژی مترقی 

بی، و فلسفه پیشرونده و اندیشه مردمی استوار است؛ نه بر فاشیزم مذه

تعصب، تحجر، افکار ارتجاعی القاعده ئی و قرون وسطایی و طبیعی است 

که قهرمان فرشته جان مکتب رهایی بخش چه که مدرسه رهایی بخش هم 

نبوده است. لمبه می افزاید: روابط اجتماعی مسعود" با  تفنگ، افکار 

و دختران  ارتجاعی،وابستگی به بیگانه،  اسالم زدگی جنونبار، تجاوز بر 

زنان و کشتار گره خورده بود و این روابط نه بر ارزش های انسانی 

مردمی. او و شرکایش بودند که در جریان  استوار بود و نه هم بر باورهای 

جنگ های خونبار تنظیمی شان که ناشی از تفکر انحصاری بود، هزاران 

زن  را بیوه و به بازار روسپیگری، درویزگری و قاچاق سوق دادند و  

ها ریختند و سرنوشت شان با  هزارن کودک بی سرپرست ناگزیر به جاده 

جنایت گره خورد. این "اندیشه" و یاران اوبودند که زمینه ورود 

را فراهم ساختند و بعد همین "هم مکتبی های"  دایناسورهای طالبی 

سیاه  "اندیشه" او بودند که در ازای ده ها میلیون دالر در تاجکستان داغ 

ل کشور ما بوسیله امپریالیزم جهانی را بر جبین های خون آلود شان اشغا

حلقه غالمی پاکستان به گوش زد، در  حک کردند. " مسعود در جوانی 

جنگ های خونین تنظیی قهرمان معرکه بود، قهرمانش عبدهللا عزام 
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ای بود، به قاچاق زمرد دست زد، کتابسوزی کرد، کابل را ویران  القاعده 

مهمان سرای القاعده مبدل  ناهید ها تجاوز کرد، کشور ما را به  کرد، بر

ساخت، مکتب سوزی کرد، قتل عام کرد، مبارزین را کشت ) به نوشته 

پریس مراجعه کنید(، طیاره های افغانستان را به کوالب  خوشیوال در کابل 

مسایل قومی و  برد، مارکیت قاچاق را توسعه داد، کمین زد، توطئه کرد، 

یتی را دامن زد، حکومتش از جنرال حمید گل آی. اس. ای خواستار مل

با فرانسه، هند، ایران و روسیه بسر برد،  مشاوریت شد، در وابستگی 

گلبدین را در آغوش گرفت، با سیاف، ربانی، خلیلی، مزاری، دوستم و 

خاین مردان دیگر نشست، شعر گفت و مشوره کرد ، ضد حقوق زن،  

بود، پوک و جاهل بود )به  بیان و ارزش های انسانی  دموکراسی، آزادی

فلم های مقاومت اش نگاهی بیاندازید(، برادارانش را در بازار سیاه 

"جهاد" و "مقاومت" به سوداگران منطقه تبدل کرد..." ) رک :   

  (۲۰۰9/ 9/ ۲۱لمبه،نظریات راجع به عبدهللا عبدهللا کابل پرس 

نوشته است:"... و اتفاقا آن سوتر در گستره از قلم سیاه سنگ بخوانیم که 

حقیقی شهر کابل )که به مساحت خیرخانه و کارته پروان خالصه شده( 

آنکه خوب میدود و خوب می تازد، و به گمانم بیشتر پنجشیرتازی می کند 

تا ترکتازی، جواهر فروش مشهور و معروف احمدشاه مسعود است... 

کول و پروفیسور بازیها، چیزی جز واضحا که در پشت این همه پشم و پ

اندیشه نابود ساختن فرهنگ و فرزند این دیار از شش جهت نمی تواند 

وجود داشته باشد... جنگیدن جهادیها حقیقت دارد، ... تصادفا آنها خوب 

هم می جنگند، خوب می کشند و خوبتر از کشتن، میدزند، چور و چپاول 

  می کنند،...."

بود که سیاه سنگ نوشته است ولی به گفته زنده یاد  مسعود بدتر از اینهای

شاملو بیماری شرم آور و کودکانه تعصب، سبب شده است که شماری 

ناشیانه بت های خبیث بر پا کنند و پیرامون آن برقصند و هیاهو راه 

بیاندازند و نامش را بگذارند قهرمان ملی و شهید ملت ... و بعد مویه سر 

اریزماتیک )راستی رهبر افغانستان یا جهان؟( بنامند! دهند و او را رهبر ک

 . " ) همان منبع(
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قهرمان ملی باید، درعرصۀ نظامی، یا استقرارثبات و امنیت، یا تأمین  -5 

وعلمی ابتکاری  همبستگی ملی، و دیگر عرصه های اجتماعی ، فرهنگی 

  کرده باشد، که نظیر آن را دیگر هموطنان قبل از او نکرده باشند:

 

جهادی، شاهد ناروائی های  منکه درآغاز اشغال کابل توسط تنظیم های 

وحشت آور تنظیم های جهادی  در حق مردم بیگناه کابل بوده ام، میتوانم 

در حق مسعود بخوبی مصداق « رستم به از رستم نام »بگویم که مقولۀ:

ت سخ پیدا میکرد، چه ناتوانی مسعود درتامین امنیت پایتخت به شهرتش 

را از وی گرفتند ولقب دیگری « شیرپنجشیر»لطمه زد و مردم کابل لقب 

مردم کابل همان لقب را  به او دادند که نقطه مقابل شیراست و تا هنوزهم 

  گاهگاهی درمیان خود زمزمه میکنند.

واقعیت اینست که اگر مسعود توانائی تأمین امنیت سراسری کشور را 

 -یداشت  و یا توانائی همبستگی ملیبحیث وزیر دفاع دولت اسالمی م

سیاسی  در میان هفت هشت تنظیم جهادی رامی داشت ، این همه خون 

مردم در کوچه های کابل جاری نمیگردید و شهردو میلیون جمعیتی آن  به 

ویرانه وحشت ناکی مبدل نمی گشت.همین فقدان درایت نظامی او در اداره  

روبــاه »د که مردم کابل به او لقب وعدم تأمین نظم و امنیت شهرکابل بو

رهبران شیشته  -دادند و ترانه "کوکو کو برگ چنار«  بــُزشادگل»و « کابل

قطار؛ کاش کی سیاف می بودم، ریش تا ناف می بودم،وو و را برای او و 

 رهبران جهادی ساختند.

« قهرمان ملی»قابل ذکراست که شورای نظار پس از سقوط طالبان ،لقب 

مسعود درعوض خدمت گذاری  به امریکائی ها ازسفیر امریکا  را برای

درکابل گدائی کردند و زلمی خلیل زاد هم آنرا از جیب خلیفه بخشید و به 

آقای کرزی دستورداد فرمانی دراین مورد صادر کند، که البته مورد تائید 

لویه جرگه قانون اساسی قرار نگرفت و هیچگاه هم  مورد تائید ملت نیز 

را با دروغ پراگنی و تدویر « قهرمان ملی»ر نخواهد گرفت.بنابرین قرا

محافل بزرگ و تبلیغات خالف واقعیت  ونشان دادن تفنگ وگردن کلفتی 

دیر یا زود ماسک از روی  نمیتوان بر ذهن وشعور جامعه  تحمیل نمود. 
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چنین قهرمانان جعلی ودروغکی می افتد وبه رسوائی سپرده میشوند. 

 «بگوید که خود ببوید، نه آنکه عطار  مشک آنست»

 

 نتیجه :

با نظرداشت توضیحاتی که در پای هریک ازاین پنج مشخصۀ عمده آورده 

شد، دیده میشود که احمدشاه مسعود در برابر هرپنج سوال ناکام مطلق 

است،بنابرین لیاقت وشایستگی در یافت لقب  قهرمان ملی را ندارد.ومی 

غیر قانونی او به میراث های فرهنگی و ذخایر باید بخاطر دستبرد های 

معدنی ، از تمام امتیازات دولتی محروم گردد وسرمایه های که در بانکها 

 بنامش ذخیره دارد مصادره گردد.

شوروی، ملت  -اصلی درجنگ افغان قهرمانان  دراینجا باید گفت که 

پاهیان افغانستان است نه یک شخص معین؛ بکالم دیگر، قهرمان ملی آن س

گمنامی اند که تاریخ میهن نه نشانی ازگور آنها دارد و نه نامی درحافظۀ 

        خود. 

 بهترین سند محاکمه مجرمین خیانت ملی وجنایت علیه بشریت  در 

 افغانستان شنیدن وقضاوت در  ویدوی لینک  ذیل است:

 

۲4https://www.facebook.com/jandad.fakiri/videos/

۸۲553۸534۱۸46۰/ 

 ۲۰۱۰/  ۱۷/9نوشته شده در
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 مقاله چهارم

 

 نهادهای تحصیلی واکادمیک باید بنام افراد 

 نیکنام نامگذاری شوند !

علمی کشور، لی وحصیتهرگاه درنظر باشد تا یکی ازنهادهای بزرگ 

مثل: پوهنتونها، شهرها و یا بنادر تجارتی و یا میدان های هوائی بنام یکی 

صیت های ملی یا علمی ونظامی  کشور نام گداری شود، باید چنین از شخ

شخصیت هایی برای مردم مشخص ومعرفی گردند که آنها دارای  چی 

خصوصیات وویژه گی های میباشند که سائر مردم عادی  آن خصوصیات 

 را ندارند ؟

بطور مثال، یک شخصیت علمی، باید درحیات خود دست به تألیف 

ه باشد که هم از لحاظ کیفیت و نیز از نظرکمیِت خود ونوشتن آثاری زد

درکشور بی نظیر و یا کم نظیرباشد و برای بیداری وتحرک جامعه به پیش 
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مردم را کمک نماید واما شخصیت ملی باید کسی باشد که هیچگاهی 

درخدمت سرویس های اطالعاتی بیگانه وخودی  نبوده وهرگز برای کسب 

رفرق ملت خود نکوبیده باشد. کار های بزرگ و قدرت و یا انحصار قدرت ب

نیکی را به نفع مردم وکشورش انجام داده باشد و نتیجۀ کارش به حال 

مردم مفید والگو ثابت شده و درمیان مردم کشورخود از محبوبیت خاصی 

 بر خوردار باشد.

نامگذاری پوهنتون تعلیم وتربیه  بنام برهان الدین ربانی)کسیکه در 

ش های سازمان نظارت برحقوق بشر درافغانستان، نامش در تمام گزار

لست مجرمین جنگی قبل از نام های عبدالرشید دوستم؛ محمد محقق،کریم 

خلیلی، اسماعیل خان وقسیم فهیم وسیاف وعطامحمد نور وغیره با خط 

جلب توجه میکند(، سبب عکس العمل شدید محصالن واستادان  درشت

ل وسایر نهاد های مدنی  گردید و کم از کم مدت پوهنتون تعلیم وتربیه کاب

 یک ماه نظام تدریسی تحصیالت عالی را تقریباً فلج نمود.

عکس العمل شدید مردم ومحصیلن آن پوهنتون در برابر این  نام 

گذاری به یک بحران بزرگ تحصیلی مبدل گردید و از آغاز ماه 

ی را متاثر ساخت (  تا مدتها، تمام موسسات تحصیالت عال۲۰۱۲اکتوبر)

 ونظام درسی را در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل بکلی مختل کرد.  

هر چند که این نام گذاری بخاطر گم کردن رد پای مجرمین جنگی از 

صورت «  پروژه عدالت انتقالی» نزد نهادهای مدافع حقوق بشر ومحققین 

ان نمی ماند گرفته است، مگر چنین نامگذاریهای از دید تیز بین تاریخ پنه

و تاریخ براعمال خوب وبد انسانها بدون مالحظات زبانی وقومی وسمتی 

ومذهبی  قضاوت خود را  میکند ودر بارۀ ربانی این قضاوت را قبالً کرده 

 است.

مردم  ومنسوبان موسسات  تحصیالت عالی، اعم از استادان و 

وهنتون های محصالن  بخوبی میدانند که در پوهنتون تعلیم تربیه وسایر پ

افغانستان ، شاگردانی مصروف تحصیل هستند که پدر، مادر، برادر، 

خواهر، کاکا، ماما، ویا یکی از وابستگان نزدیک خود را براثر جنگها 
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قرن بیستم از دست داده اند.  9۰وآدمکشی های تنظیمهای جهادی در دهه 

ین ربانی و یکی از رهبران قسی القلب وخون ریز این تنظیمها، برهان الد

بود. این اقدام حکومت ،یک ظلم نه که یک جفای نابخشودنی درحق ملتی 

است که زن ومرد وکودک وپیر وکهنسال آن  شاهد ویرانگری و غارت 

 وچپاول وکشت وکشتار  افراد تحت فرمان ربانی بوده اند. 

استادان چهار پوهنتون کابل همراه با محصالن پوهنتون تعلیم وتربیه 

ن جامعه مدنی در یک گردهم آئی درکابل بصورت یک اجماع ونمایندگا

علمی از خواست برحق محصالن پوهنتون تعلیم وتربیه حمایت کرده طی 

یک ابالغیه به حکومت افغانستان هوشدار دادند که نباید عرصۀ پوهنتون 

را با نام ربانی آلوده نماید، درغیر اینصورت استادان پوهنتونهای 

حمایت از محصالن پوهنتون تعلیم وتربیه  دست به افغانستان نیز به 

اعتصاب واعتراض  خواهند زد و عرصۀ تدریس درموسسات عالی را 

 مختل خواهند نمود.

مردم فراموش نکرده اند که همین برهان الدین ربانی بود که 

حکومت چهارماهۀ ساخت پاکستان خود را با توطئه ونیرنگ به چهار سال 

دت شهر تاریخی کابل وقصر پرشکوه داراالمان را به تمدید کرد و دراین م

خاکدان مبدل نمود و دوملیون جمعیت کابل را  بازهم دربدر و آوارۀ دیار 

 بیگانگان نمود. 

در زمان ربانی، تجاوز واختطاف زنان و دختران جوان وگروگان 

گرفتن زنان شوهردار توسط قوماندانان تنظیم های جهادی به اوج خود 

د. درزمان همین ربانی بود که دختری بنام ناهید برای نجات عزت رسیده بو

 6وشرف خود  از دست تجاوز تفنگداران جمعیتی، خود را از منزل 

مکروریان سوم بزیرانداخت وبالفاصله  جان داد، ووقتی مردم جنازۀ او را 

برشانه ها گرفتند و بسوی ارگ ربانی براه افتادند تا آن را برخ حکومت 

وبکشند، تشییع جنازۀ آن دختر با عفت، نارسیده به چهاراهی آریانا داری ا

با فیرتفنگ وماشیندار قوای دولتی استقبال گردید وچند زخمی دیگر برجای 

 گذاشت.
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 در عهد حکومت ربانی تنظیم هاى جهادی بنام پاسدارى ازشریعت 

 اسالمی، مردم مسلمان تحت ساحه تنظیم مخالف خود را به توپ و راکت و

برزنان گروه هاى مخالف خود تجاوز دسته جمعى نمودند.  بمباران بستند،

بریدند و بر سر مسلمانان  پستان زنان  هموطن مسلمان گروه مخالف را

 منسوب به گروه یا قوم دیگر افغان میخ هاى شش انچه کوبیدند و شکم

دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آویختند و زنان شوهردار را 

فرماندهان خود در آوردند!!ربانی)برهان الدین( رهبر تنظمیم  زور به نکاحب

به حیث رئیس دولت اسالمی  ۱994تا  ۱99۲جمعیت اسالمی،که از سالی 

درافغانستان کار کرده، امتحان خود را به مردم افغانستان داده است. این 

شخص هیچگونه  صفات واهلیت وشایستگی یک شخصیت ملی را در خود 

 ارد.ند

درکتاب خجالت التواریخ  تنظیمهای هفت گانه ساخت پاکستان آمده 

است که پروفیسرربانی اردوی ملی را منحل کرد و صدها وسایط زرهی 

وتانک وتوپ وطیارات اردوی افغانستان را که صدها میلیاردالر ارزش 

داشتند، به پاکستان تسلیم دادویک تعداد را به تاجیکستان انتقال داد وکس 

دانست که پول قیمت آن وسایط را به حساب شخصی خود انتقال داد یا ن

 اصال پولی به او ندادند؟

ژورنالیست امریکایی در کتاب: طالی  Mark Jemsمارک جمیز 

 ؛ ترجمه نوراقا ولیزاده،Gloden Yellowزرد 

چگونگی انحالل اردوی جمهوری افغانستان میان برهان الدین ربانی 

 :مجاهدین و جنرال وحید لوی درستیز پاکستانرئیس جمهور حکومت 

 /PLHC- ۲۲۲ – ۰۰۰45۸در پروتوکول رسمی، شماره کود: ) 

۱4۰۰۰/PO : میالدی درج است و  ۱99۲جوالی  ۷( اسالم آباد پاکستان

 پرتوکول شامل این نکات است:

تسلیم دهی راکت های اسکات به جمهوری اسالمی پاکستان که  -3

دوی جمهوری دموکراتیک افغانستان توزیع از طرف شوروی برای ار

گردیده بود تا خاک پاکستان را مورد اصابت قرار دهد چون شوروی دیگر 
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حاضر نیست که مواد سوخت و بقیه لوازمات آنرا به افغانستان کمک کند و 

از جهت دیگر پاکستان عالقه ندارد تا این راکت ها توسط تنظیم های که 

ایران در افغانستان میباشد و تسلیم دهی آن مورد حمایت جمهور اسالمی 

 به کشور ایران صورت گیرد.

تسلیم دهی تماما طیارات جیت های جنگی فعال و غیر فعال  -4

طیارات ترانسپورتی فعال و غیر فعال هلیکوپتر های فعال و غیر فعال قوی 

هوایی که توسط شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان 

 ده بود و تسلمی آن به ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.توزیع گردی

انعده وسایط های زرهدار فعال و غیر فعال که شامل تانک ها  -5

،زرهپوش ها ، و عراده جات ثقیل که اردوی جمهوری افغانستان مورد 

 حمایت شوروی داشت تسلیم دهی ان به ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.

ت اسالمی افغانستان مشاورین در تشکیل جدید اردوی حکوم -6

نظامی ارتش پاکستان برای تعلیم ، تربیه و آموزش نظامی به پرسونل 

اردوی حکومت اسالمی افغانستان شامل این پروتوکول بوده و بعد از 

 امضاء طرفین مدار اعتبار است.

حکومت اسالمی پاکستان از هر گونه پرتوکول نظامی کشور هند  -۷

می افغانستان آنرا خالف قوانین خود دانسته و به همراهی حکومت اسال

اجازه نمی دهد که هند دشمن پاکستان در امور کشور مسلمان و برادر 

 افغانستان دخالت داشته باشد.

حکومت اسالمی پاکستان همچنان به خود اجازه نمی دهد تا  -۸

جمهوری اسالمی ایران همانند هند در مسایل سیاسی، نظامی حکومت 

 فغانستان مداخله نماید.اسالمی ا

افسران عالی رتبه ارتش پاکستان این را بخود اجازه می دهد که  -9

بدون کدام ممانعت هر وقت و هر زمان در تعینات افسران عالی رتبه 

 اردوی اسالمی افغانستان نقش بارز داشته و از صالحیت های خود میداند.
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ی اسالمی این پرتوکول بعد از امضا ء نخست وزیر جمهور -۱۰

پاکستان جناب نواز شریف و برهان الدین ربانی ریس جمهور اسالمی 

ماده که درج این  ۱۰افغانستان منحیث سند رسمی اعتبار داشته و دارایی 

 پرتوکول است مورد قبول و تایید مقامات عالی رتبه طرفین میباشد.

 محل امضا

 نواز شریف صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستان.

 میالدی.اسالم آباد پاکستان ۱99۲جوالی  ۷

 محل امضا

 برهان الدین ربانی ریس جمهور اسالمی افغانستان.

 «میالدی،اسالم آباد پاکستان. ۱99۲جوالی  ۷

http://www.dawatmedia۲4.com/ 

 «افغانستان-جمهوری-اردوی-انحالل-لیکنې/چگونگی-شوې-غوره

ق اسناد دست داشته، ربانی یکی از طیارات نظامی اردوی برطب

افغانستان را که چندین میلیون دالر ارزش داشت در مشهد ایران به مبلغ 

هزاردالر فروخت وپول آنرا در حساب شخصی خود وارد کرد. این  ۴۰۰

موضوع ازسوی رسانه های اجتماعی واز جمله صدای افغان درفیسبوک 

 اسناد»حزب همبستگی در فیسبوک خود نوشت: نیز گذاشته شده است .

 اریانا شرکت ۱54 توپولف دالرى میلون نه طیاره قانونى غیر فروش

 درایران اش نماینده ازطریق)ربانى الدین برهان توسط هـش ۱3۷9 درسال

 4/5 حدود قیمت به ایران کاسپین پیمایي هوا شرکت م (عبدالرحیم انجنیر

 صورت دولت ازسوى بازخواستى تنها نه اما شد، اى رسانه دالر لک

 "صلح قهرمان"کاذب ،لقب دزد طیاره لقب بجاى ګرفتن ربانى بلکه نګرفت

  «کرد. کمایي چپاولګران حکومت راازطریق

(https://www.facebook.com/۲۱6۰۰9965۱۰۸99۷

/photos/a.) 

http://www.dawatmedia24.com/
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ربانی کسی است که در مدت حکومت خود، دست به قتل عام  مردم 

، ۱3۷۲ر کابل وجمال مینه زد. ودر دهم ماه دلوهزاره در افشا

در یک روز بیش از چهارهزار مردم  هزاره را قتل عام  ۱993فبروری

ثبت صفحات « قتل عام افشار» کرد. این جریان سبعانۀ غیر بشری بنام

وروژه تاریخ و جزئی از راپور های معتبر و مستند مؤسسات حقوق بشر

 آن  جنایت بزرگ بدون شک به ربانی گردیده است، که سرافگندگی عدالت

 و فامیل  او میرسد!

ربانی ، کسی است که غرامات جنگی افغانستان را که از سوی ملل 

میلیارد دالر برآورد شده بود به رئیس  ۸۰متحد و بانک جهانی بالغ به 

جمهور روسیه آقای پوتین بخشید وننگ وابستگی ابدی را بجان خرید، 

وان بربادی وتخریب سرزمین ما و حق مشروع ملت درحالی که این پول تا

افغانستان بود، و نظر به پروتوکول ها و مؤافقه های بین المللی و رویداد 

های مشابه در قرن بیستم، او هرگز اختیار وصالحیت آنرا نداشت که چنین 

 حاتم بخشی را به بادار خویش، والدیمیر پوتین بنماید!

روسیه ومعضله تادیه »ت عنوانآقای داکتر روستار تره کی تح

مقاله مفصل وممتعی « غرامات جنگ به افغانستان، بُعد حقوقی قضیه

( بدست نشر سپرده و در ۲۰۰۷اگست  ۷درپورتال افغان جرمن آنالین )

ت سيه تحت تآثيرنوساناروین سو ابه  ۲۰۰5از » مقدمه آن میگوید: 

فغانستان درای سابق روی شووپيشرم یای ناتماو روسياست منطقه 

ساخته ح مطرن را  فغانستاابه د خووض قرل حصوع ی موضوهگاهگا

ت ماایه غردتوماتيک قضيه بغرنج تارت ابصوع ین موضوح ا. طراست

طبق د]کرزی[ عی مينماید. حکومت موجوافغانی تدابه جانب را جنگ 

ای مساعد هفرصت از نسته انتوو شته دامينه در زموقف پاسيف ل معمو

فغانی نيز مدعی چيزی ف اینکه طررا در اه جانب مقابل بدست آمده توج

ی هایدست به حالجی پهلو رو نمضموم غرامات جنگی است،جلب کند. بنا

 ست.«ایافته ص ختصااقضيه  همینحقوقی 
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سپس آقای تره کی موضوع را از لحاظ حقوقی وتاریخی بررسی 

ق کرده وثابت ساخته است که روسیه فدراتیف وارث اتحاد شوروی ساب

است واگر آن کشور به عنوان وارث اتحاد شوروی سابق طالب قروض 

نظامی خود باشد، افغانستان نیز میتواند غرامات جنگ را ازاین کشور 

 مطالبه کند.

موالنا برهان الدین ربانی » دکتور روستار تره کی در یکجا مینویسد:

 حینیکه وکیل وزارت خارجه حکومت مجاهدین در پشاور بود ۱99۱در 

مسافرتی از راه تهران به شوروی کرد. وی در رابطه به انتقال قدرت از 

ماده با  ۱۰حکومت کمونیست به حکومت مجاهدین موافقتنامه یی را طی 

شوروی عقد نمود ، که دران از غرامات جنگ ذکری به میان نیامده بود. 

 بعداً معلوم گردید که ربانی با شوروی روی یک موضوع بنیادی به توافق

شفاهی رسیده است و آن انصراف طرف افغانی از مطالبه غرامات جنگ 

در صورت شناسایی حکومت ائتالفی آینده مسلمان ـ کمونیست از جانب 

شوروی است. این همان حکومتی است که با تشکیل آن علیه پالن صلح م، 

م ، م کودتا شد و فصل نو خشونت و جنگ باز گردید که تا کنون ادامه 

 دارد.

ساله شریک این کودتا شناخته  ۱۰روی مسئول غرامات جنگ شو

 میشود. 

نماینده حکومت موالنا ربانی در م ، م ، م که از توافق  ۱99۲در 

شفاهی و پنهانی ربانی در رابطه به تاوان جنگ با شوروی اطالع نداشت ، 

ضمن بحث پیرامون قضیه افغانستان در مجمع عمومی ، مطالبه جبران 

را از شوروی سابق کرد. نماینده شوروی در جواب همین خسارات جنگ 

قدر گفت که ما در رابطه با هیاًت افغانی به ریاست ربانی قبالً به توافق 

 رسیده ایم . 

وقتی موالنا ربانی در راًس اداره کابل قرار گرفت طی یک مصاحبه 

مطبوعاتی با ژورنالیست ها در کابل ، توافق شفاهی گذشته را با شوروی 

مسئولیت جنگ بدوش نظام گذشته شوروی است . »ها تازه کرد و گفت: 
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به این ترتیب نماینده «. حکومت جدید روسیه دارای برائت ذمه است 

 «افغانستان در م ، م ، م از اصل قضیه مطلع ساخته شد. 

 http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/rosta_taraki_roosia_wa_

mazela.pdf 

ربانی کسی است که قصد داشت افغانستان را تجزیه کند و بخش 

شمال کشور را با تاجیکستان یکجا کرده از آن تاجیکستان بزرگ بسازد، 

 ولی این طرح خاینانه او از جانب استخبارات خارجی روسیۀ فدراتیف،

افشاگردید وبراثر عکس العملهای بین المللی، ربانی از این قصد خود منکر 

 شد. 

رای ربانی همان بس است که تپۀ بی بی مهرو بنام او نامگذاری ب

هزارافغانی از جیب دولت واز حساب ملت برای  6۰۰شده وساالنه مبلغ 

به هزاران  تنویر  مقبره اش پرداخته میشود. درحالی که سرمایه اش

فرزندانش ذخیره کرده ای میلیون دالر میرسید ودربانکهای دوبی وکانادا بر

 ون فرزندانش با آن پولها عیش ونوش میکنند.بود واکن

 قسیم فهیم ،ولقب مارشالی ونام

 گذاری پوهنتون حربی ؟؟؟

ازبحث برعملکرربانی که 

بگذریم،  موضوع ارتقای برق اسای 

قسیم فهیم به رتبه مارشالی یکی از 

مضحکه های تاریخ نیست؟ ایا مگر 

میشود به کسی یک روز هم در صنف 

اشد، وتنها بداندکه عسکری نه نشسته ب

انگشت برماشه تفنگ چگونه گرفته میشود،دادن بلند ترین رتبه نظامی، به 

چنین کسی ،ریشخند زدن به رتبه ومقام مارشالی است، نه چیز دیگری، 

زیرا کسب این مقام واین رتبه، مشروط به دانش نظامی وطرح 

ز چنگ استراتیژیک جنگی وفتح میدانهای نبرد از دشمن ونجات کشور ا



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

55 

متجاوزین ودشمنان خارجی است. مارشال فهیم کدام دشمن را درمیدان 

نبرد با شکست مواجه ساخته است؟اگرسقوط وشکست طالبان را او بنام 

خود ثبت مینماید، دروغ محض است، زیرا طالبان را فهیم شکست نداده 

امریکا وریختن بمبهای چندتنی برمواضع B5۲بلکه طیارات غول پیکر 

در قندوز و مزار و کابل و قندهار ، سبب شکست وسقوط آنها شد  طالبان

عالوه براین دروغ بزرگ ودزدی بزرگ] لقب نه قسیم فهیم وشورای نظار.

    نامگذاری پوهنتون حربی کابل معتبر مارشالی[ از نزد نظامیان  کشور،
 سالگی سالح بدوش گرفته و ۱3فهیم در   

 تا سقوط نجیب هللا درکنارشورای نظارجنگیده است.                                               

 بنام مارشال فهیم، یکی دیگر از کارهای خنده آور ومضحک است.     

سالگی به  ۱3کسی که یک صنف درس نظامی نخوانده است واز 

گروه شورای نظاراحمدشاه مسعود پیوسته است و به آدم کشی ودزدی 

ای شخصی سروکارداشته ونقش محوری وغارت وچپاول دارائی ه

درتخریب وکشتار فاجعه افشار داشت، ایا برای ویرانگر یک گوشه وقتل 

 عام مردم آن میتوان بکسی رتبه مارشالی داد؟

نیویارک میگوید: از  یک تحلیلگر حقوق بشر در « جان سیفتن»  

ساالران ثبات را  که، می توان با کمک جنگ  آغاز این سیاست امریکا 

در اثر  اردوی خصوصی دارد،  تأمین کرد، غلط بوده است. فهیم  یک 

قرار بدهد. قوای  فشارها، وی حاضر شد تا ظاهراً آنرا تحت اردوی ملی 

آیا  فهیم در درۀ پنجشیرسالح های فراوان دارند، ولی این واضح نیست که  

 حاضر خواهد شد تا این سالح و مهمات را تسلیم بدهد یا خیر؟" فهیم 

  ( . ۲۰۰۲اکتوبر ۲۷   )سایت آریائی ، 

خود که ۲۰۰3سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى 

زیرنظرداشته اند،تحت عنوان  ۲۰۰۲امننیتی واجتماعی سال  اوضاع 

تمام قوماندانان برجسته »،مینویسد: « ما آسان است کشتن شما براى »

لین کنونى وزارت مجاهدین سابق و مسئو رهبران  جهادى ، اعم از 

افغانستان در  ملى)مربوط به فهیم(  دفاع)فهیم(، داخله)قانونی(، و امنیت 

جنوب کشور بطور مستقیم یا  بروز تمام حوادث خونین در والیات شمال و 
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حقوق بشر وبى امنیتى  دست دارند. وضع کنونى ناشى ازنقض  غیر مستقیم 

حکومت ایاالت متحده   رست درکشور، پیامد مستقیم تصامیم و اقدامات ناد

عناصر حکومت عبورى  امریکا، دیگرکشورهاى ایتالف بین المللى و برخى 

مقامات کشورهاى  گزارش همچنان روابط مخفى بین « است. افغانستان 

عبارت دیگر  میکند. به  ائتالف و جنگ ساالران جانى محلى را افشاء 

کشور   مى پردازد تا تمام  پنتاگون با عالقمندى به جنگ ساالران محلى پول

کابل( را تحت کنترول خود داشته باشند. قدرت مندان محلى که  )بیرون از 

تحکیم اقتدار خویش کار  قوتهاى امریکایى باالى آنها تکیه کرده اند ، براى  

و از آوردن نظم و امنیت و بازسازى کشور قصداً جلوگیرى مینمایند  میکنند 

زندگى مردم نشانه اى از بهبود و تغییر دیده نمى کنون در   وبنابرین تا 

  (۱۸/۲۰۰3شماره  شود. )نشریه آینده ، 

سازمان نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش ساالنه 

افغانستان نوشته که امریکا بجای تحکیم روابط و  خصوص  خود در 

ا با برخی در جهان، مناسبات خود ر بین المللی صلح  همکاری با نهادهای 

در نقض حقوق بشر  که سوابق وحشتناکی  از جنگ ساالران افغانستان 

طالبان در  افزوده است: شکست  دارند، گسترش داده است. این سازمان 

سرکوبگرانه را در افغانستان  نتوانسته است فعالیت های ۲۰۰۱سال 

ای از طالبان فرصت ه کند. در اولین سال حکومت افغانستان بعد  متوقف 

شبه نظامیان و  کردن فرماندهان محلی، خلع سالح  زیادی برای منزوی 

این  بخصوص زنان از دست رفت ...  حمایت از اقشار ضعیف جامعه 

ایران و پاکستان ،  گزارش ضمن انتقاد از سازمان ملل متحد، امریکا ، 

های بین  افزوده است که سازمان ملل متحد و این سه کشوردر هنگام کمک  

شان در زمینه حقوق بشر نگرانی خود را ابراز نکرده اند. در این  لمللی ا

فرمانده قدرتمند شمال افغانستان مانند ژنرال دوستم و عطا  گزارش از سه  

محقق)رهبرحزب وحدت( به عنوان افرادیکه  بلخ(و محمد  محمد نور)والی 

ً  به تاراج و اعمال خشونت و  بصورت سیستماتیک  علیه آشوب مخصوصا

 BBC  ،  ۱۴ برده است. )سایت فارسی  پشتونها دست می زنند ، نام 

   (۲۰۰3جنوری 
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بشمول تنظیم  تنظیم جمعیت ربانی و تنظیم اتحاد اسالمی سیاف

محسنى در تبانى با دیگرجنگ ساالران، بخشى هللا حرکت اسالمی  آیت ا

حد که در هنگام قدرت دولتى، دریک جبهه مت ازتنظیمهای  افراطى اند

ومتحد او جنرال دوستم و حزب  برضد نیروهاى تنظیم افراطى حکمتیار

چنداول  وحدت مزاری جنگ را تا سطح کوچه هاى کابل، درجمال مینه و

 ۱۱ومنطقه افشار و دیگر نقاط شهر گسترش دادند، و در تاریخ های

تخمین چهار هزار مردم بى گناه افشار را درکابل ۱993ماه فبرورى ۱۲و

امان خود قتل عام کردند. این  پ و مسلسل و بمباردمان بىبوسیله تو

مردم کابل و مردم  جنایت جنگى یکى از شواهد انکار ناپذیرى است که تمام

المناک  افشار که اهل آن بیشتر هزاره اند و قربانى این قتل عام و فاجعه

 شده اند، آنرا تا هنوز فراموش نکرده اند. )پروژهٌ دادخواهی افغانستان ،

 (9۱جریده مردم افغانستان، چاپ امریکا،شماره

 

 

گلم جمع ها بعد از اشغال هفت گانه و هشت گانه جمع شورای نظاری ها و 

 وطن را بدین حال وروز  در آوردند. 1992کابل در
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 سپتمبر ۸آقاى ربانى در دومین همایش مسعود شناسى درتاریخ 

ل را خراب کرده، آنانیکه میگویند، مجاهدین شهر کاب»گفت: ۲۰۰3

یکسال بعد از این سخنان  ربانى، « دشمنان اسالم اند. دشمنان مجاهدین و

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان،  سیاف نیز درارتباط به

میکند، از دایره اسالم خارج  کسیکه مجاهدین را متهم به جنایت»گفت: 

شکایت از  زبانهدف این دیده درائیها، این است تا مردم کابل « است.

    هرگونه اتهامى علیه آدمکشى و تجاوز تنظیمهاى ایشان ببندند !؟                                             

در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حمایت 

میان جناح های مختلف مجاهدین بروز  ۱99۲شوروی سابق در اپریل 

شدند. اما هیچ کس در ارتباط با آن حوادث تحت  کرد، ده ها هزار نفر کشته

 پیگرد قضایی قرار نگرفت. 

گزارش گروه دیده بان حقوق بشر که در پی دو سال تحقیق آماده 

شده ، از برخی کسانی که پستهای مهمی در دولت کرزی داشتند، از جمله 

از قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور و کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت 

می و معاون رییس جمهور افغانستان،عبدالرشید دوستم، سترجنرال اسال

دروزارت دفاع ، به عنوان متهمان به ارتکاب به جنایات جنگی نام گرفته 

 است.

 

گروه دیده بان حقوق بشر که در  ۲۰۰5درماه جون وجوالی   

نیویارک مستقر است، از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خواست 

سانی که به ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند دادگاهی برای محاکمه ک

چندین نفر از کسانی که این گروه از آنها نام می برد، دردولت  تشکیل دهد.

حامد کرزی کار می کنند. کریم خلیلی، معاون رییس جمهور افغانستان، 

محمد قسیم فهیم سابق وزیردفاع )اکنون معاون اول رئیس جمهور(، 

رهبر حزب اتحاد اسالمی افغانستان و عبدالرشید دوستم عبدالرسول سیاف، 

که دارای مقام باالی نظامی در دولت حامد کرزی است، در این گزارش، 

 متهم شده اند که "در جنایات گذشته دست داشته اند".
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 پایان

 

 

 

 

 

 

 مقالۀ پنجم

 

 در افغانستان،کیها مجرمین جنایت علیه بشریت آند؟

 

جنایت علیه بشریت در افغانستان نشانی اگر قرار باشد مجرمین 

حزب دموکراتیک خلق رهبران ومورد پیگرد قراربگیرند،میتوان گفت که 

وجنراالن ارشد قوای مسلح اردو، پولیس، و وزارت امنیت دولتی)خاد( و 

ها،  همچنان رهبران و قوماندانان تنظیم های جهادی ، مسئول تمام بدبختی

های است که  ها و تباهی ها، ویرانگری یگریها و وحش تمام جنایات، سفاکی

 ( گریبانگیر مردم ۲۰۰۱-۱9۷۸در دو دهه اخیر و مجموعاً در سالهای )

 کشور شده است.

( به رهبری حزب دموکراتیک ۱9۷۸)اپریل ۱3۵۷کودتای هفتم ثور 

خلق افغانستان، با قتل رئیس جمهورداود خان وخانواده اش به پیروزی 

نامیده شد. با حدوث کودتای ثور، امنیت و  «انقالب ثور؟»رسید و 

حزبی از طریق   مصئونیت از کشور رخت بر بست و استبداد و اختناق تک

،چنان بر کشور مسلط شد که کمترین اظهار نظر «خاد» سازمان جاسوسی
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ومخالفت در مورد سیاست رژیم و وابستگی آن به اتحاد شوروی، به 

دولت، با دستور پذیری  فقراتتون س منزله خود کشی بود. خاد به عنوان

مستقیم از سازمان مخوف کا جی بی مسکو، عمالً مسلط برجان ومال 

وهستی  مردم کشور بود. این  سازمان که اغلب از افراد وعناصر کم 

سواد، نوکرمنش و فرومایه ترکیب یافته بود، هرکس را که میخواست از 

بزندان بیندازد و در زیر هرمقام وموقفی که داشت،میتوانست بزیربکشد و 

شکنجه های وحشت آور از وی اعترافات دروغین بگیرد و راهی چوبۀ 

 دار نماید.

رهبران خلق و پرچم، بیشتر متکی به راپورهای راست و دروغ 

همین افراد تصمیم میگرفتند و دستور قتل یا بزندان سپردن افراد یا 

یگناه را با  سیاه روزی یا بمباردمان روستاها وقلعه ها را میدادند ومردم ب

 فرار از کشور روبرو میساختند.

این رهبران  و سرکردگان حزبی بودند که  بنابر دستورشورویها، 

هرکه با آنان نبود، آنها را دشمن بالفعل تصورکرده با غرور و تکبر دست 

به تبعید یا حذف فزیکی بهترین عناصر وطن پرست میزدند. سرانجام این 

ها،  آرائی ها، صف طلبی ها، جاه  براثر غرور وخود خواهی رهبران حزبی،

ها، وطن  گری ها، معامله  اندازی ها، تفرقه  سازی  ها، فرکسیون گروپ بازی

را با روزهای سیاه سر دچار ساختند. همین رهبران حزب بودند که برای 

سال تمام در راه استقرار و  ۱۴کشی از همدیگر خود، دولتی را که   انتقام

هزار جوان میهن، خواسته و ناخواسته، از مخالف  استحکام آن خون صدها

و موافق، ریختانده شده بود و ملیونها انسان وطن مجبور به ترک خانه و 

کاشانه خود شده بودند و بسیار بسیار برای آن قیمت پرداخته شده بود، 

 خود دو دسته آنرا برای مخالفین خود تسلیم کردند. 

گیری بودند، در تبانی با  جاهدین هم که تشنه انتقام مخالفین یا  م

عناصری از سطح رهبری حزب دموکراتیک،ودستور پذیری از کشورهای 

ها را در حق مردم  گری ها و وحشی ها و رسوائی حامی خود، چنان سفاکی 

مظلوم و بیدفاع بشمول صفوف حزب انجام دادند که در قاموس جنایات 
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ده نشده است. همین رهبران تنظیمها بودند که بشر نظیر آن دیده و شنی

پرست افغان که  بدستورکشورهای حامی خود ، از ملت غیور و وطن

 ها را سرشکسته از وطن خود بیرون رانده بودند، انتقام کشیدند. روس

بدینسان میتوان گفت، تمام رهبران تنظیمهای ساخت پاکستان 

شوروی، به شهرت  -افغان وایران،بشمول  قوماندانان معروف که در جنگ

مجرمین جنگی وجنایت کارانی اند که دستان شان بخون ملت  رسیدند، 

های عامه وثروتهای ملی را غارت  آلوده اند. خانه های مردم ودارائی 

خارجی وابسته بوده  کرده اند. هریک به دستگاه های اطالعاتی کشورهای 

مردم تجاوز  ناموس  اند و بدستور حامیان خارجی خود برجان ومال  و

ارمغان  کرده اند و برای مردم افغانستان مصیبت ورنج و درد بیکران به 

خدم  آوردند. و از غارت دارائی های عامه  اکنون صاحب آرگاه و بارگاه و 

و حشم شده اند و القاب بلند باالیی هم برخود گذاشته اند. پس کسانی که 

ویرانی شهرها و قصبات ونابودی فاجعه و مصیبت برای ملت افغان  و  جز 

زیربنایهای اقتصادی کشور کاری نداشته اند، همه متهم به جنایت علیه  

شخصیت های ملی ویا فرا  بشریت اند ونباید به هیچ عنوان به نامهای 

  وطنی، وغیره نامیده شوند. 

 جنایت کار کیست؟ 

هرکس که بدون حکم محکمۀ با صالحیت،کسی یا گروهی را کشته 

اشد، یا به دارائی های ملی به نفع شخصی یا بیگانه ها خیانت کرده باشد، ب

جنایت کار است.آنانی که گروهی را بنابر اختالف دین وعقیده و یا اختالف 

نژاد وجنسیت،حین جنگ به قتل آورده باشند، مجرمین جنگی گفته میشوند 

بدان اشاره  ومی باید بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. آنچه دراینجا

شد، با ورود تنظیمهای جهادی به کابل بار بار صورت گرفت و آقاى 

مجددى در دوره حکومت دوماهه اش بارها زورگویى ، قتل وتجاوز، غارت 

و چپاول دارایى شخصی مردم وغارت دارائی های ملی، توسط مجاهدین 

ه رامحکوم میکرد و به صراحت میگفت : از این لحاظ او خجالت میکشد ک

 نام مجاهد را برزبان آورد .
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که شهر کابل از طرف ۱99۲جون  ۲6سرطان مطابق  6در روز 

حکمتیار براى یک شبانه روز به راکت بسته شد و صدها انسان جان خود 

را از دست دادند ، آقاى مجددى در مسجد پل خشتى سخنرانی کرد وگفت: 

اگر هللا اشد، واگر روس این کارها را کرده بهللا چه کارهایى که نشد، و»

ما خجالت میکشیم که نام هللا کمونیست ها کرده باشند یا هیچکس دیگر، و

مجاهد را بگیریم . عزتى را که خداوند به مجاهد داده بود بزمین زده 

 دولتی پخش گردید سخنان مجددی همان شب از رادیو و تلویزیون« ۱د.ش

که قدرت ۱3۷۱آقای مجددی خود شاهد است که روز هشتم ثور 

تى را از رژیم پیشین تسلیم مى شد، شهر کابل یک شهر سالم و آباد دول

بود. در تمام شهر ده خانۀ ویران از اثر راکت پرانیهاى تنظیم های جهادی 

حکمتیار و ربانی  خراب دیده نمیشد، ولى با ورود تنظیم هاى جهادى جنگ 

داخلى بر سر قدرت دولتى شروع شد وشهر دو ملیون جمعیتى کابل در 

وره حکومت ربانى به خاکدان تبدیل گردید. مردمش در غم از دست دادن د

فرزندان و عزیزان خود ماتمدار و بیخانه و در بدر به پاکستان و ایران یا 

هزار نفراز باشندگان هفتادل کشور آواره شدند. بیش از روسیه و یا در داخ

ى کابل کشته ودو چند آن معلول گشتند. و ده هاهزاران منزل شخص

هزار منزل با خاک یکسان  ۷۰وساختمان هاى دولتى غارت شد و بیش از 

 گردید که امروز خاک توده هاى انها در هربخش آن شهربچشم میخورد. 

گزارشگر بین المللى « ویلیام ریو»به گفته شاهدان عینى از جمله 

بى بى سى که خود حاضر و ناظر جنگ هاى دوره حکومت اسالمى ربانى 

ده از چشم دیدهاى خود میگوید: در اثر جنگها که نزدیک به و شرکاء بو

پنجسال ادامه داشت ، بخش وسیعى از شهر کابل ویران شد و ده ها هزار 

( خاطره یک شب از این جنگها WilamRiveنفرکشته شدند. ویلیام ریو)

خوب به یاد دارم که صبح یکى از روزهاى اولین » را اینطور بیان میکند:

میالدى بود که در اثر صداهاى مهیب و ۱994نویه سال هفته ماه ژا

انفجارهاى وحشتناک از خواب بیدارشدم، تصورهرچیزى مى رفت، ولى 

                                                           

 ٢٣٥ص این مولف،دتاى ثور... از مقدمه برکو- 1



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

63 

نتیجه این بود که ژنرال دوستم از حمایت برهان الدین ربانى رئیس جمهور 

وقت دست برداشته وبا نخست وزیر ناراض گلبدین حکمتیارائتالف کرده 

سنگرهاى سربازان حامى آقای ربانى و فرمانده بود. افراد این دو بر

مسعودحمله کرده بودند، جنگ سختى بود که صدها نفرغیر نظامى در آن 

کشته یا مجروح شده بودند. ترس و وحشت کابل را فراگرفته بود، 

بیمارستان ها مملو از مجروحان و کشته شدگان بود، شهروندان کابل در 

وزانه شان را به دوش مى کشیدند، در حالى که کوله بارهایى از بساط ر

جستجوى محل امنى بودند، اما هیچ جا ایمن نبود. هر طرف راکت مى 

خورد، هواپیماها بمباران میکردند و گلوله هاى سربى هم بدون تبعیض 

 « سینه ها را می شگافت.

شهرکابل به پایگاه هاو سنگرهاى گروه  دوسال قبل،بگفته ویلیام ریو

م شده بود، در محالت جنوب افراد وابسته به حزب اسالمى هاى درگیر تقسی

گلبدین حکمتیار، در سمت غرب نیروهاى حزب وحدت اسالمى، در مناطق 

جنوب غرب رزمندگان تحت فرمان ژنرال دوستم، و در قسمت شمال شرق 

شهر افراد جمعیت اسالمى به رهبرى برهان الدین ربانى وبه فرماندهى 

اشتند. این گروه ها با سنگین ترین سالح ها از هوا احمدشاه مسعود قرار د

 و زمین مواضع یک دیگر را درهم مي کوبیدند. 

درپایان »خبر نگار بى بى سى ،از نتیجه آن جنگ چنین میگوید: 

میالدى ، ما به کمک صلیب سرخ جهانى ارقام دقیقى را یافتیم  ۱994سال 

هاى اسالمى رقیب ، از  که نشان میداد درآن سال، در اثر جنگ میان گروه

هرشش نفرشهروند کابل یک نفر کشته یا زخمى شده بودند و شهر کابل 

در صد تخریب شده بود. آمار دقیق نشان میدهد که تلفات افراد غیر  ۷۰

نظامى بیشتر از نیروهاى نظامى بود و تنها در همین سال پنجاه هزارغیر 

 3ى بى سى،فارسی شنبه ) ب« نظامى از شهروندان کابل کشته شده بود. .

 (۲۰۰4ژانویه 

در سراسر کشور، جنایت کارانی مانند عبدالرب الرسول سیاف، قسیم 

فهیم، اسماعیل خان،عطانور، عبدالرشید دوستم و کریم خلیلی، حاجی محمد 
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جنگ های داخلی در اوایل سالهای هفتاد خورشیدی  محقق که در جریان 

کنون صاحب قدرت دولتی اند و به  جنگی اند تا متهم به ارتکاب جنایات 

درتصویر زیر میتوان چهره  سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهند.

 های وطن ستیزترین ها را دید وشناخت.

 

 

 در فیسبوک خود مینویسد:   Amirjan Rasooli  امیرجان رسولی 

مردم افغانستان باید بدانند که انعده مجاهلین که بدستور ایران »

هاد سالها قبل درافغانستان پاکستان کشت وخون وویرانی را زیرنام ج

شروع کرده اند نزد استخبارات ایران وپاکستان دهن پر اب ، زبان کوتاه ، 

سرخم استند ودربرابر ایران وپاکستان جرأت گپ زدن را مانند محب مشاور 
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امنیت افغانستان ندارند. داکتر عبدهللا عبدهللا جز همین مجاهلین استن 

بود عبدهللا عبدهللا هم نشان داد زهر  .حکمتیار حیثت خودرا نشان داده

 بخورند شرمشان باد!

 

 

 مقاله ششم

 

 جنگی عدالت بدون مجازات مجرمین 

 تمثیل نمیشود!

 

عدالت دریک جامعه یا یک کشور فقط با تطبیق قوانین نافذۀ آن 

نیت تحقق می یابد. بدون تطبیق یکسان قانون باالی افراد یک جامعه نه ام

تأمین میشود ونه از صلح وثبات خبری خواهد بود. فقط عدالت است که 

مصئونیت جانی ومالی را به ارمغان می آورد وجلو فساد مالی و رشوه 

خواری وتجاوز برجان ومال وناموس مردم را میگیرد ومانع زورگوئی 

واجحاف قدرتمندان وسوء استفاده های مالی واخالقی و روانی در جامعه 

 دد.میگر

هدف نخستین داشتن پولیس، اردو وسایرنیروهای امنیتی دریک  

کشور برقراری نظم وامنیت داخلی است. به سخن دیگر پولیس ونیروهای 

امنیتی وسایل وابزاری اند در دست مجریان قانون برای تحقق عدالت 

واستقرار نظم وامنیت. افغانستان به عنوان یک کشور،از ده سال به این 

ایت جامعه بین المللی برای تشکیل پولیس واردوی ملی ده ها طرف با حم

میلیارد دالر از کمک های جامعه جهانی را به مصرف رسانده است، 

تاروزی از این نیرو در راه تامین صلح وامنیت واستقرارثبات کار بگیرد، 

مگر تا هنوز دولت در انجام این اولین وظیفه و مسئولیت خود ازاین نیرو 
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یک وزیریا یک  ته است تا به مردم نشان بدهد که میتواند مثالکار نگرف ًً

والی مختلس وغاصب ورشوتخور را از قدرت برکنار وتوسط پولیس به 

سارنوالی ویا به پای میز محکمه حاضر کند؟ عدم دلچسپی به این کار حتی 

بصورت سمبولیک، تمام وعده های دلخوش کن دولتمداری را به صفر 

ا در نزد مردم بی اعتبار ساخته است. همین بی ضرب زده ودولت ر

اعتباری دولت  وبی اعتمادی مردم به دولت سبب شده است که مخالفان 

دولت روز تا روز بیشتر قوت بگیرند و با دولت ونیروهای امنیتی ملی 

 وبین المللی زور آزمائی کنند.  

 مردم افغانستان از بی عدالتی وحق تلفی  وبی بازخواستی مستمر

اراکین دولت به جان رسیده اند، اما کسی نیست که به داد شان برسد 

وحقوق شان را از کسانی که با کرزی سوگند وفاداری وخدمتگزاری  به 

 مردم خورده اند ، بگیرد. مردم افغانستان بیش ازهر کارى به صلح و

امنیت جانى نیاز دارند و بدین باوراند: تا زمانیکه جنایتکاران و ناقضین 

بشر به پاى میز محاکمات ملى یا بین المللى کشانده نشوند، عدالت  حقوق

 ثبات و امنیت به کشور برنخواهد گشت .  تمثیل وتأمین نخواهد شد و

هم در دورۀ حکومت انتقالی  بدبختانه، دستان اکثریت مقامات  دولتی

حامدکرزی وهم پس از انتخابش بحیث رئیس جمهور منتخب، نه تنها 

جنگى آلوده است، بلکه در کشت و قاچاق مواد مخدر نیز دخیل  درجنایات

 وسهیم اند .

امریکا، دیگر آن محبوبیت روزهای اول پس ازسقوط طالبان را در 

میان مردم افغانستان از دست داده است، زیرا امریکا بجای آنکه سران 

تنظیم های افراطی وفرماندهان جنایتکار را که مسبب اصلی ظهور طالبان 

القاعده دراین کشور استند، خلع سالح کند و یکجا باگرفتاری متهمین به و

عضویت درالقاعده وطالبان آنها را نیز به گوانتانمو واز آنجا به محاکمه 

بسپارد، گذاشت تا این مارهای نیم جان هریک به اژدهای هفت سر تبدیل 

هستی شوند وبا غارت دارایی های عامه و دست اندازی به مال وناموس و

مردم وترویج بیش از پیش کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر، هریک 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

67 

این طریق برسلطهً خود در محالت  از باندهای های مافیایی تشکیل دهند و

 بیفزایند و باعث عدم ثبات واستقرار امنیت درکشور گردند.

رنجی را که مردم زیر سلطهً ایتالف شمال از دست زورگویی و  

باک ومسلح می برند، کمتراز سوز وگداز دهشت  اجحاف قوماندانان بی

افگنی طالبان در مناطق جنوب وجنوب شرق کشور نیست که با 

بمباردمانهای بی امان بمب افگن های امریکایی دمار از روزگار مردم 

 غیرنظامی میکشد. 

با آنکه نجات مردم ما از چنگ بی عدالتی وبی امنیتی و فقر 

ی ، بدون کمک های مالی و اقتصادی استخوان سوز ومریضی وبیسواد

ونظامی امریکا و ایتالف بین المللی نا ممکن است، مگر بازهم مردم تمام 

این مصایب را بجان خواهند پذیرفت وحضور بیگانه ای که دست در دست 

جنایتکار بگذارد وظلم و اجحاف را درکشور مضاعف کند، نخواهند پذیرفت 

ند پیوست. امریکا اگر انتظارهمدلی و به صف دشمنان چنین حضوری خواه

و خوشبینی مردم افغانستان را داشته باشد، بهترآنست تا دست جنایت 

کاران را از گریبان مردم مظلوم کوتاه کند و با سپردن آنها به محاکمات بین 

 المللی به التیام زخم های خونچکان مردم بپردازد.

خود تحت ۲۰۰3سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى 

تمام قوماندانان » مینویسد: « کشتن شما براى ما آسان است»عنوان 

برجسته جهادى، اعم از رهبران مجاهدین سابق و مسئولین کنونى وزارت 

دفاع، داخله، و امنیت ملى افغانستان در بروز تمام حوادث خونین در 

ت والیات واقع در جنوب وشرق کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم دس

دارند. وضع کنونى ناشى ازنقض حقوق بشر و بى امنیتى درکشور، پیامد 

مستقیم تصامیم و اقدامات نادرست حکومت ایاالت متحده امریکا، 

دیگرکشورهاى ایتالف بین المللى و برخى عناصر حکومت عبورى 

گزارش همچنان روابط مخفى بین مقامات کشورهاى « افغانستان است.

ن جانى محلى را افشاء میکند. به عبارت دیگر ایتالف و جنگ ساالرا

پنتاگون با عالقمندى به جنگ ساالران محلى پول مى پردازد تا تمام کشور 

را )بیرون از کابل( تحت کنترول خود داشته باشند. قدرت مندان محلى که 
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قوتهاى امریکایى باالى آنها تکیه کرده اند ، براى تحکیم اقتدار خویش کار 

آوردن نظم و امنیت و بازسازى کشور قصداً جلوگیرى مینمایند  میکنند و از

وبنابرین تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بهبود و تغییر دیده نمى 

 (۱۸شود. ) مجلۀ آینده ، شماره 

 

یکی از نهادهای مهم دفاع ازحقوق بشر،پروژهً "عدالت براى 

شر جهانى است، افغانستان" یک پروژه تحقیقاتى و شاخه یی از حقوق ب

صفحه یى  ۱6۸( گزارش ۱3۸4سرطان ۲6) ۲۰۰5جوالی ۱۷که بتاریخ

خود رادرمورد مجرمین جنگى افغانستان نشر نمود. این پروژه که از سوی 

 ۱3۸۰یک سازمان دفاعى تحقیقاتى پیش برده میشود، در اواخر سال 

تاسیس گردیده و هدف آن تهیۀ مدارک جدى در مورد جرایم جنگى و 

علیه بشریت میباشد که توسط افراد احزاب مختلف در جنگ هاى  جرایم

صورت گرفته است. این سازمان  ۱3۸۰الى  ۱35۷افغانستان از سال

حوادثى را که در مراحل مختلف جنگ، مانند کشتاردسته جمعى، اعدام، 

شکنجه روحى، وتجاوزجنسى، صورت گرفته، تحت تمرکز قرار میدهد. در 

غانستان پیشنهاد شده است که هنگام تقرر افراد به این گزارش به دولت اف

پُستهای دولتی باید سابقه آنها را در نظر بگیرد و افرادی که متهم به نقض 

 حقوق بشر در گذشته هستند نباید به پست های دولتی منصوب شوند.

دستگیری ها، شکنجه های گوناگون در زندان ها، اعدام های دسته 

کونی، سرکوب اعتراض های مردم در هرات و جمعی، بمباران مناطق مس

کابل در زمان رژیم خلق و پرچم، حضور نیروهای شوروی سابق در 

افغانستان، شلیک راکت به مناطق مسکونی، کشتار، تجاوز جنسی، قتل 

عام در زمان حکومت مجاهدین در کابل، قتل عام زندانیان طالبان در مزار 

لبان در سرپل، بامیان و یکاولنگ شریف و قتل عام غیرنظامیان توسط طا

و ویران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارها در "شمالی"، از مواردی 

جوالی  bbc،۱۷است که در این گزارش به آنها توجه بیشتر شده است. )

۲۰۰۵ ) 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

69 

چندی قبل گروه دیده بان حقوق بشر که در نیویارک مستقر است، از 

است برای محاکمه کسانی که به حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خو

ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند دادگاهی تشکیل دهد. چندین نفر از 

کسانی که این گروه از آنها نام می برد، دردولت حامد کرزی کار می کنند. 

کریم خلیلی، معاون رییس جمهور افغانستان، محمد قسیم فهیم سابق 

عبدالرسول سیاف، رهبر  وزیردفاع )اکنون معاون اول رئیس جمهور(،

حزب اتحاد اسالمی افغانستان و عبدالرشید دوستم که دارای مقام باالی 

نظامی در دولت حامد کرزی است، در این گزارش، متهم شده اند که "در 

 جنایات گذشته دست داشته اند".

دیده بان حقوق بشر همچنین گلبدین حکمتیار، رهبر فراری حزب  

دراعظم این کشور در دوران جنگهای داخلی را به اسالمی افغانستان و ص

ارتکاب "شنیع ترین جنایات" آن دوران متهم می کند. مارشال محمد قسیم 

فهیم وزیر دفاع پیشین افغانستان، از کسانی است که در گزارش دیده بان 

حقوق بشر، به ارتکاب به جنایات جنگی متهم شده است. در جنگ داخلی 

سقوط دولت مورد حمایت شوروی سابق در اپریل افغانستان که در پی 

میان جناح های مختلف مجاهدین بروز کرد، ده ها هزار نفر کشته  ۱99۲

شدند.در جریان آن درگیری ها جنایات فجیع گسترده ای روی داد، اما هیچ 

کس در ارتباط با آن حوادث تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت. سازمان 

ساالنه خود بر پالیسی امریکا در مورد نظارت برحقوق بشر در گزارش 

افغانستان انتقاد کرده نوشته است که امریکا بجای همکاری با نهادهای 

بین المللی صلح ، مناسبات خود را با برخی از جنگ ساالران افغانستان که 

 سوابق وحشتناکی در نقض حقوق بشر دارند، مستحکم کرده است.

بخون"میگویند: عملیات نظامی نویسندگان کتاب" افغانستان آغشته 

امریكا در افغانستان به بهانۀ جنگ عـلیۀ تروریزم به اسم "عـملیات آزادی 

متداوم" براه افـتاد. درین عملیات نظامی، هـزار ها افغان ذریعۀ بمبهای 

خوشه ئی جان خود را از دست دادند.  امریكا یك گروه جنایتكار دیگر را 

آورد، تا طرح های امریكا را پیاده كند. جنگ بنام ائتالف شمال روی صحنه 

ساالران كسانی بودند كه بدون حمایت و تسلیحات از جانب امریكا 
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نمیتوانستند مصیبت عظیمی را بر ملت افغان تحمیل نمایند.  جنگ عـلیه 

تروریزم باعـث شد، كه توجه از جنگ ساالران و پیشتی بانان آنها منحرف 

یا نخواست و یا نتوانست اعمال گذشته و حال  گردد و مطبوعات امریكا هم

این مردم را مورد ارزیابی قـرار داده  و دموكراسی بنامی را كه امریكا در 

افغانستان براه انداخت، بدقـت موشكافی نماید.  مطالعات نشان داد كه اكثر 

مردم افغان خواستار تامین عـدالت و محاكمۀ جنگ ساالران اند، اما امریكا 

ارد كه جنگ ساالران به محكامه كشانیده شوند، زیرا بسیار مسایلی نمیگذ

افـشاء خواهـد شد كه شمولیت امریكا را در آن ثابت خواهـد ساخت. همه 

تبلیغات در مطبوعات به نفع حكومت امریكا براه افـتاد و یكی از دالیل جنگ 

نبود، بلكه را هم احیای حقـوق زن افغان قـلمداد كردند كه در حقـیقـت چنین 

اهـداف دور دست نظامی، اقـتصادی و سیاسی امریكا مطرح بحث بود. 

مقالۀ: افغانستان آغشته بخون، بقلم داکتر  -جرمن آنالین -)افغان

  میرعبدالرحیم عزیز(

شهباز سلیم خبرنگار افغانی مینویسد که درپنجم ماه دسمبر 

در ارتباط به  ،چند تن از سناتوران امریکا در تلویزیون آن کشور۲۰۰5

ما بلیونها دالر در افغانستان مصرف کردیم ، اما »افغانستان اظهار کردند : 

خطای بزرگ را وقتی مرتکب شدیم که قدرت را به همان جنگ ساالران و 

)درد دل افغان، « آدم ُکشان و عده ئی از افراد ضعیف النفس سپردیم.

 ( ۲۴، ص ۴3شماره 

ل می گوید: کمتر کسی را در در کاب bbc"اندورنورث" خبرنگار

کابل می توان یافت که سن او قد دهد و حکایت وحشتناکی دربارۀ خود یا 

برای گفتن نداشته باشد. آنها معموالً  ۱99۰بستگانش از وقایع اوایل دهۀ 

عضوی از خانواده یا دوستان شان را در آن جنگ خونین که کابل را 

خبرنگار بی بی سی، بررسی های فراگرفت از دست داده اند. به گفته این 

افکار عمومی نشان داده است که اکثریت مردم پایتخت افغانستان خواهان 

 مسؤول شناخته شدن کسانی هستند که به آن جنایات متهمند.

گزارش گروه دیده بان حقوق بشر که در پی دو سال تحقیق آماده 

پستهای مهمی شده و آکنده از جزئیات است، از برخی کسانی که هم اکنون 
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در دولت دارند، از جمله از قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور و کریم 

 خلیلی، رهبر حزب وحدت اسالمی و معاون رییس جمهور افغانستان،

عبدالرشید دوستم، سترجنرال دروزارت دفاع ، به عنوان متهمان به 

 ارتکاب به جنایات جنگی نام گرفته است.

: وضعیت جاری به مثابۀ دادن دیده بان حقوق بشر می گوید

مصونیت به کسانی است که در گذشته حقوق بشر را زیر پا گذاشته 

اند.نگرانی این گروه این است که این ادعاها برای حفظ ثبات نادیده گرفته 

می شود به خصوص آنکه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر نزدیک است. 

ان دادن واکنش می یک سخنگوی آقای کرزی گفت که آنها پیش از نش

 خواهند این گزارش را بیشتر مطالعه کنند.

قبالً نیز سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویارک، گزارشى 

را که در آن از شمارى رهبران و قو ماندانان جهادى به حیث نا قضین 

حقوق بشرنام برده شده بود، به نشر رسانیده بود.اما دولت در آن زمان 

ان حقوق بشر را نامکمل خوانده و اظهار داشته بود که این گزارش دیده ب

گزارش یک مقطع خاصى را در بر گرفته است. احمد نادر نادرى سخنگوى 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز برنیاز تحقیق بیشتر براى یافتن 

 حقایق و تقویت برنامه عدالت انتقالى در افغانستان تاکید مى کند. 

ازۀ "پروژه عدالت براى افغانستان" عاله از سران در گزارش ت

احزاب سرنگون شده خلق و پرچم از رهبران جهادى مانند حزب وحدت، 

اتحاد اسالمى، شوراى نظار، جنبش ملى، گروه طالبان و نیروهاى 

امریکایى یاد آورى شده است.خانم پریژر گاستمن رئیس این پروژه در 

مرحله گذار سیاسى افغانستان با  اگر»بخشى از این گزارش میگوید: 

اصول حکومت دارى خوب به شمول شفافیت رهنمایى شود ،پس هیچ 

 )بى بى سى( « ضرورت نیست تا حقایق دفن شود.

کارهاى فوق العاده مهم، توام باشهامت کمیسیون مستقل  یکى از

کسانى  بشرافغانستان، تکمیل پروژه دادخواهى مردم افغانستان از حقوق

در سه دهه اخیر درافغانستان مرتکب نقض حقوق بشر شده اند و است که 

بي دغدغه به حیات شرم آورخود درداخل وخارج کشور ادامه  اکنون
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میدهند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرداکتر سیما سمر اظهارمیکند 

 ما درکمسیون به این باوربودیم که صلح بدون عدالت تأمین شده» که: 

 ل نباید به نیابت از مردم، نه کمیسیون ونه دیگران حقنمیتواند. درعین حا

دارند تصمیم بگیرند. بلکه مسئله عدالت وچگونگى تطبیق آن به مردم 

 «.منظورما مشوره ملى را راه اندازى کردیم تعلق داشته وبه همین

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،داكتر سیما 

می گردد." بقول خانم سیماسمر:" سمرمیگوید " صلح بدون عدالت تامین ن

کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرد.  ۲۰۰3افغانستان در می 

جرایم ضد بشری و جنگی در افغانستان رخ می دهد و  ۲۰۰3اگر از می 

دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمی خواهد تطبیق بکند، در آن 

بین المللی مراجعه بکند.داکتر سیماسمر  صورت می تواند به دادگاه جزایی

 ۲۰۰3و ۲۰۰۰میگوید: اگر موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال 

جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی کرده نمی 

توانست. او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی دولت در راستای تامین 

سالۀ  غصب زمین های عدالت در کشور، به عدم برخورد جدی با م

شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر برخورد جدی با قضیه شیرپور 

صورت می گرفت، زمین های دیگر عضب نمی شد. برای تامین عدالت در 

کشور، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا آینده بهتری برای نسل بعدی 

 مهیا شود.

را از وظایف عمده رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت 

ي دولت خواند و تاکید داشت که این کمیسیون و دیگر نهادهای جامعه 

مدنی و مردم، نیروهای اصلی برای تامین عدالت در کشور هستند. او گفت 

با آن که دولت افغانستان کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا 

 دگاه ارایه نکرده است.كرده، اما تاکنون هیچ قضیه ضد بشری را به این دا

به منظور رسیدگی به جنایات  ۲۰۰5دولت افغانستان در سال 

گذشته، برنامه عدالت انتقالی را به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر 

درصد از  95و سازمان ملل متحد طرح کرد که این برنامه مورد تایید 

 « باشندگان کشور قرار گرفت.
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مقتدر دولت   هبران وقوماندان هاىدرین شکى نیست که بسیاری ازر 

حزب  مجاهدین و امارت اسالمى طالبان و همچنان برخى ازعناصر رژیم

دموکراتیک خلق، متهم به جنایت وخیانت علیه مردم وکشوراستند. از 

خبرتسلیم دهى گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  زمان پخش

ت تا هرچه زودتردولت با ما تقویت یاف بحکومت، این امیدوارى در مردم

شان بخون مردم و غارت و  حمایت جامعه بین المللى، کسانى را که دست

داد مردم را  چپاول دارائى هاى عامه آلوده است، به میز محاکمه بکشاند و

ً اگر دولت قادر به انجام چنین کار  از جنایتکاران جنگى بستاند. مطمئنا

عتماد مردم را به رهبرى دولت سترگ ملى بشود ،نه تنها بیشترباور وا

تقویت خواهد کرد، بلکه درس بزرگ تاریخى براى دیگر زورگویان درکمین 

 .نشسته نیز خواهد بود

دولتى، آیا به معنى  به مقام هاى ارشد تقرر برخى ازعناصر بدنام 

دیدگانى  پشیمان ساختن مردم از انتخاب شان ونمک پاشیدن برزخم مصیبت

هه گذشته حقوق شان پایمال زورگوئى تفنگ داران نیست که درطول سه د

 مندان شده است؟ و قدرت

درگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است: درحالى 

افغانستان گامهاى مهمى درجهت ثبات، امنیت وتامین دموکراسى  که

انعکاس دهنده درد ها و بدبختى هاى مردم در  برداشته است، مشورۀ ملى

و بیانگر برداشت شان از  سال گذشته بوده ۲3هاى تباهکن دوران جنگ 

را قربانیان  عدالت وتطبیق آنست. اکثر مردم درجریان این نظرخواهى خود

سال اخیر میدانند. و معتقداند که این  ۲3تخطى ونقض حقوق بشردر

جنایات هنوزهم ادامه داشته و یک تعداد افراد با گذشتۀ تاریک ودستان 

نحوى درکشتارهاى دسته جمعى نقش داشتند، دروظایف خون آلودکه به 

والیت و درمیان  3۲در وپست هاى عمده تعیین شده اند. نظرخواهى

نفرو از  4۱5۱مهاجرین درایران و پاکستان انجام شده است . در مجموع 

تن  3۰۰تن مهاجر درپاکستان و  4۰۰تن درداخل کشور،  345۱آن جمله 

٪مردم گفته 69م گرفتند. از این جمله درنظرخواهى سه مهاجر درایران

به نحوى قربانى جنایات ونقض حقوق  اندکه خود وى یا یکى ازاقارب شان
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مردم سوال شد که  بشردر سه دهه گذشته شده اند. درجریان نظرخواهى از

 چه زمانى شما ازتخطى هاى حقوق بشر متاثر ومتضرر شده اید؟مردم طور

ن تسلط شوروى وحاکمیت خلق وپرچم، ٪ در دورا۱6آتى جواب داده اند: 

٪ در دوران ۱۱٪ در هردو درزمان ،۸مجاهدین،  ٪ درزمان حکومت ۱۸

٪ پاسخ دهندگان به این  63 ٪ در هرسه زمان. همچنان ۱۷نظام طالبان و

 (۱996-۱99۲باوراند که جنگ افغانستان در دوران جنگ هاى داخلى )

جنگ ساالران وقدرتهاى  اساس قومى نداشته، بلکه بوسیله قوماندانان،

 ایران وپاکستان دامن زده شده بود.  خارجى بشمول

محاکمه چه  از مردم سوال شد که کشانیدن جنایت کاران جنگى به

٪ جواب دادند که محاکمه ۷6. 4تاثیرى برجریان عدالت خواهد داشت؟ 

٪اظهار داشته اندکه ثبات 6.۷کاران به ثبات و امنیت کمک میکند. جنایت

که میکنندکر٪ پاسخ دهندگان ف ۸5ند. راتهدید میک ش داده وامنیتراکاه

٪نظر دادند که محاکمه  ۱۱مینماید. و محاکمه مجرمین به آشتى ملى کمک

بامردم ، کمسیون مستقل  به آشتى ملى کمک نخواهد کرد.درجریان مباحثات

مفهوم  از حقوق بشر افغانستان از افراد حواست تا برداشتهاى خویش را

 ت بیان دارند. اشتراک کنندگان اظهار داشتند که براى مردم افغانستان،عدال

عدالت یک مفهوم وسیع است که از محاکمه مجرمین وجنایتکاران فراتر 

راهى براى بهبود جنبه هاى گوناگون زندگى خود  را میرود. مردم عدالت

 معنى ترویج حقوق اساسى بشراست که دانسته اند. براى تعدادى عدالت به

جنس، وحق اشتراک  شامل آزادى بیان ، رفع تبعیض براساس نژاد، زبان ،

 دموکراسى اقتصادى موهمیباشد.برخى دیگرعدالت رابه مف در انتخابات

دیگر، عدالت مفهوم وسیعترى داشته که شامل  پنداشتنه اند.براى یک تعداد

وحدت ملى، برابرى، بازسازى، ترویج معارف ورفع  رفاه عمومى ،

کنندگان به این عقیده اند که عزل  دى است. یک تعداد از اشتراکبیسوا

عدالت را تأمین  جنگ ساالران وناقضان حقوق بشراز وظایف دولتى،

خواهد کرد. اشتراک کنندگان خواهان تحقیق درخصوص کسانى گردیدند که 

بااستفاده از بیت المال وبه قیمت جان مردم، قصرهاى مجلل ساخته، 

 وقسماً به خارج فرارنموده اند. ریدهموترهاى لوکس خ
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نه تنها افراد  شمار زیادى از اشتراک کنندگان به این عقیده بودند که 

باید  بلکه کشورهاى که درسیاست وامور داخلى افغانستان مداخله کرده اند،

پاسخ گوى اعمال خود بوده و مسئولیت بربادى هاى وارده را که از جانب 

تحمیل شده به عهده بگیرند. اشتراک کنندگان برافغانستان  آن کشورها

ابرازنظر نموده وتاکید کردند که دولت تا کنون  درمورد نگرانیهاى شان هم

آشامیدنى صحى وسایر وسایل  درتهیه برق کافى، سرپناه ، غذا و آب

زندانهاى شخصى  ابندائى زندگى ناکام بوده است. آنها همچنان از تاسیس

دامن زدن به کشمکش هاى  شکایت داشته ووبازداشتهاى خود سرانه 

کمسیون  راذریعه اجانب وعمال شان، خیانت ملى تلقى نمودند. قومى

پیشنهادات متعددى راغرض تطبیق استراتیژى  مستقل حقوق بشرافغانستان

تقدیم کرده است. و از رئیس  تامین عدالت به دولت افغانستان وملل متحد

 ى یک سلسله ازابراى اجرجمهورافغانستان تقاضا شده است تا

تدابیرسمبولیک به منظور حمایت از قربانیان اقدام کند وجهت رسیدگى به 

طریق استراتیژى طویل المدت که شامل جبران خساره،  جرایم گذشته از

تعهدنماید. دولت بایستى سعى ورزد تا  عدالت جزائى وبرکنارى میباشد،

داشته باشد وبه حقوق  نائىپست هاى مهم وکلیدى را به افرادیکه سابقه ج

درسطح  بشراحترام نمیگذارند، نسپارد. و با کمیسیون درهنگام مقرریها

عالى ادارات دولتى مشوره کند. کلیه اشخاصى که مقرر میشوند باید سوگند 

نقض حقوق بشریا فساد را درگذشته مرتکب نشده و درآینده هم  کنند که یاد

ایجاد یک نهاد داخلى براى محاکمه  آمده که نخواهد شد. درگزارش همچنان

خواست مردم قبل از بهبود نظام  مجرمین گذشته درافغانستان بادرنظرداشت

 .عدلى وقضائى ضرورى است

بشرافغانستان ازسازمان ملل متحدوجامعه  کمیسیون مستقل حقوق

را درمورد عملى ساختن این  جهانى تقاضا میکند که دولت افغانستان

 پاسخگوئى وحسابدهى کرده واز تطبیق این استرتیژى تشویق به

استراتیژى حمایت سیاسى ومالى نماید. ملل متحد وجامعه جهانى بایست 

الزم رابه منظورعدم تقرر یا برطرفى ناقضان بدنام  فشار هاى سیاسى

نهاد داخلى براى تطبیق مجازات  حقوق بشر وارد نموده و از ایجاد یک



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

76 

 ً هاى منظمى  دولت بخواهد تاگزارش مجرمین حمایت تخنیکى کند. وضمنا

را درخصوص پیشرفت استرتیژى عدالت دراختیارآنهاقرار بدهد. کمیسیون 

حقوق بشرافغانستان همچنان از جوامع مدنى ملى وبین المللى  مستقل

حقوق بشررا مستند ساخته وآنها رابه اطالع  تقاضا داردکه موارد نقض

رافغانستان وجامعه جهانى بش دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق

  )۸5برساند.)جریدۀ مردم، رحیم وحدت، منشرۀ امریکا، شماره 

ارائه این گزارش به مقام ریاست جمهورى افغانستان، )که  پس از

قرارگرفته است( با وجود اینکه اسامى  نیز مورد تائید سازمان ملل متحد

از رهبران است، برخى  نقض کنندگان حقوق بشر دراین گزارش ذکر نشده

درآن  تنظیمى متهم به نقض حقوق بشر،درکابل کنفرانسى ترتیب دادند و

 برهان الدین ربانى، با اعتراف به برخى اشتباهات تنظیمها ،در مورد داد

مردم وتهیه گزارش، نه تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر  خواهى

گزارش بلکه تهدید نمود که تحقق این  افغانستان را فاقد صالحیت خواند ،

با جرئت بیشتراز ربانى  ثبات را درکشور برهم خواهد زد. البته استادسیاف

اشتباهى نکرده  اظهار داشت که ما در امر تخریب و کشتار مردم کابل هیچ

کردیم. و  اشتباه نکردیم، بلکه سنجیده و دانسته عمل»ایم. او افزود که ما

 « از محاکمه نیز هیچ باکى نداریم.

مرتکب  ۱996 -۱99۲سالهاى  اى افراطى طىرهبران تنظیم ه

غیرنظامى  ویرانى شهر کابل وکشتار بیش از شصت هزار نفرمردم

کدام عملکرد  وبالنتیجه مسبب اصلى جنایت علیه بشریت شده اند. 

میتواندجنایت بارتر از این عمل رهبران تنظیم هاى افراطى باشد که در 

ان تحت ساحه تنظیم مخالف اسالم ، مردم مسلم جامه دین و پاسدارى از

برزنان گروه هاى مخاف خود  خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،

بریدند وبر  تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان مسلمان گروه مخالف را

سرمسلمانان منسوب به گروه یا قوم دیگرمیخهاى شش انچه کوبیدند و 

آویختند و زنان  دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى شکم

فرماندهان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا  شوهردار را بزور به نکاح

چراحیثیت و آبروى وِعرض  مسلمانان برادر هم گفته نشده است؟ پس



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

77 

عامه بدست  مسلمانان و مال و دارائى هاى شخصى مسلمانان و دارائیهاى

 خ وبنیان نابودغارت سپرده شد و یا منابع اقتصادى و تولیدى کشور از بی

گردید و موترهاى ملى بس و تانک هاى محاربوى و سرمایه هاى ملى آن 

داده شد و به نرخ آهن پاره به فروش رسید؟ تاکى مردم  به پاکستان انتقال

این همه ناروائیها و این همه ویران گریها  جرئت نداشته باشند که بگویند:

راطى افغان نهفته است که اف و اینهمه کشتارها زیر سر رهبران تنظیمهاى

بخود را بجاى  بخاطر کسب قدرت بیشتر ویا حفظ آن، هریک افراد وابسته

برادرى وتفاهم و گذشت ، بسوى نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول 

این همان رهبران اند که سوگند در خانه خدا را در بیرون .کرده اند تشویق

ه میلیونها دالر و پوند و لاير شکستند. این همان رهبرانى اند ک ازآن خانه

کننده به مجاهدین را در حسابهاى بانکى خود واریز  کشور هاى کمک

راهى میدانهاى مرگبار جهاد  میکردند.و مجاهدین را با شکم گرسنه

خانواده هاى  میکردند،بدون آنکه دینارى از آن پولهاى باد آورده را به

هند. این رهبران از برکت آواره مجاهدین بجاى حقوق و مزد خون شان بد

پولهاست که اکنون هریک لشکر شخصى براى خود درست کرده اند  همان

بى خبر وفقیر، براى خود اعتبار و جاه و مقام  تا بازهم بحساب این نوکران

آگاهان جامعه، اعمال این آقایان را به  کمائى کنند. حال اگر کسى از میان

اسالم و توهین به مقدسات دینى  ین بهانتقاد بکشد، انتقاد از خود را، توه

الحادوکمونیستى نسبت میدهند و  قلمداد میکنند و فوراً گوینده را به کفر و

از ادامه چنین  داد و واویال راه مى اندازند تا دیگران را بترسانند و

  .انتقاداتى جلوگیرى کنند

مسعود، یکی از هزاران هزار مردمی  -باری درزمان حاکمیت ربانی

زنان ودختران شان بوسیله همین قوماندانان جنایتکارتنظیمی ربوده  که

شده بود، با هزار وسیله و واسطه خود را به جناب ربانی رسانید 

وعریضه ً خود راپیش کردکه فالن قومندان شما زن نکاحی مرابزور تفنگ 

ربوده و درقرارگاه خودنگهداری میکند، ازشما میشود وازخدا جلو این 

بگیرید که مساله ننگ وناموس است. آقای ربانی به حیث رییس جنایت را

جمهور )دولت اسالمی( در زیر ورقه عرض آن بخت برگشته نوشت: 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

78 

برای  «محترم قومندان صاحب، زن عارض را برایش مسترد کنید. تشکر»

رییس دولت اسالمی اگر به اسالم واسالمیت ایمان داشت ، الزم بود تا 

عام به دار میزد تادرس عبرتی میشد برای سایر  قوماندانش را در مالی

 قومندانانی که دست به چنین اعمال جنایت کارانه میزدند.

بشمول تنظیم  تنظیم جمعیت ربانی و تنظیم اتحاد اسالمی سیاف

محسنى در تبانى با دیگرجنگ ساالران، بخشى هللا حرکت اسالمی  آیت ا

تى، دریک جبهه متحد که در هنگام قدرت دول ازتنظیمهای  افراطى اند

ومتحد او جنرال دوستم و حزب  برضد نیروهاى تنظیم افراطى حکمتیار

چنداول  وحدت مزاری جنگ را تا سطح کوچه هاى کابل، درجمال مینه و

 ۱۱ومنطقه افشار و دیگر نقاط شهر گسترش دادند، و در تاریخ های

درکابل تخمین چهار هزار مردم بى گناه افشار را ۱993ماه فبرورى ۱۲و

امان خود قتل عام کردند. این  بوسیله توپ و مسلسل و بمباردمان بى

مردم کابل و مردم  جنایت جنگى یکى از شواهد انکار ناپذیرى است که تمام

المناک  افشار که اهل آن بیشتر هزاره اند و قربانى این قتل عام و فاجعه

پروژهٌ دادخواهی شده اند، آنرا تا هنوز فراموش نکرده اند. ) دیده شود: 

 (9۱افغانستان ، جریده مردم افغانستان، چاپ امریکا،شماره

همچنان قتل عام و فجیع سه هزار اسیرطالب توسط جنرال دوستم در 

 ،۲۰۰۱داخل کانتینرهاى دربسته در دشت لیلى شبرغان در دسامبر 

اینهاهمه اعمال جنایت علیه بشریت اند که مجرمین آن باید به محکمه بین 

 جنگى سپرده شوند.  مللى جنایاتال

 ۲۸در تداوم تصفیه هاى قومى توسط اسماعیلخان والى هرات در 

نیروهایش برچند روستاى پشتون در باالمرغاب حمله  ۲۰۰3اپریل ماه

و دو کودک را کشتند و دارائى مردم  زن 3نفربشمول  3۸کردند و 

وردهاى در برخ ،۲۰۰3مسلمانرا غارت کردند. در اوایل ماه مى سال

زن و کودک  ۱5تن کشته و   پنجاه  جناحى در والیت بادغیس و فاریاب

ازترس خود را در رودخانه باالمرغاب پرت کردند و غرق شدند.  پشتون

مى، سایت  5قریه جات پشتون غارت شدند. ) وخانه ها و فروشگاه هاى

جنگساالراسماعیل خان زشتى ودنایت را  اپریل( افزون براین ۲۸آریائى 
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ویا مردان خود از منزل  بحدى رساندکه زنان شریف هرات را که با اقارب

را که  بیرون میرفتند، مورد پیگرد قرار میداد وموضوع باکره بودن شان

یک امر بسیار خصوصى است، مورد تست ومعاینات طبى قرار میداد، 

ن نظر او دراین آزمون پست ناکام بیرون مى آمدند، به زندا وآنانى را که از

مورد توهین و تحقیر قرار میکرفتند و بالنتیجه  مى سپرد وطبعاً اقارب شان

خانه را نداشتند، مجبور میشدند  که دیگر روى بازگشت به« متهم»زنان 

همسایگان خود را  خود را آتش بزنند و ازشر سرزنش فامیل واقارب و

 یچراحت کنند. یک چنین توهینى را مردم هرات در طول تاریخ، ازسوى ه

مهاجم بیگانه اى نه دیده بودند، مگر درزمان امارت خود ساخته اسماعیل 

دیدند. اسماعیل خان تا قبل از شکست و فرار ازدست  خان مردم هرات

ولى پس ازشکست و فرار به ایران  طالبان آدم درست وقابل احترامى بود،

سقوط  انداخت و بعد از او زنجیر غالمى سازمان اطالعات ایران را برگردن

افغانستان  طالبان و اشغال دوباره هرات، او به مدافع جدى منافع ایران در

تبدیل شد و اجرآت او درهرات حتى از دربسى موارد دست رژیم طالبان را 

 از پشت  بسته بود.

گزارشهای ملی ونهاد های بین المللی حاکی از این واقعیت است  که 

ناتوان است .  سازمان دیده افغانستان در جلوگیری از نقض حقوق بشر 

نیویارک ،گزارش ساالنه خود از وضعیت حقوق بشر  بان حقوق بشر، مقیم 

منتشر کرده ودر خصوص افغانستان چکیدۀ گزارش  را در پنجصد صفحه 

بار دیگر در لبه پرتگاه  ۲۰۰۶افغانستان در اواخر سال  آن چنین است:

و افراطیون مسلح به مکان ناقضین حقوق بشر، جانیان  قرار گرفت و برای 

این ناقضین در گذشته نه چندان دور نیز باعث اذیت  امنی مبدل شد. اکثریت 

زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و  و آزار افغانان و بخصوص 

  جهان شده بودند.

ساالران  در نقاط دیگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ 

   هرا با دولت افغانستان همنواستند قرار داشت.و ملیشاهای محلی که ظا

نیروهای ضد دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر از مناطق مرزی میان پاکستان 

افغانستان منحیث پناهگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می  و 
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عمل سوءظن های را در مورد نیات و همدستی پاکستان در نا  پردازند. این 

  فغانستان ببار آورده است.ا آرامی های 

تجارت پررونق مواد مخدر در این سال قسما عامل و قسما تمویل 

نسبت به  ۶۰و خشونتها در افغانستان بود که با رشد %  کننده نا امنی ها 

 9۲قائم کرد. این تجارت نصف درآمد کشور و %  ریکاردی  ۲۰۰۵سال 

د سرانه )که بیشتر علیرغم رشد درآم دهد. هروئین جهان را تشکیل می 

های اقتصادی در مناطق شهری  مدیون تجارت مواد مخدر است( پیشرفت 

حقوق بشر، فقر و نا امنی  و بخصوص در کابل متمرکز شده است. نقض 

افزایش میابد.  بشکل قابل توجهی با افزایش فاصله از مراکز والیات 

نواحی  اکثر برخوردهای مسلحانه و نا امنی پیشرفت های اقتصادی را در 

افغانستان که یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان است، با مشکالت 

جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در  

افغانستان آسیب دیده و این نقیضه بیشتر برخشم مردم محلی افزوده  جنوب 

امی در شهروند غیرنظ ۱۰۰۰تا تحریر این نوشتار، بیشتر از یک   است.

های نظامی بین شورشیان و نیروهای ناتو و دولت در  نتیجه برخورد 

کشته شده اند. رویهمرفته بیشتر از  ۲۰۰۶  جنوب افغانستان در سال 

کشته شده اند که این رقم  ۲۰۰۶  نفر در نتیجه منازعات در سال  ۴۰۰۰

زمان از هر سال دیگر از  و بیشتر  ۲۰۰۵دوبرابر افراد کشته شده در سال 

  سقوط طالبان تا به امروز می باشد.

مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بیجا شدگان در جنوب 

می باشد.طالبان  -نفر ۸۰۰۰۰تقریبا  -فامیل )خانوار(   ۱۵۰۰۰افغانستان 

حمله انتحاری را در این سال انجام  ۲۰۰بیشتر از  و نیروهای ضد دولتی 

افراد غیر نظامی تشکیل می دادند. حمالت  اغلب داده اند که قربانیان آن را 

مال عمر، گلبدین حکمتیار، جالل الدین  نیروهای مخالف دولت برهبری 

رشد بیسابقه  ۲۰۰۵نسبت به سال  حقانی بر مکاتب، معلمین و شاگردان 

غیرنظامی را هدف قرار  ای داشته است؛ از آنجاییکه این حمالت مقاصد 

 آیند.  می دهند جنایت جنگی بحساب می
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سام ظریفی، مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر با انتقاد از 

افغانستان می گوید که هم اکنون شمار زیادی از افغانها از  وضعیت امنیتی 

کودکان خود را به مکتب بفرستند. نگرانی دیدبان  بیم نا امنی نمی توانند 

ت های در حالی ابراز می شود که خشون حقوق بشر از وضعیت امنیتی 

منجر به کشته شدن حدود چهار هزار   ۲۰۰۶نظامی در افغانستان در سال 

  غیرنظامیان تشکیل می داد.  نفر شد که یک چهارم بخش آن را 

این سازمان از کشورهای عضو ناتو خواسته تا برای خانواده های 

جریان عملیات نظامی این نیروها علیه گروه های مخالف  افرادی که در 

خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن  شده اند،  زیانمند

  بررسی کنند.  غیرنظامیان شده، تحقیق و 

 ۲۰۰۷پایان فبروری  
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 مقاله هفتم 
 

 استبداد اقلیت حاکم  و نقض حقوق اکثریت محکومظلم و

(۲۲ /۱۲ /۲۰۱۰) 

 

مروزدرحاکمیت کرزی از همان روز نخست انتصابش بقدرت تا ا

افغانستان نقش سمبولیک دارد  و قدرت اصلی در دست ائتالف شمال 

وگروه  شورای نظار، یا شورای مزدوران پول وقدرت می باشد. کرزی 

درمدت زعامت خود به عنوان یک پشتون، هیچگاهی درزمان تصدی 

حکومت مؤقت وحکومت عبوری وحکومت انتخابی خود،  نتوانسته جلو 

گوئی  وحق کشی نیروهای منسوب به ائتالف شمال را  تجاوز و زور

برجان ومال و ناموس پشتونهای مسکون در والیات شمال و جنوب کشور 

بگیرد، بلکه همچنان نتوانسته مقامات دولتی ونظامی وامنیتی را با 

درنظرداشت تناسب قومی عادالنه تقسیم کند، و حتی بعد از انتخاب خود به 

ب هم  این موازنه را نتواست بخصوص در بخش حیث رئیس جمهور منتخ

نظامی وامنیتی و پولیس تحقق بخشد و بنابرین، پشتونها بازهم محروم 

واز مراکز قدرت بدور نگهداشته شدند وفقط بطور سمبولیک برخی افراد 

محافظه کارچون: رحیم وردک در وزارت دفاع وانورالحق احدی دروزارت 

عارف ویکی دونفر دیگر در وزارتها مالیه وفاروق وردک در وزارت م

 نصب شدند که نقش چندانی درجلب رضائیت پشتونها نداشته وندارند.

 :georgesLefebvre»بقول نویسنده فرانسوی،آقای جورج لفیر 

"کسي قادر نیست خانواده اي را که نیمي از اعضاي آنرا کنار زده باشند 
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که از تاریک اندیشي  «جامعۀ بین المللي»به سازگاري و آشتي وادارد. 

طالبان به هراس افتاده و بخشي از یک کل را به اشتباه همۀ آن انگاشته 

بود، خود در کنار نهادن ]پاره اي از یک ملت[ سهم داشت. اگر قبائل 

پشتون توانسته بودند که حرف خود را به کرسي بنشانند، شاید طالبان پس 

همچون قطره  ۲۰۰۱مبر از شکست و هزیمتشان در ماه هاي اکتبر و نوا

آبي در شنزار ناپدید شده بودند. ره آورد توافقنامه هاي بن در دسامبر 

 ۷وزیر گمارده ائتالف شمال، در برابر ۲3، دولت تازه افعان بود که۲۰۰۱

وزیر پشتون را در بر مي گرفت. درست است که رئیس جمهور کرزي خود 

ورای نظار[ می پشتون است اما وي را چون ]بازیچه ئی در دست ش

انگارند. همین گفته بس تا در یابیم که جامعه مدني پشتون احساس نمي 

کند که در این ساختار قدرت نقشي به وي سپرده شده و ناگزیر از 

، ۲۰۱۰ناخشنودي عمیقي  رنج  می برد." )لوموند دپلوماتیک ، اکتوبر 

 مقالۀ خط مرزی دیورند: هم منشاء جنگ وهم کلید صلح(

"، یکی از نویسندگان Selig S.Harrisonریسن"سلیگ ها

مشهور امریکائی مقاله بسیار مهمی تحت عنوان)ظلم واستبداد اقلیت حاکم 

( به نشررسانده و در آن ۲۰۰9اگست  ۱۷) درافغانستان( درنیویارک تایمز

 9پرده از بی عدالتی اقلیت حاکمی برداشته است که در حکومت کرزی از

ت شان  آمده درحق  پشتونهای افغانستان روا سال بدینسو هرچه از دس

داشته اند. هاریسن دراین مقاله بربی موازنگی تناسب قومی قدرت در 

دولت کرزی بحث کرده، وآن را مسبب تمام جنگها وخون ریزیها در طول  

سالهای حضور نیروهای خارجی درکشورمیداند ومتذکر میشود که تا این 

رت دولتی از میان نرود ، طالبان دست از بی موازنگی قومی در ساختار قد

ستیزه نخواهند گرفت و پول  وقدرت نظامی امریکا در مقابله با طالبان به 

 هدر خواهد رفت. 

سلیک هاریسن مینویسد:"درحالی که  برای آوردن صلح وثبات 

درافغانستان بحثها درادارۀ بارک اوباما شدت گرفته است، مگر درعین حال 

این معضله : ازیک پرابلم بسیارمهم چشم پوشی میشوددراین مباحثات 

نارضایتی وناخوشنودی وفاصله گرفتن روزافزون یک اکثریت مهم قومی 
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 ۴۲میلیونی افغانستان،  33از حکومت است. پشتونها، از مجموع نفوس 

یکی از دالیل مهم واصلی حمایت پشتونها از بغاوت   ٪ را تشکیل میدهند.

ه درحکومت کابل قدرت اصلی ومرکزی  در دست وشورش طالبان اینست ک

فیصد نفوس کشوررا تشکیل میدهند. آنها بر  ۲۴تاجیکان است. تاجیکان 

اردو، امنیت ملی وپولیس وبخش استخبارات بطورکامل کنترول دارند 

 وهمین قوای امنیتی درزندگی روزانه پشتونها مستقیماً مداخله میکند."

ه این تقسیمات غیر عادالنه شده اند مقامات نظامی امریکا نیز متوج

واین را نیز میدانند که تا زمانی که قبایل پشتون افغانستان با دولت 

همکاری نکند، سرکوب شورشیان طالب از توان نیروهای خارجی بیرون 

"برای جلب genral Petraeusاست و بنابرین، جنرال پترائوس" 

ای "اربکی" را در میان حمایت پشتونها چندی قبل برنامۀ ایجاد گروه ه

قبایل پشتون با کرزی مطرح ساخت  ومیخواست با دادن پول وسالح عده 

ئی از افراد قبایل پشتون را که از بیکاری رنج میبرند در این پروسه شامل 

کند، ولی وقتی موضوع را با کرزی مطرح کرد، کرزی یا از روی نافهمی 

که در صورتی با این طرح و یا از ترس سران شورای نظار، اظهار داشت 

موافقت میکند که این پول و این بودیجه وتشکیل ملیشیای اربکی  در 

اختیار وزارات داخله) که وزیر آن یکی از جنراالن مقتدر شورای نظار 

بسم هللا محمدی است(، قرار داده شود و این شرط به معنی این بود که  

ذاشته شود و یا اینکه  از مناطق پشتون بازهم  از این چشمۀ روزی کنار گ

گاو غدودی به آنها نرسد. وچنانکه جریان این پروسه دیده میشود، این 

بودیجه در مسلح ساختن مناطق تاجیک نشین تخار و کندز و بلخ و 

بدخشان که اصالً مخالفتی با حضور نیروهای خارجی ندارند به مصرف 

ده است تا به میرسد و جنرال داود داود از طرف وزیر داخله موظف ش

مسلح ساختن اقوام تاجیک در والیات شمال بپردازد، حاالنکه معنی 

اصطالح "اربکی" را که یک کود ودستور قبایلی است، تاجیکان  نمیدانند 

 و قوانین آن راهم  درک  و رعایت نخواهند کرد.

درهفته های اخیر که کرزی مخالفت های خود را با امریکا علنی تر 

میشود که جنگ ساالران ازاین امکانات مالی امریکا بازهم کرده است دیده 
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برای تقویت خود به ساختن اردوهای شخصی می پردازند، چنانکه جنرال 

عطا نور والی برحال بلخ خود اردوی شخصی دارد و معاش وحقوق این 

اردوی شخصی را از مدرک همین بودیجه می پردازد و توسط همین اردوی 

را از کاندید شدن و دادن رأی در پارلمان فعلی  شخصی بود که پشتونها

روز شکایات مردم پشتون در ولسوالی  محروم ساخت. دراین شب و

چهاربولک بلخ از دست قوت های مسلح غیر مسئول وابسته به عطا 

نوروالی بلخ بلند شده است وتعدادی ازبا شندگان آن ولسوالی به روزنامۀ 

ت جنگ ساالران و زورمندان والی امریکائی "وال ستریت ژورنال"ازدس

قوماندان ملیشه  بلخ شکایت کرده اند که برآنها از سوی قوماندان "الل"

های عطانورمورد ظلم وشکنجه وتحریم از حق رأی دادن قرار گرفته اند. 

این شیوۀ حکومت داری والی بلخ  عطامحمدنورنشان میدهد که وی  برای 

له و همکاری جنرال داود داود در تحکیم مواضع خود با حمایت وزیر داخ

بلخ وتخار و کندز و بغالن وغیره والیات شمال  برای یک جنگ داخلی 

آماده گی میگیرد وپیوسته  مصروف تصفیه های قومی در شمال کشور 

همه روزه  است . افزون برهمۀ اینها مناطق پشتون نشین در جنوب کشور

قرار دارد و هر روز ده  مورد حمالت هوائی وزمینی نیروهای خارجی نیز

 یا زخمی و معلول میگردند.  صدها تن از افراد ملکی کشته و ها و

دسمبر امسال،  ۱۲بگزارش سایت خبری رادیو صدای آلمان،در

حمله را انجام داده اند که  ۸5۰"هواپیماهاي نظامي امریکا در ماه نوامبر 

شد. از اوایل سه برابر میزان حمالت هوایي در نوامبر سال گذشته مي با

هزار ماموریت  3۰، نیروهای امریکائی ۲۰۱۰جنوري تا آخر نوامبر

 ۱3هوایي جنگی درافغانستان  انجام داده اند که نسبت به سال گذشته، 

اگر با هریک از این عملیات ویژه   درصد افزایش را نشان مي دهد."

ال  هزار افغان درس 6۰دونفر افراد ملکی افغان کشته شده باشند باید 

گذشته  کشته شده باشند. البته این رقم اندک کشتار مربوط  به حمالت 

هوائی است، اماهرشب ما از طریق رادیوها و تلویزیونهای داخلی گزارش 

نفررا از اثرحمالت  5۰تا  ۲۰هایی را می شنویم که خبر ازکشته شدن 

ی انتحاری و انفجارات بمب های جاسازی شده و یا عملیات نیروهای دولت
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و پولیس ملی در فالن ولسوالی و فالن والیت میدهند که تمام  این تلفات 

انسانی مربوط به مناطق پشتون نشین اند، بنابرین با تمام خوشبینی 

واحتیاط  میتوان گفت که تلفات پشتونها اعم از ملکی ونظامی وپولیس ملی 

 ساالنه به ده ها هزار انسان میرسد.

اخله در یک نشست مطبوعاتی در زمری بشری سخنگوی وزارت د

تن  ۲44۷پولیس کشته شده و  ۱۲9۲بیان کرد که بتعداد ۲۰۱۰اخیر سال 

افراد ملکي کشته  ۲۰43مجروح شده اند. وی افزود که دراین سال بتعداد 

، این تلفات غیر از تلفات افراد اردو   مجروح شده اند 35۷۱شده و 

تن  ۷۱3سال گذشته به  ونیروهای ناتو است.تلفات نیروهای ناتو در

سال بدین سو در والیات پشتون  9رسیده بود.  این تراژیدی متاسفانه از 

نشین تطبیق میگردد، ومعنی این عملیاتهای نظامی اینست که  امریکا و 

ناتو قصد دارد تا  نفوس پشتونها را در افغانستان به نفع  اقلیت های که با 

 منوائی دارند، کاهش بدهد.حضور نیروهای خارجی  در افغانستان ه

روشنفکران وآنهائی که امکانات بلندکردن صدای این ملت را دارند، 

بهتراست وقت و انرژی  خود را بجای خط دیورند وقف  نواقص کار  و 

افغانستان بنمایند تا دست ازحمایت  جنگ ساالران  اشتباهات امریکا در

ن محلی بردارد و ائتالف شمال و بخصوص شورای نظار وکرزی و حاکما

بجای آن ها اشخاص الیق وشایسته  واهل فن را مورد حمایت خود قرار 

بدهد تا هم جلو فساد اداری گرفته شود وهم  کمک های جامعه بین المللی 

در راه دوباره سازی  واحیاء پروژه های عام المنفعه به مصرف برسد و 

غانستان را از مردم فقیرو بیکار هم صاحب کار  واشتغال گردند و اف

 سراشیبی سقوط  ووقوع یک جنگ داخلی دیگر در امان نگهدارند.       

تلویزیون آشنای صدای امریکا از قول مسئول نظارت بر وضعیت  

مهاجران داخلی افغانستان وابسته به سازمان ملل متحد گزارش دادکه 

به هزارافغان از خانه و محالت خود بیجا شده اند و  ۲5۰، ۲۰۱۰درسال 

جاهای امن تر پناه برده اند .میتوان گفت که بیشترین این بیجا شدگان 

مردمان مارجه وگرشک ونادعلی والیت هلمند و باشندگان  پنجوائی قندهار  

ومحالت اطراف قندهار بوده اند که مورد عملیات تصفیه ئی نیروهای 
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یان خارجی ودولتی قرارگرفته بودند وهمگی پشتون تباربودند. چون در م

پشتونها سر یا رهبری وجود ندارد که به امریکا بگوید : بعد از سقوط 

طالبان، دیگر پشتون کشی بس است! درغیر آن تمام اقوام پشتون دست از 

جان خواهند شست وبکوه های باال خواهند شد وآنگاه قبل از همه انتقام 

اند کشتن پشتونها را ازنوکران وجواسیسی که باعث کشتن این قوم شده 

خواهند گرفت. متاسفانه چنین شهامتی در وجود کرزی به عنوان یک زعیم 

 پشتون دیده نمیشود.

کې د پښتـنو کړول او  په شمال افغانستاند)  هید طالبانو د جنایاتو ب"

سازمان حقوق بشر ملل متحد نوشته عنوان مقاله ایست که توسط  ول(ځور

رتال  افغان جرمن آنالین، به رحمت آریا،ترجمه و درپوآقای شده و بوسیلۀ 

 نشر رسیده است.

ز کال د نوامبر د میاشتې  ۲۰۰۱در بخشی ازاین مقاله آمده است:"د 

لۀۀه پیلۀۀه را پۀۀه دیخۀۀوا چۀۀې پۀۀه شۀۀمالي افغانسۀۀتان کۀۀې د طالبۀۀانو د واکمنۀۀ  د 

ړنگیدا له نیټې سره سمون خوري ، د شمالي افغانستان په ډیریو برخو کې 

، ټکولو ، کړېدلو ، جنسۀي تیریۀو ، لۀوو او شۀوکو      پښتانه د وژنو ، وهلو

پۀۀه گۀۀډون د ځورونۀۀو او کړاوونۀۀو لۀۀه بۀۀیال بیلۀۀو ډولونۀۀو سۀۀره مخۀۀامخ شۀۀول. 

پښتانه ځکه و ځورول شول چې لۀه طالبۀانو سۀره همپیونۀده وبلۀل شۀول ، د 

طالبانو د مشرتابه د ډلې ډیري غړي لۀه سۀویلي افغانسۀتان  خۀه دي.    پۀه 

کۀۀۀې د ځورولۀۀۀو او کړولۀۀۀو د پۀۀۀازوال  نېغۀۀۀه گوتۀۀۀه درو  شۀۀۀمالي افغانسۀۀۀتان

 توکمپالو یا توکم بنسټو گوندونو او د هغوی ملیشو ته نیول کیږي : 

 اوزبک واکه ملي اسالمي جنبش  - 

 تاجیک واکه اسالمي جمعیت او -

 هزاره واکه د وحدت ډلې  ته - 

ه همدا رنگه یو شمیر وسله والۀو وزبکۀو ، تۀاجیکو او هۀزاره گۀانو تۀ

چې له پورتـنـیـو پوځي ډلو سره په ټلواله کې نه ول گوته نیۀول شۀوې چۀې 

د بې وسو ، بې وسلو شویو پښتـنو په غوره کولو او د هغوی له بې وسـ  

  خه په ناوړه گټه اخیستنې یې تیریو ته الس اچولی دی.
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د پـښـتـنـو پر وړاندې نوموړو ځورونو ته پۀه کـتۀـنې او ځۀواب کۀې د 

زکال د مارچ په میاشت کۀې خپۀل  لۀور ۲۰۰۲د  ار ټولنې د  بشري حقونو

تنه پــلټـونکي شمالي افغانستان ته ولیږل. پلټونکې ډلې د شمال پۀه  لۀورو 

والیتونو بلخ ، فاریۀاب ، سۀمنگان او بغۀالن کۀې لۀه یۀو شمیرپښۀتون میشۀتو 

کلیۀۀۀو او ټولنۀۀۀو  خۀۀۀه لیدنۀۀۀه وکۀۀۀړه ؛ همۀۀۀدا شۀۀۀان دغۀۀۀې ډلۀۀۀې د افغانسۀۀۀتان د  

ي دولۀۀت لۀۀه اسۀۀتازو ، د دیپلومۀۀاتیکي ټۀۀولنې لۀۀه اسۀۀتازو او د بشۀۀري لنۀۀډمهال

 مرستو له کارکوونکو سره ولیدل.    

زموږ پلـټونکې  ډلې د خپلو پلـټـنـو په لړ کې  په سیمه کې د پښتـنـي 

تولنو د شتمـنـیـو د لوو او تاال او په وچ زور د هغوی د ځمکو او ځۀایونو 

ومۀۀات پۀۀه السۀۀوند شۀۀوي ډول راټۀۀول کۀۀړل. د د نیولۀۀو د پـیـښۀۀـو پۀۀه اړه مال

رتۀه  فاریاب والیت د شور دریا په سیمه کۀې هۀم د لۀوو او تۀاال پېـښۀـې پۀه و 

ډول رامنځته شوې. سیمه ییزو کلیوالو ویل چې د نوامبر په نیماییو کې لۀه 

جنبش سره همکارو وزبکو وسلوالو ) پرته له دې چې د نورو توکمونو له  

لې کۀړي (  د هغۀوی وسۀلې یۀې پۀه زوراټۀولې  او د وگړو  خه وسلې را ټۀو

 و راتلونکو اونیو په لړ کې یې ددوی کلۀي لۀوو او تۀال کۀړل ،  ۀاروي یۀې 

ور خه واخیستل ، غنم او دانه باب یۀې ولوټۀـل ، د کورنۀو د اړتیۀا وړتۀوکي 

یۀوه کلیۀوال د –او شتمني ، غۀال  ، پیسۀې او سۀره زریۀې ټۀول را ټۀول کۀړل 

 ړۍ "  لویښت ورځن  ترهگري " وبلله.   دغه لوو او تاال ل

د بغالن په والیت کې د جمعیت یۀو بولنۀدوی یۀوه پښۀتانه کلیۀوال تۀه : 

تاسو پښتانه یاست. تاسو د دغې سیمې نۀه یاسۀت. تاسۀو بایۀد کابۀل تۀه والړ 

یۀو پښۀتون سۀپین روبۀی د وحۀدت د ډلۀې د ئ.او سیمه موږ ته راپریۀږدئ شـ

: طالبانو جنایات وکړل خۀو سۀزا یۀې اوس  جنگیالیو د ځورونو په اړه وایي

یو بل پښتون توکمه سپین روبی چې کوریې د جمعیۀت ځواکونۀو . موږ وینو

لوو کړی وایي :زما گیله یوازې له هللا  خۀه ده. آیۀا زمۀوږ غۀږ اوري؟ خۀو 

کله چې له خدایه  گیله کوو همغۀومره سۀزا وینۀو. مۀوږ وسۀه نۀه لۀرو. دلتۀه 

توپکوالۀۀو او بولنۀۀدویانو د کۀۀړاو لۀۀه السۀۀه ،  توپکۀۀوال وسۀۀه او زور لۀۀري. د

اوبۀۀه زمۀۀوږ تۀۀرخا تۀۀه را رسۀۀیدلي دي. دوی لۀۀه دغۀۀه ځایۀۀه ورک کۀۀړي ،  

 چې خپله بزگري وکړو.ئ پریږد
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 HUMAN RIGHTS WATCH APRIL ۲۰۰۲ VOL. ۱4, NO. ۲ (C)    منبع:

 

یکی از فجیع ترین حوادث قوم کشی در صفحات شمال گزارشی است 

آتش چند سال قبل به دست نشر سپرد. آتش ازکارنه های که آژانس خبری 

نسل کشی  یکی از قوماندان جنگی فاریاب بنام مولوی قره یاد میکند 

 ومینویسد:

 

 مولوی قره و نسل کشی قومی در فاریاب

آتش: پشتونها در سمت شمال نابود گردند و یا بطرف جنوب متواری 

مولوی غفور که در کوه  شوند! دروالیت فاریاب مردی سیاه چرده بنام

صیاد ولسوالی تگاب شرین زنده گی میکرد وابسته گان تنظیم حرکت 

انقالب اسالمی به رهبری مولوی نبی محمدی را مسلح ساخت و بیرق نبرد 

 با حزب تازه به دوران رسیده " خلق" را بلند نمود.

وقتی با افراد با سواد چون معلمان،مامورین دولتی ومتعلمین مکتب 

برو میشد امر کشتار شانرا با این استدالل صادر میکرد که اگر مسلمان رو

باشند مستقیم به بهشت میروند و اگر نباشند به سزای عمل غیر مسلمان 

 بودن خود می رسند.

به نقل از آنعده باشنده گان فاریاب که حکایت باال را تایید میکنند ، 

کتب ، مسلمان مال غفور باور نداشت که افراد تحصیل کرده درم

رابدوش افراد مکتب ۱35۷باشند،نامبرده مسوولیت حادثه هفت ثور سال

خوانده می انداخت و بنابر این برداشت، اکثریت قریب به مطلق افراد مکتب 

خوانده وقتی به چنگ مولوی موصوف می افتادند، به قتل می 

رسیدند.مولوی غفور که بزودی به مولوی قره)به زبان ازبکی 

رت یافت از احساسات مذهبی مردم استفاده نموده تعدادی کثیری سیاه(شه

از جنگجویان را سازمان دهی کرد و لشکر عظیمی از داواطلبان جنگ را 

 گرد هم نمود.

فردی که در رکاب مولوی قره ماه ها را سپری کرده و دریور آقای 

قره بوده و نخواست در رسانه ها مشخص نامش برده شود حکایت میکند 
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مولوی مذکور لباس نو به تن مینمود و جنگ های چریکی، با روسها که 

 را رهبری میکرد.

دراکثر برخورد ها با روسها، آقای قره، بعد از مختصر جنگ 

وگریز،ساعتی از انظار مردم پنهان میشد و پنهانی با آتش سگرت و یا 

آتش مشابه سگرت ،لباسهای خود را طوری سوراخ مینمود که بیننده 

کند مرمی دشمن اصابت نموده است. وبعد چاپلوسان دربارخود را تصور 

وظیفه میداد تا تبلیغ کنند که مرمی روسها نمیتواند از جسم مولوی قره که 

در راه خدا به جنگ مقدس برخواسته است عبور کند و با استفاده ازین 

شیوه برای خود مقام روحانی تدارک میکرد واز مردم مذهبی افغانستان 

گروه در صفوف لشکر خود سرباز گیری مینمود.مولوی قره با  گروه

استفاده از این تاکتیک توانست در زمان کم اکثریت قریب بمطلق ولسوالی 

 های والیت فاریاب را تحت تسلط خود در آورد .

مال غفور)قره (که مالی مسجد یک قریه گمنام دریکی از ولسوالی 

در کمتر از یکسال هزاران مرد های یک والیت دور افتاده بود،توانست 

جنگی را متشکل سازد و چند ولسوالی را بصورت کامل ازدست افراد 

دولتی وقت آزاد ساخته به تسلط در آورد.فرمانبرداری صدها دهکده مربوط 

ولسوالی های فاریاب این مالی دهاتی را چنان مغرور ساخت که سر از پا 

غلبله ، خوجه گوهر، لنگر، نشناخت و تصمیم گرفت که مناطق شوردریا، 

مین درخت و نقاط دیگر پشتون نشین فاریاب زمین را از وجود باشنده گان 

 آن پاکسازی نماید. و با این هدف جنگهای قومی را آغاز نمود.

محمد صادق دریور سالخورده که وظیفه انتقال نیروی های جنگی 

ات خود را مولوی قره را از سنگری به سنگر دیگر عهده دار بود خاطر

 چنین بیان نمود :

جنگهای خونین با پشتون ها توسط  ۱359" درماه سنبله سال

مولوی قره شروع شدو در یکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم به 

 دها نفر اسیر گرفته می شد که اکثر اسیران به قتل رسانده میشدند."
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جریان  آقای صادق مدعی شد که این جنگها یکسال تمام بسیار شدید

پیدا کرد وبعد از مرگ قره هم تا سالهای ظهور طالبان توسط قوماندانهای 

 مال قره ادامه یافت .

قوماندانهای مولوی قره هر یک امان پهلوان گرزیوانی،رسول 

پهلوان فیض آبادی، عبدالروف ثوری قیصاری،حق بیردی تگابی،شراب 

دام بعد ها فرماندهان بیگ جمعه بازاری و چند قوماندان دیگربودند که هر ک

 نامدار سمت شمال کشور گردیدند.

آقای صادق حکایت نمود که باری من از مولوی قره پرسیدم که شما 

با روسها جهاد) جنگ مقدس (را آغاز نموده بودید و حال اینهمه جنگ با 

این مردم مسلمان برای چیست؟مال قره مکثی نمود ودست روی پیشانی 

از دقایقی گفت که این مردم کافران را یاری می گذاشته بفکر رفت وبعد 

رسانند و در عهد که با من بسته بودند بیوفایی کرده اند و حال باید پشتون 

ها در سمت شمال نابود گردند و یا بطرف جنوب متواری شوند.هزاران تن 

ازپشتون ها ی اطراف فاریاب در نتیجه این جنگها قتل عام گردیدند و 

 ا خانه و کاشانه شان تا ظهور طالبان متواری شدند.هزاران تن دیگرب

آدم خان باشنده قریه شور دریا فاریاب میگوید :"وقتی عساکر قره 

در مناطق مردمان پشتو زبان حمله میکرد تعدادی را سر میبریدند؛ زنان و 

دختران که به اسارت قوماندانها او می افتادند مورد تجاوز جنسی قرار 

به غارت برده میشد و اموال منقول تا آنجا که ممکن میگرفتند؛ مواشی 

بود انتقال می یافت و غژدی ها و خانه ها به آتش کشیده میشد."آدم خان 

مدعیست که تعداد کثیری از عاملین این نوع جنایات، از جمله افراد مولوی 

قره هنوز زنده میباشند ودر مناطق خود، صاحب مال و جاه و مقام هم شده 

ون کوچکترین دغدغه از محاکمه و پاسخگویی به اعمال گذشته اند و بد

زنده گی میکنند.آقای آدم خان لشکر کشی ها و جنگهای مولوی قره را سر 

 آغاز تباهی پشتون های شمال وانمود کرد.

توسط افراد خودش به شکل مرموز و  ۱36۱/ ۷/۷مولوی قره در

نظامی مولوی قره  -اریمخفیانه به قتل رسید. مولوی غیاث که در کمیته اد

منحیث قاضی کمیته تنظیم حرکت انقالب اسالمی بخش والیات شمال 
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افغانستان ایفای وظیفه میکرد سخنان آدم خان را بی بنیاد و تبلیغات زهر 

آگین علیه شخصیت جهادی و دینی مولوی غفور)قره( دانسته میگوید: 

تی نداشت؛با "مولوی غفور فی سبیل هللا جهاد کرد؛تبعیض و قوم پرس

دوست دین دوست و با دشمن دین دشمن بود." آقای غیاث که مدعیست 

استاد مولوی قره در مدرسه بوده و همیشه در کنار او چون یار 

وفادارحضور داشته است و به اتهام همکاری با مولوی مذکور از طرف 

نیرو های دولت وقت باز داشت گردیده اضافه از پنج سال را در زندان 

نموده، مسوولیت کشتار پشتونهای شمال کشور را بدوش  سپری

قوماندانهای بیسواد و افراد عقده مند دیگر که در کنار مولوی قره با 

 روسها جنگ می کردند می اندازد .

مال غیاث ادعا میکند که در نسل کشی های قومی دستهای پیدا و 

های خود پنهان از خارجی ها نیز دخیل بودند و با خریداری قوماندان

فروش،آتش این جنایت ضد بشری وضداسالمی را مشتعل نگه 

داشتند.استاد و صاحب نظر در امور سیاسی جاوید لهیب معتعقد است :" تا 

وقتیکه مردم افغانستان اخوان الشیاطین داخلی و خارجی را نشناسند روز 

 خوبی را نمی بینند "

سه دهه جنگ آقای لهیب نسل کشی های قومی در افغانستان را در 

جز پالیسی و هدف احزاب به قول استاد موصوف اخوان الشیاطین وانمود 

میکند و باور دارد که این کتله سیاسی جز استفاده از نام دین مقدس اسالم 

،جنگ و ویرانی، ثروت اندوزی شخصی و معامله کردن افغانستان با چهل 

اند ، نمی کنند و کشور کفری ، کوچکترین خدمت به مردم افغانستان نکرده 

 نخواهند کرد.

استاد لهیب در ادامه صحبت هایش افزود که غفور قره یکی ازین 

مهره های شیطانی بود که خصومت های قومی را در والیت فاریاب به اوج 

 رساند و اقوام با هم برادر را دشمن خونی با یکدیگر ساخت.

ودند و توسط ارقام دقیق انسانهای بیگناه که منسوب به قوم پشتون ب

لشکریان قره نابود گردیده اند از طرف هیچ مرجع و منبعی انتشار داده 

نشده است و هنوز که هنوز است در باره نسل کشی های قومی در 
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افغانستان پژوهش و تحقیق درست و منظم صورت نگرفته است.نسل کشی 

ال قومی و قوم پرستی بعد از سقوط داکتر نجیب هللا از اریکه قدرت در س

وبا آغاز ریاست جمهوری برهان الدین ربانی به اوج خود رسید که  ۱3۷۱

جنگهای حزب سیاف پشتون و حزب وحدت هزاره از جمله نمونه های 

 مشهور آنست و زبانزد عام خاص میباشد.

که کنوانسیون کشتار جمعی نامیده شده ۱94۸یکی از کنواسیون 

د تا از کشتار دسته جمعی ازکشور های عضو و امضا کننده تقاضا مینمایی

 جلوگیری نموده عاملین آنرا به محکمه بکشانند.

افغانستان نیز یکی از امضا کننده گان کنوانسیونهای بین المللی 

محسوب میگردد و متاسفانه که بخش اعظم بدنه اساسی دولت امروزی از 

افرادی تشکیل گردیده که متهم به نسل کشی و کشتار دسته جمعی اقوام 

ن درین سر زمین میباشند و دولت کرزی در حمایت قدرتهای بزرگ که ساک

مدعی دموکراسی و عدالت!!! میباشند قرار دارد . بدین لحاظ تحت 

فشارجنایت کارانی که وارد پارلمان کشور گردیده اند منشور نامنهاد 

مصالحه ملی از طرف شورای ملی افغانستان تصویب گردیده است و جنایت 

ه جنگ در افغانستان از" کیسه خلیفه "بخشش شده کاران سه ده

ازطرف پارلمان افغانستان ۱3۸5اند.منشور مصالحه ملی در یازدهم دلو 

تصویب شد و پیگیری پروسه عدالت انتقالی را به با مشکل مواجه 

 (۲۰۰5نمود.") سایت آریائی 

 

ضمن  ۲۰۰9/  ۸/   ۵سازمان  عفو بین المللی مقیم لندن روز 

ی خطاب به کاندیدان ریاست جمهوری  افغانستان گفت كه میلیون اعالمیه ی

ها مردم افغانستان تا به حال از تخطي هاي فاحش حقوق بشر، باوجود 

فروپاشي رژیم طالبان رنج مي برند. در بیانه سازمان عفو بین المللي آمده 

رت است : "افغان ها تا به حال از فقر بي اندازه، فقدان قانون همراه با تجا

رو به افزایش مواد مخدر، حكومت بي صالحیت، فساد اداري فوق العاده 

مروج، نظام ضعیف و بیكاره ي حقوقي و عدم سیستماتیك رعایت قانون در 

 (         ۲۰۰9اگست  ۵رنج و عذاب هستند." ) رادیوصدای آلمان: 
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 پایان

 

 

 

 

 مقاله هشتم

 نطقه:پیامد بد بنیادگرائی برای افغانستان وکشورهای م

 ناگفته پیداست که اسالم سیاسی با بنیادگرائی پیوند جدائی ناپذیر

دارد. باید توجه داشت که پاکستان حامی درجه اول بنیادگرایی و یکی از 

طراحان بوجود  آوردن طالبان درافغانستان بوده ، همانگونه که سازنده و 

ستان خود پرورنده رهبران هفتگانه مجاهدین بوده است. افزون برین پاک

یکی از کانون های پرورش بنیادگرائی و تروریستی در منطقه است و 

تروریستان پاکستان در کشمیر همواره مشغول عملیات تخریب کارانه اند و 

کشور هند بیشتر از اعمال تروریستی پاکستان دل پرخون دارد. همین 

نها در هزار مدرسه دینی در پاکستان وجود دارد که در آ 3۰اکنون بیش از 

پهلوی تدریس مسایل مذهبی ، به شاگردان شیوه های بکارگیری عملیات 

تروریستی آموزش داده می شود، طالبان نیز دست پروردگان و تربیت 

 دیدگان مدارس دیوبندی پاکستان اند .

مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان همین اکنون به حیث  النه 

تروریستان القاعده و طالبان بنیادگرائی و تروریزم محل ستر و اختفای 

وسایر گروه های بنیاد گرای اسالمی است.  یکی از شاهدان عینی در 

جنوری  ۲3گفتگوی رادیویی در مجله آسیای میانه بی بی سی )روزجمعه 

( گفت که قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسالمی پاکستان و موالنا ۲۰۰3

ال حمیدگل رئیس پیشین فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان و ژنر

سازمان جاسوسی ارتش پاکستان با حکمتیار و مال عمر رهبر پیشین 
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طالبان در مناطق قبایل آزاد پاکستان مصروف توطئه و تبلیغ علیه دولت 

افغانستان ونیروهای بین المللی برهبری امریکا اند. اما حکومت پاکستان 

رد علیه تروریزم به حساب با دروغ و ترفند خود را هم پیمان امریکا در نب

 می آورد و از امریکا پول و امتیاز میگیرد. 

در سه دهه اخیرتاریخ کشورما، هواداران اسالم سیاسی از صبغت 

هللا مجددی گرفته تامولوی محمدنبی و مولوی یونس خالص و از استاد 

ربانی واستاد سیاف گرفته تا گلبدین حکمتیار وقاضی وقاد و از شیخ آصف 

گرفته تا اکبری و خلیلی و غیره درلباس رهبران تنظیمهای  محسنی

گروه »جهادی، و ازمالعمر به عنوان رهبر طالبان تا اُسامه بن الدن رهبر 

همگی بنیادگرایانی هستند که بر ضرورت برپائی حکومت اسالمی « القاعده

قرن  9۰تأکید میورزند. و ما نمونه این نوع حکومت اسالمی را در دهه 

و اوایل قرن بیست و یکم، در دوره حکومت حضرت صبغت هللا  بیستم

مجددی و حکومت ربانی و شرکاء و صدارت گلبدین حکمتیار و مالعمر 

 درافغانستان تجربه کردیم. 

 استبداد خشن تنظیمی و بی بند و باری نسبت به امنیت جان و مال  

ی و تعدد مردم و دارائی های عامه و کشتن و بستن و زورگوئی و حق تلف

مراکز قدرت در پایتخت و پرتاب راکت و خمپاره بر شهرها و ویران کردن 

و به آتش کشیدن همه دار و ندار جامعه وتخریب تمام نهادهای اقتصادی و 

فرهنگی و خدماتی و محروم کردن  زنان از حق کار در بیرون از منزل با 

ه خطوط کلی روی گشاده و اختطاف آنها و تجاوز بر ناموس آنها و غیر

 کارنامه های حکومت اسالمی تحت رهبری تنظیم های جهادی بود. 

دادن سیمای نفرت   بدین سان تنظیم های جهادی با نشان

انگیزخشونت بار از خود، بدترین و نا بخشودنی ترین حزبی های رژیم 

گذشته رابرائت دادند، و براثر همین هرج و مرج سیاسی در کشور بود که  

ن با حمایت پاکستان درتبانى با عربستان سعودى و سیا، وارد گروه طالبا

 صحنه سیاسى افغانستان شدند. 
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فکر روی کارآوردن طالبان »بینظیربوتو باری درلندن گفته بود : 

ازانگلیسها بود، مدیریت آنرا امریکایی ها کردند، هزینه آنرا سعودی ها 

طالبان که « اجرا کردم پرداختند و من اسباب آنرا فراهم آوردم و طرح را 

از حمایت همه جانبه دولت خانم بی نظیر بوتو، و شریک دولت ائتالفی او 

برخوردار بود و  -پدر خوانده طالبان -«جمیعت علمای اسالم»یعنی 

توانست در عرض کمتر از سه ماه کنترول چهارده والیت از سي و دو 

مردم روبروشدند. والیت را بدست گیرد . در آغاز طالبان  با استقبال 

مگرهمین که بر شهرکابل تسلط خود را قایم کردند، قوانین اسالمی را که 

حکومت ربانی وضع کرده بود، چنان باشدت وحدت به منصه تطبیق قرار 

دادند که زندگی را برمردم به جهنم مبدل ساختند. طالبان که از اندیشه 

طق زمان، مردم ما را بنیادگرائی مشبوع بودند، سعی داشتند تا برخالف من

سال قبل به عقب برگردانند که تاریخ پاسخ دندان شکنی  ۱۴۰۰به شرایط 

 امریکا رو بروساخت.  به آنها داد و آنها را با ابرقدرت جهان،

 

 حملۀ امریکا علیه طالبان

سپتامبر که دومرکز تجارت بین المللى یا  ۱۱حادثه ناگوارتروریستى 

ه ئى را با پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( طبق ۱۱۰دو آسمان خراش بزرگ 

در نیویارک و واشنگتن ویران ساخت و باعث مرگ بیش ازسه هزار 

نفرگردید، امریکا را برآن داشت تا بصورت جدى مبارزه با تروریزم و 

بخصوص اسامه بن الدن مظنون اصلى این حوادث را آغاز کند. یکبار 

رار داد تا اسامه را به امریکا دیگر امریکا رژیم طالبان را تحت فشار ق

تسلیم دهد و مراکز تروریستى سازمان القاعده را در افغانستان مسدود کند 

، اما طالبان که فاقد خرد سیاسى وفاقد فهم کشوردارى بودند و عواقب 

اخطار امریکا را بدرستى درک کرده نمى توانستند، از قبول شرایط امریکا 

ملیون دالر را  ۲5ا )در حالى که این بار سرباز زدند و در نتیجه امریک

براى سر بن الدن جایزه تعیین کرده بود( عملیات نظامى خود را بر ضد 

آغاز نمود  ۲۰۰۱اکتوبر  ۷طالبان و محو آن رژیم از افغانستان در تاریخ 

و با پرتاب پنجاه موشک کروز ازعرشه کشتى هوا پیمابرامریکائى واقع در 
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و ریختن بمب هاى هفت هزار کیلوگرامى )که بعد از خلیج عمان و نیزبا فر

 B5۲و  F۱6بمب اتم بزرگترین بمب بحساب میرود( بوسیله میگ هاى 

برمواضع طالبان در شهرهاى کابل، جالل آباد، مزار شریف ، هرات و 

تالقان و قندهار، ضربات شدیدى وارد آورد ودیرى نگذشت که طالبان 

ى امان امریکا از دست دادند و شروع به مواضع خود را بر اثر بمباران ب

 عقب نشینى نمودند. 

 

 ۲۰۰۱اکتوبر ۷امریکا وبمباردمان آن برمواضع طالبان در B5۲و  F۱6 طیارات

طالبان از مزارشریف عقب نشستند و بسوى قندز روى آوردند. شهر 

ّ شهر قندز  مزار شریف به تصرف نیروهاى جنرال دوستم درآمد و متعاقبا

هزار ملیشه هاى طالبان فرارى از تالقان و  ۲۰اه بیش از که پناهگ

مزارشریف و سمنگان قرار گرفته بود و به مقاومت خود ادامه میدادند نیز 

بر اثر بمباردمان بمب افگن هاى امریکائى سقوط نمود و طالبان قسماّ 

نفر از اسراى طالبان از مزارشریف به شبرغان  35۰۰تسلیم و بیش از 

ر هاى سربسته انتقال گردید و در مسیر راه و در حضور توسط کانتن

نیروهاى امریکائى همه بقتل رسیدند و بطور دسته جمعى درگودالهاى 

بزرگ دفن گردیدند و بعدها فلمى که از کشتار اسیران طالبان در دشت لیلى 

شبرغان در پارلمان اروپا به نمایش گذاشت و موجب سرو صداى بسیارى 
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عى اروپائى گردید. همزمان با سقوط شهر مزارشریف، در رسانه هاى جم

هرات نیز سقوط نمود و جنرال اسماعیل خان قسمت هاى غرب کشور را 

از وجود طالبان پاک ساخت و فراه و نیمروز را در تحت تصرف خود 

نومبر طالبان کابل را تخلیه کردند و کابل بدست  ۱۲گرف. در تاریخ 

البان بقندهار رفتند و درقندهار سنگرگرفتند، نیروهاى ایتالف شمال افتاد. ط

نفر از نیروهاى  ۱5۰۰و به مقاومت بیهوده خود ادامه دادند تا آنکه 

امریکائى و انگلیسى در اطراف میدان هوائى قندهار فرود آمدند تا با 

همراهى نیروهاى ضد طالبان در تسلیمى شهر قندهار و از بین بردن 

 بن الدن عمالّ داخل عملیات شوند.  مالعمر رهبر طالبان و اسامه

حاضر شد ۲۰۰۱دسامبر  ۷گفتنى است که مالعمردرست بتاریخ 

قندهار، آخرین سنگر خود را براى امریکا تسلیم کند درحالى که در اثر 

بمباران جنگنده هاى امریکائى هزاران نفر از مردم قندهار کشته شده 

ار بودند. بدینسان پس از بودند و بقیه بسوى مرزهاى پاکستان در حال فر

دوماه مقاومت بیهوده نظام طالبى در افغانستان توسط امریکا با سقوط 

مواجه گردید . اما بن الدن در کوه هاى سپین غر)سفیدکوه( در محل 

در والیت ننگرهارپنهان شده بود. براثر بمباران بى امان « توره بوره»

اد بن الدن که اکثریت شان دسامبرافر ۱۱امریکا در توره بوره، در تاریخ 

از اعراب الجزایرى و فلسطینى ومصرى و سودانى و سایراعراب افغانى 

 ۱۲شده متشکل است به گروه مخالفین افغانى اطالع دادند که به صبح 

دسامبر خود را به نیروهاى افغانى تسلیم خواهند نمود، اما در تاریخ 

رط گذاشتند که فقط مزبور از تسلیم کردن خود استنکاف ورزیدند و ش

حاضرند در حضور نمایندگان ملل متحد خود را تسلیم کنند و اال تا دم مرگ 

دست از مقاومت نخواهند گرفت. بنابرین جنگ براى از بین بردن اسامه و 

دسامبر کوه  ۱6گروه القاعده بشدت ادامه یافت و چهار روز بعد در تاریخ 

 اد القاعده تخلیه گردید. هاى توره بوره کامالّ فتح و از وجود افر

 ۲۰۰۱دسمبر  ۱۷رئیس جمهور امریکا دبلیو جورج بوش درتاریخ 

اعالم داشت که بن الدن راه فرار ندارد ، زنده یا مرده بن الدن باید بدست 

آید.اما امریکا نتوانست مرده یا زندۀ بن الدن را بدست آورد، زیرا افراد 
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ند ووی را از مخفیگاه توره حزب اسالمی حکمتیار به بن الدن کمک کرد

 بوره به جای مصئونی در پاکستان انتقال دادند. 

  ، ۲۰۰۲اکتوبر ۷بر طبق ارزیابى رادیو)بى بى سى( در تاریخ 

امریکا درمدت یک سال بمباردمان خود درافغانستان مقدار ده هزار تن بمب 

 و کنُدز  و  مزارشریف و دیگر« توره بوره»باالى قندهار و کوه هاى 

جاهایى که گمان برده میشد شبکه القاعده و طالبان در آنجا مخفى شده اند، 

نفر قربانى ازمردم غیر  3۷۰۰ریخته است. این بمباردمان ها در حدود 

نظامى افغان شامل زنان و کودکان و پیرمردان گرفته است.سریک 

اریسون) رئیس پروژه امنیت ملى مرکزبین المللى پولیس در واشنگتن( 

آثار متعدد در بارۀ افغانستان، به این باور است که اوضاع افغانستان  مولف

در شرایط عدم توسعه قواى صلح و فقدان تالش جدى براى بازسازى 

اقتصادى به سوى انارشى انکشاف مینماید. تلفاتى که به اثر بمباردمان 

 امریکا بر مردمان ملکى تحمیل شده عامل مزید براین امرگردیده است . 

باردمان یک محفل عروسى در روزگان )اول جوالى( که منجر به بم

نفر ملکى گردید. این مقام امریکائى مقاله بسیار  ۱5۰قتل و مجروح شدن 

( بچاپ رسانده و در بخشى از آن ۲۰۰۲دقیقى در لوموند دیپلوماتیک)مى 

رقم حقیقى تلفات مردمان ملکى ناشى از بمباردمان امریکا در » میگوید: 

ستان را که بالتدریج موجب تحریک خشم مردم میگردد، کسى بدرستى افغان

نمى داند. اما طبق سروى دقیقى که ازجانب یک اقتصاد دان پوهنتون 

)ام. دبلیو. ارولد( پس از گفت و شنید با تعداد زیادى از « نیوامپشیر»

 ۸کارمندان موسسات کمک بشرى و ژورنالیستان صورت گرفته است، طى 

نفر بوده  3۷۱۲مباردمان امریکا، تعداد تلفات اشخاص ملکى هفته اول ب

سپتامبر ۱۱نفرى است که در انفجار  3۰6۷است. این تعداد زیادتر از

نیویارک به قتل رسیدند. خالصه امریکا طالبان را سقوط داد و با تدویر 

کنفرانس بُن اداره مؤقت افغانستان را به ریاست حامد کرزی و کابینه 

ی شش ماه ایجاد نمود و سپس با تدویر لویه جرگه اضطراری آنچنانی برا

حکومت دوره انتقالی با ریاست آقای کرزی شکل گرفت. اما شگرد 

حکومت اسالمی تنظیمها همچنان برسرنوشت مردم مسلط است، بگفته 
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ژورنالستان خارجی، تجاوز و دست اندازی و غارت اموال و دارائی مردم 

پایتخت از میان نرفته و هنوز نیمی از جامعه  و اختطاف و تهدید زنان در

یعنی طبقه نسوان کشور همچنان در پشت چادری زندانی مانده اند و 

میترسند که اگر با روی برهنه و بدون نقاب در بیرون از خانه ظاهر شوند، 

مورد اذیت و حتی تجاوز تفنگدارانی قرار بگیرند که وابسته به تنظیم های 

 جهادی اند.

ی امریکائی مستقر در والیت خوست گاه گاهی جنگجویان نیروها

مذهبی را تا داخل خاک پاکستان تعقیب میکنند. امریکا ازپاکستان اجازه 

خواسته تا تندروان اسالمی را در داخل مناطق مرزی پاکستان بمباران 

کند،ولی نظامیان پاکستان ازاین تشویش دارندکه دراینصورت ده 

به تظاهرات خواهند زد. نام حکمتیار اکنون در هاهزارمردم منطقه دست 

در   لیست رهبران القاعده و طالبان به عنوان تروریست ذکر شده است. 

جنوری در اثر یک برخورد غیرمترقبه میان تندروان اسالمی و  ۲۸تاریخ 

کیلومتری  ۲۵در « ادی غر»نیروهای هوائی و زمینی امریکا در کوه 

جنگجوی متعلق به طالبان و  ۲۰تا ۱۸شرق سپین بولدک قندهار ، 

والقاعده وحکمتیار کشته شدند و چند نفر دیگر از ایشان دستگیرشدند. 

« ادی غر»بدنبال این عملیات سربازان امریکائی ده مغاره را در کوه 

سپین بولدک کنترول نمودند و شواهدی مبنی بر استفاده شش مغاره توسط 

ران از افراد وابسته به طالبان نیروهای شورشی را بدست آوردند. اسی

 ۴9مغاره وجود دارد که تا کنون  ۷۷« ادی غر»وحکمتیار هستد. درکوه 

مغاره تخریب شده است. نیروهای امریکا همچنان  ۲۲مغاره تالشی و 

یکصدمغاره را درکوهستانهای هم مرزبا پاکستان کنترول کرده اند. پل 

میدهد: نبرد هفته جاری  اندرسون گزارشگربی بی سی دراسالم آباد خبر

( ، و درکنار آن انفجار بمب در یک بس ۲۰۰۰3جنوری ۲۸درافغانستان )

تن زن و کودک را قطعه  ۱۸یا  ۸جنوری که  3۱در نزدیکی قندهار)جمعه 

قطعه کرد(، بار دیگر این پرسش را درکانون توجه قرار داده است که 

با نیروهای امریکا و  آیاجنگجویان القاعده و طالبان برای نبرد تازه ای

هزار  ۲۸دولت افغانستان ، آماده می شوندیا خیر؟ }درحال حاضر درحدود 
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سرباز امرکائی بخاطر عملیات نظامی برضد طالبان و القاعده در افغانستان 

 مستقراند. بخشی از این قوا در چوکات ناتوعمل میکنند( 

ررا در به تازگي وزارت دفاع امریكا در گزارشي تلفات این كشو

نفر  3۵۷میالدی ۲۰۰۶میالدي تاپایان سال  ۲۰۰۱افغانستان از سال 

نفر در جریان نبرد كشته شدند. سخنگوي  ۱9۲اعالم كرد كه از این تعداد 

 ۲۰۰۶ارشد نیروهاي سازمان پیمان ناتو در افغانستان گفت: در سال 

در سرباز این سازمان درافغانستان كشته شدند. افغانستان  ۵۸میالدي ، 

حمله انتحاري بود.تا آغاز ماه  ۱3۱میالدي شاهد  ۲۰۰۶سال 

تن از سربازان بریتانیائی درنبرد با طالبان در ۸۱بتعداد   ۲۰۰۷دسمبر

کشته شده ۲۰۰۷تن امریکائی نیز در۱۱۲والیت هلمند به قتل رسیده اند.و

 اند.

نفر شامل ۱۱۶۶هاي محلی، در این حمالت  به گزارش رسانه

ده ، افراد غیرنظامي، سربازان داخلي و خارجي كشته و كنن اشخاص حمله

زخمي شدند. سال میالدي گذشته كه با حمله انتحاري آغاز شد، با تلفات 

سنگیني به مردم غیرنظامي در مقایسه با نیروهاي خارجي و دولتي به 

 پایان رسید. 

 افغانستان معبر افراطگرایان اسالمی به آسیاي میانه:

در حال حاضر امنیت دولت هاي حاكم بر آسیاي  بزرگترین خطري كه

میانه به ویژه ازبكستان و تاجیكستان را تهدید مي كند خطر تروریسم 

برخاسته از پاكستان است كه با تبدیل کردن افغانستان به صحنه جنگ و 

نبرد، اكنون گروه هاي مسلح وابسته به این شبكه خود را در نزدیكي 

 ي در شمال شرق افغانستان رسانیده اند. مرزهاي جنوبي این دو جمهور

اگرچه كشورهاي آسیاي میانه براي حفظ امنیت جمعي خود، از یكسو 

با روسیه پیمان هاي مشترك نظامي و سیاسي منعقد كرده اند و از جانب 

دیگر در پیمان شانگهاي نیز عضویت دارند با این حال احتمال نفوذ گروه 

طریق خاك افغانستان به این جمهوري ها، هاي مسلح طالبان و القاعده از 

خواب را از چشمان دولتمردان آسیاي میانه ربوده است. این درحالي است 
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كه جمهوري فدارتیف روسیه نیز به شدت نگران گسترش موج تروریسم 

در داخل قلمرو روسیه از طریق چچن و آسیاي میانه است، یعني از منطقه 

 ه آسیب پذیر آن محسوب مي شود. اي كه دروازه جنوبي روسیه و نقط

بعد از اوج گرفتن نبردها در مناطق قبایلي پاكستان و پس از آن كه 

روسیه و جمهوري هاي ازبكستان و تاجیكستان اجازه ترانزیت كاروان 

هاي حامل وسایل نظامي و لوژستیكي ناتو را از طریق روسیه و آسیاي 

لح چچني، ازبكستاني و میانه به افغانستان صادر كردند گروه هاي مس

تاجیكستاني كه در قالب تشكیالت شبكه القاعده در مناطق قبایلي پاكستان و 

جنوب افغانستان مستقر بودند به تدریج از طریق والیات غزني ، لوگر  و 

كاپیسا و همچنین از راه والیت نورستان  خود را به والیت شمالي قندز  

اد ، خان آباد  و در امتداد جاده قندز رسانیده و در نواحي چاردره ، علي آب

تخار  جاي گرفتند. طبق اظهارات شاهدان عیني، گروه  -بغالن  و قندز -

هاي مسلح چچني، ازبكستاني و تاجیكستاني كه قیادت و رهبري آن ها را 

درصد مناطق والیت قندز و حتي  ۷۰"طاهر یولداش " به عهده دارد در 

یت حضور مسلحانه دارند. این گروهها با در پنج كیلومتري مركز این وال

حمایت طالبان محلي، كم كم دامنۀ فعالیت خود را ابتدا در والیت بغالن و 

سپس در والیت تخار گسترش دادند. تخار و قندز، پاشنه آشیل جمهوري كم 

جمعیت و ضعیف تاجیكستان هستند زیرا تنها یك رودخانه، مرز مشترك 

 شمال شرقي افغانستان را تشكیل مي دهد.  تاجیكستان با این دو والیت

خطر مهمتري كه جمهوري هاي ازبكستان و تاجیكستان را تهدید مي 

كند حضور تعداد بیشمار هواداران گروه هاي وابسته به شبكۀ القاعده در 

داخل این كشورها است. "حزب التحریر " كه از سوي برخي گروه هاي 

عرب تغذیه و حمایت مي شود  عربستان سعودي و سایر شیخ نشین هاي

 در این كشورها هواداران ویژه اي دارد. 

مبارزه براي سرنگون ساختن رژیم هاي حاكم بر آسیاي میانه و 

ایجاد امارت هاي وابسته به عربستان سعودي مهمترین هدف مبارزین 

حزب التحریر در این منطقه است. شاخه فعال تر وابسته به شبكه القاعده 
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یانه، حركت اسالمي به رهبري طاهر یولداش ازبكستاني است در آسیاي م

كه از نزدیكان اسامه بن الدن و ایمن الظواهري و فرد مورد اعتماد آنها در 

كل منطقه آسیاي میانه است. اعضاي حركت اسالمي كه در افغانستان نیز 

در كنار طالبان علیه دولت افغانستان و نیروهاي ناتو مي جنگند تالش 

تا از طریق مرزهاي شمالي افغانستان خود را به تاجیكستان و  دارند

ازبكستان برسانند. حركت اسالمي طاهر یولداش نیز مانند حزب التحریر در 

داخل قلمرو آسیاي میانه هزاران هوادار بالقوه دارد اما به دلیل سركوب 

از هاي خونین و نظام استبدادي حاكم بر ازبكستان، هواداران این حزب بعد 

واقعه "اندي جان " تا هنوز نتوانسته اند فعالیت هاي چشمگیر نظامي 

 داشته باشند. 

در جمهوري تاجیكستان نیز یك شاخه از حزب نهضت اسالمي، به 

شدت طرفدار شبكه القاعده واستقرار نظام طالباني در این كشور از طریق 

حزب  نیروهاي نظامي است. اعضاي فعال تر و جنگجویان مسلح این سه

سیاسي و ایدوئولوژیك آسیاي میانه در حال حاضر در افغانستان، كشمیر و 

مناطق قبایلي پاكستان مشغول فعالیت هاي نظامي و مسلحانه هستند اما 

درعین حال هسته هاي پنهان این گروهها در داخل جمهوري هاي ازبكستان 

 و تاجیكستان به فعالیت هاي سري و مخفیانه مشغول هستند. حضور

گسترده نیروهاي ارتش روسیه در مرزهاي تاجیكستان با افغانستان از یك 

سو، و موجودیت نظام خشن و سركوب گر در ازبكستان از جانب دیگر 

باعث شده است كه جنگجویان چچني، ازبكستاني و تاجیكستاني به عنوان 

پیش مرگان شبكه تروریستي القاعده نتوانند در این جمهوري ها نفوذ كنند. 

با این حال پیشروي به سمت آسیاي میانه از طریق افغانستان جزو اهداف 

اصلي و استراتیژیك سازمان القاعده در این منطقه از جهان است و این 

دقیقا همان چیزي است كه مسكو را وادار كرده است تا براي مبارزه با 

ده و طالبان والقاعده در افغانستان به رغم میل باطني خود با ایاالت متح

 ناتو همكاري كند.

 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

104 

 

 

 مقاله نهم

 

 طرح صلح پارلمان افغانستان،خط بطــالنی

 بروی منشورحقوق بشرجهانی  

 

سازمان دیدبان حقوق بشر ازاجرای برنامۀه ععۀدالت انتقۀالیع بمنظۀور 

پخۀش  ۲۰۰۶حمایت از حقوق بشردر افغانستان که خبرآن  در دهۀم دسۀمبر

ان افغۀان یۀاد نمۀود کۀه بۀا اسۀتفاده از گردید،به عنوان فرصتی برای دولتمرد

آن حمایۀۀت شۀۀهروندان افغۀۀان را بدسۀۀت خواهندآورنۀۀد. شناسۀۀایی و محاکمۀۀۀ 

عامالن نقض حقۀوق بشۀر در افغانسۀتان از بخۀش هۀای مهۀم برنامۀه عۀدالت 

مۀۀیالدی تکمیۀۀل  ۲۰۰۸انتقۀۀالی اسۀۀت کۀۀه براسۀۀاس پۀۀیش بینۀۀی هۀۀا، تۀۀا سۀۀال 

 خواهد شد. 

قۀوق بشۀر همۀواره تاکیۀد کۀرده انۀد کۀه با آنکۀه سۀازمانهای دفۀاع از ح

بۀۀدون محاکمۀۀه و مجۀۀازات ایۀۀن افۀۀراد، عۀۀدالت واقعۀۀی در افغانسۀۀتان تۀۀامین 

نخواهۀۀد شۀۀد، ولۀۀی شۀۀماری از افۀۀراد نیۀۀز وجۀۀود دارنۀۀد کۀۀه بۀۀا چنۀۀین طرحۀۀی 

مخالف اند. استدالل این گروه عمدتاً این است که هنوز زمۀان مناسۀب بۀرای 

تمۀۀۀاالً چنۀۀۀین اقۀۀۀدامی وضۀۀۀعیت را در محاکمۀۀۀه ایۀۀۀن افۀۀۀراد فۀۀۀرا نرسۀۀۀیده و اح

 افغانستان بدتر خواهد کرد. 

جنۀۀوری ۱۱گۀۀزارش دوصۀۀفحه ئۀۀی دیۀۀدبان حقۀۀوق بشۀۀر کۀۀه درتۀۀاریخ

بدنبال گزارش ساالنه آن نهاد منتشر شد از چندین رهبر جهادی در  ۲۰۰۷

افغانستان به عنوان ناقضان حقوق بشۀر نۀام بۀرده و خواسۀتار ایجۀاد دادگۀاه 

دگی به پرونده های این افراد شۀده اسۀت. دیۀدبان حقۀوق ویژه ای برای رسی

بشۀۀر در ایۀۀن مۀۀورد بۀۀه شۀۀکل مشۀۀخص از برهۀۀان الۀۀدین ربۀۀانی، عبدالرسۀۀول 

سیاف، کریم خلیلی، مارشال محمۀد قسۀیم فهۀیم، عبدالرشۀید دوسۀتم و محمۀد 
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اسۀماعیل خۀان، کۀه همۀه از مقامۀات ارشۀد دولتۀی در افغانسۀتان هسۀتند، نۀام 

ش همچنۀۀۀین از سۀۀۀران گۀۀۀروه هۀۀۀای مخۀۀۀالف دولۀۀۀت بۀۀۀرده اسۀۀۀت. ایۀۀۀن گۀۀۀزار

افغانستان چون گلبدین حکمتیار، مۀال محمۀد عمۀر، مۀال دادهللا و جۀالل الۀدین 

حقۀۀانی نیۀۀز بۀۀه عنۀۀوان افۀۀرادی نۀۀام بۀۀرده کۀۀه جنایۀۀاتی را علیۀۀه بشۀۀریت در 

 افغانستان مرتکب شده و باید محاکمه شوند.

و امنیتۀۀۀی یۀۀۀک تعۀۀۀداد افۀۀۀراد در درون نهادهۀۀۀای قۀۀۀانونی و قضۀۀۀایی  

افغانسۀۀتان آگاهانۀۀه تۀۀالش مۀۀی کننۀۀد تۀۀا ارزشۀۀهای حقۀۀوق بشۀۀری را موضۀۀوع 

وارداتی و مخالف با فرهنگ افغانها نشان دهند چنانکۀه بعۀد ازآنکۀه برنامۀه 

عمۀۀل عۀۀدالت عبۀۀوری اعۀۀالن گردیۀۀد، بالفاصۀۀله تعۀۀدادی ازمتهمۀۀین بۀۀه نقضۀۀن 

اعیل خان حقوق بشر مثل برهان الدین ربانی، عبدالرب الرسول سیاف، اسم

، قسیم فهیم، ودوستم وکریم خلیلی جلسه ای دایر کردنۀد ومخالفۀت شۀان را 

باگزارش سازمان دیده بان حقوق بشۀر علنۀا ابۀراز داشۀتند ودولۀت را تهدیۀد 

به برهم زدن امنیت کردنۀد وگزارشۀگران سۀازمان نظۀارت برحقۀوق بشۀر را 

 جواسیس کشورهای غرب قلمداد کردند.

تان بر این موضوع تاکید کرده که به ارزش با آنکه دولت افغانس 

های دموکراسی و استاندردهای جهانی حقوق بشر پای بند است، 

مگرگزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشررا در مورد رسیدگی به جرایم 

جنگی در افغانستان، نادرست خوانده است. در اعالمیه ای که از سوی 

ه افغانستان در شرایط کنونی دفتر رییس جمهور منتشر شده، آمده است ک

بیشتر از همه به صلح و ثبات نیاز دارد در حالی که انتشار چنین گزارش 

هایی به هیچ وجه به سود تامین امنیت و تقویت حاکمیت دولت افغانستان 

نخواهد بود.این درحالی است که داکتر رمضان بشردوست،وکیل منتخب 

جنایتکاران جنگی  وحقجوی ولسی جرگه،ضمن اعتراض برمنشورعفو

گفت: چندماه قبل یکی از فرماندهان برجستۀ طالبان در مصاحبه ای با 

ً اعالن کرد: تا زمانی که کریم خلیلی معاون دوم  تلویزیون طلوع واضحا

رئیس دولت ودوستم مقام دوم را دراردوی ملی بعد از کرزی داشته باشد 

فغانستان ومقامات وتا زمانی که دیگر رهبران جنگی ریاست قوۀ مقننه ا

دیگر پارلمان را داشته باشند، آنان هرگز سالح خود را برزمین نخواهند 
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گذاشت.)اظهارات بشردوست درمورد منشورصلح ولسی جرگه، سایت 

 جرمن آنالین( -افغان

با توجه به این موضع گیری طالبان، دولت افغانستان می باید،قبل 

زآنها دعوت کند تا دست از جنگ ازاینکه به سران طالبان نامه بفرستد و ا

وبرادرکشی بردارند و در بازسازی افغانستان سهیم شوند، یکبار باید به 

این خواست وتصمیم طالبان، خواستی که با خواست مردم مصیبت دیده 

افغانستان وسازمانهای مدافع حقوق بشرهمخوانی دارد، توجه میکرد. 

 ۱99۶نه که طی سالهای طالبان عزم خود را جزم کرده اند که همانگو

توانسته بودند سران ائتالف شمال را)که اکنون برکرسیهای قدرت  ۱99۸تا

در تمام سطوح تکیه زده اند،( شکست بدهند و بسیاری رامجبور به 

فرارازکشور نموده بودند، بازهم این توانائی را دارند که آنها را از این 

بشرطی که بازپا به  مقامها فروبکشند وبه جزای اعمالشان برسانند،

 فرارنگذارند و از وطن بیرون نروند.

سازمان دیده بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک اسۀت گۀزارش 

/ ۱۲/ 3۰سۀۀۀۀاالنه خۀۀۀۀود را از وضۀۀۀۀعیت حقۀۀۀۀوق بشۀۀۀۀر در جهۀۀۀۀان درتۀۀۀۀاریخ 

صفحه منتشر کرده ودر خصوص افغانستان نوشۀته  ۵۰۰دربیش از ۲۰۰۶

 است:

بار دیگر در لبه پرتگاه قرار گرفت  ۲۰۰۶"افغانستان در اواخر سال 

و به مکان امنی برای ناقضین حقوق بشر، جانیان و افراطیون مسلح مبۀدل 

شد. اکثریت ایۀن ناقضۀین در گذشۀته نۀه چنۀدان دور نیۀز باعۀث اذیۀت و آزار 

افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده 

 بودند.

بسۀۀا نقۀۀاط کشۀۀور زمینۀۀه بهۀۀره بۀۀرداری را  موجودیۀۀت خۀۀالء قۀۀدرت در

بۀۀرای شورشۀۀیان طالبۀۀان، ملیشۀۀاهای )شۀۀبه نظامیۀۀان( قۀۀومی و جنگسۀۀاالران 

محلی فراهم آورد. این گۀروه هۀا بشۀکل روزافزونۀی دسۀت بۀه خرابکۀاری و 

ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمۀین و 

ان مۀۀردم عۀۀوام ایجۀۀاد نمودنۀۀد.گروههای چهۀۀره هۀۀا مۀۀذهبی، وحشۀۀت را در میۀۀ
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فوق می خواستند با این اعمال ناتوانی دولۀت را در تۀامین امنیۀت و حمایۀت 

 از ساکنین محل نشان دهند.

دراین سال نا آرامی در جنوب و جنوب شرق افغانستان به جنگ تمام 

عیار مبدل شد، با آنکه نیروهای ناتو که وظیفه تۀامین امنیۀت در افغانسۀتان 

ا مطابق به فیصله هۀای سۀازمان ملۀل متحۀد بۀه عهۀده دارد، سۀاحه فعالیۀت ر

خۀۀود را بۀۀه سراسۀۀر افغانسۀۀتان گسۀۀترش داد. در نقۀۀاط دیگۀۀر کشۀۀور، افغانهۀۀا 

روزمره مورد ظلۀم و سۀتم جنۀگ سۀاالران و ملیشۀاهای محلۀی کۀه ظۀاهرا بۀا 

 دولت افغانستان همنواند قرار داشت. 

ان نیروهۀۀای یۀۀاری امنیتۀۀی بۀۀین مۀۀردم از بۀۀی کفۀۀایتی و ناهمۀۀآهنگی میۀۀ

المللۀۀی و مسۀۀاعدت هۀۀای مۀۀالی جهۀۀانی در سراسۀۀر کشۀۀور و حتۀۀی در کابۀۀل 

ناراض و خشمگین بودند. ضۀمنآ، مۀردم افغانسۀتان از ضۀعف کۀارآیی دولۀت 

پرزدنۀۀت کۀۀرزی و فسۀۀاد اداری عۀۀاملین آن گلۀۀه منۀۀد بودنۀۀد. دولۀۀت نیۀۀز در 

 عام را داشت.بسیاری موارد نه میل ونه توانایی حمایت از مردم 

علیۀۀرغم رشۀۀد درآمۀۀد سۀۀرانه )کۀۀه بیشۀۀتر مۀۀدیون تجۀۀارت مۀۀواد مخۀۀدر 

اسۀۀۀت( پیشۀۀۀرفت هۀۀۀای اقتصۀۀۀادی در منۀۀۀاطق شۀۀۀهری و بخصۀۀۀوص در کابۀۀۀل 

متمرکز شده است. نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابۀل تۀوجهی بۀا 

افزایش فاصله از مراکز والیۀات افۀزایش میابۀد. برخوردهۀای مسۀلحانه و نۀا 

پیشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانسۀتان کۀه یکۀی از عقۀب امنی 

مانۀۀده تۀۀرین کشۀۀورهای جهۀۀان اسۀۀت، بۀۀا مشۀۀکالت جۀۀدی و حتۀۀی بۀۀا عقبگۀۀرد 

مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسیب دیۀده 

 و این نقیضه بیشتر برخشم مردم محلی افزوده است.

کشۀته شۀده  ۲۰۰۶ازعۀات در سۀال نفر در نتیجه من ۴۰۰۰بیشتر از 

و بیشۀتر از هۀر  ۲۰۰۵اند کۀه ایۀن رقۀم دوبرابۀر افۀراد کشۀته شۀده در سۀال 

سال دیگر از زمان سقوط طالبان تا به امۀروز مۀی باشۀد. ازآنجملۀه بۀیش از 

افغان ازافرادغیرنظامی درایۀن نبردهۀا  در جنۀوب افغانسۀتان در  ۱۰۰۰یک 

 کشته شده اند.  ۲۰۰۶سال 

سۀۀۀازمان ملۀۀۀل متحۀۀۀد، شۀۀۀمار بیجۀۀۀا شۀۀۀدگان در جنۀۀۀوب  مطۀۀۀابق آمۀۀۀار

می باشۀد.طالبان  -نفر ۸۰۰۰۰تقریبا  -فامیل )خانوار(  ۱۵۰۰۰افغانستان 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

108 

حمله انتحۀاری را در ایۀن سۀال انجۀام  ۲۰۰و نیروهای ضد دولتی بیشتر از 

داده اند که قربانیان آن را اغلب افراد غیر نظامی تشکیل می دادند. حمۀالت 

دولۀۀت برهبۀۀری مۀۀال عمۀۀر، گلبۀۀدین حکمتیۀۀار، جۀۀالل الۀۀدین  نیروهۀۀای مخۀۀالف

رشۀد بیسۀابقه  ۲۰۰۵حقانی بر مکاتب، معلمین و شاگردان نسۀبت بۀه سۀال 

ای داشته است؛ از آنجاییکۀه ایۀن حمۀالت مقاصۀد غیرنظۀامی را هۀدف قۀرار 

 می دهند جنایت جنگی بحساب می آیند. 

تۀب مسۀدود در بعضی ولسوالیها ایۀن حمۀالت باعۀث شۀده اسۀت تۀا مکا

گردند و معلمین و کارکنان سازمان های خیریه که مصۀروف تهیۀه امکانۀات 

دانش آموزی کۀه در  ۲۰۰۰۰آموزشی اند محالت را ترک گویند. بیشتر از 

 شامل مکتب بودند از آموزش تعلیم امسال محروم گردیده اند. ۲۰۰۵سال 

کشۀته  ۲۰۰۶سرباز خارجی در جریان نبردهای سال  ۱۷۰بیشتر از 

شده اند. با آنکه ناتو و نیروهای ائتالف تحت رهبری آمریکۀا مۀی کوشۀیدند 

تا به افراد غیرنظامی آسیب نرسۀانند امۀا تکیۀه بۀیش از حۀد ایۀن نیروهۀا بۀر 

قوای هوایی باعث نگرانی های جدی شد. حوادثی مانند کشتار غیرنظامیۀان 

و و قۀۀوای در چنۀدین حادثۀۀه سۀۀواالتی را در مۀورد توانۀۀایی ایۀۀن نیروهۀای نۀۀات

ائتالف تحت رهبۀری آمریکۀا بمیۀان آورد کۀه آیۀا ایۀن نیروهۀا مۀی تواننۀد کۀه 

چنانچه باید میۀان جنگجویۀان و غیرنظامیۀان در ایۀن گونۀه عملیۀات تفکیۀک 

 قائل شوند.

در جنوب افغانستان، رهبران قومی مانند شیرمحمد آخوند زاده، والی 

د مخۀۀدر از مقۀۀامش هلمنۀۀد کۀۀه بخۀۀاطر فسۀۀاد و دسۀۀت داشۀۀتن در تجۀۀارت مۀۀوا

برکنار شد، توانستند با موهبت کرزی نیروهای خودسۀر وفۀادار بۀه خۀود را 

تحت قیادت داشته باشۀند. در سراسۀر کشۀور، جنگسۀاالرانی ماننۀد عبۀدالرب 

الرسول سیاف، برهان الدین ربانی، ژنرال عبدالرشید دوستم و کۀریم خلیلۀی 

ر اوایۀۀل سۀۀالهای معۀۀاون رئۀۀیس جمهۀۀور کۀۀه در جریۀۀان جنۀۀگ هۀۀای داخلۀۀی د

هفتاد خورشیدی متهم به ارتکاب جنایات جنگی اند تا کنون صۀاحب مقامنۀد 

 و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دهند.

تجارت پررونق مۀواد مخۀدر در ایۀن سۀال قسۀما عامۀل و قسۀما تمویۀل 

نسۀبت بۀه  ۶۰کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % 
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 9۲ریکاردی قائم کرد. ایۀن تجۀارت نصۀف درآمۀد کشۀور و %  ۲۰۰۵سال 

 هروئین جهان را تشکیل می دهد.

کۀۀۀرزی جهۀۀۀت رفۀۀۀع فسۀۀۀاد گسۀۀۀترده و مهۀۀۀار جنگسۀۀۀاالران و  دولۀۀۀت

ملیشاهای خودسر امسال نیز نتوانست تالش کافی انجام دهۀد. چۀه بسۀا، کۀه 

دولۀۀۀت بۀۀۀه خواسۀۀۀته هۀۀۀای آنۀۀۀان تۀۀۀن در داده و اختنۀۀۀاق سیاسۀۀۀی را بخۀۀۀاطر 

جودیت نا امنی توجیه کرده است. پرزیدنت کرزی در ماه می عمیقا روند مو

مهۀۀۀۀم اصۀۀۀۀالحات دسۀۀۀۀتگاه پلۀۀۀۀیس را بۀۀۀۀا تقۀۀۀۀرری ناقضۀۀۀۀین حقۀۀۀۀوق بشۀۀۀۀر و 

جنگسۀۀۀاالرانی چۀۀۀون بصۀۀۀیر سۀۀۀالنگی و غۀۀۀالم مصۀۀۀطفی بۀۀۀه ریاسۀۀۀت پلۀۀۀیس 

 منطقوی خدشه دار ساخت. 

ایۀۀن در حالیسۀۀت کۀۀه افۀۀراد مۀۀذکور مطۀۀابق الیحۀۀه تقۀۀرری پلۀۀیس واجۀۀد 

یط احراز این مقامها نمۀی باشۀند. پلۀیس کابۀل کۀه تحۀت فرمۀان امۀان هللا شرا

گذر قرار دارد در مۀاه مۀی از خشۀونت غیۀرالزم در مقابۀل مردمۀانی اسۀتفاده 

کۀۀرد کۀۀه بخۀۀاطر غصۀۀب زمۀۀین هۀۀای زراعتۀۀی خۀۀود توسۀۀط عبۀۀدالرب الرسۀۀول 

سۀۀیاف، کۀۀه عضۀۀو پارلمۀۀان و یکۀۀی از بۀۀدنام تۀۀرین ناقصۀۀین حقۀۀوق بشۀۀردر 

 می باشد، در پغمان گردهم آیی کرده بودند.افغانستان 

پرزیدنت کرزی " برنامه عمل عدالت عبوری" را که شامل یک روند 

پنج ساله برای جمۀع آوری معلومۀات دربۀاره جنۀگ و خشۀونت هۀای گذشۀته 

افغانستان و شیوه های رسیدگی به آن می شود، امسۀال اعۀالن کۀرد. کابینۀه 

صویب کرده بود، امۀا نتوانسۀته بۀود ت ۲۰۰۵کرزی برنامه فوق را در سال 

آن را بخۀاطر فشۀۀار افۀۀراد مۀتهم بۀۀه نقۀۀض حقۀۀوق بشۀر کۀۀه در دولۀۀت حضۀۀور 

دارند اعالن بدارد. بالفاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عۀدالت عبۀوری توسۀط 

پرزیدنت کرزی اعالن گردید، تعدادی از ناقضین حقوق بشر مانند مال عمر، 

دالرب الرسۀۀول سۀۀیاف، اسۀۀماعیل خۀۀان حکمتیۀۀار، برهۀۀان الۀۀدین ربۀۀانی، عبۀۀ

 مخالفت شان را با این برنامه علنا ابراز داشتند...."

پارلمۀۀان افغانسۀۀتان کۀۀه مکۀۀان امنۀۀی بۀۀرای  بسۀۀیاری ازمتهمۀۀین جۀۀرایم 

طرحۀۀۀۀۀۀۀی رابۀۀۀۀۀۀۀه  ۲۰۰۷جنۀۀۀۀۀۀۀوری  3۱علیۀۀۀۀۀۀۀه بشۀۀۀۀۀۀۀریت اسۀۀۀۀۀۀۀت،درتاریخ 

عنوان"مصۀۀالحه ملۀۀی" بۀۀه تصۀۀویب رسۀۀانید کۀۀه بموجۀۀب آن تمۀۀام مجۀۀرمین 
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سۀۀال اخیۀۀر  ۲۵ین حقۀۀوق بشۀۀر سۀۀهیم درجنۀۀگ هۀۀای  خونبۀۀارجنگۀۀی وناقضۀۀ

 افغانستان، از هرگونه پیگردقضائی وحقوقی  معاف پنداشته میشوند.

دلیۀۀل عمۀۀدۀ تصۀۀویب ایۀۀن طۀۀرح ازسۀۀوی کمیسۀۀیون موظۀۀف، "ضۀۀمانت 

روانی" برای مجرمین جنگی جناح های درگیر عنوان شده است.این فیصله 

ه، یۀۀک مرجۀۀع قۀۀانونی بۀۀروی ولسۀۀی جرگۀۀه بۀۀه مثابۀۀۀ "خۀۀط بطالنۀۀی اسۀۀت کۀۀ

منشورجهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد" کشیده است . وبۀه همۀین دلیۀل 

چون بمبی در فضای مطبوعات ملی وبین الملی انعکاس یافت، وبۀال فاصۀله 

از سوی نهادهای مۀدافع حقۀوق بشروسۀازمانهای بۀین المللۀی حۀامی عۀدالت 

گوشۀۀزد شۀۀد کۀۀه  وحقۀۀوق بشۀۀر بشۀۀدت تردیۀۀد گردیۀۀد وبۀۀه دولۀۀت افغانسۀۀتان

هۀۀیچکس وهۀۀیچ مقۀۀامی بجۀۀز مصۀۀیبت دیۀۀدگان جنۀۀگ، حۀۀق عفۀۀو وبخشۀۀش 

مجرمین جنگی را از پیگرد قانونی ندارد واکیداً شۀفارش گردیۀده تاحکومۀت 

افغانستان برای فراهم آوردن فضای امنیت واعتماد مردم بۀه تطبیۀق عۀدالت 

 پرداخته ومجرمین جنگی را به پای میز محاکمه بکشاند.

ری از اعضای پارلمان، درهمان روز تصۀویب ایۀن طۀرح بۀا البته شما

معافیت قضایی مجرمین جنگی مخالفۀت کردنۀد. آنهۀا مۀی گفتنۀد کۀه بخشۀیدن 

"جنایتکاران" باید توسط مردم انجام شود و مردم باید در مورد آنها تصمیم 

بگیرند.اما ازآنجا که تعداد این نمایندگان در مقایسه بۀاهوارداران ایۀن طۀرح 

بود، آنهاجلسه را برسم اعتۀراض تۀرک گفتنۀد.یک روزبعۀد آنهۀا، یۀک  اندک

گروه بیست نفره پارلمانی را موسوم به "خط سوم" ایجاد کۀرده در محضۀر 

خبرنگاران، تصویب این طۀرح را خۀالف قۀانون اساسۀی افغانسۀتان و عۀرف 

هۀۀای جهۀۀانی خواندنۀۀد. ایۀۀن گۀۀروه کۀۀه اعضۀۀای سرشۀۀناس آنۀۀرا دکتۀۀور کبیۀۀر 

رئیس اکادمی علوم افغانستان وشکریه بارکزی ، فعال حقوق رنجبر، سابق 

بشۀۀرومدافع آزادی بیۀۀان ودکتوررمضۀۀان بشردوسۀۀت، نماینۀۀده کابۀۀل تشۀۀکیل 

میدهند، همچنین تاکید کردند که تصویب منشور مصالحه ملۀی، تنهۀا "بۀرای 

خشنودی و حمایۀت ازیۀک گۀروه مشۀخص" تنظۀیم شۀده اسۀت ونبایۀد حقۀوق 

 روهی گردد.بشر فدای مصلحت های گ

 

 واکنش های ملی وبین المللی:
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نخستین ارگان خارجی که به این طرح واکنش نشان داد، یونما، دفتر 

نماینۀۀدگی سۀۀازمان ملۀۀل متحۀۀد در افغانسۀۀتان اسۀۀت، کۀۀه نسۀۀبت بۀۀه مصۀۀونیت 

گروههای متهم به جنایات علیه حقوق بشر از پیگرد قانونی، عکۀس العمۀل 

ز قربانیۀان جنگهۀای افغانسۀتان، هۀیچ نشان داد وخاطر نشۀان کۀرد کۀه بۀه جۀ

  .فرد دیگری اجازه عفو این گروه ها را ندارد

در اعالمیۀۀه یونامۀۀا آمۀۀده کۀۀه "تالشۀۀها و جانبۀۀازی" مۀۀردم افغانسۀۀتان 

برای دست یافتن به صلح، آزادی، استقالل و زنۀدگی بهتۀر در بیسۀت و پۀنج 

ا مۀی خواهۀد در این اعالمیۀه آمۀده: "یونامۀ. سال گذشته باید فراموش نشود

تضمین کند که حقوق قربانیان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث 

این اعالمیه می افزایۀد: "هۀیچ کسۀی بۀه جۀز قربانیۀان   ".قرار خواهد داشت

جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هسۀتند 

افغانسۀتان در را مورد عفۀو قۀرار دهۀد"یونما همچنۀین تاکیۀد کۀرده کۀه مۀردم 

زمینه دست یافتن به حقوق شان، از "حمایت همه جانبۀه و گسۀترده جامعۀه 

بیشتر افۀرادی کۀه از سۀوی  ".جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند

گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان 

تان حضۀور دارنۀد. متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمۀان افغانسۀ

ایۀۀن افۀۀراد بارهۀۀا بۀۀه گۀۀزارش دیۀۀدبان حقۀۀوق بشۀۀر کۀۀه خواسۀۀتار رسۀۀیدگی بۀۀه 

جنایۀۀۀۀات جنگۀۀۀۀی در افغانسۀۀۀۀتان شۀۀۀۀده، واکۀۀۀۀنش تنۀۀۀۀدی نشۀۀۀۀان داده و آن را 

 ۲۰۰۷/ ۱/۲"غیرواقعی" خوانده اند.

کمیسار عالی سۀازمان ملۀل متحۀد در امۀور حقۀوق بشۀر نیۀز اخیۀراً در 

س جمهور افغانستان خواست تا اجازه ندهد اعالمیه ای از حامد کرزی، ریی

تالش ها برای تۀامین عۀدالت و محاکمۀه جنایاتکۀاران جنگۀی در ایۀن کشۀور، 

بی اثرشود. لویز آربر، رئیس کمیسیون عالي ملل متحد براي حقۀوق بشۀر، 

طۀۀي بیانیۀۀه اي گفۀۀت: آنهۀۀائي کۀۀه مسۀۀؤول تخطۀۀي هۀۀاي جۀۀدي از حقۀۀوق بشۀۀر 

ه شوند.  او گفت آواز مصیبت دیدگان باید هستند باید به] میز[عدالت کشانید

شنیده شود، و فرهنگ گریز از مجازات در افغانستان باید خاتمه بیابۀد. ایۀن 

کمشنر ملل متحد گفت تجربه نشان داده که مصالحۀ ملي مؤثر بر احترام به 
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معیارهاي بین المللي حقوق بشر و حکمروائي قانون بنا شده است.)صۀدای 

 (۲۰۰۷/ ۲/۲امریکا،

 

 اعالمیه نهادهای جامعه مدنی وحقوق بشرافغانستان:

دلۀۀو شۀۀورای ملۀۀی افغانسۀۀتان منشۀۀوری را تحۀۀت نۀۀۀام  ۱۱بۀۀه تۀۀأریخ 

مصالحه و ثبات ملی به تصویب رسانید. این منشور پارلمان افغانستان، که 

برائۀت دهۀی و مصۀونیت در برابۀر جنایۀات گذشۀته در افغانسۀتان را قانونیۀت 

است به پیکۀر دموکراسۀی نیمۀه جۀان، ارزشۀهای  می بخشد، ضربۀ ناگواری

حقوق بشر و تأمین حاکمیت قانون بر دولت افغانستان. تصویب این فیصۀله 

نامۀۀۀه بۀۀۀرخالف هنجارهۀۀۀای حقۀۀۀوق بۀۀۀین المللۀۀۀی، مۀۀۀوازین کنوانسۀۀۀیونهای 

چهارگانۀۀۀۀۀ حقۀۀۀۀوق بشردوسۀۀۀۀتانه مبتنۀۀۀۀی برمسۀۀۀۀؤولیت دولتهۀۀۀۀا در برابۀۀۀۀر 

لی و منطقۀه یۀی، میثاقهۀای بۀین شهروندان تحت ستم جنگها و مناقشات داخ

سیاسۀۀی، اعالمیۀۀۀ جهۀۀانی حقۀۀوق بشۀۀر، و مجمۀۀوع  –المللۀۀی حقۀۀوق مۀۀدنی 

ارزشهای حقوق بشری توجیه وتلقی می گردد. از سوی دیگر تصویب ایۀن 

فیصۀۀۀله نامۀۀۀه رونۀۀۀد تۀۀۀأمین عۀۀۀدالت و اسۀۀۀتحکام حاکمیۀۀۀت مشۀۀۀروع و اقتۀۀۀدار 

ای جامعۀۀ مۀدنی حاکمیت در دولت را تحت سؤال بۀرده و بۀر منافۀات ارزشۀه

خسارات شدیدی را به بار می آورد. حاکمیت قانون بر اصل حاکمیت عدالت 

اسۀۀتوار اسۀۀت. تۀۀأمین عۀۀدالت پۀۀیش فۀۀرض مهمۀۀی اسۀۀت بۀۀرای تۀۀأمین مۀۀردم 

ساالری و توسعۀ نقش مۀردم بۀر حاکمیۀت ملۀی، امنیۀت و صۀلح پایۀدار. ایۀن 

ی اصۀۀۀل را مۀۀۀی تۀۀۀوان در مثالهۀۀۀای برجسۀۀۀته یۀۀۀی از اجتماعۀۀۀات بۀۀۀین المللۀۀۀ

آموخت...این فیصلۀ همۀ مۀردم افغانسۀتان اسۀت تۀا در مۀورد جنایتکۀاران و 

 مرتکبین جرایم جنگی و بشری تصمیم گیرند.)سایت آسمائی( 

دفتر ریاست جمهوری افغانسۀتان نیۀز اعۀالم کۀرد کۀه بۀه جۀز قربانیۀان 

خشونتهادرافغانستان ، هیچ کس دیگری حق عفو و بخشش عامالن جنایات 

ور را نۀدارد.آقای رحیمۀی گفۀت کۀه ریۀیس جمهۀور کۀرزی جنگی در ایۀن کشۀ

طرح مصالحه ملی مجلۀس نماینۀدگان را بۀه منظۀور بررسۀی هۀای بیشۀتر بۀه 

گروهی از حقوق دانان سپرده ولی با ایۀن هۀم تاکیۀد کۀرد کۀه هۀر تصۀمیم در 

مۀۀورد ایۀۀن طۀۀرح بۀۀر اسۀۀاس مۀۀواد قۀۀانون اساسۀۀی افغانسۀۀتان اتخۀۀاذ خواهۀۀد 
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الفت های در مجلس نماینۀدگان افغانسۀتان نیۀز شد.طرح مصالحه ملی، با مخ

روبرو بوده است و از این رو بۀه نظۀر مۀی رسۀد، تنهۀا حامیۀان اجۀرای ایۀن 

 طرح در مجلس نمایندگان، رهبران سابق جهادی هستند. 

بسیاری به این باورند که رهبران سۀابق جهۀادی همۀواره بۀر تصۀامیم 

هوری تاکیۀد کۀرد کۀه:  رئیس جمهوراثر گذاشته اند ولی سخنگوی رییس جم

حکومت افغانستان در این مورد بۀه هۀیچ گونۀه فشۀاری تسۀلیم نخواهۀد شۀد. 

"وظیفه رییس جمهور و دولت افغانستان تطبیق و حفاظت از قانون اساسی 

 است و در این راستا هیچگونه فشاری را نمی پذیرد."

بگزارش بۀی بۀی سۀی: شۀماری از شخصۀیت هۀای کۀه در حۀال حاضۀر 

نمایندگان افغانستان را دارند، بارهۀا از سۀوی سۀازمان دیۀد  عضویت مجلس

بان حقوق بشر که مقر آن در نیویارک است متهم به جنایت جنگی و جرایم 

 علیه بشریت شده اند. 

شۀۀماری از اعضۀۀای پارلمۀۀان افغانسۀۀتان، منشۀۀور "مصۀۀالحه ملۀۀی" را 

"بخشۀۀۀیدن جنایۀۀۀت کۀۀۀاران جنگۀۀۀی" خوانۀۀۀده و آنۀۀۀرا مخۀۀۀالف قۀۀۀانون اساسۀۀۀی 

فغانسۀتان و معیارهۀای بۀین المللۀی خواندنۀد. ایۀن نماینۀدگان تاکیۀد دارنۀد کۀه ا

بخشۀۀیدن کسۀۀانی کۀۀه مۀۀتهم بۀۀه جنایۀۀت جنگۀۀی هسۀۀتند در صۀۀالحیت پارلمۀۀان 

نیست. این نمایندگان پارلمان در روز تصۀویب منشۀور مصۀالحه ملۀی برسۀم 

اعتۀۀراض از پارلمۀۀان خۀۀارج شۀۀدند. رمضۀۀان بشۀۀر دوسۀۀت نماینۀۀده کابۀۀل در 

ان گفۀۀت: تاکیۀۀد بۀۀر بخشۀۀیدن کسۀۀانیکه در سۀۀالهای جنۀۀگ بۀۀا هۀۀم درگیۀۀر پارلمۀۀ

بۀۀوده انۀۀد خۀۀود بۀۀه ایۀۀن معنۀۀا اسۀۀت کۀۀه آنهۀۀا نیۀۀز جۀۀرم شۀۀان را قبۀۀول دارنۀۀد و 

خواستار بخشیده شدن هستند. درماده هفتم این منشور آمۀده اسۀت کۀه همۀه 

میثاقهای بین المللی زمانی در افغانستان قابل اجرا است که از سوی مجلس 

مایندگان تایید شده باشد. امۀا بۀه گفتۀه آقۀای بشۀر دوسۀت ایۀن مۀاده مخۀالف ن

تعهدات بُن و قانون اساسی است ،زیرا در قانون اساسی بر رعایت واحترام 

کنوانسیونها، میثاقهای بین المللی و اعالمیه جهانی حقوق بشۀر تاکیۀد شۀده 

ارد نیۀز نهاد عضۀویت آنۀرا د ۵۰است. جامعه مدنی و حقوق بشر که حدود 

بۀۀا انتشۀۀار اعالمیۀۀه ای برتصۀۀویب ایۀۀن منشۀۀور اعتۀۀراض کۀۀرده انۀۀد. در ایۀۀن 
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اعالمیۀۀۀه نیۀۀۀز آمۀۀۀده اسۀۀۀت کۀۀۀه مجلۀۀۀس نماینۀۀۀدگان صۀۀۀالحیت تصۀۀۀویب چنۀۀۀین 

 فبروری( bbc،3منشوری را ندارد. )مرضیه عدیل گزارشگر 

تعدادی از افغانان بااحساس درخۀارج وداخۀل افغانسۀتان نظریۀات خۀود 

به بخش فارسی سایت بی بی سی ابراز داشۀته انۀد کۀه  را درمورد این طرح

 بدنیست چند تا ازاین نظریات را باهم بخوانیم:

 مسعود، ایتالیا:

عجب است. کسانیکه هزاران تن از شهروندان افغانستان را به خۀاک 

و خون کشاندند حاال برای خود قانونی را به تصویب میرسانند که از تعقیب 

ند. اگر این افراد پاسۀخ گۀوی اعمۀال خۀود نباشۀند قضایی معافیت حاصل نمای

پس باید دستگاه قضایی افغانستان منحل گردد، زیرا کسۀانیکه بعۀداً مرتکۀب 

/ 3۱جرم میگردند. جرم شان به مراتب نازل تر از جرم این دسته افراد اند.

۱ /۰۷  

 عزیز رؤوفی، پاریس:

دسۀت بۀه  شایدباراول درتاریخ بشریت باشد که جانیان وآدمکشۀان کۀه

نقض صریح وآشکار حقوق بشۀرزده انۀد وجنایۀت علیۀه بشۀریت را مرتکۀب 

شۀۀده انۀۀد چنۀۀین بۀۀه آسۀۀانی پۀۀاک ومبۀۀرا میشۀۀوند . ایۀۀن عمۀۀل زیرهرنۀۀام باشۀۀد 

پارلمان را کامال ازاعتبار ساقط میکند ونشان میدهد کۀه ایۀن شۀورا دردسۀت 

د همۀۀان جانیهاسۀۀت . کۀۀی حقۀۀوق تلۀۀف شۀۀدۀ میلیونهۀۀا افغۀۀان را احیۀۀا میکنۀۀ

وخسۀۀارۀ آنۀۀرا میپۀۀردازد ؟ کۀۀی بۀۀه هۀۀزاران زن تجۀۀاوز شۀۀده ، بۀۀه هۀۀزاران 

مادرداغدار واطفال بی پدرومادرشده ومردان تحقیرشده تاوان میدهۀد ؟ ایۀن 

  ۰۷/ ۱/ 3۱عمل خائینانه مردودومحکوم است . منتشر شده در:

 احمد دانش، کابل:

آلۀوده  این جنایتکارانی که دست شان تا مرفق به خون مردم بۀی گنۀاه

است بدانند که با این ترفند ها نمی توانند خود را بری الذمه قرار دهند. دیر 

یۀۀازود دسۀۀت عۀۀدالت گلۀۀوی شۀۀانرا خواهۀۀد فشۀۀرد و بۀۀه جوخۀۀه اعۀۀدام سۀۀپرده 

خواهنۀد شۀد. ایۀن غاصۀبان حۀق ملۀۀت کۀه در رسۀیدن بۀه اریکۀه قۀۀدرت و راه 

دنۀد، اینۀک یافتن به کرسی های پارلمان هم از هۀیچ دغۀل بۀازی دریۀغ نورزی

فکر میکنند در موقعیتی هستند که بتوانند صدای ملت را در گلو خفۀه کننۀد. 
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کۀۀور خوانۀۀده انۀۀد. ملۀۀت حۀۀق محاکمۀۀه جانیۀۀان جنگۀۀی را بۀۀرای خۀۀود محفۀۀوظ 

  ۰۷/ ۲/ ۱میداند. منتشر شده در:

 حمید،امریکا:

با تصویب ایۀن طۀرح خائینانۀه ن جنایۀت رسۀمیت مۀی یابۀد و جنایتکۀار 

اسی تولد ناشده به دار کشۀیده میشۀود و افغانسۀتان ومۀردم معافیت . دیموکر

رنج دیده آن هرگز روی امنیت و آرامش وصلح و عدالت را نخواهنۀد دیۀد . 

واقعا قابل تاسف است . اگر این مکتب اسۀت و ایۀن مۀال ن حۀال مۀردم خۀراب 

  ۰۷/ ۲/ ۱می بینم. منتشر شده در:

 تظاهرات برای محاکمه عجنایتکاران جنگیع 

:گروهۀی ۱3۸۸اسد  ۷= ۲۰۰9جوال ۲9صبح  ۸ارش روزنامه بگز

های اجتمۀاعی، مۀدافعان حقۀوق بشۀر و  متشکل از نهادهای مۀدنی،  سۀازمان

های غیردولتی،  طی یک نشست مطبوعاتی،  از نامزدان انتخابۀاتی  سازمان

پۀر از درد و داغ   خواستند  تعهد شان را در اجرای عدالت و بررسی گذشته

طرحی   ها ضمن ارایه شان بسازند.  این های  شامل برنامه  و مصیبت مردم،

اند از نامزدان انتخاباتی تعهد گرفته شود تا بۀا جرئۀت و  ای خواسته نه فقره 

یۀابی  های عملی برای دادرسی و حقیقۀت  حل سیاسی درصدد یافتن راه   اراده

امزدان ی انتخاباتی هۀیچ یۀک از نۀ در حکومت آینده باشند. ظاهرا در برنامه

ای در ایۀن مۀورد نشۀده اسۀت و دلیۀل آن  جمهوری،  اشاره   انتخابات ریاست

هم نامعلوم نیست.  هنوز آنانی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی،  تجاوز،  

بشر و تخطی از قانون هستند در اثر عنایت و مرحمت و بعضۀاً  نقض حقوق

منصۀۀۀۀب حمایۀۀۀۀت دولۀۀۀۀت،  از قۀۀۀۀدرت و ثۀۀۀۀروت و مکنۀۀۀۀت و نۀۀۀۀام و نشۀۀۀۀان و 

  هۀای آقۀۀای کۀرزی و براسۀاس مصۀۀوبه بینی  برخوردارنۀد و بۀه یمۀۀن مصۀلحت

وكیالن ملت از بازخواست و محاکمه معاف .  بنابراین هیچ نۀامزدی حاضۀر 

نیست،  شانس خودش را به خطر بیاندازد.  این واقعیت است که رسیدن به 

عه و تمامی اهداف و مقاصد انسانی ما از ملت شدن و دولۀت داشۀتن و توسۀ

ترقی و رفاه، تۀا آمۀوزش و شۀگوفایی فرهنۀگ و هنۀر و صۀنعت موکۀول بۀه 

 اجرای عدالت است. 

 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

116 

 شد:« مصالحه ملی و عفو عمومی»الملل خواستارلغو قانون  عفو بین

جمهۀوری  الملل از حامۀد کۀرزی، رئیس سازمان حقوق بشری عفو بین

عفو ناقضان  افغانستان و پارلمان این کشور خواسته است تا قانون جنجالی

حقۀۀوق بشۀۀر را فۀۀورا بۀۀه حالۀۀت تعلیۀۀق درآورنۀۀد. بۀۀه گۀۀزارش ایلنۀۀا بۀۀه نقۀۀل از 

مۀیالدي، از سۀوی  ۲۰۰6بي سي، براساس این قانون که زمسۀتان سۀال  بي

 مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تصویب رسیده، 

مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه 

 شوند.  سال گذشته، از معافیت برخوردار میبشریت طی سی 

های حقۀوق بشۀری از جملۀه کمیسۀیون  الملل و دیگر سۀازمان عفو بین

مستقل حقوق بشر افغانستان بر ایۀن باورنۀد کۀه تصۀویب ایۀن قۀانون تالشۀی 

 است برای دادن پوشش قانونی بۀه ناقضۀان حقۀوق بشۀر از جملۀه طالبۀان. 

الملۀل گفتۀه  نوسۀیه در سۀازمان عفۀو بینسام ظریفی، مدیر امۀور آسۀیا و اقیا

تواند خواست مۀردم  است كه حامیان این قانون، باید بدانند که هیچ کس نمی

افغانسۀۀتان بۀۀرای اجۀۀرای عۀۀدالت و حسۀۀابدهی را نادیۀۀده بگیۀۀرد. بۀۀا آنکۀۀه ایۀۀن 

قانون در جریده رسمی چاپ شده امۀا هنۀوز منتشۀر نشۀده و در اختیۀار عۀام 

 قرار نگرفته است. 

 

 مان ، مکان امنی برای ناقضین حقوق بشر:پارل

در افغانستان، کسانى که  با نظرداشت موارد خشن نقض حقوق بشر 

متهم به نقض حقوق بشراند و دست شان به خون مردم آلوده است، و 

الاقل نام آنها در لیست سازمان نظارت برحقوق بشرو یا درپروژه ً عدالت 

 ۲۰۰۵و  ۲۰۰3و در سال هایبرای افغانستان سازمان حقوق بشرثبت 

نشر شده، نباید حق کاندید شدن در پارلمان را داشته باشند، ولی متاسفانه 

با آنکه همه میدانیم که چه کسانی درافغانستان متهم به جنایت علیه بشریت 

محکمه ای در افغانستان محکوم به   اند، به این دلیل که تاهنوزاز طرف

ود حق دادند تا برای عضویت در پارلمان جنایت علیه بشریت نشده اند، بخ

خودرا نامزد نمایند. بنابرین در اوضاعی واحوال کنونی بیشترین کسانی که 

کاندید در پارلمان وبرنده شده اند، هماناجنگ ساالران تنظیمی اند که در 
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جهت کسب آرای مردم با تطمیع ویا ارعاب وتخویف دست به فعالیت زده 

پارلمانی کسب کنند واز این طریق برجنایات اند و خواستند مصونیت 

خودعلیه بشریت سرپوش بگذارند، درحالی که درمحاکمۀ تاریخ هیچ 

جنایتکاری مصئونیت ندارد و مصؤون مانده نمیتواند. تاریخ بدون ترس از 

توپ وتفنگ این وآ ن و بدون توجه به مقام وجایگاه افراد، خادمان صادق 

نایتکاران را محکوم ورسوای خاص وعام وطن را برمیکشد وخاینان و ج

 میکند.

مردم ما و نهادهای حقوق بشراز چندین سال به اینسو پیوسته 

انتظار محاکمه آنهای را که از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر به 

نقض حقوق بشرمتهمند، میکشند وهر چند گاهی صدای دادخواهانه خود را 

 بگوش مجامع بین المللی میرسانند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات در افغانستان روزدوشنبه 

نفر از نامزدها را از فهرست نهایی رأی  ۲۸نامهای  ۲۰۰5سپتمبر ۱3

نفر  ۲۱گیری پارلمانی و شوراهای والیتی کشور حذف کرد. گفته می شود 

از این افراد با "گروه های مسلح غیر مسئول" ارتباط داشته اند. همچنین 

ن مراحل آغاز به کار این کمیسیون، حدود دو هزار شکایت علیه از اولی

تن از نامزدهای انتخابات رسیده بود. بدون شک بیشترین این  ۴۵دست کم 

شکایات علیه زورگویی وجرایم جنگی رهبران وقوماندانان تنظیم های 

کارد ظلم شان تامغز استخوان مردم ما  9۰جهادی بود که در سالهای دهه

 ۱۸ود. انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی افغانستان در فرورفته ب

( برگزار شد؛ انتخاباتی که به باور برگزار کنندگان آن ۲۰۰۵سپتامبر )

دست کم پنج بار پیچیده تر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در 

 افغانستان بود.

ابات نفر کارشناس خود از روند انتخ ۶۰اتحادیه اروپا نیز با اعزام 

پارلمانی افغانستان نظارت بعمل آورد، ولی با توجه به جو حاکم برکشور 

پیشاپیش روند انتخابات درافغانستان راشکست دموکراسی برآورد کرد. 

انتخابات »وگویى اعالم كرد:  رئیس ناظران انتخاباتى اتحادیه اروپا در گفت

شكست خواهد پارلمانى افغانستان در جایگزینى فرهنگ پایدار دموكراسى 
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اما بونینو رئیس « هایى خواهد داشت. گیرى كاستى خورد و روند راى

وگو با روزنامه انگلیسى  ناظران انتخاباتى اتحادیه اروپا در گفت

كنم كه این  تصور نمى»تایمز درباره انتخابات افغانستان گفت:  فایننشال

و یك زندگى  انتخابات زمینه را براى یك شكل قابل تایید از مناظره سیاسى

 « سالم سیاسى فراهم كند.

ساالران  بونینو از این حقیقت كه برخى از كاندیداها توسط جنگ

حامد كرزى رئیس جمهورى »شوند انتقاد كرد و گفت:  حمایت مى

در همین « توجهى قرار داده است. افغانستان احزاب سیاسى را مورد بى

تخابات آتى افغانستان، به بان حقوق بشر اعالم كرد كه ان حال سازمان دیده

خصوص در مناطق دورافتاده در جوى از وحشت برگزار خواهد شد. 

دهندگان و  بان حقوق بشر اعالم كرد كه در بسیارى از مناطق، رأى دیده

شوند. این  نامزدهاى افغان توسط سركردگان شبه نظامیان محلى ارعاب مى

هاى حامى طالبان  كگروه مستقر در نیویورك افزود در جاهاى دیگر چری

بان حقوق بشر در ادامه  اند. دیده به نامزدها و فعاالن انتخابات حمله كرده

ها نگران شركت نامزدهایى در  گوید كه بسیارى از افغان گزارش خود مى

اند. بنا  انتخابات هستند كه به جنایات جنگى و نقض حقوق بشر متهم شده

وص زنان، به دلیل شدت به این گزارش، بسیارى از نامزدها به خص

ارعاب، از سخنرانى و حتى گاهى اوقات از سفر به خارج از مناطق شهرى 

ً  ۱۸بزرگ هراس دارند.در انتخابات پارلمانى  نامزد  ۲۸۰۰سپتمبر تقریبا

كرسى در ولسی جرگه و بیش از سه هزار كاندید دیگر نیز  ۲۴9براى 

بت برخاسته بودند . رقا شوراى والیتی به  3۴هایى در  براى كسب كرسى

ونیم  ۱۲درصد از ۵۰سرانجام درتاریخ معینه انتخابات برگزار شد وتقریبا 

میلیون مردمی که برای ًرای دهی ثبت نام کرده بودند، با وجود تهدیدهای 

مکرردشمنان ثبات درافغانستان راًی خود را درصندوق های نامزدهای 

یگراز جان مایه گذاشتند ،و موردنظر خود ریختند وبا این کار خود یکبار د

درصد دیگرمردمی که از  ۵۰به ریش دهشت افگنان خندیدند. گفته میشود 

دادن رای خود داری ورزیدند، علت آن یا فقدان مصؤونیت جانی و یا نفرت 

ازقوماندانان مسلح جهادی بود که تا هنوزهم در مناطق خودخون مردم را 
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های بیگار و بدون مزد وادار  می مکند وبرخی از آنها مردم را به کار

میسازند و حتی یک دهم محصول کشت ودیگر عواید ناچیز مردم را بزور 

از ایشان میگیرند ومردم هم از ترس زبان شکایت از چنین قوماندانان 

مسلح را ندارند، چنانکه در فاریاب یکی از قواندانان منسوب به جنبش 

ً نقض حقوق  ملی دوستم مرتکب اعمالی شده ومیشود که نه تنها صریحا

 بشراست، بلکه خندیدن به ریش حکومت و دموکراسی وارداتی نیز است . 

گزارش دادکه :شماری از  ۲۰۰۷اگست  ۵بی بی سی درتاریخ 

باشندگان کابل، پایتخت افغانستان، در یک راهپیمایی خواستار محاکمه 

رات جنایت کاران جنگ های داخلی سه دهه اخیر در کشور شدند. تظاه

کنندگان که شامل زنان، مردان و کودکان بودند در جلوی دفتر سازمان ملل 

متحد در کابل گرد آمدند. آنها عکس هایی از بستگانشان را با خود حمل 

می کردند که در طی خشونت های سه ده اخیر کشته و یا مفقود االثر شده 

کنندگان از  اند.در قعطنامه ای که در آخر این تظاهرات خوانده شد، شرکت

دولت افغانستان و سازمان ملل درخواست کردند که جنایت کاران جنگی را 

 به مردم معرفی کرده و زمینه محاکمه آنها را فراهم کنند.

تظاهر کنندگان همچنین از دولت افغانستان تقاضا کردند که آنعده از 

یفه کسانی را که متهم به جنایت جنگی اند و در پست های دولتی ایفای وظ

می کنند از شغل هایشان برکنار کند. صدیق حلیم، سخنگوی دفتر یونیما در 

کابل به اشتراک کنندگان این راهپیمایی گفت که صلح در افغانستان زمانی 

ممکن است که جنایت کاران جنگی در این کشور به سزای اعمال شان 

برسند. باوجود اینکه صدها هزار نفر در جنگ های سی سال اخیر 

کشور کشته و یا هم مفقود االثر هستند تا کنون  هیچکس به اتهام در

 جنایات جنگی محاکمه نشده است و حتی تحت پیگرد قانونی هم قرارندارد.

همچنان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، خواهان به دادگاه کشۀاندن 

جنایتکاران و مجرمین جنگی شد و گفت تامین حقوق بشر عبارت از رابطه 

قی میۀان شۀهروندان و دولۀت اسۀت. محمۀد نعۀیم نظۀری، هماهنۀگ سالم حقۀو

کننۀۀده ي ایۀۀن نهۀۀاد، افۀۀزود ضۀۀعف نهادهۀۀای دولتۀۀی در تطبیۀۀق مۀۀواد قۀۀانون 

اساسی و بی باوری به حقوق بشر و عۀدالت باعۀث شۀده کۀه دستررسۀی بۀه 
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حقۀۀوق بشۀۀری مشۀۀکل شۀۀود. او گفۀۀت حقۀۀوق بشۀۀر در کشۀۀور بۀۀه "بیانۀۀات" 

ین المللۀۀی نتوانسۀۀته انۀۀد حقۀۀوق اساسۀۀی محۀۀدود شۀۀده و دولۀۀت و جامعۀۀه بۀۀ

شهروندان کشور را تامین کنند. وی تاکید کرد که شۀهروندان افغانسۀتان بۀه 

قربانیان حقوق بشر مبدل شده و باید تامین عدالت و حقوق بشر در دستور 

کار دولت و جامعه بین المللی قرار گیرد. آقای نظری می گوید "جنایتکاران 

ران و تخطی گر از سوی تخطی گر" مورد عفو قۀرار نباید از سوی جنایتکا

گیرند. وی خواهان به رسمیت شناختن جنایتکاران و سلب شۀرکت شۀان در 

 دولت شد.

عبدالسۀۀالم رحیمۀۀی، ریۀۀیس موسسۀۀه نشۀۀراتی صۀۀبا و یکۀۀی از برگۀۀزار 

کننۀۀدکان اصۀۀلی کمپۀۀاین سرتاسۀۀری حمایۀۀت از عۀۀدالت در افغانسۀۀتان، تطبیۀۀق 

اصۀلی امۀروزی کشۀور خوانۀد و گفۀت در جوامۀع  عدالت را یکی از نیازهای

پۀۀس از جنۀۀگ، زیربناهۀۀا براسۀۀاس عۀۀدالت و انصۀۀاف شۀۀکل مۀۀي گیۀۀرد. آقۀۀای 

رحیمۀۀی کۀۀه قطۀۀع نامۀۀه کمپۀۀاین سرتاسۀۀری حمایۀۀت از عۀۀدالت را مۀۀي خوانۀۀد، 

افزود :" افغانستان به مثابه ي کشوری که به تازگی می خواهد دموکراسی 

نظر داشت عۀدالت گۀامی در جهۀت توسۀعه را تجربه کند، نمی تواند بدون در

سیاسی و پیشرفت اجتماعی بردارد. متاسفانه عمده ترین قربانی  جنۀگ هۀا 

در کشور عدالت بۀوده اسۀت. در جنۀگ هۀا همیشۀه حقیقۀت و عۀدالت قربۀانی 

مۀۀی شۀۀوند". آقۀۀای رحیمۀۀی مۀۀی گویۀۀد پۀۀس از توافۀۀق بۀۀن، مۀۀردم افغانسۀۀتان 

مي شۀود، امۀا مصۀلحت جۀویی در امیدوار بودند که عدالت در کشور تطبیق 

 میان رهبران سیاسی عدالت را نسبت به هرزمان دیگر ضعیف تر ساخت.

حمایۀۀت سیسۀۀتماتیک دولۀۀت افغانسۀۀتان از آن عۀۀده از افۀۀرادی کۀۀه در 

دسۀۀۀت  هۀۀۀای داخلۀۀۀی و جنایۀۀۀات سۀۀۀی سۀۀۀال گذشۀۀۀته بۀۀۀه نحۀۀۀوی از انحۀۀۀا  جنگ

یس جمهور اند، مهمترین مانع تطبیق برنامه عمل شد. حتا شخص ری داشته

اعالم این برنامه کرد، فرمان اضافه  اش که در روز  های جعلی برخالف گریه

شۀۀدن دهۀۀم دسۀۀامبر را بۀۀه عنۀۀوان روز ملۀۀی قربانیۀۀان نقۀۀض حقۀۀوق بشۀۀر  در 

امضا نکرد و تا هنوز که هنوز است، این روز صرفا از جانب  تقویم رسمی 

 گردد.   قربانیان و نهادهای حقوق بشری برگزار می
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عمده ما در افغانستان این است که بحث حقوق بشر و عۀدالت  مشکل

اسۀۀت. تمۀۀامی    انتقۀۀالی در ایۀۀن سۀۀرزمین بۀۀه یۀۀک مسۀۀاله سیاسۀۀی مبۀۀدل شۀۀده

افرادی که در جنایات گذشته به نوعی نقش داشته اند، تطبیۀق برنامۀه عمۀل 

مرادف به محاکمه و مجازات اعۀدام بۀرای  و عدالت انتقالی را در افغانستان 

کنند. در حالی که تصور ایۀن افۀراد بۀر آن اسۀت کۀه آنۀان  شان فرض میخود

انۀد و بایۀد بۀه عۀوض  دسۀت بۀه ایۀن اقۀدامات زده« مبارزه مشۀروع»  در یک 

 مجازات، مورد تکریم و ستایش قرار گیرند.  

در این شکی نیست که جهاد مردم افغانستان علیۀه نیروهۀای متجۀاوز 

شۀماری از افۀراد بۀا  امۀا متاسۀفانه  شوروی، یک امر مشروع و مقدس بود.

دسۀت آوردنۀد و  هۀایی کۀه در دوران جهۀاد به ها و موقعیت استفاده از فرصۀت

قدرت و کرسی، مردم زیادی را خواسۀته و  هم به خاطر رقابت بر سر کسب 

ناخواسۀۀۀۀته قربۀۀۀۀانی کردنۀۀۀۀد. هنۀۀۀۀوز خۀۀۀۀاطره افشۀۀۀۀار، راکۀۀۀۀت بۀۀۀۀاران کابۀۀۀۀل، 

عی، قتل عام یکاولنگ و تاکسۀتان پلچرخی، گورهای دسته جم های  پولیگون

حالی کۀه  آن  های شمالی و ... از خاطره  مردم محو نشده است. در  سوزی

گنۀۀاه ایۀۀن  های بی عۀۀده از افۀۀرادی کۀۀه دسۀۀت بۀۀه ایۀۀن اقۀۀدامات زدنۀۀد، انسۀۀان

کشۀتند بایۀد مۀورد محاکمۀه و  سرزمین را به نام تنظیم، قوم، مۀذهب و زبۀان 

  مجازات قرار گیرند.  

عمده و اساسی برای کشوری مثۀل افغانسۀتان کۀه از بسۀتر  یک سوال

ایۀن اسۀت کۀه مۀا  اسۀته اسۀت، شۀری برخهای داخلی و جنایۀات ب خونین جنگ

خۀۀۀۀواهیم ایۀۀۀۀن سۀۀۀۀرزمین را از تکۀۀۀۀرار آن حۀۀۀۀوادث خۀۀۀۀونین و  چگونۀۀۀۀه می

ای از  ببخشیم؟ تاکنون در هیچ گوشه بار گذشته برای همیشه رهایی  مصیبت

شۀان    اند با الینحل گذاشۀتن گذشۀته خۀود، آینۀده وانستهدنیا  جوامع انسانی نت

سۀۀۀازند. در افغانسۀۀۀتان امۀۀۀا تصۀۀۀور دیگۀۀۀری وجۀۀۀود دارد.  را آبۀۀۀاد و معمۀۀۀور 

کننۀد کۀه سۀکوت و مسۀامحه در برابۀر گذشۀته، باعۀث  دولتمردان ما فکۀر می

نویس     خبر  از این که به قول یک تاریخ خواهد شد تا ثبات برقرار بماند. بی 

پیوسۀته « اشۀتباهات گذشۀته»  عروف فرانسوی این کار سبب خواهد شد تۀا م

توانیم بدون حل و فصل گذشته خونبار و تلخ  و پیوسته تکرار شوند. ما نمی

های آینۀۀده ایجۀۀاد کنۀۀیم.  بخش را بۀۀرای نسۀۀل و امیۀۀد خۀۀود، یۀۀک آینۀۀده روشۀۀن 
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در یۀک   سۀازی تۀرین عناصۀر نظام   تۀرین و اساسۀی   عدالت یکۀی از محۀوری

جامعه انسانی است. وقتی که قاتالن مردم به عنوان نمایندگان مۀردم قلمۀداد  

محاکمۀۀۀه و مجۀۀۀازات بۀۀۀر  کۀۀۀاران بۀۀۀه عۀۀۀوض  شۀۀۀوند و زمۀۀۀانی کۀۀۀه جنایت می

زننۀۀد،  مۀۀا نبایۀۀد بۀۀه آینۀۀده بهتۀۀر خوشۀۀبین  های ارشۀۀد دولتۀۀی تکیۀۀه می کرسۀۀی

  باشیم. 

انۀۀد،    زده اساسۀۀا برنامۀۀه عمۀۀل از سۀۀوی آنۀۀانی کۀۀه دسۀۀت بۀۀه جنایۀۀات

حالی که هۀدف  شود. در  ای برای مجازات و اعدام خودشان فرض می برنامه

ها و دردهۀای قربانیۀان جنۀگ  از تطبیق این برنامه اذعان و اعتراف به رنج

اساسۀی ایۀن اسۀت کۀه اگۀر برنامۀه عمۀل  و خشونت در افغانستان بۀود. نکتۀه 

کنیم و سۀۀالمت  اف مۀیهۀای قربانیۀان اعتۀر تطبیۀق شۀود، در واقۀع مۀا بۀه رنج

نمۀۀاییم. جنایۀۀات  بۀۀه نفۀۀس جامعۀۀه را بۀۀرای آینۀۀده تقویۀۀت می روانۀۀی و اعتمۀۀاد 

انۀۀد و قربانیۀۀان نیۀۀز بایۀۀد  کۀۀاران بایۀۀد اعتۀۀراف کننۀۀد کۀۀه دسۀۀت بۀۀه جنایۀۀت زده

انۀد. مشۀکل مۀا    کاران از ارتکاب جرایم خود پشۀیمان احساس کنند که جنایت 

قربۀۀانی بۀۀه رسۀۀمیت  یۀۀان را بۀۀه عنۀۀوان ایۀۀن اسۀۀت کۀۀه مۀۀا در افغانسۀۀتان قربان

هۀا و دردهۀای قربانیۀان اذعۀان صۀورت گیۀرد و از  شناسیم.  اگۀر بۀه رنج نمی

گیری    کار از یک طرف زمینه را برای انتقام آنان معذرت خواهی شود، این 

های آینۀده  گۀردد تۀا نسۀل کنۀد و از سۀوی دیگۀر، باعۀث می شخصی محدود می

 بار دیگر تکرار نکنند. یکاشتباهات گذشته را  این 

( آقای کرزی، در سخنرانی ۲۰۰۷دسمبر ۸=۱3۸۶قوس ۱۷روز )

خود دریک همایش  به بازماندگان قربانیان سه دهه جنگ افغانستان، گفت 

که دولت او توانایی مجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر را در 

صاحبنظران افغان افغانستان ندارد. سخنان کرزی با واکنش منفی مردم و 

روبرو شد. شاید پارلمان جنایتکاران جنگهای داخلی را ببخشد، اما تاریخ 

 هرگزآنها را نخواهد بخشید.        پایان
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 مقاله دهم

 

 دموکراسی مرحله واالیی از رشد فرهنگ

 وتعالی اندیشه ووجدان آدمی است  

درتعریف کالسیک دموکراسی آمده است که: دموکراسی یعنی 

کومت مردم ، از طرف مردم وبرای مردم. ولی دانشمند افغان داکتر اکرم ح

روند شکل گیرى » عثمان،مؤلفه های  دموکراسى راچنین  برمیشمارد:

دموکراسى، زوال فیودالیته ، ظهور تاسیسات جدید تجارتى و صنعتى ، 

پولى، جدائى دین ازسیاست ، برقرارى مالکیت  -رشد مناسبات کاال

ادهاى اقتصادى، بیرنگ شدن تمایالت قومى، زبانى و خصوصى و نه

نژادى، غلبه خردگرائى بر نظامات بسته اندیشه ئى و درنهایت تحکیم 

موضع حق فرد و جامعه بعنوان مضمون و محور نظم اجتماعى و باالخره 

تحقق حقوق تمام آحاد و اجزاى جامعه در امر تاسیس، تدوین ، اداره و 

اسى میباشد. دموکراسى مرحله واالیى از رشد کنترول قدرت و نظام سی

فرهنگ، تعالى اندیشه و وجدان آدمى است. مرحله تاریخى شده، 

غیرپاراشوتى،غیر اکتویل، غیر اجبارى و غیر خلق الساعه است که در 

روند تحول تدریجى جامعه به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیراجتماعى ، 

ب عکس العمل شدید نیرو هاى تاریخیت مى یابد و انصراف از آن موج

 ( ۱۷3هفته نامه امید ، شماره « ) کنترول کننده میشود.

با توجه به توضیح فوق دیده میشود که دموکراسی کاالی وارداتی 

نیست، بلکه "مرحله واالیی از رشد فرهنگ وتعالی اندیشه ووجدان آدمی 

پیشرفته  است." واین تعالی اندیشه محصول تکامل تاریخی جوامع متمدن و

غرب است که سابقه اش تا عصر افالطون ،یعنى تا دوهزار وپنجصد سال 

پیش میرسد. از اینست که درجوامع پیشرفتۀغرب، زندگی برمحور 

دموکراسی، تعقل وخرد ورزی وتحمل حضورمخالف می چرخد وجایی برای 
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تنگ نظریها ودگم اندیشی ها وجود ندارد.فرهنگ تحمل همدیگر ودادن حق 

نظربرای مخالفین  به یک اصل پذیرفتۀ عمومی مبدل شده است واگر  ابراز

کسی برخالف این روندحرکت کند، ذهنیت عمومی جامعه جلو آنرا میگیرد 

و محکومش مینماید.زیرا جامعه هنوزاین کالم ولتر را ازیاد نبرده اند که 

من با آنچه تو » خطاب به یکی از منتقدان آشتی ناپذیر خود گفته بود: 

میگویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام که تو حق گفتن آزادانهً آنرا 

 (  3۵تولدی دیگر، ص «) داشته باشی

اندیشمند دیگر کشورجناب سید هاشم سدید در بخش نظرخواهی 

پورتال افغان جرمن آنالین،به ارتباط درفشانی های داکتر فرید یونس 

ت جناب داکتر صاحب فرید مینویسد:" ارشادا ۲۰۱۱جوالی  ۱9درتاریخ 

یونس را در مورد " دموکراسی " شاید بیشتر از ده ها بار شنیده باشیم. 

دموکراسی یعنی بی تلقی ایشان از دموکراسی ـ در سه کلمه ـ این است:" 

 ".  ناموسی

گوینده  عبارت "دموکراسی یعنی بی ناموسی " حق دارند، به عنوان 

هبق میل شان نباشد نقد کنند. ولییک انسان آزاد از هر نظری که مطا بـه  ن

چنین شکلی، و با چنین کلمات و الفاظی بـازاری، بـا عرض معذرت، فکر 

نکـنم کـه ضدیـت بـا افکار و عقاید یـا با زندگی سیاسی ـ اجتماعی دیگران 

 کار مناسب، بخصوص شایسته یک فرد تحصیل کرده و جهان دیده، باشد. 

که بـه مفاهیمی مانند دموکراسی می "داکتر یونس" پیش از این

پردازند باید معنا و مفهوم این مفاهیم را، حوزۀ کاربرد، بخصوص وظایف 

شان را، به درستی بدانند و بشناسند و به این حقیقت آشکار توجه داشته 

باشند که آن چه، چـه درغرب و چـه در شرق، اساس همه بدبختی ها و 

، بخصوص لیبرالیزم اقتصادی است، و ازهم گسیختگی ها است، لیبرالیزم

نه دموکراسی. شما لیبرالیزم را با دموکراسی یکی گرفته اید!! درحالی که 

 این دو مفهوم هر کدام طبیعت و ماهیت دیگری دارند. 

دموکراسی اندیشه است برای ایجاد مجموعه از نهـاد هـای بهم 

که بر مبنای  پیوسته بنام حکـومت برای اداره و انسجام یک جامعه ای

اندیشه ی که لیبرالیزم خوانده می شود بنا یافته است. آزادی هـائی را کـه 
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شـما بر آن انگشت انتقاد می گذاریـد، از طبیعت لیبرالیزم استخراج می 

شود و نه از طبیعت دموکراسی! و گسیختگی هائی که شما آنرا بی 

آزادی فردی است  ناموسی می خوانید زاده ای طبیعت لیبرالیزم سیاسی یا

 نه زاده ای دموکراسی.

بنیاد فلسفه وجودی جوامع غربی را " آزادی " تشکیل میدهد. برای 

تحقق وحفظ آزادی باید امنیت به وجود بیاید. برای تأمین امنیت بایـد 

قوانین وضع شوند و برای تطبیق قوانین و اداره جامعه باید دولت یا 

 انین موضوعه عمل کند.حکومتی شکل بگیرد که بر مبنای قو

دموکراسی در نفس خود یک وسیله است؛ یک ابزار است؛ یک 

دستگاه یـا نظـامی است کـه بوسیــله هیئتی که ما آن را دولت یا حکومت 

می نامیم و بر طبق اندیشه ای خاص جهت اجرای قوانینی که بر مبنای 

ا ابزار را اندیشـه ی لیبرالیستی وضع شده است بکار می افتد. دستگاه ی

افراد به کار می اندازند؛ برای مقصد یا مقاصدی. بدی در دستگاه یا ابزار 

نیست؛ بدی در ذهنیت ها، در اندیشه ها و از همه اولتر در نیات و 

 مقاصدی است که آن ابزار برای حصول بدان ها بکار گرفته می شود!! 

ختصر، اندیشه دموکراسی یا نظام دموکراتیک را، در یک جمعبندی م

می توانیم به یک نکته محدود کنیم: حاکمیت مردم، یعنی:پذیرش حق و 

اراده مردم در انتخاب و در عزل حکومت و در امر تصمیمگیری در امور 

 عمومی. تمام اندیشه دموکراسی در همین یک نکته نهفته است. 

یکی از ده ها و صد ها نکته  مثبت این نظام همین است کـه جناب 

یونس و امثال شان، مثالً، در حالی که در یکی از همین کشور  داکتر فرید

هائی که نظامش را بی ناموسی می خواند، در همین امریکا ـ که طبعاً 

زمامداران آن هم با چنین برداشتی باید " بی ناموس " پنداشته شوند ـ 

زندگی می کنند آزادانه دموکراسی را معادل بی ناموسی می دانند و می 

و احدی هم برای شان نمی گوید که " باالی چشم نازنین تان خوانند 

 ابروست!"

آیا چنین حرفی را در مورد عرف و عادات و رسوم یا در مورد 

قانون و سیاست و نظام و یا ... ما در دوران حکومت طالبی، در دوران 
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حکومت ربانی یا در دوران حکومت کـرزی کـه خـود را پیام آور 

می توانستیم یا می توانیم بزنیم؟ خود ما افغانها!  دموکراسی می داند،

 بگذرید از یک خارجی!

برای شناخت و تشخیص بهتر دموکراسی الزم است که مختصراً 

بمفهوم و معنی لیبرالیزم نیز پرداخته شود، زیرا امروز تفکیک دموکراسی 

از لیبرالیزم، تا هر دو واژه تعریف نشود، کمی مشکل به نظر میرسد. 

الیزم آرمانیست برای دستیابی بـه حـد اکثر آزادی ممکن، ولی توأم با لیبر

 مسؤولیت فردی در جامعه در دو حوزه:

حـوزه خصوصی که شامل تمام امور شخصی و خانوادگی یک  -یک 

فرد از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و کار و سفر و ازدواج و طالق و تجرد 

سی و شغل و پیشه و مسلک و و تـأهـل و انتخاب دین و مذهب و رشته در

این حوزه یک انسان تا جائی که به حقوق و آزادی  ... می باشد. در

دیگران آسیب نرساند آزاد است تا راه و رسم زندگی خود را خود تعیین 

کند. چنین اصلی را جامعه بر اساس توافق ـ مراجعه کنید به " قرارداد 

عیتی فرد یا افراد در برابر اجتماعی " روسو ـ پذیرفته است. بـا چنین وض

فرد یا افراد و در برابر اقتدار حکومت از حداکثر مصئونیت و آزادی 

برخوردار است. الزم به تذکر است که در افکار بانیان این اندیشه، آزادی ـ 

لیبرالیزم ـ به معنای لجام کسیختگی و هزل و عیاشی و وسیله برای 

 استثمار نبوده است. 

ی یعنی حوزه ای که بیرون از سه حیطه  ذیل به حوزه عموم -دوم 

ـ حیطۀ ۲ـ حیطۀ ایمان دینی و وجدان اخالقی.۱قول یوسف اباذری باشد:

ـ حیطۀ روابط شخصی و عاطفی و جنسی و 3مبادله کاال و روابط اقتصادی.

 سلیقه ای. 

هر آنچه از این سه محدوده بیرون باشد، شامل حوزه عمومی است؛ 

تی که مردم از آن طریق به گفت و گو در امور همگانی یعنی همه آن تجمعا

کشور خویش می پـردازنـد و از آن طریق، و با توسل به قوانین و حقوق و 

 آزادی های فردی قدرت دولت را محدود می کنند.... "
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[چپى را که تا پیش ازرسیدن به قدرت، ۱ما حاکمیت روشنفکران]

یکردند ، تجربه کردیم و دیدیم برای دمکراسیو عدالت اجتماعى گلوپاره م

استبداد استالینی و اطاعت  -که دموکراسى از دیدگاه آنها چه معنى دارد

مطلق به دستورات رهبرى حزب برسراقتدار و سنگ بیگانه پرستى به 

و حاکمیت روشنفکران اسالمى  را هم تجربه کردیم و دیدیم که  -سینه زدن

و مرج ، بى بند وبارى ،  حکومت اسالمى چیست وچه معنى دارد: هرج

تعدد مراکزقدرت  و غارت اموال دولتى و دست اندازى به دارائى های 

عامه وخصوصی و ناموس مردم وکشتن و بستن و زورگوئى و مردم را 

ازحقوق عادى محروم نمودن و به ساز حامیان خارجى خود رقصیدن 

 وغیره .

عه بین درافغانستان عهدحکمروائی کرزی، با حضور داشت جام 

المللی، دموکراسی با انارشیزم ، آدم ربائى ، تفرقه های قومى ،زبانی ، 

مذهبى وسمتی، تجاوز برحقوق وناموس مردم، غصب دارائی های عامه 

وملکیت های شخصی،غارت آثار تاریخی وثروتهای ملی زیرزمین  وروی 

زمین واختالس کمک های بین المللی، رشوه خواری ،فساد گسترده اداری 

و قاچاق مواد مخدر وتحقیروخشونت علیه  زنان و تذلیل  تمام مظاهر 

 مدنى، تعبیر مى شد. 

در جوامع دموکراتیک غرب آزادى بیان و حق انتقاد رکن مهم 

دموکراسى است، و بنابرین همه مردم حق دارند از طریق رسانه هاى 

ور جمعى بصورت کتبى یا شفاهى هرکس را، از رئیس جمهور گرفته تا مام

پائین رتبه از طرز اداره و شیوه کارش انتقاد و بر طرفى او را پیشنهاد 

 نمایند.

                                                           

روشنفکران کسانی هستند که ذهنیت جدید برای » ت فارسی صدای آلمان ،خوانده بودم که:من در سای - 1

تحوالت اجتماعی بر بنیاد خرد وعقل، خلق می نمایند. روشنفکر نوگرا ست که با شجاعت، اندیشه هایش 

تر را ارایه می کند. تفاوت اصلی میان روشنفکران و گروه های اکادمیک در این است که روشنفکر بیش

متفکر است تا محقق. در حالیکه گروه های اکادمیک به پژوهش و تحقیق در پیوند با جامعه شناسی، 

انسان شناسی، مردم شناسی، نظام شناسی و سیاست شناسی می پردازند، و دیدگاه ها و تحلیل هایی ارایه 

 « می دهند که روشنگری اجتماعی را سبب می گردد.



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

128 

آیا در جامعه افغانى میتوان ازرهبران تنظیمها انتقاد کرد؟ مگر  

نصیر فیاض گرداننده برنامه حقیقت تلویزیون آریانا و آقای یعقوبی مدیر 

ه بودند که اولی مجله آئینه روز، جز بیان حقایق چه گناهی را مرتکب شد

با فشارو دستور سرکردگان  تنظیمی بزندان  سپرده شد و دومی  را آنقدر 

 لت و کوب کردند تا قبرغه هایش شکست. 

مگرمیرحسین مهدوی صاحب امتیاز وعلی پیام سیستانی مدیر 

روزنامه آفتاب جز انتقاد از رهبران جهادی چه گناهی را مرتکب شده 

ه "فاشیزم مقدس" روزنامه توقیف و خودشان بودند که بعد از نشر مقال

زندانی شدند واگر نهادهای حقوق بشروآزادی بیان به داد آنها نمیرسیدند، 

شاید هردو آن بندگان خدا سربه نیست میشدند ویا مثل پرویز کامبخش 

 هریک به بیست سال حبس محکوم میگردیدند.

اسۀت  یکی از مشکالت اصلی حکومت هۀای اسۀتبدادی اسۀالمی همۀین

که به اندیشه انسان مجال بال و پر نمی دهند. جامعه ایکه به مدارا  وتحمل 

نظروعقیدۀ دیگران باور واعتنا  ندارد، نمی تواند جامعه آزاد باشد و الجرم 

 در چنین جامعه یی از آزادی بیان و اندیشه هم خبری نیست.

 

 چرا درجوامع اسالمی خبری ازدموکراسی نیست؟

فت کۀه درکشۀورهای اسۀالمی ، دموکراسۀی و از جملۀه با تاسف باید گ

آزادی  بیان  واندیشه وعقیۀده وانتقۀاد وجۀود نۀدارد و بشۀدت بۀا آزادی هۀای  

مندرج دراعالمیه جهانی حقوق بشر مخالفت میشود. دراین کشورها آزادي 

بیۀۀان واندیشۀۀه و همچنۀۀان جۀۀدائی دیۀۀن از سیاسۀۀت بۀۀه هۀۀر شۀۀكلي نۀۀوآوري 

د و مجازاتش مرگ است. شاید یكۀي از بزرگتۀرین وبدعت و كفر تلقی میشو

عوامل بازدارنده براي رسیدن بۀه دموكراسۀي در کشۀورهای اسۀالمی، تاكیۀد 

بۀۀراین عقیۀۀده اسۀۀت كۀۀه اصۀۀول و احكۀۀام اسۀۀالمی، روش غۀۀایي كۀۀردار بشۀۀري 

است. در اسالم، ازتساوی حقوق بشری كه در غرب رعایت میشود، نشاني 

رمۀانبرداري از خلیفۀه، سۀایه هللا در روي به چشۀم نمیخۀورد. شۀعار دائمۀي ف

  زمین، جائي براي وجود فلسفه حقوق بشر باقي نمیگذارد.
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... در اسۀالم »یکی از اسالم شناسان بنام  "ابن وراق" مینویسد کۀه 

یۀۀك فۀۀرد اراده و آزادي نۀۀدارد دربۀۀاره زنۀۀدگي خۀۀود اندیشۀۀه كنۀۀد و یۀۀا تصۀۀمیم 

ي برمیۀۀدارد، بۀۀا اراده هللا، آنهۀۀم بگیۀۀرد؛ بلكۀۀه بایۀۀد هۀۀر گۀۀامي را كۀۀه در زنۀۀدگ

آنگونه كه علما تفسیر كرده اند، برابري داشته باشد. نتیجه اینكه در اسۀالم 

ماننۀۀد یۀۀۀك كشۀۀۀور دموكراسۀۀۀي آزاد، مجموعۀۀه كۀۀۀاملي از اصۀۀۀول و مقۀۀۀررات 

اخالقۀي و ارزش هۀۀایي كۀه در بۀۀر گیرنۀۀده تمۀام جنبۀۀه هۀۀاي زنۀدگي باشۀۀد، نۀۀه 

سۀۀۀطح فرهنۀۀۀگ هرگونۀۀۀه  .شۀۀۀته باشۀۀۀدوجۀۀۀود دارد و نۀۀۀه میتوانۀۀۀد وجۀۀۀود دا

زنۀان و اقلیتهۀا در  دموكراسي در دنیا، بر پایۀه ارزشۀي كۀه آن جامعۀه بۀراي

ین میشود. ولي، شریعت اسالم حقوق زنان و اقلیتهۀاي غیۀر نظر گرفته، تعی

مسلمانان را انكار میكند. اسالم در برابۀر مشۀركین و كۀافران، هۀیچ نرمشۀي 

و یۀا كشۀته شۀوند. جامعۀه  بگرایندیا به اسالم نشان نمیدهد و این افراد باید 

اسالمي به یهودیان و مسیحیان به عنوان شهروندان درجه دوم نگاه میكند. 

چون شریعت اسالم، باور دارد كۀه اسۀالم كۀاملترین و آخۀرین كۀالم خداسۀت، 

برخي فرقه هاي اسالمي مانند فرقه احمدیه زیر فشار قۀرار داشۀته و مۀورد 

مسلمانان بایۀد بۀه ایۀن حقیقۀت آگۀاه باشۀند  .قرار میگیرند پیگرد و حمله نیز

نیسۀت: در حكومتهۀاي دموكراسۀي « حكومۀت اكثریۀت» كه دموكراسي تنهۀا 

بایۀۀد پیوسۀۀته مراقۀۀب سۀۀتمگري اكثریۀۀت بۀۀود و هۀۀر جامعۀۀه دموكراسۀۀي بایۀۀد 

عقاید و افكار اكثریت به عنوان اصول و مقۀررات رفتۀار  »مواظب باشد كه 

 .«نشان تحمیل نشودهمگاني به مخالفا
  Why I'm not a Moslem?  Ibn"" ابۀۀن وراق   برگزفتۀۀه از کتۀۀاب) 

Warragh) 

یکی از محورهای تعارض  اسالم با اعالمیه جهانی حقوق 

بشر،مسئله آزادی عقیده وآزادی بیان است. در مواد هجدهم ونزدهم 

قوق اعالمیه جهانی حقوق بشر ومواد هجدهم ونزدهم میثاق بین المللی ح

هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان » مدنی وسیاسی آمده است: 

ومذهب بهره مندشود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده وهم 

چنین متضمن آزادی اضهار عقیده و ایمان است ونیز شامل تعلیمات مذهبی 

 ً  و اجرای مراسم دینی است. هرکسی میتواند از این حقوق منفرداً ومجتمعا

بطور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد. هرکس حق آزادی عقیده وبیان 
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دارد وحق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی 

نداشته باشد و در کسب اطالعات وافکار و دراخذ و انتشار آن به تمام 

 «وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزادباشد.

ین مسلمانان از لحاظ جنسیت ومذهب، با توجه به تبعیض حقوقی  ب

مساله آزادی عقیده وبیان وقلم در اسالم با مندرجات اعالمیه جهانی حقوق 

بشر درتضاد است. بقول دکترمحسن کدیور، یکی ازمتفکران اسالم شناس 

ایران: در اسالم در موارد متعددی آزادی عقیده و مذهب محدود وحقوق 

مسلمان آزاد »قول آقای کدیور:  بشر از این حیث نقض شده است. به

نیست دین خود را ترک بدهد یا دین دیگری برگزیند، چه در این 

صورت"مرتد" شناخته شده بشدت مجازات میشود. مسلمان آزاد نیست 

امری را انکار کند که انکار رسالت یا تکذیب پیامبر و یا تنقیض شریعت 

شمرده شده احکام محسوب شود. حتی اگر خود را مسلمان بداند، مرتد 

مرتد براو جاری میشود. همسرش بر او حرام واموالش بین ورثه تقسیم 

میشود. مرتد ملی سه روز مهلت دارد تا توبه کند در روز چهارم همان 

احکام اعدام، بینونت همسر و تقسیم اموال درباره اش اجرا میگردد. زن 

گر توبه نکرد مسلمانی که مرتد شده باشد همسرش براو حرام میشود و ا

به حبس با اعمال شاقه محکوم میشود تا زمانی که توبه کند یا بمیرد. 

نوجوانی که والدینش یا یکی از آنها مسلمان بوده اند، پس از بلوغ آزاد 

نیست تا دینی غیر از اسالم اختیار کند، اگر به هر دلیلی اسالم اختیار 

اعمال شاقه برای  نکرد، احکام مرتد ملی ) اعدام برای پسر وحبس با

دختر( در باره او جاری میشود. تلقی سنتی از اسالم در مورد اهل ذمه 

یعنی مسیحیان ویهودیان وزرتشتیان که در داراالسالم زندگی میکند آزاد 

نیستند کنیسه وکلیسا وصومعه وآتشکده احداث کنند. وآزاد نیستند دین 

دین خود را به غیر از  خود را تبلیغ وترویج کنند. اهل ذمه آزاد نیستند

اسالم ، به مسیحیت، یهودیت ومجسویت تغییر دهند واال کشته 

میشوند....از دیدگاه اسالم سنتی، غیر مسلمانان اعم از اینکه اهل کتاب 

باشند اگر حاضر به قبول شرایط ذمه نشده باشند، یا غیر مسلمانانی که با 

، کافر حربی محسوب حکومت اسالمی حاضر به انعقاد معاهده نشده باشد
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می شوند. واجب است اسالم بر ایشان عرضه شود، اگر نپذیرند با ایشان 

جهاد میشود.) به عبارت دیگر این دسته از مردمان یعنی کفار حربی ، 

نجس اند، مسلمین موظف اند با این طبقه از مردم پیکار کنند وگردن آنان 

رند تا چه رسد به آزادی را بزنند.( اینگونه آدمیان اصوالً حق حیات ندا

 «بیان وعقیده ومذهب.

در اسالم سنتی، آزادی عقیده وبیان ومذهب تقریباً » به هرحال 

منتفی است... از این دیدگاه انتشار کتب ومقاالتی که در نقد آراء و رد 

تعالیم اسالمی نوشته شده باشد، کتب ضالل محسوب شده ، نشر و توزیع  

یگر کاالهای فرهنگی از قبیل فیلم و نقاشی و آنها حرام و ممنوع است. د

کاریکاتور وسخنرانی و اینترنت وماهواره و.... نیز مشمول همین احکام 

اند. در مجموع در حکومت های دینی آزادی بیان ، آزادی قلم، آزادی 

عقیده ومذهب منتفی است. آنچه واضح است نقض آزادی عقیده و مذهب 

سالم است. اسالم تاریخی چنین آزادیهای را وبیان وقلم درتلقی سنتی از ا

درتعارض مستقیم با دینداری وتشرع میداند و برای حفظ ایمان مردم به 

)ازمصاحبهً « سادگی فتوا به نقض یا تحدید اینگونه آزادیها را می دهد.

 (۱3۸۲،تیر ۲۷محسن کدیور با ماهنامه آفتاب، شماره 

 

 دشمنی  بنیادگرایان با دموکراسی 

الدین ربانی ، بنیان گذار  اسالم سیاسی درافغانستان،نخستین  برهان

اخوانی بود که هنگام تسوید قانون اساسی جدید افغانستان، دشمنی خود را 

با دموکراسی ابرازکرد و گفت : باید کلمه دموکراسی از قانون اساسی 

برابری زنان با مردان نیزباید از قانون  ۀف گردد وعالوه نمود که جملحذ

 ساسی حذف شود.ا

نویسنده خطر کۀردو درسۀرمقاله  درافغانستان نیزچند سال پیش ، یک

 تنظیمی -از عملکرد رهبران دینى« فاشیزم مقدس»نشریه آفتاب زیرعنوان

اسۀۀالم مۀۀا را امۀۀروز علمۀۀایی تفسۀۀیر :» در افغانسۀۀتان اتتقۀۀاد کۀۀرده ،نوشۀۀت 

انسۀۀتان بۀۀا میکننۀۀد کۀۀه از اصۀۀول سۀۀادهً بشۀۀری فرسۀۀنگ هۀۀا فاصۀۀله دارنۀۀد. افغ

اسالم آقای سیاف به هیچ بهشتی راه پیدا نخواهد کرد. اگر ایشۀان اسۀالم را 
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درک میکردند، حداقل زندگی شخصی خودشان بویی از اسۀالم داشۀت. آقۀای 

ربانی از کجای کتاب خداوندی آیهً ویرانی کابل را کشف کرده بودند که آنرا 

تعبیۀر نشسۀتند. آقۀای با بمب و راکت وطیاره برسۀرمردم بۀدبخت وزبۀون بۀه 

حکمتیار بۀه کۀدام کتۀاب آسۀمانی ایمۀان دارد؟ اصۀال همۀین مالعمۀر عزیۀز را 

ببینیۀۀد : اسۀۀالم او اسۀۀالم گرسۀۀنگی و مۀۀرگ اسۀۀت. اسۀۀالم اسۀۀیری و بردگۀۀی 

است. اسالمی است که باید با تمام وجود با آن کافر شد، ولی بازهم خدا پدر 

مالهۀای مۀدرن مۀا ازخۀون مۀردم از  مرعزیز را بیامرزد که حد اقل این مالع

برای خود کاخها درست نکرد. من نمی دانم که استاد ربۀانی ، اسۀتاد سۀیاف 

، آیۀۀت هللا العظمۀۀا محسۀۀنی و خیلۀۀی از بزرگۀۀان دیگۀۀر بۀۀا کۀۀدام رویۀۀی اعۀۀالم 

میکنند کۀه مفسۀران دیۀن انۀد وچهۀره هۀای برجسۀتهً اسۀالم ؟ از ذکۀر ازدواج 

طف کنند و بفرمایند کۀه براثۀر کۀدام های مکرر این حضرات میگذریم ، اما ل

فعالیت اقتصادی مشروع این همه موتر کروزینگ و خدم و حشۀم را خریۀده 

 (۲۰۰3، جون ۲۰)افتاب،شماره « اند ؟

تنظیمۀۀی، بالفاصۀۀله باعۀۀث واکۀۀنش شۀۀدید  -ایۀۀن انتقۀۀاد ازرهبۀۀران دینۀۀی 

محافظۀۀه کۀۀاران دولتۀۀی تحۀۀت نفۀۀوذ رهبۀۀران تنظیمۀۀی واقۀۀع شۀۀد و هنۀۀوز بجۀۀز 

حکۀم توقیۀف نشۀریه و زنۀدانى  کسانى آن مقاله را نخوانده بودند کۀه محدود

دوهفتۀه حکۀم  شدن نویسنده و مدیر نشریه صۀادرگردید ودر ظۀرف کمتۀر از

اعۀۀدام هۀۀردوى شۀۀان صادرشۀۀد. و اگۀۀر کمۀۀک بۀۀه موقۀۀع نهۀۀاد هۀۀاى حقۀۀوق 

کمسۀۀۀیون مسۀۀۀتقل حقۀۀۀوق بشۀۀۀر افغانسۀۀۀتان، اتحادیۀۀۀه  بشرسۀۀۀازمان ملۀۀۀل ،

ژورنالسۀتان افغۀانى نمۀى بۀود، ایۀن  فرانسه واتحادیهژورنالستان بدون مرز 

بودنۀۀد. ایۀۀن عمۀۀل  دونویسۀۀنده جۀۀوان ، مفۀۀت و رایگۀۀان سۀۀر بۀۀه نیسۀۀت شۀۀده

مقامۀۀات دولۀۀت کۀۀرزی، جامعۀۀه ژورنالیسۀۀتان وقلۀۀم بدسۀۀتان و روشۀۀنفکران 

افغانی و مجامع بین المللۀی را دچۀار نگرانۀی سۀاخت وآنهۀا نگرانۀی خۀود را 

ابۀراز داشۀتند و خواهۀان رهۀایی دو تۀن روزنامۀه  ازاین عمل مقامات افغۀانی

 نگار افغان شدند.

لخضر ابراهیمی ، نمایندهً خاص سازمان ملل متحد در امور 

جون اعالم داشت که دولت باید  ۲۲افغانستان ، دربیانیه یی  در کابل روز 

هرچه زود تر این دو روزنامه نگار را رها کند و در جهت تقویت آزادی 
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ه نهاد های دموکراتیک، محافظت از روزنامه نگاران و بیان ، توسع

تضمین آزادی مطبوعات تالش کند و باید متوجه باشد که توقیف هفته نامه 

مذکور کمکی در جهت آزادی مطبوعات نمی کند.خانم مارگریت لدنر، 

اگر » مسئول عفو بین الملل در افغانستان نیز اظهار نظرنمود وگفت:

ضو جامعه بین المللی و یک کشور مدرن باشد، باید افغانستان می خواهد ع

آزادی بیان و قلم را برای مردم خود تضمین کند تا مردم نظریات خود را 

جون  ۲۵بی بی سی ، « ) آزادانه بیان کنند و به حاکمیت تفنگ پایان دهند.

۲۰۰3) 

می ) روز  3قبل از این حادثه، سازمان نظارت برحقوق بشر، روز 

ت( از وضعیت آزادی بیان در افغانستان انتقاد کرده گفته جهانی مطبوعا

نیروهای امنیتی افغانستان با ایجاد فضای رعب و وحشت ، روزنامه » بود:

نگاران را از چاپ مقاالت انتقادی دربارهً حاکمیت این کشور منصرف 

میکنند. جان سیفتن ، یکی از پژوهشگران بخش آسیایی سازمان نظارت 

ید : آزادی مطبوعات در افغانستان درمعرض حمله برحقوق بشرمیگو

قراردارد. ونیروهای پولیس ، ارتش و سازمان استخبارات ) امنیت ملی ( 

خبرنگاران افغان را به مرگ و زندان تهدید میکند. براساس گزارش 

می در کابل منتشر شد، بسیاری  ۲سازمان نظارت برحقوق بشر، که در 

بعد ازآن روی داده است که خبرنگاران و  ازاین تهدیدها و دستگیری ها

روزنامه نگاران ،برخی از سران دولت افغانستان، مانند قسیم فهیم )وزیر 

دفاع وقت( ، یونس قانونی)وزیرمعارف وقت(، وشماری از رهبران جهادی 

این کشور، همچون برهان الدین ربانی و عبدالرسول سیاف را مورد انتقاد 

ش این سازمان ، بخش بیشتر این تهدیدها، توسط قرار داده اند. به گزار

جام « ) نیروهای امنیت ملی) به نمایندگی از شورای نظار(، اعمال میشود 

( این همه ناروائیها و این همه  ۲۰۰3می  ۵جهان نمای بی بی سی 

ویرانگری ها و این همه کشتار ها زیر سر رهبران تنظیمهای افراطی 

سب قدرت بیشتر ویا حفظ آن ، هریک افراد افغان نهفته است که بخاطر ک

وابسته بخود را بجای برادری و تفاهم و گذشت ، بسوی نفاق و برادر 

کشی و غارت و چپاول تشویق کرده اند. این همان رهبران اند که سوگند 
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درخانهً خدا را در بیرون از آن خانه شکستاندند.ودوباره دست به جنگ 

 واسالمی کشی آلودند.

  اقبال یک زمانی گفته بود: عالمه   

  زما؛  بر  واعظ   و  مال ؛  سالمی        که   پیغام   خدا  دادند  ما را 

  ولی تأویل شان  در  حیرت  آورد         خـدا  و جبرئیل  و مصطفی  را

 

این همان رهبرانی اند که ملیونها دالر و پوند و لاير کشورهای کمک 

های خود میریختند و مجاهدین را با شکم  کننده به مجاهدین را درجیب

گرسنه راهی میدانهای مرگبار جهاد میکردند، بدون آنکه دیناری از آن 

پولهای کمک شده را به خانواده های آوارهً مجاهدین بجای حقوق و مزد 

خون شان داده باشند و اکنون از برکت همان پولهاست که هریک برای 

 ه اند. خود قصرهای خیال انگیزدرست کرد

ربانی در دومین کنفرانس مسعود شناسی درسخنرانی خود گفت:" 

آنانیکه میگویند ، مجاهدین شهر کابل را خراب کرده ، دشمنان مجاهدین و 

دشمنان اسالم اند." به چنین دیده دارا ئی ها مردم می گویند  دروغهای 

 شاخدار. 

یاني که به عقیدهً صاحبنظران ، برای بی رونق ساختن دکان سودجو

از دین به عنوان  ابزاری جهت فریب دادن مردم  یا بزرگ جلوه دادن خود 

و کوچک نمودن دیگران و تحت تاثیر در آوردن عواطف و احساسات 

انسانها سوء استفاده می کنند ، بهترین وسیله آموزش علم و دانش برای 

ً دین را بفهمد و  بیدار کردن و آگاه ساختن مردم است تا هرکس  شخصا

بداند که دین چیست و برای چه آنرا اجرا واحترام می کند؟ و رهبران 

   مذهبی چرا به آنچه تبلیغ می کنند ، خود کمتربدان عمل میکنند؟ 

 به قول احفظ: 

 واعظان کاین وعظ برمحراب ومنبر میکنند

 چون بخلوت میروند آنکار دیگر می کنند

 پایان
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 همیازدمقالۀ 

 

 ازیک نظام سیکولر،بهتر

 یک نظام دکتاتوری است!

 

 ؟سیکوالریزم چیست

در بارۀ  عده یی از صاحب نظران ودانشمندان عرصۀعلوم سیاسی

ابراز نظرکرده اند که  Youtube دریوتیوب اینکه سیکوالریزم چیست؟ 

دقت درآن نظریات برای فهم و درک معنی و منظور سیکوالریزم بسیار 

 یزم چنین تعریف میشود :کمک میکند. در این نظریات از سیکوالر

سیکوالریزم،آرزوی خوشبختی دراینسوی گورستان است.کسب 

 دانش، لذت بردن از هنر، ونوید دهنده برای آسایش نژاد بشری است. 

سیکوالریزم،یک اعتراض است علیه به ضایع کشاندن این زندگی  

 که ما هیچ از آن نمیدانیم. بخاطرزندگی دیگر

کند که بگذار خدا خودش از خود حفاظت سیکوالریزم،  پیشنهاد می

 کند.

 سیکوالریزم، نام دیگری است برای حس مشترک و عقل سالم.

سیکوالریزم،یعنی توافق در انتخاب توانائیها تا آنجا که مطلوب وقابل 

 درک هستند.

سیکوالریزم، عقیده به ساخت خانه در همین جهان دارد،به سخن 

وپوشاک وکاشانه وسقف در این  دیگر سیکوالریزم یعنی داشتن خوراک

 جهان.
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سیکوالریزم، انرژی، آگاهی واطالعات، مشاهده وتجربه است تا یک 

 چیز نامعلوم وماوراء طبیعت.

سیکوالریزم، استقالل، آگاهی وباالتر از همه  آزادی است. 

 سیکوالریزم،یعنی 

زدودن دشمنیهای فرقه ای،وکینه های دینی. سیکوالریزم،یعنی زندگی 

برای خودتان و برای یکدیگر. سیکوالریزم، پرورش ذوق ها و  کردن

 سلیقه ها.

سیکوالریزم،اعتقاد به تالشهای فردی،کارمعقوالنه، و فراغت 

 معقوالنه.

 سیکوالریزم،پرورش دوستی ومهمان نوازی خردمندانه.

سیکوالریزم،زندگی کردن برای حال بجای گذشته، برای این دنیا نه 

 برای دنیای دیگر. 

یکوالریزم،یعنی داشتن حق اظهارعقیده و افکارت، علی الرغم س

 پاپ، کشیشان، و خدایان. 

سیکوالریزم،یعنی نابودی کار آنهای که ترس را تجارت میکنند. 

سیکوالریزم، سعی در پیدا کردن روش های مقابله با خشونت.  

 سیکوالریزم،کارکردن را پرستش )عبادت( میداند،کارگر را نیایشگر.  

کوالریزم،به انسان میگوید:زندگی خود را با جواهرات "کردار سی

نیک"آراسته کن! سیکوالریزم، به خود توجه کردن است تا اینکه بتوانی 

به دیگران کمک کنی، سیکوالریزم،آرامش وخوشنودی را برای روان 

 آدمی مطرح میکند.

سیکوالریزم،آتش درد جاودانی را خاموش میسازد.با نادانی 

 دشمنی دارد. اری سروفقروبیم

سیکوالریزم،به نیایش کردن وگرفتن باور ندارد بلکه اعتقاد به لیاقت 

داشتن وبدست آوردن دارد. سیکوالریزم، اعالمیه خردمندی واستقالل 
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است.یک اعتراض است علیه ظلم وستم مذهبی، علیه استبداد 

 کلیسائی.علیه بنده وبرده وتابع بودن به یک شبح، ویا کشیش. 

والریزم،میگوید راه خود رابا نور خورشید"دوستی وعشق" سیک

 روشن بدار!

ً ارائه  با توجه به تعاریفی که از سیکوالریزم توسط دانشمندان فوقا

 گردید، اکنون به نظریات چند صاحب نظرافغان توجه میکنیم:

، دگۀر انۀدیش افغۀانی مقۀیم اطۀریش،  درمۀورد سۀکولریزم آقای دریۀا 

د  ټولوسۀۀتونځو د هۀۀواري یۀۀوازین  الر دا ده چۀۀې چنۀۀین نوشۀۀته  اسۀۀت: " 

دسیکوالر سیسۀتم پۀه رکۀاکې ،دیۀن ، سۀاینس او سیاسۀت سۀره بیۀل شۀي. پۀه 

دغۀۀه سیسۀۀتم کۀۀې هیچاتۀۀه دګیلۀۀې او مرورتیۀۀا ځۀۀای نۀۀه پۀۀاتې کېۀۀږي. دبشۀۀر 

دحقوقو دنړیوالې اعالمیې په رکاکې مدني قانون هم په یوه ټولنۀه کۀې دینۀي 

ه وړي اوهم ددین ومذهب پروړانۀدې کرکۀه پۀای او مذهبي توپیرونه له منځ

ته رسوي .سیکوالریزم په هیڅ مانۀا د دیۀن دښۀمن  پۀه مانۀا نۀه دی. هغۀه د 

دین وجداني ارزښت تر هر بل سیستمه ښه ساتالی شي. هغوی چې غواړي 

دین ته سپکاوی ونشۀي او لۀه خۀدای سۀره دانسۀان اړیکۀي دریښۀتیني ایمۀان 

ي؛ تر سیکوالریزم پرتۀه بلۀه الر مونۀدالی اوعقیدې له مخې پر ځای پاتې ش

نشي.که  وک په رېښتیا له دین سره مینه لۀري، ه ۀه دې وکۀړي چۀې دیۀن 

له سیاسته بېل شي.ځکه سیاست زښته ډېۀرې النجۀې لۀري او داسۀمه نۀه ده 

/ ۴/ ۱۲جۀرمن  -چې دین په النجو واړول شي. ")نظرخواهی پورتال افغۀان

۲۰۰9) 

سیدهاشم)سۀۀۀدید(  از آلمۀۀۀان در مۀۀۀورد اندیشۀۀۀمند دیگۀۀۀر افغان،آقۀۀۀای  

جدائی دین از دولۀت مینویسۀند:  "جۀدائی دیۀن از دولۀت یکۀی از ضۀروریات 

اولیه برای رشۀد و شۀگوفائی یۀک کشۀور اسۀت... آنۀانی کۀه طرفۀدار جۀدائی 

دین از دولت ـ دین از سیاســت ـ هستند هیچگاه دین را نفی نمی کنند. نفۀی 

باتفکر سکوالریستی هماهنگ نیسۀت.  -دیک اندیشه ـ هراندیشه ای که باش

سۀۀکوالرها طرفۀۀدار تکثرگرائۀۀی هسۀۀتند و از آن دفۀۀاع میکننۀۀد، در حۀۀالی کۀۀه 

طرفداران ادغام سیاست و دین همواره تک صدا هستند؛ یعنی تنها خواهۀان 
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تحمیـل انـدیشه های خود شان هستند. آن ها حق ایجاد میکنند و این ها جز 

ندارند. حکومۀـت هۀـای دینۀی موجۀـود همۀه  معدوم کردن حق، کاری دیگری

بۀۀـه شۀۀکل اسۀۀتبدادی اداره مۀۀی شۀۀوند. پاکسۀۀتان، ایۀۀران، عربسۀۀتان سۀۀعودی، 

انۀۀدونیزیا، ازبکسۀۀتان، سوریۀۀـه و ... در نظۀۀام هۀۀای دموکراسۀۀی کۀۀه بۀۀر پایۀۀه 

سکوالریزم بنا یافته انۀد دیۀن بعنۀوان کۀاال بۀه بۀازار قۀدرت و ثۀروت عرضۀه 

دین، در جایگاه متناسب با خودش قرار می گیـرد نمیشـود. در چنین نظامها 

و امور جامعه در ساحت سیاست را ـ جائیکۀه واقعۀاً الزم اسۀت ـ بۀا مشۀوره 

با دولت و توافق بر حسب وافعیت های پذیرفته شده عینی و فرا خـور حـال 

و امکانات عملی انسان  بعد از این کــه دولت خواهان چنین مشۀوره شۀود، 

که الزم اســت، تا رفع مشکل، منحیث همکۀار دولۀت و بۀه  در همان موردی

سود همگانی پیش می برد و با دولت همکاری میکند. باور مۀن اینسۀت کۀه 

بۀۀا توجۀۀه بۀۀه نۀۀاتوان بۀۀودن انسۀۀان در برابۀۀر کشۀۀش هۀۀای مادیۀۀات و جهۀۀان 

خۀۀواهی، از همۀۀه اولتۀۀر بسۀۀود دیۀۀن اسۀۀت کۀۀه بۀۀرای رهۀۀـائی از آلۀۀودگی، از 

این مدعا، اگر خیلی دور نرویم، سیاست سۀی سۀال  سیاست دوری کند. گواه

گذشته کشور ما و رهبران باال مقام دینی ـ سیاسۀی مۀا بۀوده اسۀت. اگۀر ایۀن 

دوره با آن همه بیداد رهبران دینی ـ سیاسی ما چــشم های مۀا را هنۀوز هۀم 

جرمن آن الین، بخش   -باز نکرده باشد، خدا بداد ما برسد!" ) پورتال افغان

ی درمورد مقاله : جدائی دیۀن از دولۀت ،بقلۀم مسۀعود فۀارانی، مۀی نظرخواه

۲۰۰9) 

وجنۀۀۀاب امۀۀۀین هللا از هالنۀۀۀد در مۀۀۀورد سۀۀۀیکوالریزم چنۀۀۀین مینویسۀۀۀد: 

"سۀۀکوالریزم جلۀۀو سۀۀوء اسۀۀتفاده از دیۀۀن را سۀۀد میشۀۀود. سۀۀکوالریزم رفۀۀاه 

مردم را تضمین مینماید. سۀکوالریزم خواسۀت خداونۀد را در جامعۀه عینیۀت 

کوالریزم تضمین دموکراسی و آزادی انسۀان را بۀا هویۀت دینۀی و میدهد. س

عقیۀۀۀدتی اش حتمۀۀۀی میسۀۀۀازد. سۀۀۀکوالریزم بۀۀۀار مفۀۀۀت خۀۀۀواران و زرنگۀۀۀان 

دروغگویان را از شانه های دردمنۀد مۀردم بۀر میۀدارد. سۀکوالریزم رسۀالت 

پیۀۀامبران را بۀۀا خواسۀۀت پیۀۀۀامبران درجامعۀۀه دنبۀۀال کۀۀرده در راه تحقۀۀۀق آن 

سکوالریزم ترقۀی ،تکامۀل، رفۀاه، و دینۀداری را در جامعۀه مساعی مینماید. 

پُر بۀار میسۀازد. سۀکوالریزم جامعۀه زنۀان را مثۀل پیۀامبران حمایۀه مینمایۀد. 
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سکوالریزم ازدواجهای اجباری را مانع میشود. سکوالریزم ارتشاء و فساد 

اداری را اجازه نمیدهد. سۀکوالریزم راه آرمۀانی انسۀان در تۀاریخ اسۀت. بۀه 

آنروز که آفتاب جدایی دین از دولت یا سکوالریزم در جامعه مۀا طلۀوع  امید

جۀرمن آن الیۀۀن، نظریۀۀات در  -نمایۀد. و حۀۀق بمحۀۀق برسۀد. ") پورتۀۀال افغۀۀان

 (         ۲۰۰9موردمقاله  جدائی دین از دولت نوشتۀ آقای مسعود فارانی. می 

زه اکثریت حکومت های اسالمی با سکوالریزم مخالفت میورزند واجا

نمیدهند تا امور دین ازامور دنیا جدا باشد و مردمان کشۀورهای اسۀالمی از 

خواب خلسه آور تبلیغات مذهبی بیدار شۀوند و بۀه نیۀروی خۀرد خۀود اتکۀاء 

 کنند؟ 

بۀۀه عقیۀۀده اندیشۀۀمند افغۀۀان، آقۀۀای سۀۀدید، دیۀۀن هۀۀیچ نقشۀۀی در عمۀۀران 

کۀه سۀبب اقتصادی کشورها ندارد، بلکه این علم اسۀت  -وانکشاف اجتماعی

رشد وتوسعه جامعه وایجاد مکانهای شکوهمند و شۀهرهای مۀدرن وحیۀرت 

انگیز میگردد و نظۀامی کۀه درآن علۀم میتوانۀد پروبۀال بکشۀاید وبۀه سۀعادت 

بشر بیانجامد ، نظام های دموکراسی وسکوالر اسۀت، کۀه درآن آزادی بیۀان 

دادی وعقیده وانتقاد میسراست، نۀه نظۀام هۀای مۀذهبی ونۀه رژیۀم هۀای اسۀتب

اسالمی که از دین به عنوان ابزاری بۀرای سۀرکوب مخۀالفین خۀود ومکیۀدن 

 خون مردم وثروت مند شدن خویشتن استفاده می کنند.

در غۀۀرب ،یعنۀۀی درکشۀۀورهای کۀۀه در آنهۀۀا دموکراسۀۀی یۀۀا نظۀۀام هۀۀای 

سکوالریستی حاکم اسۀت، کۀار سیاسۀت از کۀار دیۀن جۀدا اسۀت وخۀود محۀور 

وکراسۀۀی وخردگرائۀۀی و تعقۀۀل واحتۀۀرام بۀۀه بینۀۀی دینۀۀی جۀۀای خۀۀود را بۀۀه دم

نظریات دیگران داده است.  از اینست که امۀروز مۀی بینۀیم ایۀن کشۀورها از 

بسۀۀیاری جهۀۀات بۀۀه پیشۀۀرفت هۀۀای شۀۀگفت آوری نایۀۀل آمۀۀده انۀۀد و مۀۀردم بۀۀا 

احتۀۀۀۀۀرام وتحمۀۀۀۀۀل نظریۀۀۀۀۀات مخۀۀۀۀۀالف، دریۀۀۀۀۀک فضۀۀۀۀۀای تفۀۀۀۀۀاهم بۀۀۀۀۀا حقۀۀۀۀۀوق 

و اگۀۀۀر کسۀۀۀی بۀۀۀه  برابرشۀۀهروندی امورزنۀۀۀدگی خۀۀۀود را بۀۀۀه پۀۀۀیش مۀۀۀی برنۀۀۀد

زورگوئی ودگۀم اندیشۀی متوسۀل شۀود، خۀرد وتعقۀل جمعۀی چنۀین انسۀانی را 

برسۀۀرجایش مۀۀی نشۀۀاند، وازطریۀۀق  ابۀۀراز نظریۀۀات وانتقۀۀادات سۀۀازنده او را 
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برسرعقل می آرند، تا جایگاه خود ودیگران را بشناسد واز حد وحدود خود 

 تجاوز نکند.

فرهنگۀی وجۀود نۀدارد، متاسفانه در کشورهای اسالمی تۀاهنوز چنۀین 

زیرا که در این کشورها دموکراسی وجود ندارد و بنۀابراین همینکۀه سۀخنی 

به مذاق کسی یۀا گروهۀی ویۀا مقۀامی ازمقامۀات دولتۀی برابۀر نیامۀد، گوینۀدۀ 

مخالف  را نه تنها توهین ومتهم به هزار ویک خیانت ناکرده میکنند، بلکه 

 زیکی وی نیز مینمایند. سعی در بد نام کردن وحتی از میان بردن ف

متفکر واندیشمند افغان داکتر اکرم عثمان میگوید: "در شرایط 

حاضر حسن و قبح بسیاری از باورهای انسان در چهار چوب اعالمیۀ 

جهانی حقوق بشر تصریح  وفرمول بندی شده است. به موجب آن اعالمیه 

انسان  منشاء تمام حقوق مکتوب وغیر مکتوب " تبار انسان" است وفقط

برادری می باشد. مطلق کردن وایدیولوژیک کردن اندیشه  ضامن برابری و

ها چه سیاسی ، چه اقتصادی وچه فلسفی راه را به بیراهه می برد. باید 

زندگی کردن را در بین عقاید، مواضع ومنافع مختلف تجربه کنیم 

 وهمزیستی ملل و نحل را ارج بگذاریم."

با آنکه امروز دوران تازه ای » یگوید:دانشمند  ایرانی دکتر شفا م

در تاریخ تمدن بشری آغاز شده که، دوران دموکراسی و مردم ساالری نام 

دارد ، دموکراسی ایکه برحق آزادی فکر و آزادی بیان و آزادی اعتقاد 

وآزادی تشخیص تکیه دارد ، دورانی که نه تنها امروز در جهان دو 

» مذهب و آزادی قبول یا رد مطالب میلیارد نفری مسیحیت ، حق آزادی 

واساساً آزادی داشتن یا نداشتن مذهب برای همه افراد وجود « کتاب انجیل

دارد ،بلکه در کشوری چون اسرائیل نیز که در حال حاضر عمال در دست 

خاخام های واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره میشود، این حق آزاد 

الئیک آن بطور اصولی برای همه  اندیشی مذهبی برمبنای قانون اساسی

افراد آن وجود دارد ، درجهان بودائی و شینتوئی آسیای خاوری و در هند 

برهمائی و در قلمرو های مذاهب قبیله ئی افریقا و اوقیانوسیه نیز ، با همه 

تعصبات مذهبی که در جوامع مذهبی وجود دارد ، کسی در ارتباط به 
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ت قرار نمی گیرد و فتوایی هم برای نظریات مذهبی خود مورد بازخواس

کشتنش صادر نمی شود، مگر تنها دنیای اسالم است که عمال درآن جایی 

برای حق آزادی عقیده و تشخیص و آزادی انتخاب و آزادی انتقاد درزمینهً 

 ( 36)دکتر شفا ، تولد دیگر ، ص « مذهبی وجود ندارد.

 

 مکثی برعقب ماندگی علمی وصنعتی ملل اسالمی :

نظری گذرابۀه وضۀع اجتمۀاعی کشۀورهای اسۀالمی، ایۀن واقعیۀت تلۀخ  

ودردنۀۀاک راثابۀۀت میسۀۀازد کۀۀه از بۀۀین کشۀۀورهای جهۀۀان اسۀۀالمی حتۀۀی یۀۀک 

کشۀۀور را نمیتۀۀوان یافۀۀت کۀۀه دارای بنیۀۀه اقتصۀۀادی محکمۀۀی مبتنۀۀی بۀۀرعلم و 

تکنولوژی باشد و با کشۀورهای غربۀی همسۀری کنۀد.در ایۀن جهۀان اسۀالمی 

سراغ نمود که درآن حقوق اساسی افراد محترم شمرده  کشوری را نمیتوان

شۀود وحقۀۀوق زن بۀۀه عنۀۀوان یۀک انسۀۀان برابۀۀر بۀۀا مۀرد رعایۀۀت گۀۀردد. آنچۀۀه 

دراین کشورها به نظر می خورد، وجود حکومتهۀای اسۀتبدادی، غلبۀه جهۀل 

و عقب ماندگی، اقتصاد ناسالم و فقر اسخوان سوز، تالش اکثریت مردم آن 

 یحتاج روزانه زندگی است.  برای تهیه حد اقل ما

دکتر شفا دانشمند ایرانی، درراستای عقب ماندگی وحشت آور جوامع 

ایۀن دنیۀای اسۀالمی، » ...  اسالمی ، ارقام دقیقی بدسۀت میدهۀد ومینویسۀد: 

[کشۀۀورجهان سۀۀومی اسۀۀت کۀۀه همۀۀهً آنهۀۀا از نگۀۀاه ۵۷درحۀۀال حاضۀۀر شۀۀامل ]

دگی مۀردم ایۀن جهۀان علمی و صنعتی در سطحی بسیار پائین تر ازسطح زنۀ

پیشرفته است.آنجا که رقم متوسط درآمد سۀرانهً سۀاالنه درامریکۀای شۀمالی 

دالر  ۱۷۰۰۰دالر و در اوقیانوسۀۀۀۀۀۀیه  ۱۸۰۰۰دالر ، در اروپۀۀۀۀۀۀا  ۲۷۰۰۰

دالۀر فراتۀر  9۰۰است ، ایۀن رقۀم در کشۀورهای غیۀر نفتۀی جهۀان اسۀالم از 

هزار دالۀر  4۱ نمی رود. وقتیکه کشوری چون سویس دارای درآمد ساالنه

هۀۀزار دالر و ایسۀۀلند  3۱هۀۀزار دالر و نۀۀورویژ  4۰در سۀۀال اسۀۀت ، و ژاپۀۀن 

هۀۀزار دالر و فرانسۀۀه ، آلمۀۀان ، انگلسۀۀتان ،  ۲3هۀۀزار دالر و دنمۀۀارک  ۲۵

هۀۀزار دالر ، همۀۀین درآمۀۀد  ۲۰ایتالیۀۀا، هالنۀۀد ، اتۀۀریش و آسۀۀترالیا درحۀۀدود 

و در بنگلۀۀۀه دیۀۀۀش دالر  46۰دالر ، و در پاکسۀۀۀتان  ۷9۰سۀۀۀرانه در مصۀۀۀر 
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دالر و در بهتۀۀرین شۀۀرایط غیۀۀر نفتۀۀی ترکیۀۀه و  ۱۸۰دالر و در چۀۀاد  ۲4۰

دالر ، حتۀۀی درکشۀۀورهای  ۲6۰۰تۀۀا  ۱۰۰تۀۀونس و سۀۀوریه و مۀۀراکش از 

برخوردار از عوائد سرشار نفتی ) عربستان سعودی ، امارات متحده عربی 

حدود ده هزار  ، کویت ، قطر ، بحرین لیبی ، الجزایر، نایجریا ( این رقم در

دالر، یعنی کمتر از یک چهارم درآمد سرانه ای است که به هۀر فۀرد کشۀور 

کوچۀۀۀک غیۀۀۀر نفتۀۀۀی سۀۀۀویس تعلۀۀۀق میگیۀۀۀرد. در دو کشۀۀۀور همسۀۀۀایهً اردن 

واسرائیل ، که جمیعتی معادل یکدیگر دارند و در منطقهً جغرافیۀایی واحۀدی 

 ۱۵۰۰اردن زندگی میکنند، درآمد ساالنه با احتساب کمک هۀای خۀارجی در

 هزار دالر است. ۱6دالر و در اسرائیل

درقلمۀۀرو دانۀۀش ، ایۀۀن جهۀۀان اسۀۀالمی کۀۀه روزگۀۀاری سرمشۀۀق واالی 

آن عۀۀرب جاهۀۀل را خیۀۀره کۀۀرده « فرهنۀۀگ اسۀۀالمی » دانۀۀش پۀۀروری بۀۀود و 

بود، در دوران حاضر مقامی نه چندان باال تر از افریقای سیاه نۀدارد. طبۀق 

% 69% در سینیگال  ۷4دی در سومالی تازه ترین آمارها، نسبت بی سوا

% ، 49%، در مصۀۀر ۵۷%، در مۀۀراکش6۲، در بنگلۀۀه دیۀۀش و پاکسۀۀتان 

%، و ۲۸% ، درایۀران ۲9%، درسوریه 33%، در تونس  4۰درالجزایر 

( است. درصورتی که همۀین نسۀبت دراروپۀای شۀمالی  ٪۸۵) در افغانستان 

% تجۀاوز نمۀی کنۀد و  4و غربی ومرکزی و کانادا وآسۀترالیا و نیوزیلنۀد از

در برخۀۀی از کشۀۀورها چۀۀون دنمۀۀارک وژاپۀۀن بۀۀه صۀۀفر رسۀۀیده اسۀۀت.تعداد 

ملیۀۀونی انگلسۀۀتان سۀۀاالنه چۀۀاپ میشۀۀود، معۀۀادل  6۰کتابهائیکۀۀه در کشۀۀور 

کشور اسالمی بابیش از یک ملیۀارد جمیعۀت  ۵۲مجموع کتابهائیست که در 

 آنها منتشر میشود.

رو دانشۀۀمندان بۀۀزرگ، درسۀۀطح عۀۀالیتر جهۀۀان دانۀۀش ، یعنۀۀی در قلمۀۀ

ترازنامه جهان کنونی اسالم ترازنامه ورشکستگی بازهم بیشتری اسۀت کۀه 

آنۀۀرا در فهرسۀۀت برنۀۀدگان جۀۀایزهً معۀۀروف نوبۀۀل مۀۀنعکس میتۀۀوان یافۀۀت. سۀۀه 

رشته از رشته های پنجگانهً این جایزه به علوم اساسۀی ) فزیۀک، شۀیمی ، 

رجسۀۀۀته تۀۀۀرین فیزیولۀۀۀوژی و پژشۀۀۀکی ( اختصۀۀۀاص دارد کۀۀۀه هرسۀۀۀاله بۀۀۀه ب

دانشمندان جهۀان در هریۀک از ایۀن رشۀته هۀا تعلۀق میگیۀرد. درقۀرن بیسۀتم 

نفۀر آنهۀا  ۱۸۸نفر برندهً این رشته هۀای سۀه گانۀه شۀده انۀد کۀه  39۸جمعا 
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نفۀر  ۱۷نفۀر فرانسۀوی،  ۲۷نفر آلمۀانی، ۵9نفر انگلیسی ، 66امریکایی ، 

از نفۀۀۀر هنۀۀۀدی و بقیۀۀۀه  3نفۀۀۀر سویسۀۀۀی ، ۱۲نفۀۀۀر سۀۀۀوئدی ، ۱6روسۀۀۀی ، 

کشۀۀورهای دیگۀۀر بۀۀوده انۀۀد کۀۀه از جملۀۀهً آنهۀۀا میتۀۀوان از افریقۀۀای جنۀۀوبی ، 

ایسلند ، گواتیماال و اسرائیل نام بۀرد. و جهۀان اسۀالمی ، جهۀانی کۀه زمۀانی 

ابن سینا ها ، رازی ها ، خوارزمی ها ، بیرونی ها ، ابن هیثم هۀا ، مسۀلمه 

جمیعت یک ملیارد و ها را به دنیای دانش اهداکرد بود، و در حال حاضر با 

دوصدملیون نفری خود یک پنجم تمۀام جمیعۀت جهۀان را دارد، درهمۀهً قۀرن 

بیستم تنها و تنها یکنفر برندهً علمی جایزهً نوبل داشته که آنهم با اتفاق دو 

)داکتۀۀر شۀۀفا، « ، دریافۀۀت داشۀۀته اسۀۀت.  ۱9۷9فزیکۀۀدان امریکۀۀایی درسۀۀال 

 (39تولدی دیگر، ص 

جۀایز  نوبِۀل را  ۱۸۰سۀال گذشۀته  ۱۰۵در برطبق یک تحقیق جدید ،

میلیۀارد  مسۀلمان،  ۱،۵دانشمندان یهودی از آن خود کرده اند و از جمعیت 

 ۱4،آیۀۀا میدانیۀۀد کۀۀه ۲۰۱5ن جو ۲۸ )کابۀۀل پۀۀرس،جۀۀایز  نوبِۀۀل را. 3فقۀۀط 

 «(الف»ترجمۀ عارف  ... یمیلیون یهود

ان در فهرسۀۀت سۀۀاالنه ایکۀۀه از دانشۀۀمند» دکترشۀۀفا مۀۀی مۀۀی افزایۀۀد:  

( بچاپ Qiudeرشته مختلف علوم درسالنامه آماری )  64بزرگ جهان در

میرسد ، حتۀی نۀام یۀک دانشۀمند جهۀان اسۀالمی را در فهرسۀت اختراعۀات و 

اکتشافات بزرگ دو قرن اخیر، نمی توان یافت، همچنانکه در فهرست ده ها 

 ( 4۰همان منبع، ص «)هزار اختراع ساالنه جهان حاضر نمی توان یافت.

کنفرانسی از رؤسۀای مهمتۀرین دانشۀگاه هۀای هفۀده  ۱9۸3درسال   

کشورعربی در کویت تشکیل شد. هدف این کنفۀرانس بررسۀی علۀل وجهۀات 

عقب ماندگی کشورهای اسالمی وطرحی برای پیشرفت کشورهای عربۀی از 

لحۀاظ دانۀۀش وتکنۀالوژی بۀۀود. ولۀۀی در تمۀام مۀۀدت کنفۀرانس، موضۀۀوع بحۀۀث 

بۀۀۀود کۀۀۀه آیۀۀۀا اصۀۀۀوالً علۀۀۀم ودانۀۀۀش بۀۀۀا اسۀۀۀالم  روی ایۀۀۀن نکتۀۀۀه متمرکزشۀۀۀده

سرسازگاری داردیا نه؟ نمایندگان عربستان سعودی در این کنفرانس اظهار 

اسۀالم « دانش خالص» داشتند که تمرکز اندیشه های اجتماعی اسالم روی 

را به عقاید وافکار مکتب معتزله نزدیک میکند وگسترش چنین افکاری در 

را سسۀۀۀۀۀت ونۀۀۀۀۀاتوان میکنۀۀۀۀۀد. نماینۀۀۀۀۀدگان  اسۀۀۀۀۀاس مبۀۀۀۀۀانی عقیۀۀۀۀۀده وایمۀۀۀۀۀان
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کشورعربسۀۀتان سۀۀعودی افزودنۀۀد، علۀۀم ودانۀۀش در اسۀۀاس بۀۀا اجۀۀرای اصۀۀول 

ومۀۀوازین اسۀۀالم در جامعۀۀه مخۀۀالف اسۀۀت واز ایۀۀن رو سۀۀبب ایجۀۀاد بۀۀی دینۀۀی 

 (3۵۷)دکتر روشنگر، هللا اکبر،ص « میشود. 

پاکسۀۀتان ، « جماعۀۀت اسۀۀالمی» بنیۀۀان گۀۀذار حۀۀزب سیاسۀۀی نیرومنۀۀد 

ابۀۀوالعالء مۀۀودودی ، کۀۀه یکۀۀی از مهمتۀۀرین مغزهۀۀای متفکۀۀر اسۀۀالمی موالنۀۀا 

عصر حاضر شناخته میشود، بنوبهً خود تاکید میکنۀد کۀه اگۀر علۀوم فزیۀک، 

شیمی ، زیست شناسی ، حیوان شناسی ، زمین شناسی ، جغرافیاو اقتصۀاد 

بدون تطبیق کامل آن با آنچه خدا و پیامبرش در بارهً آنها گفته اند، تدریس 

شۀما کۀه » وند، باعث گمراهی جوانان مسلمان خواهد شۀد. و مۀی پرسۀد: ش

برای کاینۀات عمۀری چنۀد ملیۀارد سۀاله تعیۀین میکنیۀد و نقۀش خداونۀد را در 

آفۀۀرینش شۀۀش روزهً آن نادیۀۀده میگیریۀۀد ، چگونۀۀه میخواهیۀۀد جوانۀۀان تۀۀان 

مسلمان باقی بمانند؟ و چطور مۀی تۀوان متوقۀع اصۀالت اسۀالمی آنهۀا باشۀید 

تۀۀی کۀۀه بۀۀه آنهۀۀا آمۀۀوزش هۀۀایی را در زمینۀۀهً اقتصۀۀاد و حقۀۀوق وجامعۀۀه ووق

شناسی امروزی میدهید که بطور نهادی با آموزش های سنتی اسالم تفاوت 

 «دارند ؟

، بۀۀا فشۀۀارهمین حۀۀزب ۱99۱فقۀۀط چنۀۀد سۀۀال پۀۀیش ، در مۀۀاه مۀۀی » 

جماعت اسۀالمی در مجلۀس نماینۀدگان پاکسۀتان قۀانونی وضۀع شۀد کۀه از آن 

علل و عوامۀل فزیکۀی در کتابهۀای درسۀی خۀود داری شۀود، فۀی پس از ذکر 

المثل انرژی عامل فعل و انفعاالت گونۀاگون شۀناخته نشۀود ، زیۀرا معنۀی آن 

بۀرای دانۀۀش آمۀۀوزان جدیۀد ایۀۀن خواهۀۀد بۀود کۀۀه عامۀۀل ایۀن فعۀۀل و انفعۀۀال هۀۀا 

نیروی الکتریسته است و نه خواست الهی ، و فرمول شناخته شدهً  ترکیۀب 

هیۀدروژن بشۀرطی کۀه خداونۀد خواسۀته باشۀد میتوانۀد آب بوجۀود اکسیژن و 

آورد. وبازهم مقررشد که هر فصلی از کتابهای علمی در مۀدارس بۀا حۀدیث 

یا متنی مذهبی که بدان مربۀوط باشۀد و نۀاقض آن نباشۀد همۀراه باشۀد، و از 

ذکر نام دانشمندان چون نیوتن و بویل وپاستور و فلیمنگ وغیۀره نیۀز خۀود 

د، زیۀۀرا مفهۀۀوم آن اینسۀۀت کۀۀه قۀۀوانینی کۀۀه بۀۀه آنهۀۀا نسۀۀبت داده داری شۀۀو

میشۀۀود، بوسۀۀیلهً کسۀۀانی غیۀۀر از خداونۀۀد وضۀۀع شۀۀده انۀۀد و ایۀۀن معنۀۀی بۀۀت 

 (4۲-4۱)دکتر شفا، تولدی دیگر ، ص « پرستی دارد .... 
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دکتر شفا درمورد آمۀوزش علۀوم طبیعۀی در دانشۀگاه هۀای ایۀران نیۀز 

ایۀران یۀک « والیۀت فقیۀه» درجامعۀه :» نکات جالبی بیان میکند و مینگارد

خلیفة » دانشگاه دردرجه اول یک مرکز تدریس شرعیات و یک پرورشگاه 

شناخته میشود که در آن آموزش های علمی، در هرمۀوردی و در هۀر « هللا

سطحی ، در درجات بعدی اهمیت قراردارد و گاه نیز اصوال اهمیتی ندارنۀد. 

می حسۀۀۀۀۀین موسۀۀۀۀۀوی نخسۀۀۀۀۀت یکۀۀۀۀۀی از مقامۀۀۀۀۀات ارشۀۀۀۀۀد جمهۀۀۀۀۀوری اسۀۀۀۀۀال

من به عنوان یک شهروند جمهوری اسالمی عقیۀده دارم » وزیر،میگوید : 

که دانشگاه محل یک متخصص نیست، بلکه محل یک فرد مکتبی اسۀت کۀه 

در ضۀۀمن تخصۀۀص را هۀۀم درآنجۀۀا فۀۀرا میگیۀۀرد.  مۀۀا مسۀۀئله مکتبۀۀی بۀۀودن 

انیم ارزش دانشگاه ها را نمی توانیم فدای هیچ چیز دیگری بکنۀیم. نمۀی تۀو

های غربی را بخاطر اینکه متخصص کم داریم یۀا اصۀال نۀداریم در دانشۀگاه 

 (۱3۶3)روزنامهً کیهان شهریور « ها احیا کنیم.

دانشگاه جای تربیت متخصص نیست ، هدف نظام آموزشی ما فقط » 

کۀۀاظم اکرمۀۀی ، وزیۀۀر آمۀۀوزش و پۀۀرورش، در « ) پۀۀرورش خلیفۀۀة هللا اسۀۀت.

 (  ۱3۶3آبان ۲3زیون  مصاحبه با رادیو تلوی

در آگۀۀاهی خۀود در مۀۀورد « امۀام جعفۀۀر صۀادق » و دانشۀکدهً ریاضۀۀی 

پۀۀذیرفتن دانشۀۀجو دررشۀۀتهً ریاضۀۀی مۀۀواد امتحۀۀانی مسۀۀابقهً ورودی را چنۀۀین 

اصۀول اعتقۀادات اسۀالمی ، احکۀام اسۀالم، تۀاریخ اسۀالم و » تعیۀین میکنۀد : 

ارگۀۀان نشۀۀراتی  و در ماهنامۀۀه« انقۀۀالب اسۀۀالمی، زبۀۀان عربۀۀی و شۀۀرعیات 

جمهوری اسالمی مشخصات یک مکتبی واقعی چنین درجۀه بنۀدی میشۀود : 

اعتقاد به والیت فقیه ،عشق به شهادت ، بردبۀاری موسۀی وار ، اطاعۀت » 

از روحانیون، نۀیم سۀاعت مطالعۀه در شۀبانروز در تۀاریخ جنۀگ هۀای زمۀان 

 (4۲۲)دکترشفا ، همان ، ص « رسول اکرم و ائمه علیه السالم.

کشور اسالمی جهان سومی ، در قیۀد و  5۷دینسان مجموعهه ای ازب

بنۀۀۀد تعصۀۀۀبات مۀۀۀذهبی، از رشۀۀۀد اسۀۀۀتعداد هۀۀۀای شۀۀۀاگردان و دانۀۀۀش آمۀۀۀوزان 

درعرصه علوم معاصر جلوگیری میکنند وبیشتر برای فراگیری علۀوم دینۀی 
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و ادبیات سعی بخرج میدهند، اینست علت اساسی تمام بدبختی های جوامۀع 

 انی آنها از کشورهای پیشرفتهً جهان .اسالمی و عقب م

عالوه بر ممانعت روحانیون درکسب علوم معاصر، عامل دیگری نیز 

در تشۀۀدید بۀۀدبختی وعلۀۀت عقۀۀب مانۀۀدگی ملۀۀل اسۀۀالمی نقۀۀش مۀۀوثر دارد و آن 

تبلیغات در خصوص وارستگی مسلمانان وعدم عالقه به امور دنیوی است.  

اهۀد عۀزت ویۀا ذلۀت میدهۀد و از مۀال مسلمانان  معتقد اند که خدا بهرکه بخو

دنیا به هرکس به هراندازه که اراده نماید میبخشد، بنابرین مسلمانان  دست 

به فعالیت های خالق نمیزنند و در صدد بهبۀود زنۀدگی خۀویش برنمۀی آینۀد. 

این عقیده وطرز تفکر، موجب بی اعتنۀائی مسۀلمانان بۀه اموردنیۀائی، خۀود 

ت اقتصۀۀادی، سۀۀلب قۀۀوهً ابتکۀۀار فۀۀردی بۀۀرای داری ازفعالیۀۀت هۀۀای بلنۀۀد مۀۀد

افۀۀزایش تولیۀۀد، عۀۀدم وجۀۀود ارادهً الزم بۀۀرای اخۀۀذ تصۀۀمیم درکارهۀۀا گردیۀۀده 

 است.

متاسۀۀۀفانه چیۀۀۀزی کۀۀۀه درسۀۀۀالهای اخیۀۀۀر درکشۀۀۀورهای اسۀۀۀالمی زیۀۀۀاد 

چشۀۀمگیر ومایۀۀه خۀۀوف و ارعۀۀاب ملۀۀل پیشۀۀرفته ومتمۀۀدن غۀۀرب شۀۀده اسۀۀت، 

ردم بیگنۀۀۀاه از سۀۀۀوی دهشۀۀۀت افگنۀۀۀی و صۀۀۀدور تروریسۀۀۀم بۀۀۀرای نۀۀۀابودی مۀۀۀ

بنیادگرایان اسالمی است که این امۀر هرگۀز بمعنۀی همسۀری کۀردن بۀا تمۀدن 

ودست آوردهای تکنولوژی جهان پیشرفته وغیر اسالمی نیست ونه بمعنۀی 

رشد فرهنگ وخرد جهان اسالم است. امروز جهان متمۀدن از نۀام وحضۀور 

نزدیکۀۀی مۀۀردم مسۀۀلمان درکشۀۀورهای خۀۀود وحشۀۀت دارنۀۀد و از معاشۀۀرت و 

وایجاد روابط اجتماعی با مسلمانان متنفر و بیزارند. درحالی که کشۀورهای 

اسالمی بیش از هرزمان دیگر به کمک کشورهای مترقی و دست آوردهای 

 فنی جهان پیشرفته غرب محتاج تراند.

مسۀۀلماِن "( از دهلۀۀی جدیۀۀد زیرعنۀۀوان محمۀۀد جۀۀان سۀۀتوده) یهمۀۀوطن

 د:کنمینوشته " کوالریس

دانشگاه هم استند  یها  کرده لیاز تحص یدوستان من تعداد انیم در»

کننۀد و   یمۀ ریۀرا نکۀوهش و تکف زمیکوالریو سۀ ینۀید یکه همواره روادار

را متۀرادف  کوالریسۀ زیۀن ی. برخۀنۀدیگو یمۀ کوالریاهل تساهل را مرتد و س
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مخالفۀۀان خۀۀود  هیۀۀحربۀۀه عل کیۀۀآن بۀۀه عنۀۀوان  زو ا برنۀۀد یکۀۀار مۀۀ  بۀۀه نیۀۀد یبۀۀ

 :دانم یقابل ذکر م زانیآن عز ی. چند نکته را براکنند یاستفاده م

قۀۀانون  تیۀۀمسۀۀلمان تحۀۀت حما ونیۀۀلیم ۲۰۱. در هندوسۀۀتان حۀۀدود ۱

 ونیۀلیم 35مۀردم کشۀور مۀا  تیۀ. اگۀر جمعکننۀد یمۀ یزنۀدگ کوالریس یاساس

 نیۀۀمسۀۀلمانان هنۀۀد حۀۀدوداً شۀۀش برابۀۀر کۀۀل کشۀۀور مۀۀا اسۀۀت. ا تیۀۀباشۀۀد، جمع

حۀۀال از نظۀۀام  نیپابندنۀۀد و در عۀۀ ینۀۀیوع دمسۀۀلمانان بۀۀه تمۀۀام اصۀۀول و فۀۀر

 دیۀۀۀقۀۀۀانون جد هیۀۀۀکۀۀۀه عل یتظۀۀۀاهرات نیکننۀۀۀد. در آخۀۀۀر یم تیۀۀۀحما کوالریسۀۀۀ

 کوالریکۀه مۀا از نظۀام سۀ گفتنۀد یشد، مسۀلمانان مۀ یانداز هند راه یشهروند

 تیۀۀ. حماکنۀۀد یآن را نقۀۀض مۀۀ ،یشۀۀهروند دیۀۀو قۀۀانون جد میکنۀۀ یمۀۀ تیۀۀحما

 ۀدیۀنظۀام بۀه عق نیۀاسۀت کۀه، ا لیۀدل نیۀابه  کوالریمسلمانان هند از نظام س

 یلۀۀیتعط م،یآنهۀۀا را در تقۀۀو یمهۀۀم مۀۀذهب یروزهۀۀا یآنهۀۀا احتۀۀرام دارد و حتۀۀ

بۀه تمۀام  ،یقۀانون اساسۀ تیۀمسلمانان بۀا رعا نیاعالم کرده است. ا یعموم

از  تیۀۀنۀۀه حما نهۀۀایا دیۀۀکننۀۀد. از د  یاحتۀۀرام مۀۀ زیۀۀن گۀۀریو مۀۀذاهب د انیۀۀاد

آنهۀا  هیۀانۀد و نۀه عل القتل واجب انیاد هیبق وانریکفر است، نه پ زمیکوالریس

 است. بجهاد واج

( goddesses/ godsخۀۀۀۀدا ) ونیۀۀۀۀلیم 33. در هنۀۀۀۀد حۀۀۀۀدود ۲

بۀا  نهۀایا انیاز آنهاست. تعداد خدا یکیمسلمانان  یکه خدا شود یپرستش م

کۀۀه حتۀۀا  یو مۀۀذهب نی. هرنۀۀوع آئۀۀکنۀۀد یمۀۀ یتعۀۀداد نفۀۀوس کشۀۀور مۀۀا برابۀۀر

 یزنۀدگ تیۀدر امن کوالریچتۀر قۀانون سۀ ریز نجایا در د،یا تصورش را نکرده

گان تمۀام  باشۀند. پرسۀتنده میحق دارند به قۀدرت سۀه قانونو مطابق  کنند یم

تمام مذاهب، حق دارند که مطابق مذهب خود رفتۀار کننۀد،  روانیو پ انیخدا

و  ریۀۀآنهۀا را تحق ایۀکننۀد  لیۀتحم گۀرانیامۀا حۀق ندارنۀد اعتقۀاد خۀود را بۀۀر د

هنۀدوها  تیو وضۀع میحساب، به کشور خود نظۀر انۀداز نی. با اندینما ریتکف

 انیۀۀم ی. از آنهۀۀا گذشۀۀته، حتۀۀمینۀۀیرا بب ینۀۀید یهۀۀا تیاقل هیۀۀو بق ها کیو سۀۀ

 شیپۀ گریهمۀد ریۀو تۀا سۀرحد تکف میسۀتین یقائۀل بۀه روادار یمذاهب اسۀالم

 .میرو یم
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مطابق خواست شما از جهان برداشته  کوالریقانون س دی. فرض کن3

تۀۀا کنۀۀون آزادانۀۀه  یاسۀۀالم ریۀۀغ یمسۀۀلمان کۀۀه در کشۀۀورها یهۀۀا  تیۀۀاقل شۀۀد.

چه خواهند شد؟  کردند، یرا برگزار م شیخو ینیو مراسم د کردند یم یزندگ

 یو پنۀاهجو در کشۀور هۀا ریۀمهۀاجر فق نیتۀر شیکۀه ب دیرا هم تصور کن نیا

تۀا کنۀون  دیۀاسۀت کۀه بۀا حفۀظ عقا یاسۀالم یفعۀالً از کشۀور هۀا یاسۀالم ریغ

مسۀلمان  ونیۀلیدو صۀد م نیهم تی. جدا از آنها، وضعکنند یم یزادانه زندگآ

چتۀر حکومۀت  ریۀز نهۀایکه اگۀر نظۀام سۀکوالر نباشۀد، ا دیرا تصور کن یهند

دارنۀد، چۀه خواهۀد شۀد؟ همچنۀان  تیجمع ونیلیم 966هندو که حدوداً  ینید

الد بۀۀ ریپاکسۀۀتان و سۀۀا ه،یۀۀترک ،یزیمسۀۀلمان در انۀۀدون ریۀۀغ ینۀۀید یهۀۀا تیقلا

 چه خواهند شد؟ یاسالم

 ریسا روانیپ ایهندو  ای یحیمس کی. هموطنان ما با مسلمان شدن 4

را  نیۀخۀوب، ا یلۀی. خسۀتیکه قابۀل وصۀف ن شوند یچنان خوشحال م ان،یاد

مسۀلمان شۀدن آنهۀا   یرا کۀدام قۀانون بۀرا نۀهیزم نیۀکۀه ا دیهم از خۀود بپرسۀ

ق داده کۀۀه اگۀۀر دلۀۀش مسۀۀلمان حۀۀ ریۀۀکۀۀرده اسۀۀت؟ کۀۀدام نظۀۀام بۀۀه آن غ ایۀۀمه

 کیۀۀ ،یحیمسۀۀ کیۀۀچۀۀرا در کشۀۀور مۀۀا جۀۀان  رد؟یاسۀۀالم را بپۀۀذ نیۀۀخواسۀۀت د

 یمسۀلمان در کشۀورها کیۀامۀا جۀان  سۀت،یدر امۀان ن نید یب کیو  یهودی

برابۀر  کوالریاگر نظام س کنند؟ یهم م ینید غاتیآنها در امان است و حتا تبل

کشۀۀور  نیتر تیۀۀجمعکۀۀه پر ایزیبۀۀه نظۀۀر شۀۀما کشۀۀور انۀۀدون ایۀۀبۀۀا کفۀۀر اسۀۀت، آ

 یچطور؟ چرا آنها در سطح جهان هیمسلمان در جهان است، کافر است؟ ترک

 م؟یجنگ یخود م گریکدی هیاما ما هنوز عل کنند، یرقابت م

امۀا در  م،یباشۀ یاسۀالم دیمعتقد به عقا میتوان یما م زم،یعز وطنان هم

 م،یکن ینم تی. اگر حمامیکن تیهم حما کوالریاز نظام س میتوان یزمان م نیع

 تیۀۀحما کوالریاز نظۀۀام سۀۀ دشۀۀان،یرا کۀۀه بۀۀا حفۀۀظ عقا یحۀۀد اقۀۀل مسۀۀلمانان

را  یاسۀالم یکشۀورها نیصۀورت بزرگتۀر نیۀکۀه در ا مینکنۀ ریۀتکف کنند، یم

 یمۀا وجۀود دارد، طۀور یدر قۀانون اساسۀ ضی. اکنون هم تبعمیا کرده ریتکف

 اسۀۀتیر یدایۀۀوطۀۀن مۀۀا حۀۀق نۀۀدارد خۀۀود را کاند هم کیهنۀۀدو و سۀۀ کیۀۀکۀۀه 

موانع از سر راه هموطنانان برداشته شوند تا  نیا میکند. تالش کن یجمهور
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 داشۀته یدر کشور ما حقۀوق برابۀر شۀهروند انیتمام اد روانیتمام اتباع و پ

 (۲۲/۰۱/۲۰۲۰ -مسلمان وسکوالریزم-افغان جرمن آنالین،مقاله «)باشند.

ام همانۀا براى نجات ملل اسالمی از این بدبختى تۀاریخى ، بهتۀرین نظۀ

استقرار نظامهای مردم ساالر و سیکوالر ماننۀد ترکیۀه اسۀت کۀه در آن دیۀن 

از سیاست جدا باشد و سیاست در اختیار سیاستمداران قرار گیرد. جاى مال 

و واعۀۀظ از همۀۀان آغۀۀاز، مسۀۀجد و محۀۀراب نمۀۀاز بۀۀوده اسۀۀت ، نۀۀه کرسۀۀى 

حکۀیم سیاست و بودجه سازى و طرح پروژه هاى عمرانۀى و اقتصۀادى یۀا ت

روابۀۀط بۀۀین المللۀۀى یۀۀا توسۀۀعه روابۀۀط تجۀۀارتى و بکۀۀار انۀۀدازى دسۀۀتگاه هۀۀاى 

 تولید انرژى و غیره و غیره . 

از سواد ودانش  ان مسلمان هم امید وارم روزی فرارسد که مردم

الزم برخوردار گردند وخرد ودرایت انسانی خود را در راه رفاه اجتماعی، 

خویش بکار گیرند وفقر وجهل  شکوفایی دموکراسی وبهبود زندگی فردی

خود نابود کنند. وبه آزادی بیان وقلم و تساوی  هایوبیسوادی را از کشور

حقوق زن ومردو به ارزشهای مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشراحترام 

 گزارند. 

 پایان

برای اطالع بیشتز ازنظام های ایدیولوژیک مقالۀ ذیل به انسان کمک 

 میکند.

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part3۸

/nawid-۱6-۰9-۲۰۱4.pdf 
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 مقاله دوازدهم

 

 سکوالریزم به معنی  بی دینی نیست!

 )به معنی جدایی دین از سیاست است(

 

هۀۀان  کۀۀه از مسۀۀایل بسۀۀیار مهۀۀم سیاسۀۀی  درکشۀۀورهای پیشۀۀرفته ج

)یۀا ولتجدائی دین از د ،ی آزادی بیان وعقیده استعنمبتنی بر دموکراسی،ی

سیاسۀت گۀذاری  شورها کار دین، ازکۀار دولۀت و(است. دراین کسیکوالریزم

هۀۀای اقتصۀۀادی وفرهنگۀۀی وانکشۀۀافی وسۀۀایر برنامۀۀه هۀۀای علمۀۀی و صۀۀنعتی 

 وهنری دولت جداست .

سۀۀیکوالریزم)جدائی دیۀۀن از دولۀۀت(  بۀۀه معنۀۀی بۀۀی دینۀۀی نیسۀۀت، بۀۀه 

اسۀت کۀه کسۀی  معنی تردید دین هم نیست. بلکه قراردادن دین در جایگۀاهی

استفاده نکنۀد. جۀدائی  خوددرجهت  مقاصد سیاسی  ازآن به عنوان ابزاری 

دین از دولت،قراردادن دین درجایگاهی است که در امۀور دولۀت وچگۀونگی 

اداره وبرنامۀۀۀۀه ریزیهۀۀۀۀای اقتصۀۀۀۀادی وفرهنگۀۀۀۀی وعلمۀۀۀۀی دولۀۀۀۀت  مداخلۀۀۀۀه 

وان نکند،جلوپیشۀۀرفت وتحۀۀول جامعۀۀه را نگیۀۀرد وبگۀۀذارد کۀۀه جامعۀۀه بۀۀا کۀۀار

ترقی عصروزمان  همگام شود و مردم را از فقر، بیسۀوادی ومۀرض نجۀات 

بدهد. راهی را که مال وآخوند وطالب در جلۀو جامعۀه قرارمیدهۀد، بۀه نجۀات 

 مردم از فقر وجهالت ومرض نمی انجامد. 

درکشۀۀورهای امریکۀۀائی واروپۀۀائی مۀۀثالً: امریکۀۀا، کانۀۀادا،  فرانسۀۀه 

وئیس وغیره، امور دین از امۀور دولۀت جۀدا والمان وانگلستان  وایتالیا وس

است، ولی این امر بدین معنۀا نیسۀت کۀه درایۀن کشۀور هۀا دیۀن وجۀود نۀدارد 

ومۀۀردم از اجۀۀرای مناسۀۀک دینۀۀی ممنۀۀوع باشۀۀند.دراین کشۀۀورها هۀۀم کشۀۀیش 

روحانی وهم کلیسا وهم مسجد وکنیسه برای عبادت وجۀود دارد وهۀم مۀردم 

می پردازند،ولی هیچ فرد روحانی کسی دیندار بسیاری هستند که به عبادت 

را بخاطرنرفتن به کلیسا یا عبادتگاه مورد باز پرس و توهین قرار نمیدهۀد. 
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معنۀۀای دموکراسۀۀی هۀۀم همینسۀۀت کۀۀه هیچکسۀۀی دیگۀۀری را مجبورنسۀۀازد کۀۀه 

چنین بکن وچنان مکن! زیرا تکلیف همه در قانون مشۀخص شۀده وهۀرکس 

 حد وحدود خود ودیگران را می شناسد. 

مۀۀۀا دریۀۀۀک نظۀۀۀام دینۀۀۀی،  نمیتۀۀۀوان دم از دموکراسۀۀۀی و از تسۀۀۀاوی ا

حقوق زن ومرد زد. نمیتوان دم ازتساوی حقوق شۀهروندان زد. نمۀی تۀوان 

زیۀرا نظۀام دینۀی آمۀوزه  دم  ازآزادی بیان وآزادی عقیده وآزادی مۀذهب زد.

مگۀر سیاسۀت  ، های خود را از متون مقدسه گرفته که غیر قابل تغییراسۀت

قابۀل تغییۀر وقۀت کۀه ضۀرورت باشۀد ورت زمان و منالفع ملی  هر بنابر ضر

 وتعویض است.

ۀۀى ع نۀۀك   ل ۀن ت ْرض  بطۀور مثۀۀال،در دیۀن  بۀۀه مصۀۀداق ایۀن آیۀۀت قۀۀرآن )و 

تَّى ت تَّبِع  ِملَّت ُهْم( ما نمیتوانیم با یهود و نصارا دوسۀتی  ى ح  ار  ال  النَّص  اْلی ُهوُد و 

دینی برای ما نجۀس و ناپۀاک هسۀتند کنیم و خیلی چیزهای دیگرهم از لحاظ 

هۀۀارا نۀۀداریم. درحۀۀالی کۀۀه امۀۀروز بۀۀدون  کۀۀه اجۀۀازه نشسۀۀت و برخاسۀۀت بۀۀا آن

دوسۀۀتی وداشۀۀتن روابۀۀط خۀۀوب تجۀۀاری واقتصۀۀادی بۀۀا کشۀۀورهای نصۀۀارا مۀۀا 

نمیتۀۀوانیم چرخۀۀۀ اقتصۀۀادی وتجۀۀارتی ونظۀۀامی خۀۀود را درسۀۀت هۀۀدایت کنۀۀیم 

ل دگماتیۀۀۀک خۀۀۀویش اگۀۀۀودلنگۀۀۀد و در می یاینجاسۀۀۀت کۀۀۀه پۀۀۀای  سیاسۀۀۀت دینۀۀۀ

زیرا دین دست تدبیر امور اجتماع را که سیاست است بسته میکنۀد  افتد. می

حیث مۀانع امۀور اجتمۀاع از  کند تا بۀه گذارد، برای همین ایجاب می و باز نمی

 سیاست جدا شود. 

آن عۀۀده از هموطنۀۀان مۀۀا کۀۀه بحۀۀث جۀۀدائی دیۀۀن از دولۀۀت را مطۀۀرح 

ی اروپائی یا امریکائی تحصیل کرده میکنند، اغلب کسانی اند که درکشورها

اند و یا از مۀدتی بدینسۀو درایۀن کشۀورهازندگی میکننۀد  ومزیۀت هۀای نظۀام 

هۀۀۀای سۀۀۀیکوالر ودموکراتیۀۀۀک را درکشۀۀۀورهای اروپۀۀۀائی وامریکۀۀۀائی نیۀۀۀک 

دریافتۀۀه انۀۀد و دیۀۀده ومۀۀی بیننۀۀد ولۀۀذا دلشۀۀان بۀۀه حۀۀال کشۀۀور و جامعۀۀه شۀۀان 

اریهۀای فۀراوان در کشۀور بۀه ایۀن میسوزد ومی تپد وبا توجه به علۀل ناهنج

نتیجه رسیده اند که آنانی که بۀا صۀدور فتواهۀای دینۀی خودجلۀو آزادی بیۀان 

واندیشه وانتقاد را میگیرند ،درواقع مانع تحول و تغییر در جامعه میگردند 

و اینها همیشه  با مداخله خود در امور مملکت داری سد پیشرفت وتحوالت 
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بۀرای قۀراردادن دیۀن بۀه جایگۀاه اصۀلی آن یعنۀی اجتماعی میشۀوند. بنۀابرین 

محراب ومنبرعبادتگاه باید از مال وآخوند وطالب و مولوی وامۀام  خواسۀت 

تا بدون خشونت برگردند به عبادتگۀاه هۀا  ومنبرهۀای مسۀاجد و حۀریم پۀاک 

مسجد را برای  کار دینداری رونق بخشند ، نه اینکۀه از مسۀجد  دکۀان دیۀن 

ابزاری برای مقاصد سیاسی  از آن سۀوء اسۀتفاده   فروشی بسازند و بحیث

 کنند.

دیۀۀۀن در قفۀۀۀس »ی زیۀۀۀر نۀۀۀامِ  آقۀۀۀای احمۀۀۀد ذکۀۀۀی موسۀۀۀی در نوشۀۀۀته» 

که بحث جدایی دین از سیاست از جمله اندیشه های  یادآور شده اند« طالیی

وارد شۀۀده از غۀۀرب همۀۀراه بۀۀا تۀۀوپ و تانۀۀک اسۀۀتعمارگران اسۀۀت و بۀۀرای مۀۀا 

که توسط توپ و تفنۀگ بۀر  آقای موسی هرچیزیقابل پذیرش نیست. به دید 

هم  شود بۀد اسۀت و نبایۀد پذیرفتۀه شۀود حتۀا اگۀر خۀوب مردمی اگر تحمیل می

 را بپذیریم. باشد، بازهم نباید آن

ها توسۀۀط تۀۀوپ و تفنۀۀگ وارد  کۀۀه ایۀۀن اندیشۀۀه شۀۀاید درسۀۀت باشۀۀد

تۀوان یۀک اندیشۀه یۀا ارزش خۀوِب  جغرافیا و فرهنگ مۀا شۀده اسۀت امۀا نمی

انی را به دلیل با زور وارد شدنش تردید کرد و نپذیرفت، چون اگر نیک انس

بنگریم همین دین اسالم هم توسط شمشیر برمۀا تحمیۀل شۀد. از خۀون مۀردم 

ها به گردش در آمد و کله منارها و تپه های اجساد  ب فارس و خراسان آسیا

ان، دختۀران به جاماند تا این دین بر باالی مردمی که یا مرده بودند یاهم زنۀ

و پسران شان اسیر و کنیز و در نهایت به فروش رسیده بود قبوالنۀده شۀد. 

هم خوب است، شما بۀه  هم بد است و اگر خوب باشد آن پس اگر بد باشد این

 کنید و این گلی گویی خودش چیز ناصواب است. کلیت دارید حکم می

ا بۀه دیدگاه شما هنوزهم اینسۀت کۀه بایۀد دیۀن و آمۀوزه هۀای دینۀی ر

زور بربۀۀاالی مۀۀردم تحمیۀۀل کۀۀرد و نگذاشۀۀت مۀۀردم از حیطۀۀه و تسۀۀلط مالهۀۀا 

مالهۀا  گۀاهِ  تشویش دین نیستید، شاید به تشۀویش جای  بیرون شوند. شما به

های مقۀدس نماینۀده هۀای  جامعه باشید کۀه رو بۀه ضۀعف نهۀاده و تنۀدیس در

بگذاریۀد خدا و صاحبان بال منازع دین در حال فرو ریختن اسۀت باشۀید. امۀا 

دین از دست این آیت فروشان و بازرگانۀان بهشۀت و دوزخ بیۀرون شۀود تۀا 
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هم از آزاد بۀودن و دیۀن بۀودنش کمۀی  دین بودنش را مۀردم بداننۀد و خۀودش

 لذت ببرد.

دانیدکۀه همیشۀه در تۀاریخ اسۀالم از دیۀن اسۀتفاده  شما خود نیۀک می

وق داده شده ها س ابزاری شده است و دین در جهت منافع شاهان و سیاست

اسۀۀت و عملکۀۀرد شۀۀاهان و خلفۀۀا و امۀۀرا توسۀۀط همۀۀین عمۀۀال و تیکۀۀه داران 

بۀال و پۀر در دسۀت  دینی توجیه و تقدیس شده است. دیۀن ماننۀد گنجشۀک بی

همین ورثه های انبیا جان داده و هویت باخته است. حتا زمینه های بدنامی 

 ه اند.اصِل دین و تحریف آن را در حد بسیار باالیی فراهم آورد

شما فهم غربی از سیاست را نیرنگ و فریب خوانده اید و شاید این 

مانۀد؛ پۀس چۀرا ایۀن نیرنۀگ و   را هم بپذیرید که نیرنگ و فریب تا دیر نمۀی

رفاه و عزت رسانده است و مارا به ذلت و   هارا به هاست آن فریب کفر سال

 فقر بدبختی کشانده است؟

اسۀت مترقۀی و متمدنانۀه اسۀۀت؛ شۀما گفتۀه ایدکۀه فهۀم اسۀۀالمی از سی

بینۀی ایۀن ذاللۀت  شما را خدا کجای این فهم مترقی و متمدنانه است؟ آیۀا نمی

بینی که کشورهای اسالمی به برده های همۀین سیاسۀت  مسلمین را؟ آیا نمی

گراِن غربۀۀی تبۀۀدیل شۀۀده انۀۀد؟ مۀۀا خواسۀۀته و ناخواسۀۀته از دنبالۀۀه  و سیاسۀۀت

شۀۀویم و دلۀۀیلش هۀۀم  ده ایۀۀم و میروان پۀۀرو پۀۀاقرص سیاسۀۀت هۀۀای غربۀۀی شۀۀ

که امۀور  همین باور مفت ما نسبت به داشته های افسانوی ما است.سیاستی

اجتماع مارا تدبیر نتواند کجایش مترقی و متمدن است؟ سیاستی کۀه در هۀر 

کشۀۀورهای کفۀۀری و غربۀۀی دارد آیۀۀا  ]فرآورده هۀۀای[عطسۀۀه زدنۀۀش نیۀۀاز بۀۀه

دنبال  است پس مسلمانان چرا بهمترقی و متمدن است؟ اگر مترقی و متمدن 

 -ی احمۀد ذکۀی موسۀی نگاهی برنبشۀته نیم)« ..روند؟ آن سیاست پلید کفر می

 ،سایت اریائی( ۲/۱395/ ۱4کابل،وخشور بدخش 

مۀۀا مۀۀی دانۀۀیم کۀۀه درشۀۀرایط کنۀۀونی کۀۀه اکثریۀۀت جامعۀۀه مۀۀا درتنۀۀور 

بیسۀۀوادی و فقۀۀر ومۀۀرض وعملیۀۀات انتحۀۀاری میسۀۀوزند و ازحۀۀد اقۀۀل حۀۀوایج 

محروم وهمچنان از دانش وتخنیک معاصر بی بهره اند، نمیتۀوان بۀا  زندگی

چنۀد نوشۀۀته عۀاطفی روشۀۀنفکران خۀارج از کشۀۀور ، روحانیۀت بنیۀۀادگرای تۀۀا 

دندان مسلح  ومسلط برجان و روان  مۀردم  را مجبۀور سۀاخت کۀه دسۀت از 
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ردنۀۀد بۀۀه سۀۀرمردم گرسۀۀنه ومۀۀریض وبۀۀی دوا وبۀۀی درمۀۀان مۀۀا بردارنۀۀد و برگ

مۀا بۀه عنۀوان انسۀانهای خۀرد ورز وآگۀاه وبۀا  ی خودشۀان، ولۀیعبادتگاه ها

تجربه وجداناً مکلفیت داریۀم تۀا مزایۀای یۀک نظۀام سۀکوالر وآزاد مبتنۀی بۀر 

دموکراسۀۀی را کۀۀه مۀۀردم  را از فقۀۀر وبۀۀی سۀۀوادی ومۀۀرض نجۀۀات میدهد،بۀۀه 

و بگۀوئیم فرزندان وآیندگان کشورخود بگوئیم ودین ملی خۀود را ادا نمۀائیم.

ریک نظام  سیکوالر میتوان  از آزادی های مۀدنی وحقۀوق بشۀری  که فقط د

 ورفاه عمومی سخن گفت. 

روحانیت بنیادگرا، حاضر است بنام دین هزار بار سوگند بخورد کۀه 

آنچه او میگوید مبنی برنصوص مقدسه  ومحض برای فالح ورفۀاه بشۀریت 

ثات  است، ولی  خود هرروز مرتکب اعمالی میشود که عکس ادعای او را

 میکند. 

روحانیت بنیادگرا ، حاضراست برای بدست آوردن قدرت  ویۀا حفۀظ 

قدرت خون  هزاران تن را بریزد و دسۀت بۀه هرعمۀل ناجۀایز شۀرعی وغیۀر 

اسۀالمی بزنۀد  و مشۀوق اعمۀال تروریسۀتی وانتحۀاری بشۀود و بۀا ایۀن عمۀل 

 خود، خون صدها کودک وجوان و انسان بیگناه  را بریزد، ولی هرگز دست

ازقۀۀدرت بدسۀۀت آمۀۀده نخواهۀۀد گرفۀۀت. زیۀۀرا ایۀۀن قۀۀدرت بۀۀه او ایۀۀن امتیۀۀاز را 

بخشۀۀیده کۀۀه مۀۀردم از اوچشۀۀم تۀۀرس داشۀۀته باشۀۀند وحیۀۀات وممۀۀات خۀۀود را 

 وابسته با دولب او بدانند.

روحانیۀۀت بنیادگرا،بۀۀه کسۀۀی اجۀۀازه نفۀۀس کشۀۀیدن نمۀۀی دهۀۀد، فرصۀۀت 

فۀیلم هنۀری شنیدن آوای خوش موسیقی را نمیدهد،لذت دیدن وتماشای یۀک 

راکۀۀه میتوانۀۀد  تفریحۀۀی  وبۀۀرای تمۀۀدد اعصۀۀاب و روان خسۀۀته انسۀۀان مفیۀۀد 

باشد،  از انسان سلب میکند. بت های بی زبان بامیان بۀه اسۀالم واسۀالمیت 

ما چه صدمه ای رسۀانده بۀود کۀه بۀا فتۀوای یکۀی از سۀردمداران اسۀالم نۀاب 

ا انسان معتقد محمدی )مالعمر( به توپ پرانده شدند؟ ونفرت عمیق میلیونه

به دیانت بودائی را درکشورهای جنوب وجنوب شرق آسیا نسبت بۀه اسۀالم 

 واسالمیت برانگیخت.

آنانی که حقیقتاً میخواهند عزت دین را نگهدارند و به مقام  دین بی 

حرمتی صورت نگیرد،بر جدائی دین از دولت تاکید میورزند ومیخواهند کۀه 
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لوث کذب ودروغ وریای روحانیت بنیادگرا دین را درعبادتگاه ها ببرند واز 

بدور نگهدارند. آخر نمیتوان هم دیندار وصۀادق وخۀداجو بۀود وهۀم سیاسۀت 

کرد و دروغ گفت.  درسیاست کردن ممکن نیسۀت بۀرای حفۀظ منۀافع علیۀای 

کشۀۀور گۀۀاه گۀۀاهی دروغ نگفۀۀت، ولۀۀی در لبۀۀاس روحانیۀۀت ودینۀۀداری چگونۀۀه 

روغ گفتن از سوی یک روحانی کۀه میتوان به کسی یا مقامی دروغ گفت؟ د

رهبری جامعه یا یک اداره  را بدوش داشته باشد، درحقیقت توهین به مقام 

روحانیۀت اسۀت .اگۀۀر آرزو داریۀم کۀۀه دیۀن از تۀوهین واسۀۀتهزای مۀردم بۀۀدور 

باشد، باید دین را ازسیاست واز امۀور دولۀت بۀدور داشۀت. دیۀن یۀک رابطۀه 

ار انسان در خلوت خود با خدایش خصوصی انسان با پروردگاراو است،بگذ

راز ونیاز داشته باشد، نه اینکه برای پیشبرد یک برنامه ملی ویا سری  به 

جامعۀۀۀۀۀۀه جهۀۀۀۀۀۀانی مجبۀۀۀۀۀۀور بۀۀۀۀۀۀه دروغ گفۀۀۀۀۀۀتن بشۀۀۀۀۀۀود کۀۀۀۀۀۀه ایۀۀۀۀۀۀن خۀۀۀۀۀۀالف 

 دستوردین)راستکاری وراست گوئی(  است.

کۀۀه جهۀادگران اسۀۀالمی برشۀۀهر کابۀل هجۀۀوم آوردنۀۀد،  ۱99۲درسۀال 

در آتۀۀش مجاهۀۀدین سۀۀۀوختانده شۀۀد ودر ایۀۀن آتۀۀۀش مطبعۀۀه دولتۀۀی سۀۀه بۀۀۀار 

سۀۀوزیها هۀۀزاران جلۀۀد تفسۀۀیر قۀۀرآن وهۀۀزاران جلۀۀد کتۀۀاب علمۀۀی سۀۀوختند، 

مگرچۀۀرت رهبۀۀران وتیکۀۀه داران اسۀۀالم سیاسۀۀی چۀۀون : آیۀۀت هللا محسۀۀنی، 

مجۀۀددی،گیالنی، ربۀۀانی ، سۀۀیاف ،مولۀۀوی خۀۀالص، مولۀۀوی محمۀۀدی، مولۀۀوی 

آثۀۀار تۀۀاریخی مۀۀوزیم ملۀۀی را حقۀۀانی ومۀۀال گلبۀۀدین وغیۀۀره خۀۀراب نشۀۀد. تمۀۀام 

جهادگران اسالمی دزدیدند و بۀه خۀارج بۀرده بۀه نۀرخ کۀاه مۀاش فروختنۀد و 

آنچه از دزدی جهادگران باقی مانده بود ازجانب "طالبان کرام" خرد وخمیر 

 و نا بود شدند .

متاسۀۀفانه ایۀۀن بحۀۀث حیۀۀاتی ازجانۀۀب  هرکۀۀه مطۀۀرح گۀۀردد، از طۀۀرف  

های سکوالریستی غرب با چماق کفر مقابل مالنمایان خزیده درآغوش نظام 

میگردد، بدون اینکه بدانند که جدائی دین از دولت آیا بۀه نفۀع دیۀن اسۀت یۀا 

به ضرر دین؟   ما به یاد داریم که تۀا چنۀد دهۀه قبۀل روحانیۀت بنیۀادگرا، هۀم 

درسۀطح ملۀی وهۀۀم در سۀطح بۀۀین المللۀی  از حیثیۀت ومقۀۀام چنۀدانی برخۀۀورد 

ی بۀۀه آزانۀۀش نمۀۀاز نمیخوانۀۀد،مگر بۀۀا تجۀۀاوز اتحۀۀاد نبۀۀود و بۀۀه اصۀۀطالح کسۀۀ

، یۀۀۀک بۀۀۀاره چنۀۀۀان  مۀۀۀورد توجۀۀۀه ۱9۷9شۀۀۀوروی برافغانسۀۀۀتان دردسۀۀۀامبر 
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وحمایۀۀۀت غۀۀۀرب قرارگرفۀۀۀت و از سۀۀۀوی کشۀۀۀورهای ثروتمنۀۀۀدغرب بۀۀۀا پۀۀۀول 

واسلحه وامتیازات مادی ومعنوی تقویت گردید که نظیر آن را درهیچ زمان 

 دیگر تاریخی نمیتوان سراغ داد.

ه هۀۀۀای معتبۀۀۀر غۀۀۀرب وکشۀۀۀورهای وابسۀۀۀته بۀۀۀه غۀۀۀرب پۀۀۀس رسۀۀۀان

ازتجاوزاتحاد شوروی برافغانستان، در ستایش جهۀاد  ومجاهۀدین افغۀان کۀه 

برضۀۀد شۀۀوروی سۀۀالح گرفتۀۀه بودنۀۀد ،چنۀۀان داد سۀۀخن مۀۀی دادنۀۀد و تبلیغۀۀات 

در پاکسۀۀتان دکۀۀان جهۀۀاد بۀۀاز  MI6و CIAو  ISIمیکردنۀۀد کۀۀه هرجاسۀۀوس 

مۀۀود وخۀۀود را پیشۀۀوای جهۀۀاد ورهبۀۀر کۀۀرد و بۀۀرای غۀۀرب عشۀۀوه دینۀۀداری ن

تنظیمۀۀی تراشۀۀید وصۀۀاحب آرگۀۀاه وبارگۀۀاه وپۀۀول وثۀۀروت بۀۀی حسۀۀاب گردیۀۀد. 

عبدهللا عظام ها و بن الدن ها وگلبدین ها و ربانی ها وسۀیافها و حقۀانی هۀا 

و محسۀۀنی هۀۀا وغیۀۀره  وغیۀۀره در همۀۀان زمۀۀان از بهتۀۀرین جهادیۀۀانی بشۀۀمار 

ه  وجوانان افغان را چون لقمۀه هۀای میرفتند که برضد کمونیسم قد علم کرد

 گوشت خام  بدهن توپ جنگ سرد ابرقدرتها می انداختند.

ایۀن تبلیغۀۀات وایۀۀن حمایۀت هۀۀای مۀۀادی ومعنۀوی از مجاهۀۀدین افغۀۀان  

بخصوص هنگامی که آنها توانستند ابرقدرت شوروی را شکست بدهند، در 

لۀق نمۀود کۀه ذهن واندیشه برخی از تندروان قهاراسالمی، ایۀن ذهنیۀت را خ

چرا نیروی جهاد اسالمی خود را برضد ابرقدرت امریکا بکار نگیرند تا هم 

دنیۀۀا وهۀۀم آخۀۀرت نصۀۀیب آنۀۀان بشۀۀود. واینۀۀک از برکۀۀت همۀۀان تبلیغۀۀات غۀۀرب  

درحق جهادگران اسالمی ، برخۀی از آنۀان چۀون بۀن الدن وایمۀن الظۀواهری 

غانسۀۀۀتان  ومالعمۀۀۀر وگلبۀۀۀدین وموالنۀۀۀا فضۀۀۀل الۀۀۀرحمن پۀۀۀدرمعنوی طالبۀۀۀان اف

ومولوی فضل هللا رهبر طالبان در سوات پاکستان ، اکنون به چنان قوتهایی 

مبدل شده  اند که با چهل کشورجهان دست وپنجه نۀرم میکننۀد وبطورجۀدی 

قصد دارند  رژیم هۀای پاکسۀتان وافغانسۀتان را باحضورداشۀت قوتهۀای بۀین 

المللۀۀۀۀۀی ضۀۀۀۀۀۀد تروریۀۀۀۀۀۀزم سۀۀۀۀۀۀقوط دهنۀۀۀۀۀۀد ونظۀۀۀۀۀۀام  شۀۀۀۀۀۀریعت  اسۀۀۀۀۀۀالمی را 

برقرارسۀۀازند.نظام دینۀۀی کۀۀه در سۀۀیماى طالبۀۀان بۀۀا بسۀۀتن یۀۀا سۀۀوختن مکتۀۀب 

ومدرسه برروی دختۀران وزنۀان تبلۀورمی یابۀد، جۀز بیسۀوادی  و فقۀر  روز 

افزون تۀوده هۀاى میلیۀونى، راه بۀه هۀیچ بهشۀتى نمۀى بۀرد و هریۀک از ایۀن 
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گونۀۀه نظامهۀۀا جۀۀداً دچۀۀار  ورشکسۀۀتگى سیاسۀۀى و اقتصۀۀادى اسۀۀت و امۀۀروز 

 شار ونفرت سیاسى جهان ملبس با تکنولوژی پیشرفته قرار دارند.درتحت ف

بنابرین وظیفه عناصر آگاه است تا ماهیت روحانیۀت بنیۀادگرا را بۀه 

مردم افشاکند وبگوید که اگر اینها برسرنوشت کشور مسلط گردند، اوالً باید 

نیمۀی از پیکرجامعۀه ، یعنۀی زنۀان ازحقۀوق انسۀانی خۀود مخصوصۀاً  ازحۀۀق 

وحۀۀق کۀۀار محۀۀروم بماننۀۀد و دومۀۀاً، مۀۀردم بۀۀا دسۀۀت آوردهۀۀای علۀۀم  تحصۀۀیل

وتخنیک امروزی واطالعات جمعی چون تلویزیون وسینما وتلفون مبایل که 

 جزء زندگی معاصر گردیده است، باید وداع بگویند.

بنۀابرین، حمایۀت کۀۀردن روشۀنفکران از دموکراسۀی وازسکوالریسۀۀم 

سۀۀاالر )کۀۀه  در آن دیۀۀن از  بخاطرآنسۀۀت کۀۀه فقۀۀط وفقۀۀط دریۀۀک نظۀۀام مۀۀردم

سیاست جۀدا باشۀد( انسۀان ازآزادی بیۀان وآزادی اندیشۀه وآزادی مطبوعۀات 

برخوردارشۀۀۀده میتوانۀۀۀد، نۀۀۀه درنظۀۀۀام هۀۀۀای دینۀۀۀی اسۀۀۀتبدادی . دریۀۀۀک نظۀۀۀام 

دموکراتیۀۀک وسۀۀکوالر اسۀۀت کۀۀه زمینۀۀه هۀۀای رشۀۀد وشۀۀکوفائی اسۀۀتعدادها 

شۀر تبلۀور مۀی میسرمیشود، ودریک نظام سکوالر است که، منشۀورحقوق ب

یابد،منشوری که درآن هرگونۀه اپارتایۀد جنسۀیتی وحقۀوقی ونۀژادی محکۀوم 

گردیۀۀۀده وتمۀۀۀام انسۀۀۀانها از حقۀۀۀوق مسۀۀۀاوی شۀۀۀهروندی برخوردارمیشۀۀۀوند 

واحترام میگردند.دراین نظامها است که استعدادها امکۀان جۀوالن  واندیشۀه 

دیشه  وآزادی ها مجال پرکشیدن می یابند.  از برکت آزادی بیان وآزادی  ان

مطبوعۀۀات درایۀۀن جوامۀۀع اسۀۀت کۀۀه هرچۀۀه دل انسۀۀان بخواهۀۀد گفتۀۀه میتوانۀۀد 

وهیچکس شمارا به بخاطربیان عقیده تان به مرگ محکوم نمیکند. یابخاطر 

یک مقاله ولو انتقاد از دین یا انکار از دین  باشد، کسی شمارا محکۀوم بۀه 

 مرگ یا به بیست سال زندان محکوم نمیکند. و... 

برکت سکوالریسم است که جوامع  غرب در همه عرصه های  از 

سالمی پیشرفت کرده اند. زیرا درجوامع اسالمی ازندگی نسبت به جوامع 

قصه حقوق بشرمفت است.در جوامع اسالمی، جامعه قبل از هرچیز به 

دوگروه مسلمان وغیر مسلمان تقسیم میشود  که دراین تقسیم،  گروه 

شمرده میشود وغیرمسلمان از حقوق اندکی مسلمان دارای همه حقوق 

درتحت شرایط بخصوصی برخوردار میگردد. سپس همین جامعه مسلمان 
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نیز بدو بخش زن ومرد تقسیم میگردد، بخش مردان از تمام حقوق 

برخودارند، اما زنان نیم مردان به حساب آمده  و زنان کشتزارمردان 

ت میتواند به این کشتزار دانسته میشوند وبنابرین مرد هروقت دلش خواس

فرود آید وخواهشات جنسی خود را ارضاکند، ولی زن فقط  مکلف است تا 

جنسی مرد خود را ولو روی پاالن  خواهشات از اوامر شوهر اطاعت کند و

شتر هم باشد، برآورده نماید. عالوه براین مرد میتواند درعین زمان دارای 

، (چندین زن صیغه یی هم باشددارای  چهار زن نکاحی و)در جامعه شیعه

واز متعه وکنیز هرقدر که بتواند میتواند داشته باشد، درحالی که زن 

شوهردار اگربخواهد با مرد دیگری رابطه جنسی برقرارکند، جزایش 

سنگسار است، ولی  مردی که چهارزن نکاحی دارد وتعدادی را هم بنام 

بازنی دیگری رابطه   صیغه مورد بهره برداری جنسی قرارمیدهد، ولو که

 جنسی برقرارکند، سنگسارنمیگردد. ایکاش بقول خیام:

 گر بر فـلکم دست بدی چون یزدان         بر داشتمی من این فلک را زمیان

 وز نو فــلکی دگـر چــنان ساخـتمی         کازاده بــه کام دل رســیدی آسان

 ۲۰۰9/ ۵/ 9پایان 
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 مقاله سیزدهم 

 

 نان وحق  انتخابجوا

 

جوانان در هرکشوری ، از جمله ثروتهای ملی و بسیار با اهمیۀت آن 

بۀه حسۀاب میرونۀۀد. اینۀان آینۀده سۀۀازان جامعۀه وکشۀور خۀۀود اسۀتند.از میۀۀان 

همۀۀین جوانۀۀان اسۀۀت کۀۀه مختۀۀرعین بۀۀزرگ ،سیاسۀۀتمداران بۀۀزرگ، رهبۀۀران 

ن هۀای بزرگ، فالسفۀ بزرگ، اندیشمندان بزرگ، هنرمندان بزرگ، تکنیسی

بزرگ، طبیبان بۀزرگ و انجنیۀران ومهندسۀان بۀزرگ ظهۀور مۀی نماینۀد وبۀا 

ابتکۀۀارات سۀۀازنده وسۀۀالم خۀۀویش راه ترقۀۀی وپیشۀۀرفت را در جهۀۀت فۀۀتح قلۀۀه 

 های ناشناخته می پیمایند. 

جوانان نیروی محرکۀ جامعه اند، اینۀان همۀواره آرزو دارند،بۀه پۀیش 

ه عبۀور نماینۀد وبۀه عرصۀه حرکت کنند وازمرزهای کهنه وسنت های دیرینۀ

های جدید تری وارد شوند. جدال میان جوانان وبزرگ ساالن در واقع جدال 

میۀۀان نۀۀو وکهنۀۀه اسۀۀت وسۀۀرانجام  کهنۀۀه نۀۀاگزیر جۀۀای خۀۀود را بۀۀه نۀۀو خۀۀالی 

میکند. پۀس  سرکشۀی وطغیۀان جوانۀان از امۀر ونهۀی بۀزرگ ساالن،خصۀلت 

ه بۀی احترامۀی جوانۀان ذاتی وطبیعی جوانان است و این به هیچوجه نباید بۀ

 نسبت به بزرگان تعبیر شود، این یک پروسۀ طبیعی ونورمال زندگی است.

بایۀۀد قبۀۀول کۀۀرد کۀۀه جوانۀۀان امروز)بخصۀۀوص جوانۀۀان مهۀۀاجر(، در   

شرایط جدید تعلیم وتربیت از والدین خود، هم از لحۀاظ رشۀد شۀعور وهۀم از 

شۀان بمراتۀب   لحاظ کسب دانش های معاصر پیشگام تر اند وسطع اطالعۀات

بیشتر از والدین شان است، بۀه همۀین جهۀت اسۀت کۀه اکثراًسۀخن والۀدین را 

جدی نمیگیرند وشاید هم از قبول سخن شان سرپیچی کنند. حۀال اگۀر پۀدری 

این بی توجهی فرزنۀد را بۀه بۀی احترامۀی از خۀود ودسۀاتیر خۀود تلقۀی کنۀد، 

ومسۀأله بۀه واضح اسۀت کۀه بۀین چنۀین پۀدر وفرزنۀدی مشۀکل ایجۀاد میشۀود 
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خشۀونت وجنۀگ ودعۀوا مۀی انجامۀد وحتۀی بۀه خۀروج فرزنۀد از خانۀه منجۀر 

 میشود. 

شما به عنوان والدین، چقدر از وقۀت روزانۀه خۀود را بۀرای فرزنۀدان 

کۀۀودک یۀۀا نوجۀۀوان خۀۀود صۀۀرف مۀۀی کنیۀۀد؟ بۀۀا توجۀۀه بۀۀه مشۀۀکالت زنۀۀدگی 

حرف های فرزنۀد خۀود هسۀتید و چطۀور بۀه « شنیدن»روزمره، چقدر آماده 

نشان می دهید که برای افکار و عقایدش احترام قائلید؟ پۀدرها و مادرهۀا  او

معموال از دوران بچگی خود تجربیاتی دارند که از آن تجربیات در رفتار بۀا 

کۀۀودک خۀۀویش اسۀۀتفاده مۀۀی کننۀۀد. برخۀۀی نیۀۀز معتقدنۀۀد کۀۀه بۀۀا تغییۀۀر نسۀۀل و 

نسۀل  شرایط زندگی، خیلی از تجربه های دوران قدیم ممکۀن اسۀت دیگۀر در

کنونی به کار نیاید. شما چقدر و در چه مواردی از تجربیات دوران کۀودکی 

خویش در رفتار با فرزنۀدتان اسۀتفاده مۀی کنیۀد؟ آیۀا تجربۀه تلخۀی از رابطۀه 

خۀۀود بۀۀا والۀۀدینتان در دوران بچگۀۀی داریۀۀد کۀۀه تۀۀالش مۀۀی کنیۀۀد تۀۀا آن تجربۀۀه 

 برای کودکتان تکرار نشود؟

د از هنگامی شروع میشود که فرزند پا اکثر مشکالت والدین  با فرزن

به سن بلوغ میگذارد و با تبارزحرکات بزرگمنشانه میخواهد که اطرافیانش 

سالگی یکی از حساس  ۱۸تا  ۱3به او اعتنا و توجه بیشتر بنمایند. سنین 

ترین دوره های بلوغ وتبارزشخصیت  جوانان اسۀت. طۀرز برخۀورد والۀدین 

رحله میتواند سازنده   یا تخریب کننۀدۀ روابۀط با فرزند جوان شان در این م

آنان باشد. والدین  باید متوجه باشۀند تۀا ایۀن شۀور و شۀوق  فرزنۀدان را در 

جهت معقۀولی چۀون: ورزش وسۀپورت وزیبۀائی انۀدام ونۀواختن موسۀیقی و 

آواز خوانی  و نقاشی و مطالعۀ کتاب  و نویسندگی و سۀایر سۀرگرمی هۀای 

ی ایکۀه در وجۀود فرزنۀد نوجۀوانش متۀراکم شۀده،  سالم سوق بدهۀد تۀا  انۀرژ

بصورت درست  آن به مصرف برسد.  بی توجهی به خواست هۀای جوانۀان 

و سۀۀخت گیۀۀری هۀۀای بۀۀی موجۀۀب  و حساسۀۀیت نشۀۀان دادن در برابۀۀر حرکۀۀات 

آنان، میتواند طغیان وسرکشی فرزند را درقبال داشته باشد. هشۀت صدسۀال 

 بود:        قبل موالنا جالل الدین بلخی  گفته

 سخــت گـیـــرى و تعـصب خامى است        
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 تا جنـــیــنى کـــار خـــون آشامى است

یکی از راه های جلوگیری تعۀارض والۀدین بۀا فرزنۀدان شۀان در عۀالم 

مهاجرت، اینست که پدرومادر سطح آگاهی خۀود را بۀاال ببرنۀد تۀا هۀم محۀیط 

ر درسۀۀها وسۀۀایر مسۀۀایل اجتمۀۀاعی خۀۀود را بهتۀۀر بشناسۀۀد وهۀۀم فرزنۀۀد را د

زندگی کمک کنند، اما چون پدر ومادرمهاجر در سن وسالی قۀرار دارنۀد کۀه 

زبان را مثل فرزندان خود یاد گرفته نمیتوانند، فرزند به مرور زمان به این 

نتیجه میرسد که والدینش از محیط جدید اطالع دقیقی ندارند و راهۀی را کۀه 

سۀم کشۀور میزبۀان و بهتۀرین راه اسۀت. او انتخاب کرده ، موازی بۀا راه ور

لذا میخواهد موانعی را که از سوی والدین برایش ایجاد شده، از سۀرراهش 

دور کند ولو به خروج او ازخانۀه منجۀر شۀود. بخصۀوص کۀه ادارات معینۀی 

در کشور میزبان وجود دارند که بۀه حمایۀت ازجوانۀان مۀی پردازنۀد وفرزنۀد 

اش ،خۀۀود را در انتخۀۀاب راهۀۀش محۀۀق بۀۀاچنین پشۀۀتی بۀۀانی از موضۀۀع گیۀۀری 

میداند. پس اعمال خشونت واخراج فرزند از خانه هیچ درد والدین را عالج 

 کرده نمیتواند.

به نظرما یکی از راه های رفع مشکل با فرزند نوجوان وجوان، دادن 

آزادی وحق انتخاب برای فرزندان جوان اسۀت کۀه رکۀن اساسۀی دموکراسۀی 

د بۀه  فرزنۀدان جۀوان خۀود بۀه عنۀوان انسۀان هۀای نیز است. والدین مۀی بایۀ

عاقۀۀل و صۀۀاحب شۀۀعورنگاه کننۀۀد و آنهۀۀا را واجۀۀد حقۀۀوق مسۀۀاوی بۀۀا خۀۀود 

بشمارند. دراین صورت است که  بۀه فرزنۀدان خۀود احتۀرام قایۀل شۀده و بۀه 

آنهۀۀۀا اجۀۀۀازه مۀۀۀی دهنۀۀۀد تۀۀۀا بۀۀۀرای آینۀۀۀدۀ خۀۀۀود، خودشۀۀۀان تصۀۀۀمیم بگیرنۀۀۀد و 

کار خود والدین میتوانند حس اعتماد به  سرنوشت خود را رقم بزنند. با این

نفس فرزندان را تقویۀت کننۀد. دادن آزادی انتخۀاب، یعنۀی دادن حۀق انتخۀاب 

دوست وهمسر، حق انتخاب شغل وانتخاب محل زندگی )بۀا والۀدین یۀا بۀدون 

والۀۀدین( ، میتوانۀۀد بسۀۀیاری از پۀۀرابلم هۀۀای والۀۀدین بۀۀا فرزنۀۀدان را در دیۀۀار 

کردن فرزندان جدا از والۀدین ، بهتۀر از زنۀدگی در مهاجرت حل کند. زندگی 

خانواده ایست که اکثراً با مداخلۀ خوشۀوهمراه باشۀد. در میۀان افغانهۀا هۀیچ 

فامیلی را نمیتوان سراغ داد که در فضای کامالً بیطرفی و بی غرضی و بی 
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سۀۀر وصۀۀدا زنۀۀدگی کنۀۀد و اگۀۀر نۀۀدرتاً چنۀۀین خۀۀانوده ای سۀۀراغ بشۀۀود، اصۀۀالً 

 زندان خود ندارد.مشکلی با فر

بهتر است والدین احساسۀات فرزنۀدان خۀود را درک کۀرده بۀرای شۀان 

مجۀۀال تبۀۀارز شخصۀۀیت  در محۀۀیط جدیۀۀد اجتمۀۀاعی را بۀۀه نحۀۀوی  بدهنۀۀد کۀۀه 

باعواطف آنهاهم آهنگی داشته باشد. والدین فطرتاً مکلفیت  دارند تۀا توجۀه 

طوف سازند و شان را پیرامون تربیت سالم فرزندان شان در محیط جدید مع

بادیۀۀدی بۀۀازتر  بۀۀه نیۀۀاز هۀۀای مبۀۀرم فرزنۀۀدان خۀۀود در شۀۀرایط کۀۀامالً متفۀۀاوت 

اجتمۀۀاعی وفرهنگۀۀی توجۀۀه داشۀۀته باشۀۀند.) ایۀۀن مطلۀۀب در سۀۀیمنار جوانۀۀان 

/ ۱۱/ ۲5وتربیۀۀۀۀۀت سۀۀۀۀۀالم شۀۀۀۀۀان در شۀۀۀۀۀهر مۀۀۀۀۀالموی سۀۀۀۀۀویدن در تۀۀۀۀۀاریخ 

 خوانده شد.(۲۰۰6

 اهمیت ونقش جوانان  در  جامعه

یدی نیست که  جوانان نیروی محرکۀ جای هیچگونه شک وترد

جامعه بسوی پیشرفت وتعالی بوده فطرتاً دارای دینامیزم تحرک و استعداد 

ابتکار وخالقیت  و آفرینش هستند و بدون حضور ونقش جوانان ، 

 هیچگونه تحول وتغییری نمیتواند در جامعه رونما گردد. 

یبا  با پیشرفت های محیرالعقول جوامع بشری، توسعه شهرهای ز

ساختمانهای دلپذیر و آسمان خراش های  شگفت انگیز، جاده های پرخم 

وپیچ وچند طبقه ئی روی زمین و متروهای چندین طبقه ئی زیرزمین 

وغیره، محصول تفکر وظرفیت خالقۀ نیروهای جوان و پیشرو جامعه 

 است.

جوانان هستند که با آموزش علوم طبیعی چون: فزیک اتومی، طب، 

، انجنیری، مهندسی ، فضانوردی، سیستم های مغلق مخابرات، بیولوژی

تولید انرژی و برق از آب وباد وخاک، تلیفون وتلگراف وفکس و رادیو و 

تلویزیون وستالیت و مبایل تلیفون، آیفون و کمپیوتر و انواع  دیگر 

اختراعات ظریف خویش  توانسته اند جهان ما را با همه پهنائی وگستردگی 

 دهکده کوچکی مبدل نمایند.اش ، به 
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کمپیوتر و انترنت، انقالبی در دنیای اطالعات رونما کرده است که 

میتوان از هر واقعه ورخدادی در دورترین نقطۀ جهان  درظرف چند ثانیه 

با خبرشد و چگونگی آنرامشاهده کرد . این همه امکانات محصول تفکر 

 واندیشۀ جوانان است.

ً جوانان ح        افظ منافع ملی و تأمین کنندۀ نظم وامنیت عالوتا

اجتماعی کشوراند. در تمام کشورهای جهان،اردوی های ملی و پولیس 

ملی از جوانانی ترکیب وتنظیم می یابند که با هدف خدمت وتامین امنیت 

جامعه، خوش برضا این وظایف را قبول میکنند و از حریم کشورخویش در 

 د.زمین وفضا حفاظت وصیات مینماین

جوانان در عرصه های دیگر زندگی، چون ادبیات،داستان نویسی ، 

فلم نامه نویسی، شعر،موسیقی، سینما،تیاتر، نقاشی، روزنامه نگاری و 

مطبوعات و راه اندازی و گردانندگی رسانه های جمعی چون شبکه های 

تلویزیونی یا رادیوئی  و روزنامه ها و مجالت و دیگر عرصه های زندگی 

به هرقشردیگر جامعه بسیار پیشگام تراند و بنابرین هر قدربرای  ، نسبت

شکوفائی استعداد های جوانان زمینه ها فراهم شود ، به همان اندازه 

ظرفیت های کاری  باال میرود و بالنتیجه شرایط برای پیشرفت و تعالی 

 جامعه  میسر میگردد. 

ترقی وپیشرفت دولت افغانستان اگر آرزو دارد تا زودتر در شاهراه 

قرارگیرد، باید به جوانان توجه بیشتر مبذول نماید و به آنها شرایط 

مشارکت در امور مملکت را فراهم کند. بیکاری و فقدان اشتغال میتواند 

سبب فرارمغزها و نیروی های تولیدی شود و حتی باعث گردد تا نظم 

ی فارغ اجتماعی جامعه صدمه ببیند، زیرجوانی که ازیک موسسه تعلیم

میگردد هرگاه شرایط  کار برایش میسرنشود،دچار سرخوردگی و فقر 

میگردد و آنگاه ممکن است از روی مجبوریت دست بکارهای نامناسبی  

بزند که سبب برهم زدن نظم اجتماعی گردد. بطورمثال، یکی از دالیل  رو 

آوردن جوانان ما به مواد مخدر، بیکاری و نبود اشتغال برای جوانان 

تحصیل کرده است. همچنان به مشاهده رسیده که افراد بیسواد و بیکار 
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برایبدست اوردن پول خود را درخدمت شبکه های تروریستی قرار میدهند 

، بی توجهی  دولت به این سرمایه عظیم بالقوه، جفای بزرگ به  حال و 

آینده کشوراست.خالصه  هرقدر از نقش جوانان در جامعه گفته شود بازهم 

م است،زیرا که اهمیت جوانان  دریک کشوربیشتر از آن چیزیهای است ک

 که من بدانها اشاره کردم.

دوستی یک باردیگر به   جای بسی مسرت است که انجمن فرهنگی

یاد جوانان اقتاده اینک ازچند تن جوان پرکار و با استعداد افغان که براثر 

طرح دررسانه های لیاقت ودرایت خویش خود را تا سطح ژورنالیستان م

بین المللی اروپا باال کشیده اند، با ساماندهی یک نشست پرشکوه در 

شهرمالموی سویدن ، قدر دانی بعمل می آورد. ما حضوراین جوانان را به 

 این شهر وبه کشور سویدن خوش آمدید میگویئم.

همچنان  ما توجه و زحمت کشی و قدرشناسی  اعضای انجمن 

و در رأس آن غمخور صاحب  را که واقعاً شخص محترم فرهنگی دوستی 

غمخور است و همواره غم پیر و جوان افغانستان را خورده و میخورد 

بدیدۀ قدر نگریسته ،از فرد فرد این انجمن اظهارسپاس میکنیم و توفیق 

مزید شان را در  راه دوستی میان مردم افغانستان آرزو مندیم. این مطلب 

ویسندگان وژورنالیستان جوان در شهر مالموی در سیمنارقدرشناسی از ن

 قرائت شد(.  ۲۰۱۰سپتمبر ۱۸سویدن در تاریه 

 نبوغ دربلوغ جونان 

دانشۀۀمندان نبۀۀوغ رادر بلۀۀوغ جوانۀۀان جسۀۀتجو میکننۀۀد ، نۀۀه در کهۀۀن 

سالگی انسان. ومثۀال مۀی آورنۀد کۀه بیۀل گیۀتس بنیانگۀذار مایکروسۀافت در 

سۀالگی کمپنۀی  ۱9شروع کرد و در سالگی برنامه نویسی کامپیوتر را  ۱3

 اش را راه انداخت.

بی بی سی در باره گیتس مینویسد: آقای گیتس که فرزند یۀک وکیۀل  

موفق درشهر سیاتل است، اولۀین کۀامپیوتر خۀود را در سۀن سۀیزده سۀالگی 

برنامه ریزی کرد. او در دوسال اول تحصیلش در دانشۀگاه هۀاروارد بیشۀتر 

هۀای برنامۀه ریۀزی خۀود کۀرد و البتۀه در طۀول وقتش را صرف بهبود مهارت
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شب هم بازی پوکر را فراموش نمۀی کۀرد. بۀاالخره آقۀای گیۀتس دانشۀگاه را 

رهۀۀۀا کۀۀۀرد، بۀۀۀه نیومکزیکۀۀۀو رفۀۀۀت و بۀۀۀه همۀۀۀراه دوسۀۀۀت دوران کۀۀۀودکی اش 

 مایکروسافت را راه اندازی کرد. 

موفقیۀۀت چشۀۀمگیر آقۀۀای گیۀۀتس در دهۀۀه هشۀۀتاد مۀۀیالدی اتفۀۀاق افتۀۀاد، 

 -شۀرکت آی بۀی ام بۀرای سۀاخت سیسۀتم عامۀل خۀود یعنۀی ام اس  زمانی که

وارد  ۱9۸۶داس بۀۀا مایکروسۀۀافت قۀۀرارداد بسۀۀت. مایکروسۀۀافت در سۀۀال 

بازار سهام شد و یک سال بعد بیل گیتس تبدیل به جوانترین میلیۀاردر خۀود 

ساخته دنیۀا شۀد. گیۀتس در گفتگۀویی بۀا بۀی بۀی سۀی گفۀت کۀه دلیۀل موفقیۀت 

بود که "اغلۀب رقبۀایش بسۀیار ضۀعیف عمۀل مۀی کردنۀد." مایکروسافت این 

بقول گینس: "آنها نمی دانستند که چطور نیروهۀای دارای تجربۀه بازرگۀانی 

را کنار نیروهایی با تجربه مهندسی به کار بگیرند و نمی دانستند که چطور 

 جهانی شوند." 

سالگی هنوز چهره پسرانه اش را حفظ کۀرده امۀا دیگۀر  ۵۲گیتس در

مندترین مرد جهان نیست، وارن بوفت، سرمایه گذاربورس و کارلوس ثروت

اسلیم، غۀول مکزیکۀی مخۀابرات از او پیشۀی گرفتۀه انۀد. ثۀروت بیۀل گیۀتس، 

اسۀۀاس تصۀۀمیم او بۀۀرای تۀۀرک شۀۀغل و تمرکۀۀز بۀۀر بنیۀۀاد خیریۀۀه بیۀۀل و ملینۀۀدا 

گیۀۀتس اسۀۀت. او رئۀۀیس هیئۀۀت مۀۀدیره مایکروسۀۀافت بۀۀاقی خواهۀۀد مانۀۀد و در 

خۀۀاص همکۀۀاری مۀۀی کنۀۀد امۀۀا بۀۀه گفتۀۀه خۀۀودش، ثۀۀروت زیۀۀاد پۀۀروژه هۀۀای 

مسئولیت می آورد و یکی از مسئولیتهای آینده او یافتن واکسۀنهای تۀازه و 

حمایۀۀۀت مۀۀۀالی از پۀۀۀروژه هۀۀۀای کشۀۀۀورهای در حۀۀۀال توسۀۀۀعه خواهۀۀۀد بۀۀۀود. 

(bbc،۲۰۰۸جوالی  ۲۷،فن ودانش) 

 تغییرات در مغزنوجوان:

bbc   روزنامۀۀه تۀۀایمز، چۀۀاپ  بۀۀه اسۀۀتناد ۲۰۰۶نۀۀومبر ۲۱در تۀۀاریخ

لندن،گزارشۀۀی را در مۀۀورد تغییۀۀرات روحۀۀی و جسۀۀمانی نوجوانۀۀان منتشۀۀر 

کۀۀرد." داکتۀۀر سۀۀارا جۀۀین بلکمۀۀور، از پژوهشۀۀگران انسۀۀتیتوت علۀۀوم عصۀۀب 

شۀۀناختی پوهنتۀۀون لنۀۀدن، بۀۀه روزنامۀۀه تۀۀایمز گفتۀۀه اسۀۀت کۀۀه نۀۀه تنهۀۀا مغۀۀز 
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انسۀان تۀا  نوجوانان در دوران بلوغ دستخوش تغییراتی می شۀود بلکۀه مغۀز

 سالهای اولیه دومین دهه عمر او همچنان در حال رشد و گسترش است. 

در دوران بلۀۀوغ دو اتفۀۀاق عمۀۀده در مغۀۀز روی مۀۀی دهۀۀد: اول اینکۀۀه 

فعالیت مغز بشدت افزایش می یابد و دیگر اینکه در این دوران مغز عکۀس 

د. العمل خود نسبت به محرک های محیطی را با ظرافت بسیار تنظیم می کنۀ

این امر بخصوص در قسمت جلوی مغز صورت می گیرد، یعنی قسۀمتی کۀه 

مسئول اقدامات اجرایی شامل برنامه ریزی، و اولویت بنۀدی اسۀت.تغییراتی 

که در مغز نوجوان صورت می گیرد در وهلۀ اول بر انگیزه هۀا و عواطۀف 

او تاثیر مۀی گۀذارد. همۀین موضۀوع باعۀث تغییۀر حۀاالت نوجۀوان مۀی شۀود. 

یب این تغییرات و تغییرات هورمونی حالتی انفجارآمیز پدید می آورد که ترک

 باعث پیدا شدن احساس شجاعت و کاهش قدرت استدالل می شود. 

مجموعه این تغییرات قدرت تشخیص شرایط اجتماعی را در نوجۀوان 

کاهش می دهد و باعث می شود که او به اصۀطالح ندانۀد چۀه مۀوقعی زمۀین 

و بی ثبات است. دیگر مطالعۀات داکتۀر بلکمۀور نشۀان مۀی زیر پایش لغزنده 

دهۀۀد کۀۀه نوجوانۀۀان درک کمتۀۀری از شۀۀرایط دیگۀۀران دارنۀۀد و بۀۀه سۀۀختی مۀۀی 

توانند خود را به جای آنها بگذارند. یک ویژگی مغزی نوجوانۀان ایۀن اسۀت 

که آنها راحت تر و شدیدتر تحت تاثیر نیکوتین و الکل قۀرار مۀی گیرنۀد. در 

سۀال شۀروع مۀی کننۀد،  ۱۵که باده نوشی را در سۀن کمتۀر از نتیجه کسانی 

بیشتر احتمال دارد که معتادبه الکل شۀوند. شخصۀیت نوجۀوان گۀاهی دیوانۀه 

کننۀۀده و گۀۀاهی شۀۀکوهمند و پۀۀرجالل اسۀۀت. آنهۀۀا بۀۀین کۀۀودکی و بزرگسۀۀالی 

سرگردانند. این ما بزرگساالن هستیم که باید آنها را درک کنۀیم. و مغزشۀان 

 اعمال شان مقصر بدانیم نه خودشان را. " را در مورد

آلۀۀدان مۀۀک فۀۀارلین، نویسۀۀنده، مۀۀی گویۀۀد: "نوجوانۀۀان دنیۀۀا را طۀۀور 

دیگۀۀری مۀۀی بیننۀۀد، مغزشۀۀان هنۀۀوز انعطۀۀاف پۀۀذیر اسۀۀت و گۀۀاهی هۀۀم قطۀۀع و 

وصل می شود. بنابر ایۀن در مۀورد همۀه چیۀز تردیۀد مۀی کننۀد. آنهۀا شۀگفت 

 انگیزند." تایمز لندن "

 ساخته شدن است!نوجوان در حال 
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در حالیکۀۀه تحقیقۀۀات در مۀۀورد تغییۀۀرات جسۀۀمانی و روانۀۀی در دوران 

نوجۀۀوانی همچنۀۀان ادامۀۀه دارد، اسۀۀتدالالت کارشناسۀۀان مختلۀۀف در ارتبۀۀاط بۀۀا 

تحۀۀوالت دوران بلۀۀوغ بۀۀه طۀۀور عمۀۀومی بۀۀر محۀۀور تغییۀۀرات هورمۀۀونی مۀۀی 

ر دیۀده چرخد و بررسی های تازه تر عوامل دیگری را نیز در این روند موث

 اند:

هنگام بلوغ، وقتی ترشح هورمونها به ناگهان افزایش می یابد، بچۀه 

ها، این موجودات شیرین و دوست داشتنی، یکشبه به موجوداتی غیر قابۀل 

پۀۀیش بینۀۀی تبۀۀدیل مۀۀی شۀۀوند کۀۀه وجودشۀۀان ترکیۀۀب انفجۀۀارآمیزی از تکبۀۀر و 

خود رهۀا  خودنمائی است و دل شان می خواهد که بزرگترها آنها را به حال

کننۀد. دم بۀه دم حۀاالت شۀان تغییۀر مۀۀی کنۀد و حتۀی بۀرای دو دقیقۀه هۀم نمۀۀی 

توانند حواس شان را جمع کنند. در عین حال کۀه خیلۀی نسۀبت بۀه خودشۀان 

کنجکۀۀاو مۀۀی شۀۀوند، خیلۀۀی از چیزهۀۀا و از جملۀۀه پۀۀدر و مادرشۀۀان را مایۀۀه 

 آبروریزی و خجالت می دانند. 

شۀۀوند، بنۀۀابر ایۀۀن سۀۀن تنهۀۀا عامۀۀل آدمهۀۀا در سۀۀنین مختلفۀۀی بۀۀالغ مۀۀی 

تعیین کننده در بلوغ نیست. عوامل دیگۀری از جملۀه تغذیۀه هۀم مهۀم انۀد.بی 

تردید بلوغ یک حادثه هورمونی استثنایی است. خوشۀبختی آدمیۀزاد در ایۀن 

است که تنها یک بار تجربه بلوغ را از سر می گذراند. در حالیکه بسۀیاری 

جفتگیۀری همۀه ایۀن تغییۀرات را تجربۀه  از حیوانات سالی یۀک بۀار در فصۀل

 ۸تۀۀا  ۶مۀۀی کننۀۀد. اولۀۀین رویۀۀداد هورمۀۀونی بطۀۀور نامحسۀۀوس و در سۀۀنین 

سالگی اتفاق می افتد. تغییر بعدی موقعی اتفاق می افتد که مغۀز شۀروع بۀه 

ترشح ماده ای به نام گونۀدوتروفین مۀی کنۀد. ایۀن آغۀاز واقعۀی دوران بلۀوغ 

ی دیگر ترشحاتی می کننۀد کۀه بۀا تۀاثیر بۀر است. بعد از این مرحله، غده ها

تخمدانهای دختران و بیضۀه هۀای پسۀران باعۀث تولیۀد اسۀپرم و تخمۀک مۀی 

شوند. پسر ها حاال پنجاه بار بیش از دوران قبل از بلوع تستسترون ترشح 

می کنند . استخوان بندی و ماهیچه های شان رشد می کنۀد و دسۀت کۀم هۀر 

مۀۀی کننۀۀد. در دختۀۀران اسۀۀتروژن باعۀۀث دو دقیقۀۀه یۀۀک بۀۀار بۀۀه سۀۀکس فکۀۀر 

تغییراتی در زمینه چربی ها و باعث تحریک و آغاز رشد زهدان و پستانها 
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آغۀاز مۀی  -ابتدا بصۀورت نامرتۀب  -می شود. عادت ماهانه و تولید تخمک 

 شود. 

در همین سن است که به علت حساسۀیت پوسۀت بۀه هورمونهۀا گۀاهی 

هورمونها باعۀث افۀزایش اشۀتها  خالهایی روی پوست دیده می شود. ترشح

و هجوم آوردن زود به زود نوجوانان به یخچال وغذا مۀی شۀود. دیۀر بیۀدار 

شدن و به اصطالح تا ظهر خوابیدن هم ناشی از ترشۀح هورمۀون مالتۀونین 

اسۀۀۀت. ایۀۀۀن تنهۀۀۀا نمونۀۀۀه هۀۀۀایی از تۀۀۀاثیر هورمۀۀۀون بۀۀۀر رفتۀۀۀار انسانهاسۀۀۀت. 

شۀته انۀد، امۀا بنظۀر مۀی رسۀد کۀه هورمونها همیشه بر رفتار آدمها تاثیر گذا

توضۀۀۀیح میۀۀۀزان تۀۀۀاثیر هورمونهۀۀۀا بۀۀۀر رفتارهۀۀۀای پیچیۀۀۀده دشۀۀۀوار باشۀۀۀد. 

("bbc،۲۰۰۸جوالی  ۲۷،فن ودانش           ) 

 پایان سویدن/ شهر گوتنبرگ

 ۲۰۰۸جواللی 
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 دهم چهارمقالۀ 

 

 سه خاطرۀ تاریخی از شهزاده اسدهللا سراج

 

راج چاپ امریکا رساله ایست خاطرات شهزاده اسدهللا س

صفحه یی( حاوی مطالب واسناد بسیار مهم تاریخی،که  بدون تردید ۱3۸)

پیش چشم خواننده  (تاریخ استقالل کشور)چشم انداز تازه یی در بارۀ 

میگذارد. عالوتاً این رساله اشاره به برخی حرکات نفاق افگنانه در سطوح 

ی اعتمادی و اختالف نظر میان شاه باالئی رژیم امانی میکند که منجر به ب

امان هللا و سپهساالر محمد نادرخان گردیده است وهمین دست نفاق افگن، 

 رژیم مترقی مشروطه خواهان دوم را با سقوط روبرو کرد. 

 

 :  علل اختالفات شاه امان هللا با سپهساالر نادرخان: خاطرۀ اول

واهر زادۀ سپهساالر شهزاده اسدهلل سراج، برادر شاه امان هللا و خ 

نادرخان است و چون یکی از رجل سیاسی مدبر و وابسته به سلطنت 

است، پس نمیتوان او را طرفدار یکی ومخالف دیگری دانست. خاطرات او 

از روی بیطرفی و بدون حب و بغض نسبت به آن دو زمامدار نوشته شده 

 است.

ر نادر خان را بروایت شهزاده اسدهللا سراج، امان هللا خان، سپهساال

به پاس پیروزی اش در جنگ تل بحیث وزیر دفاع ملی مقرر کرد و پس از 

آنکه او امور وزارت دفاع را تنظیم نمود، وی را برای تأمین نظم و آرامش 

در سمت مشرقی فرستاد و سپهساالر نیز با همراهی دو برادر خود سردار 

ن از صاحب محمدهاشم خان و بریگد سردار محمدعلی خان و چند ت

منصبان عسکری و ملکی روانۀ جالل آباد گردید و بزودی نظم و آرامش 

را به آن والیت باز گردانید. بعد از آنکه امنیت به ننگرهار برگشت، شاه 
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امان هللا دوباره سپهساالر نادرخان را برای امور وزارت دفاع به مرکز 

بحیث رئیس   طلبید و به پیشنهاد نادر خان، سردار محمدهاشم خان را

 تنظیمیۀ ننگرهار تعیین نمود. 

بعد از استرداد استقالل افغانستان، امور اداری در مرکز بصورت 

دلخواه  درجریان بود و اعلیحضرت امان هللا خان برای انجام امور والیات، 

مخصوصاً والیاتی که از مدتی به اینسو بازرسی نشده بود مانند: قطغن و 

ت. هیئت هایی قرار آتی تعیین کردند: سپهساالر بدخشان، مزارشریف وهرا

محمد نادرخان به والیات قطغن و بدخشان، وزیرعدلیه محمد ابراهیم خان 

به والیت مزارشریف،عبدالعزیز خان به والیت قندهار، وزیرامنیه شجاع 

 الدوله خان به هرات.

سپهساالر محمد نادرخان بعد از تأمین رفاه عامه در آن والیت دست 

ترمیم تهانه های سرحدی زدند و آنها را قابل رهایش برای عساکر  به

ساخت و نیز درعرصۀ معارف توجه خاص مبذول کرده و در فیض آباد 

مکتبی تأسیس نمود. سپهساالر بعد از اتمام کارها در بدخشان کتابی تحت 

عنوان رهنمای قطغن و بدخشان با نقشه ها و نقاط باستان شناسی و 

الیت بدست نشر سپرد و سپس منظوری برادر خود شاه پیداوار آن و

محمود خان را بحیث قوماندان نظامی و ملکی بدخشان از مرکز مطالبه 

نمود و اعلیحضرت امان هللا خان آنرا منظور کرد و خود از راه سالنگ به 

(شهزاده سراج در مورد علل 45 -4۱کابل بازگشت. )خاطرات، ص 

 ر چنین مینویسد:اختالفات میان شاه و سپهساال

در بازگشت سپهساالرمحمد نادرخان مورد تفقد شاهانه قرارگرفت » 

ً اعلیحضرت امان  و امور وزارت حربیه دوباره بوی محول گردید وعالوتا

هللا خان در تمام موضوعات ایشان را در جریان گذاشته  مشورت 

 ردند.میگرفتند. سپهساالر نیز با کمال صداقت آنچه الزم بود بیان میک

اعتبار و توجه روز افزون اعلیحضرت امان هللا خان به سپهساالر 

نادرخان حسادت اطرافیان را برانگیخت و به پاشیدن تخم نفاق بین دو 

خدمت گار راستین وطن که یکی شاه و دیگری سپهساالر بود آغاز نمودند 

و از بعضی اختالف نظرهای جزئی که بین شان پیدا میشد سوء استفاده 
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دند. بطورمثال اعلیحضرت امان هللا خان پادشاه تجدد پسند بود و کر

میخواست وطن را با گامهای سریع به شاهراه تمدن سوق دهند، اما 

سپهساالر که شخص دور اندیش و به عنعنات و روحیات اقوام بلدیت کامل 

 داشت به عرض میرسانید که باید با سنجش و آهستگی رفتار نمود.

داشتند که قوای عسکری را تقلیل دهند و  اعلیحضرت در نظر

بودیجۀ صرفه شده در دیگر موارد به مصرف برسد، سپهساالر پافشاری 

داشتند که برای پیشبرد پالنهای مترقی، داشتن قوای منظم اردو امری بس 

مهم است )زیرا مردم بعضی از والیات با افتتاح مکتب و احداث سرک 

زور حکومت عملی میشد.( مغرضین این مخالف بودند و این کار باید با 

نوع برخوردها را دست آویز گرفته به اعلیحضرت امان هللا خان طوری 

وانمود میکردند که سپهساالر نادر خان سد راه مفکورۀ های ترقیخواهانه 

اعلیحضرت بوده، با اجراآت خود سرانه کسب محبوبیت میکند و اردوی 

نظر دارد. میگفتند وضع ایران و  منظم را نیز برای مقاصد شخصی خود در

 براندازی سلطنت قاجار توسط رضا شاه را نباید از نظر دور داشت.

این سخنها رفته رفته کارگر افتاد  و از سپهساالر کمتر مشوره 

گرفته میشد  و ادارۀ امور سرحدات که قبالً از وظایف سپهساالر بود به 

االر به بستر مریضی محمودخان یاور محول گردید. درآن هنگام سپهس

افتاده بود وچون جان وی در تهلکه بود، اهالی شهر کابل از آن خبر متاثر 

گردیده جوقه جوقه برای عیادت و ابراز همدردی وی رفته، عده ای از 

آنان گوسفندان بگونۀ خیرات اهداء میکردند و همچنین در مساجد بعد از 

ند و این اخبار همه روزه ادای نماز برای صحت یابی سپهساالر دعا میکرد

به گوش اعلیحضرت رسانده میشد و از کسب محبوبیت سپهساالر بین 

 مردم گزارش داده میشد.

اعلیحضرت در گذشته هرگاه اتفاقی برای سپهساالر رخ میداد، 

شخصاً به عیادت تشریف می بردند ولی این بار با وصف وخامت مریضی، 

نه تنها سبب دل شکستگی  جویای احوال شان نشدند. این بی توجهی

سپهساالرشد، بلکه برادران شان را که هرکدام به نوبۀ خود خدمات 

شایسته یی انجام داده بودند]از خود[ دلسرد ساخت.همینکه سپهساالر 
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نادرخان بهبودی حاصل کردند، استعفا نامۀ خود را طی معروضه یی به 

شتند. قوس مضمون ذیل به حضور اعلیحضرت امان هللا خان تقدیم دا

 هش :۱3۰3

اعلیحضرتا، شما از عقیدۀ خالص و مسلک بی آالیش من خوبتر » 

مطلع استید و میدانید که من از مدتی گرفتار ناخوشی های گوناگون هستم 

و امروز که من این معروضه را مینویسم وقتیست که آخرین قوای خود را 

 .به خرج میدهم و دیگر هیچ تاب و توان به من نمانده است

ً و   اعلیحضرتا! یقین کنید که مانند من شخص مریضی که روحا

ً ناخوش است نمیتواند اضافه برین همچو بار سنگین را که متحمل  جسما

هستم به شانۀ خود بردارد. مخصوصاً از وقتی که میان من و یک جمعیتی 

که اطراف وحوالی شما را فرا گرفته اند، مخالفت فکری واقع است و 

و آنان را ضد افکار و نظریات خیر اندیشانۀ خود مشاهده نظریات شما 

میکنم.نظر به تجارب عدیده ایکه من در این مملکت حاصل داشته ام  و از 

معلوماتی که بالنسبه از روحیات ملی دارم، چنین اندیشه میرود که خدا 

ناخواسته سیل این افکار موحشه بنیان وطن را متزلزل و کاخ ترقیات 

 نهدم خواهد ساخت.مطلوبه را م

هجوم این خطرات روح فرسا روز به روز به ضعف و نقاهت من می 

افزاید  و محبت و درد وطن با روح من مجادله می نماید. درحالی که 

اعلیحضرت شما هم، همۀ آن عرایض بهی خواهانۀ مرا که برای خیر شما 

م می و مفاد ملت و طرز مملکت داری و ایجابات فعلی به حضور تان تقدی

کنم مع االسف به نظر قبول نمی بینید و به هیچ کدام آن اهمیت نمی دهید و 

از وخامت و نتیجۀ  این اوضاع جگر خراش، هیچ نمی اندیشید. لذا من 

ً مجبورم تا اظهار کنم. چون من به این اوضاع که  ً معذور وعقیدتا وجدانا

ً برخالف میل و آرزوی وطن خواهانه ام جریان دارد،  ً متاثرم.  تماما قلبا

ً منفصل  پس امیدوارم تا مرا از عهدۀ موجوده ام مستعفی شناخته و لطفا

فرمائید. زیرا هیچ میل ندارم که بعد از این در داخل وطن به هیچ یک 

ً باید کارکنم شرط وفای  ماموریت کارکنم و اگر اصرار میفرمائید که حتما

ابل افتخار وطن نثار این حیات مستعارم که بار بار آنرا برای خدمات ق
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خواهم کرد و نجاتم از پنجۀ مرضی که دامنگیرم است در امورات خارجۀ 

افغانستان بهر خدمتی که الزم دانند مقرر فرمایند البته در خارج حاضرم 

جهت استرضای شما اگرچه به سرکاتبی یک سفارت هم مقرر شوم آنرا می 

شمکش های روحی پذیرم و بوسیلۀ غیاب صوری خود از یک طرف این ک

و وسواس کنونی که ناشی از اوضاع نامالیم فعلی وجذبات وطن خواهانۀ 

من است هم نسبتاً نجات یابم و از جانب دیگر به معالجه و تداوی خود نیز 

 (4۷-46)صفحه « خواهم پرداخت.

شهزاده اسدهللا سراج می افزاید که، چون در غیاب سپهساالر نادر 

زارت حربیه را بعهده داشت، وقتی که موضوع خان، شاه ولیخان کفالت و

تقلیل قوای عسکری دوباره به مجلس پیش گردید، سردار شاه ولیخان نیز 

مخالفت ورزیده و آنرا نه تنها مضر بلکه مهلک خواند و چون اصرار 

اطرافیان وهمفکری اعلیحضرت امان هللا خان را در مورد مشاهده نمود، 

سانید: "هرگاه در تطبیق پالن هایی که در به پا خاسته دوباره به عرض ر

نظراست، شورشی برپا شود و به من که قوماندان قول اردوی مرکزی 

میباشم امر جلوگیری آن داده شود، درصورت نبودن قوای الزمه چطور 

میتوان از عهدۀ آن برآمد؟ پس قبل از آنکه من روزی ناکام و خجالت زده 

م، از اعلیحضرت شما خواهش میکنم از عدم اجرای اوامر، به حضور برس

که مرا از قبول این عهده معذور و استعفایم را منظورفرمایند!" این را 

 گفته وکرچی که در کمر داشت، روی میز قرار داد.

هش،  ۱3۰3حوت  ۲4اعلیحضرت طی بیانیه یی بتاریخ 

درقصرگلخانه به محضر وزراء و مامورین عالی رتبه سبکدوشی 

ادرخان را از وظیفه و تقرر محمد ولیخان را عالوه سپهساالر محمد ن

بروزارت امورخارجه به حیث وزیر حربیه اعالن نمود. و درعین حال 

رگرفته شده، اظهار کرد که سپهساالر به حیث وزیر مختار در فرانسه مد نظ

صلت کند ازهمان زمان ات نامه( شان از فرانسه موموافقزمانیکه اگریمان)

 ( 5۰ – 49مقرراند. )صفحات 

شهزاده سراج عالوه میکند که اگریمان سپهساالر محمد نادرخان از 

فرانسه مواصلت کرد و قبل از حرکت شان اعلیحضرت امان هللا خان 
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موصوف را نزد خود فرا خوانده و خبر مرگ پسر بزرگ شان محمد طاهر 

 را که برای تحصیل به فرانسه اعزام شده بود، باتاسف به اطالع سپهساالر

رسانید. مجلس فاتحه در سالمخانه پغمان برگزار گردید که در آن 

ً و وزراء و معاریف اشتراک کردند، درختم فاتحه  اعلیحضرت شخصا

سپهساالر محمد نادرخان، از همدردی اعلیحضرت و حاضرین مراتب 

شکران خود را اظهارداشت. ]دراین جا نیز یک بار دیگر سپهساالر، شاه 

امطلوب کشور وحرکات اطرافیانش نمود که در لباس را متوجه اوضاع  ن

وهللا من امروز از مرگ » دوست او را بسوی سقوط سوق میدهند[ گفت :

خود که شاید مرض موجوده ام مقدمة الجیش آن باشد و از وفات این 

فرزند که در راه طلب علم و اطاعت از امر پادشاه خود در عالم غربت 

ین و متاثر نیستم، ولی از اوضاع امروز که بدرود حیات گفته، چندان غمگ

ملت محبوب و حکومت متبوعم را در تشنج و اختناق آورده است، خیلی 

محزون و اندوهگینم.  در مراتب اندوه و اضطرابم این مسئله بیشتر می 

افزاید که شخص اعلیحضرت در شناختن امناء و خائنین اشتباه مینمایند و 

خود مباعدت می جویند که آئینه صفت به  از آن دوستان و بهی خواهان

اوشان تنقید وخدمت شان توصیۀ اصالح عمل را به عذر والحاح مینمایند 

وبه آن متملقین ومغرضین اعتماد ومقاربت )نزدیکی( می فرمایند که 

هرعمل و حرکت شان را که بعضاً مضر بلکه مهلک است، مدح  وتعریف 

ندیشند و فکر به خیر جامعه و آرامی می نمایند و از عواقب وخیم آن نمی ا

عامه نمی نمایند حتی در لباس دوستی مراتب دشمنی را معمول 

 (5۲)خاطرات، ص «میدارند...

 

 تأسف نادرشاه از عدم شناساندن خود به شاه امان هللا! خاطرۀ دوم :

خاطرات شهزاده سراج وقتی از این هم جالبتر وخواندنی تر میشوند 

قول محمد نادرشاه  بعد از سقوط  امان هللا خان و پس  که یک خاطره را از

بازگو میکند.وی  ۱3۰9از نجات کشور از چنگ رژیم سقاوی در سال 

هش، روزی بعد از ادای نماز شام ۱3۰9در اواخر سال » مینویسد: 

بحضور اعلیحضرت نادرشاه رسیدم  و ایشان را متفکر یافتم، دفعتاً 
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لیحضرت امان هللا خان که به دیوار سرخود را بلند کرده به عکس اع

آویخته بود نگاه کرد و فرمود:" من در زندگی خود به آنچه عزم کرده ام 

خداوند بزرگ بمن کمک کرده و به آن موفق شده ام، تنها چیزی که مرا 

رنج می دهد، آنست که با وصف سعی و کوشش زیاد موفق نشدم تا خود 

ود( که من کیستم و برای او چه را به او بشناسانم )اشاره به عکس نم

میخواهم، چون می دانستم به وطن عشق دارد. در موضوعاتی خورد و 

بزرگ از من مشوره می خواست، باکمال صداقت به عرض می رساندم که 

ً متوجه شدم که ازمن  دوری می جوید.  از آن استقبال میشد، ولی دفعتا

مجلس رد میشود ولی حرف هایم غرض آلود معلوم میشود و پیشنهادم در 

آن زمان شخص وطن دوست دیگری که محمود بیگ خان طرزی باشد 

وزیر امورخارجه و خسر اعلیحضرت امان هللا خان با من همفکر بود، 

خارج از مجلس پیشنهادات مرا دوباره با دالیل به عرض می رساند و 

رفت، طرف قبول واقع میشد و رنجشی که از من پیدا کرده بودند از میان می

چون تیر مغرضین به هدف اصابت نمیکرد در صدد آن شدند تا محمود 

بیگ خان طرزی را که شخص نهایت بادرایت بود از پهلوی اعلیحضرت 

دور کنند، چنانچه دراین امر موفق هم شدند و محمود بیگ خان طرزی به 

وزارت مختاری در فرانسه تعیین گردید. چون میدان خالی شد، دسایس 

رگر افتاد میان  ما تفرقه انداخته،  اعتبار  و اعتماد اعلیحضرت از ایشان کا

 (53)همانجا، ص « من سلب گردید.

 

 بهترین هدیه امان هللا خان به ظاهرشاه : خاطرۀ سوم:

شهزاده اسدهللا سراج از سفرخود به اروپا و دیدار با برادرش 

این دیدار با  اعلیحضرت امان هللا خان در ایتالیا حکایت میکند و شیرینی

برادرش در پیامی است که شاه امان هللا به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه 

سفری به اروپا  ۱949سالها سپری شد درسال »میفرستد. او مینویسد:

داشتم و در پایان مسافرت رهسپار روم )پایتخت ایتالیا( شدم  و برای دیدار 

رسیدم. بمن  و دست بوسی خدمت برادر بزرگم اعلیحضرت امان هللا خان

لطف ومرحمت بی نهایت داشتند و در چند روزی که به سفارت افغانستان 
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در روم نزد جناب محمدعثمان خان امیر، که سفیر کبیر و از دوستانم 

بودند، اقامت داشتم. اعلیحضرت امان هللا خان برای دیدن من تشریف می 

ر شان آوردند. شب قبل از آنکه روم را ترک گویم، برای وداع بحضو

مشرف شدم، فرمودند:" نمیشود تا چند روزی بیشتر بمانی؟" عرض کردم 

چون مواصلت خود را به لندن باکشتی که از آنجا جانب هند حرکت میکند، 

 عیار کرده ام، ناگزیرم از خدمت تان مرخص شوم.

اعلیحضرت از جا برخاستند، جانب میزیکه در گوشۀ اطاق قرار 

کوچکی که محتوای آن یک بروج )گل سینه، داشت رفتند و جعبۀ مخملی 

زیور( بسیار زیبا بود آورده فرمودند: " چون روندۀ کابل هستی این را به 

دختر بزرگ اعلیحضرت ظاهرشاه )شاهدخت بلقیس(بده." وعالوه کردند:" 

برای خود اعلیحضرت هدیه ایکه لیاقت شانرا داشته باشد، ندارم ولی 

م، گمان می کنم بهترین هدیه باشد و آن چیزی را که برای شان می فرست

تجربۀ من است.  به من امر کردند تا به دقت بشنوم  و کماکان برای شان 

 بازگو کنم. فرمودند:

" من چشم داشتم، گوش داشتم، دست و پا داشتم و آن پدر تو و  

کاکاهای تو بودند. هرچه می شنیدند صادقانه با من درمیان میگذاشتند 

پیدا میشد به خدمت حاضر بودند. برای انجام وظیفه می  وهرگاه مشکلی

رفتند ومشکل را به کمک خداوند و با تدبیر ودرایت خود رفع میکردند. 

دشمنان دوست نما با حیله ونیرنگ دست به کار شده به تعریف و توصیف 

من پرداختند. تنها مرا خدا و پیغمبر نساخته باقی هرصفتی بود به من 

تنها شما مهدی آخر زمان هستید. استقالل افغانستان با تدبیر بستند، گفتند" 

شما گرفته شد، ولی مردم به تمجید سپهساالر می پردازند. سپهساالرخود 

خواه است و برای خود میخواهد. و از این رو به پیشنهادات شما که تماماً 

برای بهبود مملکت است، همنوا نمیباشد. موضوع ایران و رضاشاه را 

از نظر دور داشت. " گفته های شان رفته رفته بمن اثر کرد. انسان  نباید

ضعیف است و از تعریف وتوصیف خود لذت می برد، بدین حیله ایشان را 

از من دور ساخته و دست و پایم را بریدند. این تجربه خود را به شما 

میگویم تا اشخاص چاپلوس وبلی صاحب و بجا صاحب را راه ندهید. باید 
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د که خدمتگار صادق همیشه راست میگوید واز گفتار شان دلتنگ بدانی

 (55 -54نشوید.")ص 

شهزاده اسدهللا سراج میگوید: دستان شانرا بوسیده عرض کردم که 

انشاء هللا پیام شما را به حضور اعلیحضرت ظاهرشاه خواهم رسانید. شاه 

و کاست  مرا دوباره مخاطب قرار داده فرمودند: " حرف های مرا بدون کم

بگوئی و فراموش نکنی که هنگام رسانیدن این پیام، صدراعظم شاه 

 محمود خان حاضر باشد، زیرا به تمام این جریان وارد است.")همانجا(

 ارزیابی این پیام:

واقعاً پیام شاه امان هللا به اعلیحضرت ظاهرشاه بهترین تحفه یی بود 

ر تملق و دروغ گوئیها که علت سقوط زعامت خودش را بر افغانستان براث

ونفاق افگنی های اطرافیان خویش به ظاهرشاه بیان میکند.  شاه امان هللا 

سالها پس از سقوط رژیمش به این حقیقت تلخ پی برده است که دوستان 

متملق با بلی صاحب گوئی و در ست میفرمائید صاحب خود ، در حقیقت 

ون انتقاد و بررسی عواقب دشمنانی بوده اند که هراقدام بی موقع او را بد

آن، تائید کرده اند و او را نابغۀ زمان وناجی دوران گفته اند و ازاین طریق 

برغرور وحس برتربینی شاه افزوده اند، تا آنجا که دوستان وهواخواهان  

واقعی خود مثل: محمودطرزی، خسر ورهبر سیاسی خود را و نیز 

آنها شوهران خواهرانش  سپهساالر نادرخان و برادرانش را که دوتای

بودند و باهم  گوشت وناخن شمرده میشدند نا خود آگاه  کنارزده است و 

کنارزدن  این دوستان  در واقع بمعنای خالی کردن زیرپای خود شاه برای 

سقوط بوده است. دور کردن اشخاص بصیر وخبیر از کنار شاه حتماً 

سازان از طریق تملق  برویت پالن  وبرنامه  صورت گرفته است و برنامه

و ایجاد نفاق  ودو دسته گی رژیمی را که جزتعالی وسربلندی افغانستان 

 آرزوی دیگر نداشت به نابودی کشاندند. 

نفاق ودودسته گی بدترین چیزی است که بصیرت را زایل و چشم 

عقل را کور میکنند. انگلیسها از این حربه  در میان ملل تحت سیطرۀ خود 

فاده کردند و مردمان کشورهای زیر سلطۀ خود را سالها بحد اعلی است

بجان هم انداختند و خود از آن سود بردند. موهن الل هندو، جاسوس کار 
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کشتۀ انگلیس در  جنگ اول افغان و انگلیس تا توان داشت، میان رهبران 

قیام کابل تخم نفاق پاش میداد تا رهبران را یکی علیه دیگری استعمال 

سودمند واقع نگردید و سر انجام مکناتن سر دستۀ نفاق افگنان نماید، ولی 

انگلیس بدست وزیر اکبرخان رهبر قیام کابل نابود گردید و بقیه عساکر 

 دشمن با سر افگندگی مجبور به ترک کشور شدند.

نفاق شیرازۀ یک مملکت را از هم می پاشد. نفاق بود که امپراتوری 

فاق بود که پسران تیمورشاه را بجان هم احمد شاهی را رو به زوال برد. ن

انداخت تا برادر چشم برادر را از حدقه برون بکشد. نفاق بود که زمانشاه 

بخاطر عقب راندن برادر خود شهزاده محمود، والیت خراسان را به دولت 

قاجاری ایران رشوت داد تا مانع تحریکات برادرش گردد. نفاق بود که شاه 

ن، بهترین وشجاع ترین مدافع حاکمیت سدوزائی محمود و شهزاده کامرا

)وزیرفتح خان( را ابتدا کور کردند و دو ماه بعد او را مثل گوسفند بند از 

بند جدا کرده کشتند. نفاق بود که سلطنت را از خاندان سدوزائی به خاندان 

محمد زائی منتقل کرد و بازهم نفاق بود که افغانستان را بدست برادران 

ضعیف وضعیف تر ساخت تا آنکه ابتدا سیکها کشمیر و پشاور و بارکزائی 

بعد انگلیسها سند و بلوچستان را از پیکرش جدا کردند و در اخیر قرن 

بخش های دیگری را قدرت های استعماری روس و انگیس در شمال و ۱9

جنوب از بدنۀ افغانستان بریدند و آنرا بعنوان یک "بفرستیت"، محاط به 

 خشکه ساختند.

نفاق بود که  مشروطه خواهان طراز اول را از هم متنفرساخت  و  

سرانجام  رژیم امانی را بدست یک دزد سپرد. نفاق بود که سلطنت قرین 

به آرامش و ثبات ظاهر شاه را برای همیش نابود کرد. نفاق بود که رژیم 

چپی مورد حمایت شوروی را از درون متالشی نمود و زمینه را برای 

ای هفت گانۀ ساخت پاکستان مساعد ساخت و بازهم نفاق بود که تنظیمه

مدار اسالمی را چون گرگان گرسنه بجان هم انداخت و  تنظیم های دین

شهر دو میلیون جمعیتی کابل را به ویرانه مبدل کرد. خالصه بازهم نفاق 

بود که طالبان را برمملکت حاکم ساخت و این گروه متحجر و از همه چیز 

زندگی را برای مردم ما بدتر از جهنم نمودند. اکنون هم کشنده بی خبر 
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ترین سالح بجان مردم ما همین نفاق است که محبت و صفا و همدلی را از 

مردم ما سلب کرده است. انسانهای خود فروخته و مزدورسعی میکنند با 

دامن زدن به مسایل قومی و زبانی و مذهبی و سمتی میان مردم نجیب 

اول میخواهند میان اقوام این سرزمین  نفاق وفاصله  ایجاد کنند  افغانستان

 و سپس کشور را از هم متالشی نمایند.

نفاق از دیدگاه آموزه های دینی نیز کار زشت و ناروا است و 

همواره در ارشادات مذهبی از آن بحیث عمل شیطان یاد میگردد  و به آن 

ا جلو نفاق گرفته نشود، هرگز لعنت فرستاده میشود. پس باید دانست که  ت

به وحدت ملی دست نخواهیم یافت. میبایست برضد نفاق ونفاق افگنان 

مبارزه نمود، زیرا همین نفاق افگنان اند که وطن را به این روز سیاه 

 نشانده اند.  پس نفرین باد برنفاق و نفاق افگنان!  

 ۱۱/ ۱/ ۲4پایان 
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 دهممقالۀ پانز

 

 ی وفقر درافغانستان بیداد میکند!بی عدالت

 چی باید کرد؟

 

هموطنان با احساس وبا درد وبا درک افغان بخوبی میدانند که 

کشورما افغانستان از سی سال بدینسو در آتش جنگ های قدرت طلبی و 

برتری جوئی عده ئی از انسانهای  خود خواه و بی رحم وقسی القلب 

ثر این خود خواهیها، وقدرت طلبیها، وابسته به اجانب  سوخته میرود. برا

اکنون شیرازۀ وحدت ملی از هم پاشیده است.کشورهای طماع همسایه 

توسط اجنتها وگماشته گان خود به این تفرقه ها دامن میزنند. یک اقلبت 

قدرتمند دست نشاندۀ کشورهای خارجی  با استفاده از حربۀ  زبان، قوم، 

رقه های ملی  بجان هم انداخته اند و نژاد و مذهب، مردم را به انواع تف

خود برقدرت و ثروت و دارائی های خود  در بانک های  خارج افزوده 

 میروند و اکثریت مردم به نان شب خود محتاج  اند.

نا امنی ، دزدی ، تجاوز برکودکان و اختطاف دختران  ونوجوانان  

ا  والیات برای باجگیری از سوی باندهای قاچاق مواد مخدر از مرکز ت

بیداد میکند. غصب ملکیت های شخصی و زمین های دولتی  وثروتهای 

طبیعی از سوی زورمندان  و بنیاد شهرک های خصوصی برای کسب 

منفعت شخصی توسط جنگ ساالران در کابل و بلخ و هرات و بامیان و 

ننگرهار وغیره شهرهای کشور اظهر من الشمس است. مراجع شکایات و 

دالت از تطبیق قانون بر زورمندان عاجزاند.  تقلب در بازخواست و ع

انتخابات پارلمانی وشکایات گستردۀ کاندیدان پارلمان به مراجع ذیصالح با 

تظاهرات داد خواهانه در شهرهای کابل وهرات وسمنگان وجالل آباد 

وغزنی وخوست و سایر شهرهای کشور و زورگوئی رئیس کمیسیون 

 سارنوالی  به مرز  افتضاح رسیده  است. مستقل انتخابات در مقابل
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اختالس و رشوه خواری و اخاذی  در تمام  سطوح ومقامات کشور،  

افغانستان را بحیث  بدنام ترین کشور فاسد در جهان رقم زده است . 

میلیارد ها دالر کمک های جامعه بین المللی برای دوباره  سازی واحیاء 

روژه های عام المنفعۀ زراعت و مجدد افغانستان ، بجای مصرف  در پ

آبیاری و صحت عامه و معارف وانکشاف صنایع و ایجاد کارخانه جات 

تولیدی بمنظور اشتغال  برای مردم بیکار وفقیر، بدبختانه  در راه های 

بکار گرفته میشود که بخش عمدۀ آن پولها در حساب خصوصی  وزرای  

یکاری ، بی خانه گی، رشوتخوار و فاسد می ریزد و بنابرین فقر و ب

گرسنگی، بی غوری وبی بازخواستی، وحق تلفی و بی بند و باری در 

کشور روز تا روز بیشتر شده میرود و وطن را در سراشیبی سقوط و زوال 

قرارداده است. این درحالی است که برخی ازعناصر اجیرو گماشته شده از 

ی و مذهبی سوی کشورهای خارجی مصروف تعمیق افتراق قومی و زبان

بمنظور برهم زدن وحدت ملی و اشتعال یک جنگ داخلی اند تا آنجا که 

خاینانه آوازه های  تجزیه طلبی را بوسیلۀ سایتهای انترنتی مزدور زمزمه 

 میکنند.

کشورجهان بمنظورسرکوب افراطیون و تامین  4۸با وجود حضور 

د، بلکه از لحاظ امنیت ، نه تنها مردم افغانستان از امنیت برخوردار نیستن

معیشتی  وفقدان مواد مورد ضروت اولیه خود نیز شدیداً دچار تنگدستی 

 استند.

اخیراً موسسهء غیر دولتی "تحقیق و ارزیابي افغانستان" ً در  

فیصد افغان ها با بحران غذایي رو به  ۷۰گزارشي اعالم كرد که : بیش از 

تند."پاال كانتور" فیصد آنان با خطر قحطی مواجه هس 36رو هستند و 

رئیس این موسسه با اشاره به افزایش فقر و تنگدستي در افغانستان اظهار 

 داشت: مردم قریه ها بیش از شهرها از این وضعیت رنج می برند.

درحدود بیست میلیون افغان زیر  به گزارش سازمان ملل متحد اکنون 

تمی روبرو میلیون باگرسنگی و مرگ ح 9خط فقر قرار دارند و بیش از 

همین خاطر این سازمان برای نجات مردم گرسنه افغانستان در سال  اند. به 
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تقاضا نموده است  میلیون دالر کمک از جامعه  بین المللی  65۰جاری مبلغ

 تا هرچه زودتر به دسترس  گرسنه گان و قحطی زدگان افغان برساند.

تقسیم  از لحاظ اجتماعی مردم  در افغانستان به دو طبقۀ مشخص

شده اند: یکی اقلیت ثروتمند مسلط برسرنوشت مردم که بسختی پنج درصد 

دیگری توده های فقیر گرسنه وهردم شهید، که  جامعه را تشکیل میدهند، و 

به نان شب خود محتاج اند. طبقه ثروتمند همانا جنگ ساالران و رهبران  

ران وتاجران و و قوماندانان  و والیان و برخی از وزی تنظیمهای جهادی 

قرارداد کنندگان پروژه  های عمرانی  و گروه های مسلح غیر مسئول و 

مافیای مواد مخدر و غاصبان ملکیت های دولتی  ودارائی های عامه می 

  باشند که هرگز در فکر مردم فرو دست جامعه نیستند. 

امروزاکثریت  مردم در افغانستان در وضعیت بسیار بد اقتصادی، 

فقر، بیکاری و بی امنیتی دست و گریبان اند. صدها و هزاران یعنی با 

خانواده از بیجا شدگان  و آوارگان داخلی برای نجات از بمباردمانهای 

نیروهای خارجی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند ودر اطراف 

شهرهای بزرگ منجمله در اطراف کابل، در زیرخیمه های مندرس ، بدون 

داوا، و پوشاک دراین زمستان سرد انتظار مرگ را میکشند.  داشتن غذا،

میلیون دالر را بمنظور  ۲۸۰مگردولت بدون توجه به حال زار این مردم،  

فریب اذهان عامه، به جیب یک عده از جنایتکاران جنگی زیرنام  "شورای 

 عالی صلح" میریزد. 

کرد،  چندی قبل مرکز مطالعات سیاسی "کاتهم هوس" درلندن اعالم

بین المللی، به آتش شورش  افغانستان و جامعه بی عدالتی های مقامات 

جدی ستراتیژیک را به میان   های طالبان در افغانستان دامن زده و خطر

است. این نهاد میگوید ، غضب ملکیت های مردم در افغانستان  آورده 

گیری های رقبای حزبی وقومی، دست افراد زورمند، انزوای سیاسی  توسط

طالبان وا  جمله دالیلی اند که مردم را، به پیوستن به  خود سرانه و غیره از

فقدان عدالت و استفاده جویی مقامات کاتهم هوس،خبرمیدهد که  . می دارد

در  دامنه فعالیت های شان را  محلی همچنان، به طالبان کمک کرده است تا

گزارش همچنان مقامات   هند. خارج از محالت تحت نفوذ شان، گسترش د
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و قاچاقبران مواد مخدر که با   ارشد افغان را به دلیل عفو جنایت کاران

بر . شکنی کرده است پیوند نزدیک دارند، متهم به قانون افراد قدرتمند 

 اساس اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس، رییس جمهور افغانستان فرمان

 رناک و قاچاقچیان مواد مخدر را داده است، جنایتکار خط آزادی چندین

 . شده بودند نیروهای دولتی و ایتالف دستگیر  افرادی که توسط

ستیفن کارتر، یکی از تهیه کنندگان این گزارش گفته است: افزایش 

دلیل اصلی آن بی عدالتی و سوء که  سال گذشته  9طالبان در  شورش های

یجاب می کند که حکومت افغانستان و شرکای ا ،استفاده از قدرت می باشد

مدت، روی آن تمرکز کنند.  بین المللی اش، به هدف برقراری ثبات دراز 

نادیده گرفت، زیرا عدالت، از نظر اخالقی  حاکمیت قانون را نباید عدالت و 

 . نقش حیاتی دارد ستراتیژیک هم، و بشری ضروریست و برای منافع 

 (۲۰۱۰/ ۱6/۱۲)رادیو آزادی،

دیده بان منازعۀ افغانستان") افغانستان کانفلت مانیتور( که یک  "

خود گفت  ۲۰۱۰نهاد پژوهشی است، در گزارش شانزدهم دسمبر سال 

ً به عدالت برخورد :» حکومت افغانستان و شرکای بین المللی اش عموما

یی  درجه دوم دارند و آن را نسبت به سیاست "واقعی" یک امر حاشیه

دانند. این درحالی است که عدالت برای تامین ثبات افغانستان یک امر  یم

اساسی است. در حقیقت فقدان عدالت بیشتر آن عنصر کلیدی مشترکی 

شود که ضعف دولت افغانستان را شدت بخشیده و انگیزه بسیار  دانسته می

مهم سیاسی برای ادامه منازعه است. یعنی حکومت بد و ضعیف، محروم 

های قدرتمندان و فساد موجب ادامه منازعه  سیاسی، سوءاستفاده ساختن

 شوند.  می

عدالتی از چنان قدرت انگیزیشی درونیی برخوردار است  احساس بی

تواند بُعد سیاسی به خود بگیرد. این امر به ویژه در  که به سهولت می

عدالتی با  افغانستان یعنی کشوری صادق است که از نگاه تاریخی بی

عیت دولت رابطه دارد. چنین چیزی به وفور در گذشته دیده شده مشرو

است که با تشخیص غلط بودن ماهیت دولت، منجر به مقاومت مسلحانه 

چنین تصویری از برخورد با عدالت در افغانستان حاکی از آن  «.شده است
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های  نیز کدام تجدید نظر اساسی در ترتیب اولویت ۲۰۱۰است که در سال 

 به سود تامین عدالت صورت نگرفته است.استراتژیک 

بنابرین برای نجات ازاین همه نابسامانی ها و بدبختیها و سرانجام 

برای جلوگیری ازسقوط  و زوال کشور، بسیار ضروری است تا بیشتر 

روی پیدا کردن یک شخصیت ملی وحمایت ازوی در داحل کشور توجه 

شخص  مصمم ، با  شود. اگربجای رهبری موجوده  در افغانستان یک

اراده، صادق، و پاک نفس و وطن دوست روی صحنۀ قدرت آید که به 

تکیه برجنگ ساالران و قاچاق چیان مواد مخدر و اختالس گران و  بجای 

و کابینه ئی از صادق  رشوه خواران ، به  شایسته ساالری اهمیت بدهد 

کابینه، کمک ترین و فعال ترین عناصر وطنخواه  تشکیل بدهد و توسط این 

المللی  درمسیر درست و معقول آن بخصوص در بخش  های جامعه بین 

بکار  زراعت و آبیاری و توسعۀ صنایع ملی و صحت عامه و معارف 

انداخته شود، بدون شبهه مردم ما بزودی  از فقر و گرسنگی و آواره گی  

 دایمی نجات داده خواهد شد. 

 

 را می کشد! فقر بیشتر از جنگ، مردم افغانستان 

: در یکی از گزارش های تحلیلی هیات  ۱۱/ ۲/۱۱دویچه ویله

معاونت ملل متحد برای افغانستان )یوناما( زیر عنوان "ابعاد حقوق بشری 

فقر در افغانستان" گفته شده است که فقر در این کشور بیشتر از جنگ 

 موجب مرگ مردم می شود.

امل فقر و گرسنگی می در افغانستان عمدتاً خشکسالی یا جنگ را ع

دانند. جنگ و خشکسالی در برهم زدن پایه های اقتصاد سالم نقش 

ویرانگری دارد، اما دالیل فقر با این ساده سازی ها پنهان می ماند. ملل 

متحد نیز در گزارشش نخواسته است به چنین تقلیلگرایی در یافتن ریشه 

 های فقر در افغانستان اتکا کند.

ز فقیرترین کشورهای جهان است. یک سوم جمعیت افغانستان یکی ا

این کشور در فقر مطلق به سر می برند. افغانستان در سطح جهانی دومین 
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هزار زن در هنگام  ۲5نرخ بلند مرگ و میر مادران را دارد. یعنی ساالنه 

 زایمان جان می بازند.

درصد مردم افغانستان به آب نوشیدنی صحی دسترسی  ۲3تنها 

سال دارند، می توانند  ۱5درصد کسانی که باالتر از  ۲4نها دارند. ت

سوادی در زنان خیلی بیشتر از مردان  بخوانند و بنویسند. البته درصد بی

درصد دانش آموزان مکاتب در افغانستان  3۰است. یونیسف گفته است که 

 کار می کنند و یگانه نان آور خانواده های شان می باشند.

ً در فقر می کشد. در وا قعیت امر فقر بیشتر از کسانی که مستقیما

 نتیجه جنگ 

مسلحانه در افغانستان کشته می شوند، مردم این سرزمین را قربانی می 

سازد. فقر دو سوم جمعیت افغانستان را از زندگی شایسته و با وقار 

محروم کرده است. زیرا آنها از تعلیم و تربیه و خدمات صحی برخوردار 

 نیستند.

در افغانستان کی ها فقیر اند و چرا فقیر اند؟ در احصاییه هایی اما 

که در مورد فقردر افغانستان انتشار یافته است، غالباً ریشه و علل فقر در 

افغانستان پنهان نگه داشته شده است. این آمار بیشتر توجه ما را به 

 پیامدهای فقر جلب می کند تا به عوامل آن.

افغانستان نیز فقر ابعاد متعدد دارد. فقر نه  مانند همه نقاط جهان در

امر تصادفی است و نه چیزی اجتناب ناپذیر. فقر هم معلول و هم پیامد 

ضعف گسترده حقوق بشر است. این ضعف حقوق بشر شامل معافیت های 

گسترده و عدم سرمایه گذاری مقتضی و عدم توجه الزم به حقوق بشر 

تاکید بیش از حد روی اهداف کوتاه مدت است. حمایت ها، فساد، معافیت و 

به جای پروژه های توسعه یی هدفمند و دیرپا، اوضاعی را که موجب فقر 

 گردیده است، وخیم تر می گرداند.

کمیساریای عالی ملل متحد در گزارش اش به این نتیجه رسیده است 

که کاهش دوامدار فقر وابسته به تالش های است تا دست های نقض کننده 

وق بشر کوتاه گردند. منافع تثبیت شده شخصی و گروهی در افغانستان حق

همیشه در رابطه با قانون و سیاست و یا تخصیص منابع پولی و مالی در 
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دستور کار عمومی قرار می گیرند.گزارش ملل متحد همچنان تقاضا می کند 

گی تا به فقرا موقع داده شود که در مرکز روند تصمیم گیری هایی که برزند

شان تاثیر می گذارد، قرار داشته باشند. فقرا باید توانمند گردند تا بتوانند 

 انتخاب آزادانه و آگاهانه در مورد آینده شان داشته باشند.

گزارش همچنان عالوه می کند که بخش بیشتر پول توسعه یی که در 

این کشور مصرف می شود باید برای حصول اولویت های حکومت 

مبارزه علیه فقر اختصاص یابد. اهداف امنیتی نباید نیازهای افغانستان در 

 عاجل برای امحای فقر را از صحنه دور کند.

به گزارش شبکه اطالع رسانی افغانستان براساس اطالعات وزارت 

میالدی جامعه  ۲۰۱۲تا سال  ۲۰۰۲مالیه طی ده سال گذشته یعنی از سال 

های جهانی برای تامین امنیت میلیارد دالر را در جریان نشست  9۰جهانی 

میلیارد  ۷۰و بازسازی افغانستان وعده کرده اند که از این میان قریب به 

آن به گونه رسمی از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان تعهد شد و 

درصد  5۱میلیارد آن پرداخت شده است. از این کمک ها  6۰تاکنون حدود 

ش زیر بناها و کشاورزی در کشور آن در بخش امنیت و متباقی آن در بخ

به مصرف رسیده است.لیست کشورهایی که بیشترین پول را به افغانستان 

 کمک کرده اند به ترتیب زیر است: کشور متعهد پرداخت

 میلیارد دالر 3۸.۱۱۸میلیارد دالر  44.356آمریکا 

 میلیارد 3.۱5۲میلیارد  3.۱5۲جاپان 

 میلیارد ۲.594میلیارد  ۲.۸۸3اتحادیه اروپا 

 میلیارد ۱.۰۰5میلیارد  ۲.۲69بانک انکشاف آسیایی 

 میلیارد ۲.۲۲۲میلیارد  ۲.۲۲۲انگلستان 

 میلیارد ۱.۷۰۰میلیارد  ۲.۱3۷بانک جهانی 

 میلیون ۷6۲میلیارد  ۲.۱3۰آلمان 

 میلیون  ۷59میلیارد  ۱.5۱6هند 

 میلیارد۱.۲56میلیارد  ۱.۲56کانادا 

 یاردمیل ۱.۰۱5میلیارد  ۱.۰۱5هالند 
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کشورهایی که به افغانستان تعهد کمک کرده اند اما هیچ هزینه ای 

 نپرداخته اند:

 میلیون دالر  3برازیل با تعهد 

 میلیون دالر ۲کرواسی 

 مصر یک میلیون دالر

 مالتا یک میلیون دالر

 میلیون دالر ۱۱عمان 

 میلیون دالر 3۰قطر 

 میلیون دالر 5سلواکیا 

 میلیون دالر 33تایوان 

 میلیون دالر 3.46نام ویت

میلیارد دالر کمک جامعه جهانی طی این ده سال در کجا  9۰اما این 

مصرف شده است؟ این مبلغ گزاف چقدر باعث رشد و بالندگی اقتصاد 

کشور گردیده است؟ چند درصد از این کمکها صرف بهبود شرایط زندگی 

ز شده مردم عادی و چه میزان در حسابهای شخصی برخی متنفذین واری

 است؟

شماری از کارشناسان بر این باورند که بیشتر کمک های جامعه 

جهانی در افغانستان حیف و میل شده اند و بگونه ای که انتظار آن می 

 رفت این کمکها در بازسازی افغانستان مؤثر نبوده اند. 

نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان 

و کشورهای کمک کننده در عملی شدن پروژه ها و چندین دولت افغانستان 

دست شدن قراردادها از علتهای عمده ای هستند که سبب شده است بخش 

زیادی از کمکهای جامعه جهانی در افغانستان حیف و میل شوند.شماری از 

کارشناسان اقتصاد و مسؤالن اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که 

جهانی از طریق اینجوها در بخش های زیربناها، بیشتر کمکهای جامعه 

ساختمان سازی ، جاده سازی و دیگر پروژه ها در افغانستان مصرف شده 

 اند.
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درصد کمکها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی  ۸۰به باور آگاهان 

اثری نداشته است و نهادهای کمک کننده بیشتر پروژه ها و بویژه پروژه 

خارجی قرارداد کرده اند که در نتیجه چندین های بزرگ را با شرکتهای 

درصد پول در این پروژه ها مصرف  5۰تا  3۰دست شدن قراردادها تنها 

درصد پول بدون این که به افغانستان بیایند به  ۷۰تا  5۰شده اند و از 

 دست خارجی ها می رسند.

هزار کیلومتر  4اکنون با استفاده از کمک های جامعه جهانی حدود

درصد مردم از انرژی برق  35ر افغانستان قیر ریزی شده است و جاده د

بهره مند شده اند، اما انتظار می رفت بیشتر از این پروژه ها در افغانستان 

 (۲۰۱۲عملی شوند.)سپتمبر

 

 :مردم را از فقرنجات دهد که یرئیس جمهور         

ی درجامعه ایکه در طول سه دهه، نیرویش در جنگ با قوتهای خارج

در صد ازنسل جوانش ، بی سواد و بی  9۰و داخلی بکار رفته باشد و 

دانش بار آمده و دستش بجای قلم با تفنگ و راکت و خمپاره آشنا و 

چشمش بجای کتاب و تخته درس ، با کشتار و تباهی خو گرفته باشد و 

توان و استعدادش در آتش تعصبات زبانی و قومی و مذهبی ضایع شده 

ندهان جهادیش ندای غارت و چپاول و تجاوز به مال و دارائی باشد و فرما

و ناموس دیگران را شعار داده باشند و رهبران تنظیم هایش بر تعهدات 

خود در خانه خدا پشت پا زده باشند، نمیتوان امیدوار بود که با موجودیت 

جنگ ساالران حرفوی، صلح و امنیت و ثبات سیاسی با سخنرانیهای تهدید 

رئیس دولت یا وعظ و توصیه نمایندگان سازمان ملل متحد و یا آمیز 

 انتقادات ناظرین  حقوق بشردرکشور تأمین میگردد. 

هرگاه مردم بدنبال رئیس جمهورشایسته وباکفایت میگردند می باید 

معیارهای صداقت،پاک نفسی، نیک نامی، آلوده نبودن دستانش بخون مردم 

ت عالی و صالحیت علمی  واحساس وقاچاق مواد مخدر ، داشتن تحصال

میهن پرستی ومردم دوستی را مدنظر بگیرند،و به آن شخص رآئی بدهند 

و به آنانی که درکشتار هموطنان وتجاوز به مال وناموس مردم وغصب 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

189 

ملکیتهای عامه و درقاچاق مواد مخدر واختالس دارائی های عامه شهرت 

 ختی ننمایند.    دارند رائی ندهند و خود ومردم را دچار بدب

هرگاه رئیس جمهور کشورمطابق معیارهای ننیک فوق الذکرباشد ، 

می باید روی چهارنکته اساسی یعنی تأمین امنیت،مبارزه بافساد اداری، 

مبارزه با فقروبیکاری و تحقق عدالت انتقالی جداً توجه کند. این چهار رکن 

 ن کرد:رامیتوان در البالی  پیشنهادات زیر چنین  خاطرنشا

رئیس جمهور،می باید بجای حکومت سهامی مرکب از جنگ  -۱

ساالران ومتهم به جنایات جنگی که نه به دموکراسی باوردارند، ونه  

حقوق بشرنزدشان مطرح است ، کابینه یا تیم کاری  خود را از میان 

اشخاص با تجربه ومسلکی وتحصیل یافته که از شهرت نیک صداقت وپاک 

علمی بر خور دار باشند، بدون درنظرداشت سهمیه بندی  نفسی  وصالحیت

 قومی وسمتی، به وجود  آورد.

بعد از تشکیل کابینه، باید به خلع سالح عام و تام نیروهای  -۲

مسلح  تنظیم های جهادی  پرداخته شود. وطی یک اعالمیه به تمام مردم 

 کشورگوشزد شود که نزدهرکه سالح موجود باشد اگردرظرف یک ماه

سالح خود را به دولت تسلیم دهد، در بدل سالح پول پرداخته خواهد 

شد،اما بعد از انقضای مدت یک ماه، نزد هرکس سالحی دیده شود، مجرم 

شناخته شده مورد پیگردقانونی قرارخواهد گرفت که جزایش جریمه نقدی 

 معادل قیمت اسلحه و حبس بیشتراز دوسال خواهد بود

مطابق قوانین مکلفیت عسکری زمان شاهی اردوی ملی می باید  -3

یا عهدجمهوریت داودخان دوباره احیا گردد واز تمام صاحب منصبان اردو 

سال تجاوز نکرده  ۶۰که تحصیالت مسلکی  ونظامی دارند وسن شان از 

باشد، دوباره برای خدمت به وطن جلب شوند وطی فرمانی خاطرنشان 

وارگانهای قضائی کشور نمیتوانند شودکه نهادهای اردو، پلیس وسارنوالی 

عضویت هیچ حزب سیاسی را داشته باشند واگر عالیق خود را با سازمان 

 سیاسی قبلی قطع نکنند، حق شمول وخدمت در اردو را نخواهند داشت. 

حکومت آینده می باید خود را به تطبیق قانون اساسی مکلف  -۴

الحیتی غرض به محاکمه بداند و برای تامین عدالت انتقالی ، محکمه باص
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سپردن مجرمین جنگی درافغانستان ایجاد کند.زیرا تا زمانی که مجرمین 

جنگی معلوم الحال درگزارشهای نهادهای حقوق بشر به پای میز محاکمه 

کشانیده نشوند ومجازات نگردند، مردم به حکومت اعتماد نمیکنند و دامنه 

 جنایات بشری هم دراین کشور جمع نمیگردد.

پاکسازی دستگاه دولت از وجوعناصرفاسد، جنگ ساالران و  -۵

قاچاقبران مواد مخدر و ناقضین حقوق بشر، در پهلوی کارهای باز سازی 

عامل موثردرتأمین امنیت درکشورپنداشته میشود.بنابرین رئیس جمهور 

باید تصمیم بگیرد که دست عناصر فاسد وقاچاقبران مواد مخدر 

ین ملکیت های عامه وملکیت های خصوصی وجنایتکاران جنگی وغاصب

ومتجاوزین به حقوق وناموس مردم را از یخن مردم کوتاه کرده ، در دولت 

 خود جای نمی دهد.

رئیس جمهور ، می باید این قاطعیت را داشته باشد که با افراد  -۶

فاسد ومختلس ورشوه خوران برخورد قانونی نماید و هر وزیر و هر 

تالس ودستبرد از کمک های بین المللی به مردم رئیسی که دست به اخ

افغانستان بزند ویا  در قاچاق مواد مخدر .دخیل باشد، دست او را از 

وظیفه دولتی بگیرد وبه محاکمه  بسپارد تا به جزای اعمال خود برسد 

 وعبرتی برای دیگران باشد.

رئیس جمهور می باید، برای تامین حقوق زنان تالش بیشتر  -۷

تنها خود به عنوان یک انسان متمدن لباس مدرن روز بپوشد، بلکه  کند.نه

در مهمانیهای رسمی  وجشن های ملی با خانم خود اشتراک کند تا اعضای 

دولت وکابینه او نیز مکلف به رعایت چنین حقی به خانمهای خود باشند. 

برای تأمین حقوق زنان، با وضع قوانین خاص، ازخشونت علیه زنان با 

ت شدید کاسته میشود. ازدواج های اجباری دختران صغیر با مردان مجازا

مسن  بطور قطع ممنوع گردد. متجاوزین جنسی  به کودکان باید به اشد 

 مجارات  محکوم گردند.

مبارزه با تروریزم ، بدون همکاری مردم افغانستان ناممکن است  -۸

حکومت مرکب و مردم زمانی  ازحکومت حمایت میکنند که ببینند  اعضای 

از افراد پاک نفس، مسلکی، تحصیلکرده، نیکنام ودارای شهرت نیک 
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هستند وعمالً در تالش آرامی و آسایش مردم اند وخود را خدمتگار مردم 

خود میشمارند، نه مثل حکومت کرزی که اکثر اعضای حکومت آغشته به 

ی فساد ورشوه گیری وقاچاق مواد مخدر اند وهرچه از طرف کشورهای غن

وبزرگ جهان به مردم افغانستان کمک میگردد، مقامات بلند پایه  دولتی 

آنرا ته جیب میزنند ودر غم وفکر مردم  فقیر ودوباره سازی کشور 

 نیستند.

رئیس جمهور، می باید درایجاد کاروشغل برای مردم بیکاراز  -9

 طریق طرح وتطبیق پروژه های عمرانی وتولیدی دارای برنامه هایی باشد 

که مردم از طریق کار صاحب لقمه نانی شوند ودر عین حال کشور دوباره 

 احیا گردد.

سیستم توزیع موادکوپونی را مثل دوره های شاهی وجمهوریت  -۱۰

داودخان دوباره احیا کند تا قشرمامورین ومستخدمین از کمک های دولتی 

 مستفید شوند واز این ناحیه احساس تشویش نکنند. 

ر مجدد کشورباید بطورمتوازن در تمام والیات کار اعما -۱۱

وشهرها روی دست گرفته شود تا مردم اطراف نیز احساس کنند که دولت 

در تاسیس مکاتب و مراکزتعلیمی وپروژه های زرارعتی ونهادهای عام 

 المنفعه عمالً گام برمیدارد.

دهشت افگنان  که سبب ترس و وحشت  مردم ویا قتل وکشتار  -۱۲

ی بیگناه میگردند، پس از دستگیری می باید مورد بازخواست انسانها

قرارگیرند وبطورعلنی  مجازات شوند تا درس عبرتی برای دیگر دهشت 

 افگنان گردند. 

برای معلولین وبازماندگان شهدا ومتقاعدین معاشی معادل یک  -۱3

 ماموربرحال فعلی مد نظرگرفته شود.

حق اولیت بدهد و منایع  دولت باید به رشد وانکشاف زراعت -۱۴

آبی کشوررا با طرح پروژه های زراعتی واحداث سربندها وکانالها روی 

 دست گیرد وتمام ظرفیت های ملی وبین المللی را دراین راستا بکارگیرد.

ذخایر طبیعی از قبیل معادن زیرزمین وروی زمین ازکنترول  -۱۵

ت به بهره گروه های تنظمی وغیر مسئول خارج گردد واز سوی دول
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برداری به موسسات ملی یا بین المللی داده شود تا هم برای مردم کار 

 ایجاد وهم اقتصاد ملی تقویت گردد.

برای عودت مهاجرین افغانستان ازخارج)بخصوص ازایران -۱۶

وپاکستان( طرح های عملی ومناسب  برای جذب شان در پروژه های 

هاجرین به هریک از عمرانی روی دست گرفته شود وهنگام بازگشت م

زمین برای اعمار  اعطایخانواده کمک های مالی واقتصادی بشمول 

 سرپناه مدنظرباشد.

انتونیو ماریا کوستا، رییس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر 

 ۱9سازمان ملل، در کنفرانس مطبوعاتی خود در لندن روزسه شنبه 

ردم جهت اجرای م۲۰۰9جنوری گفت که بنابری یک همه پرسی  در سال 

میلیارد دالر رشوه پرداخت کرده  ۲.5امور برای مقام هاي حکومت کرزی 

اند. واین برابر یک چهارم کل عاید خالص ملی افغانستان و برابر با درآمد 

 از مدرک موادمخدردراین کشوراست .

اگر رئیس جمهوری افغانستان ، شخص شجاع ووطن پرستی باشد، 

انی، بخصوص امریکا بتواند چنگال خون چکان شاید با  حمایت جامعه جه

جنایتکاران جنگی  را از گلوی مردم ستم کشیده افغان پس کند، واین کار 

 اگر معجزه نباشد، حتماً تا حد یک انقالب  اجتماعی اهمیت خواهد داشت.  

 ۲۰۱۲. سپتمبرپایان 
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 نزدهمشامقالۀ 

 

 نادانی، منشاء تمام تعصبات ونفرتهاست!

 

مۀۀوطن گرامۀۀی ودانشۀۀمند مۀۀا جنۀۀاب خوشۀۀبین،  زیرعنۀۀوان "آزادی ه

عقیده ومذهب یعنی چی" موضوع بسیار مهم وحساسی را مطرح کۀرده انۀد 

تمام تعصبات ونفرتها از »و با منطق روشن بر این نکته تاکید داشته اند که

 نادانی وترس سرچشمه میگیرد."

د نیسۀت کۀه آری، هموطن واقعیت بین مۀن، درایۀن جۀای شۀک وتردیۀ 

تمۀۀام بۀۀدبختی هۀۀا وتمۀۀام سۀۀیه روزیهۀۀا، تمۀۀام نفرتهۀۀا وبرتۀۀری جویئهۀۀا وتمۀۀام 

تبعیضۀۀات نژادی،جنسۀۀیتی وعقیۀۀدتی، از نۀۀادانی  و ازنۀۀافهمی ناشۀۀی میشۀۀود. 

درعین حال نادانی وترس عامل اصلی پیدایش ادیۀان ومۀذاهب مختلۀف بۀوده 

ن مۀا کۀه از و بقای آنرا نیز تۀداوم مۀی بخشۀد. امۀروز هۀم برخۀی از هموطنۀا

دانش نسبتاً کافی برخوردارند، ولی از ترس جرئت پا گذاشتن در یۀک بحۀث 

مفیۀۀد روشۀۀنگرانه را ندارنۀۀد ومۀۀی ترسۀۀند کۀۀه بۀۀا داخۀۀل شۀۀدن بۀۀه چنۀۀین بحۀۀث 

هایی، مبادا از سوی دگم اندیشۀان طۀالبی خصۀلت، برپیشۀانی شۀان تاپۀه کفۀر 

بلنۀد مرتبتۀی  زده شود، و با ایۀن تاپۀه کۀه در طۀول تۀاریخ برپشۀت انسۀانهای

چون: زکریای رازی ، ابن سینای بلخی ومنصورحالج و بسیاری دیگر زده 

شده، حیات و آیندۀ شان بۀرهم نریۀزد. و اال کیسۀت کۀه ندانۀد، نۀادانی بۀزرگ 

 ترین دشمن بشریت است؟

تعصب به معنی سخت گیری وطرفداری افراطگرایانه از چیزی مادی 

ک نمود فرهنگی است که گاه یا معنوی. بقول جامعه شناسان، تعصب ی

بصورت منفی به ظهور می پیوندد وگاه بصورت مثبت، نمونه منفی 

تعصب،ایجاد کدورت وبد بینی بین افراد به خاطر اختالف عقیده ودین 
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ومذهب، یا زبان وموقف اجتماعی افراد میباشد. شخص متعصب با 

ی نشاندادن رفتار تعصب آمیزی که از روی جهالت ونا آگاهی از و

سرمیزند، در واقع  شخصیت وتوانمندی دیگران را نادیده میگیرد 

وازانتخاب شخص مخالف دین وزبان خود در یک مقام مناسب که مستحق 

آن است، انکارمیکند. دگم اندیشی  و تعصب ابتدا در سخن نمایان میگردد 

وسپس ازفکر به عمل در می آید و باعث بروز رفتارهای نا مناسب 

ه های مثبت آن:  صیانت از ناموس،دارائی، مال ومکنت میگردد. نمون

شخصی ،یا ارزش های ملی واعتقادی،مثل استقالل و اعیاد وجشن های 

  .ملی وباورهای مذهبی وغیره است

نادانی وبزرگتۀرین دشۀمن دموکراسۀی اسۀت. نۀادانی بزرگتۀرین دشۀمن 

ادی عدالت اجتماعی است. نادانی زایشۀگر تعصۀبات عقیۀدتی و تبعیضۀات نۀژ

واپارتایۀۀد جنسۀۀیتی اسۀۀت. بشۀۀری کۀۀه برنۀۀادانی غالۀۀب آمۀۀده اسۀۀت و بجۀۀای آن 

چراغ دانش وعلم را برافروخته، به سعادت رسیده است و امۀروز از برکۀت 

علم ودانش خود ازبی عدالتی اجتماعی و از عدم تساوی حقوقی میان زنان 

ومردان و از فقروگرسنگی رنج نمی برد، بلکۀه دسۀت کمۀک ومسۀاعدت بۀه 

گرسنه گان کشورهای فقیراعم از اسالمی وغیر اسۀالمی درازمیکند،زیراکۀه 

نۀۀزد آنهۀۀا تعصۀۀبات دینۀۀی ومۀۀذهبی ونۀۀژادی  مطۀۀرح نیسۀۀت، بلکۀۀه انسۀۀانیت 

 ونجات انسان از فاجعه گرسنگی مطرح است. 

در جوامۀۀۀع پیشۀۀۀرفته جهان،جهۀۀۀانی کۀۀۀه در آنهۀۀۀا نظامهۀۀۀای  مبتنۀۀۀی  

کمرواسۀۀت، مۀۀردم بۀۀا عقایۀۀد بردموکراسۀۀی ومۀۀردم سۀۀاالری وسکوالریسۀۀم  ح

ومذاهب مختلف وحتی بدون مۀذهب  مشخصۀی ، فۀارغ ازدغدغۀه وتۀرس از 

کسۀۀی بۀۀه کۀۀار و زنۀۀدگی خۀۀود ادامۀۀه میدهنۀۀد و از احتۀۀرام متقابۀۀل شۀۀهروندی  

برخوردارند. دراین نظام ها کسی بخاطر رنۀگ پوسۀت و یۀا جنسۀیت یۀا دیۀن 

ک خۀۀوب و بۀۀد ومۀۀذهب وعقیۀۀده خۀۀود مۀۀورد بۀۀاز پۀۀرس قۀۀرار نمیگیۀۀرد و مۀۀال

انسان برای اجتماع ، عملی است که ازانسان سرمیزند. مگر متاسفانه  بسا 

کارهای زشت ودور ازکرامت  انسانی از سۀوی کسۀانی سۀرمیزند کۀه معتقۀد 

 به مذاهب توحیدی اند وحتی به اسالمیت خود افتخار میکنند.
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از وطۀۀن خۀۀود مثۀۀال میۀۀزنیم: عملکۀۀرد رهبۀۀران جهۀۀادی در ویرانۀۀی و 

ی شۀۀهرکابل وکشۀۀتار بیۀۀدریغ انسۀۀانهای آن و تجۀۀاوز برنۀۀاموس زنۀۀان بربۀۀاد

وغۀۀارت دارائیهۀۀا  ۱99۶ -۱99۲ودختۀۀران وکودکۀۀان معصۀۀوم طۀۀی سۀۀالهای 

شخصۀۀی وعامۀۀه از سۀۀوی تفنۀۀگ بدسۀۀتان جهۀۀادی، تاکجۀۀا انسۀۀانی و تۀۀا کجۀۀا 

اسالمی بوده اسۀت؟ بریۀدن پسۀتانهای زنۀان وکوبیۀدن مۀیخ هۀای شۀش انچۀه 

قوم پشتون وگوش وبنی بریۀدنهای مۀردان وزنۀان برفرق مردان منسوب به 

اسۀۀیر مخالفۀۀان تنظمۀۀی و پخۀۀتن گوشۀۀت اسۀۀیران وبخۀۀورد دیگراسۀۀیران دادن 

وگۀۀردن زدن  ورقۀۀص مۀۀرده تماشۀۀاکردن عناصۀۀر تنظیمۀۀی در  دورۀ حاکمیۀۀت 

اسالمی ربانی ،دره زدن زنان در مالء عام  در دورۀ شریعت غرای محمدی 

ن دادن عملیات  انتحاری  و یا سوختاندن طالبان، ودر اوضاع کنونی سازما

مکاتۀۀب و اسیدپاشۀۀی بۀۀروری دختۀۀران مکاتۀۀب وقتۀۀل جوانۀۀان بخۀۀاطر صۀۀحبت 

کردن به زبان انگلیسی از سوی طالبان، تا چه حد میتواند روی دیۀن اسۀالم 

 را سفید کند؟

برعکس کسانی که مسلمان نیستند و شاید بۀه مۀذاهب توحیۀدی هۀیچ  

ند، مگر مصدر چنان کارهای مفید و سودمند برای عقیده ای هم نداشته باش

جامعه انسانی شده  ومیشوند که از دست هیچ یک ازمدعیان اسۀالم مۀداری 

)چۀۀون: ربۀۀانی ،گلبدین،سۀۀیاف، حقۀۀانی  مالعمۀۀر ، محسۀۀنی وغیۀۀره ( برآمۀۀده 

نتواند. پس نباید مالک ارج گذاری انسانها تنها داشتن مذهب وعقیۀده باشۀد 

ویرانگر خانمان بر اندازمتجاوز برناموس دیگۀران بۀه  و جای آن آدم کشان

عنوان رهبران جهادی و تنظیمی وطۀالبی مسۀلمان را در بهشۀت سۀراغ داد، 

ولی جای  آن انسان دانشمند که برق را اختراع نمۀود و آن دانشۀمندانی کۀه 

رادیۀۀۀو و تلویزیۀۀۀون را و آن دانشۀۀۀمند کۀۀۀه ماشۀۀۀین چۀۀۀاپ وطباعۀۀۀت را وآن 

فۀون وبعۀد موبایۀل تلیفۀون را، وآن دانشۀمند کۀه کۀامپیوتر دانشۀمندانی کۀه تلی

وانترنت را وآن دانشمندانی که هواپیما وموتر وقطار آهۀن وکشۀتی را و آن 

دانشمندان که  داروی پنسلین وپیوند قلب و تۀداوی تومۀور مغۀز را و عۀالج 

سرطان وغیره وغیره وسایل رفاه ونجات انسان را اختراع وشهرهای زیبۀا 

نهای حیۀۀرت انگیۀۀز ابۀۀداع کۀۀرده انۀۀد، بخاطرمسۀۀلمان نبۀۀودن بایۀۀد باسۀۀاختما

 جایشان را در دوزخ  سراغ داد.
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آیا تصور میکنید که قضاوت خداوند هم درحق انسانها مثۀل قضۀاوت   

پیشۀۀوایان مۀۀذاهب اسۀۀالمی آمیختۀۀه بۀۀا تعصۀۀب وتنۀۀگ نظۀۀری خواهۀۀد بۀۀود؟ 

 فکرمیکنم که هرگزنه. 

میسازد که در طول تاریخ نگاهى به تاریخ مذاهب اسالمى روشن 

پیدایش مذاهب وفِّرق، رهبران و پیشوایان هریک از مذاهب وفرق اسالمى، 

تنها پیروان خود را مسلمانان راستین گفته و فِّرق دیگر را مشرک و 

زندیق و کافر شمرده اند. و وقتى برگروه مخالف خود غالب آمده اند، از 

ه اند و برسرآن اعمال غیر هیچ عمل وحشیانه در حق آنها دریغ نورزید

انسانى، کاله شرعى گذاشته و طرف را مستوجب اشد مجازات دانسته اند. 

پس عامل وعلت اصلى این همه افتراق و اختالف وخونریزیها، رهبران 

وپیشوایان فرق ومذاهب اسالمى اند که پیروان خود را بجاى اینکه درس 

احترام متقابل بدهند،وال  برادرى وبرابرى و نوع پرورى و انسان دوستى و

اقل بگویند: کسانیکه پیغمبرشان یکی وکتابشان یکی است، فرقى از 

همدیگرخود ندارند، و باید صمیمانه یکدیگر را دوست بدارند واحترام کنند، 

مگربرعکس با تردید باورها ومعتقدات فرقه هاى دیگر، درس نفاق وکینه 

اده لوح را به جان هم انداخته توزى ودشمنى داده اند و مردم خوشباور وس

 اند و خود سود برده اند.

تا امروز هم آنکه روغن بریز بر آتش اختالف و دو پاره گى عقیدتى  

بوده و هست، روحانیت متنفذ درکشورهای اسالمی است که براى منافع 

وصالح کارخود، از دین فروشگاه پرمشترى ویک سوپر مارکیت پرسودى 

ویر و ریاکارى متاع ثواب و گناه و سند رفتن به ساخته که در آن با تز

بهشت در برابر انجام اعمال غیرانسانى و تروریستى داده میشود و با ایجاد 

درۀ تنفر میان فـرقه هاى مختلف اسالمى، نمى گذارد مردم مثل انسان هاى 

خرد ورز و عاقل، شرافت مندانه درکنار هم زندگى کنند.و انرژى و خرد 

هت ارتقاى سطح زندگى خود و همنوعان خود بکار گیرند واز خود را در ج

مزایاى آن لذت ببرند. درجوامع غرب هرکس با هرعقیده و هردین و 

هرآئینی که است ، درکنار هم زندگى میکنند، وهیچکس بخود حق نمى دهد 
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تا کسى را بخاطر اختالف دین، عقیده ، جنسیت، ملیت یا رنگ بچشم 

 کند.حقارت ببیند و توهین 

 این همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

 چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان یکی است!

فرهیخته گان جهان تصوف دیاران ما، از دوئى و دو رنگى بیزار اند 

و در ایۀۀن زمینۀۀه نکتۀۀه هۀۀاى نغۀۀز وپرمغۀۀزى دارنۀۀد کۀۀه تکرارآنهۀۀا سۀۀودمند و 

 آموزنده است،از زبان موالنا بشنویم که میگوید: 

 ازخــود بـرون کــردم ،یکى دیــدم دوعالم رادوئى 

 یکـى جـویم، یکى گـویــــم، یکى دانم، یکى خوانم

 یا

 مـرغ زیــرک بـدر خانـقه اکنون نــپرد

 که نهاده است بهر مجلس وعظى، دامى

 یا

 این جهان همچون درخت است ای کرام

 ما بـــر او چـــون مـــیوه های نــیم خام

 خــام هــا مر شاخه راسخــت گــــــیرد 

 زانکــــــــــه در خـــامی نشایـد کــاخ را

 چون بــپخــت و گشت شیرین لب گـزان

 سست گــــیــرد شـــاخ ها را بعـد از آن

 سخـت گـیـرى و تـعـصب خـامى است

 تا جنــیـنى کـــار خـــون آشـــامى است

 یا

           از کفــر و ز اسـالم بــیـرون است نشانم
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 از خــرقـه گــــریــزانـم و زنـــار نــدانــم

 قاآنی گوید :

 الف آزادی زنی با ما مزن باری که ما        

 از امید جـنـت و بـیـم جهـــنــم خارجیم

 چند یاد کعبه و زمــزم کـــنی خـاقـانـیا         

 باده ده کـز کعبه آزاد وز زمزم فارغیم

 فریدالدین عطار گوید :

 ره ز قـبله سـوی خرابات میکنیم              ما 

 ونـدر قــمار خـانــه مناجات میکنیم

 ُدردی کـشیم تا کـــه نباشیم مرد دین           

 با اهل دین به کــفــر مباهات میکنیم

 جامی هروی  گوید: 

 منــع واعـظ زخرافـات زغـوغـاى عوام         

 ـار کــنیمنـتــوانـیـم ، ولـیکـن به دل انک

 فرزانه حکیم سنائى درباره دکانداران دین چنین میگوید :

 وین گروهى که نورسیدستند            عشـوه جــاه و زرخـریــدستند

 ماه رویـان تـیـره هــوشــانند           جـاه جــــویـان دین فــروشانـند

 ن کافـرگشته گویـا زبغـض یک دیگر           کـین فـالن ملـحد آن فال

 از سـرجـهـل و هـم از سـرکـین         داده فتــوا بخــون اهـل زمیـن  

 درنـفـاق و خــیانـت و تلبیس            درگـذشته به صد درک زابلیس

 عارف فرزانه فریدالدین عطاردر اسرارنامه میگوید:
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 ز نـادانى دلى پرزرق و پـرمکر           گـرفــتار على ماندى و بوبکر

 همه عمر اندرین محنت نشستى           نـدانــم تا خـــدا را کى پرستى؟

داکترشفا برآنست که: برترین خصیصۀ خدا جوئی عرفای اسالم، 

جهانی بودن مطلق آن است.عارفان ما خدا رادر مقامی باالتر ازجدائیهای 

کنیسه وکلیسا ومسجد می جویند و او را متعلق به همه وهمه را متعلق به 

او میشمارند. عارف به همان اندازه درخرابات مغان نور خدا می بیند که 

در رواق کلیسا و درمحراب مسجد می بیند وندای این خدا  را با همان 

رسائی در میکده میشنود که میتواند در صومعه بشنود. گاه هم اصوالً این 

 ندا را در صومعه نمیشنود ولی در صفای خرابات میشنود:

 ون راه ندادند مرا دوش         درصومعه چ

 رفـتم به در میکده، دیدم که فراز است

 از میکــــده آواز برآمــد که، عـراقی          

 درباز تو خود آ که در میکده باز است

برای این عارف، کفر و دین بازتاب خدا و بیخدائی نیستند، راههای 

 دوگانه ای هستند که به یک سرمنزل میرسند:

 عشق خواهی،از کفر ودین گذرکن گر ّسرِ 

 کانجا که عشق آمد،نه جای کفر ودین است

 یا

 این همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

 چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان یکی است

 وحافظ میگوید:

 در میخانه ببستند خدارا مپسند          

 که در خانۀ تزویر وریا بگشایند!
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 زا ریشخند میزند:    وشاعر معاصر ایران، ایرج میر

 نعــوذ باهلل ازآن قطــره های دیــدۀ شیخ        

 چه خانـه ها که از این آب کم خراب کند!

 از آن نمازکه خود هیچ ازآن نمی فهمی         

 خــدا چه فــایده  و بـهــره  اکتساب کند؟

 دای عـالـم  را        ـخــ ند مـــرتفـــــاوتی نکـ

 بلهی او را خدا حساب کند!که چون تــو ا

 فــقــیه شــهر به رفع حجاب مایل نیست        

 چــرا کــه هــــرچه کند حیله درحجاب کن

 زمن مترس که خـــانم تــرا خطـاب کــنم 

 از او بتـرس که  همشیره ات خطاب کند

   ،هردواز، دکتر شفا( 333ببعد، توضیح المسایل،ص ۲۱۵، ۱۸)درپیکار با اهریمن،ص  

برای حسن ختام این بحث  شعری از نسیم اسیر شاعرگرانمایه معاصر را 

 تقدیم میکنم:

 بسکه این زهد فروشان به غم کار خود اند           

 از خـــدا کــرده فـراموش و گرفتار خود اند

 نفع خود در ضرر خــلـق خــدا می جویــند

 گرچه دیوانه، مگر زیرک وهوشیارخود اند

 در رۀ آســایش مــردم نــــرونـــدیک قـــدم 

 پی آرایــــش ریــش خــود و دستار خود اند

 چه به خــلـوت دارندـبـرمــال می نکــنند آن
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 پـــــرده دار گــــنــۀ بــیـحد و بـسیار خودند

 ورـنگهـــبان قــب مســـت تــرویج تــرورند و

 باده پـــیـمـای جــنـون در پس دیــوار خوداند

 ـو مــپـنـدار کــــه در بستر غـفــلت خوابندتـ

 در رۀ مـنـفـعـت خـود، هـمـه بـیـدارخـود اند

 تکـیـــه بـرمسـند شـــورا زده اند، امـا حیـف

 کـه به فکرشکـم  وجلــوۀ  دربـار خــود اند

 غافــل از درد دل مــردم محــروم  وطـــن

 ندل چـلـم  و قـــطی نــسوار خــود اـبه خـیا

 بهر کسب زر و زور و هــوس جاه ومـقـام

 هـمگی تـیغ بکـف دشـمن خـونخوار خودند

 رهـــزنان ادب انــد و هــمـه در راه  زنـی

 هـمنوای خـود و همکاسه وهـمکار خود اند

 "هــرعمـــل اجری وهرکرده جـزائی دارد"

 غافـل از قـیـد خـود وبی خبراز دار خود اند

 شــنوا نیست"اسیر"زشت میگـویم وگــوش 

 چون هـمه غرق به کرداروبه پندارخود اند

 پایان
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 ممقاله هفده

 

 باید از آزدی بیان  و ژورنالستان

 شجاع کشور حمایت کرد! 

 

در کشورهای پیشرفتۀ جهان،که مبتنی برنظام دموکراسی و مردم 

 ساالری اند، آزادی بیان واندیشه وآزادی انتقاد ،جوهر مطبوعات و رسانه

های جمعی  ورکن اساسی دموکراسی  و رمز موفقیت  آن کشورها به 

حساب میرود. بدون آزادی بیان و بدون آزادی قلم واندیشه وانتقاد ، 

دموکراسی معنا و مفهومی ندارد. فقط با آزادی بیان و مطبوعات ورسانه 

هاست که دموکراسی تفسیرو تمثیل میشود. با انتقاد از کمی ها و کاستی 

دولتمردان و گردانندگان برنامه های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و های 

سیاسی دریک جامعه است که میتوان جلو کجروی ها راگرفت و مسئولین 

امور را متوجه نقص کارشان نمود. آزادی  بیان ورسانه ها در اصالح 

کارها و رفع اشتباهات وپیشبرد برنامه های اجتماعی و اقتصادی،دریک 

میت بسزائی دارد و مردم را ، از روند کار های دولت آگاه و جامعه اه

مطمئن می سازد. پس الزم است تا از آزادی بیان و ازادی مطبوعات  

وازادی قلم و اندیشه حمایت کرد وبا نظامهای که در صدد خفه کردن آزادی 

بیان ومطبوعات  اند ونویسندگان وژورنالیسان آزاد وغیر وابسته را از 

وشتن حقایق منع میکنند واز این طریق میخواهند آزادی بیان گفتن ون

ومطبوعات را در بند بکشند بایستی با تمام توان به مبارزه برخاست و آنرا 

 محکوم و تقبیح نمود.

زنۀۀۀۀدانی سۀۀۀۀاختن ژورنالسۀۀۀۀت شۀۀۀۀجاع تلویزیۀۀۀۀون آریانا،نصۀۀۀۀیرفیاض 

رزی، گرداننۀۀده برنامۀۀه حقیقۀۀت بۀۀه جۀۀرم انتقۀۀاد از عملکۀۀرد اعضۀۀای کابینۀۀه کۀۀ
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درواقۀۀۀع  سۀۀۀیلی دردنۀۀۀاکی بۀۀۀر روی دموکراسۀۀۀی یعنۀۀۀی آزادی بیۀۀۀان  وآزادی 

مطبوعات است که دولت برطبق قانون اساسی مکلف به حمایت وتقویت آن 

اسۀۀت.تلویزیون آریاناکابۀۀل، دیۀۀروز از گۀۀزارش  خبرهۀۀای داخلۀۀی خۀۀود داری 

نمۀۀود وتمۀۀام وقۀۀت اخبۀۀار داخلۀۀی را وقۀۀف ارزیۀۀابی عمکۀۀرد دولۀۀت در زنۀۀدانی 

ختن )نصۀۀیرفیاض( همکارشۀۀجاع ونقۀۀادخود نمۀۀود کۀۀه کۀۀار درخۀۀور قۀۀدری سۀۀا

نمود وبایستی  چنین هم میکرد.زیرا عدم حمایت از کارکنۀان آن تلویزیۀون، 

سبب دلسردی دیگر برنامه سازان آن رسانه خواهد شد وسطح برنامه های 

را پۀائین خواهۀۀد آورد و در نتیجۀه بیننۀۀدگان خۀۀود را از دسۀت داده بۀۀا سۀۀقوط 

اجه خواهد شد.مسئوالن تلویزیۀون بیۀات بایۀد قۀوی تۀرین وکیۀل مۀدافع را مو

برای  آقای نصیرفیاض اسۀتخدام کننۀد ومردانۀه در دفۀاع از حیثیۀت کارکنۀان 

 خود بپردازند.  

متاسفانه که دگم اندیشی و تحجر برخی از مقام های دولتی در زیر 

ی اسالمی تا هنوز تاثیر برخی از گروه های وابسته به تنظیمهای بنیاد گرا

سایهً شوم استبداد را از سرمردم ما کم نساخته و درعرصهً مطبوعات ، 

روزنامه نگاران را با هتک حرمت و حتی تهدید به ضربه های چاقو و یا 

 ترور و ارعاب میخواهد از صحنه کنار براند.

خبر بزندان سپردن نصیرفیاض،ژورنالیست ورزیده وشجاع 

جوالی از تلویزیون آریانا افغانستان  ۲۸، درتاریخ  تلویزیون آریانای بیات

پخش گردید ومرا غرق حیرت وتاثرساخت . نصیرفیاض، گرداننده برنامه 

"حقیقت" تلویزیون آریانای بیات، در هرهفته با پیشکش نمودن داغ ترین 

مسایل سیاسی واجتماعی واقتصادی کشور،نوجه بیشترین بینندگان 

ان بخود جلب میکرد، ودر هر برنامه خود طشت افغانستان را درسراسر جه

رسوائی اشخاص استفاده جو،بیکاره ، رشوت خور،وغیر مستحق درکرسی 

های دولتی را از بام به زیر می انداخت ودل وطن پرستان وفرزندان بادرد 

افغان را با بیانات بی آالیش خود شاد میکرد. او با این کار خود،البته 

ینندگان تلویزیون آریانای بیات می افزود،بدون شک همانگونه که برتعداد ب

برتعداد دشمنان وبدخواهان خود دردستگاه  دولت نیزعالوه مینمود. واینک 

 شنیدیم که او شکار مافیای فساد اداری دردولت آقای کرزی شده است. 
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درتاریخ تلویزیون  افغانستان، ما به سویه وشهامت آقای 

وتحلیلگری شجاعی کمترسراغ داریم .  نصیرفیاض، ژورنالیستی آگاه ،

اگرخبر دستگیری وباز جوئی وی حقیقت داشته باشد، برای ژورنالیستان، 

خبرنگاران، وهواخواهان آزادی بیان ومطبوعات کشورما، خبری درد 

ناکتراز آن نخواهد بود.هیچ برچسپ واتهامی برنام این نویسنده شجاع 

ینندگان تلویزیون آریانای بیات در وپاک ونترس) آقای فیاض (، از دید ما ب

 خارج از کشور، قابل قبول وپذیرش نیست . 

گفته شد که دام بدنامی در راه آقای فیاض را دو تن از وزیران 

دولت،یکی  اسماعیل خان وزیرانرژی وآب، ودیگری امین فرهنگ، وزیر 

ند تجارت  گسترده اند.واتهام رشوت خواهی از آن دو مقام براو واردکرده ا

تا آقای  کرزی دستور دستگیری وی را صادر کند. اگر این افواهات درست 

باشد، بزرگترین اشتباه را آن دو وزیربا شخص رئیس جمهورکرزی 

مرتکب شده اند. کرزی همواره دم از دموکراسی وآزادی مطبوعات میزند، 

واز آن به عنوان رکن چهارم دولت یاد میکند. چی شد که اکنون آقای 

با همه حوصله مندی خود به خشم می اید ودستوردستگیری  یک کرزی 

ژورنالیست موفق کشوررا که هیچ آدمی را نکشته و هیچ جنایتی را 

مرتکب نشده وبرناموس هیچ کسی هم دست درازی ننموده، او را قبل 

ساله در سرپل ، به ۴ازدستگیری  متجاوزین به ناموس یک دختر صغیر

ساله تجاوز  ۱۲و ۷و  ۵ -۴برناموس دخترکان  زندان می سپارد وآنانی که

 کرده اند، ازاد میگردند وچرت خود را به دساتیر حکومت خراب نمیکنند.

آقای  نصرفیاض، با افشای چهره های خاین به ملت و دولت، 

درحقیقت تا کنون به حکومت کرزی خدمت کرده است ، درحالی که 

، زیرا او کارمند تلویزیون اومعاشی هم از دولت کرزی نبرده ونخورده است

ً معاش خود را هم از همانجا میگیرد. آقای  آریانای  بیات  است  وطبعا

کرزی باید متوجه باشد که یک ژورنالیست ، نه تفنگی دارد ونه راکت ونه 

توپ ونه تانکی که به جنگ جنایتکاران، رشوت خوران، اختالسگران 

ه سالح توپ وتانک یک وتوطئه گران و مافیای  موادمخدر برود، بلک

ژورنالیست یا یک نویسنده ، فقط قلم اوست وبا این قلم است که  او دزدان 
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و رهزنان وقاچاقچیان وآدم ربایان وغاصبان ملکیت های عامه را از سر 

راه  پس میکند و یا انها را به مردم معرفی مینماید تا اگر وجدان داشته 

که میکنند دست بگیرند واگر دست باشند نزد مردم شرمنده شوند واز کاری 

از اینکارها نگرفتند، آن نوشته را درجایی ثبت میکند تا درتاریخ بدنام  

گردند و نسل های آینده برانها وبه جانشینانشان نفرین ولعنت ابدی خود را 

 بفرستند.

ما از دولت وارگان های صیانت از حقوق افراد وآزادی مطبوعات 

صیر فیاض ، این فرزند آگاه ودلسوز افغانستان را جداً تقاضا می کنیم نا ن

هرچه زودتر از زندان رهاکند. وبه اتحادیه ژورنالستان افغانستان و به 

شخص رئیس آن آقای رحیم سمندرگوشزد میکنیم که هرگونه مالحظات را 

کنار بگذارد ودر دفاع از این نویسنده وتحلیلگر موفق برنامه حقیقت 

ت صدای اعتراض خود را بلندکند وبخاطر رهائی تلویزیون اریانای بیا

هرچه عاجل وی به مقامات ذیربط ومسئول درتماس آمده چگونگی 

موضوع را برای هواداران شخص نصیرفیاض گرداننده برنامه" حقیقت " 

 روشن سازد.

 گرفتاری نصیرفیاض ، رسوائی بیشترحکومت کرزی!

نصۀیر فیۀاض  ،ما شاهد میۀزان محبوبیۀت آقۀای ۲۰۰۸جوالی ۲9روز 

وتوانمندی وی در ارائه دلچسپ ترین مسایل کشور دربرنامه حقیقت وجلب 

رضۀائیت بیننۀدگان آن بۀۀودیم . تمۀام رسۀانه هۀۀای جمعۀی افغانهۀا ، بخصۀۀوص 

رسانه های  تصویری وصوتی افغانی  در سراسۀر جهۀان بخۀاطر دسۀتگیری 

ی نصۀۀیرفیاض، ژورنالسۀۀت ورزیۀۀده ونتۀۀرس تلویزیۀۀون آریانۀۀا، برنامۀۀه هۀۀا

خاصی داشتند وساعتها برعملکرد دولت کۀرزی بۀه گفۀت وشۀنود بابیننۀدگان 

خود پرداختند. وبینندگان بازهم شاهد رسوائی بیشتر مقامات بلند پایه دولت 

 کرزی ، وتصمیم سبک وخنده آورشورای وزیران افغانستان بودند. 

معلوم میشود که خۀرد دسۀته جمعۀی در کابینۀه کۀرزی بۀه صۀفر تقۀرب 

توان تمیز اصل از فۀرع را از دسۀت داده انۀد ومسۀایل قابۀل بحۀث در کرده و 

کابینه را با مسایل عادی و روتۀین ادارات  دولتۀی فۀرق کۀرده نمیتواننۀد. مۀا 
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که چند صۀباحی بیشۀتر عمرکۀرده ایۀم وشۀاهد ونۀاظر اجۀراآت حکومۀت هۀای 

شاهی وجمهوری اسالمی  وجمهوری به اصطالح  غیراسالمی وحتی دولت  

جهادی و اسالمی طۀالبی  بۀوده ایۀم، قسۀم میخۀورم ، کۀه هرگزندیۀده اسالمی 

ایم و هیچکس هم به یاد نخواهد داد که کابینۀه یۀی تۀا ایۀن حۀد کۀودن ونفهۀم 

بوده باشد که یک موضوع بسیار حاشیه یی را اینقۀدر بۀزرگ جلۀوه داده  و 

 در اجندای بحث خود قرارداده باشد.

که برای سانسور یک مقاله ویا ما در عهد هیچ حکومتی نشنیده ایم  

جۀۀزای انضۀۀباطی بۀۀه نویسۀۀنده و یۀۀا تهیۀۀه کننۀۀده  یۀۀک برنامۀۀه رادیۀۀوئی یۀۀا 

تلویزیۀۀونی ، صۀۀدراعظم کشۀۀور مداخلۀۀه کۀۀرده باشۀۀد، تۀۀا چۀۀه رسۀۀد بۀۀه کابینۀۀه 

 یاشورای وزیران افغانستان .

آخۀۀر مگۀۀر نۀۀه ایۀۀن اسۀۀت کۀۀه کۀۀار کابینۀۀه یاشۀۀورای وزیۀۀران، طۀۀرح  

ین مسۀۀۀایل،اجتماعی، اقتصۀۀۀادی، انکشۀۀۀافی، وتصۀۀویب وبحۀۀۀث روی مبرمتۀۀۀر

دفاعی، وامنیتی  کشور وتنظیم ورعایت پرنسیپهای سیاسۀت خۀارجی اسۀت.  

اگرچنین است که هست، پس چرا کابینه کرزی بجای آنکه روی مبرم تۀرین 

مسایل کشور، منجمله مسۀایل امنیتۀی کۀه هۀرروز درگوشۀه وکنۀار شۀهرکابل 

گیۀرد و زنۀدگی را بۀرای  سۀاکنان وسایرشهرها حمۀالت انتحۀاری صۀورت می

شۀۀهرها غیۀۀر مصۀۀئون سۀۀاخته،بحث کنۀۀد وچۀۀاره بسۀۀنجد، ویۀۀا روی مسۀۀایل 

بیکۀۀاری وفقۀۀرروز افۀۀزون درجامعۀۀه و تۀۀدارک مۀۀواد غۀۀذائی و فۀۀراهم کۀۀردن 

زمینه هۀای کۀار بۀرای لشۀکربیکاران درشۀهرها، بحۀث نمایۀد و چۀاره جۀوئی 

صۀۀۀدمکاتب در ۷۰کنۀۀۀد، ویۀۀۀا روی چگۀۀۀونگی  جلۀۀۀوگیری از مسۀۀۀدود شۀۀۀدن 

بوسیله مخالفین در والیات همسرحد با پاکستان بحث کند، ویا اینکه بخۀاطر 

عۀۀدم دسۀۀتگیری اختطۀۀاف کننۀۀدگان اطفۀۀال وتۀۀاجران ومتجۀۀاوزین برنۀۀاموس 

سۀاله( وزیرداخلۀه اش  را موردتۀوبیخ وسۀرزنش ۱۲ -۴دخترکان ضغیر)از 

خفۀه  قرار بدهد و دستش را از کار بگیرد و....و... ، برعکس  برچگونگی

کۀۀۀۀردن آزادی بیۀۀۀۀان وخۀۀۀۀاموش سۀۀۀۀاختن صۀۀۀۀدای حقیقۀۀۀۀت  بۀۀۀۀا دسۀۀۀۀتگیری 

نصیرفیاض،ژورنالیسۀتی کۀۀه جۀۀز حقیقۀۀت ، سۀۀخنی نگفتۀۀه وجزافشۀۀای چهۀۀره 

های فاسد در دولت وخیانت کاران ومافیۀای غصۀب زمۀین ودزدان ثروتهۀای 

ملۀۀی کۀۀاری نکۀۀرده، درکابینۀۀه بحۀۀث میکنۀۀد و بۀۀا ضۀۀایع کۀۀردن سۀۀاعتها وقۀۀت 
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غلط وغیر قانونی اتخاذ میکند که اگر شۀورای تطبیۀق  سرانجام یک تصمیم 

قانون اساسی از قۀدرت الزمۀی بۀر خۀور دار مۀی بۀود، بایۀد قبۀل از دیگۀران، 

قۀانون اساسۀی   3۴خود کابینه کرزی را که مرتکب یۀک عمۀل خۀالف مۀاده 

شۀده اسۀت، بۀه محاکمۀه مۀی سۀپرد، مگۀر افسۀوس کۀه یۀک چنۀین مقۀامی در 

واگر داردصرف به نام وجود دارد وازصۀالحیت  کشورتا هنوزیا وجود ندارد

الزم قضۀۀائی برخوردارنیسۀۀت. بنۀۀابرین میتۀۀوان بۀۀه صۀۀراحت گفۀۀت کۀۀه : بۀۀدا 

واسفا به حال یک چنین کابینه  یی که اصل را از فۀرع تمیۀز کۀرده نمیتوانۀد 

 وبا تصامیم نابجا و غیرالزم خود را رسوای عام وخاص میسازد.

والی از طریۀۀۀق رسۀۀۀانه هۀۀۀای جۀۀۀ۲9گزارشۀۀۀها وآگۀۀۀاهی هۀۀۀای کۀۀۀه روز

تصۀۀویری افغانهۀۀا درارتبۀۀاط  بۀۀه دسۀۀتگیر آقۀۀای نصۀۀیرفیاض بۀۀه نشۀۀر رسۀۀید، 

حاکی  ازاین حقیقت بودند که، اینکار از چینل غیر قۀانونی و بۀرخالف نۀص 

قانون رسۀانه هۀا صۀورت گرفتۀه ولۀذا  قابۀل تقبۀیح اسۀت. ایۀن عمۀل شۀورای 

ولسۀۀی جرگۀۀه، شۀۀهریان وزیۀۀران بۀۀا عکۀۀس العمۀۀل شۀۀدید برخۀۀی از نماینۀۀدگان 

کابۀۀۀۀۀل و ژورنالیسۀۀۀۀۀتان داخۀۀۀۀۀل و تمۀۀۀۀۀام رسۀۀۀۀۀانه هۀۀۀۀۀای جمعۀۀۀۀۀی درخۀۀۀۀۀارج  

کشورقرارگرفت و آنرا محکوم کردند. یکی از نمایندگان ولسۀی جرگۀه آقۀای 

داود سلطانزوی، با صراحت گفت: مگر اینجا جنگۀل اسۀت کۀه هرکۀه هرچۀه 

را خواسۀۀت کۀۀرده بتوانۀۀد؟ آخۀۀراین اینجۀۀا یۀۀک دولۀۀت اسۀۀت،  قضۀۀا دارد، شۀۀو

قۀانون اساسۀی  3۴دارد،قۀانون رسۀانه هۀا دارد ، بایۀد ایۀن کۀار مطۀابق مۀاده 

 صورت میگرفت، نه از طریق امنیت ملی .

متاسۀۀۀفانه بنیادگرایۀۀۀان عقبگۀۀۀرای تنظیمۀۀۀی، از سۀۀۀتره محکمۀۀۀه بحیۀۀۀث 

وسۀیله فشۀار و ارعۀاب برمطبوعۀات، طرفۀداران جامعۀهً مۀدنی و دموکراسۀی 

نه جمعۀۀی وهرژورنالیسۀۀتی را کۀۀه بۀۀه اسۀۀتفاده مینماینۀۀد و هۀۀر نشۀۀریه و رسۀۀا

مذاق شۀان برابۀر نباشۀد ، تکفیۀر و مصۀادره مینماینۀد ، و بۀه همۀین سلسۀله 

تۀۀاکنون عۀۀده زیۀۀادی  ازژورنالیسۀۀتان و روشۀۀنفکران و دگراندیشۀۀانی مۀۀورد 

تهدید ولت وکوب وزندان قرارگرفته اند. مثال های عمده آن: محکوم کردن 

دانی سۀاختن نصۀیرفیاض گرداننۀۀده سۀال حۀبس ، زنۀ ۲۰پرویۀز کۀامبخش بۀه 

برنامه حقیقت تلویزیون آریانۀا بخۀاطر انتقۀاد او از عملکۀرد وزیۀرآب وبۀرق 

اسماعیل خان وامین فرهنگ وزیر تجارت، به بۀازجوئی کشۀاندن میرهۀزار، 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

208 

گرداننده سایت کابل پرس از طۀرف مۀوظفین امنیۀت ملۀی واخیۀراً لۀت وکۀوب 

، مۀۀدیر روزنامۀۀه "آئینۀۀه روز" وشکسۀۀتن قبرغۀۀه هۀۀای  سۀۀید داؤود یعقۀۀوبی

وغیۀۀره اسۀۀت. بۀۀه همۀۀین سلسۀۀله،بنیادگرایان ضۀۀد دموکراسۀۀی وضۀۀد مظۀۀاهر 

مۀۀۀدنیت، تۀۀۀا کنۀۀۀون مرتکۀۀۀب قتۀۀۀل تعۀۀۀدادی از ژورنالسۀۀۀتان ن نیزشۀۀۀده انۀۀۀد،از 

جملۀۀۀه:قتل وحشۀۀۀیانه شۀۀۀیما رضۀۀۀائی، گوینۀۀۀده تلویزیۀۀۀون طلۀۀۀوع، ترورپیغلۀۀۀه 

ذکۀی، گرداننۀده یۀک شکیباسانگه آماج، نطاق تلویزیون طلۀوع، تۀرور ذکیۀه 

رادیو در پروان، ترورعبدالصۀمد روحۀاني، خبرنگۀار بۀی بۀی سۀی درهلمنۀد، 

ترورجاویۀۀد، ترورجاویۀۀد احمۀۀد، خبرنگۀۀار یۀۀک رسۀۀانه کانۀۀادائی درکنۀۀدهار 

وغیره  از جمله همین عملکردهۀای  ضۀدمظاهرمدنیت اسۀت.  مۀدت بۀه قتۀل 

 رسیدند. 

سۀۀتان ،"خشۀۀونت برمبنۀۀاي اعالمیۀۀه مركۀۀز حمایۀۀت ازخبرنگۀۀاران افغان

وبازداشۀۀت خبرنگۀۀاران بۀۀي وقفۀۀه از سۀۀوي مخۀۀالفین مسۀۀلح دولت،صۀۀاحبان 

قۀۀۀدرت واقتۀۀۀدار،حكومت افغانسۀۀۀتان وحتۀۀۀي نیروهۀۀۀاي خۀۀۀارجي ادامۀۀۀه دارد 

وهمۀۀواره تۀۀالش شۀۀده كۀۀه بۀۀراین رونۀۀد مخۀۀرب سۀۀرپوش گذاشۀۀته شۀۀود." بۀۀا 

درنظرداشۀۀت ایۀۀن وضۀۀعیت اكثریۀۀت خبرنگۀۀاران از بیمۀۀه محرومنۀۀد وخۀۀانواده 

قتۀۀولین ومتضۀۀررین ازحقۀۀوق مسۀۀلم شۀۀان بۀۀدور نگهداشۀۀته شۀۀده انۀۀد. هۀۀاي م

اعالمیۀۀه مۀۀي افزایۀۀد "بۀۀا وصۀۀف تمۀۀام ایۀۀن رویۀۀداد هۀۀاي اسۀۀفناك ،هنۀۀوز هۀۀیچ 

تحقیقاتي درراستاي شناسایي عاملین این فجایع انجام نگرفته ویا حۀداقل تۀا 

اكنۀون نتیجۀۀه اقۀۀدامات انجۀۀام گرفتۀۀه از سۀۀوي حكومۀۀت افغانسۀۀتان ونیروهۀۀاي 

 افشاء نشده است ."     خارجي

 به امید پیروزی حقیقت برخیانت.                

 ۲۰۰۸/ ۷/ 3۰پایان 

 بیانیه  گزارشگران بدون مرز دربارۀ نصیر فیاض :

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی  نصۀیر فیۀاض، روزنامۀه نگۀار 

اسۀد بۀا دسۀتور دولۀت  ۷و مجری شبکه تلویزیون آریانا شدند که در تۀاریخ 

ز سوی ماموران امنیت ملی بازداشت شۀده اسۀت .گزارشۀگران بۀدون مۀرز ا

در این باره اعالم میکند " بدون شۀک گفتۀه هۀایی درشۀت علیۀه دو وزیۀر و 
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رئیس جمهور گفته شده است. اما دولت در باره بازداشت روزنامه نگۀار و 

مجری برنامه ای که به آزاد سۀخن گفۀتن معۀروف اسۀت ، خطۀا مۀی کنۀد. در 

پردازند، بلکه وظیفۀه قضۀات اسۀت  سی وزیران خود به امر قضا نمی دمکرا

تۀا معلۀوم کنۀۀد کۀه کسۀی مرتکۀۀب جۀرم شۀده اسۀۀت یۀا نۀه. ایۀۀن حادثۀه نشۀۀانگر 

فضای پر تنش میان رسانه ها و دولت و به ویژه وزیر اطالعات و فرهنگ 

 است."

نصۀۀۀیر فیۀۀۀاض روزنامۀۀۀه نگۀۀۀار و مجۀۀۀری برنامۀۀۀه "حقیقۀۀۀت" شۀۀۀبکه 

دو وزیر دولت، محمد امین فرهنگ وزیر تجۀارت و صۀنایع  تلویزیون آریانا

كشور و اسماعیل خان وزیر انرژي و آب را "دزد" نامیۀد. امۀری کۀه منحۀر 

بۀۀه دخالۀۀت پلۀۀیس و تعطیۀۀل شۀۀدن برنامۀۀه گردیۀۀد. محمۀۀد نصۀۀیر فیۀۀاض کۀۀه در 

بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفتۀه اسۀت پۀیش از ایۀن از سۀوی برخۀی از 

ساالر سابق عبدل رسول سۀیاف مۀورد  ه از جمله جنگنمایندگان ولسی جرگ

تهدیۀۀد قۀۀرار گرفتۀۀه بود....گزارشۀۀگران بۀۀدون مۀۀرز از دولۀۀت افغانسۀۀتان مۀۀی 

های خصوصۀی  خواهد در اتخاذ تصمیمات تازه برای کنترل فعالیت تلویزیون

 با شفافیت و احتیاط عمل کند.

داشت و امنیت ملی )؟( افغانستان، در ادامه سرکوب، لت و کوب، باز

زنۀۀدانی کۀۀردن خبرنگۀۀاران، نصۀۀیر فیۀۀاض خبرنگۀۀار تلویزیۀۀون آریانۀۀارا کۀۀه 

مسۀۀوول برنامۀۀه ی حقیقۀۀت در ایۀۀن تلویزیۀۀون اسۀۀت ، بصۀۀورت کۀۀامال غیۀۀر 

قۀانونی روز دوشۀۀنبه بازداشۀۀت کۀرد. نصۀۀیر فیۀۀاض در برنامۀه ی حقیقۀۀت بۀۀه 

مسایلی می پرداخت که معموال مقامات بلندپایۀه ی افغانسۀتان از وی راضۀی 

نبۀۀوده و طبۀۀق اظهۀۀارات یۀۀک منبۀۀع کۀۀه نخواسۀۀت نۀۀامش فۀۀاش شۀۀود و در 

تلویزیۀۀون آریانۀۀا فعالیۀۀت دارد، مقامۀۀات بارهۀۀا خواسۀۀتار برکنۀۀاری فیۀۀاض از 

آریانا شده بودند. امنیت ملی )؟( افغانستان که معموال هر از چند گۀاه دسۀت 

بۀۀۀه بازداشۀۀۀت و شۀۀۀکنجه ی خبرنگۀۀۀاران مۀۀۀی زنۀۀۀد نیۀۀۀز تۀۀۀاکنون از ارایۀۀۀه ی 

 مات درباره ی وضعیت نصیر فیاض خودداری کرده است.معلو

 یک خبرخوش :
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نصۀۀیرفیاض نیۀۀز بعۀۀد از یۀۀک غیابۀۀت پۀۀنج شۀۀش ماهۀۀه) شۀۀاید زنۀۀدان ( 

باالخره دوباره در تلویزیون اریانابحیث نطاق اخبۀار ظاهرگردیۀد وازچنۀدماه 

به اینطرف در پیشبرد برنامه انتخابات   برای ریاست جمهوری  نقش فعال 

ایفامیکنۀۀد،ولی دیگۀۀر از برنامۀۀه حقیقۀۀت در تلویزیۀۀون آریانۀۀا خبۀۀری خۀۀود را 

 نیست .

 پایان
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 ممقاله هجده

 فرهنگی افغانستان درسوگ تاراج و تخریب میراثهای

 

 9۰هاى قدرت طلبى در افغانستان،در دهۀه  یکى از مظاهر شوم جنگ

افۀۀراد و امنیتۀۀى و عۀۀدم مصۀۀونیت جۀۀانى و مۀۀالى  ، ایجۀۀاد فضۀۀاى بى۲۰قۀۀرن 

 پروائى نسبت به حفظ آثار فرهنگى و ملى بود.  اشخاص و بى

بۀۀۀه بعۀۀۀد چۀۀۀون  ۱99۲طلبۀۀۀى از جۀۀۀوالى   هۀۀۀاى قۀۀۀدرت در دوران جنگ

هاى فرهنگۀۀى در کشۀۀور نبۀۀود،  هیچکسۀۀى در فکرصۀۀیانت و حفاظۀۀت داشۀۀته

ملۀى  جویان دسۀت بۀه دسۀتبرد آثۀار مۀوزیم  طلبان و استفاده   بنابراین فرصت

مثۀۀال آن در طۀۀول نۀۀیم قۀۀرن   کۀۀه آثۀۀار فرهنگۀۀى گرانبهۀۀا و بۀۀىواقۀۀع داراالمۀۀان 

آورى و محافظۀت میشۀد بۀه تۀاراج  هاى باستانشناسى جمۀع گذشته از بازیافته

 رفت و از کشور بدر ساخته شد. 

درعهداعلیحضۀۀرت شۀۀاه   ۱9۲4مۀۀوزیم کابۀۀل بۀۀراى نخسۀۀتین بۀۀار در 

گۀۀروه هۀۀاى امۀۀان هللا غۀۀازی افتتۀۀاح گردیۀۀد، وپۀۀس از آن در طۀۀى چنۀۀدین دهۀۀه 

باسۀۀتان شۀۀناس از کشۀۀور هۀۀاى فرانسۀۀه ، ایتالیۀۀا ، آلمۀۀان و شۀۀوروى ، نقۀۀاط 

مختلف کشور را بطور منظم مورد اکتشۀافات گونۀاگون قۀرار دادنۀد. چنانکۀه 

این سیاست خیلى زود موزیم کابل را به یکى از عالى ترین کلکسیون هۀاى 

ت. " اشۀیاى آسیائى و شاهکار هاى هنر اسالمى مبدل ساخ-هنرى اروپائى 

شیشه اى یونانى ، مجسمه هاى برونۀزى رومۀى ، برجسۀته کۀارى مرمۀرین 

بودائى ، عاج هاى هندى ، تندیس هاى یونانى،هریک گۀواهى بۀود بروجۀود 

مناسبات پایدار میان شۀرق و غۀرب در نخسۀتین قۀرون تۀاریخ مۀیالدى. آثۀار 

ز هزارسۀۀال قبۀۀل بۀۀا 4۰سۀۀنگى متعلۀۀق بۀۀه ماقبۀۀل تۀۀاریخ کۀۀه قۀۀدمت شۀۀان بۀۀه 

میگشۀۀت ، شۀۀامل مجسۀۀمه اى نیۀۀز بۀۀود کۀۀه پۀۀیش بینۀۀى میشۀۀد قۀۀدیمى تۀۀرین 
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 ۱5مجسمه از صورت یک انسان باشد. یک سۀنگ ریۀزه قۀدیمى متعلۀق بۀه 

 در والیت بلخ کشف شده بود.  ۱965هزار سال قبل در 

یکى از جالب توجه تۀرین جنبۀه هۀاى مۀوزیم کابۀل ایۀن بۀود کۀه مطلقۀاّ 

در خۀۀاک افغانسۀۀتان کشۀۀف و بۀۀه نمۀۀایش  تمۀۀام اشۀۀیاى عتیقۀۀه و باسۀۀتانى آن

گذاشته شده بودنۀد. تمۀام ایۀن آثۀار بۀدون کۀوچکترین صۀدمه در دهۀه اشۀغال 

افغاسنتان توسط نیروهاى شوروى و پس از آن در مدت سه سۀال حکومۀت 

حۀۀوادث تۀۀاریخى را پشۀۀت سۀۀر گذاشۀۀته بودنۀۀد." )مۀۀیهن ، هللا داکتۀۀر نجیۀۀب ا

 ( ۱۲4، ص۱۲- 9شماره 

فغانى دستگیر نایل در مورد داشته های موزیم نویسنده و پژوهشگر ا

در موزیم کابل ، آثار بسیار معتبر تاریخى قرار »کابل  چنین نوشته است : 

رومۀۀى ، ظۀۀروف  -داشۀۀت و اشۀۀیاء سۀۀاخته شۀۀده از عاجهۀۀا و اشۀۀیاء یونۀۀانى 

دوره سۀۀلوکى ، شیشۀۀه و انۀۀواع سۀۀنگ هۀۀاى قیمتۀۀى و دیگۀۀر اشۀۀیاى کۀۀه از 

گ دوم جهۀۀۀانى و حفاریهۀۀۀایى کۀۀۀه از خۀۀۀود حفۀۀۀارى هۀۀۀاى قبۀۀۀل و بعۀۀۀد از جنۀۀۀ

افغانستان بوجود آمده بودند. همچنان یک کلکسیون بسیار عالى از مجسمه 

هاى کافرستان )نورستان کنونى ( که شهرت جهانى داشۀت ، هۀم در مۀوزیم 

بود. آثارى که بسیار اهمیت تاریخى و هنرى داشتند، همان عاجها بودند که 

ح موزیم هۀاى جهۀان بلنۀد سۀاخته بۀود. مۀوزیم اهمیت موزیم کابل را در سط

کابل داراى دوطبقۀه بۀود: طبقۀه اول مربۀوط بۀه آثۀار دوران قبۀل از اسۀالم و 

طبقه دوم منحصر به آثار دوران اسالمى بود. از جمله آثۀار دوران اسۀالمى 

 که بسیار گرانبها بودند: 

به خط کوفى به قلۀم حضۀرت ، بعضى آیات قرآن کریم  ۸۲ر ۱نمبر  -

 عثمان 

 ، بعضى آیات قرآنکریم بخط امام حسین )رض(  ۸4ر 3نمبر -

 ، بعضى آیات قرآنکریم به خط عربى در پرده د ل آهو  ۸6ر 4نمبر  -

، سه جلد قرآنکریم کۀه از روى قۀرآن خۀط کۀوفى حضۀرت  9۰نمبر  -

 عثمان ،عکس بردارى شده بود. 
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از  ۱334، قرآنکۀۀریم بۀۀا رسۀۀم الخۀۀط کۀۀوفى کۀۀه در سۀۀال  9۱نمبۀۀر  -

 شهر غلغله پیداشده بود. 

، عکس چند نامه از حضرت پیغمبر)ص( افزون برآن 99ر 96نمبر -

جلد کتۀاب از سۀه شۀاعر بۀزرگ  ۱۷جلد کتاب نفیس در یک وقایه. این  ۱۷

چۀۀون موالنۀۀا عبۀۀدالرحمن جۀۀامى ، نظۀۀامى گنجۀۀه ئۀۀى و امیۀۀر خسۀۀرو دهلۀۀوى 

بهشۀت و لیلۀى بودندکه شامل خمسه هاى هفت اورنگ ، هفت پیکۀر، هشۀت 

و مجنون میشدند. این مجموعۀه نفۀیس منحصۀر بفۀرد، تۀذهیب و طۀال کۀارى 

هجۀۀرى ثبۀۀت شۀۀده اسۀۀت . دیۀۀوان  ۸99شۀۀده بودنۀۀد کۀۀه تۀۀاریخ کتابۀۀت آن در 

میرزا عبدالقادر بیدل ، جلد اول آن طال کارى شۀده کۀه از طۀرف امیۀر بخۀارا 

ى طالکۀارى خان تحفه داده شده بود. دیوان حۀافظ شۀیرازهللا به امیر حبیب ا

شده ، خطاط آن محمدمحسن که آنرا براى سلطان حسین بایقرا نوشته بود. 

بوستان سعدى به خط میر عماد خطاط معروف عصر تیمۀورى و نقاشۀى هۀا 

و میناتورى هاى استاد کمال الدین بهزاد و غیره آثار نفیس ادبى در مۀوزیم 

 کابل موجود بودند. 

ابل قرار داشت ، از جمله عاجها اشیاء وآبدات تاریخى که در موزیم ک

که تعداد آنها بۀه بۀیش ازسیصۀد میرسۀید، پۀس از پیۀروزى انقۀالب اسۀالمى) 

توسط تفنگۀداران داخلۀى و پاکسۀتانیها غۀارت شۀده بۀه  ۱3۷۱مجاهدین( در 

بازار هاى جهان از جملۀه شۀهر لنۀدن بۀه معۀرض فۀروش قۀرار داده شۀدند . 

بابر وزیر داخله پاکستان هللا رایک قسمت این عاجها در پاکستان توسط نصی

برده شدکه به بینظیر بوتۀو صۀدراعظم آن کشۀور تسۀلیم داده شۀدو بوتۀو هۀم 

این اشیاء و آثار رابا خود به لندن انتقال داده که جز اشیاء قیمتى خانه اش 

 ساخته است .

یۀۀۀک خۀۀۀانم باسۀۀۀتان شۀۀۀناس افغۀۀۀان بنۀۀۀام مهریۀۀۀه مسۀۀۀتمندى در مۀۀۀاه 

مریکا گفت : ما از طریق اداره یونسۀکو به رادیوى صداى ا ۱996سپتامبر

به خانم بینظیر بوتو نامه نوشته و تقاضاکردیم که آثار دست داشته خود را 

کۀۀه از افغانسۀۀتان بۀۀرایش بۀۀه غنیمۀۀت آورده انۀۀد، محفۀۀوظ نگهۀۀدارى کنۀۀد کۀۀه 
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مجلۀه « ) توسط مقامات یونسکو ویا افغانى مقیم امریکۀا خریۀدارى شۀوند. 

  (۲4، ص 4۲آزادى ، شماره 

ملۀۀى افغانسۀۀتان کۀۀه گنجینۀۀه غنامنۀۀد هۀۀزاران نسۀۀخه  همچنۀۀان آرشۀۀیف 

هاى خطۀى  نفیس و پر بها از آثۀار قلمۀى نفۀیس قۀرون پیشۀین بشۀمول نسۀخه

هاى پۀس از اسۀالم خطۀاطى شۀده بودنۀد  کریم که بۀا آب طۀال درطۀى سۀده قرآن

 نیزمورد دستبرد قرارگرفته وبهترین آثارآن بغارت رفته است.

هاى  هۀیچ قۀدرت سیاسۀى و اقتصۀادى نمیشۀود بازیافتۀهبدون تردید با  

تۀۀرین دارایۀۀى ملۀۀى یۀۀک جامعۀۀه اسۀۀت و  فرهنگۀۀى را کۀۀه مهمتۀۀرین و پرارج

محصول تفکر و تجارب و عمۀل صۀدها هۀزار انسۀان در طۀول تۀاریخ تکامۀل 

بشۀرى اسۀت، دوبۀۀاره آنۀرا بۀاز سۀۀازى کۀرد؟ بگونۀه مثۀۀال، در آرشۀیف ملۀۀى، 

ى، از قبیۀۀل: دواویۀۀن شۀۀعراء، کتۀۀب هۀۀزاران نسۀۀخه پۀۀر بهۀۀاى خطۀۀى و هنۀۀر

اخالقى و فلسفه اسالمى و دینى چون قرآن کریم و احادیث نبۀوى و تفاسۀیر 

و اسناد و فرامین شاهان و امراء افغانستان، نگهدارى میشدند. منجمله من 

  اى از قۀرآن کۀریم را در آرشۀیف ملۀى داشۀتم کۀه مجموعۀاّ سۀى سراغ نسخه 

الشان با هنر خط هفت قلم،  ره قرآن عظیمورق بود و در هر ورق آن یک پا

کارى شده بود. دیدن این نسخه و  خطاطى و با آب طال هر صفحه آن تذهیب

توجهى که در خطاطى نمودن و گنجانیدن یک پاره قرآن در هر ورق آن به 

عمل آمده بود، انسان را غرق حیرت میکرد. اکنون چه کسى میتواند بۀراى 

نظیر هنرى و دینى قیمتى واقعى تعیین کنۀد؟ و  بىانگیز و  چنین پدیده حیرت

چگونۀۀه احیۀۀاء مجۀۀدد چنۀۀین اعجوبۀۀه اسۀۀالمى و افغۀۀانى ممکۀۀن اسۀۀت؟ هرگۀۀاه 

 خدای نخواسته، چنین آثاری حیف  ومیل شده باشند.

ممکن است تصۀور شۀود کۀه میتۀوان پۀس از اسۀتقرار اوضۀاع دوبۀاره 

مجۀدد چنۀد شۀفاخانه و ها را جبران کۀرد و بۀه اعمۀار  ها و ویرانى این خرابى

چند فابریکه و چند هوتل و دفتر و یا خریدارى چند عراده موتر و طیاره و 

هاى  تانک و غیره پرداخت. اما تباهى حیات انسان و یا از دست دادن داشته

 فرهنگى جامعه را چگونه میتوان احیاء کرد؟ 
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آرشیف ملى که تعمیر آن از ساخته هۀاى عهۀد امیۀر عبۀدالرحمن خۀان 

ت وبه سبک زیبائى اعمارشده اسۀت در مرکۀز شۀهرکابل موقعیۀت دارد و اس

بعد از کشیدن جاده سالنگ ، درزمان ریاست جمهۀورى محمۀد داود ، تۀرمیم 

اساسى و تجدید گردید وبراى جابجائى آرشیف ملى مدنظرگرفته شۀد . آقۀاى 

آرشۀۀیف ملۀۀى یۀۀک »دسۀۀتگیر نایۀۀل در مۀۀورد اداره ومحتویۀۀات  آن مینویسۀۀد: 

علمى و هفت شعبه مسۀلکى داشۀت . آثۀار فرهنگۀى و ادبۀى و تۀاریخى بورد 

در دوسالون آرشیف بنامهاى نسخ خطى و اسۀناد تۀاریخى نگهۀدارى میشۀد. 

هزار قطعه اسۀناد تۀاریخى در سۀالون اسۀناد تۀاریخى موجۀود  ۱5۰در حدود 

بودکه قدیم ترین آن فرامین سلطان حسین بۀایقرابخط نسۀتعلیق از قۀرن نهۀم 

نزدهم میالدى( بود و آخرین سند در آرشیف ملى ، فرامین توزیع هجرى )پا

صادرشۀده بۀود.در آرشۀیف ملۀى ،  ۱35۷زمین بود که بعد از کودتۀاى ثۀور 

فۀۀۀرامین ، حکمنامۀۀۀه هۀۀۀا ، مصۀۀۀوبات تۀۀۀاریخى ، قبالۀۀۀه هۀۀۀا ، اقرارنامۀۀۀه هۀۀۀا، 

معاهۀۀدات دولتۀۀین ، البومهۀۀاى تۀۀاریخى و عکۀۀس هۀۀاى آزادى خواهۀۀان قۀۀرار 

هۀزار نسۀخ خطۀى قۀدیمى ، کۀه  ۱۲لون نسۀخ خطۀى بۀه تعۀداد داشت . در سۀا

قدیمى ترین آن پاره هاى قرآنکریم بخۀط کۀوفى در پوسۀت آهۀو نوشۀته شۀده 

بود ، متعلق به قرن دوم و سوم هجرى میشۀد. عکۀس هۀا و شمشۀیرهاییکه 

در آرشۀۀیف ملۀۀى توجۀۀه را بخۀۀود جلۀۀب میکردنۀۀد، ممثۀۀل شۀۀهامت و دالورى 

ور مۀۀا بود.آرشۀۀیف ملۀۀى ، تۀۀاریخ مبۀۀارزات مبۀۀارزان و آزادى خواهۀۀان کشۀۀ

قهرمانانۀۀه و پیکۀۀار دلیرانۀۀه افغانهۀۀا بۀۀر ضۀۀد اسۀۀتعمارگران خۀۀارجى بۀۀود کۀۀه 

توسۀط جنۀگ سۀۀاالران و تفنگۀداران مجاهۀد)!( و پاکسۀۀتانى هۀا و عمۀال آنهۀۀا 

« چۀۀور وغۀۀارت کۀۀرده شۀۀد و دربازارهۀۀاى پاکسۀۀتان بفۀۀروش رسۀۀانیده شۀۀدند.

 (4۲)آزادى، شماره 

درایۀۀن زمینۀۀه بۀۀا نشۀۀر عکسۀۀهای ازآثۀۀار محفۀۀوظ در بۀۀی بۀۀی سۀۀی نیۀۀز 

 ۱۷آرشۀۀۀۀۀۀۀیف ملۀۀۀۀۀۀۀی افغانسۀۀۀۀۀۀۀتان میگوید:آرشۀۀۀۀۀۀۀیو ملۀۀۀۀۀۀۀی افغانسۀۀۀۀۀۀۀتان در 

در چارچوب کتابخانه های عامه ایجاد شد و در سال  ۱3۵۲سنبله/شهریور 

 خورشیدی به ساختمان کنونی آن منتقل گردید. ۱3۵۶
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ری در بخش نسخه های خطی بیش از هفت هزار نسخه خطی نگۀه دا

مۀۀۀی شۀۀۀود کۀۀۀه شۀۀۀامل نسۀۀۀخه هۀۀۀایی از قۀۀۀرآن، کتابهۀۀۀای مختلۀۀۀف و خطۀۀۀوط 

 خوشنویسی است. این آثار از لحاظ تاریخی و هنری ارزشمند است.

هزار سند مهم تاریخی نگه داری  ۱۵۰در بخش اسناد تاریخی حدود 

می شۀود کۀه عمۀدتاً شۀامل عکۀس، نقاشۀی، فرمانهۀای پادشۀاهان، پیمانهۀا و 

با دولت هۀای خۀارجی، نشۀریات چۀاپی و دیگۀر اسۀناد  موافقتنامه های دولت

حقوقی و قضایی می شود.در این آرشیو همچنین مهرهای حکام و قاضۀیان 

دوره های مختلۀف و همچنۀین اسۀکناس هۀایی کۀه در دوره هۀای مختلۀف در 

 (۲۰۰9دسمبر ۲۲کشور چاپ شده موجود است.) بی بی سی 

ور مۀا، سۀنگ هفۀت نظیۀر هنۀرى و فرهنگۀى کشۀ یکى دیگر از آثار بى

شریف هرات است که با  انصارى واقع در گازرگاه   عبدهللا  قلم زیارت خواجه

انۀد. مشۀاهده  هللا را در آن نقۀش کرده هنر خط هفت قلم اسالمى آیاتى از کۀالم

این اعجوبه هنر اسالمى که آفریده سرانگشتان ظریف و هنرپرور بۀرادران 

انمندى فکرى و فرهنگى فرزندان ها انسان را غرق تو هراتى ماست، ساعت

شۀۀۀناس  ایۀۀۀن آب و خۀۀۀاک میسۀۀۀاخت. ایۀۀۀن سۀۀۀنگ بۀۀۀارى توسۀۀۀط هیئۀۀۀت باستان

ملیۀون دالۀر قیمۀت گۀذارى شۀده بۀود. یعنۀى کۀه هیۀات  4۷امریکائى به مبلۀغ 

حاضۀۀر بۀۀود آن سۀۀنگ هفۀۀت قلۀۀم را خریۀۀدارى و بۀۀا خۀۀود بۀۀه امریکۀۀا انتقۀۀال 

زیدند. زیرا میدانستند که نمایند، مگر مقامات افغانى از فروش آن امتناع ور

قلم  ملیون دالر ممکن است پیدا شۀود، امۀا سۀنگ هنۀرى و متبۀرک هفۀت 4۷

شۀود، بگۀذار  دانۀه اسۀت و نظیۀرش در جهۀان پیۀدا نمى  بدان پایه صرف یۀک

مایه افتخار فرهنگى خود مردمان این کشور باشد. گفته میشود این اعجوبه 

ده شۀۀۀده و بغۀۀۀارت رفتۀۀۀه هنۀۀۀرى جهۀۀۀان اسۀۀۀالم نیۀۀۀز از رواق آن زیۀۀۀارت کنۀۀۀ

اسۀۀت.اگر چنۀۀین نشۀۀده باشۀۀد، هموطنۀۀان هراتۀۀی مۀۀا میتواننۀۀد درایۀۀن بۀۀاره بۀۀه 

 خوانندگان اطالع دقیق تر بدهند.

و در باالحصۀار کابۀل نیۀۀز دو مجسۀمه شۀۀیر وجۀود داشۀۀت کۀه در آغۀۀاز 

حکومۀۀت مجاهۀۀدین نیروهۀۀاى جنۀۀرال دوسۀۀتم در آنجۀۀا مسۀۀتقر بودنۀۀد، گفتۀۀه 

 مفقود شده اند.  میشود که آن دو مجسمه نیز
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صۀۀومعه بۀۀزرگ بۀۀودا در "هۀۀده جۀۀالل آبۀۀاد" بۀۀه کلۀۀى از مجسۀۀمه هۀۀا و 

تندیس هایش خالى شده و قسمتى از این صۀومعه کۀه در جنۀگ آسۀیب دیۀده 

بۀۀود، آمۀۀاج دزدى و غۀۀارت قۀۀرار گرفۀۀت و کلیۀۀه عتیقۀۀه جۀۀات ایۀۀن بخۀۀش تبۀۀاه 

ال گردید و بدین سان کلکسیونرهاى ثروتمند جهان بخصوص جاپۀانى هۀا حۀا

 دیگر مالک مجسمه هاى منحصر بفرد بودائى اند. 

در "آى خۀۀۀانم" )شۀۀۀهر یونۀۀۀانى واقۀۀۀع در ملتقۀۀۀاى دریۀۀۀاى کوکچۀۀۀه و 

آمودریۀۀۀا( تونۀۀۀل هۀۀۀایى بوسۀۀۀیله بلۀۀۀدوزرها حفۀۀۀر کردنۀۀۀد و هرچۀۀۀه از گنجینۀۀۀه 

 تاریخى در آنجا یافتند بردند. 

در شهر بلخ ، فرمانۀدهان نظۀامى عهۀد حکومۀت ربۀانى ، پلۀه کانهۀاى 

کاخ هاى خود را با سر ستونهایى از سنگ هاى صۀیقل شۀده مرمۀر  ورودى

قدیمى دوهزارساله تزئین کردند. تعۀدادى دیگۀر ویالهۀاى خۀود را بۀه سۀتون 

هاى عظیمى که بصورت غیر قانونى از دل خاک بیرون آورده بودنۀد مۀزین 

نمودنۀۀد. غۀۀارت و چپۀۀاول امۀۀاکن باسۀۀتانى کۀۀه محۀۀرک آن قاچاقیۀۀان بودنۀۀد، 

مه یافۀت و بۀا ارزش تۀرین کشۀفیات بسۀرعت از مرزهۀاى کشۀور همچنان ادا

خارج ساخته شدند و دیگراز دست مردم افغانستان که صۀاحبان اصۀلى آنهۀا 

 بودند ، کامالّ خارج میگردید. 

خۀۀود افشۀۀاءنمود کۀۀه در  ۱۲3مجلۀۀه دعۀۀوت چۀۀاپ نۀۀاروى در شۀۀماره 

صۀدها آثار فرهنگى دزدى شده از موزیم کابۀل بۀه  ۲۰۰۱تاریخ سوم مارچ 

هزار دالر باالى قاچاق بران پاکستانى فروخته شد کۀه درآن میۀان یۀک پۀاره 

هزار دالر قیمت گذاشته شده بود. سایر  ۲5۰قرآن متعلق به موزیم کابل تا 

آثار شامل مجسمه هاى بودا بود که به صۀدها هۀزار دالۀر نۀرخ گۀذارى شۀده 

 بود.

هۀزاران  متاسفانه جنگ منحوس به خاطر کسۀب قۀدرت باعۀث تبۀاهى 

اثر هنرى و از میان رفتن بسۀا آثۀاربى نظیۀر و پربهۀاى فرهنگۀى مۀا شۀده و 

یى از تاراجگران هستى کشور با استفاده از وضعى که پیش  میشود. شبکه 

  اند.  آمده، مصروف قاچاق آثار فرهنگى افغانستان
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تۀۀاراج یۀۀک فرهنۀۀگ ، غۀۀارت میۀۀراث »زیۀۀر عنۀۀوان « جیمۀۀز لۀۀویز»

بى در مجلۀۀه آرکیولۀۀوژى فرانسۀۀه بچۀۀاپ رسۀۀانده کۀۀه مقالۀۀه جۀۀال« افغانسۀۀتان

بازتاب یافتۀه و مۀا « میهن » برگردان فارسى آن بوسیله رضاطاقى درمجله

 قسمتهایى از آن را میخوانیم : 

نویسنده ماجرا را از گۀردش در بۀازار قۀدیمى پشۀاور و دیۀدار از یۀک 

پر بود  دکان» دکان محقر یک پیرمرد افغان آغاز میکند و سپس مینویسد: 

ازگردن بندهاى نقره اى سنگین متعلق بۀه صۀحرا نشۀینان ، کاسۀه اى مملۀو 

او سکه هاى یونان باستان ، اشیاى شیشه اى مارپیچ متعلق به شهر هرات 

و مجسمه هاى بودائى بامیان که هنوز آغشۀته بودنۀد بۀه گۀل والى ، تسۀبیح 

رد و کهربۀا، هایى از جنس مروارید آنتراسین ، عقیق سرخ ، یاقوت ، الجو

یک چنگ از جنس چوب درخت توت که با ظرافت تمام با صدف خاتم کارى 

خروشۀتیها را »شده بودند، یک سنگ برش داده شده به شکل خربۀوزه کۀه 

به یۀادمى آورد، یۀک کتیبۀه ناخوانۀا ، و غۀالف هۀایى بۀه شۀکل سۀیگار کنۀده 

نۀواع کارى شده متعلق به سمرقند، قور)سالح( نگهبان سۀن پطرزبۀورگ ، ا

مختلۀۀف تازیانۀۀه متعلۀۀق بۀۀه بزکشۀۀى ، کمۀۀر بنۀۀد، قمقمۀۀه ) پتۀۀک آب(، حلقۀۀه ، 

خنجۀۀرو شمشۀۀیر، نقابهۀۀاى اهۀۀریمن ، بشۀۀقاب هۀۀاى مۀۀنقش بۀۀه خطۀۀاطى هۀۀاى 

ظریف و زیبا که در گوشه گوشه دکان روى هۀم چیۀده شۀده بودنۀد، انبۀوهى 

از فرش ها، روسرى هاى ابریشمین دراز ، و قالین هایى که با فراخ دستى 

 گلدوزى شده بودند. 

در هنگام خوردن نوشیدنى با پیاله هاى سنتى و قدیمى ، تحریک مى 

شویم که بیشتر در مورد این اشیاى مقدس گرد و غبار گرفته ، که نظرمان 

را بخود جلب کرده اند، مطلب بیاموزیم. با یک اهانت حساب شده نسبت به 

یر آمیزمى پرسیم آیا چیزى تمام آن اشیاء بى اعتنائى مى کنیم وبا لحنى تحق

ّ »که   -دیدنش جالب توجه باشد وجود دارد؟ و بعۀد از معۀامالت جدیۀد« واقعا

البته اینبار کمى کج خلق تر باالخره یک جواب امیۀدوار کننۀده مۀى شۀنویم . 

خوب البتۀه یۀک چیزهسۀت » پیرمرد دستى به ریش خود میکشد و میگوید:

و سۀپس از داخۀل یۀک کیۀف « دهۀم ... ولى معموالّ آن رابه کسى نشان نمى

پالستیکى پر گرد و خاک ، یک شیئى که شبیه به یک زیۀر سۀیگارى خیلۀى 
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چهۀار هزارسۀال قۀدمت » قدیمى است بیرون میکشد و با اطمینۀان میگویۀد: 

کۀۀۀارى نۀۀۀداریم کۀۀۀه قۀۀۀدمت شۀۀۀیئى بۀۀۀه « دارد یعنۀۀۀى از زمۀۀۀان یونۀۀۀان باسۀۀۀتان

رگ بیضۀى شۀکل بۀه دوهزارسال بر میگشت ، ولى به هرحۀال یۀک مۀدال بۀز

سانتى متر از جنس عقیق به رنۀگ نۀارنجى نیمۀه شۀفاف در دسۀت  ۱5قطر 

داشتیم . بروى مدال تصویر پیچیده اى از یک سرباز با کاله آهنى کۀه نیۀزه 

اى در دسۀۀت داشۀۀت و ملۀۀبس بۀۀود بۀۀه زرهۀۀى متعلۀۀق بۀۀه پیۀۀاده نظۀۀام اسۀۀکندر 

ى بۀۀود، امۀۀا مقۀۀدونى ، حکۀۀاکى شۀۀده بۀۀود. نوشۀۀته روى مۀۀدال بۀۀه زبۀۀان یونۀۀان

آرایش موبه موبه سبک کوشانى ها ، سپر ایرانى و آویختۀه هۀاى لبۀاس از 

جنس پوست سمور مناطق سیبرى بود. از خودمان سوال میکنۀیم آیۀا واقعۀاّ 

این شیئى بى نظیر و شگفت انگیز مربوط به گذشته اى دور است یا اینکۀه 

شده است ؟ جعلى است و همین یک هفته پیش در یک کارگاه محلى ساخته 

 پاسخ به این سوال دشوار است . 

با این حال ، هرچند جعلى بۀه نظۀر مۀى آمۀد ولۀى مۀدالى بۀود از جۀنس 

زبرجد صیقلى که یک روى آن کمى خراشۀیده شۀده بۀود. صۀاحب دکۀان یۀک 

تکه خمیر را بر روى آن صافه میکشد تا شکل بگیۀرد و سۀپس یۀک سۀنگ 

طولش به زحمت پنج سانتى حکاکى شده نمایان مى شود. تصویر"پان" که 

متر میشد، بدن انسانى را نشان میۀداد بۀا سۀر قۀوچ بۀا شۀاخ هۀایى عجیۀب و 

غریۀۀب کۀۀه بۀۀه زنۀۀى بۀۀا پسۀۀتانهاى بۀۀزرگ کۀۀه بزانۀۀوى خۀۀود خمیۀۀده شۀۀده بۀۀود، 

تجاوز میکرد. پیۀر مۀرد بۀا جۀدیت تمۀام توضۀیح میدهۀد کۀه ایۀن مۀدال متعلۀق 

یر آن را ندیده بودم . اما نورستان(. من قبالّ هرگز نظ«)کافرستان»است به 

آیا واقعاّ این شیئى عتیقه متعلۀق بۀود بۀه ایۀن قسۀمت متۀروک افغانسۀتان کۀه 

جۀزو خۀدایان آنۀان « پۀان»فقط یک قرن از مسلمان شدنشان میگذشت و آیۀا

 بوده است ؟ .... 

در جریان جنگ متقابل نیروهاى  ۱993نویسنده مى افزاید: در بهار 

بۀۀه بۀۀام مۀۀوزه کابۀۀل برخۀۀورد کۀۀرد و مۀۀوزه مخۀۀالف و مجاهۀۀدین یۀۀک موشۀۀک 

دچار حریق شد و آتش تمام طبقات ساختمان را در بر گرفت و گنجینه هاى 

گرانبهاى آن را از بین برد. عتیقه جاتى که در معرض حریق بودند به لطف 

تالش هاى قهرمانانه مردم صالح افغان بسته بندى شۀده و بۀه طبقۀات داخۀل 
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مۀا پۀس از ایۀن رویۀداد ، رونۀد انحۀالل و نۀۀابودى سۀاختمان منتقۀل گردیدنۀد. ا

آغازشۀد. در سۀالهاى بعۀد بۀیش از سۀۀه چهۀارم آثۀار و شۀاهکارهاى باسۀۀتانى 

ناپدید شدند. مردم این دزدى هۀا را بۀه مجاهۀدینى نسۀبت میدادنۀد کۀه خطۀوط 

بخۀش زیۀادى از اطۀراف مۀوزه را  ۱996-۱99۲جبهه آنها ، بۀین سۀالهاى 

و مۀوزه و  3الها حۀزب وحۀدت بۀر منۀاطق کارتۀه دربر گرفته بود) در این س

قصرداراالمان تسلط داشت(. عدم امنیت کامل در این منطقۀه ، فرصۀت هۀاى 

بسیارى براى غارت گران بوجۀود آورد، امۀا تحقیقۀات نشۀان داد کۀه انتخۀاب 

آثارو اشیاى عتیقه مخفى و سرى نمى توانست کارمبارزین بى سواد باشد. 

راج بردنۀۀد از روى بصۀۀیرت و آگۀۀاهى ایۀۀن کۀۀار را کسۀۀانى کۀۀه مۀۀوزه را بۀۀه تۀۀا

کردنۀۀد، چۀۀرا کۀۀه مشۀۀاهده مۀۀى شۀۀود در میۀۀان اشۀۀیاى نۀۀا پدیۀۀد شۀۀده کلکسۀۀیون 

 ّ هۀۀزار سۀۀکه کمیۀۀاب ، عۀۀاج هۀۀاى هنۀۀدى بگۀۀرام، صۀۀدها  3۰کۀۀاملى از تقریبۀۀا

تنۀۀدیس و مجسۀۀمه بۀۀودائى از جۀۀنس سۀۀنگ و گۀۀج تزئینۀۀى و حتۀۀى یۀۀک نۀۀوع 

بۀودا »رن سوم یعنى دوران زندگى پارچه کتانى از جنس شیست متعلق به ق

بوده است .دانستن این مسئله که کدام بخۀش از ایۀن گنجینۀه هۀا « دیپانکاره

 فروخته شده ، یا نابود گردیده یا به کسانى رهاشده است غیر ممکن است . 

ایۀۀن ژورنالیسۀۀت آگۀۀاه در مۀۀورد قاچۀۀاق بۀۀین المللۀۀى آثۀۀار مۀۀوزۀ کابۀۀل 

ات کوچک و کم اهمیۀت در داخۀل کشۀور مینویسد: اگر مى بینیم که عتیقه ج

قاچاق مۀى شۀوند،در عۀوض نیۀز مشۀاهده میکنۀیم کۀه عتیقۀه جۀات مهمتۀر و 

گرانبهاتر آماج بازارهاى بین المللى و دالالن قۀرار دارنۀد. علۀى رغۀم تۀالش 

هۀۀاى دولۀۀت کابۀۀل بۀۀراى جلۀۀوگیرى از غۀۀارت عتیقۀۀه جۀۀات در داخۀۀل کشۀۀور، 

در  ۱995مکن مى نمود. در سۀال مقابله با قاچاق چیان قسم خورده غیر م

نتیجۀۀه پخۀۀش یۀۀک برنامۀۀه رادیۀۀوئى بلیۀۀغ و مردمۀۀى توسۀۀط یکۀۀى از وزراى 

شیئى عتیقه کۀم اهمیۀت تۀر بۀه مۀوزه  ۱5۰۰کابینه ربانى ، تقریباّ در حدود 

باز گردانیده شۀد. قاچۀاق غیۀر قۀانونى عتیقۀه جۀات در منۀاطق تحۀت کنتۀرول 

لیۀت هۀاى فروشۀندگان عتیقۀه طالبان بطور محسوسۀى کۀاهش یافۀت . امۀا فعا

جات در آنسوى مرزهاى افغانسۀتان از کنتۀرول خۀارج بۀود و یۀک دولۀت بۀه 

 تنهائى قادر نبود آن را مهار کند. 
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سرقت عاج هاى بگرام و عتیقه جۀات کابۀل ، کۀه بۀیش از همۀه بۀدلیل 

فروش بى رویه شان در بازار هاى بین المللۀى معروفنۀد، نشۀان میدهنۀد کۀه 

روش این گنجینۀه هۀاى مسۀروقه مۀى توانۀد مسۀئله سۀاز باشۀد. تاچه اندازه ف

در شۀهر اسۀالم آبۀاد بۀه  ۱994پیداست که ده عدد از ایۀن عۀاج هۀا در سۀال 

هزار پوند بفروش رسیدکه مسلماّ این قیمت خیلى باال است  در  ۲5۰قیمت 

پیوسۀۀۀته در پاکسۀۀۀتان ، یکۀۀۀى از وزراى اسۀۀۀبق دولۀۀۀت بینظیۀۀۀر  ۱996سۀۀۀال 

بابر( در میان بحث ها و مناقشات بسۀیار مۀى پۀذیرفت کۀه  بوتو)ظ: نصیرهللا

هزار پوند خریدارى نماید ، با ایۀن  6۰یکى از عاج هاى مذکور رابه قیمت 

هدف که آن را به افغانستان باز گرداند. بۀى نظیۀر بوتونخسۀت وزیۀر پیشۀین 

پاکسۀۀتان،هنگامیکه در انگلسۀۀتان بۀۀه تبعیۀۀد بسۀۀر مۀۀى بۀۀرد، در فۀۀروش غیۀۀر 

یۀک عمۀل »قه جات دسۀت داشۀت ضۀمن آنکۀه خۀود او اینکۀار را قانونى عتی

بعد ها در همان سال اعالم شۀد کۀه «  ناشایست و غیر اخالقى بر مى شمرد

یک فروشنده لندنى همان کلکسۀیون عۀاج هۀا رابۀه قیمۀت ده ملیۀون دالر بۀه 

فۀۀروش رسۀۀانده اسۀۀت ، امۀۀا هۀۀیچ یۀۀک از دولتمۀۀردان نامۀۀدار بۀۀراى خریۀۀد آن 

 اقدامى نکرد. 

الش هۀۀا بۀۀراى تضۀۀمین کمۀۀک دول خۀۀارجى در مبۀۀارزه علیۀۀه واردات تۀۀ

یونسکو از  ۱9۷۰عتیقه جات مسروقه ، به جهت عدم امضاى کنوانسیون 

سوى افغانستان متوقف گردید. در این کنوانسیون بر مسئله مقابله بافروش 

غیۀۀر قۀۀانونى عتیقۀۀه جۀۀات کۀۀه جۀۀزو میۀۀراث فرهنۀۀگ هرکشۀۀور محسۀۀوب مۀۀى 

د. در همان زمان مجسمه هاى بودائى سر از جاپۀان در شوند، تاکید شده بو

آوردند و سکه هاى اسۀالمى از کلکسۀیونهاى خۀاور میانۀه و در مۀورد بقیۀه 

 آثار نیز احتماالّ اینگونه فرض شد که در طى مسیر مفقود شده اند. 

اینکه بر سر فۀوق العۀاده تۀرین و زیبۀاترین آثۀار باسۀتانى کشۀف شۀده 

ست ، خود یک داستان دیگۀر اسۀت. گنجینۀه طالتپۀه چه آمده ا« طالتپه »در

افغۀانى کشۀف شۀد و  -توسط یک تیم باسۀتان شناسۀى روسۀى  ۱9۷۸که در 

چنۀۀد صۀۀد ملیۀۀون دالۀۀر قیمۀۀت نهۀۀاده شۀۀد ، مثۀۀال بۀۀارزى از ایۀۀن امراسۀۀت . 

شۀۀایعاتى مبنۀۀى براینکۀۀه گنجینۀۀه مۀۀذکور توسۀۀط روسۀۀها در پایۀۀان جنۀۀگ بۀۀه 

 ۱99۱آمد، زیرا این کلکسۀیون در  سرقت رفته است ، بى اساس از آب در
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دوباره پیداشد. پس از پیدا شدن عتیقه جات و گۀزارش مشۀابهى در روسۀیه 

، سویس و سایر کشورهایى که قاچاق بین المللى آثار هنرى در آنهۀا رواج 

داشت بار دیگر شایعاتى در مورد سرقت و فروش این گنجینه پخش شد که 

در این امر دست داشته است.  ]طالبان این بار رئیس دولت اسالمی، ربانى 

در آغاز تصرف کابل اعالم داشتند که بانکهاى افغانستان از هرگونه ثروتى 

تۀن طۀالى پشۀتوانه د افغانسۀتان بانۀک نیۀز از طۀرف دولۀت  ۲6تهى است و 

ربۀۀانى بغۀۀارت رفتۀۀه اسۀۀت ، ایۀۀن همۀۀان طالیۀۀى اسۀۀت کۀۀه داکتۀۀر حسۀۀن شۀۀرق 

از آن بۀه تفصۀیل « قۀالى در افغانسۀتان آغۀاز و انجۀام حكومۀت انت» درمقاله 

هللا یاد کرده که در هنگام حکومت خود در برابر تصمیم دولت داکتر نجیۀب ا

هۀۀزار توتۀۀه طۀۀالى تۀۀاریخى طالتپۀۀه بۀۀه  ۲۱مبنۀۀى بۀۀر انتقۀۀال آن همۀۀراه بۀۀا 

اتحادشۀۀۀوروى از انتقۀۀۀال آن ممانعۀۀۀت بعمۀۀۀل آورد. رک:  سۀۀۀایتهای دعۀۀۀوت 

 جرمن آنالین[ -وافغان

ین مسئله که صاحبان پیشۀین کابۀل، ایۀن ثۀروت عظۀیم را و لذا باور ا 

کۀۀه بۀۀا آسۀۀانى قابۀۀل انتقۀۀال و از ارزش بۀۀى انتهۀۀایى برخۀۀوردار بۀۀوده ، خۀۀود 

تصاحب نکرده اند ، دشوار است ....افغانستان از آخرین کشورها در جهان 

است که در آن تقریباّ هریک روز گنجینۀه یۀى کشۀف میشۀد) و بسۀیار اتفۀاق 

کشاورز محلى یک مشت سکه قدیمى یا یک تکۀه از مجسۀمه افتاده که یک 

بودا را به مسافرى هدیه کرده به این امید کۀه از ایۀن راه لقمۀه نۀانى بدسۀت 

آورد(، امۀۀا در واقۀۀع ایۀۀن تۀۀاراج علمۀۀى سیسۀۀتماتیک امۀۀاکن باسۀۀتان شناسۀۀى 

است که دیگر کشورهاى جهان را هشدار میدهد تا از میراث هاى بۀا ارزش 

کننۀد....تاریخ دردنۀاکى اسۀت،غارت و هۀرج و مۀرج ناشۀى از خود پاسدارى 

شورشها چیز تازه اى نیست : اشغالگران مغولها، هندیها، ترکهۀا، هونهۀا ، 

انگلیس ها و روسها همگى در ربودن فرهنگ غنى افغانسۀتان سۀهم داشۀته 

انۀۀد. در هربۀۀار مۀۀردم ایۀۀن سۀۀرزمین بۀۀه پۀۀا خاسۀۀته انۀۀد، سۀۀرکش و مصۀۀمم بۀۀا 

حفظ وقار و مناعت ملۀى خۀویش و دوبۀاره هۀم برخواهۀد  عزمى راسخ براى

 (۱4-۱3)مجله میهن،چاپ مشهد، شماره،هاى « خاست.

   اکبرخان :  تفنگچه وزیر 
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از سرقت آثار باستانى کشور ما در طۀول سۀه دهۀه اخیۀر همۀه آگۀاهى 

هاى پۀنجم و  دارند. در این رابطه "اخبار افغانستان، چۀاپ دهلۀى ، درشۀماره

نامۀۀ مسۀتندى را بۀه « امیۀد»،به استناد هفته نامه ۱994ر نوامب ۱5ششم 

فرهنگ را معرفۀى  هاى ضد ملى و خاین، این دزدان بى نشر رسانده و چهره

کۀۀرده اسۀۀت. آن نامۀۀه را بۀۀا هۀۀم میخۀۀوانیم و نفۀۀرت و انزجۀۀار عمیۀۀق خۀۀود را 

 نسبت به این افراد نادان و ضد منافع ملى ابراز مینمائیم . 

ابتۀۀداى انقۀۀالب اسۀۀالمى، توسۀۀط چنۀۀد تۀۀن تفنۀۀگ مۀۀوزه کامۀۀل کۀۀه در » 

بدستان حزب وحدت گویا مورد حمایت قرار داشۀت از طۀرف محۀافظین آثۀار 

و اجناس آن بغارت رفته و باالى دو نفر به نامهۀاى: امۀین و پهلۀوان رجۀب 

هۀۀای شۀۀهر کابۀۀل دکۀۀان انتیۀۀک فروشۀۀى دارنۀۀد بۀۀه فۀۀروش  کۀۀه در کوچۀۀه مرغ

نو بۀوده اکثۀر  فروشان قدیمى شۀهر عتیقه  رسانیده شده است. این دو نفر از

شناسۀۀند. امۀۀین و پهلۀۀوان رجۀۀب ایۀۀن آثۀۀار را بۀۀاالى  مۀۀردم محۀۀل آنۀۀان را مى

شۀۀۀاه و  شۀۀۀاه و کاووس زلمى، حبیب هۀۀۀاى حۀۀۀاجى پسۀۀۀران حۀۀۀاجى تیمۀۀۀور بنام

همچنان شخص دیگرى بنام کاکارؤوف و پسرانش پسران حسن باستان کۀه 

انتیۀۀۀک فروشۀۀۀى دارنۀۀۀد، بفۀۀۀروش  هۀۀۀا پیشۀۀۀنه نامبردگۀۀۀان نیۀۀۀز در کوچۀۀۀه مرغ

 رسانیده است. 

هۀا بۀۀه پاکسۀتان انتقۀۀال داده و در  امۀۀوال را توسۀط الرى  اشۀخاص فۀوق

بۀاالى « پۀالزاى پشۀاور» سه باب دکان انتیک فروشى در سۀراى شۀینوارى 

اشخاص وابسته بفروش میرسانند باید گفت که اینها در گذشته نیۀز بۀه ایۀن 

اند. سه  انقالب اسالمى زمینه خوبترى یافتهشغل مصروف بودند ولى بعد از 

شۀۀاه و امۀۀین یۀۀک مرتبۀۀه توسۀۀط  شۀۀاه و حبیب هۀۀاى کاووس نفۀۀر از ایشۀۀان بنام

( دسۀۀتگیر شۀۀدند ولۀۀى بۀۀا دادن رشۀۀوه هنگفۀۀت آزاد ۱3۷۲دولۀۀت در سۀۀال )

 شدند. 

آثار و اجناس تاریخى سرقت شده توسط اشخاص فوق معموال بعد از 

یزدانى که بزرگترین انتیۀک  یرانى بنام فریدونورود به پشاور باالى یکنفر ا

فروش آثار عتیقه کشور ما افغانسۀتان اسۀت در لنۀدن توسۀط خۀاینین ملۀى و 

یزدانى این آثار را بخصوص توسط حاجى  جنایتکار فروخته میشود. فریدون
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شاه بدست آورده، ماهانه حدود یک ملیون دالر امریکۀائى از  زلمى و حبیب 

آورد. آنچۀۀه مۀۀورد پسۀۀند ایۀۀن ایرانۀۀى نباشۀۀد بۀۀاالى  ایۀۀن مۀۀدرک بدسۀۀت مۀۀى

شۀۀاه عینۀۀک بفۀۀروش رسۀۀانیده  گۀۀل، جانبۀۀاز و احمد گل، عمرگۀۀل، ظاهر موسۀۀى

 میشود. 

تۀۀرین  آبۀۀاد کۀۀه از جملۀۀه بزرگتۀۀرین و بۀۀا اهمیۀۀت  اسۀۀتوپه هۀۀده در جالل

چیۀۀزى « از گۀۀاو غۀۀدود»سۀۀرمایه ملۀۀى و تۀۀاریخى کشۀۀور محسۀۀوب میگۀۀردد. 

گل، جانبۀاز و  زلمى، موسۀى شاه: حاجى  توسط حبیب مینویسم. آثار اینجا نیز

یۀۀى   بۀۀار توسۀۀط اشۀۀخاص و افۀۀرادى کۀۀه محتۀۀاج لقمۀۀه گۀۀل بۀۀا کۀۀار مشۀۀقت  ظاهر

اند با پرداخت دستمزد ناچیز بدست آورده شده از طریق فریدون یزدانۀى  نان

گل بطرف  گل و عمر بفروش رسیده و مثل فقره قبلى مابقى آن توسط موسى

گۀۀل و جانبۀۀاز از طۀۀرف امریکۀۀا انتقۀۀال داده شۀۀده و بۀۀه  هرپۀۀاریس و توسۀۀط ظا

 فروش میرسد. 

ممکن نام خزانه "میرزکه" را که در جنۀوب کشۀور قۀرار دارد شۀنیده 

کیلو گرام سکه و زیورات و  تر از ششصد  ها اضافه ترین سکه  باشید. نایاب

ظروف، چنۀدین صۀد کیلۀو سۀکه و ظۀروف نقۀره کۀه تعیۀین قیمۀت آن مشۀکل 

ایۀۀن بخۀۀش کشۀۀور وجۀۀود داشۀۀت. در انتقۀۀال و فۀۀروش ایۀۀن خزینۀۀه اسۀۀت در 

خۀان و  الۀذکر بۀه اضۀافه روزى بزرگ نیز ماننۀد هۀده بۀه یۀارى اشۀخاص فوق

اند. دو  الل و بۀۀرادرش شۀۀریک غوت، امۀۀین محمۀۀد خۀۀان، حاجى بۀۀرادرش فیروز

گل و زاهدبگه و شخص دیگرى بنام خان  ها بنامهاى همیشه نفر از پاکستانى

هاى ملۀى  ولى در پشاور انتیۀک فروشۀى دارنۀد بۀه لۀیالم سۀرمایهکه دو نفر ا

 پردازند.  افغانستان مى

هۀۀزار سۀۀکه و مقۀۀدار زیۀۀاد زیۀۀورات و ظۀۀروف  در انتقۀۀال و فۀۀروش دو

هۀۀاى  بار توسۀۀط دولت طالیۀى کۀۀه در نزدیۀۀک شۀۀهر قنۀۀدز وجۀۀود دارد و چنۀۀدین

یگۀر وقت حفریات شده بود ولۀى موفۀق بۀه اسۀتخراج آن نشۀده بودنۀد، بۀار د

سۀۀه هۀۀزار نفۀۀر بۀۀاالى آن کۀۀار کۀۀرد و مقۀۀدار فۀۀوق بدسۀۀت آمۀۀد. بنۀۀا بۀۀر روایۀۀت 

ها نظیر اجناس منۀاطق بۀاخترى تۀا کنۀون در جهۀان دیۀده نشۀده اسۀت.  بعضى

ها توسۀۀط  قسۀمتى از اجنۀاس فۀوق بدسۀت اشۀخاص معلۀوم افتۀاده، ولۀى سۀکه
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الۀۀذکر بۀۀه عۀۀالوه میرزامنظۀۀور پاکسۀۀتانى در سۀۀراى شۀۀینوارى  اشۀۀخاص فوق

 اى پشاور بفروش میرسد. پالز

انجلۀس اسۀت ... نیۀز در  یکى از سرشناسان کابل که فعال باشنده الس

کۀردن ایۀن آثۀار سۀهم زیۀادى دارد. قابۀل یۀۀادآورى  فۀروش و بۀه اصۀطالح آب 

منظۀۀور چنۀۀد مراتبۀۀه بنۀۀا بۀۀر قاچۀۀاق آثۀۀار عتیقۀۀه  اسۀۀت کۀۀه زاهۀۀد بگۀۀه و میرزا

فشۀۀۀاء گردیۀۀۀده اسۀۀۀت. و شۀۀۀان ا هاى دسۀۀۀتگیر و در تلویزیۀۀۀون پاکسۀۀۀتان چهره

کارهاى عتیقه فروشى در پشۀاور و دیگۀر شۀهرى پاکسۀتان، لنۀدن، پۀاریس، 

هاى ملى  انجلس به شکل سرى وطنى به فروش سرمایه فرانکفورت و الس 

انۀۀد. دولتۀۀى نیسۀۀت کۀۀه تۀۀوان   صۀۀاحب مۀۀا مشۀۀغول  و آثۀۀار تۀۀاریخى کشۀۀور بۀۀى

نداریم در جهۀان  جلوگیرى سرقتهاى متواتر این آثار را بکند و دلسوزى هم

زده ما تا کۀى فۀداى منۀافع   که بفکر ما باشد. ببینیم منافع ملى کشور مصیب

شخصۀۀۀى شۀۀۀده در خۀۀۀدمت بیگانگۀۀۀان و بۀۀۀا داران شۀۀۀان قۀۀۀرار داشۀۀۀته و بۀۀۀه 

 هایشان افزوده میشود.  سرمایه

یکى از آثار ارزشمند تاریخى سرقت شده از موزه کابل تفنگچه دست 

د که اکثریت هموطنان ما با آن آشنایى دارند و محمداکبرخان غازى بو  وزیر

یکۀۀى از دشۀۀمنان غۀۀدار و متجۀۀاوز کشۀۀور مۀۀا یعنۀۀى مکنۀۀاتن انگریۀۀز توسۀۀط 

غۀازى بۀه جهۀنم فرسۀتاده  خان اکبر  سردار دلیر و مجاهۀد بۀزرگ وزیۀر محمۀد

شده بود. ایۀن تفنگچۀه تۀاریخى نیۀز توسۀط محافظۀان تفنۀگ بدسۀت از مۀوزه 

فروشۀى کوچۀه مرغهۀا فروختۀه شۀده و بعۀدا   کابل سۀرقت شۀده بۀاالى انتیۀک

شاه به پشاور آورده شده، باالى همیشه گل به فروش رسۀید.  توسط کاؤوس

متاسفانه از سرنوشت بعدى آن اطالعى نداریم و در صورت آگۀاهى برایتۀان 

 « خواهم نوشت. امضاء محفوظ.

مضمون باال قبل از هر چیز دیگر، محبت و عالقمندى عمیق نویسنده 

هۀۀاى گرانبهۀۀاى فرهنگۀۀى کشۀۀور مۀۀا ثابۀۀت میسۀۀازد و سۀۀپس  را بۀۀه میۀۀراث آن 

آشکار میکند که چگونه شبکه قاچاق آثار انتیۀک و پربهۀاى وطۀن مۀا را بۀا 

هاى بحرانۀۀى و جنۀۀگ قۀۀدرت طلبۀۀى ، دسۀۀت در دسۀۀت هۀۀم  اسۀۀتفاده از فرصۀۀت



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

226 

انجلۀس میرسۀاند و  داده، از کابل و از کوچه مرغها به لندن و پاریس والس

 مدرک ملیونها دالر در جیب خود میریزند.  از این

یۀۀى از  هۀۀاى عۀۀده  خۀۀود بۀۀاز هۀۀم نۀۀام  ۱۷۲هفتۀۀه نامۀۀه امیۀۀد در شۀۀماره 

بران آثار باستانى افغانستان را به نشر سپرده  است. واسامى برخى  قاچاق 

از افرادیکه در خرید و فروش و قاچاق آثار باستانى افغانستان دست دارنۀد 

ـ پسۀران حۀاجى تیمۀور چاریکۀارى هۀر یۀک حبیۀب  ۱چنین نام بۀرده اسۀت : 

ـ پسۀران حۀاجى اول خۀان از  ۲شۀاه، زلمۀى و کهۀوس شۀاه )کۀاؤوس شۀاه(، 

ـ محمۀود مسۀکین کۀه در ایۀن اواخۀر  3پکتیا هر یک عمر گل و موسى گل ،

ـ روؤف تۀا  5ـ سنائى از غزنۀى،  4قصر عصمت مسلم را نیز خریده است. 

ـ علیخۀان و بۀرادرش ظاهرجۀان از پکتیۀا  ۷ـ جانباز ازپکتیا ، 6شقر غانى، 

ـ  ۱۰ـ امین هزاره ، 9ـ مالک مارکیت شنوارى به نام حاجى شینوارى ، ۸،

هاى موزیم کابل در نزدشان موجود   غانى که فعال تفنگ عباد و عبید تا شقر

ـ حاجى محمد غوث و پسرش غالم  ۱۲ـ کاکارؤوف و پسرانش ، ۱۱است ،

خۀۀان و بۀۀرادرانش فیۀۀروز از   زنۀۀى و روزىـ حۀۀاجى خلیۀۀل از غ ۱3غۀۀوث ،

ـ میرزا چاچه پاکستانى  ۱5ـ زاهد بگه پاکستانى ، ۱4شان ، غزنى و گروپ 

ـ  ۱۸ـ یحیۀى خیۀاط هۀزاره، فعۀال در کابۀل ، ۱۷ـ همیشه گل پاکسۀتانى ، ۱6،

 امین گل و برادرانش، فعال در شینوارى مارکیت پشاور .

رب از پشاور براى نشۀر بۀه اسامى اشخاص فوق را افغانى بنام عبدال

نامه امید فرستاده و متذکر گردیده که آثار تاریخى و عتیقه کشور اکثراً  هفته

 توسط اینان چور و چپاول شده، باالى بیگانگان بفروش رسیده است. 

هاى فرهنگى و اقتصادى و عمرانى، زیۀر سۀر جنۀگ  این همه بدبختى

کسۀب قۀدرت یۀا حفۀظ  اسۀت کۀه بۀراى 9۴ -۱99۲لعنتى و منحوس سالهاى 

دار سۀۀاخته   هاى فرهنگۀۀى را سۀۀخت جریحۀۀه قۀۀدرت، امنیۀۀت و صۀۀلح و داشۀۀته

انگیز کشور ما است، کشۀوریکه در   هاى غم است. داستان ذیل، نیز از قصه

آن سوى قرون تمدنى شگوفان داشته و طی سالهای جنگ های تنظیمی آن 

 تمدن بر باد داده شد. 

 گنجینۀ میرزکه :



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

227 

انگیز آثار فرهنگ باستان کشور ما، کشف   هاى حیرت یکى از گنجینه

والیۀت « میرزکۀه»خزینه طال و دیگۀر اشۀیاء و اجنۀاس زریۀن و سۀیمین در 

 پکتیا و در نزدیکى گردیز است. مردم 

پکتیا روایت میکنند کۀه نیروهۀاى شۀوروى بۀارى بمبۀى در دامنۀه تپۀه 

زکۀه در محۀل هاى میرزکه پرتاب کردند که منجر به کشف گنجینۀه هۀاى میر

انفجار بمب گردید. پس از آن مردم محل به تصاحب این گنجینه پرداختنۀد و 

در میان قبایل ساکن در اطراف آن براى اینکه ثابت کنند این گنجینۀه متعلۀق 

به کدام یکۀى از آنهۀا سۀت زد وخۀورد هۀاى صۀورت گرفۀت تۀا اینکۀه بۀه ایۀن 

سۀکون در جۀوار مۀال مشۀترک مۀردم م« گجینۀۀ میرزکۀه»توافق رسیدند که 

آنست و از آن پس به حفاظت و حفریات غیر فنى در آن پرداختنۀد و ثۀروت 

بى شمار از آن محل بدست آوردند که به خمس بیع در دسترس قاچاق بران 

 اشیاء عتیق قرار میگرفت .

بگفتۀۀه آقۀۀای رسۀۀولی، مسۀۀئول باسۀۀتان شناسۀۀی،" میرزکۀۀه" یکۀۀی از 

رى ، یونۀان، بۀاخترى  و کوشۀانى محالت باستانی مربوط به دوره هاى باخت

ها اسۀت کۀه بۀر اثۀر حفریۀات خۀود سۀرانه از انجۀا حۀدود چهۀارونیمُ تۀن آثۀار 

باستانى، ازآن به غارت بۀرده شۀده اسۀت.]حدس مۀن اینسۀت کۀه "میرزکۀه" 

پایتخت کدام پادشاه کوشانی نبوده ،ولی ممکن است  محل یکۀی از معابۀد و 

برهمنۀی   -یۀا پیۀروان آئۀین شۀیوائی  عبادتگاه های مهم پیروان آئۀین بۀودائی

 بوده باشد.[

اخبۀۀار وفا،چۀۀاپ پشۀۀاور در معرفۀۀى و اشۀۀاعه خبۀۀر غۀۀارت ایۀۀن گنجینۀۀه 

سۀرطان  ۲۲فرهنگى کشور رسالت تاریخى خود را بجا آورده و در شۀماره 

( خۀۀۀود مقالۀۀۀه مفصۀۀۀلى پیرامۀۀۀون کۀۀۀار ۱994مۀۀۀاه جۀۀۀوالى ۱۲ش )  ۱3۷3

به نشۀر رسۀانده و توجۀه « رزکهمی»هاى  حفریات غیر فنى و غیر مجاز تپه

 الـمللى و منجمله یونسکو را بدان جلب کرده بود.  موسسات فرهنگى بین

از اینکه چقدر و چۀه نۀوع آثۀار از "خزانۀه »نویسنده مقالت میگوید: 

میرزکه" تا کنون بدست آمده، معلومات دقیۀق در دسۀت نیسۀت، فقۀط اینقۀدر 

تصۀۀویر انسۀۀان در حۀۀال میۀۀدانم کۀۀه مسۀۀکوکات طالیۀۀى کۀۀه بۀۀر یۀۀک رخ آن 
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سوارى بر اسب دیده میشود و مسکوکات دیگرى در آن میان دیده شده کۀه 

بر یک رخ آن تصویر مرد و بر رخ دیگر آن تصۀویر زن نقۀش شۀده اسۀت. 

هاى طال، حیوانات چون سگ و نهنگ از طۀال،  همچنان مارهاى طالیى، جام

و غیۀره بدسۀت آمۀده ئى   هاى مسى و نقره کارد و تیر طالیى، همراه با سکه

 است. 

نویسۀۀنده مۀۀي افزایۀۀد کۀۀه، تۀۀا کنۀۀون مبۀۀالغ ذیۀۀل از مۀۀدرک فۀۀروش آثۀۀار 

 به جیب سران تفنگدار محل ریخته شده است. « میرزکه»فرهنگى 

هۀۀۀزار لۀۀۀک کلۀۀۀدار )از قرارفۀۀۀى کلۀۀۀدار یکصۀۀۀد افغۀۀۀانى معۀۀۀادل  ۱۲ـۀۀۀ ۱

 بیست میلیارد افغانى(  یکصدو

 میلیارد افغانى(  هزار لک کلدار )معادل پنجصد  ـ پنجاه۲

هزار لک افغۀانى )ایۀن معاملۀه بۀا یکۀى از اقۀوام پکتیۀا صۀورت  ۱۲ـ 3

هۀزار  3هاى متعدد به  گرفت که بعدا بجنگ کشید و پس از مذاکرات و جرگه

 لک معامله خاتمه یافت. 

 میلیارد افغانى( . ـ پنجاه لک کلدار)پنجصد5

از خزانۀه  همچنان یکۀى از بزرگۀان قۀومى قسۀمتى از اشۀیاء مکشۀوفه

میرزکه را که براى فروش به پشاور آورده بود براى نویسنده مقالت نشان 

 داده بود که حاوى مقدار و انواع آثار فرهنگى ذیل بود: 

 کیلوگرم طال(  ۲۱5۰من زر سرخ )در حدود  35۰ـ  ۱

 کیلو طال، اجناس متفرقه  ۱۷۰ـ  ۲

 ـ هفتاد عدد تیر طالیى و کارد طالیى  3

 هاى نقره  سکهعدد  ۸3ـ  4

 هاى مسى  عدد سکه ۱3۰ـ  5

 عدد توله و بقیه اشیاى طالیى  ۱۲ـ  6

 هاى سرخ  عدد سکه ۷۰ـ  ۷



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

229 

 هاى طالیى  عدد جام ۲3ـ   ۸

 عدد مار  4ـ  9

 ـ یک سگ طالیى ۱۰

نویسنده عالوه میکند کۀه مالکۀان و سۀهمداران خزانۀه میرزکۀه، تمۀام 

مۀۀوده و نگهۀۀدارى میکننۀۀد و اشۀۀیاى بدسۀۀت آمۀۀده را در یۀۀک کۀۀانتینر حفۀۀظ ن

کلدار دروازه  هنگامى که خریدارى از پاکستان به آنجا بیایۀد، در بۀدل یکصۀد

نۀر را مالحظۀه میکنۀد و  نر را باز میکنند. خریۀدار اجنۀاس داخۀل کۀانتی  کانی

پۀۀردازد. تۀۀا کنۀۀون همۀۀه خریۀۀداران اشۀۀیاء عتیقۀۀه  بعۀۀد بۀۀه بیۀۀع و شۀۀراى مى

 اند.  ها بوده پاکستانى

مۀۀیالدى اعۀۀالم نمۀۀود کۀۀه  ۱994ارى بتۀۀاریخ اول اپریۀۀل یونسۀۀکو بۀۀ 

بازارهاى اروپایى از آثار عتیقه افغانى مملو شده است، و تقاضا میشۀود تۀا 

 دکانداران از خرید آنها خود دارى ورزند. 

در اثر حفریات غیر رسمى  ۱99۷منابع خارجى میگویند که در سال 

سۀمه هۀاى طالئۀى و نیۀز در محل میرزکه گنجینه عظیمى از جۀواهرات و مج

دوسه تن سکه طال و نقره بدست آمد که بنابگفته یک سکه شناس معروف 

، این بزرگترین گنجینه اى بود که تۀا آن زمۀان کشۀف شۀده اسۀت . امۀا تمۀام 

ایۀۀۀن مکشۀۀۀوفات بسۀۀۀرعت از کشۀۀۀور خۀۀۀارج شۀۀۀدند و دربۀۀۀازار هۀۀۀاى جهۀۀۀانى 

فۀروش رسۀیده  نیویارک ، زوریخ ، توکیو و لندن به قیمت هاى هنگفتى بۀه

اند و امروز در دسۀت کلکسۀیونرهایى از از کشۀورهاى مختلۀف جهۀان قۀرار 

 ( 4۷-46،ص  ۱4-۱3دارند.... )رش، مجله میهن ، شماره هاى 

در شماره مسلسل « پُست فرنتیر»به حواله « پیام زن»همچنان مجله 

بۀۀر اثۀۀر حملۀۀه پۀۀولیس پاکسۀۀتان برمارکیۀۀت زرگۀۀرى »خۀۀود نوشۀۀته کۀۀه  3۷

مجسۀمه،  34مقدار زیاد آثار موزیم کابل شامل « گلبهار»و« ارباز  کوچى»

شمشۀیر و انۀواع خنجرهۀا، سۀنگ  ۲3عدد تفنگ از عهد مغل، همراه با ۱6

 هاى قیمتى، یاقوت زرد، قالین و دیگر اجناس انتیک بدست آمد.  
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افزاید که بنا بر گفته اهل بازار انتیک فروشى، قیمت اشیاء   مجله مى

هۀۀا دالۀۀر بۀۀالغ میشۀۀود، امۀۀا در  المللۀۀى بۀۀه میلیون هۀۀاى بینتۀۀاریخى در بازار

اى، بۀۀه میلیۀۀون کلۀۀدار تخمۀۀین زده میشۀۀود. در شۀۀش مۀۀاه  بازارهۀۀاى منطقۀۀه

آثۀۀار تۀۀاریخى مۀۀوزیم کابۀۀل بۀۀه پیمانۀۀه زیۀۀادى در بازارهۀۀاى  ۱99۵اخیرسۀۀال 

سۀى در کابۀل، آقۀاى  بى منطقه براى فۀروش عرضۀه شۀده اسۀت. خبرنگۀار بى

ک مصاحبه تلویزیونى خود گفت که: آثار باستانى که از در ی« دویلیم ریو»

 «هاى پشاور بفروش میرسد. موزیم کابل ربوده شده، در بازار

سۀازمان فرهنگۀى یونسۀکو نیۀز بۀا تۀأثر اعۀالم داشۀت کۀه چپۀۀاولگران  

آباد را خراب  اند. موزیم جالل موزیم کابل را کامال از آثار تاریخى خالى کرده

سۀان بۀه تمۀدن آسۀیایى،  ر غرب به فروش رسیده بدین و برخى از آثار آن د

 ترین صدمه رسیده است.  بزرگ 

سرمایه های فرهنگی کشور چه بخواست خارجیها غارت یا نابود 

شده باشد، و چه به امر و هدایت رهبران و قومندانان جهادی وطالبی 

ن غارت و تخریب و یا از کشورخارج شده باشند، با هم فرقی ندارد. مهم ای

بیند و کشور را   است که افغانستان خراب میگردد و فرهنگ آن صدمه می

 پایانبسوی نابودی تاریخی و تجزیه سوق میدهد. 
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 م مقاله نوزده

 

 جبهۀ چهارم جنگ استقالل درنقش  میرزمان خان کنری 

 

 جنگ استرداد استقالل افغانستان » بنابرکتاب 

 «وجبهه فراموش شده چترال وکنر

 

 

 غازى میرزمان خان کنرى

 مدخل :

والیت ُکنر،  دره یی شۀاداب وحاصۀلخیزی اسۀت، واقۀع درنشۀیب هۀای 

کوه های سپین غر وسلیمان، که از شمال شۀرق کشۀور بۀه جنۀوب غۀرب تۀا 

سند وبلوچستان امتداد  دارد. این والیت به اسم رودخانۀه یۀی یۀاد مۀی شۀود 

ردن زمۀۀین هۀۀای دو طۀۀرف کۀۀه از وسۀۀط ایۀۀن دره میگۀۀذرد وبعۀۀد از سۀۀیراب کۀۀ

خود،آب  رودخانه های الیشینگ والینگار وغیره آبریزه ها با آن یکجا شده 

درنزدیک جالل آباد بۀه رودکابۀل مۀی ریۀزد و بعۀد بسۀوی جنۀوب جریۀان مۀی 
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یابد ونزدیک اتک بۀه رود سۀند خۀالی میگۀردد. کۀوه هۀای  سۀربفلک کشۀیده 

رب تۀداوم یافته،نۀه سپینغر وسلیمان که از شۀمال شۀرق کشۀور بۀه جنۀوب غۀ

تنها منبع وسرچشمه رودخانۀه هۀای مذکوراسۀت، بلکۀه مسۀتور از جۀنگالت 

طبیعی  با درختان آسمان سای نشتر وکاج  وصۀنوبر وبلۀوط  و ارچۀه اسۀت 

 که یکی از منابع مهم درآمد باشندگان محل بشمار میرود.

درسراسر این دره مردمانی زندگی میکنند که مثل کوهایش با وقارو  

ر بلنۀۀد از غۀۀرورآزادی خۀۀواهی  ومۀۀیهن دوسۀۀتی انۀۀد وسلحشۀۀوری ورزم سۀۀ

آوری جزوفطرت و سرشت زندگی شان است. ُکنر نه تنها بخاطر کۀوه هۀای 

سۀۀۀربه فلۀۀۀک کشۀۀۀیده ورودخانۀۀۀه خروشۀۀۀان وجۀۀۀنگالت وحشۀۀۀی نشۀۀۀتر وکۀۀۀاج 

وصنوبرخود معروف  اسۀت، بلکۀه از لحۀاظ داشۀتن شخصۀیت هۀای دانشۀمند 

 ف ونامداراست.وضد استعماری خود نیزمعرو

سیدجمالدین افغان، بیدارگرشرق که نامش جهانشۀمول میباشۀد ، زاده 

وپرورده همۀین آب وخۀاک اسۀت. سیدهاشۀم خۀان کنۀری  شخصۀیت روحۀانی 

کۀۀه درجنۀۀگ اول افغۀۀان وانگلۀۀیس در برابۀۀر قۀۀوای  وپۀۀر نفۀۀوذ دیگۀۀر کنۀۀر بۀۀود

 استعماری انگلیس  دست به مقاومت ومخالفت زد و باقبول خسۀارات جۀانی

م افغانسۀۀتان ثبۀۀت کۀۀرد. ایۀۀن ومۀۀالی نۀۀام خۀۀود را در دل تۀۀاریخ مبۀۀارزات مۀۀرد

اسالفش هنۀوز دروالیۀت  کنۀر از خۀود قلعۀه وزمۀین وبۀاغ وعقۀار که  خاندان

از اخۀالف سۀیدعلی ترمۀذی معۀروف ، ونام ونشان ونفوذ وقدرت بسیاردارند

  میباشند. به پیر بابا، از مخالفین سرسخت پیر روشان انصاری 

برخانۀۀۀۀدان سۀۀۀۀیدجمالدین افغۀۀۀۀان وسیدهاشۀۀۀۀم خۀۀۀۀان کنۀۀۀۀری،  افۀۀۀۀزون

ماشخصۀۀیت هۀۀای بۀۀا ننۀۀگ وبافرهنۀۀگ ومۀۀیهن پرسۀۀت دیگۀۀری از ایۀۀن والیۀۀت 

راداریم و می شناسیم که درعرصه دانش  ووطن دوستی وشجاعت ودلیری 

واز خۀۀود گۀۀذری ،وآزادی خۀۀواهی خۀۀودکم نظیرانۀۀد. یکۀۀی ازایۀۀن دلیرمۀۀردان 

رزمان خان کنری ، قوماندان شۀجاع  وبۀا آزادی طلب وحریت پسند  کنر، می

تدبیر قوتهای قومی جبهه چهارم یعنی جبهۀه چتۀرال وکنۀر اسۀت. ایۀن افسۀر 

شجاع وفداکار میهن چنانکه حق اوست درتاریخ معاصرکشور معرفی نشده  

وبه نظرمیرسد که عمۀداً بۀه فراموشۀی سۀپرده شۀده اسۀت درحۀالی کۀه مۀردم 
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ی بخود می بالد و دین او برگردن تمۀام ومیهن به وجود چنین فرزندان دلیر

 کسانی باقی  است که در عرصه تاریخ قلم میزنند.

 کتاب جبهه چهارم جنگ استقالل :

خورشۀۀیدی(  یۀۀک اثۀۀر تۀۀاریخی  پۀۀر محتۀۀوایی   ۱3۷۸در نوروزسۀۀال) 

جنگ استرداد استقالل افغانستان وجبهه فراموش شۀده چتۀرال » زیرعنوان 

ورزیۀۀده وجۀۀوان کشۀۀور، داکتۀۀر عبۀۀدالرحمن  از قلۀۀم نویسۀۀنده ومحقۀۀق« وکنۀۀر

زمانی، بدستم رسید که درآن از کار وپیکۀار میرزمانخۀان کنۀری،این سۀرباز 

دلیر وطن  در جبهه چهارم جنۀگ اسۀترداد کشۀوربه نیکۀوئی یۀادآوری شۀده 

 است.

کتاب مطابق بۀا معیارهۀای پذیرفتۀه شۀده تحقیقۀات تۀاریخی، بۀا ادبیۀات 

ی نگۀۀۀارش یافتۀۀۀه اسۀۀۀت و همۀۀۀراه اسۀۀۀت روان وبیۀۀۀان شۀۀۀیوا بۀۀۀه زبۀۀۀان در

باعکسهای تۀاریخی  از غۀازی امۀان هللا ومبۀارزین ملۀی وقومانۀدان قوتهۀای 

قومی  جبهه چهارم ، میرزمۀان خۀان کنۀری وشۀرح مختصۀری ازروحۀانیون 

مبارز وسربرآوردگان جهادی محل وهمچنان عکس های انۀواع سۀالح هۀای 

ای دسۀتی ونقشۀۀه سۀبک وسۀۀنگین بشۀمول طیۀۀارات جنگۀی انگلۀۀیس وبمۀب هۀۀ

صۀۀفحه( را در یۀۀک شۀۀبانه روز  ۲۲۶هۀۀای جبهۀۀه  جنۀۀگ کۀۀه  مۀۀن تمۀۀام آن )

در  ۲۰۰۷خوانۀۀدم و از آن فۀۀراوان لۀۀذت وفۀۀیض بۀۀردم. کتۀۀاب تۀۀازه درسۀۀال 

پشاور پاکستان از طرف موسسه انتشارات موسکا،در کاغذمرغوب  با قطع 

 وصحافت عالی به چاپ رسیده است.

درجبهۀه چهۀارم ) جبهۀه چتۀرال وکنۀر( با مطالعه این کتاب دانستم که 

نقش غازیمرد نامدارمیرزمان خان کنری چقدر موثر وسازنده بوده است که 

با وسایل و امکانات اندک حربی ولی سرشاراز غۀرور وطۀن پرسۀتی وعۀزم 

راسخ برای کسب استقالل کشور، با قوت های قومی محل ضربات مرگباری 

د کرده و در برابر توپخانه مۀدرن برنیروهای انگلیسی مستقر در چترال وار

دشمن با قبول تلفات جانی بیشمار از رزمندگان افغانی بشمول شهادت  یک 

برادر خود در نبرد، سرانجام دشمن رامجبور به فرار میکنۀد وچنۀد محۀل از 

قلمروچتۀرال اشۀغالی رابۀۀه تصۀرف مۀی آورد. ایۀۀن پیروزیهۀای وی، شکسۀۀت 
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حمۀۀدخان، جبۀۀران وبۀۀرای افغانسۀۀتان جبهۀۀه جۀۀالل آبۀۀاد را بۀۀه قیۀۀادت صۀۀالح م

 افتخار وپیروزی  کمائی مینماید.

متاسفانه از این جبهۀه واز شۀجاعت وپۀایمردی قۀوت هۀای قۀومی کنۀر 

تحت رهبری و سرکردگی میرزمان خان کنۀری در کتۀب تۀاریخی کشۀور مثۀل 

تاریخ  غبار )بجۀز ذکۀر نۀامی در جملۀه سۀایر جهادیۀان( ودر "افغانسۀتان در 

" حتۀی نۀامی از وی هۀم بۀرده نشۀده وهیچگونۀه شۀرحی دیۀده پنج قرن اخیۀر

 نمیشود. 

اینک جناب داکتۀر صۀاحب عبۀدالرحمن زمۀانی، نواسۀۀ میرزمۀان خۀان 

غۀازی ، آسۀتین همۀت بۀۀر زده وبۀرای معرفۀی دقیۀۀق ومسۀتند پۀدربزرگ خۀۀود 

وهمرزمان وی مدتی را صرف مطالعه وپژوهش  تاریخ های محلی واسۀناد 

انگلیس در کتابخانه های هند بریتانوی وانگلستان آرشیف های استخباراتی 

وکۀۀۀانگرس امریکۀۀۀا ومنۀۀۀابع  انگلیسۀۀۀی وفارسۀۀۀی و پشۀۀۀتو واردو، ونشۀۀۀرات 

سایتهای انترنتی نموده وسرانجام به نگارش یک اثۀر بسۀیار دقیۀق تۀاریخی 

وعلمی زیرنام جبهه چهۀارم جنۀگ اسۀتقالل توفیۀق حاصۀل کۀرده اندکۀه قابۀل 

تۀراف میکۀنم کۀه تۀا قبۀل از مطالعۀه ایۀن اثۀر مۀن تقدیر و شادباش اسۀت.  اع

کمترین معلوماتی در مۀورد کارنامۀه هۀای افتخۀار آفۀرین میرزمانخۀان کنۀری 

،این شخصیت ملی کشور واقوام شجاع وفدا کارآن والیت در جنگ استرداد 

 نداشتم. استقالل کشور

من فکرمیکنم که شوق وذوق وعشق به احیاء مفاخر تاریخی و زنده 

ارنامۀۀه هۀۀای مانۀۀدگاروافتخار برانگیزنیاکۀۀان  دلیروشۀۀجاع کنۀۀر، در کۀۀردن ک

جبهۀۀات نبۀۀرد اسۀۀترداد اسۀۀتقالل کشۀۀور ودرعۀۀین حۀۀال بۀۀه فراموشۀۀی سۀۀپردن 

عمۀۀدی پیشۀۀتازان نبۀۀرد آزادی بخۀۀش )جبهۀۀه چهۀۀارم( انگیۀۀزه اصۀۀلی مؤلۀۀف 

دربوجود آوردن این اثرمهم تاریخی  بۀوده اسۀت، نۀه شۀهرت طلبۀی درصۀف 

قی کۀۀه از سۀۀر بیکۀۀاری درخۀۀارج  بۀۀه نویسۀۀندگی پنۀۀاه طویۀۀل نویسۀۀندگان شۀۀو

 آورده اند.

مؤلف کۀار خۀوبی کۀرده کۀه  کتۀاب را بۀه نۀام پۀدربزرگ بزرگوارخۀود، 

غازی میرزمان خان کنری، وغازیمردان همرزم او اهداء نمۀوده اسۀت. اگۀر 
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مۀۀن جۀۀۀای مولۀۀف بۀۀۀودم عکۀۀس رنگۀۀۀی ایۀۀن غۀۀۀازیمرد را عۀۀالوه بر)صۀۀۀفحه 

( درصۀفحه اول کتۀاب مزبۀورنیز آزیۀن مۀی که مختص به معرفی اوست۱۷9

بستم تا چشم خواننده قبل از هرچیۀز بۀا سۀیمای باوقۀار ونافۀذ ایۀن شخصۀیت 

 ملی آشنا میگردید. 

کۀۀۀۀارخوب دیگرمولۀۀۀۀف ،اینسۀۀۀۀت کۀۀۀۀه وی اثۀۀۀۀرش را بۀۀۀۀرای اسۀۀۀۀتادان 

سرشناس پوهنتون، چون داکتر صاحب عبدهللا کاظم، سابق اسۀتاد پوهنتۀون 

پوهنتون ننگرهۀارودیگر فرهنگیۀان کشۀور نشۀان  کابل، واستاد صمیم استاد

داده واشۀۀۀخاص مۀۀۀذکورنیز اخالصۀۀۀمندانه اثۀۀۀر را مطالعۀۀۀه نمۀۀۀوده  ونظریۀۀۀات 

سودمند علمی خود را در مورد کتاب ابراز کرده اند ووی نظریۀات اصۀالحی 

وتکمیلی آنها را نیۀز مۀدنظر گرفتۀه اسۀت. دیۀدن تقۀریظ داکترصۀاحب عبۀدهللا 

سۀۀتاد صۀۀمیم بیشترمشۀۀوق خواننۀۀدگان میشۀۀود تۀۀا کۀۀاظم ویۀۀا دداشۀۀت کوتۀۀاه ا

متوجۀۀه اهمیۀۀت کتۀۀاب شۀۀده وزود تۀۀر خۀۀود را بۀۀامحتوای آن آشۀۀنا سۀۀاخته بۀۀه 

مطالعه متن کامل اثر بپردازند. چنانکۀه مۀن نیۀز بعۀد از مطالعۀه تقۀریظ هۀای  

صۀۀفحات نخسۀۀتین کتۀۀاب ، بۀۀه مطالعۀۀه مۀۀتن کتۀۀاب پۀۀرداختم وچۀۀون بۀۀا ادبیۀۀات 

گارش آمده است، مرا برآن داشۀت تۀا بۀا وجۀود روان  واسلوب معیاری به ن

دیۀۀد وبازدیۀۀد برخۀۀۀی از دوسۀۀتان در روز اول نۀۀوروز، کتۀۀۀاب را نیۀۀز سۀۀۀراپا 

 بخوانم وحتی برخی نکات را یاد داشت بگیرم.

داکترصاحب کاظم درپایان تقریظ تحلیلی سودمند خۀویش در مۀورداین 

ست: قسمت کتاب به درستی نوشته میکند که :"کتاب مشتمل برسه قسمت ا

اول به مسایل عمۀومی جنۀگ سۀوم افغۀان وانگلۀیس اختصۀاص دارد کۀه بعۀد 

ازبررسی مختصر شرایط داخلی وخارجی کشۀورقبل از آغۀاز جنۀگ، نگۀاهی 

به علل عمۀده واهمیۀت ایۀن جنۀگ از نظرانگلیسۀها انداختۀه ومتعاقبۀاً تناسۀب 

حۀث قوای دوطرف را بطور مستندباهم مقایسه کرده اسۀت. در ادامۀه ایۀن مب

بعد از ذکر مختصرعملیات سه جبهه عمده نظامی درجنۀگ اسۀتقالل، مولۀف 

محترم به بررسی نقش واهمیت جبهات قۀومی ومردمۀی درتۀاریخ افغانسۀتان 

پرداختۀۀه وضۀۀمناً یادآورشۀۀده اسۀۀت کۀۀه چگونۀۀه انگلیسۀۀها میکوشۀۀیدند کۀۀه بۀۀا 

تطمیع وتبلیغات سوء ونیز رشوه ووعده اعطای امتیۀازات بۀه سۀران قۀومی 

 صیتهای بانفوذ، آنها را علیه دولت افغانستان بسیج نمایند.وشخ
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قسمت دوم کتۀاب بۀه بحۀث پیرامۀون موضۀوعات جببهۀه چهۀارم جنۀگ 

اسۀۀتقالل یعنۀۀی جبهۀۀه چتۀۀرال، کنۀۀر تخصۀۀیص یافتۀۀه اسۀۀت کۀۀه مولۀۀف محتۀۀرم 

نخسۀۀت نظۀۀری بۀۀه موقعیۀۀت تۀۀاریخی وجغرافیۀۀائی چتۀۀرال وکنۀۀر انداختۀۀه واز 

کور بحۀۀۀۀۀث نمۀۀۀۀۀوده ونیۀۀۀۀۀز نقۀۀۀۀۀش تقسۀۀۀۀۀیمات سۀۀۀۀۀرحدی بۀۀۀۀۀین دوسۀۀۀۀۀاحه مۀۀۀۀۀذ

زمامۀۀۀۀۀۀداران)مهتران( چتۀۀۀۀۀۀرال را در ازای موافقۀۀۀۀۀۀت ویۀۀۀۀۀۀا مخالفۀۀۀۀۀۀت بۀۀۀۀۀۀا 

انگلیسهایادآورشده که بسیار دلچسپ و آموزنۀده اسۀت. نقطۀه عطۀف درایۀن 

مبحث همانا جریان روی دادهۀا وعملیۀات نظۀامی بۀا مقایسۀه قۀوای دوطۀرف 

ود متارکۀه آغۀاز گردیۀد وبۀاوج۱9۱9مۀی  ۵دراین جبهه است که بۀه تۀاریخ 

 به نحوی دوام یافت. ۱9۲۲جنوری  ۱۷[تا ۱9۱9جون 3رسمی ]در

 -مولۀۀف محتۀۀرم درارتبۀۀاط از نقۀۀش بۀۀارز غۀۀازی میرزمۀۀان خۀۀان کنۀۀری

سرلشۀۀکرقوای قۀۀومی کنۀۀر بۀۀه تنهۀۀائی وهمچنۀۀان بۀۀه همکۀۀاری بۀۀا قومانۀۀدان 

نظامی جبهه مذکور، نایب سۀاالرعبدالوکیل خۀان نورسۀتانی بۀه تفصۀیل بیۀان 

کراسمای شهدای ومجاهدین آن جبهه وکسانی که نایل به خلعت داشته وبا ذ

از طرف اعلیحضرت امان هللا شاه گردیدنۀد، بحۀث را درآن قسۀمت بۀه پایۀان 

رسانیده است. قسمت سوم کتاب بیشۀتر بۀه ضۀمایم اختصۀاص یافتۀه)ومعلوم 

میشود که این کار را بعد از تکمیل متن کتاب به مشورت دوستان اهل نظۀر 

س( وشۀۀامل عکسۀۀهای تۀۀاریخی، نقشۀۀه هۀۀا، انۀۀواع سۀۀالح  -ه اسۀۀتانجۀۀام داد

مۀۀورد اسۀۀتفاده طۀۀرفین ونیۀۀز لسۀۀت واحۀۀدات عمۀۀده قۀۀوای نظۀۀامی انگلۀۀیس 

درجنۀۀگ سۀۀوم میباشۀۀد کۀۀه ضۀۀماً اشۀۀعار وسۀۀروده 

هۀۀۀای رزمۀۀۀی وحماسۀۀۀی شۀۀۀاعران جبهۀۀۀه چهۀۀۀارم 

-۱۱دراخیۀۀر زیۀۀب اینکتۀۀاب گردیۀۀده اسۀۀت.") ص

۱۲) 

اگۀۀر از بحۀۀث بۀۀربخش هۀۀای سۀۀه گانۀۀه کتۀۀاب 

بگذرم،باید بگویم که  گردآوری وچاپ عکسۀهای 

تاریخی مبۀارزین ملۀی در ایۀن کتۀاب ونقشۀه هۀای 

متعددی که خواننده را بۀه منطقۀه ونقۀاط درگیۀری 

با دشمن بخوبی اشنا میکند، کۀاری اسۀت کۀه براهمیۀت کتۀاب بیشۀتر افۀزوده 

 است. 
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 میرزمانخان کنری کی بود؟

ری چون "زنۀدانی خۀاطرات" از مطالعه این کتاب وخواندن  آثار  دیگ

به قلم محمدهاشم خان زمانی فرزند میرزمان خان کنری  شاعر وشخصۀیت 

اد" که به همت داکتر زمانی تۀدوین وبۀه ینامدار فرهنگی کشور، و"دزمانی 

م(، ۱9۲9 -۱۸۶9چاپ رسیده ، برمی آید که غازی میرزمان خان کنۀری )

جنۀۀگ اسۀۀترداد اسۀۀتقالل یکۀۀی از رجۀۀال نامۀۀداروبا وقارکنربودنۀۀد کۀۀه قبۀۀل از

کشور، در جنگ هۀای  آنسۀوی خۀط دیورنۀد برضۀد انگلیسۀها اشۀتراک کۀرده 

بودنۀۀد وایۀۀن سۀۀهمگیری درجنگهۀۀای ضدانگلیسۀۀی   نۀۀام او رازبۀۀانزد مۀۀردم 

دوسوی خط دیورند نموده  به گۀوش شۀهزاده امۀان هللا خۀان رسۀانید. همۀین 

لدوله( آشۀنا شۀود شهرت باعث شد تا با شهزاده جوان امان هللا خان) عین ا

 و با گذشت زمان این آشنائی به دوستی رفیقانه مبدل گردد. 

شۀۀرکت میرزمۀۀان خۀۀان کنۀۀری درقیۀۀام  مسۀۀلحانه اقۀۀوام مومنۀۀد برضۀۀد 

که بنام "سره غزا" ثبت شده، ۱9۰۸انگلیس در آنسوی خط دیورند درسال 

سبب شد تا مورد پیگردحکومت هند برتانوی واز آنطریق مورد پیگرد امیر 

یب هللا خان قرارگیرد وسرانجام به دام امیر بیفتۀد ودرکابۀل زنۀدانی شۀود. حب

میرزمان خان پس یک از سال زندان در بدل ضمانت بۀه امۀر شۀهزاده امۀان 

هللا خان که درغیاب پدرمعموالً والی کابل می بود، اززندان رهۀا گردیۀد ولۀی 

محکۀوم بۀه  وقتی امیر از رهائی او مطلع شد برشهزاده خشم گرفت و او را

جریمۀۀۀه  نمۀۀۀود و وی ایۀۀۀن جریمۀۀۀه رااز معۀۀۀاش خۀۀۀود بۀۀۀه دولۀۀۀت پرداخۀۀۀت. 

میرزماخان باردیگرگرفتارو به زندان امیر افتاد. دراین نوبۀت شۀهزاده عۀین 

الدولۀۀه بۀۀه میرزمۀۀان خۀۀان میگویۀۀد کۀۀه ایۀۀن بارنمیتوانۀۀد او را آزاد کنۀۀد مگۀۀر 

مۀا میرزمۀان خۀان  زمینه فراراو را اگر خواسته باشد فراهم کرده میتوانۀد . ا

فرارکۀۀردن را بۀۀرای خۀۀود عارمیدانۀۀد و مۀۀدت پۀۀنج سۀۀال را درزنۀۀدان شۀۀیرپور 

بۀۀاقی میمانۀۀد. میرزمانخۀۀان در دوران زنۀۀدان بۀۀا زنۀۀدانیان سیاسۀۀی دیگۀۀری از 

جملۀۀه مشۀۀروطه طلبۀۀان  اشۀۀنا شۀۀد واز تجۀۀارب آنهۀۀا تۀۀاثیر پۀۀذیرفت. سۀۀرانجام 

ردید ونوبت به شاه امیر درشکارگاه کله گوش لغمان شکاررقبای سیاسی  گ

امان هللا خان رسید و او تمام زندانیان سیاسۀی بشۀمول میرزمانخۀان را آزاد 

 کرد. 
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در دورۀ امۀۀۀانی،پس از اعۀۀۀالم جهۀۀۀاد ونبردبۀۀۀرای اسۀۀۀترداد اسۀۀۀۀتقالل 

تۀن ازقوتهۀای قۀومی  ۴۰۰کشور، میرزمان خان کنری رهبری وسۀرکردگی 

نبردهۀای اوفۀتح  را درجبهه چترال وکنربۀه عهۀده داشۀت. دسۀت آورد بۀزرگ

وتصۀۀرف دره هۀۀای ارنۀۀوی ،دوکۀۀالم ، لمبربۀۀو وگۀۀډ، از قلمروچتۀۀرال مربۀۀوط 

انگلیسها بود که بزودی قوتهای اوبا آتش توپخانه انگلۀیس روبروشۀد  وبۀا 

تۀۀن از جنگجۀۀوی دلیۀۀر کنۀۀری وننگرهۀۀاری خۀۀود  ۱۲۶تحمۀۀل تلفۀۀات سۀۀنگین

در زمۀره  مجبوربه عقب نشینی گردید. نامهای  جانبازان کنری وننگرهاری

سۀۀایر شۀۀهدای راه اسۀۀتقالل کشۀۀور،در طۀۀاق ظفۀۀر پغمۀۀان ثبۀۀت تۀۀاریخ شۀۀده  و 

دراخیر کتاب مورد بحث ما هم آمده است. امامیرزمانخان  باجلۀب نیروهۀای 

کمکی دیگرو سازماندهی مجدد نیروهای قومی ، با تغییر شیوه جنگ  ودر 

وکرنیۀل  مشورت با قطعات دولتۀی تحۀت قومانۀده عبۀدالوکیل خۀان نورسۀتانی

خورشید خان دوباره توانست محالت از دست رفته را به تصرف  درآورد و 

به پیشروی بسوی مرکۀز چتۀرال ادامۀه دهۀد وبۀاالخره نیروهۀای انگلیسۀی و 

شۀۀۀهزادگان چترالۀۀۀی را در قلعۀۀۀه چتۀۀۀرال متحصۀۀۀن وقلعۀۀۀه بنۀۀۀد نمایۀۀۀد. بعۀۀۀد 

ه نبۀرد ازمواصلت پیام شاه امان هللا مبنی برمتارکه جنگ با انگلیس است ک

بۀۀا دشۀۀمن را توقۀۀف میدهۀۀد ، ولۀۀی محۀۀالت متصۀۀرفه را تۀۀا مۀۀذاکرات نهۀۀایی 

وقبول ۱9۲۲برسمیت شناختن استقالل کامل افغانستان از طرف انگلیس در

 بدیل های مهمی در قبضه نیروهای افغانی نگه میدارد.

میرزمان خان کنری بعد از نبرداسترداد استقالل  به عضویت شورای 

د.شۀۀورای کۀۀه وظیفۀۀه اش مشۀۀورت بۀۀه شۀۀاه وتسۀۀوید ویۀۀا دولۀۀت امۀۀانی در آم

نفربۀه شۀورای ملۀی  ۱۵۰بۀا کمیۀت  ۱9۲۸تعدیل قوانین جدید بود ودرسۀال 

 تغییرنام داد.

این غازیمرد تا آخر عمرش از طرفداران صدیق وجۀدی اعلیحضۀرت  

شۀۀاه امۀۀان هللا غۀۀازی بۀۀاقی مانۀۀد کۀۀه طۀۀی ده سۀۀال دوره آن شۀۀاه ترقیخۀۀواه 

ده در راسۀتای تحقۀق تحۀوالت اجتمۀاعی واسۀتقرار ثبۀات ،خدمات بسیار ارزن

درکشور انجام داد. اشتراک اوبا اقوام دلیرش درجنگ استقالل وسهمگیری 

و تۀدویر یۀک  ۱9۲۴شان درخاموش کردن شورش مالی لنۀگ در پکتیۀا در

بۀۀرای همبسۀۀتگی ۱9۱9جرگۀۀه بۀۀزرگ قۀۀومی در هۀۀده  جۀۀالل ابۀۀاد دردسۀۀمبر
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نی ، کۀۀه در آن  تقریبۀۀاً پنجهۀۀزار تۀۀن از وحمایۀت مۀۀردم مشۀۀرقی از دولۀۀت امۀۀا

سۀۀران وسۀۀرکردگان اقۀۀوام وقبایۀۀل دوطۀۀرف خۀۀط دیورنۀۀد بۀۀه دعۀۀوت میرزمۀۀان 

خۀۀان اشۀۀتراک ورزیۀۀده  بودنۀۀد و آمۀۀادگی وحمایۀۀت خۀۀود را بۀۀرای دفۀۀاع از 

استقالل، ازادی وتمامیۀت ارضۀی افغانسۀتان ابۀراز داشۀتند و درآن جرگۀه بۀه 

اخالت درامۀۀور افغانسۀۀتان خۀۀود داری انگلۀۀیس هۀۀا اخطۀۀار داده شۀۀد تۀۀا از مۀۀد

ورزنۀۀد، ورنۀۀه بۀۀار دیگۀۀر بۀۀا خشۀۀم اقۀۀوام وقبایۀۀل دلیۀۀر افغۀۀان روبروخواهنۀۀد 

 شد،خود مبین نفوذ وتاثیر این زعیم بزرگ کنراست.

غازی میرزمان خان کنری به پاس جانفشانی های وطن پرستانه اش 

بۀۀۀۀه دریافۀۀۀۀت چنۀۀۀۀدین مۀۀۀۀدال از قبیۀۀۀۀل: مۀۀۀۀدال"لوی خۀۀۀۀان" ،مۀۀۀۀدال"وفا" ، 

مدال"صداقت" ومدال"خۀدمت" از سۀوی شۀاه امۀان هللا نایۀل آمۀد کۀه هریۀک 

همراه بامکافات منقول وغیر منقول مثل پول نقد وزمین وتیول وجاگیر بود. 

یکی از خصوصیات بارز میرزمان خان کنری، ضدیت ودشمنی عمیق او بۀا 

انگلیسۀۀها مثۀۀل شۀۀاه امۀۀان هللا غۀۀازی  بۀۀود کۀۀه هرگۀۀز ایۀۀن دشۀۀمنی را پنهۀۀان 

میکرد وهرگزفریفته تطمیع  انگلیسها نشد و با انگلیسها کنار نیامد. و بۀه ن

همین خاطر بود کۀه پۀس از سۀقوط دولۀت امۀانی و در اوضۀاعی کۀه شۀاه در 

رأس لشۀۀۀکرهای قۀۀۀومی قنۀۀۀدهار وفۀۀۀراه بسۀۀۀوی غزنۀۀۀی پۀۀۀیش مۀۀۀی آمۀۀۀد، وی 

پسرخود غند مشرعصۀمت هللا خۀان را از کنۀر بۀه قنۀدهار نۀزد شۀاه امۀان هللا 

د تا وطن را برای دزدان سقاوی رها نکند و او بۀه حمایۀت از شۀاه بۀا فرستا

قوت های قومی خود از کنر واز سمت شرق برکابل حمله خواهد کرد و شاه 

هۀۀم از غۀۀرب برسۀۀرنیروهای سۀۀقاوی یۀۀورش آورد.عصۀۀمت هللا خۀۀان از راه 

هۀۀای ناشۀۀناخته و پرخطۀۀر خۀۀود را بۀۀه حضۀۀور شۀۀاه امۀۀان هللا  رسۀۀاند وپیغۀۀام 

پدر را به شاه بیان کرد وتۀا غزنۀی لشۀکر قنۀدهار راهمراهۀی نمۀود، وپیمان 

ولی درهمین فرصت به تحریک انگلیسها، میرزمان خان درکنرو در هنگۀام 

نماز خفتن درراه مسجد ناجوانمردانه به قتۀل میرسۀد  و پسۀر سۀقاو ازخطۀر 

جبهه شرق آسوده میشود. کاش با شۀهادت ایۀن مۀرد بۀزرگ وزعۀیم قۀومی، 

ها ونوکران انگلیس درافغانستان تسکین می یافت ودرصدد ریشه دل انگلیس

کردن کردن این خاندان نمی افتادند.آنکۀه ایۀن خانۀدان را تاسۀرحد اضۀمحالل 

 زیرشکنجه  وفشارگذاشت، سردارهاشم خان  بودوجانشینانش بودند.
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 علت دشمنی سردارهاشم خان باشاه امان هللا  ومیرزمانخان کنری :

سردارهاشم خان رابا شاه امۀان هللا، مخالفۀت شۀاه برخی علت دشمنی 

بۀۀۀه ازدواج خواهرخۀۀۀود رضۀۀۀیه سلطان)نورالسۀۀۀراج( بۀۀۀا سردارهاشۀۀۀم  خۀۀۀان 

ودادن او به سردارمحمدحسن خان میدانند، وبرخی هم علت ایۀن دشۀمنی را 

ارتبۀۀاط خۀۀانواده مصۀۀاحبین بۀۀا انگلیسۀۀها میداننۀۀد  وبنۀۀابراین هرچۀۀی را کۀۀه 

رخۀۀۀۀان وهاشۀۀۀۀم خۀۀۀۀان در حۀۀۀۀق امۀۀۀۀان هللا خۀۀۀۀان انگلیسۀۀۀۀها میخواسۀۀۀۀتند، ناد

وطرفدارانش روا میداشتند. نادرخان قدرت را بنام امان هللا خان گرفت ولۀی 

پۀۀس از پیۀۀروزی بربچۀۀه سۀۀقاو، خۀۀود آنۀۀرا غصۀۀب کۀۀرد وایۀۀن عمۀۀل واکۀۀنش 

هواداران شاه امان هللا رابرانگیخۀت. نادرخۀان درمۀدت چهارسۀال حکۀومتش 

سۀۀال صۀۀدارت خۀۀود تۀۀا توانسۀۀتند  ۱۷ وبعۀۀد ازاو سۀۀردار هاشۀۀم خۀۀان در مۀۀدت

مشروطه خواهان وهواداران امان هللا خان رایکی پی دیگۀر سۀرکوب کردنۀد 

وزنۀدانی سۀاختند وبۀا انۀواع شۀۀکنجه هۀا وعۀذابها آنهۀا را ازمیۀان بردنۀۀد.ظلم 

وبیعدالتی درحق خاندان میرزمانخان کنری نیۀز بۀه خاطردوسۀتی وهۀواداری 

 شمنی با انگلیسها تعبیرمیگردید.از شاه امان هللا وبالنتیجه به د

سۀۀۀرورخان ، حۀۀۀاکم کنروخوگیۀۀۀانی وشۀۀۀینواردر  نشۀۀۀر  خۀۀۀاطرات سۀۀۀید

، پدرداکترسۀۀیدخیلیل هللا هاشۀۀمیان در مجلۀۀه آئینۀۀه  ۱9۲۱و ۱9۲۰سۀۀالهای 

( ، بیۀانگراین واقعیۀت اسۀت کۀه ۶۷تۀا ۵۶،صفحات ۱۱۶افغانستان )شماره 

وط رژیم امانی  برآمۀده انگلیسها  بالفاصله پس از نبرداستقالل، درصدد سق

بودند واسباب این سقوط را در از میان بۀردن شخصۀیت هۀای  طرفۀدار شۀاه 

امۀۀان هللا ، تشۀۀخیص داده بودنۀۀد وسۀۀعی میکردنۀۀد تۀۀا ایۀۀن عناصۀۀر را بۀۀه هۀۀر 

نحوی شده از میان بردارند.ویکی ازاین عناصرضد انگلیسی وطرفدارجۀدی 

"لۀوی خۀان" بۀود. درایۀن شاه امان هللا خان، میرزمان خان کنۀری ملقۀب بۀه 

خاطرات من به نکات دیگری از شخصیت سردارهاشم خۀان و ضۀدیت او بۀا 

 میرزمان خان کنری پی بردم که کمی بیشتر برآن مکث میکنم.

بنابرخۀۀاطرات سیدسۀۀرورخان کنۀۀری، هنگۀۀامی کۀۀه سۀۀردار محمدهاشۀۀم 

(اجۀۀرای وظیفۀۀه میکرد،حرکۀۀات ۱9۲۱  -۱9۱9خۀۀان بحیۀۀث والۀۀی ننگرهۀۀار)

ی وی،برمحورمنۀۀافع انگلیسۀۀها مۀۀی چرخید.سۀۀید سۀۀرورخان کنۀۀری وفعالیتهۀۀا
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تائیدمیکنۀۀد کۀۀه سۀۀردار هاشۀۀم خۀۀان، والۀۀی ننگرهۀۀارپس از استرداداسۀۀتقالل، 

دشمن سرسخت میرزمانخان کنری بود. او به بهانه شکایات خورده مالکان 

وپلوان شریکان ودهقانان کنر،مکتوب های  متعۀددی بۀرای  میرزمۀان خۀان 

ده  واو را به جالل اباد، خواسته بود، اما میرزمانخان، چۀه کنری ارسال کر

به دلیل دوستی وشناخت نزدیک با شخص اعلیحضرت امان هللا خۀان  وچۀه 

بۀۀه دلیۀۀل اطۀۀالع ازارتباطۀۀات مخفۀۀی والۀۀی بۀۀا انگلیسۀۀها، بۀۀه ایۀۀن مکتوبهۀۀا 

وپیامهای والی  اهمیتی نمیداد واعتنایی نمیکرد وبه سالم والی هم نمیرفت. 

جهۀت سردارهاشۀم خۀان ،نسۀبت بۀه میرزمۀان خۀان کنۀری دل پربۀود و  ازاین

میخواسۀۀۀت دسۀۀۀت بۀۀۀه هردسیسۀۀۀه ای بزنۀۀۀد تۀۀۀا وی را درنظرشۀۀۀاه امۀۀۀان هللا 

،غیرمطلوب وخطرناک جلۀوه بدهۀد.بنابرین بۀه حۀاکم کنرهۀا) سیدسۀرورخان 

،پدرسۀیدخلیل هللا هاشۀمیان ( دسۀۀتور میدهۀد تۀۀا علیۀه ایۀن زعۀۀیم ملۀی توطئۀۀه 

شاه امان هللا طۀوری گۀزارش  بدهۀد کۀه گویۀا لۀوی خۀان قصۀد چینی کند وبه 

طغیان و شورش برضد نظام  امانی را دارد، مگر از آنجۀائی کۀه سیدسۀرور 

خان خود اهل کنرو میرزمان خۀان کنۀری را  از نزدیۀک مۀی شۀناخت واو را 

به عنوان یک شخصیت ملی احترام میکرد، تشویق وترغیب والی براو اثۀر 

سه وتوطئه علیه میرزمانخان ،توسۀط  افردخۀود عنۀوانی نداشت وبجای دسی

خان مذکورنامه یی فرستاد و او را از ناحیه سردارهاشم خان وتوطئه هۀای 

 وی مطلع وبرحذر ساخت  ومتذکرشد که  باری به مالقاتش تشریف بیاورد. 

میرزمۀان خۀان هۀم در یۀک شۀب بۀا چنۀدنفر محۀافظ  شخصۀی بۀه خانۀۀه 

داسۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀتقبال گۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀرم مهمانۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀدار سیدسۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀرورخان،  میۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀرود ومور

قرارمیگیرد.سیدسرورخان به افتخارمیرزمانخان گوسفند می کشۀد و فۀردای 

آنشب تعدادی از رؤسای اقۀوام کنۀر رانیۀز دعۀوت میکنۀد و از خۀدمات وطۀن 

پرستانه میرزمان خان کنری تعریف وتمجیۀد بعمۀل مۀی آورد وضۀمناً از وی 

ازمۀدرک  مالیۀات زمۀین  سه چیزخواهش میکند: اول اینکه باقیات دولۀت را

بپۀۀردازد، دوم بۀۀه رفۀۀع شۀۀکایات دهقانۀۀان وپلۀۀوان شۀۀریکان خۀۀود بپۀۀردازد، و 

سۀۀوم اینکۀۀه بۀۀه دیۀۀدن والۀۀی بۀۀه جۀۀالل ابۀۀاد بۀۀرود واز وی رفۀۀع کۀۀدورت کنۀۀد. 

میرزمانخۀۀان نیۀۀز بۀۀه پۀۀاس احتۀۀرام حاکم)سیدسۀۀرورآغا( دوتقاضۀۀای او را بۀۀا 
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سۀوم سۀرمی پیچۀد و بۀه اسناد شرعی بجا می آورد، ولی از تعمیل تقاضۀای 

 دیدن  والی ننگرهار)سردارهاشم خان(  نمی رود. 

نۀۀرفتن میرزمانخۀۀان بۀۀه دیۀۀدن والۀۀی ننگرهۀۀار،آتش کینۀۀه در دل والۀۀی  

شعله ور ترمیسازد وچون سید سرورآغا هم علیه میرزمۀان خۀان کنۀری  بۀا 

سۀۀردار هاشۀۀم خۀۀان همنۀۀوائی نمیکنۀۀد، وکۀۀدام گۀۀزارش تخریۀۀب کارانۀۀه علیۀۀه 

در نمینمایۀد، بنۀابرین سردارهاشۀم خۀان مۀامورینی ازجانۀب خۀود  لویخان صۀا

به کنر میفرستد تا علیه میرزمانخان  توطئه چینی کنند وراپورهای خۀود را 

بۀۀۀۀه کابۀۀۀۀل وبۀۀۀۀه مرکزوالیۀۀۀۀت نیۀۀۀۀز ارسۀۀۀۀال کننۀۀۀۀد. یکۀۀۀۀی ازایۀۀۀۀن مۀۀۀۀاموران  

میرزامحمۀۀۀدامین از اهۀۀۀل خوگیۀۀۀانی بۀۀۀود، ولۀۀۀی از آنجۀۀۀا کۀۀۀه محمۀۀۀدامین از 

ری مۀۀی  ترسۀۀید، جرئۀۀت نمیکۀۀرد تۀۀا برضۀۀد اوگزارشۀۀی بۀۀه میرزمۀۀان خۀۀان کنۀۀ

مرکز ارسال کند ، بنابرین سردارهاشم خان ،محمدامین را دوبۀاره بۀه جۀالل 

ابۀۀۀاد میخواهد.چنۀۀۀدی بعۀۀۀد سردارهاشۀۀۀم خۀۀۀان بجۀۀۀای سیدسۀۀۀرورآغا شۀۀۀخص 

دیگۀۀری از مرکۀۀز تقاضۀۀا میکنۀۀد وسۀۀید سۀۀرورهم  کۀۀه از دسۀۀت سۀۀردار هاشۀۀم 

سۀتیذان وی بکابۀل مۀی کشۀد واسۀتعفای خۀود خان به تنگ آمده بود، بۀدون ا

رابه شاه پیش میکند وچون شۀاه علۀت را جویۀا میشۀود وحقیقۀت را اززبۀان 

وی مۀۀۀی شۀۀۀنود،  اسۀۀۀتعفایش را مۀۀۀی پۀۀۀذیرد، ولۀۀۀی ده روز بعدشۀۀۀاه  دوبۀۀۀاره 

سیدسرور خان را بحضور طلبیده  او رابحیث حاکم خوگیانی وشینوار مقرر 

ر سردارهاشم خان در والیت مشکوک میکند وبه وی می فهماند که برحضو

اسۀۀۀت  وبۀۀۀا جواسۀۀۀیس انگلۀۀۀیس  در سۀۀۀمت مشۀۀۀرقی ارتبۀۀۀاط دارد، بنۀۀۀابرین 

میخواهد که اودوباره به ننگرهار وبحکومۀت خوگیۀانی بۀرود وفعالیۀت هۀای 

جواسۀۀیس انگلۀۀیس را در منطقۀۀه شۀۀینوار وکنۀۀر ومومنۀۀد زیۀۀر نظۀۀر بگیۀۀرد 

از دوستان وطرفداران  ومرکز را از وضعیت باخبر بسازد.سید سرورآغا که

سۀۀر سۀۀخت  امۀۀان هللا خۀۀان بۀۀود، وظیفۀۀه جدیۀۀد را مۀۀی پۀۀذیرد ودرعۀۀین قبۀۀول 

مسۀۀئولیت جدیۀۀد مشۀۀکالتی را کۀۀه پیشۀۀرومی بینۀۀد بۀۀا معۀۀین السۀۀلطنه مطۀۀرح 

میکنۀۀۀد ومعۀۀۀین السۀۀۀلطنه هۀۀۀم وسۀۀۀایل  وامکانۀۀۀات کۀۀۀار را مطۀۀۀابق نظۀۀۀروی  

، مانع عمده دراختیارش قرارمیدهد وسیدسرور باوجودی که  والی ننگرهار

کار اوبود بۀه ننگرهۀار بۀه دیدارسۀردار هاشۀم خۀان میۀرود، وبعۀد از مالقۀات 

سردارهاشۀۀم خۀۀان  درصۀۀددانجام کۀۀارخود میشۀۀود.درهمینجا سیدسۀۀرور خۀۀان 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

243 

بایۀک عۀۀده  از خۀۀوانین وبزرگۀۀان شۀۀینوارکه از قبۀۀل آنهۀۀا را میشۀۀناخت مثۀۀل: 

شۀۀورش محمۀۀدعلم خۀۀان ومحمدافضۀۀل خۀۀان شۀۀینواری)بعد هۀۀا از سۀۀرکردگان 

شینواربرضۀۀد رژیۀۀم امۀۀانی( مالقۀۀات میکنۀۀد و آنهۀۀا را اشۀۀخاص وطندوسۀۀت 

ودشۀۀمن انگلیسهامینامد.سیدسۀۀرور درهمینجۀۀا درموردتوزیۀۀع پۀۀول از طۀۀرف 

اجنۀۀت هۀۀای انگلۀۀیس بۀۀه مۀۀردم شۀۀینواروافریدی مطلۀۀع میشۀۀود ونیۀۀز ازایۀۀن 

باخبرمیشۀۀۀود کۀۀۀه عۀۀۀده یۀۀۀی ازافریۀۀۀدیها کۀۀۀه جواسۀۀۀیس انگلیسۀۀۀی بودنۀۀۀد در 

ولتۀی اقامۀت دارنۀدونیز مطلۀع میشۀود کۀه میۀرزا محمدشۀاه خۀان مهمانخانه د

مۀۀامورتحریرات حکومۀۀت اعلۀۀی ومیۀۀرزا محمۀۀدامین خۀۀان )قۀۀبالً کاتۀۀب اداری 

حکومت کنرها(، به حیث مهمانۀدار افریۀدیهای  درمهامانخانۀه دولتۀی تعیۀین 

 شده اند.

سردارهاشۀم خۀان چنۀۀدی بعۀد گماشۀۀته خۀاص خۀۀود، محمۀدامین را )کۀۀه  

ف هاشم خان به مقام ریاست تمیز مادام العمر ابقاگردید( مامور بعدهااز طر

اطالع رسانی  امور حاکم خوگیۀانی میکنۀد وحۀاکم خوگیۀانی )سیدسۀرورآغا( 

مجبۀۀۀور میشۀۀۀود کۀۀۀه موقتۀۀۀاً فعالیۀۀۀت هۀۀۀای ضۀۀۀد انگلیسۀۀۀی را متوقۀۀۀف بسۀۀۀازد 

وسۀۀۀرانجام رسۀۀۀما ً از وجۀۀۀود وضۀۀۀرورت محمۀۀۀدامین در حکومۀۀۀت خوگیۀۀۀانی 

این کاروی با واکۀنش شۀدید سردارهاشۀم خۀان رو بۀرو معذرت بخواهد،مگر 

میگردد و این امر باعث  میشود تۀا سۀید سۀرور موضۀوع  را بۀه سۀمع شۀاه 

امۀۀان هللا برسۀۀاند وشۀۀاه هۀۀم سردارهاشۀۀم خۀۀان را از حکومۀۀت ننگرهۀۀار پۀۀس 

(. امۀۀا کینۀۀه سۀۀردار هاشۀۀم خۀۀان نسۀۀبت بۀۀه سیدسۀۀرورکنری  ۱9۲۱میکنۀۀد)

ش غۀوره میمانۀد. تۀا اینکۀه ورق تۀاریخ وهمچنان میرزمان خان کنۀری دردلۀ

برمیگردد ونوبت به سردار محمدهاشۀم میرسۀد .بعۀد از سۀقوط دولۀت امۀانی 

وبرچیۀۀدن بسۀۀاط سۀۀقاوی نوبۀۀت بۀۀه نادرخۀۀان و سۀۀردار محمدهاشۀۀم میرسۀۀد 

وآنگاه است که صدراعظم محمدهاشم خان، دستورمیدهد  سیدسرورخان از 

یۀۀدادش نیۀۀز قسۀۀماً مصۀۀادره خانۀۀه خۀۀود بۀۀه هۀۀیچ جۀۀایی رفتۀۀه نمیتوانۀۀد  وجا

سۀال( سیدسۀرورخان ۷میشود.بدینسۀال درمۀدت حکومۀت سردارهاشۀم خۀان )

 کنری در منزلش محبوس ومغضوب میماند. 

واما درباره  میرزمان خان کنری باوجودی که وی بعد از سقوط شاه 

امۀۀان هللا  از سۀۀوی اجنتۀۀان انگلۀۀیس درکنرشۀۀهید شۀۀده بۀۀود وهیچکسۀۀی از 
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شۀۀم خۀۀان را تهدیۀۀد نمیکرد،مگرکینۀۀه ایکۀۀه از وی  خانۀۀدان وی حکومۀۀت ها

دردل سردارهاشۀۀم خۀۀان بۀۀاقی  مانۀۀده بۀۀود، هنوزحۀۀل ناشۀۀده بود.صۀۀدراعظم 

هاشۀۀم  خۀۀان جواسۀۀیس خۀۀود را بۀۀرای ریشۀۀه کۀۀن کۀۀردن خانۀۀدان میرزمانخۀۀان 

کنۀۀری موظۀۀف سۀۀاخت وآنهۀۀا توطئۀۀه هۀۀای جدیۀۀدی  چیدنۀۀد وسۀۀرانجام تمۀۀام 

داد شان به یکصد تن میرسید، از زن بازماندگان خاندان بزرگ  وی ، که تع

ومۀۀرد وخۀۀورد وبۀۀزرگ بۀۀدون کۀۀدام جۀۀرم وگنۀۀاه وبۀۀدون حکۀۀم  کۀۀدام محکمۀۀه 

ئی)محض بجرم طرفداری از شاه امان هللا ودر حقیقت بجرم ضدیت خود بۀا 

سۀۀال را در  ۱3انگلیسۀۀها(، بۀۀه زنۀۀدان دهمزنۀۀگ انداختۀۀه شۀۀدند وآنهۀۀا مۀۀدت 

 ۲۸ان  گذراندنۀد کۀه درایۀن مۀدت شرایط بسیار بدتر از شرایط جهنم در زنۀد

تن آنان از اثربیماری و بیۀدرمانی وشۀرایط خۀراب زنۀدگی در زنۀدان مخۀوف 

سۀۀال زجۀۀر وشۀۀکنجه زنۀۀدان بۀۀه  ۱3دهمزنۀۀگ جۀۀان دادنۀۀد و بقیۀۀه هۀۀم پۀۀس از

والیت هرات تبعید گردیدند ومدت هشت سال دیگۀر را دور از اقۀارب واقۀوام 

موکراسی ظاهرخان بود که بقیة خود در هرات بسر آوردند.  فقط در دوره د

السیف ایۀن خانۀدان اجۀازه مۀی  یابنۀد تۀا بۀه زادگۀاه خۀود دروالیۀت کنۀر رفتۀه 

 زندگی را دوباره از نو آغاز کنند.  

 بازهم درباره کتاب جبهه چهارم جنگ استقالل :

داکتر عبدالرحمن زمانی ، پسرالحاج  محمدارسۀالن خۀان زمۀانی یکۀی 

و وطۀۀن پرسۀۀت میرزمۀۀان خۀۀان اسۀۀت کۀۀه اینۀۀک از نۀۀواده هۀۀای بۀۀا اسۀۀتعداد 

درامریکۀۀا زنۀۀدگی میکنۀۀد و دسۀۀت بۀۀه تۀۀدوین شۀۀرح ماجراهۀۀای دردنۀۀاک رفتۀۀه 

 براین خاندان وکارنامه های ماندگارآنها زده است.

گرچۀۀۀه رشۀۀۀته اصۀۀۀلی مؤلۀۀۀف طبابۀۀۀت اسۀۀۀت،ولی معلۀۀۀوم میشۀۀۀود کۀۀۀه  

 براثراستعداد ذاتی وذوق سرشار نویسندگی وعالقمندی در کارهای حوصۀله

فرسای  تحقیقی و دقت در متون تاریخی واسۀناد ارشۀیفی، مثۀل یۀک محقۀق  

ویک مؤرخ باتجربه وآزموده از عهده کارش برآمده و مواد ومطالبی را که 

در بۀۀاره جبهۀۀه چهۀۀارم جنۀۀگ اسۀۀترداد اسۀۀتقالل کشۀۀور، ضۀۀرورت بۀۀوده، از 

درون اسۀۀناد وکتۀۀب  گۀۀردآوری ، تنظۀۀیم وتصۀۀنیف نمۀۀوده و ازتلفیۀۀق وتۀۀالیف 

ا کتابی به وجود آورده است، که در نوع خود اگر بی نظیرنباشد حتمۀاًکم آنه
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نظیۀۀر خواهۀۀد بۀۀود. زیۀۀرا مۀۀن تۀۀا مطالعۀۀه ایۀۀن کتۀۀاب دربۀۀاره جبهۀۀه چتۀۀرال 

وقوماندان دلیر آن یعنی میرزمان خان کنری چیۀز نخوانۀده بۀودم واطالعۀات 

 زیادی هم از این جبهه جنگ نداشتم.

ه معرفۀۀی شخصۀۀیت هۀۀای مؤلۀۀف ضۀۀمن بۀۀرآوردن هۀۀدف اصۀۀلی خودبۀۀ

روحانی وجهادی  کنر وننگرهار از قبیۀل :عبۀدالحیکم آخنۀدزاده ،مالصۀاحب 

بابړه ، حاجی صاحب ترنگزائی، مال صاحب چکنۀور، میاصۀاحب سۀرکانی و 

دیگر سرکردگان جهاد از قبیل جمدرخان وعبدالرحمن و عبۀدالودود وکرنیۀل 

ره پرداختۀۀه  کۀۀه خورشۀیدخان ونایۀۀب سۀۀاالرعبدل وکیۀل خۀۀان نورسۀۀتانی وغیۀ

هرکدام دربرابر استعمار انگلیس نقش وطن پرستانه خود را ایفا کرده اند ، 

وسرگذشت شان میتوانۀد بۀرای فرزنۀدان افغۀان سرمشۀق خۀوبی باشۀد. نقۀش 

عبدالوکیل خۀان نورسۀتانی نیۀز در جبهۀه چتۀرال پررنۀگ وچشمگیرتوصۀیف 

 شده است.

نۀدگار میرزمانخۀان برای من دراین کتۀاب در پهلۀوی کارنامۀه هۀای  ما

کنری، شرح حال مختصرمولوی عبۀدالخالق  اخۀالص شاعرزبردسۀت  زبۀان 

پشتو که خود جزوی از نبرد اسۀتقالل در جبهۀه چتۀرال  بۀوده وصۀحنه هۀای 

جنگ را منظوم کرده و آن کارنامه ها رااز فراموشی نجات داده است خیلی 

 ین است:دلچسپ بود. نمونه  نظم اودر ثبت رویداد جبهه چترال چن

 چی غازی میرزمان خان په حمله سازشه

 په کفارو باندی جوړ دغم آواز شه

 ډیرکفار له تیغه تیر پاتی مردارشوه

 هغه نورپه تیشته الړ جان بردار شوه

  لورخایه دکفارو چی محکوم دي

 "ارنوی"او"المبربو " او" گډ " معلوم دي

 بل پړاو د"ګواټی" ګوره عیان 

 والمنانداشو فتحه په نصرت د ذ
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 چی غازی میرزمان خان هلته قرارکړ

 دچترال دمهتر زړه یی ناقرارکړ

 بریکوو کی معصوم شاه پاچا وگوره

 وسره هم خورشیدخان کرنیل وروره

 هم وسره عبدالحکیم آخند زاده و

 (9۸په نرنګ کی چی ساکن او باشنده و)صفحه 

 ایۀۀن شاعرفاضۀۀل نۀۀه تنهۀۀا یکۀۀی از مبۀۀارزان ملۀۀی بۀۀود، بلکۀۀه درامۀۀور

 نظامی تا رتبه 

ش در دولۀۀۀت امۀۀۀانی خۀۀۀدمت کۀۀۀرده بۀۀۀود ۱3۰3کنۀۀۀدک مشۀۀۀری بعۀۀۀد از سۀۀۀال 

در  ۱3۱۶در شورای ملی وقت  عضویت داشته وسپس درسال  ۱3۱۰ودر

پشتو ټولنه به حیث مدیر شعبه لغات پشتو کار نموده است ودست به تالیف 

 وتصنیف چندین اثر سودمند ذیل زده است:

 داستقالل  لورمه جبهه-۱

 سیف االمان-۲

 تصحیح التالوت فی علم القرائت -3

 نهضت پشتو-۴

 نورستان جدید االسالم -۵

 د نورستان حاالت-۶

 لوی خوبونه -۷

 نظم اونثر -۸

فرزندان با احساس ننگرهۀار وکنۀر بایسۀتی قۀدر ایۀن شخصۀیت مبۀارز 

ووطۀۀن پرسۀۀت را بداننۀۀد واز او بۀۀه عنۀۀوان یۀۀک عنصۀۀرملی ومبۀۀارز وقابۀۀل 

دردانی نمایند. من حس میکنم که این مۀردوطن پرسۀت در احترام فرهنگی ق
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ایۀام مهۀاجرت بۀه پاکسۀتان در پسۀین روزگۀۀار زنۀدگی چگونۀه رنۀج مۀی بۀۀرده 

وچۀۀه توقعۀۀاتی از فرزنۀۀدان افغۀۀان بۀۀرای آزادی وطۀۀن از کۀۀام اژدهۀۀای سۀۀرخ 

 داشته است تا زنده بوطنش بازگردد. 

توصیه میکنم در اخیرمطالعه این کتاب پرمحتوارا به تمام افغانها 

 وبرای مولف محترم توفیق مزید در انجام کارهای فرهنگی آرزو مینمایم.

 یاد وخاطر همه مبارزین وطن دوست افغان همواره  گرامی باد!    

 ۲۰۰۸/ ۴/ ۱پایان 
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 م بیستمقاله 

 برهریرود بند سلما

 د نیست، حیات است!(بن   )سلما یک

 

 

 کیلومتری شرق شهر هرات ۱6۰بندسلما واقع  در

  مقدمه:

کشۀور سرچشۀمه گرفتۀه و  هریرود از دامنه هاى کوه بابا درمناطق مرکۀزى 

وجۀۀود مۀۀى آیۀۀد.  از بهۀۀم پیوسۀۀتن دوشۀۀاخه فرعۀۀى درمنطقۀۀه "دولۀۀت یۀۀار" بۀۀه 

عبورازشۀهر  هریرود مسافت طوالنى را درداخل والیت غور طى نمۀوده وبۀا 

میشۀود واز جنۀوب شۀهرهرات  چغچران مرکۀز آن والیۀت وارد والیۀت هۀرات

میگذرد. مردم هرات قرنهۀا قبۀل بۀرای عبۀور ومۀرور کاروانهۀای تجۀارتی از 
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هۀۀرات بۀۀه سیسۀۀتان وهنۀۀد وبۀۀرعکس بۀۀراین رودخانۀۀه پلۀۀی زیبۀۀا ومسۀۀتحکمی 

 بسته اند که بنام پل ماالن یاد میشود. 

 

 دورنمای شهر و مسجد جامع هرات

 

 پل ماالن درهرات

مسۀۀۀتحکم وتۀۀۀاریخی هۀۀۀرات اسۀۀۀت کۀۀۀه بۀۀۀر روی  یکۀۀۀی از پلهۀۀۀای پۀۀۀل مۀۀۀاالن،

رودخانه هریرود در منطقه ماالن ساخته شده است. این پۀل در مسۀیر جۀاده 

قندهار واقع شده و در گذشته های دور، کاروان هایی که از  -قدیمی هرات 
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هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می کردند، از این پل عبور می 

مۀیالدی( و در  ۱۱۱۰هجری قمری )برابر با  ۵۰۵نمودند. این پل در سال 

زمۀان سۀۀلطان سۀۀنجر سۀۀلجوقی بۀۀه همۀۀین شۀکلی کۀۀه اکنۀۀون دیۀۀده میشۀۀود، بۀۀا 

 (۲۰۰۸جون  ۲۰اندک تفاوت، ساخته شد. )بی بی سی 

محقق افغانى آقاى نجیب فهیم )اسۀتاد پوهنتۀون کابۀل( درمقالۀه ای، در بۀارۀ 

کیلۀۀومترآن  56۰ته وکیلومترطۀۀول داشۀۀ۱۱۲4هریۀۀرود مینویسۀۀد :" هریۀۀرود

کیلۀۀۀۀۀومتر مۀۀۀۀرز مشۀۀۀۀۀترک میۀۀۀۀۀان  ۶۰اسۀۀۀۀۀت.  درداخۀۀۀۀل افغانسۀۀۀۀۀتان جۀۀۀۀارى 

تشۀۀکیل میدهۀۀد. هریۀۀرود سۀۀرانجام  دوکشۀۀورایران و افغانسۀۀتان راهمۀۀین دریۀۀا 

دفۀۀن میگردد.هرچنۀۀد « قۀۀروم قۀۀره »وارد ترکمنسۀۀتان شۀۀده ودر ریگزارهۀۀاى 

،  میباشۀۀد ولۀۀى بۀۀا آنهۀۀم والیۀۀت هۀۀرات سرسۀۀبزى خۀۀود را مرهۀۀون هریۀۀرود 

نگرفتۀه واضۀافه  استفاده چندانى از آب این دریا درداخۀل افغانسۀتان صۀورت 

درسۀالهاى اخیۀر دو   آب آن جذب ریگسۀتانهاى کشۀورهاى همسۀایه میگۀردد.

مۀۀۀردم  بۀۀۀدون توجۀۀۀه بۀۀۀه نیازهۀۀۀاى   -کشۀۀۀور همسۀۀۀایه ایۀۀۀران و ترکمنسۀۀۀتان

اگر نگرانى از این خطرکه دغدغه وبدون رودخانه هریروُد افغانستان به آب  

در راه توسۀۀعه گۀۀام نهۀۀاده ومهۀۀار آب هۀۀاى سۀۀطحى  روزى دولۀۀت افغانسۀۀتان 

دیگر آبى باقى نخواهدماند تا در ریگسۀتانها  خود را در دستورکار قراردهد، 

بۀاهم طۀرح دوسۀتى ریختۀه وسۀدى  -نماید سد دوستى را پرآب  هدررفته و یا

روزگارمۀۀا نمودنۀۀد. طنۀۀز تلۀۀخ سیاسۀۀى  را بمنظۀۀوربهره بۀۀردارى از آن احۀۀداث 

را روى آب هۀاى مۀا پهۀن  این اسۀت، زمۀانى کۀه ایۀن دوهمسۀایه سۀفره خۀود 

بۀاب حۀق همجۀواری  نموده ومنافع آن را میان خود تقسیم نمودند، حتى مۀن 

مۀاهم کۀه بۀه  از افغانستان به عنوان ناظر هم دعوت بعمل نیامد. دولتمۀردان 

توجۀۀه بۀۀه  نوبۀت کرسۀۀى قۀدرت رامیۀۀان خۀود دسۀۀت بۀۀه دسۀت مینماینۀۀد، بۀدون

پیامۀۀدهاى زیانبۀۀار ایۀۀن اقۀۀدام یکجانبۀۀه همسۀۀایگان ، حتۀۀى زحمۀۀت اعتراضۀۀى  

ندادند و شاید بى اطالعى از جغرافیۀاى کشۀور ومنۀافع حیۀاتى آن  راهم بخود 

شده باشد و یا هم تا بحال متوجه نشده انۀد کۀه کرسۀى هۀاى  سبب این غفلت 

تى مهۀۀم تۀۀراز مسۀۀئولیت هۀۀم اسۀۀت وچۀۀه مسۀۀئولی قۀۀدرت تنهۀۀا امتیۀۀاز نیسۀۀت، 

) فصۀلنامه مۀیهن،   وحیاتى کشوراسۀت! پاسدارى مرزها وحفظ منابع طبیعى 

 (69ص  34شماره  



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

251 

"سد دولتى با همکارى مشترک دوکشورترکمنستان و  آقای فهیم می افزاید:

هریرود درهفتادوپنج کیلومترى سرخس احداث گردیۀده  ایران روى آب هاى 

زارهکتۀۀاراز اراضۀۀۀى زراعتۀۀۀى ه 5۰آبیۀۀۀارى  سۀۀد اسۀۀت. هۀۀۀدف احۀۀداث ایۀۀۀن 

مترمکعب آب شرب شۀهر سۀه میلیۀون نفۀرى  میلیون  ۱5۰دوکشور وتامین 

وبهبۀۀود زیسۀۀت محیطۀۀى منطقۀۀه از جملۀۀه  مشۀۀهد میباشۀۀد. کاسۀۀتن خطۀۀر سۀۀیل 

است. عملیات اجۀراى سۀاخت ایۀن  هدفهاى دیگراحداث سد دولتى اعالم شده 

لومۀۀات ایرانۀۀى نفۀۀر دپ 9کشۀۀتن ش) دوره طالبۀۀان بعۀۀد از ۱3۷9سۀۀد درسۀۀال 

آغۀۀۀاز و تۀۀۀا اوایۀۀۀل  درشۀۀۀهر مزارشۀۀۀریف و اوج اخۀۀۀتالف ایۀۀۀران بۀۀۀا طالبۀۀۀان( 

اجرائۀۀى آن  فیصۀۀد کارهۀۀاى  ۸۱شمسۀۀى کۀۀه آبگیۀۀرى شۀۀد،  ۱3۸3بهارسۀۀال 

شۀده  میلیون دالرمحاسبه  ۱6۸.  مصرف اجراى این پروزه ستانجام شده ا

قۀرار  که باید توسط دوکشور بصورت مساوى ، منابع مالى آن تامین گۀردد.

ش( به بهره بردارى سپرده شود، ولۀى مقامۀات ۱3۸4بود این سد درسال ) 

مصۀلحت ندانسۀته واز تۀرس اینکۀه مبۀادا « اسۀتخاره را درکۀارخیر»دوکشور 

مردان افغان از خلسه تاج پوشى هاى متناوب به خود بیایند! عۀزم را  دولت 

را به بهره  وبا موافقت یکدیگر یکسال زود تراز موعد مقرر آن جزم نموده 

  بردارى سپردند." 

"دراینجا بۀراى اینکۀه   آقاى فهیم با اشاره براهمیت اقصتادى آب مى افزاید: 

روشۀن شۀود، از  اهمیت اقتصادى آب ونقش آن درروابۀط کشۀورهاى منطقۀه 

اواخرمیۀان  افغانستان بیرون رفته وتفاهم نامه اى رامرور میکنیم که دراین 

اسۀت .  صادرات و انتقال آب به امضا رسۀیده  دوکشورایران وکویت درمورد

به اساس ایۀن تفۀاهم نامۀه قراراسۀت کۀه طۀى یۀک دوره سۀى سۀاله ، سۀاالنه 

میلیون مترمکعب آب از سد کرخه ایران به منطقه الزور کویت توسط  9۰۰  

کیلۀۀومتر  54۰لولۀۀه انتقۀۀال داده شۀۀود. مصۀۀارف احۀۀداث ایۀۀن خۀۀط لولۀۀه  خۀۀط 

ینۀۀى شۀۀده اسۀۀت کۀۀه توسۀۀط هۀۀردو کشۀۀوربطور دالۀۀر پۀۀیش ب ( میلیۀۀارد ۱ر5)

صۀۀادرات ایۀۀن مقۀۀدارآب بۀۀراى دولۀۀت ایۀۀران سۀۀاالنه  مشۀۀترک تۀۀامین میشۀۀود. 

)رک: فصۀلنامه «  به همراه خواهۀد داشۀت. بیشتر از یک میلیارد دالر درآمد 

 (۷۰- 69صص  34شماره  میهن، 
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 پروژۀ بند سلما وعلت تأخیرآن

آبۀۀي والیۀۀت هۀۀرات، بۀۀاری در  فضۀۀل احمۀۀد ذاكۀۀري، ریۀۀیس تنظۀۀیم آب و منۀۀابع

مصۀۀاحبهء كۀۀه بۀۀا رسۀۀانه كلیۀۀد داشۀۀت، گفتۀۀه بۀۀود، فقۀۀدان بنۀۀدهاي آبگۀۀردان 

بررودخانه های هریرود ومرغاب وفراه رود دلیل اصلی هدر رفتن آب های 

طبق  کشور است و  مهار کردن این همه آبها وظیفه اصلی دولت می باشد. 

مترمكعب آب به كشۀور ایۀران برآورد های کارشناسانه ساالنه صدها ملیون 

از بۀی کۀاری و گرسۀنگی  می رود؛ امۀا مۀردم در والیۀت هۀای غربۀی کشۀور، 

 رنج می برند.

بند سلما دروالیت هرات به عنوان بزرگترین پروژه زیر بنایی افغانستان در 

دوره ریاست جمهوری داود خان طرح ریزی شد وکشورهندوستان متعهد 

 ۵۷کودتای ثور ارش پیش رفته بود کهک ٪ ۲۵به ساختن آن شده بود و 

رخ داد، وکار اعمار بند از سوی مخالفان رژیم اخالل شد ولی متوقف 

 ادامه یافت. ش۱3۶۱نگردید وتا سال 

 

 درهرات بند سلما 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3&eid=ARDxW3qEzlEhNJDzzd11w0re-dNko0w1P65r1upTPAxyTtz887ma-INQ2wgzaNmZpeGgYwxG50bYV_bW
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3&eid=ARDxW3qEzlEhNJDzzd11w0re-dNko0w1P65r1upTPAxyTtz887ma-INQ2wgzaNmZpeGgYwxG50bYV_bW
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3&eid=ARDxW3qEzlEhNJDzzd11w0re-dNko0w1P65r1upTPAxyTtz887ma-INQ2wgzaNmZpeGgYwxG50bYV_bW
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Yahya Chawosh 

 ۲۰۱۵ژوئیه  ۲۷

اعمال وحشیانه یکی از شاهدان عینی،آقای  چاوش یحیی می باشد که  

 ۲۷اشرار را علیه انجنیران وکارگران بند سلما در فیسبوک درتاریخ 

حکایت کرده است. خواندن این داستان دل سنگ را آب ۲۰۱۵جوالی 

 میکند تا چه رسد به دل انسان این وطن.

بقول چاوش، دشمنان آبادی افغانستان حمالت خود را متوجۀه پوسۀته هۀای  

،انجنیرغالم ۱3۶۰ران  بند سلما ساختند و در سال امنیتی وانجنیران وکارگ

تۀن  ۴۵دستگیر معاون پروژه بند برق سلما را با رئۀیس بنۀد انجنیرغفۀور و

دیگۀۀۀر از مۀۀۀامورین اداری آن پۀۀۀروژه را  بیرحمانۀۀۀه در شۀۀۀعله هۀۀۀای آتۀۀۀش 

سۀۀوختند.از جملۀۀه پۀۀنج نفرانجنیۀۀر در آتۀۀش سۀۀوختند وزغۀۀال شۀۀدند، وبقیۀۀه 

بعۀد  ارصد بستراردو درکابل انتقال داده شدند وبطورنیم جان به شفاخان چه

از هفت مۀاه تۀداوی ومعالجۀه، برخۀی زنۀده ماندنۀد ولۀی دیگرشۀکل وسۀیمای 

قبلی خود را از دست داده بودند. یکی از این زنده مانده ها، انجنیردسۀتگیر 

که یۀک سۀال بعۀد ازتۀداوی درحۀالی کۀه انگشۀتان دسۀتها وپاهۀایش قطۀع  بود

لتۀۀی را مجبۀۀور سۀۀاخت تۀۀا او را دوبۀۀاره  بۀۀه بنۀۀد سۀۀلما شۀۀده بۀۀود، مقامۀۀات دو

بفرسۀۀتند. او دوبۀۀاره بۀۀه هۀۀرات وچشۀۀت رفۀۀت مگۀۀر درایۀۀن وقۀۀت والۀۀی هۀۀرات 

پوسۀۀۀته امنیتۀۀۀی بنۀۀۀد را کۀۀۀه پیوسۀۀۀته مۀۀۀورد حمۀۀۀالت )اشۀۀۀرار( قرارمیگرفۀۀۀت 

ومتحمل تلفات میشدند،به شهر هرات فراخواند و انجنیر دسۀتگیربا عالقۀدار 

ا ماندند. درهمین فرصت تورن اسماعیل بۀا گۀروه چشت وآمرامنیت آنجا تنه

اشرار خود بربند سلما حمله کرد، انجنیر دستگیر و مامورین دولتی را حین 

مقاومۀۀت کشۀۀتند و خانۀۀه هۀۀای انجنیۀۀران ومۀۀامورین دولتۀۀی را تخریۀۀب کردنۀۀد 

 ۲۷وسیخ گول وسامان آالت بند را باخود بردند.)رجوع شود: به فیسبوک )

Jul ۲۰۱5Chawosh Yahya-  ) 

از آنکه  اسماعیل خان  درزمان امارت خود خوانده خود درهرات،بعد        

یش را درپایران راه فرار به ذاشته گهرات را طالبان  ترساز ۱99۵درسال 

، پس از سقوط طالبان، دوباره برهرات مسلط شۀد ودرحۀالی کۀه هفتۀه ګرفت

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002202663297&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAPeBgmO1AwMIeI2ZncmXmqBmMvG7ZdvKLYgak6FJHWxQuGs5QpqDmEBS2fEJFQyIOl6CmnL-1vBhNA&hc_ref=ARTKVR1DNnFAnFkCHHmnoeJfK-SgXN0LbksH6bVXpdSI8WuoiEtz2KhJMXVzJGHVmUA&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002202663297&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAPeBgmO1AwMIeI2ZncmXmqBmMvG7ZdvKLYgak6FJHWxQuGs5QpqDmEBS2fEJFQyIOl6CmnL-1vBhNA&hc_ref=ARTKVR1DNnFAnFkCHHmnoeJfK-SgXN0LbksH6bVXpdSI8WuoiEtz2KhJMXVzJGHVmUA&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849198761830205&set=a.102849376465151&type=3
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یشۀد، وبۀه دولۀت یۀز مرچندین میلیون دالر از گمرک هرات به خزانۀه اش وا

شۀده بۀود کۀه  مقتدرهم از عواید هرات حساب پس نمیداد، چنان حامدکرزی 

بقول سازمانهای معتبر بین المللی لشۀکر شخصۀی سۀی هۀزار نفۀری داشۀت،  

ووالیۀۀۀان والیۀۀۀات همجوارخۀۀۀود را مجبۀۀۀورمیکرد بجۀۀۀای دولۀۀۀت مرکۀۀۀزی از 

ایۀۀران اوامۀراو فرمۀان پۀۀذیر باشۀند. وحتۀۀی بۀدون اسۀۀتیذان دولۀت مرکۀۀزی بۀه 

وترکمنستان سفر میکرد و قرارداد های تجۀارتی واقتصۀادی امضۀا مینمۀود، 

مگردرراه نجات مردم هرات از فقر وبیکاری ومهاجرت بۀه کشۀورهای دور 

ونزدیک هیچ کمکی نکرد. او میتوانسۀت کارسۀاختمان بنۀد سۀلما را سۀرعت 

ببخشد وامنیت ساحه بند را با اعزام یک هزارنفرازسۀی هزارلشکرشخصۀی 

خود تأمین نماید ، ولی از آنجایی که میدانست اکمال بند سلما، ناخوشۀنودی 

ایران را بار می آورد، بنۀابرین او خوشۀنودی حامیۀان خۀود را برخوشۀبختی 

مردم هرات ورفع فقر وبیکاری مردم ترجیح داد و نا امنی سۀاحه بنۀد سۀلما 

 شد. را بهانه می آورد تا اکمال بند بجای چهارسال، به ده سال بک

حامۀۀدکرزی در دور دوم حکومۀۀۀت خۀۀۀود، اعمۀۀۀار بنۀۀد سۀۀۀلما را مۀۀۀورد توجۀۀۀه 

 سۀلمابند مجدد ش کاراعمار۱3۸۶ ماه حوت سال ۲۵قرارداد وباالخره  در 

سۀۀۀال توسۀۀۀط شۀۀۀرکت سۀۀۀاختمانی  4ظۀۀۀرف د  ایۀۀۀن بنۀۀۀد بۀۀۀوقۀۀۀرار  .غازشۀۀۀدآ

ساخته شود،  هنداز مدرک کمکهای انکشافی کشور دوست هند «وابکاس»

چنۀۀدین بۀۀار بۀۀه دالیۀۀل نۀۀاامنی و آنچۀۀه مۀۀداخالت کشۀۀورهای   امۀۀا ایۀۀن پروسۀۀه

 همسایه ]ازجمله ایران[عنوان می شود به تعویق افتاد . 

درزمان جمهوریت داودخان آغاز شده ۱3۵۶کار اعماربند سلما در 

ونا امنی ادامه تغییر رژیم کار آن با وجود  ش۱3۶۱بود وتا سال 

قتل وکشتار های امنیتی ووسته پبراسماعیل خان  حمالتیافت،مگر با

 ۲۰۰۶کارگران وانجنیران بند ونیروهای امنیتی کار بند متوقف گردید. در

 ۴مجدداً کار اکمال بند از سوی کشورهند آغاز گردید،وقرار بود در مدت 

خاطر دخالت و نا  سال تکمیل وبه بهره برداری سپرده شود، مگربازهم به

سال 9سال به  ۴این بند از اکمال، ایران افراد وابسته بهامنی ساحه توسط 

 به بهره ۲۰۱۷تکمیل شد ودر ۲۰۱۵به تعویق افتاد تا آبنکه درسال
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 برداری سپرده شد.

حداقل چهار انجنیر ایرانی به توصیه  صبح/ ۸بګزارش رونامه 

خان، وزیر پیشین انرژی و آب، در ترکیب شرکت هندی  اسماعیل

و استخدام انجنیران ایرانی در کردند  سازنده بند سلما کار می« وابکاس»

 (ش۱39۲قوس۲صبح، ۸تعویق این پروژه نقش اساسی داشت.)روزنامه 

 آخرین وعده:

مسئوالن هندی پروژه ساخت بند سلما را یک موضوع حیثیتی برای 

به ۲۰۱۴کشورشان دانسته عزم کردند تا کار ساخت این بند را تا ختم سال 

غانستان و به خصوص اهالی هرات پایان برسانند.بند سلما برای مردم اف

شان  دیرینه آن یکی از آرزوهایاز  بهره برداری ی دارد و حیاتاهمیت 

متر، ظرفیت  ۱۰۷متر و ارتفاع ۵۵۰بوده ومیباشد. بند  سلما به طول 

میگاوات برق  ۴۲میلیون مترمکعب آب و قابلیت تولید ۶۶۴ذخیره سازی 

 را در مرحله ابتدایی دارد.

قبل مرغاب انجینر صاحبخان پکتیاوال،-زه دریای هریرودرئیس عمومی حو

بنۀۀۀد سۀۀۀلما یکۀۀۀی از : »فتۀۀۀه بۀۀۀودگاز افتتۀۀۀاح بنۀۀۀد سۀۀۀلما ضۀۀۀمن مصۀۀۀاحبه اش 

درصد پیش  9۰بزرگترین پروژه های زیر بنایی کشورما است که کار آن تا 

رفته و هم اکنون هم کار باالی آن به شدت جریان دارد. انجینران هنۀدی بۀه 

اند که تا پایان سال جاری عیسۀوی کۀار ایۀن بنۀد بۀه پایۀان مۀی ما وعده داده 

به قول آقای پکتیاوال، آب کافی «.رسد و به بهره برداری سپرده خواهد شد

از این بند به سوی کشور همسایه ایران خواهد رفت و از این نظر نگرانۀی 

براساس ریفراندوم ها آب مازاد پس از تولید انرژی برق به »وجود ندارد: 

وی ایۀۀران خواهۀۀد رفۀۀت و هۀۀم مۀۀردم ایۀۀران و مۀۀردم افغانسۀۀتان از ایۀۀن آب سۀۀ

 «.استفاده خواهند کرد

 آغازآبگیری بند سلما :

 وسایط  بدلیل حمالت مخالفین بر سال کار توأم با وقفه ها9بعد از حدود 
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، طرح احداث بخش های  وسته های امنیتی بندانتقاالتی تجهیزات بند وبر پ

ولسوالى چشت هرات، از سوی هندوستان به اتمام رسید عمدۀ بند سلما در 

ی این بند بزرگ آبی آغاز گردید. پروژه یرگآبعملیات ۷/۲۰۱۵/ ۲۷و روز

میلیون دالر از سوی هندوستان اعمار شده و  3۰۰بند سلما بامصرف 

هزار هکتار زمین را  ۸۰میگاوات برق، امکان آبیاری  ۴۲افزون برتولید 

 دارد.

، از قول مسووالن قنسولگری کشور هندوستان در هرات خبرگزاری کلید

نوشتند که: پروسه آبگیری بند سلما و بسته نمودن دروازه تونل انحرافی 

( در ولسوالی ۲۷/۷/۲۰۱۵) برای ذخیره نمودن آب در این بند بزرگ روز

چشت هرات آغاز شد. در اعالمیۀ منتشر شده از جانب قنسولگری کشور 

ماه  ۱۲الی  9مده است که پروسه آبگیری بند سلما هندوستان در هرات آ

 .گیرد را در بر می 

ملیون دالر بر روی دریای هریرود در  3۰۰پروژه بند سلما به ارزش 

میگاوات  ۴۲ولسوالی چشت شریف ساخته شده  واین پروژه گنجایش تولید

 .باشد هزار هکتار زمین را دارا می  ۸۰برق و امکانات آبیاری 

ترین پروژه های   متذکره آمده است که این پروژه از مهم  در اعالمیه

زیربنایی پروگرام مساعدت های انکشافی هندوستان در افغانستان می 

مشکالت  سلما چندین بار با محدودیت های لوجستیکی و باشد. پروژه بند 

جریان کار برای چندین  مواجه گردیده که باعث به تعویق افتادن  امنیتی

میالدی تکمیل  ۲۰۱۶رود که تا اواسط سال  و اكنون انتظار می سال گردید 

  .(۲۸/۷/۲۰۱۵-گردد)کلید

وقتی خبر اکمال بند نشرشدمردم هرات از خوشحالی در پوست خود نمی  

گنجیدند.ارباب سیداحمد باشنده انجیل هرات اظهار خوشی نموده گفت: 

ر شدند، همه به "زمانی که دهاقین در منطقه ما از افتتاح بندسلما با خب

 شادی و پایکوبی پرداختند."

انجنیرعلی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان در یک کنفرانس 

خبری درکابل گفت تا یازده ماه بعد، بند سلما پر از آب میشود و این بند 
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متر  ۱۰۷هزار هکتار زمین را زیرآب ببرد.بند سلما ۸۰میتواند حدود 

کیلومتر میرسد و عرض آن هفت کیلومتر  ۲۰ند به ارتفاع دارد. طول این ب

گردشگری نیز در این صنعت است. حکومت امیدوار است که پس از این 

منطقه رشد کند و سرسبزی منطقه به بهبود وضعیت محیط زیست کمک 

نماید.حکومت افغانستان امیدوار است که با ساخت بند سلما، وضعیت 

اطراف هریرود از  دهاقین ین ا. قبل ازبهبود یابد زراعت در هرات

و  صرف به صورت فصلی میتوانستند از   ندخشکسالی رنج میبرد

حاصل بگیرند. با تکمیل شدن کار بند ی های اطراف هری رود زمینها

 سلما، همه زمینهای اطراف هریرود نه به صورت فصلی بلکه به صورت

 د شد.نکشت خواه دایمی

بنۀۀد سۀۀلما، نیازمنۀۀدی حۀۀوزه غۀۀرب افغانسۀۀتان امیۀۀدوار اسۀۀت کۀۀه بۀۀا سۀۀاخت 

. پۀۀیش از ایۀۀن حۀۀوزه بۀۀدافغانسۀۀتان بۀۀه واردات محصۀۀولت زراعتۀۀی کۀۀاهش یا

غۀۀرب بیشۀۀتر مۀۀواد مۀۀورد نیۀۀاز زراعتۀۀی را از ایۀۀران وارد میکۀۀرد امۀۀا وزیۀۀر 

انۀۀرژی و آب افغانسۀۀتان گفۀۀت کۀۀه سۀۀاخت بنۀۀد سۀۀلما ایۀۀن نیازمنۀۀدی را کۀۀاهش 

در این حوزه خواهۀد شۀد.با میدهد و منجر به کاهش فقر و مصونیت غذایی 

تکمیل ساخت بند سلما، کار نصب توربین های بۀرق در ایۀن بنۀد آغۀاز شۀده 

است. وزیر انرژی و آب گفت که قراراست تا یازده ماه آینۀده کۀه بنۀد پۀر از 

 آب میشود این سه توربین نیز برای تولید برق آماده خواهند شد.

و آب گفۀت کۀه براسۀاس  خبرگزاری پژواک،گزارش میدهد که وزیر انۀرژی 

پۀۀالن حکومۀۀت، کارخانۀۀه هۀۀایی در هۀۀرات تاسۀۀیس خواهنۀۀد شۀۀد کۀۀه بتواننۀۀد 

محصۀۀوالت زراعتۀۀی تولیۀۀد شۀۀده در ایۀۀن والیۀۀت را پروسۀۀس کننۀۀد و بۀۀرای 

سۀۀاخت شۀۀهرکها در اطۀۀراف ایۀۀن بنۀۀد بخۀۀش  فۀۀروش در بۀۀازار آمۀۀاده نماینۀۀد.

دیگۀۀۀری از برنامۀۀۀه هۀۀۀای عمرانۀۀۀی حکومۀۀۀت اسۀۀۀت و عایۀۀۀد ناشۀۀۀی از ایۀۀۀن 

 بند،میتواند روستاهای سنتی را به شهرکهای رشد یافته تبدیل کند.

حکومت افغانستان با ساخت بند سلما تنها قادر به ذخیره آب دریای هریرود 

شۀۀده اسۀۀت. هنۀۀوز دو مرحلۀۀه مهۀۀم دیگۀۀر کۀۀه انتقۀۀال آب از طریۀۀق کانالهۀۀای 
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آبیۀۀاری و توزیۀۀع آب اسۀۀت بۀۀاقی مانۀۀده اسۀۀت. وزیۀۀر انۀۀرژی و آب از جامعۀۀه 

انی و سکتور خصوصی خواست که در این دو مرحله حکومت را یۀاری جه

رساند.در جریان کار بند سلما، کاروانهایی که ایۀن بنۀد را اکمۀال میکردنۀد و 

مواد ساختمانی آنرا انتقۀال میدادنۀد بارهۀا مۀورد حملۀه مخالفۀان مسۀلح قۀرار 

یچ یۀک هۀخوشۀبختانه گرفتند و تلفاتی نیز به نیروهای امنیتی وارد شۀد امۀا 

از انجنیۀۀران هنۀۀدی کۀۀه مصۀۀروف سۀۀاخت ایۀۀن بنۀۀد بودنۀۀد، کشۀۀته و یۀۀا زخمۀۀی 

. وزیر انرژی و آب گفت که پس از ایۀن تهدیۀدها بۀه دلیۀل منفعتۀی کۀه ندنشد

این بند برای مردم دارد کمتر میشود ولی نیروهۀای پۀولیس همچنۀان از ایۀن 

 ( ۲۷/۷/۲۰۱۵بندحفاظت خواهند کرد.) خبرگزاری پژواک،

بندسۀۀلما توسۀۀط رئۀۀیس جمهۀۀور غنۀۀی وصۀۀدراعظم هنۀۀد درتۀۀاریخ  سۀۀرانجام 

ردیۀۀد گافتتۀۀاح  هنۀۀد"-افغۀۀان بنۀۀد دوسۀۀتی"بنۀۀام  (۵/۶/۲۰۱۶)۱39۵/ ۱۵/3

 مردم هرات از آن با اتن وپایکوبی وشادمانی استقبال کردند.و

 

 لینک افتتاح بند:

https://www.youtube.com/watch?v=jyeYqDsnBVk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyeYqDsnBVk
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 سد نیست، حیات است! "   " سلما یک

 )پیام یک هموطن هراتی به مردم ایران(

  ۲۰۱۷ژوئن  ۱۲

 !"خواهر و برادر ایرانی من

  .من هرگز به فکر این نبودم و نیستم کۀه تۀو تشۀنه، گرسۀنه و آواره باشۀی

در طی چهار دهه گذشته هم به پاس این که مرا به حیۀث مهۀاجر در کنۀارت 

پۀۀذیرفتی، هرکۀۀاری کۀۀه از مۀۀن و از مۀۀا بۀۀرای ترقۀۀی تۀۀو سۀۀاخته بۀۀود، دریۀۀغ 

یری تو هۀم تحۀت تۀاثیر تعۀامالت سیاسۀی زمۀان و هر چند مهاجر پذ .نکردیم

اندیشه های سیاست مداران؛ هراز گاهی فراز و نشیب های جانکاهی داشت 

اما باید حداقل برای تو کۀه ثابۀت شۀده باشۀد کۀه نۀه بۀرای پیشۀرفت و .و دارد

تعۀالی خانۀۀه ات بخۀۀالتی داشۀته ام و نۀۀه هۀۀم راضۀۀی بۀه فقۀۀر و بۀۀدبختی برایۀۀت 

 .بودم

فکر میکنم و باور دارم کۀه اگۀر همسۀایه مۀن در رفۀاه باشۀد، چون من واقعا 

 ........حاال.من هم در رفاه هستم

که بعد از سال ها کاری را که باید تو و کشورت به مۀن کمۀک میکۀرد، یۀک 

همسۀۀایه خیلۀۀی دور دسۀۀت مۀۀن کۀۀه نۀۀه مثۀۀل تۀۀو زبۀۀانش، دیۀۀنش، فۀۀرهنگش و 

ه مۀۀن نزدیۀۀک تۀۀاریخش بۀۀا مۀۀن مشۀۀترک اسۀۀت و نۀۀه هۀۀم بۀۀه انۀۀدازه ای تۀۀو، بۀۀ

خیلی دور تۀر از تۀو...، ....است، مهربان شده و لطفی کرده، از آن راه دور

اینجا به خانه مۀن آمۀده و بۀا پۀول خۀودش، امکانۀات خۀودش و قربۀانی دادن 

های مردمش، سدی در خانه من، بر رودخانه من، بر آبی که به امر خدا بر 

 :کوه های من میریزد و جریان مییابد؛ ساخته است تا

با آب آن، زمین سوخته اجدادم را گندم بکارم کۀه دیگۀر احتیۀاج نۀان خشۀک 

 ....خود نباشم

https://www.facebook.com/438720966306860/photos/a.460920950753528/714148375430783/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB9wV4V3c1TFSzki07CbpcsVEqz4FAHDZq7FwsYQY2J4TEzaXm6S0SEI1vk2e5aDfySgmZyEDqOQEIrmpOi30QYmx5RV_ti2DTocCVhvdE8rhvSp2aAzVETWgHEcbHuaouipTPDIovkPDvAdULH7TaRb5MBbinY3HQNzfwzw4WjMEMsslHUyOwoJ-TaHRtIlWbcStp7_D_tXZXa6a9qXxTZuhxDDeDHN0_1WInp1iQ77Ze3rGR1biO-d-FapJ8qLoulpZO-EQxmUyp65RdT_hhHtVmShUS9Vd2rWETjbHLUJ6X1dlvxph8KGwujssZQI65ekGuHkfvV8IehFw&__tn__=H-R
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با آب آن، روشنایی را به خانه خود بیاورم و با آن مثل همۀه آدم هۀای قۀرن 

برای خۀود تلویزیۀون نگۀاه کۀنم کۀه در آن شۀبکه سۀه سۀیمای تۀو را هۀم  ۲۱

 ...ببینم....، یخچالی داشته باشم و چراغ مطالعه ای

با آب آن، کار خانۀه ایجۀاد کۀنم کۀه جۀوان وطۀنم دیگۀر از خۀاطر یۀافتن کۀاری 

شۀۀاقه در سۀۀفر هۀۀای خطیۀۀر هۀۀدف گلولۀۀه هۀۀای مرزبانۀۀان همسۀۀایه هۀۀایم و یۀۀا 

واقعۀا قصۀد مۀن تشۀنه و ......طعمه کوسۀه هۀای مدیترانۀه و اسۀترالیا نشۀوند

مۀۀن همیشۀۀه سۀۀعادت همسۀۀایه هۀۀایم را آرزو .گرسۀۀنه کۀۀردن تۀۀو نبۀۀود و نیسۀۀت

 .کردم و دارم

کۀه سۀلما تنهۀا نۀام یۀک سۀد و بنۀد آب گۀردان و نۀام یۀک روسۀتا در  باور کن 

  ....سلما یعنی زندگی من  .....سلما یعنی حیات من....هرات نیست

سۀۀلما بۀۀرای مۀۀن شۀۀیرومی اسۀۀت کۀۀه  بیمۀۀار در حۀۀال احتضۀۀار را روح تۀۀازه 

 .میبخشد

رای رفع نیازمندی ساختن سد خودم، در خانه خودم، بر آب و کوه خودم و ب

 .خودم، هرگز به معنی این نبود و نیست که به فکر تخریب تو باشم

 .....چون تو اگر بخواهی و یا نخواهی برادر و خواهر من هستی

 .تو اگر بخواهی یا نخواهی ایران خانه دوم من است

 مگر میشود که برای خواهر، برادر و خانه خود؛ آرزوی بدی داشت؟؟؟؟

است بازان کشورت، و هر سیاست مداری از هرجایی پس لطفا به سی

نگار کشورت و گرداننده گان رسانه هایت و هرجایی  دیگر...؛ به روزنامه 

  .بگو که: لطفا ذهنیت توی عزیز را نسبت به من خراب نکند....دیگر

ایران خوشبخت مایه سرور افغانستان است. یقین دارم که تو هم افغانستان 

 (        خبردرهرات چه  ۲۰۱۷ژوئن  ۱۲رت آرزو داری.")خوشبخت را در کنا

 کاندید اکادمیسین سیستانی      

https://www.facebook.com/438720966306860/photos/a.460920950753528/714148375430783/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB9wV4V3c1TFSzki07CbpcsVEqz4FAHDZq7FwsYQY2J4TEzaXm6S0SEI1vk2e5aDfySgmZyEDqOQEIrmpOi30QYmx5RV_ti2DTocCVhvdE8rhvSp2aAzVETWgHEcbHuaouipTPDIovkPDvAdULH7TaRb5MBbinY3HQNzfwzw4WjMEMsslHUyOwoJ-TaHRtIlWbcStp7_D_tXZXa6a9qXxTZuhxDDeDHN0_1WInp1iQ77Ze3rGR1biO-d-FapJ8qLoulpZO-EQxmUyp65RdT_hhHtVmShUS9Vd2rWETjbHLUJ6X1dlvxph8KGwujssZQI65ekGuHkfvV8IehFw&__tn__=H-R
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 میکمقاله  بیست و

 

 جاسوس هرکه باشد  باید رسوا گردد!

 

ویۀا کسۀب قۀدرت درخۀدمت یکۀی از   هۀرکس کۀه بخاطرمنفعۀت شخصۀی 

شبکه هۀا اسۀتخباراتی کشۀورهای بیگانۀه قرارگرفتۀه و بۀه ضۀرر کشۀورخود 

د وباید یکسان مورد نفرت وبه نفع بیگانه ها خدمت نماید، خاین گفته میشو 

 وشماتت ملت خود قرار گیرد و در اذهان جامعه کوبیده ومحکوم شود.  

در ایۀۀن اواخۀۀر کتۀۀاب یکۀۀی از جواسۀۀیس اتحۀۀاد شۀۀوروی سۀۀابق بزبۀۀان 

دری پارسی ترجمه شده ودر رسانه های جمعی افغانی گذاشۀته اسۀت، و در 

کتۀۀاب آمۀۀده آن نامهۀۀای تعۀۀدادی از اعضۀۀای حۀۀزب دموکراتیۀۀک خلۀۀق در آن  

است و احساسات نفرت انگیز بسیاری از افغانهای مقۀیم خۀارج وبخصۀوص 

 مخالفان سیاسی حزب مورد حمایت شوروی را برانگیخته است.

مۀۀن تعجۀۀب میکۀۀنم کۀۀه برخۀۀی از قلۀۀم بدسۀۀتان مۀۀا،از افشۀۀای جواسۀۀیس 

)کی.گی.بۀۀۀی( شۀۀۀوروی هیجۀۀۀان زده میشۀۀۀوند، ولۀۀۀی از افشۀۀۀای چهۀۀۀره هۀۀۀای 

پاکسۀۀتان کمتۀۀر   ISI امریکۀۀا و یۀۀا درخۀۀدمت    CIA جاسوسۀۀی درخۀۀدمت سۀۀیا 

هیجان زده میشوند. از نظر این قلم، فرقی میۀان جاسوسۀی بۀه )ک. گ. ب( 

( یۀۀۀا جاسوسۀۀۀی بۀۀۀه سۀۀۀازمان  ISI وجاسوسۀۀۀی بۀۀۀه) (  CIA وجاسوسۀۀۀی  بۀۀۀه )

و چۀۀین وانگلۀۀیس وفرانسۀۀه وآلمۀۀان  اطالعۀۀاتی ایۀۀران یۀۀا ترکیۀۀه و ازبکسۀۀتان 

 وغیره نیست. 

که عالوه برآنهۀائی کۀه بۀه عنۀوان اجنۀت )کی.گی.بۀی(   من فکر میکنم

درافغانسۀتان( معرفۀی شۀده انۀد، میتۀوان تمۀام اعضۀای  دررساله )کی.گی.بۀی 

لسۀۀت جیۀۀره خۀۀواران )کی.گی.بۀۀی.( دانسۀۀت.  پولیۀۀت بیۀۀروی رژیۀۀم را  شۀۀامل 
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)کی.گۀۀی. بۀۀی درافغانسۀۀتان( توسۀۀط   خواننۀۀده گۀۀان میتواننۀۀد بۀۀه ترجمۀۀه کتۀۀاب

  جرمن آنالین رجوع کنند. -غاندکتورسیماب در اف

حۀۀال هرقۀۀدرنفرتی کۀۀه ملۀۀت افغۀۀان میتوانۀۀد نسۀۀبت بۀۀه ایۀۀن اشۀۀخاص از 

مۀۀی بایۀۀد نسۀۀبت بۀۀه جواسۀۀیس دسۀۀتگاه اسۀۀتخبارات نظۀۀامی  خودنشۀۀان بدهۀۀد، 

بروز دهند. هیچکسی نمیتواند منکر ایۀن حقیقۀت  ( نیز از خود  ISI پاکستان)

مسۀۀعود، از نخسۀۀتین دسۀۀت  واحمدشۀۀاه باشۀۀد کۀۀه :گلبۀۀدین حکمتیۀۀار، ربۀۀانی 

اعترافۀۀۀات وافشۀۀۀاگری هۀۀۀای   ( بۀۀۀوده انۀۀۀد.  ISI پروردگۀۀۀان  شۀۀۀبکه جاسوسۀۀۀی)

وجنۀۀرال حمیۀۀد گۀۀل را  رؤسۀۀای اسۀۀتخبارات نظۀۀامی پاکسۀۀتان : نصۀۀیرهللا بۀۀابر 

نبایۀۀۀۀد درحۀۀۀۀق ایۀۀۀۀن عناصۀۀۀۀر فرامۀۀۀۀوش کۀۀۀۀرد. ایۀۀۀۀن سۀۀۀۀه تۀۀۀۀن رهبۀۀۀۀران  بۀۀۀۀه 

  ۱9۷۵درسال  دستوراستخبارات نظامی پاکستان برای سقوط رژیم داودخان 

درخوگیانی ،و حصارک ننگرهار و در لغمان وپنچشیرو انۀدراب و بدخشۀان  

نقۀۀاط کشۀۀور دسۀۀت بۀۀه عملیۀۀات تخریبکارانۀۀه زدنۀۀد، ولۀۀی بسۀۀرعت از  وغیۀۀره 

امنیتی کشور سۀرکوب وبرخۀی دسۀتگیروبرخی دوبۀاره بۀه  طرف  نیرو های 

  پاکستان فرارکردند. 

 

دشاه مسعـوددرکنار چپ جنرال حمیدگل، عاملین کشتار وویرانی شهر کابل، احم

( و گلبدین حکمتیار درکنارترکی فیصل ISIرئیس سازمان جاسوسی نظامی پاکستان )

رئیس سازمان استخبارات عربستان سعودی با چهره های بشاش از قرارگرفتن خود 

 درکنار رؤسای استخبارات کشورهای بیگانه دیده میشوند.
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این رهبران از طرف این سازمان مخوف بعد از کودتای ثور، برتعداد 

افۀۀۀۀزوده شۀۀۀۀد . دگۀۀۀۀروال یوسۀۀۀۀف )آمرعملیۀۀۀۀات مخفیانۀۀۀۀه پاکسۀۀۀۀتان  منطقۀۀۀۀه 

بنامهۀای" تلۀک خۀرس" و"خۀاموش مجاهۀد" در بۀاره  درافغانستان( دوکتاب 

وقومانۀۀدانان مشۀۀهور تنظۀۀیم هۀۀای هفۀۀت گانۀۀه  کارنامۀۀه هۀۀای سۀۀیاه  رهبۀۀران 

  نوشته است. 

طن  فۀروش ونۀوکران بیگانۀه را خۀوبتر ملت افغانستان این رهبران و

شناسۀۀۀند، بخصۀۀۀوص کۀۀۀه پۀۀۀس از قۀۀۀدرت یۀۀۀابی بۀۀۀه تخریۀۀۀب تمۀۀۀام  ازمۀۀۀا مۀۀۀی 

وخدماتی وفرهنگی وصحی و قطع کردن شاهرگ هۀای  زیربناهای اقتصادی 

پرداختنۀۀد، وشۀۀهرکابل را بۀۀه ویرانۀۀه مخۀۀوفی مبۀۀدل کردنۀۀد  حیۀۀاتی افغانسۀۀتان 

میان بردنۀد وبۀرزن ونۀاموس  وراکت وهاوان از هزارانسان را با توپ  ۶۵و

  اعضای بدن انسانهای اسیرپرداختند. مردم تجاوز روا داشتند. وبه قطع 

در خۀاد   KGB جنرال دوستم نیز یکی ازهمین مهره های جاسوسۀی  

دموکراتیک خلق پرورش یافته است و بعد به یۀک هیۀوالی تبۀاه  رژیم حزب 

 کن مبدل گشت. 

رت خارجه امریکا مقالۀه یۀی درایۀن آقای حکیم نعیم ازروی اسناد وزا

جرمن به نشر رسانده است. بنۀابراین  -وآنرا در پورتال افغان رابطه نوشته 

ترکیه ، بلکه از سازمانهای استخباراتی ازبکستان  مقاله، دوستُم نه تنها از 

سۀۀازمان اسۀۀتخبارات  دریافۀۀت میکۀۀرده اسۀۀت.  و روسۀۀیه و پاکسۀۀتان هۀۀم پۀۀول 

تنظیمهۀۀۀای  قۀۀۀرن بیسۀۀۀتم، همینکۀۀۀه دیۀۀۀد  9۰در دهۀۀۀه (  ISI نظۀۀۀامی پاکسۀۀۀتان)

جهۀۀادی خشۀۀتی را در زیربنۀۀای اقتصۀۀادی وعمرانۀۀی کشۀۀور سۀۀالم نگذاشۀۀتند 

وکابل را به ویرانه موحشی مبدل نمودند، دیگر عمر این رهبۀران را تۀاریخ  

تلقی کرد و اجنت تربیت شده دیگری بنام مالعمۀر را در رأس گۀروه  گذشته 

ازی سیاسی افغانستان نمود و مردم دیدند آنچۀه را کۀه طالبان وارد ب متحجر 

  ببینند.  نمی بایست 

البته رهبۀران هشۀتگانه اهۀل تشۀیع در زیۀر نۀام حۀزب وحۀدت اسۀالمی 

مۀۀۀزاری وخلیلۀۀی ومحقۀۀۀق واکبۀۀۀری ، وغیۀۀره  نیۀۀۀز ازسۀۀۀوی  وتحۀۀت رهبۀۀۀری 

ایران سۀاخته وپرداختۀه شۀدند و بۀه عنۀوان رهبۀران  سازمان های اطالعاتی 
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درکشۀتار وویرانۀی  از تنظۀیم هۀای هفۀت  ع به کشور گسیل شۀدند تۀا اهل تشی

  گانه ساخت پاکستان عقب نمانده باشند.

از چهره های سیاه تاریخ کشور ما در سی سال اخیر،عالوه برگلبدین  

حکمتیۀۀۀۀۀار وربۀۀۀۀۀانی، یکۀۀۀۀۀی هۀۀۀۀۀم احمدشۀۀۀۀۀاه مسۀۀۀۀۀعود اسۀۀۀۀۀت  کۀۀۀۀۀه بقۀۀۀۀۀول 

: )قومنۀۀدان سۀۀابق عزیۀۀز، درمقۀۀاالت متعددشۀۀان منجملۀۀه داکترمیرعبۀۀدالرحیم 

مسۀۀعود پۀۀرده بۀۀر میۀۀدارد( یۀۀا ) مۀۀروری بۀۀر كتۀۀاب  شۀۀوروی از پیمۀۀان  مخفۀۀی 

و مقالۀۀه )افغۀۀانی کۀۀه نمیخواهۀۀد CIA االشۀۀه شۀۀكن (از گۀۀری بِرنتسۀۀن، عضۀۀو 

بجنگۀۀد( از قلۀۀم بۀۀروس ریچاردسۀۀن، و روابۀۀط واحمدشۀۀاه مسۀۀعود وغیۀۀره و 

دشۀۀۀاه حمیۀۀۀدانوری تحۀۀۀت عنۀۀۀوان "مراحۀۀۀل جهۀۀۀاد احم مقالۀۀۀه  مفصۀۀۀل آقۀۀۀای  

زیۀۀۀرک یار،درکتۀۀۀاب )دسیاسۀۀۀت الجبۀۀۀره(،  مسۀۀۀعود" ومقالۀۀۀه محققانۀۀۀه داکتۀۀۀر 

تحۀت عنۀوان )طالبۀان تکنۀوکرات  وهمچنان نوشته مسۀتند جنۀاب حکۀیم نعۀیم 

سۀۀهراب زیرنۀۀام )خورشۀۀید  بجۀۀای طالبۀۀان قۀۀرون وسۀۀطائی( و رسۀۀاله آقۀۀای 

 در عین زمان بۀرای خراسان( همه بیانگر این واقعیت تلخ استند که مسعود 

  چندین سرویس استخباراتی  کار میکرده است.

ستیوکول، ژورنالیست معروف امریکائی  درکتۀاب "جنۀگ اوراح" از 

، درمۀۀورد  جاسوسۀۀی احمدشۀۀاه CIA "گۀۀری شۀۀرون" یکۀۀی از مۀۀدیران   قۀۀول 

بۀۀه آن سۀۀازمان غۀۀرض بۀۀدام انۀۀداختن بۀۀن الدن مکۀۀرر یۀۀاد کۀۀرده واز  مسۀۀعود 

 ۲۰۰احمدضۀۀیا مسۀۀعود وماهیانۀۀه پنجصۀۀد هۀۀزار دالۀۀر بۀۀه بۀۀرادرش  پرداخۀۀت 

 مسعود تاروز مرگش تذکر داده است. هزار دالر به خود 

از داسۀۀتان مسۀۀعود وسۀۀیا،که بۀۀا قلۀۀم داکتۀۀر صۀۀاحب رحۀۀیم عزیزشۀۀرح   

نتیجۀۀۀه میرسۀۀۀیم کۀۀۀه مسۀۀۀعود، زیرکانۀۀۀه باچنۀۀۀدین سۀۀۀرویس  یافتۀۀۀه، بۀۀۀه ایۀۀۀن 

 شۀۀۀۀوروی ،  KGB امریکۀۀۀۀا،   CIAپاکسۀۀۀۀتان ،   ISI اسۀۀۀۀتخباراتی،از قبیۀۀۀۀل: 

(، سۀازمان اطالعۀات مخفۀی فرانسۀه، MI 6 انگلۀیس) سازمان امنیۀت خۀارجی 

پیونۀد بۀا سۀیا میخواسۀته بۀن الدن را دربۀدل  همکاری داشۀته اسۀت، وامۀا در 

وقرارگرفتن خودش بجای شان(  شۀکارکند،  یک پاداش بزرگ )طرد طالبان 

وی نمیۀۀداد، مسۀۀعود هۀۀم اطالعۀۀات  ولۀۀی چۀۀون سۀۀیا درایۀۀن مۀۀورد تعهۀۀدی بۀۀه 

و باالخره مشتش نزد سۀیا  دار و مریزی دراختیار اجنتان  سیا میگذاشت کج

را فریۀۀۀب  بۀۀۀاز ومعلۀۀۀوم گردیۀۀۀد کۀۀۀه بۀۀۀا وجۀۀۀود گۀۀۀرفتن پۀۀۀول از سۀۀۀیا، آنهۀۀۀا 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

265 

میدهۀۀد.احتمال دارد کۀۀه سۀۀیاهم عۀۀوض آن همۀۀه پۀۀول و وقۀۀت کشۀۀی وخجالۀۀت 

زدگۀۀی، ضۀۀربۀ خۀۀود را بصۀۀورت غیۀۀر مسۀۀتقیم برمسۀۀعود وارد کۀۀرده باشۀۀد 

کۀه دوتۀن از پیۀروان القاعۀده در لبۀاس ژورنالیسۀت بۀا نۀابود شد  وعاقبت آن 

مسۀعود را نیۀز از صۀحنه سیاسۀی ونظۀامی افغانسۀتان  کردن خۀود، احمدشۀاه 

  نابود کردند. 

بۀۀدبختی بۀۀزرگ مۀۀردم افغانسۀۀتان اینسۀۀت کۀۀه همۀۀین شۀۀخص بۀۀا آن      

اکنۀون  بۀه حیۀث "قهرمۀان ملۀی" برشۀانه هۀای ملۀت سۀوار  سوابق سۀیاهش 

فقیر وگرسنه افغانستان مجبوراند هرمۀاه از پۀول بیۀت المۀال  مردم گردیده و 

به حساب  مسعود انتقال بدهند،چرا که او برای این  تقریباً پانزده هزار دالر 

و فقر استخوان سوز چیزدیگری بۀه ارمغۀان  مردم جز بدبختی وسیه روزی 

  نیاورده است.

جاسۀۀوس در نکتۀۀه دیگۀۀری کۀۀه میخۀۀواهم بۀۀدان اشۀۀاره کۀۀنم اینسۀۀت کۀۀه 

وهرمقۀۀامی کۀه باشۀۀد، نۀۀه تنهۀا در فرهنۀۀگ مۀۀا افغانهۀا یۀۀک موجۀۀود  هرسۀطح 

است، بلکه در نزد اربابان خود نیز یک موجود ذلیل و بی  پست وبی ارزش 

وهمینکه تاریخ مصرفش  گذشت ، دیگراورا بۀه خسۀی  ارزش تلقی میشود. 

جاسۀوس" "عاقبت جاسوسی به بیگانه از زبان یک   هم نمی خرد. درمقالت 

جاسوسۀۀان را هنگۀۀام تجۀۀاوز اول انگلۀۀیس برکشۀۀور  مۀۀن ذلۀۀت و بۀۀی مقۀۀداری 

خۀۀود دیۀۀدیم کۀۀه شۀۀورویها چگونۀۀه دسۀۀت  برشۀمرده ام، در سۀۀه دهۀۀه اخیۀۀر مۀۀا 

کودتۀۀا بۀۀه قۀۀدرت رسۀۀاندند و بعۀۀد  آمۀۀوزان "کۀۀی. جۀۀی. بۀۀی" را از طریۀۀق یۀۀک 

کۀی را توسۀط امۀین از  هریک را علیه دیگری تحریۀک وتقویۀت کردنۀد: تۀره 

نیست کردند و  میان بردند و بعد امین را برای بقدرت رساندن کارمل سر به 

را هۀم  سپس وقتی کارمل هم در تخته بازی منافع شوروی  از کۀار افتۀاد او 

توسط نجیب از صحنه دورکردند و سپس آن همه رفاقۀت هۀای ایۀدئولوژیک 

ربۀانی حزب دموراتیک خلق را در طبق اخالص گذاشته به  نوکران جدیۀد )  

ومسۀۀعود ( تقۀۀدیم کردنۀۀد و ربۀۀانی ومسۀۀعود نیۀۀز آن همۀۀه بۀۀرادری و اخۀۀوت  

حکمتیار که مورد حمایت پاکستان بود نادیۀده گرفتنۀد و برسۀر  اسالمی را با 

درکابل حمام خون را براه انداختند. قتل،غارت،چپۀاول مۀال و  انحصار قدرت 

میخهۀۀای شۀۀش  وتجۀۀاوز برنۀۀاموس مسۀۀلمان، کوبیۀۀدن  دارائۀۀی عامۀۀه و افۀۀراد 
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زدنهۀا و تماشۀای رقۀص مۀرده وزنۀده  وده هۀا  انچه  برفرق انسانها وگۀردن 

 -مسۀۀۀعود -دوران حاکمیۀۀۀت ربۀۀۀانی جنایۀۀۀت دیگۀۀۀر، ازکارنامۀۀۀه هۀۀۀای  سۀۀۀیاه  

 ( است.۱99۶ -۱999۲حکمتیار)از

  

از  ۱99۲می  ۲3پاکستان به تاریخ « فرنتیرپست»روزنامه 

پاکستان و تالشش برای  «آی.اس.آی»حضورجنرال حمیدگل، رییس سابق 

گل مدارک »دهد. در گزارشی تحت عنوان  خبر می« خاد»جمع آوری اسناد 

است که شورای نظار  آمده« کند آوری می خاد درمورد پاکستان را جمع

مغزمتفکر جنگ نیابتی افغان، »اسناد مورد نظر را به وی تسلیم میدهد:

آن   افت نامگل حاال مصروف کاوش]جستجو[ برای دری جنرال حمید

شدند.  هایی است که توسط دولت سابق افغانستان حمایت مالی می پاکستانی

رسد که رییس سابق آی.اس.آی حال در کابل است و کوشش  گزارش می

هایی را به دست آورد که برای رژیم سابق  دارد تا نام آن پاکستانی

 «کردند. کمونیستی کار می

با داکتر عبدالرحمن از بر اساس منبع، رییس سابق آی.اس.آی »

شورای نظار که فعال مسوولیت امنیت کابل را به عهده دارد، تماس برقرار 

هایی را به او  است.... منبع افزود که داکتر عبدالرحمن لیست پاکستانی کرده

است که از سوی دولت افغانستان جهت جاسوسی و تروریزم برای  سپرده

 «شد. شان پول پرداخت می

در روزنامه یادشده انتشار  ۱99۲می  ۲۱به تاریخ  خبر دیگری که

رساند که جنرال حمیدگل براساس دعوت خاص رهبری دولت  یافته، می

الدین ربانی وارد کابل شده و در  اسالمی و بخصوص شخص برهان

های جهادی مورد استقبال گرم قرار  هوایی از سوی جمعی از قومندان میدان

الدین ربانی طیاره خاص ساخت  رهاناست. براساس این خبر، ب گرفته

شوروی را جهت انتقال حمیدگل از پشاور به کابل برای او فرستاده بود. 

الدین  ها گزارش داده بودند که برهان های پاکستان در همان سال روزنامه

ربانی از جنرال حمیدگل تقاضا کرده بود که منحیث مشاور او در کابل 

 بماند.
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 ده است:در ادامه این خبر آم

 

خشتی ادا کرد. با  جنرال حمیدگل نماز شام را در مسجد تاریخی پل»

اکبر سر دادند. تعداد   های هللا شدن وی از مسجد جمع وسیع نعره بیرون

خواستند که دستان حمیدگل را ببوسند ولی رهبری  زیادی از آنان می

وری جمه زده بودند چون باید او را به قصر ریاست جمعیت اسالمی شتاب

دادند. انجنیر ایوب، قومندان امنیه گفت: بیایید برویم چون ربانی  انتقال می

 «صاحب مشتاقانه منتظر جنرال صاحب است.

سپتمبر در امریکا به پای بن الدن وطالبان ختم گردید و  ۱۱حادثه 

رسید که همان پاکستان وانگلیس وامریکا که خود طالبان وبن  روزگاری 

ورده بودند،در صف اول حمله برطالبان قرارگرفتند و با آ الدن را به میان 

هزار کیلوئی آنها را از تمام شهر های افغانستان   ریختن بمب های هفت 

جای مالعمر در ارگ کابل قراردادند، درحالی  روفتند و آقای کرزی را به 

 دست پیروان مسعود باقی ماند. که قدرت وصالحیت اصلی در 

دیگۀۀۀری از  زدی و خۀۀۀدمت بۀۀۀه بیگانۀۀۀه چیۀۀۀز آنهۀۀۀا کۀۀۀه بجۀۀۀز غۀۀۀارت ود

روزگۀار  رهبرخود یاد نگرفته اند، در مدت هفۀت سۀال حاکمیۀت مجۀدد خۀود، 

مردم راسیاه ساخته اند و با آنکه بیست میلیارد دالر کمۀک هۀای جهۀانی بۀه 

کشورما سرازیرشده، مردم از شدت بیکاری و فقر وتنگ دستی به خۀوردن  
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روی آورده انۀد. اختطۀاف و آدم ربۀائی  وفروش جگرگوشه های خۀود  علف 

-۴مخدر ورشوت سۀتانی و فسۀاد گسۀترده وتجۀاوز برکودکۀان  وقاچاق مواد 

وبۀی بازخواسۀتی همۀراه بۀا بمباردمانهۀای بۀی امۀۀان  سۀاله ۱۰ -9و ۷ -۶ -۵

وجنۀۀۀوب شۀۀۀرق وغۀۀۀرب کشۀۀۀور  دمۀۀۀار از  قۀۀوای خۀۀۀارجی در والیۀۀۀات جنۀۀۀوب 

 رمردم هردم شهید ما.زا روزگار مردم برآورده است. اینست حالت 

 برای صدق گفتار باال لطفاً به ویدیوی مستند ذیل توجه  کنید:

https://www.facebook.com/jandad.fakiri/video

s/۲4۲553۸534۱۸46۰۸/ 

 ۲۰۰9/ ۱/ 3پایان
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 مقالۀ بیست و دوم     

 

 

 حضورچشمگیر ناقضان حقوق بشر در دولت کرزی

 

  معمار کج          تا ثریا میرود دیورا کج""خشت اول گر نهد 

کرزی در شرایط بسیاربدی در جلسه بن،به ریاست حکومت برداشته 

شد.او  شاید میفهمید که امریکا موازی با او از سران ائتالف شمال 

نیزجداگانه حمایت میکند و فکرمیکرد که امریکا وخلیلزاد از او درانتخابات 

ند نمود و او رئیس جمهور منتخب مردم جمهوری حمایت خواه ریاست 

افغانستان خواهد شد که شد،وبعد به اصالح اداره خواهد پرداخت، اما چون  

یکطرف خودش صاحب قاطعیت نبود واز سوی دیگر تهداب حکومتش از 

تنظیمهای افراطی  گذاشته شده بود،  همان آغاز بربنیاد اشتراک سران 

بنابرین آرزومندی های  بودند واستند،  وآنها هم مادر فساد در امور اداره

کرزی در اصالح اداره با حضور پر رنگ سران ائتالف شمال چون قسیم 

فهیم وعطامحمدنور واسماعیل خان ودوستم وکریم خلیلی وغیره به صفر 

درحالی که درجلب کمک های اقتصادی از خارج ، او یک  ضرب شده رفت، 

  یمان امریکا بشمار میرفت.چهره بسیار فعال برای کشورهای هم پ 

کریستوفرلنگتون، رئیس بخش ارزیابی نظامی مطالعات ستراتیژیک 

المللی لندن میگوید: "فکر میکنم که امریکا میداند که  انستیتوت بین  در 

بین المللی باید اسلحه را از ائتالف  شده است ... جامعه  مرتکب اشتباه 

آوری نماید. بسیاری از  مع کرزی سهیم هستند، ج شمال که در حکومت 

بزرگ کشور  با یکدیگر در جنگند و بخش  فرماندهان این ائتالف هنوز هم 

 المللی ، نا امن و خطرناک ساخته اند.  را برای مؤسسات کمک رسانی بین 
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( باتدویر جرگه مشورتی  ۱3۸9جوزا  ۱۲دولت افغانستان اخیراً)

الش بخرج میدهد تا بخشی آویزی بدست آورد و برمبنای آن ت صلح، دست 

وادار به گذاشتن سالح برزمین کند وبه زندگانی عادی  از طالبان را دوباره 

این مسئله توجه نمیکند که عامل اصلی یاغی شدن  برگرداند،اما کرزی  به 

او، سیاست تحریک آمیز امریکا در رویکار  بخشی ازپشتونها برضد دولت 

که در همکاری با نیروهای امریکائی  آوردن ائتالف شمال در قدرت  است 

وحیثیت پشتونها به بهانۀ  طالب یا  از هیچگونه تخطی وتجاوز برحقوق 

  هوادار طالب دریغ نکرده اند. 

کرزی درمدت زعامت خود به عنوان یک پشتون،هرگز نتوانست جلو 

و زورگوئی  وحق کشی سران ائتالف شمال را برجان ومال  تجاوز 

مسکون در والیات شمال کشور بگیرد. براثر همین  وناموس پشتونهای 

که در نخستین ماه های پس از سقوط طالبان،  ضعف وناتوانی کرزی بود 

 تخار، مزارشریف، فاریاب، قندز، بغالن، تصفیه های قومی در والیات 

 بشدت ادامه  ۲۰۰3آغازشد وتا سال  جوزجان، سمنگان ،بادغیس وهرات

ومال وناموس پشتونهای شمال  ت کارانه برجان داشت. صدها حمله جنای

وزورگوئی وتجاوزات، ده ها هزار  کشورصورت گرفت وبراثر این حمالت 

وناموس وحیات خود مجبور به  خانوار پشتون برای نجات عزت وشرف 

پاکستان ویا به والیت  ترک خانه و روستای خود گردیدند و  دوباره به 

برای بازگشت  شدند وتا اکنون هم شرایط  هلمند وکندهار وننگرهار آواره

هندوکش، طی  آنها مساعد نگردیده است. متاسفانه وضع پشتونها در شمال 

ائتالف  از دست سیاست تبعیض گرانه سران ۲۰۰4تا  ۲۰۰۲سالهای 

توسط  شمال، بدتر از وضع این قوم در غرب کشوربوده است. گزارشی که 

ی در حق پشتونهای والیات بلخ، سازمان حقوق بشر از خشونت وبدرفتار

فاریاب، وجوزجان وتخار وسمنگان وقندز، توسط ملیشه های قومی مربوط  

عطامحمدنور والی بلخ، محمدمحقق رهبر حزب وحدت ، جنرال دوستم،  به 

جوزجان وسایر والیان والیات یاد شده ثبت وراجستر شده ،هرخواننده  والی 

روائی و تجاوز برمال وناموس ودارائی را از این همه  ظلم ونا با احساس 

باشندگان پشتون در مربوطات والیات شمال،شدیداً تکان  وخانه وکاشانه 
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راست میکند. این گزارش توسط نویسنده بادرک  میدهد ومو براندام آدمی 

جرمن آنالین قابل  -ودر پورتال افغان کشور "رحمت آریا" ترجمه شده 

  دسترسی است.

رادیو بی بی سی گزارش  داد که برای  ۲۰۰۲درنیمه دسمبر  

پشتون در کمپ سپین بولدک گوشزد شد که  خانواده مهاجر  یکصدو پنجاه 

سالح شده اند، می باید آنها  سمنگان گروه های مسلح خلع  چون در والیت 

از طرف  مربوطه خود باز گردند، آنها جواب دادند که  واپس به والیت 

مورد غارت و تجاوز قرار گرفته و تمام مایملک  ملیشه های ائتالف شمال 

از دست داده اند و از رفتن دوباره بمحل  را بشمول سرپناه و مواشی  خود 

داد که آن عده از پشتونهای که از  میتوان احتمال   دارند. قبلی خود هراس 

حرمت به ناموس شان   سوی ائتالف شمال مورد نهیب وغارت وهتک 

باشند تا انتقام آن  ح گرفته درصف طالبان قرارگرفته قرارگرفته اند، سال

دشمنان اصلی خود یعنی  همه بی حرمتی وتجاوز به حقوق خود را از 

خود پی برده اند  ائتالف شمال بگیرند. ائتالف شمال نیز به این جنایات 

تشدید نا  وبنابرین سعی میکنند تا در تشدید بحران نا امنی بیفزایند، زیرا 

د وحضور نیروهای خارجی را در کشور توجیه پذیر میکند امنی وجو

وحضور نیروهای خارجی درکشور، عمرائتالف شمال را در قدرت طوالنی  

  میسازد. تر 

پس تا هنگامی که ائتالف شمال، برسرقدرت باشد، تالش برای 

افغانستان، تالش بیهوده یی خواهد بود. سران ائتالف  آوردن صلح  در 

امریکا ودیگر کشورهای ذینفع ، اکنون هریکی  حمایت  شمال، از برکت

شده اند وبا این ثروت وقدرت ،برای خود  صاحب قدرت و ثروت افسانوی 

اردوی ملی درست کرده اند واز جیب  اردوهای شخصی در زیرپوشش 

امتیازات میدهند تا در روز مبادا،  کمک های جامعه جهانی به آنها معاش و 

ازکشور، ازاین اردوی تعلیم دیده  یروهای امریکا یعنی درصورت خروج ن

استفاده کنند. بنابرین ائتالف  وجنگ آزموده برای حفظ مقام وموقعیت خود 

به هیچ وجهه حاضر  شمال که مزۀ قدرت وثروت وپول اندوزی را دیده اند 

  خالی کنند. نیستند دست از قدرت بردارند ومیدان را به مخالفان خود 
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 برای افغانستانع گزارش ععدالت

 :۲۰۰5جوالی  ۱۷یکشنبه 

 ۱۶۸نهۀۀاد موسۀۀۀوم بۀۀۀه "پۀۀۀروژه عۀۀدالت بۀۀۀرای افغانسۀۀۀتان" گۀۀۀزارش 

صۀۀۀفحه ای خۀۀۀود در مۀۀۀورد جۀۀۀرایم جنگۀۀۀی در افغانسۀۀۀتان را روز یکشۀۀۀنبه 

 جوالی( منتشر کرد.۱۷)

این گزارش شۀامل اسۀناد و شۀواهدی در مۀورد نقۀض حقۀوق بشۀر در 

میت احزاب "خلق و پۀرچم"، حضۀور سال گذشته است که در زمان حاک ۲۵

ارتش سرخ شوروی سابق، حکومت مجاهدین و تسلط طالبان در افغانستان 

 صورت گرفته است. 

در این گزارش به دولت افغانستان پیشنهاد شده است که هنگام تقۀرر 

)انتصۀۀاب( افۀۀراد بۀۀه پسۀۀتهای دولتۀۀی بایۀۀد سۀۀابقه آنهۀۀا را در نظۀۀر بگیۀۀرد و 

حقوق بشر در گذشته هسۀتند نبایۀد بۀه پسۀت هۀای افرادی که متهم به نقض 

دولتۀۀی منصۀۀوب شۀۀوند.  تۀۀا زمۀۀانی کۀۀه دولۀۀت خۀۀود بۀۀا ایجۀۀاد کمیسۀۀیون هۀۀای 

حقیقت یاب مسایل را بررسی نکند، از هۀیچ کسۀی بۀه عنۀوان نۀاقض حقۀوق 

 بشر نام برده نخواهد شد.

دستگیری ها، شکنجه در زندان ها، اعدام های دسته جمعی، بمباران 

ونی، سۀرکوب اعتۀراض هۀای مۀردم در هۀرات و کابۀل در زمۀان مناطق مسک

رژیم خلق و پرچم، حضور نیروهۀای شۀوروی سۀابق در افغانسۀتان، شۀلیک 

راکۀۀت بۀۀه منۀۀاطق مسۀۀکونی، کشۀۀتار، شۀۀکنجه، تجۀۀاوز جنسۀۀی، قتۀۀل عۀۀام در 

زمان حکومت مجاهدین در کابل، قتل عام زندانیان طالبۀان در مۀزار شۀریف 

وسط طالبان در سرپل، بامیان و یکاولنگ و ویران و قتل عام غیرنظامیان ت

کردن و سوزاندن منازل و کشتزارها در "شمالی"، از مواردی است کۀه در 

 این گزارش به آنها توجه بیشتر شده است. 

  گزارش دیده بان حقوق بشر:

سازمان دیده بان حقوق بشر،بیست روز بعد از گزارش پایان سال 

انتشار گزارش دو صفحه ئی  گفته است که یک باردیگر با  خود،  ۲۰۰۶
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و تقویت حقوق بشر در افغانستان، از توافقات مهم  بهبود وضعیت امنیتی 

بر اساس دریافت های دیدبان حقوق بشر، تا  اجالس لندن بود، در حالی که 

آنگونه که قبال تعهد شده بود، برآورده  هنوز هیچ یک از این دو هدف 

  نشده است. 

بان حقوق بشر که دستاوردهای اجالس لندن در مورد سازمان دید

ارزیابی کرده، روند پیشرفت و تامین امنیت و حقوق بشر در  افغانستان را 

توصیف می کند و این دریافت چیزیست که بیشتر  این کشور را کند 

اتفاق نظر دارند. در حال حاضر نبود امنیت  شهروندان افغان نیز بر آن 

مناطق روستایی و دور افتاده افغانستان و  وق بشر در کافی، وضعیت بد حق

میلیاردها دالر کمک شده به این  نیز نبود سیستم حسابدهی شفاف از 

انکشاف افغانستان به  کشور، از نگرانی های اصلی در راه پیشرفت و 

  حساب می رود. 

دیدبان حقوق بشر می گوید: "کابل و حامیان بین المللی آن تالش 

برآورده کردن نیازمندی های اساسی شهروندان افغان چون  برای های کمی 

  آب و بهداشت به خرج داده اند." امنیت، برق، غذا، 

بنابر وخیم شدن اوضاع امنیتی درکشور است که کمیسیون توسعه   

جنوری به مجامع بین المللی  ۲3مجلس عوام بریتانیا در تاریخ  بین المللی 

ر افغانستان توزیع کمک های خارجی در این کشور امنی د هشدار داد که نا 

کرده و تالش های را که برای بازسازی این کشور  را با مشکل روبرو 

قرارداده است .این گزارش بر اساس بازدیدهای  انجام میگیرد مورد تهدید 

شواهد ارایه شده از سوی مسئولین دولتی  به عمل آمده از افغانستان و 

سازمان ملل متحد و سازمانهای  و همچنین مسئوالن  افغانی وبریتانیائی

متهم شده است که عزم  غیر دولتی تهیه شده و در آن جامعه بین المللی 

نمیدهد. همچنین  کافی برای ایجاد فضای امنتر در افغانستان از خود نشان 

امنیتی  تصمیم عدم گسترش حوزه ماموریت نیروهای بین المللی امداد 

ج از کابل اشتباه دانسته شده است .گزارش مجلس عوام )ایساف( به خار

میلیارد دالری که سال گذشته در نشست توکیوبرای  ۴ر ۸بریتانیا بودجه  
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سازی افغانستان در نظر گرفته شده کافی نمی داند و سازمان ملل متحد  باز 

بخاطرعدم ایجاد هماهنگی میان سازمان های مختلف بین المللی که در  را 

کار میکنند، مورد انتقاد قرار میدهد. کمیسیون توسعه بین المللی  ور این کش

بریتانیا میگوید: فقدان امنیت به آسایس و رفاه انسانی در  مجلس عوام 

  مانع عهده در راه بازسازی این کشور است . افغانستان ضربه میزند و 

  حضورچشمگیر ناقضان حقوق بشر در دولت کرزی:

بخش آسیایی گروه دیدبان حقوق بشر در براد آدامس، مسئول 

به نشررسید،در ارتباط به این تصمیم دولت ۲۰۰۶می   ۴گزارشی که در 

والیت افغانستان روئسای پلیس تعیین کند،گفته بود:   3۴که میخواهد برای 

شناخته شده ای حقوق بشر را به عنوان  "اگر آقای کرزی ناقضان 

در حقیقت به جای حمایت از  کند  فرماندهان پلیس در افغانستان تعیین

است." گزارش دیدبان  حقوق بشری افغانها، آنها را با خطر روبرو کرده 

داشتن ارتباط با  حقوق بشر می گوید حداقل چهار تن از افرادی که به دلیل 

بودند، در میان  گروه های مسلح از اشتراک در انتخابات پارلمانی منع شده 

والیات  ه قرار است به عنوان فرماندهان پلیس نامزدهایی قرار دارند ک

افغانستان معرفی شوند. دراین گزارش عبدالبصیرسالنگی قوماندان پلیس 

ننگرهارودیگری امان هللا گذر قوماندان پلیس کابل وسومی غالم مصطفی  

  برده شده است.   نام 

گزارش دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری به آنچه مشکل حضور 

جنگساالران و گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان می  نیرومند 

هشدار داده که این گروه ها، مشکل یکسان با گروه  خواند اشاره کرده و 

مردم افغانستان فراهم کرده اند. آقای ظریفی می  های تروریستی را برای 

جنگساالران باشهروندان افغان بدرفتاری می  گوید: "هم  طالبان و هم 

او می افزاید: "نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد، بلکه   کنند."

فراگیر برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای والیاتی  این مشکل 

  مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند."  است که از 
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دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان تقاضا کرده که برای تحکیم 

تامین عدالت در این کشور تالش کند و بکوشد یک  و حاکمیت قانون 

دولت افغانستان تا حاال واکنشی در  ایجاد شود.  سیستم شفاف حسابدهی 

ولی گزارش های قبلی این  مورد اظهارات دیدبان حقوق بشر نشان نداده 

دولت  انتقادهای گسترده   سازمان در مورد جنایات جنگی در افغانستان، با 

/  bbc 3۰ /۱ هبران سابق جهادی بروبرو شده بود. )افغانستان و ر

۲۰۰۷ )  

  عملکرد جامعۀ بین المللی:

/ ۱۲/ 3۰سازمان دیده بان حقوق بشردر آخرین گزارش خود)

:کمک های نظامی و اقتصادی جامعه بین المللی به   ( میگوید ۲۰۰۶

ن طالبان تاکنون در مجموع برابر با یک دهم آ افغانستان از زمان سقوط 

بین المللی به دیگر کشور های بعد از  مساعدت های می شود که جامعه 

  جنگ کمک کرده است. 

هیئت های بلند پایۀ بیش از  ۲۰۰۶جنوری  و اول فبروري 3۱در 

جهان در لندن گرد آمدند تا چارچوبی را برای انکشاف  کشور  ۶۰

نستان"  یاد می این چارچوب که بنام "قرارداد افغا افغانستان بنیاد گذارند. 

که راهنمایی سیاسی بود برای افغانستان  شود جایگزین توافقنامه بن شد 

وعده های سپرده شده جامعه بین  بعد از طالبان. در کنفرانس لندن تمام 

میلیارد دالر آمریکایی رسید که   ۱۱سال آینده  ۵المللی به افغانستان برای 

افغانستان و بانک جهانی  ه دولت ملیارد دالر آمریکایی ک ۲۸در مقایسه با 

باشد.بهمان ترتیب،  تقاضا آن را کرده بودند یک رقم بس ناچیزی می 

امر ناتو و  نیروهای یاری امنیتی درافغانستان )بشمول نیروهای تحت 

نظامی  ایاالت متحده امریکا در  بمراتب کمتر از آنچه است که کارشناسان 

  شیان در این کشور الزم می دانند. برای تامین امنیت و مقابله با شور

در حالیکه ایاالت متحده از برنامه قبلی اش برای کاهش نیروهای 

افغانستان صرفنظر کرد، سایر کشور های عضو ناتو تمایل  نظامی خود در 
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شمار نظامیان و کمک های لوجستیکی خود در  چندانی برای افزایش 

  .نداده اند افغانستان تا کنون چندان نشان 

نیروهای ضد دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر از مناطق مرزی میان 

افغانستان منحیث پناهگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد  پاکستان و 

عمل سوءظن های را در مورد نیات و همدستی پاکستان  می پردازند. این 

  افغانستان ببار آورده است. در نا آرامی های 

رسانه های جمعی معتبر جهان و از جمله ۲۰۰۲ردر نیمه ماه نومب

اطالع داد که کنگره امریکا مبلغ سه میلیارد دالر برای  )بی بی سی ( 

پنج سال آینده تخصیص میدهد، و از جمله یک  بازسازی افغانستان در 

نیروهای امنیتی حافظ صلح در خارج از کابل  میلیارد دالر آن صرف هزینه 

 ۲۰رابطه در سرمقاله شماره پنجشنبه  زدر این خواهدشد. نبویارک تایم

و فرصتی که جورج « افغانستان برنده شدن صلح در » نومبر،زیر عنوان 

پردازد. این روزنامه، به تصویب  بوش برای بازسازی افغانستان دارد، می 

امریکا را موظف ساخته  قانونی در کنگره امریکا اشاره میکند که دولت 

بازسازی و توسعه  ل سه ملیارد دالر صرف است ظرف مدت پنج سا

کنگره »   نیروهای حافظ صلح در افغانستان کند. روز نامه می نویسد: 

در  فرصتی برای دولت بوش فراهم کرده است تا شعارهای متعالی خود را 

باره بازسازی افغانستان جامه عمل بپوشاند... این روزنامه افغانستان را 

ک دانسته و آقای بوش را ترغیب کرده است از نیازمند این کم شدیداً 

درماه ژانویه تشکیل خواهد شد، خواستار تخصیص هرچه  کنگره جدید که 

افغانستان » برای کمک مالی شود. روزنامه مینویسد:  سریعترمنابع الزم 

به بی قانونی نیازمند کمک های ملموس خارجی  برای پرهیز از بازگشت 

الدن را امکان داد از افغانستان به عنوان  بن  است . همان شرایط بود که

  «بین المللی استفاده کند. ستاد فرماندهی خود و آموزش تروریزم 

این روزنامه به ابعاد ویرانی در پی دو دهه جنگ در این کشور،   

بیکاری و بی سوادی اشاره میکند و به بخشهایی که نیازمند  سطح گسترده 

کشاورزی » مله کشاورزی ، می پردازد: است، از ج کمک و بازسازی 
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افغانستان را تشکیل میدهد و روشنترین چشم  همچنان شالوده اقتصادی 

میکند. چندین دهه جنگ پروژه های آبیاری  انداز را برای ایجاد کار فراهم 

که برای انتقال محصوالت کشاورزی  ، منابع پراکنده کشت و جاده هایی را 

دولت »روزنامه می افزاید:  این « ود کرده است.به بازار الزم بود، ناب

دولت و تحکیم اقتدار  مرکزی افغانستان نیز برای پرداخت حقوق کارمندان 

بازسازی شوند و  خود در سراسر کشور نیازمند کمک است . مدارس باید 

سایر  کودکان در مقابل بیماری فلج و سایر بیماریها مایه کوبی شوند. 

کمک اند، اما امریکا باید هدایت سایرین را به عهده کشورها نیز مایل ب

  « بگیرد. 

 ۴۲۵به نوشته این روزنامه براساس مصوبه کنگره ، ساالنه  

طرح های باز سازی در افغانستان اختصاص می یابد و  میلیون دالر به 

فراهم کردن بذرکشاورزی اختصاص دارد.  سیصد میلیون نیز برای 

مصوبه همچنین هزینه برای نیازهای  به اینکه این  نیویارک تایمز با اشاره

از جمله یک » مینویسد: امنیتی افغانستان را پیش بینی کرده است 

برای توسعه  میلیارددالر اختصاص داده شده است که دولت بوش باید 

سایت  « ) نیروهای حافظ صلح در خارج از شهر کابل از آن استفاده کند.

دسامبرجورج  ۴نومبر( باالخره درتاریخ  ۲۲جام جهان نما، بی بی سی،

بوش رئیس جمهورامریکا سند تخصیص سه میلیاردو سیصد میلیون  

کمک به بازسازی افغانستان را امضاء کرد. این کمک  دالرغرض 

 اختیار دولت افغانستان قرارخواهد گرفت.  درچارسال آینده در 

سرنوشت  یکی از نشانه های توجه جامعه بین المللی نسبت به 

، ۲۰۰۲نومبر ۲دومین کنفرانس در بن آلمان درتاریخ  افغانستان ، تدویر 

دولت انتقالی افغانستان و جامعه بین المللی در  بمنظور بررسی عملکرد 

 3۵نشست بن بود . در این کنفرانس که  مدت یک سال پس از نخستین 

اک خارجه و حکومات آنها با اشتر کشور بزرگ جهان در سطح وزرای 

ورزیده بودند. حامدکرزی ، رئیس  نماینده ویژه سازمان ملل متحد اشتراک 

هزار  ۷۰تشکیل یک اردوی  دولت انتقالی افغانستان ، خطاب به حضار از 

تامین امنیت در کشور و  نفری یاد آورشد و گفت : سیاست اولیه دولت او، 
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افغانستان  اردوی تشکیل اردوی ملی جهت انجام این هدف میباشد. تشکیل 

ساحات  بمعنی ختم فعالیت جنگ ساالران خواهد بود. کنترول دولت در 

خارج از شهرکابل محدود است و جناح های مختلف میکوشند در مورد 

میزان حضورخود در اردوی ملی نیزدولت را با مشکالت مواجه سازند.  

  طرح تشکیل اردوی ملی عبارت است از: جزئیات 

 فعالیت نیرو های نظامی به غیر از ارتش ملی، ممنوعیت هرگونه  -۱ 

  خلع سالح افراد مسلح مجاهدین سابق ، - ۲ 

  تشکیل سه قوماندانی قوای مسلح در سه منطقه خارج از کابل.  - 3 

لخضرابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل اعتراف کرد که دولت  

در مورد مسایل  الزم برای اعمال قدرت خود در اختیار ندارد و کرزی منابع 

امنیتی در نتیجه رقابت های جناحی به تالش ها برای  امنیتی گفت : بی 

زده است . توسعه نظام امنیتی ، ایجاد قانون  بازسازی افغانستان صدمه 

قاچاق مواد مخدر، انجام تحقیقات در  اساسی، توقف کشت و تجارت و 

ازجمله مسایل  مشکالت عودت کنندگان زمینه موارد نقض حقوق بشرو حل 

بحث و غور صورت گرفت. فقدان  دیگری بود که در این کنفرانس روی آن 

است که بنابر ارزیابی منابع  امنیت در کشور مشکل عمده دولت افغانستان 

  ناامنیها دست دارند.  بین المللی برخی ازمقامات بلندپایه دولت در این 

  بازسازی تنها راه کاهش نا امنی:

میلیون دالر برای باز سازی  ۲۴۰اتحادیه اروپا مبلغ  ۲۰۰3در سال 

وعده کرد و کریس پاتن مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در  افغانستان 

گفت: باز سازی افغانستان با کندی صورت میگیرد و این  پارلمان اروپا 

جامعه بین المللی با تمرکر بربحران های دیگر)منظور  خطر وجود دارد که 

شمالی است( افغانستان را فراموش کند. او افزود  عراق و کوریای بحران 

است و « غیر قابل قبول»افغانستان همچنان  که وضعیت حقوق بشردر 

موارد متحمل پایمال شدن حقوق شان  زنان و اقلیت های قومی دراغلب 

عملی ریفورم در دولت کرزی  میشوند. او افزود که ما خواهان اقدامات 
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نهایت مهم است، قانون  ن بخصوص در مسئله حقوق بشر بی هستیم و ای

بشر را برای  اساسی که در سال جاری به میدان خواهد آمد ، باید حقوق 

امنیت  همه و از جمله اقلیت های قومی تضمین کند.کار اروپا آنست که از 

و ثبات در سراسر آسیای میانه به اضافه پاکستان اطمینان حاصل کند. )جام 

  (۲۰۰3جنوری BBC  ۱3نما، جهان 

همچنان یک آژانس امداد رسانی بریتانیائی که در افغانستان فعالیت   

تشدید نا امنی در افغانستان به جامعه بین المللی اخطار داد. ابان  میکند، از 

نگار بی بی سی ، از وخیم شدن اوضاع امنیتی در  مک ویلیام خبر 

بین المللی خواسته است فوراً به این جامعه  افغانستان هشدار داده ، از 

در گزارش خود « مراقبت بین المللی»  مشکل رسیدگی کنند. سازمان 

کابل به تنهائی قادر به تأمین  میگوید که سالها وقت الزم است تا دولت 

نیروهای بین المللی به  صلح و امنیت کشور باشدو نسبت به اقدامات 

های امدادی ابراز  تمرکز بر فعالیت  رهبری امریکا در افغانستان با هدف

  نگرانی کرده است .

اخطار میدهد که آموزش تعداد کافی از « گروه مراقبت بین المللی»  

ارتش سالها زمان میخواهد. جنگ ساالران وفرماندهان شبه  سربازان 

بخش های بزرگی از خاک این کشور را در اختیار  نظامیان که کنترول 

و همچنان تبهکارانی که از خالء امنیتی سوء  ابل مخالفند دارند و با دولت ک

کشور را تهدید میکنند. بسیاری از  استفاده های مالی می برند، امنیت 

ناچیز و شرایط نامساعد  سربازانی که آموزش دیده اند، به دلیل دستمزد 

میگوید: « المللی مراقبت بین »زندگی در ارتش آنرا ترک گفته اند. گروه 

که نه تنها  های ایتالف باید بر حفظ صلح تمرکز کنند و توصیه میکند نیرو

به حمایت گسترده تر از برنامه آموزش ارتش و پولیس ،بلکه به تشکیل 

)سایت    یک نیروی حافظ صلح درنقاط حساس خارج از کابل بپردازند. 

  (۲۰۰3جنوری BBC  ،۱۴فارسی 

جنوری  ۲۴د درکابل شام بی بی سی، از قول اماتول، خبرنگار خو  

که: اعضای کمیته امدادرسانی بریتانیا، متأثراز تخریب و  گزارش داد 
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افغانستان، میگویند آنها شواهدچندانی حاکی از بازسازیهای  فقربیشمار در 

میلیارد دالری  ۴ر۸را ندیده اند.این خبر نگار میگوید:  عمده در این کشور 

وعده داده شده ،یک محاسبه عجوالنه افغانستان  که در نشست توکیو به 

سازی افغانستان کافی نیست . برخی  بوده که به هیچوجه برای دوباره 

بدون بهره بوده ، نه کمک  ازتعهدات کشورها در توکیو قرضه های 

میشده است . این  بالعوض و برخی هم کمک های غذائی را شامل 

از طرف  ود پول کافی خبرنگارمی افزاید که حامد کرزی در گذشته گفته ب

هیئت سازمان ملل در اختیار او گذاشته نمی شود. این خبرنگار عالوه 

میکند که یونما)هیئت سازمان ملل متحد( نتوانسته پل ارتباطی مناسبی بین  

سازمان های کمک دهنده و دولت افغانستان باشد. تکیه برکمک های  

کمک شده صرف این سبب گردیده تا دو سوم از پول های  بشردوستانه 

بازسازی در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد.. فقدان  مسئله شود و مسئله 

افغانستان است که سبب شده تا کمک های بشری  امنیت مشکل عمده در 

دسترسی نباشد . فرماندهان محلی و تفنگ  در برخی از نقاط کشور قابل 

شونت اموال امدادی تهدید و با اعمال خ سارالران مسئوالن امداد رسانی را 

در بیرون از کابل برخوردار نیست  را به یغما می برند. دولت از قدرت الزم 

راندارد . شرایط متزلزل،  و بنابرین توانائی جذب سرمایه های خارجی 

بین میبرد. فقدان  احتمال سرمایه گذاری دراز مدت را در این کشور از 

   ۲۴.)بی بی سی،امنیت مانع عمده پروسه بازسازی کشور است 

 ( ۲۰۰3جنوری

تام کالینز سخنگوی نیروهای ائتالف بین المللی در افغانستان در یک 

اختصاصی با خبرگزاری" صدای افغان" با ذکر این مطلب که  گفتگوی 

کاهش نا امنی ها است اظهار داشت : مشکالت نا امنی  بازسازی تنها راه 

ت نظامی حل نخواهد شد. وی توسط جنگ و عملیا در افغانستان هیچگاه 

ها، مکاتب ، سرک ها ، بازسازی زیر بناهای  تصریح نمود: ساخت کلینیک 

و امکانات اولیه زندگی تنها برگ برنده  اقتصادی و اجتماعی، آوردن برق 

می توانند از آن برای جلب  ایست که جامعه جهانی و دولت افغانستان 
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کشت و قاچاق مواد  ی تروریستی و اعتماد مردم در راه مبارزه با گروه ها

  مخدر استفاده نمایند.

به گفته تام کالنز ایجاد زمینه رشد و ترقی و فراهم آوری یک زندگی 

آمیز برای تمام افغان ها به زمان و فعالیت زیادی نیاز دارد و  مسالمت 

خود اعتماد کرده و در بازسازی کشور خود نقش  مردم باید به دولت 

نیروهای ائتالف بر این عقیده است که مردم  ن حال سخنگوی بگیرند.در عی

در کابل نا امید شده اند زیرا آنها انتظار  نسبت به کارکرد های دولتی فعلی 

و بحران  با کمک جامعه جهانی  داشتند که پس از سپری شدن سالها جنگ 

او می افزاید: بخشی از ناامیدی  به یک زندگی آرام و مترقی دست یابند.

فساد اداری و مشکل مواد  مردم نسبت به دولت آقای حامد کرزی افزایش 

یک بحران جدی و  مخدر است. فساد اداری روز به روز افغانستان را با 

مخدر  خطرناک جدید مواجه می سازد و افزایش کشت و قاچاق مواد 

  نیزکشور را با نابودی روبه رو خواهد کرد.

ه جنگ، نبود یک زیر بنای اقتصادی آقای کالینز ابراز داشت: سه ده

بی کاری موجب افزایش فساد در ادارات شده است و دولت  قوی، فقر و 

زودتر برای بقای خود این مانع بزرگ را از بین  افغانستان باید هر چه 

قاچاق مواد مخدر به هر نحو ممکن جلوگیری  برده و از افزایش کشت و 

اطر نشان کرد: در افغانستان برنامه های خ نماید. این مقام نیروهای ائتالف 

گرفته است، ایجاد صدها کلینیک،  بازسازی و نوسازی زیادی صورت 

ریزی ده ها کیلومتر سرک ،  مکتب، پروژه های برق رسانی و آبی، قیر 

تجهیز اردو و پولیس ملی  ایجاد برنامه های آموزشی و تربیتی، تقویت و 

همکاری جامعه بین  هایی است که دولت با افغانستان و... از جمله برنامه 

  المللی انجام داده است."

ونیم میلیاردالر  ۱۶جامعه جهانی حدود ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۲طی سالهای  

کمک وعده کرد که مقدار کمی از آن در دسترس دولت  به افغانستان 

است. وزیر خارجه افغانستان، رنگین دادفر اسپنتا،  افغانستان قرارگرفته 

سفارت افغانستان در لندن گفت: از میلیاردها  در یک سخنرانی در  اخیراً 
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افغانستان ،فقط پنج درصد آن به دولت  دالر کمک وعده داده شده به 

بازسازی افغانستان واریز شده  درصد به صندوق  ۲۰افغانستان داده شده، 

کشورهای کمک کننده مصرف  و بقیه توسط سازمانهای امدادرسان و خود 

سال بعد از کنفرانس بن  ست.آقای اسپنتا دستاوردهای دولتش در پنج شده ا

می روند، صدها  را برشمرد و گفت :هفت میلیون دانش آموز به مدارس 

چارچوب برنامه  رسانه آغاز به کار کرده و هزاران پروژه بازسازی در 

همچنین به  همبستگی ملی در روستاهای مختلف کشور اجرا شده است.او 

کرد،  هفتاد هزار نیرو در قالب پلیس و ارتش ملی افغانستان اشاره آموزش 

اما ضعف آنها در برابر شورشیان پراکنده طالبان را تایید کرد.)بی بی سی 

  (۲۰۰۷فبروری  ۲  

در کنفرانسی در برلین  ۲۰۰۷جنوری 3۰رنگین دادفر اسپنتا در 

یون یورو را به بودکه  اتحادیه اروپا درآن کمک  ششصد میل اشتراک کرده 

قبل از آن حکومت امریکا از کمک ده میلیارد  افغانستان وعده داد. 

امنیت افغانستان خبرداده بود و  اکنون  وششصد میلیون دالر برای تامین 

این کمک ها مستقیما به دولت  سعی دولت افغانستان  بیشتر بر اینست که 

ورت موثرتری استفاده بص افغانستان داده شود تا از آن در امر بازسازی 

عراده موتر با  ۸۰۰  کند. این درحالی است که سه روز قبل امریکا به تعداد 

افغانستان تحویل  هزاران قبضه سالح ُمدرن با مهمات را به اردوی ملی 

  داد.

پایان  بی بی سی ازقول وزیر مالیه گزارش داد که، اکنون یعنی در 

النه از چهارصد میلیون عواید گمرکات افغانستان سا ۲۰۰۶سال 

گمرکات ۲۰۰۲بیشتراست.  وزیر مالیه ضمن مصاحبه اش گفت: درسال  

میلیون دالردرآمد داشته اند. واین میرساند که قبل  ۲۶۰معادل  افغانستان 

زمامداران محلی هم مرز با  میلیون دالربه جیب 3۷۰ازاین درحدود 

های  کرزی را در  ت کشورهای همسایه  میریخته است. شاید یکی از موفقی

مهم مرزی  دورۀ ریاست جمهوریش، دورساختن اسماعیل خان از والیت 

در  هرات دانست. عطانور نیز یکی از فرماندهان پرقدرت دولت کرزی 

مزارشریف است که کمتر از دساتیر مرکز اطاعت میکند وگفته میشود 
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دار خود صدها هزار جریب زمین های دولتی را غصب وبه قوماندانان هوا 

  شهر مزارشریف داده است. در اطراف 

بدون شبهه تا زمانی که امریکا دست دولت را نگیرد و به تشکیل 

اردوی ملی موفق نگردد و با قوت این اردوجنگ ساالران مقتدر را  

و امنیت را دربعد داخلی کشورتامین نکند، تالش  برسرجای شان ننشاند 

و به آسانی به ثمر نخواهد نشست  به زودی های دولت در جهت بازسازی 

ساالران عمده ترین عامل بی امنیتی و بی  . بنابرین میتوان گفت که جنگ 

درکشوراند و بدون دست یافتن به  ثباتی ودلیل کندی پروسه باز سازی 

کشور تامین میگردد و نه  امنیت وطنی و سرتاسری، نه ثبات سیاسی در 

 خواهیم یافت.  موکراسی دست حقوق بشر رعایت خواهد شد ونه به د

ناظران حقوق بشرمقیم امریکا گزارشی از وضع حقوق بشردر 

تن از مقامات بلندپایه  ۸افغانستان تهیه کردند وبه نشر سپردند که در آن 

دولت در نقض حقوق بشر وحقوق اتباع افغانستان دست دارند ومی باید 

ها بسرعت ازسوی  محاکمه گردند، ولی این گزارش پس از نشر در رسانه

 ریاست اجراییه افغانستان رد گردید. 

فلیم کاین معاون مسوول بخش آسیایی گروه ناظران حقوق بشر در  

مصاحبهء با رادیو آزادی گفت، حکومت افغانستان به عوض اینکه بر 

اساس گزارش از متهمین تحقیقات کند، به گونه یی از این افراد دفاع می 

" این گزارش را که گروه ناظران حقوق بشر کند، این یک مشکل است.

نشر کرده، پر از حقایقی است که بر اساس مصاحبه های زیاد آماده شده 

است. این باید برای حکومت با ارزش باشد، روی آن تحقیقات کند و آنانی 

 را که مسوول شناخته شده اند، به محاکمه بکشاند. "

،پیوسته محالت نیروهای ائتالف ضد تروریزم برهبری امریکا

مسکونی اقوام پشتون را از زمین وهوا بمباردمان میکنند که سبب تلفات 

کودکان، وزنان وسالمندان وافرادغیر نظامی میشود. یکی از نمونه های 

 9۱سپتمبربود که در آن  ۲۲بارز آن بمباردمان قریه عزیز آیاد شیندند در

نفر آن را  ۶۰له نفر غیر نظامی جانهای خود را ازدست د ادند. ازجم
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تن آن را زنان تشکیل میدادند. این جنایت نه تنها خشم مردم  ۱۵کودکان و

افغانستان را برانگیخت، بلکه مجامع بین المللی ،از جمله سازمان ملل 

متحد را وادار ساخت موضوع را از نزدیک مورد تحقیق قراربدهد 

ً به مقامات ناتو ارسال کند. رئیس جم هور کرزی نیز وگزارش آنرا رسما

مجبور شد به دلجوئی مصیبت رسیدگان بپردازد وانزجار خود را از 

اینگونه عملیات غیردقیق بیان کند. کرزی به بزرگان قریه عزیراباد 

اعتراف نمودکه از پنج سال بدینسو او به نیروهای ناتو وامریکا از این 

. در فردای ناحیه شکایت کرده است، اما آنها به سخنان او گوش نداده اند

این اظهارات نیروهای ناتو در ولسوالی سنگین والیت هلمند دوقریه را 

نفر زن وکودک  ومردکشته ومجروح  ۲۵۰بمباردمان کردند که در آن 

گردیدند. این خبر از تلویوزیون آریانا گزارش یافت ولی رسانه های دولتی 

نیروهای  ۲۰۰9ازتبصره  در باره آن خود داری نمودند.]درپنجم ماه می 

امریکائی برقریه گرانی در ولسوالی باالبلوک فراه بمباردمان نمودند که در 

نفر جان های شیرین خود راباختند. فریاد  ۱۴۷اثرآن بقول مردم محل 

اعتراض مردم محل به گوش جهانیان رسید وامریکا فقط قوماندان 

ا نیروهای خود درافغانستان را تبدل کرد وسفیر آن کشور همراه ب

حامدکرزی  به والیت فراه رفت واز مصیبت رسیدگان معذرت خواست 

وسپس وعده داد که به اعمار مجدد خانه های مردم مصیبت رسیده 

پرداخته خواهد شد ولی از عزیران ازدست رفته  که برخی نان آور خانواده 

 های خود بودند تذکری داده نشد.[

ضیا است که یکی از نویسندگان خوب افغانستان آقای قاسم 

حامدکرزی را عامل تمام بدبختی ها و سیه روزیها ورواج دهنده  فساد 

وغارت بیت المال وکمک های بین المللی میداند. او در برگۀ فیسبوک خود 

 میکند:

ی  گویند طالع تنها یک بار دروازه می حامد کرزی، برای تاریخ! »

ان به تمامی سرکوب شده ی ما را زده بود. طالب زند و دروازه ی را می ا خانه

جا گم و گور شده بود. شور و شوق  شان از همه  بودند و رنگ و نشان

بازسازی چون نسیم بهاری همه جا وزیدن گرفته بود و مردم گ رد و غبار 
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کردند و با هزاران امید و آرزو  شان پاک می جنگ را از ُرخسار شهرهای

ی جهانی از آمریکای  عهساختند. جام شان را از نو می های ویران خانه

شان به  شمار و با انبوه سربازان های بی ثروتمند تا بنگالدِش فقیر با پول

مان را  ی اجتماعی و اقتصادی شده  های تخریب کمک ما آمده بودند تا بنیان

 مان را تأمین کنیم.  آباد و امنیت

ک ها، اختالفات و تعصبات قومی در حاِل از یاد رفتن بود و تاجی کینه

و پشتون و ازبک و هزاره، همه دست هم را به مهر گرفته بودند. مِن 

هزاره که چند بار با فراغِت خاطر راه زمینِی هرات تا کابل را طی کرده 

ی این نگین  ترین مهربانی را در قندهار دیده بودم و شیفته بودم، بیش

 جنوبی سرزمینم شده بودم. 

کی شدن. برای آبادی. چه فرصت نیکویی فراهم شده بود برای ی

که افغانستان سرمشِق دموکراسی، آزادی بیان و  رفت. برای این برای پیش

 ی پُرآشوب. توسعه بشود در خاورمیانه

و ما همگی در سوختِن این فرصت …و این فرصت از دست رفت

 تاریخی مقصریم، اما مقصر اصلی تو هستی آقای حامد کرزی! 

که هر روز چون اژدها فربه و  تو مقصری با چشم بستنت بر فسادی

هایی که برای مردم و  ات در چپاول پول تر شد و مقصری با مشارکت فربه

به نام مردم حاصل شده بود. تو مقصری با برادر خواندن طالبان و 

ها به  مقصری با کوشش کردنت برای احیای مجدد و تبرئه و تقویت آن

طالبان زهری ُکشنده است  که بسنجی وجود ات، بدون این خاطر عالیق قومی

 برای تمام اقوام افغانستان. 

های خیالی ساختِن وزیرت برای کودکان فقیر و  تو مقصری با مکتب

ترین  ها در جهل و محرومیت بمانند و شما انسانی غریب پشتون تا آن

شان را به جیب زده باشید! تو مقصری با انتقال وحشیان طالب به  حق

ی دیگر  ها تا نیمه اه و جایگاه دادنت به آنساحات شمالی و با پایگ

اش  سرزمینت را هم ناامن کرده باشی؛ درست مانند کسی که با دست زخمی

به دست سالمش شلیک کند. تو مقصری با اسلحه دادنت به طالبان، با پول 
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دادنت به طالبان و با بستن دست نیروهای نظامی داخلی و خارجی در 

با رایج کردن تقلب، با یاد دادِن سرقِت آرای جنگ با طالبان. تو مقصری 

ی دموکراسی. تو  ی نورسته مردم به جانشینت تا او اسید بپاشد به چهره

 مقصری، آقا!

توانستی پدر  توانست کشوری آباد و آزاد باشد و تو می افغانستان می

ی  ی افغانستاِن مدرن باشی. اما تو نخواستی. تو نگذاشتی. تو همه جاودانه

ها را به خاِک سیاه برابر کردی. ما تو را  ؤیاها و آن شور و شوقآن ر

های آینده از تو جز به بدی یاد نخواهند کرد. تو طالعی را  بخشیم و نسل نمی

ی ما داخل شده بود، به قتل رساندی. تو مجرمی، آقای  که از دروازه

 «قسم ضیاکرزی! 
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  موسبیست و مقاله

 

 توانائی زعامت کشور را دارد ؟آیا  حامد کرزی 

 (۸/۲۰۰9/ ۲۸نوشته شده در)

 

به حامدکرزی نمیتوان به آسانی کلمه زعیم 

را بکاربرد. آنچه برای زعیم یک کشور و یا یک 

جامعۀۀه ضۀۀروری مۀۀی باشۀۀد، اسۀۀتعداد سۀۀازماندهی 

،قدرت رهبری وقاطعیت درعمۀل اسۀت. بۀا اجۀرای 

ن قۀۀانون، قۀۀدرت رهبۀۀری تبلۀۀور مۀۀی یابۀۀد و از ایۀۀ

طریق اطمینان و اعتماد مردم  نسۀبت بۀه زعامۀت 

فراهم میگردد. عدم اجرای قانون از سوی زعیم کشور،بیانگر فقدان قۀدرت 

رهبری زعیم است وبزرگترین ضعف او بشۀمارمیرود واز همینجۀا اسۀت کۀه 

زیردستان چنین زعیمی دست به تخطی از قانون میزنند واسباب نارضائیتی 

 ی کنند.مردم وجامعه رافراهم م

هنگامی کۀه امریکا،بعۀد از برچیۀدن بسۀاط طالبۀان، حامۀدکرزی را  بۀه 

زعامۀۀت افغانسۀۀتان برداشۀۀت، چنۀۀین پنداشۀۀته میشۀۀد کۀۀه بۀۀه حۀۀرف وسۀۀخن 

اوگوش فرا داده میشود و هر حاکم نافرمۀانی رابۀا یۀک اشۀاره  برسۀرجایش 

می نشاند. پس کرزی  می بایستی قۀدرت رهبۀری خۀود را کۀه همۀان اجۀرای 

با قاطعیت است، در آغاز کاربۀه زیردسۀتان خۀود نشۀان میۀداد وال اقۀل قانون 

درعرصۀۀه فسۀۀاد اداری،  جلوسۀۀوء اسۀۀتفاده هۀۀای مقامۀۀات حکومۀۀت خۀۀود را 

میگرفت و اگر از دساتیر او سرپیچی صۀورت میگرفۀت وامریکۀا درایۀن راه 

او را یاری نمیکۀرد، میتوانسۀت مردانۀه و آبرومندانۀه از قۀدرت کنۀاربرود و 
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د را بۀۀۀرای  کۀۀۀس دیگۀۀۀری کۀۀۀه از عهۀۀۀده اینکۀۀۀار بهتۀۀۀر بۀۀۀدر شۀۀۀده جۀۀۀای خۀۀۀو

 میتوانست خالی کند.

 همچومردان میتوان مردانه مرد  درجهان نتوان اگر مردان زیست         

متاسۀۀفانه آقۀۀای کۀۀرزی یۀۀک شخصۀۀیت  محافظۀۀه کۀۀار ،غیرقۀۀاطع ،غیۀۀر 

مصۀۀمم  وفاقۀۀد اسۀۀتعداد سۀۀازماندهی وقۀۀدرت رهبۀۀری اسۀۀت وبۀۀه همۀۀین دلیۀۀل 

ی هۀۀای  جنۀگ سۀۀاالران و قاچاقچیۀان مۀۀواد مخۀدر وناقضۀۀین حقۀۀوق جلۀوتخط

بشررا ازقانون گرفته نمیتواند و بدتر اینکه ازآنهاحمایت میکند و بۀه مۀردم 

عامۀۀه و بخصۀۀوص  پشۀۀتونها کۀۀه بزرگتۀۀرین گۀۀروه قۀۀومی  را درافغانسۀۀتان 

تشۀۀکیل میدهنۀۀد ، پشۀۀت گشۀۀتانده  اسۀۀت. وی نۀۀه تنهۀۀا جلوکشۀۀتار بالوقفۀۀه 

سط قوتهای خارجی را گرفته نمیتواند ، بلکه توان سۀازماندهی  پشتونها  تو

 ورهبری درست پشتونها را برای دفاع از حیات وبقای خود هم ندارد.

تجربۀۀه هشۀۀت سۀۀال گذشۀۀته حاکمیۀۀت کۀۀرزی درافغانسۀۀتان، بۀۀه اثبۀۀات 

رسانید که دراین مدت پشتونها بطور کل وبخصوص درتمام والیۀات پشۀتون 

نۀۀوب غۀۀرب مۀۀورد ظلۀۀم واجحۀۀاف قۀۀوت هۀۀای نشۀۀین، درجنۀۀوب و شۀۀرق وج

خارجی  قرارگرفته اند وبارها دهات و خانه وکاشانۀ شان بمبۀاران وویۀران 

شۀۀده بلکۀۀه بۀۀا ایۀۀن بمبارانهۀۀا ده هۀۀاهزار  زن ومۀۀرد وکۀۀودک وجۀۀوان پشۀۀتون 

حیات خود را از دست داده اند وهستی وزندگی فقیرانه مردم بیگنۀاه بۀه بۀاد 

درگۀزارش  ۱3۸۷حمۀل سۀال۲9مۀه کیهۀان درفنا رفتۀه اسۀت. چنانکۀه روزنا

سیاسی خۀوداز زبۀان علۀی احمدجاللی)بعدکاندیۀد ریاسۀت جمهۀوری ( نوشۀت  

فۀۀۀروردین، در دیۀۀۀدار جمعۀۀۀی ازافغانهۀۀۀای مقۀۀۀیم  ۲9کۀۀۀه : جاللۀۀۀی درتۀۀۀاریخ 

بار نیروهای هوائی  خارجی بۀه  3۴۵۰۰نایکرک هلند اعالم کرد: تا کنون 

 ۱۵د افغانسۀۀۀتان، بخۀۀۀش خبۀۀۀر، افغانسۀۀۀتان حملۀۀۀه کۀۀۀرده انۀۀۀد.") سۀۀۀایت آزا

 ( ۲۰۰۸اکتوبر

این خبرکه آخرین رقم  حمالت  هۀوائی نۀاتو وامریکۀا رادر افغانسۀتان 

از زبان یک مقام ارشۀد افغۀان امریکۀائی بیۀان میکنۀد، اگۀر در هربمباردمۀان 

نفر کشته شۀده انۀد  3۴۵۰۰، ۱3۸۷یک نفر کشته شده باشد، تاپایان سال 

کنیم و در هرحمله هوائی تعداد کشته شدگان واگر کمی منصفانه تر قضاوت 
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را ده  نفر بشماریم ) البته در برخی موارد تعداد تلفات از صدنفر هم گذشته 

نفرکشۀۀۀته  ۲۶۰اسۀۀۀت ،مثۀۀۀل بمبۀۀۀاران یۀۀۀک عروسۀۀۀی  درروزگان،کۀۀۀه درآن 

نفرکشۀته  ۱۵۰وزخمی داشت، وبمباران قریه گرانۀی در بۀاالبلوک فۀراه کۀه 

 9۵ک عروسۀۀی در دهلۀۀه قنۀۀدهار کۀۀه حۀۀدودوزخمۀۀی بجاگذاشۀۀت وبمبۀۀاران یۀۀ

نفۀۀر زخمۀۀی  9۱نفرکشۀۀته وزحمۀۀی داشۀۀت وبمبۀۀاران عزیرآبۀۀاد شۀۀیندند کۀۀه 

وکشته به همراه داشت ودر همان زمان دوقریه در ولسوالی سنگین والیۀت 

نفۀۀر کشۀۀته وزخمۀۀی  برجۀۀای گذاشۀۀت.( تۀۀا  ۲۵۰هلمنۀۀد بمباردمۀۀان شۀۀدندکه  

ن  کشۀته شۀده انۀد و ایۀن هۀزار نفۀر پشۀتو3۴۵در حۀدود  ۱3۸۷پایان حمۀل 

کشۀۀۀۀتار تۀۀۀۀاهنوز هۀۀۀۀم بۀۀۀۀه عنۀۀۀۀاوین مختلفۀۀۀۀی چۀۀۀۀون :طوفۀۀۀۀان صۀۀۀۀحرا،پنجه 

 پلنگ،عملیان خنجر وغیره وغیره  بشدت ادامه دارد.

اینست قیمت انتصاب یۀک زعۀیم پشۀتون مثۀل حامۀدکرزی، کۀه از قۀوم 

سۀۀرکوب شۀۀده و بشۀۀدت ازادی دوسۀۀت پشۀۀتون در جنۀۀوب  افغانسۀۀتان گرفتۀۀه 

ت کۀۀه او را از پشۀۀتونها بگیرنۀۀد و از بمبۀۀاران  دهۀۀات میشۀۀود.آیا بهتۀۀر نیسۀۀ

 وروستاهای شان درگذرند ؟

کۀۀرزی درمۀۀدت زعامۀۀت خۀۀود بۀۀه عنۀۀوان یۀۀک پشتون،هرگزنتوانسۀۀته 

جلۀۀوحمالت زمینۀۀی وهۀۀوائی و بمباردمانهۀۀای تبۀۀاهکن قۀۀوت هۀۀای خۀۀارجی را 

بگیرد، بلکه حتی جلو تجاوز وزورگوئی  وحق کشۀی نیروهۀای منسۀوب بۀه 

ل را هم نتوانسته برجان ومال ونۀاموس پشۀتونهای مسۀکون در ائتالف شما

والیات شمال کشور بگیرد. براثر همۀین ضۀعف ونۀاتوانی کۀرزی بۀود کۀه در 

نخسۀۀتین مۀۀاه هۀۀای پۀۀس از سۀۀقوط طالبۀۀان، تصۀۀفیه هۀۀای قۀۀومی در والیۀۀات 

مزارشۀۀۀۀریف، فاریۀۀۀۀاب، قنۀۀۀۀدز، بغالن،تخار،جوزجۀۀۀۀان، سۀۀۀۀمنگان ،بۀۀۀۀادغیس 

بشدت ادامه یافت،صۀدها حملۀه جنایۀت کارانۀه  ۲۰۰3وهرات آغاز وتا سال 

برجۀۀان ومۀۀال ونۀۀاموس پشۀۀتونهای شۀۀمال کشورصۀۀورت گرفۀۀت وبراثۀۀر ایۀۀن 

حمالت وزورگوئی وتجاوزات، ده ها هزار خانوار پشتون برای نجات عۀزت 

وشرف وناموس وحیات خود مجبور به ترک خانه و روستای خود گردیدند 

لمنۀد وکنۀدهار وننگرهۀار آواره شۀدند و  دوباره به پاکستان ویا بۀه والیۀت ه

وتا اکنون هم شرایط برای بازگشت آنهۀا مسۀاعد نگردیۀده واز جانۀب کۀرزی 

 نیز کمکی الزم ودرخورتوجه به آنها صورت نگرفته است. 
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بنابرگزارش سازمان حقوق بشرملل متحد،اسۀامی دهۀات وروسۀتاهای 

ردغارت وچپاول  متعلق به پشتونها که از سوی تفنگداران ائتالف شمال  مو

وتجاوزقرارگرفته عبارت انداز: دروالیت بلۀخ ، دهۀات: بارگۀاه افغۀانی،ینگی 

قلعه،مرکز ولسۀوالی چمتۀال، مرکۀز ولسۀوالی چاربولۀک باسۀه قریۀه پشۀتون 

نشین آن،  ولسوالی بلخ بخصوص نواحی  توروی کی مینه، آغاگدام مینۀه، 

پۀۀۀای مشۀۀۀهد ، مینۀۀۀه،ودهات: نوواردجنغوزه،ککرک،خۀۀۀان آبۀۀۀادسۀۀۀپین کۀۀۀوو 

شۀور قریۀه جۀات : فاریۀاب  روالیتد، نگاراخان،  باغ ذخیره،ترماوک،،افغاني

خواجۀه ، حۀاجي مۀال هاشۀم ، قریۀه  )مخفف نام قریۀه اسۀت(ک.م ، قریه.دریا

، خواجۀه پیرشۀان و شورکــُلدهات: سمنگانقلعه، ودروالیت اسالم ، عباس 

،  بغۀالن الیۀت رود، وغۀازي مۀال قربۀان،حسۀن خیل درلسوالی ایبک، دهۀات:

،وهمچنان دروالیت کیلگ   رهددارن ، برکی ، ځ، لکڼ خیلقلعه،کهنه دهات:

ودر دیگروالیۀات  تمام قریه جات پشتون نشین مثل دشت ارچی وغیره کندز

شمالی مثل  تخار،سرپل، جوزجان، بادغیس وهرات ،ازایۀن گونۀه تجۀاوزات 

 وغارتگریهای فروان صورت گرفته است.

نیروهۀۀۀۀای  ۲۰۰3مۀۀۀۀاه اپریۀۀۀۀل  ۲۸ی، ، در بگۀۀۀۀزارش بۀۀۀۀی بۀۀۀۀی سۀۀۀۀ 

نفۀر  3۸اسماعیلخان برچند روسۀتای پشۀتون در باالمرغۀاب حملۀه کردنۀد و 

زن و دو کودک را کشتند و دارائی مردم را غارت کردنۀد. دوسۀه  3بشمول 

روز بعۀۀۀد در اوایۀۀۀل مۀۀۀاه مۀۀۀی، در برخوردهۀۀۀای جنۀۀۀاحی در والیۀۀۀت بۀۀۀادغیس 

زن و کۀۀودک از تۀۀرس ،  ۱۵ند و وفاریۀۀاب پنجۀۀاه تۀۀن از پشۀۀتونها کشۀۀته شۀۀد

خۀۀۀود را در رودخانۀۀۀه باالمرغۀۀۀاب پۀۀۀرت کردنۀۀۀد و غۀۀۀرق شۀۀۀدند و خانۀۀۀه هۀۀۀا 

 (۲۰۰3می bbc  ۵وفروشگاه های قریه جات پشتون غارت گردید ند.)

بۀۀرای درک ایۀۀن واقعیتهۀۀای تکاندهنۀۀده  نگۀۀاهی بیندازیۀۀد بۀۀه گۀۀزارش 

 ۲۰۰۲ریل دلخراش سازمان حقوق بشرملل متحد  که در ماه های مارچ واپ

توسۀط هیئتهۀای اعزامۀی آن نهۀاد در والیۀۀت شۀمال ومحۀالت فۀوق الۀۀذکر  آن 

راتهیۀۀه کۀۀرده انۀۀد ویۀۀک یۀۀک کۀۀاپی آنۀۀرا بۀۀه شۀۀورای امنیۀۀت لۀۀل متحۀۀد ودولۀۀت 

کرزی نیز ارسال داشته اند. دراین روزها آن گزارش از طرف آقای رحمۀت 

ور جۀۀرمن آنالیۀۀن بطۀۀ -آریۀۀا ترجمۀۀه شۀۀده و همۀۀین اکنۀۀون درپورتۀۀال افغۀۀان

 مسلسل به نشرمیرسد.
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خانواده از ایۀن پشۀتونهای آواره ازپاکسۀتان بۀه خانۀه  ۷9سال گذشته 

وقریه ابائی خود در تخار برگشتند، ولۀی از سۀوی جنگسۀاالران محۀل تهدیۀد 

بۀۀه مۀۀرگ شۀۀدند ومۀۀاه هۀۀا در چهۀۀاردیواری یۀۀک محۀۀبس خرابۀۀه زنۀۀدانی شۀۀده 

حۀۀۀۀۀروم بودنۀۀۀۀۀد وحتۀۀۀۀۀی ازدسترسۀۀۀۀۀی  بۀۀۀۀۀه آب آشۀۀۀۀۀامیدنی و موادغۀۀۀۀۀذائی م

گردیدنۀۀد،باوجود پخۀۀش خبردلخۀۀراش از وضۀۀعیت ایۀۀن خۀۀانواده هۀۀا، کۀۀرزی 

نتوانست  به داد آنها برسد ومشۀکل ایۀن مۀردم را حۀل کنۀد و بعۀدهم  معلۀوم 

 نشد که چه بالئی برسرآن قوم بدبخت وارد آمد. 

کرزی نه تنها درزمان تصدی حکومت مؤقت وحکومت عبوری خود، 

وامنیتۀی را بۀا درنظرداشۀت تناسۀب قۀومی نتوانست مقامۀات دولتۀی ونظۀامی 

عادالنه تقسیم کند، وآنرا بگردن کنفرانس بن می انداخت، بلکه حتی بعد از 

انتخاب خود به حیث رئیس جمهور منتخب هم  این موازنه را بخصوص در 

بخۀۀش نظۀۀامی وامنیتۀۀی وپۀۀولیس تحقۀۀق نبخشۀۀد وبنۀۀابرین، پشۀۀتونها بۀۀازهم 

اشته شدند وفقط بطورسۀمبولیک برخۀی محروم واز مراکز قدرت بدور نگهد

افۀۀراد محافظۀۀه کۀۀارچون: رحۀۀیم وردک در وزارت دفۀۀاع وانورالحۀۀق احۀۀدی 

دروزارت مالیه ویکی دونفردیگر در وزارتها نصب شۀدند کۀه نقۀش چنۀدانی 

 درجلب رضائیت پشتونها نداشته اند.

دراین اواخر ،سلیک هاریسن، یکی از نویسندگان مشۀهور امریکۀائی 

پۀۀه افغانسۀۀتان کۀۀي د واکمۀۀن اقلیۀۀت ظلۀۀم او ر مهمۀۀی تحۀۀت عنوان)مقالۀۀه بسۀۀیا

 ۱۷ظلۀۀم واسۀۀتبداد اقلیۀۀت حۀۀاکم درافغانسۀۀتان( درنیویۀۀارک تۀۀایمز)  -اسۀۀتبداد

( بۀۀۀه نشررسۀۀۀانده و در آن پۀۀۀرده از بیعۀۀۀدالتی اقلیۀۀۀت حۀۀۀاکمی ۲۰۰9اگسۀۀۀت 

سال بدینسو هرچه از دست شۀان   ۸برداشته است که در حکومت کرزی از 

تونهای افغانستان روا داشته اند.هریسن درایۀن مقالۀه بربۀی امده درحق  پش

مۀۀوازنگی تناسۀۀب قۀۀومی قۀۀدرت در دولۀۀت کۀۀرزی بحۀۀث کۀۀرده، وآن را مسۀۀبب 

تمۀۀام جنگهۀۀا وخۀۀون ریزیهۀۀا در طۀۀول هشۀۀت سۀۀال حضۀۀور نیروهۀۀای خۀۀارجی 

درکشۀۀورمیداند ومتۀۀذکر میشۀۀود کۀۀه تۀۀا ایۀۀن بۀۀی مۀۀوازنگی قۀۀومی در سۀۀاختار 

، طالبۀان دسۀت از سۀتیزه نخواهنۀد گرفۀت و پۀول  قدرت دولتی از میان نرود 

وقدرت نظامی امریکا در مقابله با طالبان به هدر خواهد رفت. این مقاله را 
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جۀرمن  -بۀه پشۀتو ترجمۀه کۀرده ودرپورتۀال افغۀان )واحۀدفقیری(آقای هاری 

 گذاشته اند ومن برگردان دری آنرا دراینجا بازتاب میدهم.

کۀۀه  بۀۀرای آوردن صۀۀلح وثبۀۀات  سۀۀلیک هاریسۀۀن مینویسۀۀد:"درحالی

درافغانستان بحثها دراداره بارک اوباما شدت گرفته است،مگر درعۀین حۀال 

ایۀۀن معضۀۀله : درایۀۀن مباحثۀۀات ازیۀۀک پۀۀرابلم بسۀۀیارمهم چشۀۀم پوشۀۀی میشۀۀود

نارضایتی وناخوشنودی وفاصله گرفتن روزافۀزون یۀک اکثریۀت مهۀم قۀومی 

 ۴۲لیۀونی افغانسۀتان، می 33از حکومت است. پشتونها، از مجموع نفۀوس 

یکی از دالیل مهۀم واصۀلی حمایۀت پشۀتونها ازبغۀاوت   ٪ را تشکیل میدهند.

وشورش طالبان اینست که درحکومت کابل قدرت اصلی ومرکزی  در دست 

فیصد نفوس کشوررا تشۀکیل میدهنۀد. آنهۀا بۀر  ۲۴تاجیکان است. تاجیکان 

نتۀۀرول دارنۀۀد. اردو، امنیۀۀت ملۀۀی وپۀۀولیس وبخۀۀش اسۀۀتخبارات بطورکامۀۀل ک

 وهمین قوای امنیتی درزندگی روزانه پشتونها مستقیماً مداخله میکند.

اگسۀۀت[  ۲۰جۀای تعجۀب نیسۀت کۀه طالبۀان در انتخابۀات روزپنجشۀنبه]

تمۀۀام تبلیغۀۀات خۀۀود را متوجۀۀه ایۀۀن کۀۀرده انۀۀد کۀۀه معۀۀاون اول حامۀۀدکرزی، 

محمدقسیم فهیم یۀک جنۀگ سۀاالرمنفور تاجیۀک، ووزیردفۀاع سۀابق  اسۀت. 

بدینسوکه قوای امریکا رژیم  طالبان را سقوط داد ، فهیم ورفقای  ۲۰۰۱زا

ائتالف شمال وی درکابل سنگرگرفته وبسیار نیرومند شده اند. در روزهای 

نخسۀۀت، افسۀۀران تۀۀاجیکی کۀۀه بۀۀه نۀۀام " پنجشۀۀیریان" یۀۀاد میشۀۀوند، بۀۀر تمۀۀام 

 ایۀۀن کۀۀار را آنهۀۀا.مقامۀۀات و پوسۀۀت هۀۀای مهۀۀم وکلیۀۀدی امنیتۀۀی حۀۀاکم شۀۀدند

بکمک امریکائی ها کردند وتا اکنون هم آنها این پوست هۀای خۀود را حفۀظ 

 کرده اند.

درآغۀۀاز واشۀۀنگتن، حامۀۀدکرزی را رئۀۀیس جمهۀۀور مقررکۀۀرد تۀۀا بۀۀه  

مگۀۀۀر از همۀۀۀان روزاول، ، حکومۀۀۀت کابۀۀۀل ، رنۀۀۀگ وصۀۀۀبغه پشۀۀۀتونی بدهۀۀۀد

واو را لقۀب "پنجشۀیرزی"  پشتونها به حامدکرزی ، ریشخند وطعنه میزدنۀد

نۀۀۀۀۀد. پشۀۀۀۀۀتون هۀۀۀۀۀای مخۀۀۀۀۀالف حکومۀۀۀۀۀت ،همۀۀۀۀۀواره شۀۀۀۀۀکایت میکننۀۀۀۀۀد داده ا

ومیگوینۀۀد:"بر آنها)برشۀۀورای نظۀۀار( دالۀۀر مۀۀی بۀۀارد وبرپشۀۀتونها بمۀۀب مۀۀی 

بارد." منظورآنها از "دالرها"  آن پۀول هۀای اسۀت کۀه از طریۀق قراردادهۀا 
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وکمک های بین المللی بۀه جیۀب جنۀگ سۀاالران تاجیۀک ودیگۀر اقلیتهۀا مۀی 

شۀۀۀۀاره بۀۀۀۀه آن بمۀۀۀۀب باریهۀۀۀۀای اسۀۀۀۀت کۀۀۀۀه ا هۀۀۀۀا" ریۀۀۀۀزد ومنظۀۀۀۀوراز "بمۀۀۀۀب

 برسرپشتونها در جنوب وجنوب شرق می بارد. 

گرچه حامدکرزی سعی کرده به غرض مغشوش کردن وپنهان نمودن 

قۀۀدرت صۀۀریح وحاکمیۀۀت آشۀۀکارای تاجیکۀۀان، بطۀۀور نمایشۀۀی ومحۀۀض بنۀۀام 

اما تۀۀا هنۀۀوز قۀۀدرت اصۀۀلی دراختیۀۀار ،دربرخۀۀی مقامهۀۀا پشۀۀتونها را مقررکنۀۀد

الران تاجیۀۀک اسۀۀت. بطورمثۀۀال، حامۀۀدکرزی، عبۀۀدالرحیم وردک را جنگسۀۀا

بجای قسیم فهیم مقررکرد، مگر یک پنجشیری بسیار مقتۀدربنام بسۀم هللا تۀا 

هنوزبحیۀث لۀوی درسۀتیزنقش فعۀالی در اردو دارد وتاجیکۀان دیگۀر مقامۀۀات 

رئۀۀۀۀۀیس اسۀۀۀۀۀتخبارات اردو  .مهۀۀۀۀۀم وحساسۀۀۀۀۀی را در اردودراختیۀۀۀۀۀار دارنۀۀۀۀۀد

در نظامی ورئیس مبۀارزه بۀا مۀواد مخۀدر، تمۀام از تاجیکۀان وسارنواالن مقت

رئیس امنیۀت ملی،کۀه در سۀطح تمۀام کشۀوررئیس اسۀتخبارات وپۀولیس  اند.

 مخفی است، امرهللا صالح ،عضو مشهور ائتالف شمال می باشد.

امرهللا برای من گفت که:" ، مایکل سمپل، نمایندۀ سابق اتحادیه اروپا

مقررکۀۀۀۀرده  والیۀۀۀۀات بعضۀۀۀۀی پشۀۀۀۀتونها را درایۀۀۀۀن اواخۀۀۀۀر دربعضۀۀۀۀیصۀۀۀۀالح 

اسۀۀت.مگرتا هنۀۀوز تمۀۀام ادارات اسۀۀتخباراتی، ادارات ضۀۀد پشۀۀتونی پنداشۀۀته 

میشۀۀوند.در سۀۀاختارقدرت اسۀۀتخباراتی، ائۀۀتالف شۀۀمال قۀۀدرت مطلقۀۀه خۀۀود را 

"آنهۀۀا برسۀۀارنوالی، قضۀۀا ومحۀۀابس  حفۀۀظ کۀۀرده اسۀۀت." وی اضۀۀافه کۀۀرد کۀۀه

کارمند ملل متحۀد بۀرای مۀن گفۀت:  وقوای امنیتی، کنترول کامل دارند." یک

در اردوی افغانستان یۀک مشۀکل بۀزرگ در راه جلۀب وجۀذب پشۀتونها بۀه " 

٪ افسران اردو افسران تاجیۀک انۀد." ،دلیۀل  ۷۰اردو این است که تا هنوز 

دیگراینست که طالبان خانواده های عساکر پشتون را تهدید میکنند. مشکل 

پشتون نشین اعۀزام میشۀوند، تمامۀاً دیگر اینست که عساکری که به مناطق 

 تاجیکانی اند که بزبان  پشتو صحبت کرده نمیتوانند .

.... پشۀۀۀتونها در آغازمیخواسۀۀۀتند کۀۀۀه ظاهرشۀۀۀاه را بۀۀۀه حیۀۀۀث رئۀۀۀیس 

داشۀتند بۀۀرای  برگزیننۀد.آنها آرزو ۲۰۰۴تۀا  ۲۰۰۲جمهۀور مؤقۀت خۀود از 

را به  ظاهرشاه که مورد حرمت شان بود قدرت محدودی بدهند وحامدکرزی
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حیۀۀث صۀۀدراعظم وی برگزیننۀۀد، مگرجنگسۀۀاالران تاجیۀۀک بۀۀا ایۀۀن خواسۀۀت 

پشۀۀتونها مخالفۀۀت کردنۀۀد و درلویۀۀه جرگۀۀۀ تصۀۀویب قۀۀانون اساسۀۀی ، نماینۀۀده 

 ۴۰ویژه بوش، زلمی خلیلزاد از جنگساالران تاجیک حمایت کرد . خلیلۀزاد 

 دقیقه با ظاهرشاه از موضع زور صحبت نمود و وی را تهیۀد ومجبۀور کۀرد

 تا از کاندید شدن خود صرف نظرکند.

یح شۀده نها با نیشنلیزم پشۀتون توضۀیح وتشۀرقدرت وطاقت طالبان ت 

نمیتوانۀۀد. یۀۀک بعۀۀد شۀۀورش طالبۀۀان بۀۀا قاچۀۀاق مۀۀواد مخۀۀدره پیونۀۀد دارد. بُعۀۀد 

دیگۀۀر ایۀۀن شۀۀورش ،تۀۀب واشۀۀتیاق اسۀۀالم اسۀۀت، وجۀۀود جنگسۀۀاالران فاسۀۀد 

نجابیهۀۀا و مسۀۀاعدت هۀۀای درحکومۀۀت، نفۀۀرت از اشۀۀغال امریکۀۀا، هژمۀۀونی پ

پنهانی استخبارات نظامی پاکستان وحمایتهای سۀایرحلقات از طالبۀان، ابعۀاد 

اماعلت اصلی همبستگی گۀروه هۀای مختلۀف  .دیگر این شورش را میسازند

حاکمیۀۀت مطلۀۀق تاجیکۀۀان درحکومۀۀت کۀۀرزی اسۀۀت. تۀۀا  روحیۀۀه ضۀۀد طالبۀۀان،

امریکۀۀا و پۀۀول  هنگۀامی کۀۀه قۀۀدرت پنجشۀۀیریان لگۀۀام زده نشۀود، تۀۀالش هۀۀای

وطاقت نظامی اش نخواهد توانست به بغۀات و شۀورش جۀاری درافغانسۀتان 

 خاتمه بدهد."

واقعیت هم همین است که هاریسن، آنرا بررسی وتشریح کرده است. 

کاش هاریسن، به این نکته هم اشاره میکرد که خشت اول این حکومۀت در 

براسۀتی ایۀن چگونۀه بن کۀج گذاشۀته شۀده والبۀد دیۀوار کۀج بۀاال رفتۀه اسۀت. 

حکومتی بود که سه وزارت کلیدی)خارجه، داخله، دفاع( بۀا پوسۀت ریاسۀت 

امنیت ملی، باچهارسۀفارت و لقۀب قهرمۀان ملۀی )بۀه اعضۀای یۀک خۀانواده(  

ده هاپوست  دپلوماتیک وصۀدها معۀین وصۀدها رئۀیس و قومانۀدان  همراه با

کیلومتربۀۀا  ۲۰کیلۀۀومتر در  ۲پۀۀولیس بۀۀه یۀۀک ولسۀۀوالی کوچۀۀک) بۀۀا مسۀۀاخت

والیۀت  ۱۵هزارنفری ( تعلق بگیۀرد، ولۀی بۀرای  ۸۰ -۷۰جمعیتی درحدود 

ولسوالی کۀه نۀیم مسۀاحت کشۀور رابۀا اکثریۀت  ۱۴۰پشتون نشین با بیش از

 نفوس آن احتوا میکند، به اندازۀ همین یک ولسوالی قدرت داده نشود؟ 

ستان مردم میگویند ایا تنها شورای نظار جهاد کرده وسایرمردم افغان

در برابر تجاوز اتخادشوری جهادنکرده وقربۀانی نۀداده انۀد؟ پۀس یۀک ونۀیم 
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میلیۀۀۀون قربۀۀۀانی درجهۀۀۀاد افغانسۀۀۀتان از کجۀۀۀا شۀۀۀد؟ نفۀۀۀوس پنجشۀۀۀیرکه بۀۀۀه 

یکصۀدهزار هۀم نمیرسۀد. معلومدارهمۀه مۀردم افغانسۀتان بۀدون درنظرداشۀۀت 

سۀۀمت ومنطقۀۀه وزبۀۀان ومۀۀذهب درایۀۀن جهۀۀاد سۀۀهم داشۀۀتند وهمۀۀه مسۀۀتحق  

اداش وامتیاز هسۀتند ونۀه یۀک بخۀش بسۀیارکوچک کۀه همۀه چیۀز تحسین وپ

وهمه امتیازات را برای خود میخواهند.  با چنین خود خواهی هۀا وانحصۀار 

طلبی های یک اقلیت در گرفتن قدرت دولتی است که پشۀتونها چنۀین دولتۀی 

را از خۀۀۀۀۀۀۀۀود ندانسۀۀۀۀۀۀۀۀته ومخالفۀۀۀۀۀۀۀۀت خۀۀۀۀۀۀۀۀود راازهمۀۀۀۀۀۀۀۀان آغۀۀۀۀۀۀۀۀاز بۀۀۀۀۀۀۀۀاآن 

دارن )اکنۀون نماینۀده مۀردم والیۀت ځۀپاچۀا خۀان ابرازکردند.بطورمثال: آقۀای 

خوسۀۀت درپارلمۀۀان( درآغۀۀاز حکومۀۀت انتقۀۀالی کۀۀرزی عۀۀدم رضۀۀائیت خۀۀود را 

ابراز وعلم بغۀاوت  بلنۀد کۀرد واگۀر خۀواهش وتمنۀای ظاهرشۀاه نمۀی بۀود،او 

هرگز حاضر به اطاعت از دولت کرزی نمی گردیۀد. سۀایر پشۀتونها نیۀز اگۀر 

رزی ودولت او نداشتند بۀه همۀین دلیۀل از بغاوت نکردند،مگردل خوش از ک

همکۀۀاری بۀۀا آن دوری گزیدنۀۀد ونتیجۀۀه آن همانۀۀا بۀۀی امنیتۀۀی وتۀۀداوم جنۀۀگ  

 وخشونت است . 

بۀۀه نظۀۀراین قلم،بایۀۀد ایۀۀن سۀۀاختار قۀۀدرت  بشۀۀکند و بۀۀه تناسۀۀب نفۀۀوس 

قومی  قدرت توزیع گردد وسپس از میان سهمیه هرقوم بهترین وپاک نفس 

دولۀۀت برگزیۀۀده شۀۀوند تابۀۀدین وسۀۀیله هۀۀربخش  تۀۀرین اشۀۀخاص بۀۀرای تشۀۀکیل

جامعۀۀه خۀۀود را درقۀۀدرت سۀۀهیم دانسۀۀته در تۀۀامین امنیۀۀت وعمۀۀران دوبۀۀاره 

 کشورسهم شایسته گرفته بتوانند.

 پایان
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 ممقالۀ بیست وچهار

 

 کرزیشخصیت در بارۀ  قضاوت یک ژورنالست 

(۲۸ /۸/۲۰۰9) 

، شخصۀۀیتی و در بۀۀاره توانۀۀائی، وظرفیۀۀت  لیدرشۀۀیپی، وضۀۀع روحۀۀی 

کرکتر کرزی ،"الیزابت رابین" یک ژورنالیست امریکائی که از مدتها است 

درکابۀۀل زنۀۀدگی میکنۀۀد و بۀۀرای روزنامۀۀه نیویۀۀارک تۀۀایمز مقالۀۀه مینویسۀۀد، 

تحقیقی جۀالبی بعمۀل آورده و برداشۀت خۀود را ازکۀرزی ،بۀرادران، دوسۀتان 

اگسۀۀت  ۶واعضۀۀای کابینۀۀه او، طۀۀی یۀۀک مقالۀۀه مفصۀۀل درنیویۀۀارک تۀۀایمز)

( به نشر رسانده  که شاغلی واحدفقیری )هاری( کندهاری آنرا تحت ۲۰۰9

 -عنوان )حامد کرزی پخپل چال کښي راګیۀر دی( ترجمۀه  ودرپورتۀال افغۀان

جرمن آنالین  گذاشته اسۀت. مۀن بخۀش هۀایی از ایۀن پۀژوهش مفصۀل را بۀه 

 زبان دری درزیر بازتاب میدهم.

گذشۀۀته، مۀۀن چنۀۀدروز را بۀۀا  ایۀۀن ژورنالیسۀۀت مینویسۀۀد:" درزمسۀۀتان

حامۀۀدکرزی در ارگ سۀۀپری کۀۀردم. مۀۀن میخواسۀۀتم حامۀۀدکرزی را از نزدیۀۀک 

ببینم تا بدانم که او چگونه آدمی است؟ ایا او هرعمل برادران خود را تحمل 

میکند؟ ایااو نمیتواند جلو آنهۀارا بگیرد؟آیۀا غۀرب دربۀاره حامۀدکرزی بۀازی 

بۀاز او خۀود را کاندیۀد کۀرده اسۀت؟  خورده است؟ با تمام این ضعف هۀا چۀرا 

مۀۀۀۀن همۀۀۀۀین سۀۀۀۀوال اخیۀۀۀۀر را از کسۀۀۀۀی کۀۀۀۀه درارگ زنۀۀۀۀدگی وکۀۀۀۀار میکنۀۀۀۀد، 

من نمیدانم چه واقع شد.بس یک روزبا » پرسیدم.حامدکرزی درجوابم گفت:

خود فیصله کردم که درانتخابات داخل شوم. مۀن شۀخص سۀاده ای اسۀتم،من 

ن مسۀایل اسۀتم. مۀن هرگۀز سال است که دنبال ایۀ ۲۲پول وجایداد ندارم.من 

زندگی خصوصی نکۀرده ام. مۀن بۀه اسۀتراحت وزنۀدگی خصوصۀی ضۀرورت 

 دارم. 
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رابین می گوید:"وقتی کرزی  از خواب بیدار میشود، هرروز خود را 

با انتقادات دپلوماتان ، مطبوعات  و سیاستمداران روبرو می بیند. در دفتر 

هۀا را فشۀار میدهۀد وبۀا راگرفتۀه  پیوسۀته تکمۀه  TVخۀود  ریمۀوت کنتۀرول 

حامۀۀدکرزی  کرکتریۀۀک  عصۀۀبانیت از یۀۀک کانۀۀال بۀۀه کانۀۀال دیگۀۀر مۀۀی پۀۀرد. 

هنرمند  تیاتر یا فلم  را دارد. نظریۀات وعقایۀد او معلۀوم نیسۀت ، شایداصۀالً 

عقیده ونظری از خود ندارد. وضع صۀحی وی خۀوب نیسۀت. رفقۀایش بۀرای 

کسل، بی حوصله  من تعریف کردند که صحتش خوب نیست. همیشه خسته،

وخشک میباشد.چاپلوسی وتملۀق را خۀوش دارد، مگۀراز حقیقۀت واشۀخاص 

خوب متنفر است.از دشمنان خود می ترسد وبا دوستان خود، رویه مناسبی 

نۀۀۀدارد. یۀۀۀک چشۀۀۀم کۀۀۀرزی  پۀۀۀرش دارد و پیوسۀۀۀته چشۀۀۀمک میزنۀۀۀد. کۀۀۀرزی 

 میخواهد اشخاص  مقتدر وکشورهای قدرتمنۀد مثۀل : امریکۀا، اروپۀا، ایۀران

وکشورهای اسالمی را از خۀود راضۀی نگهۀدارد. بۀا تمۀام ایۀن قۀدرتها گۀذاره 

درمۀاه جنۀوری درجلسۀه  کابینۀه بۀین او کردن از توان کۀرزی خۀارج  اسۀت. 

ومعاونش )ضیاء مسعود( سخنان زشتی درسطح دشنام رد وبدل شد. کرزی 

تهدید کۀرد کۀه بۀه کۀوه بۀاال خواهۀد شۀد وبرضۀد اشۀغالگران  اسۀلحه  خواهۀد 

فت. ازاین ببعۀد در ارگ آوازه افتۀاد کۀه او دیوانۀه شۀده اسۀت واعصۀابش  گر

را مثۀۀل سۀۀابق  از دسۀۀت داده اسۀۀت. یۀۀک دپلومۀۀات غربۀۀی میگویۀۀد: کۀۀرزی 

تنهاست. هیچ دوست و رفیقی ندارد، او در ارگ قلعه بند وخانواده خود  را  

زندانی سۀاخته اسۀت. رفقۀایش میگوینۀد کۀه کۀرزی بۀه مۀرض سۀندروم ارگ 

 است . مبتال

درایۀۀن آواخۀۀر مۀۀن از دوسۀۀتان وهمکۀۀاران کۀۀرزی پرسۀۀیدم کۀۀه چۀۀرا او  

فهیم را بحیث معاون خود تعیین کرده؟ آنها گفتند: "کۀرزی گمۀان میکنۀد کۀه 

دواشۀۀتباه بۀۀرزگش ،یکۀۀی برطرفۀۀی قسۀۀیم فهۀۀیم ودیگۀۀرش شۀۀیرمحمدآخندزاده 

شیرمحمدآخندزاده  است." هردوی آنها تحت فشار غربیها برطرف شده اند.

[کۀه آفتۀاب میدرخشۀید دریۀک ۲۰۰9ابق والۀی هلمنۀد بۀود . درمۀاه جۀون ]س

محفل عروسی  درکابل، وی را مالقات کردم ... اوبۀرای مۀن گفۀت : درسۀال 

تۀن مۀواد مخۀدر درمنۀزل مۀن پیۀدا شۀد، آنهۀا را انگلیسۀها در   9که   ۲۰۰۵

منۀۀزل مۀۀن جابجۀۀا کۀۀرده  بودنۀۀد. اوافۀۀزود: اگرکسۀۀی مۀۀرا قاچۀۀاق بۀۀر بگویۀۀد، 
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است ،اما من پول آنرامصرف عساکر میکۀردم ولۀی حۀاال آن پۀول بۀه درست 

جیب طالبۀان میۀرود کۀه فرزنۀدان امریکۀائی وانگلیسۀی  وافغۀان را میکشۀند. 

شۀۀیرمحمدآخندزاده میگویۀۀد:" چۀۀرا آنهۀۀا فهۀۀیم را ازانتخابۀۀات پۀۀس نمیکننۀۀد؟ 

مگر دوسۀتم  یۀک جنایتکۀار نیسۀت؟ ایۀا محقۀق یۀک دزد وجنایتکۀار نیسۀت؟ 

آدم بۀۀدی اسۀۀتم؟  مۀۀن قسۀۀم میخۀۀورم کۀۀه مۀۀن تۀۀاکنون پیشۀۀکی راهۀۀم تنهۀۀا مۀۀن 

 نکشته ام ولی آنها  بسیارمردم را کشته اند.

فهیم وکرزی سابقه طوالنی دارند. در دوران هرج ومۀرج مجاهۀدین،  

ائتالف شمال گمان میکرد که حامۀدکرزی بۀرای حکمتیۀار جاسوسۀی میکنۀد، 

د. بعۀد از ایۀن لۀت وکۀوب، به همین سۀبب فهۀیم  او را بنۀدی وبمۀرگ لۀت کۀر

طالبان ائتالف شمال را از کابل  ۱99۶کرزی به پاکستان فرارنمود. درسال 

فراری ساختند. درآغاز طالبان میخواستند کرزی را به حیث سفیر مقررکنند 

که رژیۀم طالبۀان توسۀط  ۲۰۰۱ولی از این کار صرف نظرکردند.مگربعد از 

ید . وقتۀۀی فهۀۀیم بۀۀا او روبۀۀرو امریکۀۀا سۀۀقوط داده شۀۀد، اقبۀۀال کۀۀرزی درخشۀۀ

گردید، از وی پرسید: کجاست افراد تۀو؟  کۀرزی جۀواب داد: افۀراد مۀن شۀما 

استید! فهیم  در دل خوشحال ولی حیران بۀود. کمۀی بعۀد روابۀط  میۀان فهۀیم 

وکرزی خراب شد، هنگامی که حاجی قۀدیر درکابۀل بقتۀل رسۀید، حامۀدکرزی  

سۀپرد. درهمۀین  اوقۀات هۀرروز در حفاظت خود رابه بادیگۀاردان امریکۀائی 

کابینه بین جنگ ساالران وتکنوکراتان کشمکش بود.بیشتربین  اشرف غنی 

 احمدزی وفهیم هرروز جنگ بود وباهم  شاخ بشاخ می شدند.

بقۀۀۀول ضۀۀۀیاء مجۀۀۀددی سفیرافغانسۀۀۀتان درپولنۀۀۀد: " کشۀۀۀورهای نۀۀۀاتو  

را هریۀۀک درکابینۀۀه کۀۀرزی یۀۀک وزیۀۀر دارنۀۀد وهرکشۀۀور دسۀۀت نشۀۀانده خۀۀود 

حمایۀۀت میکنۀۀد. مثۀۀال خۀۀوب آن ،جنۀۀرال دوسۀۀتم اسۀۀت.او یۀۀک شۀۀخص ظۀۀالم، 

جۀۀۀۀۀۀانی وفاسۀۀۀۀۀۀق وشۀۀۀۀۀۀرابی اسۀۀۀۀۀۀت. وقتۀۀۀۀۀۀی او برحریۀۀۀۀۀۀف خۀۀۀۀۀۀود حملۀۀۀۀۀۀه 

کرد)منظوراکبربای است(،برطرفی ومحاکمه او از هرطرف تقاضا شد، مگر 

ترکیۀۀۀه از او حمایۀۀۀت کۀۀۀرد وحامۀۀۀدکرزی هۀۀۀم بۀۀۀرای رضۀۀۀائیت ترکیۀۀۀه  ایۀۀۀن 

. مثۀۀۀال دیگۀۀۀر ضۀۀۀراراحمدمقبل، وزیرداخلۀۀۀه جنایتکارمقتۀۀۀدر را آزاد گذاشۀۀۀت

است. مامورین عالی رتبه سازمان ملل متحد میگویند که او درجنایۀات ضۀد 

بشری ودزدی واختالس دست دارد، مگر دست حمایت یۀک خۀانم امریکۀائی 
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باالی سراو اسۀت .جاویۀد لۀودین )قۀبالً سۀخنگوی حامۀدکرزی واکنۀون سۀفیر 

ه وقۀت کۀرزی را مالمۀت میکنیۀد؟ یۀک افغانستان در نۀاروی( میگویۀد: تۀا چۀ

طۀۀرف انگلیسۀۀها برطرفۀۀی مقبۀۀل را میخواسۀۀتند وآن طۀۀرف امریکۀۀائی از او 

 حمایت میکردند و به او پول بیشتر میدادند.

مسئله مهم دیگر ظرفیت رهبری یا ستایل لیدرشیپی کرزی است. یک 

ز بُعد لیدرشیپی او قومی است. علی احمدجاللی میگوید:" پدر کرزی، یکی ا

سۀۀران قۀۀومی بۀۀود. درفرهنۀۀگ قبایۀۀل بجۀۀای موسسۀۀات ]حقوقی[،بروفۀۀاداری 

اشخاص تکیه میشود. در سیاست قبۀایلی همۀواره خۀاطر دوسۀتان وآشۀنایان 

مدنظرمیباشۀد." بُعۀۀد دیگرلیدرشۀۀیپی حامدکرزی،سیاسۀت جهۀۀادی فرقۀۀه هۀۀای 

مقۀۀیم پشۀۀاور مبتنۀۀی بردسیسۀۀه وسۀۀازش  اسۀۀت. جاللۀۀی میگویۀۀد: سیاسۀۀت 

له وچانه می چرخید. دراین سیاسۀت، هیچگونۀه اسۀتراتیژی جهادیان برمعام

وجۀۀود نداشۀۀت.بلکه سراسۀۀر تۀۀاکتیکی بود.بۀۀدین معنۀۀا کۀۀه ،بعضۀۀی را ازخۀۀود 

خوشحال کن وبعضی دیگر را بفروش . امروز وعده کن وفردا آن وعده را 

بشۀۀکن."  یۀۀک بُعۀۀد دیگرسیاسۀۀت قۀۀومی دموکراسۀۀی اسۀۀت. جاللۀۀی میگویۀۀد: 

عقیۀۀۀده دارد، مگۀۀر از موسسۀۀۀات دموکراتیۀۀۀک "حامۀۀدکرزی بۀۀۀه دموکراسۀۀی 

نفرت دارد. یک رفیق دیگر رئۀیس جمهورمیگویۀد: "کۀرزی ، حقۀوق بشۀر، 

ازادی مطبوعۀۀات، وحاکمیۀۀت قۀۀانون وقۀۀانون اساسۀۀی را زنجیرهۀۀایی بردسۀۀت 

 وپای خود میداند."

امین ارسال قبالً مشاورکرزی، میگوید: من به رئیس جمهورگفتم که   

ترا خراب میکنند، مگر او هرگز جلو برادران خود را برادرانت شهرت ونام 

نگرفت . یک برادر کرزی، محمودکرزی نام دارد. او درامریکا چند 

رستورانت دارد. او حامدکرزی را به امریکائیها معرفی کرد وخود را استاد 

وپیشوای اومیداند. محمودکرزی اکنون)در وقت نگارش مقاله( در 

د وقصد دارد طالبان را در حکومت کرزی عربستان سعودی زندگی میکن

شامل سازد. برادر دیگر حامدکرزی، قیوم کرزی است. هدف او پیدا کردن 

٪ سهمیه دارد. وی  ۵۰پول است واکنون در بزنس موترتویوتا درکابل 

درکابل بانک نیز سهم عمده دارد. افغانها میگویند قیوم کرزی با استفاده از 

به جیب زده است . وی درپروژه خانه سازی  نام رئیس جمهور پول زیادی
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درکندهار مبلغ زیادی از امریکائیها گرفت وزمینهای که به این منظور 

 ۲۸۰۰دالر خریده بود، آنرا از قرار فی جریب  ۲۵۰درکندهار فی جریب 

دالر فروخت . او درکندهار برای من گفت : که برادرم حامدکرزی نه به 

. برادر دیگر حامدکرزی احمدولی کرزی نام اقتصاد میداند ونه به سیاست

دارد که برای مردم کندهار دردسر آورتراست. درمیان دپلوماتان کابل 

ضرب المثلی است که همیشه تکرار میشود وآن این است که: حامدکرزی 

روزی دریک محفل از احمدولی کرزی پرسیده بود که ایا راستی  تو در 

لی با قهر از جاپرید وگفت :  بلی قاچاق مواد مخدر دست داری؟ احمدو

حامد، من ال اقل تنها قندهار راخراب میکنم ، مگر توتمام  مملکت راخراب 

 میکنی!" 

درقندهار یک مامور استخبارات غربۀی بۀرایم گفۀت: "خۀانواده کۀرزی 

درقاچۀاق مۀواد مخۀدر وکشۀتن مۀردم دسۀت دارنۀد. دروالیۀت کسۀانی را مقۀۀرر 

با وی کمک کنۀد. " وقتۀی تۀاریخ حامۀدکرزی میکند که درقاچاق مواد مخدر 

وخۀۀۀانواده او تحلیۀۀۀل وتجزیۀۀۀه شۀۀۀود، فسۀۀۀاد اداری، رشۀۀۀوتخواری و قاچۀۀۀاق 

موادمخدر، تمام دوره او را احتوا میکنۀد. همۀین خۀانواده را غربیهۀا تحمیۀل 

 کرده  وحفظ میکنند."

این ژورنالیست امریکائی می افزاید:" درحال حاضر تیم حامۀدکرزی  

جنۀۀۀگ سۀۀاالران" شۀۀهرت دارد.کۀۀۀرزی میگویۀۀد کۀۀه هۀۀۀرکس  بۀۀه نۀۀام "تکۀۀت

زیرچترحمایۀۀت او جۀۀای پیۀۀدا کۀۀرده میتوانۀۀد. مگۀۀر یۀۀک کاندیۀۀد دیگۀۀر، اشۀۀرف 

غنۀۀی احمۀۀدزی میگویۀۀد: "هرگۀۀاه هۀۀدف ایۀۀن باشۀۀد کۀۀه بخاطرامنیۀۀت نسۀۀبی 

قاچاقبران هم در حکومت داخل باشند، پس هدف از ماموریت چیست ؟  آیۀا 

د دراینۀۀۀده  انجنیرکۀۀۀامپیوتر یۀۀۀا داکتۀۀۀر سۀۀۀاله کۀۀۀه میخواهۀۀۀ ۲۰یۀۀۀک دوشۀۀۀیزه 

بشۀۀود،او چنۀۀین یۀۀک حکۀۀومتی را میخواهۀۀد؟ احمۀۀدزی درویۀۀب سۀۀایت خۀۀود 

بۀرادران حامۀدکرزی رابنۀام خۀانواده مافیۀۀا یۀاد میکنۀدو میگویۀد درافغانسۀۀتان 

بزرگتۀۀۀرین خطۀۀۀر خۀۀۀود همۀۀۀین حکومۀۀۀت اسۀۀۀت. مۀۀۀن بۀۀۀر آرزوهۀۀۀای رئۀۀۀیس 

او قضۀاوت میکۀنم .  جمهورقضاوت نمیکۀنم.من برریکاردکارکردهۀا وسۀابقه

ما نسبت به تمام  کشورهای جهان یک حکومۀت فاسۀد وبیکۀاره داریۀم. ایۀن 

ریکارد درزمان حکومت کرزی قایم شده و او با همین ریکارد میخواهد باز 
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رئیس جمهور شود. حکومۀت او و رفقۀایش جنۀگ اعۀالم ]نا[شۀده یۀی علیۀه 

جۀرمن  -افغۀانحامد کرزی پخپۀل چۀال کښۀي راګیۀر دی، )هاری،مردم است."

 ان الین (     

باری واشنگتن پوست افشا نمود که رئیس دفتر کرزی )داودعمرزی( 

با سفارت ایۀران سروسۀری دارد واز آن مقۀام پۀول میگیۀرد، کۀرزی خۀود پۀا 

درمیان گذاشت واعتراف نمود که بلی رئیس دفترمن از سفارت ایۀران سۀال 

هۀزار یورو)معۀادل یۀک یک یا دوبار  وهر بار در حدود هفتصد تۀا هشتصۀد 

میلیون دالر( پول نقدگرفته است وما این پول را در راهی که  الزم ببینیم به 

مصرف میرسانیم.  اعتراف رئیس جمهورکرزی به رشوت گرفتن از ایران، 

در واقۀۀع آب سۀۀردی بۀۀود کۀۀه برسۀۀرملت افغۀۀان ریختانۀۀده شۀۀد ، زیۀۀرا تۀۀاریخ 

ا در حافظۀ خود ثبت نکۀرده افغانستان، تا کنون چنین عمل خجالت آوری  ر

بود. این عمل در ذات خود خیانت به حیثیت وآبروی یک ملت بشمار میرود 

واگر پارلمۀان افغانسۀتان واقعۀاً یۀک پارلمۀان سۀالم وصۀادق  و دارای شۀعور 

وغرور ملی می بود، می باید فوراً از رئیس جمهور سلب قدرت میکرد. از 

آگۀاه ایۀۀن سۀۀوال مطۀۀرح گردیۀۀد کۀۀه  آن تۀاریخ ببعۀۀد نۀۀزد تمۀۀام اشۀۀخاص وافۀۀراد

وقتی رئیس جمهورمملکۀت ایۀن چنۀین زبۀون شۀود کۀه بۀرخالف  تمۀام نۀورم 

های مملکت داری حاضر به گرفتن رشوت از یک کشورخارجی گردد، پۀس 

او در حیۀف ومیۀل کۀردن کمۀۀک هۀای  جامعۀه جهۀۀانی  هۀیچ کوتۀاهی نخواهۀۀد 

ور چراغ سبزی به زیردستان وی نیز کرد.درعین حال این عمل رئیس جمه

بود که آنها نیز میتوانند با استفاده از موقف خۀود دسۀت بۀه رشۀوت خۀوری 

وسوء استفاده از هرامکان وهرکشۀوری  بزننۀد، وایۀن جۀای تاسۀف فۀراوان 

 است. 

خالصه با توجه به آنچه ژورنالیست امریکائی  در بارۀ کرزی تحقیق 

داشت که کرزی دارای اتوریتۀه و اهلیۀت ن کرده ونوشته است، میتوان اذعا

لیدرشۀیپی نیسۀت و در وجۀود او در رهبۀری کشۀور بیشۀتر از همۀه پشۀتونها 

 صدمه می بینند.

چرا من، توزیع قدرت  را برمبنای تناسب قومی  برجسته میکنم، 

برای اینکه جامعه افغانستان مثل جوامع غرب ،یک جامعۀ رسیده، باسواد 
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ای شان ارزشهای دموکراسی و شایسته ساالری وتحصیل کرده نیست تا بر

مطرح باشد،بلکه جامعه ایست عقب مانده وسنتی که مردم با هزار و یک 

رشته رسوم وعنعنات قومی باهم  پیوند دارند. درچنین جامعه یی، هیچ قوم 

وهیچ طایفه یی خود را از قوم وطایفۀ دیگری کمتر نمی شمارد وبنابرین 

علق بگیرد، دیگران هم خود را شایسته گرفتن آن وقتی به یکی امتیازی ت

میدانند واگر به آن دست نیابند خود را به کشتن میدهند تا ننگ وهوډ قومی 

را بجا کرده باشند.اینجا سخن از دموکراسی وشایسته ساالری درمیان 

نیست.اینجا سخن از نرخها وارزش های قومی و عشیرتی است. برای 

ته ساالری ، هنوزسخنی بسیارفیشنی وقبل از جامعه ما دموکراسی وشایس

وقت است وبه لباس گشادی میماند که به قد وقوارۀ یک آدم الغر وبی 

 اندام جور درنمی اید وموجب خنده وریشخند دیگران مگردد. 

همین انتخابات را بنگرید، اکنون هرکاندیدی خودرا برنده میشمارد 

و پیش ازپیش اخطار میدهد وهیچکسی به بازنده بودن خود حاضرنمیگردد 

که اگر برنده نشود، دست به قیام وآشوب خواهد زد.این سخنان را کسانی 

میزنند که هم گویا تحصیل کرده اند وهم خود را متعهد به دموکراسی 

میدانند، ولی این را فراموش کرده اند که "انتخابات" ستون فقرات 

ه رأی اکثریت می دموکراسی است وبرمحور  بردن و باختن واحترام ب

چرخد.اگر درانتخابات اکثریت نصیبت یک کاندید گردد، نوش جانش، واگر 

از رقیب خود کم آورد باید باخت خود را بپذیرد وطرف را برنده بشمارد، 

ولی از آنجا که تحصیل یافتۀ باسواد مدعی ریاست جمهوری ما، ریشه در 

مایه شرمندگی می سنن ونرخهای قومی دارد، باختن را برای خود عیب و

شمارد ولذا برای نپذیرفتن باخت خود متوسل به خشونت وخون ریزی 

میگردد. ازاین برمی اید که لباس دموکراسی در تن این مدعی نحیف 

ریاست جمهوری فراخی میکند وباید اندام خود را برای پوشیدن لباس 

 دموکراسی آماده کند وبعد به میدان انتخابات حاضرگردد.

طر ناکام بودن حکومت خود درهشت سال گذشته، مورد کرزی بخا

حمایت هیچ افغان  وطن دوست وسالم اندیشی نیست، همانگونه که داکتر 

عبدهللا مورد تائید هیچ آدم وطن پرستی نیست.تقرراشخاص استفاده 
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جو،ناالیق، بی کفایت، بی دانش، بی تحصیل وغیر مسلکی،ابن 

ستی در پست های بلند دولتی  الوقت،رشوت خور وفاقد احساس وطن پر

سبب گردیده تا حکومت کرزی درمیان حکومتهای جهان از بدنام ترینها 

باشد ودر داخل کشور از نا کار آمدترین ها به حساب اید. افغانستان در 

درمیان فاسدترین حکومتهای جهان  دردرجه نهم قرار داشت،  ۲۰۰۸سال 

نجم رااحراز کرده است واز اما امسال درمیان فاسدترین حکوتها مقام پ

 لحاظ فقر چهارمین کشورفقیرجهان است.

به روایت روزنامه تایمز وزیر مالیه افغانستان برای یکی از 

نمایندگان کنگره ایاالت متحده نامه ئی فرستاده  ودر این نامه عمرزاخیل 

 4وال به صراحت اعالم می کند که حداقل در چهار سال گذشته مبلغ 

از افغانستان خارج شده است .نیتا لویی قانون گذار امریکایی  میلیارد دالر

است که در این نامه مخاطب قرار گرفته است. این قانون گذار در کمیته 

بانفوذی که مسئولیت بودجه در کنگره امریکا را عهده دار است عضویت 

ان دارد . به دنبال انتشار این نامه ؛ایاالت متحده فعال روند کمک به افغانست

را تا زمان مشخص شدن تکلیف این مبالغ متوقف کرده است . درست در 

روزهایی که ایاالت متحده با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و 

هر روز بر حجم نارضایتی ها از نبرد افغانستان افزوده می شود، خبر فساد 

لبریز  مالی چند میلیارد دالری در افغانستان کاسه صبر امریکایی ها را

تا زمانی که این اطمینان  کرده است . لویی نیز در این خصوص می گوید : 

حاصل نشود که پول مالیات دهندگان آمریکایی مورد سوء استفاده قرار 

چیان در  ها و قاچاق تروریست نگرفته و در جیب مقامات فاسد دولتی، 

 شود. قف میها به افغانستان متو ، روند کمک افغانستان قرار نگرفته است

مجله المانی شپیگل در گزارشی جنجالی مۀی نویسۀد: افغۀان هۀایی کۀه 

از روابۀۀط خۀۀوبی در سۀۀطح دولتۀۀی برخۀۀوردار هسۀۀتند، دالرهۀۀای غربۀۀی را بۀۀا 

چمدان به امارات متحده عربی منتقل می کنند و گران ترین ویالهای امارات 

سۀۀد(نیز را خریۀۀداری مۀۀی کننۀۀد. امۀۀارات متحۀۀده عربۀۀی بۀۀرای افغۀۀان هۀۀا)ی فا

بهشۀۀۀتی در حاشۀۀۀیه خلۀۀۀیج فۀۀۀارس اسۀۀۀت . مقایسۀۀۀه ایۀۀۀن مبلۀۀۀغ بۀۀۀا مشۀۀۀکالت 

اقتصادی که دولت افغانستان با ان دست به گریبان است نشۀان مۀی دهۀد کۀه 
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مبۀۀالغ راهۀۀی شۀۀده بۀۀه دوبۀۀی نمۀۀی توانۀۀد از مجۀۀرای قۀۀانونی جیۀۀب دولتمۀۀردان 

افغۀۀان را سۀۀنگین کۀۀرده باشۀۀد . از آنجۀۀا کۀۀه حامۀۀد کۀۀرزی بۀۀه شۀۀدت از سۀۀوی 

بی ها برای مبارزه با فساد مالی و اداری تحۀت فشۀار قۀرار دارد ، منۀابع غر

نزدیک به دولت و امور دارایی از افشۀای نۀام خۀود حۀذر مۀی کننۀد. یکۀی از 

افراد نزدیک به دولت در این خصۀوص مۀی گویۀد : دولۀت بۀا بانۀک مرکۀزی 

ان توافقنامه ای را امضا کرده است که بر اسۀاس آن امکۀال انتقۀال ایۀن میۀز

وجوه نقد به خارج از کشور وجود دارد . ایۀاالت متحۀده بۀه تنهۀایی از سۀال 

میلیۀۀۀارد دالۀۀۀر بۀۀۀرای بازسۀۀۀازی نظۀۀۀامی و اجتمۀۀۀاعی  3۰۰تۀۀۀا کنۀۀۀون  ۲۰۰۱

افغانسۀۀتان بۀۀه حسۀۀاب دولۀۀت ایۀۀن کشۀۀور واریۀۀز کۀۀرده اسۀۀت . وزیۀۀر مالیۀۀه 

افغانستان ، ادعا مۀی کنۀد کۀه بۀی شۀک مبلۀغ انتقۀالی از افغانسۀتان بۀه دیگۀر 

کشورها بیش از این رقم اعالم شده است. دولتمۀردان افغۀان از پۀایین تۀرین 

رده تا سطح رئۀیس جمهۀوری همۀه هنگۀام خۀروج از افغانسۀتان از هرگونۀه 

بازرسی بدنی معاف هستند و محدودیتی نیز برای میزان دالری که در جیب 

بۀدیل های خود پنهان کرده اند، وجود ندارد .در نه سۀال گذشۀته افغانسۀتان ت

به بهشت چهره های سیاسی شده است که با برخورداری از البۀی هۀایی در 

قدرت، کمال استفاده را برده اند. اشپیگل با افشای نام دولتمردان افغانی که 

در امارات متحده عربی ویال خریۀداری کۀرده انۀد مۀی نویسۀد: بۀرادر و پسۀر 

ه و بۀرادر عموی حامد کرزی ، معاون اول رئۀیس جمهۀوری در دوره گذشۀت

یکۀۀی از معۀۀاون هۀۀای فعلۀۀی کۀۀرزی از جملۀۀه افۀۀرادی هسۀۀتند کۀۀه در امۀۀارات 

متحده عربی با نام و رسم خود گۀران تۀرین ویالهۀا را خریۀداری کۀرده انۀد . 

بسیاری از این افراد با استفاده از البی هۀایی کۀه در قۀدرت دارنۀد، از بانۀک 

ای کالن گرفته اند مرکزی در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان وام ه

." کۀۀرزی بۀۀا چنۀۀین ریکۀۀاردی از حکومۀۀت داری بۀۀازهم  قسۀۀیم فهۀۀیم، چهۀۀره 

ایکۀۀه نۀۀه تنهۀۀا بۀۀه جنایۀۀات ضۀۀد بشۀۀری مۀۀتهم اسۀۀت، بلکۀۀه براسۀۀاس گۀۀزارش 

 ۲۶روزنامۀۀه نیویۀۀارک تۀۀایمز وهمچنۀۀۀان روزنامۀۀه فایننشۀۀل تایمزامریکۀۀۀادر

ت اگسۀۀت، دسۀۀتش در قاچۀۀاق عمۀۀده مۀۀواد مخۀۀدر درسۀۀطح چۀۀارترکردن طیۀۀارا

نظامی  به روسیه دخیل است ، هم مردم افغانستان را ازآینده حکومت خۀود 

نا امید ساخته، وهم مایه تشویش جامعه جهانی، بخصوص امریکا نیز شده 
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اسۀۀت.کرزی بۀۀا چنۀۀین ریکۀۀاردی از حکومۀۀت داری بۀۀازهم درحکومۀۀت اینۀۀده  

قسۀیم فهۀیم، چهۀره ایکۀه نۀۀه تنهۀا بۀه جنایۀات ضۀۀد بشۀری مۀتهم اسۀت، بلکۀۀه 

اسۀۀۀۀۀاس گۀۀۀۀۀزارش روزنامۀۀۀۀۀه نیویۀۀۀۀۀارک تۀۀۀۀۀایمز   وهمچنۀۀۀۀۀان انترنیشۀۀۀۀۀنل بر

اگسۀت، دسۀتش در قاچۀاق  مۀواد مخۀدر درسۀطح ۲۷و ۲۶هرالدتربیون   در

چارترکردن طیارات نظامی  به روسیه دخیل اسۀت ، هۀم مۀردم افغانسۀتان را 

ازآینۀۀده حکومۀۀت خۀۀود نۀۀا امیۀۀد سۀۀاخته، وهۀۀم مایۀۀه تشۀۀویش جامعۀۀه جهۀۀانی، 

  ۲۰۰9/ ۸/ ۲۸بۀه سۀایت رادیۀو آزادی -  )اسۀت.بخصۀوص امریکۀا  شۀده 

بایۀۀد  ،بۀۀه مقالۀۀه انترنیشۀۀنل هرالۀۀدتربیون: بۀۀا فهۀۀیم قسۀۀیم چگونۀۀه برخۀۀورد

 رجوع شود.( صورت گیرد؟

اگست گزارش دادکه دیدار  ۲۷رسانه ها منجمله  بی بی سی  روز 

کرزی و هولبروک یک روز پس از انتخابات انجام شد. ریچارد هولبروک 

ار نگرانی های امریکا درباره تقلب و دستکاری صندوق های در این دید

رای را مطرح کرد و گفت که برگزاری دور دوم انتخابات می تواند این 

فرآیند را  اعتبار بیشتری بخشد.منابع می گویند که آقای کرزی با 

عصبانیت شدید واکنش نشان داد و مالقات لختی پس از آن پایان یافت.) بی 

 ( ۲۰۰9/ ۸/ ۲۷بی سی، 

ضرب المثل معروفی داریم که گفته میشود:" نه به این شوری شور 

ونه به آن بی نمکی!"  کرزی با این ژست ها میخواهد چه چیزی را به 

مردم افغانستان نمایش بدهد؟ آیا تا دیروز امنیت شخصی او توسط 

بادیگاردان امریکائی تامین نمیشد؟ ایا با حمایت ازجنگ ساالرانی چون: 

قق و دوستم وخلیلی وفهیم،او فکر میکند که وی زعیم ملی شده است مح

وزور امریکا به وی نمیرسد؟ این گونه برخورد با نماینده دولتی که همین 

اکنون بیش ازهفتاد هزارعسکر درکشورما دارد . ومتعهد به پرداخت 

ساالنه یک میلیارد وهشتصدمیلیون دالر کمک به افغانستان شده است، دور 

عاقبت نگری و دور از مصالح علیای کشور دریک چنین شرایط بحرانی از 

است. بخصوص با یاد آوردن سوابق کاری هولبروک که درتجزیه وتقسیم 

کشورها تجربه فراوان داردباید بیش از پیش محتاط بود. کرزی باید بداند 
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که امریکا نوکران فراوانی در دراطراف کرزی دارد که  با یک اشاره 

 دهریکی را برضدش بشوراند. میتوان

امیدواری چنانست که امریکا پس ازاین انتخابات در حکومت آینده با 

قبول بیشترین مساعدتهای مالی به افغانستان، نقش مرکزی را درتامین 

امنیت وصلح وبازسازی و انکشاف اجتماعی واقتصادی کشور وهمچنان 

ز میکروب های فساد درمبارزه با فساد اداری ومواد مخدروتصفیه دولت ا

وبحران  ایفا کند، اما کرزی که با کشیدن انتخابات به دور دوم خطرنا امنی 

ً تعادل فکری خود را از  بیشتر وشایدباختن خود را احساس میکند ،تقریبا

دست داده است. وجود بیش از دوهزار شکایت مبنی برتقلب وتخلف 

د،هرچند هیچ تضمینی درانتخابات میتواند انتخابات را بدور دوم بکشان

وجود ندارد که در دوم تقلبی صورت نگیرد وشکایات همچنان باقی بماند. 

برای کرزی، اگرنظرهالبروک رارعایت نکند ، این تشویش وجود دارد که 

بعد از اعالم نتایج انتخابات با تظاهرات توأم با خشونت و جنگ های 

دت فعالیت میکنند، خیابانی که دشمنان وطن برای روشن کردن آتش آن بش

 روبرو خواهد بود. 

به  امید روی کارآمدن  یک زعیم سالم وهوشمند وقاطع برای وطن 

 ما افغانستان!      

 ۸/۲۰۰9/ ۲۸پایان 
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 ممقالۀ بیست وپنج

 

 شورای نظار بیشتر تقویتنتخاب مجدد کرزی ، به معنای ا

 (۸/۲۰۰9/ ۲5)نوشته شده در 

 

با وجود تهدید طالبان وخطرنا امنی، از جان  مردم دلیرافغانستان 

مایه گذاشتند وبه پای  صندوق های رأی  رفتند و کاندید مورد عالقه خود 

را سرفرازساختند. داکتر عبدهللا، داکتر اشرف غنی احمدزی وداکتر رمضان 

بشردوست، به عنوان رقبای عمدۀ حامدکرزی وسایر کاندیدان مدعی اند که 

صورت گرفته است.هر آدم عاقلی  این را میداند ومی  در انتخابات تقلب

پذیرد که بلی انتخابات افغانستان شفاف نبود و بگفته  رمضان بشردوست  

از سوی دوکاندید، یکی حامدکرزی ودیگری داکترعبدهللا، تقلب صورت 

گرفته است، وبنابرین هریکی از این دو خود را برنده می پندارند .بی بی 

گست ،بساعت چهاربعد از ظهر،گزارش داد که کرزی  در ا ۲۵سی  درروز 

شمارش مقدماتی  ده درصد آراء از سوی کمیسیون انتخابات  بر رقیبان 

خود: داکترعبدهللا ورمضان بشردوست وداکتراشرف غنی احمدزی  پیشی 

گرفته و برنده معلوم میشود. مگرجای تعجب اینست که  آنعده  کاندیدانی 

خالی از رأی  میباشد آنهاهم مدعی اند که هرگاه  که  صندوق های شان 

تقلب صورت نمیگرفت، برنده میشدند؟  وبا این دلیل خود را تسلی میدهند 

 ونزد زن وفرزند وسیال وشریک ورقیب خود بهانه می تراشند. 

این کاندیدان که حتی ارزش یک خبرساده و یک مصاحبه چند دقیقه 

قبل از ظاهر شدن روی صحنه سیاست،  یی را با یک ژورنالیست  نداشتند،

باید یکباربه سوابق تحصیلی وتجارب  کاری وخرد سیاسی خود نظر می 

انداختند و میزان محبوبیت خود را از اثر خدمت گزاری به مردم ازچشم 
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یک دوست راستگوی خود ارزیابی میکردند تا ده ها وصدها هزار 

وامروز ناکام ومایه خنده سیال دالروحتی ملیونها دالر خود را هدر نمیدادند 

ورقیب خود نمی شدند. شاید بعضیها این صحنه را فرصتی برای قاپیدن 

جیب سازمان ملل متحد به عنوان سپانسر مصارف برگزاری این انتخابات 

می پنداشتند وبنابرین دراین نمایشنامه سیاسی چندروزی بدون مزد بازی 

 کردند.

که ، ایکاش بجای کرزی ، داکتر ازاین بحث که بگذریم، باید گفت 

رمضان بشردوست ویا داکتراشرف غنی درانتخابات برنده میشدند، که 

 بدون تردید برای مردم افغانستان بطور عموم بسیار مفید بودند. زیرا،

دستشان بخون هموطنان ما آلوده نیست، وبا دزدان مثل کرزی  -اوالً  

 دهن جوال را نمی گرفتند. 

 ً داشت تاجنایتکاران وناقضین حقوق بشر را به  عزم جزم -ثانیا

 محاکمه بسپارد وعدالت انتقالی را  درکشورپیاده کند.

میخواستند کارها را به اهل کار بسپارند واشخاص فاسد  -ثالثا 

ورشوتخور ومختلس وضدملی را از مقامات دولتی بدورسازند. وبرای 

راعتی وساختمانی بیکاران  وجوانان کشور با طرح وتطبیق پروژه های ز

 اشتغال آفرینی کنند تا دامن فقراز کشور برچیده شود.

این  هردوکاندید، مردان دانشمند، صادق،پاک نفس، وقاطع  -رابعا

ومصمم هستند که شاید میتوانستند افغانستان را از بحران موجوده نجات 

 دهند.

ولی بدبختانه که این دوشخصیت اکادمیک برنده نشدند وکرزی با  

تقلب ودسیسه ایکه بکاربرد،توانست بازهم برنده گردد وبرای پنج سال  هر

دیگر باید ملت رنج کشیده وفقیروبدبخت افغانستان بار ذلت  وفقر توان 

 سوز را بردوش ناتوان خود بکشد.
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گفتم که انتخاب مجدد کرزی ، به  معنای تداوم جنگ وسرکوبی وقتل 

ضۀاعف  طبقۀه فرودسۀت جامعۀه  وکشتار بیشترپشتونها است  وبه بۀدبختی م

 تمام میشود،  برای اثبات این نظر سه  دلیل دارم:

کرزی اگر واقعاً میخواست که زمینه  صلح  درکشور فۀراهم شۀود  -۱

ومنۀۀۀاطق پشۀۀۀتون نشۀۀۀین، از بمباردمانهۀۀۀای قوتهۀۀۀای خۀۀۀارجی نجۀۀۀات یابۀۀۀد، 

بهتربود که متهمین به جنایۀت علیۀه بشۀریت چۀون :فهۀیم ومحقۀق و دوسۀتم  

یلی را که دشمنان درجه یک طالبان وپشتونها اند، در دولت جدیۀد خۀود وخل

شۀۀامل نمۀۀی سۀۀاخت. ایسۀۀتادن ایۀۀن اشۀۀخاص درپهلۀۀوی کۀۀرزی ،حکۀۀم نمۀۀک 

پاشۀۀیدن را بۀۀر زخمهۀۀای طالبۀۀان دارد. پۀۀس جنۀۀگ ادامۀۀه مۀۀی یابۀۀد و بخۀۀاطر 

حضۀۀور پۀۀر رنۀۀگ سۀۀران ائۀۀتالف شۀۀمال چۀۀون: قسۀۀیم فهۀۀیم، جنۀۀرال دوسۀۀتم، 

ان معۀۀاونین کۀۀرزی  وتعلۀۀق گۀۀرفتن چنۀۀدین  وزرارت محقۀۀق، خلیلۀۀی بۀۀه عنۀۀو

ووالیت  به هریکی ازاین هۀا، آتۀش غضۀب وخشۀم طالبۀان را بۀیش از پۀیش 

شعله ور میسازد و حمالت طالبۀان برمواضۀع نیروهۀای خۀارجی وداخلۀی در 

والیات پشتون نشین شدت خواهۀد گرفۀت وبالنتیجۀه حمۀالت زمینۀی وهۀوائی 

بۀۀازهم متوجۀۀه منۀۀاطق پشۀۀتون نشۀۀین در قوتهۀۀای خۀۀارجی ونیروهۀۀای داخلۀۀی 

جنوب وجنوب شرق تا جنوب غۀرب بۀه بهانۀه سۀرکوب طالبۀان خواهۀد شۀد. 

وسبب کشتارمردم فقیروبیگنۀاه پشۀتون خواهۀد گردیۀد. متاسۀفانه درنخسۀتین 

ساعات بعد از اعالم نتایج مقدماتی انتخابات وجلو بودن کرزی ، در قندهار 

ی  از محۀۀالت مۀۀزدحم شۀۀهر قنۀۀدهار یۀۀک مۀۀوتر مملۀۀو از مۀۀواد منفجۀۀره دریکۀۀ

منفجرشد که  از لحاظ قۀدرت تخریۀب خۀود مشۀابه بۀا انفجۀار هوتۀل مۀاریوت 

پاکستان درسپتامبرسال گذشته بود. براثر این انفجار یک  سۀاختمان بۀزرگ  

متعلق به یک کمپنی جاپانی ویۀک صۀالون عروسۀی بۀا ده هۀا دکۀان و منۀزل 

 ۷۰نفۀر کشۀته و بۀیش  از ۴۰د اطراف این حادثه  بشۀدت تخریۀب ودر حۀدو

نفرازمردم ملکی  مجۀروح شۀدند . مسۀئولیت ایۀن حادثۀه را طالبۀان بۀردوش 

 نگرفته اند.

توزیۀۀع غیرعادالنۀۀه مقامۀۀات دولتۀۀی بۀۀه جنۀۀگ سۀۀاالران ومجۀۀرمین  -۲

جنگۀۀۀی درعرصۀۀۀه هۀۀۀای امنیۀۀۀت ملۀۀۀی، پۀۀۀولیس ملۀۀۀی  واردوی ملی،درمرکۀۀۀز 

معۀۀۀه جهۀۀۀانی بۀۀۀه ووالیۀۀۀات، حیۀۀۀف ومیۀۀۀل بۀۀۀی شۀۀۀرمانه کمۀۀۀک هۀۀۀای مۀۀۀالی جا
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بازسازی بازهم ازسوی همین مقامات بلند پایه دولت کرزی صورت میگیرد 

وبۀۀرای مۀۀردم فقیرکشۀۀور از گاوغۀۀدودی نخواهۀۀد رسۀۀید وفقروبیکۀۀاری روز 

 افزون خواهد شد.

کشۀۀت وقاچۀۀاق مۀۀواد مخۀۀدر بۀۀازهم رونۀۀق خواهۀۀد داشۀۀت ، چونکۀۀه  -3

سۀود مافیۀائی دخیۀل دست اکثرمقامات دولتی در تولید وقاچاق این تجارت پر

 است.

آقۀۀای مهشۀۀید، در یۀۀک تحلیۀۀل خۀۀود در مۀۀورد بحۀۀران فسۀۀاد  در دولۀۀت 

اینکۀه در آتۀش سۀکوت  ٬کرزی مینویسد:" در این میۀان آنچۀه مسۀلم اسۀت  

کرزی در برابر تمۀامی فسۀاد و نۀاروایی هۀا در کشۀور تنهۀا مۀردم افغانسۀتان 

ند . ایۀن سۀوختن هۀا می سوزند و این ها اند که باید بهای گرانش را بپرداز

آنقدر ها برای جناب رییس جمهور و معاونش چندان زننده نیست ؛ زیرا در 

فراز این آتش دیگ های مملو از خوردنی هۀا ونوشۀیدنی هۀای لذیۀذی پختۀه 

می شۀوند کۀه از غۀذا و بۀوی آن نزدیکتۀرین خانوادههۀای ایۀن جنابۀان یعنۀی 

بهۀره منۀدی بۀزرگ تکۀان برادران ایشان بهره منۀد میشۀوند . در برابۀر ایۀن 

 ...نخوردن وجدان های سنگین چندان شگفتی آور هم  نیست . 

تن پرور و فساد گسۀتر در جهۀان اسۀالم اسۀت  ٬این حاکمان نامسلمان 

که دین را ابزاری برای استبداد و سۀرکوب ملۀت هۀای شۀان قۀرار داده انۀد . 

ه گرمی می دست هر ستمگری را ب ٬این ها با هر فاسدی زود کنار می آیند 

فشۀۀرند و بۀۀه نۀۀوازش غۀۀارتگران مۀۀی پردازنۀۀد و امۀۀا بۀۀا بۀۀه دل بدسۀۀت آوردن 

قلۀب هۀای شکسۀته یۀی  ٬شماری انگشت شمار دلهای عزیزی را می شکنند 

را می ترکند و دل هایی را می شکنند که خانقای کبریایی خوانده شده انۀد . 

ه  و بۀۀا ایۀۀن هۀۀا در برابۀۀر هیۀۀاهوی ایۀۀن بشۀۀکن بشۀۀکن هۀۀا تۀۀن بۀۀه سۀۀکوت داد

گزینش زنۀده گۀی ننگۀین و ذلۀت بۀار مۀرگ تۀدریجی و دردبۀار مۀردم خۀود را 

ناجوانمردنه به استقبال گرفته اند که خیلی ناعادالنه و غیۀر انسۀانی اسۀت . 

 ")سایت اریائی(

 اشتباه نابخشودنی کرزی
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کۀۀرزی بۀۀا آوردن فهۀۀیم میخواسۀۀت چشۀۀم  ضۀۀیا مسۀۀعود را بسۀۀوزاند، 

، اشتباه نابخشۀودنی را مرتکۀب شۀد. کۀرزی اگۀر درحالی که با انتخاب  فهیم

کمتۀۀرین درایۀۀت سیاسۀۀی میداشۀۀت،باید ایۀۀن بۀۀار هیچیۀۀک از جنۀۀگ سۀۀاالرن را 

بحیث معاونین خود برنمی گزید. درانتخابات قبلی هم کۀه کۀرزی برنۀده شۀد، 

غالباً بخاطر دور کردن فهیم از معاونیت اول ریاست جمهوری بۀود، ومۀردم 

یخواهد بعد ازاین از خود جرئۀت وقاطعیۀت نشۀان تصورمیکردند که کرزی م

بدهۀۀد، مگربۀۀا آوردن مجۀۀدد قسۀۀیم فهۀۀیم بحیۀۀث معۀۀاون اول، مۀۀردم  بشۀۀدت از 

بهبۀۀۀۀودی وضۀۀۀۀعیت  اقتصۀۀۀۀادی و امنیتۀۀۀۀی درکشۀۀۀۀور در دوره دوم ریاسۀۀۀۀت 

جمهوری  کرزی نا امید شۀدند. بۀازهم کۀرزی  اگرقرارمۀی بۀود کۀه معۀاونین 

ین بۀه نقۀض حقۀوق بشۀر برگزینۀد، پۀس خود را از میان جنگساالران ومتهم

بهتربۀۀود بجۀۀای فهۀۀیم، جنۀۀرال دوسۀۀتم را برمیگزیۀۀد کۀۀه از چنۀۀد لحۀۀاظ بۀۀرفهیم 

برتری دارد. اول اینکه دوستم در تعهدی کۀه بۀا کۀرزی نمۀوده بۀود، وفۀاکرد 

ودر جوزجان تمام مردم با یۀک اشۀاره وی  رأی خۀودرا درصۀندوق  کۀرزی 

دوسۀۀتم برقۀۀول وقرارخۀۀود محکۀۀم تۀۀر ریختنۀۀد.ازاین لحۀۀاظ معلۀۀوم میشۀۀود کۀۀه 

ازقسۀۀۀیم فهۀۀۀیم اسۀۀۀت. دوم اینکۀۀۀه دوسۀۀۀتم روشۀۀۀنفکر تۀۀۀر از مالفهۀۀۀیم اسۀۀۀت. 

وسرانجام خوبی این گزینش این بود که کرزی  بۀا ایۀن کۀار خۀود، قۀدرت را 

ازدست جنگسۀاالرن شۀورای نظۀار خۀارج میکۀرد وبدسۀت دیگۀری میۀداد کۀه 

ویزیونهای کابل شنیده شد، شورای نظار از او چشم بیم دارد. طوریکه از تل

رأی برده بود ولی  رأی داکتر عبدهللا به  ۲۲۵در والیت پنجشیر کرزی فقط 

هۀۀۀزاران میرسۀۀۀید وهمچنۀۀۀین در والیۀۀۀات پۀۀۀروان وتخۀۀۀار وبدخشۀۀۀان وتالقۀۀۀان 

مزارشریف  نیزرأی عبدهللا نسبت به کرزی بسیارزیاد بۀود. کۀرزی  بایۀد از  

ه ،جناب مارشال، شما بۀا ایۀن همۀه فهیم به عنوان معاون اول خود بپرسد ک

 ۲۲۵عرض وطول  وادعا، دروالیتی که خود برآن فخر میفروشی،  صرف 

رأی اوردی ودر والیۀۀات دیگرشۀۀمال شۀۀرق کۀۀه بۀۀرای کمپۀۀاین رفتۀۀه بۀۀودی، 

بازهم تعداد رأی من وتو از عبدهللا بسۀیار کمتربۀود، پۀس کجاسۀت آن طۀرف 

 میگذاشتی؟  داران شما که   برخود می بالیدی وبرما منت

به نظرمیرسد که، هم  قرارگرفتن فهیم  درکنار کرزی و هم پیش 

عبدهللا به عنوان کاندید شورای نظاربا مشورت وصوابدید فهیم  کردن داکتر
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صورت گرفته است ودر هردوحال او خود را برنده به حساب می آورد. 

چون  واکنون هم که کرزی  برنده شده، مقام معاون اول دراختیاراوست و

او یک مرتبه کرزی را تاسرحد مرگ لت کرده است، کرزی هرگز جرئت 

ندارد مانع کارهای غیرقانونی او بشود. و هرگزنمیتواند خود سریها 

ودستبرد زدنهای فهیم را مهارکند. او نمیتواند  به فهیم بگوید که دیگراز 

ذرد. تجاوز برمال وجان ودارائیهای عامه وکمک های پولی بین المللی درگ

پس حال که فهیم معاون اول رئیس جمهور شده، بدا بحال مردم فقیروهردم 

شهید افغانستان با این رئیس جمهور لتخور  وآن معاون سرزور وغاصب  

 ملکیت های شخصی و عامه در شیرپورو شهرک ده سبز وغیره جاها!      

 استدارک:

رزی چی ک »درمقالتی ممتع زیرنام داکتر نجیب هللا بارکزیآقای 

و فرستادۀ خاص ملل متحد  ه"کای آیدی" نماینداز قول « مشکلی دارد؟

مبارزۀ قدرت در عنوان"زیر  مینویسد که او درکتابشبرای افغانستان 

این حقیقت را افشاء نموده که تمامی پالن های جامعۀ بین  ن"افغانستا

ساالران المللی برای ایجاد اصالحات در اداره، کنار زدن جنایتکاران و جنگ

از صحنه، روی کار آوردن افراد پاک در ادارات دولتی و ایجاد حکومتداری 

 سالم در افغانستان که اساس سیاست و ستراتیژی "اوباما" در مورد 

افغانستان را تشکیل میداد، قربانی خودخواهی های آقای" کرزی" شده 

 است.

برای  م۲۰۰9" بارک اوباما" در همان آغاز یعنی در نوامبر سال  

"کرزی" یک ضرب االجل شش ماهه بخاطر از بین بردن فساد در اداره 

 تعیین کرد، ولی آقای کرزی تا امروز کمافی السابق ادامه می دهد.  

من یک بخش از کتاب آقای "کای آقای بارکزی عالوه میکند که : 

آیدی" زیر عنوان "جنگساالران سابق وارد صحنه میگردند" را ترجمه 

ه می تواند یک مثال خوب برای قضاوت در مورد منطق موقف کرده ام ک

گیری فعلی آقای "کرزی" در برابر امضاء موافقت نامۀ امنیتی  افغانستان 

 با ایاالت متحده امریکا، باشد.
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جنگساالران سابق دوباره " را به بیستم کتابش فصل   ،کای آیدی 

م  ۲۰۰9سال در بهار " اختصاص داده مینویسد:" روی صحنه می آیند

آقای کرزی مرا به یک مالقات دعوت کرد که هدفش بحث روی انتخاب 

معاونینش در انتخابات ریاست جمهوری بود. کرزی با معرفی نمودن 

یک ” کریم خلیلی“معاون دومش )کریم خلیلی( سرسخن را آغاز کرد، 

 سال در همین پنجر( که در دورۀ قبلی همچنان برای افغان هزاره تبار)ادیتو

سمت باقی مانده بود.  از نظر من انتخاب خوب بود و کریم خلیلی در 

جامعۀ بین المللی شخص بحث برانگیز نبود. در مورد معاون اولش از " 

فهیم خان" نام برد، که یکی از جنگساالران سابق با ریکارد از تخطی های 

وسیع حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر بوده، حتی خود"کرزی" در سال 

م زمانیکه معین وزارت خارجه بود، توسط افراد فهیم مورد لت و ۱994

سال قبل هم وی را به حیث معاونش  پنجکوب هم قرار گرفته بود.  کرزی 

پیشنهاد کرده بود، ولی با عکس العمل شدید جامعۀ بین المللی مواجه شد 

و از آن منصرف گردید.  من برای کرزی گفتم " من فکر نمی کنم که 

ن المللی ازین اقدام شما خوشنود شود که فهیم خان را معاون اول جامعۀ بی

ریاست جمهوری افغانستان بسازید"  من از آقای کرزی یک روز وقت 

 گرفتم تا این موضوع را مورد بحث قرار دهم.

این وظیفۀ من نبود که به کرزی بگویم کی را معاون بگیرد و کی را  

رنده شدن آقای "کرزی" وجود نگیرد، ولی چون احتمال قوی دوباره ب

داشت، درین صورت ما مجبور خواهیم بود با کسانیکه کرزی نصب کرده 

است، معامله نمائیم. این یک ضرورت و حق مسلم ما بود که از در صحنه 

آمدن کسانیکه باعث تیرگی روابط افغانستان با جامعۀ بین المللی و دونرها 

وباره به طرف دفتر خود رفتم، می گردند جلوگیری به عمل آوریم.  من د

این مسئله را با دو تن از سفیران مهم )احتماالً سفیر امریکا و انگلستان( 

بحث کردم، آنها حیرت زده شدند و قضیه را به من واگذار کردند تا راه 

 حلی برایش جست و جو کنم. 

روز دیگر بازهم با کرزی مالقات کردم و برایش تصریح نمودم که 

اتل است"، کرزی ظاهراً قبول کرد، و برایش گفتم که " انتخاب "فهیم یک ق
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فهیم به این سمت تاثیرات ناگوار و جدی بر روابط تان با جامعۀ بین المللی 

و کشورهای کمک کننده )دونرها( خواهد داشت، شما چرا این خطر را 

قبول می کنید؟  او یکی از بدترین چهره های جنگساالر با یک ریکارد بد 

وحشی گری، قساوت و بدرفتاری را به حیث معاون تان انتخاب کردید؟  از 

شما چرا یک شخصی راکه باید از صحنه کنار زده می شد دوباره روی 

صحنه می آورید؟" و باز ادامه دادم "انتخاب فهیم به حیث معاون اول 

ریاست جمهوری نه تنها باعث رنجش جامعۀ بین المللی شده بلکه مردم 

را که انتظار داشتند تا جنگساالران و قانون شکنان از صحنه  افغانستان

کنار زده خواهند شد و اداره بدست سیاستدان های پاک و جدید خواهد 

افتاد، مأیوس و ناراض خواهد ساخت".  کرزی مدعی شد که "فهیم 

بازیکن مهم در سیاست روزمرۀ کشور نخواهد بود، و هیچ نوع کنترول 

داشت و هیچ جای تشویش نیست" وی اظافه نمود که  باالی کابینه نخواهد

"فهیم به اندازه ایکه شما می گوئید هم بد نیست؟".  من دیدگاه امریکایی 

معاون اول رئیس جمهور فقط یک ها را برایش تذکر دادم که می گویند: "

" اگر کدام اتفاق به رئیس تپش قلب از کرسی ریاست دولت فاصله دارد

معاون اول خواهد بود که اداٍرۀ تمام دولت را بدست  جمهور بیافتد، این

بگیرد، و آنگاه این شخص یک مهرۀ ضعیف نخواهد ماند.  کرزی با 

اعتراض به این سخن من از قانون اساسی یاد آوری کرد و گفت " در 

قانون اساسی تصریح گردیده که در صورت اتقاق افتادن واقعه ایکه رئیس 

اند، در ظرف سه ماه باید انتخابات برگذار گردد. جمهور از فعالیت باز می م

من در پاسخ به این مسئله گفتم: درست است که در قانون اساسی این 

موضوع تصریح یافته است، ولی من و شما خوب می دانیم که برگذاری 

انتخابات در افغانستان امروزی در ظرف سه ماه ممکن نیست و حد اقل 

 .یک سال را ضرورت خواهد داشت"

روز دیگر من و سفیر امریکا "آیکن بیری" تصمیم گرفتیم که باهم 

یکجا نزد "کرزی" برویم تا این مسئله را حل نمائیم، نتیجه بازهم همان 

بود و "کرزی" حال دیگر از فهیم خان به حیث یک آدم بد نه، بلکه یک 

شخصیت خوب یاد آوری می کند.  من تصور می کردم که حال که واشنگتن 
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ورت مستقیم در مسئله دخیل شده است، شاید موضعگیری "کرزی" به ص

” آیکن بیری“را در قبال این قضیه قبل ازینکه دیر شود، تغییر دهد. 

محترمانه ولی خیلی قاطع، جدی به طور قوی موقفش را به کرزی رسانید 

ولی کرزی هیچ نوع انعطاف پذیری نشان نداد.  حال سفیر جبراً آخرین 

ازی میکرد که نزدش باقی مانده بود. وی "کرزی" را به قطعه ای را ب

واشنگتن دعوت کرد. "آیکن بیری" توضیح داد که "اگر قبل از رسیدن به 

واشنگتن ازین تصمیمش صرف نظر کند، باز این دعوت از اهمیت کمتر 

 برخوردار خواهد بود". 

"هیلری کلنتن" وزیر خارجۀ امریکا هم با برقرار نمودن ارتباط 

یفونی با "کرزی"، درین مسئله مهم به طور مستقیم دخیل شد و از تل

"کرزی" خواست تا این تصمیمش را به تعویق بیاندازد. روز دیگر من با 

بازهم به مالقات "کرزی" رفتیم، تصور برین بود که این ” آیکن بیری“

مالقات مسئله را نهایی خواهد ساخت و این قضیه حل خواهد شد.  ولی 

ما گفت " من خودم همراه دو معاونینم )خلیلی و  زی برایبرعکس کر

فهیم( همین امروز خود را برای انتخابات راجستر می کنیم، وهیچ اراده 

برای تغییر درین تصمیم خود ندارم"  وی قصد داشت تا در سفرش به 

 واشنگتن این مسئله مضمون اصلی بحث نباشد.

، من یک سال انرژی من ازین تصمیم کرزی خیلی مأیوس شده بودم 

دانهای اصالح طلب و تقویۀ  و قدرتم را بخاطر روی کار آوردن سیاست

آنها مصرف کرده بودم و آرزو داشتم "کرزی" آنها را در ادارۀ دولتی 

سهیم سازد، من فکر می کردم که این کوشش من یک کامیابی بزرگ را در 

یک عقب نشینی  قبال خواهد داشت.  نامزد شدن فهیم به حیث معاون کرزی

بسیار جدی محسوب می شد، من دیگر شکست خود را نمی توانستم پنهان 

 کنم.

فقط چند روز قبل از انتخابات خبر دیگری سر زبان ها شد که  ...

که به طور داوطلب در ترکیه در تبعید به  "مدوست"یک جنگساالر دیگر 

انتخابات سر می برد به افغانستان بر می گردد تا از کرزی در پروسه 

در وحشت و قساوت خود مشهور بود، خصوصاً در ” دوستم“حمایت کند.  
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م، کرزی از وی درخواست کمک کرد. من ۱994بمباردمان کابل در سال

و"آیکن بیری" تأکید زیاد نمودیم که از به روی صحنه آوردن دوستم 

بپرهیزد، ولی به زودی معلوم شد که "کرزی" تصمیمش را گرفته و کسی 

تواند از آن جلوگیری کند. حتی خود کرزی هم اقرار کرد "حتی خودم نمی 

 قدرت آن را ندارم که از آمدن دوستم به روی صحنه جلوگیری کنم."

در شام همان روز که یک مناظره بین کاندیدان )اشرف غنی، 

بشردوست و کرزی( در تلویزیون جریان داشت، دوستم به میدان هوایی 

وقفۀ کوتاه به صوب شمال حرکت کرد. من به فکر  کابل رسید و بعد از یک

هفتۀ اول آمدنم به کابل افتادم که کرزی می خواست دوستم را دستگیر 

کند.فهیم خان دوباره به صحنه آمد، دوستم از تعبید برگشت، اسماعیل از 

قبل هم وزیر انرژی و آب بود، اینها همه به ظلم و قساوت شان مشهور 

 "بودند.

بعد از یک تبصرۀ جالب درختم گفته های کای ایدی،به آقای بارکزی 

:این بازی ها، قبل ازین در سال این نتیجه گیری  رسیده و مینویسد

م هم یک ضربۀ بزرگ را بر پیکر زخمی ملت وارد نموده است که ۲۰۰9

جبران کامل آن برای رئیس جمهور آینده دور از امکان خواهد بود، ولی 

دیگری بر پیکر کشور عزیز ما افغانستان وارد این بار شاید ضربۀ مهلک 

گردد، یعنی اگر همکاری جامعۀ بین المللی را از دست بدهیم، شاید 

")افغان هزار ساله اش به خطر بیافتد. 5موجودیت افغانستان با تأریخ 

 (۱3/۱/۲۰۱4جرمن آنالین،

"الیزابت رابین"  ژورنالیست امریکائی در نیویارک تایمز دربارۀ 

"تکت جنگ وشته است:" درحال حاضر تیم حامدکرزی به نام کرزی ن

" شهرت دارد.کرزی میگوید که هرکس زیرچترحمایت او جای پیدا ساالران

کرده میتواند. مگر یک کاندید دیگر، اشرف غنی احمدزی میگوید: "هرگاه 

هدف این باشد که بخاطرامنیت نسبی قاچاقبران هم در حکومت داخل 

ساله که  ۲۰اموریت چیست ؟  آیا یک دوشیزه باشند، پس هدف از م

میخواهد دراینده  انجنیرکامپیوتر یا داکتر بشود،او چنین یک حکومتی را 

میخواهد؟ احمدزی درویب سایت خود برادران حامدکرزی رابنام خانواده 
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مافیا یاد میکندو میگوید درافغانستان بزرگترین خطر خود همین حکومت 

س جمهورقضاوت نمیکنم.من برریکارد است. من بر آرزوهای رئی

کارکردها وسابقه او قضاوت میکنم . ما نسبت به تمام  کشورهای جهان 

یک حکومت فاسد وبیکاره داریم. این ریکارد درزمان حکومت کرزی قایم 

شده و او با همین ریکارد میخواهد باز رئیس جمهور شود. حکومت او و 

 )هاری)واحدفقیری(دم است."رفقایش جنگ اعالم ]نا[شده یی علیه مر

 (      ۲۰۰9جرمن انالین  -افغانحامد کرزی پخپل چال کښي راګیر دی،

کرزی بخاطر ناکام بودن حکومت خود درهشت سال گذشته، مورد 

حمایت هیچ افغان  وطن دوست وسالم اندیشی نیست، همانگونه که داکتر 

ص استفاده عبدهللا مورد تائید هیچ آدم وطن پرستی نیست. تقرراشخا

جو،ناالیق، بی کفایت، بی دانش، بی تحصیل وغیر مسلکی،ابن 

الوقت،رشوت خور وفاقد احساس وطن پرستی در پست های بلند دولتی  

سبب گردیده تا حکومت کرزی درمیان حکومتهای جهان از بدنام ترینها 

 باشد ودر داخل کشور از نا کار آمدترین ها به حساب اید.

سبب شده تا رجال کشور ائی کرزی در مدیریتومصلحت گر ناتوانی

منسوب به ائتالف شمال بسیاری از مقامات کلیدی دولت را دراختیار 

بگیرند و از ستیژ این مقامات به حیف ومیل دارائی های عامه بپردازند و 

کشور  ۱۸۲اکنون افغانستان در میان نام کشور را بخاک بزنند. چنانکه 

 قام اول را کمائی کرده است.فاسد جهان بعد از سومالی م

 پایان             
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 م مقاله بیست وشش

 

 مقایسۀ شاه شجاع با حامدکرزی

 

 

 شاه شجاع درانی

شۀۀۀاه شۀۀۀجاع، درتۀۀۀاریخ افغانسۀۀۀتان از آن جهۀۀۀت یۀۀۀک چهۀۀۀره منفۀۀۀور 

وبسیاربدنام است که به خاطر کسب قدرت ورسیدن به تخت سلطنت ،حاضر 

برای نخسۀتین باربۀا هیئۀت   ۱۸۰9او درسال  به تجاوز بیگانه برکشورشد.

انگلیسۀۀۀی بسۀۀۀرکردگی مونۀۀۀت سۀۀۀتوارت الفنسۀۀۀتون در پشۀۀۀاور مالقۀۀۀات کۀۀۀرد 

ودرنتیجه حاضر به عقد پیمانی بۀا انگلۀیس گردیۀد کۀه در برابۀر خطۀر حملۀه 

فۀۀارس و فرانسۀۀه بۀۀر هنۀۀد، نگۀۀذارد پۀۀاى هۀۀیچ عسۀۀکر فرانسۀۀوى و فارسۀۀی 

ابل انگلیس متعهۀد شۀده بۀود کۀه در وروسی  به افغانستان داخل گردد. بالمق

صورت وقوع حمله فارس یا فرانسه یا روسیه بر افغانستان ، افغانستان را 

انگلیسها، رنجیت  ۱۸۰9کمک نظامى خواهد نمود. همچنان در همین سال 

سنگ حکمران  پنجاب را با یک مۀانور نظۀامى وادار سۀاختند تۀا عهۀد نامۀه 

وسۀۀت و دشۀۀمن انگلۀۀیس را دوسۀۀت و یۀۀى را بۀۀه امضۀۀاء برسۀۀاند کۀۀه در آن د

دشمن خود بشناسد و تعهد نماید که بدون از انگلیس با هیچ کشور دیگۀرى 

(عین تعهد را شاه شجاع نیز زمانی ۱داخل روابط سیاسى و نظامى نگردد.)
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که پیمان تجاوز بر افغانستان را درالهور با رنجیت سنگ وانگلۀیس  امضۀا 

 میکرد نیزقبول وتکرارنمود.

هۀا مۀی دانسۀتند کۀه شۀاه شۀجاع ، شۀیفته وکشۀتۀ جۀاه وجۀالل  انگلیس

سلطنت است وبخۀاطر دسۀت یۀافتن بۀرآن، تۀن بۀه هرپسۀتى و خفۀت، بشۀمول 

واگۀۀذارى نیمۀۀی ازافغانسۀۀتان را بهرکسۀۀی کۀۀه بۀۀه او درایۀۀن راه کمۀۀک کنۀۀد، 

میدهۀد، پۀس وقتۀی کۀه نماینۀده روس )ویکۀوویچ( پیۀام قیصۀر روسۀیه را بۀه 

کابۀۀل پۀۀیش کۀۀرد، ایۀۀن سۀۀرخوردگی بۀۀه انگلیسۀۀها امیۀۀر دوسۀۀت محمۀۀدخان در 

دسۀۀت داد کۀۀه روس هۀۀا در دیپلوماسۀۀى خۀۀود از آنهۀۀا پیشۀۀی گرفتۀۀه و اینۀۀک 

بدنبالۀ نفوذ خود بردولت قاجاری، ممکن اسۀت بۀا فۀتح هۀرات ، قنۀدهار نیۀز 

در دست آنها قرار گیرد و آنگاه متصرفات بریتانیۀا در هندوسۀتان از طریۀق 

د و حمله قرار خواهد گرفت. معهذا انگلیسها جهت کابل و قندهار مورد تهدی

جلوگیری از چنین خطری، مردى منفور وضعیف النفسی  چون شۀاه شۀجاع 

را که از سی سال بدنسۀو آواره آن دیۀار بۀود، پیۀدا کردنۀد و او رابۀه عنۀوان 

وارث تۀۀاج وتخۀۀت سۀۀلطنت درانۀۀی مۀۀورد حمایۀۀت خۀۀود قۀۀرار دادنۀۀد و در یۀۀک 

جۀۀو ن  ۲۶سۀۀته سۀۀاختند. ایۀۀن پیمۀۀان، بۀۀه تۀۀاریخ پیمۀۀان سۀۀه جانبۀۀه بخۀۀود واب

میان: مكناتن نمایندهء وایسراي هند، رنجتت سۀنگ زعۀیم پنجۀاب و  ۱۸3۸

 شاه شجاع در الهوربه امضا رسید. 

شۀۀاه شۀۀجاع در ازاء رسۀۀیدن بۀۀه تۀۀاج وتخۀۀت کابۀۀل ، تمۀۀام خۀۀاک هۀۀای 

افغانى را در دوطرف رودخانه سند، بشۀمول کشۀمیر و پشۀاور و دیۀره جۀات 

کیسه خلیفه به رنجیت سنگ واگذار شد و به انگلیس ها تعهۀد سۀپرد کۀه از 

بجز از انگلیس با هیچ قدرت داخلى و خارجى دیگرى داخۀل روابۀط دوسۀتى 

و اتحاد نگردد و دوست و دشمن انگلۀیس را دوسۀت و دشۀمن خۀود بدانۀد و 

هرچۀۀه در افغانسۀۀتان انجۀۀۀام میدهۀۀد بۀۀۀه اجۀۀازه و مشۀۀۀورت انگلۀۀیس خواهۀۀۀد 

 چهاردهم پیمان الهور(.کرد)ماده 

آن چه ممالك متعلقه این » در مواد اول و چهارم آن پیمان آمده بود: 

روي آب سند و آن روي آب سند مذكور كه در تحت تصرف و داخۀل عالقۀه 

سركار خالصه جي "رنجیت" است. چۀون صۀوبه كشۀمیر بۀا حۀدود شۀرقي و 
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و غیۀره توابۀع غربي و جنوبي و شمالي اتك و چچه وهزاره و كنبۀل و انۀت 

آن  و پشاور بۀا یوسۀفزایي و غیۀره و ختۀك و هشۀتغر و مچنۀي و كوهۀات و 

هنگو و سایر توابع پشاور تۀا خیبۀر و بنۀو و وزیۀر و تانۀك و گرانۀك و كالۀه 

باغ و خوشحال گره وغیره با توابۀع آن و دیۀره اسۀمعیل خۀان و توابۀع آن و 

ع توابۀع آن و دیره غازي خان و كۀوت مشۀهین و عمركۀوت و غیۀره بۀا جمیۀ

سهنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و هر سه كیچۀي ملۀك 

میسۀۀنگره بۀۀا تمۀۀام حۀۀدود آن، و صۀۀوبه ملتۀۀان بۀۀا تمۀۀام ملۀۀك آن. سۀۀركار شۀۀاه 

و سۀۀۀایرخاندان سۀۀۀدوزایي را در ممالۀۀۀك مرقومۀۀۀه ‹ شۀۀۀه شۀۀۀجاع›موصۀۀۀوف 

. الصۀۀدر، هۀۀیچ دعۀۀوي نسۀۀال بعۀۀد نسۀۀل و بطنۀۀا بعۀۀد بطۀۀن نبۀۀوده و نخواهۀۀدبود

("۲) 

شۀۀاه شۀۀجاع پۀۀس از واگۀۀذاري بخۀۀش هۀۀایی از خۀۀاک افغانسۀۀتان ویۀۀک 

هۀۀزار  ۸۰سلسۀۀله امتیۀۀازات دیگۀۀر بۀۀراي رنجیۀۀت سۀۀنگ، بۀۀه دنبالۀۀۀ اردوى 

کشنده و خورنده و چرنده ، لشکر پنجابى و هندى و انگلیسى بحرکت افتۀاد 

و در حالى که هزاران زن رقاصه  از پۀس و پۀیش شۀاه نگۀون بخۀت دهۀل و 

از  ۱۸39و سۀۀارنگ مۀۀى نواختنۀۀد و مۀۀي رقصۀۀیدند، در بهۀۀار  سۀۀرنا و دف

طریق سند و بلوچستان بر افغانستان هجوم آوردند. ابتۀدا برقنۀدهار وسۀپس 

برکابل چیۀره شۀدند و شۀاه شۀجاع را چۀون عروسۀک مضۀحک برتخۀت کابۀل 

درباالحصار جلوس دادند و اطراف او را با کۀار گۀزارى یسۀاوالن و اردلیۀان 

 م(.  ۱۸39اگست  ۷صار کشیدند)هندى و انگلیسى ح

بدینسان انگلۀیس هۀا نخسۀتین تجۀاوز خۀود را بۀر افغانسۀتان کۀه تۀا آن 

روز از ملت و دولت افغانستان هیچ بدى و سوء نیتۀى ندیۀده بودنۀد ، عملۀى 

ساختند و با این کار خود ظاهراّ زهر چشمى بۀه رقیۀب دیرینۀۀ خۀود روسۀها 

مانگونۀه کۀه بۀر قلۀب آسۀیا تسۀلط نشان دادند و وانمۀود کردنۀد کۀه انگلۀیس ه

یافته است، میتواند قلمرو نفۀوذ خۀود راتۀا سۀرزمین هۀاى دور دسۀت تۀرى ، 

 یعنى آسیاى میانه توسعه وگسترش دهد .

 ۱۸39پۀۀۀس از آنکۀۀۀه انگلیسۀۀۀها درسۀۀۀال :» مرحۀۀۀوم غبۀۀۀار مینویسۀۀۀد 

درنقۀۀاط سۀۀوق الجیشۀۀی قنۀۀدهار، غزنی،بامیۀۀان ،پۀۀروان وکابۀۀل وجۀۀالل آبۀۀاد بۀۀا 
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ه وتوپخانه وجباخانه مستحکم گردید،وضع ورفتار انگلیسها هۀم سوار وپیاد

تغییۀۀر خۀۀورد. دیگۀۀر انگلیسۀۀها دوسۀۀت نۀۀی، بلکۀۀه زمامۀۀداران اصۀۀلی وحۀۀاکم 

نظامی افغانسۀتان بودنۀد. مکنۀاتن عمۀالً درچهۀره صۀدراعظم ونایۀب السۀلطنه 

افغانستان ظاهرشد. تمام اموردولت از جمله: عزل ونصۀب وزراء وافسۀران 

دجه ومالیات دولۀت، مجۀازات ومکافۀات وغیۀره همۀه دراختیۀار او افغانی، بو

بود. شاه شۀجاع کۀه در اوایۀل، در روزهۀای معۀین  دربارعۀامی تشۀکیل وبۀه 

عرایض وشکایات مردم گوش میداد وامر ونهۀی صۀادرمیکرد،به تۀدریج بۀه 

موقعیتی رسانیده شد که از حرم خود خارج شده نمی توانست. عمارت شاه 

ط افسر وعسکر انگلیس محافظۀت میشۀد. هۀیچ افغۀانی بۀدون ودربار او توس

اجازه صۀاحب منصۀبان انگلۀیس حۀق دیۀدن ومالقۀات شۀاه را نداشت.واسۀطه 

سۀۀۀۀوال وجۀۀۀۀواب بۀۀۀۀین شۀۀۀۀاه وانگلۀۀۀۀیس یۀۀۀۀک نفرمسۀۀۀۀتخدم انگلیسۀۀۀۀی، بنۀۀۀۀام 

میرزاحیدرعلی لشکر نویس معین شده بود. انگلیسها ، نه تنهۀا بۀه واسۀطه 

لکۀۀه از لحۀۀاظ سیاسۀۀت هۀۀم او را محتۀۀاج بۀۀه قۀوه، شۀۀاه را در دسۀۀت داشۀۀتند، ب

خود ودرعین حال مورد تهدید نگه می داشتند، زیرا تمام اوامری که برضۀد 

منافع مملکت ومردم ورؤسای متنفذ صادر میشد، همه به نام شاه بود. لهذا 

همه دشمن او گردیده بودند.از طرف دیگر، انگلیسها رقبای شاه را علیرغم 

شۀۀۀۀۀۀتند، ماننۀۀۀۀۀۀد:نواب محمۀۀۀۀۀۀدزمانخان وسۀۀۀۀۀۀردار میۀۀۀۀۀۀل او مقتدرنگۀۀۀۀۀۀه میدا

محمدعثمانخان، برادرزادگان امیردوست محمدخان که سخت بۀا شۀاه شۀجاع 

دشمنی داشتند. شۀاه شۀجاع بۀا چنۀین جریۀان سیاسۀی ونظۀامی نمۀی توانسۀت 

 (3« )جزبازیچه یی در دست انگلیس ها باشد.

همینکۀۀه انگلیسۀۀها درنقۀۀاط مهۀۀم واسۀۀتراتیژیک کشۀۀور جابجۀۀا شۀۀدند، 

یگر نام از شۀاه شۀجاع بۀود وحکمروائۀی وامۀر ونهۀی از انگلیسۀها. مۀوهن د

الل،جاسۀۀوس ومنشۀۀی بۀۀرنس ،یۀۀک نمونۀۀه از بۀۀی صۀۀالحیتی شۀۀاه را چنۀۀین 

تصویر میکند:"یک نفر سید که شاه مرید او بود، زمۀین وجایۀداد او توسۀط 

وزیرجدیۀۀد )محمۀۀد عثمۀۀا نخۀۀان  نظۀۀام الدولۀۀه( قۀۀبض وبۀۀه زمۀۀین هۀۀای نۀۀوکر 

میمه گردید. سید به شاه شۀجاع شۀکایت کۀرد، امۀاوزیر بۀه شخصی وزیر ض

اوامر متعدد شۀاه ترتیۀب اثۀر نۀداد. سۀید بۀار دیگۀر بدربارشۀاه رفۀت  واز بۀی 

اعتنۀۀائی وزیۀۀر شۀۀکایت کۀۀرد. شۀۀاه حقیقۀۀت را بجۀۀواب سۀۀید چنۀۀین گفۀۀت:"من 
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باالی وزیرخود قدرت وصالحیت ندارم، تو میتوانی درحق او دعای بد کنی، 

 (۴م من نشو، زیرا من پادشاه نی، بلکه یک غالم هستم.")اما بیشترمزاح

تشکیالت انگلۀیس درافغانسۀتان بسۀیط بود.مکنۀاتن » غبار می افزاید:

امور صدارت را در دست داشت. برنس بحیث وزیرداخله ومنشی او مۀوهن 

الل، وظیفۀۀه ریاسۀۀت اسۀۀتخبارات را نیۀۀز بۀۀدوش داشۀۀت. نماینۀۀدگان سیاسۀۀی 

ث والی ونماینده مکناتن، امور ملکۀی را بۀه عهۀده انگلیس در والیات به حی

داشۀۀۀتند. منتهۀۀۀا، مکنۀۀۀاتن وبۀۀۀرنس ونماینۀۀۀدگان آنهۀۀۀا اسۀۀۀماً ایۀۀۀن عنۀۀۀاوین را 

نداشتند، اما عمالً عین وظۀایف را اجۀرا مۀی کردنۀد. امۀا انگلیسۀها در مرکۀز 

ووالیۀۀۀات هنۀۀۀوز ناچۀۀۀار بودنۀۀۀد کۀۀۀه حکۀۀۀام ومۀۀۀامورین افغۀۀۀانی را در پهلۀۀۀوی 

د، خواهی نخواهی بپذیرد، زیراتوده های مردم متوجه نمایندگان سیاسی خو

اوضۀۀاع شۀۀده بودنۀۀد، لهۀۀذا انگلیسۀۀها فعالیۀۀت خۀۀود را ظۀۀاهراً توسۀۀط حکۀۀام 

 ومامورین افغانی به نام شاه دوام می دادند. 

انگلیسها بتدریج رجال صادق  وملی را ازشۀاه دور و امۀور دولۀت را 

یۀۀن یکۀۀی ازمختصۀۀات بۀۀه  اشۀۀخاص فرومایۀۀه وخۀۀائن بۀۀه وطۀۀن مۀۀی سۀۀپردند. ا

سیاست انگلیس بود که درکشورهای مورد دسترسی، رجال کۀارفهم ملۀی را 

موقۀع تبۀۀارز ندهۀۀد وبۀا فشۀۀار وتبلیۀۀغ و اتهۀۀام آنهۀا را دراجتمۀۀاع خنثۀۀی سۀۀازد 

وبۀرعکس اشۀخاص هۀۀیچ کۀاره وآلۀۀه دسۀت را بۀازور پروپاگنۀۀد وجۀاه وجۀۀالل 

ان ملقۀب بۀه وارد صحنه ومشهورسازد. از آن جمله یکی هم محمدعثمان خ

نظۀۀام الدولۀۀه سۀۀدوزائی بۀۀود کۀۀه بۀۀه جۀۀای مالشۀۀکور والۀۀی کابل]دوسۀۀت شۀۀاه 

شجاع ومخالف انگلیسها[، به امر مکناتن مقرر شد. نظۀام الدولۀه خۀدمتگار 

 (۵صادق انگلیس ومخالف منافع مردم و شاه تشخیص شده بود.")

استعمار انگلیس در تبانی باعناصر فاسۀد و وطۀن فۀروش، چۀون شۀاه 

نظام الدوله، میرزاعبدالرزاق مسۀتوفی وسۀید حسۀین دفتۀری وغیۀره شجاع، 

از مراتۀۀب کامیۀۀابی مۀۀؤقتی خۀۀویش شۀۀادمان بودنۀۀد. نظۀۀام الدولۀۀه،وزیر شۀۀاه 

شجاع که اجرای مقاصد بیگانه کمۀال آرزوی اوبۀود، در میۀان شۀاه پوشۀالی 

ونماینده مختۀار انگلۀیس طۀوری بۀا منفعۀت جۀوئی واغۀراض شخصۀی کارهۀا 
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کرد که ملت را زبون وقوم را ذلیل و سۀرافکنده ومملکۀت را راسربه راه می

 به سوی نیستی سوق میداد. 

موهن الل، در جمله دالیل تنفرعمومی مۀردم از انگلیسۀها،چندمثال از 

 دست درازی انگلیسها به ناموس مردم کابل بدست میدهد و مینویسد:

رد. یک منصبدار انگلیس، خانم ناظرعلی محمد را به منزل خود ب -۱

شۀوهرخانم نۀزد من)مۀوهن الل( آمۀد وشۀکایت کۀرد، مۀن بۀه الکسۀاندربرنس 

گۀۀزارش دادم، منصۀۀبدار انکۀۀار نمۀۀود.برنس نۀۀاظر را رخصۀۀت کرد.نۀۀاظرنزد 

وزیرشاه شجاع به شکایت رفت. وزیریادداشتی به اداره انگلیس فرستاد تۀا 

زن عارض را مسترد کنند. کوتوال شهر)خضرخان( زن را درمنۀزل صۀاحب 

دیده بود وشهادت او هم رسۀماً ثبۀت شۀکایت شۀده بود.امۀا بۀرنس از  منصب

منصۀبدار انگلۀۀیس حمایۀت کۀۀرد و بۀۀه عۀرض عۀۀارض گۀوش نکۀۀرد. روز بعۀۀد 

همان صاحب منصب نۀزد بۀرنس رفتۀه وازکوتۀوال شۀکایت کۀرد. بۀرنس امۀر 

برطرفۀۀۀی کوتۀۀۀوال را از شۀۀۀاه گرفۀۀۀت. کوتۀۀۀوال ونۀۀۀاظرهرگزاین تۀۀۀوهین وبۀۀۀی 

نۀۀد ودر هنگۀۀام قیۀۀام عمۀۀومی آنهۀۀا بۀۀا عبۀۀدهللا خۀۀان عۀۀدالتی را فرامۀۀوش نکرد

اچکزائی پیوستند وهمینها بودند که اولین ضربات انتقام جویانه خود را بۀر 

 برنس وارد کردند. 

یک نفرتاجرثروتمند دوسۀال قبۀل در هۀرات بریۀک زن عاشۀق شۀد  -۲

وبعد ازتالش زیاد ومصرف پول بسیار موفق شده بود تا با آن زن عروسی 

ه کابل برگردد. تاجر مذکورمۀدتی بعۀد زن را نۀزد اقۀارب خۀود گذاشۀته کند وب

برای تجۀارت بۀه بخۀارا میرود.درغیۀاب او یۀک منصۀبدار انگلۀیس آن زن را 

باخود به قشله عسۀکری مۀی بۀرد. وقتۀی شۀوهرش از قضۀیه مطلۀع میگۀردد 

تمام بار وبنه ومال التجاره خود را در بخارا رها کرده به کابل می آید و بۀه 

مام مقامات انگلیسی عارض میشود تا زنش را مسترد کننۀد، ولۀی کۀس بۀه ت

داد او گۀۀوش نمیدهۀۀد. بۀۀاالخره مجبۀۀور میشۀۀود  بشۀۀاه شۀۀکایت کنۀۀد وحاضۀۀر 

میگردد تمام دارائی وهستی خود را بۀه شۀاه بدهۀد تۀا خۀانمش را دوبۀاره بۀه 

دسۀۀت آورد. شۀۀاه هۀۀم راضۀۀی میشۀۀود تۀۀا بۀۀه مکنۀۀاتن وسۀۀاطت نمایۀۀد، مکنۀۀاتن 

از حاضرباشان خود را به خانه همان منصبدار میفرسۀتد تۀا خۀانم  را دونفر 
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به شوهرش  تسلیم کنند، آن صاحب منصب خانم را به خانۀه دیگۀری منتقۀل 

میکند وحاضرباشان خبر می آورند که درخانه موردنظرخانمی وجود ندارد. 

آنگاه همان صاحب منصبی که زن ناظرعلی محمد را ربوده بود، نزد برنس 

ه خۀواهش کۀرد تۀا مۀانع تصۀمیم مکنۀاتن در مسۀتردکردن زن تۀاجر گۀردد رفت

ودرعوض به تاجر چارصد تا پنجصد کلۀدار پیشۀنهاد میکننۀد تۀا از زن خۀود 

منصۀۀرف شۀۀود. بۀۀرنس نایۀۀب شۀۀریف خۀۀان وحیۀۀات هللا خۀۀان قافلۀۀه باشۀۀی را 

موظۀۀۀۀف بۀۀۀۀه وسۀۀۀۀاطت میکنۀۀۀۀد. تۀۀۀۀاجرمظلوم کۀۀۀۀه زنۀۀۀۀش را سۀۀۀۀخت دوسۀۀۀۀت 

تا کابل را بقصد ترکستان برای دایم ترک گوید، داشت،صالح در آن می بیند 

بدون آنکه پولی در بدل خانمش گرفتۀه باشۀد. امۀا صۀاحب منصۀب انگلیسۀی 

جۀالل  -درهنگام عقب نشینی ازکابل از طرف مۀردم غلزائۀی دربۀین راه کابۀل

 (۶اباد کشته شد و آن زن نیز توسط غلزائیها  به قتل رسید.)

حب منصۀبی از زیردسۀتان بۀرنس، بنابر روایت نوای معارک، صۀا -3

کنیزکی از کنیزان عبدهللا خان اچکزائی رابۀا زور از راه بۀا خۀود بۀرده بۀود. 

عبدهللا خان وقتی از قضیه آگاه شد، برادرزاده خود را نزد برنس فرستاد تا 

کنیزرا فوراً رها سازد.برنس یک نفرمستخدم را بابرادرزاده عبدهللا خان به 

رستاد تا کنیزک را بۀه عۀارض مسۀترد کنۀد، وقتۀی منزل آن صاحب منصب ف

مستخدم به آن خانه رسۀید، منصۀبدارکنیزک را پنهۀان کۀرد وعبۀدهللا خۀان را 

متهم به دروغ گفتن نمود. آنها نزد برنس برگشتند وآنچه شنیده بودند بیان 

کردنۀد،ولی بۀۀرنس بجۀای آنکۀۀه عۀۀارض را دالسۀا کۀۀرده، رخصۀت نمایۀۀد بۀۀراو 

 (۷ا ازمنزل خود بیرون راند.)قهروعتاب کرده او ر

مردم آزادی دوست افغانستان، متوجه اعمۀال کۀارداران فاسۀد واجنبۀی 

پرست وطن واجحۀاف وزورگۀوئی ودسۀت انۀدازی انگلیسۀها برمۀال ودارائۀی 

وشرف وناموس هموطنان خویش بودند وانتظار فرصۀتی رامۀی کشۀیدند کۀه 

 رابگیرند.انتقام آن همه توهین، هتک حرمت و بی ناموسی اجنبی 

بۀۀاری شۀۀاه شۀۀجاع بۀۀه حرکۀۀات مذبوحانۀۀه یۀۀی دسۀۀت زد ومنصۀۀورخان 

چاوش باشی)سرکرده نظامیان( را به بهانه یۀی بۀه قنۀدهار فرسۀتاد وهۀدایت 

داد تۀۀا از مخۀۀالفین انگلیسۀۀها حلقۀۀه یۀۀی بۀۀه طرفۀۀداری وحمایۀۀت شۀۀاه تشۀۀکیل 
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نمایۀۀۀد. والۀۀۀی قنۀۀۀدهار کۀۀۀه درخۀۀۀدمت انگلیسۀۀۀها بۀۀۀود بۀۀۀه نماینۀۀۀده سیاسۀۀۀی 

ا)راولینسن(خبرداد واو جریان را با گوش خود شنید وتصۀدیق کۀرد انگلیسه

ومنصورخان را بۀه کابۀل آوردنۀد. مکنۀاتن شۀاه را مقهۀور ومجبۀور نمۀود تۀا 

روی منصۀورخان را سۀیاه کۀرده برخۀری سۀوار ودر بازارهۀای کابۀل تشۀۀهیر 

نماید. منصورخان هم هنگام تشهیر به مردم خطاب وفریاد می کرد: اینسۀت 

 (۸مت به شاه؟!)عاقبت خد

به قول غبار،انگلیسها عقیده داشتند که برای اداره کردن یک کشور، 

از همه بیشتر فقرعمومی وشدت احتیاج مردم عامۀل مۀوثر اسۀت وملتۀی کۀه 

در مۀرداب فقۀر واحتیۀاج دسۀت و پۀا بزنۀد، بۀه خۀود مشۀغول میگۀردد ودیگۀۀر 

واسۀته باشۀد فرصت دیدن به جانب دستگاه حاکمه راندارد، واگر فی المثل خ

سراز لجنزار فقۀر بردارد،تنهۀا بۀا ضۀرب مشۀتی کۀافی اسۀت کۀه او را درقعۀر 

هزارنفۀۀری انگلۀۀیس کۀۀه بۀۀه حسۀۀاب  ۵۴مۀۀرداب فۀۀرو ببۀۀرد. مصۀۀارف اردوی 

دهقانۀۀان وروسۀۀتائیان کۀۀم بضۀۀاعت تۀۀامین مۀۀی شۀۀد، وتزئیۀۀد مالیۀۀات زمۀۀین بۀۀه 

اد اسۀۀتثنای مالیۀۀات گمرکۀۀی، کمۀۀر دهقانۀۀان را روز تۀۀاروز خۀۀم میکۀۀرد. ایجۀۀ

خصۀۀومتهای قۀۀومی، نۀۀژادی، لسۀۀانی ومۀۀذهبی، یکۀۀی دیگۀۀر از خصوصۀۀیات 

 (9پالیسی انگلیس بود که درمیان ملت دامن زده میشد.)

ببعد نرخ غلۀه  ۱۸۴۰موهن الل، متذکر میشود که از نیمه های سال 

در شهرکابل صعود کرد، زیرا انگلیس ها غله جۀات را بۀه قیمۀت گۀزاف مۀی 

ی کردند و در بازارهای برای خرید مردم چیزی خریدند ودر گدامها ذخیره م

باقی نمی گذاشتند.  بدین سبب قحطی وفاقگی دامنگیر مۀردم شۀد وشۀکایتها 

ازدست  انگلیس هاباال گرفت،مردم می گفتند:" اداره انگلیس گندم فروشان 

وکاه فروشان وغیره راثروتمند ساخت، اما خۀانزاده هۀا واشۀراف را بۀا فقۀر 

ان غریۀۀب ونۀۀاتوان را از طریۀۀق فۀۀاقگی بۀۀه مۀۀرگ سۀۀوق مواجۀۀه کۀۀرد و هۀۀزار

داد." مالها نیز که عدم صۀالحیت ونۀاتوانی شۀاه را در رفۀع مشۀکالت مۀردم 

دیدند ، درنمازهای جمعه نام شاه را از خطبۀه برانداختنۀد ویۀا بۀه ادای نمۀاز 

جمعه  حاضۀر نمۀی شۀدند. مالشۀکوروالی کابۀل بۀه انگلیسۀها میگفۀت: چۀون 

ت اشۀۀغال انگلیسۀۀها مۀۀی بیننۀۀد وشۀۀاه را اسۀۀیری دردسۀۀت مالهۀۀا کشۀۀور را تحۀۀ

 (۱۰انگلیسها ، بنابرین شرعاً در منابر مساجد نمیتوانند از شاه نام ببرند.)
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حذف نام شاه از خطبه در منابرمساجد، بیانگراوج تنفر مردم  از شاه 

، برخی شورش هۀای ۱۸۴۰شجاع، این شاه پوشالی بود. بعد ازنیمه سال  

، در هلمنۀۀۀد بۀۀۀه رهبۀۀری اخترمحمۀۀۀد خۀۀۀان علیزائۀۀۀی ودرکنۀۀۀر بطۀۀور پراکنۀۀۀده 

برهبۀۀۀری سیدهاشۀۀۀم خۀۀۀان کنۀۀۀری ودر ننگرهۀۀۀار بسۀۀۀرکردگی عبۀۀۀدالعزیزخان 

درپۀۀۀروان برهبۀۀۀری میۀۀۀر  ۱۸۴۰جبارخیۀۀۀل  ودرمۀۀۀاه اکتوبرتۀۀۀا دوم نۀۀۀومبر 

مسۀۀجدی خۀۀان برضۀۀد انگلیسۀۀها بۀۀه راه افتادنۀۀد ، مگۀۀر چۀۀون ایۀۀن شورشۀۀها 

د، تمامۀۀاً از جانۀۀب انگلیسۀۀها بشۀۀدت دارای انسۀۀجام ورهبۀۀری واحۀۀدی نبودنۀۀ

سرکوب گردیدند وتا یک سال دیگرصۀدای شورشۀی از جۀایی بلنۀد نشۀد. امۀا 

( مۀۀردم افغانسۀۀتان قیۀۀام کردنۀۀد وبۀۀا واردکۀۀردن ۱۸۴۱نۀۀومبر  ۲سۀۀال بعۀۀد) در

تلفۀۀات فۀۀراوان بۀۀه دشۀۀمن،ابتدا مکنۀۀاتن نماینۀۀده سیاسۀۀی انگلۀۀیس را درکابۀۀل 

جالل اباد سر -در بین راه کابل  نفرازقشون انگلیس۱۶۵۰۰کشتند وسپس  

( دریۀۀک کۀۀالم، هۀۀدف انگلۀۀیس از ۱۸۴۲جنۀۀوری  ۱3 -۶بۀۀه نیسۀۀت کردنۀۀد.)

تجاوز بر افغانستان این بود تا در صورت امکان سرحدات هند را تۀا دریۀاى 

آمو باال بکشد و در غیر این صورت کوه هاى هندوکش را به عنوان سرحد 

س هۀۀا قۀۀرار بدهۀۀد، ولۀۀى مۀۀردم طبیعۀۀى و تسۀۀخیر نۀۀا پذیرهنۀۀد در برابۀۀر رو

افغانسۀۀتان بۀۀا اتحۀۀاد ویکۀۀدلی و قیۀۀام  برضۀۀد سۀۀلطه بیگانۀۀه  مشۀۀتی محکمۀۀی  

 بردهن استعمارانگلیس کوبیدند وانگلیس به  آرزویش نرسید. 

 حمله امریکا برافغانستان

(  3۰6۷سپتامبر حادثه  ناگواری در امریکا رخۀداد کۀه جۀان ) ۱۱در

بالفاصۀۀله بۀۀن الدن  را مۀۀتهم کۀۀرد وسۀۀپس انسۀۀان بیگنۀۀاه را گرفۀۀت. امریکۀۀا 

کشور جهان برای ۴۰بابدنبال کشیدن  شورای امنیت ملل متحد وبا همراهی 

سۀۀرنگونی رژیۀۀم طالبۀۀان ودسۀۀتگیری بۀۀن الدن رهبۀۀر القاعۀۀده در افغانسۀۀتان،  

دسۀۀت بۀۀه تهۀۀاجم برافغانسۀۀتان زد و دومۀۀاه تمۀۀام بۀۀا ریخۀۀتن بمۀۀب هۀۀای هفۀۀت 

طالبۀۀۀان را از قۀۀۀدرت سۀۀۀاقط کۀۀۀرد و بۀۀۀا  هزارکیلۀۀۀوئی برسۀۀۀرمردم افغانسۀۀۀتان

رهنمائی وهمیاری ائتالف شمال به دنبال بن الدن در دره ها وکوه پایه های 

افغانستان  گشت، مگر اثر از بن الدن نیافت. درحالی کۀه بۀن الدن بۀا کمۀک 

همین ائتالف شمال به پاکستان انتقال داده شد و تۀا روز مۀرگش درپاکسۀتان 
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بارات نظۀامی آنکشۀور درمنطقۀه چتۀرال مثۀل یۀک تحۀت نظۀر ومراقبۀت اسۀتخ

 رهبر مذهبی قابل احترام  نگهداری میشد.

سریک اریسون) رئیس پروژه امنیت ملى مرکزبین المللى پۀولیس در 

واشنگتن( مولف آثار متعدددر بارۀ افغانستان، به این باور است که اوضاع 

دى بۀۀراى افغانسۀۀتان در شۀۀرایط عۀۀدم توسۀۀعه قۀۀواى صۀۀلح و فقۀۀدان تۀۀالش جۀۀ

بازسۀۀازى اقتصۀۀادى بۀۀه سۀۀوى انارشۀۀى انکشۀۀاف مینمایۀۀد. تلفۀۀاتى کۀۀه بۀۀه اثۀۀر 

بمباردمان امریکا برمردمان ملکى تحمیل شده عامل مزید براین امرگردیۀده 

است . بمباردمان یک محفل عروسى در روزگان )اول جوالى( که منجر بۀه 

دقیقۀۀى در نفۀۀر ملکۀۀى گردیۀۀد . ایۀۀن مقۀۀام امریکۀۀائى مقالۀۀه بسۀۀیار  ۱5۰قتۀۀل 

» ( بچاپ رسانده و در بخشى از آن میگوید: ۲۰۰۲لومونددیپلوماتیک)مى 

رقم حقیقى تلفات مردمان ملکى ناشى از بمباردمان امریکا در افغانستان را 

که بالتدریج موجب تحریک خشم مردم میگردد، کسى بدرستى نمى دانۀد،اما 

)ام. « وامپشۀیرنی»طبق سروى دقیقى که ازجانب یک اقتصاد دان پوهنتون 

دبلیۀۀو. ارولۀۀد( پۀۀس از گفۀۀت و شۀۀنید بۀۀا تعۀۀداد زیۀۀادى از کارمنۀۀدان موسسۀۀات 

هفتۀۀۀه اول  ۸کمۀۀۀک بشۀۀۀرى و ژورنالیسۀۀۀتان صۀۀۀورت گرفتۀۀۀه اسۀۀۀت ، طۀۀۀى 

نفۀر بۀوده اسۀت. ایۀن  3۷۱۲بمباردمان امریکا، تعداد تلفات اشخاص ملکى 

به قتل سپتامبرنیویارک ۱۱نفرى است که در انفجار  3۰6۷تعداد زیادتر از

 ( ۱۱رسیدند.) 

هزار طالبی را افزودکه از سوی جنرال دوسۀتم 3۰۰۰براین عده باید 

تیرباران وخفه شدند وبعد در زیر  ۲۰۰۱دربین کانتیرها سربسته در دسمبر

ریۀۀگ هۀۀای دشۀۀت لیلۀۀی شۀۀبرغان دفۀۀن گردیدنۀۀد. البتۀۀه نبایۀۀد فرامۀۀوش کردکۀۀه 

ر بمباردمانهۀای نۀاتو نفرکشته را درافغانستان براث۴۰۰۰سازمان ملل متحد 

رقۀۀم ایۀۀن تلفۀۀات  ۲۰۰۷اعۀۀالن نمۀۀود ودر پایۀۀان سۀۀال   ۲۰۰۶درپایۀۀان سۀۀال 

 ۲۰۰۸نفرشۀۀبه نظۀۀامی وغیۀۀر نظۀۀامی بۀۀاال گرفۀۀت وسۀۀال ۸۰۰۰انسۀۀانی بۀۀه 

خطرناک ترین سال از لحاظ کشۀتار انسۀانها در افغانسۀتان بۀه حسۀاب گرفتۀه  

یۀوب هۀم بۀا خۀود شده است.  این کشتارها البد بۀه همۀین تعۀداد مجۀروح ومع

هۀزار نفۀر میرسۀد وایۀن  خیلۀی زیۀادتر  ۴۰داشته  که مجموع آنها درحۀدود 

 سپتامبر نیویارک به قتل رسیدند. ۱۱نفرى است که در انفجار  3۰6۷از
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روزنامه کیهان درگزارش سیاسی خوداز زبۀان علۀی احمۀدجاللی)یکی 

 ۲9ازکاندیۀۀۀد ان ریاسۀۀۀت جمهۀۀۀوری افغانسۀۀۀتان ( امروزنوشۀۀۀت :"درتۀۀۀاریخ 

فروردین)حمل( گذشته، در دیدار جمعی ازافغانهای مقیم نایکرک هلند اعالم 

بار نیروهای هوائی  خارجی به افغانستان حمله کرده  3۴۵۰۰کرد تا کنون 

 ( ۲۰۰۸اکتوبر ۱۵اند.") سایت آزاد افغانستان، بخش خبر، 

این خبرکه تازه ترین رقم تلفات انسانی در افغانستان را از زبان یۀک 

م ارشۀۀد افغۀۀان بیۀۀان میکنۀۀد، اگۀۀر در هربمباردمۀۀان یۀۀک نفۀۀر کشۀۀته شۀۀده مقۀۀا

نفر  واگر کمی منصفانه تر قضاوت کنیم و در هرحمله هوائی  3۴۵۰۰باشد

تعداد کشته شدگان را ده  نفر بشماریم ) که در برخی موارد از صد نفر هۀم 

اففۀان کۀه بیشترشۀان  3۴۵۰۰۰حۀدود  ۱3۸۷گذشته  است( تا پایۀان حمۀل 

ون بوده اند، جۀان خۀود را ازدسۀت داده انۀد. اینسۀت قیمۀت بازسۀازی و پشتت

دموکراسۀۀی امریکۀۀائی کۀۀه بۀۀه مۀۀردم فقیۀۀرو بیسۀۀواد و بشۀۀدت ازادی دوسۀۀت 

 افغانستان تحت زعامت حامد کرزی  عرضه شده است.

 مقایسه کرزی با شاه شجاع :

سۀۀال از آن  ۱۷۰از تجۀۀاوز اول انگلۀۀیس برافغانسۀۀتان تۀۀا امۀۀروز کۀۀه 

یشود، مردم نام شاه شجاع را با کراهت ونوعی سبکی و نفرت بۀه سپری م

زبۀۀان  مۀۀی آورنۀۀد واز آن پۀۀس  هرکسۀۀی کۀۀه بۀۀا حمایۀۀت یۀۀک کشۀۀور بیگانۀۀه 

درافغانستان به قدرت رسیده،مردم  برای ابراز نفرت دورنۀی خۀود از چنۀین 

کسۀۀۀی ، او را بۀۀۀا نۀۀۀام" شۀۀۀاه شۀۀۀجاع"  درتۀۀۀرازوی ارزش میگذارنۀۀۀد وبعۀۀۀد 

اه شۀجاع دوم" یۀا  "شۀاه شۀجاع سۀوم"وغیره. بدبختانۀه میگوینۀد:اینک" شۀ

افغانستان در سه دهه اخیر با چندین کرکتر شۀاه شۀجاع گونۀه  روبۀرو شۀده  

که برخی از لحۀاظ قۀدرت وصۀالحیت  اجرائۀی خۀود حتۀی از شۀاه شۀجاع اول 

بسۀۀیارزبون تۀۀر وضۀۀعیف تۀۀر بۀۀوده انۀۀد.این شۀۀاه شۀۀجاع هۀۀای سۀۀاخت اجانۀۀب 

رنج بیکران برای مردم افغانستان بوده  ندگی وهمگی مایه بدبختی وسرافگ

 اند وبنابرین نزد ملت و تاریخ این کشور منفور ومحکوم اند.

متاسفانه آقای کرزی اکنون در میان مردم افغانستان از بسا جهات 

 نسبت به شاه شجاع   ضعیف تر و منفورتر است وبه  یک چهرۀ  غیر
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وحامی جنگساالران   محبوب وغیر قاطع که به ملت خود پشت کرده

وناقضین حقوق بشر است،شهرت یافته است ، زیرا وی نه تنها توان 

جلوگیری ازکشتار مردم را توسط قوتهای خارجی ندارد، بلکه  توان مبارزه 

با فساد اداری را بخاطر دست داشتن مقامات بلند پایه دولت خود هم ندارد. 

رگشته از ایران وپاکستان لشکر بیکاران وگرسنه گان وفقیران ومهاجران ب

وآنانی که عزیران خود را دراثر بمباردمانها از دست داده اند،  بارها علناً 

نارضایتی  خود را از وضعیت موجود ابراز کرده اند ولی  کرزی برضد این 

همه فجایع و بی عدالتی  وزور گوئیهای خودی و بیگانه بی تفاوت است  

از دست آورد های حکومت خود تعریف  و درمقابل کامره های تلویزیونها

 میکند. 

قرارگۀۀرفتن اشۀۀخاص اسۀۀتفاده جو،نۀۀاالیق، بۀۀی کفایۀۀت، بۀۀی دانۀۀش، بۀۀی 

تحصیل وغیر مسلکی،ابن الوقت،رشوت خۀور وفاقۀد احسۀاس وطۀن پرسۀتی 

وقۀوم پرسۀتی ،    انۀدازی در پست های بلند دولتی ومصاب بۀه مۀرض تفرقۀه 

واد اولیه ،ازدیۀاد فقۀر وبیکۀاری، یکجا با نا امنی،قحطی  وصعود نرخهای م

درکشۀۀور بیۀۀداد میکنۀۀد و مۀۀردم را چنۀۀان بیچۀۀاره وغۀۀرق در غۀۀم تهیۀۀه نۀۀان 

وسرپناه برای خانواده خود ساخته است که جز به پیداکردن یک لۀب نۀان و 

سیرکردن شکم اوالد خود به چیز دیگری فکۀر کۀرده نمیتواننۀد. درحۀالی کۀه 

کمک شده است، اما مردم به علۀت میلیارد دالر به حکومت کرزی 6۰حدود 

فقر و قحطی و گرسنگی به خوردن علف روی آورده اند ودر برخۀی مۀوارد 

یۀۀۀا فرزنۀۀۀدان جۀۀۀوان  خۀۀۀود را  دسۀۀۀت بۀۀۀه فۀۀۀروش کودکۀۀۀان خۀۀۀود میزننۀۀۀد و

 دراختیارگروه طالبان قرارمیدهند.

بۀۀا آنچۀۀه گفتۀۀه آمۀۀدیم هرگۀۀاه میۀۀان حامۀۀدکرزی وشۀۀاه شۀۀجاع درانۀۀی کۀۀه 

زمان متفاوت بر سرقدرت آمۀده اند،مقایسۀه یۀی   ر دوهردو از یک خاندان د

صورت گیرد میتوان گفت که، رئیس جمهور  کرزی  با وجۀودی کۀه افتخۀار 

برای باردوم  با خود دارد ،به مراتب ضعیف  منتخب بودن از سوی مردم را

ناتوان تۀر از شۀاه شۀجاع درانۀی تۀا کنۀون عمۀل کۀرده اسۀت. زیۀرا شۀاه  تر و

قل این شجاعت  را داشۀت کۀه از نۀاتوانی وبۀی صۀالحیتی شجاع درانی ، ال ا

و بۀه آنهۀا گفۀت: مۀن بنۀام پاشۀاهم،کاری از  خود به سران کابل اعتراف کرد



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

330 

دسۀۀت مۀۀن پۀۀوره نیسۀۀت،خود تۀۀان چۀۀاره کۀۀار خۀۀود را بکننۀۀد، ولۀۀی کۀۀرزی نۀۀه 

نه از مقامی که مۀردم بۀه او داده  جرئت اعتراف به نا توانی خود را دارد و

اسۀتعفا میدهۀد. از آن  درست کرده میتواند ونه شرافت مندانه  اند ، استفادۀ

او درحالی که جرئت برطرفی هیچیک از وزیران  و والیان  فاسد و تبهکار  

را ندارد،مگر دم از صداقت همکاران بلنۀد پایۀه خۀود میزنۀد و  حکومت خود

اً  تعریف میکنۀد. واحیانۀ از  وزیران  نا اهل و والیان غرق در فساد تمجید و

اگر وزیر  یۀا والۀی ای  را از مقۀامش بخواهۀد پۀس کنۀد، فقۀط چۀوکی اش را 

به مقام باالتری می نشاند و بۀا  یا اینکه او را عوض میکند نه خودش را و

تمجیۀۀۀد میکنۀۀۀد. چنانکۀۀۀه وقتۀۀۀی ضۀۀۀرار  امتیۀۀۀازات دیگۀۀۀر  از او دادن مۀۀۀدال و

مقۀۀام  امنۀۀی و دزدی واخۀۀتالس وفۀۀروش احمۀۀدمقبل ،وزیۀۀر داخلۀۀه را کۀۀه درنۀۀا

های پولیس شهرت بسزائی دارد، وقتی کرزی  خواست او را از آن وزارت 

درضۀمن بۀا اهۀدای  پس کند، یک وزارات دیگر را به وی پیش کش نمۀود و

مۀۀدالهای صۀۀداقت وخۀۀدمت وغیۀۀره از وی تمجیۀۀد وتوصۀۀیف بعمۀۀل آورد. ویۀۀا 

وی ابۀراز کرد،وبحیۀث  وقتی معاون او احمدضیاء مخالفۀت علنۀی خۀود را از

وجبهه ملی برضد وی به فعایت  پرداخت، او نتوانسۀت وی را ازتۀوبیخ عض

تنفۀر بۀا  هر روزبا احساس انزجار و یا خود از کارکنار برود و قرار بدهد و

 معاون خود در کابینه  روبرو میشد ودم برنمی آورد. 

و    ۷۰صۀۀبح: کۀۀرزی از تکۀۀرار تجربۀۀه دهۀۀه    ۸بۀۀه نوشۀۀتۀ روزنامۀۀه 

اما دو سناریوی احتمالی، ترس شخصی کۀرزی از  میالدی هراس دارد. ۸۰

هللا و شۀۀاه شۀۀجاع اسۀۀت: بۀۀا خۀۀروج از  گرفتۀۀار شۀۀدن بۀۀا روزگۀۀار داکتۀۀر نجیۀۀب

نشۀۀانده خۀۀود را بۀۀه   ها دولۀۀت دسۀۀت مۀۀیالدی، شۀۀوروی۱9۸9افغانسۀۀتان در   

هللا در کابۀۀۀل مسۀۀۀتقر کردنۀۀۀد. انۀۀۀدکی بعۀۀۀد از خۀۀۀروج  رهبۀۀۀری داکتۀۀۀر نجیۀۀۀب

هۀای تنۀدروی  یاسۀی و نظۀامی از کابۀل گروههۀای س ها و قطع حمایت شوروی

مجاهدین کابل را گرفتند. سۀپس طالبۀان آمدنۀد و او را کۀه در دفتۀر سۀازمان 

نشانده خارجی بۀود کشۀتند و بۀه دار  که دست  ملل پناه برده بود، به جرم این

 آویختند.

نشۀۀانده  کۀۀه طالبۀان همیشۀه کۀۀرزی و دولۀتش را دسۀت  بۀا توجۀه بۀه این

اند، تصویری محتمل کۀه  ه و بارها به جانش سوءقصد کردهها خواند خارجی
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هۀۀایی کۀۀه تجربۀۀه  کۀۀرزی از سرنوشۀۀت محتۀۀوم خۀۀود و دولۀۀتش در دسۀۀت گروه

شکست و کشتن یک رئیس دولۀت را بۀا جۀرم مشۀابه در پرونۀده خۀود دارد، 

 شدت برای کرزی ترسناک باشد. تواند به  می

مۀیالدی بۀود  ۱9 نشانده انگلیس در قرن   شاه شجاع نیز حاکم دست 

ها مۀۀورد انتقۀۀاد قۀۀرار داشۀۀت و پۀۀس از  هۀۀایش بۀۀا انگلیسۀۀی خاطر پیمان کۀۀه بۀۀه

ای، کۀرزی از  قبیلۀه  ها به قتل رسید. در واقع از لحاظ شۀجره خروج انگلیس

ای اسۀت کۀه دولۀت شۀاه  شاه شۀجاع اسۀت و طالبۀان نیۀز از قبیلۀه  همان قبیله

  یخی ممکۀن اسۀت گۀزاف بۀهسقوط داد. این تحلیل تار ۱۸۴۲شجاع را در   

ای اسۀت کۀه پیونۀد ناگسسۀتنی بۀا  نظر برسد، اما سیاست در افغانستان پدیۀده

هۀۀای تۀۀاریخی دارد. خۀۀود کۀۀرزی همۀۀین چنۀۀدی پۀۀیش در یۀۀک  تۀۀاریخ و روایت

ها در مورد کارنامه دولت خود اسۀت کۀه  مصاحبه گفت نگران قضاوت افغان

خاطر بسۀتن  تۀاریخی بۀهصورت تلویحی اشاره به ترس از همان قضاوت  به 

 ۲۰۰۸/ ۸/ ۱۱پایان             پیمان استراتژیک با امریکا دارد.

 رویکردها

، چۀۀاپ سۀۀویدن ، ص ۱9نظۀۀامى افغانسۀۀتان در قۀۀرن  -سیسۀۀتانی،دونابغه سیاسۀۀى -۲ -۱

۱۸۵     

 ۵3۴غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص  -3 

اشۀۀمیان، چۀۀاپ امریکۀۀا، ج مۀۀوهن الل، زنۀۀدگی امیردوسۀۀت محمۀۀدخان، ترجمۀۀه دکتۀۀور ه -۴

         ۲۸۷،ص ۲

           ۵3۷ -۵3۵غبار،همان اثر،ص  -۵

                            3۰۷،3۰9 -3۰۶، ص۲موهن الل،زندگی امیردوست محمدخان،ج -۶

            3۰۸،ص  ۲،موهن الل،  ج۱۵۱میرزاعطامحمدشکارپوری، نوای معارک، ص -۷ 

          ۲9۴، ص۲موهن الل، ، ج-۸ 

 غبار، همانجا    -9  

 ،      ۲۴۱، ۲3۸،۲39،ص۲موهن الل، ج-۱۰

 ۲۰۰۲لومونددیپلوماتیک،مى --۱۱
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 مقالۀ بیست وهفتم

 

 وفساد است ! کفایتیدفاع از کرزی،دفاع از بی 

 (۲۰۱۲/ 9/ 5)نوشته شده در   

 

یکی از هواداران کرزی مقیم فرانسه ،در   

مان افغانستان جواب مقالۀ من که در آن از پارل

قانون اساسی  64خواسته بودم |تا مطابق ماده 

کرزی را استیضاح کنند، نوشته بود که پدر 

آقای کرزی از شخصیت های نامدار قندهار بود 

 ونباید از ضعف وناتوانی های کرزی سخن زد.

اگرپدر کسی آدم نکته اساسی دراین است که 

پذیریم که  پسرش نیز خوب ونیکنامی باشد، ضروری وحتمی  نیست تا ب

 آدم خوبی خواهد بود. فقط عملکرد شخص محکی است برای  قضاوت

مردم در مورد آن  شخص که وی را خوب ویا بد تشخیص دهند. سخن 

 معروفی است که گفته اند: 

 پشت نام پدرچی میگردی؟             پدر خویش باش اگر مردی!

ود و عظمت پدر شاه شجاع، تیمورشاه هم پادشاه مقتدری ب

امپراتوری احمدشاهی را مثل پدرخود حفظ کرد ولی پسرش  شاه شجاع 

برای رسیدن به تاج وتخت کابل حاضر گردید نیمی از کشور را به رنجیت 

سنگ زعیم پنجاب  وانگلیسها بدهد تا چند صباحی برتخت کابل جلوس 

 ۱۸4۱داشته باشد، سرانجام با قیام مرگبار ودشمن سوز کابلیان درنومبر 

روبروگردید و بدست هموطنان خود در جبه زار سیاه سنگ کابل با 
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فضیحت کشته شد ونام بدی در تاریخ از خود بجای گذاشت، وبعد از آن نزد 

 افغانها بحیث  سمبول وطنفروشی شناخته شد.

با توجه به گزارش های رسانه های ملی وبین المللی وشنیدن ودیدن 

ادی واجتماعی صاحب نظران افغان به تحلیل های سیاسی ، نظامی،اقتص

اثبات میرسد که حکومت کرزی یکی از ناکام ترین،ضعیف ترین، فاسد 

 ترین، آلوده ترین وغیرملی ترین حکومت ها درافغانستان میباشد. 

سال حکمرانی ضعیف، وبی رمق کرزی با حضور یکنواخت ۱۱

رشوت واختالس جنگساالن تنظیمی توأم  با بی امنیتی، فساد گسترده مالی، 

وغصب ملکیت های عامه وغارت بانکها و کمک های بین المللی ومداخله 

کشورهای همسایه وتجاوز آشکار پاکستان برحریم مقدس کشور با 

پیشروی در اینسوی خط دیورند وایجاد پوسته های سرحدی در داخل خاک 

 افغانستان وآواره کردن مردم والیات کنر ونورستان وننگرهار از خانه

به اصطالح پکو  امید و وکاشانه شان وداد وفریاد شان مردم را چنان نا

 کرده که راه زندگی خود را گم کرده اند.

هیچ افغان وطنخواه و باشعوری گرفتن خریطه های پول رئیس 

جمهور را از یک کشورهمسایه تائید نمیکند! بی تفاوتی وعدم تحرک او را 

دم بیچاِرۀ کنر ونورستان و ننگرهار در برابر راکت پراگنی پاکستان برمر

تائید نمیکند، هیچ افغان وطن دوستی پیشروی دشمن را بداخل خاک مقدس 

کشور حتی یک سانتی مترهم تائید وتحمل نمیکند تا چه رسد به پنج تا سی 

کیلومترپیش آمدن در داخل افغانستان. این را هم مقامات امنیتی کشور از 

کرده اند وهم مردم محل شاهدان  گوشزدمدتها قبل به رئیس جمهوری 

عینی واقعه اند وتظاهراتی هم برضد این تجاوز دشمن براه انداخته اند، 

ولی کرزی به حیث مسئول درجه اول مملکت در برابر پاکستان جز کرنش 

وچاپلوسی و روز گذرانی کاری نمیکند و پارلمان مرکب از همان عناصر  

بی کفایت واختالسگر ورشتخور وقوم گرا ناباب باری جرئت کرد ودو وزیر 

وآلوده به فساد را سبکدوش ساخت، اما رئیس جمهور ترسو و مصلحت 

 گرای شما، بجای اینکه بر این اقدام قانونی ولسی جرگه مهر تائید بزند و
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آنها را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد، با مصلحت گرائی ومعامله های 

ادن مدال های افتخار تقدیر نمود، بلکه پشت پرده نه تنها آنها را با د

از شفاخانه سردار  که پایش در اختالس میلونها دالر باردیگر آن یکی را

محمدداوود، بند است و وزارت داخله را چنان از جنراالن شورای نظاری 

این وزارت  اشباع نموده بود که به عنوان یکی از دالیل سبکدوشی او از

هنگامی که او بحیث معاون وزارت دفاع  محسوب شد، وگفته میشود در

در صد افسران وجنراالن وزارت دفاع متشکل از  ۷۰اجرای وظیفه میکرد،

درصد دیگر برای  3۰منسوب به شورای نظارو جمعیت اسالمی بود و افراد

ازبک وهزاره وبلوچ ونورستانی وغیره گذاشته شد  تمام اقوام پشتون و

بار در رأس وزارت دفاع از سوی کرزی بود، بار دیگر به آن وزارت واین 

 به ولسی جرگه معرفی شده است. کاندید و

منحیث یکی از افغانهای که درد بی وطنی را دیده ام ورنج  من

مهاجرت را چشیده ام ونسبت به سرنوشت مردم ومیهنم مثل سایر 

هموطنان با احساس می اندیشم به این نتیجه رسیده ام که تا کرزی بر 

د، امید وانتظار هیچگونه تحول وتغییری را به نفع مردم سرقدرت باش

کشور نباید داشت. بودن کرزی در رهبری دولت وحکومت افغانستان، به 

معنی تداوم حضور جنایتکاران جنگی، غارت مستمردارائی های عامه، 

فساد و رشوتخوری روز افزون در ادارات دولتی، رونق قاچاق مواد مخدر 

توده های محروم وحیف ومیل کمکهای جامعه  وگسترش فقر وبیکاری

جهانی توسط مقامات بلند رتبه دولتی وفراهم شدن زمینه های فعالیت 

هرچه مخرب تر استخبارات کشورهای همسایه در وطن ما خواهد بود. 

کشورجهان را با خود دارد وتا  4۸نظامی کرزی با آنکه حمایت مالی و

های جامعه جهانی را برای احیاء کنون در حدود چهل  میلیارد دالرکمک 

از سوی تیم  واعمار مجدد کشور گرفته است، اما بخش بیشتر این کمک ها

همکاران دولتی کرزی حیف ومیل شده و هیچگونه بهبودی در وضعیت 

 زندگی مردم حتی در پای تخت کشوربه نظر نمیخورد. 

وقتی به تلویزینهای داخل وخارج کشور ودیگر رسانه های ملی 

بین المللی توجه کنید،  تمام افغانها ،اعم از پشتون وتاجک، ازبک یا
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وهزاره وبلوچ ونورستانی وغیره،چی تحصیل کرده وچی غیر تحصیل 

کرده، چی غرب دیده وچی غرب نادیده، چی روشنفکر وچی غیر 

روشنفکر،چی اپوزیسیون سیاسی وچی اپوزیسیون غیرسیاسی، چی 

، چی مامورین ملکی،چی اجیر منسوبین اردو وچی منسوبان پولیس

ومستخدم، چی تاجر و دکاندار، چی دهقان و مالدار،چی گلکار، نجار و 

کسبه کار ، چی اهالی مطبوعات، چی غیر اهالی مطبوعات،چی استادان 

موسسات تحصیالت عالی وچی استادان مکاتب ابتدائی وعالی، چی  وکیالن 

مام افغانهای که صاحب شورا، چی احزاب سیاسی چپ یا  راست ، خالصه ت

شعور وتمیزکردن خوب از بد استند ، متفقاً از حکومت کرزی شاکی وفوق 

 العاده ناراض اند واو را یک رئیس جمهور ضعیف،غیر مصمم، غیر قاطع،

مصلحت گرا،مقام پرست، بی اعتنا نسبت به مصالح علیای کشور وتأمین 

د. اما نمیدانم که جناب کنندۀ منافع کشورهای همسایه در افغانستان میدانن

چگونه و روی چه انگیزه یی به حمایت از کرزی برخاسته وتا « بارز»

در عرصۀ داخلی وخارجی   سیاست او کنون بیش از دوبار  از کرزی و

 پشتی بانی کرده است.

تاجای که معلوم است آقای بارز، نه قوم کرزی است تا بتوان گفت  

عمل میزند، پس احتماالً از سوی  روی احساسات قوم گرائی دست به این

ریاست جمهوری، چراغ سبزی به جناب شان نشان داده شده و مقامی در 

کدام سفارت ویا اقالً در گمرکات افغانستان وعده داده شده است که اینقدر 

موازی با سمت حرکت باد همساز شده خود را در خارج از کشور 

 حمایتگرسینه چاک کرزی نشان میدهد.

که تمام مردم افغانستان میدانند  که کرزی ضعیف ترین  درحالی 

وناتوان ترین ونامصمم ترین و بدنام ترین  رئیس جمهوری است که 

افغانستان در تاریخ معاصر خود به یاد دارد. آقای بارز بفرماید بما نشان 

بدهد که افغانستان  در طول تاریخ موجودیت خود به عنوان یک کشور 

ی رئیس جمهور آن یا رئیس حکومت آن از یک کشور مستقل، درچه زمان

کشور را در امور داخلی  وطن  خارجی پول رشوت گرفته است ودست آن
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آزاد گذاشته تا هرچه بخواهد برای اهداف سیاسی وفرهنگی خود  

 علنا ًفعالیت داشته باشد ؟ 

درکدام برهه از تاریخ افغانستان، یک کشور همسایه توانسته دست 

اک ما دراز کند و حکومت افغانستان خود را چپ گرفته است؟ تجاوز برخ

درکدام عهد ودوره یی از تاریخ افغانستان یکی ازهمسایه ها توانسته از 

کیلومتر بداخل خاک ماپیشروی کند ودست به ایجاد پوسته های  3۰پنج تا 

سرحدی بزند وعساکر خود را در آن جابجا نماید، وبا مشت محکم مردم 

انستان روبرو نشده باشد؟ مگر اینک با کمال تاسف در عهد ودولت افغ

ریاست جمهوری کرزی پاکستان دست به این کار زده است وکرزی منحیث 

قوماندان اعلی اردوی ملی افغانستان برطبق قانون اساسی نافذۀ کشور 

مسئوول ومکلف است تا به دفاع از تمامیت ارضی کشور برخیزد ، ولی او 

مل بالمثل از خود بروز نداده ونمیدهد واینک مردم هیچگونه عکس الع

والیات کنر وننگرهار وکابل دست به اعتراض به این بی تفاوتی حکومت 

کرزی زده انزجار ونفرت خود را ازاین سیاست وطن ستیزانه ابراز کرده 

 اند.

آقای بارز بما بگویند که وطن فروشی مگر شاخ دارد یا دم که کرزی  

اکت پراگنی نیروهای سرحدی پاکستان را با راکت ویا نمیخواهد جواب ر

پرتاب سنگ توسط مردم محل بدهد . مردم افغانستان در انتخابات ریاست 

جمهوری برای این به کرزی رأی داده اند که درصورت برنده شدن مطابق 

به صالحیت ها ومکلفیت های قانونی ازحیات وممات وجان ومال وناموس 

نکه به بهانه های غیر معقول وغیرموجه  از دفاع از وطن دفاع کند، نه ای

تمامیت ارضی طفره برود وهر روز ما شاهد ویرانی وبربادی مردمان 

بیچارۀ کنر وننگرهار ونورستان در شرق کشور باشیم وآقای بارز، مردم 

و کسی « قشالق ویران میشود» را از این  بترساند که اگر کرزی نباشد

 یرد !!؟؟نیست که بجایش قرار بگ

این وطن در دامان پرمهرش فرزندان دلیر وبادرایتی دارد که بهتر 

 وشایسته تر از کرزی از عهدۀ اداره وتنظیم وتأمین آن برآمده میتواند. 
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 مردم افغانستان مردمان شجاع ودلیر وآزادی دوستی اند که بدون کرزی هم 

نستان مرهون میتوانند از وطن خود حفاظت وصیانت نمایند، موجودیت افغا

حضور کرزی نیست، صاحبان اصلی این وطن با دشمنان وطن می رزمند و 

آن را از دست هرمتجاوزی  نجات خواهند داد.  درپشتو متلی است که گفته 

فقیرترا خدا آفرید، «) ی ړی،خو بیغیرت چاکړخوار دی خدای ک»میشود: 

 ؟(اما  کی ترا بیغیرت ساخت

رز یادآورشوم که افغانها  فقیرهستند  ولی اکنون هم میخواهم به  آقای با

بیغیرت نیستند که ببینند کسی برخاک وناموس شان تجاوز کند، آنها خود 

را خپ وچپ بگیرند و زبونانه بهانه بیاورند که زور ما به زور آور 

نمیرسد. افغانها غیرت وشهامت وطن دوستی خود را در سه نبرد نا برابر 

رابر با اتحاد شوروی سابق تجربه کرده اند و در با انگلیسها ویک نبرد ناب

 همه میدانها، بُرد با افغانها بوده است. 

 است   شمن زبونیجزمقابل داظهارع

 اشک کباب باعث طغیان آتش است

 : فساد استمداحی از ،کرزی ازمداحی  

یک زمان فکر میشد فقط در نظام  سلطنتی بازار مداحی و چاپلوسی 

و اگر آن نظام برچیده شود، وبجایش نظام   و بوت پاکی گرم است

جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسالمی جاگزین گردد، دیگر بازار بوت 

پاکی ومداحی وثناگوئی رو به کساد خواهد نهاد و چاپلوسان و مداحان 

فطری  دست ازاین عادت سخیف و پست خواهند گرفت، چون تصور میشد 

ی واهلیت و تخصص، محک انتصاب که در چنین نظامهایی شایسته ساالر

اشخاص در مقامات دولتی خواهد بود.  اما متاسفانه که این عادت پست در 

نظام های پس از سلطنت نیز چشمگیر و بطور وسیعی رواج داشت و هنوز 

 هم از رواج نیفتاده است. 

این خصلت پست بیشتردر وجود عناصر کم سواد، تحصیل ناکرده، 

قابل تشخیص است وعالیم آنرا از گفتار و  ابن الوقت و فرصت طلب
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نوشتار شان در رسانه های جمعی  میتوان تمیز داد. چنین اشخاص با آنکه 

ممکن احتیاج شدید مادی هم نداشته باشند، ولی برای بدست آوردن دل 

قدرتمندان وارباب زر و زور،از هیچگونه تملق و چاپلوسی و مداحی دریغ 

ن الوقت وضعیف النفسی می باشند که همواره نمیورزند. اینان عناصر اب

بدنبال ممدوحی میگردند تا متاع دروغین خود را به وی عرضه کنند و 

 منفعت بدست آورند.

یکی ازاین عناصر متملق ، آقای نعیم بارز مقیم فرانسه است که با 

وجود آگاهی از انزجار عمومی مردم افغانستان ازحکومت سهامی 

ه فساد وارتشا وارتجاع حامدکرزی  در چند مقاله بیروکراتیک وآلوده ب

رئیس جمهور کرزی، از مافراریان درغرب ترسوتر نیست، » خود منجمله 

در افغان جرمن آنالین با پر روئی  تمام  به حمد و ثنا « واقعبین تراست!

گوئی از وی برخاسته و خواسته اورا ناجی زمانه و نابغۀ عرصۀ سیاست 

کند، درحالی که به اعتقاد مردم افغانستان ،کرزی رئیس افغانستان  وانمود 

جمهوری ضعیف ومصلحت گرا وغیر قاطع  است که حکومتش تا دو گوش  

در فساد ارتشاء واختالس غرق است وغارت کابل بانک نمونۀ کوچکی 

ازدزدی حکومت دزدان چراغ بدست اوتواند بود. عالوتاً والیان ووزیران و 

امر ونهی کرزی پیاز پوست نمیکنند و بخش اعظم زیردستان وزیرانش به 

کمک های جامعه جهانی را که برای باز سازی افغانستان داده شده؛ ته 

 جیب میزنند.

)داکتر رئیس ادارۀ مبارزه با فساد حکومت کرزی از چندی بدینسو

از دست وزیران ووکیالن رشتخور واختالس گر و دوسیه دار  لودین(

دارائی های عامه فریادش تا گوش آسمان میرسد وابسته به مافیای غصب 

ولی بگوش کرزی نمیرسد. چرا، برای اینکه منافع کرزی با منافع همین 

مافیا گره خورده است.  در عرصۀ سیاست خارجی نیز عملکرد کرزی 

چنان غیر ملی است که از دو سال بدینسو روزانه ده ها وصدها راکت از 

فیر میشود، ولی با وجود خسارات وارده  داخل پاکستان برمردم افغانستان

برجان ومال مردم شرق افغانستان  او هیچگونه اقدامی بالمثل دردفاع 
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ازحیات مردم خود و تمامیت ارضی کشور  و جلوگیری از تجاوز پاکستان 

 .برخاک کشور در والیات کنر و نورستان و ننگرهار نشان نداده است

فغانستان خاطرنشان کرده بودم من باری  ضمن مقالتی به پارلمان ا

تا به دلیل غفلت وبی تفاوتی کرزی در دفاع از تمامیت ارضی کشور که 

مورد تجاوز آشکار پاکستان قرارگرفته وبخش هایی از خاک ما را اشغال 

قانون اساسی او را  استیضاح  نمایند،  64نموده است، مطابق احکام ماده 

انتقاد من  برآشفته شده میگوید: اما آقای بارز براین موضع گیری ملی 

  برآقای کرزی ؛ به معنی انسان ستیزی است؟

بی سواد ترین فرد وطن هم میداند که انتقاد برکارکرد های کرزی  

هرگز به معنای آن چیزی نیست که آقای بارز از آن برداشت میکند. آقای 

 ً ترحم  بارز با انتخاب یک عنوان عامیانه وعاطفی میخواهد توجه واحیانا

خواننده را به حال کرزی، به حیث یک انسان برانگیزد. شکی نیست که 

کرزی یک انسان است، ولی باید گفت که همه انسانها یک سان قابل احترام 

و دلسوزی  نیستند. انسانها نظر به دانش، فضایل اخالقی ورویه انسانی  

نمیتوان  ومیزان سودمندی وخیراندیشی خود از همدیگر متفاوت اند. هرگز

انسانهای جنایتکار، آدمکش،غاصب، خاین؛ وطن فروش، وبی مسئولیت 

وبی پروا نسبت به منافع ملی را بایک انسان صادق ووطن پرست 

وخدمتگار مردم  ودارای دانش و شهرت نیک یک سان دید و یک سان 

احترام کرد. فقط انسانهای نیکو، پاک طینت وصادق به وطن ومردم قابل 

اوار ستایش ونیکوداشت اند، ولی انسانهای خاین،فاسد، احترام وسز

رشتخوار، غارتگر، قاچاقبر،غاصب حقوق دیگران، ناقضین حقوق بشر 

واجنت های کشور های بیگانه الیق هیچگونه ستایش وپشتی بانی نیستند 

وکسانی که از چنین انسان هایی دفاع میکنند، خود از شرکای خیانت 

 د.وجنایت آنها بشمار میرون

انسانی که با سرنوشت یک ملت بازی کند ونسبت به سالمت ارضی  

وصیانت مملکتش بی تفاوت وبی اعتنا باشد،"عدمش به زوجود!"  روی 

سخن و انتقاد من درضدیت با انسان های عادی وبی صالحیت و شهروندان 
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بیکار وفقیر و در بدر بدنبال عرضۀ نیروی جسمی و دماغی خود جهت پیدا 

ه نانی نیست، بلکه روی سخن من متوجه  مسئوالن درجه اول و کردن لقم

دوم دولت است که بجای خدمت به مردم ، در فکر پرکردن جیب های خود  

وگروه های وابستۀ بخود اند و کمک های جامعه جهانی را که بمنظور 

بازسازی کشور ونجات مردم از فقر و بیکاری و بیسوادی و مرض اعطا 

زنند واز قتل وجنایت وظلم وحق کشی و غصب ملکیت میشود، ته جیب می

های شخصی ودولتی دریغ نمیورزند وبا  قاچاقچیان مواد مخدر و گروه 

های دهشت افکن واختالس گران واختطاف چیان ودزدان ثروت های ملی 

 همدست اند و هرگز در غم منافع ملی نیستند.

انی که آقای نعیم بارز،بحیث مدافع سر بکفت آقای کرزی،برکس

تجاوز پاکستان و راکت پراگنی آن کشور را برمردم والیات کنر و نورستان 

وننگرهار تقبیح میکنند و برحال زارمردم بیچاره وبینوای والیات مذکور 

خون دل میخورند واشک بینوائی میریزند، برآنانی که کرزی را به خاطر 

ری الزم در غفلت وبی تفاوتی در برابرتجاوز پاکستان وعدم  تصمیم گی

دفاع از تمامیت ارضی کشور، مسئول و فاقد کفایت رهبری کشور میدانند و 

از پارلمان توقع دارند تامطابق احکام قانون اساسی او را  استیضاح  

لجوجانه تالش میکند ،ضعف وترس وعدم قاطعیت و نمایند، برآشفته شده 

 رئیس جمهور را نتیجه درایت سیاسی وی توجیه کند. 

بارز! شما حق دارید در مورد رئیس جمهور حامدکرزی،  آقای 

پارلمان، وطن ومردم افغانستان هرطورکه میخواهد بیندیشید وابراز 

نظرکنید، ولی باید بدانید که روش حکومتداری کرزی کارد را به استخوان 

مردم رسانده  ودرخارج از کشور به استثنای شما ودر داخل کشور به 

ارگ نشین کرزی، هیچ آدم وطن دوست وبا منطقی  جزحلقۀ خاص اطرافیان

او را تائید نمیکند.آیا ملتفت هستید که روی سخن مقالۀ افشاگرانۀ نیویارک 

تایمز)ترجمه جناب عارف عباسی(که مدت یک ماه دردریچۀ نظر خواهی 

پورتال افغان جرمن آنالین گذاشته شده بود، متوجه کرزی وناکارآمدی 

یا اکثریت نظریات نظریه دهندگان از بیکفایتی حکومت اوبود وتمام و 

 کرزی داد میزدند ؟
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شما جناب بارز، آیا در عقل و فراست واحساس وطن پرستی ومردم 

دوستی وعدالت خواهی از تمام روشنفکران وصاحب نظران وآگاهان 

سیاسی افغان که سیاست حکومتداری حامد کرزی را انتقاد میکنند، باالتر 

که برخالف دیدگاه واستدالل منطقی دیگران او را تائید و وآگاه تر هستید 

محق میشمارید ؟ آیا غیرازشما درچهار قارۀ اروپا وامریکا وآسترالیا 

وافریقا از میان مهاجرین افغان شما چهارکس را سراغ داده میتوانید که 

 مثل شما از مشی کرزی حمایت کند؟

 یایخود وماف بیاش ، در فکر پرکردن ج یکار ۀدرتمام دور یکرز

 یدالر کمک ها اردهایلیبود وم یلیوخل افیوس تینظار وجمع یشورا

 یکاریکشور ونجات مردم از فقر و ب یرا که بمنظور بازساز یجامعه جهان

 یکه مقامات دولت یدزدان بیو مرض اعطا شده بود، به ج یسوادیو ب

درتمام  یکرد. کرز یاستحقاق اشغال کرده بودند، خال نوپارلمان را بدو

 تیشان در قتل وجنا یکرد که دست ها تیحما یمدت حکومتش از اشخاص

و قاچاق مواد مخدر  یودولت یشخص یها تیو غصب ملک یوظلم وحق کش

ودزدان ثروت  انیدهشت افکن واختالس گران واختطاف چ یو گروه ها

 نبودند. یبودند و هرگز در غم منافع مل لیدخ یمل یها

ساختن  یرا برا یجامعه جهان یکمک ها دالر اردیلیم ۵.۱یکرز

بودند.  یوفساد ووطن فروش انتیدادکه نماد خ صیتخص یکسان یمقبره ها

 کی کیکشور  تیوال ۲۰در توانستیمقدار پول م نیکه با ا یدرحال

 یقندهار رخواهیتاجرخ کیاعمار کند، چنانکه  یشفاخانه دوصد بستر

را اعمار  یبستر ۲۰۰خانهشفا کیدالر  ونیلیم ۶۰توانسته است با صرف 

 یها سهیبود که ک یجمهور سیرئ یکرزکند ودر خدمت مردم قرار بدهد.

ملت را  یودر بدل آن، آب، خاک وآبرو گرفتیم هیهمسا یپول از کشورها

 یرویوپ دیتقل یالگو ،هنوزهمیمثل کرز یانسان.فروختیها م گانهیبه ب

بارز را درک  التیوتمادرجه فهم  توانیم یرو نیبارز است، ازا یآقا یبرا

 پایان   کرد. صیوتشخ
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 ممقالۀ بیست وهشت

 

 رئیس جمهور رشوتخور،مایۀ سرافگندگی ملت است !

 (۱۰/۱۲/۲۰۱3)نوشته شده در 

خبرگزاری رسمی ایران)ایرنا( دو  ,۲۰۱3دسامبر 9روزدوشنبه 

عکس ازکرزی وهمراهانش هنگام برگشت شان از تهران بدست نشر 

رسانه ها داخلی وخارجی انعکاس یافته، وبرای بیننده  سپرده که در اکثر

 بسیار سوال برانگیز وحیرت آور میباشد.

         

دراین عکس ها دونفر از محافظان کرزی با چند خریطۀ سفید برشانه های 

شان دیده میشود. برمبنای سوابق موضوع پول گیری رئیس دفتر کرزی از 

ه ها حاوی پول گدائی کرزی از ایران، رسانه هاحدس میزنندکه این کیس

دولت ایران است، ولی صاحب نظران  بدین باوراند که این پولها ،پول 

گدائی نیست بلکه این پولها مکافات لجاجت عاقبت نه اندیشانۀ کرزی 

دربدل عدم امضای پیمان امنیتی با امریکاست که از طرف دولت ایران 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

343 

به دوعکس  ه است.بشکل رسوا کننده وشرم آوری به کرزی داده شد

باالتوجه کنید که یکی کرزی را درحالت عذر وتضرع درمقابل یکی از 

مقامات  ایرانی نشان میدهد ودیگری حمل خریطه های احتماالً مملو از پول 

( بسوی طیاره VIPرا توسط محافظان کرزی حین برآمدن از دروازۀ )

رسیده است نشان میدهد.این عکسها به منظورخاصی گرفته شده وبه نشر 

تا اگر روزی کرزی از دیکته رشوه دهنده سرپیچی کند، آنرا برخش بکشند 

 و فضیحتش کنند.

اینست خجالت وسرافگندگی بزرگ تاریخی  یک ملت مغرور که 

ابرقدرتها را درکشور خود به زانو در آورده است، ولی رئیس جمهور 

گرفتن یک منتخب شان، گردنش را نزد یک مقام پائین تر ازخودش بخاطر

کرده است. رئیس جمهوری که  خمساب شخصی،یا دو میلیون دالر به ح

آینده کشورش را با بحران های مختلف سیاسی واقتصادی ونظامی تا مرز 

نابودی روبرو کند، و کمک های  میلیارد دالری  را که از سوی امریکا 

وجامعه جهانی در کنفرانس توکیو به مردم افغانستان وعده  داده 

پرداخت آن کمک ها را در آینده منوط به « ناتو»(،وسازمان دفاعی ۱ه)شد

امضای  پیمان امنیتی با امریکا میداند  ولی آقای رئیس جمهورمطابق 

دیکتۀ دشمنان منافع علیای کشورآن را فدای منافع شخصی خود میکند، 

 آیاچنین رئیس جمهوری قابل تائید و حمایت است؟ هرگز نه!!

ایستاده و با خطر غلتیدن در دوزخ « پل صراط» " کشوری که روی

هرج ومرج،یک مو فاصله دارد ؛ کشوری که باهزار ویک مشکل روبرو 

است وبشدت از ناحیۀ نا امنی، بی ثباتی، فقر، بیکاری، تفرقه جوئی،تفوق 

                                                           

میلیارد دالربرای مدت  چهار  1۶توکیوی جاپان بصورت مجموعی مبلغ میالدی درشهر ٢۰1٢درسال  - 1

سال آینده برای افغانستان تعهد داده شد و درمقابل آن کرزی مبارزه  را برضد فساد که کشورش درسطح 

جهان به صفت قهرمان فساد و  موادمخد رشناخته شده است ، وعده نمود . روزنامه هشت صبح کابل 

توضیح نمود . " اگرتمامی مفسدین وخائنین به محکمه کشانیده میشدند   ٢۰1٢ل جوالی سا ۹بتاریخ 

جنګساالر ، جنایتکاران جنګی  11۰درحقیقت ما دیگر حکومتی داشته نمیبودیم "  کرزی به تعداد

وقاچاقبران هیروئین را به حیث مشاورین دراطراف خویش جمع آوری نموده که هرکدام ازآنها ماهواره 

دالرامریکایی معاش دارد .)رک:مقالۀ ،بعدازخروج اشغالگران،کشتن افغان توسط  ۵۰۰۰مبلغ 

 (٢۰1٣دسمبر ٥افغان،ترجمه دکتور شفیق هللا انوری،سایت آریائی، بخش سیاسی 
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طلبی های گروهی،قومی، مذهبی،سمتی، تنظیمی،زبانی، فرهنگی، 

ختالس ورشوه خوری وقاچاق اقتصادی، اجتماعی ، فساد اداری وا

موادمخدر و داشتن میلوینها انسان آواره، معیوب ، معلول ومعتاد وبیجا 

شده گان داخلی رنج می برد ؛ کشوری که  توان جلوگیری متجاوزان 

به اساس  ساله را ندارد ، کشوری که ۸. ۷. 6. 5. 4برکودکان خوردسال 

رتخلفات اخالقی گزارش سازمان ملل متحد، ازنظرفساد اداری وسای

واجتماعی،ازتمام کشورهای جهان بدنام تراست،رئیس جمهور آن به جای  

آنکه برای نجات کشور ازاین همه مصیبتها وبدختی ها با امضای پیمان 

امنیتی با یک ابرقدرت جهانی)امریکا(، ثبات آینده کشور را تضمین کند، 

پیمانی که بخشی از  در مقام مقابله با این  ابرقدرت برخاسته و از امضای

پیمان استراتیژیک است که قبالً آنرا امضا نموده است ولویه جرگه 

مشورتی آنرا تائید کرده، به بهانه های واهی وبا اتهامات تخریش کننده 

امریکا را توهین ودر سخنرانیهای خود، آنرا کشوراستعماری و غیر قابل 

یار طناب را آنقدر به دوستی و  اعتماد معرفی میکند.  میگویند آدم هوش

شدت نمی کشد تا طرف مقابل به روی بخورد، زیرامی داند مردی که با 

 دماغ داغ، طناب را پیوسته به سوی خود میکشد، حتماً به زمین میخورد . 

ما در تاریخ افغانستان با رئیس جمهوری سروکار داریم که درعین 

« غیرقانونی»شروع وحالی که خود را خیلی هوشیار میداند، اما بطور نام

ً به  از سازمانهای استخباراتی کشور های خارجی پول میگیرد وطبعا

خواسته های نامشروع آنان عمل میکند. ما با رئیس جمهوری روبرو 

هستیم که بجای بازخواست از اخاللگران امنیت وغاصبین ملکیت های 

زی عامه ودزدان میلیونها دالر ازکمک های بین المللی به امر بازسا

ونوسازی کشور، وجلوگیری از خشونت علیه زنان که به طرز وحشیانه 

ای هر روز در گوشه وکنار کشور رخ میدهد، مملکت را به جوالنگاه 

تروریستان وجنایتکاران وخاطیان وتجاوزگران وقاچاقچیان مواد مخدر 

تبدیل کرده؛ علی رغم آن که ملتش از گرسنه گی، بیکاری، بی عدالتی و 

دولتمردانی صادق وعدالتخواه، فریاد می زند؛ خود را نداشتن 
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تصور نموده، به بهانه های الیعنی، برای امتیاز گیری های « شیرجنگل»

 خصوصی از امریکا، دست به بازی های سیاسی جنون آمیزی میزند.

برخی از مدافعین آماتور آقای کرزی مقیم اروپا،گرفتن خریطه های 

گرفتن کمک های جامعه بین المللی برای  پول از یک کشور خارجی را با

باز سازی افغانستان ورهائی مردم ازبیکاری وفقر و آوارگی ، یکسان تلقی 

مینماید، غافل ازاینکه کمک های بین المللی به حساب بیت المال ودارائی 

عامه واریز میشود، ولی گرفتن خریطه های پول ازیک کشور همسایه به 

 وص کرزی ورئیس دفترش میریزد!! منظور خاصی و در حساب خص

" مینویسد: "شکی مقصر کیست؟صبح زیرعنوان " ۸روزنامۀ 

نیست که دادن پول همواره در برابر توقعاتی است که برای دهنده پول قابل 

یاسازمان «]ای آی سی»رو پولی که از سوی  تصور است. از این

قع باشد.  یکی تواند بدون تو دیگرخارجی[ به ارگ داده شده است، نیز نمی

ترین موضوعاتی که در رابطه به تقصیر ارگ از جهت گرفتن این  از مهم

پول متصور است، این است که این پول باعث شده است که ارگ ریاست 

عنوان دستگاهی که باید الگوی رفتار]قانونی[ سایر ادارات  جمهوری به 

کشور باشد، گرفتار نقض قانون شده است. این در حالیست که 

جمهور مسوولیت دارد که از قانون اساسی افغانستان محافظت کند و  رییس

 جمهور کمک شود.... جمهوری نیز باید در این راستا به رییس  نهاد ریاست

جمهوری داده شده است که  این پول به این دلیل به ارگ ریاست

رو این پول باید  خورد. از این سرنوشت سیاسی افغانستان از ارگ رقم می

رسید.  مصرف می مل خزانه شده و از طریق بودجه عمومی دوباره بهشا

شود که در تعامل مستقیم و بدور از چشم همگانی که بین ارگ و  دیده می

گرفتن پول از صورت گرفته این اصل مهم نقض شده است....« ای آی سی»

های خارجی یکی از مسایلی است که در بسیاری از قوانین افغانستان  شبکه

حساسیت نشان داده شده است. در برخی از قوانین تاکید شده است که  بدان

احزاب سیاسی و یا کاندیداهای انتخاباتی نباید از منابع خارجی پول دریافت 

دهد که جامعه  ها نشان می کنند. تاکید بر عدم دریافت پول از خارجی
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 افغانستان نسبت به گرفتن پول از منابع خارجی خاطره و ذهنیت خوشی

ندارد. اما پرسش این است که وقتی دیگران از گرفتن پول از منابع خارجی 

دهد. اگر قرار  جمهوری این کار را انجام می شود، چرا ارگ ریاست منع می

براساس معیارهای ,است پولی به افغانستان کمک شود، باید این کار 

یک  قانونی انجام شود. وقتی خارج از چوکات پول بین یک نهاد خارجی و

شود، شک و تردیدهایی را در  نهاد اساسی افغانستان رد و بدل می

ترین نهادهای ملی چون ارگ  دهی یکی از مهم  خصوص میزان اهمیت 

 ۱۱صبح:چهارشنبه ۸کند.")  جمهوری به حاکمیت ملی ایجاد می ریاست

 (۱39۲ثور 

تاثیرات سوء چنین پول گرفتن هایی را میتوان در عدم امضای پیمان 

یتی با امریکا مشاهده کرد.معضلۀ پیمان امنیتی با امریکا وچانه زنی امن

های حامدکرزی رئیس جمهوردولت اسالمی غرق در فساد وارتشاء 

واختالس وغارت وچپاول دارائی های عامه وخصوصی ومصاب به بحران 

بی امنیتی وبی ثباتی ، بی عدالتی وبیکاری وفقر استخوان سوز،مردم را 

قرن گذشته نموده  9۰ودلهره وهراس بازگشت سالهای  دچار سردر گمی

است.تدویر جرگه مشورتی ، یکی ازاین چانه زنی های کرزی در برابر 

امریکا، برای کسب امتیازات خصوصی رئیس جمهور به حساب می اید که 

برخالف انتظار وی، امضای آن با اکثریت قاطع اعضای جرگه مشورتی 

 مورد تائید قرارگرفت.

فغانستان ،که جنگ تباهکن سی وچندساله را پشت سرگذاشته مردم ا

اند،بخوبی میدانند که به پا ایستادن دوباره کشور، بدون کمک دولت های 

مقتدر غربی امکان پذیرنیست وچون کشورهای همسایه تالش میورزند تا 

امریکا در همسایگی شان حضور نداشته باشد،وحضور آن کشور را در 

مانع برای تحقق اهداف خود می بینند، بنابرین توسط افغانستان ، مخل و

اجنت های خود سعی میورزند تاعلیه مفاد این پیمان تبلیغات زهرآگین 

نمایند وحامدکرزی را از عواقب امضای این پیمان بترسانند واو را مجبور 

 به تعمیل خواسته های ناروای خویش سازند .
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ل ازتمام اقشار نفری متشک ۲۵۰۰از آنجایی که اعضای جرگه 

وطبقات واقوام کشور، با تقبل خطرات حیاتی باالخره به این نتیجه رسیدند 

که امضا پیمان به نفع آینده کشور بمننظور جلوگیری از خطر جنگ داخلی 

ودست درازی ها ومداخالت همسایه های کشور است، و میتوان گفت جرگه 

پیمان امنیتی را به تصمیمی درست گرفته است، بنابرین ماهم امضای این 

نفع حال وآینده کشور تشخیص میدهیم واز رئیس جمهور کشور توقع داریم 

تا این شانس را از مردم افغانستان دریغ نفرماید وبا امضای آن، زمینه 

بازگشت ثبات وامنیت وکار یابی وسرمایه گذاری وکمک های بین المللی ، 

ً امریکا را برای کشور دردمند ما فراهم کند و بر دسایس دشمنان  خاصتا

 افغانستان چلیپا بکشد.

فضای رسانه های داخلی وخارجی میرساند که اکثریت مردم 

افغانستان از تحلیلگر وسیاستمدار ومعلم وداکتر وشاگرد مکتب گرفته تا 

سران ورؤسای اقوام وروحانیون وصاحب نظران ومفسران مسایل سیاسی 

را به نفع افغانستان تشخیص کرده  افغانستان ، امضای موافتنامه امنیتی

وتشخصی میدهند، ولی جناب کرزی همان موضعی را اتخاذ کرده که طالبان 

وحزب اسالمی واجنت های کشورهای صاحب غرض همسایه در داخل ، 

 آنرا اتخاذ کرده اند؟ 

صبح به ارتباط موضع گیری رئیس جمهور در برابر  ۸روزنامه 

پژوهشگر امور  -ز قلم داکترملک ستیزامریکا،در یک تحلیل عالمانه ا

« کند جمهور برخالف منافع ملی عمل  اگر رییس»المللی زیرعنوان  بین

المللی، رهبران  ی بین شده های پذیرفته  بر بنیاد اصول و ارزش» مینویسد:

ی  ی ملی شهروندان را تمثیل کنند. منافع ملی، اراده اند اراده ها مکلف دولت

الملل،  اند که از دیدگاه حقوق بین هایی سی، مقوله ملی و جغرافیای سیا

بخشند. این اصل، در اکثریت قوانین  های ملی را مشروعیت می دولت

ها که نظام  اساسی، بر بنیاد قوانین ملی، نیز آمده است. رهبران دولت

کنند، حامل و مجری مشروعیت  المللی تمثیل می سیاسی را در مناسبات بین

ند؛ اما عملکرد های آنان در هرنوع نظامی، توسط های ملی هست نظام

ها  ها، از سوی پارلمان شوند. این میکانیزم های نظارتی وارسی می میکانیزم
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)هر دو اتاق پارلمان(، دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی اعمال 

که رهبران سیاسی نظام، از منافع ملی تخطی کنند،  شوند. در صورتی می

کنند. تاریخ  ( میImpeachmentآنان را سلب صالحیت)این ساختارها 

های پارلمان، بیشترینه با برگزاری نشست  نشان داده است که اتاق

جمهور، بر بنیاد تخطی از  خوانند و رییس جمهور را فرا می مشترک، رییس

گردد. این میکانیزم، برای بار  منافع ملی، سلب صالحیت و سبب اعتماد می

ی  گونه کار رفت و به ی چهاردهم به ی کبیر، در سدهنخست در بریتانیا

المللی نهادینه گردید. روسای جمهوری که به  فرسایشی، در مناسبات بین

گردند؛  گرایند، بیشتر از همه قربانی همین میکانیزم می خودکامگی می

کنند نیز در دام این  های ملی عمل می وزیرانی که برخالف برنامه  نخست

، در کشورهای اتریش، «سلب صالحیت»آیند.از میکانیزم  میمیکانیزم گیر 

ایتالیا، بلغاریا، برازیل، روسیه، رومانیا و کشورهای زیاد دیگر استفاده 

جمهور ایران، در سال  شود. سلب صالحیت بنی صدر، نخستین رییس می

در  ۱993توسط مجلس، و یا سلب صالحیت گورباچف در سال  ۱9۸۱

های این میکانیزم در کشورهای همسایه   ین نمونهاتحاد شوروی، از بهتر

جستن از  دهد که بهره می  المللی نشان ی بین آیند.تجارب جامعه حساب می به

پذیری رهبران   ، فرهنگ مسوولیت«Impeachment»میکانیزم 

را در برابر « برائت از قوانین»بخشد و  صورت ُکل تقویت می سیاسی را به 

بخشد. پژوهشگران حقوقی به این  میزان تقلیل می رهبران، به محدود ترین

ی فشار و نظارت از  باور هستند که این میکانیزم، نه تنها بهترین وسیله

بخشد.  حاکمیت قانون را در جامعه نیز تقویت می  منافع ملی است، بل زمینه

مدنی و احزاب سیاسی   ها، در حمایت جامعه در جوامع دموکراتیک، پارلمان

، «Impeachment»برند تا سازوکار   یکانیزم استفاده میاز این م

جمهور  که رییس مشروعیت الزمی را با خود داشته باشد. زمانی

« Impeachment»مورد  ۲۰۰۵قرغزستان، عسگر آقایف، در سال 

ی مدنی نیز از این روند  پارلمان این کشور قرار گرفت، مردم و جامعه

مخالفت کرد و این مخالفت، موجب  حمایت کردند. آقایف با این فیصله

انقالبی اجتماعی گردید که در نتیجه، وی مجبور به ترک حاکمیت شد.و اما 
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ای ندارد؛ دلیلش هم این است که از  در افغانستان، این میکانیزم پیشینه

جا قانون  سو، ما نهادهای دموکراتیک نداریم و از سوی دیگر، این یک

بر تطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی و حاکمیت ندارد. کمیسیون نظارت 

اند و  جمهور محصور گردیده حاکمیت رییس  حتا شورای ملی، در چنبره

استفاده از این میکانیزم محدود شده است. واقعیت تلخ دیگر این است که 

دهی خیلی باریک گردانیده است،   اداری، راه را برای حساب  فساد گسترده

بینند و  دهی نمی هیچ دلیلی را برای حسابکنند و  فسادپیشگان رشد می

« Impeachment»که، در نظام حقوقی ما، فرهنگ  سرانجام این

 ۸دانند.") ها ناآشنا است و حتا اعضای شورای ملی اهمیت آن را نمی خیلی

 (۱39۲قوس  ۱3صبح/ چهارشنبه 

باید افزود که خودداری  با تائید از تحلیل این نویسنده دانشمند افغان،

اعتنایی به منافع ملی و  جمهور از امضای این قرارداد، بی یس ری

تن شهید ومجروح بیگناه دو روز پیش از تدویر  33احترامی به خون  بی

بجا نخواهد بود جرگه خواهد بود.  عضو لویه ۲۵۰۰لویه جرگه و آرای 

اگرگفته شود: هرکه از امضای این سند حمایت نماید، به امریکا خدمت 

خیراینچنین نیست ،مردم افغانستان دگر امروز خیر وشر خود را میکند. نه 

بهتر از هر دایۀ مهربان تر از مادر  میدانند  و بنابرین در لویه جرگه 

مشورتی با اکثریت قاطع اعالم داشتند که رئیس جمهور باید پیمان امنیتی 

 با امریکا را ظرف یک ماه آینده امضا کند ، درغیر آن با خروج نیروهای

خارجی از کشور، افغانستان  نه تنها یک فرصت طالئی  توسعه و انکشاف 

و رفاه عمومی را از دست خواهد داد، بلکه زمینه یک جنگ داخلی را با 

مداخالت همین همسایه ها فراهم کرده مردم افغانستان را با مصیبت بزرگ 

قرن گذشته روبرو خواهد ساخت. که هرگز چنین  9۰جنگ های سالهای 

      اد!!مب
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 ممقالۀ بیست ونه

 

 کرزی در فکرخود است نه درفکر وطن!

 (۲۰۱4/ ۱/۲)نوشته شده در 

معضلۀ عدم امضای پیمان امنیتی با امریکا از سوی کرزی، مردم 

افغانستان را در مجموع دچار سردر گمی  ودلهره وهراس از افتادن 

قرن گذشته  9۰سرنوشت کشور بدست پاکستان وبازگشت طالبان مثل دهه 

نموده است. بیکاری و فقر روز افزون، همراه با باال رفتن نرخ مواد اولیه، 

بی امنیتی و حمالت انتحاری در داخل پایتخت، سبب نگرانی وتشوشات 

جریان کار های عمرانی متوقف گردیده و  روانی مردم گردیده است و

وان جلوگیری سرمایه و سرمایه دار از کشور در حال فرار استند.  دولت ت

از بحران رو به وخامت را ندارد. خروج نیرو های بین المللی از 

افغانستان،بدون تردید موجب قطع کمک های امریکا وکشورهای ناتو به 

افغانستان میشود و درنتیجه اردوی ملی وپولیس ملی که متکی به 

تجهیزات ومعاش دالری ازامریکا میباشند، از هم می پاشند، و دست 

ت کشورهای همسایه بخصوص پاکستان در امور داخلی از آستین مداخال

طالبان دراز میگردد و دیری نخواهد گذشت که سراسر کشور زیر سلطۀ 

 طالبان با ایده های قرون وسطی شان قرارخواهد گرفت. 

لهذا برای جلوگیری از چنین یک فاجعه تاریخی و ضد منافع ملی، 

ی را که لویه جرگه مشورتی،امضای بهتراست تا آقای کرزی پیمان امنیت

پارلمان افغانستان و نهاد های  آنرا با ایاالت متحده امریکا تائید نموده و

آینده نگر و  جامعه مدنی واتحادیۀ ملی ژورنالیستان وسایرعناصر دلسوز و

شخصیتهای وطندوست افغانستان در داخل وخارج کشور، موقف لویه 

پا  امضاء کند. اما آقای رئئیس جمهوردو تر جرگه را تائید کرده اند، زود



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

351 

تا شرایط من از  را دریک کفش نموده میگوید من سیاست بازی میکنم و

 کرد. مسوی امریکا عملی نگردد، سند را امضاء نخواه

یکی از نتایج زود رس سیاست بازیهای نابخردانۀ کرزی این است، 

رقم  پشنهادی  که سنای امریکا یک میلیارد و یک صد میلیون دالررا از

رئیس جمهور اوباما برای کمک به پروژه های نیمکاره افغانستان در سال 

، حذف نمود. در واقع موضع گیری کرزی ضربت کمر شکنی به ۲۰۱4

ملت ومردم افغانستان وارد کرد. مردم افغانستان باید این صدمۀ بزرگ 

ه مثابۀ اقتصادی به پیکر کشور زخم خورده و پاره پارۀ افغانستان را ب

خیانت کرزی به ملت تلقی نموده، روزی که دیگر بر اریکۀ قدرت نباشد  

 وی را مواخذه نمایند.

کمک یکهزارو یک صد میلیون دالر،که هیچ کشور دیگری از 

ً در راه اعمار مکاتب عصری و  حامیان کرزی آنرا جبیره نمیکند، طبعا

قندهار، کابل  -ای کابلپوهنتونها یا شفاخانه ها یا اسفالت وترمیم شاهراه ه

خوست  و یا احداب بندهای برق وکشیدن کانال های  -مزارشریف ، کابل-

آبیاری و پروژه های زراعتی در والیات خوست، ننگرهار، پروان، بامیان، 

بدخشان، هلمند وغیره والیات کشور به مصرف میرسید ودر پهلوی آن 

ان قرارادی نیز از آن شاید چند هزار کارگر بیکار و مقام دولتی به عنو

 بهره مند میشدند.

 نیویارک تایمز درمقاله یی زیرعنوان "بازی خطرناک کرزی"

بودجه افغانستان، به سختی از حساب   درحال حاضر یک دهم :"نوشت

درواقع تمامی مصارف نظامی و  .درآمد های خود کشورقابل وصول است

تأمین می شود.  اش  بودجه توسعه ای از کمک امریکا و متحدان غربی

...واشگتن بر امضای هرچه زودتر پیمان اصرار دارد  که به حضور 

مشروعیت داده و زمینه را به فراهم آوری  ۲۰۲4نظامیان امریکا تا سال 

میلیارد های دالر کمک های مورد نیاز بین المللی مساعد می نماید.درین 

قای کرزی به جاست که حرکت آقای کرزی برای افغانستان خطرناک است. آ

شیوه تخته چرخان قمار روسی )رولت روسی( با گذاشتن تفنگچه به شقیقه 
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کشور خودش، بازی ای را به راه انداخته که حتی خودش هم درک نمی 

/ ۲۰/۱۲کند که جاغور چقدر پُر است. ")سایت آریائی، آرشیف اخبار 

۲۰۱3)، 

هوری ارگ ریاست جم بدبختانه دشمنان اصلی افغانستان،امروز در

در کنار کرزی جا گرفته اند و مانع تمام اقداماتی میگردند که به خیر 

 وصالح مملکت باشد. 

ً حضور ونفوذ استخبارات کشورهای منطقه در ارگ و سلطه  عالوتا

مجرمین جنگی وجنایت کاران  در پست های مهم دولتی در مرکز  و 

وسط والیات کشور، سبب شده تا دوسوم  کمک های بین المللی  ت

زورمندان و بلندپایگان دولت کرزی  حیف ومیل گردد وهیچ پروژه مهم 

اقتصادی و تولیدی سامان نیابد و بالنتیجه فقر و تندگدستی و بیکاری وبی 

سرنوشتی بطرز وحشتناکی افزایش یابد ومخالفان دولت از این وضعیت 

ختی بهره برداری کرده بیش از پیش تقویت گردند. کرزی با تمام این بدب

های که دامنگیر دولت وملت است حاضر نیست به رفع آن بپردازد و در 

صدد اصالح کارها برآید، بلکه از بدبختی مردم خود با همین تیم کاری اش 

راضی به نظرمیرسد و میخواهد تامدت زیادی قدرتمندان خشن و فاسد 

را  وجنگ ساالران جنایت کار او شیره جان مردم فقیر و ناتوان افغانستان

بمکنند و ملت را گرسنه تر وفقیر تر و دربدرتر ساخته و تا آنها 

برسرقدرت باشند،مردم در تنور داغ  بی عدالتی وفساد دولتی بسوزند 

 وبسازند. 

همین اکنون بیکاری وفقر، فغان مردم را به آسمانها بلندکرده است 

دولت ولی دولت توانائی ایجاد شغل و جلب وجذب نیروهای کاررا ندارد. 

میلیارد دالر کمک های  5۰سال گذشته با وجودگرفتن تخمین  ۱3درطول 

بین المللی نتوانسته حتی در بخش زراعت و یا تولید انرژی دست به 

تاسیس پروژه های بزند که در کوتاه مدت مردم را از رنج گرسنگی نجات 

 دهد. 
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امروز درافغانستان ، بیکاری و فقر وصعود نرخهای مواد اولیه، 

بیداد میکند. بیش از بیست میلیون انسان زیرخط فقر قراردارند و به همین 

لحاظ  افغانستان چهارمین كشور  فقیر واولین کشورفاسد درجهان 

بشمارمیرود. اکنون درکشورما صرف  دوطبقه مردم وجود دارد: یکی 

طبقه اغنیا وپولدارها) متشکل از جنگساالرن وقاچاقچیان مواد مخدر 

بلند رتبه وفاسد دولت(  که پنج تاده درصد مردم را تشکیل وماموران 

درصد  9۵تا  9۰میدهند و دیگری طبقه فقیر ونادار ومحتاج نان شب، که 

مردم را تشکیل میدهند. این اکثریت فقیر، چنان در غم  پیداکردن نان 

خانواده خود غرق  اند که جزبه  شکم اوالد خود به چیز دیگری فکر کرده 

د. بعضی از این مردم به علت بیکاری وفقرو گرسنگی به خوردن نمیتوانن

پسمانده های بویناک که خوراک موشها وسگ ها اند، روی آورده اند و در 

برخی موارد دست به فروش کودکان خود میزنند ویا فرزندان جوان  خود 

 را دراختیارگروه های عملیات  انتحاری قرارمیدهند. 

رض یک جامعه است.فقر انسان را از بیکاری وفقر، بد ترین م 

اخالق و شرف وعزت تهی میکند. فقر انسان را وادار به انجام هرعمل 

پست میسازد. فقر نا امنی ببار می آورد، بد اخالقی ببار می آورد. جنایت 

ببار می آورد. باید حکومت عالج فقررا بکند، عالج فقر،ایجاد کاراست. 

ر رخت برمی بندد.امنیت به جامعه هرجا که کار باشد، ،گرسنگی وفق

بازمیگردد، جلو دزدیها و بد اخالقی ها گرفته میشود. مردم احساس 

آرامش میکنند و برای بهبود زندگی خود و جامعه می اندیشند وخالقیت 

 بوجود می اید. 

ولسمشر کرزی د »روزنامه ملی محورمطلبی تحت عنوان 

ً تاسف آوراست. به نشر رسانده « پنجشیریانو په انحصار کې که واقعا

یوه تازه ترسره شوې احصایه په ډاګه کوي، چې په »روزنامه مینویسد:

سلنه مهم مقامونه له جمیعت ګوند سره دي، چې لویه  ۷۰اوسني دولت کې 

برخه یې بیاهم پنجشیري جمیعتیان تشکیلوي. د قومي مشارکت په معیار د 

کوي، چې د دوی مشروع دولتي واک د وېش په تړاو ډېری تاجکان نیوکه 
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ونډه یوازې د یوې وړې درې زورواکو قوماندانانو ته ورکول کېږي او 

 ل دی.یولسمشر کرزی پدې جفا کې په بشپړه توګه ښک

د دریو مهمو قول اردوګانو مشرۍ او یوازې د کابل ښار  لور 

امنیتي حوزو امریتونه له پنجشیري چارواکو سره دي. د سروې جزیات په 

چې د ملي امنیت د مشر اسدهللا خالد له ټپي کیدو وروسته د  ډاګه کوي،

دغه ادارې مرستیال حسام الدین حسام تر لور سوه زیات جمیعتیان په 

 والیتونو کې د دغه ادارې په مهمو مقامونو ګومارلي دي.

په ملکي ارګانونو کې د وضاحت یوه برخه  رګندوي، چې اوه لس 

تړاو لري. د افغان سفارتونو په اړه په معینان په نظار شورا پورې ( ۱۷)

سلنه کارکوونکي  ۸۰ډاګه شوې، چې په سفیرانو سربیره د دغو ادارو 

پنجشیریان دي، چې د ډاکترعبدهللا عبدهللا د واک پرمهال بهرنیو 

 هیوادونوته تللي او الهم خپلو دندو ته په ناقانونه توګه دوام ورکوي.

مت د تشکیالتو یوې  انګې کال په حوت میاشت کې د حکو ۱39۱د 

یې د پنجشیریانو  9۸۰ریاستونو  ۱۴۰۰معلوماتو په ډاګه کړې وه، چې د 

له خوا اداره کیدل.تر پنجشیریانو وراخوا ډېری نور پخواني تنظیمي مشران 

او سیمه ییز قوماندان هم ولسمشر کرزی مجبوروي چې په هر وزارت، 

ي. د والیتونو په کچه قومي والیت او دولتي ارګان کې مناسبه ونډه ورکړ

تناسب تر یوې کچې مراعات شوی خو پنجشیر بیاهم یوازینی والیت دی، 

سلنه چارواکي او مامورین یې له پنجشیر والیت  خه دي.محور  99چې 

ته یو مهم دولتي مقام ویلي، چې ولسمشر کرزي ته د بانفوذه جمیعتیانو په 

و مستقیمو تماسونو په ترڅ کې شمول ډېری تاجکانو په بیا بیا د لیکونو ا

شکایت کړی، چې په ډېره بې انصاف  یې ونډه د پنجشیریانو په انحصار 

کې ورکړل شوې ده او د حکومت لومړی سړی پکې د معاملې په دود 

 (۲۰۱3/  3/۸ محور، «).ښکیل دی

مجله المانی شپیگل در گزارشی می نویسد: افغان هایی که از روابط 

برخوردار هستند، دالرهای غربی را با چمدان به خوبی در سطح دولتی 

امارات متحده عربی منتقل می کنند و گران ترین ویالهای امارات را 
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خریداری می کنند. امارات متحده عربی برای افغان ها)ی فاسد( نیز بهشتی 

در حاشیه خلیج فارس است . " کرزی با چنین ریکاردی از حکومت داری 

ه ایکه نه تنها به جنایات ضد بشری متهم است، بازهم  قسیم فهیم، چهر

بلکه براساس گزارش روزنامه نیویارک تایمز وهمچنان روزنامه فایننشل 

اگست، دستش در قاچاق عمده مواد مخدر درسطح  ۲۶تایمزامریکادر

چارترکردن طیارات نظامی  به روسیه دخیل است ، هم مردم افغانستان را 

ساخته، وهم مایه تشویش جامعه جهانی، از آینده حکومت خود نا امید 

، مقاله انترنیشنل سایت رادیو آزادی )«بخصوص امریکا نیز شده است.

 باید صورت گیرد؟( هرالدتربیون: با فهیم قسیم چگونه برخورد

کرزی نه شجاعت اعتراف به نا توانی خود را دارد و نه براثر 

مقام خود کنارمیرود.  ناکامی اش  به وعده های که داده، شرافت مندانه از

او درحالی که جرئت برطرفی و یا به قانون سپردن هیچیک از جنایتکاران 

جنگی ووزیران و والیان  فاسد و تبهکار  حکومت خود را ندارد، مگر 

بارها سخن از صداقت همکاران بلند پایه خود زده ومیزند و از  وزیران  نا 

ً  اگر وزیر  یا اهل و والیان غرق در فساد تمجید وتعریف م یکند. واحیانا

والی ای  را از مقامش پس کرده، فقط جایش را عوض کرده نه خودش را 

و یا اینکه او را به مقام باالتری نشانده و با دادن مدال وامتیازات دیگر  از 

 اوتمجید کرده است.

کرزی از والی بلخ عطامحمدنور، چنان میترسد که جن ازگفتن بسم 

هنگام کاندیداتوری کرزی بریاست جمهوری چندین مرتبه  هللا ،عطانور در

از برسمیت شناختن کرزی به صفت رئیس جمهور یاد آوری نمود و کرزی 

جرئت هیچگونه جوابی را به او نداشت. وی برای مسافرت به کشورهای 

خارج هرگز از مرکز مشورت نمیخواهد، ودر واقع او خود صاحب دولتی 

ه باز وبند امر ونهی کرزی نیست، مگرکرزی در درون دولت کرزی است ک

دل به این خوش میکند که رئیس جمهور شهرکابل است. عطانور در 

غصب ده ها هزارجریب زمین های دولتی و فروش آن زمین ها برای 

ساختن شهرکها ومارکیتهای تجارتی و مغازه های فروش لوازم لوکس  

عواید گمرکات بندر وته جیب زدن پول فروش زمینها وحیف ومیل کردن 
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حیرتان توسط وابستگان خود دست آزاد دارد و تا کنون هرگز حاضر به 

حسابدهی از دارائی شخصی واجراآت خود به دولت نشده است. کرزی از 

این جهت در جلوگیری از فساد اداری وتصفیه دولت از وجود عناصرفاسد 

 عاجزاست که خودش متهم به فساد است. 

این ضعف بزرگ دولتمداری خود، اکنون  کرزی برای پوشاندن

شتی پشه با فیل است، شروع کرده زورآزمائی با امریکا را که شبیه کُ 

ومیخواهد به دیکته همسایگان طماع وبدخواه افغانستان ،از امضای پیمان 

امنیتی با امریکا به بهانه های ظاهراًملی گرایانه،  خود داری ورزد و بر 

ق درفساد و ارتشاء واختالس وغارت  سالۀ حکومت  غر ۱3دوران 

وچپاول دارائی های عامه وخصوصی ومصاب به بحران بی امنیتی وبی 

ثباتی ، بی عدالتی وبیکاری خود، سرپوش بگذارد و ژست یک رهبر ملی 

قاطع ودلسوز به حال ملت ومملکت را بازی کند. اماجرئت ندارد برراکت 

حتی ایجاد پوسته های پرانی های پاکستان بروالیات شرقی کشور و

سرحدی به عمق پنجاه کیلومتردرداخل خاک افغانستان از سوی نیروهای 

نظامی پاکستان دروالیات جنوب وشرقی حرفی بزند ودشمن را وادار به 

 عقب نشینی نماید. 

تدویر لویه جرگه مشورتی ، یکی ازاین بهانه جوئی های کرزی در 

ی وی به حساب می اید که برابر امریکا، برای کسب امتیازات خصوص

برخالف انتظار وی، امضای آن با اکثریت قاطع  اعضای لویه جرگه 

امضاء پیمان مشورتی مورد تائید قرارگرفت.به گفتۀ صاحب نظران ، 

امنیتی با امریکا یکی از ضرورت های مهم و حیاتی برای تامین ثبات و 

می باید با درک  امنیت در افغانستان پنداشته می شود و دولت افغانستان

این ضرورت به امضاء آن مبادرت ورزد. امضاء این پیمان شرایطی را 

برای دولت افغانستان فراهم خواهد نمود که با استفاده از آن می تواند در 

برابر دسایس همسایگان با توانمندی بیشتر مقابله نموده و آرامش جانی و 

 روانی مردم را تامین نماید. 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

357 

،چنانکه (؟)کرزی چه مشکلی داردترنجیب هللا بارکزیمقالۀ آقای  داک

ً یکی از مقاالت  نقل و۲5مقاله بخش هایی از آن در  مالحظه شد، واقعا

 3۰افشاگرانه از نیات شوم وخود خواهانۀ کرزی در برابر سرنوشت ملت 

ملیونی افغانستان است. تا امروز وتا قبل از خواندن این مقاله من تصور 

رین خبط امریکا درافغانستان ،اینست که   به جای ایجاد میکردم که بزرگت

یک دولت سالم متشکل از عناصر تحصیل کرده  ونیک نام  ومسلکی در 

رآس ادارات دولت افغانستان ،با به قدرت رساندن جنایتکاران ومجرمین 

جنگی وحمایت از آنها، بزرگترین ظلم را در حق ملت افغانستان مرتکب 

از مطالعۀ این مقاله به من روشن گردید، که دولت شده است ، ولی پس 

امریکا بخصوص درعهد بارک اوما، جداً میخواسته که کرزی از انتخاب 

جنابتکاران جنگی )مثل:قسیم فهیم، جنرال دوستم، اسماعیل خان وامثال 

شان(در پست های مهم دولتی  اجتناب ورزد ودر مدت حد اکثر شش ماه به 

ز بدنۀ دولت خود بپردازد، ولی کرزی بخاطر حفظ برکناری  رجال فاسد ا

قدرت خود ومنافع شخصی وخانوادگی خود، هیچ یک از توصیه های وگفته 

ً برای منافع شخصی ، با  های مقامات امریکائی را نپذیرفته و صرفا

فاسدترتین وبدنام ترین عناصر متهم به جنایات جنگی وضد بشری، 

از بدنام ترین کشورهای فاسد در جهان همدست شده ،افغانستان را به یکی 

 مبدل کرد.

آقای داکتر بارکزی درمقاله اش به این نکته نیزاشاره کرده که کرزی 

در یکی از سخنرانی هایش گفته بود :"مردم افغانستان همیشه درجنگ با 

ابرقدرتها پیروز بوده اند، اما درمیدان سیاست باخته اند، بگذارید بعد از 

 ازی کنم." این من سیاست ب

سال حکومتداری ضعیف  ۱۲آقای کرزی با این طرز صحبت ، بعد از

وآغشته به فساد خود در سایۀ توپ وتانک ابرقدرت امریکا ومتحدینش، 

اینک قصد کرده تا امریکا را در بازی سیاست شکست دهد و در اولین 

روند این جنگ سرد یک تعداد عکس هایی را از بمباردمان نیروهای 

ی بریکی از دهات غوربند والیت پروان به نمایش گذاشت که فردای امریکائ

آن روزنامۀ نیویارک تایمز بجواب کرزی نوشت که گزارش تصویری 
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ریاست جمهوری افغانستان درباره حمله هوایی به روستای وازغر والیت 

ها نادرست و دو عکس این گزارش نیز مربوط به سه سال  پروان به رسانه

های  زارش این روزنامه آمده که طالبان همواره گزارشقبل است. در گ

کنند که شامل  حمله نیروهای امریکایی را به غیر نظامیان نشر می

های تخریب شده و خون آلود، اجساد تکه تکه شده و  تصاویری از خانه

نوارهای تصویری از خاکسپاری افرادی است که هیچ مدرکی بر درستی 

 این اسناد وجود ندارد.

های دولت افغانستان درباره  روزنامه با اشاره به نشر گزارش این

کشته شدگان غیر نظامی در والیت پروان نوشته است که این بار حکومت 

است. به نوشته نیویورک تایمز  افغانستان کار مشابه طالبان را انجام داده 

یکی از این تصاویر مربوط به مراسم خاکسپاری قربانیان در یک حمله 

بود که در والیت قندوز در شمال افغانستان  ۲۰۰9ی ناتو در سال هوای

( گرفته شده بود و در مجله تایمز به Getty Imagesتوسط گیتی امیج )

غیر نظامی کشته  ۷۰نشر شد. در این حمله  ۲۰۰9سپتامبر سال  ۵تاریخ 

شده بودند.عکس دوم که کمی خیره و مربوط به دو کودکی است که در 

اند. براساس همین گزارش این عکس سالها است که در  شده کفن پیچانده

ها به نام کشتار غیر نظامیان توسط حمله هواپیماهای بدون  وب سایت

سرنشین در پاکستان استفاده شده است و اکنون دولت افغانستان و طالبان 

نویسد این عکس دو روز پیش  کنند.نیویورک تایمز می از آن استفاده می

ها ارسال کند،  دولت تصاویر را در سی دی کپی و به رسانه قبل از اینکه

 در وبسایت طالبان نیز در ارتباط به همین حادثه استفاده شده بود.

والی پروان بصیر سالنگی نیز گفته که در حمله والیت پروان 

یاب دولت در  اعضای ارشد گروه طالبان کشته شدند و هیات حقیقت

 از طالبان حمایت کرده است." به گفته گزارشش به رئیس جمهوری "کامال

او تعداد کشته شدگان غیر نظامی نیز تنها دو کودک بوده و ادعای کشتار 

 (۲۰۱4جنوری  ۲6بیشتر غیر نظامیان حقیقت ندارد. ")بی بی سی،

چنین است سیاست بازی کرزی در برابر ابرقدرتی که او را ازآغیل 

برتخت کابل جلوس داد و  گوسفندان چوپانی در ارزگان برون آورد و
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امروز در برابر ولی نعمت خود دست به سبوتاژ میزند. این عمل کرزی 

خام پورته »نشان  میدهد که اوهنوزدرسیاست خام است وبه اصطالح وطنی

دومین بازی سیاسی کرزی ، اتهام دست داشتن امریکا در حمله «. ُمکنه

ست که سفیرامریکا آنرا انتحاری رستورانت لبنانی در وزیراکبرخان کابل ا

 یک اتهام پوچ وهذیان گونه خواند و قوماندان آیساف بشدت آنرا رد نمود.

پس دیده می شود که کرزی فقط در فکرمنافع خود است نه در فکر 

وطن ومردم وطنش. وبخاطر تضمین آینده خود و بازهم داشتن نقشی در 

حاضراست،  قدرت، دست از بازی های سیاسی طفالنه برنمیدارد وحتی

دوباره سرنوشت کشور رابدست پاکستان بسپارد وعقربۀ تاریخ را به عقب  

قرن بیستم برگرداند ولی حاضرنیست، ملت ومملکت را از  9۰به دهه 

خطرسقوط وجنگ های داخلی براثر مداخالت کشورهای همسایه نجات 

 بدهد.

مردم افغانستان ،که جنگ تباهکن سی وچندساله را پشت سرگذاشته 

اند،بخوبی میدانند که به پا ایستادن دوباره کشور ، بدون کمک مالی دول 

مقتدر غربی وپیش از همه امریکا، امکان پذیرنیست وچون کشورهای 

همسایه،حضور امریکا را در افغانستان ،مخل ومانع برای تحقق اهداف 

خود می بینند ، بنابرین سعی میورزند تاعلیه مفاد این پیمان  تبلیغات 

رآگین نمایند وکرزی را از عواقب امضای این پیمان برحذردارند واو را زه

مجبور به تعمیل خواسته های ناروای خویش سازند .یک چنین رئیس 

جمهور خود خواه، لج باز و بی پروا نسبت به منافع ملت را تاریخ 

افغانستان وحتی تاریخ منطقه به یاد ندارد. کسانی که از چنین یک رئیس 

د خواه،  ودشمن مردم، به دمی یا قلمی یا قدمی حمایت وپشتی جمهورخو

بانی میکند، بدون تردید، عناصر خود فروخته ای خواهند بود که وطن را 

 در بدل منافع شخصی به حراج میگذارند.

نفری متشکل ازتمام اقشار  ۲۵۰۰از آنجایی که اعضای لویه جرگه  

باالخره به این نتیجه رسیدند وطبقات واقوام کشور، با تقبل خطرات حیاتی 

که امضا پیمان به نفع آینده کشور به مننظورجلوگیری از خطر جنگ داخلی 

ودست درازی ها ومداخالت همسایه ها است،میتوان گفت لویه جرگه 
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تصمیمی درست گرفته است، بنابرین امضای این پیمان امنیتی  به نفع حال 

کرزی می باید  مطابق فیصله وآینده کشور تشخیص داده میشود. بنابرین 

وخواست لویه جرگۀ مشورتی ونظریات و پیشنهادات وطن دوستانۀ 

دانشمندانی چون داکترعبدهللا کاظم، داکتر نجیب هللا بارکزی، نویسنده و 

ژورنالیست نامدارکشورآقای مبارز و تحلیلگران خوب آقایان عباسی و 

ی پیمان امنیتی جلیل غنی و دیگر صاحب نظران دلسوز وطن،با امضا

،زمینه بازگشت آرامش روانی مردم، ثبات وامنیت وکار یابی وسرمایه 

گذاری وکمک های جامعه جهانی بخصوص امریکا را برای کشور دردمند 

 ما فراهم کند و بر دسایس دشمنان افغانستان چلیپا بکشد. 

  

مکثی برقرینه سازی کرزی میان پیمان امنیتی با معاهدات گندمک 

 ند:ودیور

برای روشن شدن مسأله، نگاهی می اندازیم به  معاهدات گندمک و 

سازی کرزی   نامۀ امنیتی تا معلوم شود که این قرینه  دیورند و موافقت

 درست است یا خیر؟

در معاهده ای که بین امیر محمد یعقوب خان وکیوناری افسر سیاسی 

در  ۱۸۷9ل می سا۲۶در امور مخصوص به نمایندگی از دولت برتاینه در

امیر افغانستان و متعلقات آن متعهد است »گندمک امضاء شد، میخوانیم:

که در روابط با حکومت های خارجی پابند مشوره با حکومت برتانیه بوده 

و با این حکومات عهدی نبندد و سالح بر ضد شان نبردارد و در صورت 

طوریکه حملۀ خارجی امداد نظامی و اسلحه و پول انگلیس بغرض دفاع، 

 «انگلیس مناسب داند، استعمال خواهد شد...

بین امیر عبدرالرحمن  ۱۸93نوامبر ۱۲و در معاهدۀ دیورند که در

 آمده است: خان و دیورند به نمایندگی از برتانیه امضاءء شد چنین

حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد - ۱

یده شده و آن نقشه همراه عهد نامه ایرانی به درازی خطی که در نقشه کش

 ملحق است خواهد رفت.
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دولت عالیۀ هند در ملک های که آنطرف این خط به جانب  -۲

نخواهند کرد و  افغانستان واقع میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی 

جناب امیر صاحب نیز در ملک های که بیرون این خط بطرف هندوستان 

 داخله ودست اندازی نخواهند کرد.واقع می باشند، هیچ وقت م

دولت بهیۀ برتانیه متعهد می شوند که جناب امیر صاحب اسمار  - 3

و وادی باالی آنرا تا چنگ در قبضۀ خود نگه بدارند وطرف دیگر جناب 

امیر صاحب متعهد میشوند که هیچ وقت در سوات و باجور و چترال معه 

خواهند کرد، دولت بهیۀ وادی ارنوی یا باشگل مداخلت ودست اندازی ن

برتانیه نیز متعهد می شوند که ملک برمل چنانکه در نقشه ای مفصل که 

به جناب امیرصاحب از قبل داده شده نوشته شد، به جناب امیر صاحب 

واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعای خود به باقی 

ز ادعای خود به چاگی ملت وزیری و داور می باشند و نیز دست بر دار ا

 «می باشند.

و اما در مورد معاهدۀ دیورند باید گفت همانطوریکه متن مواد یکم 

جدا ساختن خطۀ  تا سوم این معاهده در باال تذکر داده شد آن معاهده باعث

بزرگی از پیکر افغانستان و تعلق آن به هند برتانوی را در بر دارد و حدود 

ستان تا سرحد ایران را تعیین کرده و افغان جغرافیائی شرق و جنوب

تعهداتی از امیر عبدالرحمن خان برای عدم مداخله به آنطرف خط دیورند 

که تا امروز منشاء اختالفات عمیق و گره باز نشدنی مناسبات  گرفته شده

ساله در  افغانستان و پاکستان و هستۀ تشنجات و بی ثباتی های چندین

جنگ سرد کرزی و بازی با سرنوشت جلیل غنی، افغانستان است. )

 ، افغان جرمن آنالین(افغانستان

باید تذکر داد که برخالف معاهدات گندمک و دیورند که انگلیس در 

شناخت، در  ت استقالل خارجی افغانستان را به رسمیت نمیوق آن

حیث دو کشور  نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا هر دو طرف به موافقت

چنان  اند و هم دارای حاکمیت ملی و استقالل ملی، مورد خطاب قرار گرفته

 نامه کامالً برابر با معیارهای دیپلماسی مدرن و روابط محتوای این موافقت

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/j_ghani_jang_sard_karzai_wa_bazi_ba_sarnawesht_afg.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/j_ghani_jang_sard_karzai_wa_bazi_ba_sarnawesht_afg.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/j_ghani_jang_sard_karzai_wa_bazi_ba_sarnawesht_afg.pdf
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دیگر حکایت  المللی است که از احترام متقابِل دو طرف نسبت به یک بین

 کند. می

سایت وزارت امور خارجۀ افغانستان نشر   بر اساس متنی که در وب

درهیچ یک ازمواد موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحده  شده،

ی دیگر که اشاره ای هم به محدودیت های بر روابط افغانستان با کشورها

حتی با ایاالت متحده مناسبات دپلوماتیک  ندارند مثل ایران،هم نشده است . 

و بر استقالل کامل، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت ملی افغانستان 

معاهدۀ گندمک وضع  تأکید شده است نه اینکه محدودیت های بر آن مثل

ده در یک ردیف شده باشد که اقای کرزی این موافقتنامه را با آن معاه

 قرار داده است.

طرفین برای »نامۀ امنیتی چنین صراحت دارد: مادۀ دوم موافقت 

گیری در صلح  تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم

مندی افغانستان برای دفع  المللی و ارتقای توان یی و بین و ثبات منطقه

امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، 

های نزدیک  و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری

گونه عملیات  دهند. نیروهای ایاالت متحده هیچ دیگر ادامه می با یک

که طرفین طور دیگری  کنند، مگر این محاربوی را در افغانستان اجرا نمی

نامه در مورد تجاوز   ین موافقتچنان در مادۀ ششِم ا هم«.توافق کنند

برخالف منشور سازمان »کشورهای خارجی به افغانستان چنین آمده است: 

خوش تجاوزات کشورهای بیگانه و  ملل متحد، افغانستان همواره دست

های مسلح شده است که در  های خارجی و گروه استفادۀ نیرو توسط دولت

ده و یا مورد حمایت این بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بو

ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از  دولت

نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقالل سیاسی افغانستان، 

های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از  شمول حمایت از گروه به

ً مقابله می های سوی یک کشور خارجی و یا گروه کنند.  مسلح دیگر، قویا

های دفاعی افغانستان در  کنند تا در زمینۀ تحکیم قابلیت طرفین توافق می
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برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی این 

 «.کشور، با هم همکاری کنند

سپارد که به تقویت  در بندهای دیگر این ماده، جانب امریکا تعهد می

دهد  توانمندی نیروهای مسلح افغانستان، مطابِق معیارهای ناتو ادامه می و

پذیرد که در صورت مواجه شدن افغانستان با تجاوز خارجی،  چنان می و هم

های مناسب  به صورت فوری، به مشورت و همکاری افغانستان، واکنش

 سیاسی، اقتصادی و نظامی را به منظور جلوگیری از تجاوز خارجی اتخاذ

 کند. می

در چندین ماده و یا فقرۀ این موافقتنامه بر وحدت ملی، حاکمیت 

مبارزه با  ملی، تمامیت ارضی، صلح و ثبات در افغانستان و منطقه و

تروریزم تأکید شده است. لذا هیچگونه تشابه و ارتباطی بین این موافقتنامه 

 و معاهدۀ گندمک نمیتوان سراغ کرد.

نامه توجه  فوق الذکراز مفاد این موافقت اگر به همین دو سه نمونۀ

نامۀ امنیتی و  یابیم که هیچ نوع قرینه و شباهتی میان موافقت کنیم، درمی

معاهداِت گندمک و دیورند وجود ندارد. در آن دو معاهده، افغانستان 

حاکمیت ملی و تمامیت ارضِی خود را از دست داده بود، در حالیکه این 

های عملی را برای ثبات و تحکیم حاکمیِت  ا ضمانتکوشد ت نامه می موافقت

 ملی در کشور ارایه دهد.

ً در فکر منافع خود نیست ودرفکر  اگررئیس جمهور کشور واقعا

وطن ومردم آن می باشد،می بایدازسخنرانی های بیجا وغیر ضروری 

ومثال زدنهای نادرست این پیمان با پیمانهای گندمک ودیورند ومقایسه 

ا امیرعبدالرحمن خان درگذرد، زیرا  مردم میدانند که این پیمان کردن خود ب

نه ازلحاظ محتوا ونه از لحاظ شکل خود با محتوای پیمان های گندمک 

ودیورند همسان نیست، ونه کرزی در اداره مملکت و ایجاد ثبات و امنیت ، 

 دارای سیاست و هیبت و صالبت امیر عبدالرحمن خان است.

 پایان
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 ی اممقالۀ س

 نمونه هایی از فساد اداری در دولت کرزی

 

ي صاحب ! دا ليكنه رصف ستاسي دمعلوماتو په خاطر . داليكنه په ]
 
م سيستان محتر

 (Azizi Aziz Ahmad  -2016-02-04 23:11)نورو سايتو كي نشر شوي  

*** 

ماریا میلر، وزیر فرهنگ اطالعات انگلستان، پس از یک رسوایی مالی به 
شده  از سمتش استعفا داد. در ابتدا پول حیف و میل ۲۰۱۴ریل اپ ۹تاریخ 

 ۵۸۰۰هزار پوند اعالن شد ولی پس از تحقیق این رقم به  ۴۵توسط وی 
مصارف »گوید این پول را به عنوان  پوند کاهش یافت. خانم میلر می

خاطر ساخت خانه به والدینش به مصرف  دریافت کرده بود و به« نمایندگی
 رسانید.

در افغانستان مافیایی و غرق در فساد از رییس دولت گرفته تا وزرا و ولی 
دالری  وکال و مشاورین همه تا گلو در اختالس و خورد و بردهای میلیون 

های داخلی و خارجی بوی خیانت و غارت  گور هستند و هر روز در رسانه
یس خورد و فردا همان وزیر یا ری شان باال است، ولی آب از آب تکان نمی

دهی و محاکمه نزد بادارن  گردد و یا بدون حساب در چوکی باالتر نصب می
کند. در این  آورده عیش و نوش می برد و با پول باد خارجی خود پناه می

در و دروازه به هر پیمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت  کشور بی
 رود. بلند می

مشت »حیث  افغانستان به در زیر به چند نمونه کوچک فساد مالی مقامات
کنم تا به شاریدگی و گندیدگی و ماهیت ضدمردمی  اشاره می« نمونه خروار

ببریم که دولت دو سره )وحدت مولی (  نشانده قبلی پی دولت مزدور و دست
اشرفک و گل مرجان نیز از هم فرقی نه جندان دارد و به کسانی که امروز 

مثابه لکه  مالی کنند به افراد فساد را سفیدهدرآیی تالش دارند تا این  هم با دیده
 ننگ به رخ شان کشیده باشم. 
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طی یک گزارشی درمورد  ۲۰۱۱جون  ۱۶به تاریخ « گاردین»روزنامه • 
هللا فیروزی در انتخابات دور دوم  فاش نمود که خلیل« کابل بانک»قضیه 

را  تواند؟ کرزی هم او نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده می
با زاخیلوال فرد مورد اعتماد کرزی رخ کرد. زاخیلوال هم بدون کدام سند 

میلیون دالر امریکایی را از نزد وی دریافت نمود. روزنامه از زبان  ۴مبلغ 
حساب بانکی دولت  ۴۳۰،۰۰۰افزاید که ما در مقابل این کمک  فیروزی می

داشتیم. ولی  میلیون سود ۴را دریافت نمودیم که از این طریق ماهانه 
گوید که در کنار این پول، فیروزی  ، فرنود می«کابل بانک»دار دیگر  سهم

هزار دالر را به عمر  ۸۰۰هزار دالر را به عمر زاخیلوال و  ۲۰۰مبلغ 
است. چون افراد شامل در این فساد   داوودزی نیز به شکل رشوت پرداخته

ده اند، که گویا این چوکی ا و اکثر تا حال لمی های بلند دولت لمیده در چوکی
ها از اجداد شان برای این وطنفروشان به میراث مانده است به این خاطر 

 قضیه بعد از اندک سروصدا دفن شد.

 اتمر .وردک و قانونی

رسوایی مالی سه تن از « نیویارکر»، روزنامه ۲۰۱۱فبروری  ۱۴در • 
ده که حنیف اراکین دولت گندیده کرزی را فاش نمود. در این گزارش آم

اتمر وزیر داخله پیشین، و مشاور امنیت ملی اشرف پوچ مغز فاروق وردک 
کابل »وزیر معارف و یونس قانونی عضو ولسی جرگه به شکل رشوت از 

ها چه مبلغ  پول دریافت کرده، ولی معلوم نیست که هر یکی از این« بانک
از این بانک را به  افزاید که قانونی اخذ پول اند. گزارش می دست آورده را به

شکل کمک کمپاین انتخابات پارلمانی تایید نمود ولی مقدار آن را نگفت. 
 نویسد: هللا فیروزی چنین می گزارش به نقل از خلیل

هستند. « کابل بانک»بسیاری از مقامات دولت آقای کرزی مزدبگیر »
 «یک از وزرا شهامت صحبت علیه ما را ندارند. آنان از ما هستند. هیچ

این اخاذی هم بدون کدام پیگرد قانونی زیر خاک شد و در نتیجه همین 
  ، در یک اختالس یک«کابل بانک»های مقامات بود که در افتضاح  خیانت

 برداری مالی تاریخ کشور رقم خورد. ترین کاله میلیارد دالری، بزرگ

ار هللا فیروزی، حصین فهیم، گلبهار حبیبی و عبدالغف شیرخان فرنود، خلیل
داوی شوهر شکریه بارکزیه مشهور به ) کته گل( سفیر رژیم پوشالی 

 اشرف کل مرغ در ناروی
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داران عمده  باال شد. سهم« کابل بانک»، بوی فساد و مرداری ۲۰۱۱در • 
پرداختند تا به آرامی و  این بانک به مقامات بلندپایه دولت کرزی جیره می

ی رسید که بانک به شکست قطعی  ا بدون بازخواست فعالیت کنند ولی مرحله
روبرو گردید. این رسوایی که همه جهان از آن خبر شد، دولت وابسته 

داران بدون محاکمه و پیگرد قانونی  کرزی تنها با ذکر نام چند تن از سهام
دارانی که از این بانک پول دریافت نموده بودند و تا امروز  اکتفا نمود. سهام
 ه قرار ذیل اند:ناشده ماند حساب آن تسویه

 میلیون دالر ۵۰۴شیرخان فرنود  -۱

 دالر میلیون ۶۶،۹هللا فیروزی  خلیل -۲

 دالر میلیون ۷۸حصین فهیم )برادر قسیم فهیم(  -۳

 دالر میلیون  ۳۹٫۷گلهبار حبیبی  -۴

 میلیون دالر ۳۷عبدالغفار داوی )شوهر شکریه بارکزی(  -۵

 ون دالر میلی۲۲محمود کرزی )برادر حامد کرزی(  -۶

 میلیون دالر ۱۵هیوادوال  -۷

 میلیون دالر ۱۴صوفی نثار  -۸

 میلیون دالر ۱۱طاهر ظاهر  -۹

 میلیون دالر ۹داوود نصیر  -۱۰

هللا فیروزی به شکل نمایشی  از میان اینان تنها دو تن شیر خان فرنود و خلیل
ولی  اصطالح زندانی شدند مثابه مهمانان ویژه دولت به به مدت چند روز به

تر نیز سهیم  امروز همه شان با آن که محاکمه نشدند در چورهای بزرگ
 شدند.

 عمر زاخیلوال

های  ای از دارایی گزارش ویژه« طلوع»، تلویزیون ۲۰۱۲اگست  ۳در • 
غیرقانونی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، را به نشر رساند. در گزارش آمده 

ی به حساب زاخیلوال از منبع سال یک و نیم میلیون دالر امریکای ۵که طی 
داشتن او در  هایی نیز از دست است. در ضمن گزارش نامعلوم واریز شده

های کشور به نشر رسید. در پی این  های کالن پول در گمرک اختالس
های اجتماعی کوشید خودش را  ها، زاخیلوال با تبلیغات در رسانه افشاگری
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ص وانمود کند. او این گزارش گزارترین شخ پاک جلوه دهد و خود را خدمت
شرکت »هزار دالر امریکایی را از  ۲۰۰را مغرضانه گفت و افزود که تنها 

است. با  جهت کارزار انتخاباتی کرزی دریافت نموده« صافی الندمارک
های خارجی رفته بغ زده  ها بر او، وی نزد دیپلمات تشدید فشار رسانه

اسد تا کنون بر خزانه ملت تکیه گریست، قضیه همانجا خاتمه یافت و این ف
 است. زده

 ابراهیم عادل

، پرده از مرداری ۲۰۰۹نوامبر  ۱۸به تاریخ « واشنگتن پست»نشریه • 
ابراهیم عادل، وزیر سابق معادن افغانستان، برداشت. این روزنامه فاش 

میلیون دالر رشوت قرارداد دومین معدن  ۳۰نمود که عادل در بدل اخذ 
شرکت »لوگر را به شرکت چینی، « مس عینک»در بزرگ مس جهان، 

( ، داد. Metallurgical Group Corp)« گروه استخراج و ذوب فلزات
ها را مطالعه کند با  ابراهیم عادل بدون این که اوراق داوطلبی دیگر شرکت

 نویسد: های دالر قرارداد را امضا کرد. روز نامه می دیدن بندل

ه در استخبارات نظامی معلومات کافی دارد به قول یک مامور امریکایی ک»
میلیون  ۳۰وزیر معادن و صنایع افغانستان آقامحمد ابراهیم عادل به گرفتن 

است. این  عنوان رشوه از طرف شرکت چینی متهم شده دالر امریکایی به
در شهر  ۲۰۰۷است که پول متذکر در دسامبر  مقام امریکایی ادعا کرده
میلیارد و نهصد میلیون دالر مس عینک به  ۲داد دوبی بعد از امضای قرار

ترین بازپرس با  این وزیر خاین هم بدون اندک«است. عادل پرداخته شده
 پشتاره پول کشور را ترک نمود.

 محمود کرزی

محمود کرزی، برادر حامد کرزی، از جمله سران مافیا است که در • 
است. زلمی زابلی  قندهار زمین دولتی مربوط وزارت دفاع را غصب نموده

گفت که « رادیو آزادی»با  ۲۰۱۳جنوری  ۸ای به تاریخ  در مصاحبه
جریب زمین را در قندهار غصب  ۲۰،۰۰۰محمود کرزی نیز بیش از 

نموده که بیشتر آن ملکیت وزارت دفاع است. برادران کرزی بر این 
ساخته و قرار است « عینو مینه»شده شهرکی به نام  های غصب زمین

خانه مسکونی را در آن بسازد. این چپاولگر هم بدون تصفیه  ۱۳۰۰۰
 کنند. کارش عیش و نوش می حساب با ملت مانند سایر برادران جنایت
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 هللا قاسمی عنایت

حیث  هللا قاسمی چهره مفسد دیگر نظام پوشالی کرزی بود . وی به عنایت• 
ر زمان نمود. این شخص د وزیر ترانسپورت کابینه کرزی ایفای وظیفه می

ترین  تصدی این پست، پول هنگفت این وزارت را حیف و میل کرد و بزرگ
هللا عصمتی، رییس پیشین  لطمه را به شرکت هوایی آریانا وارد کرد. ذبیح

هللا قاسمی و ریاست  در زمان وزارت عنایت»گوید:  شرکت هوایی آریانا، می
یون دیگر نیز به این میل ۴۰میلیون دالر اختالس نموده و  ۶۰نادر آتش، آنان 

 «اند. شرکت خساره وارد نموده

، قاسمی را با بکس پر از دالر در ۲۰۱۱مارچ  ۸لوی سارنوالی به تاریخ 
هوایی کابل دستگیر کرد ولی با گذشت دو روز، کریم خلیلی معاون  میدان

 دوم کرزی وی را رها و به خارج از کشور فرستاد.

میلیون  ۹گوید که وی شخصا به  الی، میهللا امان، سخنگویی لوی سارنو امان
 دالر اختالس متهم است.

 عمر داوودزی

فاش نمود که عمر « نیویارک تایمز»، نشریه ۲۰۱۰اکتوبر  ۲۵در • 
داوودزی جاسوس ایران در ارگ ریاست جمهوری افغانستان است که ماه 

نبع دهد. این م های پر از پول را به این کشور انتقال می یک یا دو بار بکس
دهد، رقم بسیار باال است. کرزی  افزاید پولی که ایران به افغانستان می می

هم تایید کرد که داوودزی ماه یک یا دوبار یک میلیون دالر را از ایران به 
دهد. بعد از این رسوایی ارگ بود که کرزی داوودزی  افغانستان انتقال می

پاکستان و بعد وزیر داخله را ارتقای مقام داد و ابتدا سفیر افغانستان در 
 مقرر کرد.

اپریل  ۲۹گیری ارگ از رژیم پلید آخندی ایران، در  به تعقیب افشای جیره• 
بار دیگر فاش نمود که سی.آی.ای نیز   یک« نیویارک تایمز»نشریه  ۲۰۱۳

پردازد. خلیل  به دفتر کرزی ماهانه یک مقدار زیاد پول بدون حسابدهی می
گوییم. به  ما به این پول جنیات می»ر کرزی، گفت: رومان، رییس سابق دفت

شود  گفته می« رود. شود و به شکل محرمانه بیرون می شکل مخفی داخل می
شود تا منافع امریکا را در  کاران تنظیمی تقسیم می این پول در بین جنایت

این کشور حفظ کنند. این رسوایی هم پس از چند روز سر و صدا، بسیار 
 زده شد.ماهرانه زیر 
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 احمد ضیا یفتلی

خبری را به نشر  ۲۰۱۱سپتامبر  ۳به تاریخ « وال ستریت ژورنال• »
رسانید که در آن به اختالس مالی جنرال احمد ضیا یفتلی اشاره شده بود. در 
گزارش آمده که یفتلی عامل اصلی فساد مالی بیست میلیون دالر پول نقد و به 

است که به شفاخانه چهارصد بستر میلیون دالر تجهیزات طبی  ۱۵۳ارزش 
اردو کمک شده بود. مقامات امریکایی در ابتدا این قضیه را جدی گرفتند 

 ولی با پادرمیانی حکام افغان، دوسیه آن هم زیر زده شد.

 الدین مستان محراب

الدین مستان یکی دیگر از فاسدان این دولت بود که سند دزدی یک  محراب• 
های اجتماعی به نشر رسید. وی مربوط به باند  کهمیلیونی وی در تمامی شب

اش، او را منحیث دیپلمات در  عبدهللا عبدهللا است و در زمان وزارت خارجه
فرانسه مقرر کرد. پس از افشای این سند، سارنوالی کوشید تا وی را 
دستگیر و پول اختالس شده را پس بگیرد ولی به زور عبدهللا و فهیم این 

 گردد. ایر دزدان در خارج از کشور آزاد میشخص هم مانند س

 یونس قانونی

یونس قانونی وزیر پیشین معارف افغانستان و یکی از اعظای باند • 
میلیون دالر متهم است. او این پول را از  ۲۵وطنفروش نظار به اختالس 

بودجه دولت زد و بعد در کارزار انتخاباتی و مصارف شخصی صرف 
ی در داخل پارلمان برای رسیدگی به این خیانت، نمود. ماللی جویا زمان

صدایش را بلند نمود اما کسی آن را نشنید و از آنجایی که قانونی رییس 
ای جویا را اخراج نمود تا قضیه برای همیشه بخوابد.  پارلمان بود، با دسیسه

امروز این دزد بودجه تعلیم و تربیه کودکان وطن معاون اول فاسدترین 
 ست.دولت جهان ا

 یونس نواندیش

برای انتقال کثافات و  ۲۰۱۱یونس نواندیش، شاروال کابل، در سال • 
میلیون  ۴۸هوتل انترکانتیننتال، بیش از  -های سرک میدان هوایی مخروبه

کردن آن اسناد جعلی ساخت که نشان  خاطر پنهان افغانی اختالس نمود و به
پرداخت شده. ولی « نشنلکوپی انتر»شرکت ساختمانی  داد این مبلغ به  می

در یک گزارش تحقیقی  ۱۳۹۱جدی  ۵به تاریخ « هشت صبح»روزنامه 
های این  دهد کثافات و مخروبه یافته که نشان می  نوشت به اسنادی دست
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  سرک، توسط وسایط ریاست حفظ و مراقبت شاروالی کابل انتقال داده
گرفت ولی آب  وظیفه تعقیب آن را به دوش« ریاست امنیت ملی»اند.  شده

از آب تکان نخورد. و نواندیش در چوکی خود تا روی کار آمدن حکومت 
هایش بلند بود اما  وحدت مولی پابرجا بود و هر روز بوی فساد و غارتگری

یعنی دوستم خاین وابسته بوده و است، از « جمع گلیم»از آنجایی که به 
 هرگونه تعقیب عدلی و پاسخگویی معاف است.

 عود معاون اول حامد کرزی احمدضیا مس

ویکی »نوشت که اسناد نشرشده « گاردین»، روزنامه ۲۰۱۰دسمبر  ۲در • 
های سفارت امریکا در کابل فاش نموده که احمدضیا  از مکتوب« لیکس

مسعود، برادر احمدشاه مسعود، در دوره اول ریاست جمهوری کرزی 
ان حین سفر به دبی نمود و در همان زم حیث معاون اول ایفای وظیفه می به
هوایی دبی بازداشت شد اما در  میلیون دالر از طرف پولیس میدان ۵۲با 

نهایت با همان پول توانست به لندن فرار کند و بدون این که کسی از او 
 غنی است. بپرسد دوباره به افغانستان برگشت و حال هم نازدانه تیم اشرف 

 نادر آتش

ایی آریانا، پس از آن که اختالس مالی نادر آتش، رییس پیشین شرکت هو• 
افشا شد، توانست با پاسپورت  ۲۰۰۹اش در سال  ها میلیون دالری ده

های پر از پول کشور را ترک کند. اختالس وی به  امریکایی خود و بکس
 دادند.« قوغ»ها به وی لقب  حدی سنگین بود که در آن زمان روزنامه

 صدیق چکری

ج و اوقاف کابینه کرزی، هم پس از ربودن صدیق چکری، وزیر قبلی ح• 
پول حجاج به آسانی توانست نزد بادارش به لندن فرار کند و با پول 

لندن « تیمز»شده در آنجا بلدنگ بسازد و از عاید آن در کنار دریای  دزدی
به عیش و عشرت ادامه دهد. او داماد ربانی باد پکه است و پس از این 

ار ربانی به پاکستان آمد و بدون این که کسی به خیانتش، حتا یکبار به دید
 وی دست بزند، دوباره راهی لندن شد.

لیست این افراد مفسد دولت پوشالی و شاریده بسیار طوالنی است که از 
حوصله این نوشته بیرون است. این کرکسان با این همه خیانت و جنایت، 

ی بر جان مردم شان سیر نشده و به سان کفتارهای وحش  امروز هم شکم
اند تا آخرین شیره جان آنان را نیز بمکند. اینان به همکاری صاحبان  چسبیده
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ها میلیارد دالر پول کمکی را که باید در بازسازی افغانستان  خارجی شان ده
شد، به جیب زده به میلیاردرهای کشور بدل گشتند. دزدی اینان  صرف می

ها، معادن،  و از درک گمرکهای خارجی محدود نمانده  به زدن از کمک
حساب به  دزدی و سایر جنایات نیز پول بی مخدر، زمین ها، مواد شاروالی

توانیم که از شر این الشخواران نجات پیدا کنیم  دست آوردند. تنها زمانی می
و حساب پول ملت را از حلقوم کثیف خود و وارثان شان بیرون کشیم که 

 «کرات داشته باشد و بس.افغانستان رهبر مردمی و دولت دمو
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 مقالۀ سی ویکم

 

 اتحادجنگساالران یا ائتالف شمال

 

وآغاز  ۱99۲کابل توسط تنظیم های جهادی درماه ثور  با اشغال 

میان حکمتیار با همدستی عبدالعلی مزاری وجنرال  جنگ برای کسب قدرت 

ی وشیخ آصف مسعود با حمایت سیاف و اکبر دوستم از یکسو و احمدشاه 

، که ۱996-۱99۲های  دیگر طی سال محسنی  ومولویمحمدی از سوی 

به تخریب وتباهی کامل کابل 

 6۰زیاده تر از وکشته شدن 

هزار از اهالی پایتخت 

وآوارگی بیش از یک میلیون 

ازشهریان کابل  نفر دیگر 

انجامید، اصطالح جنگساالر 

(warlord  در ادبیات )

ای سیاسی کشور،در رسانه ه

گروهی کاربرد پیدا کرد. 

ما با شنیدن آن  واکنون  مردم 

کلمه سیمای خشونت بار 

جنایتکاران جنگی را در ذهن 

میسازند و بخوبی میدانند که جنگساالر کیست؟ وخصوصیات  خود مجسم 

 اوچیست؟

وقتی ازائتالف شمال نام برده میشود، بصورت آنی در ذهن 

نونی،عبدهللا عبدهللا، عطامحمدنور ، قا فهیم ،یونس  انسان،نامهای قسیم 

محمد محقق، کریم خلیلی ،سیاف و ربانی  دوستم، اسماعیل خان ،حاجی 

 برق میزند. 
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زیرعنوان "شمه ای راجع به عطا محمد و  پیام زن  اخیراً مجلۀ 

مختلف این جنایتکار جنگی را  جنایتهایش" در مقاله مبسوطی ابعاد 

این جنایتکار جنگی  شالق عبرت برفرق  برشمرده است.  آن مقاله چون  

رسوائی آنها نیز  نوبت  کوبیده شده و همگنانش را نیز هوشدار میدهد که 

  رسیدنی است تا در پیشگاه محاکمه تاریخ رسوا و روسیاه گردند.

داکتر میرعبدالرحیم عزیز،ازقـول مؤلفـین کتاب "افغانستان آغشته 

 Jamesو جیمز انگالز (Sonali Kolhatkar) )سونالی كول هاتكربخون" 

Ingalls )  مینویسد : "قـدرت  دادن به قـومندانان منطقـوی و ملیشه های

مسلح با سابقۀ جنایات، بیرحمی ها و  تخلفات از حقـوق بشر در عمق 

پالیسی امریكا در افغانستان قـرار دارد. امریكا غـرض جلب كمك آنها، هـر 

نایت كار را نادیده گرفـته است.  تمام عمل ضد كرامت انسانی گروههای ج

رهـبران ائتالف شمال مانند دوستم، احمد شاه مسعود، برهان الدین ربانی، 

اسماعـیل خان و سائر قـومندانان شمال مورد تفـقـد امریكا قـرار گرفـتند.  

هكذا، رهـبران خود ساختۀ هـزاره هم از نعماتی كه امریكا برای شان 

ستفاده  كردند. رهـبران ائتالف شمال بین سال های ارزانی كرده بود ا

از روسیه، ایران و هـند كمك دریافـت كردند.  سی آی ای  ۱99۶ـ  ۱99۲

رابطۀ خود را با احمد شاه مسعود محفـوظ  ۲۰۰۱تا ماه سپتمبر 

، ادارۀ كلنتن با احمد شاه مسعود داخل ۱999نگهداشت.  در فبروری 

واند در دستگیری و یا كشتن بن الدن كمك مذاكره شد، به امید اینكه بت

نماید. الكن احمد شاه مسعود خود قـربانی توطئۀ القاعـده قـرار گرفـت و در 

  ۱بقـتل رسید." ۲۰۰۱سپتمبر  9روز 

 ۲۰۰۱پس از تهاجم امریکا برافغانستان و سقوط طالبان در دسمبر

جنگ وقوماندانان جهادی)که طالبان آنها را درهمه جبهات  ،رهبران 

شهرها فراری ساخته بودند(، دوباره بکمک امریکائی  شکست داده واز 

مقامات مهم ووالیات پردرآمد، بار دیگر به غارت  بقدرت رسیدند وبا اشغال 

                                                           

 جرمن آنالین -افغان -داکترمیرعبدالرحیم عزیز،افغانستان آغشته درخون - 1



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

374 

مردم خسته ودرمانده ازدو دهه جنگ دست  وچپاول وتجاوز به حقوق 

گرخود شمال دست به اسلحه برضد یکدی یازیدند. وبازهم قوماندانان ائتالف 

دوستم ومحمدمحقق در شهر  بردند وجنگ میان عطامحمد نور و رشید 

شعله ورگردید   مزارشریف برای تصرف ساحات بیشتر، آتش جنگ 

ریزی  وهمچنان میان اسماعیل خان وامان هللا شیندندی، نیز جنگ وخون 

آغاز و ادامه یافت ومدت تقریباً دوسال هر روز برسرمردم تحت سلطۀ این 

دانان، باران مرمیهای انواع سالح های سبک وسنگین می بارید، که قومان 

درجریان آن بسیاری از مردم هستی وعزت و حیات  خود را از دست دادند  

وتوصیه ها اخالقی نهادهای حقوق بشرسازمان ملل متحد و بازدید های  

 زاد)سفیرونماینده فوق العاده امریکا درافغانستان( از هریکی ازاین خلیل 

بجای اینکه به توقف جنگ بیانجامد، بیشتر آنها را مغرور   قوماندانان 

 بیشتر وگرم تر میکرد. میساخت  و جنگ را 

ناظران  سیاسی براین عقیده اند که بحران نا امنی،بحران فساد  

کشت وقاچاق مواد مخدر، بحران بی عدالتی وقانون گریزی  اداری ،بحران 

ریستی،  همگی پیامد دوباره بقدرت رساندن  حمالت ترو و باالخره بحران 

امریکا از آنها بعد از سقوط طالبان بوده است.  ائتالف شمال و حمایت 

العاده به هریک از سران وقوماندانان ائتالف  بخصوص دادن امتیازات فوق 

مارشالی به قسیم فهیم وبخشیدن لقب قهرمان  شمال، از قبیل: دادن رتبه 

هردوقوماندان جز گریزاز دست طالبان  ود )درحالی که ملی به احمدشاه مسع

اند(، دادن پست لوی درستیز وکنترول  هیچ میدان نبردی را فتح نکرده 

امارت مستقل در غرب کشور به  زون شمال به جنرال دوستم، بخشیدن 

پردرآمد حیرتان به  جنرال اسماعیل، وسپردن سرنوشت بلخ با بندر 

حکومت  باعث  نارضائیتی اکثریت مردم از عطامحمدنور، بدون تردید 

وآنها  کرزی وخشم طوفانزای طالبان در برابر امریکا وائتالف شمال شده  

را برای انتقام کشی از دشمن خود تا سرحد عملیات انتحاری وادار ساخته 

  است. 
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 ۱۶۸نهاد موسوم به "پروژه عدالت برای افغانستان" گزارش 

سال  ۲۵ایم جنگی و نقض حقوق بشر در صفحه ای خود را در مورد جر

 جوالی( منتشر کرد.۱۷گذشته در افغانستان ، روز یکشنبه )

در این گزارش به دولت افغانستان پیشنهاد شده است که هنگام تقرر 

)انتصاب( افراد به پستهای دولتی باید سابقه آنها را در نظر بگیرد و 

ند نباید به پست های افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در گذشته هست

دولتی منصوب شوند.  تا زمانی که دولت خود با ایجاد کمیسیون های 

حقیقت یاب مسایل را بررسی نکند، از هیچ کسی به عنوان ناقض حقوق 

 بشر نام برده نخواهد شد.

دستگیری ها، شکنجه در زندان ها، اعدام های دسته جمعی، بمباران 

مردم در هرات و کابل در زمان  مناطق مسکونی، سرکوب اعتراض های

رژیم خلق و پرچم، حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان، شلیک 

راکت به مناطق مسکونی، کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی، قتل عام در 

زمان حکومت مجاهدین در کابل، قتل عام زندانیان طالبان در مزار شریف 

امیان و یکاولنگ و ویران و قتل عام غیرنظامیان توسط طالبان در سرپل، ب

کردن و سوزاندن منازل و کشتزارها در "شمالی"، از مواردی است که در 

به  تقرر برخى ازعناصر بدناماین گزارش به آنها توجه بیشتر شده است. 

دولتى، آیا به معنى پشیمان ساختن مردم از انتخاب شان  مقام هاى ارشد

که درطول سه دهه گذشته دیدگانى نیست  ونمک پاشیدن برزخم مصیبت

 مندان شده است؟ حقوق شان پایمال زورگوئى تفنگ داران و قدرت

درگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است: درحالى 

افغانستان گامهاى مهمى درجهت ثبات، امنیت وتامین دموکراسى  که

در انعکاس دهنده درد ها و بدبختى هاى مردم  برداشته است، مشورۀ ملى

و بیانگر برداشت شان از  سال گذشته بوده ۲3دوران جنگ هاى تباهکن 

را قربانیان  عدالت وتطبیق آنست. اکثر مردم درجریان این نظرخواهى خود

سال اخیر میدانند. و معتقداند که این  ۲3تخطى ونقض حقوق بشردر

جنایات هنوزهم ادامه داشته و یک تعداد افراد با گذشتۀ تاریک ودستان 
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ون آلودکه به نحوى درکشتارهاى دسته جمعى نقش داشتند، دروظایف خ

والیت و درمیان  3۲در وپست هاى عمده تعیین شده اند. نظرخواهى

نفرو از  4۱5۱مهاجرین درایران و پاکستان انجام شده است . در مجموع 

تن  3۰۰تن مهاجر درپاکستان و  4۰۰تن درداخل کشور،  345۱آن جمله 

٪مردم گفته 69درنظرخواهى سهم گرفتند. از این جمله  مهاجر درایران

به نحوى قربانى جنایات ونقض حقوق  اندکه خود وى یا یکى ازاقارب شان

مردم سوال شد که  بشردر سه دهه گذشته شده اند. درجریان نظرخواهى از

 چه زمانى شما ازتخطى هاى حقوق بشر متاثر ومتضرر شده اید؟مردم طور

٪ در دوران تسلط شوروى وحاکمیت خلق وپرچم، ۱6: آتى جواب داده اند

٪ در دوران ۱۱٪ در هردو درزمان ،۸مجاهدین،  ٪ درزمان حکومت ۱۸

٪ پاسخ دهندگان به این  63 ٪ در هرسه زمان. همچنان ۱۷نظام طالبان و

 (۱996-۱99۲باوراند که جنگ افغانستان در دوران جنگ هاى داخلى )

ه قوماندانان، جنگ ساالران وقدرتهاى اساس قومى نداشته، بلکه بوسیل

 ایران وپاکستان دامن زده شده بود.  خارجى بشمول

محاکمه چه  از مردم سوال شد که کشانیدن جنایت کاران جنگى به

٪ جواب دادند که محاکمه ۷6. 4تاثیرى برجریان عدالت خواهد داشت؟ 

که ثبات ٪اظهار داشته اند6.۷کاران به ثبات و امنیت کمک میکند. جنایت

٪ پاسخ داهندگان همچنان  ۸5راتهدید میکند.  راکاهش داده وامنیت

٪نظر دادند که  ۱۱مینماید. و فرکرکه محاکمه مجرمین به آشتى ملى کمک

بامردم ،  محاکمه به آشتى ملى کمک نخواهد کرد.درجریان مباحثات

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افراد حواست تا برداشتهاى 

مفهوم عدالت بیان دارند. اشتراک کنندگان اظهار داشتند که  راازخویش 

عدالت یک مفهوم وسیع است که از محاکمه  براى مردم افغانستان،

راراهى براى بهبود جنبه  مجرمین وجنایتکاران فراتر میرود. مردم عدالت

معنى ترویج  هاى گوناگون زندگى خود دانسته اند. براى تعدادى عدالت به

ساسى بشراست که شامل آزادى بیان ، رفع تبعیض براساس نژاد، حقوق ا

جنس، وحق اشتراک در انتخابات میباشد.برخى دیگرعدالت رابه  زبان ،

پنداشتنه اند.براى یک تعداددیگر، عدالت مفهوم  مفوه دموکراسى اقتصادى
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وحدت ملى، برابرى، بازسازى،  وسیعترى داشته که شامل رفاه عمومى ،

کنندگان به این  ف ورفع بیسوادى است. یک تعداد از اشتراکترویج معار

 عقیده اند که عزل جنگ ساالران وناقضان حقوق بشراز وظایف دولتى،

عدالت را تأمین خواهد کرد. اشتراک کنندگان خواهان تحقیق درخصوص 

کسانى گردیدند که بااستفاده از بیت المال وبه قیمت جان مردم، قصرهاى 

 وقسماً به خارج فرارنموده اند. ترهاى لوکس خریدهمجلل ساخته، مو

زندانهاى شخصى وبازداشتهاى خود سرانه  آنها همچنان از تاسیس

را ذریعه اجانب وعمال  شکایت داشته ودامن زدن به کشمکش هاى قومى

 شان، خیانت ملى تلقى نمودند. کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

راتیژى تامین عدالت به دولت پیشنهادات متعددى راغرض تطبیق است

تقدیم کرده است. و از رئیس جمهورافغانستان تقاضا  افغانستان وملل متحد

تدابیرسمبولیک به منظور حمایت  شده است تا براى اجرى یک سلسله از

طریق استراتیژى  از قربانیان اقدام کند و جهت رسیدگى به جرایم گذشته از

 عدالت جزائى و برکنارى میباشد،طویل المدت که شامل جبران خساره، 

دولت بایستى سعى ورزد تا پست هاى مهم وکلیدى را به  تعهدنماید.

داشته باشد و به حقوق بشراحترام نمیگذارند،  افرادیکه سابقه جنائى

درسطح عالى ادارات دولتى  نسپارد. و با کمیسیون درهنگام مقرریها

نقض  د سوگند یادکنند کهمشوره کند. کلیه اشخاصى که مقرر میشوند بای

حقوق بشر یا فساد را درگذشته مرتکب نشده و درآینده هم نخواهد شد. 

آمده که ایجاد یک نهاد داخلى براى محاکمه مجرمین  درگزارش همچنان

خواست مردم قبل از بهبود نظام عدلى  گذشته درافغانستان بادرنظرداشت

 .وقضائى ضرورى است

نستان ازسازمان ملل متحد وجامعه بشرافغا کمیسیون مستقل حقوق

رادرمورد عملى ساختن این  جهانى تقاضا میکند که دولت افغانستان

 استرتیژى تشویق به پاسخگوئى وحسابدهى کرده واز تطبیق این

استراتیژى حمایت سیاسى ومالى نماید. ملل متحد وجامعه جهانى بایست 

ى ناقضان بدنام الزم رابه منظورعدم تقرر یا برطرف فشار هاى سیاسى

نهاد داخلى براى تطبیق مجازات  حقوق بشر وارد نموده و از ایجاد یک



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

378 

ً دولت بخواهد تاگزارش هاى منظمى  مجرمین حمایت تخنیکى کند. وضمنا

را درخصوص پیشرفت استرتیژى عدالت دراختیارآنهاقرار بدهد. کمیسیون 

المللى  حقوق بشرافغانستان همچنان از جوامع مدنى ملى وبین مستقل

حقوق بشررا مستند ساخته وآنها رابه اطالع  تقاضا داردکه موارد نقض

بشرافغانستان وجامعه جهانى  دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق

 «۱برساند.

ارائه این گزارش به مقام ریاست جمهورى افغانستان، )که  پس از 

که اسامى نیزقرارگرفته است( با وجوداین مورد تائید سازمان ملل متحد

است، برخى از رهبران  نقض کنندگان حقوق بشر دراین گزارش ذکر نشده

درآن  تنظیمى متهم به نقض حقوق بشر،درکابل کنفرانسى ترتیب دادند و

برهان الدین ربانى، با اعتراف به برخى اشتباهات تنظیمها ،در مورد 

مردم وتهیه گزارش، نه تنها کمیسیون مستقل حقوق  دادخواهى

بلکه تهدید نمود که تحقق این  غانستان را فاقد صالحیت خواند ،بشراف

با جرئت  گزارش ثبات را درکشور برهم خواهدزد. البته استادسیاف

 بیشتراز ربانى اظهار داشت که ما در امر تخریب و کشتار مردم کابل هیچ

اشتباه نکردیم، بلکه سنجیده و دانسته »اشتباهى نکرده ایم. او افزود که ما

 «کردیم. و از محاکمه نیز هیچ باکى نداریم. لعم

انگشت اشارت مردم کابل بیشتر بسوى رهبران تنظیم هایى است که 

مرتکب ویرانى شهر کابل وکشتار بیش از  ۱996 -۱99۲سالهاى  طى

غیرنظامى وبالنتیجه مسبب اصلى جنایت علیه بشریت  شصت هزار نفرمردم

بارتر از این عمل رهبران تنظیم هاى کدام عملکرد میتواندجنایت  شده اند. 

اسالم ، مردم مسلمان تحت  افراطى باشد که در جامه دین و پاسدارى از

برزنان گروه  ساحه تنظیم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،

هاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان مسلمان گروه 

منسوب به گروه یا قوم دیگرمیخهاى بریدند وبر سرمسلمانان  مخالف را

                                                           

 ٨٥جریدۀ مردم، رحیم وحدت، منشرۀ امریکا، شماره - 1
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دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى  شش انچه کوبیدند و شکم

فرماندهان خود در آوردند؟  آویختند و زنان شوهردار را بزور به نکاح

چراحیثیت و  مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر هم گفته نشده است؟ پس

اى شخصى مسلمانان و آبروى وِعرض مسلمانان و مال و دارائى ه

عامه بدست غارت سپرده شد و یا منابع اقتصادى و تولیدى  دارائیهاى

گردید و موترهاى ملى بس و تانک هاى  کشور از بیخ وبنیان نابود

داده شد و به نرخ آهن  محاربوى و سرمایه هاى ملى آن به پاکستان انتقال

این همه  بگویند: پاره به فروش رسید؟ تاکى مردم جرئت نداشته باشند که

ناروائیها و این همه ویران گریها و اینهمه کشتارها زیر سر رهبران 

افراطى افغان نهفته است که بخاطر کسب قدرت بیشتر ویا حفظ  تنظیمهاى

بخود را بجاى برادرى وتفاهم و گذشت ، بسوى  آن، هریک افراد وابسته

ن همان رهبران اند ای.کرده اند نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول تشویق

شکستند. این همان  که سوگند در خانه خدا را در بیرون ازآن خانه

کننده به  رهبرانى اند که میلیونها دالر و پوند و لاير کشور هاى کمک

مجاهدین را در حسابهاى بانکى خود واریز میکردند.و مجاهدین را با شکم 

که دینارى از آن راهى میدانهاى مرگبار جهاد میکردند،بدون آن گرسنه

خانواده هاى آواره مجاهدین بجاى حقوق و مزد  پولهاى باد آورده را به

پولهاست که اکنون هریک  خون شان بدهند. این رهبران از برکت همان

بى  لشکر شخصى براى خود درست کرده اند تا بازهم بحساب این نوکران

حال اگر کسى از خبر وفقیر، براى خود اعتبار و جاه و مقام کمائى کنند. 

آگاهان جامعه، اعمال این آقایان را به انتقاد بکشد، انتقاد از خود را،  میان

اسالم و توهین به مقدسات دینى قلمداد میکنند و فوراً گوینده را  توهین به

الحادوکمونیستى نسبت میدهند و داد و واویال راه مى اندازند تا  به کفر و

چنانکه آقاى  .چنین انتقاداتى جلوگیرى کنند از ادامه دیگران را بترسانند و

گفت: ۲۰۰3 سپتمبر ۸ربانى در دومین همایش مسعود شناسى درتاریخ 

 آنانیکه میگویند، مجاهدین شهر کابل را خراب کرده، دشمنان مجاهدین و»

یکسال بعد از این سخنان آقاى ربانى، سیاف نیز « دشمنان اسالم اند.

کسیکه »مستقل حقوق بشرافغانستان، گفت: گزارش کمیسیون  درارتباط به
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هدف این « میکند، از دایره اسالم خارج است. مجاهدین را متهم به جنایت

شکایت از هرگونه اتهامى علیه  دیده درائیها، این است تا مردم کابل زبان

 آدمکشى و تجاوز تنظیمهاى ایشان ببندند !

 ۲۸رات در در تداوم تصفیه هاى قومى توسط اسماعیلخان والى ه

نیروهایش برچند روستاى پشتون در باالمرغاب حمله  ۲۰۰3اپریل  ماه

و دو کودک را کشتند و دارائى مردم  زن 3نفربشمول  3۸کردند و 

در برخوردهاى  ،۲۰۰3مسلمانرا غارت کردند. در اوایل ماه مى سال

زن و کودک  ۱5تن کشته و   پنجاه  جناحى در والیت بادغیس و فاریاب

ازترس خود را در رودخانه باالمرغاب پرت کردند و غرق شدند.  پشتون

مى، سایت  5قریه جات پشتون غارت شدند. ) وخانه ها و فروشگاه هاى

جنگساالراسماعیل خان زشتى ودنایت را  اپریل( افزون براین ۲۸آریائى 

ویا مردان خود از منزل  بحدى رساندکه زنان شریف هرات را که با اقارب

را که  تند، مورد پیگرد قرار میداد وموضوع باکره بودن شانبیرون میرف

یک امر بسیار خصوصى است، مورد تست ومعاینات طبى قرار میداد، 

نظر او دراین آزمون پست ناکام بیرون مى آمدند، به زندان  وآنانى را که از

مورد توهین و تحقیر قرار میکرفتند و بالنتیجه  مى سپرد وطبعاً اقارب شان

خانه را نداشتند، مجبور میشدند  که دیگر روى بازگشت به« متهم» زنان

همسایگان خود را  خود را آتش بزنند و ازشر سرزنش فامیل واقارب و

 راحت کنند. یک چنین توهینى را مردم هرات در طول تاریخ، ازسوى هیچ

مهاجم بیگانه اى نه دیده بودند، مگر درزمان امارت خود ساخته اسماعیل 

دیدند. اسماعیل خان تا قبل از شکست و فرار ازدست  دم هراتخان مر

ولى پس ازشکست و فرار به ایران  طالبان آدم درست وقابل احترامى بود،

انداخت و بعد از سقوط  او زنجیر غالمى سازمان اطالعات ایران را برگردن

افغانستان  طالبان و اشغال دوباره هرات، او به مدافع جدى منافع ایران در

تبدیل شد و اجرآت او درهرات حتى از دربسى موارد دست رژیم طالبان را 

 از پشت  بسته بود.

 پایان
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 قدردانی از مقام علمی دواستاد پوهنتون کابل:

 داکتر سید عبدهللا کاظم وداکتراعظم گل

 

ارجگذاری وقدردانی از شخصیت 

تماعی های علمی ، فرهنگی و اج

کشور در حیات شان، کار درخور 

ستایش فراوان است، زیرا این 

قدرشناسی درزندگی یک شخصیت 

علمی،به مراتب بهتر وشایسته تر از 

قدر شناسی ای خواهد بود که بعد  آن

از درگذشت چنین شخصیتها صورت 

بگیرد، زیرا درصورت اولی قلب یک 

را در  اوود،و شخصیت علمی شادمان ومملو از سرور وخوشحالی میش

، حاالنکه در صورت دومی،  انرژی می بخشدکارهای بهترعلمی  انجام

ین یاد بودها هیچ تاثیری به حال آن شخصیت نخواهد داشت وفقط چن

بازماندگان او را تا اندازه ای خوشحال خواهد نمود. به هر حال  قدر 

عرصه های دانش وفرهنگ و  انشناسی  و تقدیر از خدمات علمی بزرگ

نهضت های اجتماعی بدون تردید درس های سودمندی اند تا نسل های 

بیاموزند وشخصیت خود را  آنها جوان ما از کارکردهای  علمی وفرهنگی

 تکامل ببخشند.

دوتن از استادان ، ازجمله شخصیت های علمی خوش نام کشور

نام ونشان پوهنتون کابل ، یکی داکتر سیدعبدهللا کاظم ،ودیگری  صاحب

ندداکتراعظم گل می باشندکه در اویل ماه جون ازسوی افغانی فرهنگی پوها

ابراز  تولنه درکالیفرنیای شمالی امریکا مورد قدردانی قرارگرفتند. بحث و

نظر پیرامون شخصیت،علمیت وکارنامه های سیاسی وفرهنگی وآموزشی 

هریکی ازاین استادان ،کاری بجا، ولی آسان نیست. ایشان از جمله معدود 

استادان تحصیل کرده اند که درطول عمرخویش ، برای فرزندان وطن، 
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منظور بیداری شعور وعقول ه ب درس آزادگی و وطن پرستی داده اند و

شاگران خود، خواب خوش و راحت جان را برخود حرام ساخته و با تهیۀ 

نوتها و نوشتن مقاله ها و رساله ها و کتابهای سودمند در عرصه  لکچر

مسائل اجتماعی کشور ،نقش خود را به حیث دیګرخود و های تخصصی

استادان شایسته ودانشمند بخوبی ایفا کرده اند. بدون شک تاریخ نام چنین 

 استادان دانشمند را با خط زرین ثبت  اوراق خود خواهد کرد.

عجالتاً من در بارۀ پوهاند اعظم گل خان سخن گفته نمیتوانم ،ولی در 

 کاظم میتوانم اذعان نمایم که وی بدون تردید، یکی مورد داکتر سید عبدهللا

از شخصیت های علمی، وفرهنگی نامدار کشورما میباشد که کارنامه های 

اهل  قلم و کتاب وهمه شاگردان وی در  ماندگار ایشان درذهن وخاطر

 پوهنتون کابل همواره زنده خواهد بود .

ومعرفت  اختشندر افغانستان متاسفانه من با ایشان از نزدیک 

نداشتم ولی درخارج از کشور، در سالهای اخیر از طریق نوشته ها 

ومقاالت علمی پربار شان در پورتال افغان جرمن آنالین، به توانائی فکری 

شاذ  علمی وقلمی ایشان پی برده ام واعتراف میکنم که یکی از نخبه گان

زهم یکی از قابل افتخار کشورما استند وتا هنوفرهنګی واز شخصیت های 

هواداران پرشورنهضت مشروطیت دوم ودورۀ تجدد ونوآوری عهد امانی 

بشمارمیروند. آخرداکترعبدهللا کاظم، نواسۀ میرهاشم خان،وزیرمالیۀ عهد 

امانی میباشند، مردی که به گناه هواداری ازشاه امان هللا در فردای به 

خان همان  تخت نشینی نادرشاه بطورمرموزی به شهادت رسید. میرهاشم

مرد شجاعی وحاضر جوابی بود که وقتی بچۀ سقاو حاکم کوهستان رادر 

 ارگ  به درخت از یک پا آویزان کرده بود،خطاب به میرهاشم گفت:

 تو"التی")کافر( بزرگ هستی!  

 جواب داد:  من کافرنیستم، بلکه مسلمان حقیقی وسیدهستم .

 ودیجه را ساختی؟ پسرسقاو دوباره پرسید:  مگر توهمان نیستی که ب
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میردرپاسخ گفت، بلی،بودیجه یک لفظ کفرنیست، یک سیستم قدیم 

حساب است. درخانه، دکان همه بودیجه دارند.بودیجه یک نام جدید است 

که به محاسبه داده اند. میربا این پاسخ معقول خود، دهن شاه بیسواد را 

دعوت  بست و از مرگ نجات یافت وبعد بچۀ سقاو او را به صرف غذا

 (۱۱۷نمود. )آتش درافغانستان ،ص 

نویسندۀ کتاب "آتش درافغانستان")ریه تالی ستیوارت( از کارنامه 

های شجاعانۀ میرهاشم خان وزیرمالیه شاه امان هللا درجای دیگر یادکرده 

میرهاشم وزیرمالیه،عمر پیلوت را)یکی از شاگردانی که شاه » مینویسد:

پیلوتی به شوروی وقت فرستاده بود( بخانه امان هللا وی را برای آموختن 

خود برد ویک کیسه طالرا پیش روى وى نهاد وگفت: این طالمال شماست، 

بشرطیکه طیاره را بقندهار ببرى! عمر پیلوت با کمال شهامت کیسه طال را 

خان هللا به میرهاشم خان مسترد نمود وصرف یک سکه را که نام امان ا

عد درحالیکه طیاره بیش از رفت و درآن حک شده بودگرفت و روز ب

برگشت غزنى بنزین نداشت، طیاره را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر 

خان هللا ساخت به میدان هوائى قندهار فرود آید و از طرف هواداران امان ا

استقبال شد. شاه امان هللا توسط این طیاره اوراق تبلیغاتی خودرا 

 (۱64برفرازغزنی پخش نمود. " )همان،ص 

در آن زمان ودر آن شرایط برای انجام چنین کار خطرناکی، آدم باید 

خیلی شجاع ونترس باشد تا سرخود وخانوادۀ خود را برای کمک به یک 

رهبر سیاسی برکفت بگذارد. واین فداکاری واز خودگذری را میرهاشم خان 

درحق شاه امان هللا کرد. خون چنین مردی در رگها و شرائین نواسه اش 

داکترعبدهللا کاظم نیزجریان دارد وبنابرین تعجب آورنیست اگر وقتی از ،

استقالل و دورۀ امانی یاد میشود، نوعی احترام وخوش بینی خاصی در 

گفتار ونوشته های ایشان نسبت به آن دوره و آن شاه مترقی احساس 

 میگردد.

ایشان مقاالت علمی سودمندی  من در رسانه های انترنتی از قلم 

 انده ام واز آنها فیض وبهره برده ام  مخصوصاً ازمقاالت دیل:خو
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 به مناسبت نود ودومین سالگرداسترداد استقالل افغانستان، -

 نگاهی به چندسند تاریخی، -

 یک بیانیۀمهم تاریخی،سخنرانی پرمحتوای شاه امان هللا درکراچی، -

 نگاهی به علل وانگیزه های سقوط دورۀ امانی، -

 اریخ ویادی ازرجال نامدار،برگی ازت -

 دربارۀ فدرالی شدن کشور، -

ایشان در معقول ودلنشین وطن دوستانه  هایوهمچنان از صحبت

محترم که از سوی گردانندۀ  "در البالی واقعیت های افغانستان"برنامه 

مقاالت ایشان در بسیارفیض برده ام .  دعوت میشدند، عباسی صاحب

 -ان جرمن آنالین یکی از منابع مهم آثارعلمیآرشیف نویسندگان پورتال افغ

 تحقیقی  درزمینه مسائل مبرم کشور  میباشد.

ازجمله تألیفات مهم و بسیار دلچسپ داکترصاحب کاظم، کتاب  

است که در نوع خود از مهمترین « زنان افغان،زیر فشارعنعنه وتجدد»

برمن چنان  وبهترین آثار  اجتماعی درافغانستان بشمار میرود و تاثیر آن

صفحه برآن نگاشتم  ۲5بوده که پس از ختم مطالعۀ آن تقریظ مفصلی در 

 ودر پورتال افغان جرمن آنالین گذاشتم .

زنان افغان » درنخستین برگهای آن تقریظ نوشتم که، کتاب 

تاریخی  در  -، یکی از نخستین کتاب های تحلیلی«زیرفشارعنعنه وتجدد

نب  دانشمند نامدارکشورجناب داکتر عبدهللا مورد زنان افغان است که از جا

کاظم، سابق استاد اقتصاد پوهنتون کابل با استفاده از منابع ومآخذ متعدد 

صفحه به چاپ رسیده  6۰۲فصل  و  ۲۰داخلی وخارجی تألیف شده ودر

 است.

کتاب بزبان فارسی دری و با ادبیات بسیار روان به نگارش آمده 

ریان یک رودخانه سیراب و موجدار  که است،من ادبیات آنرا شبیه ج

پیوسته چشم بیننده را بخود جلب میکند، وانسان را گاه دچار حیرت وگاهی 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

386 

ارامش می بخشد، یافتم. تحلیل های دقیق ازاوضاع سیاسی واجتماعی 

کشور در قرن بیستم،که با شورشها وبغاوتها وسرکوب حکومتها یا تجاوز 

ردم ما همراه بوده است، شبیه همان و تهاجم بیگانگان و مقاومتهای م

 موجهایی اند که هنگام مد وجزر رودخانه ها بچشم میخورند.

از لحاظ محتوا،این کتاب از نشیب وفراز های زندگی اجتماعی 

وسیاسی وفرهنگی زنان در جامعه مردساالر افغانستان حکایت دارد که در 

اند و بار این طول حیات خود با مشقات و مشکالت فراوان روبرو بوده 

 همه  مشکالت را صبورانه بردوش کشیده اند.

درکتاب موردبحث ما، مؤلف با قلم توانائی خویش موقف زنان را)چه 

شهری، چه روستائی وچه کوچی( در عرصه های مختلف زندگی، به 

عنوان نیمی از جامعه مد نظرگرفته و مقام زن را به حیث مادر،همسر 

هنده فرزندان خانواده و تقویت کننده وشریک زندگی مرد و پرورش د

اقتصاد فامیل از راه عرِضۀ صنایع دستی ارج گذاشته ونقش آنان را در 

سازماندهی و تشکیل فامیل و تربیت فرزندان سالم و سایر عرصه های 

زندگی اجتماعی و اقتصادی،به تحلیل گرفته است که جا دارد هربخش ازاین 

ی کشور گنجانیده شوند و در مکاتب تحلیل های عالمانه درنصاب آموزش

ومدارس افغانستان به فرزندان افغان تدریس گردد تا کودکان ونوجوانان 

وطن از آن بیاموزند و از کودکی قدر و منزلت زن را به عنوان خواهر، 

مادر وهمسر وشریک زندگی آینده درجامعه در ذهن ودماغ خود جای دهند 

 خویش رعایت کنند.ودر بزرگسالی آنرا درحق زن ودختر 

یکی از خصوصیات مهم این کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موهن 

ورکیک به آدرس اشخاص وافراد مخالف نظروطرزتفکر مؤلف است. 

مولف بدون حب وبغض شخصی نسبت به اشخاص مؤثر درتاریخ، با 

توضیح  روش کارسیاستمداران وارباب قدرت، سودمندی یا عدم سودمندی 

گذاران کشور را بیان کرده وقضاوت را به خواننده خود  کار سیاست

 واگذارکرده است که روشی است مطبوع واز توان هرکسی پوره نیست.
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کتاب تنها به شرح مشکالت عدیده برسر راه پیشرفت زنان کشور 

نمی پردازد، بلکه علل این مشکالت ومصایب وآالم تحمیل شده از سوی 

یت متنفذ وابسته به ارتجاع واستعمار را رژیم های مستبد متکی به روحان

نیز تشریح میکند. بررسی  وتحلیل های علمی ازاوضاع واحوال رژیم های 

برسراقتدار درافغانستان در طول قرن بیستم ، همه گی ار جالب ترین 

وسودمندترین بحث های تاریخی اند که خواندن هریک ازآن مباحث دراین 

وان اند. بطورمثال، تحلیل طومارتکفیر شاه تحلیل ها دارای کیفیت وارج فرا

امان هللا از سوی حبیب هللا کلکانی که به قلم حضرت صاحب فضل 

احمدمجددی نوشته شده ودر پایان آن امضای اراکین دولت حبیب هللا 

کلکانی گرفته شده است، یکی از تحلیل های عالمانه ایست که تا کنون 

رکشور ندیده ام. خواندن آن تحلیل نظیرآنرا من در هیچ کتاب تاریخی دیگ

برای آنانی که عالقمند شناخت دقیق ترمسایل آنزمان اند،شاید جالبترین 

( بحث ۲۰4 -۱93بخش فصل مربوط به دوره اغتشاش باشد. )رک: صص

های تازه وتحلیل های جالب  دراین کتاب آنقدر زیاد است که من در مانده 

 .ام کدامیک را اولتراقتباس وارائه کنم

بدینسان کتاب زنان افغان ،در زیرفشارعنعنه وتجدد، یکی از آثار 

تاریخی است که داشتن آن  برای هریک از خانواده های افغان از  -علمی

ضروریات بشمار میرود. مطالعه این کتاب را به زنان صبور ومادران 

 زجردیدۀ افغان توصیه میکنم.

 زو میکنم.          برای این استادان فاضل طول عمر وصحت کامل آر

 ۲۰۱3/ 6/ ۲پایان 

 

 

 موسمقالۀ سی و

 

 !میرحسین شاه استاد زندگی پربارمین سال  باد نود رامیگ
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(۲۱ /۱۱ /۲۰۱5) 

چند روز قبل از طریق استاد باوری، استاد باستان شناسی پوهنځی 

علوم اجتماعی پوهنتون کابل اطالع حاصل کردم که استادان  آن پوهنځی 

 3۰ند تا از نودمین سال تولد استاد میرحسین شاه، درتاریخ نیت کرده ا

نومبر( امسال تجلیل به عمل آورند. این خبربرای من که افتخار  ۲۱عقرب)

شاگردی آن دانشی مرد را دارم، خبری مسرت باری بود و وعده دادم تا با 

مین سال زندگی پرفیض آن استاد فاضل و بی 9۰ارسال پیامی  در تجلیل از

سهم بگیرم. بنابرین باعرض احترام ودستبوسی خدمت بزرگوار جناب  بدیل

پوهاند صاحب میرحسین شاه، به همه وابستگان، شاگردان  و ارادتمندان و 

ذوات محترمی که دراین احتفال حضور بهم رسانده اند، سالم وعرض ادب 

             میگویم و به تدویرکنندگان این محفل شکوهمند، در حسن تدویر

 شاه  پروفیسرمیرحسین

   و کار آن  موفقیت آرزو میک 

فرهنگیان عزیز و دانشمندان گرامی 

! 

تجلیل وقدردانی از شخصیت های 

اجتماعی،علمی  و هنری وادبی وفرهنگی 

یک جامعه در حیات شان، کار درخور 

ستایش فراوان است، زیرا این قدرشناسی 

قدر  یسته تر از آندرزندگی یک شخصیت علمی، به مراتب بهتر و شا

شناسی ای است که بعد از درگذشت آن شخصیت صورت بگیرد، زیرا 

درصورت اولی قلب یک شخصیت علمی شادمان ومملو از سرور 

انرژی می کارهای بهتر و بیشتر را در انجام اووخوشحالی میشود، و 

، مگردر صورت دومی، فقط بازماندگان شخصیت متوفی را خوشحال  بخشد

 د و به حال خودش هیچ تاثیری نخواهد داشت.خواهد نمو
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عالوتاً قدر شناسی  و تقدیر از خدمات وکارکردهای علمی وفرهنگی 

دانشمندان، استادان و آموزگاران ومحققان و مؤلفان کشور، بدون تردید 

درس های سودمندی اند تا نسل های جوان ما از روش وکارکردهای 

های اجتماعی وطن خود  عرصه های دانش وفرهنگ و نهضت انبزرگ

 بیاموزند و شخصیت خود را تکامل ببخشند.

این کارازاین جهت نیز با اهمیت است که می باید احساس قدرشناسی 

وتقدیر ازبزرگان عرصه های علم و ادب وهنر وقلم وتحقیق را در نسل 

های کنونی، پویاتر ازگذشته،تقویت کنیم  وآنرا به یک فرهنگ پسندیده 

جای خوشحالی است که امروز هم در داخل و هم درخارج از   مبدل سازیم.

کشور جوانان هوشیار وبا درکی وجود دارند که خدمتگزاران صدیق و 

آینده سازان نیک نام وطن را تشخیص میدهند و از آنها با تدویرکنفرانس 

های علمی وسیمنارهای بحث انگیز یاد میکنند  و کارنامه های علمی و 

عی شان را برمی شمارند و به نسل های بعد از خود انتقال فرهنگی و اجتما

میدهند. تاثیر آنی این گونه محافل برای فرزندان ونسل های جوان ما 

اینست تا از فضایل اجتماعی وفرهنگی این شخصیت ها بیاموزند و با تاًسی 

از آنها، شخصیت خود را کامل تر کنند و به مدارج بهتر وعالی تر گام 

 نهند.

اب پوهاندصاحب میرحسین شاه، پژوهشگر، مترجم واستاد وجن

ادبیات وعلوم بشری پوهنتون پوهنځی تاریخ قرون وسطای افغانستان در

کابل،  نیز یکی از آن شخصیت های واالی فرهنگی  وعلمی کشورماست 

تربیت نسل جوان کشور صرف  که بهترین ایام عمر خود را در راه تعلیم و

خدمتگزاری به  دوست را برای با استعداد ودانش هزاران شاگرد کرده و

 افغانستان تقدیم کرده اند. 

خوشبختانه اینجانب نیز افتخار شاگردی  پروفیسر میرحسین شاه را 

در عرصۀ مدیون راهنمائی های بزرگوارانۀ ایشان همواره خود را  دارم و

 میدانم . خوب بخاطر دارم کهجغرافیای تاریخی تاریخی و  پژوهش های

شمسی، روزی در ساعت درسی از ایشان در مورد سیستان ۱34۱درسال 
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سوال کردم و استاد با مهربانى ولبخندی ملیح، به سوالم لبیک گفتند 

دقیقه در باره شکوه ورونق شهر زرنج و سیستم آبیاری و  ۲۰وحدود 

بندهای آب بر رودخانه هیرمند وسیستم  زراعت وباغداری درسیستان 

کردند. میتوانم بگویم که از همان روز ببعد من شیفتۀ  قرون وسطی صحبت

درس تاریخ شدم و مطالعاتم را پیرامون مضمون تاریخ وبخصوص 

جغرافیاى تاریخى سیستان ، زادگاه زال و رستم متمرکز ساختم و تخلصم را 

 برگزیدم. « سیستانى » نیز 

صحبت گیراى آن روزۀ استاد میرحسین شاه در باره سیستان، حس 

یستان شناختى  را در من بیدار کرد که  از آن روز ببعد، بیشترین اوقات س

خود را،من  صرف مطالعه پیرامون اوضاع سیاسی، تاریخى ، جغرافیائی و 

اقتصادی و فرهنگى سیستان  نمودم و گاه گاهى یاداشت هاى خودم را از 

این  نظر آن استاد فاضل و مهربان می گذشتاندم و ایشان با محبت مرا در

زمینه رهنمائى میکردند. به همین سبب اولین مقالۀ تحقیقى خود را که 

پیرامون نامهاى تاریخى سیستان نوشته بودم ، در مجله ژوندون به 

نشرسپردم و آنرا به نام استاد میر حسین شاه اهدا نمودم تا مراتب حق 

 شناسى خود را ادا کرده باشم. 

توجه دانشمند دیگر افغان ، با نشر آن مقالت ، روش کارم مورد  

مرحوم پوهاندعبد الحى حبیبى قرار گرفت و این دانشى مرد نیز مرا مورد 

نوازش و محبت فراوان خویش قرارداد و تشویقم نمود تا گاه گاهى در 

انجمن تاریخ افغانستان سرى به او بزنم و من چنان میکردم و ازآن ببعد 

شناختى ، در مجله آریانا اقبال نوشته هاى تحقیقى ام در زمینه سیستان 

 نشر یافت.

بدین سان با دانشمندان عرصه تاریخ در انجمن تاریخ افغانستان  

آشنائى حاصل کردم ودر حالى که مصروف تحصیل در فاکولته ادبیات 

وعلوم بشرى بودم، اما عمالً کار هایم بکمک دانشمندان عرصه تاریخ 

سترش و تعمیق مى یافت تا بصورت عام و در باب سیستان بطور خاص گ

 آنکه دوره فاکولته ختم شد. 
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استاد میرحسین شاه، شخصیت دانشمند، فاضل، مهربان وخوش 

برخورد وخوش صحبت اند و پیش آمد متواضعانه وشریفانۀ او با مردم  و 

بخصوص شاگردانش، وهمچنان تسلط واحاطۀ اش  بر تاریخ عمومی و 

ً تاریخ قرون وسطای افغانست ان ومنطقه، او را در نظر مخصوصا

شاگردانش چنان بزرگ و با عظمت ساخته بود که من در دوران تحصیلم با 

خود فکر میکردم اگر همه مردم ما و بخصوص استادان ومعلمان 

کشورچون  او صاحب دانش وفضیلت و اخالق و بزرگ منشی  می بودند، 

 بدون تردید  جامعه خیلی خوشبختی می داشتیم. 

سین شاه همواره برای من، هم از لحاظ کرکتر و استاد میرح

شخصیت متواضع خود وهم از جهت شیوۀ تحقیقات تاریخی، الگویی قابل 

تقلید بوده وهست، وسعی کرده ام حتی االمکان راه او را دنبال نمایم. اما 

رسیدن به مقام فضل وتواضع  ودانش استاد میرحسین شاه، استعداد 

، عاری از هردوی آنم. در اینجا من بحیث یک ولیاقت میخواهد که من یکی

شاگرد مخلص شان، جزاینکه سرتعظیم در برابرعظمت استاد خم کنم، 

شرمنده ام که خدمت دیگری کرده نمیتوانم وحتی کلماتی که بتواند حق این 

انسان بزرگ و استاد برحق را ادا کند، در ذهنم خطورنمیکند تا نثار 

  نگی وعلمی کشورنمایم.قدمهای این شخصیت واالی فره

از دوران تحصیل  و دوران کار در اکادمی علوم افغانستان، اینقدر 

سال قبل در شهرقندهار دریک  9۰دریافته ام که استاد میر حسین شاه 

خانوادۀ منور روحانی  متولد شده است و بعد از فراگیری  دروس ابتدائی 

ام نموده وسپس برای وثانوی درقندهار، فاکولتۀ ادبیات را در کابل تم

تحصیالت عالی عازم کشور هندوستان شده ودردانشگاه لکنهو تحصیل 

کرده است. بعد به افغانستان بازگشته و بیشتر از سی سال درفاکولته 

ادبیات وعلوم اجتماعی کابل بحیث استاد تاریخ قرون وسطای افغانستان 

 ومدتی را بحیث معاون ورئیس آن فاکولته خدمت کرده است.

ابراز نظر پیرامون شخصیت علمی و کارنامه های فرهنگی 

وآموزشی استاد میرحسین شاه ، برای من درعالم هجرت کارآسانی نیست. 
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استاد میرحسین شاه، از جمله معدود استادانی است که به منظور تربیت و 

تقویت شعورعلمی  شاگران خود، خواب خوش و راحت جان را برخود 

ه های شب برای تهیۀ متن های دقیق درسی و نوشتن حرام ساخته و تا نیم

تحقیقی، بیدار مانده اند  و مسئولیت خود را  -مقاله ها و رساله های علمی

به حیث یک استاد دانشمند ودلسوز وطن، نه تنها از طریق تدریس بلکه از 

راه تحقیق وتألیف و ترجمۀ  کتابهای سودمند در عرصه های تاریخ و 

ودیگرمسائل اجتماعی کشور بدرستی ایفا کرده اند. بدون  جغرافیای تاریخی

شک تاریخ نام چنین استادان دانشمند و زحمتکش و پرکار را با خطوط 

 زرین ثبت  اوراق خود خواهد کرد. 

پروفیسر میر حسین شاه ازچهره های اکادمیک افغانستان است که 

ورهای منطقه در ده ها سیمنار وکنفرانس  علمی وتاریخی افغانستان و کش

وحتی اروپا وامریکا،اشتراک نموده و در عرصۀ تاریخ و جغرافیای 

تاریخی شهرهای افغانستان مقاالت ارزشمندی خوانده است و از این طریق 

با اکثر دانشمندان شرق شناس و افغانستان شناسان خارجی آشنائی  حاصل 

مثل:  کرده است. مقاالت پوهاند میرحسین شاه درمجالت معتبر داخلی

آریانا،  مجلۀ افغانستان،مجلۀ کابل و غیره به نشر رسیده و برخی از  

مقاالتش در مجالت معتبر خارج از کشور در هندوستان و روسیه و 

 انگستان وایتالیا وغیره  کشورها نیز به چاپ رسیده اند. 

از آثار مهم استاد میرحسین شاه ترجمه کتاب گرانسنگ حدود العالم 

المغرب،از متن انگلیسی تهیه شده توسط مینورسکی است،  من المشرق ال

احوال و آثار امیر علی شیر نوائی، تاریخ افغانستان در عصر مغول و 

افغانستان و انگلستان  وتاریخ هند در قرون وسطی، و صد ها مقالۀ 

 تحقیقی وعلمی  دیگر می باشد. 

 از شتریشاه در ب نیحس ریپوهاند م بگفته استاد شاه محمودمحمود"

شرکت کرده  کای، اروپا و امر ایدر آس یالملل نیب ناریمیکنفرانس و س یس

 . نموده است سیتدر المان دلبرگیدر پوهنتون ها زین یاست ، و مدت
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 یو فرهنگ یمجمع علم نیشاه عضو چند نیحس ریصاحب م پوهاند

عضو  ؛یخیتار یایجغراف و خیتار سیوه تدربودند. در افغانستان برعال

پوهنتون کابل و وزارت  یو مشورت ینهاد فرهنگ نیو چند خ،یمن تارانج

علوم  یو وزارت اطالعات و کلتور و اکادم یمسلک وی عال التیتحص

شرق  دانشمندان شاه با اکثر نیحس ریم سوریافغانستان بوده است. پروف

کمارگوش،  پیدل نورسكي،یچون م یشناس و افغانستان شناسان خارج

 ،ینورالحسن انصار سوریروس، پروف محقق کیبوسورث و گروشو

 و رزایم دیوح سوریاحمد و پروف رینذ سوریهند، پروف التاپرمؤرخیروم

شاه  نیرحسیداشته است. پوهاند م کینزد یو آشنائ یهمکار گرید یبرخ

نامساعد  طیبنابر شرا افغانستانم از ۱9۸۸هـ ش =  ۱36۷در سال

 .باشد یم کایمتحده امر االتیا میشده و حاال مق رونیب یو اجتماع یاسیس

کتاب افغانها در هند و  فیشاه؛ تأل نیرحسیآثار معروف پوهاند م از

العالم من المشرق و  حدود در شرق و ترجمه سيینو خیعلوم و تار خیتار

افغانستان  دل،یاحوال و آثار ب ،ینوائ ریش یعل ریالمغرب ، احوال و آثار ام

و...  ایو سهم مسلمانان در جغراف ین وسطهند در قرو خیتارو انگلستان،

 .است

 یقیوه کتب مطبوع، مقاله ها و آثار تحقشاه برعال نیرحسیم پوهاند

درنشرات موقوته در  همه و فرهنگ افغانستان دارد که خیدر تار یفراوان

ت و اند. به صورت عموم مقاال دهیافغانستان به چاپ رس رونیداخل و ب

پوهنتون؛  تشاه خان در مجال نیرحسید مپوهان یقاتیتحقی پژوهش ها

به زبان  افغانستان مجله کابل و مجله انا،یوژمه و آر ا،یمجله ادب، جغراف

ت هند چون مجله و در مجال یریز دهیو جر سی، روزنامه ان یسیانگل

 " .است افتهیانتشار  (پوهنتون (و مجله جامعه کایرانیاندوا

ترجمۀ کتب معتبر، مقاله پوهاند میرحسین شاه افزون برتألیف و 

های تحقیقی فراوانی  در زمینه تاریخ و فرهنگ افغانستان نوشته اند،و 

قبل از مهاجرت، بحیث استاد رهنما، بسیاری از استادان تاریخ پوهنتون  

کابل واکادمی علوم افغانستان را در پیشبرد تحقیقات علمی شان ، رهنمائی 

ت علمی  آماده کرده اند. استاد در وسرپرستی کرده وآنها را برای ترفیعا
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مجبور شدند کشور را ترک کنند وبه امریکا  مهاجرت نمایند  ۱9۸۸سال 

 وحاال مقیم شهر سانفرانسیسکوی امریکا استند. 

از ثمرات نیک وارجمند استاد میرحسین شاه، پرورش سالم فرزند 

قوق رشید و دانشمند او سید طیب جواد است که تحصیالتش را در رشتۀ ح

در پوهنتون کابل وسپس  در آلمان و بعد در نیویارک امریکا به پایان 

رسانده واکنون مقیم ایاالت متحده امریکا اند. دانش واطالعات وسیع او در 

عرصه های سیاست و حقوق بشر وادبیات وتصوف وجامعه شناسی 

وسهمگیری فعال ایشان درمباحث داغ روز در سطح جهان ومنطقه از وی 

ی ساخته که در عین جوانی مانند سیاستمداران پخته و فالسفۀ شخصیت

کهنسال می اندیشد وسخن میزند. این دانشمند جوان بخاطر تسلط برچندین 

زبان معتبر جهان، واحاطه برعلوم سیاسی وحقوق وادبیات معاصرجهان، 

مورد توجه سازمانهای بین المللی حقوق بشر قرارگرفته و به عضویت 

مللی حقوق بشر وچندین سازمان دیگر به شمول سازمان عفو جامعه بین ال

 ( در آمده است.Amnesty Internationalبین المللی )

سید جواد طیب بخاطر دانش وسیع خود در علوم اجتماعی، نه تنها 

 Dictionary ofدر جملۀ محققان و دانشمندان جوان جهان درکتاب )

International Biographyستان معرفی شده (چاپ کمبریج انگل

 Who is Who in theاست ، بلکه شرح حالش درکتاب )

Weast,Who is Whi in California.نیز درج گردیده است ) 

اقای سید طیب جواد در دورۀ حکومت حامدکرزی چندی به حیث 

سخنگوی رئیس جمهور و بعد بحیث سفیرکبیر دولت افغانستان در ایاالت 

نمود تا چهرۀ طالبانی افغانستان را در  متحدۀ امریکا گماشته شد وسعی

نزدجامعه امریکائی به یک چهرۀ انسانی ومتمدن تعویض کند، وکمک 

مردم و موسسات قدرتمندامریکائی را برای مردم افغانستان جلب نماید ،او 

دراین کارش موفق هم شد بود، مگر این موفقیت ها خارچشم دشمنان 

مردانه علیه او دسیسه ساختند تا  خوشبختی مردم افغانستان گردید و نا

حقوقی  -مجبور شد از آن وظیفه استعفا بدهد و در یکی از نهاد های علمی 
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امریکا شامل کار شود وچندین برابر معاش سفارت حقوق بگیرد. خالصه 

سید طیب جواد نیز مثل پدر بزرگوارخود، یکی از مفاخر علمی کشورما 

ادش افتخارکنیم ووجود چنین فرزند است، که باید به نام ولیاقت واستعد

 صالح را به خانواده شان و نیز به مردم افغانستان تبریک بگوئیم.

درپایان کالم اجازه میخواهم تا نودمین سال زندگی مملو از عزتمندی 

و سرفرازی استاد بزرگوار را برای شخص خودشان، خانواده محترم 

دوستان و همه شاگردان شان،و فرزند برومند شان جناب سید طیب جواد، 

شان صمیمانه تبریک بگویم  و برای این استاد متواضع وشکیبا و سر 

 فراز از خداوند متعال، عمر طوالنی  و صحت کـــامل آرزو کنم . 

 ختم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممقالۀ سی  وچهار

 

 مشکالت زنان افغان و راه های کاهش آن

 (۲۰۱5/ 5/3)نوشته شده در
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او  گیرد ونقشبنقش زن را در جامعه نادیده تواند نمیهیچ آدم سالم وعاقلی 

آنقدر بی شعور وجاهل شود که نباید د. آدم ماین خود تصورنقش را کمتر از

مادر وهمسروخواهر خود را درشمار حیوانات تنزل دهد ومورد خشونت 

 وبدرفتاری قرار دهد.

خ  متاسفانه زنان کشور که نیمی از پیکر جامعه را میسازند،در طول تاری

به این کشورمتحمل درد ورنج بیکران ی هجوم های استعمارتمام مدت ودر 

برشمارم ولی میتوانم جاشده اند.من نمیتوانم موارد این درد ورنجها را دراین

تنظیمی های  گجندروان تجاوز روسیه شوروی وسپس بگویم که دوران 

ازاین وسپس طالبانی،وپسا طالبانی  دورانهای اند که یاد آوردن  هریک 

 دورانها موبراندام آدمی راست میکند.

پیشرفته جهان، زن به عنوان همسر و مکمل زندگی مرد  چرا درکشورهای 

خانواده واعمار یک جامعه مرفه به دیده قدرنگریسته میشود،  درتشکیل 

 اسالمی حقوق وحیثیت زن پائین تر از مرد قراردارد؟  مگر درجوامع 

یه جهانى حقوق بشر حکم میکند که: تمام افراد مواد اول، دوم و هفتم اعالم

شأن و حقوق برابر به دنیا مى آیند، هرکس بدون هیچگونه تبعیضى  بشر با 

از حیث جنس از تمام حقوق و آزادیها برخوردار است . همه در  به ویژه 

قانون مساوى هستند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضى از حمایت  برابر 

خوردار شوند. حال آنکه در کشورهای اسالمی زنان با شأن قانون بر یکسان 

در بسیارى از احکام شرعى  و برابر با مردان به شمارنمى آیند و حقوق 

 تبعیض حقوقى مواجه اند. زنان با 

درکشورهای اسالمی و از جمله در افغانستان، تبعیض جنسیتى در  بدبختانه،

سنگ بزرگ در  .لم استیک امر مسبا اعالمیه جهانی حقوق بشرتناقض 

پیش پای حقوق زنان، روحانیت متعصب مسلمان است که هرگامی که برای 

بهبود وضعیت حقوقی زنان برداشته شود، بامخالفت و لجاجت روحانیون 

 روبرو میگردد.

به سخن دیگر، وقتی پای منع تعدد زوجات ویا نکاح صغیربا مردان مسن  

ئله را برمبنای دیدگاه معاصر وبا به میان بیاید و شما بخواهید این مس

پیروی ازمنشور جهانی حقوق بشر منع قراربدهید، فوراً روحانیت مسلمان 
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آنرا مغایربا احکام شریعت  وانمود کرده، شما را به کفر متهم میکند ومانع 

طلبانه شما به نفع زنان کشور میشود. بخصوص درسال  تعمیل نیت تجدد

ورهای منطقه بطور چشم گیری رشد یافته های اخیرکه اسالم سیاسی درکش

و بنیادگرائی طرفداران زیادی پیدا نموده وحتی صاحب نظران سیکوالر را 

 مورد تهدید قرارمیدهند.

مصیبت دیگری که بازهم بالی جان زنان شده ومیشود،اینست که روحانیت 

مسلمان، بیش از گذشته دردستگاه دولت  نفوذ کرده و دولت را مجبور 

برابر  تا به هریک از منسوبین این قشرمفتخوار، معاش وحقوق دوساخته 

یک مامور تحصیل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنها توقع کاری به نفع 

گذشته، مثالً در دوران سلطنت ظاهرشاه وجمهوریت  جامعه داشته باشد. در

پول اقساط  داودخان،مال ومولوی در روستا، از طریق گرفتن عشر و زکوة و

ده ها ارتزاق میکرد، ودولت به آنها کدام معاشی نمی پرداخت، بنابرین مر

مال  ومولوی از َمِلک وارباب ده وحکام دولت حرف شنوی داشت،ولی بعد 

از سقوط جمهوریت داودخان، مالیان وخطیبان ومولویها مورد توجه دولت 

قرارگرفتند واز طریق تشکیالتی بنام وزارت حج واوقاف وشورای علمای 

ً همه معاش بگیر دولت شدند ودیگر به ارباب وملک ده  افغانستان، تقریبا

 چندان واز وبند نیستند.

یا بیشتر از آن بطورمنظم  سال و 1۶یا  1٢یک کارمند دولت که 

 پشت میزدرس نشسته وبعد از گرفتن شهادتنامه به کاری گماشته شده،

بدرستی انجام  مجبور است وظایفش را بخوبی وبه موقع انجام دهد واگر

ندهد نمیتواند برای ترفیع خود از سوی آمرین مافوق  سجل درست 

بگیرد،بنابرین مجبوراست تا به آمر خود اطاعت داشته،دسپلین پذیرباشد، 

ولی مال که نه بدرستی درس خوانده، ونه سجل ترفیع دارد و نه دولت 

ند، و بردوش او کاری گذاشته است،خود را نزد هیچ کسی مسئول نمی دا

معاشی که از خزانۀ دولت بنامش حواله میشود، آنرا حق الزحمه در عوض 

نمازی میداند که بدون آنهم مکلف به ادای آن میباشد ،اما اکنون که از دولت 

بندسیاست دولت نیست،وحتی میتواند دولت را در  معاش میگیرد،باز و

اینست که اجرای برخی ازسیاستها به مخالفت دساتیردینی متهم کند. از
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درافغانستان ،دولت های که بعد از سقوط داودخان رویکار آمدند با طبقه 

روحانی بسیار با احتیاط رفتار کرده وهر فیصله وپیشنهادی که آنها بکنند، 

 وچشم قبول میکند. دولت با سر

،تحصیل باریاست ربانیشورای علمای افغانستان  ٢۰1۴در اوایل مارچ 

ن در پوهنتونها وکار زنان را در فاتر در زنان را درصنوف درس مردا

پهلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع اعالم کردند وکرزی به این پیشنهاد 

شورای علمای جهادی از طالبان هیچ فرقی ندارند، هردو دشمن آنها کف زد.

 تعلیم وتحصیالت عالی  بشیوه  مدرن وعصری زنان اند.

ز طرز تفکر شان است، نمیتوان درنظام طالبانی که تحجر وتبعیض جزئی ا

توقع  کاربزرگی به نفع زنان را داشت. چون برداشتن هرگامی درجهت 

سهمگیری زنان دراجتماع، با مخالفت آنان روبرومیشود و زنان با سنگسار 

تهدید خواهند شد. اما دریک نظام مدنی وجمهوری میتوان درمورد بدست 

فت گمیتوان  ان انجام داد. مثالً:آوردن حقوق زنان سخن زد وکاری به نفع آن

تالش زنان از طریق سازمانهای مدافع حقوق پسا طالبانی در سالهای  که 

د. درطی گردیان  شمنجر به انعطاف قدرت سیاسی در برابر مطالبات  زنان،

. راه یافتکابینه در ننفرزچنددر هرم قدرت افغاستان  اخیرهژده سال 

و در بین  گرفتکرسی به زنان تعلق  ۶۷کرسی پارلمان  ٢۴۹از  چنان هم

درصد  ٣۰ که شود میزده تخمین ند. بودنفرشان زن  ٢۷سناتور،  1۰٢

 باشند. ان تشکیل دادهزنرا کارمندان دولت 

 ٣۵تا ٣۰آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می دهد حدود 

. تاثیر آراء بودند، زنان بودند درصد از کسانی که در انتخابات ثبت نام کرده 

د، اما بوزنان برای هر یک از نامزدان ریاست جمهوری  سرنوشت ساز 

آنچه روشن نیست این است که این آرای اکثریت خاموش چه تاثیری 

 ها خواهد داشت؟ برسرنوشت خود آن

زنان برای دفاع از حقوق خودمی باید متشکل گردند و با ایجاد سازمانها و 

اصلی اقتدارخویش بر دولت فشار وارد نمایند  تشکلهای مختلفه  بحیث منبع

تا از طریق تطبیق قانون درکاهش خشونت علیه زنان نقش موثرتری بازی 

 نماید.
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تعمیم سواد وتحصیل دررشد آگاهی زنان ومردان   بسیار موثراست و 

بدون  میتواند در آینده ثمرۀ یک چنین برنامه های ملی را دید ولمس کرد.

یل زنان، زنان به هیچ خواسته بجا ومعقول خود رسیده تعمیم تعلیم و تحص

 نمیتوانند.

درشهرها، که بیشتر زنان از تعلیم وتحصیل درمراکز آموزشی متوسط 

وعالی برخوردار استند، معلومدار اکثریت آنان از سطح عالی تر آگاهی 

برخوردار اند . به عبارت دیگر فیصدی زنان باسواد و آگاه  در شهرها 

شتر از زنان باسواد در روستاهای کشوراند، بنابرین اینها میتواند بسیار بی

با استفاده از مزایای قانون اساسی وقانون مطبوعات وآزادی بیان وآزادی 

تجمعات مسالمت آمیز،بردولت فشار وارد کنند تا سهم مشارک زنان را در 

ه امور خدمات عامه، مثل، تعلیم وتربیت، مطبوعات، تحصیالت عالی،رسان

های جمعی، قضا وعدلیه، سارنوالی،پارلمان، صحت عامه، پولیس، اردو، 

 طبابت، نرس قابلگی، شهرداری وتجارت و موسسات تولیدی  ارتقا ببخشند.

دولت مکلف است تا از حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع ،برای 

 رشد وترقی کشور حمایت وپشتی بانی نماید. واضح است که بدون حمایت

دولت، زنان نمیتوانند به خواسته های مشروع وقانونی ومدنی خود برسند. 

بسیاری از حقوق مدنی زنان درقانون اساسی وسایر لوایح کشور تسجیل 

وتثبیت شده است،فقط یک حکومت ملی با اراده وقاطع  بکاراست تا از 

حقوقی که در قانون اساسی افغانستان وسایر قوانین متممه برای زنان 

 نظرگرفته شده، حمایت کند که در واقع حمایت از قانون پنداشته میشود.در

زنان باید همواره  در هنگام انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری مملکت،  

درصدد انتخاب کاندیدی باشند، که به زن وحقوق زن ومنشورجهانی حقوق 

نجام بشرباور داشته باشد ، به او رأی بدهند تا در آینده از وی توقع ا

 کارهای مفید به نفع حقوق زنان داشته باشند.

تالش صورت بگیرد تا زنان دراتحادیه ها وانجمن های فرهنگی، 

سیاسی،حقوقی وصنفی وحتی انجمن حمایت از مادران ، یا انجمن دکتوران 

زن، انجمن نرس قابله ها وانجمن دفاع از قانون منع خشونت علیه 

ن تشکل ها میتواند به همبستگی زنان در زنان،وغیره متشکل شوند، زیرا ای
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سراسر کشور بیانجامد وازاین طریق در مواقع لزوم دست به اعتراضات 

مدنی به نفع حقوق زنان بزنند ودولت را متوجه خواسته ها ونیازهای  

های آموزش و پرورش  فراهم سازی زمینهعالوه برحقوقی زنان بنماید.

سرپرست ، زنان مطلقه، بیوه و  بی د که دخترانوخواسته شاز دولت زنان 

حق مالکیت بر  وازداوای بهره مند شوند. تهای صحی و  سالخورده، از بیمه

  .ردندگبرخوردار  شخصی و دسترسی آسان به مهر، میراث و نفقهحقوق 

 
 اینست وضع زنان بیکار  وتحصیل نکرده در حکومت پساطالبان

ت علیه آنان از سوی یکی از دغدغه های مستمر زنان افغان، خشون

شوهر و خانواده شوهراست. زنان عروس در خانواده های که از نعمت 

سواد و تعلیم وتربیت محروم اند، بیشتر مورد انواع خشونتها، از سوی 

همه اعضای خانواده ،اعم از شوهر، برادر شوهر، مادرشوهر،پدرشوهر 

هریکی از وحتی خواهرشوهر قرارمیگیرند ومثل موجود محکومی است که 

اعضای خانواده شوهر بخود حق میدهند تا برعروس خانواده در 

شستشوی لباس،آماده ساختن غذا واب وچای وحتی هموارکردن رخت 

خواب وجمع کردن رخت خوابها امر ونهی کنند وعروس مظلوم حق ندارد 

در برابر امر ونهی اعضای خانواده شوهر ولوخسته و زله باشد،کوتاهی 

العمل نشان بدهد و اگر سخنی بگوید که از آن بوی تمرد کند ویا عکس 

بیاید، بال معطلی مورد داد وفریاد وفحش ودشنام ولت وکوب وسروپا 

 شکستن از سوی اهل خوانوادۀ شوهر قرارمییگرد.
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گزارش های نهاد حقوق بشر افغانستان حاکی است که در طی دهه گذشته  

مورد کمترنبوده است. 6۰۰۰ تا 4۰۰۰آمار خشونت علیه زنان، ساالنه از

آخرین نمونۀ از خشونت علیه زنان ،عمل وحشیانه مردی است که 

میخواست دخترش را بفروشد واز پول آن زن دیگری بگیرد،مگروقتی 

مادر دخترمانع شوهرش گردید، مورد وحشیانه ترین نوع خشونت 

قرارگرفت ومرد شرمگاه زنش را برید. مقامات عدلی کشورمی باید در 

ورد این مرد عمل بالمثل اجرا کند یعنی آلت تناسلی  وی  را نیز قطع م

نماید تا درس عبرتی برای سایر مردان باشد. برای جلوگیری از اینگونه 

اعمال خشونت  دولت می باید از حقوق زنان بطور جدی دفاع نماید وچنین 

 مردان را به اشد مجازات محکوم نماید .

و مشارکت زنان در افغانستان حمایت گرچه اسناد مختلف از حقوق 

کنند؛ اما تا کنون حقوق زنان توسط سیستم عدلی و امنیتی کشور  می

بدرستی حمایت نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

میالدی،  ۲۰۱3تا  سپتامبر  ۲۰۱۲خشونت علیه زنان را از اکتوبر 

و بین الملل، مورد ثبت کرده است. بنا به گزارش سازمان عف 6۲۸3

اند به درستی موارد خشونت علیه زنان و دختران  های قضایی نتوانسته مقام

 را بررسی کنند و عامالن آن را به پنجه  قانون بسپارند.

عالوتاً  آزار و ازیت خیابانی زنان ودختران افغان را بستوه آورده تا 

اندگی آنجا که دخترخانمی بنام کبراخادمی  برای طعنه زدن به عقب م

فرهنگی جامعه وجلب توجه دولت به این معضل اجتماعی، لباس آهنی به 

تن نمود ودرجاده های شهرکابل براه افتاد که توجه مردم را بخود جلب 

نمود وگروهی از جوانان بالغ ونابلغ بدنبال او براه افتادند.این عمل کبرا 

ه های خادمی به عنوان یک عکس العمل نمادین، بحث های گرم ودیدگا

مختلفی را در رسانه های اجتماعی داخلی وخارجی بشمول بی بی سی  

 .وصدای امریکا به دنبال داشت

 کالم:            به قول فردوسی   

 به یزدان که گر ما خرد داشتیم          

 بد داشتیم ؟  کجا این سر انجام
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 ممقالۀ سی وپنج

 

بکارتاجباریخشونت تازه زنان،آزمایش 

 علیهزنانمظلومافغانستان

مورد  4۰(، از ۲۰۱۸بی بی سی در تازه ترین گزارش خود)مارچ 

آزمایش اجباری بکارت زنان در والیت هرات و کابل خبر میدهد و نهادهای 
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مدافع حقوق زنان، این عمل غیر اخالقی و ضد مدنی و خالف کرامت 

مارچ،  4ایت از زنان افغانستان روز انسانی را محکوم کرده اند. نهاد حم

دختر در این کشور به صورت  4۰بیش از  ۲۰۱۷اعالم کرد که در سال 

اجباری موردآزمایش بکارتقرارگرفته اند و تعدادی از این دختران از خانه 

 اند.   شان رانده، به فقر و بدنامی کشانده شده های  

زنان افغانستان  حمیرا امیر رسولی، رییس اجرایی نهاد حمایت از

  گفت، این شیوه )آزمایش بکارت( را جز جرم و شکنجه، چیز دیگری نمی

باعث  ۲۰۱۷شود تعریف کرد. او گفت که افزایش آزمایش بکارت در سال 

های   ها، دیگر نتوانند به خانه  شده است که برخی از قربانیان این آزمایش

شان از خانه رانده، شماری  های   شان برگردند. شماری از آنان را، خانواده 

 اند. شان طالق داده و شماری هم به فقر و بدنامی کشانده شده  را شوهران 

در برخی قضایا در افغانستان دختران از سوی پولیس این کشور 

شوند که این امر بارها از سوی نهادهای   برای آزمایش بکارت برده می

شور مورد انتقاد قرار حمایت کننده زنان و کمیسیون حقوق بشر این ک

 گرفته است.

ظاهراً برای اولین بار این روش غیر اخالقی و تجاوز به حریم 

خصوصی خانواده را اسماعیل خان در عهد والیت مداری خود در والیت 

فرهنگی هرات، تطبیق کرد که در نتیجه این برخورد غیر اخالقی و دور از 

و دختران توهین شده،  اداب اجتماعی و شهر نشینی، بسیاری از زنان

دست به خود سوزی زدند وخود را در آتش پطرول سوختاندند تا لکه 

 بدنامی را از دامن خود و خانواده خود پاک کنند.

این عمل بدعت کارانه روزگار و سرنوشت بسیاری از دختران و 

خانواده ها ی هراتی را سیاه ساخت، و توجه نهاد های بین المللی حقوق 

ع حقوق زنان افغان را بخود معطوف نمود و دولت افغانستان بشر و مداف

را به باد انتقاد گرفتند. و اینک مطلع میشویم که بدبختانه در کابل نیز از 

سوی نیروهای امنیتی عمل زشت به تجربه گرفته شده است. این درحالی 

است که آزار و اذیت خیابانی، زنان و دختران افغان را به ستوه آورده 

و گاهی اگر دختر یا زنی به دفاع از خود برخیزد و اشخاص است 
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آزاردهنده را به پیش روی دیگران به اصطالح بی آب نماید،  ویا به 

پولیس معرفی کند،آزاردهنده اتهام می بندد که من این دختر یا این خانم 

خویشاوند می شناسم ومن او را با فالن نفر نا محرم دیده ام که رابطه غیر 

ی دارد. با چنین اتهامی پولیس و حتی اقارب خانم هم برای اثبات بی اخالق

گناهی  زن یا دختر را برای آزمایش بکارت و نداشتن رابطه جنسی با 

دیگری روانه شفاخانه مینمایند و از همان لحظه روزگار زن یا دختر مورد 

 اتهام با بدبختی و سیه روزی روبرو میشود. 

است که تورن اسماعیل خان آنرا در  این تازه ترین نوع خشونت

و خیلی ممکن  هپهلوی دیگر خشونت ها علیه زنان و دختران جوان افزود

است که اگر دختر خانمی به خواست و تقاضای جوانی یا مردی بوالهوس 

تن ندهد، با خطر چنین اتهامی روبرو شود و زندگی اش زیر و زبر شود. 

از زنان را که مربوط نظر داکتران دولت می باید جلو این نوع باز جوئی 

و  ولیس واقوم دخترانپخانوادګی از سوی افراد اشد بدون واقعات میگردد،

واز ادامه این بازجوئی آبرو ریزجلوگیری کند.از ممنوع قرار دهد  زنان 

 کجا که داکتر نیز گاهی هوس بهره جوئی از وضعیت پیش آمده را نکند؟ 

اذیت وآزار خیابانی، برای نشان  چند سال قبل دختر خانمی براثر

دادن عقب ماندگی فرهنگی جامعه و جلب توجه دولت به این معضل 

اجتماعی، لباس آهنینی به تن نمود ودر جاده های شهر کابل براه افتاد و 

تعدادی از جوانان بالغ و نابلغ بدنبالش براه افتادند. این عمل دخترخانم به 

ث های گرم و دیدگاه های مختلفی را عنوان یک عکس العمل نمادین، بح

در رسانه های اجتماعی داخلی و خارجی به شمول بی بی سی و صدای 

 امریکا به دنبال داشت.

یکی از دغدغه های مستمر زنان افغان، خشونت علیه آنان از سوی 

شوهر و خانواده شوهر است. زنان عروس در خانواده های که از نعمت 

، بیشتر مورد انواع خشونت ها، از سوی همه تعلیم و تربیت محروم اند

اعضای خانواده ،اعم از شوهر، برادر شوهر، مادرشوهر، پدر شوهر و 

حتی خواهر شوهر قرار میگیرند و مثل موجود محکومی است که هریکی 

از اعضای خانواده شوهر بخود حق میدهند تا بر عروس خانواده در 
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چای وحتی هموار کردن رخت شستشوی لباس، آماده ساختن غذا و آب و 

خواب و جمع کردن رخت خواب ها امر و نهی کنند و عروس مظلوم حق 

ندارد در برابر امر و نهی اعضای خانواده شوهر ولو خسته و ذله باشد، 

کوتاهی کند و یا عکس العمل نشان بدهد و اگر سخنی بگوید که از آن بوی 

حش و دشنام ولت و کوب و تمرد بیاید، بال معطلی مورد داد و فریاد و ف

 سر و پا شکستن از سوی اهل خوانوادۀ شوهر قرار میی گیرد.

گزارش های نهاد حقوق بشر افغانستان حاکی است که در طی دهه 

مورد کمتر 6۰۰۰تا  4۰۰۰گذشته آمار خشونت علیه زنان، ساالنه از

نبوده است. یک نمونۀ از خشونت علیه زنان ،عمل وحشیانه مردی است 

میخواست دخترش را بفروشد واز پول آن زن دیگری بگیرد، مگر وقتی که 

مادر دختر مانع شوهرش گردید، مورد وحشیانه ترین نوع خشونت 

قرارگرفت و مرد شرمگاه زنش را برید. عدالت و انصاف انسانی حکم 

میکند که در مورد این مرد باید عمل بالمثل اجرا میشد، یعنی آلت تناسلی 

یگردید تا عبرتی برای سایر مردان می بود. برای جلوگیری وی نیز قطع م

از اینگونه اعمال خشونت دولت می باید از حقوق زنان بطور جدی دفاع 

 نماید و چنین مردان را به اشد مجازات محکوم نماید . 

در احکام اسالمی تبعیض جنسیتى یک امر مسلم است و در تناقض 

هانى حقوق بشر قراردارد . این مواد با مواد اول، دوم و هفتم اعالمیه ج

شأن و حقوق برابر به دنیا مى آیند،  حکم میکند که: تمام افراد بشر با 

از حیث جنس از تمام حقوق و  هرکس بدون هیچگونه تبعیضى به ویژه 

قانون مساوى هستند و حق دارند  آزادیها برخوردار است . همه در برابر 

قانون برخوردار شوند. حال  یکسان  بدون هیچ گونه تبعیضى از حمایت

برابر با مردان به  آنکه در کشورهای اسالمی زنان با شأن و حقوق 

تبعیض حقوقى مواجه  شمارنمى آیند. در بسیارى از احکام شرعى زنان با 

 اند.

مصیبت دیگری که بالی جان زنان شده ومیشود، اینست که روحانیت 

ت نفوذ کرده و دولت را مجبور مسلمان، بیش از گذشته در دستگاه دول

ساخته تا به هریک از منسوبین این قشر مفت خوار، معاش و حقوق دو 
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برابر یک مامور تحصیل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنها توقع کاری به 

نفع جامعه داشته باشد. در گذشته، مثالً در دوران سلطنت ظاهرشاه و 

از طریق گرفتن عشر و  جمهوریت داودخان، مال و مولوی در روستا،

زکات و پول اقساط مرده ها ارتزاق میکرد، و دولت به آنها کدام معاشی 

ِلک و ارباب ده و حکام دولت  نمی پرداخت، بنابرین مال و مولوی از م 

حرف شنوی داشت، ولی بعد از سقوط جمهوریت داودخان ، مالها و 

یق تشکیالتی بنام خطیبها و مولویها مورد توجه دولت قرارگرفتند واز طر

وزارت حج و اوقاف و شورای علمای افغانستان، تقریباً همه معاش بگیر 

 دولت شدند و دیگر به ارباب و ملک ده چندان واز و بند نیستند.

سال و یا بیشتر از آن بطور منظم  ۱6یا  ۱۲یک کارمند دولت که 

شده، پشت میز درس نشسته و بعد از گرفتن شهادتنامه به کاری گماشته 

مجبور است وظایفش را بخوبی وبه موقع انجام دهد و اگر بدرستی انجام 

ندهد نمیتواند برای ترفیع خود از سوی آمرین مافوق سجل درست بگیرد، 

بنابرین مجبور است تا به آمر خود اطاعت داشته، دسپلین پذیر باشد، ولی 

ت بردوش مال که نه بدرستی درس خوانده، ونه سجل ترفیع دارد و نه دول

او کاری گذاشته است، خود را نزد هیچ کسی مسئول نمی داند، و معاشی 

که از خزانۀ دولت بنامش حواله میشود، آنرا حق الزحمه در عوض نمازی 

میداند که بدون آنهم مکلف به ادای آن میباشد ،اما اکنون که از دولت 

ت را در معاش میگیرد، باز و بند سیاست دولت نیست، وحتی میتواند دول

اجرای برخی از سیاستها به مخالفت دساتیر دینی متهم کند. ازاینست که در 

افغانستان ،دولت های که بعد از سقوط داود خان روی کار آمدند با طبقه 

روحانی بسیار با احتیاط رفتار کرده و هر فیصله و پیشنهادی که آنها 

شورای  ۲۰۱4بکنند، دولت با سر و چشم قبول میکند. در اوایل مارچ 

علمای افغانستان ،تحصیل زنان را در صنوف درس مردان در پوهنتون ها 

و کار زنان را در دفاتر در پهلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع اعالم 

 کردند وکرزی به این پیشنهاد آنها لبیک گفت وکف زد.
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زنان افغانستان امیدوارند که داکتر اشرف غنی و خانم روال غنی به 

یبت تازه وخانه خرابکن رسیدگی نمایند و جلو این نوع سوء این مص

 استفاده از زنان و دختران مظلوم را از سوی افراد صاحب غرض بگیرند.  

 ۲۰۱۸/ 3/ ۸   پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مششمقاله سی و

 

 در رثای مرگ آصف آهنگ، شخصیت واالی

 فرهنگی کشور -سیاسی  
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(۱6/۸ /۲۰۱5)  

 

وان امروز از طریق پیام تسلیت محقق ونویسندۀ با دریغ ودرد فرا

پرتالش کشور جناب فضل احمد افغان، مطلع گردیدم که آصف آهنگ، 

محبوب ترین شخصیت مبارز درمیان مشروطه خواهان سوم و از علمداران 

اگست به عمر  ۱4برهبری میرغالم محمدغبار، روز « حزب وطن»پرشور 

سالگی در کشورکانادا زندگی را  9۰

 درود گفته و به ابدیت پیوسته است.پ

من هم بنوبۀ خود درگذشت این 

سیاسی  -شخصیت واالی فرهنگی

کشور را به خانواده و فرزن 

دانشمندش، وهمچنان به دوستان 

وعالقمندان واردتمندان آن مرحومی 

تسلیت میگویم وخود را در غم از 

دست رفتن این مرد بزرگ واین  

شخصیت ادیب وشاعر ونویسنده 

وشیفته تحقیق ومطالعه ، شریک میدانم و روحش را شاد و یادش را برای 

 همیش گرامی میخواهم.

مرحوم آصف آهنگ  یکی ازآن شخصیت های واالی سیاسی ، 

فرهنگی واجتماعی کشور بود که از کودکی با نامالیمات روزگار روبرو 

 گردیده  وبار سنگین زندگی را با آن همه سختیهای آن بردوش کشیده

است، ولی با شکیبائی وحفظ عزت خانواده وتقوای وطن پرستی از کوره 

 راه های دشوار زندگی  سربلند  بیرون برآمده است. 

مرحوم آصف آهنگ فرزندمیرزا محمد مهدى خان افشارچنداولى 

جوانان »است ، او یکى از مشروطه خواهان پر شور منسوب  به گروه 

اثر درایت و شایستگى و توانایى قلم  بود. وى در دوره امانى بر« افغان 

)سرمنشی( هللا خویش از کارمندان ورزیده و مقرب در بار شاه امان ا
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هللا بشمار میرفت. پس از سقوط رژیم امانى ، به مخالفت با رژیم حبیب ا

کله کانى پرداخت.او با سلطنت نادرشاه نیز مخالف بود و گرچه نادر خان 

ه بود، اما چندى بعدوى را، به او را به عضویت مجلس سنا منصوب کرد

اتهام قتل سه نفرکارمند سفارت انگلیس درکابل که توسط محمدعظیم یکى 

خان صورت گرفته بود، دستگیر و بعد از هللا از هواخواهان پر شور امان ا

هفت ماه زندانی همراه با چهار نفر دیگر اعدام نمود. میرزا محمد مهدى 

دیدمحمد ولیخان وکیل مقام سلطنت خان چنداولى همان مردى بودکه وقتى 

اول مرا بدار بزنید »را قبل از خودش بدارمى آویزند، فریاد کشید وگفت: 

یاد آن شخصیت شجاع  وفداکار « تامرگ چنین مردى را بچشم خود نبینم!

 گرامی باد!

مرحوم آهنگ در مصاحبه ای گفته بود: هشت ساله بودم و در صنف 

ش را نجات گذاشتند، درس میخواندم. وقتي سوم مکتب اماني که بعدها نام

پدرم را کشتند، ما سه برادر را از مکتب اخراج کردند. حق برامدن از شهر 

را هم نداشتیم. تنها میتوانستیم بیرون خانه و به کوچه برویم. البته، 

زنداني نشدیم مانند خانوادهء مرحوم غالم نبي خان چرخي یا وکیل صاحب 

ق درس خواندن در مکاتب رسمي را نداشتیم. مادرم محمد ولي خان، اما ح

 ما را به مکتبهاي خانگي فرستاد. نزد مالها درس خواندیم. 

آهنگ درمورد مشکالت خانوادگی خود میگفت: اولین مشکل 

خانوادگي ما این بود که کسي از ترس به خانهء ما نمي آمد. مردم 

مي آمدند، مثالً مادر  میترسیدند که آنها را نیز گرفتار کنند. کساني هم

بزرگ مادري ام و خاله هایم، اما از مردان خویش و قوم، کسي نمیتوانست 

بیاید. همه از هاشم خان میترسیدند. اگر کسي را میبردند، دیگر نجاتش به 

دست خداوند میبود. استبداد، استبداد است. ما را از معارف دور کردند. در 

بود: فرزندانم را از مکتب نکشید. اما حالي که پدرم در هنگام مرگ گفته 

 کسي نپذیرفت.

مرحوم آهنگ در مورد معیشت خودمیگفت: اعلیحضرت امان هللا 

خان باغي را در چهلستون به پدرم داده بود. آن را فروختند و پولش نزد 

شوهر خاله ام مرحوم محمد عمر غوثي بود. او بعدها سناتور شد و 
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مخارج خانه ما را میدادند. یک سراچه پسرش عارف غوثي که وزیر بود، 

هم داشتیم و آن را به کرایه داده بودیم. مادرم رنج و زحمت بسیار کشید. 

 تا اینکه ما بزرگ شدیم.

مرحوم آهنگ از دوره هاي ماموریت خود یاد میکرد ومیگفت: اول 

به نساجي رفتم و در کارهاي اجرایي و حسابي؛ بعد آهسته آهسته از کتابت 

فتم و کورسهاي مختلف را پیهم خواندم؛ چیزي حقوق و چیزي باال ر

اقتصاد و اندکي محاسبه. کتاب زیاد میخواندم. به هر حال تا ریاست 

عمومي نساجي رسیدم. عضو جمعیت وطن بودم. آنوقتها، مرحومان غبار 

و جویا و فرهنگ نیز تشریف داشتند من هم با آنها بودم. در انتخابات دورۀ 

 سي، از شهر کابل وکیل شدم.دهه دیموکرا

آصف آهنگ پسر چنانکه در آغاز اشاره کردیم، مرحوم 

محمدمهدیخان خان چنداولی ازمشروطه خواهان وطن دوست بود که با 

برادرش محمدیونس مهدی زاده از رفتن در مکاتب دولتی محروم شناخته 

ر اثر شدند، مگربا وجود اختناق و تحریم رسمى از تعلیم در مدارس کابل، ب

استعداد ذاتى وسعى و تالش شخصى، خود را تا سطح شخصیت هاى 

فرهنگى در جامعه روشنفکر افغانستان باال کشیدند. برادر ایشان  -سیاسى 

از  ۱35۷محمد یونس مهدى زاده ، متأسفانه در حادثه چنداول در سرطان 

طرف سرکوبگران رژیم کابل نابود شد، اماخوشبختانه محمدآصف آهنگ از 

 ن حادثه شوم جان سالم بدر برد.آ

برهبرى میر « جمعیت وطن »مرحوم آهنگ از اعضاى برجسته 

غالم محمد غبار بود که در جنبش مشروطیت سوم سهم و نقش عمده 

 6داشت. وی به اتهام شرکت در کودتاى ضد دولتى عبدالملک خان مدت 

 را در زندان سپرى نمود و متحمل شکنجه و ضرب۱3۴۲ -۱33۶سال از

 و شتم دژخیمان زندان گردید.

مرحوم آهنگ پس از رهائى از زندان، در دوره سیزدهم شوراى ملى 

افغانستان به حیث نماینده مردم کابل در شوراى ملى راه باز کرد. او تا 

اخیر ماموریت و اقامتش در کابل شخصیت نیکنام و وطن خواه باقیماند و 

بشمار میرود. من هر زمانی  واقعاً از شخصیت هاى ملى و وطنخواه کشور
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که با وی از طریق تلفن همصحبت میشدم،می دیدم  که مغزفکر و ذکرش 

وطن  واعتالی مجدد آنست و آنانی را که بعد از سقوط سلطنت بقدرت 

رسیدند از داودخان گرفته تا رهبران احزاب سیاسی چپ و راست ، سخت  

مدعی نجات وطن  مالمت ونکوهش میکرد و بخصوص آنانی را که خود را

از چنگ سوسیال امپریالیزم شوروی قلمداد میکردند، ولی همینکه به 

قدرت رسیدند،خدا، وطن وسوگند به قرآن درخانه خدا را فراموش کردند و 

به تخریب کشور،صد بار بیشتر از بیگانه پرداختند وتمام هست وبود وطن 

وطن همین ها راغارت وچپاول کردند. او میگفت در واقع دشمنان اصلی 

میخواند که در زبان یک چیز میگویند و عمل شان « منافقین»اند و آنها را 

چیزی دیگری است و بخاطر منافع شخصی وطن را ویران ومردم را ذلیل 

 وزبون کرده اند.

مرحوم  آهنگ نیزمثل هزاران باشنده دیگر شهر کابل، اوضاع هرج 

وحشت آورتنظیمها را  ومرج وتجاوز وغارت وچپاولگری وتباه کاریهای

به چشم سردیده وسرانجام مجبورگردیده از کشور خارج 9۰در دهه 

شود،ابتدا به پاکستان وسپس به کانادا پناه آورد و تا روز مرگ درآن 

کشور زندگی کرد. او ازاینکه دوباره دیدار وطن نصیبش نخواهد شد،سخت 

یکرد او را متأثر وافسوس میخورد وبسیار بسیار از ظاهرشاه توصیف م

 شاهی دموکرات وبردبار وفقیر مشرب توصیف میکرد.

تا آنجا که من دریافته ام، مرحوم  آصف آهنگ انسان بسیار صمیمی 

،خوش برخورد ومتواضع وعالقمند به مطالعه کتاب و تبادل نظر در مسایل 

اجتماعی وسیاسی بود . او در دوستی و رفاقت ونگهداشتن پاس نمک 

ز بهترین صفات عیاران وکاکه های کابل بشمارمیرفت، وایفای تعهد که ا

صادق الوعده و الگویی از رفیق دوستی وانسانیت بود.الزم به یادآوری 

است که مرحوم آهنگ  همچنانکه هیکل رسا واستوار داشت ،چهرۀ بشاش 

با پیشانی فراخ ، صورت زیبا و دلپذیر ، چشمان براق ونافذ و جلد روشن 

. افزون بر حسن صورت ،وی صاحب قلم توانا مایل به سرخی داشت

واندیشۀ روشن ودراک تر ازمدعیان روشنفکری بود و در بیان حوادث 

تاریخی وتحلیل مسایل سیاسی، اجتماعی وطن شخصیتی آگاه وصاحب نظر 
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بود و نه تنها در نویسندگی  قلم رسا وشیوا داشت،بلکه در سرودن شعر، 

ش ازلحاظ مضمون و محتوا گیرائى نیزسخنور دقیقی بود که سروده های

دو پسر وی آقایان رتبـیل آهنگ وکاوه آهنگ نیز  .خاصی دارند

ازشخصیتهای با درک وبا دانش کشور اند که اکنون در کشور آلمان زندگی 

 میکنند. 

از کارهای ماندگار فرهنگی آقای آصف آهنگ یکی هم، یاد داشتها 

صد سال پیش( است که  کابل «)کابل قدیم»وبرداشتهای او در مورد

صفحه با عکس های جالب تاریخی از کابل قدیم ومردم وتفرجگاه ۲۷۵در

میالدی در آلمان به چاپ ۲۰۰۰ها ومحالت تجمع مردم درآن در سال  

رسانده است و درآن عالوه برمعرفی شهر وکوچه ها وپس کوچه ها 

وآداب  وبازارها وصنایع وپیداوار کابل قدیم، نکات بسیار ظریف ازرسوم

وعنعنات وسرگرمیهای مردم در روزهای تعطیل  وخوراک و پوشاک 

ومحالت تماشائی و کاکه ها یا عیاران کابل وغیره مسایل مردم شناسی به 

بحث گرفته شده است که خواندن هرقسمت آن بسیار جالب وسرگرم کننده 

 است. 

مرحوم آهنگ خط زیبائی نیز داشت که بطرز منشیانه مینوشت و از 

لیقه وهنر بلندی برخورداربود،که  نمایانگر سطح فهم وآگاهی وی در س

هنرخط نویسی نیز است. در غزل زیر آهنگ مرحوم از آوارگی می نالد 

وگژدم غربت جگر او را نیش میزند. او این ناله را در قالب شعربا محتوای 

 اجتماعی  با توانائی بیان میکند و میگوید:

 غریب شهر

 م که  کشورمـن نیست         به شهـر غیرغریب

 زبیکسی همه شب غیرگریه کردن نیست

 تو ای مسافــر آواره بــر نگـرد   نگـرد!         

 که ظلمتست وسیاهی وخانه روشن نیست

 به بین که دختر هتاب شد نهان از ترس          

 بحکم آنکه حقـوق مـساوی بر زن نیست

 ـراب         ز باغ چـید چـنان باغبـان  خـانـه خـ
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 که غنچه های هـوس قابل شگفـتن نیست

 پـرنـده گـان خـوش آوای از چــمن رفـتند         

 صــدای زاغ  و زغـن قابـل شنیدن نیست

 چـه رقص ها که نــشد سربه ساز بیگانه          

 ببین به کشور ویـران جای گفـتـن نیست

  نشسته ایم بتماشا که دست ما بسته است       

 قفس ز آهن و پـوالد و از شکستن نیست

 مــن آن درخـــت کهـن سال بی بر و بارم

 امــید و آرزویم  جــز تـبر به گردن نیست

 پایان

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 مهفتمقالۀ سی و

 
 

 انـثمـرم عـراکـتـکاددر سوگ 

 یتـجــان آدم
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 ش(1٣۹٥ -1٣16داکتر اکرم عثمان)
 

 

 کم تن یک دوچشم شمار از

   بیش هزاران خرد شمار وز
 

 سخنور توانا، ومحقق بزرگ ادیب ونویسنده عثمان، اکرم داکتر

 کشوربراثر خون ریزی مغزی ، خردمند وشخصیت جسته بر وسخندان

سالگی در  ۷۹ش( به سن 1٣۹٥اسد ٢1)٢۰16اگست 11 شام ٨ ساعت 

سویدن در شفاخانه یون شوپنگ، چشم از جهان فرو بست وخانواده  کشور

انا )ودوستان وارادتمندان خود  را در غم درگذشت خویش سوگوار ساخت

 . (هلل وانا الیه راجعون

 عثمان اکرم داکتر ونجیبانه عالی  وکرکتر انسانی صفات بیان برای

 فاضل ادیب ، متواضع دانشمند او. است کم شود؛بازهم نوشته کتابی اگر

 در آمیز گیرا وسحر وصدای رسا قلم وصاحب مثال بی نظیرو  بی وسخنور

. بود شب هنگام های زمزمه در برنامۀ داستانها وخواندن اشعار دکلمه
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 نویسندگان خانواده و فرهنگی جامعه به بزرگی او ضایعه بدون تردید مرگ

 به را عاناف نظیر کم شخصیت این  درگذشت. افغانستان بشمار میرود

 واهالی افغانستان نویسندگان و ادیبان همه و اکرم عثمان محترم خانواده

  .میگویم وفرهنگ تسلیت قلم

مطالعه سرگذشت بزرگان عرصه هاى دانش و فرهنگ و  شکبدون 

نهضت هاى اجتماعى، درس هاى سودمندى اند که نسل هاى آینده و جوان 

 و شخصیت خود را تکامل ببخشند ما به آن نیازدارند تا از آنها بیاموزند

 وداکتر اکرم عثمان  یکی از بزرگان و نخبه گان فرهنگی کشورماست.

، زمانی عثمان بی بی سی بمناسبت درگذشت داکتر نوشت که: اکرم 

برای آدم "که  گفته بوددرمصاحبه اش 

د واین جمله را از مصاحبه نویس " میشدن

 اش نقل میکند: 

تگر چهره همزادی هایم صور  گاهی نوشته"

است که در عین شباهت با من، مصفاتر، 

تر و تواناتر از من است  تر، راستگو  جنگنده

کند که به او برسم و  و همواره تشویقم می

تا آدم آیم. پس  عین او باشم ولی من کوتاه می

دهد که  کند و زنهارم می نویسم و آن سیمای آرمانی نیشخندم می ، میشدن

)بی بی ".ت زیادی باقی است و این راه را نهایتی نیستمساف آدم شدن تا

 (  ٢۰16اگست  1٢سی/

                  

نه سال قبل من به مناسبت هفتادمین سال تولدش مقالتی نوشته  

بودم که در آن به بخشی از فضایل علمی واجتماعی آن شخصیت واالی 

آنرا دوباره فرهنگی کشور روشنی می اندازد، الزم میدانم تا بخشی از 
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دراینجا باز گو کنم وسپس نکاتی برآن بیافزایم که در آن مقاله نیامده ولی 

 درجای دیگری بدان اشاره شده است.

 

 کتراکرم عثمان،جــان آدمیت اد

اهل قلم واهل سواد در کشور ما، بیگمان داکتر اکرم عثمان را بهتر 

، افغانستان ویزیونو بیشتر از من مى شناسند و از وراى امواج رادیو و تل

با نام و سیماى این شخصیت فرزانه و محبوب فرهنگى کشور خوبتر 

سال با او محشور  ٣6اما من، از آنجایى که مدت  .آشنائى و معرفت دارند

دفتر بوده ام، میخواهم به برخى از خصلت هاى اجتماعى و  و ده سال هم

 نم ذاتى او در اینجا اشاره کفطرت فضایل اخالقى ناشى از 

سخن برسر داکتراکرم عثمان است. بر سرکسى که جان آدمیت و     

کمال انسانیت است. برسر کسى که نوشته هایش مبشر پیام محبت و صفا 

و وفا است. و باالخره برسر کسى که داستان هایش بیانگر اندیشه هاى 

مردم دوستى و برادرى و برابرى و یارى رسانى به انسان مستمند است. 

اکرم عثمان همچنانکه خود انسانى صمیمى و با صفا و عارى از داکتر 

کینه و عقد و حسد و افترا و دروغ گوئى و نفاق افگنى است،از دیگران 

نیز توقع دارد تا در پندار و گفتار و کردار خود صفا و صداقت داشته باشند 

و از دورنگى و کینه ورزى و ایجاد تعصبات قومى و زبانى و منطقه یى و 

 ذهبى بپرهیزند و با هم برادر باشند و در کنار هم و یار هم باشند. م

داکتر اکرم عثمان از مردم آزارى بیزار است و آنانى را که دست      

به اذیت و آزار دیگران میزنند بدترین مردم بحساب مى آورد. واین بیت را 

 با صراحت بیان میکرد که : 

 ؟که زور مردم آزارى ندارم         چسان من شکر این نعمت گزارم   

در اطراف دفتر  باهم در اکادمی علوم افغانستان ،گاه گاهى که ما

کارخود ، قدم میزدیم ، همواره او متوجه بود که مبادا مورچه اى زیرپایش 
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خرد شود و همینکه چشمش به مورچه اى در مسیر قدم هایش مى افتاد 

کش میکرد و بالوقفه این بیت فوراً خود را کنار میکشید و دست مرا نیز 

 را میخواند : 

که جان دارد و جان شیرین خوش            میازار مورى که دانه کش است

 است

و بعد عالوه میکرد که مورچه هم جان دارد و نباید جانش را از وى 

  .گرفت که شیرین ترین نعمت ها براى هرموجود زنده جان اوست

( برایم روزی قصه میکرد: صبح خانم داکتر)محترمه ملیحه عثمان

یک روزمیخواستم با داکتر یکجا بکار بروم وفکر میکردم قدری ناوقت 

شده، از اوخواستم کمی عجله کند تا ناوقت نشود. هردو ازدروازه خانه 

بیرون شدیم، در دم دروازه گفت یک لحظه صبرکن، من به تشناب  میروم 

داکتر خبری نشد، دچار وبزودی برمیگردم، چند دقیقه صبرکردم، از 

تشویش شدم، بخانه برگشتم وصداکردم:داکتر کجاشدی،صدایی نشنیدم، 

دروازۀ تشناب را بازکردم، دیدم داکتر بروی زمین تشناب علتیده و یک 

مشت خود را باز و به سوی گوشه یی از تشناب دراز کرده است. گفتم چه 

شد، گفت: مورچه میکنی، آیا متوجه نیستی که لباس هایت کثیف خواهد 

ای را دیدم، با خود گفتم مبادا زیر پای بچه ها کشته شود،خواستم بر دست 

من باال شود تا او را بیرون برده در میان گلها رها سازم. چنین بود محبت 

 داکتر اکرم نسبت به حشرات! انسانها که درجای خودش باشند. 

اطرافیانش ازلحاظ کرکتر شخصى و پیشامدش با مردم و همکاران و 

، نیز داکتر اکرم عثمان آدم کم نظیر و وارسته و شایسته و بکمال رسیده 

ایست. واقعاً من براى بیان فضایل اخالقى و اجتماعیش در مانده ام که چه 

کلمات و الفاظى را بکار ببرم، تنها چیزى که میتوانم در مورد این 

به تمام معنى شخصیت کم نظیرفرهنگى کشور اظهار کنم این است که او 

یک انسان واال ، وارسته و صاحب عزت نفس و در عین حال بسیار 
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متواضع و درویش مشرب و فاقد هرگونه تعصب است. و دریک کالم، 

است . تا آنجا که من شاهد « جان آدمیت » انسانى ایده آل و بگفته سعدى 

و بوده ام از روشنفکر تا مال وشیخ و شاب در آرزوى دوستى وصحبت با ا

 بوده اند. 

داکتر اکرم عثمان دانشى مردى است که در میان دانشمندان از     

که  ی ایستهمردیفانش پس نمى ماند و در میان نویسندگان ، نویسنده ا

و درد مردم را با احساس عمیق مردم دوستى  ویدبزبان مردم سخن میگ

ک چنین بیان میکند، چنانکه خوانندۀ داستانهایش در فرجام هر داستانی ی

 همدردى را نسبت به مردم فرودست جامعه خود در خود احساس میکند. 

داکتر اکرم عثمان در برخورد با زیر دستان از مامور تا مستخدم ،    

چنان متواضعانه و احترام کارانه برخورد میکرد که واقعاً انسان را فریفته 

ا ورود یک اخالق و پیش آمد خود مینمود. من بارها متوجه شده ام که ب

مستخدم به دفتر ما ، داکتراکرم عثمان از جایش بلند میشد و تا هنگامى که 

کار مستخدم تمام نشده بود و از دفتر خارج نگردیده بود، بر جایش نمى 

نشست . این رفتار و پیش آمد نجیبانۀ او که بى تردید ناشى از تربیت ذاتى 

تخدمین وکارمندان و خانوادگى اوست ، سبب شده بود تا هریک از مس

علمى و اداری اکادمى علوم افغانستان او را چون برادر بزرگ خود دوست 

 داشته باشند وبه او احترام گزارند. 

اشتباه آمیز است اگر چنین تصور شود که در دوره رژیم حزب     

 دموکراتیک خلق، هیچ خطرى داکتر اکرم عثمان را تهدید نمى کرده است.   

ان در آغازین روز هاى قدرت یابى حزب دموکراتیک داکتر اکرم عثم

خلق در افغانستان مورد تهدید و شکنجه و توهین قدرتمندان رژیم قرار 

 ً آقای کریم  گرفت و اگر کمک به موقع دوستان شخصى اش مخصوصا

میثاق نمى بود، خدا میداند چه بالهایى بسرش مى آوردند؟ و باز در 

وی را تازه براى بقاى حاکمیت خود هنگامى که حزب مذکور، قشون شور
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خوانده بود ، با نشر یک مقالت بسیار خطر ناک بنام  به کشور فرا

نقد گذاشت و  حیات خود و خانواده اش را به قمار« دراکوال و همزادش »

شتافت، اما خدایش نکشت. گو اینکه بدستور  تا چند ملى مترى مرگ بجلو

مرمى تفنگچه بر او شلیک عناصری ازمنسوبین حزب بر سرقدرت، شش 

کردند که همگى بر لگن خاصره او اصابت و یازده نقطه از بدن او را سو 

راخ کرده بود. دوسال بر بستر بیمارى افتاد و با صرف تمام دار و ندارش 

 خود را تداوى کرد. 

پس از نجات از آن تهلکۀ مرگ آلود، داکتر اکرم عثمان بازهم     

روشنفکر مستقل الرأى حفظ نمود و هرگز از موضعش را به عنوان یک 

موضع دفاع از منافع مردم افغانستان و تمامیت ارضى کشور فرو نه لغزید. 

که از جانب « نویسنده و مصالحه ملى » چنانکه در سیمنار بین المللى 

انجمن نویسندگان افغانستان در هوتل انترکانتى ننتل برگزار شده بود، او 

قرائت نمود که سخت مورد اسقبال و « جنگ یا صلح »مقالتى تحت عنوان 

تحسین شاملین سیمنار و دانشمندان داخلى و 

خارجى قرار گرفت ،زیرا او بدون توجه به توقع 

رژیم، از موضع منافع ملى مردم افغانستان 

 مستقالنه سخن زده بود. 

 :زاده انقالبی  اشراف

بخش فارسی بی بی سی بمناسبت درگذشت 

عثمان مقالت مفصلی نوشته ودریکجا داکتر اکرم 

]غالم فاروق خان اکرم عثمان در یک خانواده اشرافی»از آن مقاله آمده: 

عثمان ، وزیرداخله وسالها نایب الحکومه والیات قندهار، هرات وننگرهار 

به دنیا آمد و بالید اما در دوران جوانی به عرصه  وبلخ در دوران سلطنت[

یک بار در مصاحبه با وبسایت  و آورد.مبارزات سیاسی رادیکال ر

آسمایی، اشرافیت را پارچه زربفت و زرنگاری خوانده بود که بر "تفسخ 
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"من هم از اشرافیت و هم از ضد اشرافیت و پوسیدگی" کشیده شده است: 

  های زندگیم است." یکی از پارادوکسواین  ام رنگ گرفته

بی عدالتی ها نفرت  اکرم عثمان از» به برداشت رتبیل شامل آهنگ: 

ً این موضوع را در داستان ها و نوشته ]داشت[  و کوشش نموده تا دایما

هایش بازتاب بدهد. شاید حس عدالتخواهی در وجود اکرم عثمان به خاطر 

با آسمایی اش  در مصاحبهاو رنج های مادرش به این حد رشد کرده باشد. 

را در دو پله ی ترازو رنج های یک انسان متعارف  گفته است: "اگر تمام

بگذاریم، غم های مادرم سنگینی می کنند." و می افزاید: "من آن غم ها 

را حس و لمس نموده و حتا جرعه جرعه نوشیده ام؛بنابرآن نخستین مربی 

 ". و آموزگارم مادرم بود

او را به سمت زندگی درنهایت این پارادوکس پس بیجا نیست که     

در  بقول خودشو .دیعلیه سلطنت کشانضدیت  ی مارکسستی وها اندیشه

ن و یَ این راه کسانی چون محمد حسین طالب قندهاری، صوفی اسالم مَ 

  میراکبر خیبر، بیشترین تاثیر را بر او گذاشتند.

چپی بود ولی به قول ، اکرم عثمان رتبیل آهنگ در ادامه مینویسد:

ه این باور و باالخره بارا نپذیرفت.  یخودش هر گز عضویت هیچ حزب

رسید که: " افت و خیزهای این بیست و دو سال اخیر نیز ثابت كرده است 

كه ایدیولوژیك كردن عقاید سیاسی راه به جایی نمی برد و هریك از گروه 

های قومی به تنهایی قادر نیستند كه به دلخواه شان ، دولتی تك زبانی ، تك 

روع سر از صندوق های تباری و تك مذهبی برپا نمایند... یك حاكمیت مش

رأی بیرون می كند و فقط مشاركت آزاد مردم تعیین خواهد كرد كه نظام 

سیاسی آینده ی ما متمركز ، نامتمركز ، شاهی مشروطه و یا جمهوری 

پارلمانی باشد. باید به آزادی و دیموكراسی اقتدا كرد و از چنان نظامی 

]رتبیل  د."دعوت نمود كه ما را بسازد و به راه صواب بیاور

 [٢۰16اگست 1٥آهنگ،آسمائی،
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قرن گذشته که حکومت تنظیم  ۹۰ایل دهه اوداکتر اکرم عثمان در 

های جهادی درکابل بروی کار آمد،از وظیفۀ وزیرمختاری سفارت درتهران  

به کشور سوئد پناهنده شد و دراینجا مجدداً به کارهای فرهنگی  روی 

مک دوستان همفکروهم سلیقۀ خود آورد وکلوب قلم ومجلۀ فردا را، با ک

راه اندازی کرد و از این طریق به تجلیل از شخصیت های علمی وادبی 

افغانستان در خارج از کشور پرداخت وخود نیز دست از قلم برنداشت و 

چند اثر علمی وادبی وداستانی با چاشنی انتقادی در سوئد نوشت وبدست 

  نشر سپرد.

نامهای میوند عثمان وامید عثمان  دو پسرباکرم عثمان  داکتر از

آثار متعدد داستانی و پژوهشی باقی مانده ویک دختر بنام آرزوعثمان، و

 .است 

 

 آثار داستانی:از جمله 

 وقتی که نی ها گل می کنند، مجموعه داستان-1

 درز دیوار، مجموعه داستان-٢

 مرداره قول اس، مجموعه داستان -٣

 سالی، مجموعه داستان قحط -4

 بازآفریده، مجموعه داستان -٥

 دوجلدی مانوکوچه ما، ر-6

های آلمانی،   اکرم عثمان به زبانداکتر های کوتاه  تعدادی از داستان

'مرداره قول  :روسی، سوئدی و بلغاری ترجمه و بر مبنای دو داستان  او

 سینمایی ساخته شده است. هایاس' و 'نقطۀ نیرنگی'، فیلم

مان دوجلدی به وریکی هم اکرم عثمان، ترداک داستانی از جمله آثار

مان با الهام از حوادث تاریخی و سیاسی واین ر"نام 'کوچه ما' است.

ای در  افغانستان در نیمه دوم قرن بیستم خلق شده و داستان آن در کوچه
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های مختلفی هستند که  های آن هم تیپ گذرد و قهرمان مرکز شهر کابل می

کنند و هرکدام به نحوی از  ر کابل زندگی میهای دیگ در این کوچه و کوچه

سیاسی بعد از نشر در  -این داستان تاریخی شوند. این حوادث متاثر می

آلمان سبب خشم برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلق )از جناح کارمل( 

علیه داکتراکرم عثمان  گردید که با پاسخ های بایسته از سوی داکتر 

 روبرو گردیدند.

 :آثار پژوهشی

نامه دوره   روابط دیپلوماسی افغانستان و اتحاد شوروی، پایان -1

 دکترا

 خواهی های مشروطه  ای بر چگونگی نهضت مقدمه -٢

 بندی تاریخ  ئوری دورهـشیوه تولید آسیایی و ت -٣

 چگونگی تحول تاریخ در خاورزمین -4

 بازی بزرگ ۀافغانستان و آسیای میانه در چنبر -٥

 ان درصد سال اخیرتاریخ افغانست -6

روان آن دانشمند متواضع وقلمدار نستوه را شاد ویادش را گرامی 

 میخواهیم!

 پایان

14/٢/ ٨۰16 

 

 تمسی وهشمقالۀ 

  به معتمد خلیفۀ عباسی  پیام یعقوب لیث
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یعقوب لیث، مؤسس دولت صفاریان عیارمنش،یکی از سیماهای تابناک 

ردان شبگرد سیستان بود که کورۀ تاریخ کشورما و دلیرمردی ازعیاران وجوانم

 رویگری او را چون سندان استوار و پایدار بار آورده بود. 

بگفته گردیزی، لیث)پۀدر یعقۀوب ،عمۀرو، طۀاهر وعلۀی( کۀه طبعۀی بخشۀنده 

پسۀۀران لیۀۀث هۀۀم چۀۀون بۀۀر « هرچۀۀه بدسۀۀت آوردی بۀۀا عیۀۀاران خۀۀوردی.»داشۀۀت 

میکردنۀد. آنهۀا بۀزودی  دسترخوان پدر خورده بودند، روش پۀدر را تعقیۀب و تقلیۀد

در میۀۀۀان رفقۀۀۀای خۀۀۀود مۀۀۀردان برجسۀۀۀته و بۀۀۀارزی شۀۀۀدند و بۀۀۀا شۀۀۀیوۀ سۀۀۀخاوت و 

پروری،دوستان زیۀاد پیۀدا کردنۀد. مخصوصۀاً یعقۀوب کۀه هرچۀه  جوانمردی و رفیق

گردیۀۀزی ، یعقۀۀوب شۀۀغل  پیۀۀدا میکۀۀرد، صۀۀرف جوانۀۀان و جۀۀوانمردان مینمود.بقۀۀول

د او آن شد که بۀدان چۀه یۀافتی سبب رش»رویگری وروزی نیم درهم مزد داشت و

و داشتی جوانمرد بودی و با مردان خوردی و نیۀز بۀا آن هوشۀیار بۀود و مردانۀه، 

   ۱« و بهر شغلی که بیفتادی از میان هم شغالن پیشرو او بودی.

روح سرکش یعقوب با شغلش نمیخواند و چون دارای خیاالت بلندی بود، 

یاران و جوانمردان درآمد. بدین از پای کوره رویگری برخاست و در حلقه ع

طریق یعقوب از رویگری به عیاری شد و از آنجا به به راهداری وبدرقۀ 

  ۲کاروانها و سپس سرهنگی یافت و خیل )گله اسپ و سواران( یافت. 

در دهه سوم قرن سوم هجری یعقوب در گروه اجتماعی مهم وقابل اعتنای آن 

تان قرارگرفت و باشرکت درهنگامه ها روزگار یعنی عیاران یا جوانمردان سیس

اجتماعی عیاران ازمراحل دشواری عبور نمود و در پرتو  -وفعالیت های سیاسی

هوش ودلیری وبرتری بر همقطاران خود موفق گردید تا بر سریر پادشاهی 

بنشیند. پس از آنکه یعقوب لیث ، صالح بستی ودرهم بن نصرحکمران سیستان 

خود عقب زد وزمام امورسیستان را در دست گرفت، به  را با اقدامات جسورانه 

ار خارجی مقیم کش صفار درهلمند سفلی این  یگانه مردمقتدرمخالف خود، ع مَّ
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ما باعتقاد نیکو برخاستیم، که سیستان نیز فراکس ندهیم، و » پیغام را فرستاد:

  ۱..« اگر خدای تعالی نصرت کند، به والیت سیستان اندر فزاییم آنچه توانیم..

 

 تصویر یعقوب لیث ، اثری ازشهبازی سیستانی

با چنین شعاری است که یعقوب لیث مردم سیستان را به گرد خود  

کوتاهی نه تنها  گردآورد ونیروی عظیمی جنگی سازمان داد وبا این نیرو،درمدت

سیستان،بلکه بست وقندهار، وغزنی وکابل وبامیان وبلخ وهرات 

وسراسرخراسان )افغانستان( وفارس )ایران( را فتح و تحت فرمانروائی خود در 

مرزهای شمالی اش تا آمودریا میرسید   آورد و امپراتوری بزرگی تشکیل داد که

تا هندوستان وغربی اش ومرزهای جنوبی اش تا دریای عمان،مرز شرقی اش 

هجری حکم راند  ۲65تا  ۲4۷تا دجله گسترده بود. دراین قلمرو وسیع او از 
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.زبان دری را بجای زبان عربی در دربار وقلمرو خود رسمیت داد ومحمدابن 

وصیف سکزی ، رئیس داراالنشاء یعقوب نخستین کسی بود که بزبان فارسی 

 دری شعر سرود.

لیۀۀث در سۀۀرزمین هۀۀای خراسۀۀان وفۀۀارس ، پیۀۀروزی هۀۀای جنگۀۀی یعقۀۀوب 

دسۀۀتگاه خالفۀۀت را دچۀۀار نگرانۀۀی سۀۀاخت وبۀۀرای جلۀۀوگیری از پیشۀۀرفت هۀۀای بۀۀرق 

 آسای یعقوب لیث، خلیف معتمدامرتکفیر وی را صادر نمود.

درجغرافیای  جهان نمیتوان کشوری را  سراغ داد که مردم آن برای 

دست بردن به  بدست گرفتن سرنوشت خویش، بدون از خود گذری وبدون

شمشیر وقربانی دادن وقربانی گرفتن،موفق به تشکیل یک کشور مشخص شده 

پس برای نایل شدن به آزادی  وتعیین سرنوشت خویش باید در هنگامه  باشد.

های سیاسی سهیم شد. سهیم شدن در هنگامه ها)مبارزات سیاسی(  هدفی 

وب گردید، باید جزمغلوب کردن دشمن وکسب پیروزی نیست و وقتی دشمن مغل

قدرت را بدست گرفت و بعد برای حفظ این قدرت عقل وخرد خود را بکار 

انداخت. نگهداشتن قدرت ، ایجاب سپاه منظم و مقتدر را مینماید و طبعاً تشکیل 

و نگهداشت یک چنین سپاهی ، به مخارج و پول ضرورت دارد. در آن زمان که 

دیگر مدرکی وجود نداشت، ومثل  بجز مالیات های شرعی از مردم تحت قلمرو،

امروز نه صنایع ماشینی وتولیدات وجود داشت ونه صادرات و واردات ونه 

کمک های جامعه جهانی، فتوحات ولشکرکشی های برای تصرف قلمروهای 

بیشتر وغارت ملل مغلوبه، یگانه منبع تأمین چنین مخارج برای سپاه پنداشته 

 آنرا برای ادامه زندگی ضرورت  می پنداشت.میشد. وذهنیت عامه اجرا و انجام  

انگیزۀ لشکرکشیها برای تحقق اهداف نظامی  واقتصادی ویا مذهبی ، از 

همان آغاز نشراسالم، جمع آوری غنایم از قبیل: زر و زیور و زن وبرده وکنیز 

و اموال منقول از سرزمین های مغلوب بوده است، و در صورت کشته شدن 

. این مضمون کلی تمام فتوحات از آغاز اسالم تا وعدۀ رفتن به بهشت 

لشکرکشی های صفاریان وسامانیان وغزنویان وغوریان و باالخره سلطان 

محمود واحمدشاه ابدالی به هند بوده است. من خواننده عالقمند را به خواندن 

 این چند کارنامه زیر معطوف میدارم.
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ا این عبارت مشخص شده اهداف نخستین یعقوب لیث پس از کسب قدرت، ب -۱

ما باعتقاد نیکو برخاستیم، که سیستان نیز فراکس ندهیم، و اگر خدای » بود:

   ۱«تعالی نصرت کند، به والیت سیستان اندر فزاییم آنچه توانیم....

با چنین هدف ونیتی است که یعقوب لیث مردم سیستان را به اتحاد ویک دلی فرا 

نگی میسازد وبا این نیرو،درمدت کوتاهی نه میخواند واز آنها نیروی عظیمی ج

تنها سیستان،بلکه بست وقندهار، وغزنی وکابل ولغمان وبامیان وبلخ وهرات 

وسراسرخراسان )افغانستان( وفارس )ایران( را فتح و تحت فرمانروائی خود در 

می آورد و امپراتوری بزرگی تشکیل میدهد که  مرزهای شمالی اش تا آمودریا 

رزهای جنوبی اش تا دریای عمان،مرز شرقی اش تا هندوستان میرسید وم

هجری  ۲65تا  ۲4۷وغربی اش تا دجله گسترده بود. دراین قلمرو وسیع او از 

 حکم راند .

به سخن دیگر،توجه خاص یعقوب نسبت به استقالل ملی ،مردم سیستان 

ها پدید ئی در آن های اجتماعی برانگیخت و روحیه  شدن و همکاری را به متشکل 

آورد که در زیر لوای یعقوب لیث عیار، اسپان خود را در کنار دجله و در ساحل 

ها یک اثر عظیم  گشائی خزر و حاشیه جیحون آب دادند. این فتوحات و کشور 

های باج و خراج درهم  اقتصادی برای سیستان در برداشت.یعنی با نرفتن کاروان

با آمدن اموال بسیار از کرمان و  و دینارهای سیستان و خراسان به بغداد و

فارس و کابل و بلخ و خراسان به سیستان، یک تحول اقتصادی بزرگ در زرنج 

پدید آمد و کار بجای رسید که این شهر در قرنهای سوم و چهارم هجری )نهم و 

دهم میالدی( از بزرگترین شهرهای آسیا در شرق میانه بشمار میرفت و تنها 

یاد میشد روزی « لیث و بازار عمر»ازارهای آن که بنام اجاره بهای یکی از ب

. وعمرو این اجاره بها را برای مصارف بیت هللا به مکه ۲هزار درهم بود

 میفرستاد. 
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بدین گونه باید به کارهای بزرگ یعقوب لیث وبرادرش عمرولیث ارج نهاد 

 وآنرا سرمشقی برای سایر رهبران و زعمای کشور توصیه نمود. 

ن کارمهم یعقوب لیث این بود که زبان فارسی دری  را بجای دومی -۲

زبان عربی در دربار وقلمرو دولت صفاری رسمیت داد و با رسمیت بخشیدن 

زبان دری فارسی در دربار خود، نوشتن به زبان عربی را لغو کرد و از این 

طریق در جهت احیاء زبان وفرهنگ فارسی خدمت بزرگی به مردمان سیستان 

ان وماوراء النهر وفارس انجام داد و زبان فارسی دری را از نابودی وخراس

نجات داد. محمدابن وصیف سکزی ، رئیس داراالنشاء یعقوب نخستین کسی بود 

 که بزبان فارسی دری شعر سرود.

غبار مینویسد که:" دولت صفاری)یعقوب لیث(نه تنها سلطۀ سیاسی عرب 

درمقابل زبان عرب، زبان دری افغانستان  را بکلی از افغانستان برانداخت، بلکه

را که  بشکل محلی مانده بود وتحت نفوذقوی عربی قرار گرفته بود،برکشید 

 ۱«وآنرا بشکل زبان ملی و رسمی کشور قرار داد.

این عمل یعقوب در آن زمان با درنظرگرفتن قدرت دستگاه جبار بغداد 

که از توان هرکس دیگر وتعصب عرب نسبت به عجم یک کار سخت انقالبی بود 

 پوره نبود.

یعقوب که سرش از اندیشه های میهن پرستی  واستقالل طلبی  -3

وداستانهای رشادت و مردانگی خاندان رستم وزال وسام نریمان پر ومشبوع 

بود، نخستین زعیمی از سرزمین ما بود که پرچم استقالل وحریت عجم را در 

بغداد به اهتزاز در آورد و قصد کرد تا برابر سلطۀ دونیم قرنه دستگاه خالفت 

دست خالفت عباسی را از امپراتوری صفاری کوتاه سازد. مؤلف تاریخ سیستان 

یعقوب بسیار گفتی که دولت عباسیان بر غدر و »از قول یعقوب لیث میگوید: 

مکر بنا کرده اند، نبینی که با بوسلمه و ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سهل 
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کوئی که ایشان را اندر آن دولت  بود، چه کردند؟ کس مباد که بر با چندان نی

 ۱«ایشان اعتماد کند.

درسایۀ رهبری یعقوب وعمرو بن » به عقیدۀ بوسورت مستشرق انگلیسی

لیث، سگزیان پابرهنه و بی چیز، خلفای عباسی را گرفتار تنگنا و ناگزیر به 

ی خراسان برداشتند. برسراسر دادن باج کردند و طاهریان اشرافی را از والیتدار

جنوب ایران تا اهواز و اصفهان استیال یافتند وبلند پروازی های آنان تابدانجا 

رسید که بر آن شدند تاحاکمیت خود را درآن سوی آمودریا و سرزمین 

از این گذشته، سالحهای مسلمانان با چنان شور  .ماوراءالنهر نیز گسترش دهند

زابلستان به کابل و فراسوی آن برده می شد که تا آن  وگرمی از راه زمینداور و

 «۲زمان سابقه نداشته است. 

کار مهم دیگر یعقوب لیث ،تأمین حاکمیت ملی وقطع ارسال باج وخراج  -4

سیستان وشهرهای بست و قندهار وغزنی و کابل وبامیان وبلخ  وهرات وسایر 

زان مالیات های که با سرزمین های تحت قلمرو صفاری به خلیفۀ بغداد بود.می

جبر وعنف ازمردم  سیستان هرساله گرفته میشد و به بغداد  ارسال 

 .3میگردید،بقول یعقوبی به  ده میلیون درهم میرسید

 نمونه ای ازعدالت  یعقوب لیث: -5

قصر یعقوب درشهرزرنج، خضراء یا چمنی داشت که یعقوب برای بارعام 

شکوای خود را بوی تقدیم کنند و او به در آنجا می نشست تا مردم عرض حال و 

داد دادخواهان می پرداخت . تاریخ سیستان داستان جالبی از عدالت و رسیدگی 

یعقوب را دراین خضراء بیاد می دهد که هم دلچسپ است وهم کم نظیر. تاریخ 

 سیستان مینویسد: روزی یعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام نشسته بود، 
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سر کوی سینک نشسته و سر به زانوی اندوه نهاده، اندر  مردی بدید به»

وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پیش من آر، بیاورد گفت: حال بر گوی ، گفت 

اگرملک فرماید تا خالی کنند، فرمود تا مردمان برفتند. گفت: ای ملک حال من 

دو صعب تر از آن است که بر توانم گفت. سرهنگی از آن ملک هر شب یا هر 

شب بر دختر من فرود آید از بام بی خواست من و از دختر، و ناجوانمردی همی 

کند و مرا با او طاقت نیست. گفت الحول وال قو  االباهلل چرا مرا نگفتی ؟ برو به 

خانه شو، چون او بیاید اینجا بیا به پای خضراء مردی با سپر و شمشیر بینی 

خدای فرمودست ناحفاظان را. مرد برفت  باتو بیاید و انصاف تو بستاند، چنانکه

آن شب نیامد دیگر شب آمد، مردی با سپر و شمشیر آنجا بود با او برفت و به 

سرای او شد بکوی عبدهللا حفص بدر پارس و آن سرهنگ اندر سرای آن مرد 

بود، یکی شمشیر برتارکش بزد و بدونیم کرد و گفت چراغی بیفروز چون 

آب بخورد. گفت نان آور، نان آورد،  بخورد. پدر نگاه بفروخت ]گفت[: آبم ده، 

کرد یعقوب بود خود به نفس خود. پس مرد را گفت : باهلل العظیم که تابا من این  

سخن بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا 

   ۱...« دل تو از این شغل فارغ کنم 

ی گرفتن داد مظلوم از ظالم، دوشبانه روز معلوم میشود که یعقوب برا

روزه گرفته بود تا آنکه آنشب با فارغ کردن دل آن خانواده از این غصۀ بزرگ ، 

 روزه اش را در حضور خانواده متضرر بازکرد.

 

 توجه به مسائل اجتماعی و عمرانی – 6

باید گفت، یعقوب برخالف بسیاری از فاتحان بزرگ جهان که چون تمام 

اند، توفیق اصالحات اجتماعی و عمران و آبادی  کشی گذرانده ا در لشکرعمر ر

اند، وی درین مورد نیز موفق بوده است. او با اینکه شب و روز یک  نیافته 

لحظه از جنگ آسایش نداشت و تمام  دوران قدرت را بر پشت اسپ گذارند و در 

به پا افگندن  »واقع موزه از پای بیرون نکرد، اما باز هم توفیق او در 
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، به کمک برادرش عمرو وبرپا کردن مناره ای در مسجد ۱«شارستان غزنین

آدینۀ زرنج از روی)صفر(،و تعمیر مسجدی در سیرجان و امثال آنها بس عجیب 

« و شگفت مینماید وعالقه او را به جهانداری به همراه جهانگیری نشان میدهد.
۲ 

از باب تعبُد اندر » غافل نبود: در عین حال یعقوب، هرگز از عبادت خدای 

از این   3«شبانه روز صد و هفتاد رکعت نماز زیادت کردی از فرض و سنت

جهت در تعمیر مساجد و بنای محال خیریه کوشا بوده است و با اینکه درمدت 

حکومت خود دایم مصروف جنگ و جدال ومسافرت بود، از آبادانی و بنای 

 مساجد غافل نبود.

سال اول هجری ، بارهبری رتبیل شاهان برهمنی  ۲5۰تا  مردم کابل -۷

در برابرلشکرهای اعراب مقاومت کردند وحاضر به پذیرش دین اسالم که دین 

رستگاری ودرستکاری و رسیدن به خدا وبهشت تبلیغ میشد، نمیشدند، تا آنکه  

یعقوب لیث قدرت را در سیستان بدست گرفت و اودرزمرۀ فتواحات خود توانست 

هجری دین اسالم را در کابل ولغمان تا مرزهای هندوستان  ۲5۸سال  در

نشروپخش کند وتعدادی بت های زرین وسیمین ازمعابد بودائی  این نواحی جمع 

نموده به دارالخالفه فرستد.پس باید مردم کابل بخاطرمشرف شدن به اسالم عزیز 

 از یعقوب لیث ممنون ومشکور باشند؟

 

 کم درآمد: توجه  به حال مردم -۸

درآمد را داشت. او به پیشه  همیشه رعایت حال مردم ناتوان و کم  یعقوب

وران و کشاورزان و طبقات پائین اجتماع که خود از ته آن برخاسته بود، بدیدۀ  

عطوفت و مهربانی مینگریست و  کساني راکه کمتر از پنجصد درهم درآمد 

                                                           

رتبیثل را بکشثت و پنجثوائی بثر خثود بگرفثت و از »نویسثد کثه گردیزی در شرح فتوحات یعقوب لیثث می - 1

تهثران(  1٣٢۷چثاپ 1٣۹ص «)آنجا به غزنین آمد و زابلستان بگرفثت و شارسثتان غثزنین را بپثا افگنثد...

 امده است.̃ انجاکه از سرازیرشدن سیالب در شهر یادشده̃ در تاریخ بیهقی نیز این مطلب

 ۹٨-٢۹۶یعقوب لیث، ص  - ٢

 ٢۶٣یستان، ص تاریخ س - ٣
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. ولی ۱ به آنها صدقه هم میداد.داشتند، از دادن مالیات معاف کرده بود وحتی 

متمولین و مالکین بزرگ هرگز از آسیب مصادرۀ او در امان نبودند  بنا به گفته 

از باب صدقه هر روز، هزار دینار همی داد » لیث  مؤلف تاریخ سیستان، یعقوب 

و از باب جوانمردی و آزادگی هرگز عطا کم از هزار دینار نداد . و ده هزار و 

و پنجاه هزار دینار و درم بسیار داد و پانصد هزار دینار داد عبدهللا بیست هزار 

 ۲ «بن زیا درا  که نیز نزدیک او آمده بود.

 یعقوب برای تأمین زندگانی لشکریان خود جایداد مردمان متمول را ضبط 

پیه اندر شکم » میکرد و چنانچه از کلمات کوتاه برادرش عمرو که گفته بود:

آید که درآمد دیوانی را از   برمی«  3در شکم گاو گرد آید. گنجشک نباشد، ان

 آورد، نه از فقرا و ناتوانان.  متمولین و پولداران بدست می

 

 مثالی از روش کارعمرو لیث:-9

عمرو برادر یعقوب و جانشین وی روش وسیاست برادر را تعقیب میکرد و 

ت خراسان را عمرو شغل امار»بگفته گردیزی «. هرگز ضعیف را نیازردی»

تر ضبط کرد و سیاستی چنان پیش گرفت چنانکه هیچکس  هرچه نیکوتر و تمام 

اقتدار   .4«رائی بود. بر آنگونه نگرفته بود. عمرو بس هوشیار و ُگربُز و روشن

عمرو مانند برادرش یعقوب باساس شمشیر تأمین میشد و بدان جهت بود که 

جنگی خویش پول داشته باشد.  عمرو مجبور میگردید برای پیشرفت پالنهای

داران تهیه میدید و  ها را از طریق ضبط اموال متمولین و پول عمرو این پول

،  و بنابرین 5« پیه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم گاو گرد آید.»میگفت: 

                                                           

 ٢۶٨تاریخ سیستان، ص  - 1

 ۶٣تاریخ سیستان، ص  - ٢

 ٨۶تاریخ سیستان، ص  - ٣

 (1ح  ٢۶٣)بحواله تاریخ سیستان ص  1۷۰، ص ۷ابن اثیر الکامل، ج  - 4

 ٢۶٨تاریخ سیستان، ص  - ٥
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آورد و بقول بار تولد،  درمی« پولداران»ها( را از شکم  ها )پول وی این پیه

  ۱ستم بسیارمنظم اقتصادی اداره میشد،می انباشت. ایکه باسی درخزینه

تاریخ  اشاره میکند که عمرو نخستین پادشاهی بود که امر امر داد نام 

خلیفه را از خطبه براندازند و در عوض نام خودش را بر منبرها ذکر کنند، 

دستگاه خالفت حکم تکفیر و لعن او را صادر کرد و هدایت داد در منابر خراسان 

  ۲ا نفرین کنند.وی ر

خراسان از دیرباز چون عمرو فرمانروای ماهر و »به عقیده ابن خلکان 

 . 3 .«زرنگ ندیده بود

در باره سیاست اداری عمرو گفته اند که باری سپاه عمرو از یکی از  

کوچه باغ های نیشاپور در حالی عبور میکردند که شاخه های پر از سیب از 

د، عمرو بیکی از افراد خود دستور داد تا ببیند کدام دیوار باغ در کوچه خمیده بو

یک از سپاهیان او دست دراز میکند و سیبی از درخت میکند و بعد به او اطالع 

سپاهیان از کوچه باغ گذشتند اما هیچ د ستی بسوی سیبها دراز نشد.  .بدهد

 عمرو ازین نظم لشکریان شادمان گشت. 

به گردش بیرون شد، گریۀ کودکی از در همان نیشاپور گویند عمرو روزی 

داخل یک باغ توجه او را به خود جلب کرد . عمرو پیش رفت و دید که کودک از 

مادرش میخواهد تا سیبی به او بدهد ، اما مادر زیر بار کودک نمی رود. عمرو 

از مادر  پرسید  چرا از دادن سیب به کودکت دریغ میکنید؟ مادرکودک که عمرو 

، جواب داد که تا هنوز مامورین مالیات این میوه ها را ندیده و را نمی شناخت

مالیاتش را تعیین ننموده اند بنابرین نمیتواند به کودکش سیبی بدهد. عمرو از 

متانت این مادر مسرور شد و دستورداد تا منبعد از باغ های میوه  مالیات گرفته 

نیز بوده است چنانکه . همان روح تقوی و خداپرستی در برادر او عمرو 4نشود

                                                           

زهمثا  ، تاریخ اجتماعی و سیاسی آسیای مرکزی، ترجمثه پوهانثد۴۷۵ص  1بار تولد، ترکستاننامه، ج  - 1

 ببعد، ۷۶ص 

 . ٨1هما ، ص  بار تولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ترجمه ز  - ٢

 شماره اول و دوم ٥۰، ص  1٣46سال  ترجمه همایون ، مجله آریانا  لشکریان صفاری از بوسورت ، - ٣

 اخالق ناصری،ص ...)زیرنام عمرولیث دیده شود( - 4
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اش پنجصد مناره مسجد و هزار رباط )کاروان سرای(   او هم در دوره حکمروایی

کرد و از جمله مسجد جامع شیراز را ساخت و مسجد جیرفت را بنا کرد که 

  ۱معروف است هر شب هزار شمع در شبستان آن افروخته میشده است. 

فید وعام المنفعه نبودند آیا این همه کارها از نظراجتماعی  کارهای م

ومردم آن را نمی پسندیدند که آقای جهانی میفرمایند که آنها هیچ کار مثبتی 

 جزجنگ برای توسعه قلمروخود  وغارت خزانه ها وازدیاد برده ها نکرده اند.

، در بارۀ  ۲۱درعین حال،باید متوجه بود که نمیتوان با معیارهای قرن 

عمای چندین  قرن قبل از امروز بدرستی عملکرد دولتمردان ورهبران وز

و غیر به نظر بد قضاوت کرد، زیرا ،بسیاری از اعمالی که امروز ما به آن 

انسانی مینگریم، وآنرا نقض صریح حقوق بشر میدانیم،در گذشته های تاریخی، 

 بنابر ذهنیت عامه وهمان عصر، بجا و روا  ومشروع ارزیابی میشده اند.

 

  ی خلیفه: تکفیر یعقوب از سو

هنگامی که یعقوب از طبرستان به حاکم ری نامه نوشت واسترداد عبدهللا 

سگزی وبرادران وی را از وی تقاضا نمود واو هم آنها را دست بسته به خدمت 

گزارش داد و اشاره   جریان کار یعقوب را به خلیفه یعقوب فرستاد،درعین حال 

یفه معتمد از پیشرفت کار یعقوب حکومت ری را دارد. خل کرد که یعقوب ادعای 

داد تا یاران و غالمان یعقوب را که در دستگاه  سخت خشمگین شد و دستور 

ً نامه یی به  خالفت بودند توقیف کنند و اموال آنان را  مصادره نمایند. ضمنا

عبدهللا بن طاهر)این عبدهللا پسرطاهر ذوالیمینین نیست( حاکم عراق نوشت تا 

و فرمان خلیفه   و گرگان و ری را جمع کند  اسان و طبرستانحجاج و زّوار خر 

برای شان بخواند . « یعقوب دیگر حاکم خراسان نیست » اینکه  را در بارۀ 

عبدهللا نیز فرمان را در محضر زّوار خواند و سی نسخه از روی آن نقل کرد و  

  [ 4] ۲نواحی فرستاد تا مردم از آن آگاه شوند.  به کلیه 

                                                           

 ٢۹۹یعقوب لیث، صدکترپاریزی، - 1

 ۲۷احیا الملوک ، ص  - ٢
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ما قبل از این یعقوب لیث را به ایالت » فرمان خلیفه چنین بود:مضمون 

افراز کرده بودیم، اکنون که عالمات طغیان از وجنات حال او ظاهر  سیستان سر 

 [ 5] ۱ «بروی لعنت کنید! شد ، حکم میکنیم که 

را  خلیفه برای اینکه آخرین ضربت خود را بر یعقوب وارد کرده باشد ، او 

به امراء خراسان » [ بر او بست و 6] ۲«باطنی بودن » همت تکفیر کرد و ت

یعقوب دعوت بواطنه پذیرفته است و میخواهد که در دین  نامه فرستاد که 

  [ ۷] 3«است در متابعت او مخالفت کند.  شکست آرد، هر که دیندار 

این » مهر تکفیر باطنی بودن بر پیشانی یعقوب زده شد و بدین ترتیب  

یعقوب را بفریفتند و در ِسر در بیعت  ها افتاد که داعیان  حرف در دهن

متوجه شد که اقدامات او  یعقوب   [ ۸] 4 «اسماعلیان شد ، و با خلیفه دل بد کرد.

نگرفته  علیه سادات علوی هر چند به نفع خلیفه بوده ولی مورد توجه قرار 

به نایب   به سیستان نامه نوشت» است، سخت آزرده واز خلیفه متنفرشد، و

و به آنجا فرستاده بود خالص دهد و نفقه، تا به   که گرفته خویش ، تا علویان را 

او نبشت همه را خالص دادند و یکی از سادات  والیت خویش شوند، و چنانکه 

  5«بود.  برادر حسن زید،ابو عبدهللا محمد بن زید 

ند تا اینکه در این دو برادر مجدداً در طبرستان مقام خود را باز یافت   

  هجری بدست اسماعیل سامانی برافتادند .   ۲۸۷

     

 

 نظریعقوب لیث نسبت خلفای عباسی:

 مؤلف تاریخ سیستان مي نویسد:

                                                           

 ۲۷احیا الملوک ، ص  - 1

احادیۀث ( غیۀر از ظۀواهر،  -جوانۀب شۀرع ) قۀرآن باطنی به کسانی گفته می شد که عقیده داشۀتند همۀه  - ٢

هفۀۀت امامیۀۀه متحمۀۀل عۀۀذاب هۀۀا و   میۀۀان مۀۀردم اسۀۀماعیلیه بۀۀاطنی هۀۀم دارد و قایۀۀل بۀۀه تاویۀۀل بودنۀۀد ، ازآن 

 کشتارهای زیاد شده اند.

 334تاریخ گزیده ، ص  - ٣

 ۱6سیاستنامه، نظام الملک ، طبع عالمه قزوینی، ص  - 4

 ۲4تاریخ طبرستان ، ص  - ٥
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یعقوب بسیار گفتي كه دولت عباسیان بر غدر و مكر بنۀا كۀرده انۀد. نبینۀي »

ن را كۀه بابوسۀلمه و بومسۀلم وآل برامكۀه وفضۀِل سۀۀهل بۀا چنۀدان نیكۀوئي كۀه ایشۀۀا

   ۱«اندر آن دولت بود، چه كردند؟ كس مباد كه بر ایشان اعتماد كند.

براستی دولت عباسیان دولت غدر وخیانت بود. دولتی بود که حاصل رنج 

و فداکاری واز جان گذشتگی خراسانیان بود، اما آنها تمام کسانی را که در راه 

انت هالک کردند. به قدرت رساندن آنان جان فشانی کرده بودند، با غدر وخی

ابوسلمۀ خالل، با همه سعی وکوشش خود که در نشر دعوت آنها کرده بود، به 

سبب بدگمانی کشته شد. ابومسلم نیز که درواقع دولت عباسیان ساخته و پرداختۀ 

وغم   او بود، از بدگمانی آنها در امان نماند. برمکیان هم از این سرنوشت شوم

سهل نیز همین سزا را دید واین رفتار خدعه آمیزی  انگیز رهائی نیافتند. خاندان

 که عباسیان، در حق سرکردگان خراسانی کردند، بی تردید نفرت انگیزبود.

بیهقی از ظلم وستم علی بن عیسی ،حکمران هارون الرشید بر مردم 

خراسان وسیستان ، کرمان و ری وسپاهان وخوارزم وماوراء النهر،وسایر 

ه های اعجاب انگیز او به دربار بغداد چنین تعریف واز ارسال هدی شهرها 

 میکند: 

خراسان و ماوراءالنهرو ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان » 

و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار بگذشت 

پس . پس از آن هدیه یی ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود و نه 

از وی بساختند و آن هدیه نزدیک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید عرضه 

کردند سخت شاد شد دیگر روز بر خضراء میدان آمد و بنشست و یحیی 

)برمکی( و دوپسرانش را بنشاند) که رشید دل گران کرده بود برآل برمک و 

یگر و دولت ایشان بپایان خواست آمد(، و فضل ربیع ) حاجب بزرگ ( و قوم د

گروهی بایستادند . و آن هدیه ها را بمیدان آوردند : هزار غالم ترک بود بدست 

هریکی دوجامه ملون از ششتری و سپاهانی و سقالطون و ملحم دیباجی و دیبای 

ترکی و دیداری ودیگر اجناس ، غالمان بایستادند با این جامه ها و براثر ایشان 

                                                           

1 -  
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زرین یاسیمین پر از مشک و کافور  هزار کنیزک ترک آمد بدست هریکی جامی

و عنبر واصناف عطر وطرایف شهرها . و صدغالم هندو و صدکنیزک هندو 

بغایت نیکو رو و شارهای قیمتی پوشیده و غالمان تیغهای هندوی داشتند هرچه 

خیاره تر ، و کنیزکان شارهای باریک در سفطهای نیکوتر از قصب . و با ایشان 

ماده، نران با برگستوانهای دیبا و آئینه های زرین و پنج پیل نرآوردند و دو

سیمین و مادگان با مهد های زر و کمرها و ساختهای مرصع بجواهر. و بیست 

اسب آوردند بر اثر پیالن با زین های زرین ، نعل زربرزده ، و ساختهای مرصع 

بجواهر بدخشی و پیروزه ، و اسپان گیلی ، و دویست اسپ خراسانی با جلهای 

دیبا ، و بیست عقاب و بیست شاهین ، و هزار اشتر آوردند دویست با پاالن و 

افسار های ابریشمین ، دیباها درکشیده در پاالن ، دیگر اسباب و جوال سخت 

آراسته ، و سیصداشتر از آن بامحمل و مهد ، بیست با مهد های بزر و پانصد 

و بیست عقدگوهر سخت هزار و سیصد پاره بلور از هر دستی ، و صد جفت گاو 

قیمتی و سیصد هزار مروارید و دویست عدد چینی فغفوری از صحن و کاسه و 

غیره که هریک از آن در سرکار هیچ پادشاهی ندیده بودند و دو هزار چینی 

دیگر از لنگری و کاسه های کالن و خمره های چینی کالن و خورد و انواع 

 و دویست خانه محفوری .  دیگر و سیصد شاد روان و دویست خانه قالی

 چون این اصناف نعمت بمجلس خالفت و میدان رسید تکبیری از لشکر بر 

آمد و دهل وبوق بزدند آنچنانکه کس مانند آن یاد نداشت و نخوانده بود و 

نشنوده . هرون الرشید روی سوی یحیی برمکی کرد و گفت : این چیزها کجابود 

ندگانی امیر المؤمنین دراز باد، این چیزها در روزگار پسرت فضل ؟ یحیی گفت: ز

در روزگار امارت پسرم در خانه های خداوندان این چیزها بود بشهرهای عراق 

و خراسان . هرون الرشید از این جواب سخت تیره شدچنانکه آن هدیه بر وی 

  ۱ .«منغص شد و روی ترش کرد و برخاست و از آن خضرا برفت 

ملل تابعه بجای رسیدند که برای خود ) قصر خلفای عباسی در اثر غارت 

امیرالمومنین   »التاج ( اعمار نمودند . حکایت این قصر چنان است که : 

                                                           

   ۵3۷– ۵3۶تاریخ بیهقی ، ،صص  - 1
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المقتدرباهلل کاخ و باغ بسیار زیبایی پدید آورد که آن را دارالشجر می خواندند . 

که میان دریاچه ء بزرگی جلو   در این کاخ درختی از زر و سیم ساخته بودند

ان کاخ قرار داشت . این درخت هشت شاخهء بزرگ از زر و سیم داشت و بر ایو

هر شاخهء آن شاخه های کوچک ، میوه های گوناگونی از جواهر رنگا رنگ 

دیده می شد. به عالوه از پرندگان زرین و سمین صدای سوت و آواز چهچه بر 

که لباس می خاست و در اطراف راست و چب دریاچه مجسمهء پانزده سوار بود 

حریر پوشیده و شمشیر در کمر داشتند و چنین به نظر می رسید که به جنگ 

  ۱«یکد یگر می شتابند. 

شایان یاد آوری است که این ثروت های سرشار وهدیه های کالن و مال 

های خراج از سیستان و بلخ وهرات ونیشاپور وسایر شهرهای خراسان وایران 

آنجا کاخهای و باغهای با شکوهی برای  به سواحل دجله سرازیر میشد و در

خلفا و سرداران شان بر پا میگردید و آنچه باقی میماند صرف عیاشي ها و 

  خلعت ها و خرید کنیزکان زیبا روي از نواحی دور دست میشد.

 پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی:

برمی از شعر المتوکلی که از جانب یعقوب لیث برای خلیفه معتمد فرستاده شده 

آید که او در صدد بوده تا درسایۀ درفش کاویان بر همه امم سیادت جوید وبر 

سریر ملوک عجم برآید وخاندان عباسی را براندازد. المتوکلی اصفهانی از ندمای 

(هجری از تند ترین افراد شعوبیه بود.اشعار زیرین ۲4۸ -۲3۲المتوکل عباسی)

درمعجم االدباء یاقوت   وشته شده،او که از قول یعقوب لیث به خلیفۀ بغداد ن

 حموی بدین گونه نقل شده است: 

 وحائـز ارث ملوک العجم          انا ابن االکارم من نسل جم

 وعـفی علـیه طوال القــد م          ومحیی الذی بادمن عـزهم

 فـمــن نام عـن حقهم لم انم         چهــر   وطالب او تار هــم

 به ارتــجی ان اسود االمم          الــذی بیان  الکا  معی علم

 هلمــوا الی الخلع قبل الندم         اجــمعــین  فقل لـبنی هاشم

                                                           

 ۱۵۲ -۱۵۱ص ۲مرتضی راوندی، ج - 1
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 ح طعناً وضرباً بسیف خذم         بالــرما  ملکنا کم عنـــــو 

 فـما ان و فیتم بشکر النعم          نا  آبـاء  المـلک  و اوال کم

 اللکم الضباب و رعی الغنم        فعودوا الی ارضکم بالحجاز

 ۱بحــد الحسام وحرف القلم          ساعلو ســریر ملوک  فانی 

من فرزند آزادگان جم نژاد » ترجمۀ این شعردر فارسی چنین است:

وصاحب ارث پادشاهان عجم استم. وزنده کنندۀ آنچه عزت آنان که از میان رفته 

ده است. من آشکارا خواهان انتقام آنانم وطول ایام قدیم برآنها قلم فراموشی کشی

چشم پوشد،من چشم نخواهم بست. درفش کاویان با من   واگر کسی ازحق ایشان

است وامیدوارم که با فَّر آن برتمام ملل برتری یابم. پس به همه بنی هاشم بگو 

که پیش از پشیمانی آمادۀ خلع شوید.ما به قهر وطعن نیزه وضرب شمشیر ها 

مت دادیم وپدران ما پادشاهی را به شما دادند، اما شما به شکر شما را جکو

نعمت ها وفا نکردید، پس بازگردید به حجاز سرزمین خود برای خوردن 

سوسمار ووچرانیدن گوسپندان. وآنگاه به یاری شمشیرتیز نوک قلم، من برتخت 

  ۲«پادشاهان خواهم نشست. 

ر عظمۀت و سۀربلندي نیاكۀان یعقوب به داستانهاي ملي و قهرماني كه یادگۀا

نامدار او بود، اهمیت بسیار مي داد. در نظر یعقۀوب هۀیچ چیۀز بهتۀر از شۀجاعت، 

پیروزي و سربلندي و كسب افتخارات نبود و این خۀوي از همۀان آوان كۀودكي كۀه 

خانۀۀدان سۀۀام وزال  بداسۀۀتانهاي ملۀۀي و حماسۀۀي آزاده مۀۀردان سیسۀۀتان بخصۀۀوص 

ن او شده بود.وبۀا همۀین روحیۀه بۀود کۀه خواسۀت ورستم ، گوش میداد، خمیرۀ جا

بربغداد حمله کند وخلیفه معتمۀد را ازقۀدرت بزیرکشۀد وخۀود برسریرسۀلطنت عجۀم 

فۀۀراز آیۀۀد.این رخ داسۀۀتان یعقۀۀوب نیۀۀز خوانۀۀدنی اسۀۀت کۀۀه در زمۀۀانی دیگۀۀر بۀۀدان 

 پرداخته خواهدشد.  

 ۱/6/۲۰۱4پایان 

                                                           

 ۱4۸دکتر ذبیح هللا صفا،حماسه سرائی در ایران، ص  - 1

 به شرح زیر  دریوتیوبلینک پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی  - 2

 https://www.youtube.com/watch?v=uC ۸VIwfU_Gاست:
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  وامارت او در هرات پس ازسقوط طالباناسماعیل خان 

 

گزارش  و های خبرنگاران رسانه های معتبر بین المللی اساس گزارش این مقاله بر

د نوشته  شده و از کار کردهای سازمان ملل متح های نهادهای دفاع از حقوق بشر

حث ب اسماعیل خان  بعد ازسقوط طالبان و برگشت او از ایران  و چنگ انداختن برهرات

روابط او با سازمانهای استخباراتی  در این مقاله به  دورۀ جهاد اسماعیل خان و .میکند

برای دانستن  .اشاره یی نشده استوقوای شوروی درافغانستان  کشورهای منطقه،

طالبان وفرارش از و اسیرشدنش بدست با طالبان اسماعیل خان های وگریز هاجنگ

سید عبدهللا داکتر به مقاله به ایران،  ش دوباره ا پناه بردنقندهار وطالبان درزندان 

 کظم منتشره پورتال افغان جرمن آنالین رجوع شود:

  ( www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ismaielkhan_t

aleban.pdf)  

 

یکی ازجنگساالران ائتالف شمال ، اسماعیل خان) وزیر انرژی وآب 

جبونانه به  ۱995شکست از دست طالبان در افغانستان( است که بعد از

امریکائی او  5۲Bایران فرارکرد وپس از سقوط طالبان بوسیله طیارات 

اسالمی را برهرات تسلط یافت ودرزمان فرمانروائیش در هرات قوانین 

سختگیرانه تر از زمان طالبان برشهروندان 

                                                    هرات تعمیل وتحمیل میکرد. 

 اسماعیل خان

وی با قساوت واستبداد کم نظیری برمردم 

هرات حکومت کرد وسد آهنینی در جلو آزادی 

های مدنی مردم هرات شمرده میشد. عواید 

گمرکات هرات به وی  امکان داده بود  سرشار

که با تشکیل یک اردوی شخصی سی هزار نفره 

ازملیشه های محلی در آن والیت از نفوذ وقدرت زیادی برخوردارشود. وی 

خویشتن را امیر حوزۀ غرب لقب داده بود و والیات غور، بادغیس وفراه و 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ismaielkhan_taleban.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ismaielkhan_taleban.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ismaielkhan_taleban.pdf


     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

441 

یات را واداشته بود نیمروز را تابع والیت هرات ساخته بود و والیان آن وال

تا بجای حکومت مرکزی  از اوفرمان ببرند ) دولتی در درون دولت(. 

سفرهای مستقالنه وی به تهران وترکمنستان وعقد قراردادهای اقتصادی 

وتخنیکی با مقامات آن دو کشور، به وضوح به معنی برسمیت نشناختن 

کشیدن او دولت کرزی و دوری جستن از دولت مرکزی تلقی میشد. کنار 

ازحکمروائی مستقالنه در غرب کشور، شاید یکی از دست آوردهای 

 تاریخی دولت کرزی با کمک دوستان بین المللی  او باشد.

، در مراسم افتتاح سمینار ۲۰۰۲اکتوبر ۲۴حامدکرزی درتاریخ 

رؤسای محاکم والیات افغانستان به فرماندهان و مسوولین والیات که از 

در اکثر نقاط »کشی میکردند، هوشدار داده گفت:اوامردولت مرکزی سر

کشورمنازعه و جنگ قوماندانان به خاطر دست آوردن عواید گمرکات و 

فرماندهان مسلح برای بدست »او عالوه کرد که: « مالیات دولتی است.

آوردن پول می جنگند و مردم بیگناه در میان آتش جنگ آنان جان میدهند. 

کافی دارند و تنها سرمایه جمع میکنند و از کسانی که جنگ میکنند پول 

ریختن خون زن و مرد این ملت هیچ باکی ندارند و وجود شان از خون 

ملت فربه شده ، اما باز هم رحم ندارند. اگر فرماندهان فکر میکنند که 

کرزی با این همه مشکالت باقی ماندن در ارگ را ترجیح میدهد، اشتباه 

هر ثانیه بودن در ارگ »گند یاد نمود که:در اینجاکرزی سو« میکنند.

 « برایش چون جهنم است ، آنها باید بدانند که دیگر برایشان موقع نیست.

شش ماه اداره مؤقت را با همه نا بسامانی هایش »آقای کرزی گفت: 

تحمل کردیم و در لویه جرگه نیز به ملت افغانستان و جهانیان وعده 

انصاف و امنیت را تأمین میکنیم ، اما در  سپردیم که در افغانستان، عدل و

بسا موارد عدل و انصاف و امنیت وجود ندارد. عامل بی انصافی و نا امنی 

و نابسامانی ،کسانی اند که به امضای من در پست های دولتی مقرر شده 

هیئت صلح از طرف دولت به  ۷۵رئیس دولت انتقالی افزود که «.اند.

ه محتوای گزارشات همه آنان یکسان است : والیات کشور فرستاده شده ک

یعنی مردم با هم همبسته اند ولی از والیان و فرماندهان امنیتی شکایت 

دارند.آقای کرزی در بخشی از سخنان خود گقت : به یاد دارم که از وحشت 
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چند نفر طالب بکشورهای دیگر فرارکرده بودند ولی اکنون که با حمایت 

بقدرت رسیده اند، برآنها ظلم میکنند.")آزانس مردم افغانستان دوباره 

 اکتوبر(۲4خبری باختر

منظورکرزی ازاین تذکر،جنرال دوستم و اسماعیلخان وعطامحمدنور 

بودند که از دست طالبان اولی به ترکیه و دومی به ایران وسومی به 

کوالب تاجیکستان فرارکرده بودند، ولی اکنون که دوستم برتخت قدرت 

اعیل خان برتخت هرات وعطانور برسریرقدرت بلخ شبرغان واسم

قرارگرفته بودند، هرسه نفر دست به تصفیه های قومی میزدند و اطاعت از 

 کرزی را برای خود عار میدانستند.

گزارش داد که :حامد  ۲۰۰۲دسامبر ۱۵رادیو بی بی سی شام 

بران کرزی ، رئیس دولت انتقالی افغانستان ، با صدور فرمانی ، فعالیت ره

سیاسی را در زمینه های نظامی ممنوع اعالم کرده است . در این فرمان 

که فوراً بمرحله اجرا در می آمد، آمده بودکه مقامات کشوری و لشکری 

حق ندارند در هر دو زمینه نظامی و غیر نظامی فعالیت داشته باشند. 

رای بگفته خبرنگاران، این اقدام آقای کرزی را می توان کوشش اساسی ب

کنترول فرماندهان قدرتمند محلی در افغانستان تلقی کرد. برمبنای این 

فرمان، می بایستی آقای دوستُم و اسماعیل خان و گل آقا شیرزی و فهیم 

وزیر دفاع، از یکی از دو پُست فعلی خویش مثالً از پست نظامی صرف 

و بر  نظر کنند، در غیر این صورت آنها تا زمانی که نظامی باقی بمانند

تشکیالت شبه نظامی خود تکیه داشته باشند، نمی توانند انتظار عنوان و 

 ۱۶موقعیت مهمی را در دولت فعلی داشته باشند.)رادیو بی بی سی 

 ( ۲۰۰۲دسمبر

دسمبردو نفرازفرماندهان مقتدر یعنی گل آقا شیرزی و  ۱۷در تاریخ 

ز داشتند عبدالرشید دوستم اطاعت خود را از فرمان حامد کرزی ابرا

وشیرزی  والی قندهار گفت : او تمام فرامین و دستورات دولت انتقالی را 

می پذیرد و بزودی تصمیم خود را مبنی بر انتخاب یکی از این دو پست 

اعالم خواهد کرد ، ولی از طرف اسماعیل خان جوابی در رابطه به این 
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بشر، یک بار فرمان داده نشد. این در حالی بودکه سازمان نظارت برحقوق 

دیگر از شیوه حکومت اسماعیل خان در هرات و از نحوه برخورد او 

نسبت به زنان در گزارش تازه خود انتقاد کرده بود و این انتقاد در نشست 

( به حیث حربه یی علیه عملکرد دولت انتقالی ۲۰۰۲دسمبر ۱۷اسلو)در 

 ۵۵حامد کرزی بکار رفت و منجمله حکومت ناروی ، اعطای کمک 

، منوط به رعایت  ۲۰۰3میلیون دالری خود را به افغانستان در سال 

حقوق زنان در امور اجتماعی و سیاسی وانمود کرد. )در کنفرانس اسلو 

 ۲3۰کشور صنعتی جهان اشتراک ورزیده بودند و یک میلیارد و ۲۰

متعهد شدند.) جام جهان  ۲۰۰3میلیون دالرکمک به افغانستان برای سال

 سمبر(د BBC ۱۷نما،

گفته میشد اسماعیل خان عواید گمرک هرات را که روزانه بین سی 

تا پنجاه میلیون دالر میشد، همه را به حساب شخصی خود ذخیره میکرد و 

از گاو غدودی برای ساختن پارک ملت و یا بنای یاد بودی ازشهدای جهاد، 

ۀ عواید ویا بکشیدن خیابان وچارسوقی که هزینۀ تمام آنها به اندازۀ یکروز

گمرک هرات نمیشود بمصرف میرساند. چرا جناب امیر صاحب با وجود 

درخواست رئیس دولت تا اخیر حاضر نگردید لیست دارائی های  منقول 

وغیر منقول خود را ارائه کند؟ بماند آنچه که در بانک های خارج ذخیره 

 دارد.

 گمرکات۲۰۰۲بی بی سی ازقول وزیر مالیه گزارش داد که، درسال 

میلیون دالردرآمد داشته اند، ولی وزیر مالیه ضمن  ۲۶۰افغانستان معادل 

گفت اکنون گمرکات افغانستان ساالنه ۲۰۰۶مصاحبه ای در پایان سال 

بیشتر از چهارصد میلیون دالر عواید دارد. وزیرمالیه اشاره نمود که قبل 

میلیون دالربه جیب زمامداران محلی هم مرز باکشورهای 3۷۰ازاین 

همسایه  میریخته  است. ]منظوروزیرمالیه آنزمان اشرف غنی، 

 اسماعیلخان والی هرات بود.[

اسماعیل خان سرانجام مجبورشد ظاهراً به والیت داری اکتفا کند  

واز بخش نظامی )هرچند نیروهای نظامی همه ازاو اطاعت میکردند( 
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د به عنوان صرف نظرکند. اسماعیل خان که امارت را بر والیت ترجیح میدا

"امیر" حوزه غرب به سفرهای رسمی بدون استیذان مرکز به ایران و 

ترکمنستان می پرداخت وبا طرف های خارجی قراردادهای اقتصادی 

وتجاری می بست ودولت مرکزی را به هیچ میگرفت. رئیس حکومت 

انتقالی  حامدکرزی که از این اجراآت امیرصاحب خواهی نخواهی رنج می 

ا به حیث وزیرمعادن وصنایع درکابینه خود جای داد، اما برد، وی ر

امیرصاحب از قبول این پست سرباز زد و درخانه نشست. با آنکه 

سفیرامریکا خلیلزاد به هرات رفت وبه دلجوئی او پرداخت ، مگر او راضی 

نگردید. در هرات والی دیگری مقررشد، اماحضور این والی بر امیرصاحب 

ای ازهوادارانش را دستور داد دست به تظاهرات ناگوار آمد و عده 

خشونت آمیز بزنند. هواداران امیرصاحب دست به آشوب زدند وتعدادی 

ازعمارات دولتی و نهادهای امداد رسانی بشمول نهاد حقوق بشر را همراه 

 باماشین های شخصی مردم به آتش کشیدند.

د تسلط داشته امریکا که ازمدتها قبل میخواست برمیدان هوائی شیندن

باشد ولی اسماعیلخان مانع حضورش بود، درچنین فرصتی، برای خاموش 

کردن آشوب اسماعیلخان وتامین امنیت بسرعت توسط هلیکوپتر از هوا به 

هرات رسید و به تظاهرکنندگان اخطارداده شد تا متفرق شوند مگر تظاهر 

از هوا آتش کنندگان دست از خشونت نگرفتند، بنابرین برتظاهرکنندگان 

تن از شورشیان، آشوب را خاموش وامنیت  ۵۰تا  ۴۰گشودند و با کشتن 

را دوباره در هرات قایم کردند و بر اقامتگاه اسماعیل خان نیز پهره 

گذاشتند. بدینسان اسماعیل خان نخستین ضرب شصت امریکا را احساس 

 کرد و درخانه اش زیر نظارت قرار گرفت. 

جمهوری بار دیگر قرعه وزارت انرژی وآب پس از انتخابات ریاست 

به نام او برآمد و این بار صالح درآن دید تا پست جدید را بپذیرد و به کابل 

برود. وقتی سایه استبداد وی از سرمردم هرات گم شد، دلهای مردم از 

شادمانی ماالمال گردید وقفل سکوت از لبها برداشته شد ومردم خاطرات و 

ود را ازدوره حکومت اسماعیل خان برای رسانه چشمدیدهای جانکاه خ

 های گروهی حکایت کردند.
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 فرازهایی ازگزارشهای خبرگزاران بین المللی :

نهادهای حقوق بشر جهانی معموالً برای جمع آوری اطالعات   

ازحوادث و رخداد های مهم سیاسی واجتماعی وفرهنگی گزارشگران خود 

ظر میفرستند وآن گزارشگران سعی را به افغانستان ویا والیت مورد ن

میکنند با مردم عادی ویا اشخاصی که دچار مصیبت شده اند در تماس 

شوند وحقایق را از زبان مصیبت رسیدگان بدون حب وبغض شخصی 

بشنوند وضبط نمایند. رسانه های بین المللی نیز از میان مردم محل، کسی 

در رشتۀ خبرنگاری وژورنالیزم را که اوالً بزبان انگلیسی بلد باشد وثانیاً 

تجربه وسابقه ای داشته باشد به عنوان گزارشگر برمی گزینند تا با 

رعایت اصل راستی ودرستی، گزارش خود را روزانه تهیه وارسال کنند 

ً در صورتی که واقعه ای بغلط گزارش داده شود، شخص  وطبعا

ت میدهد. گزارشگراعتبار خود را ودر نتیجه کاروحقوق خود را از دس

بنابرین گزارشگر هیچ ضرورتی به تهیه گزارش های دروغی ندارد واین 

افراد واشخاص خاطی، متجاوز وناقضین حقوق بشراند که متوسل به دروغ 

گوئی وکتمان حقایق میشوند. بنابرین متهم ساختن نهادهای بین المللی 

 وصدای bbc, حقوق بشرو یا رسانه های گروهی ومنجمله گزارشگران 

امریکا،هیچگاهی ازجرم و جنایات ناقضین حقوق بشر در حق زنان واقلیت 

های قومی وسایر شهروندان دروالیات دوردست نمی کاهد. بنابرین در زیر 

فرازهایی از گزارش های این نهادها وسازمانهای بین المللی در بارۀ راه و 

روش حکومتداری اسماعیل خان بازتاب داده میشود وقضاوت را به 

 خوانندگان وامیگذارم.

 همه امیدهای ما بربادرفت:

سازمان نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اطالع 

داد که: در غرب افغانستان جنایات یک جنگ ساالر دیگر که هم قماش 

دوستم است، بدون عکس العمل مقامات بین المللی ادامه دارد. گزارش می 

اسماعیلخان که خود » می امریکا در منطقه افزاید : علی الرغم حضور نظا

را" امیر هرات" لقب داده است، با خشونت وحشیانه یی بر شهر حکم 
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این تورن اسبق که بارها به ایران فرار کرده بود، در نوامبر « میراند.

با پول و تجهیزات ائتالف بین المللی وارد شهر هرات گردید.  ۲۰۰۱

وزیر دفاع امریکایک « سفلددونالد رام»اسماعیل خان از نظر 

است، اما از دیدگاه شاهدان عینی که با « شخص،مالیم وقابل اعتماد»

یک جانی و یک » نمایندگان سازمان نظارت برحقوق بشر گفتگو کرده اند،

در هرات توقیف ، شکنجه و » .گزارش می افزاید:« آدمکش خونی است 

اقلیت پشتون،  خشونت جسمی ، ارعاب ، آزار اقلیتهای قومی بخصوص

سرکوب آزادیهای دموکراتیک، تبعیض جنسی و صدها اقدام سرکوبگرانه 

 «دیگر زندگی روزمره مردم را زهرآگین کرده است.

» یک باشندۀ هرات به نماینده سازمان نظارت برحقوق بشرگفت :  

چی چیز در افغانستان تغییر کرده است ؟ تمام امیدها ما برباد رفته است ... 

گ ساالران دیروز بار دیگر به قدرت رسیده اند. بنیاد گرائی بار همان جن

گزارش از حامد کرزی « دیگر بیداد میکند و روز تاروز نیرومند ترمیشود.

ملل متحد راجهت بر رسی  -خواسته است تا یک هیئت مختلط افغانی

جنایات به منطقه هرات بفرستد و اقدامات جدی را برای حفظ جان شاهدان 

 (۲۰۰3، ۱۶ی دست گیرد.)مجلۀآینده ، شماره عینی رو

جان سیفتن، مسئول بخش آسیائی ادارۀ نظارت برحقوق بشردر 

نویسندگان این گزارش گفته است: جامعه بین المللی  نیویارک ویکی از 

قدرت و نفوذ فرماندهان محلی در  میگوید که خواستار کاهش میزان 

المللی دوست کسی  جامعه بین در غرب افغانستان » افغانستان است ، اما 

همچنان  در این گزارش « است که از دشمنان حقوق بشر بشمار می آید.

والی هرات ، اسماعیل خان، شخصاً  ۲۰۰۲گفته شده است که در سال 

داشت و ضرب و شتم مخالفان سیاسی خود را صادر کرده  دستور باز 

نگ، لت و کوب چوب و کیبل و قنداق تف است. افراد زندانی شده توسط 

شده و بوسیله شوک های  گردیده و در بسا موارد زندانی ها از پا آویزان 

پشتون و  برقی شکنجه میشوند. این گزارش حاکی از خشونت علیه اقوام 

اسماعیل خان و » تصفیۀ آنها در هرات حکایت دارد. راپور می افزابد:

اد سازمان های ژورنالستان وناشرین را اخطار داده و یک تعد پیروانش 
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داده بشدت تحت کنترول دارند، گروه های غیر  داخلی را که اجازه فعالیت 

و محصلین پوهنتون از مباحثه  سیاسی از اجتماع کردن خود داری میکنند 

  پیرامون سیاست اجتناب مینمایند.

هرات از قرنها بدینسو به حیث مرکز آزاد »جان سیفتن میگوید:  

دانش شناخته شده است . طالبان کوشیدند تا آنرا   تمدن و فراگیری علم و

اسماعیل خان « آنها را ادامه میدهد. نابود سازند. اکنون اسماعیل خان راه 

هزار  3۰فرماندهی  که مناسبات نزدیکی با ایران دارد، گفته میشود که 

از  ملیشه را بدوش دارد که از بهترین ارتش های شخصی در افغانستان 

ت نظامی و سالح میباشد. از وقتی که وی قدرت را بدست گرفته نگاه تعلیما

اقلیت های پشتون در منطقه از چور و چپاول و آزار واذیت افراد  است ، 

  بصورت درد آوری شکایت دارند.  مسلح اسماعیل خان 

امریکا و ایران باالی اسماعیل خان نفوذ قوی »سیفتن می افزاید:   

قف امروزه اش جابجا کرده اند، اکنون آنها مو دارند. آنها وی را در 

سازند که در روش خود تجدید  مسوولیت دارند تا اسماعیل خان را مجبور 

در حال حاضر  جان سیفتن میگوید: ما به این نظر هستیم که « نظر نماید.

وضع در غرب افغانستان بدترشده میرود، واین امر به ایاالت متحده و 

د که افغانستان برخالف آنچه که فکر میکنند، آزاد متحدینش نشان خواهد دا 

 ۴حقیقت با مشکالت جدی مواجه است .) بی بی سی،  نشده، بلکه در 

  میانه( ، برنامۀ مجله آسیای ۲۰۰۲نومبر

جان سیفتن بعداً درگفتگوی رادیوئی با بی بی سی نیز عالوه نمود که  

شندگان آنجا برحقوق بشر در هرات با یکصد تن از با هیئت نظارت 

برویت این مصاحبه ها تهیه کرده  مصاحبه نموده و بعد این گزارش را 

در آغاز میگویند  است . مردم از مصاحبه با خارجی ها در هراس اند و 

اسماعیل خان آدم خوبی است، اما اگرمصاحبه در خفا صورت بگیرد و 

ق می شخص مطمئن شود که نامش افشا نخواهد شد، آنگاه به بیان حقای 

میتوانید به میزان ترس و ارعاب مردم از شیوۀ حکومت  پردازند و شما 

جان سیفتون، نه پشتون است ونه به حزب  استبدادی در هرات پی ببرید.) 
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قومی زده شود،بلکه یک  خلق و پرچم،تعلق دارد تا براو اتهام تعصب 

 امریکائی از مدافعان حقوق بشراست.( 

یند که اسماعیلخان اکنون به یک چهره خبرگزاران بین المللی میگو

است و کسی نمی تواند از او انتقاد کند، زیرا هرکه از او  مستبد تبدیل شده 

انتقاد نماید، وی را مخالف خود پنداشته زندانی میکند وبه لت وکوبش می 

میگردند . نشرات مستقل  پردازد. ژورنالیستهای محلی تخویف و تهدید 

  تحت کنترول خودش قراردارد. وجود ندارد و همه چیز

کمیتهً حفاظت ژورنالیستان مقیم امریکا درگزارشی که به مناسبت 

جهانی مطبوعات منتشر ساخته، افغانستان را برای  روز تجلیل از روز 

نامیده است. مسئول بخش تحقیق آسیایی  ژورنالستان کشور خطرناک دنیا 

در افغانستان ارتش،   اداره نظارت برحقوق بشر، جان سیفتن میگوید :

پولیس و نیروهای استخبارات ، به ژورنالستان تهدید مرگ میدهند. 

ژورنالستان را دستگیر میکنند و بطور موثر آنها را خاموش میسازند. او  

جالل آباد ، هرات و کابل ارایه داشته است. درگردیز و جالل  مثالهایی از 

از بی امنیتی اوضاع گزارش  ژورنالستان را که آباد قوماندانان آنعده 

واسماعیل خان والی هرات ، یکی از  میدهند ، تهدید به مرگ نموده اند 

کاری از هرات اخراج  خبرنگاران رادیوی آزادی را دستگیر وپس از سیلی 

و  نمود. والی هرات دستگاه های گیرنده تلویزیون ماهواره یی را منع 

ی امریکایی و هندی را بسوزانند ( فلم ها CD دستور داده است تا تمام )

   دیدن فلم های ویدیویی گردند. ومانع ورود و 

 قض خشن حقوق زنان :ن

، پیوسته ۲۰۰4-۲۰۰۲رسانه های معتبر ین المللی،درسالهای 

مسلحانه، غالباً توسط نیروهاى  گزارش داده اند که:گسترش تجاوز وسرقت

دختران به دلیل نا  .استامنیتى افغان، تاثیر وحشتناکى روى زنان داشته 

مادرانشان  امنى راه ها در روز روشن جرئت نمیکنند به مدرسه بروند و

 هم به همین دلیل نمى توانند به مراکز صحی یا دکتر وبیمارستان مراجعه

کنند. وقتى هم که به یک زن تجاوز میشود، به دلیل لکه دار شدن شرافت 
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یشود. گروه دیده بان حقوق توسط اقوام خودش تهدید م خانوادگى، جانش

بسیارى از زنان و دختران در واقع  »بشر در گزارش خود تصریح کرده که

نیزاز قول یک کارگر  عفو بین المللى« زندانیان خانه هاى خود هستند.

معلوم  درزمان طالبان اگر زنى یک سانتى از بدنش» افغان آورده که : 

 کشتن زنان و دخترها« میکنند.میشدشالق میخورد، اما اکنون به او تجاوز 

بخاطرشرافت خانوادگى و ازدواج هاى زودهنگام و اجبارى عمیقاً درجامعه 

دوانیده است. روند تغییرات باید از جایى آغاز شود و  افغانستان ریشه

 درافغانستان است .  مهمتر از همه تامین امنیت

اد خبرگزاری رویتر، از هرات گزارش د ۲۰۰۲دسمبر ۱۱در تاریخ 

عروسی در رستوران های هرات بار دیگر بدستور  که برگزاری محافل 

قیود چهار ماه قبل زمانی در هرات  اسماعیلخان ممنوع گردیده است. این 

والدینش قادربه  وضع گردید که یک دختر جوان هراتی به دلیل اینکه 

برگزاری محفل عروسی او در رستورانت نشده بودند، خود را آتش زد. 

بعد بنابر شکایات مردم آن قیود لغو شد، ولی این بار اسماعیل خان به اما 

برگزاری این گونه محافل سبب میشود تا زنان و مردان برقصند  دلیل اینکه 

با هم در تماس می آیند و این کار خالف شریعت  و در هنگام رقص ایشان 

که  رنگ شرعی داده وگفته است است. اسماعیل خان این تصمیم خود را 

از برگزاری محافل  بنابر فیصله شورای علمای دینی هرات مردم مجبوراند 

اسماعیل   ۲۰۰۲خوشی در رستورانها خود داری ورزند. در ماه سپتمبر 

خان دستور داده بودکه برای زنان اجازه نیست به پارک ها ازطرف شب 

اهر کنند و نیزحق ندارند لباس های رنگه بپوشند و در مالء عام ظ گردش 

  (۱۴،3۷، صص ۴3شماره  شوند.)درد دل افغان ، 

سازمان نظارت برحقوق بشر در گزارش خود که در نیمه 

انتشار داد،ابراز نظر کرد که : زنان و دختران در بخش  ۲۰۰۲دسامبر

هایی از افغانستان همچنان تحت فشار و محدودیت های شدید، مزاحمت و 

زارش خود وضعیت زنان در هرات بدرفتاری قرار دارند. این سازمان در گ

را مورد توجه قرار داده، هوشدار می دهدکه وضعیت در هرات نشانه ای 

از تحوالت مشابه نقض حقوق زنان در سایر مناطق کشور است. در این 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

450 

گزارش به سوء رفتار پلیس با زنان، معاینه اجباری برای اثبات باکره گی 

دوره طالبان است. بنابر این  و محدودیت هایی اشاره میشود که یاد آور

گزارش، درهرات پلیس، مقامات محلی و گروه های سازمان داده شده یی 

از پسر بچه های مدارس، رفتار و ظاهر زنان را تحت مراقبت دارند. این 

گزارش از مطالبی در تلویزیون و روزنامه های محلی نقل قول میکند که 

ین قواعد رفتار زنان و دختران در آنها، والی هرات اسماعیل خان به تعی

پرداخته است . بر اساس این قواعد، آزادی رفت و آمد زنان محدود شده 

است و زنها و دختران بزرگ سال در هنگام خروج از خانه باید با برقع یا 

 چادری خود را کامالً بپوشانند. 

در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشراسنادی ارایه میشود که 

: شهروندان هرات و زنان و دخترانی که با مردان قدم میزده نشان میدهد

اند یا در موترآنها سوار بوده اند و یا حتی با مردان در خانه و حریم 

خصوصی خود تنها بوده اند، دستگیر شده اند. بعد از چنین دستگیری 

هایی زنان از سوی داکتران معاینه میشوند تا معلوم شود که آیا به ایجاد 

بدنبال این  جنسی پرداخته اند یا نه و آیا باکره هستند یا خیر؟ رابطه 

سختگیریها، اسماعیل خان دستور داده بودکه دختران حق ندارند باپسران 

یکجا درس بخوانند و در دانشگاه صنوف دختران از پسران جدا شده است 

 و کورسهای خصوصی حق ندارند به آموزش دختران بپردازند.

ماعیل خان استبداد وتعصب مذهبی رابحدی رساند افزون براین اس 

که زنان شریف هرات راکه با اقارب ویا مردان خود از منزل بیرون 

میرفتند، مورد پیگردقرارمیداد وموضوع باکره بودن دختران را که یک امر 

بسیار خصوصی است، مورد تست ومعاینات طبی قرار میداد وآنانی راکه 

رون می آمدند ویا ناکام ساخته میشدند به زندان دراین آزمون پست ناکام بی

ً اقارب شان مورد توهین وتحقیر پولیس مخفی  می سپرد وطبعا

قرارمیگرفتند وبالنتیجه زنان "متهم" که دیگر روی بازگشت به خانه را 

نداشتند مجبور میشدند خود را آتش بزنند و از شر سرزنش فامیل واقارب 

یک چنین توهینی رامردم هرات در طول  وهمسایگان خود را راحت کنند.

تاریخ از سوی هیچ مهاجم بیگانه ای ندیده بودند که در زمان امارت خود 
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ساختۀ اسماعیل خان دیدند. اسماعیل خان تا قبل ازشکست وفراراز دست 

طالبان آدم خوب وقابل احترامی بود، ولی پس از شکست و فرار به ایران 

ات ایران را برگردن انداخت و بعد از سقوط او زنجیر غالمی سازمان اطالع

طالبان واشغال دوبارۀ هرات، او به مدافع جدی منافع ایران در افغانستان 

تبدیل شد واجراآت او در هرات حتی از رژیم اسالمی ایران هم سخت گیرانه 

 تر ودر بسا موارد دست رژیم طالبان را ازپشت بسته بود. 

 ۲۰۰3انستان تا اخیر ماه جوالی سازمان نظارت برحقوق بشردرافغ

مورد نقض حقوق بشر و تنها در ماه جون ) جوزا ( در   ۲3۰۰بیش از

مورد از نقض حقوق بشر را ثبت کرده و   ۷۰۰شهر مزارشریف بیش از

به نشر سپرده است. تجاوز بر حقوق زنان کشور از سوی تفنگ ساالران 

است. ادارۀ مستقل در تمام دورۀ پس از طالبان بسیار وحشتناک بوده 

مورد نقض حقوق بشر  ۱3۰۰از  ۲۰۰۵حقوق بشرافغانستان تنها درسال 

درحق  زنان افغانستان را ضبط کرده است که من از آن درمقاالت 

"، و"جنایت درجامۀ جهاد" ۲۰۰۵دیگری:"وضعیت حقوقی زنان درسال 

 متذکرشده ام.

نجصد در گزارش پسازمان ملل متحد  سازمان نظارت برحقوق بشر

مواد مربوط به افغانستان آن در  ۲۰۰۷جنوری  ۱۱صفحه ئی خود که در 

بخش فارسی بی بی سی انتشار یافت، یک بار دیگر از اسماعیل خان در 

ردیف ناقضین حقوق بشر در زمره برهان الدین ربانی، سیاف، فهیم، 

دوستم، وکریم خلیلی ومحقق وحکمتیار ومالعمر نامبرده شده وبه دولت 

نستان گوشزد کرده است تا ایشان را بچنگ عدالت بسپارد.)بی بی سی افغا

 (۲۰۰۷جنوری ۱۱

 سیاست تبعیض نژادی وتصفیۀ قومی اسماعیلخان:

یکی دیگر از روش های استبدادی وخشونت بار حاکمیت درمناطق 

تحت تسلط اسماعیل خان، اعمال تبعیض نژادی نسبت به اقوام پشتون 

تبارمقیم آن والیت را بیگانه می شمرد،  پشتون بود.اسماعیل خان هموطنان 

سید   مرسوم نبوده و نیست!  چیزی که در هیچ یک از والیات افغانستان 
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عبدالرحیم شیندندی خبرنگار صدای امریکا، طی گزارشی از اعمال تبعیض 

خشونت در حق پشتونهای هرات از طرف اسماعیل خان و هوادارانش  و 

ئی را یاد آور شده و مینویسد: پشتونهای هرات دهنده  نکات بسیار تکان 

هراس دارند. یک ژورنالست وال ستریت  بشدت از صحبت با ژورنالستان 

مورد اعدام پشتونها در  ژورنال، با یک صراف پشتون بنام خــزان در 

توسط  دقیقه بعد از مصاحبه، خزان  3۰هرات مصاحبه داشت ، درست 

گردید، وی بعد از لت و کوب فراوان، پولیس مخفی اسماعیل خان توقیف 

ماه در زندان شکنجه دید وبعد رها گردید. در آغاز سقوط طالبان،  دونیم 

مختلف مجبور ساخته میشدند تا موترهای شخصی خود  پشتونها در نقاط 

نمایند.دکانداران و فروشندگان سیار پشتون در  رابه جنگ ساالران تسلیم 

حکومتی خود بسیار محتاط باشند تا به  ن شهر هرات میکوشند با مشتریا

متمول هراتی خانه و کاشانه  طالبان ارتباط داده نشوند. اکثریت پشتونهای 

های پشتو را از  خود را در هرات ترک کرده اند. افراد اسماعیل خان کتاب 

های  کتاب فروشی هابرچیده و نیزاکثریت کتاب های پشتو را از کتاب خانه 

اند. در ادارات دولتی هرات تبعیض در مقابل  دولتی جمع کرده

دارد .یک جوان هراتی پشتون که به تازگی از ایران  پشتونهابشدت جریان 

درمکاتب هرات دوام بدهد، هیچیک از  برگشته و مایل بود به دروس خود 

سرانجام به مدیریت تعلیم و  مکاتب حاضر نشد او را به شاگردی بپذیرد و 

تعلیم و تربیه  اضای شمولیت خود را نمود، در مدیریت تربیه مراجعه و تق

برایش گفته شد، برود کچالو فروشی نماید و از این احسان خوشحال باشد 

  که در امنیت زندگی میکند. 

این خبرنگار میگوید: مردم پشتون زرغون به نماینده صدای امریکا 

محمد،  حیدری مشهور به سرور یک دست و رفیقش غازی گفتند که سرور 

و غارت و تجاوز به ناموس مردم در پشتون  هردو در چندین واقعه دزدی 

بجای بازخواست از او ، اکنون وی  زرغون و مناطق اوبه دست دارند ولی 

زمان طالبان در کوه  مسوول گارنیزیون شهرهراتست .غازی محمد که در 

یکند و م متواری بود، اکنون با باندش بر قریه های پشتون نشین حمله 

دست تجاوز به مال و ناموس مردم میزند.وی از پشتونهای ممدازائی ) 
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محمدزائی(که در نواحی اسالم قلعه بود وباش دارند، مالیه میگیرد.  ظاهراً: 

پشتونهای اچکزائی که در قریه سردار زندگی میکنند،  زمین های زراعتی 

یه را ویران اسماعیل خان بند آب قر وقتی زیر آب رفت که جنگ آوران 

اکثر اهالی از آن قریه  کردند و به علت قطع شدن آب از زمین های قریه  

کوچیدند و تعداد اندکی که توان کوچیدن نداشتند ، وادار شدند تا به 

  اسماعیلخان مالیات بپردازند و از شکنجه و مرگ نجات یابند.  

  ار پشتونهای نورزی و اچکزی غوریان به سید عبدالرحیم خبرنگ

کردند که منطقه شان از طرف نیروهای اسماعیل خان  صدای امریکا اظهار 

دارائی مردم غوریان به تاراج رفت و به  محاصره شد و سه شبانه روز 

داخل خانه های شان مورد  ناموس شان تجاوز صورت گرفت و مردم در 

شتند وهرگز باز نگ لت و کوب قرار گرفتند، جوانان محل اجباراً فرار کردند 

  و تنها پیرمردان وکودکان در منازل شان باقی مانده اند.

  این خبرنگار می افزاید: ُگلــران، منطقه ایست کامالً پشتون نشین که 

اقوام اچکزی و اسحاق زی و علیزی تشکیل میدهد. این  باشندگان آن را 

منطقه از وضع مالی بهتری برخوردارند.  اقوام نظر به دیگر پشتونهاهای 

جنگ ساالران اسماعیلخان از  اکثریت باشندگان هرات به این عقیده اند که 

ضربه زدن به اتحاد  اتحاد اقوام و سرمایه ایشان در هراس اند، لهذا بخاطر 

مربوط به  شان، مالیۀ سنگین باالی شان وضع شده است . انجیل از نواحی 

کنند،دریک شهرهرات است ، تعدادی پشتون نیز در این ناحیه زندگی می

این محل مورد هجوم تفنگداران اسماعیلخان قرار گرفت و هرچه از  شب 

حق مردم پشتون در قریه شالبافان کردند و حتی  دست شان آمد در 

را بردند، وقتی مردم به پولیس  لباسهاب پوشیدنی و گوشت قاق مردم 

م دستگیرکنید و بما تسلی شکایت کردند، پولیس گفت: خودتان دزدان را 

  دهید! 

از نواحی قلعه ریگ، یک پشتون متمول توسط عساکراسماعیلخان 

حوض برده شد و بطرز وحشیانه یی مورد لت و کوب  اختطاف و به دشت 

را تا آخرین قران از وی گرفتند و او را  و شکنجه قرارگرفت و پولهایش 
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ساختند، چوپانی بسر  درحالیکه رمق حرکت نداشت در همان دشت رها 

  این مرد روز گشته میرسد و او را از مرگ نجات مید هد. وقت 

  خانواده ازقوم اسحاق زی در آن  9۲پاوران قریه ایست که درحدود  

عده خانواده هایی که از وضع مالی بهتری برخوردار  زندگی میکردند، آن 

های متواترقوماندانان و  بودند نظر به تهدیدات و شکنجه 

فامیل در  3۵  به ترک قریه شده اند و اکنون فقط عساکراسماعیلخان مجبور 

آن قریه باقی مانده اند و اینان فامیل هایی اند که قدرت مهاجرت را 

ندارند.در همسایگی پاوران ، قریه کوچک دیگری متعلق به پشتونها بنام  

وجود داشت ، نواحی اطراف قریه بوسیله افراد قوماندان  « نوائی کلی»

اسماعیل خان کنترول میشد. قوماندان بسم هللا  ته گان بسم هللا از وابس

اخطار داد که منطقه را «کلی نوائی »بصورت مستقیم به باشندگان قریه 

منطقه من  خوش ندارم که مردم پشتون در اطراف » ترک کنند، زیرا 

مردم قریه که میدانستند شکایت شانرا کسی درهرات « زندگی کنند.

رطرف پراکنده شدند و عده یی به گلران که متعلق به اجباراً به ه نمیشنود، 

  پشتونهاست پناه بردند.

این خبرنگار)که نه پشتون است ونه ازبک ونه تاجیک، بلکه سید 

دوستی میگوید که: پشتونها در هرات بیشتر از  است( با احساس وطن 

قرارگرفته و در برابر شان از تبعیض  هرجای دیگری مورد اذیت و آزار 

کرزی به هرات در بین  دکارگرفته میشود. زمانیکه خبر آمدن حامد شدی

جانب  مردم پخش گردید، هزاران نفر از مردم پشتون و ریش سفیدان به 

شهر روان شدند تا از ظلم و وحشتی که باالی شان تحمیل میشود، شکایت 

ولی وقتی که آقای کرزی وارد هرات شد وهیچ عکس العملی از  نمایند، 

نشان نداد، مردم مایوس شده واپس از راهی که  ارۀ اسماعیلخان روش اد

ریش سفیدان اقوام پشتون با اسماعیل  آمده بودند برگشتند.باری بزرگان و 

پشتون شکایت کردند،  خان مالقات کردند و از برخورد عساکراو با مردم 

نسازند.  م اما او به آنها اخطار داد که منبعد افراد او را با این اتهامات بدنا

پشتونهای هرات به این باوراند که اسماعیلخان طرح تصفیه کامل پشتونها 
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هرات را دارد و بزودی هرات از قوم پشتون تهی خواهد شد.)مجله درد  در 

  ( . 39 -3۸ص  ۴3  دل افغان، شماره 

ماه  ۲۸در تداوم تصفیه های قومی توسط اسماعیل خان، در تاریخ 

اسماعیل خان برچند روستای پشتون در باالمرغاب  نیروهای  ۲۰۰3اپریل 

ودو کودک را کشتند ودارائی مردم  زن  3نفر بشمول  3۸حمله کردند و

در برخوردهای  ، ۲۰۰3پشتون را غارت کردند. در اوایل ماه می سال 

پشتون  زن وکودک  ۱۵جناحی در والیت بادغیس وفاریاب پنجاه تن کشته و

باال مرغاب پرت کردند وغرق شدند. وخانه از ترس خود را در رودخانۀ 

   می(  bbc ،۵ هاوفروشگاه های قریه جات پشتون غارت شدند.) 

 

 گل آغا شیرزوی بداد ما برس!

درآن اوضاع واحوال تبعیض آمیز،  برخی از پشتونهای  هرات 

آغا شیرزی والی قندهار که از پشتونهای درانی  صدای خود را تا گوش گل 

شان برسد. شیرزوی ابتدا هیئتی  واز او خواستند تا به داد است رسانیدند 

گوشزد کنند که دست از  را نزد اسماعیل خان به هرات فرستاد تا به وی 

مختلف مورد  آزار واذیت پشتونها در هرات بردارد و مردم را به بهانه های 

شکنجه وآزار ومواخذه قرارندهد. اسماعیل خان به هیئت از اعمال تبعیض 

لیه پشتونها منکر شد و به این شیوه بخواست والی قندهار وقعی ع 

شیرزوی والی قندهار که دید فرستادن هیئت او به دربار  نگذاشت، بنابرین 

پشتون  در آن والیت فایده ای نکرده  اسماعیل خان، بحال مردم مظلوم 

است، خود را برای دفاع از حقوق پشتونهای هرات آماده ساخت . بزودی 

آماده  هزار ازجنگجویان قندهاری برای مقابله با اسماعیل خان  3۰ا ت۲۰

ً مردم  جنگ و حرکت شدند، واگر سوقیات بسوی هرات آغاز میشد، طبعا

هللا شیندندی نیز به حمایت  هلمند وفراه و شیندند تحت سرکردگی امان 

قبالً هم  ازجنگجویان قندهاری برمی خاستند. اینست که اسماعیل خان که 

ور طالبان قندهاری را تجربه کرده بود، عاقبت خود را از رویا روئی با ز

شیرزوی خطرناک ارزیابی نموده، به والی قندهار پیغام فرستاد که  گل آغا 
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پشتونهای هرات نخواهد شنید و بزودی خود به شکایت  دیگر شکایتی از 

 آنها رسیدگی خواهد کرد. 

ات کمترشد، مگربسیاری از روی پشتونهای هر از آن ببعد فشار 

بودند تا زمانی که اسماعیل  ازآنهای که از خانه وکاشانه خود بیجا شده 

خان در هرات والی بود، برسر خانه و زمین خود برنگشتند. گل 

هم به تقویت قوماندان امان هللا در شیندند ادامه داد تا اینکه  آغاشیرزوی 

ان هللا خان در شیندند مناطق تحت سلطۀ ام اسماعیل خان را در تصرف 

با قوت پشتونها تحت رهبری  ناکام و وادار به عقب نشینی کرد و سرانجام 

کنترول شیندند  امان هللا خان نورزی بود که دست  اسماعیل خان را از 

  کوتاه نمود.

  قابل یاد آوری است که پشتونهای هرات، از اقوام قدیمی هرات اند  

ترک و مغول و ازبک و صفویان و قاجاریان  که چه در مقابله با مهاجمین

و چه با روسها در پایان قرن بیستم،  ۱9وچه با انگلیسها در قرن  ایران 

مقاومت و دفاع از حیثیت وشرف ملی خود و زادگاه  همواره در صف اول 

قرار داشته اند. تاریخ هرات گواه این  خویش در کنار سایر باشندگان هرات 

کارهای نابخردانه خود، بر  ان و هواداران وی با این ادعاست و اسماعیل خ

وحدت ملی افغانستان شدیدا ًصدمه زده و دشمنی میان اقوام شریف ساکن 

در هرات راریشه دار کرده است. اسماعیل خان می باید بخاطر حفظ وحدت  

و تقویت دوستی و برادری میان ساکنان هرات سعی مینمود  ملی در ایجاد 

اعمال خشونت و تبعیض نمی زد و خود را بد  انگان دست به و بدستور بیگ

خوشبختانه حکومت کابل که مترصد اوضاع  نام تاریخ نمی ساخت. 

العنان اسماعیل خان را درهرات نه ازطریق  بود،باالخره امارت مطلق 

این روند برای اسماعیل خان  مسالمت آمیز، بلکه با فشار نظامی پایان داد. 

  فرزند جوانش، صادق پایان یافت. با قربانی شدن

 رؤیای خود مختاری اسماعیل خان:

  اسماعیل خان، از زمانی که خود را به عنوان "امیر" در غرب  

خواب های تشکیل امارت اسالمی جدیدی را در غرب  کشور جابجا کرد، 
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زمینه های تحقق این رؤیا نیز فراهم  کشور در سر می پروراند. بسیاری از 

هرات از  . یکی از نشانه های خود مختاری و استقالل اعالم نشده شده بود

حکومت مرکزی در زمان حاکمیتش ، آن بود که وی با قدرت های خارجی 

گفتگوهای سری و مستقیمی را سازمان  میداد و بدون  درغرب کشور 

استیذان مرکز به کشورهای ترکمنستان و ایران سفر های رسمی به عمل 

می بست. به همین  دادهایی را با مقامات آن کشور ها می آورد و قرار

منظور اسماعیل خان به تشکیل یک اردوی منظم سی هزار نفری برای  

حاضر نبود از عواید گمرکات والیت هرات به مرکز حساب  خود پرداخت و 

  مرکزتبعیت نماید. پس بدهد یا از دستورات 

پس کردن شاید یکی از کارهای تاریخی کرزی، درحیاتش ، 

اسمعیلخان از هرات باشد. اسماعیل خان تاهنوزخواب امارت هرات را می 

بیند وبنابرین تاهنوز دستمال امارت را که نه لنگی افغانی است ونه مندیل 

هراتی ، ونه چل تارعربی، بلکه یک پارچه خط خطی چارگوشه برسردارد 

 . و به هواداران خود، افاده امارت اسالمی هرات را میفروشد

تحلیلگران اوضاع بدین باورند که در شرایط هرج و مرج سیاسی در 

سرکشان را بدست « قمچین رام کردن»افغانستان، این تنها امریکاست که 

دارد و اگر بخواهد هرسردار جنگی محلی را میتواند بر سرجایش بنشاند و 

حکومت مورد حمایت خود)و ازجمله کرزی( را از شرجنگساالران معتاد به 

جنگ وکشت تریاک رهائی ببخشد و ثبات و امنیت عمومی را درکشور 

تأمین کند، ولی اینکه امریکا چه زمانی میخواهد اینکار صورت بگیرد، 

جوابش را ازجورج بوش باید پرسید! امریکا یک طرف از دولت 

حامدکرزی طرفداری مینماید و از جانب دیگرفرماندهان محلی را با پول و 

کند. در چنین شرایطی است که فرماندهان محلی دولت اسلحه حمایت می

مرکزی را چنانکه باید تحویل نمی گیرند و هرچه خود شان میخواهند با 

مردم تحت سلطه خویش میکنند. طبعاً این امرپروسه امنیت و ثبات سیاسی 

را در کشور ناکام میسازد و سبب شکایات مردم و سازمانهای حقوق 

 ماندهان محلی میگردد. بشرازعملکرد دولت و فر
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تمام گزارشهای فوق الذکر ،حکایت ازاین میکند که اسماعیلخان، 

مثل دیگرجنگ ساالران ائتالف شمال،دارای کرکتر خشن، مستبد، خودخواه 

،متعصب و تبعیض طلب ووابسته بکشورهای خارجی می باشد ونسبت به 

ازطالبان زنان در عهد حکمرانی خود درهرات ،برخورد سخت گیرانه تر 

داشته است.وبنابرین از دیدگاه نهادهای حقوق بشرو مردم هرات ،وی یک 

 جنایتکار وقابل محاکمه در دادگاه های بین المللی میباشد.

اسنادی را به نشر رسانده   ویکی لیکس در باره اسماعیل خان

ورادیو بین المللی فرانسه میگوید:اسناد منتشر شده بوسیله سایت اینترنتی 

لیکس در خصوص افغانستان به اختالف نظر بین امریکا و حامد  ویکی

کرزی در باره اسماعیل خان وزیر انرژی و آب پرداخته است. این اسناد 

نشان میدهند، در حالیکه مقامات امریکائی خواهان بر کناری اسماعیل خان 

از کابینه افغانستان بوده اند، حامد کرزی در برابر این خواست آمریکائی 

ا مخالفت کرده و اسماعیل خان را در پست وزارت انرژی و آب افغانستان ه

گماشته است.این اسناد همچنین فاش میسازند که با وجود تهدید امریکائیها 

مبنی بر اینکه در صورتیکه اسماعیل خان در کابینه باشد، کمک هایشان 

والن را به افغانستان قطع خواهند کرد، حامد کرزی همچنان با نظر مسئ

امریکایی مخالفت نموده و اسماعیل خان را در کابینه خود ابقاء نموده 

است. وزارت انرژی و آب افغانستان محل اجرای پروژهای بزرگ انرژی و 

آب آمریکا در افغانستان است. این پروژه ها به ارزش تقریبی دومیلیارد 

رین تحقیقات دالرمیتوانند عواید بسیار مهمی را عاید افغانستان نماید. آخ

انجام شده بوسیله اداره های آمریکائی نشان میدهند که ساالنه مقدار بسیار 

 زیادی ازعواید حاصله در بخش انرژی و آب نا پدید میشوند.

نیک محمد کابلی میگوید هنگامیکه اسماعیل خان حاکم هرات بود، 

در آمدهای سرشار گمرک هرات را تحت نظارت خود داشت وبه مرکز نمی 

رستاد. وی میگوید که اسماعیل خان اصالً یک افسر نظامی بوده و بیشتر ف

نظامی گذرانده  -مدت طوالنی زندگی اش را در جدال و مبارزات سیاسی

است. بر آمدن از عهده یک پست بسیار حساس مثل وزارت انرژی و آب 
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ً برای وی غیر مسلکی است. در این رابطه باید انتظار میداشتیم که  قطعا

 یک سلسله نارسائی ها، دست آورد بزرگی حاصل نخواهد شد. بجز

Bbc گزارش داد که :"اداره عالی مبارزه با ۲۰۱۲/ ۲5/4درتاریخ

خان، وزیر انرژی و آب را به  فساد اداری افغانستان، محمد اسماعیل 

غصب زمین های دولتی در والیت هرات، در غرب افغانستان، متهم کرده 

رئیس این اداره گفت که ارزش این زمین ها به حدود  عزیزهللا لودین، است. 

اسماعیل خان و برخی دیگر از  یکصد میلیون دالر بالغ می شود و آقای 

آقای لودین گفت: "رئیس  مسئوالن محلی این اراضی را غصب کرده اند.

جمهور قبال فرمان داده بود که در مورد غصب جایدادهای دولتی در هرات 

زمان هیاتی به هرات رفت و دوسیه ای در مورد غصب  شود. در آن تحقیق 

دالر ترتیب داده شد که افراد مختلف  زمین های دولتی در حدود صد میلیون 

او افزود: "خانه عبدالمجید خان زابلی )که قبال  آن را غصب کرده بودند."

به دولت تحویل داده شده بود( قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب 

آن را به نام خود]ثبت[ کرده، و یک قسمت آن هم به نام  اسماعیل خان 

  خانم محترم شان است."

اسماعیل خان   »صبح در مورد اسماعیلخان نوشته است: ۸روزنامۀ 

کاری  های استخباراتی در پیوند به خراب گاه در مورد گزارش هیچ

. استخبارات ایران در بند سلما و قتل پاسبانان این بند، اظهارنظر نکرد

خان تا هنوز به این سوال جواب نداده است که چرا در مورد  اسماعیل

کاری همسایه غربی در پروژه  های استخباراتی در پیوند به خراب گزارش

بند سلما، سکوت کرده است. روشن است که پیشرفت هرات هم تنها معلول 

 خان نبود. والی بودن اسماعیل

جارت و سابقه درخشان دلیل موقعیت جغرافیایی، رونق ت هرات به

تر و   های بعد با مدیریت افراد ضعیف اش حتا توانست در سال فرهنگی

خان پس از  تر نیز به توسعه و پیشرفت ادامه دهد. محمداسماعیل ناتوان

که ثابت کند تنها کلید ثبات و پیشرفت آن  بازگشت از هرات بارها برای این

زد. او بارها اجتماعات والیت خودش است، دست به مانورهای مختلفی 
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بزرگ مردمی برگزار کرد و هوادارانش همواره متهم به ایجاد مشکل برای 

خان تالش داشت تا در  های محلی بودند. از سوی دیگر، آقای اسماعیل مقام

عنوان مرکز اساسی و عمده سیاست و کیاست کشور چنان عمل کند  کابل به

بتواند در سیاست کالن که هم حوزه نفوذش در هرات حفظ شود و هم 

ها و  خان البته با تمام این تالش اسماعیل  .مملکت صاحب جایگاه باقی بماند

های دیگر در قیاس خودش  ها نتوانست در مقایسه با شخصیت  کوشش

 « چندان موفق بدرخشد.

 سال به عقب انداخت!ده ها اسماعیل خان ساخت بند سلما را 

منافع ایران درافغانستان است. یکی ازاین سرسپردگان اسماعیلخان 

اسماعیلخان که در امور آبیاری وانرژی، یک شخص غیرمسلکی 

است،ولی در تحریب بندهای آب وکارشکنی در امر ساخت وساز بندهای 

مسلکی از آن جهت فردبرق وآب ، در حوزۀ جنوب غرب کشور شخص 

دارد. به  گران بند های آب ید طوالکارپنداشته میشودکه در خرابکار وکشتار

حکومت حامدکرزی به اشاره ویا سفارش ایران دوره دوم همین خاطر در 

وچنانکه زمان نشان داد او خدماتی را که  بحیث وزیرانرژی واب نصب شد

 همسایه غربی از وی انتظار داشت، درعمل پیاده کرد.

اسماعیل خان درتمام دوران جهاد برضد شورویها وهمچنان درزمان  

هرات،ونیز در زمانیکه وزیر اب وانرژی درحکومت کرزی حاکمیت خود در

درحالی که از ولسوالی  بند سلما بود. او بود، مانع بزرگی برسر راه  اعمار

شیندند هرات بود وهراتی شمرده میشد، مگر همواره درخدمت استخبارات 

کشورهای ایران وپاکستان قرارداشت ودساتیر سازمانهای اطالعاتی آن 

افغانستان عملی میکرد. اودر دوران حضور شورویها  دوکشور را در

درکشور، بیشترین تالش خود را متوجه تخریب بند سلما وکشتار کارگران 

آقای جالل بایاناین کاوشگر وانجنیران ونیروهای امنیتی آن بند کرده بود. 

از آگاهان امور سیاسی افغانستان در عهد جهاد در فیسبوک خود پنج مقاله 

ارنامهای سیاه اسماعیل خان نوشته ودر آن نشان میدهد که ده در مورد ک
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انجنیر آن بند را کشته ویا اختطاف نموده  ۸ها پولیس محافظ بند سلما و

 است.

یکی از شاهدان عینی،آقای  چاوش یحیی است که داستان اعمال 

وحشیانه اسماعیل خان را علیه انجنیران وکارگران بند سلما در فیسبوک 

ه است. خواندن این داستان دل سنگ را آب میکند تا چه رسد حکایت کرد

 به دل انسان این وطن.

بقول چاوش، دشمنان آبادی افغانستان حمالت خود را متوجه پوسته  

 ،۱36۰های امنیتی وانجنیران وکارگران  بند سلما ساختند و در سال 

انجنیرغالم دستگیر معاون پروژه بند برق سلما را با رئیس بند 

تن دیگر از ومامورین اداری آن پروژه را  بیرحمانه در  45نجنیرغفور وا

شعله های آتش سوختند.از جمله پنج نفرانجنیر در آتش سوخته وزغال 

شدند، وبقیه بطورنیم جان به شفاخان چهارصد بستراردو درکابل انتقال 

داده شدند وبعد از هفت ماه تدوای ، برخی زنده ماندند ولی دیگرشکل 

مای قبلی خود را از دست دادند. یکی از این زنده مانده ها، وسی

انجنیردستگیر بود،که یک سال بعد ازتداوی درحالی که انگشتان دستها 

وپاهایش قطع شده بود، مقامات دولتی را مجبور ساخت تا او را دوباره  به 

بند سلما بفرستند. او دوباره به هرات وچشت برگشت مگر دراین وقت 

ت پوسته امنیتی بند را که پیوسته مورد حمالت مخالفان والی هرا

)اشرارمنسوب به اسماعیل خان( قرامیگرفت ومتحمل تلفات میشدند،به 

شهر هرات فراخواند و انجنیر دستگیربا عالقدار چشت وآمرامنیت آنجا 

تنها ماندند. درهمین فرصت تورن اسماعیل با گروه اشرار خود بربند سلما 

یر دستگیر و مامورین دولتی را حین مقاومت کشتند و خانه حمله کرد، انجن

های انجنیران ومامورین دولتی را تخریب کردن وسیخ گول وسامان آالت 

 Jul ۲۷بند را باخود بردند.)رجوع شود: به فیسبوک )

۲۰۱5Chawosh Yahya-  )  

اسماعیل خان از پدربخانواده فقیروناداری تعلق دارد که بمشکل زندگی 

زی را میگذراند ولی بعد از آنکه بازار جهاد گرم شد و بعد از سقوط شبارو
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دولت داکترنجیب هللا اسماعیل خان برهرات دست یافت، صاحب آرگاه 

وبارگاه وملیشه های مسلح غیر مسئول گردید ومیتوانست هرکه را مخالف 

خود تشخیص میداد، نابود کرد ودارائی اش را مصادره نمود، عالوتاً  

ازاین گمرکات والیت هرات نیز در بست به حساب او واریزمیکردید وعواید 

حیث به یکی از ثروتمندترین قومانانان جهادی حزب جمعیت مبدل گشت. 

دردوره حامدکرزی که بحیث وزیر انرژی وآب ارتقا یافته بود، درحدود سه 

میلیارد دالراز کم های جامعه بین المللی را اختالس نمود ودر هرات به 

ب زمین های دولتی ومنزل  شخصی از عبدالمجید خان زابلی پرداخت غص

که دوسیه غصب این امالک هنوز در سارنوالی افغانستان بدون فیصله 

محکمه باقی مانده است. قصری گه در زیر مشاهده میکنید، یکی از 

قصرهای افسانوی به شکل قصرهای راجه های هندی است که تورن 

 زندگی فلمی خود ساخته است.صاحب اسماعیل خان برای 

که این قصر را دیده است در باره اش چنین شرف الدین ستانکزی 

دغه ودانۍ یې له یوه هندي سلاير یا ډرامې نه په تقلید جوړه :»مینویسد

کړه ماله نږدې کتلې ده منځ ته یې ورغلي یم پیل کې) شانتي نیکیتن( 

م په افغانستان کې د نومول شوه که مو په یاد وي دهغې هندي سلاير نو

تولسي یاتوسي په نوم شهرت الره د یوې پیسه داره کورنۍ نوم یې همدا 

وه او طلوع تلویزیړن به نشروله ښاغلي اسمعیل خان هرات ښکار کې 

پلرني ځمکه نلري هغه شنډنډ کې یوې غریبې کورنۍ چه شغل یې پښ) 

یر څخه اهنګري( وه اړه لري ددغه کورمځکه یې دشاه دزمان عدلې وز

غصب کړې ده په اصل کې د عدلې وزارت ملکیت دي النجه څارنوال ثابت 

راپورته کړه چه دوسیه یې اوس هم په حکومت کې محفوظه ده خو خبره د 

ودانۍ وه په حفیقت کې چه ډیره ښکلې اوکه ووایم چه خپل ډول کې دهیواد 

 «.په کچه بې نظیره ده مبالغه به نوي

https://www.facebook.com/afghanradio/videos/882245158

476368/ 

 

https://www.facebook.com/afghanradio/videos/882245158476368/?fref=mentions
https://www.facebook.com/afghanradio/videos/882245158476368/?fref=mentions
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 پایان

 

 

 مقالۀ چهلم

                                                                                                 

 شخصیت نخبه کیست؟،ستچی شخصیت
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٢6/٢/ ٥۰16 

شخصیت، سازمان بندی »دانشمندان جامعه شناسی بدین باوراند که 

فیزیکی  -پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام های روانی 

این دانشمندان در مورد عوامل « است که رفتار و تفکر فرد را تعیین میکند.

ساختٔه وراثت و محیط است.  شخصیت»پدیدآورندۀ شخصیت میگویند : 

آید، و از آن پس سر و کارش  های ژنتیکی خاصی به دنیا می انسان با ویژگی

با محیط اطراف اواست. محیط اطراف نقش مهمی در شکل دهی شخصیت 

 «1 دارد.

بررسی وشناخت شخصیت های اجتماعی،نظامی، سیاسی، فلسفی، 

لب ودلچسپ  جامعه مذهبی، ادبی وهنری ، یکی از بحث های بسیار جا

پی بردن به  است. شناخت نخبه گان این عرصه ها و Sociologyشناسی

ابعاد مختلف شخصیت آنها، در عین حالی که کاری دلچسپ است،اما خیلی 

 آسان نیست.

فرهنگی  محیط  باید توجه داشت که انسان محصول شرایط اجتماعی و

ی یک جامعه،  دارای پرورش خود است،از همین لحاظ است که تمام انسانها

عین کرکتر و عین ظرفیت نیستند وهر کدام شان، دارای مختصات و ویژه 

گی های منحصر به خود اند که با همان ویژه گیها از یک دیگر متمایز 

 میگردند.

چگونه میتوان شخصیتهای نخبه را از میان  دسته ها وگروه های  

خت و به مردم و نسل هنری باز شنا فرهنگی و مختلف اجتماعی وسیاسی و

های آینده  نیز معرفی کرد؟ تا زمانی که انسان، دریکی از عرصه های 
                                                           

مطالب زیادی نوشته شده  و یکجا از قول گوردن  شخصیتدر بارۀ  ،دانشنامۀ ویکی پدیای فارسیدر  - 1

های تفکر شخص در زندگی روزمره  ای از رفتار وشیوه مجموعه »آلپورت،گفته می  شو: شخصیت یعنی 

 شود. مشخص می« های بی همتا بودن، ثبات )پایداری( و قابلیت پیش بینی ژگیکه با وی

٨%DB%B٥%AE%D٨%B4%D٨%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D٨لینک:

C%D٨%AA 
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اجتماعی، سیاسی، نظامی، فلسفی، هنری وادبی، از خود مهارت  وظرفیت 

تبارز نداده باشد، نمیتوان در موردش، نظری مشخصی ارائه نمود. فقط در 

که ظرفیت انسان در پراتیک زندگی است  روند اجرای وظایف محوله و

وتوانائی هایش متبارز ومتبلور میگردد و دیگران را تحت تاثیر خود در می 

آورد  ودیگران نسبت به آن شخصیت ، حسن نظر و یا سوء نظر پیدا می 

 کنند.

 مذهبیهای سیاسی،نظامی، اجتماعی وشخصیت های که در عرصه 

ری از قبیل: کتاب، رساله،یا یک اثرهن)ویا فلسفی از خود آثاری مکتوب

آهنگ های موسیقی،مجسمه یا تابلوی نقاشی( برجای گذاشته اند و 

درجامعه بخاطر آفریده های خویش، صاحب نام ونشان وشهرتی شده اند، 

معرفی آنان کاری مشکل نیست ومیتوان از روی آثار شان، به طرز تفکر و 

ان حال ایده ها و نیات و پیام شان  پی برد و آنان را برای نسل های جو

وآیندۀ جامعه معرفی نمود، زیرا جوانان عالقمند اند تا از کرکتر و کارنامه 

آدمهای برجسته ومشهور تأسی بجویند و شخصیت خود را تکامل ببخشند، 

طبعاً این احساس آنها را بسوی تالش برای طی کردن پله های ترقی و تعالی 

ی  و نادرستی و داشتن شهرت نیک و زندگی آبرومندانه و فارغ از کژ

 تشویق میکند.

به عبارت دیگر،انسانهای که در ابراز لیاقت، درایت، کسب علم و 

فضیلت و راستی ودرستی  و وطندوستی از آزمون عمل موفقانه گذشته 

باشند، نخبه گانی استند که خیر و خوبی شان به انسان و قبل از همه به 

ی مایۀ افتخار وسرمشق هموطنان شان رسیده است، طبیعتاً چنین انسان های

تقلید دیگران میگردند وهمواره الگوی راستی و درستی و انسان دوستی  

پنداشته می شوند. اما انسانهای که بجای خالقیت و ابراز لیاقت وشایستگی، 

بخاطر کسب منافع شخصی به ریا کاری وتملق و چاپلوسی و دروغگوئی  

ست وابن الوقتی اند که متوسل میشوند، معلومدار افراد زبون، اپرچون
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بخاطر حفظ یا کسب منافع شخصی، سر و گردن خم میکنند وبرای جلب 

 توجه ارباب قدرت حاضراند تن به هر پستی بدهند. 

هرکدام ازما در زندگی با چنین اشخاصی بارها برخورده ایم وسعی 

ل آنها کرده ایم با انتقاد از آنها ،خود را برتر از آنها وانمود نمائیم وهرگز مث

 نباشیم.

برخی از آدمهای با آنکه ظاهر آراسته ومهذب  دارند و با سایرین با 

شیرین زبانی و مؤدبانه برخورد مینمایند، در باطن خود چنان رذیل و 

فرومایه  و پلید اند که اگر فرصت بیابند، از انجام پست ترین وناروا ترین 

شاهد حوادث تکاندهنده  اعمال درحق دیگران دریغ نمیکنند.  در یوتیوب ما

وخجالت آوری از وطنداران خود هستیم که نشان میدهد  برخی از مردان 

خود تجاوز جنسی محارم ساله وحتی بر  1۰و ۷و 6، ٥، 4، ٣برکودکان 

 کرده اند. 

گزارش داد که در جوزجان  1٣۹4سنبله  1٨تلویزیوند طلوع بتاریخ 

تهدید نموده بود که اگربه مردی بردخترش تجاوز جنسی کرده و دخترش را 

کسی بگوید او را خواهد کشت.  سرانجام شکم دختر باال می آید و پدر رسوا 

میگردد و زندانی میشود. ممکن است این گونه رفتار ها را برخی به حساب 

بیماری و روان پریشی این اشخاص بگذارند، اما در مقابل این اشخاص، 

غ داد که  بدتر  و زشت تر از اشخاص افغانهای اروپا نشینی را میتوان سرا

فوق الذکر ، اعمالی را در حق زنان مهاجرافغان  انجام  داده اند که از از 

شنیدن آن انسان از افغانیت واسالمیت خود خجالت میکشد.  این اشخاص که 

زشتی و پلشتی در خمیرۀ ذات شان سرشته شده، تا هنوز که پای شان برلب 

اله برداری وجیب بری برنداشته اند وهموطنان گور رسیده ، دست  از ک

مهاجر ومحتاج و دربدر خود را به بهانۀ گرفتن ویزا و فرستادن به اروپا 

فریب میدهند وآخرین ذخیرۀ پول شان را باال می کشند و آنها را در پرتگاه  

 بدبختی تیله میکنند تا نابود شوند.
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صیت  آشنا می سازم حال شما را با یکی از افغانهای نامرد و بی شخ

که ظاهر آراسته و مؤدب دارد، اما در باطن تا مغزاستخوان خبیث وآلوده با 

آنچه را درسطور ذیل میخوانید، داستان واقعی یک   انواع فرومایه گی است.

زن مهاجر افغان از دهلی پایتخت هندوستان است که چهارسال قبل از امروز 

جنسی یک افغان خبیث و پست قرار  مورد کاله برداری و سوء استفاده های

گرفته است. شاید شما خوانندۀ گرامی مثل من در اول به این حکایت  باور 

نکنید، ولی بگذارید تا ابتدا شکایت را برای شما حکایت کنم ، بعد خود 

 قضاوت نمائید. 

 

 :افغان ساله ٨۰مردشکایت یک زن افغان از دست یک 

یت زنی افغان است که بعد از ]آنچه را من اکنون مینویسم، شکا

ی آنرا درمیان گذاشتم.[ آقای قیس کبیر وآقای فارانشنیدن آن بالفاصله با 

 داستان چنین بود:

شبی زنگ تلیفون منزلم بصدا در آمد ومن گوشی را برداشتم، صدای  

خانمی بلند شد و بعد از سالم خود را معرفی کرد، و پرسید: شما اقای 

بلی، بعد یادآورشد که من میدانم که شما نویسنده  سیستانی استید؟ گفتم

هستید واز حقوق زنان دفاع میکنید، من مقاالت شما را در دفاع از حقوق 

زنان خوانده ام، و به من این امید پیدا شد تا از شما کمک بخواهم. و افزود 

اگر کسی که درحق  زن مظلوم هموطن خود جفا وتجاوز کرده باشد ومن او 

معرفی کنم ، آیا وعده میدهید تا در باره اش آنچه میگویم بنویسید؟ را بشما 

گفتم شما اول برایم تعریف کنید بعد برایت میگویم که می نویسم یا نمی 

 نویسم.

گفت داستان یک خواهر افغان شما در دهلی نواست که هم مورد آزار 

د که زن واذیت جنسی وهم دستبرد پولی  قرارگرفته است. این خانم یاد آورش

مهاجر افغان اتفاقاً در دهلی با آقای...،) ولی من عجالتاً از او نام نمی برم و 
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یاد میکنم.( آشنا میشود و آن افغان پیرمرد  زن را « پیرمرد افغان » او 

برای صحبت بیشتر دعوت میکند و میگوید من از اروپا برای چند روزی 

مهاجرین افغان در این کشور اینجا آمده ام ومیخواهم در بارۀ وضع کابل و 

بیشتر بدانم. خالصه ضمن صحبت به خانم افغان میگوید میتوانم بشما کمک 

کنم و برای تان ویزای رفتن به اروپا بگیرم. خانم افغان که پیش آمد خوب و 

را می بیند، فکر میکند که خداوند یک فرشتۀ نجات « پیرمرد »زبان چرب 

سرگردانی و آوارگی نجات دهد. صحبت ها  بر سر راهش آفریده تا او را از

ادامه پیدا میکند و بعد خانم را به اتاق خود  در هوتل اقامتش می برد تا در  

 مورد گرفتن ویزا برایش  بیشتر رهنمائی کند. 

در اتاق خود به خانم مشروب تعارف میکند،خانم از « پیرمردافغان»

تگو به خانم میگوید  ضمن گف« پیرمرد »خوردن مشروب امتناع میورزد، 

کار ویزا و رساندن تا اروپا ، فالن مبلغ  پول ضرورت است ،خانم میگوید 

که داری فعالً  چهمن اینقدر پول ندارم، اما "پیرمرد" میگوید،خیراست  آن

بمن بده تا من کار را از همین فردا شروع کنم و بقیه را بعد ترچاره کنید. 

در دهلی بجان رسیده بود، فریب وعده  خالصه خانم افغان که از سرگردانی

را میخورد و خود را در اختیارش قرار میدهید و این نامرد « پیرمرد »های

هرکاری که از دستش پوره بود در حق خانم میکند در آخر  به وی میگوید 

که هروقت پول را آوردی ، کار ویزا را شروع میکنم. خانم نیز فردای آن 

 تسلیم میکیند. « مرد پیر»هرچی پول داشته، به 

خانم عالوه کرد که پیرمرد یک بار خانم را با خود تا سفارت  فرانسه 

در دهلی نو برده و  به او گفته بود تو در فالن محل منتظر بمان، من داخل 

میروم تا کار ویزای پاسپورت را اجرا کنم. خالصه کار ویزه را از امروز به 

هانه اینکه دوست من چند روزی به فردا واز فردا را به پس فردا به ب

رخصتی رفته وهمینکه از رخصتی برگردد در ظرف یک ساعت کار را تمام 

میکند، مدت دو هفته خانم را فریب میدهد تا آنکه کار خودش تمام میشود و 
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در آخر با پاسپورت وپولی که از آن خانم گرفته بود، از دهلی فرار میکند و 

فرارکرده « پیرمرد»ل میرود می بیند که آن خانم افغان وقتی به هوت

است.خانم درتاکسی می نشیند وتا میدان هوائی میرود، اما تا آن وقت مرد 

افغان از گمرک رد شده بود  وخانم در بدر وخاک بسر برمیگردد.آیا آنچه 

 گفتم می نویسید؟

 ً سال  ٨۰در جواب خانم  گفتم کسی  را که شما نام می برید ،تقریبا

،وهرکه بشما این داستان را گفته، دروغ گفته است.اما خانم قسم  عمر دارد

ساله  ٨۰« پیرمرد» خورد و عالوه نمود که بخدا دروغ نمیگویم ، آن 

اطمینان داده بود که وی را با خود به اروپا می برد و بزودی از زندگی 

 لوکسی برخوردار خواهد شد. 

نم یا نکنم، زیرا که گفتم خانم، هنوز نمیدانم به حکایت شما باورک

که شما نام می برید، صاحب نام  وشهرت است، چطورممکن « پیرمردی »

است که ً کاله برداری نماید و پولهای یک خانم مهاجر را باال بزند، 

باورکردن این داستان برایم مشکل است ، خانم تا میخواست چیزی بگوید، 

 من گوشی را قطع کردم.

کایپ را بازکردم و به  دو نفر از نیم ساعت بعد از آن صحبت س

همکاران ودوستان فرهنگی خود آقایان قیس کبیر وآقای فارانی زنگ زدم و 

داستان آن خانم را برای شان تعریف کردم، آنها خندیدند مگر شکایت خانم 

بعد از بازگشت از دهلی مریض شده « پیرمرد»را تردید نکردند ،ولی گفتند 

هتراست به خودش  موضوع را بگوئید! گفتم بستری است، ب هو درشفاخان

 خوب است.

سه شب بعد دوباره آن خانم زنگ زد و از من پرسید: به داستانی که 

برایت چند شب قبل حکایت کردم فکرکرده اید وآیا میخواهید چیزی بنویسید؟ 

گفتم من نمیتوانم یک چنین داستان را از زبان خانمی که شاید دروغ شنیده 

صحبت کنید، وعالوه کردم که « پیرمرد»، شما میتوانید با خود باشد، بنویسم
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او اکنون مریض و در شفاخانه بستری است. گفت: این مریضی وبستری 

شدن از ترس رسوائی است، زیرا به او گفته بودم که اگر فریبی درکار باشد 

  رسوا خواهد شد. گفتم نباید هرچه را که می شنوید باور کنید!

م، این داستان ساخته گی نیست یک واقعیت است ، گفت آغای محتر

واقعیت زندگی کسی است که همین اکنون با شما گپ میزند، این سرگذشت 

تلخ من بدبتخت و آواره از وطن است که برای رسیدن به اروپا رنج این 

ذلت وشرمساری را برخود قبول کردم. فکرمیکنم شما مردان همگی دروغ 

به یک خانم مجبور دسترسی پیدا کنید، از هیچ  میگویئد وهریک ازشما اگر

 ظلمی درحقش دریغ نمی کنید! افسوس بحال شما. 

این خانم به یادم آورد وگفت: آنروز که شما در بارۀ امیر عبدالرحمن 

از طریق سکایپ صحبت میکردید، وسپس  ازدهلی «  پیرمرد »خان با  آن 

بودم.  چون این  «ردمنا »و زمان برگشتش  پرسیدید ، من دراتاق آن 

درحالی که فکر میکردم که چطور ممکن است یک  نشانی اش درست بود،

ساله ، چنین خباثت و ناروائی را درحق یک زن بیچارۀ هموطن  ٨۰انسان 

، برایش گفتم متاسفانه من هیچ تاثیری بر آن مرد انجام داده میتواندخود 

 ً دیگر مزاحم من دراین باره   ندارم و به شما کمکی کرده کرده نمیتوانم، لطفا

 نشوید و گوشی را گذاشتم، و او هم دیگر مزاحم من نشد.

این زن که تمام هست و بود خود را از دست داده بود، دست کمک 

بسوی من که فکر میکرد، کمکی از من ساخته است دراز نمود، ولی 

و را بدبختانه که من هیچ کمکی به او کرده نمیتوانستم، جز اینکه شکایت ا

 تا گوش این شیاد کاله بردار  برسانم.

زنی که مجبورشده بود با من تماس بگیرد و شکایت خود را شرح 

دهد، ممکن است با مشکالت فراوان پول جمع آوری کرده تا بوسیلۀ آن خود 

را به اروپا برساند، اما تصادف او را با  انسانی روبرو ساخت که ظاهر 

رب دارد ولی او نمیدانست که در پس این آراسته و چهرۀ مودب و زبان چ
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ظاهر فریبنده شیطانی خزیده که زندگی این زن وشاید ده ها زن دیگر را تباه 

کرده است. او پولش را مدتها به سختی نگهداشته بود تا کدام دزد وکیسه 

آن پول را به بهانۀ رساندن او به « پیرمرد» بری از جیبش نزند، مگر 

بود  و بدون گرفتن ویزا، او را در نیمه راه تنها اروپا ،از دستکولش ر

 گذاشت. 

اکنون فرصت آن رسیده است تا نام این پیرمرد خرفت و کاله بردار را 

 ً ولی ساله بود ،  ٨۰ذکر کنم، بلی این پیر مردکه در آن زمان تقریبا

 ٢۰11 احمدنوری، مسئول سایت آریانا افغانستان است. او درماه نومبر

 من در بارۀ به دهلی رفته بود ویکی دوبار ندانهای مصنوعیبرای ساختن د

با او از طریق « امیر آهنین ، امیر عبدالرحمن خان»مقاالت کردن آنالین 

سکایپ تماس گرفته بودم و این خانم از صحبت های من با ولی نوری یاد 

 آوری کرد وبه همین خاطر من به سخنان و درد دل او گوش دادم.

از شفاخانه، بخانه برگشته « ولی احمدنوری »بعد که سه چهار روز   

بود، برایش زنگ زدم و موضوع شکایت خانم را به وی شرح دادم ، باخنده 

گفت: خوب شد که او را از تماس بیشترمنع کردی، اینها کار دشمنان من 

 اند.

اما این سخنان نوری قناعت مرا فراهم نکرد. معلوم میشود که برای 

پول از وجدان وشرف شان با ارزش تر است. از همان روز  بعضی انسانها،

ببعد من سعی کردم  رابطۀ خود را با" نوری" قطع کنم. ابتدا تماس های 

سکایپی با او را کم ساختم و بعد  بهانه ای پیش آمد ومن در دریچۀ تیم 

کاری پورتال از سوء استفاده های نوری از همکاران قلمی پورتال، نوشتم. 

سرانجام بعد او مثل مار زخم خورده ای منتظر حمله برمن بود. از آن ب

مجبورگردید از تیم کاری پورتال افغان جرمن خارج گردد وسایت دیگری 

بنام آریانا ایجاد کند که گفته میشود پول تاسیس آنرا مسعودخلیلی سفیرمادام 

نوری العمر افغانستان پرداخته است تا عندالموقع از پدرش خلیلی دفاع کند.
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نمود و پنج ماه بعد از آنجا اولین حملۀ خود ایجاد سایت )سلطنت طلبان( را 

بار ولی  را به آدرس من انجام داد. وحال  نوبت من بود تا این راز خجالت

احمدنوری را بحیث یکی از شخصیت های فرومایه کشور با خوانندگان در 

 میان بگذارم. 

 ٢۰16/ ٥/ ٢6پایان  
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 ۀ چهل ویکممقال

 

 نگاهی برخاطرات مرحوم عبدالرحمن پژواک 

 )فصلی از سرگذشت یک مهاجرافغان(

 

وقتی نام پژواک بزرگ برزبان آورده میشود، در ذهن من سیستانی، 

سیمای  یک شخصیت ایده آل، یک دانشمند برازنده ،یک ادیب وشاعر 

، یک  ریالیست ،یک دیپلومات آگاه وبا وقار، یک انسان صادق وشجاع

متفکر سرشار ازحب وطن ومردم دوستی، ویک افغان عاری از ریا ودروغ 

 وخود خواهی مجسم میشود. 

من در زندگی خود متاسفانه با این 

انسان بزرگ و شخصیت ممتاز کشور 

روبرو یا هم صحبت نشده ام، ولی از 

هرکس در مورد او  شنیده ام، از فهم و 

ت تفکربلند و وطندوستی و غرور و شجاع

او در برابر باال دستان سخن گفته اند و این 

سخنان یکجا با مطالعۀ کمی از آثارش که 

در مطبوعات کشوربه نشر میرسید، وجودم  

را لبریز از عشق واحترام قلبی نسبت به 

 ۱96۷عبدالرحمن پژواک درسال       او کرده است.                       

که،تاریخ سیستان، مثل تاریخ  باری در رابطه به پژواک نوشته بودم

بیهقی از متون کهن تاریخی وادبی کشور ما به حساب می آید. این کتاب  

سخنی نغز وپرمغزی دارد از زبان بزرگان در بار نصربن احمدسامانی که 

رودکی، در مدح ابوجعفراحمد پادشاه « مادرمی»درپایان شنیدن قصیدۀ 

اندراو هرچه مدیح گوئی » خردمند سیستان،همه به یک زبان گفتند:
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اکنون منهم هرچه در بارۀ خرد ودانش « ۱مقصرباشی که مردی تمامست.

سیاسی وشخصیت ادبی وفرهنگی واجتماعی وفلسفی مرحوم پژواک 

بگویم، خود را مقصر میدانم ،زیرا که در زندگی هرگزاین سعادت را نداشتم 

نم و از که آن شخصیت ممتازفرهنگی وسیاسی را از نزدیک مالقات ک

 محضرشان کسب فیض نمایم.

فقط اینقدر باید بگویم که مرحوم پژواک با بجا گذاشتن آثار پرارج 

معنوی از خود برای مردم افغانستان، دیگر تنها به خانوادۀ خود متعلق 

نیست، بلکه او به ملت افغانستان تعلق دارد و به همین خاطر اهالی قلم 

ود واجب میدانند وبه هیچکسی اجازه واندیشه افغانستان قدر او را برخ

نخواهند داد که نسبت به شخصیت وجهان بینی اش بی حرمتی و یا خدای 

نکرده توهین صورت بگیرد، ولو 

اگر چنین هتک حرمتی از سوی 

منسوبین خاندانش هم صورت گرفته 

باشد، آنکس را متوجه خطایش 

خواهند ساخت ومانع چنین روشی 

 خواهند گردید.

،آقای حمیدهللا هفتۀ قبل 

کتاب خاطرات  PDFعبیدی،متن 

مرحوم عبدالرحمن پژواک را که 

"خالصۀ فصلی از سرگذشت یک 

افغان مهاجر"،عنوان  دارد و تازه 

در کابل از چاپ برآمده است ، برای 

من فرستادند تا منهم آنرا  مرور کنم 

واگرنظری داشته باشم، بیان نمایم. 

ردم و همینکه چشمم به طرح  روی جلد من بال درنگ فایل کتاب را بازک

افتاد، وتصویری رسامی شده  مرحوم عبدالرحمان پژواک را دیدم،لب 

بادندان تعجب گزیدم که این چی تصویریست که براطراف کله پژواک 
                                                           

 ٣٢4ص تاریخ سیستان،- 1
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اندیشمند، شمشیر و سالح می درخشد؟ چی شد که آن مرد 

ایل یک متفکر،واندیشمند بزرگ کشور، از سوی وابستگانش درسیما وشم

 جنگساالر تجسم کرده است؟ 

بال معطلی لینک کتاب را برای دوستم اقای مسعودفارانی  که او هم 

یکی از ارادتمندان مرحوم پژواک است ، فرستادم واز وی پرسیدم که شما 

در تصویر روی جلد کتاب چه چیزی را می بینید؟ جواب دادند که من دراین 

بینم که پکول برسرگذاشته ودریک تصویر، یک جنگ ساالر جهادی را می 

طرف کله اش شمشیرو یک ماشینداربرشانه اش  قراردارد، واین 

نشانگراین است که درکله اش،جزفکرجنگ وآدمکشی وبگیر وبکش 

چیزدیگری نیست. وعالوه نمود که متاسفانه استادمرحوم را خواسته اند 

واک بزرگ شبیه احمدشاه مسعود تصویر کنند،درحالی که تشبیه کردن پژ

به احمدشاه مسعود، توهین کالن به مقام بلند علمی وسیاسی وفرهنگی  

 مرحوم پژواک  است. 

قرن قبل،رمز  ۸۰خوانندگان آگاه میدانند که کاله پکول در دهه 

با سرازیر  9۰مقاومت وجهاد در برابر تجاوز شوروی بود، مگردر دهۀ 

نگری وکشت وکشتار شدن تنظیم های جهادی به کابل وآغاز تخریب وویرا

وغارت وتجاوز برمال وناموس هموطنان خود، مردم چنان از پکول وپکول 

پوشان نفرت پیدا کردند، که هرکس از دور پکول پوشی را می دید، آهسته 

به نفرپهلویش میگفت :اونه پکول آمد) یعنی که آدمکش آمد،دزد آمد، 

سال از آن  ۲۰وز که غارتگر آمد(،بریم که رنگشه نبینیم. بنابرین حتی امر

دوره میگذرد،هنوزم هم مردم از دیدن پکول احساس نفرت وانزاجار 

میکنند،زیرا دیدن یک پکول پوش، سالهای آدمکشی وغارت وتجاوز برمال 

وناموس هموطنان را به یاد میدهد. بنابرین پوشیدن پکول، امروز کدام 

 دیگران است. افتخاری به همراه ندارد بلکه ریشخند کردن خود درانظار
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با بیاد آوردن کارنامه های ننگین پکول پوشان جهادی در نیمۀ اول 

، فایل کتاب را بستم واز مطالعه اش صرف نظرکردم. اما چند 9۰دهه 

ساعت بعد که اعصابم کمی آرامتر شد،با خود گفتم که تصویرمرحوم 

از  پژواک را، هژبرشینواری کشیده، گناه کتاب ونویسنده اش چیست که من

خواندنش صرف نظرکنم؟ دوباره کتاب را باز وبه مطالعه آن آغازنمودم. 

درساعت اول پیشگفتار کتاب را از قلم  آقای فرهاد،نواسۀ مرحوم پژواک 

 خواندم،که واقعاً جالب وهمه جانبه است، وآنرا پسندیدم.

فردا بعد از ظهردوباره کتاب را بازنمودم واز جای شروع بخواندن 

طرات مرحوم پژواک کردم که خا

شروع میشد. واین خاطرات را که 

صفحه میشود، تا تمام  ۱6۰

دراینجا باید بگویم  نکردم، نبستم.

که  بعد از پیشگفتار کتاب،توجهم 

را یک عکس بسیار زیبا وجالب 

از مرحوم پژواک در لباس ملی با 

کاله پکول که قدری کج 

برسرگذاشته وموهای بلند 

دو طرف خاکستری از زیرکاله بر

شانه هایش فرریخته است، جلب 

کرد ومعلوم شد که هژبر شینواری 

همین عکس را انتخاب و بجای اینکه اصل عکس را برروی جلد کتاب 

بگذارد، با رسامی کردن آن ونشان دادن شمشیر آخته دریک طرف پکولش 

،خالف واقعیت از پژواک،این مرد مردم دوست، جنگساالری ساخته است 

وخون ریختن چیزی دیگر درفکرش خطورنمیکند،وآن  که  جز کشتن

تصویر میتواند پیام بسیاربدی به بیننده مخابره کند.من پیشنهاد میکنم که 

آقای فرهاد هرچه زود تر این روی جلد را تعویض کنند، ویکی از عکس 

های جالب مرحوم پژواک را که با کار وکرکتر وشخصیتش همخوانی داشته 

ل یک شخصیت دیپلومات ، چنانکه در آغاز این باشد ،درشکل و شمای
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نوشته دیده میشود بر روی جلد کتاب چاپ  وآنرا مجدداً به بازار عرضه 

 کنند.                                                                      

باید نگذاریم که تاریخ :» پژواک به فرزندان وطن  توصیه میکند 

تکرارشود، به این معنی که درمیدان جنگ مظفرباشیم  بطورناشایستۀ آن

 «ودرمیدان سیاست ببازیم.

مرحوم پژواک، مردی دانشمند وبا وقار ودارای مناعت نفس عالی 

بود که بیشترین بخش عمرش را در کسوت یک سیاستمدار ورزیده وبی 

بدیل ، در مجامع دیپلوماتیک  به عنوان سفیرکبیر ونماینده فوق العاده 

غانستان درحل و فصل منازعات منطقه ئی و فرامنطقه ئی وظایفش را با اف

 کمال صداقت و وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده است. 

مرحوم عبدالرحمن پژواک، به حیث نماینده دایمى افغانستان در 

سازمان ملل متحد، وسفیرکبیر افغانستان در هند، آلمان و کانادا، انگلستان، 

رت خارجه، اتشه مطبوعاتى و کلتورى سفارت هاى مدیر مطبوعات وزا

افغانستان در لندن و ایاالت متحدۀ امریکا، رئیس کمیته خاص براى حل 

معضله ویتنام، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدیر 

روزنامه اصالح، ومسئول آژانس باختر وغیره ایفاى وظیفه کرده است.وی 

ملبس با لباس درخور شأن یک دیپلومات  در تمام دوره های ماموریتش ،

 در مجالس ومحافل رسمی حضور به هم میرسانیده است. 

اویکی از نیک نام ترین شخصیت های سیاسی، فرهنگی واجتماعی 

افغانستان است، که نظیرش را در عرصه های مختلف علوم اجتماعی تا 

سلط بر در عین حال او در مسایل فرهنگی وت نداریم. کشورسراغکنون در

زبان وادبیات دری و پشتو و انگلیسی  ونگاشتن در سطح عالی درهرسه 

نیز درسرودن شعر  و داستان نویسی از سرآمدان روزگار خویش  زبان و

 یود.

هجرى شمسى درغزنی که پدرش در آنجا  ۱۲9۸پژواک، در سال 

در شهر پشاور پاکستان  ۱3۷4وظیفۀ قاضی داشت متولد شد و در سال 

هان فروبست و در ولسوالی سرخرود ننگرهاردر قریه باغبانی چشم از ج

 در هدیرۀ آبائی اش به خاک سپرده شد. 
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بگفتۀ فرهاد نواسۀ دختری پژواک، ده ها اثر و مقاله سیاسی، علمی 

و ادبی عبدالرحمن پژواک، در مطبوعات داخل و خارج از کشور اقبال چاپ 

ر و داستان ها هنوزبه چاپ یافته، اما بیست اثر او شامل مقاالت، افکا

روان، اثر مورد بحث پژواک بنام "خالصۀ  نرسیده اند. درماه عقرب سال

فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر"، از سوى فرهاد پژواک در کابل 

صفحه اى، حاوى  ۲9۴چاپ و به مردم عرضه شد. این کتاب 

اسى خاطرات،مقاله ها و اشعار پژواک در مورد مسایل  اجتماعى و  سی

است.ونیز دوسه مقالۀ بامحتوا از داکترنعمت هللا پژواک،برمک پژواک 

 وداکترسید خلیل هللا هاشمیان را درضمیمه دارد.

را که به « فصلی از سرگذشت یک مهاجرافغان»پژواک، خاطرات

خواهش وتمنای نواسه اش فرهادپژواک به تحریر در آورده ، ازتلخ ترین 

لحظۀ شنیدن اخبارکودتای ثور روزهای سرگذشت سیاسی خود، از

درافغانستان وشهادت داودخان وخانواده اش بدست کودتاچیان آغاز میکند 

وسپس از رویکار آمدن حزب دموکراتیک خلق وسفرحفیظ هللا امین به 

هاوانا از راه لندن ونرفتن خودش به استقبال امین درمیدان هوائی لندن 

به وطن واستقبالش از سوی وازاستعفای خود از سفارت لندن و بازگشت 

برادران وخانواده اش در میدان هوائی کابل و رفتن به خانۀ برادرزاده اش 

نعمت هللا پژواک در وزیراکبرخان که درعین حال دامادش بود، و 

ماه در خانه دامادش به امر تلیفونی  ۱۸محصورومحبوس شدنش مدت 

شون سرخ شوروی ون، قوماندان عمومی پولیس رژیم، تا تجاوز قړداود ت

به افغانستان واستقرار ببرک کارمل بجای امین ویافتن امکان رفتن از 

وزیراکبرخان به جمال مینه به منزل برادرخود عتیق هللا پژواک . در آنجا 

مرحوم پژواک به مبارزات خود از طریق پخش شب نامه ها برضد رژیم 

م فرومیزد. در آغازنمود. وگویا نوک قلم را بجای نوک شمشیر برتن رژی

همینجا است که پیام ببرک کارمل به او میرسد وپاسخ درخوربه ببرک 

کارمل میفرستد ولی کدام نتیجه ای از آن نمیگیرد. این پاسخ با محتوای 

( بخش قابل مالحظه ای را احتوا 5۸-4۲عالی در کتاب حاضر از)صص

 کرده است.
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شوروی  مرحوم  پژواک درکابل از اشغال کشور توسط قشون سرخ

وکشت وکشتار هموطنانش رنج می برد واین رنج سبب زخم معده وخون 

ریزی معده اش گردید.این  خون ریزی نزدیک بود جانش را از وی بگیرد، 

سرانجام به تصدیق داکتران کابل حکومت اجازه داد که بشرط بازگشت 

دوباره به کشور، به دهلی سفرنماید. پژواک پول تداوی خود را نداشت و 

برادرانش پول معالجه اش را به وی کمک کردند.  بعد از انجام عملیات 

معده در دهلی بخاطرآنکه نزد دولت دروغگو به حساب نیاید،دوباره  به 

وطن بازگشت و باردیگر به فعالیت های زیرزمینی اش ادامه داد. چون 

ه  ازتغییر اوضاع به نفع کشور نتیجۀ دلخواه بدست نیاورد، به منظور مبارز

از خارج کشورعلیه رژیم  دوباره مجبور شد وطن را برای دایم ترک گوید. 

از افغانستان به دهلی واز آنجه به آلمان وسپس بدعوت حکومت پاکستان 

به پاکستان رفت و چون پاکستان دید پژواک مثل سایر رهبران تنظیمها به 

رساخت سازآن کشور نمی رقصد، شرایط را براو برای ترک پاکستان تنگ ت

و پژواک مجبورشد به امریکا وسازمان ملل متحد برود وازطریق آن 

 سازمان صدای افغانها را علیه اتحادشوروی وقت بلند نماید.

پژواک   دراین کتاب نوشته میکند که : "هدف مبارزه ملى تنها 

استقالل سیاسى از یوغ سلطه و نفوذ اجنبیان نیست و حاکمیت ملى و 

کمیل نمى کند، همه حقوق و آزادى هاى اساسى هر تمامیت خاک آن را ت

فرد )زن، مرد و طفل( باید به اساس عدالت و مساوات بدون هیچ گونه 

تبعیض، تامین شود. ورنه مملکت غیرمستقل و مردم اسیر مى مانند.")ص 

۲۱۰) 

از خاطرات پژواک معلوم میشود که او یک شخصیت آزادیخواه، 

ار یک نظام مردم ساالر فارغ از ظلم مردم دوست، عدالتخواه، و طرفد

وستم وتبعیض درکشوربود، رژیمی که در آن قانون حرف اول وآخر را 

خدا »بزند و برهمه یکسان تطبیق گردد . پژواک درخاطراتش میگوید: 

خودش میداند که بارها ازو خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری 

از پرسند من باشم. بیاورد، اگرنخستین کسیکه ازگفتار وکردار او ب

( این ۲۱۰ص«)اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، بهشت منست.
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خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز فقدان عدالت واز عدم احترام 

 به حقوق وآزادی های فردی در کشور رنج می برد.

مرحوم پژواک درعین حالی که یک سیاستمدار ضد استبداد واستثمار 

چه درشرق وچه »من وخداپرست نیز بود.او میگوید:بود، یک مرد مو

درغرب هرجا که بوده ام وهستم عقیدۀ من به اینکه درجهان هستی در 

هرساحه ای که باشد در هرزمان ومکان در همه احوال وتحت هرگونه 

شرایط تنها وتنها دو قوه حقیقی وپاینده وجود دارد که نخست ذات پاک 

لصنایع[ است وبعد از وی مردم. توکل به اقدس و اعلی خدای گرگر]صانع ا

نخست واعتماد به دوم صواب وبه هرنیروی دیگری خطاست.این امر به 

ویژه درساحۀ سیاست وحکمرانی صدق میکند واز آغاز زندگی مدنی تا 

ص «)امروز تغییر نکرده است ودر آینده نیز پاینده وباقی خواهد بود.

۱۱۱) 

صیت ها وافرادی که او را با پژواک در دورۀ مهاجرت خود، از شخ

دم ودرم وکرم خود یاری رسانده بودند، به نیکی یاد میکند، بخصوص 

ازرجالی چون : قیوم نوابی پدرداکتر عصمت هللا نوابی، سید 

محمدمیوند)علومی(،داکتر خالدمعروف،جنرال غالم فاروق خان لوی 

، درستیز، عبدالعزیز خان خاوری،حسن خان صافی ،حمیرا سلجوقی 

پیرسید احمدگیالنی ، صبغت هللا مجددی، ازجنرال غالم عمر علومی برادر 

غالم علی کریمی، سید محمد قاسم ،  داکتر یوسف ، موسی شفیق  و 

ظاهرشاه و سردار داودخان که نسبت به او توجه داشته اند، ونیز از 

همنوائی برادران خود عتیق هللا پژواک وفضل ربی پژواک وبرادرزاده اش 

 مت هللا پژواک  وغیره از هریک به نیکی یاد میکند.نع

پژواک دوستان ورفقای شخصی خود را نیزاز یاد نمی برد و کمی  

درمورد هریک شان مینویسد، وی اشخاص ذیل را از جمله دوستان خود 

معرفی میکند:محمدسرورگویا اعتمادی برادرزادۀ سردار عبدالقدوس خان 

حوم عبدالغفور برشنا،مرحوم دکتور اعتمادی، مرحوم رشید لطیفی،مر

عبدالرحمن محمودی ،مرحوم عبدالحی حبیبی، مرحوم الالمحمدسعید 

قندهاری)پدر ناشناس(، دکتور محمدرسول وسا،مرحوم جیالنی خان 
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عبدالواحد رشیدی، ناصر ضیاء،مرحوم عالمه  اریزوی، مرحوم دکتور

رب دکتور علی سلجوقی،دکتور محمد آصف سهیل وجیالنی خان پوپل از اقا

احمدخان پوپل،هریک را با بخشی از سوابق دوستی وکرکترشان به یاد می 

 آورد .

دراین یادواره، گاهی از زیرقلم پژواک بزرگ ، نکاتی برون چکیده 

که درشناختن علل دوام  دولت خاندان نادرشاه  به انسان کمک میکند.مثالً 

وخاندان های شاهی یک درتاریخ گذشتۀ افغانستان،سالطین » مینویسد که:

ضعف قوی وجود داشت وآن بی اتفاقی درمیان اعضای خاندان سلطنتی بود 

که مردم ویا اقالً خوانین قبایلی واشخاص با نفوذ وصاحب نیروی قومی می 

توانستند از آن استفاده کنند، اما درخاندان یحیی مخصوصاً در زمان حیات 

زادگان وپسرهای عموی محکمتر محمدنادرشاه، اتفاق میان برادران وبرادر

بود و اگر درمیان اختالفات یا مخالفت هایی هم داشتند آن را از انظار عامه 

در پرده نگهداشته و بحیث یک پالیسی طرح شده درمقابل مردم افغانستان، 

در برابر مردم با هم متحد ویکی بودند. این پالیسی تا زمانی که عموزادگان 

وسردار محمدنعیم( واعلیحضرت محمدظاهرشاه  ظاهرشاه)سردار محمدداود

اتفاق را میان خویش را برهم زدند و یا نتوانستند آنرا دوام بدهند، قدرت 

این خاندان را از زوال حفظ نمود. این حوادث و تحوالتی که واقع شد از 

قبیل اعالن جمهوریت بعد از کودتای محمدداود خان و الغای نظام شاهی 

ص «)الزم نیست دراینجا مورد بحث قرار داده شود. وغیره معلوم است و

۱4۲) 

پژواک درجمله اصول منشور جهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد 

جامعه است که براثر پافشاری واستدالل « حق خود ارادیت»مبتکر اصل

اواعضای سازمان ملل آنراپذیرفتند.وبرمبنای همین اصل داعیه پشتونستان 

حقوقی گرفت. پژواک در حالیکه در رژیم   ازسوی دولت افغانستان رنگ

سلطنتی ونیز در رژیم جمهوریت داودخان،به حیث یک مامور بلند رتبه در 

پوست های سفارت کبرای افغانستان درخارج کارمیکرد،مگرتا آخر 

عمرنتوانست از پول معاش خود یک منزل شخصی درکابل بخرد وهر وقتی 

قیم می بود و یا در منزل برادران برای رخصتی به کابل می آمد، درهوتل م
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چند شبی را سپری میکرد و باز به ماموریت خود برمیگشت وتا آخر هم 

بزرگترین »در فکر تهیه سرپناهی برای خود نشد. پژواک خود میگوید که:

مایۀ نازوخوشی من آنست که هیچ تن تواناتر از من به یاد ندارد که نزد او 

شم.اگرنتوانستم راست بگویم، خاموش چاپلوسی کرده ویا دروغ گفته با

ماندم، نمیدانم چرا ازیاد این خموشی سرخ نمی شوم. تنها خاموش ماندن 

 ( ۲۱6ص«)مردی نیست.

باری »پژواک حکایت میکند که در یکی از رخصتی ها درکابل

ظاهرشاه  مرا در دفترخود پذیرفت. بعد ازصرف چاشت به صحبت پرداخت 

ارد که به کاریز میر برود.در کاریز میر زمین و بعد از آن گفت پروگرام د

داشت ودر آن یک دهقان خان برای حفظ وتربیۀ حیوانات ونباتات)فارم( 

ساخته بود وهرروزچند ساعت در آن مشغول می بود.وقتی از دفتر وی 

پائین آمدیم به من امر کرد که در پهلوی او درموتر بنشینم وباوی به 

خود بدست گرفت ودر موتر تنها بودیم واز  کاریزمیر برویم. جلو موتررا

هردری صحبت میکرد ومن گوش میدادم. به کاریزمیر رسیدیم.زمین ها 

ودهقان خانه حیوانات را بمن نشان داد وآنگاه دریک نقطه ایستاده اشاره 

کرد که از کجا تا بکجا اراضی به وی متعلق است و بعد گفت که این دهقان 

واراست که هموطنان نظیر ومثال آنرا زیاد کنند خانه یک نمونه است وامید

و تطبیق این مفکوره را وسعت بخشند. با اشاره به یک زمین عالوه کرد 

که من به همسایگان خوب احتیاج دارم از این رو این زمین را به دکتور 

محمدظاهرخان دادم تا همسایه باشیم. بزمین دیگری اشاره کرد وگفت 

شما بدهم تا همسایه ای نیک دیگری هم داشته  میخواهم این زمین را به

باشم. من ناگهان خود را در دست پر نیروی سکوت دیدم که با فشار خود 

مرا خرد میسازند. با کمال صمیمیت وخلوص بعرض رسانیدم  که اظهار 

سپاس گزاری  ازحضور اعلیحضرت کلماتی میخواهد که نمیتوانم از عهدۀ 

دارم اما من متاسفانه شوق وذوق زمینداری آن بیرون شوم. کمال امتنان 

را ندارم و اگر داشته باشم همه دارائی مادی ایکه از پدرانم مانده است به 

شکل زمین است، یقین دارم شخص مستحق تری میتواند از این عطیۀ 

گرانبها استفاده مرغوب وبهترکند. اعلیحضرت هیچ نگفتند اما از وجنات 
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اطرشان رنجه شد. از کاریز میربازگشتیم شان به وضاحت ظاهرشد که خ

ودر ارگ ایشان به حرمسرا تشریف بردند و من با موترخویش برگشتم. 

دروقت بازگشت از وطن به ماموریت منتظرماندم که مانند همیشه مرا 

احضار خواهند فرمود تا وداع کنم واگر هدایتی داشته باشند آنرا بگیرم. 

ه رئیس تشریفات اقای علومی که حسب عادت تاریخ بازگشت خود را ب

حیات دارند خبردادم، امری نرسید از رئیس تشریفات جویا شدم، بمن 

فهماند که اعلیحضرت ضرورتی نمی بیند که شما به حضورشان برسید، 

دانستم که رنجش اعلیحضرت علت حقیقی است.چون اعلیحضرت را در 

این بارکه حتماً همه موارد مرد حلیم، صابر وصاحب گذر)گذشت(دیده ام، 

 (۱4۸ -۱4۷ازرده شده بودند، بردل من گران وگرانتر حس میشد.)ص 

چند » پژواک بازهم حکایت میکند که بعد از بازگشت از سفرپاکستان

روز بعد درکابل رئیس تشریفات وزارت خارجه مرحوم جالل آلدین طرزی 

بمن تلفون کرد وگفت که واالحضرت صدراعظم بعد از ظهر با یک 

یکائی مالقات دارند وامر کردند  که من هم پیشتر از رفتن مهمان آنجا امر

باشم. به دفتر سردارمرحوم)داودخان( در صدارت اعظمی رفتم واشاره به 

نشستن کرد.چند دقیقه بعد رئیس تشریفات امریکائی را آورد ومالقات انجام 

یافت.من یاداشت های خود را جمع کردم ومیخواستم مرخص شوم، 

رمرحوم گفتند چند دقیقه باشید. نشستم ومنتظرامر بودم.سردار سردا

مرحوم گفت من خبردارم که تو یگانه مامور دولت هستی که درکابل خانه 

نداری، خانه داشتن از لوازم زندگانی است باید یک خانه داشته باشی. من 

از مدتی است به این فکر بوده ام که خانه ای خوب شخصاً نقشه کنم وآنرا 

رای تو تعمیر نمایم و از جانب حکومت در مقابل خدمات برجسته ای تو ب

به تو بسپارم، تکلیف تو همینقدر است که آنجا رفته ودر آن زندگی کنی! 

من خود را دراختیار سکوت مطلق یافتم وبعد از یک لحظه گفتم:از التفات 

لت ومهربانی واالحضرت کمال امتنان دارم اما شاید من یگانه مامور دو

باشم که خانه ندارد، اما یگانه افغان بیخانه نیستم وهم نمیتوانم پایبند 

 دارائی باشم.
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سردار فرمود یعنی که قبول نمیکنی؟ گفتم:آن را رسیده میدانم 

وممنون هستم.از چوکی برخاست وبه آنطرف میز کار او که من نشسته 

نجا میگذاریم. بودم آمد، من نیز از جا برخاستم. گفت:فهمیدم وحرف را همی

ناگهان مرا در آغوش گرفت وگفت: خداوند مثل ترا زیاد کند. منکه شاه را 

رنجیده ساخته بودم،ناگهان فرحت وآرامشی حس کردم که نظیر آن احساس 

 سرور وجمعیت خاطر را به خاطرندارم.

بعد از آن احترام والتفات سردار بمن زیادتر از همه وقت بود و روز 

ین بحدی رسید که هنگامی که مرا به کنفرانس سران دول افزون گردید و ا

وحکومات کشورهای غیرمنسلک در الجزایر بجای خود در سال اول 

جمهوری فرستاد گفت: من ترا بحیث نمایندۀ خاص خود میفرستم، زیرا من 

رفته نمیتوانم و بعد از برادرم این کار را تنها به تو اعتماد کرده میتوانم.... 

بود که من هم احترام خاصی به شخصیت سردار محمدداود بعد ازاین 

مرحوم پیداکردم.البته احترام به شخصیت یک شخص معنای موافقت با همه 

( خواندن ۱5۷)همان ،ص « افکار وپالیسی سیاسی آن شخص را ندارد. 

این حکایت عالوه براینکه تفاوت این دو پسرعمو را بخوبی نشان میدهد، 

شن میسازد که پژواک، این مرد بلند همت، چنان این نکته را نیز رو

ازمناعت نفسی سرشاربود  که حتی بخشش از سوی شاه و  رئیس جمهور 

داودخان  به خود را هم نمی پذیرفت، درحالی که اگر بجای او ، کدام مامور 

دیگری با چنین التفاتی روبرو میشد، سر سجده در پای مخدوم میگذاشت 

 مالید و می پذیرفت.وآن را بردیدۀ  منت می

درمورد مناعت نفس و شجاعت مرحوم پژواک، داکترسید خلیل هللا 

هاشمیان از چشمدید خود در لندن حکایتی از بر خورد پژواک با صدراعظم 

وقت شاه محمودخان برمیز نانی که تعدادی از سفراء ومحصلین افغانی 

دام خواننده حضور داشتند، روایت میکند که خواندن آن هنوز هم مو بران

راست میکند. داکتر هاشمیان مینویسد، که صدراعظم شاه محمودخان 

 خطاب به پژواک گفت: 

صدراعظم: شما دراین رساله نوشته اید که استقالل افغانستان را 

 امان هللا خان گرفته ،شما به کدام اساس این مطلب را نوشته اید؟
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از انگلیس گرفته  پژواک: واالحضرت شما بهترمیدانید که استقالل ما

شد وانگلیسبا تاریخ ما آشنائی کامل دارد. این رساله که بار اول سیاست 

خارجی حکومت شما را به زبان انگلیسی بیان میدارد واز سفارت شما در 

لندن تهیه وتوزیع شده، اگرواقعیت های تاریخی در آن بیان نمیشد، مردم 

ر می رفت، اما حاال نسل انگلیس آنرا نمیخواندند وسعی ومصرف ما به هد

نو انگلیس بحق جانبی داعیۀ ملی ما متوجه شده وانعکاسات مثبت این 

 رساله را من ضمن راپوری به ریاست مطبوعات نوشته ام...

صدراعظم: پژواک توچه خبرداری، تو درشکم مادرت بودی که ما 

 استقالل را گرفتیم...

ر طبیعی پژواک:واالحضرت، موضوع درشکم مادر بودن یک ام

است، من ،شماوهرانسان دیگری درشکم مادر خود می باشد، اما در 

 سیاست نمیتوان واقعیت تاریخ را پوشاند...

من دیدم که از شنیدن سخنان پژواک رنگ و رخ واالحضرت 

صدراعظم سرخ ومتلون شده بود که وقتی دست خود را به جیب خود برد 

ما دستمال بینی خود را کشیده فکر میکردم تفنگچه ای دارد و فیرمیکند، ا

روی خود را پوشاند. درینوقت سفیرمحمدعثمانخان امیر وسفیر محمدعمر 

خان، پژواک را بغل گرفته از اطاق نان برون بردند، صدراعظم دوسه 

ً برخاست ونان ناخورده از راه دروازۀ  دقیقه دیگر بجای خود ماند ودفعتا

وطعام عالی که تهیه شده بود، عقبی به اطاق خواب خود رفت. این ضیافت 

به اصطالح"زهر" همه شد. سفراء هم متعاقباً اطاق نان را ترک کردند. اما 

من از محصلین ومهمانان دیگر تقاضا کردم به آرامی نان خود را بخورند، 

بلکه هرقدر از میوه جات وشیرینی که خواسته باشند با خود برده 

 (۲4۰ -۲39ص«) میتوانند.

ود که قبل ازاین واقعه مرحوم پژواک با مارشال شاه این درحالی ب

ولیخان نیز برسرحذف پرگرافی از رسالۀ پشتونستان، چنان جدی شد که به 

سفیر شاه ولیخان درلندن گفت:اگرشما این پراگراف را از رساله حذف 

نمائید ،من این رساله رانشرنمیکنم وهمین حاال ازوظیفه ام استعفا میدهم ، 
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شاه ولیخان باخنده ازحذف پراگراف رساله منصرف مگر مارشال 

 (۲۲9گردید.)ص 

استعداد، »فرهاد نواسۀ مرحوم پژواک درپیشگفتارکتاب مینویسد که:

ابتکار وعملکرد استاد پژواک درکارزار عرصۀ دیپلوماسی در دهه شصت 

وهفتاد از هرباب چشمگیر بود ووظایف خطیردیپلوماتیک در صحنۀ بین 

گذاشته شد که از آن جمع ریاست کمیسیون تجدید  المللی بدوش شان

نظربرمنشور سازمان ملل،ریاست کمیسیون حقوق بشر، ریاست مجمع 

را میتوان نام برد. این گوشه از حیات  ۱966عمومی سازمان ملل درسال 

استاد پژواک در صحنۀ بین المللی باید به التفات عمیق وجدی مطالعه 

یات وتالش استاد پژواک به ارتباط حقوق وتحقیق شود. به ویژه نقش، نظر

بشر وحقوق ملل در خور مطالعه وتحلیل برای آگاهی جوانان وتحقق حقوق 

بشر ودیموکراسی درافغانستان است. اسناد ومنابع انترنتی ملل 

متحد،مراکزعلمی ونشرات دیگرافغانی وجهانی شاهد این میراث معنوی 

ران ملل متحد تا امروز برای ملت افغان است.جای شگفت نیست که س

 ( ۱4ص«)ازعملکرد وافکارژرف اوقدردانی میکنند. 

من پیشنهاد میکنم تا برای شناخت ابعاد شخصیت سیاسی وادبی 

وفلسفی مرحوم پژواک ،ازطرف دولت سیمناری درسطح ملی که در آن 

دانشمندانی از کشور های منطقه وسازمان ملل دعوت شده باشند، 

رش به کمک دانشمندان اکادمی علوم و پوهنتون کابل تدویرگردد،وکتب وآثا

تدقیق واز سوی وزارت اطالعات وفرهنگ واکادمی علوم افغانستان 

وبنیادپژواک چاپ شوند و در میزهای گرد تلویزیونی ابعاد شخصیت وی 

مورد بحث وارزیابی قرارگیرد، دراینصورت است که حق استاد پژواک از 

 گردن دولت ادا خواهد شد!

حوم پژواک، در سفریکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر مر

مالقات با جنرال ایوب خان رهبر نظامی پاکستان که بشکل احساساتی 

صحبت میکرده  و وی سخنان جنرال را با نرمی ترجمه میکرده است تا 

احساسات افغانی سردار جریحه دار نشود، تحمل داودخان را در برابر 

 به حیث یک زعیم ملی صبور می ستاید  و میگوید:حریف پاکستانی اش 
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در شناخت شخصیت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظریه اکثریت »

مردم را که من مایل بودم برآن صحت قایل شوم، غلط یافتم که میگفتند: 

اما معلوم شد که مردی بی « سردار مردی احساساتی وعصبی است»

رانیز سنجیده به کار می بست  سنجش نبود واگر اظهار عصبیت میکرد، آن

واحساسات او)اقالً با خارجیان( در مذاکرات مهم در اختیار وزیرکنترول او 

انصافاً شخصی ملی ووطنخواه بود و بعد » پژواک درادامه میگوید:« بود.

« از وزیراکبرخان نمیتوان نظیرومثال او را  در تاریخ افغانها سراغ کرد.

 (۱55-۱54)فصلی ازسرگذشت ...ص 

برخی از ابجد نویسان افغان،به این بخش ازسخنان  مرحوم پژواک 

که از سوی داکترپروین پژواک نواسۀ آن بزرگمرد درپورتال افغان جرمن 

به نشررسیده بود،به نظرشک وتردید نگریسته آنرا با پرسشهای مضحکی 

آنچه دررابطه  به "یادداشت" هائیکه گفته شده » چنین زیرسوال برده اند: 

ز مرحوم پژواک است ، صراحت نداشت،  بدین معنی که گفته نشده است ا

که مرحوم، همین "یادداشتها" را در چه مقطع زمانی نوشته اند، وظیفهء 

رسمی در همان زمان چه بوده است ؟ " و باز می پرسد : " مهمتر از همه 

این است که آیا بقلم پژواک سفیر ممتاز درحالت صحت کامل "جسمی" و" 

انی" تحریر یافته است یا  خدای نخواسته در روزهای اخیر زندگی ، رو

پژواک معروف "مهاجر؟ ")رک: آرشیف مقاالت داکتریوسفی،مقالۀ " خاک 

پشتونستان حق مسلم مردم افغانستان و جزء الینفک خاک افغانستان 

 است" افغان جرمن آنالین(

مهاجر،  فرهاد درپیشگفتارکتاب خالصۀ فصلی از زندگی یک افغان

سالهای اخیر زندگی استاد پژواک درایام پیری و محرومیت :»مینویسدکه 

ً همچنان استوار بود ودست حوادث  ً ومعنا ومهاجرت گذشت، لیکن روحا

نتوانست از عظمت بینش و دانشش بکاهد. درنامه ای خطاب به من)فرهاد( 

ً » از احوال خود چنین نوشته بود: ً ناتوان وبیمارم روحا ومعناً  اگر جسما

استوارم واز نعمت امید به آزادی وطن ومردم آن برخوردار. از ناتوانی به 

اشاره نماز میکنم ولی عقاید و افکارم را به نیروی آزادی وایمان بدون 

تلبیس ولباس ترس وهراس بخیرمردم ومیهن ابراز وغلبۀ حق را بر باطل، 
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نشی تلقین و آرزو ظفر مبارزۀ ملی براسارت های معنوی، دانش را بر بیدا

ونیاز می نمایم.چون از پیری یارای آختن سر افشاندن ندارم از نیام به 

قلمدان  رو آورده ام و وطن خود را مانند ضمیر خود آرام وآزاد می 

 (۸ص«)خواهم.

پژواک این خاطرات را بخواهش نواسه خود فرهاد در امریکا 

 3خود را ساعت  آغاز نموده و لحظات ختم خاطرات ۱9۸9دراواخر سال 

 -)روز نوروز ملی باستانی ( ویرجینیا۱99۱مارچ ۲۱صبح روزپنجشنبه  

اتازونی قید کرده است. ودر آخرین سطراین یاد داشتها به فرهاد تذکر داده 

دوباره خوانده نشده است اگردرعبارت چیزی مانده باشد معذور :»که 

متاسفانه دراثر  ( و فرهاد پژواک میگوید که این خاطرات۱6۱ص «)دارید.

 ۱36۸سفر غیر مترقبه وآخر استاد پژواک به طرف پشاور در آغاز سال 

عیسوی نامکمل ماند.بهتراست آنچه را استاد ۱99۱مارچ  ۲۱ش/ مطابق 

فرهاد، من »در آخریاد داشت ها خطاب به من نوشته اند، دراینجا نقل کنم:

قادرمتعال مقدر کرده آرزوداشتم که این فصل را به پایان برسانم، اما قدرت 

بود که فرصت رفتن به پاکستان برخالف توقع بعد از سالها تبعید از آن 

کشور از طرف حکومت آن به امریکا دست دهد و فصل یاد داشت های من 

برای تو نا تمام بماند. طوریکه تو میدانی درحال مریضی وعدم قابلیت 

امریکا حرکت میکنم. حرکت ندای وظیفۀ ملی وایمانی را لبیک گفته و از 

بهرصورت به اولین فرصت دنبالۀ این یاد داشت ها را انشاء هللا، نوشته و 

نزد یکی از اعضای فامیل میگذارم که آنرا درصورتی که من باردیگر در 

 (۱۲)ص« زندگی ترا نبینم بتو برساند.

آقای فرهادپژواک، متذکر میشود که آثار استاد پژواک، به زبان  

رى و انگلیسى نوشته شده است. ودر نظردارد که آثار چاپ هاى پشتو، د

نشدۀ پدرکالنش را در آینده چاپ و برخى این آثار را به زبان هاى 

انگلیسى، فرانسوى و آلمانى نیز ترجمه و چاپ کند. من از تبصره براشعار 

وذکر نمونه های نظم ونثرآن بخاطرجلوگیری از تطویل کالم،دراینجا صرف 

چاپ این کتاب را به نواسۀ دانشمند پژواک بزرگ فرهاد،وهمه نظرمیکنم و 
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وابستگان استادمرحوم پژواک تبریک میگویم وخواندن آنرا به جوانان 

 وطن توصیه میکنم.   

یاد داشت : در تبصرۀ خانم دکتورزرغونه عبیدی، برتقریظ من 

پوهاند دکتور » دربخش نظرسنجی ، توجه مرا این جمالت جلب نمودکه:

د حسن کاکر در دو سطر شان یکی از مهمترین شاخص شخصیت محم

عبدالرحمن پژواک را چنین توضیح داده اند: "بزرگترین میراث پژواک این 

است که او داراي نصب العین معین بود و با وجود فراز و نشیب هاي 

روزگار بر افغان ها و افغانستان این نصب العین او نه تنها بر جا ماند بل 

رمق و توان براي آن رزمید. در واقع چنین شخصیت ها انگشت  تا آخرین

 شمار بوده اند".

من دوبار این دوسطر داکتر کاکړ را خواندم، به سراوالدهایم سوگند 

میخورم که من از آن چیزی نفهمیدم، اگر دکتور زرغونه یا کسی دیگر 

ب نص»فهمیده باشد، برای من توصیح دهند که این دوسطر چه معنی دارد؟

مدنظر، ومنظور «)نصب العین»یعنی چی؟ در فرهنگ دهخدا، « العین معین

نظر(معنا شده است،از کاربرد این کلمه شما چه دانستید که ما از دانستن 

آن عاجزیم وشما آنرا با الفاظ اعجاب آمیز بحیث شاخص شخصیت مرحوم 

 پژواک میدانید؟ درکجای این دوسطرچنین معنایی نهفته است؟ من دوسطر

داکتر کاکړ را دوسطر بی معنا وبی مفهوم یعنی دوسطربازی باکلمات وبه 

 اصطالح پرزدن درکاله ممدوح میدانم.

)منظور « نصب العین معین پژواک»چرا آقای داکتر کاکړ نگفته که 

نظر معین پژواک( چه چیزی بود؟ آیا دوام رژیم شاهی مطلقه بود؟ یا رژیم 

م اسالمی از نوع حکومت ربانی یا شاهی مشروطه؟ یا جمهوری؟ یا نظا

 مالعمر؟ 

به نظرمن نصب العین پژواک هیچکدام ازاینها نبود، بلکه برقراری 

یک نظام ملی که با ارادۀ آزاد مردم و براثر انتخابات مستقیم وسری 

مردمان کشور بمیان می آید، تحت زعامت یک شخص دادگر وعادل بود. 

دا خودش میداند که بارها ازو خ»پژواک خود در خاطرات خود میگوید:

خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری بیاورد، اگرنخستین کسیکه ازگفتار 
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وکردار او باز پرسند من باشم.اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، بهشت 

این خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز  (۲۱۰ص«)منست.

های فردی مردم در کشور  فقدان عدالت واز عدم احترام به حقوق وآزادی

 رنج می برد، ورنه دراشعارش نمی گفت که : 

 د امروز            ــرا یاد میدهــــاز آن دیارم

 که مردمانش اسیرند ومملکت آزاد! 

 پایان
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 مقاله چهل ودوم 

 

 

 تجاوز شوروی برافغانستان 

 ورشد بنیادگرائی درمنطقه

 

تا فبروری  ۱9۷9رافغانستان)از دسمبردهه تجاوز شوروی ب

( وجهاد برضد آن کشور،دهه اوج  بنیاد گرائی در سراسرمنطقه ۱9۸9

وبه خصوص درمیان قبایل پشتون در دوسوی خط دیورند است. جنرال 

ضیا ًالحق جهاد در افغانستان را به مثابه بخشی از اولویت های رژیمش 

عیت ببخشد، با حمایت انکشاف داد. وی که میخواست به رژیمش مشرو

اسالم گرائی  مناطق مرزی را به مرکز پرورش افراطیون اسالمی مبدل 

نمود. نه تنها رژیم نظامی ضیاء این روند را حمایت کرد، بلکه امریکا نیز 

برای انتقام کشی از اتحادشوروی،بسیار زیاد به بنیادگرائی بها داد وآنرا 

 تقویت نمود.

ک درپوهنتون قائد اعظم در اسالم آباد، پرویز هودبهوی استاد فیزی

مینویسد:" ائتالف دولت با اسالم وبنیاد گرایان سابقه ای نیم قرنه دارد 

ً از بدو استقالل و به ویژه بعد از کودتای ایوب خان به عنوان  واساسا

اهرمی در خدمت تحکیم قدرت، حفظ توازن قوا با هند و نیز حفظ پاکستان 

تان[ مورد استفاده قرار میگرفت. اما در دوره جنگ در] برابرادعای افغانس

با اشغال شوروی این روند یک جهت جنون آمیز به خود گرفت. بنا بر یکی 

از تحلیل های نشریه اکونومیست سنت فراموش شدۀ جهاد بعد از قرن ها 

به همت امریکا در پاکستان و در خدمت جنگ جهادی در افغانستان دوباره 

زگشت. امریکا از باال و پائین با چنان فشاری اسالم را به عرصۀ زندگی با

به این جامعه تزریق کرد که از هیچ پیامبری ساخته نبود.  اسالمی کردن 

جامعه پاکستان به امری که امروز همه میدانند، یعنی تقویت تعدادی گروه 
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جهادی و استفاده از بن الدن ها در جنگ با شوروی منحصرنبود. سیاست 

  ۱دولت و جامعه مدنی را در پاکستان جهادی کرد."امریکا، 

به تشویق سیا،اسالم گرایان افراطی نه فقط از کشورهای اسالمی 

مانند الجزایر، عربستان سعودی، مصر و اندونزیا، بلکه از میان جوامع 

مسلمان خود ایاالت متحده و بریتانیا روانه اردوگاه های نظامی در پاکستان 

ه های معروف  این اسالم گرایان شیخ عبدهللا اعظم شدند. یکی از نمون

نقش بسیاراساسی در به  راه انداختن جهاد  ۱9۸۰است که در سالهای 

آمریکایی در جهان اسالم را بازی کرد. لورنس رایت در مجله نیویورکر در 

شیخ عبدهللا اعظم، روحانی فلسطینی، دارنده »باره او چنین می نویسد: 

المی از پوهنتون االزهر قاهره است. او برای تدریس به دکترا در حقوق اس

پوهنتون سلطان عبدالعزیز در جده رفت و در آنجا اسامه بن الدن یکی از 

اعظم تحت حمایت سیا به سراسر جهان سفر می کرد، « دانشجویان او بود.

در تلویزیون عربستان سعودی و در گردهمایی ها و تظاهراتی که در ایاالت 

 گزار می شد، حضور می یافت. متحده بر

در آن سالها، شیخ اعظم یکی از دارایی های سیا و نماد و تبلور 

جهادگران مورد عالقه آمریکا بود. پیام اعظم روشن بود: شرکت در جهاد 

نه فقط یک وظیفه سیاسی بلکه یک وظیفه مذهبی است. هدف از جهاد 

« شهادت»عوت به تنها کشتن دشمن )در آن زمان روسها( نبوده بلکه د

فقط جهاد و تفنگ، »نیز هست. فرمول شیخ اعظم برای جهاد ساده بود: 

و این همان هدفی بود که دولت « نه مذاکره، نه کنفرانس و نه گفتگو

ریگن و سازمان های اطالعاتی آمریکا و پاکستان در ارتباط با حضور 

 نیروهای شوروی در افغانستان دنبال می کردند.  

نزدیک به صد سال از آخرین جهاد مسلحانه در جهان در آنموقع 

اسالم می گذشت. اما سیا مصمم بود برای رسیدن به هدف خود در 

افغانستان، در دوران جدید یک جهاد مسلحانه راه بیاندازد. در تاریخ اسالم 

چهار جهاد مسلحانه بمثابه جنگ عادالنه در برابر متجاوزین و اشغالگران 

                                                           

1 - http://www.roshangari.net / 
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وجود دارد: اول، جهاد علیه متجاوزین صلیبی در قرن  )مسلمان یا کافر(

دوازدهم میالدی و به رهبری صالح الدین ایوبی )جهاد علیه غیر مسلمانان 

اشغالگر(؛ دوم، جهاد مسلحانه صوفیان علیه اریستوکراسی تاجران برده 

در غرب آفریقا در قرن هفدهم میالدی )جهاد علیه مسلمانان ستمگر(؛ سوم 

علیه استعمارگران عثمانی در شبه جزیره عربستان در قرن  جهاد وهابی

هجدهم میالدی )جهاد علیه مسلمانان اشغالگر(؛ و چهار، مبارزات ضد 

مصر و انگلیس در قرن -استعماری مهدی در سودان علیه قدرتهای عثمانی

 نوزدهم میالدی )جهاد علیه اشغالگران مسلمان و غیر مسلمان(.

از براه انداختن جهاد افغانستان این بود که  هدف اول ایاالت متحده 

یک میلیارد مسلمان جهان را در یک جنگ مقدس  علیه اتحاد شووری 

متحد کند. هدف دوم آمریکا دامن زدن به اختالف بین شیعه و سنی و از آن 

طریق مقابله با نفوذ اسالم سیاسی وانقالبی بود. ویلیام کیسی رئیس  سیا 

اد افغانستان را به دست گرفت. گام اول سیا هدایت جه۱9۸۶در سال 

متقاعد کردن کنگره آمریکا به سرعت بخشیدن به دخالت آمریکا در 

افغانستان از طریق اعزام مشاوران نظامی به میان مجاهدین و دادن 

راکتهاي  ضدهوایی ستینگر به آنها بود. گام دوم گسترش جنگ چریکی به 

کستان اتحاد شوروی بود که تنها بعد درون جمهوریتهای تاجیکستان و ازب

از تهدید شوروی به حمالت تالفی جویانه بدرون خاک پاکستان، سیا این 

بخش از نقشه خود را رها کرد. گام سوم بسیج و جلب افراطیون اسالم گرا 

از سراسر جهان و آموزش آنها در پاکستان برای جنگیدن در کنار 

 مجاهدین بود. 

ستان، بخش خارج از حکومت راست افراطی ...قبل از جهاد افغان

اسالمگرا از نظر اجتماعی و تشکیالتی عمالً منزوی و ناتوان بود، و در 

یک بن بست تاریخی بسر می برد، نه از امکان جلب حمایت عمومی 

برخوردار بود، نه می توانست به منابع مادی الزم برای فعالیت های مورد 

است افراطی اسالمگرا را از این بن نظر خود دست یابد. دولت ریگان ر

بست تاریخی نجات داد. جهاد آمریکایی در عمل با ایجاد زیرساخت مادی 
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ترور و با استفاده از نمادهای اسالمی برای رسوخ به شبکه ها و جوامع 

 اسالمی، موجب خصوصی سازی خشونت در سطح گسترده ای شد. 

 

 نقش مدارس مذهبی در رشد دهشت افگنی: 

آصف وزیردفاع پاکستان درسخنرانی خود درپارلمان آنکشور  خواجه

 4۰۰هزارمدرسۀ بنیادگرائی یادآورشد وگفت ازآن جمله در  ۲۸از وجود

مدرسه، شاگردان برای دهشت افگنی وارعاب تشویق وترغیب وتربیت 

 (۲۰/5/۲۰۱5میشوند.)سایت افغان سباوون 

می کند در باره  دیلیپ هیرو، روزنامه نگار هندی که در لندن زندگی

مواد درسی مدارس مذهبی که جهادگران ...در آن تعلیم می دیدند چنین 

تم های غالب این بود که اسالم یک ایدئولوژی »گزارش می دهد: 

سیاسی کامل است، اینکه اسالم از طرف سربازان بی خدای -اجتماعی

ن شوروی مورد تجاوز قرار گرفته است، و اینکه مردم مسلمان افغانستا

می توانند با سرنگون کردن رژیم چپگرای افغانستان استقالل خود را 

مدارس مذهبی پاکستان نه فقط درهای خود را بروی « بدست آورند.

اسالمگرایان افراطی سراسر جهان گشودند، بلکه این موضوع را آموزش 

می دادند که انقالب اسالمی در افغانستان پیش درآمدی بر انقالب های 

ر کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمانان هستند خواهد اسالمی د

شد)بویژه جمهوری های مسلمان اتحاد شوروی(. در اواخر سالهای 

منحصراً داوطلبان افراطی از »، مدارس عمده دیوبندی پاکستان ۱9۸۰

آسیای مرکزی را می پذیرفتند و به آنها آموزش رایگان و کمک هزینه 

 ن از میان این طلبه ها سربرآوردند. طالبا« تحصیلی می دادند.

پرویز هودبهوی ضمن گزارشی در باره برخی از کتب درسی مورد 

استفاده مدارس تحت کنترول "مرکز آموزشی افغانستان" می گوید: سیا از 

)سرویس ایاالت متحده برای توسعه بین المللی( « یو اس اید»طریق 

سی مورد نظر خود را به قرارداد پنجاه  میلیون دالری انتشار کتب در

انتشارات پوهنتون نبراسکا واگذار کرد. استفاده از این کتابها بطور رسمی 

شروع شد. یکی از مسائل کتاب ریاضیات سال سوم می  ۱9۸۶در سال
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سرباز روسی حمله می کنند. در آن ۵۰یک گروه از مجاهدین به »پرسد: 

« فرار می کنند؟سرباز روسی کشته می شوند. چند نفر روسی  ۲۰حمله 

کتاب ریاضیات سال چهارم از اینهم پیشتر رفته و مسائل ریاضی را برای 

سرعت یک گلوله »نوآموزان مهاجرافغانی و پاکستانی چنین طرح می کند: 

متر در ثانیه است. اگر یک روسی در فاصله  ۸۰۰کالشینکوف

متری از یک مجاهد باشد، و آن مجاهد سر روسی را هدف قرار 3۲۰۰

د، حساب کنید چند ثانیه طول خواهد کشید تا گلوله به پیشانی روسی ده

کتاب های »خاتمه یافت اما  ۱99۴این برنامه رسماً در سال « اصابت کند.

درسی چاپ آمریکا، که کودکان افغانی را تشویق می کرد چشمان دشمنان 

شان را از حدقه درآورند و یا گوش و پای آنها را قطع کنند، هنوز هم 

 « طور وسیع در افغانستان و پاکستان در شکل اولیه شان وجود دارند.ب

مربیان این مدارس )دولتی و خصوصی( به دو گروه مجاهدین  

افغانی و جهادگران غیر افغانی تقسیم می شدند. دگروال یوسف، که بمدت 

چهار سال سرپرستی بخش افغانستان سازمان اطالعاتی پاکستان را عهده 

هزار مجاهد آموزش  ۸۰طی چهار سال من، حدود »وید:دار بود می گ

 «دیدند.

 ۴3هزار مسلمان افراطی از  3۵احمد رشید تخمین می زندکه حدود  

در کنار مجاهدین افغانی جنگیذند.  ۱99۲تا  ۱9۸۲کشور اسالمی از

خروج نیروهای شوروی موجب متوقف شدن فعالیت این مدارس نشد. بین 

تا سقوط دولت نجبیب هللا  ۱9۸9روري خروج نیروهای شوروی در فب

داوطلب خارجی دیگر در این مراکز آموزش  ۲۵۰۰حداقل ۱99۲دراپریل

هزار ۱۰۰نظامی دیدند. به گفته احمد رشید در آن سالها بیش از 

اسالمگرای افراطی از طریق برنامه سیا بطور مستقیم یا غیر مستقیم با 

به شرایط امروز پاکستان پاکستان و افغانستان مرتبط شدند. آنچه که 

مربوط می شود این است که اکثر فارغ التحصیالن این مدارس برای شرکت 

در رقابت های سیاسی پاکستان تربیت می شدند. هدف سیا آن بود که 

چریکهای »آموزش های چریکی را با تعالیم اسالم در هم آمیزد و 

 ۲۲۵ه حدود مدرسه ساالن ۲۵۰۰تولید کند. به نظر طارق علی « اسالمی
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هزار فارغ التحصیل تحویل جامعه می دادند، فارغ التحصیالنی که الفبای 

« کاف»یعنی توپ، « ت»زبان های اردو و دری را چنین یاد گرفته بودند: 

 یعنی جهاد. « جیم»یعنی خون و « خ»یعنی کالشینکوف، 

که پیامدهای جهاد افغانستان « الس آنجلس تایمز»گروه خبرنگاران 

جهان را بررسی کرده به این نتیجه رسیده است که « هار قارهچ»در 

رهبران کلیدی تمام عملیات و حمالت تروریستی، از نیویارک تا اسالم آباد، 

از فرانسه تا عربستان سعودی، از اسپانیا تا کنیا بدون استثنا در اردوگاه 

اند. های سیا برای تعلیم داوطلبان شرکت در جهاد افغانستان آموزش دیده 

« کمیته نیروهای مسلح سنا»جنرال جی. اچ. بینفورد پری، در برابر 

آنکشور که انفجار ظهران عربستان را بررسی می کرد انفجاری که موجب 

در تایید  -نفر دیگر شد ۲۵۰نظامی آمریکایی و زخمی شدن  ۱9کشته شدن

ه از ملی بوده ایم ک -اخیراً ما شاهد رشد گروه های فرا»این واقعیت گفت: 

افراط گرایان اسالمی متعصبی تشکیل می شوند که اکثر آنها در افغانستان 

غرب از طریق  -جنگیدند و اکنون با هدف تاسیس رژیم های بنیادگرای ضد

بی ثبات کردن دولت های سنتی و حمله به هدفهای آمریکایی و غربی، به 

شناس دیگران، مانند مهفود بنون، جامعه « کشورهای دیگر رفته اند.

در الجزیره مصاحبه کرده « الس آنجلس تایمز»الجزایری، که با خبرنگار 

خود شما این هیوال را »است، خیلی رک و راست حقیقت  را گفته اند: 

آفریدید! شانزده هزار عربی که در افغانستان آموزش دادید، یک ماشین 

 « قتل و کشتار بود که اکنون خود شما را هدف قرار داده است.

ب واقعی که سیا وارد کرد این بود که عالوه بر تأمین پول و آسی

اسلحه اسالمگرایان افراطی، اطالعات برای تولید و گسترش خشونت را 

خصوصی کرد. این کار از طریق ایجاد میلیشاهای خصوصی که قادر به 

 ایجاد ترور و دهشت بودند، صورت گرفت. 

ردوگاه ها و پایگاه کوولی خاطرنشان می کند که تعلیمات سیا در ا

های ایاالت متحده از شیوه های رسوخ برای آزاد کردن زندانی یا اسلحه از 

را در برمی گرفت. مهارت هایی « شیوه مرگبار»۶۰پشت خطوط دشمن تا 

چاشنی های بمب، بمب ها »که به داوطلبان منتقل می شد شامل استفاده از 
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مهمات ضدتانک، و مواد منفجره ساعتدار، سالح های خودکار با 

سیا به این « دستگاهای به کاراندازی مین و بمب از راه دور می شد.

مهارت ها شیوه های بومی خاص افغانستان مانند بریدن سر و قطع 

 ۱اعضای بدن را اضافه کرد.

قرن بیستم جهاد مردم افغانستان برضد تجاوز شوروی و  ۸۰در دهه 

پولی ولوژیستیکی امریکا  کمکهای  مالی عربستان سعودی و حمایت های

وسایرکشورهای غربی وسرمایه داران عرب خلیج به مجاهدین  افغان 

درپاکستان  بخاطر شکست شوروی درافغانستان وبهره برداری های 

سیاسی پاکستان ازاین روند سبب شد تا بنیادگرائی اسالمی درمنطقه تا 

برضد  عالی ترین سطح ممکن رشد کند. نطفه ایکه جهاد افغانستان

 شوروی در بطن خود پرورش داد سرانجام از آن القاعده زائید .

مسعود از اسامه بن الدن رهبر القاعده  -ربانی  ۱99۶در ماه می 

مسعود به اسامه و  -دعوت کردند به افغانستان بیاید و بنابرین دولت ربانی

سایرکدرهای رهبری القاعده پاسپورت های افغانی و حتی تذکره های 

ی ارسال کرده  آنها را از سودان به افغانستان خواستند و درجالل آباد افغان

 جا به جا کردند.

دراینجا اُسامه  تمام کسانى را که آموزش دهشت افگنى دیده بودند  

یاد میشدند، از مصر ، سودان، یمن ، تونس، « افغان»و اکنون به نام 

لیزیا،هند و پاکستان و اردن، مراکش، لبنان، عربستان، ایران ،اندونیزیا، ما

دیگر کشورها، فراخواند و به سازماندهی و رهبری شبکه دهشت افگنى 

 "القاعده"پرداخت.

، اسامه با مالعمر ۱99۶بعد از فتح کابل توسط طالبان در سپتامبر 

از جالل آباد به قندهار  ۱99۷رهبر طالبان طرح دوستى ریخت و در سال 

ن درمعرفى اسامه به رهبرى طالبان در برده شد.استخبارات نظامی  پاکستا

قندهارنقش عمده داشت. آی.اس.ای. با این حرکت میخواست کمپ تربیتی 

دهشت افگنی خوست را که در تصرف طالبان بود، براى تربیه رزمندگان 

 کشمیر به کمک مالى اسامه فعال نگهدارد.
                                                           

 وپاکستانآرشیف مقاالت سایت آریائی،مقالۀ مروری برروابط پیچیده  افغانستان  - 1
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مدیربررسى انجمن مطالعه نبردهاى «) به قول "یوسف بودانسکى

اتیژیک ، و مشاور عالى مقام در وزارت دفاع امریکا و وزارت استر

، آى . اس. آى . و ۱994امورخارجه آنکشور(: " در پایان سال 

ر خوست  و  استخبارات ایران، زیربناى ساختار هاى دهشت افگنى را در ژ 

آموزش دهشت افگنى « بهشت»در افغانستان ریختند. اینجا با سرعت به 

ن، چیچنیا، بوسنى هرزه گوئین، فلسطین ، فلیپین تروریستان تاجیکستا

،مولداویا، اوکراین و تاتاران بدل شد. سرنخ تمام این شبکه به دست خبره 

گان جنگى )آى . اس . آى( قرارداشت . از اینجا بود که مبارزان به 

افغانستان گسیل میشدند. در کنفرانس تهران که « دهلیز»سراسر جهان از

دایرشد، " بن الدن" گوهر اندیشه و ایدیولوژى اش  ۱99۶در پایان سال 

ارائه داشت . حاال دیگر او در افغانستان بر « اعالن جنگ با امریکا»را با 

دهشت افگنى فرمان میراند. آى. اس. آى. این شاهنشاهى « شاهنشاهى»

 ساختند. اسالمى را راهى کشمیر مي« مبارزان»را تغذیه میکرد. ازهیمنجا 

 ( ۱5، ص ۱5، شماره  ")رک: روشنى

چون بن الدن هیچگاهی دشمنی خود را از حضور امریکا 

 ۷درعربستان سعودی پنهان نمیکرد، بنابرین وقتی  دو انفجار همزمان در

دو سفارت امریکا را در نایروبى )کینیا( و دارالسالم  ۱99۷اگست 

به  )تانزانیا( تخریب کرد، مقامات امریکائى بال فاصله بن الدن را متهم

انفجار سفارت خانه های خود ساختند و از رژیم طالبان خواستند تا بن 

الدن را به دولت امریکا تسلیم کنند، اما طالبان از تسلیمی بن الدن به 

امریکا خود داری ورزیدند واز دولت امریکا سند اثبات جرم 

 خواستند.امریکا طالبان را مورد تحریم قرارداد و برای سر بن الدن جایزه

 هزاردالری گذاشت. ۲۵

ایمن ظواهرى )رهبرگروه الجهاد  ۱99۸بن الدن هم در فبرورى 

مصر(، عبدالسالم محمد بنگله دیشى، و فضل الرحمن خلیلى رهبرجنبش 

انصار پاکستان را مالقات کرد و از مجموع گروه هاى المغرب با ابو 

د تا جبهه نصیرو یسیراحمد طهـا مذاکره و مفاهمه نمود و به توافق رسیدن

اسالمى بین المللى را برضد یهودى ها و مسیحیها ایجاد کنند. میثاق این 
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جبهه به وسیله پنج رهبر، گروه هاى اسالمى امضاء شد. در متن میثاق به 

قدر کافى به قرآن و قول و قرارابن تیمیه اتکا شده است. میثاق با بیان این 

ورت  امکان بر هر مسلمان فرض عین است که در ص» فتوا که 

امریکائیان و متحدین ملکى و نظامى آنها را در هر کشورکه مى بینند، به 

برخورد خشونت آمیز را وارد مرحله جدى و جدیدی مى « قتل برساننند

 نماید. 

«CIA » این اعالمیه را تهدیدى جدى گرفت و برای از بین بردن بن

ر دالرپول نقد الدن به احمدشاه مسعود توسل جست و با دادن پنجصد هزا

به احمد ضیاء مسعود برادر مسعود درپاکستان و معاش  ماهانه دوصد 

هزار دالرو دیگرکمک های تخنیکی از اوخواست بن الدن را شکار کند، 

مگرمسعود سیا را بازی داده به غرض در آمد بیشتر روزگذرانی می نمود 

لقاعده مسعود ، تا اینکه اسامه از این جریان مطلع گردید و افراد شبکۀ ا

 را در اقامتگاه او در خواجه بهاءالدین حین مصاحبه نابود کردند.

دو روز بعد از ترور احمدشاه مسعود،حادثه  تکان دهنده و ناگوار 

سپتمبردر امریکا رخداد و امریکا بالفاصله بن الدن  را متهم کرد،و  ۱۱

کشور جهان برای سرنگونی رژیم  3۷سپس تصمیم گرفت با همراهی 

طالبان ودستگیری بن الدن رهبر القاعده در افغانستان،  دست به تهاجم 

تاریخی بزند و دوماه  کامل برسرمردم افغانستان بمب های هفت 

هزارکیلوئی بریزد تا طالبان را از قدرت ساقط کند و با همیاری ائتالف 

شمال به دنبال بن الدن در دره ها وکوه پایه های افغانستان  سرگردان 

دد. درحالی که بن الدن با کمک همین ائتالف شمال به پاکستان انتقال بگر

داده شد و درپاکستان تحت نظر ومراقبت استخبارات نظامی آنکشور مثل 

یک رهبر مذهبی قابل احترام  نگهداری میشد. بن الدن باالخره در اول می 

در اثر یک عملیات برق آسای کوماندوهای امریکائی در خانه اش ۲۰۱۱

 ر ایبت اباد نزدیک اکادمی نظامی پاکستان از بین برده شد.د

پاکستان که در زمانی رفیق گرمابه و گلستان طالبان بود، پس از 

دنبال فشار دولت بوش، مجبور شد بین رفیق  سپتامبر، به ۱۱حمالت 

گرمابه و گلستان خود با صاحب زر و زور یکی را برگزیند، نهایت امر نیز 
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ن دوست خود و میهمان افتخاری نخستین آزمایش اتمی آن شد که پاکستا

خود را فراموش کرد و مجبور شد در جنگ آمریکا با القاعده، برادر 

ایدئولوژیک طالبان و پس از آن نبرد آمریکا با طالبان، در کنار آمریکا 

 قرار گیرد.

های خود به  جای درازکردن دست پس از آن پاکستان و طالبان به

های  گشودند و طالبان در کنار سایر گروه ه سوی هم آتشسمت یکدیگر، ب

بنیادگرا، اهداف مختلفی را در پاکستان اعم از نظامی و غیرنظامی هدف 

قرار داد. درگیری این دو رفیق گذشته و دشمن معاصر، با صرف هزینه و 

تلفات سنگین برای هر دو طرف کار را به آنجا رساند که پس از یک 

ماه،  بهمن۱۷مسیر انتخاب نمایندگان در مذاکره، در پروسه طوالنی در 

اولین دور مذاکرات را آغاز کنند و در همان روز نیز مذاکرات را تمام 

کنند، هرچند  کردند و خود را برای دومین دور مذاکرات در آینده آماده می

ای مفید تلقی  خود، پدیده کنند این مذاکرات را به خودی زیادی تالش می  عده

، به این دلیل که این دو جریان حاضر شدند دور یک میز با هم بنشینند کنند

رو دانست؛ موانعی که برخی از  اما باید این مذاکرات را با موانع جدی روبه

آنان ارتباطی به دو طرف میز مذاکره ندارد و بلکه منوط به اراده سایر 

در عرصه های بنیادگرا در منطقه است که  بازیگران باالخص سایر گروه

مذاکرات نقشی ندارند اما در تحوالت میدانی پاکستان نقش عمده و 

 پردازیم. گذاری ژرفی دارند که در ادامه به معرفی آنها می اثر

 

 گروه های افراطی در پاکستان

لحاظ پراکندگی قومی، همسایگی با افغانستان، حضور  پاکستان به

اتی سیاسی، ناهمواری ثب کار، نزاع با هند، بی گسترده فرهنگ محافظه

های بنیادگرا  جغرافیایی و... برخالف اسمش به پناهگاه امنی برای گروه

هایی که هم در سطح محلی و هم در سطح کالن به  تبدیل شده است؛ گروه

توان اینگونه  ترین آنان را می پردازند که مهم های خرابکارانه می عملیات

 برشمرد.

 سپاه صحابه پاکستان
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توسط  ۱9۸5واحدی تروریستی است که در سال  سپاه صحابه،

از روحانیون جمعیت العلماءاالسالم و به خواست  « حق نواز جهنگوی»

منظور محدودکردن شیعیان  آی( به-اس-سازمان اطالعات پاکستان )آی

پاکستان باالخص تشکیالت تحریک فقه جعفری تشکیل شد. این گروه که 

می پاکستان و جمعیت علماء اسالم دنبال کنفرانس مشترک جماعت اسال به

ای از مسلمانان مهاجر تشکیل شد، نخست، عنوان انجمن سپاه  با بدنه

ها به سپاه صحابه پاکستان معروف شد.  صحابه پاکستان نام گرفت که بعد

عالوه بر حمالت خود بر ضد شیعیان، ایرانیان مقیم « سپاه صحابه»گروه 

ار دادند، به این بهانه که ایشان از پاکستان را مورد هدف تهاجمی خود قر

گیرند و باید از میان  ناحیه حکومت شیعی در ایران مورد حمایت قرار می

توان به ترور صادق گنجی، سرکنسول ایران در  برداشته شوند که می

اشاره کرد. همچنین  ۱99۰الهور در تالفی مرگ جهنگوی در دسامبر سال 

به مرکز فرهنگی ایران در  ۱99۷سال های سپاه صحابه در ژانویه  افراطی

الهور حمله کردند و نیز هفت دیپلمات ایرانی در مولتان را به شهادت 

رساندند. در تالفی مرگ ضیاءالرحمن فروغی )رهبر این گروه( پنج افسر 

، توسط سپاه صحابه و ۱99۷نظامی ایران در پاکستان در سپتامبر سال 

هدف خود را این اعالم « صحابه سپاه»لشکر جهنگوی کشته شدند. گروه 

نشین معرفی  عنوان سرزمینی سنی طور رسمی به کرده است که پاکستان به

های نظامی و سنگرهای این گروه بیشتر در نواحی  رو قلعه شود و از این

و مرزهای کراچی « پنجاب»جنوبی پاکستان در منطقه مرکزی و پرجمعیت 

مرکز بالغ  5۰۰ت این گروه به واقع شده و تعداد دفاتر و مراکز فعالی

ای از این گروه وجود دارد و  شود و در هر بخش از استان پنجاب شاخه می

نام و در کشورهای خارجی نیز  حدود صدهزارنفر در عضویت این گروه ثبت

  متحده  اند؛ کشورهایی چون: امارات مراکزی برای فعالیت خود دایر کرده

های  انادا و... . بسیاری از حوزهسعودی، بنگالدش، ک عربی، عربستان

شود و گفته  علمیه و مدارس در ایالت پنجاب توسط این گروه اداره می

های سنی در خارج از کشور پاکستان، تحت  شود که بسیاری از مدرسه می

شوند و افراد خود را  اداره می« سپاه صحابه»نظارت معلمان و نیروهای 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

502 

از سوی  ۲۰۰۲این گروه در سال دهند.  برای ترور مخالفان آموزش می

عنوان سازمانی تروریستی  جمهوری وقت پاکستان به پرویز مشرف، رییس

دنبال آن، دولت پاکستان، گروه سپاه صحابه را مورد حمله  معرفی شد و به

قرار داد و افراد بسیاری را دستگیر کرد. پس از فروپاشی سپاه صحابه، 

خود را با نام جدیدی به نام ، رهبر آن گروه، فعالیت «اعظم طارق»

آغاز کرد و مبالغ هنگفتی از ناحیه هواداران خارجی خود « اسالمیه ملت»

دولت پاکستان این گروه را نیز  ۲۰۰3به دست آورد. در پانزدهم نوامبر 

ممنوع اعالم و اعضای اصلی آن را دستگیر و حساب بانکی آنها را 

ها، مساجد و دیگر اماکن  انهمصادره کرد و محل اجتماعات ایشان را در خ

 مورد حمله قرار داد.

 لشکر  جهنگوی

های تروریستی پاکستان لشکر جهنگوی  ترین گروه یکی دیگر از مهم

کنند.  عنوان جانشین القاعده در پاکستان یاد می زیادی از آن به  است که عده

ای و ضدشیعه است که در سال  نظامی فرقه لشکر جهنگوی، یک گروه شبه

سپاه صحابه »ای  به دست گروهی از اعضای سازمان فرقه ۱99۶

ایجاد شد.  هرچند لشکر جهنگوی ساختار رهبری خود را پنهان « پاکستان

ملک »دارد، اما یکی از رهبران ارشد این گروه، فردی به نام  می نگه

نواز  موالنا حق»تاثیر افکار  شدت تحت است. ملک اسحاق به« اسحاق

ر سپاه صحابه بوده است. اسحاق پس از دیدار با موالنا گذا ، پایه«جهنگوی

همان سال    ، رسما به سپاه صحابه پیوست و در۱9۸9جهنگوی در سال 

 ۱99۰های ضدشیعه خود را آغاز کرد. موالنا جهنگوی در سال  فعالیت

تاسیس شد. با وجود اختالفات،  ۱99۶ترور و لشکر جهنگوی در سال 

تبط باقی ماندند. در حقیقت، لشکر جهنگوی این دو گروه با یکدیگر مر

شود که  عنوان دومین بازوی نظامی سپاه صحابه نیز در نظر گرفته می به

، شاخه نظامی حزب شیعی «سپاه محمد»طور خاص وظیفه آن مقابله با  به

تعریف شده است. در این میان، هرچند سپاه « تحریک نفاذ فقه جعفریه»

کرد، سرانجام دولت  ر جهنگوی پنهان میصحابه ارتباط خود را با لشک

این حزب را به دلیل مشارکت در اقدامات نظامی،  ۲۰۰۲پاکستان در سال 
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نشدن نام رهبر گروه، باور عمومی بر  غیرقانونی اعالم کرد. با وجود اعالم

 -آزاد شد ۲۰۱۱سال زندان، در سال  ۱4پس از تحمل -آن است که اسحاق

ن دارد و شاهد این مدعا آن است که تنها اکنون نقش اصلی را در آ هم

طور  اندکی پس از آزادی اسحاق، شمار حمالت به شیعیان در پاکستان به

 ای افزایش یافت. سابقه بی

 لشکر طیبه

ریشه لشکر طیبه و جنگجویان چریکی آن به جنگ علیه شوروی 

گردد. عبدهللا عزام که اسامه  برمی ۱9۸۰سابق در افغانستان در دهه 

رود، از جمله بنیانگذاران این گروه  شمار می الدن از افراد نزدیک وی به بن

های داخلی تاجیکستان و بوسنیا نیز شرکت  است.  افراد این گروه در جنگ

داشتند. هسته اولیه این گروه تروریستی در فرقه اهل حدیق پدید آمد، این 

تاسیس گروه تروریستی نخست جهت آموزش داوطلبان مبارزه در کشمیر 

ویژه  )آی.اس.آی( سازمان اطالعات پاکستان به شد. لشکر طیبه از ناحیه 

حمایت شده است. فلسفه این گروه مشابه پان  ۱996پس از سال 

هاست که خواهان ایجاد خالفت اسالمی در آسیای جنوبی هستند.  اسالمیست 

ت در اعالمیه رسمی خود این گروه خواهان فتح اروپا شده است. آنها صحب

کنند، یک زمان اروپا زیر اثر مسلمانان بود، ولی در اثر  از این می

های صلیبی، توسط عیسویان غصب شد. لشکر طیبه در منطقه  جنگ

های متعدد آموزشی بوده و نخستین منطقه  کشمیر دارای اردوگاه

اش نیز جامو و کشمیر است، این گروه در کشمیر و پنجاب از  عملیاتی

های  ردم برخوردار است. جایی که لشکر طیبه کمکمحبوبیت و حمایت م

های سیار و بانک خون را در اختیار مردم قرار  بشری مثل ایجاد کلینیک

های تروریستی  ترین گروه عنوان یکی از مهم دهد. لشکر طیبه به می

های بنیادگرای مذهبی است تا از آنها  پاکستان، درصدد تقویت گروه

های دموکراتیک و غیرنظامی  ور جنبشعنوان مخالفان سرسخت ظه به

تنها ثبات پاکستان بلکه ثبات  استفاده کند. این تشکیالت تروریستی نه

ها به سراسر جهان  منطقه را تهدید کرده و موجب صدور تروریست
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های تروریستی خود  شود. مرامنامه فعلی لشکر طیبه برای ادامه فعالیت می

 بر جامو و کشمیر است. کشیدن حاکمیت هند چالش ایدئولوژی به

لشکر طیبه نخست با القاعده بیشتر پیوند خویشاوندی داشت تا 

همکاری و اتحاد تشکیالتی، اما پس از آنکه دولت مشرف تحت فشار شدید 

هندی، لشکر طیبه را در -منظور جلوگیری از ائتالف آمریکایی آمریکا و به

منوع اعالم کرد، یک واحد تروریستی اعالم و فعالیت آن را م۲۰۰۱سال 

تر پیدا کرد باالخص پس از  لشکر طیبه با القاعده ارتباط تشکیالتی قوی

آنکه موالنا الیاس کشمیری، رهبر معنوی لشکر طیبه به مناطق قبایلی 

پاکستان رفت و در کنار رهبران القاعده و گروه طالبان افغانستان قرار 

 گرفت.

 جیش محمد

وریستی نوظهور در پاکستان است های تر المحمد از گروه گروه جیش

به رهبری مسعود اظهر در شهر کراچی بنیان گذاشته  ۲۰۰۰که در سال 

شد. این گروه حوزه فعالیت خود را مناطق جمو و کشمیر قرار داده است، 

لوژی این گروه بیشتر برپایه احساسات ضدهندی و ضدآمریکایی  ایدئو

خنرانی خود، هدف از شکل گرفته است. رهبر این گروه در نخستین س

 المحمد را اینگونه اعالم کرد: تشکیل گروه تروریستی جیش

ام که بگویم تا زمانی که  من در راستای انجام وظیفه به اینجا آمده»

ایم، مسلمانان نباید در وضعیت صلح و آرامش  هند و آمریکا را نابود نکرده

ءقصدهای هایی است که به ارتکاب سو جیش محمد جزو گروه« بمانند.

جمهور سابق پاکستان، متهم شده  رییس« پرویز مشرف»ناکام به جان 

شود این گروه تروریستی با لشکر جهنگوی و سپاه صحابه  است. گفته می

 ارتباطات تنگاتنگی دارد.

 تحریک نفاذ شریعت محمدی

تحریک نفاذ شریعت محمدی یا نهضت اجرای شریعت محمدی در 

پیرو مکتب وهابی و از  -صوفی محمد ، شکل گرفت. موالنا۱99۲سال 

موسس این گروه تروریستی است. این  -اعضای فعال جماعت اسالمی

گروه هدف از تشکیل و فعالیت خود را اجرای برداشت خود از شریعت در 
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پاکستان مطرح کرده است. رهبران این گروه خواهان این هستند که 

موالنا صوفی محمد پس پاکستان نیز به شیوه حکومت طالبان اداره شود. 

همراه هزاران نفر از هوادارانش  از حمله نیروهای آمریکا به افغانستان، به

برای کمک به طالبان به سمت افغانستان حرکت کرد. تعداد زیادی از 

مبارزان او توسط جبهه ائتالف شمال افغانستان دستگیر یا کشته شدند و 

به پاکستان بازگشتند. صوفی فقط تعداد کمی از آنها از جمله صوفی محمد 

نیز در پی بازگشت به پاکستان توسط مقامات این  ۲۰۰۷محمد در سال 

کشور دستگیر و روانه زندان شد، بعد از دستگیری وی، دامادش موالنا 

هللا معروف به مال رادیو رهبری هدایت تحریک نفاذ شریعت محمدی  فضل

بر جدید، این است که های خاص این ره را برعهده گرفت. یکی از ویژگی

از طریق ایستگاه رادیویی خود، اجرای خشن دستورات شریعت همچون 

تعطیلی مدارس دخترانه، بسیج نیروها برای کمک به طالبان در افغانستان 

 و... را ضروری اعالم کرده است.

 شبکه حقانی

های تروریستی  ترین گروه شبکه حقانی از ماهرترین و مرموز

ه حوزه عملیاتی آن جنوب افغانستان و شمال پاکستان رود ک شمار می به

و  ۱9۸۰ویژه مناطق مرزی پکتیا و خوست است. شبکه حقانی از دهه  به

های خارجی، به  همزمان با اشغال افغانستان از سوی شوروی با حمایت

سپتامبر ۱۱الدین حقانی شکل گرفت که تا زمان انجام حمالت  رهبری جالل

الدین  جالل»آمریکا بود. اولین رهبر این گروه،  های مورد حمایت ۲۰۰۱

از رهبران مجاهدین افغان بود. پس از او رهبری گروه به پسر « حقانی

ای مبتنی  الدین حقانی منتقل شد. شبکه حقانی بر نظام قبیله ارشدش سراج

، قوم پشتون ساکن والیت «زدران»است و رهبران این شبکه از قبیله 

هایی  الدین حقانی از متحدان طالبان بود و پست جاللپکتیا هستند. مولوی 

همچون فرماندهی طالبان در شمال کابل، وزیر مناطق مرزی و امور قبایلی 

را برعهده داشت. اوج قدرت این گروه پس از اشغال افغانستان از حدود 

حمله عمده علیه منافع غرب و ناتو  طوری که سه دوسال پیش نمایان شد به

ن به انجام رسانده است. حمله همزمان به چند هدف مهم در در افغانستا
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کابل، حمله به سفارت آمریکا در « اینترکنتینانتال»شهر کابل، حمله به هتل 

در افغانستان رخ داده است که این حمالت « بگرام»کابل و حمله به پایگاه 

الدن به دست نیروهای ویژه  کمتر از دوهفته پس از انتشار خبر مرگ بن

مریکایی، رخ دادند. این حمالت باعث افزایش فشار غرب بر پاکستان شد. آ

دنبال این فشارها، دولت پاکستان اعالم کرد قصد دارد حمالت جدیدی را  به

علیه بنیادگرایان صورت دهد که پس از آن گروهی از رهبران ارشد این 

ریکایی ها از داخل خاک پاکستان به افغانستان گریختند. نیروهای آم گروه

جایی برای شکار چند نفر از رهبران  اند از این فرصت جابه نیز توانسته

از رهبران « بدرالدین حقانی»ارشد آنان بهره ببرند. ظاهرا یکی از آنان 

نظامی بوده است که مرگ او  ارشد شبکه حقانی و نفر دوم این گروه شبه

که  طوری ای جدی به انسجام داخلی شبکه حقانی وارد کرد، به ضربه

توان این برداشت را داشت که هسته رهبری شبکه حقانی دیگر موفق  می

نشد انسجام سابق خود را به دست آورد زیرا ناتو و نیروهای دولتی 

اند بخش قابل توجهی از کادر رهبری حقانی را  افغانستان تاکنون توانسته

ی در منطقه مهار کنند. پس از آن نیز مالدادهللا، فرمانده طالبان پاکستان

باجور که از حامیان اصلی شبکه حقانی بود در شرق افغانستان کشته شد. 

الدین حقانی و از  خان، برادرزن جالل پیش از آن نیز هم حاجی مالی

ای  فرماندهان ارشد شبکه حقانی توسط ناتو دستگیر شد. او رهبری قبیله

مورد  را که خانواده حقانی به آن منسوب است، بر عهده داشت. در

شود بدرالدین، رابط گروه حقانی  ارتباطات تشکیالتی شبکه حقانی گفته می

و طالبان پاکستان بود که حدود دوسال پیش اردوگاهی را برای حمایت مالی 

در شرق افغانستان ایجاد « منگل»و تدارکاتی شورشیان افغان در منطقه 

 کرده است.

 حرکت الجهاد اسالمی و حرکت المجاهدین

های تروریستی خرد و بیشتر محلی هستند که اخیرا موفق به  هاز گرو

اند، گروه تروریستی حرکت الجهاد اسالمی  توسعه حوزه عملیاتی خود شده

عنوان یک گروه جهادی  به ۱9۸۰در سال « موالنا ارشد احمد»توسط 

گیری آن،  افغان تشکیل شد. با این حال در مورد زمان و نحوه شکل
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های  یضی وجود دارد. اهداف این گروه، الحاق ایالتهای ضد و نق گزارش

جمو و کشمیر به پاکستان و گسترش اسالم در تمام شؤون این جامعه 

در سال « خلیل الرحمن موالنا فضل»است.حرکت المجاهدین نیز توسط 

 عنوان یک جناح انشعابی از حرکت الجهاد اسالمی، تاسیس شد. به ۱9۸5

 

 تحریک طالبان پاکستان 

باعث عکس العمل  ۲۰۰۷ثه لعل مسجد در اسالم آباد درسال حاد

به دنبال  های گسترده درمناطق قبایلی دروزیرستان جنوبی وشمالی گردید.

هللا رهبر مذهبي طالبان محلي در منطقه سوات  متواري شدن موالنا فضل

ایالت سرحد پاكستان،جنبش جدید تحریک طالبان پاکستان شکل گرفت. این 

ز  نشست مشترك نمایندگان بیست گروه مختلف  طالبان قبایل جنبش بعد ا

سرحدی از جمله طالبان وزیرستان شمالي، وزیرستان جنوبي، خیبر، كرم، 

باجور، وركزي، مهمند، بونیر، مالكند، كوهستان، درۀ آدم خیل و سوات به 

هللا محسود  وجود آمد . طالبان گرد آمده از نقاط مختلف مناطق قبایلی بیت

عنوان فرمانده و مولوي محمدعمر را به عنوان سخنگوي این جنبش  به  را

هدف این جنبش ، مقابله با عملیات نظامی پاکستان درمناطق  .تعیین كردند

قبایلی  است. این جنبش ضربات مرگباری به نیروهای نظامی وامنیتی 

  پاکستان وارد کرده است.
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 چهره صدراعظم پاکستان خانم بی نظیر بوتو در دو

 

برادرش حکیم هللا محسود رهبری ۲۰۰9بیت هللا محسود در  بعد از مرگ

گروه طالبان پاکستان را بدوش گرفت و یک رشته عملیات انتحاری را 

برضد اردوی  پاکستان و مراکز نظامی  آنکشور  سازماندهی کرد که 

درنتیجه تلفات زیادی به نیروهای امنیتی پاکستان وارد ساخت. بیشترین 

ین عملیات انتحاری  پس از حمالت اردوی  پاکستان  بر وزیرستان جنوبی ا

اجرا گردید. تلویزیون) اشنا(  صدای امریکا روز   ۲۰۰9در ماه اکتوبر 

اول فبروری خبردادکه حکیم هللا محسود نیز براثر حمالت هوائی طیارات 

 مجروح شده وبعد درگذشته۲۰۱۰بی پیلوت امریکا در اواخر ماه جنوری 

است. اکنون رهبری جنبش تحریک طالبان پاکستان را مولوی فضل هللا 

 بدوش دارد.

 تالش پاکستان برای مذاکره با طالبان

ای  باید متذکر شد که باوجود اینکه نفس مذاکرات در تمام عالم پدیده

مبارک است، اما در مورد خاص، پاکستان باالخص در حوزه مذاکرات صلح 

توان به آن خوشبین بود، با وجود اینکه دولت  نمیهای بنیادگرا  با گروه
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پاکستان با همراهی فشارهای خارجی موفق شده است، طالبان را به میز 

ها و  حلی برای ناآرامی مذاکره بکشاند اما نباید نتیجه این مذاکرات را راه

گسترش بنیادگرایی در پاکستان دانست، زیرا همانطور که گفته شد در کنار 

تنها این  ندین گروه تروریستی دیگر نیز فعال هستند و آنها نهطالبان، چ

دهند، بلکه با توجه به ذات ضد امریکایی  مذاکرات را مورد پذیرش قرار می

توانند به مذاکراتی بپیوندند که امریکا از  اند، نمی که برای خود تعریف کرده

گ با طرف آن دولتی است که امریکا را در جن کند یا یک آن حمایت می

درپی  بنیادگرایی در افغانستان همراهی کرده است. از سوی دیگر حمالت پی

سرنشین امریکا به مواضع طالبان، تضعیف طالبان در  هواپیماهای بی

زنی کافی برای  جنوب افغانستان  باعث شده است که طالبان از قدرت چانه

کره های تروریستی به مذاکره یا پذیرش نتیجه مذا اجبار سایر گروه

های  یافتن بیش از پیش گروه برخوردار نباشد، وضعیتی که در کنار قدرت

ای،  گرفتن نزاعات فرقه ها و شدت ای و کوهستان تروریستی در مناطق قبیله

موجب شده است که خود دولت پاکستان نیز نتواند چندان از موضع قدرت 

قشه راه با وارد شود و مجموع این عوامل مذاکرات را در مسیر پیداکردن ن

مذاکره »رو کرده و ممکن است عمال آن را تبدیل به پدیده  دشواری روبه

 کند. )سایت اریائی ،ارشیف اخبار(« برای مذاکره

 پایان
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 مقالۀ چهل وسوم

 (!فرخندهاشکی در سوگ انسانیت)

زرفدای سر، سرفدای  »یک ضرب المثل معروف افغانی میگوید:

 ضرب المثل ها مثل« ناموس!

چیستانها،وسرودها وترانه های عامیانه 

جزئی از ادبیات شفاهی مردم است که 

در  ولی گوینده اصلی  آنها معلوم نیست

بطورشفاهی  ، یک اجتماع بوجود آمده

برسر زبا نها  سیر میکند،  از سینه یی به 

سینه یی و از نسلی به نسلی انتقال  می 

یابد . بنابر این  نمیتوان   تاریخ  دقیق 

بوجود  آمدن  وهویت گوینده  آنها  را 

 قتل  فرخنده لکۀ ننگی در دامن تاریخ ما              .معین  و مشخص کرد

در ضرب المثل فوق الذکر،دیده میشود که جامعه افغانی حاضراست 

سرخود را فدای ناموس)همسر، دختر، مادر وخواهر( خود بکند، ولی در 

سرفدای » گری گفته و دیده نشده که:این ضرب المثل وهیچ ضرب المثل دی

بنابرین میتوان استنباط کرد که درجامعۀ افغانی، ناموسداری بیشتر « دین!

از دینداری اهمیت داشته است. یعنی یک افغان حاضراست سرخود را در 

راه حفظ عزت وشرف) ناموس( خود بدهد، ولی در راه دین وعقیدۀ خود 

ورنه می باید در باورهای عامیانه از حاضر به چنین قربانی نخواهد بود، 

 چنین قربانی یاد میشد که نشده است.

با وجودی که هر روز در دهات وروستاهای افغانستان بمصداق این 

ضرب المثل برسرموضوع بی حرمتی به زن وخواهر و مادر،میان مردان 

برخوردهای خونین صورت میگیرد، چرا درقتل وحشیانۀ فرخنده درتاریخ 

( خورشیدی در کابل، هیچکسی به این فکر ۱393حوت  ۲۸ مارچ)۱9
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واندیشه اندر نشد،که فرخنده یک زن است،یک دختر است، یک خواهر 

است ویک ناموس است و باید از ناموس این وطن دفاع کرد؟ چرا 

هیچکسی از افراد حمله کننده بجان فرخنده به این فکر اندر نشد که اگر 

ویا مادر خودش باشد، وظیفۀ او چی  بجای فرخنده خواهر ویا همسر

خواهد بود وچرا نباید از وی دفاع نمود؟ آیا این حمله کنندگان همگی 

مسلمانان افراطی ومؤمن به قرآن و اسالم بودند که سراز پا نشناختند و دد 

                                             منشانه برفرخنده بی دفاع حمله  بردند تا زود تر به حیاتش خاتمه دهند؟                        

« زر فدای سر وسرفدای ناموس»به نظرمیرسد که ضرب المثل 

دیگر ارزش وماهیت خود را از دست داده است ونسل کنونی بخصوص در 

 شهرکابل با محتوا وپیام این نوع ارزش های اجتماعی بیگانه شده اند!!

و کشتار وتبلیغ جهاد و انتحار بدبختانه شرایط ناگوار سه دهه  جنگ 

توأم با بیکاری و فقر ونهادینه شدن خشونت علیه زن، مردم ما را چنان از 

اخالق واحساس وعاطفه وعشق وانسان دوستی تهی کرده است که برای 

ارتکاب هرجرم وجنایت علیه انسانهای دیگر، هیچگونه حد و مرز اخالقی 

فرخنده، براثر یک تهمت دروغین . قتل وحشیانه  وانسانی را نمی شناسند

یک تعویذ نویس مکار و اغواگر، ملت ما را در برابر جامعۀ بشری و 

تاریخ سر افگنده ساخت. ملت ما تا آن روز هرگز یک چنین شکست 

 وسقوط انسانیت را در تاریخ خود به یاد ندارد.

این قتل وحشیانه مردم افغانستان را در اذهان جهانیان به حیث  

وحشی وغیر متمدن رقم زد که پاک کردن این لکۀ ننگ از دامن  مردمان

تاریخ نا ممکن است، مگر اینکه افغانها در عمل  ثابت کننند که به زنان 

احترام میگزارند وزنان مثل مردان این وطن از لحاظ حقوقی درتمام عرصه 

های اجتماعی واقتصادی وفرهنگی برابر با مردان اند و بی حرمتی وتجاوز 

ه حقوق زنان از سوی مردان جزائی سنگین تر نسبت به بی حرمتی در ب

برابر همجنس خود دارند و قانون با تمام قوتش در حمایت از حقوق شان 

 کمر بسته باشد.

 قتل فرخنده بدون تردید یک جنایت عظیم وبی مثال ضد بشری بود و 
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ع وجدان همه انسانهای با وجدان  را بشدت جریحه دارساخت. هر نو

توجیه حتی اگر قرآن خدا را هم سوختانده می بود، مستحق جزایی به این 

سنگینی نبود.  کسی که قرآن را سوختانده باشد، فقط مراجع عدلی کشور 

صالحیت تعیین جزای او را دارند، نه افراد رهگذر وجوانک های از خدا 

نی وقرآن بیخبرتا  این دختر مظلوم را با چنان وضع رقتبار وغیر انسا

زجرکش کنند و تکه تکه  وغرقه در خون نمایند وسپس موتر را از روی 

جسد نیم جانش بگذرانند وبرای اطفاء درنده خوئی خویش او را آتش  

بزنند وخاکستر کنند. اعتراف میکنم که تا کنون من نتوانسته ام بیش از 

 یک دقیقه صحنه های نابودی وحشیانۀ فرخنده را تماشا کنم. 

  

 و سپس زیرموتر کردن وآتش زدن جسم او درکابل ری ازقتل  فرخنده درمانده تصوی

وهاب مجیر، در سوگ فرخنده غزلی سرود و در آن به یک میزان از 

 مخلوق شکایت کرده است: خالق و

 ، الیق آن زخمها نبود آن جسم پاک

 فریاد میزدی و دگر اعتنا نبود

 در آن میانه هیچ کسی مهربان نشد

 در آن میانه هیچ کسی آشنا نبود

 زدند سرت را به سنگ جهل وقتی که می

 در آسمان شهر، خدا بود یا نبود؟ ...

ت مشغول زدن گفته میشود وحشیان گرگ صفت مدت دو تا سه ساع

وکندن و به آتش کشیدن ونابودکردن این دختر مظلوم بوده اند. دیدن 
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صحنه های  کتک زدن وکوبیدن سنگ وخشت وچوب برفرق وجسم فرخنده 

مو براندام انسان راست میکند، ودلهای مثل سنگ را به گریه وامیدارد، اما 

ی  تعجب میکنم که چگونه درمدت مرگ این دختر بیچاره وجدان همگ

 حاضرین در صحنه مرده بود و هیچکس دست کمک بسوی او دراز ننمود؟

بکارگیری ترفند آشوب انگیز تعویذ نویس زیارت شاه دوشمشیره 

که گویا فرخنده قرآن را آتش زده، به حدی مؤثر وکارسازافتاد  مبنی بر این

که هیچ کس از مشمولین جنایت قتل فرخنده حتی از خود نپرسید که ممکن 

مالی تعویذ نویس دروغ گفته باشد ودست از آسیب زدن به او است 

 نگهدارند. 

این تراژیدی در پای تخت کشور برای دولت مردان افغان مایۀ 

شرمساری است، برای پولیس کشور مایۀ خجالت است، برای شهروندان 

کابلی که چنین فاجعه ای در شهرشان رخ داده است، جای ننگ است. برای 

ایۀ سرافگندگی است.زجر کشی فرخنده در تاریخ افغانستان مردان افغان م

چه که در تاریخ بشریت نظیر ندارد. هیچکسی در هیچ کشوری ودر هیچ 

دوره ای از تاریخ، حتی در تهاجم چنگیز وهالکو چنین بیرحمی و درنده 

 خوئی را در حق یک دختر ودرحق یک زن سراغ داده نمیتواند. 

ای از شکوه  مرگ فرخنده، دخترنامراد هیچ دلیل وبرهان و بهانه 

ساله در قلب شهر کابل، در روز روشن، در پیش چشم ده ها تن  ۲۷

پولیس ملی،از سوی صدها تن اوباش عقده مند بیکار وگنده مغز بیغیرت 

ونادان، کاسته نمیتواند. فرخنده دختری که با مرگ خود، حماسۀ زن 

 انه ثبت گردید. مظلوم افغان را آفرید، در دل تاریخ جاوید

قتل فرخنده بر دوش اولیای وزارت معارف این وظیفه را میگذارد تا 

برای جاودانگی نام فرخنده یکی از لیسه ها را بنامش مسمی کند ونیز 

برای احیاء مقام ومنزلت زن  بحیث مادر، همسر، خواهر و شریک زندگی 

این مضمون  پدر، مضمونی در نصاب تعلیمی مکاتب عالوه کند و با تدریس

اهمیت ونقش زن در جامعه وخانواده ، در اذهان کودکان ونوجوانان 

کشورتلقین وتبلیغ گردد. البته رسانه های سمعی وبصری ومکتوب اخالقاً 
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وظیفه دارند تا اقالً در ماه دوبار میز های گرد تبادل نظر در مورد نقش 

ً وظیفه  واهمیت زن درخانواده وجامعه ترتیب دهند و روحانیون نیز ایمانا

دارند تا برای جوانان ونمازگزاران خود درحمایت از زنان ومنع خشونت 

علیه آنان ومقام ومنزلت شان به حیث مادر وهمسر  وباالخره ناموس 

وشرف خانواده،از تبلیغ نیک دریغ نورزند. ودین خود را بحیث فرزندان 

ظیرحادثۀ تکاندهندۀ اهل وصالح مادران خود ادا نمایند تا در آینده حوادثی ن

 فرخنده دراین کشور رخ ندهد. 

درپایان میخواهم این شعر ارج ناک فریۀدون مشۀیری، شۀاعر نامۀدارایرانی  

را به عنوان اشکی در سوگ فرخنده که سوگ انسانیت در افغانسۀتان اسۀت 

 پیشکش خوانندگان کنم.

  اشکی درسوگ انسانیت

  ازهمان روزی که دست حضرت قابیل

  ه به خون حضرت هابیلگشت آلود

   از همان روزی که فرزندان آدم 

  صدر پیغام آوران حضرت باری تعالی

  زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

  ، آدمیت ُمرد 

 . گرچه آدم زنده بود

  از همان روزی که یوسف را برادر ها به چاه انداختند

  داز همان روزی که با شالق و خون دیوار چین را ساختن

  ،آدمیت مرده بود

.گرچه آدم زنده بود 

      

  ،روزگار مرگ انسانیت است  قرن ما 

   سینۀ دنیا زخوبی ها تهی است
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   صحبت از آزادگی، پاکی، مروت، ابلهی است

   صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست

 . قرن موسی چنبه ها است

         

  صحبت از پژمردن یک برگ نیست

  وای جنگل را بیابان می کنند

  دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند

  هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا

  آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

        

  صحبت از پژمردن یک برگ نیست

  فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

  رگز نرستفرض کن یک شاخه گل هم در جهان ه

  فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

   در کویری سوت و کور

  در میان مردمی با این مصیبتها صبور

   صحبت از مرگ محبت مرگ عشق 

 گفتگو از مرگ انسانیت است!                   

  گرامی باد، یاد ونام فرخنده!  

۱5/4 /۲۰۱5 
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 مچهارمقالۀ چهل و

 

 مشیره کیست کهاین  شاه دوش

 مردم از او مراد میطلبند؟ 

 

 

 کابل مرکزشهرمسجدشاه دوشمشیره در

 

بۀۀۀۀۀه اسۀۀۀۀۀم شۀۀۀۀۀاه  یومدرسۀۀۀۀۀه ا یامۀۀۀۀۀروز مسۀۀۀۀۀجد شۀۀۀۀۀهرکابلمرکزدر

 ینخسۀتین فتۀوح اسۀالم یاست. درتاریخ ها و گزارشۀها یدوشمشیره، مسم

از شۀۀۀاه  یطبۀۀۀر خیوتۀۀۀار یعقۀۀۀوبی خیوتۀۀۀار یماننۀۀۀد: فتۀۀۀوح  البلۀۀۀدان بۀۀۀالذر

و  یمۀۀردم کابۀۀل اکنۀۀون مسۀۀجد ینیسۀۀت،  ولۀۀ ی( نۀۀام و آدرسۀۀ)؟ رهیدوشمشۀۀ

 به این شخص منسوب میکنند. یقبر نآ یدرپهلو

 کشۀته،یبۀاهردو دسۀت آدم م مۀرد کۀه نیا یکه برا نستیآورتر ا خنده

 درست کرده  اند. شیبرا یجعل شده ونام و نشان یخیتار
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  ساله اعراب برافغانستان" به نقۀل از مرحۀوم۱۴۰۰ طرهی" سدرکتاب

 شۀودیم تیۀروا ،یخیتۀار یشۀآمدهایبر کتاب باالحصۀار کابۀل وپ یکهزاد مبتن

عث سۀردار لشۀکر طاًوسۀان، چهۀل عبۀدالرحمن بۀن اشۀ  یهجر۸۰که: درسال

  سیبۀۀن قۀۀ ثیۀۀل ادتیۀۀرا تحۀۀت ق ی]البتۀۀه چهۀۀل هزاردرسۀۀت  اسۀۀت[جنگمۀۀرد 

فرمانۀۀۀده عۀۀۀرب از فۀۀۀرط قهۀۀۀر وغضۀۀۀب  نیۀۀۀکۀۀۀرد وا کابلشۀۀۀاهمۀۀۀامور حملۀۀۀه بر

کنان به کابۀل داخۀل  سپاه خود جنگ شیشاپیست گرفته  وپدردود ریدوشمش

 گۀۀریشۀۀد ]ود نیاز کابۀۀل  فۀۀرش زمۀۀ یرمۀۀردیدل زهیشۀۀد، امۀۀا بۀۀا ضۀۀربت سۀۀرن

مۀۀدخل  کۀۀوه  ایۀاز حۀدود دهمزنۀۀگ  کۀۀهیدسۀتان نابکۀۀارش ازکۀار افتۀۀاد. درحال

او صۀدهاتن از  لۀومتریک کیۀدرفاصله  رهیمشتا مسجد شاه دوش ردروازهیش

گردن زده بود.[ جسد او را درکنار رودخانۀه کابۀل بخۀاک مدافعان  فداکار را 

 [۱ ]" معروف گشت.رهیسپردند. بعدها مقبره  او به مزار"شاه دوشمش

وی  بۀۀا هۀۀردو دسۀۀت آدم مۀۀی آنچۀۀه یکسۀۀان روایۀۀت میشۀۀود اینسۀۀت کۀۀه 

خنده آورتر اینست که گفتۀه میشۀود وقتۀی وی از طۀرف مۀردم  و کشته است

سر با دو شمشۀیر آدم میکشۀت)زهی نۀادانی  کابل کشته شد، او بازهم  بدون

 وجهالت؟(. 

مردم ما از بس درقعر بیسوادی و خرافات غرق اند، برای یک لحظه 

هم که شۀده بۀا خۀود نمۀی اندیشۀند کۀه مۀرده ، دیگرحرکۀت کۀرده نمیتوانۀد تۀا 

کسی را بکشد. تاریخی که برای این مرد درسۀت شۀده نۀام ونشۀان آنۀرا لیۀث 

 اند.  بن قیس بن عباس نوشته

روایت میکندکه:  کهزاد در کتاب باالحصار کابل وپیشآمدهای تاریخی،

بۀۀه قۀۀرار گۀۀزارش تۀۀاریخ سیسۀۀتان از میۀۀان یکصدوبیسۀۀت هۀۀزار نفۀۀر، چهۀۀل »

هزار مرد جنگی مجهز با بهترین اسلحه و ادوات و اسپ های تازی انتخاب 

نمودنۀۀد کۀۀه بۀۀه تحۀۀت قیۀۀادت عمۀۀر بۀۀن عطۀۀا یۀۀا عطۀۀارد بۀۀن عمیۀۀر التمیمۀۀی و 

الی سیستان علیۀه کابۀل و دالرحمن بن محمد االشعت الکندی ورپرستی عبس

کابلشاه فرستادند. بین سپاه رایان و قشۀون طاؤسۀان جنۀگ هۀای سۀختی در 

گرفت قسمتی از حصص غربی مملکت  بدست عرب هۀا افتۀاد ولۀی فتوحۀات 

خود را تا کابل ادامه داده نتوانستند و در حوالی غزنی متوقف شدند و باقی 

 قدامات را به سال های آینده موکول کردند.ا
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هجری عبدالرحمن بن اشۀعث عۀده یۀی از سۀپاه خۀویش را ۸۰در سال 

پیشۀتر بطۀرف کابۀل فرسۀتاد و   لیث بن قۀیس بۀن حضۀرت عبۀاستحت ادارۀ 

خود از عقب مشغول گرفتن آماده گی های دیگر شۀد بۀاز جنۀگ هۀای سۀخت 

حضۀۀار امۀۀر مدافعۀۀه شۀۀهر را بیۀۀرون شۀۀهر کابۀۀل در گرفۀۀت، رتبیۀۀل شۀۀاه از باال

صادر کرد. سپاه عربی در حصص غربی شهر در دیوارهای رخنه کردنۀد و 

در امتۀۀداد رودخانۀۀهء کابۀۀل جنۀۀگ هۀۀای تۀۀن بۀۀه تۀۀن شۀۀروغ شۀۀد. مۀۀی گوینۀۀد 

سرلشکر سپاه عرب حضرت لیۀث بۀن قۀیس کۀه از فۀرط قهۀر دو شمشۀیر در 

برداشته  دو دست گرفته و پیشاپیش سپاه خود جنگیده داخل شهر شد، زخم

و شۀهید شۀد و جسۀۀد مبۀارکش را در کرانۀۀه هۀای متصۀل رود خانۀۀه بۀه خۀۀاک 

سپرده اند و مزار شان به زیارت شاه دو شمشیره معروف است. مسلمانان 

معابد و درمسال های هنۀدویی و شۀیوایی را کۀه در سۀواحل رودخانۀه وقۀوع 

داشۀۀۀت، ویۀۀۀران کردنۀۀۀد و اسۀۀۀاس اولۀۀۀین مسۀۀۀجد اسۀۀۀالمی در کابۀۀۀل در جۀۀۀوار 

 [ ۲« ]ضرت شاه دو شمشیره گذاشته شد.ح

مرحوم کهۀۀزاد منبۀۀع روایۀۀت خۀۀود راتۀۀاریخ چنانکۀۀه در بۀۀاال دیۀۀده شۀۀد،

سۀۀپاه طاؤوسۀۀان معرفۀۀی میکنۀۀد، درحۀۀالی کۀۀه در حکایۀۀت سیسۀۀتان وداسۀۀتان 

[، نۀۀه از لیۀۀث بۀۀن قۀۀیس نۀۀامی اسۀۀت ونۀۀه 3تۀۀاریخ سیسۀۀتان]لشکرطاوسۀۀان 

، بلکه او خود فرمانده خودعبدالرحمن بن اشعث کسی را به این کاربرگزیده

سۀۀپاه طاؤوسۀۀان بۀۀود و درآن سۀۀال خۀۀود اوهۀۀم نتوانسۀۀت تۀۀا کابۀۀل برسۀۀد.حتی 

محقق نامدار انگلیسی کۀه تۀاریخ منطقۀه را در قۀرون نخسۀتین « بوسورت»

اسالمی بدقت بررسۀی کۀرده و داسۀتان شۀورش سۀپاه طاؤوسۀان را برهبۀری 

ز منابع تاریخی است، درهیچیک ا عبدالرحمن بن اشعث باجزئیات آن نوشته

درجملۀه سۀرداران سۀپاه  لیۀث بۀن قۀیس عربی وغیرعربی خود از کسۀی بنۀام

طاؤوسان نۀام نمۀی بۀرد، معلۀوم نیسۀت کۀه مرحۀوم کهۀزاد برمبنۀای چۀه سۀند 

ومدرک تاریخی ازکسۀی کۀه تۀاریخی نۀدارد، بنۀام لیۀث بۀن قۀیس بۀن حضۀرت 

 عباس ومقبره او درجوار مسجد شاه دوشمشیره متذکرشده است؟

قبۀۀل ازاینکۀۀه بۀۀه نقۀۀل لشکرکشۀۀی "سۀۀپاه طاؤوسۀۀان"  درسۀۀال ا وامۀۀ 

تۀۀاریخ سیسۀۀتان ازتۀۀواریخ معتبۀۀر کۀۀه گفۀۀت بایۀۀد هجۀۀری پرداختۀۀه شۀۀود، ۸۰

هجۀری عبۀدالرحمن ابۀن سۀمره بۀه  3۶درسۀال وبنابر این کتابمنطقه است ،
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ظۀاهراً درهمۀان سۀال یۀا یۀک سۀال پۀس از  دستور معاویه به سیسۀتان آمۀد و

جۀۀری عبۀۀدالرحمن همۀۀراه بۀۀا رجۀۀال جنۀۀگ آوری ه 3۷ورودش یعنۀۀی درسۀۀال

چۀون: عمۀر بۀۀن عبیۀدهللا تمیمۀی وعبۀۀدهللا بۀن خۀازم سۀۀلمی وقطۀری بۀن فجۀۀا  

ومهلب بن ابی صفره و عباد بن الحصین وغیره در راًس لشۀکرهای عربۀی 

بعزم جنگ با زنبیل عازم بُست شد و پس ازغۀارت خۀاش درشۀرق زرنۀج از 

بۀه ُرخۀد)ُرخج، قنۀدهار( شۀتافت وبعۀد از راه بیابان به بُست رسۀید واز آنجۀا 

فتح آن به زابلستان وسۀپس خۀود را درپشۀت دروازه هۀای کابۀل رسۀاند وبۀه 

 محاصره شهر پرداخت .

سۀۀپاه عۀۀرب شۀۀهررا پیوسۀۀته بۀۀا منجنیۀۀق میکوفتند.سۀۀر انجۀۀام نبۀۀردی 

خونین میۀان نیروهۀای عۀرب ومۀدافعین کابۀل بۀه سۀرآمد و گروهۀی انبۀوه از 

خۀون علطیدنۀد. کابلشۀاه مۀردی پرقۀوت وجنۀگ آور مهاجمان عۀرب بخۀاک و

دلیۀری بۀۀود کۀۀه همۀۀواره در پیشۀۀاپیش سۀۀپاه خۀۀود قۀۀرار میگرفۀۀت و بۀۀا لشۀۀکر 

 دشمن می جنگید. بنابر تاریخ سیستان: 

شاه کابل حرب بنفس خویش همی کرد، مردی بودکه هۀیچکس بۀرو »

برابۀۀری نکۀۀرد، بسۀۀیار بکشۀۀت تۀۀا بیسۀۀت واندهزارمسۀۀلمان بردسۀۀت اوشۀۀهید 

معهذاپس از آنکه دیوارهای کابل براثر پرتاب منجنیق  شۀگاف  [۴.«]گشت

برداشۀۀت و دیگۀۀر مجۀۀال مرمۀۀت میسۀۀر نگشۀۀت و سۀۀپاه مهۀۀاجم ازآن شۀۀگاف 

بدرون شهر ریختند و به قتل عام مردم غیرنظامی پرداختنۀد، کابلشۀاه چۀاره 

درآن دید تا باسردار سپاه عرب، عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره وصۀلح 

ید وموقتاً شر عۀرب را در بۀدل پرداخۀت پۀول و بۀرده از سۀر کابۀل بۀر پیش آ

کابل بگشاد وبردگان بسیار »طرف نماید. وبقول تاریخ سیستان،عبدالرحمن 

 [ ۵«]از آنجا بیاورد و بسیار بزرگان بودند.... 

هجۀۀری، همینکۀۀه حجۀۀاج از طۀۀرف خلیفۀۀه عبۀۀدالملک بۀۀه  ۷۸درسۀۀال 

خۀود مهلۀب را بۀه خراسۀان و از جانب فرمانداری کل خراسان مقرر شد، او 

درزمۀان  عبیدهللا ین ابی بکۀره را بۀه حکومۀت سیسۀتان برگزید.عبیۀدهللا قۀبالً 

هجۀری نیۀز والۀی سیسۀتان بۀود و بۀه  ۵3 -۵۱خالفۀت معاویۀه طۀی سۀالهای 

 رموز منطقه بلدیت داشت. 
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م( عبیۀۀدهللا بۀۀه سیسۀۀتان رسۀۀید و  ۶9۶هۀۀـ ) ۷۸بۀۀه هرحۀۀال در سۀۀال 

قۀۀرارداد. متعاقبۀۀاً عبیۀۀدهللا  را جنۀۀگ قطعۀۀی بۀۀا کابلشۀۀاه  وظیفۀۀه اصۀۀلی خۀۀود

 با مسلمانانی که نزد تو هستند» فرمانی از حجاج دریافت که حکم میکرد: 

با او)زنبیل، شاه کابل( نبردکن و باز مگرد تا سرزمینش را به غۀارت دهۀی 

وقلعه هۀایش را ویۀران کنۀی و جنگۀاورانش را بکشۀی وفرزنۀدانش را اسۀیر 

  [۶«] کنی!

دراین فرمان چنانکه دیده میشۀود از اسۀالم وقبۀول آن از جانۀب مۀردم 

حرفی نیست وفقط دستور دستور غۀارت وویرانۀی هسۀت وبۀود مۀردم اسۀت. 

هۀۀزار نفۀۀر رابسۀۀوی کابۀۀل سۀۀوق نمۀۀود وخۀۀود  ۲۰عبیۀۀدهللا سۀۀپاهی مرکۀۀب از 

دررأس سپاهی قرارگرفت که از مردم بصۀره فۀراهم آمۀده بودنۀد و سۀرداری 

به کوفه را به شریح بن هانی حارثی داد و سپس بسوی بست  سپاه منسوب

و زابلستان تاخت آورد. زنبیل بدفاع برخاست و عبیۀدهللا را باهمۀان تاکتیۀک 

قدیم جنگی، در دهن دره های مهیب کوهستانی کشانید. زنبیۀل بۀه آهسۀتگی 

عقب می نشست و سپاه عرب او را تعقیب میکۀرد، امۀا لشۀکریان عۀرب کۀه 

ه قلعۀۀه هۀۀا را ویۀۀران و امۀۀوال مۀۀردم را اغتنۀۀام میکردنۀۀد، آنقۀۀدر در طۀۀول را

سنگین بار شده بودند که توان حرکت سۀریع را نداشۀتند، ایۀن کنۀدی حرکۀت 

 در راه های دشوارگذار، فصل زمستان را نزدیک میساخت. 

کۀۀه سۀۀربازی کهنۀۀه کۀۀار بۀۀود بۀۀه عبیۀۀدهللا اصۀۀرار میکۀۀرد کۀۀه بۀۀه  شۀریح

ه انۀۀد خرسۀۀند باشۀۀند و چنۀۀان نکنۀۀد کۀۀه زنبیۀۀل غنۀۀایم فراوانۀۀی کۀۀه بدسۀۀت آورد

دسۀۀت از جۀۀان بشۀۀوید و در برابۀۀر ایشۀۀان بایسۀۀتد. امۀۀا عبیۀۀدهللا کۀۀه هۀۀوای 

تسخیروغارت کابل را درسرمی پرورانید، پند او نشۀنید و سۀرانجام دردامۀی 

روبۀرو  کۀهارگرفتار آمد. در نتیجه سۀپاه عبیۀد هللا بۀا کمبۀود شۀدید خو سخت

ردن اسۀپان خۀود پرداختنۀد. سۀپاه عۀرب چنۀان در گردید وسۀربازانش بۀه خۀو

تنگنا گرفتار آمد که عبیدهللا مجبورشد غرور خویش زیرپۀا نهۀد و از زنبیۀل 

هزار درهم غرامت دهد وشماری  ۷۰۰که  طلب صلح نماید، و پیشنهاد کرد

از بزرگۀۀان عۀۀرب و سۀۀه تۀۀن از پسۀۀرانش را بۀۀه نۀۀوا پۀۀیش او بفرسۀۀتد. اواز 

مه جنگ را نافرمانی سپاه از دسۀتورات فرمانۀده زنبیل پوزش خواست و ادا

درهۀم واعۀزام گروگانهۀایی  ۷۰۰ر۰۰۰شان وانمودسۀاخت. پۀس ازپرداخۀت 
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به نزد کابلشاه، عبیدهللا اجۀازه یافۀت کۀه بقیۀه سۀپاهش را از دامۀی کۀه درآن 

گیر افتاده بودنۀد بیۀرون آورد، امۀا اینۀان بۀه سۀبب سۀرما وگرسۀنگی متحمۀل 

تن از ایشان خود را تا بُسۀت رسۀاندند.  ۵۰۰انجام تلفات سنگین شدند وسر

و چۀون سۀخت گرسۀنه بودنۀد پۀس از آنکۀه شۀکم سۀیر نۀان خوردنۀد، همگۀۀی 

 [۷هج(] ۷9جان دادند.)

هیچکس از آن سپاه نماند، یۀا »مولف تاریخ سیستان یادآور میشود: 

 [۸«]نام کردند «جیش الفنا»کشته شدند یا بمردند... چنانکه ایشان را 

ۀ امۀۀوی شۀۀاعران بۀۀه عنۀۀوان ابزارتبلیۀۀغ وجلۀۀب پشۀۀتیبان بۀۀرای در دور

ممۀۀدوحان خۀۀود مۀۀورد توجۀۀه خاصۀۀی قرارداشۀۀتند و ایۀۀن شۀۀاعران درحضۀۀر 

ازشۀاعری بنۀام  بۀالذری وسفر با رهبران و فرماندهان بزرگ همۀراه بودنۀد.

اعشۀۀۀی همۀۀۀدان کۀۀۀوفی یۀۀۀاد میکنۀۀۀد کۀۀۀه بۀۀۀا سۀۀۀپاه عبیۀۀۀدهللا در حملۀۀۀه برزنبیۀۀۀل 

سۀۀان در حملۀۀه برکابۀۀل همۀۀراه بۀۀوده اسۀۀت. وی بۀۀه وهمچنۀۀان بۀۀا سۀۀپاه طاؤو

ارتباط شکسۀت عبیۀدهللا از زنبیۀل شۀعری دارد کۀه از سراسۀرآن بۀوی نفۀرت 

واستخفاف ازعبیدهللا به مشام میرسد و ازتلفۀات غۀم انگیۀزی یۀاد میکنۀد کۀه 

 برسپاه عرب وارد آمده بود.

 " این اندوه سوزان در سینه چیست، وچرا سیل اشک فرومی باری؟

یچ ازسپاهی شنیده ای که بکلی درهم شکست و به نگون بختی بسیار "ه

 گرفتارآمد؟

 "درکابل برای ایشان بسیارسخت گرفتند وآنان را واداشتند که ازسربیچارگی،

 ازگوشت اسپان نژادًه خویش بخورند ودر بد ترین جاها لشکرگاه بسازند.

 امده است،"هیچ سپاهی درآن سرزمین به چنین سرنوشتی شوم گرفتار نی

"به زنان نوحه گر بگویید که برای چنان قربانیانی"چنان بگریید که راه گلویتان 

 بگیرد".

"ازعبیدهللا بپرسید چگونه ازاین مردان، ازاین بیست هزارمرد که اسپان 

 وغرق درسالح بودند حراست کرده ای؟ زرهپوش داشتند

 نبرد برگزیده بود،"سپاهیان گزیده که امیری آنان را بخاطرپایداری شان در

 "سپاهیانی با ارواح شریف از دوشهر نیرومند)کوفه وبصره( پا در راه نهادند.

"ترا ساالری ایشان داده اند و برایشان امیرکرده اند، اما تو نابودشان کرده ای، 

 [9درحالیکه آتش جنگ هنوزبا تندی فراوان زبانه میکشد." ] 
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کرده ای بسیارسۀۀۀختگیر دربقیۀۀۀه شۀۀۀعرگفته میشۀۀۀود کۀۀۀه، عبیۀۀۀدهللا سۀۀۀر

میکۀرد، وبۀدتراز  وسنگ دل بود وبا سربازان همچون جبۀاری مسۀتبد رفتۀار

آن اینکه وی از فرصۀت گرفتۀاری سۀپاهی کۀه درمحاصۀره افتۀاده بۀود، سۀود 

می جست وخود به خریۀد آذوقۀه مۀی پرداخۀت و بۀه بهۀایی گۀزاف بۀه ایشۀان 

 میفروخت. 

دم بیگنۀاه وبۀۀرده کۀۀردن امۀا ازایۀۀن شۀاعرباید پرسۀۀید کۀۀه آیۀا کشۀۀتار مۀۀر

زنان وکودکۀان کابۀل بۀه دسۀت سۀپاه عۀرب درطۀول تسۀلط اعۀراب برسیسۀتان 

وتجۀۀاوز برقلمۀۀرو زنبیۀۀل درد و دریۀۀغ  نداشۀۀت؟  ایۀۀن سۀۀپاه چۀۀرا از هۀۀزاران 

کیلۀۀومتر دوربۀۀه ایۀۀن سۀۀرزمین حملۀۀه آورده بودنۀۀد؟ و آیۀۀا جزغۀۀارت وگۀۀرفتن 

 برده وکنیز هدف دیگری داشتند؟

 

 :اؤوسان واما داستان سپاه ط

حّجۀۀاج کۀۀه از خبۀۀر شکسۀۀت عبیۀۀدهللا در کابۀۀل مطلۀۀع گشۀۀته بۀۀود، خیلۀۀی 

کابۀل فرسۀتاده   برآشفت وبه خلیفه عبدالملک خبر دادکه اگر لشکرفراوان به

بیل ویارانش براعراب غالب آیند. چون این  نامه بۀدربار زننشود، هر آئینه 

مۀه ات رسۀید :" ناخلیفه رسید، خلیفه عبۀدالملک بۀه جۀواب او چنۀین نوشۀت

واز آنچه در سیستان به مسلمانان رسید، آکاه گشتم. آنهای کۀه کشۀته شۀدند 

اجرشان بر خداست،اما در باره فرستادن لشکر بۀه سۀرزمینی کۀه مسۀلمانان 

در آن چنۀۀۀین سرنوشۀۀۀتی را دیدنۀۀۀد، رأی مۀۀۀن همانسۀۀۀت، کۀۀۀه رأی تۀۀۀو بۀۀۀرآن 

  [۱۰قرارگیرد،موفق باشی." ]

نفر هزار ۲۰نفر از بصره و هزار ۲۰حجاج این بار سپاهی مرکب از 

از جنگجویۀۀان کوفۀۀه را انتخۀۀاب و در تحۀۀت قیۀۀادت عبۀۀدالرحمن بۀۀن اشۀۀۀعث 

بجنۀۀگ کابلشۀۀاه فرسۀۀتاد. حجۀۀاج کلیۀۀه مواجۀۀب و حقۀۀوق ایۀۀن سۀۀپاه را کۀۀه دو 

سۀربازان آن را  و میلیون درهم میشد پیش از پیش به ایۀن قشۀون پرداخۀت.

جهۀۀز و مجلۀۀل بۀۀود کۀۀه نۀۀام بۀۀه اسۀۀپ وسۀۀالح بیاراسۀۀت و ایۀۀن سۀۀپاه آنقۀۀدر م

 [ ۱۱یعنی لشکر طاؤوسان را بخود گرفت.] « جیش الطواویس»

 میالدی( به سیستان  ۶99هجری) اوایل  ۷9این سپاه در اواخر سال 

د و درخطبۀۀه ایکۀۀه ابۀۀن اشۀۀعث در زرنۀۀگ ایۀۀراد کردهمۀۀه جنۀۀگ کۀۀرمواصۀۀلت 
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آوران عۀۀرب سیسۀۀتان را زیۀۀر پۀۀرچم خۀۀود فراخوانۀۀد. درهمۀۀین وقۀۀت سۀۀپاه 

ری از طبرستان بسرکردگی برادران اشعث به نامهای قاسم وصباح نیۀز دیگ

بقصد حمله برکابل شاه حرکت نمۀود و  ۸۰به او پیوستند. ابن اشعث درسال

 بست را پایگاه عملیاتی خود بسوی کابل برگزید. 

کابلشۀۀاه از ایۀۀن لشکرکشۀۀی بۀۀه هۀۀراس افتۀۀاد و از تلفۀۀات مسۀۀلمانان در 

اد نمۀۀود کۀۀه بۀۀه قۀۀرار ز تأسۀۀف کۀۀردو پیشۀۀنه" ابۀۀراجۀۀیش الفنۀۀاسۀۀفر جنگۀۀی "

پردازد و گروگانهایی که عبیدهللا برای دستیابی به صلح پیش  گذشته خراج 

فرستد. امۀا ایۀن پیشۀنهاد مۀورد قبۀول سپاهسۀاالر عۀرب  اوفرستاده است باز

 قرار نگرفت. 

 زنبیل مشاور هوشیاری از خوارج)عرب( داشت که از زمان زیاد بۀن 

ندگی میکرد. به مشورت او زنبیل از پیش سپاه طاؤوسان ابیه درسیستان ز

ُخج به شرق عقب نشست . ابن اشعث بۀرادر خۀود قاسۀم را بۀه )قنۀدهار(  الۀرَّ

فرستاد تا درآنجا مستقر شود. قاسم وقتی بۀه الۀرخج رسۀید دریافۀت کۀه جۀز 

بیوه زنان کسی باقی نمانده است. زنبیل مثل گذشۀته بۀه آهسۀتگی عقۀب مۀی 

عرب او را تعقیۀب میکۀرد، امۀا لشۀکریان عۀرب کۀه در طۀول  نشست و سپاه

راه گاو وگوسفند و اندوختۀه هۀای مۀردم را اغتنۀام میکردنۀد، آنقۀدر سۀنگین 

بار شۀده بودندکۀه تۀوان حرکۀت سۀریع را نداشۀتند. ایۀن کنۀدی حرکۀت در راه 

های دشوارگذار، فصل زمستان را نزدیک میسۀاخت. عبۀدالرحمن مجبورشۀد 

به بهار سال آینده موکۀول کنۀد وبنۀابرین توسۀط نامۀه از  جنگ فیصله کن را

حجۀۀاج اجۀۀازه خواسۀۀت، ولۀۀی ایۀۀن چیۀۀزی بودکۀۀه حجۀۀاج آن رانمۀۀی پۀۀذیرفت و 

بنابرین عبدالرحمن را مۀورد عتۀاب قۀرار داد و کتبۀاّ او را مۀتهم بۀه تۀرس و 

جۀۀبن و تهدیۀۀد بۀۀه عۀۀزل نمۀۀود. عبۀۀدالرحمن کۀۀه مۀۀردی مۀۀدبر و دلیۀۀری بۀۀود، 

جاج را با دستکاری در اجتماع سپاه قرائت نمود کۀه در برآشفت و فرمان ح

آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه برطرف و برخی بجای آنها نامزد شده 

بدون درنگ بر زابل وکابل حمله کنند، آبادیها  بودند و نیز امر شده بود که:

را ویۀران و زنۀان و مۀردان را اسۀیر نماینۀد. سۀرداران عۀرب چۀون ابوطفیۀل 

عبۀۀدالمؤمن ربیعۀۀی مخالفۀۀت خۀۀود را بۀۀا ایۀۀن فرمۀۀان ابۀۀراز داشۀۀتند و  عۀۀامر و

 اولی خطابه ای برضد حجاج داد وگفت:
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اگۀۀر سۀۀپاه پیۀۀروز شۀۀود، غنۀۀایم و بۀۀاج وخۀۀراج از آن حجۀۀاج اسۀۀت و »

اگردشمن برشما چیره شود، شما درنظر حجۀاج پسۀت و دون همۀت خواهیۀد 

یگۀۀۀۀر بۀۀۀۀه بۀۀۀۀود. درحۀۀۀۀالی کۀۀۀۀه ایۀۀۀۀن مملکۀۀۀۀت گورسۀۀۀۀتان ابۀۀۀۀدی شماسۀۀۀۀت و د

نخواهیۀۀد رسۀۀید. سۀۀوقیات حجۀۀاج در ایۀۀن  دیۀۀدارعزیزان وخۀۀانواده هۀۀای خۀۀود

کشۀۀور، شۀۀبیه سۀۀوقیات فرعۀۀون در رود نیۀۀل اسۀۀت. پۀۀس بیائیۀۀد کۀۀه دشۀۀمن 

خۀۀدا)حجاج( راخلۀۀع وبۀۀا امیرخۀۀود عبۀۀدالرحمن بیعۀۀت کنۀۀیم و عۀۀوض کابۀۀل بۀۀه 

 [۱۲« ].کوفه رویم و حجاج را از وطن خود طرد نمائیم

ه دالرحمن بۀا سۀوگندسۀپاه عۀرب بۀا شۀخص عبۀ قۀرآن بیعۀت کردنۀد.   ب

سپس عبدالرحمن ابن اشعث عیاض بن همیان بکۀری سدوسۀی وعبۀدهللا بۀن 

عامرتمیمی را بۀه جانشۀینی خۀود درسیسۀتان برگزیۀد واولۀی را بۀه حکومۀت 

دومی را به حکومت زرنگ گماشت. همچنان بازنبیل صۀلح کۀرد بۀه  بست و

دیگرخۀراج نخواهۀد گرفۀت واگۀراز  این شرط کۀه اگۀر اوپیروزگۀردد از زنبیۀل

[،  سۀپاه طاؤوسۀان ۱3حجاج شکست خورد زنبیل وی را درکابل پنۀاه دهۀد]

را باخودگرفت و برحجاج بشورید و گویند در نزدیکی کوفه درهشتاد حرب، 

حجۀۀاج را هزیمۀۀت داد ولۀۀی در حۀۀرب هشۀۀتاد ویکۀۀم از طۀۀرف قشۀۀون حجۀۀاج 

اکم دسۀت نشۀانده ً او شکست خورد و دوباره به سیستان روی آورد ولۀی حۀ

عبدهللا بن عۀامر دروازه هۀای زرنۀگ را بۀروی ابۀن اشۀعث بسۀت ، امۀامردم 

سیستان از او حمایت کردند. عبدالرحمن ناگزیر چند روزی در بیرون شۀهر 

 لشکرگاه زد، ولی مجبور شد رهسپار بست گردد. 

حاکم بست عیاض بۀن همیۀان ابۀن اشۀعث را پۀذیرفت ولۀی همینکۀه بۀه 

شۀۀد وی را در بنۀۀد کۀۀرد بۀۀدان امیۀۀد کۀۀه بۀۀا دسۀۀتگیری ابۀۀن اشۀۀعث شۀۀهر داخۀۀل 

حجۀۀاج بۀۀه او امۀۀان دهۀۀد و از گناهۀۀانش درگۀۀذرد. امۀۀا وقتۀۀی زنبیۀۀل از قضۀۀیه 

مطلع شد، بۀه بسۀت آمۀد و آن شۀهررا درمحاصۀره گرفۀت وعیۀاض را تهدیۀد 

کرد که اگر به او آزار رسانی ویا آسیبی دهی، من از اینجا نخواهم رفۀت تۀا 

خانواده ترا اسیر و اموال ترا به غارت نسپرم. عیاض از تهدید  ترا نکشم و

زنبیل برجان خود ترسید و ابن اشعث را با گروهی از سۀپاهیانش بۀه زنبیۀل 

 [ ۱۴تحویل داد و زنبیل وی را بگرمی پذیرفت و حرمت بسیار نهاد.] 
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« مفضۀۀل»بدسۀۀتور حجۀۀاج، سۀۀپاه عظیمۀۀی از خراسۀۀان تحۀۀت قیۀۀادت 

سان، برای دستگیری ابن اشعث بسوی سیسۀتان حرکۀت برادریزید والی خرا

کۀۀرد و در نبردهۀۀای کۀۀه باسۀۀپاه ابۀۀن اشۀۀعث در سیسۀۀتان نمۀۀود، ابۀۀن اشۀۀعث 

بسوی قلمرو زنبیۀل کشۀید وسۀپاهیان قتیبۀه سیسۀتان را بۀه  شکست خورد و

 [۱۵جرم هواداری ازابن اشعث ویران نمودند. ]

آمیزی به رتبیۀل حجاج نامه تهدید   "حبیبی، از قول طبری میگوید که

نوشت و ابن اشعث را از او مطالبه کرد.حجاج  تهدید کرده بود که اگر ابۀن 

اشعث را به او نسپارد با فرستادن یک میلیون سپاه کشوراو را تباه خواهۀد 

ساخت.مگر مقدسی ،مورخ عربی کۀه کتۀاب البۀدء والتۀاریخ خۀود را درسۀال 

مبلۀغ یۀک میلیۀون  هجری درشهر بست نوشته، متذکر شده کۀه حجۀاج 3۵۵

وچهارصۀۀۀدهزار درهۀۀۀم را بۀۀۀا عمۀۀۀاره بۀۀۀن تمۀۀۀیم پۀۀۀیش رتبیۀۀۀل فرسۀۀۀتاد، تۀۀۀا 

را درغۀل و زنجیرکشۀید وتسۀۀلیم  و تحویۀل کنۀۀد. رتبیۀل اوعبۀدالرحمن را بۀه ا

 [  ۱۶] "نمود.

عربۀۀی کۀه در دربۀۀار زنبیۀل حضۀۀور داشۀت بۀۀاب یدکۀه گوبوسۀورت مۀۀی 

اگۀر زنبیۀل ابۀن اشۀعث گفتگو با حجاج را باز نمود . حجاج پیشنهاد کرد کۀه 

را بۀۀدو تسۀۀلیم کنۀۀد،وی تۀۀا هفۀۀت سۀۀال از پرداخۀۀت خۀۀراج معۀۀاف خواهۀۀد بۀۀود. 

سرانجام پیمانی بسته شد که در آن شرط گردیده بود : مسلمانان تا ده سۀال 

هزار درهم  9۰۰به قلمرو زنبیل نتازند و پس از پایان این مدت وی ساالنه 

نۀد از همراهۀان و خۀانواده اش خراج دهد.  قرار شد ابن اشعث را بۀا تنۀی چ

 [ ۱۷به نماینده حجاج عماره بن تمیم تسلیم کنند.] 

بروایت تاریخ سیستان، کابلشاه عبدالرحمن راگرفۀت ویۀک پۀای او را 

بایک زندانی دیگر دربند نهاد واین دو همبند مدتها در بنۀد بودنۀد. سۀرانجام 

نۀد جۀان دادنۀد ابن اشۀعث خۀود را از بۀامی در رخۀج فۀرو افگنۀد و هۀردو همب

هجۀۀری(. بدسۀۀتور رتبیۀۀل سۀۀر عبۀۀدالرحمن از تۀۀن جۀۀدا و بۀۀرای حجۀۀاج ۸۵)

[ بۀۀدین ترتیۀۀب داسۀۀتان شۀۀورش سۀۀپاه طاوسۀۀان بۀۀه پایۀۀان ۱۸فرسۀۀتاده شۀۀد.] 

 رسید.

 ر:گدیلشکرکشی  دو
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بیۀۀل مبنۀۀی زندرحۀۀالی کۀۀه ازقۀۀول وقۀۀرار حجۀۀاج بۀۀا هجری، ۸۸درسۀۀال 

شۀته بۀود، سۀپاه عۀرب برمعافیت ده ساله از خراج کابل سه سۀال بیشۀتر نگذ

بدستور حکمران عربی سیستان بسرکردگی اشعث برقلمرو رتبیل حمله برد 

بیۀل ناچۀار شۀد بۀا پرداخۀت مبلغۀی بۀا زنبیل به نبرد پرداخۀت. زنو دربست با 

اشعث صلح کند،اشعث موضوع را به حجاج گزارش داد ولی حجاج این مال 

ه قتیبۀه دسۀتور داد هجۀری( وبۀ۸۸الصلح را نپۀذیرفت و او را معۀزول کۀرد )

هجری مصروف فۀتح 9۰تا  ۸۷قتیبه که ازسال  برود.  زنبیلخود به جنگ 

بخارا وخوارزم وسۀرکوب کۀردن شۀورش تخارسۀتان بۀود، فرصۀت نکۀرد بۀه 

برادرخۀۀود عمۀۀرو را بۀۀه سیسۀۀتان فرسۀۀتاد ودر عۀۀوض بۀۀرود، کابلشۀۀاه نبۀۀرد 

دانسۀت وعمرو ازسیستان به عزم نبرد عۀازم بسۀت گردیۀد. کابلشۀاه کۀه مۀی 

اعۀۀراب بخۀۀاطرپول وغنیمۀۀت مۀۀی جنگنۀۀد، ایۀۀن بارحاضرشۀۀد در بۀۀدل پرداخۀۀت 

هزار درهم خۀراج بۀا عمۀرو صۀلح کنۀد. عمۀرو موضۀوع را بۀه  ۸۰۰ساالنه 

، مگرحجۀاج از ایۀن سۀازش عمۀرو بۀا قتیبه اطالع داد و او به حجاج نوشۀت

بیۀل نیۀز بخشۀۀم آمۀد و وی را از سیسۀۀتان فراخوانۀد و بۀۀه قتیبۀه دسۀۀتورداد زن

 [ ۱9خصاً به جنگ رتبیل بشتابد.]ش

شۀورش نیۀزک مشۀغول سۀرکوبی هجۀری 9۲- 9۰ هایسۀالطی قتیبه  

در  جهۀ 9۲درسۀال نیۀزک بادغیسۀی غایله س از سرکوب پو ، ودببادغیسی 

رآنجۀا ،بقصۀد راًس لشکرفراوان برسیستان تاخت وپس از کشۀتاری عظۀیم د

 بسوی بست حرکت کرد. حرب زنبیل 

مۀۀۀۀردی چنۀۀۀۀگ نوازدرکۀۀۀۀوی وبۀۀۀۀرزن » بگفتۀۀۀۀه علۀۀۀۀی میرفطۀۀۀۀروس : 

« قتیبۀه»شهرسیستان که غرق درخۀون وآتۀش بۀود، از کشۀتارها و جنایۀات 

قصۀۀه هۀۀا میگفۀۀت و اشۀۀک خۀۀونین از دیۀۀدگان بازمانۀۀدگان مقتۀۀولین، جۀۀاری 

میسۀۀاخت و خۀۀود نیزخۀۀون میگریسۀۀت، و آنگۀۀاه چنۀۀگ خۀۀویش برمیگرفۀۀت و 

گاه نوروز است...  میخواند: با این همه غم درخانه دل،اندکی شادی باید،که

[»۲۰ ] 

قتیبه هنگام ترک سیسۀتان،عبدربه بۀن عبۀدهللا لیثۀی را بحیۀث نماینۀدهً 

خۀود درسیسۀۀتان گذاشۀۀت و بعۀد نعمۀۀان بۀۀن عۀوف یشۀۀکری را بجۀۀای عبدربۀۀه 

قتیبه از سیستان به بسۀت رفۀت ودر   گماشت. بگفته صاحب تاریخ سیستان
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وب بسۀت اکنۀون بنۀام کارگر جمع کرد ]این ناحیه درجن هزار جفت گاوبست 

هزارجفت یاد میشود[و دوهزار مۀرد برزگۀر بۀا ادوات کشۀت بۀا سۀپاه همۀراه 

ساخت و به جنگ رتبیل،یا زنبیل بسوی کابل کشید. وطوری وانمود کرد که 

با این هزارجفت گاو زمینهایی را که میتواند به تصرف درآورد کشت میکند 

شکست ندهد از نبرد دسۀت وحاصل آنرا صرف سپاه می نماید وتا رتبیل را 

نخواهد گرفت. رتبیل وقتی از این تصمیم قتیبه مطلع گردیۀد، دچۀار خۀوف و 

اضۀۀۀطراب شۀۀۀد وبۀۀۀه قتیبۀۀۀه پیشۀۀۀنهاد نمۀۀۀود کۀۀۀه حاضراسۀۀۀت سۀۀۀاالنه دوهۀۀۀزار 

هزار)دومیلیون( درهم خراج به او بپردازد وبه این گونه بۀا قتیبۀه مصۀالحه 

 [ ۲۱کرد. ]

ود بۀود واپۀس بخراسۀان برگشۀت قتیبه که از این نمایش قۀدرت خوشۀن

وحکومت سیستان را به عبدربه بن عبدهللا داد وسپس بۀه نعمۀان بۀن عۀوف 

داد. وایۀن هنگۀۀامی بودکۀۀه حجۀاج وولیۀۀدبن عبۀۀدالملک هۀردو چشۀۀم از جهۀۀان 

 [۲۲فروبستند وموقعیت قتیبه نیز درخراسان متزلزل گردید.]

دیۀده شۀد اعراب بر کابۀل ،  های نخستین با شرح کوتاه از لشکرکشی

نۀامی از لیۀث بۀن که در میان رجال نامدار سهیم درایۀن لشکرکشۀیها برکابۀل 

نیسۀت. پۀۀس عۀدم تۀذکرنام لیۀۀث بۀن قۀۀیس  درمنۀابع تۀۀاریخی  قۀیس بۀن عبۀۀاس

را در ذهۀۀۀن ایجۀۀۀاد کنۀۀۀد کۀۀۀه ممکۀۀۀن اسۀۀۀت مقبۀۀۀرهً شۀۀۀاه احتمۀۀۀال میتوانۀۀد ایۀۀۀن 

اول  دوشمشیره اصالً مقبره کابلشاه بۀوده  باشۀد زیۀرا چۀون در دوصۀد سۀال

 -دورۀ اسۀۀۀۀۀالمی،هنوز بسۀۀۀۀۀیاری از مۀۀۀۀۀردم کابۀۀۀۀۀل  بۀۀۀۀۀه دیۀۀۀۀۀن سۀۀۀۀۀابق خۀۀۀۀۀود

هندوئی  پابند بودند وبخاطرقدرشناسی از شاه خود که شاه -شیوائی،بودائی

دلیر وجنگجویی بوده، مقبۀره او را شۀاه دوشۀمیره نامیدنۀد وبۀه آن رنۀگ و 

کۀه صبغه مذهبی داده اند تا ازتخریۀب بدسۀت مسۀلمانان  در امۀان بماند؛چنان

ایرانیان برای آنکه ابنیۀ تخت جمشید را از تخریب نجات داده باشۀند، بۀرآن 

 نام مقبرۀ حضرت سلیمان پیغمبر را گذاشتند تا کسی بفکر تخریب آن نیفتد. 

بهرحۀال اگۀر ایۀن حۀدس مقۀرون بۀۀه حقیقۀت نباشۀد وکسۀی کۀه بۀه شۀۀاه 

ده دوشمشیره شهرت یافته است، یکی از رجال قسی القلب وبیرحم عرب بو

باشد،از مردمی که برمزار شاه دوشمشۀیره میرونۀد و درود ودعۀا میخواننۀد 

این شاه دوشمشیره، کی ها را بۀا »د: یپرس باید وبند مشکل کشا می بندند، 
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کابۀۀل را کۀۀه جوانۀۀان مۀۀردان و[  طبعۀۀاً ۲3«]دوشمشۀۀیربه قتۀۀل رسۀۀانده اسۀۀت؟

ازفرهنۀۀۀگ ، نۀۀۀاموس وشۀۀۀرف خۀۀۀود دربرابرمهاجمۀۀۀان متجۀۀۀاوز بۀۀۀه دفۀۀۀاع  

 رخاسته بودند کشته است.ب

واقعاً چقدر مسخره وخنده داراست که بیگانهً متجاوز وآدمکشی راکه 

بخاطر غارت هستی مردم و به بردگی کشۀاندن مۀردان و زنۀان و دختۀران و 

پسران شان کمر بسته بود و از فرط خون خواری با دو دسۀت شمشۀیرمیزد 

سه درست کنند و از ومدافعان کابل را میکشت، بنامش مزار ومسجد و مدر

او بخۀۀاطر کشۀۀتار پۀۀدران وبۀۀه اسۀۀارت بۀۀردن مۀۀادران و دختۀۀران خۀۀود سۀۀپاس 

گزار باشند، ولۀی نیاکۀان وپۀدرانی کۀه از وطۀن خۀود و ازفرهنۀگ و نۀاموس 

خود به دفاع برخاسته و دراین راه خود را قربانی کۀرده انۀد، بۀه زشۀتی یۀاد 

 کنند؟

ابۀل بطۀور عمۀوم اسۀالم ظاهراً آن مسجد زمانی اعمارشده که مردم ک 

را پذیرفته اند و به بدگوئی از پدران و نیاکان خود پرداخته اند. نیاکۀانی کۀه 

کم ازکم دوصد سال در برابر مهاجمان عۀرب از شۀرف و نۀاموس وفرهنۀگ 

خود مردانه دفاع کرده اند،ولی امروز آنۀان را بنۀام کفۀار بۀه چشۀم نکۀوهش 

که گویا جنون آدمکشی داشته مینگرند و مذمت میکنند و درعوض کسی را 

و بۀۀۀاگرفتن دوشمشیردردودسۀۀۀت خۀۀۀود پۀۀۀدران و مۀۀۀادران وکودکۀۀۀان مۀۀۀا را 

سرمیزده است، ستایش میکنند و برقبراو شمع روشن کرده مرادمي طلبند. 

 زهی جهالت ونادانی!

متاسۀۀفانه مۀۀردم مۀۀا کۀۀه از سۀۀواد ودانۀۀش الزم بۀۀی بهۀۀره انۀۀد، در زیۀۀر  

نه تنها گذشته تلخ خود را فراموش میکنند، تاثیر تبلیغات مذهبی خیلی زود 

بلکه به ستایش ونیایش متجۀاوزی بیگانۀه وقۀاتلین  پۀدران و فرزنۀدان خۀود 

، در 9۰نیزمۀۀی پردازنۀۀد. شۀۀنیده ام : یکۀۀی از طالبۀۀانی کۀۀه در نیمۀۀه دوم دهۀۀه

کوهدامن شمالی توسۀط مۀردم کشۀته شۀده بۀود، امروزقبۀراو بۀه مرجۀع طلۀب 

گاه مردم محل قرار گرفته است و فراموش کرده مراد و شفای دردها، زیارت

اند که آن طالب یکی از هزاران جانیۀانی بۀوده کۀه خانۀه وکاشۀانه وتاکسۀتان 

شان را به آتش کشیده  وزن و فرزنۀدان شۀان رابۀه آوارگۀی مجبۀور سۀاخته 

 است. 
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بۀۀه امیۀۀد روزی کۀۀه مۀۀردم مۀۀا از سۀۀواد ودانۀۀش الزم برخۀۀوردار گردنۀۀد 

خۀۀود نابودکننۀۀد، دسۀۀت از خرافۀۀه پرسۀۀتی بردارنۀۀد  وفقۀۀر وجهۀۀل را از کشۀۀور

وخرد ودرایت انسۀانی خۀود را در راه رفۀاه اجتمۀاعی وبهبۀود زنۀدگی فۀردی 

 خویش بکار گیرند وبه مدارج عالی دموکراسی گام گذارند.

 پایان

 مآخذ وپاورقی ها:

سۀۀۀاله اعۀۀۀراب برافغانسۀۀۀتان، چۀۀۀاپ ۱۴۰۰سۀۀۀلیمان راوش، سۀۀۀیطره  -[۱] 

  ۱۱9، آلمان، ص۲۰۰۵

،میونۀد،ص ۲۰۰۸کهزاد، باال حصار کابۀل وپیشۀآمدهای تاریخی،چۀاپ  -[۲]

۱3-۱۴ 

 ببعد ۱۱۲تاریخ سیستان،به تصحیح ملک الشعراء بهار، ص-[3] 

     ۸۵تاریخ سیستان،ص،  -[۴]

 ۸۷تاریخ سیستان ،ص، -[۵]

 3۶۶۴، ص  ۸، طبری، ج۱۱۸بوسورت ، سیستان، ص -[۶]

  ۱۱۱سیستان، ص،تاریخ ۱۱9بوسورت، سیستان، ص  -[۷]

     ۱۱۱تاریخ سیستان، ص-[۸]

 ۱۲۰بوسورت، سیستان،ص  -[9]

 ۵3حبیبی، افغانستان بعد ازاسالم،چاپ ایران، ص -[۱۰]

 ۱۱۲تاریخ سیستان، ص  -[۱۱]

 ۷3[ غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ص ۱۲]

       ۱۲۷بوسورت،سیستان، ص  -[۱3]

  ۱3۲بوسورت، همان، ص-[۱۴]

، 3۷۱۷ -3۷۲۸، صۀۀص۸، طبۀۀری ج ۱33ان ،ص بوسۀۀورت، همۀۀ -[۱۵]

 ۱۱۷-۱۱۶تاریخ سیستان، صص

           ۱۱۷-۱۱۶[ تاریخ سیستان، ص۱۶]

 ، ۱3۴بوسورت،همان، ص  -[۱۷]

 ۱۴۶تاریخ سیستان ،ص -[۱۸]
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، طبۀری، ج ۲۷۸، بالذری، فتوح البلۀدان، ص ۱3۴بوسورت، ص  -[۱9] 

 ۱۱۰، گردیزی، چاپ حبیبی، ص 3۷۶۴، ص9

 ۴۴، ص۱993فطروس ، دیدگاه ها، چاپ علی میر -[۲۰]

     ۱۲۰تاریخ سیستان ، ص -[۲۱]

 ۱۲۵تاریخ سیستان، ص -[ ۲۲]

سۀۀۀاله اعۀۀۀراب برافغانسۀۀۀتان، چۀۀۀاپ ۱۴۰۰سۀۀۀلیمان راوش،سۀۀۀیطره  -[۲3]

  ۱۱9، آلمان، ص۲۰۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

531 

 

 مپنجمقالۀ چهل و

 

 سرسام آور مقامات بلندپای دولت وامتیازات  معاشات

 

زلزله ، مردم فقیرما  را تباه میکند،  داعش با  طبیعت با

شمشیرتکفیر آنها را گردن میزند و دولت افغانستان با اعطای امتیازات به 

! اینست نصیبۀ ملت ملت مخالفین سیاسی خود ،  خون ملت را میمکد

فقیرو بدبخت وجنگ زده، مجاهد زده،طالب زده، داعش زده، روس زده 

ه ، کرزی واشرف غنی وعبدهللا زده، وسرانجام ،انگلیس زده  ،امریکا زد

 خدا زده افغانستان!

از چهاردهه به اینسو، پیوسته برسراین ملت مظلوم ، مصیبت و 

بدبختی می بارد  وهیچ روزی نیست که رسانه های داخل و خارج 

افغانستان ، از جنگ وخون ریزی، از کشت وکشتار مخالفین دولت و از 

زمینی بر خانه ها و قلعه ها و روستاها و دهکدۀ بمباردمان های هوائی و

های مردم ما گزارشی به نشر نرسانند واز بدبختی ودر بدری وآوارگی 

 مردم ما،خبری نداشته باشند.

همین اکنون نیز رسانه های جمعی از جمله تلویزیونها در سرویس 

فقر اخبار شان، نشان میدهند که سیلی از مردم ما بر اثر نا امنی وجنگ و 

و بیکاری و نداشتن عایدی برای تهیه سرپناه و نان وآب و فقدان حد اقل 

رفاه اجتماعی، وطن و زادگاه خود را ترک میکنند، و برای رسیدن به 

اروپا، خطر مرگ را به جان میخرند و یا از روی ناچاری به صفوف طالب 

یون میل ۲3و داعش می پیوندند، اما دولت وحدت ملی، از کیسۀ خلیفه ، 

برای مصرف آرگاه و بارگاه حامدکرزی،رئیس جمهورپیشین    را  افغانی

 منظور میکند .

این کار اقای اشرف غنی چی فرقی با گردن زدن مردم از سوی 

داعش دارد؟ چه اشرف غنی از حقوق ملت بیچاره وفقیر کشور کم کند و 
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آن را در راه ارضای خواهشات مخالفین خود به مصرف برساند و یک 

سوم از ملت فقیر و زیرخط فقر را ازگرسنگی وبی سرپناهی به دست مرگ 

تدریجی بسپارد، چی طالب و داعش آنها را هنگام تصرف شهرها و 

روستاها گردن بزند و یا با بمب منفجرکند، در هردو حالت، نتیجه یکی 

 است: مرگ. 

این کار اشرف غنی به این معنی نیز است که او در کار دولتمداری 

تی از حامدکرزی هم ضعیف تر و بیچاره تراست و برای اینکه جلو ح

تخریبات وتحریکات مخالفین  خود را بگیرد، به آنها از جیب ملت و یا از 

کمک های جامعه جهانی رشوت میدهد. منتها این رشوت دهی را میخواهد 

در لفافۀ ایجاد یک دفتر ویک بست فوق العاده در سطح رهبری کشور 

وه بدهد و برای ایجاد آن دلیل وبرهان بتراشد، دلیل وبرهانی که قانونی جل

پایه واساس منطقی وضرورت عینی ندارد وصدای اهالی قلم وفهم  کشور 

 را هم  در داخل وهم  در خارج بلند کرده است.

آقای اشرف غنی اگر از مخالفین سیاسی خود که اکثریت آنها از بلند 

اینقدر ترس داشت،چرا در روز بقدرت پایه گان دولت کرزی می باشند، 

نشستن، قضیۀ اختالس "کابل بانک" را زنده کرد؟ مگر او نمیدانست که 

چپاولگران دارائی آن بانک اکثراً از وابستگان کرزی ومعاون او قسیم فهیم 

اند؟ مگر او نمیدانست که آنها در برابرش  منحیث یک باند مافیائی عمل 

 خریب علیه او دست نخواهند گرفت؟ خواهند کرد و از هیچگونه ت

اگر اشرف غنی  جرئت بازخواست از رشوت خوران واختالسگران 

را نداشت وندارد، چرا قضیۀ خورد و بردها در قراردادهای  پطرول  در 

وزارت دفاع  )درهنگام وزارت بسم هللا خان محمدی(  را روی دست گرفت 

 ۲3دهان آنها، مبلغ که امروز مجبور شده است تا برای خاموش کردن 

میلیون افغانی را هرماه به رئیس آن باند خاین یعنی حامد کرزی رشوت 

بدهد. آیا بهتر وشایسته تر نبود تا این مبلغ گزاف پول، بجای حامدکرزی ، 

به مصیبت زدگان زلزلۀ اخیر و یا به بیجا شدگان قندوز  توزیع میشد؟ تا 

ت دیدگان زلزله وبیجا مرهمی می بود بردل زخمی وخون چکان مصیب
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شدگان شهر قندوز وسایرشهرها و روستاهای تحت ضربات طالبان و 

 داعش  در شمال وشمال شرق ویا جنوب غرب کشور!

و در آخرین تحلیل دور از تصور نیست که آقای غنی پاداش نقشه 

ای  را می پردازد که توسط کرزی   وتیم ارگ نشین او طرح شده بود و 

ه خود را به کرسی ریاست جمهوری رساند واکنون باید براساس همان نقش

پاداش آن همه تقلب در انتخابات را ]که دبل عبدهللا نیز از آن  بی بهره 

نماند[، بپردازد و کرزی را در آغوش قاق  خود بگیرد و زمینه را برای 

قدرت یابی مجدد کرزی بعد از خود مساعد سازد. بنابرین میتوان گفت که 

دولت مردان و مقامات بلند پایه در غم مردم بیچاره و محتاج و هیچ یک از 

  فقیرکشور نیستند بلکه در فکر رسیدن به قدرت وحفظ قدرت خود اند.

با اینکه حامدکرزی، بعدها با درک حساسیت مسأله و عکس العمل 

محافل سیاسی ورسانه های پیشتاز داخلی، از پذیرفتن این بودیجه گزاف 

ناتوانی مالی دولت را دلیل آورده است، اما سوابق کاری   امتناع ورزیده و

او نشان میدهد که کرزی دراین اظهار نظرخود نسبت به ملت افغانستان 

، ۲۰۱3صادق نیست. مگر خود همین کرزی نبود که دو سال قبل در 

قانون معاشات ومصارف و امتیازات مادام العمر را برای خود واراکین 

ۀ هفتاد قانون اساسی:"رئیس جمهوربعد ازختم دورۀ دولت )به استناد ماد

خدمت به استثنای حالت عزل برای بقیه مدت حیات ازحقوق مالی دورۀ 

ریاست جمهوری  مطابق به احکام قانون مستفید میشود"، بدون 

و دومعاون  کوچکترین تعدیل وتعللی توشیح کرد و آیا همین اکنون او

ضی القضات سابق هریک میلونها سابقش یکجا با رئیس سابق سنا و قا

 افغانی را از بودیجه دولت اخذ نمیکنند؟ البته که میکنند.

« باجگیری از ملت»برطبق سنجش داکترصاحب کاظم درمقالۀ  

: رئیس  ۲۰۱5/اکتوبر / ۲9منتشرۀ افغان جرمن آنالین در تاریخ 

ً ماهانه مبلغ ) افغانی 96۰۰۰۰جمهورسابق بنام معاش و مصارف جمعا

ملیون افغانی( از دولت میگیرد وهریک از معاونین او ۱۱. 5النه وسا

ملیون افغانی(، جمعاً )شش ملیون  3.3( افغانی)ساالنه ۲۷6۰۰۰ماهانه )

( افغانی  وساالنه )دو ۲۲۷۰۰۰وششصدهزارافغانی( ورئیس سنا ماهانه )
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ملیون هفتصدهزارافغانی( ورئیس ستره محکمه نیز ماهانه 

هفتصدهزارافغانی( از جیب این  االنه )دو ملیون(افغانی  وس۲۲۷۰۰۰)

 ملت فقیر معاش وامتیاز میگیرند.

از قلم دانشمند نامدار «باج گیری از ملت»دقت به مقالۀ پرمحتوای

قانون جدید معاشات و » کشور  داکترصاحب سیدعبدهللا کاظم که در آن بر

اً مکث شده ، واقع« مصارف رئیس جمهور و اراکین بلند پایه دولت

 تکاندهنده است. 

توجه نمائید به قشرجدید مفتخوار بنام  اراکین دولت ونتیجه گیری 

 داکتر صاحب کاظم دراین مقاله:

 سرجمع معاشات ساالنه این اراکین را میتوان چنین سنجش کرد:» 

 ملیون افغانی؛ ۱۱.5رئیس جمهور:  

 ملیون افغانی؛ 6.6ملیون( جمعاً  3.3دو معاون: )هریک  

ملیون( جمعاً  ۲.۷ی ستره محکمه و شورای ملی: )هریک روسا 

 ملیون افغانی؛ ۸.۱

وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و روسای ارگانهای  

ً  ۲.4نفر:) هریک  5۰مستقل تخمین   ملیون افغانی؛ ۱۲۰ملیون( جمعا

نفربدون رئیس، مشرانو  ۲4۸اعضای شورای ملی)ولسی جرگه  

ملیون( جمعاً  ۲.4نفر: )هریک 34۷معا نفربدون رئیس( ج 99جرگه 

 ملیون افغانی. ۸33

به این اساس سرجمع معاشات ساالنه اراکین فوق الذکر که تعداد 

یک ملیارد نفر میرسد، به اضافه بعضی امتیازات به  4۰۰شان در حدود 

 بالغ میگردد.افغانی 

نفر  4۰۰۰۰۰هرگاه مجموع مامورین ملکی دولت را در حدود 

مامورعالیرتبه که  4۰۰، در آنصورت یک ملیارد افغانی برای تخمین کنیم

فیصد مجموع مامورین ملکی را می سازد، پرداخته میشود، درحالیکه  ۰.۱

ملیارد افغانی اختصاص می  ۱5۰فیصد مامورین مبلغ  99.9برای متباقی 

 یابد.
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هرگاه ارقام فوق را به مقایسه پایانترین معاش یک مامورملکی 

افغانی در ماه میگردد و همین  5۰۰۰قانون در حدود  دولت که طبق

فیصد مجموع مامورین دولت را می سازد، با سطح  5۰کتگوری بیش از 

معاش و امتیازات رئیس جمهور و دیگر اراکین بلند پایه دولت مقایسه 

افغانی  96۰ ۰۰۰کنیم، دیده میشود که رئیس جمهور با معاش و امتیاز 

 ً ، روسای قوای مقننه و چند ۱۱۰و معاونین او  چند ۲۰۰ درماه تقریبا

ً  چند، 9۰قضائیه   چند ۸۰وزرا و اعضای پارلمان و ستره محکمه تقریبا

رک:  حکومت «)بیشتر از یک مامور پایان رتبه دولت معاش میگیرند.

 (۲۰۱5/ ۲۸/۱۰وحدت ملی،عنقریب  سه منزله میشود،افغان جرمن، 

ها برای رئیس جمهوری قابل یادآوری است که قانون اساسی تن

معاش وحقوق مالی قایل گردیده، ولی در قانون امتیازات اراکین دولت، 

نفر رسیده  ودر  4۰۰اطرافیان رئیس جمهوررا نیز] که تعداد شان فعالً به 

در برگرفته وبرخالف تاریخ ،نیز هرپنج سال به تعداد شان افزوده میشود[

مادام العمر برشانه از بطور دولتمداری درافغانستان ، یک قشرجدید ممت

معلوم نیست  های ناتوان ملت افغانستان ایجاد شده وخون ملت را میمکد.

که این همه پول در یک کشور فقیر از کجا میشود وچرا در کشورما برای 

مامورین دولت دوقانون وجود داشته باشد: یکی قانون تقاعد مامورین 

دولت ؟ اراکینی که دست شان ودیگری قانون معاشات  وامتیازات اراکین 

در فساد واختالس وچپاول دارائی های عامه وغصب ملکیت های دولتی 

 وشخصی آزاد آزاد است!!

کاظم برای من همانقدر تأثر آور وگیچ کننده بود، که  دمقاله استا

زلزلۀ اخیر برای مردم کشورومردمان همسایه ویرانی وتباهی به همراه 

د. در تاریخ کشور "خدا داد" افغانستان، چنین داشت ومرا متاثر ساخته بو

معاشات وامتیازات فوالعاده ای برای اراکین بلند رتبت دولت، بی نظیر و 

بی سابقه است ومثال  آن را در هیچ دوره ای از تاریخ کشور )چی قبل 

ازاسالم وچی بعد ازاسالم( وحتی در هیچ یک از کشورهای منطقه  

 انیم.وفرامنطقه سراغ کرده نمیتو
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از این تصمیمات عجیب وغریب وخانه خرابکن دولت کرزی بشمول 

دولت اشرف غنی، برمی آید که آنهایی که چنین قوانینی را طرح و تصویب 

کرده اند، بوئی از وطندوستی و وطنداری نبرده اند و ذره ای هم پروای 

ر مردم بیچاره وبدخت افغانستان را ندارند. مردم افغانستان و در رأس قش

جوان وآگاه کشور می باید صدای اعتراض خود را در برابر این تصمیمات 

بیجا وغیر ضروری دولت وحیف ومیل کردن های دارائی های عامه بلند 

کنند و نگذارند که هر روز اراکین دولت فربه تر، ومردم فقیر  فقیرتر شوند 

کرده  . اگر مردم ما با دیدن این همه ناروائیها و بی عدالتی ها کاری

نمیتوانند، دلیلش اینست که بی اتفاق اند و از بی اتفاقی خود قادر به کاری 

نیستند، دست دعا براسمان بلند کنند وازخدای خود بخواهند تا خانۀ خاینین 

 وظالمین و را خراب کند ودست ظالم را از سرمظلوم کوتاه سازد ؟

      

 معامله اعضای مجلس در بدل موترهای زره

که به شمول عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در حالی 

زره  بیش از ده تن از اعضای این مجلس نیز موترهای قیمتی زره و غیر  

رییس اسبق  وال  هللا کامه اند، شریف جمهوری دریافت کرده از سوی ریاست

از »گوید:  وکال می و عضو فعلی کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات 

نمایندگان حق و امتیازی به نام  ، هیچ یک از اعضای مجلس لحاظ قانونی

 «  موتر از سوی دولت ندارد.

وال در مورد دریافت موترهای زره و غیر زره توسط  آقای کامه

گوید:  می جمهوری  شماری از اعضای مجلس نمایندگان از طرف ریاست 

مات مقا شماری از اعضای پارلمان از طریق معامله و اندیوالی از »

های  هرگونه برنامه دست آورده و در پارلمان از  حکومت موتر و امتیاز به

افزاید که  مجلس نمایندگان می این عضو « کنند. رهبران حکومت حمایت می

خاطر خاموش  مجلس نمایندگان به حکومت نیز برای شماری از اعضای 

مکانات ها موتر و سایر ا ورزی برابر خالف شان در  شدِن صدا و اعتراض

دهد که جدا از هفت عراده  دست آمده نشان می اسناد به  توزیع کرده است.

که به اعضای زن مجلس نمایندگان از سوی  لندکروزر زره 
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شده است، شماری از اعضای دیگر این مجلس نیز  جمهوری توزیع  ریاست

   اند. دریافت کرده موترهای قیمتی 

ندگان یک عراده لندکروزر عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمای

مدقق  زره، حاجی محمد نذیر احمدزی یک عراده لندکروزر زره، بلقیس  

منگل یک  یک عراده تیراکان، حمیده احمدزی یک عراده پرادو، نواب 

جیپ زره، جعفر  پادشاه مجیدی یک عراده  عراده پیکپ هایلکس زره، گل

رادو از سوی عراده پ مهدوی یک عراده پیکپ و شهزاده شاهد یک 

  اند. جمهوری دریافت کرده ریاست

 

 حکومتی تداوم خدمت موترهای زرهی به افراد غیر

جمهوری  وسایط دولتی توزیع شده توسط اداره امور در زمان ریاست

فعال در  حکومتی که  حامد کرزی به شماری از مقامات حکومتی و افراد غیر 

بلکه توسط  آوری نشده  جمعکنند، نه تنها  های رسمی دولتی کار نمی سمت

برخی از آنان صادر  جمهوری فعلی دستور تداوم خدمت نیز برای  ریاست

 مختاروفایی( ،۱39۵حمل  ۲۱ صبح،۸«) شده است...

چنین سوء استفاده هایی از مال ملت در تاریخ اداره ومدیریت کشور 

ما  جز در دورۀ حکومت سقوی،وحکومت تنظیمای جهادی، سابقه 

صوص در عهد ریاست جمهوری اشرف غنی که شخصیت مدعی ندارد.بخ

 پاک نفسی است، عیب بزرگی بشمار 

     میرود.

یکی از دستبردهای غیر قابل عفو اراکین دولت وسران جهادی ووکیالن 

پارلمان، درخدمت گرفتن لشکری از بیباک ترین آدمکشان به عنوان محافظ 

ر است که از خانه تا وبادیکارد سوار برموترهای ضد مرمی لندکروز

پارلمان ویا محل وظایف شان ، بطور مسلخح وانگشت با ماشه تفنگ 

مردم وعابرین عادی را از دیدن خود به وحشت می اندازند.آقای 

داکتررمضان بشردوست لست تعدادی از این اشخاص زرومند را چنین 

 بدست میدهد:  

 لیست بادیگاردان وسایل زرهی مقامات دولتی:
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 موتر ضد مرمی لندکروزر ۷۸محافظ و 9۰ حکمتیار -۱

 موتر ضد مرمی لندکروزر 6۲محافظ  ۸3مجددی  -۲

 موتر ضرمرمی لندکروزر ۱۷محافظ  4۲دوستم  -3

 موتر ضد مرمی لندکروزر ۲۸محافظ و 33سیاف  -4

 موتر ضد مرمی لندکروزر 6۱محافظ  ۷9اسماعیل خان -5

 موتر ضدمرمی لندکروزر ۱6محافظ  ۸۷محقق -6

 موتر ضد مرمی لندکروزر33 محافظ ۷9عطا محمدنور -۷

 موتر ضد مرمی لندکروزر ۷محافظ 33کلکانی  -۸

 موتر ضد مرمی لندکروزر ۷محافظ  4۲هللا گل مجاهد -9

 موتر ضد مرمی لندکروزر۲۲محافظ  6۲همایون همایون -۱۰

موتر  36محافظ  ۷5حاجی قدیر]منظورظاهرقدیر [  -۱۱

 ضدمرمی لندکروزر                  

 موتر ضد مرمی لندکرورزر 4۱محافظ 5۸رؤوف ابراهیمی  -۱۲

 موتر ضدمرمی لندکروزر 4۷محافظ  63مال تره خیل -۱3

 محافظ یک موتر ضدمرمی لندکروزر 3احمدضیاء مسعود -۱4

موترشخصی بدون ضریح از پول  ۱رمضان بشردوست  -۱5

 «شخصی بدون محافظ

اکتوبر  3)برگرفته از فیسبوک رمضان بشردوست،  -۱6

۲۰۱۷) 

قانونی  ومحمدخان معاون دوم  دراین لیست  میتوان  نامهای یونس -

ریاست اجرائیه ومعاونین رئیس جمهور و رئیس مشرانوجرگه  

ومعاونین آن جرگه ورئیس  شورای صلح و معاون آن شورا به عالوه 

 همه اعضای ولسی جرگه ومشرانو جرگه عالوه نمود.   

بدبختی ملت گرسنه و فقیر وهردم شهید افغانستان اینست که معاش 

این همه بادیگاردها وموتروانها وتیل ومصارف وقیمت این  وامتیازات

وسایل خیلی لوکس از بودیجه دولت پرداخته میشود و با این وضعیت 

 ادعا دارند که دراین کشور با فساد مبارزه میکنند،طویل تر ساخت. 

 پایان
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 مششمقالۀ چهل و

 

 آیا شاعران،د ّراک تراز انسان های دیگر اند؟

(۲۷ /۱۱ /۲۰۱5) 

برای شعر، تعریف های مختلفی بیان شده ویکی ازاین تعریف های 

شعرکالم موزن ومقفا است که احساس شاعر را بیان :کالسیک اینست

البته نباید فراموش کرد که درکنار تغییر وتحول سایر پدیده های .میکند

اجتماعی، شعر نیز منحیث یک تولید معنوی انسان، متحول شده و دیگر 

)کالم موزون ومقفا( پا فراتر نهاده و امروز به ک خوداز قالب کالسی

باشد.  مضمون نو واندیشه نوکالمی غیرمقفا نیز اطالق میشود که دارای 

  نام این کالم بی مقفا را شعر نو گویند.

باید آدم »که میگوید دانسته اند، او آفریدگار شعر نورا نیما یوشیج 

درد مثل آدم بی جان است. بود و درد کشید و درد را شناخت. آدم بی 

انسان، برای خوردن و نوشیدن و حرص زدن و به چاپلوسی های شرم 

آور افتادن نیست. موجودیکه اسمش انسان است استعداد دارد که به لذت 

 )بحواله سایت همبستگی(.« های عالی دست بیاندازد 

ک وشعر نو را در کالم دوشاعر یکی ینمونه های از شعرکالس

 میگذرانیم: گری ایرانی از نظرافغانی ودی

تخلص میکرد ومرحوم « جلوه»عبدالکریم نزیهی میمنگی،درشعر

را نقل کرده که در آن « جلوه»غبار در تاریخ معروف خود،غزلی  از قلم 

 خطاب به جوانان میگوید:

 تا کی از جور وستم،شکوه و فریاد کنید         سعــی بـرهـم زدن ، منشـاء بـیداد کنید

 مـا دامـن تان بـاد، جـوانـان غیـور        که از این ذلت و خواری هـمه آزاد کنیددست 

 صد هزاران چو منت آتش بیداد بسوخت         نه نشیـنید زپـــا، دمــبــدم ارشــاد کنید
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 خانــمان کــرد تـبه، تا شود آباد خودش        خانۀ ظــــلم وســــتم یکسره بر باد کنید

 ه مــــرغان ز ســتـم آتش زد         قصــد آتـــش زدن خانــــۀ صـــیاد کنیدآشـیان هم

 غــــازه سـازید ز خـون شـاهد آزادی را         تا زخـود روح شهـیدان  وطن شاد کنید

 سوخـت ای هـم نـفســان آتش استبدادم          شرح این سـوخته را برهمه انشاد کنید

 جوان دوخته ام          درخـور شـأن و شرف مملکت آباد کنید چشم امـیـد به تـو نسل

 می بـــرم در دل زار حـسـرت آزادی را         کـاش خــاکم بـه بــر سـایۀ شـمشاد کنید

 شـعـر من اللـۀ باغ دل خونین من است          مهـوشـان زیب لب وحسن خدا داد کنید

          هرکجـــا اللــه رخی با قد سروی دیدید 

 یک نفس یاد از این "جلوۀ" ناشاد کنید

باید آدم »نیما یوشیج را آفریدگار شعر نو دانسته اند، او میگویدکه 

بود و درد کشید و درد را شناخت. آدم بی درد مثل آدم بی جان است. 

انسان، برای خوردن و نوشیدن و حرص زدن و به چاپلوسی های شرم 

اسمش انسان است استعداد دارد که به لذت آور افتادن نیست. موجودیکه 

 بحواله سایت همبستگی(.«)های عالی دست بیاندازد  

 نمونه ء شعرنو از فریدون مشیری شاعر مشهورایران چنین است:

 درسوگ انسانیت !

  ازهمان روزی که دست حضرت قابیل

  گشت آلوده به خون حضرت هابیل

   از همان روزی که فرزندان آدم 

  یغام آوران حضرت باری تعالیصدر پ

  زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

  ، آدمیت ُمرد 

 . گرچه آدم زنده بود

      

 ، از همان روزی که یوسف را برادر ها به چاه انداختند

 ، از همان روزی که با شالق و خون دیوار چین را ساختند
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  ،آدمیت مرده بود

.گرچه آدم زنده بود 

      

 ، ،روزگار مرگ انسانیت است  ن ما قر

 .  سینۀ دنیا زخوبی ها تهی است

 ،  صحبت از آزادگی، پاکی، مروت، ابلهی است

 ،  صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست

 . قرن موسی چنبه ها است

         

  ،صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 ! وای جنگل را بیابان می کنند

 ، در پیش چشم خلق پنهان میکننددست خون آلود را 

 ، هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا

 ! آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

        

 ، صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 ، فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

 ، فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست

 ، ز نخستفرض کن جنگل بیابان بود از رو

 ،  در کویری سوت و کور

 ، در میان مردمی با این مصیبتها صبور

 ،  صحبت از مرگ محبت مرگ عشق 

 !گفتگو از مرگ انسانیت است

                 

هریکی از ما ممکن است کم و بیش  شعر خوانده و به تناسب درک 

اده است خود، ازآنها لذت برده باشیم. فهم ودرک برخی ازاشعار سهل وس

واز بعضی دیگر سهل نیست. این نوع اشعار را،در فهم وفن بدیع وبیان 

میگویند؛ یعنی که برخی اشعار ظاهر سهل وساده « سهل الممتنع»
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استاد نگارگرمثال  دارند،اما درک معنی اصلی ودقیق آن ها مشکل است.

 بدست میدهد: « نظامی گنجوی»جالبی ازاین نوع اشعار  را از قول 

 غِ شعله در، دهقاِن ا نِگشت          به با

 بنفشه می درود والله می ِکشت 

هر کس که صاحب سواد است این » و درتوضیح بیت مینویسد:

شعر را خوانده می تواند ولی نمی تواند گرِه پیچیدۀ استعاراِت نظامی را 

باز کند و بنا بر این نمی داند که منظوِر "نظامی" چیست؟ اما کسی که با 

ۀ بیان نظامی آشنایی دارد می داند که منظوِر نظامی از )باغِ شعله( شیو

مجمر یا آتشدان و از)دهقاِن ا نِگشت( زغال و از )بنفشه( دود و باالخره از 

)الله( قوغِ آتش است و "نظامی" که هدفش شیوۀ بیاِن شاعرانه و 

زیباست و درعین زمان می خواهد در خوانندۀ خود حِس کنجکاوی را 

نگیزد، این حقیقِت ساده را بیان می کند که در آتشدان دود از پارچه برا

های زغال نابود گردید و زغال به قوغ های آتش بدل شد. اما بیاِن 

شاعرانۀ "نظامی" طوری است که در باغِ شعله دهقان ا نِگشت سرگرِم کار 

و می کند و الله می کارد. )مقالۀ: تالشی درراه رفع « است و بنفشه در 

 سوء تفاهم از ذهِن اُستاد هاشمیان(

برخی از اشعار دارای ظاهر وباطن مشکل اند یعنی دارای چنان 

ترکیبات و تشبیهات لفظی و تعقیدات معنوی اند که درک وتفسیر آن از 

توان هرکس پوره نیست. برای بسیاری از خوانندگان، فهمیدن 

 وتفسیرکردن دقیق شعر بیدل مشکل است. بطورمثال:

 کشد چـــقـدر محمل غــــرور تردد            به یک دوگام رۀ وهم،تا کجا  نرسیدننفس 

 تک و تاز و بر انتها  نـرسیدن ابتدا  تأملی که جهان چیده سعی هرزه تالشان           بر

 یا

 نگاهــم در نقاب حیــرت آئیـنه می بالـد           

 چــــراغ  بزم حسنم، برق آداب دگر دارم

 یا

 نگ و بوها جمع دارد، میزبان نوبهار           ر
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 هر دو عالم را صال زد عشق تا من آمدم

وبخاطر همین صنایع لفظی وتعقیدات معنوی درشعراست که برخی 

)هیچ شکلی ازمدعیان بیدل شناسی  برای فهمیدن وتأویل وتفسیر یک بیت 

او،  بود( آدمی هم پیش ازان کادم شود،بوزینه/بی هیوال قابل صورت نشد 

صرف کرده ، مقاله و رساله وکتاب  سال های زیادی از عمر عزیز خود را

نوشته اند، ولی هنوز درخم یک کوچه اند ومتیقن نیستند که از عهدۀ کار 

بدرستی بدر آمده اند یا خیر؟ ازاینجا میتوان گفت که : شاعران نسبت به 

خود دارند که  دیگر افراد، درک خاصی از محیط اجتماعی وطبیعی ماحول

 انسانهای عادی فاقد آن درک اند.

به باور من، شاعر مشعلدار خرد وآگاهی است. شاعر پیام آور 

نوآوری است. شاعرچیز های را درجامعه و در طبیعت  احساس،درک و 

کشف میکند که دیگران از درک واحساس وکشف  آن عاجز اند. شعر 

ً انعکاس احساس درونی شاعراست. درک ش اعر از طبیعت است. اساسا

معرفت از محیط ماحول اواست. پرده برداشتن او از راز های نهفته و 

ناگفته در جامعه است. شاعر با عاطفه ونازک خیال است. آنچه را 

شاعرحس میکند، با زبان شعر درقالب زیباترین الفاظ آنرا طوری تصویر 

هی با یک میکند که  دیگران تصورکرده نمیتوانند. برخی ازشاعران،گا

رباعی یا یک بیت خود دریا را در کوزه می گنجاند، حاالنکه نویسنده 

 چنین توانا ئی را ندارد! 

یکی از ناب ترین صورخیال در شعر را میتوان در ترجیع بند حکیم 

را با زیباترین و خیال  نوروز فرخی سیستانی مشاهده کرد که در آن 

 به تصویر کشیده است : برانگیز ترین الفاظ  وتشبیهات واستعارات

 زمین ازخـرمى گــویى گشـــاده آسمان استى         

 گشاده آسمان گــوئى شگــفته بـوستان استى

 بصـحـرا الله پندارى، زبیـچـاده دهــان استى          

 درخــت سبز را گــوئى هــزار آوا زبان استى
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 بشــب درباغ گــوئى گل، چراغ باغبان استى          

 ستاک نسترن گــوئى، بـُت الغر میـــان استى

 درخـت سیب راگــوئى، زدیبا طـیلسـان استى          

 جهان گــوئى همه پروشى و ازپرنیــان استى

 مرا گر دل نه اندر دست آن نامـهربـان استى          

 بدو دستم بشادى برمیى چون ارغـوان استى

 زىبـدین شایـستگى جشنى بدین بایستگى رو

 مـلک را درجهان هرروزجشنى باد ونوروزى

 

  

 دختری چون بهار درمیان گلها               درخت سیب پراز شگوفه های بهاری 

 

 نبینى باغ راکزگل، چگـــونه خوب و دلبرشد          

 نبینى راغ راکز الله، چـون زیبا و درخورشد 

 گوناگون،چون دیباى ُششـترشد          زمین ازنقش

 هـزارآواى مست اینک، بشغل خویش اندرشد
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 تذروجفت گم کرده کنون، با جفت همــــبرشد          

 جهان چون خانه پُربت شد و نوروز بتگـرشد

 درخت سـاده ازدیـنارو ازگـوهـر تـوانـگـرشد          

 شدکنون باالله اندردشـت هم بالیـــــن وبـستر

 زهـر بیـغـوله و باغـــى ،نواى مطربى بـرشد          

 دگر باید شـدن ما را کـنــون کــافــاق دیگرشد

 بدین شایستگى جشنى بدین بایستـگى روزى

 ملک را درجهان هرروز جشنى باد ونوروزى

 

دقت در شعر باال،وسیری درالله زار اشعاردیگر، حاکی ازاین حقیقت  

بنی نوع بشر، حساس ترین وخیال پردازترین  است که شاعر در میان

ومتفکر ترین و روشنگرترین نوع آدمی است. دید و بینش شاعربا دید و 

بینش انسانهای عادی بسیار فرق میکند. شاعر از تماشای افق 

شامگاهان،  یا شفق داغ و انعکاس اشعۀ زرین آفتاب در روی آب دریا، و 

ز طبیعت و یا از دیدن  یک بتۀ گل یا از تماشای یک آبشار درگوشه ای ا

در یک چمن، یا از مشاهدۀ  شگوفه های بهاری یک درخت سیب یا درخت 

بادام یا نسترن در یک باغ ،به اسراری دست می یابد که میتواند در وصف 

هریکی از آنها شعر بسراید، و دنیا را چون بهشت برین تصویر کند، اما 

چیزهای که نام برده شد، متفاوت  درک و احساس  یک آدم عادی از دیدن

است. آدمهای عادی، رنگارنگی گلها و کوتاهی و بلندی درختها وسبزی 

چمن و شرشر آب را می بینند و میگذرند ، اما شاعر، هر برگ از غنجه 

های گل را درحین دیدن ، میبوید واز آن لذت میبرد. شاعر زبان شگفتن 

وی هر گلبرگ را میخواند. غنچه ، وچهچۀ بلبل را میفهمد، خطوط  ر

شاعر رمز و راز طبیعت را در پدیده های مختلف آن درک میکند،اما 

 دیگران از درک و خواندن اسرار طبیعت عاجز اند. 
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لوع هریکی از این دو تابلو:  وغروب خورشید، کمتراز یک شعر نیست   خورشید  ط

ل و درهر شکوفۀ وهر شاخۀ درخت وهر منظرۀ شاعردر هر برگ گ

طبیعت ، میتواند بهشت را از آسمان به زمین به تصویر بکشد ،چیزی که 

شاعر از توان آدم های عادی پوره نیست. به این دلیل است که میگویئم :

روشن بین ترین و باریک بین ترین  ومتفکرترین وحساس ترین نوع 

 انسان است.

اسالمی،از جمله افغانستان وایران وکشورهای تاریخ ادبیات جوامع 

آسیای میانه،گواهی میدهد که شعر وشاعری در دربارهای سالطین 

کشورهای مذکور هواداران وخریدارانی داشت وهیچ در باری از وجود 

شاعران وسخنوران نازک خیال قصیده سرا وحماسه سرا، بی نیاز نبود.  

بدار وقصاید غرا در وصف زیبائی برخی از این شاعران با سرودن اشعار آ

طبیعت ویا عظمت وصولت سالطین برسر اقتدار، دردر بارها راه می یافتند 

واز عزت وشأن قابل توجه برخوردار میشدند، مثل :رودکی در دربار 

احمدابن نصر سامانی وعنصری و فرخی و زینبی و فردوسی وده ها 

از صله وبخشش  شاعر دیگردر دربار سلطان محمودغزنوی، که همگی

های بزرگ ممدوحان خود بهره ور می گردیدند.  اکثریت این شاهان 

وسالطین در لشکرکشی های خود،تعدادی ازاین شاعران را با خود می 

بردند تا پس از هر جنگ وپیروزی بر ملل دور ونزدیک ، وصف فتوحات 

وشمشیرزنی وآدمکشی های خود وچگونگی شکست ملل مغلوب را از 

 عران ومداحان خود بشنوند.زبان شا
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درچنین حالتی شاعران سعی میکردند تا با الفاظ وکلمات مبالغه  

آمیز وتشبیهات وترکیبات جذاب وبدیع سلطان را توصیف کنند، واز برق 

شمشیر سلطان وصدای  چکاچاک تیغ و نیزۀ لشکریان او وافتادن و 

لپذیرتر زیرپاشدن دست وسر دشمن )ملت مغلوب( تصویری زیباتر و د

بکشند، تا به دریافت صله های بزرگ شاهانه مفتخر بشوند.  صله ها 

وبخشش های شاهان، گاهی چنان می بود که دهن شاعر را چند بار از 

طال پرمیکردند وگاهی به اندازه ای پرمقدار می بود که آنرا برپشت پیل 

ر با بارکرده به خانۀ شاعر میفرستادند و بدینگونه مخارج چند سالۀ شاع

یک شعر تدارک میگردید. گاهی هم در میان این شاعران ، کسانی پیدا می 

شدند تا از ظلم وجور عمال سلطان ودرد ورنج مردم سخن بگویند و 

سلطان را تشویق به تعمیل عدالت وکوتاه  کردن دست عمال مستبد از 

یخن مردم مظلوم،کنند و بطور غیر مستقیم ارباب قدرت را ،درس عدالت 

صاف میدادند و با الفاظ ترحم آنگیز،آنان را  برسرمهر وعدل می وان

 آوردند.

من قیاس از سیستان دارم که آن  »فرخی سیستانی در قصیدهء 

از ظلم وستم عمال سلطان محمود برسیستان شکایت میکند، « شهرمنست

بعد از آن سلطان، حکومت سیستان را به حسنک میکال، وزیرخود میدهد 

تار عدالت پسندانه  و دلجوئی ازمردم، دوباره رونق پارینه و او براثر رف

 را به سیستان بازمی گرداند.

بدینسان شاعران که نسبت به توده های عوام، مردمی باسواد و  

روشن بین تری بودند در حالی که رسالت تنویر اذهان ارباب قدرت را 

آموزگار  ا وداشتند ودارند، برای توده های مردم نیز حیثیت ومنزلت رهنم

 را داشته اند.

 پیکار شاعران با تعصب و اوهام وخرقه پوشان سالوس:

شاعران نخستین کسانی اند که برضد اوهام وخرافات وتعصب 

وتبعیض  و نفاق و دو روئی  دکانداران دین و واعظان متعصب به پیکار 

م برخاسته و با اشعار انتقادی خود خواسته اند مردم را از افتادن  در دا
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فریب خرقه پوشان سالوس و زاهد نمایان برحذر دارند. نخستین شاعری 

زکریا رازی، دراین راه پیشگام شد، خیام نیشاپوری  که بعد از ابن سینا و

 .بود

ش،  تحلیل ۱3۱3صادق هدایت، نویسندۀ مشهورایران، درسال

ژرفی در بارۀ اشعار وافکارخیام  نوشته وشهامت  او را در بیان عقیده و 

اور وپیکار او برضد اوهام وخرافات دینی ومذهبی عصرش ستوده است. ب

جنگ خیام با خرافات و موهومات و محیط خودش در »به قول او: 

های او شامل حال زهاد  های او آشكار است و تمام زهرخنده سرتاسر ترانه

مسایل ماوراء مرگ را با لحن   شود. خیام همه و فقها و الهیون می

 :كند شروع می« گویند»مشكوك و به طور نقل قول با تمسخرآمیز و 

 

 بهشت و حورعین خواهد بود           »گویند 

 «آنجــا می نــاب و انگبین خــواهد بود

 گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باك؟           

 چــون عاقـبـت كار همین خواهـد بود!

 

خوریم  م برمیبه اولین فكری كه در رباعیات خیا» صادق می افزاید:

رحم خودش  این است كه گوینده با نهایت جرأت و بدون پروا با منطق بی

ی دستوری و  هیچ سستی، هیچ یك از بدبختیهای فكری معاصرین و فلسفه

های آنها پشت پا  مذهبی آنها را قبول ندارد و به تمام ادعاها و گفته

 (خیام شاعر، خیام فیلسوف؛ صادق هدایت)«زند.... می

 خیام  از چند رباعی دیگر

    

 دریاب کـه از روح جــدا خواهی رفت            در پـــردۀ اســـرار فــنا خواهی رفت

ی نــوش  نــدانی ز کجا آمـــده  ای؟           خــوش باش ندانی بکجا خواهی رفت  م 

 

 نیکی و بدی که در نهاِد بــشر است            شادی وغمی که در قضا و قـدر است

http://mehdisohraab.blogfa.com/post/19/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%9b-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa
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 له کاندر رۀ عقل            چـرخ از تـو هـزار بار بیچاره تراستبا چـــرخ مکن حـوا

 

 نا كرده گناه در جهـان كیست؟ بـگـو            آن كس كه گنه نكرده چون زیست؟بگو

 ــرق میان من و تـو چیست؟ بگوـــــــپس ف   من بـد كـنم و تـو بــد مكــافـات دهی       

 

 ــزنـد            زانـــسان که بمیرند، بدانــسان خــیزندگـویند کسانی که ز می، پرهــی 

 ما با می و معشـوق از آنــیم مقـیـــم            بـاشد کــه بحـشرمان، چــنان انگــیزند

 

 گویند بهشت ودیـدن حورخوشست          من  گویم ازهر دو آب انگور خوشست

 کــاوازۀ دهــل شنـیدن از دور خوشستاین نقد بگیرو دست از آن نسیه  بدار         

 

 گویند بهشــت و حور و کــوثر باشد            جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

 پر کــن قــدحی بـاده و بـر دســتم نِه             نـقــــــدی ز هـــزار نـسیه بـهتـر باشد

 

  ن  دوزخ و ســود بهشت؟تا کی ز چـراغ مسجد و دود کـنشت؟            تا کـی ز زیا

 رو بر ســر لوح بین کـه اسـتاد قـضا           انـدر ازل آنچـه بــودنی است، نـوشت
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  تا چــند زنـم به روی دریا ها خشـت             بـیزار شــدم ز بــت پرستان و کنـشت

 آمد ز بهشت؟خیام کــه گــفت دوزخی خـواهد بود؟            کـه رفت به دوزخ و کـه 

نفوذ فكر، آهنگ »... : میگویدخیام شاعر صادق هدایت در بارۀ

دلفریب، نظر موشكاف، وسعت قریحه، زیبایی بیان، صحت منطق، 

حشو و زواید و مخصوصاً فلسفه و طرز فكر  ی بی سرشاری تشبیهات ساده

زند در  خیام كه به آهنگهای گوناگون گویاست و با روح هر كسی حرف می

ای برای او  السفه و شعرای خیلی كمیاب مقام ارجمند و جداگانهمیان ف

 كند. احراز می

رباعی كوچكترین وزن شعری است كه انعكاس فكر شاعر را با 

معنی تمام برساند. هر شاعری خودش را موظف دانسته كه در جزو 

ی  اشعارش كم و بیش رباعی بگوید. ولی خیام رباعی را به منتها درجه

میت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب كرده، در صورتی اعتبار و اه

 كه افكار خودش را در نهایت زبردستی در آن گنجانیده است.

های خیام به قدری ساده، طبیعی و به زبان دلچسب ادبی و   ترانه

ی آهنگ و تشبیهات قشنگ آن  معمولی گفته شده كه هر كسی را شیفته

آید. خیام قدرت  ی شعر فارسی به شمار میها نماید، و از بهترین نمونه می

ای رسانیده كه گیرندگی و تأثیر آن حتمی است و  ادای مطلب را به اندازه

ی فلسفی مهم چگونه ممكن است در  افتد كه یك عقیده انسان به حیرت می

توان چند رباعی گفت كه از هر كدام  قالب یك رباعی بگنجد و چگونه می

مشاهده بشود و در عین حال با هم هماهنگ ی مستقل  یك فكر و فلسفه

های او را در دنیا  باشد. این كشش و دلربایی فكر خیام است كه ترانه

كند  مشهور كرده، وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمی

 دهد.... و به او فرصت فكر می

ی خیام تأثیر مهمی در ادبیات فارسی  طرز بیان، مسلك و فلسفه

میدان وسیعی برای جوالن فكر دیگران تهیه نموده است. حتی حافظ كرده، 

پرستی  و سعدی در نشئات ذره، ناپایداری دنیا، غنیمت شمردن دم و می
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كدام  اند كه تقلید مستقیم از افكار خیام است. ولی هیچ اشعاری سروده

 ی خیام برسند. ... اند در این قسمت به مرتبه نتوانسته

ضی از شعرای متفكر دیگر اگرچه این شورش و حافظ و مولوی و بع

اند، ولی به قدری  اند و گاهی شلتاق آورده رشادت فكر خیام را حس كرده

آمیز  مطالب خودشان را زیر جمالت و تشبیهات و كنایات اغراق

اند كه ممكن است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر كرد.  پوشانیده

م الهام یافته و تشبیهات او را گرفته مخصوصاً حافظ كه خیلی از افكار خیا

توان گفت او یكی از بهترین و متفكرترین پیروان خیام است.  است. می

 گوید: مثالًحافظ  می

 زنهـــار كاســـۀ  سر ما پر شراب كن ها كند           روزی كه چـرخ از گل ما كوزه

 یا

 د و بهمن است و قبادز كاسۀ سر جمشی قدح به شرط ادب گیر زانكه تركیبش         

 مینویسد: خیام فیلسوفصادق هدایت در بارۀ 

وقت تازگی خود را از دست نخواهد داد. چون  ی خیام هیچ فلسفه» 

های در ظاهر كوچك ولی پُر مغز، تمام مسایل مهم و تاریِك  این ترانه

فلسفی را كه در ادوار مختلف انسان را سرگردان كرده و افكاری را كه 

كند.  او تحمیل شده و اسراری را كه برایش الینحل مانده مطرح میجبراً به 

های روحی شده: فریادهای او انعكاس دردها،  خیام ترجمان این شكنجه

درپی  اضطرابها، ترسها، امیدها و یأسهای میلیونها نسل بشر است كه پی

های خودش با  كند در ترانه فكر آنها را عذاب داده است. خیام سعی می

ی این مشكالت، معماها و مجهوالت را آشكارا و  و سبك غریبی همهزبان 

آور، مسایل دینی و  های عصبانی و رعشه پرده حل بكند. او زیر خنده بی

 جوید. كند، بعد راه حل محسوس و عقلی برایش می فلسفی را بیان می

ای است كه هر كس، ولو  های خیام آیینه به طور مختصر، ترانه    

ابالی هم باشد، یك تكه از افكار، یك قسمت از یأسهای خود را قید و ال بی

خورد. ازین رباعیات یك مذهب فلسفی مستفاد  بیند و تكان می در آن می
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شود كه امروزه طرف توجه علمای طبیعی است و شراِب گس و تلخ  می

اش میافزاید. به همین  شود، بر گیرندگی تر می ی خیام هرچه كهنه  مزه 

جای دنیا و در محیط های گوناگون و بین  های او در همه جهت، ترانه

خیام شاعر، خیام فیلسوف؛ مقالۀ:) «نژادهای مختلف طرف توجه شده....

 (صادق هدایت

 حکیم سنائى درباره دکانداران دین چنین میگوید :

 وین گــروهى که نورسید ستند           عشـوه جــاه  و زرخـریــد ستند

 جـاه جــــویـان دیــن فــروشانـند      مــاه رویـان تـیـره هــوشــانـند     

 گشـته گویـا ز بغـض یک دیگر           کـین فـــالن ملـحد آن فـالن کافـر

 از سـرجـهــــل و هـم از سـرکـیـن         داده فتــوا بخــون اهــل زمیـن  

 درگـــذشته به صـد درک زابلیس   و خــیانـــت و تلــبـیس      درنـفـاق 

 

شاعر عارف یا عارف شاعر، ندای خدا  را با همان رسائی در 

 میکده میشنود که میتواند در صومعه بشنود:

 درصومعه چون راه ندادند مرا دوش         

 رفـتم به در میکده، دیدم که فراز است

 از میکــــده آواز برآمــد که، عـراقی          

 درباز تو خود آ که در میکده باز است

عارف، کفر و دین بازتاب خدا و بیخدائی نیستند، راههای  برای

 دوگانه ای هستند که به یک سرمنزل میرسند:

 این همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است          

 چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان یکی است

 وحافظ میگوید:

http://mehdisohraab.blogfa.com/post/19/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%9b-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa
http://mehdisohraab.blogfa.com/post/19/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%9b-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa
http://mehdisohraab.blogfa.com/post/19/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%9b-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa
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 دا را مپسند          ــمی خانه ببستند خ درِ 

 و ریا بگشایند! کـــه در خــانۀ تزویر

 الهوتی گفته است:

 عارف اگر خون رزان میخورد،چه باک!        

 قیر، زاهــد سالــــوس میخوردـــخون ف

 

 فریدالدین عطاردر اسرارنامه میگوید:

 ز نـادانى دلى پر زرق و پـرمکر           گـرفــتار على ماندى و بـوبکر

 نــم تا خـــدا را کى پرستى ؟همه عمر اندرین محنت نشستى           نـدا

 

 از زبان موالنا بشنویم که میگوید: 

 سخـت گـیـرى و تـعـصــب خـامى است           

 تا جــنــیـنى کـــار خـــون آشـــامى است 

 یا

              از کفــر و ز اسـالم بــیـرون است نشانم

 از خــرقـه گــــریــزانـم و زنـــار نــدانــم

 هروی  گوید: جامی 

 منــع واعـظ زخرافـات زغـوغـاى عوام        

 نـتــوانـیـم ، ولـیکـن به دل انکـار کــنیم 

 و ایرج میرزای شاعر ریشخند میزند:

 نعــوذ باهلل ازآن قطــره های دیــدۀ شیخ          

 چه خانـه ها که از این آب کم خراب کند!
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            از آن نمازکه خود هیچ ازآن نمی فهمی 

 ده  و بـهــره  اکتساب کند؟ـــــــــــخــدا چه فــای

 

 الـم  را ــعخــدای  رفــاوتی نکـند مـــــــت

 که چون تــو ابلهی او را خدا حساب کند! 

 فــقــیه شــهر به رفع حجاب مایل نیست          

 چــرا کـه هــــرچه کند حیله درحجاب کند!

 تــرا خطـاب کــنم         زمن مترس که خـــانم 

 از او بتـرس کــه  همشیره ات خطاب کند

 نادانی، منشاء تمام تعصبات و نفرتهاست!( ،۱۸)رک: مقالۀ 

 

 شعر وشاعرخوب:

 من نگــویم که مـرا از قفس آزاد کنید!          

 م شادکنیدــرده به باغی ودلـــقــفسم ب

    هرکه دارد زشما مـرغ اسیری به قفس      

 اغ و به یاد منش آزاد کنیدــبرده در ب 

  بیچاره اگر سوخت چه باک؟       آشیان من

 ! یاد کنیدـانۀ صـــفکـر ویران شــدن خـ

است که آنرا ارملک الشعراء به« پرندۀ زندانی»ابیات باال از شعر

زندګی "کتاب ۲۶۶ودرصفحه خورشیدی در زندان سروده  ۱3۱۲در سال

 . است ثبت شده "وشعر بهار
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پیام شعر فریاد آزادی خواهی از دست استبداد است. این شعر 

بزودی نقل محافل ادبی و روشنفکری شاعران گردید و برای شاعران 

بخش بوده است،چنانکه  نیز الهام افغان از جمله کریم نزیهی )جلوه(

 میگوید:  

 تا کی از جور وستم،شکوه و فریاد کنید » 

 «ء بـیداد کنیدسعــی بـرهـم زدن ، منشـا

 ملک الشعراء بهار، از

شخصیت های سیاسی وادبی 

وشاعر ونویسنده وشعر شناس 

ومحقق بلند مرتبت در عرصۀ 

او دربارۀ ادبیات فارسی بود.

خصوصیت شعر وشاعری، 

هرشعری که شما را تکان ندهد،به »نظری گیرا وصریح دارد،و مینویسد:

یا به گریه نیندازد، آنرا دور آن گوش ندهید.هرشعری که شما را نخنداند و 

بیندازید. هرلفظی که به شما یک یا چند چیز خوب تقدیم ننماید،بدان اعتنا  

 (۳۷5)زندگی وشعر ملک الشعرا بهار،ص  «ننمائید.

 درمورد شعر،احساسی خاص وتعریفی دقیق وبجا داردبهار،

نتیجۀ عواطف وانفعاالت واحساسات رقیقۀ یک انسان  شعر » ومیگوید:

حساس متفکراست. وشعرخوب، چیزی است که از احساسات، عواطف 

وانفعاالت و از حاالت روحیه صاحب خود، از فکر دقیق پرهیجان و لمحۀ 

 گرم تحریک شدۀ یک مغز پرجوش ویک خون پرحرارتی، حکایت کند.

اشخاصی که در روز عید نوروز یا عید والدت پادشاه، مجبوریا مؤظف یا 

ای سروده و به موقع معین، با طرز معین وقاعدۀ  محتاج است که قصیده

مخصوص، برای ممدوح خود قرائت نماید، شاعر نیست، اگرهم باشد، 

قصیده ای را که بدین ترتیب ساخته است نمی توان مثل یک تابلوی 

 )همانجا«نقاشی، یک زمزمۀ عاشقانه، یا یک غزل پرحرارتی تلقی نمود.

 (۳4۹ص 
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سی به نام نیما ثبت شده است ولی اگر چه سرآغاز شعر نو فار

های نواندیشی در شکل و در محتوای شعر را باید در شعرهای بهار  زمینه

شود ولی  ها حفظ می ها اگر چه تصویر پردازی جستجو کرد. در بهاریه

های اجتماعی، سیاسی نیز جای چشمگیری برای خود پیدا  گوشه و کنایه

روند که چیزی  آیند و می چنان عریان می  ها البته گاه آن کنند. این کنایه می

به این شعر بهار توجه کنید که در  گذارند. را برای نماد شدن باقی نمی

 وصف بهارمیگوید:

 الله خونین کفن ازخاک سرآورده برون            

 برون قلب بشر آورده  خاک مستورۀ 

 نیست این الله نوخیز که ازسینه خـاک            

 برون انی جگر آورده پـنجۀ جنگ جه

  یا که بر لـوح وطـن خامۀ خـونبار بهـار          

 برون دل رنجبر آورده  نقشی از خون 

 

ها اندیشیده، در  بهار اندیشمندی همه جانبه بود. در همه زمینه»

ها قلم زده و در همه شکل و شیوه ها نوشته و سروده است.  همه مقوله

های او درخششی کمیاب  ها و توانایی یولی با این همه آن چه به دانای

بخشیده آرمان های انسانی اوست. شفیعی کدکنی تاثیر گذاری شعر بهار را 

داند. شعر بهار تا آخرین  در جامعه از نوادر حوادث تاریخ شعر فارسی می

روزهای حیاتش همواره در اوج زندگی و در پیوند با نبض جامعه بوده و 

تکرار که از ویژگی های دیگران در سنین هرگز به ابتذال و سستی و 

 (محمود خوشنام،بی بی سی )«کهولت و پیری است گرفتار نشده است. 

شاعر، آن است که در وقت تولد شاعر باشد،به زور »بهارمیگوید:

تقلید الفاظ واصطالحات بزرگان و دزدیدن  علم وتتبع نمی توان شعرگفت.

کیب کردن، کار زشت و ناالیقی مفردات ومضامین مختلفۀ مردم و با هم تر

کسی که از کودکی شاعر نیست، است ونمی شود نام آن را شعر گذاشت. 

کسی که اخالق او از مردم عصرش عالی تر وبزرگوار ترنیست، وباالخره 
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کسی که هیجان وحس رقیق وعاطفۀ تکان دهنده ندارد، آن کس نمیتواند 

 د.ولو مثل "قاآنی" صد هزار شعر بگوی شاعرباشد،

 است،«خیام»به قول  بهار:شاعر"رودکی" است،"فردوسی" است، 

« ویکتورهوگو»است. شاعر« سعدی»است. منوچهری است،   «مسعود»

است،که درمشرق ومغرب همه جا وهمه وقت زنده اند. فردوسی و خیام 

و « شیلر»و« ویکتورهوگو»شاعران همه دنیا ومال همه جهانند. 

کامیار عابدی، «)  ل بوده  وخواهند بود.همه وقت از آن همه مل« ولتر»

 (3۷6، ص۱36۷زندگی وشعر ملک الشعرا بهار،تهران 

در بارۀ شعر  (93)صآقای مومن درکتاب مبانی زیبائی شناسی خود

هاست.  تخیلی روان جمعی انسان -حرکت وانعکاس معنایی -شعر»میگوید:

که شعر پیش از هرچیز، شکلی از انواع بیان است،صرف نظراز این

متضمن چه کیفیتی باشد. به بیان دیگر،چه موضوع،محتوا،معنی وهمچنین 

ساخت تصوری باشد، یک شکل از بیان افکار واحساسات است که با انواع 

دیگر، همچون نثر، ودگر بخش های ادب تفاوت دارد. شعر دارای فرم و 

  «آهنگ،وزن، قافیه،وخصیصه های آوایی واژه گان  وموسیقی است.

وه میکند که: آثار ادبی براساس اندیشه ومحتوا به چهار مولف عال

نوع : حماسی، غنائی،نمایشی وتعلیمی تقسیم شده اند.سپس در بارۀ 

هریک ازاین انواع ادبی توضیح میدهد واز ادبیات حماسی چنین تعریف 

یکی از انواع ادبی ودر اصطالح روایتی است داستانی از تاریخ »میکند:

ا قهرمانی ها واعمال وحوادث خارق العاده در می تخیلی یک ملت که ب

آمیزد،ویژه گی اصلی حماسه تخیلی بودن وشکل داستانی آن است. وجود 

انسانهای آرمانی وبرتر که از نظرنیروی جسمانی ومعنوی برگزیده وممتاز 

هستند، از دیگر ویژه گی های حماسه به شمار می آید. درحماسه حوادث 

فراوان دیده میشود وهمین رویدادها ست که  غیر طبیعی وخالف عادت

میتواند آرمان ها و آرزوهای بزرگ ملتی را در زمینه های مذهبی، اخالقی 

ونظام اجتماعی نشان دهد وعقاید کلی آن ملت را در بارۀ مسایل اصلی 

شاهنامه فردوسی « انسانی مانند آفرینش، زندگی،مرگ،وجزآن بیان کند.

 نمونۀ اعلی حماسه است.
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ک بخش دیگر ادبیات نمایشی است که در قالب نمایش بر روی ی

صحنه می آید. این شکل ادبیات زیادتر در یونان قدیم مروج بود. موضوع 

اصلی ادبیات نمایشی، پیوند انسان با زندگی وطبیعت و وظیفۀ انسانی آن 

،تحلیل روحیات انسان و نحوۀ برخورد او با حوادث زندگی است.ادبیات 

دنیای مدرن به کمیدی، تراژیدی ودرام تقسیم میشود.  نمایشی در

درتراژیدی تصویر ناکامی اشخاص برجسته است،کمیدی تجسم عیوب 

ورذالت های  اخالقی است به گونه ای که مایۀ خنده باشد. ودرامه کوششی 

است برای نشان دادن شکل عادی زندگی با همه تضادها وتعارض های آن. 

نامه ها ممکن است دینی، ملی، یا سیاسی و محتوا و درونمایه نمایش

 اجتماعی باشد.

ادبیات غنائی گونه یی از ادبیات است که با زبانی مالیم وعاطفی،با 

استفاده از معانی عمیق وباریک، به بیان احساسات انسانی می پردازد. و 

بیانگرعواطف و آرزوهای انسان وغمها وشادی های اوست.اصطالح غنی 

شعر غنائی در اصل همراه با موسیقی خوانده » است و به معنی موسیقی

میشود، اما در حقیقت، دامنۀ آن بسیار فراختر است واحساسات مختلف 

انسانی مانند احساسات عاشقانه،چه عرفانی وچه مذهبی، مدح، هجو، 

وصف طبیعت،یا جامعه ومسایل شخصی مانند:غم غربت،شکایت از 

 «در برمیگیرد.زندان،مرثیه عزیزان و نظایرآن را 

مولف یاد آورمی شود که درادبیات هرملتی، سروده ها ونوشته های 

دعوت به  را میتوان یافت که به موضوعات آموزشی  می پردازد چون:

راستی ودرستی و آدمیت، وکمک به همنوعان را توصیه میکند. درآثاری 

 چون گلستان و بوستان سعدی، قابوس نامه،کلیله ودمنه وغیره میتوان

چنین اندرزهای را فراوان دید که مردم را به انجام  کارهای نیک وسودمند 

 (9۱-۸9صصتشویق وترغیب میکند. )مبانی زیبائی شناسی، 

یکی از شاعران خوب ومتفکران گسترۀ زبان وفرهنگ زبان فارسی 

در رابطه به خصلت خود پسندانه ارباب ثروت و  دری، سعدی است. او

ه ای گفته تا مردم را بسوی آدمیت یعنی شریک قدرت، اشعار خرد ورزان

شدن در غم وشادی دیگران تشویق ورهنمائی کرده باشد. سعدی با 
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اشعارحکمت آئین وجان بخشای خویش؛ بنی بشر را به یک پیکر واحد 

تشبیه کرده و به همه انسانها خاطرنشان میکند ومی آموزاند که انسان ها 

ً شبیه همدیگراند و  ً وفطرتا ازلحاظ احساسات درغم و شادی یا رنج ذاتا

ازگرسنگی و برهنگی ، فرقی از  یکدیگر خود ندارند،پس سرنوشت شان 

به هم وابسته است. ومیباید بدون تبعیض رنگ وجنس ودین ومذهب 

تفاوت نباشد و حتی المقدور به  ومشرب، نسبت به رنج انسان دیگری بی

 ماندگار وجهان شمول او:یگ دیگر کمک کنند .توجه نمائید  به این شعر

 بنی آدم اعـــضای یک دیگرند       که در آفرینش زیک گوهراند

 چو عضوی بدرد آورد روزگار      دگـــر عضوها را نمانـد قــرار

 توکــز محنـت آدمـی بی غمی       نشایـد که نامــت نهــند آدمی

شردوستی را سعدی با بیان این ابیات نغز وپرمغز خود، عالی ترین درس ب

به جامعه انسانی داده است. این سخنان سعدی ، تفکری است جهانشمول 

 وبرای تمام دورانها .

 

 اند! در یک روزمشخصشاعران الیق تقدیر

من با خود می  اندیشم که چرا شاعران، این دراک ترین وحساس 

ترین وبا عاطفه ترین بخش جامعه بشری در یک روز مشخص، در سطح 

یا حد اقل در سطح ملی تجلیل وتکریم نمیشوند؟چرا سازمان بین المللی 

ملل متحد در فکر گرامیداشت آنها نشده و روزی را به این مناسبت معین 

 نکرده است؟ 

ً از دولت  چرا شاعران خود صدای خود را بلند نمی کنند و رسما

های خود نمیخواهند تا روزی را بنام روز شاعر برای تجلیل از مقام 

اعران ، این گروه اجتماعی آگاه ودراک وبا عاطفه وضد ظلم معنوی ش

وخشونت و زورگویی و طرفدار صفا وسخا وعدالت و برابری، مشخص 

 واعالم کنند. بدون تردید شاعران لیاقت وشایستگی چنین روزی را دارند.

که شعر مثل موسیقی و رسامی و داستان قابل یادآوری است 

است. حتی به باور صاحب نظران، "شعر نویسی، ازجمله هنرهای ظریفه 
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و موسیقی و رقص،رضیع یک پستان و شاگردان یک دبستان اند." البته  

 نقاشی، مجسمه سازی وصنایع مستظرفه دستی وسایر هنرهای نمایشی

)سینما وتیاتر( وتصویری )کارتون( نیز از جمله بخش های مهم هنر اند. 

 مهارت های که در بخش هنرما شاهدیم که صاحبان این هنرها براساس 

خود کسب کرده اند،هنر شان را از طرق مختلفی به نمایش میگذارند و 

چی بسا که یک نقاش با فروش یک تابلوی هنری، پول گزافی بدست آورد 

که مصارف چندین سال زندگی او را تکافو نماید، وهمچنان یک هنرمند 

رای یک کارهنری موسیقی ویا سینما وتیاتر نیز ممکن است در بدل اج

خود،مزد قابل توجهی بدست آورد، اما شاعر،از شعرش چی بدست می 

 آورد؟ متاسفانه باید گفت هیچ!

آن روزگاری  نیست که صدها شاعر در  دربار  امروز ،دیگر 

سالطین حضور می یافتند و با خواندن اشعار خود هنرنمائی میکردند و 

از این مدرک نان میخوردند.  مورد التفات در باریان قرار میگرفتند و

امروز اگرشاعری،  بجای یک شعر ده شعرهم بسراید، مزدی بدست نمی 

آورد. کالنترین ُمزد شاعر،از خواندن شعرش دریک محفل، یک کف زدن 

خالی ویک آفرین خشک خواهد بود. شاعر امروز، در بهترین حالتش به 

ی پیدا این دل خوش میکند که ممکن است روزی یک شخص هنردوست

 شود ومصرف چاپ یک مجموعه از اشعارش را قبول کند.

حال اگر در سطح ملی یا بین المللی روزی بنام شاعر مسما گردد   

و هرسال از مقام معنوی شاعران تقدیر وتجلیل به عمل آید، ممکن است 

به همین مناسبت در هرکشوری چند مجموعه شعر شاعران چاپ شوند . 

ن نیز وجود دارد تا به بهترین مجموعه های شعری افزون برآن، این امکا

جایزه بدهند و برخی شاعران که لیاقت واهلیت گرفتن  جایزه را دارند، 

ثمرۀ مادی نیزنصیب شوند. این کار بدون شک سبب تشویق شاعران 

خواهد گردید تا با شور وهیجان بیشتر استعداد وذوق و خالقیت خود را 

   گار برای همه مردم وهمه دورانها بسرایند.بکار اندازند وشعرهای ماند

 به امید چنین روزی ! 
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 پایان

 

 

 

 

 

 

 م تفهمقاله چهل و

 ات تعصبجشن نوروز درگذار از سنگالخهای 

 

در بارۀ پیشینه ومنزلت نوروز درمیان ملل آریائی، قبل ازاین رساله 

از سوی  یی نوشته ام که ابتدا در پورتال افغان جرمن آنالین وبعداً درکابل

خورشیدی به چاپ رسیده است.  ۱39۰انجمن نشراتی دانش درسال 

به وزورگوئی ها وقید وبندهای که برجشن نوروز  ها میحرتدراینجا بر

، از سوی روحانیت عنوان یکی از جشن های باستانی مردمان فالت ایران

نم اشاره کمیخواهم  متعصب  وحکومت های اسالمی تحمیل شده است،

ایم که این جشن باشکوه با تحمل مرارت ها و تحقیرها وتوضیح  نم

 ذردگتوانسوزبازدل کوره راه های   ی ناروا توانستوتوهین ها ومذمت ها

تا باالخره به  ذاردبگشت سرپ و سنگالخ های عظیم تعصبات مذهبی را

حیث یک آئین باستانی وجشن همگانی وبین المللی از سوی سازمان ملل 

 شود. متحد برسمیت شناخته 

متاسفانه هنوز هم متعصبین وکوته نظرانی پیدا میشوند که با تجلیل   

از نوروز سر مخالفت دارند و میگویند که جشن نوروز،رسم 

مجوس)زرتشتیان( است و بزرگداشت از آن بدعت وحرام. نمیدانم این 

چگونه فرهنگی است که خندیدن و شادمانی کردن و پوشیدن لباس نو و 
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یداند؟ این چی فرهنگی است که خوردن هفت میوه وحلوای پاک را حرام م

سمنک را ناروا می پندارد، ولی غم خوردن وگریه کردن را ثواب 

میشمارد؟ این چی رسم وآئینی است که پوشیدن لباس نو و دیدار دوستان 

و اقارب  و بخشیدن وعفو کردن و هدیه دادن وهدیه گرفتن را نا روا، ولی 

 افگنی را مجاز و روا میداند؟عمل انتحاری ودهشت 

شدنها وجشن شگفتن  در اینجا میخواهم بگویم که  نوروز، جشن نو

و جشن ایجاد دوستی ها ورفتن به دیدار دوستان وآشنایان ورهاکردن  ها

از دل   هنوروز با چنین پیام هایی توانست .غمها به دامان طبیعت  است

خ های عظیم تعصبات کوره راه های توهین وتهمت ها  بگذرد و سنگال

مذهبی را پشت سر بگذارد تا باالخره به حیث یک سنت باستانی و جشن 

 همگانی و بین المللی از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. 

محقق وباستان شناس دقیق کشور اقای حامد نوید در مقاله ممتعی 

می نویسد  که اساسات  علمی اندیشه گرامیداشت نوروز را شرح میدهد،

اندیشه ٔ نوروز زاده یک فرهنگ زراعتی و بزرگریست که با گذشت ایام :» 

به یک  رسم عنعنوی مبدل گشته است. مبرهن است که این بزرگداشت ها 

تر متوجه به تغییرات طبیعت است. ممثل عقاید اوستایی نبوده بلکه بیش

ین بدور زیرا همه تغییرساعات روز وشب وفصل های سال ،زاده گردش زم

 «خورشید است و به دین وآئینی ،تعلق ندارد. 
( www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/nawid_h_nawroze_bastani.pdf) 

در اوایل نشر اسالم از برگزاری جشن نوروز و سایر جشن های که  

در میان مردمان ساکن در پهنه وادی های  سیحون و سند تا دجله رایج 

 ً و عمالً ممانعت میشد و برگزار کنندگان را بنام مشرک و بود، رسما

مجوس مورد پیگرد قرار می دادند. باشندگان  دلبسته به فرهنگ و سنن 

نیاکان خود در این وادی ها، با هوشیاری و زرنگی راه های را جستجو 

کردند تا حکام و خلفای اسالمی مانع برگرازی آئین نوروزی نگردند. آنها 

ی این آئین حاضر شدند تا عالوه بر پرداخت مالیات های برای برگزار

شرعی، یک مالیۀ غیر شرعی دیگری بنام هدایای نوروزی نیز برای خلفا 

بپردازند و درعوض اجازه داشته باشند تا از آئین نوروزی تجلیل بعمل 
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کمال  آورند واین سنت را به آیندگان خود انتقال بدهند واین امر بیانگر

   . هویت فرهنگی شان است سنن نیاکان و ردم  به فرهنگ ودلبسته گی م

جرجی زیدان مورخ معروف عرب زبان، از قول ابوبکر محمدبن 

یحیى صولى ، ادیب ایرانى نوشته  میکند: درزمان معاویه خراج سواد 

)عراق( پنجاه هزار هزار ) پنجاه میلیون( دینار و هدایاى نوروز و مهرگان 

اردینار میرسید. و در دورۀ حکمفرمائى حجاج بن نیز به پنجاه هزارهز

 یوسف ثقفى این هدایا به چهل هزارهزار)چهل میلیون( دینار بالغ میشد.)

 (۱۸۲، ص ۲تاریخ تمدن اسالمی، جرجی زیدان، ج 

با وجود ارسال هدایای کالن به ارزش ده ها وصدها میلیون درم  به 

تا بصورت عمومی  دربارخالفت،  بازهم مردم فالت اجازه نداشتند

 وپرشکوه نوروز را جشن بگیرند وابراز شادمانی وسرورنمایند.

هجری  9۲میرفطروس ،حکایت جالبی  روایت میکند که، درسال 

قتیبه ،ظالم ترین سردارلشکر عرب،برای بار دوم برسیستان هجوم برد و 

کشتاری عظیم بسرآورد وبعد بقصد حرب رتبیل )یا زنبیل( بسوی بست 

مردی چنگ نوازدرکوی »د. با برون رفتن قتیبه از سیستان،حرکت کر

وبرزن شهرسیستان که غرق درخون وآتش بود، از کشتارها و جنایات 

قصه ها میگفت و اشک خونین از دیدگان بازماندگان مقتولین، « قتیبه»

جاری میساخت و خود نیزخون میگریست و آنگاه چنگ خویش برمیگرفت 

م درخانه دل،اندکی شادی باید،که گاه نوروز و میخواند: با این همه غ

 ( ۴۴، ص۱۹۹۳علی میرفطروس ، دیدگاه ها، چاپ  «)است...

دراین روایت تاریخی نیز که مصادف با ایام نوروز اتفاق افتاده، 

تاکید برشادمانی کردن بجای گریه کردن است. پس سرور و شادمانی 

 ست. وهمنوائی جزو الینفک وجدائی ناپذیر جشن نوروز ا

معهذا در  دوران حکومت اموی وعباسی ،ساکنین فالت آریانا]ایران[ 

کمتر میتوانستند آئین  نوروز وجشن های  سده و مهرگان را تجلیل کنند و 

فقط در دورۀ اقتدار غزنویان است که آئین نوروزی و جشن مهرگان و 

 جشن سده بصورت هرچه پر شکوه تر برگزارمیگردید. 
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بت به جشن نوروز و دیگر جشن های باستانی تنها گروهى که نس

خصومت میورزید، روحانیت متعصب بود که ازطریق دستگاه حکومتى که 

مخالفت می  براین روحانیت اتکا داشت، با برگزاری وگرامی داشت آن سر

د. بطور مثال، به عقیده امام محمد غزالى درنیمه قرن پنجم هجرى: یجنبان

وشند، چون شمشیرو سپرچوبین و بوق آنچه براى سده و نوروز فر» 

گبران است که  حرام نیست . ولیکن اظهارشعار سفالین ، این در نفس خود

مخالف شرع است و از این جهت نشاید. بلکه افراط کردن در آراستن بازار 

به سبب نوروز، و تکلف هاى نوساختن براى نوروز نشاید. بلکه نوروز و 

ام آن نبرد، تا گروهى از سلف گفته اند، سده باید که مندرس شود و کسى ن

که روزه باید داشت ، تا از طعام ها خورده نیاید و شب سده چراغ فرا 

نیاید، تا اصالّ آتش نبیند. و محققان گفته اند، روزه داشتن این روز هم ذکر 

د. و نشاید که نام این روز برند به هیچوجه!  بلکه با روزهاى  این روز بو 

ید داشت و شب سده ، همچنین ، چنان که از او خود نام و دیگر برابر با

 ( 4۷9-4۷۸امام غزالی، کیمیاى سعادت ، صص   «)نشان نماند.

این سند، بخوبى نشان دهنده تعصب مذهبى روحانیت مسلمان در 

مقابل برگزاری  آئین هاى باستانى و فراموش کردن آنها است که 

 دند. خوشبختانه موفق به نابودی این آئین نش

اینست که کرزی  رامی داشت نوروز درکشورماگیکی از اثرات مثبت 

انزده پرا وا داشت تا از کمک های سرشار بین المللی  به افغانستان 

برای  در تپۀ پغمان کابل  میلیون دالر را برای اعمار قصر باشکوهی

کشورهای حوزۀ فرهنگی نوروز سای جمهورؤر ذیرایی مهمانان وپ

به مصرف رساند. این قصر یگانه دست آورد عمرانی اختصاص دهد و

سال حکومت اوست. کاش کرزی از اینگونه  ۱3حامدکرزی در مدت 

قصرها ده ها قصر دیگر در گوشه وکنار کشور میساخت،تا یادگاری از 

عمرانات دورۀ زمامداری اوباقی میماند، ورنه این پانزده میلیون دالر نیز 

ر دیگر امداد خارجی در جیب دزدان و اختالس مثل صدها پانزده میلیون دال

 گران اداره کرزی میرفت و کس نمی پرسید که چی شد و بکجا رفت؟ 
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سال ازاین گونه تبلیغات  ۱۴۰۰این متعصبین نمیدانند که در طول 

برضد جشن نوروز زیاد گفته وشنیده شده ولی هیچکس نتوانسته جلو این 

کردن وخندیدن، ولباس نوپوشیدن و آئین پسندیده را که پیغام آن: شادی 

دید وبازدید دوستان ونزدیکان وخوردن هفت میوه وعفوکردن وبخشیدن 

تقصرات یک دیگراست، بگیرد ویا آنرا نابود کند. بلکه برعکس برسمیت 

شناختن آن از سوی مجمع سازمان ملل متحد درست بودن و بجا بودن 

 برگزاری این سنت را تائید میکند.

کشورهای  سازمان ملل متحد، بنابر پیشنهاد مشترک  مجمع عمومی

صدور  ( با ۲۰۱۰فبروری ۲3ایران و افغانستان و تاجیکستان، در تاریخ )

و  قطعنامه یی نوروز  را به عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت 

از کشورهای عضو خویش خواست تا در بزرگداشت از این روز همکاری 

 کنند.

کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله:  ۱۲گان پس از آن نمایند

ایران ،عراق، افغانستان، هند، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، 

قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکیه جشن وروز را در 

مقر سازمان ملل برگزار کردند. در این مراسم  برخی از سفرا و دپیلمات 

 ور داشتند.های کشورهای مختلف جهان حض

یان الیاسون معاون منشی عمومی سازمان ملل به همراه سفرای  

کشورهای حوزه نوروز طی سخنانی دیدگاه های خود را در خصوص این 

 آیین کهن و باستانی بیان کردند.

او گفت: در چنین روزی میلیون ها نفر از مردم جهان به شادی و 

وز اول بهار، نوزایی و پایکوبی می پردازند .وی عالوه نمود که در ر

تازگی طبیعت را جشن میگیریم و با نظاره آن به شادی می پردازیم، این 

روز ، روز یگانگی انسان و طبیعت است . الیاسون بر این نکته تاکید کرد 

که شادی چیزی است که بخصوص در این روزگار مردم جهان بشدت به آن 

ار لحظۀ به صلح رسیدن با نیاز دارند. معاون منشی سازمان ملل گفت :به

طبعیت و بازتابی از امیدها و الهامات مشترک ما و آرزوی مشترک ما به 



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

566 

 3۱۰صلح و تفاهم و عدالت بین المللی است. در حال حاضر بیش از 

 میلیون نفر از مردم جهان هر ساله این روز را جشن بگیرند.

جی در نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد ، اسوت کومار مبار

ستایش نوروز و ارزش های این روز تاریخی گفت: یکی از برجستگی 

های برگزاری این جشن در نخستین روز بهار این است که بهار نشانگر 

امید و آرزو است و به ما می آموزد که امید و آرزوی خود را از دست 

ندهیم. وی جوانه زدن گل ها و میوه های مختلف در این فصل را نشانه 

یی و نوزایی توصیف کرد و گفت که طبیعت در این فصل و در این روز زیبا

به ما می آموزد که می توان به آینده و زایش دوباره امید داشت. نماینده 

هند از مردم جهان خواست تا با گوش دادن به موسیقی درون خود بشنوند 

 که طبیعت در این روز چگونه آنها را به اتحاد و دوستی دعوت می کند.

: عید نوروز حاوی ارزش ها و باورهایی از قبیل پیوند و وی افزود 

برابری و صلح و عشق به همنوع است که منشور سازمان ملل متحد از آن 

 ( 3/۲۰۱۴/ ۲۱،") ایرنا،خبرگزاری رسمی ایرانها الهام گرفته است.

 

 حاجی فیروز ازکجا پیدا شد؟

ئین نوروزی، تجسم یکی دیگر از راه های زنده نگاه داشتن وتمدد آ

پیک نوروزی در شکل وشمایل  حاجی فیروز با آن ظاهرخنده آورش است 

که با حرکات وژست های مسخره اش مردم را می خنداند و به شادمانی 

 وامیدارد.

بدون تردید این حاجی فیروز با این شکل وشمایل وخصایل، بعد از 

شادی آفرین  اسالم و بعد از ممنوعیت جشن نوروز و دیگرآئین های

باشندگان فالت ایران ،ساخته و پرداخته شده است. و این از اسمی که به 

وی داده شده، نیزنمایان میگردد. 

ایرانیان با زرنگی خاصی برای اینکه 

روحانیت متعصب را اغفال کرده باشند، 

برگزاری آئین نوروزی را از زبان یک 

دلقک که از نظر جامعه روحانیت ، 
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رده نمیشد وحرف وسخنش اهمیتی نداشت،زنده هیچکاره ای شم

 نگهداشتند. 

حاجی فیروز مردی است که با چهره سیاه و لباسی به رنگ 

سرخ)قرمز( در حالی که دایره ای در دست دارد، یک روز قبل از نوروز 

آید و با خواندن شعرهای خنده دار و طنزگونه  به  به کوچه و خیابان می

مژده رسیدن نوروز را می دهد. مردم کوی پردازد و به مردم  رقص می 

 کنند.  شوند و همراه با او شادی می وبرزن از هر سنی به دور او جمع می

 حاجی فیروز اغلب این کلمات موزون را میخواند:

 حاجی فیروزه،  

 سال یک روزه،

 دونم، دونن،منم می همه می 

 عید نوروزه!

 سپس این ابیات را میخواند:

 الیکوارباب خودم سالم 

 ارباب خودم سر تو باال کو،

 ارباب خودم بُز بُز قندی،

 خندی؟ ارباب خودم چرا نمی

 ارباب خودم نگاه بما کو

 ارباب خودم لطفی بماکو

حاجی فیروز با گفتن  ایۀن چنۀین ابیۀات کۀه مملۀو از شۀوخی و طنۀز و 

کنایۀۀه اسۀۀت،و سۀۀبب خنۀۀده دادن دیگۀۀران میشۀۀود، بۀۀه مۀۀردم پیۀۀام نۀۀوروز را 

کۀۀه :زمسۀۀتان تمۀۀام شۀۀده ونۀۀوروز فۀۀرا رسۀۀیده اسۀۀت، بایۀۀد خندیۀۀد و میرسۀۀاند 

حاجی  شادمانی کرد  وغم ها را از دل خود به دورانداخت. زمان دیگری که

نوروز است که روز طبیعۀت اسۀت  ۱3شود روز  فیروز در خیابان ظاهرمی 

ماند" دارد و میگویۀد کۀه  المثل "روسیاهی برای زغال می و نشان از ضرب

 .باشد جدید می  بیعت سبز شده و شروع زندگیهمه جا ط

چون با آمدن اسالم ، سنن وآداب و جشن های  که قبل از اسالم 

توسط پیروان آئین زرتشتی بجا آورده میشد، مطرود و منع شده بود، مردم 
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ایران وخراسان)افغانستان( نمیتوانستند آزادانه به برگزاری آئین های 

برین بجا آوردن آئین نوروزی را از طریق تیاتر باستانی خود اقدام کنند، بنا

سیار یعنی مردی دلقک نما که چهره اش را نیز سیاه نموده و لباس سرخ 

پوشیده ،و دایره مینوازد  وهی میخواند که حاجی فیروز است،سال یکروز 

است ، فردا نوروز است! تا مردم برسم نیاکان، لباس نو به تن کنند وبه 

دازند و ازدوستان خود دیدن نمایند وسال نو را به شادی وشادمانی بپر

همدیگر تبریک بگویند وبه آرزوی سال پر از برکت و تندرستی  آنرا به 

 فال نیک بگیرند و جشن وشادمانی کنند.

تعبیری که از چهره سیاه ولباس سرخ ودایرۀ حاجی فیروز، بدست 

داده میشود، برای من قانع کننده 

سیاه را رنگ نیست، زیرا برخی رنگ 

اهریمن وسرخی را رنگ حرارت 

آفتاب  می پندارند، اما به عقیدۀ 

من،دراین نمایش چهرۀ سیاه ، نماد 

زمستان است که به هرحال سپری 

شده و روسیاهی به زغال میماند،و 

لباس سرخ ،عالمت سرخروئی و 

شادمانی است و حاجی فیروزبودن ، 

بهانه ای است که پیام آور عید نوروز 

بر و آتش پرست نیست؛ بلکه مسلمانی است که حج  رفته و از خانه ، گ

خدا برگشته وبا خود خبر نوروز را آورده و هیچ قصد بدی بر اسالم ندارد 

 تا بدینگونه از تیرمالمت روحانیت متعصب مسلمان در امان بماند.

تا اوایل انقالب اسالمی درایران از برگزاری عید نوروز وظاهرشدن  

وز درمیان مردم، از سوی پولیس مذهبی ممانعت میشد ولی حاجی فیر

اکنون از آن ممانعت به عمل نمی آید، بخصوص که اکنون نوروز به عنوان 

یک جشن بین المللی از سوی سازمان ملل متحد برسمیت شناخته شده  و 

از آن هرساله در دوازده کشور حوزۀ نوروز  باشکوه هرچه تمامتر تجلیل 

 . به عمل می اید



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

569 

درچهارسال اخیر جشن مشترک نوروز در ایران وتاجیکستان و 

ترکمنستان و افغانستان با حضور رؤسای جمهورکشورهای حوزۀ نوروز 

در افغانستان برگزارگردید.  ۱393برگزارشده است ونوروز امسال 

ورؤسای جمهورکشورهای اشتراک کننده دراین جشن سخنرانی های مهمی 

خشی به همگرائی فرهنگی واقتصادی کشورهای کردند وپیام های نوید ب

 حوزۀ نوروز ابراز داشتند.

 

 ۲۰۱4/ 3۱/3پایان 

 

 مشتهمقاله چهل و

 

 جشن شب یلدا وجشن چهارشنبه سوری، 

 ریشه های میترائی دارند

 

 ۲۱شب یلدا، طوالنى ترین شب سال یا آخرین شب پائیز )مطابق 

دا را چنین می دسمبرسال عیسوی(است. یک سخنور روشنضمیر شب یل

 ستاید:

 یلدا شبی به طول تاریخ 

 تپشهای قلبم را به باورخاطره هایم پیوند میزنم.

 وسرزمینی را که همزادخاک است وکهن تر ازتاریخ،

 برای نوباوگان خاک وتازه به دوران رسیدگان تاریخ زمزمه میکنم.

 زمزمه میکنم که:

 من از نسل شب شکنان روزگارم.



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

570 

 ینان پاکمن از نسل نور آفر

 ازساللۀ پاک آریائیان برد بارم،

 منم میراث هزاران سالۀ زمین،

 همان از شرق تاغرب گسترده آغوش،

 همان پیام آور مهر ودوستی،

 همان گرفته درفش آشتی بردوش

 نه خود ستیزم، نه دیگر ستیز. 

در دانشنامۀ آزاد ویکی پیدی،در بارۀ شب یلدا میخوانیم که: شب ی لدا 

های کهن ایرانی)آریائیان( است... یلدا به زمان  یکی از جشن یا شب چلّه

دسمبر( تا طلوع آفتاب در اول ماه دی  ۲۱آذر )=  3۰بین غروب آفتاب از 

شود.این شب مصادف است با شروع فصل  می )نخستین روز زمستان( گفته 

زمستان در نیمكره شمالی زمین و به همین دلیل از این شب به بعد ، طول 

ا بیشتر و طول شبها كوتاه تر میشود. به سخن دیگر،خورشید در روز ه

حرکت ساالنه خود، در آخر خزان به پایین ترین نقطه افق جنوب شرقی 

میرسد که موجب کوتاه شدن طول روز و افزایش زمان شب میشود. اما از 

آغاز زمستان خورشید دگرباره بسوی شمال شرق باز میگردد که نتیجۀ آن 

 روز و کاهش شب است. افزایش طول

به عبارت دیگر، در ششماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان، در هر  

شبانه روز خورشید، اندکی پایین تر از محل پیشین خود در افق طلوع 

میکند تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین ترین حد جنوبی خود با فاصله 

ن روز به بعد، مسیر درجه از شرق یا نقطه اعتدالین برسد.از ای 5/۲3

جابجایی های طلوع خورشید معکوس شده و دوباره بسوی باال و نقطه 

اوج تابستانی باز میگردد. آغاز بازگشتن خورشید بسوی شمالشرق و 

افزایش طول روز، در اندیشه و باورهای مردم باستان به عنوان زمان تولد 

و فرخنده دیگربارۀ خورشید، دانسته میشد بطوری که آن را گرامی 

 میداشتند.  
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در افغانستان در دورۀ غزنویان از این جشن در متون تاریخی وادبی 

فراوان ذکر شده است. وبعد از دورۀ غزنویان از جشن شب یلدا چندان 

ذکری در متون تاریخی دیده نمیشود.علت آن، مخالفت روحانیت مسلمان 

بجا آوردن آن را است که این آئین را رسم پارسیان وزرتشتیان میدانند و

غیراسالمی وناروا میخوانند، اما در سال های اخیر، شب یلدا را در 

گیرند. واز سوی انجمن های شاعران   افغانستان  به نام شب چله جشن می

ونویسندگان و تحصیل کردگان در شهرهای بزرگ هرات و بلخ و کابل، به 

هایی که این  انشود. افغ طور گسترده و هماهنگ جشن شب یلدا برگزار می

های کهن خود یاد  گیرند از آن به عنوانی یکی از سنت رویداد را جشن می

گویند که بزرگداشت از چنین رویداد هایی به معنی حفظ آیین  کنند و می می

 تاریخی شان است.

شب یلدا، شب تولد خورشید یا شب پیروزى نور بر تاریکى و ظلمت 

با افروختن شمع و آتش و خوردن  است. ایرانیان بطور عموم این شب را

انار و هندوانه و چهار مغز و هسته زردآلو و گفتن حکایات دلپذیر و 

شوخى هاى با مزه جشن میگیرند و به شادمانى وخوشى مى پردازند و 

معتقد اند که خوردن این میوه ها بیمارى را از تن انسان تا بهار آینده بدور 

 میدارد.  
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 فره های شب یلدا )گوگل(نمونه یی از آرایش س

را نیز جشن « دى »پارسیان درقدیم روز فرداى شب یلدا یعنى اول 

 مى نامیدند. « خرم روز»میگرفتند و آن را 

براى پاسخ به این پرسش که چرا پس از نوروز تنها آئین شب یلدا، 

همچنان به قوت خود باقى مانده است ، هیچ سرچشمه معتبرتاریخى بجز 

وریحان بیرونى و هم عصرش گردیزى درین خصوص ما را نوشته هاى اب

 یارى نمي رساند. 

اندرشرح جشنها و عیدهاى » گردیزى در زین االخبار، زیرعنوان 

مر مغان را جشن هاى فراوان بوده است اندر روزگار »مینویسد: « مغان

و سپس در باره نخستین روز دى «  قدیم و من آنچه یافتم ، این جا بیاورم 

اندرین روز جشن خرم روز بود. و این ماه » میگوید: « دي گان» وجشن

دى به نزدیک مغان ماه خداى است و اول روز او را هم به نام او خوانند، 

آئین برگزاری جشن های  :)بحوالۀ« و این روز را سخت مبارک دانند.

 ( ۲9۰،ص ایرانی،موبد اردشیرآذر گشسپ

ُخرم »، داستان جالبى از مراسم ابوریحان بیرونى درکتاب آثار الباقیه

)جشن اول دى( مى آورد که هیچ مؤرخى نمیتواند از کنارآن  به « روز

دیماه و آن را خورماه نیز میگویند، نخستین »سادگی بگذرد. و آن اینکه : 

روزآن خرم روز است . و این روز و ماه هر دو به نام خداى تعالى، که 

شاه حکیم و صائب رائى آفریدگار. و هرمزد است ، نامیده شده. یعنى پاد

درین روز عادت ایرانیان چنین بود که، پادشاه از تخت شاهى به زیرمى 

آمد و جامۀ سپید مى پوشید و در بیابان برفرش هاى سپید مى نشست و 

دربان ها و یساوالن و قراوالن را که هیبت ملک بدان هاست، بکنار مى 

ظر مینمود و هرکس که نیازمند میشد که راند. و در امور دنیا فارغ البال ن

با پادشاه سخن بگوید، خواه گدا باشد، یا دارا و شریف باشد یا وضیع ، 

بدون هیچ حاجب و دربانى به نزد شاه مى رفت و بدون هیچ مانعى با او 

گفتگو میکرد و در این روز پادشاه با دهقانان و برزیگران مجالست میکرد 

ذا میخورد و میگفت : من امروز مانند یکى از و در یک سفره با ایشان غ



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

573 

شما هستم و من با شما برادرهستم، زیرا قوام دنیا به کارهاى است که به 

دست شما مى شود و قوام عمارت آن هم به پادشاه است . و نه پادشاه را 

از رعیت گزیرى است و نه رعیت را از پادشاه. و چون حقیقت امر چنین 

اه هستم با شما برزیگران برادر خواهم بود و مانند باشد، پس من که پادش

دو برادرمهربان خواهیم بود. به خصوص که دو برادر مهربان ، هوشنگ 

 (۲95،صآذر گشسپ،)موبد اردشیر« و دیگر چنین بودند. 

شاید آریائیان از روزیکه با گردش خورشید سال آشنا شده اند، خرم 

میده اند، زیرا از این روز است روز دیماه را یکى از روزهاى خورشید نا

  .که خورشید دوباره به رشد میگذارد و طوالنى و طوالنى تر میشود

به نظر من ، این آئین  سابقۀ طوالنی تر از عصرزرتشت دارد وبه 

قبل از زمان زرتشت برمیگردد، یعنی از بقاى آئین میترائی یاخورشید 

ان فالت ایران تا پرستى است که به رنگ وصبغۀ خاصی در میان ساکن

و حتی در اروپا و حوزۀ نوروز کنون  بجا مانده و از آن در تمام شهرهای 

 امریکا  تا آسترالیا از سوی ایرانیان تجلیل می شود.

درسیستان شب یلدا را بنام شب چله گرامی میدارند وسالها پیش که 

 هنوز خبری از برق و وسایل سرگرمی های صوتی وشنیدار ودیداری نبود،

مردم با روشن کردن آتشی از هیزم در اجاق خانه و یا درمرکز روستا، به 

سخنان وقصه های  کهن سال ترین مرد دهکده گوش فرامیدادند و از 

شنیدن داستانهای رزمی شاهنامه ویا قصه های امیرحمزۀ صاحب قران) 

حمزه پسرعبدهللا آذرک شاری سیستانی( دل ودماغ خود را تر وتازه 

اما امروزه با ورود وسایل تخنیک معاصر که با تلویزیون ودیش میکردند. 

آنتن های الکرتونیکی مجهزاند، خود برنامه سازان رسانه های صوتی 

ودیداری ،با پیشکش کردن برنامه های رنگین زنده، زحمت راوایان وقصه 

گویان را کم میکنند ومردم هم با خوردن انواع میوه های خشکبار و تربار 

طوالنی بودن شب یلدا وسردی چلۀ کالن هراسی بدل راه نمیدهند دیگر از

 وخوش وخرم  آن شب را به آخر میرسانند.

 جشن چهارشنبه سورى 
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از زمانه های خیلی دور تا اکنون درکشورهای ایران وافغانستان 

وآسیای میانه وترکیه وپاکستان وحوزۀ قفقاز،هرسال در آخرین هفته پایان 

هارشنبه سورى برگزار میگردد. در جشن سال خورشیدی، جشن چ

چهارشنبه سورى مردم دور هم جمع میشوند و دسته هاى گز وچوب را 

رویهم میگذارند وآتش میزنند و سپس از روى آتش مى پرند و حین پریدن 

 از روى آتش میگویند:

 زردى من از تو ، سرخى تو از من !

 یند:و وقتى بار دوم میخواهند از روى آتش بپرند، میگو

 سرخى تو از من ، زردى من از تو!

یعنی زردی وبیماری وناتوانی را ازمن بگیر و سرخی وشادابی و 

های خود را به آتش می  ها و رنج تندرستی را بمن ببخش! بدین سان  غصه

سپارند تا بسوزد وخود به شادى و سرور مى پردازند و از آن لذت مى  

  .امى میدارندبرند و تا پاسى از شب این آئین را گر

 افغانستان با وجود ترس از روحانیت مسلمان بنیادگرا و متعصب، در

هنوزهم دربرخى ازشهرها این رسم بجا آورده میشود. مثالً: درغزنى 

دختران جوان و پسران جوان درشام چهارشنبه آخرسال در بیرون از 

یزنند و آبادى، بته هاى خار و هیزم  را روى هم توده میکنند و آنرا آتش م

بعد از روى آن مى پرند. دختران جوان و دم بخت ظرفى سفید را پراز آب 

میکنند وبعد هریک انگشترى خود را درآن مى اندازد، سپس یکى از 

دختران و یاکودکى دست در ظرف فروبرده یک انگشترى را بیرون مى 

دل نیتى که دختر در  آورد و به کسى که فال گرفته میدهد، اگر انگشترى با

بسته یکسان باشد، آنگاه تصور میکنند که آن دخترتا چهارشنبه هفته 

 و شوهر میکند. آخرسال آینده پشت بخت خود میرود

در هرات، خاکستر آتش چهارشنبه سورى را دخترى باید جمع کند و 

دور از محل خود بریزد و هنگامى که برمیگردد، در میزند و ازداخل خانه 

 پرسیده میشود:

 کیست ؟  

 دخترجواب میدهد: منم.
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 میپرسند، ازکجا میآئى ؟  

 میگوید: ازعروسى .

 مى پرسند: چه آورده اى؟  

  .میگوید: تندرستى

در بدخشان در چهارشنبه سورى دختران موى سرخود را به چهل 

رشته تقسیم وآن را مى بافند و درانتهاى رشته موها شاخه ظریفى مى 

درکنار همدیگرقرار گیرند. آنان هنگام بندند تا تمام چهل رشته به ترتیب 

به روى مبارکت گردم ، زردى مرا گیر و » پریدن از روى آتش میگویند:

 «سرخى ات را بمن ده!

درتاجیکستان وازبکستان ، دربخارا و سمرقند وشهر سبز، درشب  

آخرین چهارشنبه سال همه مردم خود را مى شویند و مردان موى سرخود 

اه از روى سه بوته آتش زده مى پرند و میگویند: را مي تراشند و آنگ

 «.روى پاک از تو و دامن پاک از ما»

درخراسان دختران نوجوان خانه بخانه میگردند و درظرفى قاشق 

درروستاهای خراسان  .میزنند واز صاحب خانه آجیل وشیرینى میگیرند

و پیر  هرخانواده چهارشنبه سورى را با سه یا هفت بوته خار آغاز میکنند

آل بدر، بال بدر، دزد »وجوان وکودک از روى آتش مى پرند و میگویند: 

 « بدر وحیز از دهات بدر!

بدین ترتیب جشن چارشنبه سوری وجشن نوروز با وجود تغییرات 

اعتقادی و اجتماعی در منطقه، همچنان در خاطره فرهنگی اقوام  آریائی 

یی که در آنها نوروز برگزار باقی مانده است. امروز شاید در تمام کشورها

می شود هیچ عنصر فرهنگی دیگری تا به این اندازه قادر به معرفی هویت 

 آریائی یا ایرانی آنان نباشد.

یکی از شرایط برگزاری جشن چهارشنبه سوری، گردآوری هیزم 

وآتش زدن و پریدن از روی شعله های آن توأم با فریادکشیدن  وکف زدنها 

برای نخستین آتش که  گفته میشودوایات اسطوره یی در راست. وهلهله 

پس هوشنگ پادشاه سلسله پیشدادی بلخ کشف شده است. و سوی ازبار 

به پختن غذا دسترسی پیدا می  از کشف آتش است که مردم به وسیلۀ آن
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داستان در شاهنامه فردوسی کشف آتش توسط هوشنگ چگونگی . کنند

 جالبی دارد.

این جشن نیز ریشۀ  ،باید گفت که سوری  چارشنبهمنشاءدرمورد 

آتش درنزد میترائى دارد وهیچ ارتباطى به آداب زرتشتى ندارد. زیرا 

زرتشتیان عنصر مقدسى است و پریدن از روى آنرا بى احترامى به آتش 

تلقى میکنند. از سوی دیگر در تقویم زرتشتیان هفته وجود ندارد تا 

آئین زرتشتى ، سال به دوازده ماه  درچهارشنبه سوری وجود داشته باشد. 

 تقسیم شده وهرماه به سى روز و هر روز نام خاصى دارد.بدین شرح :

بهمن:  - ۲اورمزد: هستى بخش بزرگ، دانا ، نام خداوند، - ۱ 

- 4اردیبهشت : بهترین راستى وپاکى، - 3اندیشه نیک ،

- 6سپندارمزد: فروتنى ومهرپاک ، - 5شهریور:شهریارى نیرومند، 

دى  - ۸امرداد: بى مرگى وجاودانگى ،  - ۷خورداد: تندرستى ورسایى ، 

 - ۱۱آبان : آبها ، هنگام آب ،  - ۱۰آذر : آتش ، - 9بآذر: آفریدگار ، 

تیر: ستاره تیر،  - ۱3ماه : ماه ،  - ۱۲خیر)خور( آفتاب ، خورشید، 

دى به - ۱5گوش )گئوش(: جهان ، زندگى وهستى ، - ۱4ستاره باران ، 

سروش : فرمانبردارى  -، ۱۷-مهر: دوستى ، پیمان  - ۱6مهر: آفریدگار، 

- ۲۰فروردین : فروهر، روان جاودانه ،  - ۱9رشن : دادگرى ،  - ۱۸، 

-۲3باد : باد ،  - ۲۲رام : رامش ، شادمانى ،  - ۲۱ورهرام : پیروزى ، 

( : ارد)اشى - ۲5دین :بینش درونى )وجدان(، -۲4دى به دین : آفریدگار، 

آسمان :  - ۲۷اشتاد: راستى ،  -۲6خوشبختى ، دارائى و خواسته ، 

.  3۰مانتره سپند: گفتار نیک ،  - ۲9زامیاد: زمین ،  - ۲۸آسمان ، 

، ۱مجله پژوهش های ایرانی ،شماره  )انارام : فروغ و روشنائى بى پایان.

   (۱۰۷.۱۰۸صص 

  

، تا چهارشنبه بنابرین درتقویم  زرتشتى روزهاى هفته وجود ندارد

» اى وجود میداشت . چون در زبان هاى هند و اروپائى، خورشید بنامهاى 

نامیده میشود، بنابرین در چهارشنبه  «سون، زون، زور، سور و سول
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آخرسال، میترائیان، به پاس نور وحرارتى که خورشید درطول سال به 

 مردم ارزانى داشته ،جشن میگرفتند. 

ارشنبه روز نحس شمرده میشود، پس در تقویم اسالمى چون چه

میترا( را در بعد از ظهر سه شنبه  -جشن چارشنبه سورى)جشن خورشید

)خورشید( به جشن وسرور « سور»برگزارمیکردند، بمرور زمان معنى 

تبدیل شده و مردم بی خبر، هرسنت قبل از اسالم را، به آئین زرتشتى 

ه از نام مهروخورشید نسبت داده اند. درحالى که سور و سورى برخاست

وجشن چارشنبه سروی یک جشن یا سنت میترائی است که درکنار   .است

آئین های زرتشی به حیات وبقای خود ادامه داده وتا امروز هرسال بگذار 

 میگردد وسوریا سوری  به معنی شادی وجشن نیز بکار میرود.

درسال  که: میگویددرتاریخ افغانستان بعد از اسالم ،پروفیسر حبیبی 

هجرى عبدالرحمن بن سمره سردار لشکر عرب در بست در محل جبل  33

الزور زمینداور برمعبد زور)خروشید( حمله برد و مجسمه ربه النوع 

خورشید را که ازطالى ناب وچشمانش ازیاقوت سرخ بود، از جاى برکند و 

هردوچشمش را بیرون کشید وبدینگونه این اثر هنرى را تخریب نمود.) 

 (.۲۷۱اند حبیبی، تاریخ افغانستان بعد از اسالم ،صپوه

در افغانستان در نیمه دوم قرن بیستم دانشمندان باستان شناسى در  

دامنه کوه خیرخانه درکابل ، موفق به کشف مجسمه رب النوع سوریا 

)خورشید( شدند. ربه النوع سوریا  از مرمر اعلی سفیددرحالى که ارابهً 

وى آسمان میکشند، دیده میشود. احتماالً این مجسمه اورا دواسپ بالدار بس

درسالهاى حاکمیت مجاهدین ویا طالبان به سرقت رفته و یا تخریب گردیده 

است.منظور از یادآورى ربة النوع زور و سوریا، ریشه یابى جشن 

  .چهارشنبه سورى است

 ۲۰۱4/ ۲۱/۱۲پایان
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 هم چهل ونمقاله 

 

 ؟ستتا بکجا ااز کج راه ببین تفاوت 

(۲3/4 /۲۰۱6)  

 

 

 سیاف باسرخم وحالت خجالت زده درکنار             "کندهاری کهښادمنحکمت هللا " 

 حمیدگل رئیس استخبارات نظامی پاکستان            فامیل قندزی راپناه وغذا داد!۱۵۰

امروز وقتی کمپیوترم را بازکردم چشمم به دو عکس جالب از دو            

تون با دو کرکترمتفاوت افتاد.این دو عکس یکی از حکمت هللا پش

ادمن]شادمان[ ؛جوان جواد و جوانمرد وسخاوتمند کندهاری میباشد که ښ

وقتی قندز توسط طالبان سقوط کرد، هرازان خانواده قندزی  ۲۰۱5درسال 

مجبور به ترک خانه وکاشانه خود شدند وبرخی خود را به کابل رساندند و 

وکنار نواحی کابل خیمه زدند و چشم به امید کمک دولت ومردم درگوشه 

ساله  ۲۷توانای کابل دوختند. درهمان وقت حکمت هللا شادمن،جوان 

کندهاری که در کابل محصل فاکولته حقوق بود وتجارت نیزمیکرد، دست 
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کمک بسوی بیجا شدگان کندز دراز نمود ویک هوتل هفت طبقه یی را 

خانواده]  ۱5۰هزاردالرفی ماه کرایه نمود و ۸ درکوته سنگی به مبلغ

نفرخورد وبزرگ[ را در ان هوتل جای داد وبا سه وعده غذا  9۰۰شامل

ازآنها دستگیری کرد. رسانه های جمعی کمره های خود را متوجه این 

جوان ساختند واز او بحیث یک انسان خیررسان وبا شفقت وسخاوتمند به 

رمایه داران وتاجران وبخصوص قارون هموطنان یاد کردند و به سایرس

بچه های جهادی که از مدرک جهاد  وغصب مال مردم صاحب صداها 

میلیون وحتی میلیاردها دالر 

شده اند،نشان دادند که باید آنها 

هم در این امر انسانی واسالمی 

وافغانی سهم بگیرند ودست 

افتادگان وطن را بگیرند،اما از 

ری آنجایی که جهاد وغنیمت گی

وغصب مال مردم وملکیت های 

عامه چشم های شان را کور 

ساخته بود، هیچ کسی از 

رهبران جهادی حاضر نشدند تا 

دست همت در جیب ببرند وبه 

 حکمت هللا شادمن          تعدادی بیخانه  وبی پناه کمک کنند.

 

 «جهادی»برتی به قارون بچه های ع

    رزاق مامون :نویسنده

گله بچه های چرس خوِر تیکه داران میدان کفر و جهاد،از حکمت 

 چه درسی خواهند آموخت؟ [ښادمنهللا ]

،باشندۀ کندهار و یکى از تاجران ملى، بر ادامۀ کمک با ښادمنحکمت هللا 

بیجاشدگان کندز تاکید نموده میگوید که میخواهد این کار وى، سیلى باشد 

  بر روى افرادى که به تعصبات زبانى و سمتى دامن میزنند.
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طالبان در ششم میزان، شهر کندز را تصرف نمودند ونیروهاى 

امنیتى به تدریج طالبان را ازشهر رانده واکنون نیز در بعضى مناطق، 

درگیرى ها جریان دارد. از همین رو، هزاران خانوادۀ کندزى به کابل و 

 بود وباش وخوراک روبر اند. و با مشکل سایر والیات بیجاشده

سال عمر دارد و باشندۀ اصلى کندهار  ۲۷حکمت هللا شادمن که 

است، فعالً همراه خانوادۀ خود در کابل زندگى میکند و براى کمک با 

 بیجاشدگان کندز کمر بسته است.موصوف، یک بلند منزل هفت 

اهانه به هشت هزار طبقه یى در مربوطات حوزۀ امنیتى پنجم شهر کابل، م

روز گذشته  9خانوادۀ بیجاشدۀ کندز، از  ۱5۰دالر کرایه کرده و به 

وقتیکه از “بدینسو تمامى سهولت هاى زندگى فراهم کرده است.وى افزود: 

آمدن خانواده هاى زیاد کندزى خبر شدم که در سرک هاى کابل به سر 

ما است، بر شما میبرند، فکر کردم که آنها برادران و خواهران افغان ش

 ”حق دارند که باید با آنها کمک کنید.

تن میشود،  9۰۰خانواده که حدود  ۱5۰ادمن گفت که از جمع این ښ

وى  عالوه بر تهیۀ مسکن، در بخش مواد غذایى و نان نیز کمک میکند.

افزود که به آنها فرش، توشک، کمپل و همچنان لباس ها و سامان بازى 

 اطفال تهیه کرده است.

به “وصوف که مکرراً بر وحدت ملى افغانان تاکید داشت، گفت: م

ها گفتم که اگر ازهرچیز ناتوان شوم، خون وجودم را نیز از شما یکندز

دریغ نخواهم کرد؛ حاال شکر خدا است، توان کمک با شما را دارم، همه 

دالر امریکایى میشود، به آنها 35۰۰روزه مواد غذایى و دوا که ارزش آن 

ادمن که محصل سال اول پوهنځى حقوق  پوهنتون ښ ”میکنم.فراهم 

خصوصى مریم میباشد، افزود لباسى که به اطفال مهاجرین فراهم کرده، با 

 لباس دختر کوچکش))اسرا(( هیچ تفاوت ندارد.

هر قدر که با این بیجا شده ها کمک کنم، خاطرم جمع “وى گفت: 

ها به کندز برگردند و خانه  نمیشود، دلم وقتى قرار خواهد گرفت که کندزى
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هاى شان را اعمار کنم، زندگى آنها برابر شوند و اطفال آنها را در حال 

 ”رفتن به مکتب ببینم.

افتخار دارم که یک باشندۀ جنوب کشور با برادران “وی افزود: 

شمالى کمک میکند و میخواهد که این کار یک سیلى مضبوط اتفاق به 

آشکار به تعصب زبانى، سمتى و مذهبى دامن  روى آنانى باشد که به شکل

 ”میزنند.

موصوف از تجار و دولت نیز خواست که کمک هاى الزم را با 

ادمن، ښبیجاشدگان کندز انجام دهند. بیجا شدگان کندز نیز از کمک هاى 

 خرسند هستند.

شکریه، یکى از باشندگان منطقۀ باالحصار شهر کندز که حاال همراه 

ادمن در کابل زندگى میکند، ښدر تعمیر کرایه شده از سوى با خانوادۀ خود 

موصوف که  گفت که دولت از بیجا شده ها هیچ پرسان نکرده است.

خاک به سر این پاچاهى، تاکنون “چادربه سرش بود و گریه میکرد، گفت: 

اصال از ما پرسان نکرده، خدا به حاجى صاحب کندهارى خیر بته که همه 

کرده؛ سه وقت نان و آب میدهد، از اطفال ما نگهدارى  چیز را به ما فراهم

 ”مى کند، دوا میدهد؛ خداوند به او خیر بته.

ساله، یکى از این مهاجرین، از جنگ هاى کندز یادآورى  ۲۲جعفر 

هر طرف انسان کشى بود، جنگ شدید جریان داشت، آمدیم “کرد و گفت: 

ه همه چیز را به ما به کابل، به حاجى کندهارى)شادمن( خدا خیر بته ک

وى افزود که این خانواده ”فراهم کرد؛ انشاءهللا که مشکلى وجود ندارد.

ادمن ښها، ازسوى فاطمه عزیز نمایندۀ مردم کندز در ولسى جرگه به 

 معرفى گردیده و وى نیز کمک هاى الزم را به آنها فراهم کرده است.

ها براى کمک به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که آن

 بیجاشده ها بودجه ندارند.

مهاجرین کندز درکابل، از دولت خواسته اند که در بخش تحکیم 

امنیت کندز تالش نماید تا خانواده هاى بیجاشده، دوباره به خانه هاى خود 

برگردند.به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان، 
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خانوادۀ  ۱۷5۰۰تاکنون بیش از  هزاران خانواده از کندز بیجا شده و

خانواده از کندز به  3۰۰۰بیجاشده، شناسایى گردیده اند.منبع افزود که 

ادمن یکى از تجارملى کشور میگوید که همه ښکابل آمده اند.حکمت هللا 

روزه شمارى از خانواده هاى بیجاشده، به وى مراجعه میکنند و وى آماده 

از سایت دۀ کندز، کمک کند.)برگرفته است که به همه خانواده هاى بیجاش

 (افغان سباوون

) طالی زرد، ترجمه نورآقا  مارک جیمز در کتاب خود

 Devilسیاف را بنام نماینده ابلیس و شیطان در روی زمین )ولیزاده(،

and Satan representative on earth نام برده و در مورد آن )

هیکل انسان ببیند کفایت چنین مینویسد :اگر کسی بخواهد شیطان را در 

میکند که نگاهی بطرف سیاف بیندازد. زیرا سیاف میتواند تجسم عینی از 

خورشیدی به نسبت تند روی مذهبی  ۱353شیطان باشد . سیاف در سال 

علیه حکومت آنوقت برای پنج سال زندانی شد. بعد از رهایی در سال 

مى به رهبری خورشیدی به پاکستان رفت و در حزب جمعیت اسال ۱35۸

خورشیدی حزب اتحاد  ۱359برهان الدین ربانی شامل گردیدن در سال 

خورشیدی مطابق سال  ۱359اسالمی را تاسیس کرد و در همین سال 

میالدی توسط میجر رضوان شاه شفیق به سازمان ای اس آی  ۱9۸۰

جذب گردید. کار نامه های سیاف در تاریخ پاکستان بسیار زرین میباشد و 

توسط سازمان ای اس آی به سازمان استخبارات عربستان سعودی بعدا 

(  Georgi Elizabethمعرفی می گردد. ژورنالیست استرالیایی بنام.) 

روزنامه نگار مجله استرالیا مصاحبه ء در شهر پشاور با عبدالرب رسول 

سیاف داشت و هم بازدید های از مراکز و مدرسه های وهابیت که در کمپ 

به سیاف در شهر پشاور بود مراکزی که چگونه اطفال خورد های مربوط 

سال را به وهابیت مغز شویی میکردند این کمپ به نام "ببو" یاد میشود به 

صد ها مدرسه مغز شویی به وهابیت توسط افسران ای اس آی و معلمین 

 عربی تدریس میشد .

 John Stephenیک دیپلمات کار کشته وزارت خارجه آمریکا )

در دوران جورج بوش پدر در سفارت های آمریکایی در کشور های  ( که
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عربستان سعودی، کویت، عراق و پاکستان ایفای وظیفه داشت کتاب های 

زیادی را در مورد عرب شناسی نوشته که در یک کتاب خود بنام سایه 

( چنین تذکر داده است:ایاالت متحده آمریکا و  Fire shadowآتش ) 

جهاد افغانستان برای پاکستان خدمات ارزنده ای را از  شرکایش در دوران

لحاظ کمک های چند صد میلیونی ، سالح و مهمات جنگی، پرورش 

افسران سازمان ای اس آی توسط ورزید ترین افسران سی آی ای و 

وسعت دادن ارتش و ای اس آی پاکستان به دیگر سازمان هاو ارتش های 

ن سعودی که بزرگترین شریک کشور های مختلف و از جمله عربستا

استراتژی آمریکا در جهان است نصیب پاکستان ساخت .ما شامل ساختن 

ریشه های و هابیت را در تشکیل تنظیم های جهادی افغانی ساختیم .ما 

دقیقا هر تنظیم جهادی را به اساس یک روش خاص ایجاد کردیم همان 

رح ریزی میکند طوریکه یک مهندس برای یک تعمیر ابتدا آنرا درست ط

سی آی ای هم ابتدا دقیق و با مهارت های خاص ای اس آی را در این 

بخش یاری کرد و حزب گلبدین را برای ترور در داخل افغانستان تعلیم و 

تربیه نمود، جمعیت اسالمی را برای قطع شاهراه های افغانستان استقامت 

نستان دقیق استقامت داد، اتحاد اسالمی را برای افکار وهابی در داخل افغا

داد و دیگر باقیمانده احزاب جهادی را برای کشت موادمخدر و قاچاق آن 

به کشور های ایران و آسیای میانه، روسیه و چین دقیق مهندسی نمودیم 

از فیسبوک «)در حقیقت افغانستان را به چهارصد سال به عقب راندیم.

Jankhan Sabarai ) 

از قبیل سیاف وگلبدین وربانی ومسعود وقتی انسان نام رهبران جهادی 

وخلیلی ومحقق وگیالنی وغیره را به یاد می آورد ، قلب آدم بی اختیاراز 

کابل پایتخت کشور ISIنفرت وانزجارلبریز میگردد، زیرا که آنها بدستور 

را به خاکدان مبدل کردند ومردم شریف آنرا در به در وخاک بسرنمودند. 

ب مال مردم ونفاق وکینه ونفرت، کاری وجزویرانی وغارت گری وغص

نکردند. آیا بهتر نیست تا بجای این اشخاص ویرانگر، نام انسانهای دلسوز 

ومهربان وسخاوتمند ومردم دوستی چون حکمت هللا شادمان را برزبان 

آوریم و به جوانان خود معرفی نماییم تا ازشنیدن نامش دلها ازبذل 
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ردد وآنانی که توانائی دارند از او وسخاوت وانسان دوستی او لبالب گ

 تاسی جویند ونام نیکی ازخود بیادگارگذارند.
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 ستیوکول چه پیامی دارد؟ Sکتاب ریاست 

 
 تاریخ هـمچــو پنجۀ نقاش چیره دست

 تصویر صادقانه ای از ما کشیدنیست 

 هــرآنکه هرچه گفت همانا شنیدنیست         

 ــکه هرچه کرد هـمانا دیدنیستهــرآن 
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ودیگر کشورها  CIAو  ISIاحمدشاه مسعود برای  ،S]کتاب ریاست

 [جاسوسی میکرد

 

نخستین کتاب مهم ستیو کول ژورنالست معروف امریکائی " جنگ اشباح" 

افغانستان است که در آن  ۲۰۰۱دارد و]حاوی جنگ های پیش از سال  نام

ازخدمات اجنتوری وجاسوسی احمدشاه مسعود برای سازمانهای 

و استخبارات نظامی  (CIA) وامریکا (ISIاستخباراتی پاکستان)

( وهند وفرانسه وغیره بطورمشرح سخن رفته  GRU اتحادشوروی)

ین ومهمترین کتاب های است که  است.[جنگ اشباح، یکی از پرفروش تر

 « .جایزۀ ادبی پولیتزر را گرفت

(http://www.dawatmedia۲4.com] 

امریکا در CIAجنگ مخفی  –Sریاست " دومین کتاب ستیو کول، بنام

"نام دارد که در جنوری سال روان  همزمان با ترجمه پشتوی آن افغانستان

زچاپ برآمد وترجمه دری آن  از سوی استاد ظریف امین یار در فیسبوک ا

فبروری پرداخته  ۱۱به نشرمیرسد . واکمل داوی به معرفی کلی کتاب در

 است.

ستیف کول]بقول امین یار،رئیس پوهنزی ژورنالیزم پوهنتون 

معتبرکولمبیا[ این بار کتابش را با حکایتی از کارکردهای امرهللا صالح 

آغاز کرده است که در آن زمان یکی از دست یاران  ۲۰۰۱ستان درتاب

http://www.dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2018/02/book-s-ryasat.png
http://www.dawatmedia24.com/wp-content/uploads/2018/02/book-s-ryasat.png
http://www.dawatmedia24.com/
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اطالعاتی احمدشاه مسعود بود. صالح جوان  ارتباطات سری قوماندان 

مسعود را با سازمان اطالعاتی امریکا، سی آی ای، مدیریت می نمود و 

گاهگاهی حتا خودش اسباب و تجهیزات کمکی سی آی ای را به 

ل می داد. روابط صالح با سی آی ای، بر بنیاد تاجیکستان و پنجشیر انتقا

بر می گردد زمانی که احمد شاه مسعود،  ۱999های  این کتاب، به سال

نفر دیگر مورد اعتمادش را برای آموزش های مسلکی  ۸آقای صالح و 

 اطالعاتی به مرکز سی آی ای به لنگلی فرستاد.

ندن پرده بر می دارد نویسنده از پس اندازهای بانکی احمد شاه مسعود در ل

میلیون دالر ذخیره داشت، اما می نویسد که مسعود  ۶۰که در آن حدود 

اضافه بر کمک های غیرنظامی سی آی ای، بیشتر از سپاه پاسدران ایران 

و از هند و روسیه کمک و حمایت های جنگی دریافت می کرد. مسعود، به 

]زمرد والجورد[ همچنان از فروش سنگ های قیمتی   روایت این کتاب،

 .مصارف جنگ را تامین می کرد

ستیو کول که دسترسی استثنایی به اسناد، افراد و منابع اطالعاتی داشته 

است در کتابش از حمایت ارتش و سازمان اطالعاتی پاکستان، آی اس آی، 

ارگان کامالً سری  S به طالبان می نویسد.در تشکیل آی اس ای، ریاست

 .از طالبان و شورشیان کشمیری را انجام می دهداست که عملیات حمایت 

نفر و دسترسی به دیگر  ۵۵۰که بر مبنای مصاحبه با بیشتر از  S ریاست

( نوشته شده است، هفتۀ گذشته به بازار ۲۰۱۷-۲۰۰۷منابع در ده سال )

« عرضه شد. این دومین کتاب آقای کول در بارۀ جنگ افغانستان است. 

(http://www.dawatmedia۲4.com] 

احمد ولی مسعود این کتاب را رد می کند و صالح آن »بقول استاد امین یار

را نه تنها تایید بلکه می ستاید. در این میان پیروان جمعیت و شورای 

 Zarif Aminyar Feb«)نظار حیرت زده هستند که چه باید کنند.

۱3.۲۰۱۸) 

لح بخاطراین که از او بحیث یک دستیار جوان اطالعاتی احمدشاه امرهللا صا

یاد شده است، از کتاب امریکا  CIAمسعود و تربیت یافته سازمان سیا 

اظهارخرسندی میکند ، اما احمدولی  مسعود برادر احمدشاه  Sریاست 

http://www.dawatmedia24.com/
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میلیون دالر احمدشاه مسعود دربانکهای  6۰مسعود بخاطرافشای ذخیره 

غیر قانونی سنگ های زمرد توسط امرصاحب، ناخشنود لندن و فروش 

است وآنرا کذب ودروغ میخواند. اما دالیلی ندارد تا برای تردید محتوای 

کتاب علیه نویسنده دعوای حیثیت کند و درصورت اثبات دروغ وکذب 

مؤلف، تقاضای جبران خسارت به حیثیت وشهرت احمدشاه مسعود نماید. 

دانند که ستیوکول،یک ژورنالیست امریکایی مردم افغانستان وجهان می

است که با مسعود از هیچ لحاظی دشمنی شخصی ندارد.زیرا او افغان 

نیست که با مسعود از لحاظ قومی یا زبانی ویا مذهبی مخالف باشد، وچون 

 چنین نیست،برادرانش دلیلی برای دفاع از احمدشاه مسعود را ندارند.

« قهرمان ملی»ای کول را توهین به هرگاه  برادران مسعود نوشته ه

ً جواب خواهد گرفت که آیا میتوان به هرجنایتکاری که  عنوان کنند، حتما

شهرکابل  را به ویرانه مبدل کرده باشد، ودریک روز بیش ازپنج هزار 

هزاره  را درمحله افشارکابل،  با توپ وراکت از فراز کوه علی آباد افراد

بخشید؟ باید « قهرمانی ملی»، لقب  وپیربلند به قتل رسانده باشد

انتظارکشیده میشد تا محاکمه ای برای مجرمین جنگی وجنایت علیه بشریت 

دایر میشد، آنگاه اگر کسی از قوماندانان و رهبران جهادی ازآن محکمه 

« قهرمان ملی »برأت حاصل میکرد، میتوانستید به او لقب 

دی مرتکب جنایات هولناکی ببخشید،درحالی که هر یکی از قوماندانان جها

 شده اند که هیچگاهی  از هیچ محکمه ای برائت حاصل کرده نمیتوانند.

 

 دالری پنجشیر:  مستندی از چپاول معادن یک میلیارد

ثروت زیرزمینی افغانستان بیش از یک تریلیون دالر : نویسند، احمر

است. هرچند، بعضی از  ( تخمین زده شده۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

پندارند. پروفیسر میشل  مراتب بیشتر از آن می ان این ثروت را بهمتخصص

به نقل از تحلیل بانک  فغانستانای درمورد معادن ا مقاله شوسودفسکی در

 ۲تواند  تولیدات معدن عینک به تنهایی خود می»نویسد که  جهانی می

و در ادامه عالوه  «فیصد عاید مارکیت ساالنه جهان را به دست گیرد.

و آغاز  ۱9۷۰های جیولوژیکی اتحاد شوروی در دهه  سروی»نماید: می

http://www.hambastagi.org/new/fa/translations/247-the-war-is-worth-waging-afghanistan-s-vast-reserves-of-minerals-and-natural-gas.html
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ها در  مله بزرگترینموجودیت ذخایر بزرگ معدنیات )که از ج ۱9۸۰

کند که شامل آهن، سنگ دارای کرومیوم،  یوریشیا است( را تثبیت می

یورانیوم، بیروج، باریم، سرب، جست، فلورایت، باکسایت، تانتیلیوم، 

شود. )افغانستان، مرور ساالنه معدنیات، مجله  زمرد، طال و نقره می

واقعی این  دارد ارزش ها اظهار می (. این سروی۱9۸4معدنیات، جون 

معادن به مراتب بیشتر از یک تریلیون است که در مطالعات وزارت دفاع 

امریکا، "مرکز سروی جیولوژیکی ایاالت متحده" و "یو.ایس.اید" تخمین 

 «است. شده

افغانستان سرشار از زمرد است که دومین سنگ گرانبها پس از 

شمار  ها به ترینباشد. زمرد افغانستان در سطح جهان از جمله به الماس می

ی دوم و سوم زمرد کلمبیا و برازیل قرار دارد. هیچ  رود و در رده می

زمردی در جهان به اندازه زمرد افغانستان رنگ سبز و بلورین ندارد. 

رسد، زمانی که  های اخیر می قدمت استخراج زمرد در افغانستان به دهه

نگ گرانبها را از احمدشاه مسعود به افرادش امر استخراج و قاچاق این س

 های پنجشیر داد. کوه

، دو فلمساز «های گرانبهای پنهان: بُعد وحشت سنگ»در مستند 

فرانسوی )ایریک دی الوارینی و ویرانیک ماودی( یکجا با تاجر فرانسوی 

به نام رافایل شوباب که در گذشته آموزگار نظامی در افغانستان بوده، 

روند. قسمی که از نام مستند  یر مییکجا شده و به دیدار معدنچیان پنجش

هویداست، در این فلم از بُعد وحشت مصایب معدنچیان، برخورد ستمکارانه 

در استخراج زمرد، سود فراوان مافیای این تجارت، بخصوص افراد 

 شود. شورای نظار پرده برداشته می
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های متعدد از زجر و آالم معدنچیان روی پرده  در این مستند، صحنه

ی شان مجبورند  ید. معدنچیانی که روزانه به دور از خانه و کاشانهآ می

ها را  ترین شرایط دل کوه ساعت کار کنند؛ معدنچیانی که در ناامن ۱۸برای 

زنند؛ معدنچیانی که گرد و خاک حتا دور حدقه چشمان شان حلقه  نبش می

 دهند؛ ها را انفجار می و با خرید خطر مرگ به جان شان، صخره  زده

برند؛ اما در فرجام  رنج می  معدنچیانی که از امراض مزمن تنفسی و گرده

 شود. افغانی نصیب شان می 3۵۰۰تقریبا   فقط هفته

نیز نمایش « الجزیره انگلیسی»در این مستند که از طریق تلویزیون 

گردد از قاچاق زمرد افغانستان که بیشتر از طریق  داده شده، ادعا می

میلیون دالر به جیب این  ۱۵۰گیرد، ساالنه  ت میپاکستان و هند صور

  مسلکی به  شیوه که این صنعت به ریزد و در صورتی های حریص می انسان

پیش برده شود، در حدود یک میلیارد دالر نصیب دولت این کشور شده 

تواند. اما از آنجایی که تجارت و قاچاق این سنگ قیمتی در افغانستان  می

کند.  تر می ها شکم آنان را چاق ی نظار است، این پولدر دست افراد شورا

وزارت صنایع و معادن صورت   استخراج معادن در عدم حضور نماینده

کسی به  های تجاری زمرد، هیچ پا گرفته تا غول گیرد و از تاجران خرده  می

 دهد. دولت گزارشی نمی
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 های قیمتی احمدشاه مسعود حین فروش سنگ

وباب )تاجر فرانسوی زمرد در افغانستان( زمانی که رافایل ش

خواهد از معادن زمرد پنجشیر دیدار نماید، وی نزد احمدولی مسعود  می

رفته و از او اجازه دیدار « بنیاد مسعود»)برادر احمدشاه مسعود( در دفتر 

کند. در ضمن، احمدولی مسعود با اعتماد کامل در  معادن را دریافت می

هر کاری که از ما »کند:  به رافایل تاکید میزمینه کار و بار زمرد 

خواهی، به دوستان در بنیاد ]مسعود[ بگو که مشکل را حل کنند. در  می

 «اینجا باشد، پنجشیر یا کدام والیت دیگر. ما برایت کمک خواهیم کرد.

 
 «بنیاد مسعود»احمدولی مسعود حین دیدار با تاجر زمرد در 
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رود که محمد گل نام دارد. محمد  مرد میفلمسازبعد به سراغ غول تجارت ز

های مشترک  گل خود را راننده پیشین احمدشاه مسعود معرفی نموده عکس

 خود با مسعود

م

حمد گل، راننده پیشین احمد شاه مسعود، که به امر وی به قاچاق زمرد 

 .است پرداختو امروز به غول بازار زمرد افغانستان مبدل شده

مسعود وی را به این  ۱9۸۰ید که در دهه گو دهد، می را نشان می

ماموریت گسیل داشت تا مقداری از زمرد را از نزد معدنچیان به دست 

آورده و در خارج به فروش برساند. امروز او بر این باور است که این 

شود. این راننده پیشین مسعود که امروز به تاجر  تجارت مربوط خودش می

ظم بازار را در اختیار دارد و کسی است فربه مبدل شده، انحصار بخش اع

 کند. که قیمت یاقوت، یاقوت آبی و زمرد را تعیین می

وزارت صنایع و »تفاوتی  ها، در اینجا بی باوجود تمام این نابسامانی

های دیگر  توان دید که سخنگویش فقط مثل دولتی را نیز می« معادن

وار  ه قانون را طوطی لوکس را بلد است و بس. او چند ماد  پوشیدن دریشی

« طلوع»، تلویزیون ۱39۴سرطان  ۲کند و نه چیزی بیشتر. در  تکرار می

های  گروه»از سوی سه هزار معدن  گزارش داد که در حال حاضر ساحه

 مورد چپاول قرار دارد.« مسلح غیرمسوول
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کند،  ای از منابع زیرزمینی وافر افغانستان را برمال می این مستند گوشه

رشاری که چپاولگران جنگساالر بر آن سینه انداخته بدون ترس از منابع س

کنند. معادنی که کشورهای زورگو  های ملی را غارت می بازپرس این داشته

ی چنین دولت پوشالی  سوی افغانستان کشانده و تا زمانی که سیطره  را به

رسد که در  بر سرنوشت ملت شوربخت ما سایه پهن کرده باشد، به نظر می

)منبع: سایت های ما کاهش نخواهد یافت. های آتی هم حسرت سال

 همبستگی(

http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-

articles/۱۲۷5-a-documentary-of-lootings-of-billion-

dollar-mines-in-panjshir.html 

 
تن سنگ الجوردکه توسط یکی از جنگساالران پنجشیر ازبدخشان  ۱4۰۰

بقصدپاکستان تا گمرک کابل رسیده.روزنامه محور،قیمت این 

 ۲۰ میلیون دالرتخمین زده است. که ازاین مبلغ صرف ۲۰مقدارالجوردرا 

 (پردازد.)فیسبوک  شفیق هللا میرکیهزاردالر به دولت تکس می

 

 

 
                              

 

 

http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html
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 پنجاه ویکممقالۀ 

 

   افغانستان سیاسی حیات در آن ونقش جرگه 

 ٢۰۰۷نوشته شده درسپتمبر

 

ً  تاریخى، جرگه،ازلحاظ  به متعلق «عرفى حقوقى موسسۀ یک» اساسا

 تا میشد،و تشکیل امورقبیله  فصل و حل براى که است ساالرى پدر دورۀ

 بقوت جرگه سنت «دیورند خط» طرف دردو مسکون قبایل درمیان هنوزهم

 استفاده سر بر قبیله یک افراد یا قبایل بین در که وقتي هر . است باقی خود

 یا آن، حقابۀ  از استفاده و کشت قابل اراضى برسر یا و جنگل یا چراگاه از

 یا قبیله سفیدان ریش جرگۀ میدهد، رخ نزاعی میراث اتقسیموی برسرزنی

 که ای وهرفیصله میکند حکمیت نزاع مورد  برموضوع و میشود دایر قبایل

 ودر. میشود پنداشته االجرا مرعى و قبول قابل طرفین براى بنماید، جرگه

 از تبعید: مانند جزاهاى متخلف براى فیصلۀجرگه، از تخلف صورت 

 مرگ به متخلف محکومیت  حتى و دارائى و خانه زدن آتش و یلهقب   سرزمین

  . دارد بر در را

 واوستائی ویدی عصر در آریائی جوامع طرزادارۀ از میراثی که جرگه

 ، داشت را( سفیدان  ریش مشورتی شورای) شکل آغاز است،در

 یک صورت به بتدریج جامعه، اقتصادی-اجتماعی رشد با مگرمتناسب

 ببعد هژدهم قرن وازاوایل یافت تکامل کتبی  غیر سیاسی –حقوقی موسسۀ

 مهم مسایل روى را ها جرگه این تشکیل افغانستان سیاسی های شخصیت

 راه آن پیوسته و دادند تشخیص  بحران از رفت برون راهگشای یگانه ملى، 

  .دادند ادامه را

 از مردم رهائی براى هوتکى خان میرویس میالدى1۷۰۷ درسال  

 و ساخت دایر قندهار کوکران  محل در را یى جرگه ایران، صفویان ستم زیر
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 گرفته تصمیم جرگه این در.کرد مطرح را صفوى حکام مظالم دفع راه درآن

 و شود نوشته قندهار صفوی کامۀ خود والى دست از یى نامه  شکایت تا شد

 جاىب نامه  این. بفرستند اصفهان دربار به و امضاء آنرا اقوام رؤساى

 به درنتیجه و قندهارافتاد والى کسان بدست اصفهان، دربار به رسیدن

 محرکین عنوان به که دیگرانجامید  تن چند و خان میرویس شدن زندانى

 و درایت با میرویسخان اما. شدند فرستاده اصفهان به الحفظ تحت شورش،

 ندهارق به دوباره و کرد رد خود از را قندهار والى هاى اتهام  هوشیارى

ً . داشت  خود با نیز را قندهار شهردارى فرمان که درحالى برگشت،  متعاقبا

 عملى وظایف و دایر سرى بطور را مانجه جرگه 1۷۰۹در خان میرویس

 کنندگان قیام آن بدنبال و کرد روشن حومه و  قندهار اقوام رؤساى به را قیام

 را  قندهار استقالل و کردند معدوم آن گرجی سپاه با را( قندهار والى) گرگین

 هنگام تا که بود آن جرگه این عمده خصوصیت(. م1۷۰۹)نمودند اعالم

 شد نگهداشته محرم جرگه این  هاى فیصله دشمن، کامل نابودى و قیام آغاز

  .نگردید مطلع آن از صفوى جواسیس از هیچکسى و

 سرنوشت جرگۀ مهمترین شاهد ما قندهار، در مانجه جرگه از پس  

 «شیرسرخ»در1۷۴۷   معروف جرگۀ آن و هستیم افغانستان راىب ساز

 یک و رهبر یک انتخاب براى مختلف قبایل و اقوام سران که است قندهار

 شنید، و گفت روز نه از پس و گردید تدویر  افغانها خود میان از قاید

 و کردند انتخاب افغانستان پادشاه حیث به را ابدالى احمدخان سرانجام

( 1۷۴۷) تاریخ این از. آوردند در نوا به را ملى استقالل طبل هبدینوسیل 

 قلمروسیاسى و گردید خود  سیاسى جدیدحیات مرحلۀ وارد افغانستان ببعد

 غرب از سال پنج ظرف در ابدالی احمدشاه زعامت تحت در افغانستان

 در تابحرهند درشمال آمودریا از و درشرق دهلى هاى  دروازه تا خراسان

  . یافت ترشگس جنوب

 محمدخان امیردوست جرگۀ دیگر، تاریخى مهم هاى جرگه از

 جرگه درهمین. بود  سنگ رنجیت چنگ پشاوراز استرداد بخاطر 1٨٣6در

 امیر عنوان به را خود کابل حکمران محمدخان سرداردوست که است
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 شد امیرشناخته حیث به کابل جرگۀ اعضای سوی  واز کرد مطرح افغانستان

 او  امارت دعای سنگ سیاه مسجد در میرحاجی شهر بزرگ روحانی و

.  یابد مشروعیت سیکها علیه مقدس جنگ یا جهاد فرمان تا راخواند

 که است 1٨٣۹ جوالى  در کابل «گنج علم باغ» جرگۀ دیگر های ازجرگه

 انگلیس قشون تجاوز از آن در و دایرساخت را آن محمدخان دوست امیر

 را خود اسالمى و افغانى نیروى تا خواست مردم زا  و زد سخن برافغانستان

 ارغنده  در و دادند نشان آمادگى کابل مردم. گیرند بکار کشور از دفاع براى

 تبلیغ و پول که متأسفانه ولى گرفتند، موضع متجاوزین با مقابله براى

 خوانین از وبرخى ساخت متزلزل  را کابل خوانین و سران ارادۀ ، دشمن

 وردک تا ارغنده سنگر از ،( امیر لشکر سپاهساالر)  خان رینخانشی بشمول

 شاه  و انگلیسها به دفاع بدون را کابل و شتافتند دشمن پیشواز به میدان و

  (. 1٨٣۹اگست۹)کردند تسلیم( شجاع شاه) پوشالى

 اول تاریخ در کابل سران جرگه تاریخى، هاى جرگه از دیگر یکى

 این. است نواب باغ کوچۀ  در اچکزائى خان هللاعبدا منزل در 1٨41 نوامبر

 متجاوز قشون سرانجام که انجامید حومه و کابل مردم ملى قیام به جرگه

 و دهند خاتمه افغانستان در خویش سلطۀ به  تا واداشت را انگلیس

 قشون نفر 16٥۰۰از درنتیجه که کنند ترک زود هرچه را افغانستان

 1٨4٢ جنورى 1٣-6 روزهاى در آباد جالل - کابل راه بین در  انگلیسى

 خبر و رسانید آباد  جالل راتا خود برایدن داکتر بنام جان نیم نفر یک فقط

  .رساند آباد جالل در سیل جنرال به را انگلیس قشون نابودى و شکست

 ای جرگه درکابل 1٨۶۵ نیزدرسال امیرشیرعلیخان امارت عهد در

 قندهار والی خان محمدامین  سردار وتمرد سرکشی برموضوع تا یافت تدویر

 جرگه. بگیرد میکرد،تصمیم سرپیچی مرکز دستورات از امیرکه وبرادر

 برای تا  داد مشورت امیربریاست محمدرفیق خان لودین ]صدراعظم [به 

 دوتن جان قیمت به نتیجه در که بگیرد صورت لشکرکشی قندهار والی تنبیه

 محمدامین وسردارخان  مدعلیمح سردار  امیر پسر یعنی امیر وابستگان از

  .شد تمام برادرامیر خان
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 و وغور  فراه و هرات بزرگان جرگه دیگر، اهمیت پر هاى جرگه از  

 سردار اثرفراخوانى بر که  است میالدى 1٨٨۰ در قندهار و هلمند و هزاره

 تجاوز دومین ضد بر قیام درآن، و پذیرفت  صورت خان ایوب محمد

 افغانستان غرب شجاع و پرست وطن مردم  و گردید مطرح انگلیسها

 را خود وهمدلی اتحاد صداى هرات مقیم کابلى ازسپاه پلتن چند باهمراهى

 گذشتگى ازجان با و نمودند بلند کشور از انگلیسها طرد براى دیگر بار یک 

 سردار مدبرانه رهبرى تحت  در بود مجهز قوى توپخانه با که را دشمن

 جوالى ماه وداغ آفتابى روز یک در میوند سوزان دردشت خان، محمدایوب

 خودکمائى فرزندان براى را تاریخى بزرگ افتخار و دادند  شکست 1٨٨۰

  .است ثبت درشت خطوط با کشور تاریخ در که کردند

 خان هللاا امیرحبیب بود، درگرفته اول جهانى جنگ که 1۹14 درسال  

 در را افغانستان بیطرفى  مسئله درآن و دایرکرد درکابل را ملى جرگه لویه

 و ورزید تأکید افغانستان بیطرفى بر جرگه لویه. ساخت مطرح جهانى جنگ

 استرداد از پس. شدند نگهداشته جنگ تباهى از افغانستان  مردم وسیله بدین

 جالل در ( ش1٣۰1/ 1۹٢٢) تاریخى جرگه لویه نخستین کشور استقالل

 دراین. یافت تدویر غازى هللاا امان شاه اعلیحضرت شخص ریاست تحت آباد

. گردید تصویب و مطرح افغانستان اساسى  قانون نخستین مسوده جرگه لویه

 قانون یک صاحب اش پنجهزارساله درتاریخ بارافغانستان نخستین براى و

 اساسى قانون این. گردید خود وانسانى حقوقى عالى برمبادى مبتنى اساسى 

 آزادى و برابرى اصول درآن  بود، شده تصویب و تننظیم ماده ۷٣ در که

 و تدریس و پیشه و شغل و مطبوعات آزادى بردگى، و لغواسارت و شخصى

 لغو و دارائى، مصادره منع و مسکن مصئونیت و شخصى  ملکیت حق

 اساسى و برجسته  نکات غیره و قانونى غیر هاى مجازات و شکنجه بگیارو

 تمام: »  که بود شده درج 16 هماد در مزایا برین افزون. بود یافته بازتاب

 مساوى وجایب و حقوق از دولت قوانین و شریعت  طبق بر افغانستان اتباع

 شاه  درعهد بار نخستین براى جرگه، لویه نام براین افزون.« برخورداراند
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 شاید ازآن قبل و. گشت مسجل و ثبت افغانستان اساسى قانون در ،هللاا امان

  . باشد شده نامیده  بزرگان و مشران یاجرگه جرگه ملى بنام

 کردن خاموش براى 1۹٢4 در امانى عهد جرگه لویه دومین

 در که تدویرشد  لنگ مالى به معروف هللامالعبدا برهبرى خوست اعتشاش

 تصامیم معهذا. بود دخیل متنفذ روحانیون از برخى دست غایله این سر پشت

 صلح پیروزى و لنگ مالى شورش خاموشى  به سرانجام جرگه لویه این

 تطبیق براى 1۹٢٨ در امانى عهد جرگه لویه سومین. انجامید درکشور

 جدى مخالفت با که یافت تدویر کشور در اجتماعى اصالحات ومس مرحله 

 امانى دولت سقوط به  سرانجام و روبروشد متنفذ روحانیون از برخى

  . انجامید

 به مرجع دو انستانافغ در که کنم اشاره مهم نکته این به باید اینجا در

 و جرگه لویه طریق از قبایل  توافق یکى: دهد مى مشروعیت دولتى حاکمیت

 افغانستان دولتهاى دلیل همین به. سنى مسلمان روحانیت تائید دیگرى

 تیول دادن طریق از دومرجع این سران داشتن نگاه راضى  در سعى همواره

 تصویب از  پس هللا مانا شاه. اند داشته مستمرى،مبذول معاش و اقطاع و

 تمام: » که قانونى اصل این از پیروى وبه کشور اساسى قانون نخستین

 مساوى وجایب و حقوق از دولت قوانین  و شریعت طبق بر افغانستان اتباع

 رایگان امتیازات خود، اجتماعى رفورمهاى تطبیق هنگام.« برخورداراند

 کرد، قطع را محمدزائى هخانواد منسوبین نیز و روحانیون و قبایل رؤساى 

 مالى برهبرى جنوبى سمت قبایل  بلواى و شورش با که نگذشت دیرى ولى

 و روبروگردید بودند مجددى حضرات مریدان از که عبدالرشید مال و لنگ

 ً  تا دربرگرفت پولى هنگفت مصارف با را دولت وقت یکسال  مدت تقریبا

 منظور همین به  ایکه جرگه لویه برکت به گشت،آنهم خاموش قبایل شورش

  . یافت تدویر

 نظامی نیروی با را دولتی قدرت نیزکه خلق دموکراتیک حزب رژیم

 آن نفى به و گرفت نادیده  را مرجع دو این درآغازقدرت بود، کرده تصاحب

 انقالبى رژیم پشت بر متنفذ روحانیت که نگذشت دیرى ولى پرداخت، دو
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 رأس در وخود گذاشت دهقان ردوشب سالح دومى  و زد والحاد کفر تاپۀ

 برزمین  دوش از سالح ننمود، سرنگون را رژیم تا و قرارگرفت شورش

 به هنوز تا را متنفذ روحانیت که دالیلى از یکى: گفت میتوان پس. نگذاشت

 عشایر قراردادن تاثیر وتحت قبایل درمیان  آن نفوذ نگهداشته، خودش قوت

  .  است سنتی مسلمان اما سواد بى اکثراً 

 از:»  مینویسد امانی عهد های جرگه مورد در حامد عبدالصمد داکتر

 لویه از میگرددکه  مبرهن امانى دورۀ اصالحى پروگرام مــطالــعــه

 میرفت توقع( انتصابى ویا انتخابى لحاظ از اش ترکیبى باخصوصیت)جرگه

 سایلدرم را وتفهیم افهام زمینه مردم و سلطنت  بین رابط عنصر حیث به

 اقل  حد بودکه شده بینى پیش چنین منظور همین به. سازد مساعد کشور مهم

 دایرشود جرگه لویه بار یک سال درهردو اکثر حد و بار یک سال هرسه در

 عوامل بنابر هللا امان اعلیحضرت  اصالحى هاى پروگرام که وجودى با.

 نقش اما نمود، سقوط نیز خودش و روبروشد ناکامى با خارجى و داخلى

 و ماند برجاى پا همچنان و نرفت میان از کشور سیاسى درحیات  جرگه لویه

 اصالح شکل لحاظ  از( ش 1٣۰۹=1۹٣۰) نادرشاه عهد اساسى درقانون

 اساسى قانون الى ظاهرشاهى و نادرشاهى دوره در موسسه این. شد

 مینمود، اتخاذ محض دادن مشوره باالتراز  تصامیم( 1۹64= ش1٣4٣)

 بخصوصى نظامنامه کدام در نه و اساسى نظامنامۀ در نه ودآنباوج ولى

 ظاهرشاهى، و نادرشاهى دوره اساسى اصولنامه و امانى دیگردوره 

 که میشد اشاره ضمنى  بصورت بلکه بود، نیافته تنظیم جرگه لویه موسسه

 و صلح: رک.«) است شده تصویب جرگه لویه توسط مذکور قوانین

  (16،1۷ صص  ،4شماره امروز، افغانستان

 کابل موسپیدان از ای جرگۀ شاهد ما امانى دولت سقوط از پس

 سقاوى، بررژیم  پیروزى از بعد نادرخان که هستیم قومی ورهبران

. نمود مطرح را کشور پادشاه انتخاب آن در و دایرساخت درکابل 1۹٣۰در

 بانتخا افغانستان پادشاه بحیث نادرخان مزبور،  جرگه ازطرف نتیجه در

 روى جرگه  لویه چندین محمدظاهرشاه سلطنت عهد در ازآن پس و گردید
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 یادکرد قابل ها جرگه لویه آن از تا سه که یافت تدویر ملى مهم مسایل

  : استند

 پیرامون( ش1٣٢۰)=1۹41 تاریخى جرگۀ لویه میان آن از یکى

 جرگه لویه دیگر  و است دوم جهانى جنگ از افغانستان بیطرفى حفظ

 پشتونستان مسئله آن در که است کابل در( ش1٣٣4) م1۹٥٥ رىاضطرا

 «دیورند »نهاد نام مرزى خط طرف دو قبایل بر  پاکستان مکرر تجاوزات و

 های  تخطی نظرداشت در با مذکور جرگه لویه نتیجه در و گردید مطرح

 تا داد صالحیت حکومت به کشور ونظامی اقتصادی های وتوانائی پاکستان

 حق واز بپردازد باشد ممکن که  هرشکلی به افغانستان ردویا تقویت به

 حکومت بنابرین. کند دفاع «دیورند خط»سوی آن مردم سرنوشت تعیین

 مثبت جواببرای خرید سالح  امریکا حکومت از چون داود  محمد سردار

 تجهیزات خریداری به و کرد مراجعه شوروى اتحاد حکومت به ،نگرفت

 و نمود قادام چکوسلواکیا کشور و زاتحادشورویا  افزار وجنگ  نظامی

 تا فرستاد شوروى  اتحاد به را حربى پوهنتون محصالن از تعدادى سپس

 در جوانان این.گیرند فرا را شوروى ساخت هاى سالح کاربرد و استعمال

 با نظامى، تخنیک فراگیرى ضمن شوروى،  اتحاد در خود تحصیل مدت

 همین و گشتند مي باز بکشور شده مجهز نیز ملنینیز - مارکسیزم ایدیولوژى

 او نابودى و داود رژیم سقوط باعث سرانجام شوروى یافتگان تحصیل 

 . شدند اش وخانواده

 1۹64 جرگه تدویرلویه عهدظاهرشاه  در تاریخى جرگه لویه سومین

 قانون این در. رسید تصویب به و مطرح کشور اساسى قانون آن در که است

 شاهى نظام شد، معروف دموکراسى اساسى قانون بنام دبع که اساسى 

 دست  آن ٢4 ماده برطبق و .شد  شناخته رسمیت به درافغانستان مشروطه

 مظهر عنوان به شاه شخص و کوتاه حکومت از شاهى خاندان منسوبان

  . شد پذیرفته افغانستان  ملى وحدت

 ردیدگ تفکیک هم از دولت ثالثه قواى اساسى قانون این بنابر

 زنان و. گردید عملى  مستقیم و سرى بصورت افغانستان پارلمانى وانتخابات
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 همچنان. برخوردارگردیدند قانون عرصه در مردان با مساوى حقوق از

 تظاهرات کردن برپا آزادى و احزاب تشکیل  آزادى و مطبوعات آزادى

 هدور همین در. گردید افغان ملت نصیب مدنى دیگرآزادیهاى و خیابانى

 میانه احزاب و( سیاسى اسالم و مارکسیستى)  راست و چپ افراطى احزاب 

 سازماندهى در کشورها از برخى غرض  دست چون و کردند سربلند ملى رو

 به متکى تندرو احزاب از هریک پس بود، دخیل احزاب این بکارگیرى و

 گرفتار کشور اینکه تا میکرد تغذیه منبع آن از و بود خارجى منبع  یک

  .گردید ها کودتا طاعون

 نظام به را مشروطه شاهى نظام گرچه ،1٣٥٢ سرطان کودتاى  

 شخصیت یک کودتا  این دررهبرى که آنجا از اما داد، شکل تغییر جمهورى

. نگردید داخلى مرج و هرج و ثباتى بى سبب داشت، قرار ملى شده شناخته

 دموکراتیک زبح رهبرى به که( 1۹۷٨ اپریل) ش1٣٥۷   ثور مگرکودتاى

 مردم العمل عکس  و آرامى نا ایجاد سبب بزودى بود، شده انداخته براه خلق

 با انقالبى، شوراى ٨و ۷و6 صدورفرمانهاى و جدیدگردید رژیم برابر در

. نمود سوق داخلى فرساینده جنگ یک و تباهى بسوى  را جامعه سرعت

 آتش  ورشدن شعله و یکسو از امین- کى تره سرکوبگرانه حکومت شیوه

 دسامبر در شوروى تهاجم به منجر دیگر، سوى از مردم هاى شورش

 که گردیدواستقرار ببرک کارمل بجای حفیظ هللا امین  افغانستان به 1۹۷۹

  . ساخت ذایل مردم نظراکثریت در را رژیم مشروعیت هاى  نشانه آخرین

 متداو براى درمرحله نوین انقالب ثور؟خلق، دموکراتیک حزب رژیم

 تنها نه و بود گرفته دیگرپول دست در و شمشیر دستى در خویش حاکمیت

 پیشکش راه از بلکه ، میکوفت اپوزیسیون فرق بر نظامى امکانات تمام  با

 از تا میکرد تالش ها، تنظیم  قوماندانان از برخى به کالن هاى رشوه نمودن

 آتش دمینمو سعى همچنان. بکاهد شوروى متجاوزین برابر در مقاومت

 افزون. نگهدارد روشن نیزتنظیم های جهادی  هاى گروه  میان در را نفاق

 قومى  هاى غند این ، خودى دفاع و قومى هاى غند و کندکها ایجاد با این بر

ً  که وامیداشت جنگ به دیگر اقوام برضد را   . بود بار فاجعه بسیار طبعا
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 کار روى و( 1۹۹٢در)درکشور چپى رژیم حاکمیت سقوط از پس

 کشوربه پایتخت طلبى،کابل  قدرت هاى اثرجنگ بر جهادى هاى تنظیم آمدن

 وقومى اتنیکى هاى گروه میان در کشى انتقام شد، تبدیل موحشى ویرانه

 دیگر سرقوم برفرق آهنین هاى میخ ازکوبیدن که گرفت  اوج چنان ومذهبى

 و ازدنه  مثله و شکم ودریدن لب و وبینى وگوش زنان پستان وبریدن

 داستانهاى ، مرده رقص هاى صحنه گذاشتن نمایش به و ها سربریدن

 وچنان عظیم چنان جنایات این. میشد  حکایت کابل در ئى تکاندهنده و جانکاه

 .ندارد بیاد ما تاریخ آنرا نظیر که بودند وحشتناک

 یک تدویر به دست 1۹۹4 جوالى  در بارى خان اسماعیل جنرال 

 براى که زد هرات در «اسالمى عالى شوراى» نام زیر مذهبى -ملى جرگه

 درآن امریکا و اروپا مقیم افغان روشنفکران از یکصدتن حدود مرتبه  اولین

 از کشور نجات براى هرات  در اسالمى عالى شوراى بودند، ورزیده شرکت

 بحران حل کلید را «عنعنوى جرگه لویه» یک تدویر ، جنگ بست بن

 ربانى الدین برهان مخالفت با که نمودند رشسفا  و تشخیص افغانستان

 باشندگان  از تن صدها هرروز که بود درحالى این. نشد ودایر گردید روبرو

 تمام وباختند  مي جان جنگ ادامه براثر افغانستان دیگر شهرهاى و کابل

 و پیشاور و آباد جالل در جنگ  بست بن از خروج جستجوى هاى جلسه

 طلبى قدرت لجاجت این اثر بر بود. شده منجر امىک نا به پاکستان کویته

 قرون مذهبى گروه درچنگ کشور باالخره ، سرتاسرى ومرج  هرج و ربانى

 . افتاد  1۹۹6 درسپتامبر کابل فتح از بعد «طالبان»وسطائى

 ما جامعه هاى بدبختى تمام علت میکردند تصور گروه این رهبران

 دیدن و موسیقى شنیدن و  وپائیار لباس پوشیدن و مکتب به رفتن بخاطر

 مظاهر از که عقبگرا و متعصب گروه این.  است ریش کمبود و تلویزیون

 که را هاى بدبختى بودند، بهره بى الزم سواد نعمت از  و بیخبر جدید مدنیت

 بود، شده  ما جامعه دامنگیر اجانب مداخله و برادرکشى جنگ ادامۀ براثر

 حاضر و میدانستند افغان نواى بى و دوا بى و دفاع بى مردم تقدیر را همه
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 حکومت توانائى درحالیکه کنند فراهم را  امنیت و ثبات و صلح زمینه نبودند

  . نداشتند مدت دراز تا را مردم بر کردن

 رژیم حاکمیت شگرد اخیر سال ٣۰ طول در افغانستان مردم بدینسان

 وردحمایتم)مترقى  روشنفکران وحاکمیت جمهورى رژیم و سلطنتى

)موردحمایت پاکستان وعربستان سعودی  اسالمى حاکمیت ،(شوروى

 ظاهرشاه  عهد در امنیت با توأم حاکمیت که دیدند و کردند تجربه را وایران(

 حزب رژیم عهد در و چطور داود محمد جمهورى عهد در و بود چگونه

 حاکمیت خلق، دموکراتیک حزب  ازدیدگاه بود؟ چسان خلق دموکراتیک

 ، حزب رهبرى یا رهبر دستورات به مطلق اطاعت و انقیاد یعنى موکراتیکد

 تعدد یعنى اسالمى حکومت اخوانى یا اسالمى روشنفکران نگاه  از و

 اموال غارت و مرج  و هرج و وبارى بند بى ، پایتخت در حتى مراکزقدرت

 و بستن و وکشتن مردم ناموس و دارائى به اندازى دست و تجاوز و دولتى

 و جانى مصئونیت عدم و طبیعى حقوق از مردم کردن  محروم و زورگوئى

 حقوق به  توجهى بى طالبان، رژیم اسالمى حاکمیت و وغیره غیره و مالى

 قرص یک ربودن بخاطر انسانها بریدن پا و دست مردم، وانسانى طبیعى

 مظاهر تمام با ضدیت و اختناق و  سر تراشیدن و ریش کردن دراز نان،

  .کشور در فرهنگ و تمدن

 آقاى یگانه و زد تکانه را جهان ٢۰۰1 سپتامبر 11ناهنجار حوادث

. ساخت بیدار افغانستان  سرنوشت به نسبت تفاوتى بى خواب از را جهان

 گروه که هائى وآن غرب تا شد ئى زمینه مسبب سپتامبر، 11 ناگوار حادثه

 ریختن وبا برزنند آستین بودند، ساخته مسلط افغانستان  وبر ایجاد را طالبان

 جاروب تاریخ  سرراه از را آنها شان، برمواضع کیلوئى هزار هفت هاى بمب

  . کنند فراهم کشور سازى دوباره و صلح استقرار براى را شرایط و کنند

 در افغانستان قضایاى در ذیدخل کشورهاى هم و افغانستان مردم هم

 از و کردند رجوع افغانستان  سابق شاه به بارها داخلى هاى جنگ مدت طول

 نقشى خود شخصیت وزنه و سیاسى تجارب از استفاده با تا خواستند وى

 از دقیق شناخت با ظاهرشاه محمد. نماید بازى کشور در صلح  استقرار براى
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 و پخش ئى اعالمیه  امروز از قبل سال پانزده در افغانستان جامعه روحیات

 جرگۀ لویه یک تا نمود پیشنهاد و کرد محکوم را قدرت بخاطر جنگ آن در

 رهبرى جرگه لویه این و گردد دایر افغان مشران  و سران از اضطرارى

 انتخابات  قانون و اساسى قانون سپس. نماید تعیین را افغانستان دولت موقت

 حکومت براى ملل سازمان نظارت تحت انتخابات آن، طبق بر و شود تدوین

 دوباره و صلح نسیم بن باتدویرکنفرانس . دگیر صورت افغانستان آینده

 قبل میدانندکه دیگر هرکسى از بهتر ما مردم گرفت، وزیدن افغانستان سازى

 به توان نمى صلح بدون. ماست جامعه حیاتى و نیازمبرم صلح هرچیز،  از

 به نه و ملى حاکمیت به  نه کشور، بازسازى به نه. یافت دست چیزى هیچ

 هاى خواسته تمام شرط پیش صلح. غیره و غیره و ىاجتماع عدالت تأمین

 راه تا یافت دست وطنى و سرتاسرى صلح به باید .  ماست مدنى و انسانى

 مهم این و. گردد هموار جامعه افراد حقوق تأمین و عدالت تأمین براى

 و تجویزگردد عمومى سالح خلع براى تدابیرى اینکه مگر نمیشود برآورده 

 از کشور رهبرى که میتواند  شده ممکن هنگامى مىعمو سالح خلع این

 به بودو می المللى بین و ملى وجاهت داراى که اجتماعى هاى شخصیت میان

 لویه طرف بود،از نمی منسوب افغانستان سابقه و حالیه احزاب  از هیچیک

 وظیفه رهبرى این . میشد برگزیده 1٣٨1سال تاریخى و اضطرارى جرگه

 هرنحو به مردم تام و عام سالح خلع به ملى اردوى یک تشکیل تابا داشت

 جوزاى ماه در ایکه جرگه درلویه متاسفانه . ورزد مبادرت ممکن

 انحصار و طلب قدرت افراطیون شد، برگزار کابل در( ٢۰۰٢جون)=1٣٨1

 بر پیش از بیش و شدند صلح تأمین پروسۀ در شاه نقش ایفای مانع گرا 

  .  افزودند نافغانستا مردم آالم و مصیبت

 وقلدرى زورگوئى با مردم خواست بدون عناصرنابابى دیدیم چنانکه

 گروه یا خود نفع به را  جرگه لویه تصمیمات مسیر و شدند جرگه لویه وارد

 امتحان که جاگرفتند انتقالی دولت درکابینۀ کسانى دوباره و تغییردادند خود

 حقوق به تجاوز و امنى نا پس. بودند نداده مؤقت  دولت در درستى

 کرزى  حامد هاى تالش وجود وبا ماند باقى خود قوت به همچنان شهروندان
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 خود والیات گمرکى وعواید نداشتند پذیرى دستور مرکز از والیان از برخى ،

 اتباع بر تا افزودند مى خود مواضع تقویت  وبه فرستادند نمى مرکز به را

 سبب ها سرى خود این. یرندبگ کار خشونت و تبعیض از خویش سلطۀ تحت

 و کنند جور و جمع را خود دوباره القاعده وبقایاى طالبان گروه تا گردید 

 اهداف وبر یکسو از امریکا  برهبرى المللى بین ایتالف نیروهاى برمواضع

 از بزرگى وبخش کنند حمله پیهم دیگر سوى از ، دولت نظامى غیر و نظامى

 المللی بین ایتالف نیروهای حتی که جاآن تا .سازند ثبات  بى را کشور

 سهم وخواهان ندکرد اعتراف خود عجز به طالبان با مقابله از ناتو برهبری

 در ثبات برگشتاندن و تروریزم با درمبارزه ذیدخل کشورهای بیشتر گیری

  .است شده افغانستان

 جدید اساسی قانون وتصویب جرگه دولویه تدویر وجود با بهرحال،

 وشیوع اداری فساد  ملی، وشورای جمهور رئیس گزینش برای وانتخابات

 محاکمه به و مظلومان خواست به رسی داد وعدم آن، شکل بدترین با رشوه

 اند، بشر حقوق نقض به متهم که وافرادی جنگی  کاران جنایت نسپردن

 ولشکربیکاران  دولت کارمندان از اعم مردم زندگی در محسوس تغییر فقدان

 هزار1٢۵۰۰۰ ظرفیت با مسلح گروه 1٨۰۰ وموجودیت ه،کنند عودت

 مخدر مواد وقاچاق کشت برای شمال  ائتالف زیرفرمان بدست تفنگ

 گوشه در گروهی میان مسلحانۀ های وبرخورد شان کنترول تحت درساحات

 کشوربشمول جنوبی والیات در شورشی طالبان عمل شدت کشور،  وکنار

 پسرفت والیات از  برخی ودر ازسازیب پروسۀ کندی سبب تنها نه مرکز

 هم دست در دست همه بلکه است، کشورشده تعلیمی ونظام روندبازسازی

 بزرگ وحامی  کرزی ازدولت مردم  ومایوسی  دلسردی سبب داده،

 افغانستان  دولت اکنون  وکاستیها  مشکالت  این با .است گردیده او،امریکا

 مرکب ای جرگه خواست امریکا خود اقتصادی –سیاسی حامی خواست بنابر

  . کند تدویر را  دیورند خط دوطر قبایل سران از

. است پاکستان دیگردولت سیاسی ترفند یک ،اینکار قلم این باور به

 سران جلب بهانۀ به یکی : کند شکار دوفاخته تیر یک با میخواهد که ترفندی



     پنجاه مقالۀ سیستانی

 

605 

 دو و ازبگیردوامتی پول امریکا از جرگه این در اشتراک برای مرزی قبایل

 بدیل یک بدون را دیورند خط شناختن امتیازبرسمیت  افغانستان دیگراز

 وتاثیر نقش  میخواهد باردیگر پاکستان داردکه احتمال. کند حاصل شایسته

 ISI  شمالی وزیرستان قبایل سران وسایر جهادی تنظیمهای رهبران بر را 

 که گذشته ومانند مایدبیاز مرزی خط اینسوی  جهادی قوماندانان از وبرخی

 ساخت،  مبدل ویرانه وبه تخریب را کابل شهر راکت هاهزارزخم ده پرتاب با

 به اساسی بدیل یک د بدون دارد بارقصد این کرد، نابود را ما ملی واردوی

 کمائی دیگری افتخاروامتیاز دیورند  خط شناختن بابرسمیت افغانستان

 از یکی سوی دیورنداز خط تنشناخ برسمیت طرح که خوشبختانه اما.کند

 اهمیت با چندان افغانی جانب سوی از پاکستان، جانب امن جرگه  اعضای

   . نشد زده  تائید مهر پاکستان طرف خواست این وبه نگردید تلقی

  ٢۰۰۷ پایان/سپتمبر

                                                      


