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 مهبجای مقد

 

 قدس است من نام کابل را م بلم کاان"

 ان(ودخ)دارجيح ميدهم"بر نام خود ت

 (نصيبه اکرم حيدری)

 

به جراًت میتوانم گفت که تاریخ با شیوۀ مطمئن  و تئا ا ا ب بئا کئاو  

  در کئن  سئخ  آمئد  شئاهدا ب با بهی و دقتاسناد دقیق و همراا با خود آگاه

ت  گذشئئته اخسئئ  نئئدا ق وایحقئئ چهئئار دهئئه در کشئئ  ته و خئئامو  بئئرا سئئنش

طحی و مبتنئئی بئئر   سئئاسئئت و داوریهئئا قیئئت در حرکئئتبسئئو  جئئادا ا  مو 

اغراض ا راد را که چئو  رئردۀ متمئت و ابهئام در روشئید  حقئایق در جئد و 

 ا  آسئما  وطئ  را  ر تئه   درخشئاا انئدب کنئار می نئد تئا سئتارا هئاجهد بود

ا اغئراض بئ دا  آلئوهئا راصئبتحقایق بشناسند و نسل ها  آنیدا در روشنانی 

ا  کاونئدۀ ایشئانرا ا  آنئا  یئدگمانئد  بینئانی دغ جئالدا  میکه جالیئ  آ  بئه تیئ

 نگیرند.

مئاا ارریئل محمئد داود نمئام غئا   را ا  طریئق  27مصاحبه تاریخی 

  بیگانئه میسئا د.  آرام را ا  انسئاخئوا  و شنیدن  تتوی یو  بهار شنیدم که 

د ا  چهئل سئال خاموشئی بعئ  م غئا نمئا  جئا دریئ  بئود کئه داودتعج  م  

چنئا  در وجئود  نهفتئه بئود وکئه کئه کند و ا  درد  کوت را مئی شئمهر س

ایئ   اجعئه  حتی در برابر مادر  که بار ها تال  نمود تا ا   با   ر نئد ا 

 سخ  آورد.  ست  ر ند  را بهب نتوان  بشنودغم انگی  تاریخ چی 

" داود نمیتواند  فتیگکه م ام داینشمه تورریکی غا   بار ها ا  مرحو

صدا   ریاد  وقتی خوا  اسئت ها آوردب ولی ش   کالمی بر ل در مورد 

حشت رو  مرا بیدار میکنید.  میروم تا حالت  را بررسمب می بینم که عرق و

ما  ش  را...."  و ی بیندب کابوس هکابوس مانم که ریشانی ا  نشسته و مید
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دیدم که باعث سکتگی در  ا ی ریشانبر ا ر قیا  مصاحبه آ  عرم  در جر

 و  با  رس میگر ت. ا  و رشتۀ سخ  را م  میگردیدکال

جال  است نوۀ رهبر کشورب رروردا ا  دست بابئا و انئا م ئل هئ ارا  

    میئرودب دور  اسئکل مکتئبا بای ه ار طفل دیگر میه  با را  ریادا و یا

ای  بئئرر ر کشئئورهبئئو  د ا  متئئی دچئئار میسئئاا  وطئئ  او را بئئه کمبئئود  بئئ

انیدا بئودب مجئددآ رسئ   دهئم بئه اکمئالرا که تا صنهدایت میدهد که دروسی 

ا  صن  ششم آغا  کند و جال  تر ا  آ  ای  نکته که م ل دیگئرا  بئا ار  

 داخل قصر میشود.ی  با  را  اولایی ندارد و دری  ش  دهشتناک بآشن

که ا  هیگا.  و "ودب ناتالنم عاشق افغانسپدر کداود غا   میگوید:  "

ا بنئام ایشئا  نامگئذار  ل ریئدا  هئوانی کابئواستند که مکار بر کنار شدب میخ

 نماید "میگفت که نام کابل ب رگتر ا  نام م  است".

د داود ارت محمئ)دو سال بعد ا  آغا  صد 1335بتی! در اواخر سال 

 یددرگسمی دولتی تآسیس ی متکی به عنوا  یک موسسه رخا ( ریاست هوان

  و سئتاا غانسئتا ب راکانئورد  بئی  سیس اولئی  قئرار داد هئا  هوتآ  بعد او 

به میئدا  هئوانی  1963ترکیه به امضآ رسید و چم  خواجه روا  در سال 

عشق خا  که د داود گردید که نقشه آ  بدست شخص شهیکابل مبدل و ا تتاح 

شئاا .  یدناشئها بدست خود  میکوط  و  را به اعمار رروژا  آتشی  و  به

حمئئد داود" "م ام میئئدا  هئئوانیمیئئدا  را بنئئشئئا  رشئئنهاد نمودنئئد کئئه ایئئ  ایه بئئ

نامگذار  نمایندب ولی شهید محمد داود خا  درجوا  میگویند نئه " نئام کابئل 

 هم".جیع میدخود تر ب م  نام  یبا  کابل را بر ناممقدس ات

 اختس  اوو مجسمه ها نمیت ریخ را با نام هاگفت که تا چه خو  است

بایئد  گا روایهئا   گذشئت خ را بئا کئارنگی  ا  همه اینست کئه تئاریا رتو عب

مرور کردب نه با مجسمه ها  شیادا  و خاکفروشا ب نه با تبدیل نام شهر هئا 

خ شئاهد اعمئال کئه تئاریا رادی آبدات تاریخی بنام ها  شرم آورو عمارات و 

 بودا است.  م و  اجعه آمی  ای  جالدا  شو

هئا و ادا ررسئت ب بئه رسئم هنئدو دایا   مینی مخ ی که ا نیمیب یمولی 

دیم امئئرو  در ا غانسئئتا  ررسئئت  میشئئوند و ایئئ  در حقیقئئت   قئئیونئئانی هئئا

ود ررسئت و ریئروا  آنئا  اسئت کئه خئود خئو  شکست واقعی ای  رهبرا  خ
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ادیات رهبر ی برا  دستیابی به قدرت و مرد نفرت اندب ولآنا  مونند که میدا

ۀ ر شکسئت یا تئه سئا   هئا کئه جئ  روکشئی غئروسممجو با ند ا ادشررست 

 ر گریبا  غفتت می نند. ر دآنا  نیستب س

حقا ! امرو   مانی  رار رسیدا که وقتئی سئوال مالکیئت و مادیئات بئه 

 میرد. امعه مینی در جری  می آیدب مساوات و سعادت انسا

  ایئئ ا خئئ دا  شئئهید محمئئد داووا  انکئئار نمئئود کئئه عیئئت نمیتئئا یئئ  واق

  بئئرا  انکشئا ی خئود بیئق رئال  هئامخئوار متئتب کئه بئا طئئرح و تطغ نئهیگا

اعمئار کشئئور صئئر  بحیئئث خئئدمتگار وطئئ  کوشئئید یئئاد گئئرددب ولئئی ایشئئانرا 

.  ا  باشدنام ایشوار شفاخانه چهارصد بستر شاهد هرگ  آر و ای  نبود که دی

 هی بی  نیست.م ب ر  برآ  دیوار محقر گنانوشت  ای  نا

 متئئت بئئا خئئود ررسئئتی آشئئنانی رهبئئر ر تئئه ا   ایئئاودب د دحمئئم دشئئهی

ت قبئئل ا  شئئهادتب  شئئاهد  خئئم برداشئئت  و شئئهید شئئد  همئئ نداشئئت.  چئئه بئئا

شت داودب عمر داودب و شینکی غا   که با  ر ندا  ع ی   خالد داودب  رل

دب  ی مئئورد هئئد  قئئرار گر تنئئدب بئئوی و ررچمئئی و روسئئرا  ختقئئجنایتکئئاتیئئر 

 گردد. ی  گیرد و یا تستیم خاننی ر درر را  راا را ولی حاضر نشد

وهبار اسئت و منمئرا ت خود برا  دیگرا  انئدبذاهر انسا   رن  دید 

ا  را کئئه  ر نئئدانی در برابئئر چشئئما  رئئدر دانئئه دانئئه مرمئئی بئئارا  میشئئودب 

را برنینگیئ د.  گمئا  نکئنم احساسات انسانی واط  و ست که عمنمرا ا  نی

شد و رئا را با مقاومت تحمل کردا باه جعی   اچن ر بهرر طول تاریخ هیچ د

ب ولئی شئهید محمئد داود خئا  ا  رایگئاا خئوی  بیئرو  اشئد رار نگذاشئته ببه 

نی که برای  مقدس و ع یئ  نر ت.  با غرور مقاومت نمود و سر بدام  وط

د  آشئام ختقئی و ررچمئی کئه اگئر هئسیه کئارا  خئو   ر مقابلذاشت. دبود گ

حتئی بئه رنیس دولتب در بیرو  قصر  ت کشود و ت بدرق  شا  بدست آورد

اود نمام غئا   را کئه در انوقئت طفتئی بئی  نبئودب و دهم رحم نکردند طفل 

 هد  قرار دادند.

درایئئ  چهئئار دهئئه کئئه کجئئروا  رئئر ا  اغئئراض مستسئئل و رئئیهم ادعئئا 

ی کئئه در ر و هئئم  ر نئئدان  را بئئا تفنگئئویس داود هئئم همسئئکئئه میئئر میکردنئئد

  و  تقاضئا اود کئه  خمئی برداشئته بئود اد مئرهید عو شئت کشئ دست داشت
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مرمی ا  به حیات  خاتمه دهد.  در حالیکه شهید خالد داود یر مینمود که با  

نئه ت و ا  ویئس داود کئه بئرادر دوگاکه با اصابت اولئی  مرمئی  خئم برداشئ

ولی شهید ویس د که  به درد  رایا  ببخشد ل درخواست مینموود مستسا  ب

 وقتی دوبارا بهنمام غا    که "م  نمیتوانم".... داودد وی  میگجوار د دداو

خل قصر بر میگرددب  می  ]قصر[ دلکشاا با خو  شهدا رنئ  شئدا. متئت دا

دا و   رنئ   دری  چهار دهۀ غم آلودب دشمنا ا غا  به قیمت تجار  خونی 

ی ذهنل ماکهی متی بر بستر ترا را خو  شناخته اند و آگاا  بیگانه بر چهنق

غئا   ام ود م ئل داود نمئتئت دیئر یئا  عمق آ  نقئ  گردیئدا و ایئ  ما ب شا 

مهر سکوت را میشکنند و ا  ای  سو  مر  هئا و آ  هئا صئدا  جئاودانگی 

 هد شد.    رایا  متت ا غا  شنیدا خوا

به لينک ذيل  ( برای شنيدن اين مصاحبه05/2017/  26حيدری اکرم   ت نصيبه)آرشيف مقاال

  ود:ش هعجمرا

https://www.youtube.com/watch?v=fxvVBVK9wRU&sns=fb 
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 له اوالمق

 کابل ميدان هوايی نامنظر برلزوم تجديد 
 

خئئئانم نصئئئیبه اکئئئرم حیئئئدر ب درمقالئئئه کوتئئئاا امئئئا اسئئئتوارخود یئئئادآور 

داود    آغئا  صئدارت محمئد)دو سئال بعئد ا 1335واخر سئال در ا» میشود:

تآسیس گردید سه رسمی دولتی وسم ا  یکوه عنکی بمتی نخا ( ریاست هوا

هئا  هوانئورد  بئی  ا غانسئتا ب راکسئتا  و د داآسیس اولئی  قئرار و بعد ا  ت

به میئدا  هئوانی  1963وا  در سال ترکیه به امضآ رسید و چم  خواجه ر

ا  که عشق ت شخص شهید داود خید که نقشه آ  بدسا تتاح گردکابل مبدل و 

د  میکشئانید.  شئاا وژا ها بدست خوررر اعما هرا بو   ط و هآتشی  و  ب

ه ایئئ  میئئدا  را بنئئام میئئدا  هئئوانی "محمئئد داود" کئئ نئئدیشئئا  رشئئنهاد نمودبئئه ا

ناام کابال محمد داود خا  درجوا  میگویند نئه " نامگذار  نمایندب ولی شهید 

 "جيع ميدهمرا بر نام خود تر من نام زيبای کابل مقدس است،

هید داودخئا  یئک نئام ابل" که برا  ش"کم ان کنای سیارب رددبا دریغ و

ود ترجیح میئدادب امئرو  بجئا  آ  نئام حامئدکر   خ امسس بود وآنرا برنمقد

ابل درهیچ  مینه ا  قابئل مقایسئه نیسئتب رو  که با داودخا  ونام تاریخی ک

 ذاشته شدا است.بی  المتتی کابل گ  هوانی میدا

 دمآ کهانی است دورت.سا عجیبی  ارودب نصیبه حیدر  خواهرگرامی

نئد امینیگانئه را سیاسئت مب کشئورها  ندب جاسوسی بئهانی میدرا قهرمان یکش

ومسئئتمانی  واخئئتالس ورشئئوت خئئوار  وتجئئاو  بئئه حقئئوق دیگئئرا  را جهئئاد

 میشمارند؟

خصئئایل وخصوصئئیاتی  متئئی بئئود بئئاداودخئئا  یئئک شخصئئیت  بئئ ر  

تشئا،ب ارد ب ضئی ترادسئوب  اطضئبنب باتقواب با ایک نفسچو : وط  ررستیبرا

س و رشئئوا الخئئتامورکشئئور ب ضئئد ا بضئئد مئئداخالت بیگانئئه در ضئئدارتجا 

خور ب ضد د دا  وغاصبا   دارانی ها  عامه و متکیت ها  خصوصئیب 

درکشئورب  یت سرتاسئر  م جا  ومال وناموس مردم ا غانستا ب حا م امنحا
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و ی متتئال  بئی امعئۀرجابردولئت ا غانسئتا  در ب یت و وقار وررستیژحا م حی 

 عئئیم چ هئئیعئئد ا  عهئئد امئئانی بئئودب اورهبئئر  بئئود کئئه ب کشئئورها  همسئئایه

سیاسی ا غانستا  چو  او در ا غانسئتا  خئدمت نکئردا اسئت وبئاو  برابئر  

 ردا نمیتواند. ک

  یربنئئئانی واقتصئئئاد رئئئروژا هئئئا  داودخئئئا  بنیانگئئئذار بسئئئیار  ا  

نی واهئ هئا روینی و  متئدوار ا   ا غانستا  وتقویتوانکشا ی وعصر  س

 نئا   وقحقئوانی کشئورب حئامی فم تمامیت ارضئی وحئریم هئکشور برا  ح

وحق تحصیل وحق انتخا  کرد  چادر  یا بئی چئادر  در بیئرو  ا  منئ ل 

 بود.  ا غانستا  کاردرجامعه درکنار مردا  برا  انکشا  وعمرا  وحق

 اسئئتم ریدوۀ رریاسئئت آقئئا  مسئئتمیاربدرختم دو غانستا ببسئئناتورا  ا

 نیدند تئا میئدا  هئواتر اشر  غنی ریشئنهادنموحامدکر   ببه داک  ور مهج

ابل به اسم اونامگذار  گردد. ای  سناتورا  که اک ریت شا  ا راد آلئودا بئه ک

بئئاد  ال  بئئرا  آ سئئاد واشئئخاص اسئئتفادا جئئو هسئئتندبخدمت وصئئداقت وتئئ

 یئا ودخئ د کئهیکنئم ادی مانی معنا ر معنایی ندارد یان دشا  ت وانکشا  ممتک

 د نئ د.سو،اسئتفادا نماینئند و ا  امکانات دولتئی ا  در قدرت باشش ا وابستگ

عناصر آغشته به  سادو جنایت بهتری  رهبر وبهتئری   عئیم کسئی اسئت کئه 

سئت غئرض نداشئته باشئد ودد دا  وغاصئبا  حقئوق مئردم  نایتکئارا  وبه ج

ب اردبگذد ا متی آ  اه ینواختالس دارا تی را درحی  ومیلهمه مقامات دول

 ؟ نند حامد کر   ما

 13کر   در طئول  نۀیایرمتی ومصتحت گرایکی ا  سیاست ها  غ 

شئ  هئا  بئی مئورد القئا  قهرمئانی ومارشئالی  ورتبئه سال حکومت و  بخ

  تی وجواسیس کشورهاسرمایه ها  م ها  بتند دولتی به تبهکارا  و د دا 

بئئدنام  ا ی ا یکئئو را هکئئا اسئئتب ودبئئ دیئئر مسئئتکی وکئئم سئئواا ئئراد غ بیگانئئه و

نئد. حامئد کئر  ب یکم سال اخیئر  بئت 300ما  ا غانستا  درتاریخ تری   ع

  کوتئئاا نئئه مبتکئئر کئئدام رئئروژا  یربنئئانی اقتصئئاد  درکشوراسئئت و نئئه بئئرا

سئئتمدیدۀ کشئئور ی ا  یخئئ  مئئردم کئئرد  دسئئت اختالسئئگرا  ومجئئرمی  جنگئئ

 هئایاردمیت  اهئود کمئک وجئ ابئ  حالب حامئدکر   می کردا است. درعیاقدا

 سئاد را  و م بیکئار  ود د  وجئرنی بئه ا غانسئتا ب  قئر والر  جامعه جهاد
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 درکشئئور تعمئئیم دادا  و  رصئئت هئئا  طالنئئی  راوانئئی را در امئئر توسئئعه و

 انکشا  کشور ا  دست دادا است. 

مضئا لویۀ جرگه برا   اش  با   ها  تدویرخیمه  ا بعد ا کر   تنه

د دالرکمئک هئا  ی  ا ش  میتیارببا مریکا اب یتا  امنییمر  ویا عدم امضا

ا  دست داد. وگویا  لقمئۀ نئا   عمرا  کشور  راجامعه جهانی را بامریکا و

خود گر تب تا نق  یک چهئرۀ متئی را  رخته را ا  گتو  متت  قیر وگرسنه 

ه هئا  رئول ا  د کئه بئا گئر ت  کیسئاو  رامو  کردا بئوکردا باشدب اما با   

حی یئت تئاریخی کشئور قئانونیب وقئار ویرغ بطئور هایمسه شورها ک  ا ییک

بحیئئث یئئک چهئئرۀ  اسئئد وخئئای  بئئه متئئت   بئئت  راد ب وخئئو ابئئه  مئئی   درا  

 .  ا استتاریخ ا غانستا  نمود

چنا  با بحئرا  روبئرو کر   رروسۀ انتخابات اخیر را ا  و  برای   

رئا  رگئبئرد و اک یئد اختئی نۀ ررتگئاا یئک جنئ  دکه کشئور را تئا لبئ ساخت

متئت  خمئی و شاید یک بار دیگر ایئ   متحد نمی بودب تلومنی امریکا رمیاد

یک جن  داختئی رو بئرو میشئد. بئه گفتئه مسئزور  و ارت مالیئه ا ب رنجور

ن دیک به رن  میتیئارد ب  رکود اقتصادي در کشور شد و بحرا  انتخابات س

  ا ذاري راگئئ هیاو سئئرم گو   رصئئت هئئاي شئئغت ر در بخئئ  هئئاي گونئئادالئئ

   مردم عادي وارد کرد.ب رگ  به  ندگ بهضرا  گر ت و انستا غ

تیو  دالر سرمایۀ کابل بانک کرد  نهصد میل میکر   دوسیۀ حی  و

ا  معئئاو  اول خئئود  هئئیم حفئئم کئئرد و  را بخئئاطر نجئئات برادرخئئود و بئئرادر

رسئئتی وسئئیۀ کابئئل بانئئک بدرا ررداخئئت و اگئئر دجیئئ  متئئت بهئئا  ایئئ  د د  

خئئورد و  ایئئ  کئئر   نیئئ  درد امئئکئئه رئئا  خئئود حرد دا ا کئئمگرددبا سئئیررب

ها جرم مصئتحت گرانئی دیگرکئر  ب ا د د. با در نمرداشتبردها دخیل باش

بئا رویدسئت گئر ت  مجئدد  کئهحال آقئا  داکتئر اشئر  غنئیب رنئیس جمهئور 

و امیئد  دوبارا احیا کرد ر تۀ ا غانستا  رابل بانک آبرو  ا  دست دوسیۀ کا

نهمئه خطئا هئا  ته اسئتب چطئور آاخسئ دامئردم  نئ دلهئا  ردد  را یا   ها

دا گر ت و میدا  هئوانی کابئل را بنئام او دینار سیاسی کر   را سیاسی وغی

رئدر »حق یک لقئ  اسئت وآ  لقئ ب مسمی کردا است؟ حامد کر    قط مست

 . میباشد« در ا غانستا  ساد 
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 مالخئئا ج طسئئواقئئا  کئئر   ب تتهئئامی کئئه عتیئئه درمیئئا  یئئک صئئد ا

جئرم   آمئداب ودر رورتئال ا غئا وارد « مئدع ی  احی ع »و آقا     رکاب

سیداب تمام آ  اتهامات ا  سو  خوانندگا  ای  رورتال تانید شدا ر شرقبالً به ن

را حتئی یئک مئورد خئال  آ   غئا  اقئا  داکتئر سئید عبئدم کئامم ودانشمند ا

کئر    د کئهوشیممعتوم   یربس کندب بناا  دو  حامدکر   رنیا ته است تا 

 مکئا  انجئام آ  ا بجا  کارها  خئو ب کئه ا سال حکومت خود 13ت مددر

ا ا  رئئورا بئئودا ولئئی انجئئام نئئدادا اسئئتب بایئئد بجئئا  مکا ئئاتب مجئئا ات هئئدع

 میشد.

نئد واگئر ل بئاقی بمام نامی کابهمچنا  بنا ستمیدا  هوانی کابل می بای

 دبرنئستا  بگذاا غان یمتها   یتصخشام یکی ا  ا میشد تا آنرا بنر م شمرد

ای  میدا  را  د خوداودخا  شهید که بنام مزسس ای  میدا  ب یعنی می باید 

ا  کارهئا  عهئد صئدارت  میباشدبمسئمی  طراحی واعمئارکردا اسئت ویکئی

 ئور بجئا  7را  و  در برابر کودتئاگ میگردید تا حرمت جا  با   وشهامت

ا بئ 1357   ئورکودتئا رد ق وطئ دیصئ دیکنئام و ر نئدا میشد. آ  مرد نآور

وقتئل عئام  ی انسئط کودتاچیئا  قربئ  واعضا  خئانوادا ا  توهفدا ت   ر ندا

 شدند .

داودخئئا  نئئه تنهئئا میئئدا  هئئوانی کابئئل را سئئاختب کئئه میئئدانها  هئئوانی 

بهرا اعمار نمود و به  ندندب وبگرام را هم ب ر   قندهارب م ارشری  و شی

صئیت شخک و عالیئت یئکئار  ۀر مئت کئه یسئن  اکنئو  انصئا بردار  سئررد.

   دادا شود. کرمدبیکارا ا  چو  حات وشهامید به یک آدم بی نیک نام شه

ه هرکس تصمیم بگیئرد کئه حئق یئک خئدمتگار وشئهید درجئه اول وطئ  را بئ

و  شئک عمئل نیستب بدهدب بئد    همبرون  ت  دیگر  که مستحق یک مدال

 ومو را محکئئخ اریاتئئ اسئئت کئئها دادا  انجئئام  رنئئه وغیرمنصئئا انهغیئئر عاد

 پايان                     هد نمود.واخ
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  ومدمقاله 

 

 افغانستان با وقار ی قاطع وداردولتم ،ن خاداود
 

 

 داودخان، مؤسس جمهوريت درافغانستانشهيد 
 

 

 

         تن به نـنگ نداد فـدای همت مردی کـه

 به چنگ ندادريبان خـود بـروز جنگ گ
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         يقدد تصکــن  ارد فت آن مرراش نهـاـج

 ندادکه جان بداد به دشمن سالح جنگ 

 

 نگرانه استاد داکتر سید عبدم کامم  وو روش نهقامقارت محق

در رو  ها  بخصوص تحقیق جال  ایشا  درتشریح اوضا  خونبارکابل 

ا  رخدادها  غم انگی  ای  و نتیجه گر  عالمانه و   1357 ور  4-8

تردید برا  بسیار  ا  ی ب بدو  الآنجرم  غا   ا لتاۀ رورتشرمن اهرو 

د ومیتواند بحیث ماخذ قابل اننی و آمو ندا ندوادا  تاریخ کشور خعالقمن

اعتماد  برا  محققا  جوا  کشورمورد استفادا  قرار گیرد. امیدوارم 

ر وشکا ب استادا  تاریخ شو رر مر  رو   برسد تا ا ای  تحقیقات همه جانبه

    بهرا ببرند و  ج نی ا  نصاا غانستا ا نهوهنتو  رالصحمو وشاگردا 

 گیرد.ب ارتعتیمی کشور قر

ً خود را مکت  میدانم تا ا  دیرتومات سابقه دار وکه   همچنا  اخالقا

س نمایم. موضعگیر  عدالت سال کشور جنا  جمیتی صاح  امهار سرا

ی تم   روشخصیت بت ی یدو دانشمند وط ب در د ا  ا  ح ای رسندانه 

یت ذاتی و حق دخا ب بدو  تردید ناشی ا تربشهید داو ط و اریخیوت

 میگرددب وخوشا بحال کسانی که بعد ا  مر  خود دوستا  وایشا   سیشنا

 د.داشته باش ایشا ارادتمندانی حق بی  وحق گویی چو  

یوند  با شهید واتنیکیب هیچ را  لحام تبار  اینها م  میدانم که 

ا  دب بیندشمنا  داودخا  مینگارد شایعات دیتردر   ه کهچنآود نا  نداردخواد

  مرد ب ر  وخدمتگار متت ا غا  که  بچشم خود ا  آد اشحقایقی میب آ 

 د.                                     ندیدا ا
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 ماهرشاا ولی رتبه دولتی در عهد ستطنت رمندا  عادرمیا  کا

رماموریت عمترت بیشقسم کاوژر بدالرحم ع موحجمهوریت داودخا بمر

کبیر ونمایندا  وق العادا یرسفوماتیک به عنوا  خود را در کرسیها  بتند دیرت

کردا بود. وچو  شخصیت ماهرشاا ویا دولت جمهور   ا غانستا  سرر  

وقدر دانی  اح  مناعت نفس بودب همیشه مورد احترامدانشمندبراک نفس وص

جا که م  شت. تا آندار ( قرادخا وادرداشاا و سرهرما)ب رگا  دی  ودولت 

ا  ربال  خاطرات 

 ا ه اشعاراوب و نوشتهو

همکارا   او  همیدا امب  

اوهرگ   با  به توصی  

ند تر ومدح مقام ها  قدرتم

ا  خودب ا  قبیل ماهرشاا یا 

شاا وصدراعممهاب کاکا  

که ا  کشودا وکالمی نگفته ن

 تمتق وخو  خدمتیآ  بو  

                   مام شود.تشاس

   حمن پژواک،سفيرکبيرونماينده فوق العادهرالعبد.                            

  ويسد:ينم خود درخاطراتش

بزرگترين مايۀ ناز وخوشی من آنست که هيچ تن تواناتر از من به »

 216ص)« .اد ندارد که نزد او چاپلوسی کرده ويا دروغ گفته باشمي

  غان(جر افمهاک ي تخاطرا

آنها برخی ا   کهی مردانولت دو  دررن  دهه اخیر درمیا  سیاستمدارا

اغ ندارم که  در برابر سرا ر تندب م  کسی ر تا مقام صدارات هم بار

سخ   دا باشد  واکرژ صدراعمما  ا غانستا  بی ررواتر وشجاعانه ترا 

له مقاه .ب وا  نمر ودیدگاا خود درمجالس رسمی د ا  کردا باشد

       شمیا  در بارۀ رژواک رجو  شود.    کترهادا

 نابدعوت شاا برا ارها با ماهرشاا مالقات کردا بود وبب کهآنبا  وا

لیکه یح به بیرو  ا  شهر ر ته بودب اما بخش  شاا را نرذیر ت. درحافرت
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وسرمایه ا  نداشت تا یک خانه رهایشی درکابل داشته  کدام رول  ا خود

 کندب ع ررژواک مطتع شد ومیخواست آنرا    کلی  مشا  ا خا وددا باشد.

ی یشکتید یک من ل رهاو بعد ا  تعار ات رسمی ب  خود خواست ن د او  ر

بخش  رنیس جمهورداودخا  را  را به رژواک تعار  نمودب ولی رژواک آ 

ت: ا  سو  م  رذیر ته بدانید  ت و بعد ا تشکر به رنیس جمهور گفنرذیر

م مارش می ا  ه ارا  کارمند  بیخانه ای  وط  ث یکیا بحید رخو  مولی 

 ا دخا  هم ا  آ  جو  خانه ا  معذرت میخواهم.داویر ت  چنیرذ  و ا

ژواک ناراحت نشد بتکه حس  نمر واعتماد  بررژواک بیشتر ا  ری  ر

         گردید.

هد  م  ا  بیا  ای  نکات در بارۀ رژواک ب اینست تا ب رگی 

 بخاطر ب را نشا  دادا باشم. آ  ب رگرمرد وطژواک همت رتو وع تموعم

 تره هیچ قدرت  بارجاا وجالل شخصی ب نمیخواست بد  مقام وورآ بدست

قما   را نماید. او ا    خود سر  رود آورد و غرور خود ومناعت  را  یرا

 ستمدارا  چارتوس وشاعرا  متمتق رو گار خود بنبود! بار سیاوت

ورد داودخان چی ميگويد؟ او گ در مد بزرين مرهم که ديحال ببين

باشم که  که من به شهيد داؤد خان ارتباط داشتهنايازقبل  »:سديونيم

است، از زبان مردم شنيده بودم که وی عصبی مزاج،  يتخصچگونه ش

برای اجرای کاری با ايشان مالقات . روزی رأی است خودخودخواه و 

رخالف تصورات قبلی را ب ری اوکا ایه تنمودم. هنگام مالقات و صحب

آگاه از اوضاع و احوال احوصله و ب ب،ی مؤدخيلم آد خود يافتم؛ يعنی

نطق و انعطاف پذير در استدالل های منطقی م باو يک صحبت کنندۀ کشور 

با شما و صحبت های علمی و منطقی شما  داردي بودند. برايم گفتند که ازين

ت ترجمه در بيانيه های من در وقمللی ال ينب یممنونم، اگر در کنفرانس ها

ر جرأت آنرا اصالح و برايم خاطميشوم با ش خوخيلی د، نيبي نواقص می

ه بعد ميتوانيد بدون کار رسمی مرا ببينيد که باهم ب يننشان سازيد. از

همچنان مرا به حيث نماينده مخصوص خويش در او م. مالقات داشته باشي

د. بايد صادقانه اعتراف نمايم ستادنمی فرلی ملال کنفرانس های معتبر بين

برخان ان به مردم را بعد از وزيراکملی ومهربت صيين شخم چنرمعرکه د

دادهای مهم کابل از چهارم تا هشتم ويداکتر کاظم، ر) «.دارمن اغدرتاريخ سر
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وريت"، به اهتمام زدهم ،بحوالۀ  رساله "دوران طالئی پنج ساله جمهثور،قسمت دوا

 (3، صفحه  2015 کابل،ابی، نو هللادعب

مرحوم عبدالرحم   جاعی  چو وشا ر آگاتمداسایسیک کسی را که  آیا

شدب شخصی ریدا خواهد شد که با داکرتوصی   برحق د  ورژواک تایی

ودخا ب مبالغه کردا  وگ ا ه بگوید: رژواک ب ر  ب آ  سخنا  را درحق دا

ویسندگا  ا  ونتمداریاسس  ایگفته است؟ م   کر میکنم که تا هنو  درم

اک ب ندب وبگوید او بشانه رژوه انکه ش است ادشنا غانستا  چنی  کسی ریدا 

اگر کسی بخواهد سخنا  او را رد کندب می ؟ ت داهنه گو بودا اسمتمتق وم

دب دان  وتجربهب شهرت وخرد سیاسی باشر  باید به اندا ا خود رژواک ب 

 .وادبی واحتماعی داشته باشد

از  یلا، با قبول اين سخن که هيچ انسانی خآمدم گفته نچهآ ربابن

ده مستثنی بوده شهيد داودخان هم از اين قاع اه نيست،وتباشهو و س

شود،  داودخان شمرده نمی اتاشتباهاز اما چيزی که هرگز ب انستتومين

برای انکشاف وتوسعه ه او نصادقات اخدم و افغانستان دوستیپاک نفسی و

 یتواند منکرپاک نفسی و وطن دوستنمي جدانین باونساا چيهاست.  کشور

تواند منکر وطن باشد. هيچ آدم سالمی نمينسبت به  اندخت داوصداق و

يمردی خارق العاده داودخان در برابر بمباردمان کودتاچيان پاو شجاعت

راسخش مبنی بر تسليم نشدن بدشمن باشد. بنابرين  عزمو  ثور 7درشب 

ای که به نحوی از انحاء منافع آدم هتهی  يانم یاهاتهامات وبرچسپ 

اود خان را با روی کارآمدن دوباره  دروهی خود گ يايلی وفاما وي شخصی

از دست داده اند، نه ميتواند ذره ای از عظمت وبزرگی  رتقددر صحنه 

 .وشخصيت  شجاع ملی بکاهد ليرد دومحبوبيت آن مر

از فقر  مردم ونجاتطن و یالاين را همه ميدانند که داودخان بجزاعت

آرزوی ديگری  مدن معاصرت باشدن  مگامهو یبيمار و بيسوادی ونادانی و

  خان آن را در دل می پرورانيد وهللا زوی که غازی اماننداشت، همان آر

امان هللا خان تفريح واستراحت را به برآوردن آن موفق نشد. داودخان مثل 

کردند، بدون کارميساعت  18ا ت 16شناخت . هردو آنها روزانه ازنمی 

ی اعتال وترقی کشور د خان برااود مانها. آردنريآنکه معاشی از دولت بگ

خان بود و طرز حکومتش شبيه حکومت  هللاانهای غازی امان شبيه آرم
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ان ميخواست افغانستان به ودخدا کمال اتاترک بود. در دورۀ جمهوريت

 زندگیروی بشو ادحتاحيث يک کشور غير منسلک وغير وابسته به 

سايه ها ئه های هموطت که باانه فساتوحرکت وتحول خود ادامه دهد، مگر م

ی خونين هفتم  تاودروبرو شد و در ک بخصوص ابرقدرت شوروی

ای اعضاز تن 17بعد از يک مقاومت حماسه آفرين ،خودش با  1357ثور

 بهو  خانواده اش قربانی خواسته های نا روای شوروی وايادی آن گرديد

 .سيدندادت رشه

ر خان، بنابوددازديک ان نراکمعطائی يکی از هکريم آقای انجينر 

شهيدداودخان، آنقدربه  »:خان داشت، ميگويدشناخت ديرينه ای که ازداود

ک افغان گاهی هم افغانستان و افغانيت عقيده داشت که تصور نمی کرد ي

به  د ويرگ رمنافع ملی خود را زيرپا گذاشته، درخدمت بيگانه قرا

خودش،  انج قيمت که به دوشی تن دهد. شايد همين حسن نيت او بطنفروو

نيستند و چون  شرب مردان بزرگ مافوقالد و خانواده شان تمام شد. او

بگويم محمد گر ت ابشر از اشتباه عاری بوده نمی توانند، لذا توقع بی جاس

کابل  مهمدها  یداروبممداکترکا) «.داؤد مرحوم بايد مرتکب اشتباه نمی گرديد 

  ورب بخ  دو ادهم( 8-4ا  

زد داودمتکیارمینویسد:" آقا  داخطا  به  گردیرجا  مب دماکرداکت

اید گذاشت که حسادت هاب عقدا ها و بعضی مزلفه ها  نبه متکیار! ناگفت

شنید  نام محمد دازد دچار یک نو  به اصطالح با تا دیگر موج  گردیدا 

ا با بی حرمتی بنام صو  رها موضی بع یت"ج  گر تگی" شوندب ح

دا  وو... حتی دیوانه" خطا  خوااب نا ودخ رأ  بخود  ب م"دیکتاتورب مال

 ور( به همچو اشخاص  7حالت خاص)کودتا  با ای  ه ک اند. خو  شد کردا

اند.  یرا کسیکه در  اضاوت خود اشتباا کرد ابت شد که آنها در ای  ق

ه مبادرت می ور د و مردانمیمی تص ی چن لحمات بی  مر  و  ندگی به

بردبار  اجتنا  میکندب  ا  تحمل وچنا ردم بو مک خا دشمنا  ا  کشت 

شخصیت رز ب واقع بی  ب با  آنها دارا مرن است که او برعکس مستم

واقعی  و درعی   ما  متانت یک رهبر تحمل و با تفاهم متی و مردمی بودا

چ چی  درطول ا  هیوط   م وردم هکشور را داشته که در راا خدمت ب

دهد و اما خود و  ردانه جا م شدحاضر او  ؛تسا  ندگی خود دریغ نکردا
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موقف  استوار ماند و تا  او تا را  مر  در. دشم  تستیم نکرد کشور را به

و به خانوادا خود و و را  خود گفته  در آخری  مرحتۀ به خود  کر نکرد

می مانم و امر داد که  اینجام  درلی و بدیشما بروید و خود را نجات ده که

به همه مدا ع گاردب بیرق سفید را بتند کنند و  ا جوان قتل  ا  ا  جتوگیربر

بودندب اجا ا داد خود  صبگاا در خدمت نمام صادقانه جنگیدا دما آنها که ت

همی  شهامت او . د تا ا  ریخت  خو  شا  جتوگیر  شودرا تستیم کنن

مبدل سا د و به ا تخار اولی   وط اریخ مرد ترادک بی او را کا یست که

ی  آ   رق ب اینست حاصل کند.  غانستا  رایر مردم ااخد ی جهاواقع دیهش

گرامی  حق؛ روح  شاد و یاد  برا  همیشه عد  و ای  شهید رااب ا متحد

 توضیحی برتبصرا داودمتکیار( کاممبداکتربادا.")

دراینجا چی   تکیارداودم ت هموت ا ترا، ررا  نوشته ها جوا  م  در

ع ی  شمس یکی ا  ا  داکتر آقم   محکجوا هب انمی نویسم وخوانندا ر

عهد جمهوریت داودخا  محصل دره یک تبار سمنگا  کهموطنا  تاج

  ا غانستا  شرو  وادامه  یوتویروهنتو  کابل بودابوبعد کار را در رادیو ت

اما در مورد مدب واهد آخو لهاقمدادا استبحواله میدهم که در رایا  ای  

 ۱۴که آقا  قاسم با   ه داودخا ب بتند نسموم دوادتوهی  آمی  نوشته ها  

به دو نکته اشارا میکنم: یکی آنکه آقا   قط   مردا استبنرا برشمورد آ

با بی باکی  خواندا است. ودیگر  آنکه «عمل بزدالنه»مومند کودتا را 

که دیگرا  حق  د  بودارداود سردرزاادم ثمگر کودتا ميرا:تکرارمیکند که

 ؟ندت ب نآ  دس هبنداشته باشند 

 شخصیت وا  جمیتی مومندب آق در مورد سخ  توهی  آمی داود

وحق شناس ا غا  بجوا  آقا  مومندب مقاله مفصتی  رتومات سابقه دارید

آقا   ندب که م  در آ  مورد نمی ریچم. اما دربارا تعری  جدیدنوشته ا

ث مک ب اندکی«کودتا يک عمل بزدالنه است »گویدکه میآ    دهومومند 

 دمآ داودخا بگوید که اینست تا ا ای  گفته مومند  نها  آقا ر د نم. همیک

کودتا خود را بقدرت رسانید. حارنکه برخال  نمر ب دلی بود که ا  راا 

 همراه با خشونت است يک عمل جسورانه ومتهورانه » قا  مومندبکودتا آ

ه   بیدرس ایط هرج ومرج سیاسیب کوتاا تری  راار شرکه د «زیيرنوخو

يا  »ار م الناس ما کودتاود. ا  همی  لحام است که عواداشته میشرنت قدر



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

20 

ه تعبیروتعری  میکنند. همی  عبارت سادا بیانگر آنست  ک« تخت يا تابوت

 صورت ناکامیبهرکسی که کودتا میکندببا سرخود با   میکندب  یرا در 

ا اند وهممیشون مااعد «خیانت متی»حاکم نمامی به جرم در م کودتای  متعا

 گر ت. درتابوت  قرارخواهند بجا  تختب

سرطا   26ر مورد کودتا  تر حس  شرق داکد درمصاحبه ایکه با

قبل ا  میباشدب  داودخا   صورت گر ته ودر یوتیو  قابل دسترسی

یداً خواه  اواک و ا  بوده ت رکودتا  شخصاً به خانه داکتر حس  شرق آغا 

نکه عساکر دولتی غرض ا ایل قبب تا کود یماکنادر صورت  کهکردا بود 

هتراست داکتر شرق او را با تفنگچه ا  ب دبانه او یور  ببرنگر تار   برخ

سرطا   طور  طرح  26ودتا  د. اما کمه نبیننبی  ببرد تا وابستگان  صد

متکی توسط کودتا چیا   تامامی   نا نیا غوتطبیق گردید که خو  هیچ اشدا 

خا  به خطر اقدامی که ت که داودگف  میتواری  بانببر می  نریخت. 

رد وبها   آنرا که جان  بودب برسرآ  گذاشته ب میت انجام دهدب ری میخواس

 بود. 

]ا جمته عصا  مخالفان  ا  شاید برا  تسکی  اانتقاد کرد  ا  داودخ

ب اما میخواهم بررسم که آدم باید شدنی باآسار کا[داودمتکیار وداود مومند

خورد تا  ر ندا   وجگرگوشه های  ا   می بیند  تیوقد که باشد مر چقدر

رتا جوا ب ا   برادرتا خواهربا  همسر تا نواسه های  با ری  کال  و ا

و درد  را  ریاد  می ترندچیا  هریک در خو  خوی  تا کود یرمرمی ها  

باشد که اگر تستیم شو با  مر  تادا ی ایسقدمک ی رمیکشند  ودشم  د

 م نمیگردد؟ مرد  تستیی ولا تب ی یاهخو جاتن

فان داودخان، در آن لحظات المخ د که هيچ کسی ازبايد اعتراف نمو

فوران ميکرد، چنين اضطراب که آتش وخون از پنج سمت گلخانه ارگ پر

 ودخانا  داام د،ندروانست وخود را تسليم ميکمحشری را تحمل کرده نميت

ده ايش ايستااهرپبر س مرگ ۀظحلتحمل کرد و قلبش سکته ننمود، وتا 

را برننگ تسليم شدن به ه انه بود که مرگ مردماند؛ زيرا او تصميم گرفت

 دشمن ترجيح بايد داد.
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عنوا  « ننگ تاريخ» مقاله خود را کامم ای  بخ  ا صاح  داکتر

نسا  را به لر ا قت  ابخ   ای   دنادادا و قتم  حماسه آ ریدا است. خو

عکس نویسندا سرس  میسا د.    اردمی جا  آمشچرمی آورد واشک را د

یک به ر را دا ماندا خانوادا رنیس جمهو ن  هاه شدگا  و  خمیها  ا  کشت

  شکیل دادا است.که لست مطولی را ت نام می بردیک 

 

 

 دنده شکشتر ثو ی اتدکو8خانواده داودخان که در روز  فاميلتعدادی از 

 

  مهم کابل ایدهرويداظم، اکرت)برگرفته از،بخش دهم مقاله داک

 نالين(ثور، افغان جرمن آ 8 -4از 

رملی وحفظ شئونات افغانی، هيچ يکی از وغرو متهااز لحاظ ش

 20دهه اخير، به پايۀ داودخان نميرسد.  رجال سياسی افغانستان درپنج 



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

22 

ات جنگی کودتا چيان طيار افگنیمب ب ربارساعت استقامت داودخان در ب

ره اش آب نشود و تسليم  است تا زهخوميل شيری، دروهمبر ارگ رياست ج

 د! نگرد

که  بود یشجاع دولتمرداو ،بودن ترساودخان آدم ده ک واقعيت اينست

هل خانواده تن فرزندان وا 17ز جان خود وبخاطر حفظ شرف و وقارش ا

 خم ننمود؟ ت خودوشرافزت ع نمشخود گذشت، اما سرتسليم به د

ً بجا  ر   یکنندتصور م ا دخ  داوتر اهب وآنهایی که خود را برتر  لطفا

ی ا  کارنامه ها  دورا  ماموریت خود کمی رنا  خود برتربینکرد  در س

هتر  نسبت به داود خا  برا  وط  اربمصدر کبنویسند تا دیدا شود که آیا 

 ؟       یا خیر شدا اند

 ۲۰۱۷ /۱۴/۶پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

23 

 

 مسومقاله 

 

 داودخان"خطاب به مردم بيانيه "

 گتنا به واشنيکمرسفيرارش زاوگ 

 

 مقدمه:

سال خانه نشینی ومشاهدا    دابعد ا  ۱۳۵۲ طاسر۲۶داودخا  در 

یک با سا ماندهی ور بارخرا واقتصاد  وسیاسی کشاوضا  اجتماعی 

بجا  آ  و وط دادقسرا تا  نساغ کودتا  سفید)بدو  خونری  [ نمام شاهی ا

  به مناسبت  ۱۳۵۲تۀ سنبل اونمام جمهور  را اعالم داشت. درشامگاا 

به مردم ا غانستا  ایراد  خطا همی بیانیه ماو  ب ا غانستا تجتیل ا  استقالل

در شورکاقتصاد  واجتماعی وآیندا ارجی آ  سیاست داختی وخ د که درکر

   بیانیه!اینک متدا است. دیگر انکشا  وتوسعه بخوبی بیا راا 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ت ای  س ا غانستا ببه مناسبناش و قدری  نجب هموطنا  ع ی 

ی که در وط  ع ی  ما ا غانستا  اس  سیانگیتحول شگفت ی و رستاخی  مت

تبریکات صمیمانۀ خود و ر قا  قهرما  خوی   رات دادا استب با هم مرخ 

تاریخی  نستا  جانبا انه به امر عمیمدم ا غاالقوۀ مرب ۀدارا که به تأسی ا  ار

به  را گذاشتند  اولی  جمهوریت ا غانستا  داتهسن   د ودنمومتی اقدام ن

جوا   به خصوص به اردو   داکار و ک  کشورمتو  حجی  همۀ مردم ن

 قدیم می دارم.ا غانستا  ت

  اول رو  اهمچنا  ا  رشتیبانی رر شور و شوق مردم ا غانستا  که 

ر تشکو   امهار سراسگ ار م جمهور  در وط  ابرا  داشته اندسیس رژیتأ

 م.کنمی 
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ر د ستا  غاناستقالل ا ردادهموطنا  گرامی می دانند که تاریخ است

که یاد و بود آ    شد بر ای درا  معمول جو ا استب اما ا  سالیا  6حقیقت 

ل ا  تعامه ریرو  ب هم رو  مقدس متی در اول سنبته تجتیل گردد. امسال

را به د خو قا  و رد خووجدانا مکت  می دانم تا تبریکات  گذشته خود را

 کنم. قدیما  گرامی تموطنمناسبت ای  رو   رخندا به همۀ ه

 

 عزيز،هموطنان گرامی، خواهران و برادران 

قانو  تکامل جامعه عتما و عمالً بر حس  رال  ه شرایط و ما مطابق ب

خوی  قدم به قدم برا  اجرا   مردمهمکار  ب ر  و  ندوادو به یار  خ

اجتماعی و سیاسی جامعه اقدام خواهیم   باداقتص یاتح درتحورت بنیاد  

دم ت که در رو  اول اعالمیۀ جمهوریت برا  مرسا  اوعدا  ای کرد. 

تواناب م  و ر قایم تا  ارم که به یار  خدا ا شدا بود. امیدوا غانستا  داد

   وعدا صادق و و ادار خواهیم بود.یفا  اییات به اح قمرآخری  

  سعادت سرطا  اعالم داشتیم برا 26صبح  نیۀیاب ما طور  که در

و معقول را که اساس آ   کراسی واقعیودیم یت ویرق جمهورط ب بآیندۀ و

ا  برقرار باشدب بر ا راشتیم و در راا ریت مردم ا غانستر خدمت و رأ  اک ب

ی به لط  امل به اصل حاکمیت متعترا  کو امردم ل ماک تأمی  حقوق

 ت) برداشته شد.ریهویس جمتأس( ولخداوند ب ر  گام ا

  یر مطرح است: ها  وال اریم که سرار دو اکنو  در مرحته ا  ق

 چه کرده می توانيم؟

 رد؟کجا بايد شروع ک از

 به کدام جهت بايد رفت؟

که م داشت همه اعال  ا لبرا  جوا  داد  به ای  ررس  هاب باید قب

  ورمهولت جور  دضرو  در اوضا  و احوال کنونی ومیفۀ عمدا و مبرم

ملب ایت کامن ر ب تأمی جمهو انستا  تحکیم رایه ها  رژیمجوا  ا غ

ط سالم و مطمن  شور استب تا شرایقانو  در سراسر ک مصونیت و رعایت

 گردد.دا   آمایاتما موکراتیک برا  مردم سراسر ا غانستا  بدو  تبعیض ود
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ساسی   انوقااً، به آیندۀ قری  هینت به غرض مطالعه و تدوی  نب

 لویهطر  ی  آ  ا  تصو وریت تعیی ب تا رس ا  طی مراحل قانونی هوجم

 د.قعی متی تحقق یابتا دیموکراسی وا جرگۀ ا غانستا  به مرحتۀ انفاذ برآید

نمام ر د یدولت جمهور  ا غانستا  خواها  تحول عمیق و اساس

ات ا مومتذکراب به  ور است و با در نمرداشت ایفا  ومای ماعی کشاجت

 سعی خواهد کرد. ا  ومای  ذیل مجدانهجرا آ  در

 سی:الحات سيااص - 1

ست که آ  بوجود آمدا ا با ا  بی  ر ت  رژیم گذشتهب اکنو  امکانات

 دوجحاکمیت متی در و دولتی باید به دست مردم و استقرارکتیۀ قوا  

 غانستا  متمرک  گردد.اها  ا مهور  خوج

 حاکميت ملی:

مردم یبانی صمیمانۀ اک ریت شتر ا  ا جو یتورخوشبختانه جمه

 می کند. در آیندا به اوشا  نمایندگی عمنا ا   دار است وبرخورا غانستا  

ذ می گرددب تجدید انتخا  هینت دولت ی جمهوریت که نا اساس قانو  اساس

قانونی ساو  حقوق و اشتراک اساس ت ت بهدول ا قو جمهور  و تفکیک

 ر ت.د گاهخومردم ا غانستا  صورت 

ما  تقالل وط و اس جمهور  به منمور د ا  ا  تمامیت ارضی لتدو

رداشت آ  استب با در نم ستا ب حاکمیت متیب که ا  ومای  مقدسنا غا

ویه تق اردر ای  منطقۀ دنیاب قوا  مستح و قدرت د اعی کشور  موا نۀ قوا

 اردو  ا غانستا  دیگر یک اردو  جمهور  است. د کرد.خواه

ها  ا  لحام کارمندا ب شیوا  دار  دولت راا اادستگ ور مهج دولت

هد کرد و تصفیه و اصالح خوا مل و دستگاا ادار عرعت و س ارب سادگیک

 دور تشکیل و تکامل خواهد داد.ا  نوب حتی المق آنرا سر

نتیجۀ  داکار   ر ندا  م و در نا ع مردم ساسدولت جمهور  که بر ا

و توسعۀ حقوق و آ اد  ها   سطستب با امدآ   بوجودوط  ررست ا غانستا

هوریت و دیگر قوانی  متمم آ  مسی جاسا جود قانو در و دموکراتیک را
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مام جدیدب ریشر ت ماد  و معنو  هب استحکام نو تکامل جامع رقیبخاطر ت

 مردم ر م می شمارد.

ردم در چوکات برا  تأمی  آ اد  ها  مانستا  غهور  ا جم تلدو

به اقدامات مقتضی  ر  ا  همی  اکنو هوجمرژیم لح صام منا ع متی و

 واهد شد.وسل خمت

 ی:ۀ ملمسئل

دگی دارند و م برادر مختت   نا غانستا  کشور  است که در آ  اقوا

به هم  را  اساکنی  ا غانست ها  مختتفی خصوصا دی  مقدس اسالمب رشته

 ر رااو ده شتوشت مشترک دادا اند که در تاریخ طورنی کشور سرنیوند دار

 رهن اد  و در ایج ا اندآ اد  کشور متحدانه مبار ا کرد قالل وستا

ا  ایجاد یک ا دولت جمهور  برمشترک متی باهم همکار  نمودا اند.لهذ

   ب برادربراربد واقعی ماد  و معنو  بی  مردم ا غانستا  بر اساس اتحا

 نداوا  خداتکه ب حقوق سعی می نماید تا انوا  و اشکال تبعیض راو  تسا و

 ب ر  ریشه ک  سا د.

 ادی:اصالحات اقتص - 2

ای   اقتصاد  کشور  است در حال رشدب و ر ع لحاما   ا غانستا 

وسیعی در ای   مینه  ام ها  سریع ومستت م آنست که گعق  ماندگی 

مورد اجرا گردد و یک اقتصاد متیب در ای  بنیاد   تروحبرداشته شود و ت

و بر رایۀ ساینس و تکنولوژ  س رال  ساا و بر اهن مه مستقل و مترقیب

 یجاد شود.اصر امع

 صنايع:عۀ توس

ل صنایع ایع سنگی  ا  قبیدولت جمهور  ا غانستا  ایجاد صن

  و اویمیصنایع ک معاد ب ایجاد صنایع  ت کار  و ماشی  سا  باستخراج 

 ان ح تبکیم استقالل کشور اسام  ریشر ت سریع اقتصاد و تحرا که ضبرق 

ضر) در حال حالتی (شمارد و در تحت سکتور اقتصاد دو ر  میب ت اهمی

اجی   آه  حا  معاد استفادا ات جد  را در  مینه مرعی خواهد داشت.ماقدا
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 و  رآگک به منمور ایجاد کارخانۀ ذو  آه  و صنعتی ساخت  کشور 

 است.همۀ ما 

 جمهور  سرمایه گذار  خصوصی و تشب ات خصوصی در لتدو

نترل ه و کتشویقب حمای و متوسط و صنایع دستی را چککونایع ۀ صشتر

لتی و خصوصی به مکار  ها  ر م را بی  سرمایه ها  دوهد و د کرخواه

هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد متی بصورت مختت  بوجود  نمور ترقیبم

 رد.آو دهخوا

نایع متیب صنایع دستی و هنرها  متی حمایت ا  ص ور جمه دولت

رت و تجارا ا  صنایع  می شمارد و سیاست حمایو د خوجد   یفۀوما ر

 ی  خواهد گر ت.رقابت اموال و سرمایه ها  خارجی در ر رابردر بداختی 

 ارت:جت

دولت جمهور  تجارت داختی کشور را )در حال حاضر( به اساس 

 رهبر  خواهد کرد. رو  منا ع متیشدا بر رهنمایی ت راجیک ت

 :لیمادر ساحۀ پولی و 

ول کنتر اسعار خارجی را در کشور حتی المقدور  ورمهلت جود

سود  اح  سیاا سر  دولت ا  دورا  رول در با ار کرد.اهد جد  خو

رد. دولت جمهور  ا غانستا  سیستم مالیاتی به عمل خواهد آو جتوگیر 

بر غیر مستقیم اصالح  الیات مستقیمم داد  رجحا  اساس ربکشور را 

 خواهد کرد.

 ت:اعزر

منا ع برا  غانستا  اصالحات و تو یع اراضی را ا  ر هوجم لتدو

مدا در رروگرام ع ا غانستا  (دهاقی ) یکی ا  اقدامات مردمریت اک 

ی  در نمر خواهد گر ت. کورراتی  ها و شرکت ها  صالحات بنیاد  خوا

صر  با اشتراک اک ریت  ارعی  و به نفع آنا  لید و مراعتی تو  ینوتعا

 اسیس خواهد شد.ت ر جمهو ولتد تۀبوسی

باشد آباد و  دموجوآ   یکه امکا صورت دولت اراضی بایر را در

مستحق تو یع خواهد کرد.  هاقی عه دادا و میا  دشبکه ها  آبیار  را توس
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انات اتخاذ بیۀ حیوتوسعۀ ترو  طسو همچنا  دولت تدابیر عتمی را برا  ب

 خواهد کرد.

 :قلن ساختمان، مواصالت و حمل و

شرایط ات و ساختما  ها  عامه را مطابق به مقتضی  ورمهلت جود

  سریع و به مستحقیسا   را ت اهد آورد.  عالیت ها  خانهوود خبوج عصر

تو یع خواهد کرد. دولت امور شهر سا   را در کشور  آ  قرار مقررات

سالۀ تجدید ساختما  شهر کابل را بیست و رن    وص رالبه خص و حالصا

ر   کشوعمدۀ اقتصاد دولت شبکه مواصالتی و مراک . د کردواهخ یقتطب

تأسیس شبکۀ راا   اساسی موتر رو با هم وصلب و امکا  ااا هتۀ ررا بوسی

 مطالعه خواهد کرد. ه  کشور راآ

ا مردم أمی  ر ات و لدولت جمهور  به منمور تسریع حمل و نق

ت ولا  سها برر  شهر وسایل ترانسرورتی عامه و در درجۀ اول بس ها 

 در نمر دارد.بیشتر مردم 

 عی:اجتمااصالحات  - 4

عمات نی کشور ما اک ریت مطتق مردم ا  حقوق و نوع کندر وض

شرایط دشوار  به سر  لحام اجتماعی در   محروم اند و ا ماد  و معنو

وجه متناس  با مدنیت معاصر و  به هیچ رقت بار ضعو  می بردند. ای

ولت جمهور  ا غانستا  ت. لهذا دیسن ا غا تعد سم و درخور مردم نجی 

 ا در نمر دارد.رذیل اعی حات اجتمم اصالرروگرا

 بهبود شرايط کار:

معیشت ماموری  و بود شرایط کار و ت جمهور  برا  بهدول

به مقامات  قا،ارت رد.خواهد آول معبمستخدمی  دولتی اقدامات مقتضی را 

ۀ وط  ررستی و حیرودمتب ق خابسودولتی را بر اساس شایستگیب تقواب 

 واهد گر ت.خنمر در  ترقی وط   وتالاع عشق به خدمت د ر راا

 ستم د کارگرا  رامات خوی  حداقل ددولت در جمتۀ نخستی  اقدا

 ایشا ب و  ونعماد  و م متناس  به مخارج  ندگی و احتیاجات ضرور 
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بر برار د رد و اصل م د مساو کار کارگرا  را تعیی  خواهد کساعات 

 برقرار خواهد ساخت. او  رامسر کا

را  کارگرا  و سایر  حمت برا  ماعیه ها  اجت  بیمدولت جمهور

تأسیس خواهد کرد و نی   بنیۀ مالی خوی دا نمر به وضع و کشا  شهر و 

هبود شرایط  ندگی ه غرض بت خوی  بماادقبهبود وضع بتدیه ها را ج ، ا

هاب مزسسات و دکاکی  ه انایۀ خکر یت بخواهد گر ت و در ت مردم در نمر

 کرد. اقدام خواهدجداً 

 می:ترقی عمو

دا ر  تجدید نمر نمودولت جمهور  ا غانستا  بر رروگرام ها  معا

 لوحبیسواد  عمومی و ایجاد ت ح خواهد کرد. برا  امحا و آنها را اصال

و  بر اساس  رهن  متی و مترقی مبار ا خواهد کردبممتکت  رهنگی در 

رور  ردم رتقوا و با روحیۀ وط  ررستی و خدمت به م بارا   جوا لنس

 د.د داخواه

کا  اعم را برا  تمام کوددولت تعتیمات ابتدایی و عمومی و مجانی 

. ردک ددولتی تأمی  خواه و رسر ا  طریق بسط و توسعۀ مکات ا  دختر 

 میر  کادر عتتعتیمات متوسط و عالی را به منمور ررو مینۀ  همچنا 

 اخت.س هدا خوامادآ

ات و انتشار بوعاتدولت جمهور  برا  بسط و توسعۀ مط

متی و هنرها   هد کردتیک بمنمور بیدار  مردم کمک مز ر خوااموکرد

ایجاد  ا بر و سینما و رادیو را تقویه و توسعه خواهد بخشید و هم چنا  تیاتر

 ممتکت اقدام خواهد کرد. ی یو  دربکۀ تتوش

شتۀ اریخی در بارۀ مدنیت گذت و عتمی قاتقیتحدولت به منمور 

شناسی و تأسیس مو یم  یقات باستا قو تحانی آ ار باستحفم  ممتکت برا 

دولت در ایجاد کتابخانه ها به  شت.را مرعی خواهد دامتی اقدام ر م  ها 

 عی بعمل خواهد آورد.کشور س اط مختت نق ردسویه ها  مختت  

را بسط و توسعه  تیولها  دنه خافادولت جمهور  ط  معالجو  و ش

اهالی کشور حتی المقدور  معمو برا و معالجه داو  ت خواهد داد تا  مینۀ
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بخشید و برا     را توسعه خواهدمخصوصا ط  وقایو  راهم گردد.

هم خواهد را  را  ات ر مهیتج ها  سار  وسایل و جتوگیر  ا  بیمار 

 کرد.

خوارگاا ها یرش ا هابشگاای  دولت نمر به ایجا  وضع مالی ممتکت

ا  و رشد سالم و تربیت دککو وۀ مادرا  حمای و کودکستا  ها را به منمور

 واهد کرد.نسل جدید ایجاد خ

جاد شرایط ر م جهت تأمی  تساو  حقوق  نا  با را  ایدولت ب

سیاسی و  رهنگی  اد ب اجتماعیبات اقتصشنو  حی یهکت مردا  ا غا  در

 اقدام خواهد نمود.

ا و المقدور جهت مسکو  شد  کوچی ه را حتی  مررایط لت شود

خواهد آورد و  می   راهم  دولتی را برا  مردما  بی مالکیع امچنا  تو ه

 و عشیرا ا  را به لط  خدا ا  بی  خواهد برد. ر حیات بدو  کوچیآ ا

 زيز،ع نانهموط

 صاد  و اجتماعی و تحول  رهنگی و اجرا ه ترقی اقتست کم امست

ع یرا در وضرد.  ن دیک دا   به دیموکراسی واقعی ارتباطادنیها  بوم یفر

  ی و سیاسی به وقومتی منطقه و جها  تحورت عمیم اجتماعار تکسی

 ریوسته است.

 جنب  ها  متی و اجتماعی بطور رو  ا  و  اوج می گیرد.

تجاو  برتر  کس   آ ادیخواا در برابر جن  ودوست و ها  صتح رونی

جها  رو  در و هم یستی مسالمت آمی  رو  به ح صتیاست . سندایمی نم

 کند. می ریداشتر طر دار بی

ورت جها  و به با در نمرداشت تحدولت جمهور  جوا  ا غانستا  

 ارجی خودخ تسارا در سی أسی ا  سیاست داختی مترقی خوی  مسایل آتیت

 می گیرد. در نمر

ی  المتتی ب نۀعادرات هدعادولت جمهور  ا غانستا  در حالیکه به م

عضو سا ما  متل و ا  ورهشک با کمک ست کهخود و ادار می باشد معتقد ا
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تأمی  صتح و می تواند در امر   صتح دوست جها  به اتفاق سایر کشورها

 بگیرد.انت سهم یتد تد ع تشنجات بی  المتتی و مو قی امنیتب

 مار وستعا ستدولت جمهور  ا غانستا  معتقد است که باید به سیا

آ ار  .یابدحقق وشت متل تسرن  دررستانه خاتمه دادا شود. اصل حق تعییژان

د و حقوق مردما  ا  میا  بردا شو تجاو  اسرانیل به کشورها  عربی

 ها  ریروورکش گردد. سیاست هم یستی مسالمت آمی  میا   تسطی  احیا

 تجاو ست یاس و به ا  اجتماعی مختت  بطور دوام دار تعقی  گرددنمام ه

ورد نل منۀ حل مسار  میا شود و ا  توسل به قوا دن  خاتمه دادج و

 ختال  اجتنا  به عمل آید.ا

انستا  بر اساس دولت جمهور  ا غ اد به ای  هد  هابخاطر اعتق

در ریما   شرکتدم و ع  عالو  تبسیاست مستقل صتح جویانهب بیطر ی م 

ت آ اد  هضن نی ا یباشتر ها  نمامیب احترام به منشور متل متحدب

ورها  صتح شام کا تمبط حسنه بم رواهمکار  و تحکی خواهیب دوستی و

و  رهنگی با  همکار   نیط و توسعۀ روابط دوست جها  می خواهند تا بس

 شد.با راای  کشورها بر مبنا  منا ع متقابل متی استو

د به ریرو  ا  ارادۀ مردم خودب به تأییا غانستا   ور جمه دولت

 م میو صداقت اعال سرطا ( به صراحت 26)صبح  ر هویۀ جمالماع

صتح و عدالتب است داختی و خارجی ا غانستا  را اصل ییت سماه دارد که:

تی و استقالل متی تشکیل میدهد. بنابرآ   یست  در د  متیب حاکمیت مآ ا

ا نیمردم و متل د تانه به اساس اقدام متقابته با همهیق دوستقویۀ عالو  حتص

 ا  قتبی ما است.وهر ا  آ یکی

ابط همسایگی وکه ر یم شا  می سااطر نبه حکم اصل همجوار  خ

نارذیر است. با همسایۀ دیگر  لجماهیر شورو  خت نیک و دوستی ما با اتحاد

ر ومندیم ریم و آیمانه داصمو  خود جمهور  مردم چی  مناسبات دوستانه

ی ما همیشته انیررا  ارادب بایابد. روابط ما  ای  دوستی با هم گستر 

 ر تحکیم گردد.تبیش تانهروابط دوسای   ا و امیدواریمدوستانه بود
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گانه کشور  ه متأسفانه ای  یکستا  باید گفت کدر مورد مناسبات با را

بتوچ  رشتو  ورا  برادۀ حق است که رو  مسنتۀ متی رشتونستا  و حقوق

ته و وصح ا  بانستغاا دولت جمهور   ال  نمر داریم.خود با آ  اخت

  تمندانۀ مسنتهاو شرمی  مسالمت آ اا حلراا ریدا کرد  ر خونسرد  کامل در

ات ا غانستا  با قیدا داریم مناسبخواهد کرد. ما ع رشتونستا  مجدانه سعی

طابقت دارد. منطقه مصتح در  یمکحتمنا ع دو کشور و با منا ع ترقی و 

ریوندها  معنو   راوا  . یا ت هیمواخ سرانجام به ای  امر تو یق امیدواریم

 ه می سا د.توابسربی و مترقی عمتی  رها ما را با کشو

ا أمی  صتح و مبار جها  سوم بخاطر تما با کشورها  غیر منستک 

  ن دیک ارکمهنژاد   عتیه استعمار به هر شکتی که باشد و تبعیض

 داشت.خواهیم 

م ردم را باما ی سترشته ها  محکم و وجوا مشترک قابل توجهب دو

می در نح دا  صتور  خواهاجمه تبنگته دی  تأمی  کردا است.  یرا دول

 نیم قارا می باشد.

زسسات بی  المتتیب بود تا ا  تمام مبی مورد نخواهد  در ای  موقع

متحدۀ  ممالک شورو ب رهیامجهمه ممالک دوست و مخصوصا اتحاد 

ممالک م ماهم ت   وچیم جمهوریت  درال آلما ب جمهوریت مرد امریکاب

قدردانی نمودا  باند ر تهما سهم گ ت وط انکشا  و ریشر  دوستی که در راا

 تشکر نمایم. انستا  امهاردولت و مردم ا غ و ا  صمیم قت  ا  طر 

 هموطنان عزيز،

ا است در ا غا  هخاصۀ ما ه ک تاجا ا می خواهم تا به صراح

اعالم داریم   ما  عصر و باتاجیاروشنی ترقیخواهانۀ اسالمی و مطابق به 

بنیاد  بدو  شتا  قدم  حاتاصال ا  در رااغانستکه دولت جمهور  جوا  ا 

ا راط و تفریط  دو  لغ   به جان ر  خداوند ب ر  بیا به قدم و به

دولت اساسی  که ومیفۀم یرعشجاعانه به ری  خواهد ر ت. ما مستش

  :ت ااست مهور  ا غانستا  در ای  مرحتۀ تاریخی عبارج

 ر که دماندگیب  و عق   بخشید  به نابرابر  ها  اجتماعیب  قر یارا
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اسی و نیل به تحکیم استقالل سی طول قرو  متماد  دامنگیر کشور ما استب

  ا بخاطرارمب قالل اقتصاد  می باشد. دولت جمهور  هرگاا در مرحتۀاست

ی سیاس اللتقاستماعی و ایجاد یک اقتصاد محکم متی وارد نگرددب جا ترقی

قتصاد ایک  یجاد. بخاطر اا تد ور و حاکمیت متی مردم ما به مخاطرا میکش

 طح  ندگی مردم مامعاصر و ارتقا  سمتی متکی به ساینس و تکنولوژ  

 گردد.عی اجرا ماتجاکه ریفورم ها  عمیق و بنیاد  اقتصاد  و  ر م است

ت که ساخد اهتور دولتی تحکیم و تکامل یا ته کشور را قادر خوکس

  در رد ب داونبه یار  خ ینا الل متی خوی  را تحکیم نماید و با اطمتقاس

 گام نهد.شاهراا ترقی اقتصاد  و اجتماعی 

 عزيز، هموطنان

ایفا  ومای  عمیم متی ایجا  می کند که در ای  مرحتۀ خطیر و 

طبقات وط  ررست  وها  متی و مترقی و تماممام نیرتاریخی تس اسح

ا ردند تت لوا  جمهور  جوا  کشور متحد گتحع ۀ وسیجبهک ی کشور در

ی ب مقتدر اصالحات بنیاد  و ایجاد یک ا غانستا  نو تد جه ضل خداونبه 

آیندا با  ط  ررستانه با شجاعت و اطمینا  بهی با شور و شوق وو مترق

 ند.غانستا  به توکل خالق بی نیا  ری  روجوا  ا جمهور    القنسرود ا

 شانی نیستریر خوا  ر د دامذه   ن

   استا  همی  خاک جها  دگر  ساخت

 افغانستان! باد اويدزنده و ج

 ن!سربلند باد مردم افغانستا

   بيرق جمهوری! برافراشته باد

 1و من هللا توفيق

 

                                                           

ين،داکتر شرق قبل نالمن آجر ، افغانستان13داکتر حسن شرق، کودتای پنجم سرخ يا سياه،... قسمت - 1

 است: وه کردهعالز زير را نيه جمالت بياني ناز نقل مت

. 
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 دخان:اود  زعامتاز  ارزيابی سفارت امريکا 

 برتمال ب تتگرامئئی را کئئه سئئفارت امریکئئا در سئئرد  وادارسئئ  احمئئقئئاآ 

رت خارجئئه ه و ات سیاسئئی ا غانسئئتا  را ار یئئابی کئئردا وبئئعیوضئئ 1973

درایئئ   نشئئرکردا اسئئت.  بئئرداداب ترجمئئه ودر ا غئئا  جئئرم  آنالیئئ خکئئا امری

ر حئال د کئه باید متذکر شئد -8»مادا وار بیا  شداب گفته میشود: ار یابیبکه

 یئکث اسئت کئه منحیئیگانه شئخص منحصئر بئه  ئرد ا غانسئتا   ضر دازدحا

ب وام سئتا  ب اقئغانا واصئتی متئی ا غانسئتا  مئورد قبئول اردو  ی قعبر واره

ب صر  نمئر مردم عام میباشد شاگردا  بمحصتی  و ار تحصیل کردا ب شاق

متئئی ت انئئعکئئه ایئئ  اقشئئار متئئت ا غانسئئتا  چرئئی هسئئتند و یئئا بئئه عن ا  ایئئ 

 ا مکهیچ ای  ا کهمعتقد هستند. البته ای  قبولی به ای  معنی نیست انستا  ا غ

درت قئئ ت  گئئر م بئئه بدسئئتقئئداا نخواهئئد داشئئت کئئه کئئدام دگئئرم  جئئوا  اردو

شئدید   مئاا گذشئته تئأ یر هسئتیم کئه ایئ  دو نخواهد کردب اما ما به ای  عقیئدا

 ت  بدسئت گئرانئد کئه  دادیئ گذاشته اسئت و آنهئابرای  صاح  منصبا  جوا  

 است:ا مدنهم آبندر ودقدرت بسیار آسانتر ا  ادارا کرد  دولت است. 

سیاسئئی و  جربئئها  ترتر و دارهوشئئیاگذشئئته ا  ایئئ  ب دازد بسئئیار  -9

د. ا  همکئئار جئئوا  خئئومنصئئبه بئئا  صئئاح  ادار   یئئادا تئئر اسئئت در مقایسئئ

 51ا   انس دازدچئ ما اگرطور م ال ا  نمر شرط  د  محاسبه کنیم به نمر

 یئمرژایئ   بئر راد که آهسته آهسئته قئدرت شخصئی خئو% بسیاربارتر است 

بر داخئلب  رک متم ب)منضبط[ردا یغمستحکم تر بسا د. و دوبارا یک رژیم ت

ه در سئال جود خواهد آورد کئخاص ا غانی را بومستقل ب شدیداً متی بو نو  

داخته سیاست مدست به  و روشرهبر  میکردب البته اگر اتحاد  1950ها  

 «سدیرم  عال بیشتر ن ند که ا  نمر ما بعید به نمر

ا اجا که دازد    استا  اید:"ما عقیدا داریم که ای  ناممک می  گ ار

خواهد کرد تئا  البته دازد کوش  د که به وسیته شورو  ها استعمال شود.هبد

ا ر اسئتفادک ئا د  که توا  دارد و ممک  است ا  گاو شیر  شورو  ها ححد

 سیاسئئییئئت ماح ا  ا غانسئئتا  بدوشئئد و ا  تمئئام امکانئئات اقتصئئاد  ورا بئئر
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دازد  تهئارا  امرد. مئا ایئد کاه  ریشبرد رال  و نقشه خود  استفادا خوراب

 د  امریکئئا ب دیگئئریئئت سیاسئئی و اقتصئئارا کئئه و  واقعئئاً میخواهئئد موجود

اریم ه میرندا صادقانر ب دممالک ومزسسات بی  المتتی در ا غانستا  باقی بمان

غیئئر شئئورو  ت دیئئموجو ایئئ   ا و میئئدانیم کئئه دازد آر و دارد تئئا بئئا اسئئتفادا

ل ا غانسئتا  را الاسئتقا و حفئم نمئود رو شئوتعادل سیاسی را بئر ضئد نفئوذ 

ع کمئئک هئئا  دا شئئدا کئئه و  توقئئته بکتئئی وضئئاحت داحفاطئت نمایئئد.ای  مسئئن

اساس شرایط را بر  د کمک هاازد اعمیم اقتصاد  را ا  تمام منابع داردب ام

 ها." ی رجسط خاتو داش خود  میخواهد ته بر اساس شرایط تحمیل

 .  ی (آنال جرم در ا غا  اوب  ) احمد واد ارسالب آرشی  مقارت
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 پنجمه مقال

 

  ثور۷سرطان وکودتای ۲۶کودتای 

 !هردو محصول دهه  دموکراسی 
 

 
یت توسط عالم جمهورا وارشاماهطنت تس طوقآنهایی که با س

ست دادا اندب با اما د ا د را خو ا ند بمنا ع خود وخا۱۳۵۲داودخا  در

  رو  همبند  اهر رسندها  موچی  میتراشنددلیل وانیبرها   راومگ

جتوا دهند  وقدرت طت دیکتاتورشخصیت ک د تا داودخا  را بحیث یمینماین

ً ا  و نۀ شخصیت او بک هیچکسی تا کنو   بختانه اما خوش دبنهاواحیانا

به رخ با ماندگا  و  آ م ومرد ط  و بهنتوانسته کدام خیانت داودخا  را 

نی  تا کنو  کسی  ۀ شخصیتبم و ن  لحاد. حتی ام بکشمرحو هوادارا  آ 

وط  ررستیب تقوا     ریدا نشدا تا ا  لحاممیا  سیاستمدارا  معاصرا  

واجتماعی قتصاد  ات مهم ادمخبروع ت نفس ب صداقت ورشت کا

عقیدا وایما    شمابر دبر درت متی وشهام وانکشا ی برا  ا غانستا بغرور

 اشد. شته بر  دابر داودخا  برتخود 

صر  رساندا ودخا  وقت وانرژ   یاد  را به مدا فا المخ

سرطا  برهبر  داودخا  ب  مینه  ۲۶بت نمایند که کودتا  ا  اند تومیرسان

خرا سب  کشتار مردم ختق وررچم و بارر  ح    ور برهب ۷  اسا  کودت

برعکس ایشا   کرمیکنم و دهۀ  م ا تب اماس دارشو ویرانی کشو

 ۸  ور و  جایع ۷کودتا   سرطا  و ۲۶  کودتامینه سا را   کراسیدمو

 . ور میدانم

دهه  "سبد" ور  ب در ۸ ور  و ۷ه رهبرا   بآ  همبه نمرم

که بهتراست )هه دموکراسی عد ا  ددر دهۀ بو  دندموکراسی ررور  یا ت

چپ و راست ا راطی واوج  ا ح هور اوم  مشیآنرا دهۀ هرج ومرج وانار
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ال رشد یا تند و رر و ب (نامیدب سیاسیانات توا  جریبی محهرات گیر  تما

میدا  ب کشی خود مبدل درت سیاسی بکشور را به کشیدند و برا  کس  ق

د ا  همدیگرسبقت جستند و طنا  خوشتار هموک و  ساختند و در ویرانی وط

 هرما  متی گر تند.ق ا ودعنوی خرجخابرخی ا  سو  حمایت گرا  

که در آ  ا  جان  شاا ۱۹۶۴اسی قانو  اسوشیح ببا تبه عبارت دیگر

سیاسی محروم کشور ا  هرگونه  عالیت کی ا  خدمتگ ارا  نخبه داودخا  ی

دهه  لق لق کنا   وتا یک کت ا تادحر هبماشی  دموکراسی  ساخته شدا بودب

د. موکراسی نام دادا اند ههرا د دهه  ایهمی  خاطر  براه  ادامه داد ببه

است ا راطی در   چپ و راح ا مهور دموکراسیدهه  ی ای مضمو  اصت

روهنتونها  اندا   تماهرات محصال قدا  قانو  اح ا ب راا  ضا   

ی  برضد ها  آتشسخنرانی و روشوشاگردا  لیسه ها  مرک  و وریت ک

درا غانستا   تیستطن ژیمر د رژیم ستطنت بود. وشعار همه گی اح ا  نابو

که سگی را رساندند بحد    را بند وبار  بی اح ا بود. حتی برخی ا  ای 

تند: تند و رو  آ  رارچه نوشورارچه رنگی برکمر  بس سرتراشیدند

ت وحشت نسا  اس  هرچه اا تا تک  دندماهرشاا! وبعد س  بی  با  را ک  

با تماشا   همم ومرد ی دگرب یک کوچه به کوچه دیگرکند و دوا  دوا   ا  

 آ  خندا کنند.  

ومانو ولیوشاوچی  تس ولنی وانگ مارکسوآ ار:  ع کت وتو یرخ  

ی چو : سید قط  ا وآ ارنویسندگا  اسالمار ح   تودا ایرا  وغیروآ 

ونق ورواج  یاد ریدا وانا  ردرمیا  جا ریغوحس  البنا ومورنا مودود  و

 ا آ  حد رونق نداشت. ت ا غانسترا د ر کرد که درهیچ وقت و  ما  دیگ

بعد ا  ستا  که ا  ا غانلتمردو دو ت مدارا سیاس تمام میتوا  گفت

ندب محصول یدشکستا  را بخاک وخو  غانا  ا  به قدرت رسیدند وداودخ

ه در آ  ناصر  کاشخاص وع  .دنمی باششاهی هما  دهۀ دموکراسی 

کردا  رحمطیاسی   س ااحعنوا  رهبر و ریشوا   دموکراسی خود را به

دند سالح بر ست بهدرتبدانحصار قو یا قدرت   بودندب سرانجام  برا  کس

 ند.دنی در حق مادر وط  کردی ها وخیانت ها  نابخشوو جفاها و ناروان
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 مردم صددر ۸۵تا ۸۰   در دهۀ دموکراسی ما جامعه یی بودیم دارا

  نووهانىب وسط  رووادب با رسوم و آدا  و عادات و ویژا گى هاى قبیس

 ۷۵تا  -۷ی ا م یعن ریت مردیمباکمیکن هم که در قر  بیست ویکم   ندگى

 مرض وبیکار  واعتیاد به  وجهل ونادانی و قر و درصد شا  ب در بیسواد

ی دموکراسرک معنی د  اومواد مخدر بسرمی برند وحتی با سوادا  آ   ت

ده  ب شمتی وچسن و سترا ندارند. دریک جامعه اک راً بیسوادب عنعنه رر

  ماید.  میناً ناممکتقریبراسی روحانیت بنیادگراب تحقق دموک

  جامعه ى و قر وبیکار  درد ب رآرى بى سوادىب جهالت و نفهم

ات صبتع رد مردم ا  روسته عنعنه ررستى ب قوم گرانى وماست که نمیگذا

ا ا براهمواتنیکی بدرآیند. مسنول ای  همه بیسواد  ونادانی ب سمتی مذهبى

ا ر بودبرکشوام حاکم نا نمع هماحرومیت ها وبی عدالتی ها  در واقم و  قر

یک رو  و دو رو   ی  بدبختى تاریخىب  کاربیرو  کرد  مردم ا  ااست.  

کرد   ودبانال و دو سال نیست ب یک رروسه طورنى تا مر  ویک س

اد سو باو  قر ا  کشور وقت میخواهد تا نسل هاى جدیدى تربیت سواد  وبی

 رهن  و با احساس متى بار آیند.   باو 

ً اا اگماهرش  ما  راسخ دهد و ه خواست است بمیخو ر واقعا

اعالم دموکراسیبمی  ونهادینه سا دب قبل ا  راسی را در جامعه ریادادموک

ور میساخت و نصا  تعتیمی د بهرا نعمت سوا  ا اباید  ر ندا  ای  کشور ر

گردا  مکات  را چنا  تربیت شاو یکرد ر میاع را مطابق نیا  عصر و ما 

و  وق و وجای  خود و متت تند وحقمی یارا درموکراسى عنى دتا م میکرد

آرمانیبر م بود تایک اختند. برا  تحقق چنی  وط  را بدرستی می شن

سواد وآمو    ر ندا  کشور تعمیم  و درجهت ادت اانقال   رهنگی راا می 

کار بنیاد  صورت میگر ت. و   ر  ساکال ا میوهمچنا  محو بیسواد  در

 رهنگیب  هفت سالهمه دو برنا یک یاب طی می مردم د عمووسوا تعتیم

اعالم میشد و تال  صورت میگر ت تا  او تا اولویت ها  کار  حکوم

عد به ریادا ی برد و ببار م % ۶۰ا   ی ب همی ا  باسوادا  را درکشور ب

 داخت.رر می  کرد  دموکراسی  در ا غانستا
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می  تخم در  اشت  م ل کقق دموکراسی درمیا  مردم بیسوادب حت

د  و  قر اعالم دموکراسیب بی سوااهرشاا  باید قبل ا  اراست. مورا  ش

قدرت ب دوبکشور کاه  میدادب واگر اینکارها برای  مشکل وبیکار  را در

ر  اوخ تحقق عدالت اجتماعی بکار میگر ت و با  ساد و رشوارا در  خود

م ا  مههمه کارهای   ی شاارمندا  غاص  مبار ا میکردبولو  وس الختو ا

 ی را اعالم نمود. ادیدا گر ت و دموکراساسی را نواس

دموکراسی را با تحریم یک شخصیت مو رو شناخته شاا آ ب   برا  و

ا  شرو  کرد که بالنتیجه همراا با ا غانستخدمت به و تساشدا در سی

ورد حمایت کشورها  ا راطی م ستراچپ و ا  ح ا مهورقارچ مانند

ج  مرۀ خیابانی و ایجاد هرج ومر ات روتماهرراا اندا    ویه ب همسا

ود. طبعاً چنی  دموکراسی یمی و تحصیتی در کشور بو ت  ساخت  نمام تعت

 . یتوانستآوردا نمر با ا  نتیجۀ دلخواا به
 

 نيست!  و انارشی دموکراسی،هرج ومرج

هرج  د بدانند که دموکراسییی نندب بام سیموکرا  دا دمآنها  که 

دیگرا   ت وعقایداحترام به نمریا وکراسی مد.یستانارشی نمرج وو

ا اد  بیا  وآ اد  حترام به خالفا  است. دموکراسی اوشنید  حر  دل م

وآحاد جامعۀ بامردا  حقوق  نا    اوتس م بهاحتراو  ادقتناندیشه وا اد  ا

 کرد  وحق انتقاد کرد  است.  خاق انتی حاسکربشر  است. دمو

   روهنتو  ومی  محصاللمت آۀ مسای  مماهررنخستوله ب یرگت

بدستور سردار عبدالولیب ۱۳۴۴عقر   ۳رو لیسه ها  مرک  در شاگردا 

گردیدب وباعث چند ت  سب  مر  ه ک ددامادشااب سرآغا  ای  هرج ومرج بو

دا ا سو  ش طاسی اعکرامود بی اعتماد  نسل جوا  وتحصیل کردا به

 رشاا شد.  ماه

ً ه ب  قرع سوما   شهرکابل مماهرا  ته  درهرهف و  یاهر ر بعد تقریبا

ردند ومیتن  داشتند وشه ا  ا  شهر تجمع میکودب هر ح   سیاسیب در گب

تی  و واسطه با   بی عدالاستیب و خو ابو بر ضد نمام و برضد بی 

 ً رشوا خور  و رارتی ی اسدموکرهۀ د درو ساد سخنرانی میکردند. واقعا

تی ا  جمته ارتباط بتند دولامات با مق  رابطه داشت ور  وبا   و خوی  خ
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عدالت را گر ته بود. ا  تتقی میشدب جا  حق وسردار ولی که نوعی امیتبا

ر مردم برآوردا بود.   رو گای دمار ایضرموبیکار  و قر و بیسواد  

تی وتولید  که کارآنها در اع رها   وژاررل اک ر کارها   یربنانی ا  قبی

بودب  یرا کارگرا  شدا توق  ودب مشدا با  شرو  داودخدارت  ما  ص

بی نممی ولجام  تماهرات سرر  میکردند. جا  کارب رو  خود را درب

وا آوردا بود.اک ر ا به ستبمردم ر ر ابوگسیختگی وهرج ومرج و بی بند 

خانه وخانوادا خود می  رکت ور بهمجبب نیجوانا  برا  ریدا کرد  لقمه نا

نیرو  کارخودب  وبا عرضۀیدند ی گردمجاور م ورها هی کششدند و را

مک کنند. شیو  ا خانوادا ها  خود را کاچی   بدست می آوردند تم د ن

ار نفرا   ه۵۰۰ا   ب ج ۱۳۵۱و ۱۳۵۰گرسنگی و  قر ومرض درسالها 

وقع به م ه مکی بس کک و مردما  وریات غور وه ارا جات  را گر ت

 مردم نرساند.

د و تتخ ا  حکومت ا  تنشعاره سرداد  سی باموکرادمردم بجا  

د. مردم مکت  چه ها  خود را سیرنماینخواستند تا شکم خود و بوشاا نا  می

که وقتی بشنوند     یامو ند  سواد بشا  اوکتا  ومعتم میخواستند تا کودک

ا بگناا بیرو  ر ت  ا  ر   ند و نشوه فتو مرد حقوق مساو  دارندب برآش

شو صدا  داد  به جوا  یرتر خانه یا د سر و خ  حیوا  نَن و و اِیَورب م ل وخ 

 ت شخصی خود تصورنکنند.کتک ن نند و متکی

 یر یابدوضع تغی آ  اتمردم  در آنرو گاربانتمار حرکتی را داشتند  

خود  ا د. برینننبد ودیگر آ تا  بی نور وبی رمق ستطنت را بار  سرخو

 ی  کردن ا توههمان وکراسی ب   دمد ا آماهرشاا نی  ب رگتری  دست آور

وبست  رارچه ا   نت بوسیتۀ تراشید  سرس ضد ستط ا  سو  عناصر

را  کراسی ا مود  ونوشت  کتمۀ ماهرشاا برآ  بود. آیا شما چنی برکمر 

چنی  با م ؟ واستید؟ وآیا شاا چنی  دموکراسی  ا  را آر و داشتمیخ

چنين ومخالف  اهم .نمیخوراسی بی بند وبار مخالفم و آنرا وکدم

تدوير  تان پياده شده واز طريقموکراسيی استم که امروز درافغانسدي

 ا هناهای هوائی وتعصب آميز،دشمنی ميان اقوام وزب ميزگردها وتبصره
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 ميزنند وتنفراقوام را از يک ديگر روز بروز بيشتر را دامنومذاهب 

 روند. میه ساخت شتربيو

 

 کرد: ا جمعرشی رسرطان،گلم انا 26کودتای 

م م    وتماهرات رایطی که هرج ومرج وبی بند وباروش ضا اودر

در نیمه ش  با مو قیت انجام  یمردم دشوارکردا بود بکودتایا  را بری گ ند

مردم ا غانستا  ا طریق ب ۱۳۵۲سرطا  ۲۶بحص دقیقه ۲۰و ۷ت اعس.دش

ت مهوریداودخا  ا  تغییررژیم ستطنت به ج  دابا ص تا نسغارادیو  ا 

جمع کرد وصدا  ا مردم رخاطر در رهبر  کودتا   اودخانام دع شدند. مطت

 یرا داودخا  امتحا  وط  ررستی  ا  کسی شنیدا نشد. مخالفت

ا غانستا  دادا بود ومردم نیک  به مردمل ا  آ  قب اروخدمتگ ار  خود 

وق نمیدهد وبا اعالم جمهوریت ی ساهتببسو  را ر شومیدانستند که او ک

 ستختگی وبی بند وبار ولجام گیومرج هرج  د که جتوبی کرکارخو

سی در کشورجریا  را که   یرنام دموکرا  ومماهرات م م  وبیهودا

ارا در مسیراصتی ا  را دوب  ر ندا  یتبرتداشتب گر ت. وامور تعتیم و 

 قرار داد.

هرگونه ا   خا   داود  ب۱۹۶۴ اساسیو  انق ۲۴مادا  براساس حکم

که بنابری  داودخا   دا بود.شو  وممن محروم کشور دریاسی ها  س عالیت 

ود را محق میدید تا   برا  وط  خود داشتب خهنو  نیرو  خدمتگ ار

ق یک کوتا  سفید)بدو  ا  طری ارا  خودادهو برضد ای  حق تتفی بوسیته

جمهور  را درکشور  امنم  آ  بجاو قطخو  ری  ( رژیم ستطنت را سا

 ارگیرد.م خود قرومرد ه وط درخدمت بدیگر ک بارمستقر سا د وی

 ستبراک نفسب با تقواببایث یک شخصیت متیبوط  ررداودخا  به ح

رتجا  ا،ب ضدابضد ارتشا تسندسرتی ب دارا  اندیشه ها  ترقی وتعالی ا غا

 ضدب خور  شواورس بضد مداخالت بیگانه در امورکشور ب ضد اختال

جا   حا م   خصوصیبیت هاومتک د دا  وغاصبا   دارانی ها  عامه

شورب حا م حا م امنیت سرتاسر  درکموس مردم ا غانستا ب ومال ونا

ی و تتملاوررستیژ دولت ا غانستا  در برابرجامعۀ بی   حی یت و وقار



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

42 

  ادتصایهب بنیانگذار بسیار  ا  رروژا ها   یربنانی واقها  همسکشور

نی وها  هواونیر   متیعصر  سا   ا غانستا  وتقویت اردوو  یانکشاو

تۀ نی کشورب هرگاا مورد حممامیت ارضی وحریم هواا  حفم تور برکش

 قرار میگیردب بیانگرآنست که ای  عناصر اصالً  بیباکانه عناصر مغرض

ا  ا غانستا  نیستند. برا  اینها خدمت وصداقت ا  وعمردار انکشر ط

میکند  ریدا معنا ندارد و  مانی  نکشا  ممتکت معناوا  آباد را ب  وتال

ادا استفسوز امکانات دولتی در قدرت باشند و ا   قار  شا یا ا ه خودک

  .دلخواا نمایند

بند  ی ها  بیاسرکوداودخا  درجامعه عق  ماندۀ ا غانستا ب بجا  دم

ل ت کماکومح و بیشتر طر دار شیوۀ حکومت دار  با دسرتی  ا  ن باروب

 .ا استقیق نکردسی تحینه کاترک بودبهرچند تا کنو  درای   مات

خود اولی  بیانیه رادیونی  در 1352سرطا   26در صبح  خا دازد

 وم  برا  سعادت وط  خود ج  قایم ساخت  یک دموکراسی واقعی » گفت:

 رخدمت به اک ریت مردم ا غانستا  برقرار باشدب راااس آ  بول که اسعقم

ک وضع نی  یصتی چبه نمر بندا تهدا  اتم و ندارم. اشندسراغ ر  یگد

مل به اصل حاکمیت متی قوق مردم و اعترا  کا  کامل حتأمی تماعیاج

  ».وق ماهر و یا روشیدا ختتی وارد نشودست که باید به دو اصل  ا

  1352" که در ش  اول سنبته مردمبه  خطا ه "در بیانی  خا دازد

یو طریق راد د استقالل ا غانستا  ا داترش  اسا جل تیبه مناسبت تج

تجربهٔ برخی ا  » :بیا  کردر موضو   وقتأکید ب دب بار رسیا  به نشغانستا 

اعی و اقتصاد  خوی  آغا  کردا اندب ا  دیگر که به رشد اجتمکشوره

دست  د  بهر وسیته ممک  و ناممک   دگی و که شتا  ت اس مزید ای 

و  و اصالح  ور  تمام امور قر  گی هااندم ق برا  ر ع  ور  ع

با  اید با درایت و متانت. لهذا بنتیجهت بی عمتی اس نه وت طفالکاریس

ت بغرض اصالح جامعه و تأمی  فادا ا  حد اک ر امکاناسنج  دقیق و با است

در »موصو  عالوا کرد: « ا  کرد.مردم آغ ضعو دشرایط برا  بهبو

ولت جمهور  جوا  د ر و ضرورم مبو اوضا  کنونی ومیفهٔ عمدا 

نیتب مصنونیت و کامل ام تأمی ور ب رژیم جمهها   رایه ا غانستا  تحکیم
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یموکراتیک برا  شرایط سالم و مطمن  و دقانو  در کشور است تا  رعایت

 «گردد...آمادا  و امتیا ض یعبمردم سراسر ا غانستا  بدو  ت

چو    وردر کشب  د صاتحقق برنامه ها  اجتماعی و  رهنگی و اقت

قاطع   یک رهبر اشت  دو  دیکند ب بداد مآ  بیا غانستا  که  ساد ادار  در 

 باشد.ناممک  می چو  داودخا  ودارا  دسرتی 

 بعضی ا  بدخواها  داودخا ب رو  با انضباط وبا دسرتی  داودخا 

 راب  ی  قضاوت کردانباید چن  دانسته اند.درحالی که ر  یکساا دیکتاوب را

 دانستا  بوا غا مردم وبست  بودکه ش  و رو  مشغول کشت ن یسکخا  داود

 دا  ورا  و اختالس گرا  و ددر برابر رشوا خاو کسی بود که  .شدبا

 ب وغاصبا  متکیت ها  عامه وشخصی و یاغیا  وباغیا بانکها دارایی 

بودا استب نه در حق مردم عاد  و متعار  جامعه کتاتور تگیرو دیسخ

 . خود

ر م جدیت دمفهو ر  بهدیکتاتو»  : کامم  مینویسد کهدمعبسیدر داکت

 اد  را قانو  به نفع مصتحت. آ نه آنکه  یررا ساخت  [است]نو یق قاتطب

خود  تیاص دودا قانو  سراغ کردب در غیر آ  آ اد  مفهومنی  باید در مح

در ما . هددادا و جای  را به بی بند وبار  یا "انارشی" می دا  دست را 

آ   می نه ها  ر   میه بدوسال "دموکراسی" در کشور دیدیم ک دات مد

اخیر به شکل    دورا ا  دست داد و درت "طالنی" خود را درآونه ماهیچگ

یم ه شکل وخب تلاد و نی  در ای  سی دا سال اخیر با هم هما  ح"مس" درآم

 (ودع شرجو«لقودموکراسی مع» به مقاله داکترکاظم)«  رونما گردید.تر آ

 کفایتدسرتی  وبا  ابصیت عهد ماهرشااب یگانه شخدرا غانستا  

شاهراا خا  بود که کشور را در داودطر دارترقی وتعالی کشورهمانا 

ر ام دلیر  داودخا  در. شجاعت وواجتماعی قرار دادانکشا  اقتصاد  

و داد  حق تحصیل به  نا    ۱۹۵۹درا  رو   نا  چادر   ر ع حجا 

 انی ر شگونا  درۀ روهنتو بوحق کار و سهم گیر   دور دا  دمر ارکندر 

 حسی  برانگی  بودا است.ا  آگاا کشور بسیار توتمام  ن  م  ب براوط 

 ثیحکردا وآگاا ا غانستا  ا ای  اقدام داودخا  ببسیار  ا   نا  تحصیل 

 راضی و مشکور اند.  قوق خودشتیبا  حر
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  مسانل کردح طربا م خا ودداتال  برا  سبک ساخت  شخصیت  

هنی  اراداب آ  مرد آلفا  گرمخاایست و اهودا   بی رعی و غیر اساسیب تال

کتاتور وقدرت کنند که داودخا  شخص دیبا خط ونشا ب استدرل  ه ار بار

اهند توانست  هم نخونیستب بار یدقطتبی بود وشخصیت قابل تکریم وت

م وتاریخ رنها  ردم   چشم  اوطی خدمات ماندگار او را برا  ترقی وتعال

معی  و و یر رال   وغ  ر اقا  درمصاحبۀتوا  را میای  حقایق کنند. 

ا غا  منتشرا ه اکرم حیدر  خانم نصیبدر مقالۀ تدار داودخا  دردورا اق

 .مطالعه نمودجرم  آنالی  

جدار بودب ور حاصل دهۀ دموکراسی  تاودتا   یگویمب کم م  وقتی

 یدرا معنا که تمام سیاست مدارا  و ل  ایه ستب برنیوادشخیتی   همیدن 

ر  بیستم برمقدرات ق ۹۰تا  اخیر دهۀ ۷۰ اخیر دههه ا  تا  کی ا غانسسیاس

قدرتب وط  را بخاک  م  قدرت یا حفما مستط شدند و برا  کسکشور

دموکراسی تاجدار سر برآوردندب رشد  ما  دهۀمگی  درهه بدنوخو  نشاند

  ارانی شدند. هریک ا  رهبراوطر د وتق وصاح  تند یاکردند ب شهرت 

ولنی  سی ا  طریق نشر ورخ  آ ارمارکس کرادموه دههما  در  سیسیا

را  جوا  اردوب که قبل ا  آ  با قط  وغیراب در میا  ا سوحس  البنا وسید 

 ند نفوذ کنند  و برا   خود طر دارا  وسته بودندب توانشتادنسیاست کار  

را    خوددرت برنامه هاآنها برا  رسید  به ق. مایندا نیدر هواخواهانی

ً  اشتند کهد تا  بودب چنانکه قبل ا  کودنی  شامل آ  برنامه  نۀ کودتا گ یطبعا

 نیابر  داودخا ب گروا اخوانی برهبر  برها  الدی   ورب در  ما  جمهور

 ا در برخی ( ISI) ت سا ما  استخبارات نمامی راکستا ت وحمایبا هدای

به یگر دست الت دو مح بدخشا  و رنجشیرتا ب م ل لغما ب نسغاات ا ریو

دولتی  ی ب ود  ا  سو  نیروها یت را اخالل کردند ولند و امنو   دآش

 بارا به راکستا   رارکردند. سرکو  شدند و دو

)ا  اس ا (ب عتی  ت حمایتگروا تح ی هم بار دیگرا  سو 

تا بوسیتۀ او داخل ار   تداشد وقصد ش گروگا  گر ته احمدخرم و یر رال 

است گروگانگیرعمل ب طبق خورال  و یر کندب مگرترور ا  رار ته بداودخ

 مر ننشست. طبعاً ح   م رال  گروا اخوانی به د و کشته شد و ای  بارهنکر
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مه هایی داشت و در اردو رت برناد  به قدسیر  دموکراتیک ختق نی  برا

ب  مام ا   رقبا  اخوانی ا بلو   قا رت ودطر دارانیب ومنتمر  رصت ب

ً گیرد بدست قدرت را  ات داودخا  با بریژن سۀ مذاکری  جت آخر. اتفاقا

د. وبالنتیجه دستور هردوجان  ناخوشایند بو رهبراتحاد شورو ب برا 

 ور در  7ودتا  خونی انجام کشد و سر درصا سرنگونی داودخا  ا  مسکو

   ا غانستا  عمتی گردید.

م ا هجو ور ب 8 جایعی که در وبدبنال آ  ور  7تا  کود  تاداس

  ررا  آ  چشم دیگر رخدادب دو داستاوشهرها  کابل نی بررا  اخوارهب

مدها  آ  درا غانستا ( بیا  کردا ام رکتا  )کودتا   ور وریااست که د

ودر  راکستا  به چاپ رسیدا است.  وبعد درر سوید  د1996ودرسال 

 قابل دسترسی است. م جر غا  ل اتاورارشی  آ ارم درر

 ۲۰۱۸ /۲۰/۷ رایا 
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 مپنجه مقال
 

 پيام داودخان به مردم افغانستان

 شرقاز زبان داکتر حسن 

 

قر  بیستم( در 1978تا 1953یک قر  )ا   داکترحس  شرق که ربع

شئور قئرار داشئته اسئتب بئه نمئرم  آنکسئی کی اسئسی  اادهخئدر طئ وب مت 

ا  او یک چهرۀ کمونست در  یر ری  داودخئا   اهدیخونیست که  رهن  م

 ی  دهد. نما

نوشته ها  اخیر داکترحس  شرق )کودتا  رنجم سرخ یا سیاا ( در  ا 

ب یناید که او نه ررچمی بودا و نه ختقئی ونئه اخئوا غا  جرم  آنالی  برمی آ

ولئئی بئئدو  خئئود  اعتئئرا  یئئا اشئئارا ا  کئئردا اسئئت.   یئئ چ چنئئی  بئئه نئئهو 

ناختهب ختق و ررچم و جمعیئت هئا  اخئوانی را بخئوبی مئی شئ را رهبتردید 

ا  سیاسئئی وایئئدایتوژیک آنهئئا را مئئی دانسئئته اسئئت وخئئواهی نخئئواهیب واهئئد

 اشته است. اودخا  را در جریا  می گذد

مصیبت  ا نسیک ا ها  وآرب قرشهمچنا  ا  نوشته ها  داکترحس  

اد  درکشئور یسئووب وکراسئی ومحئو  قئرچشیدا که جئ  آ اد  وعئدالت و دم

نسئا  وطئ  ررسئت و   آر و  هراچی  دیگر  نمیخواهدب حئس میشئود. وایئ

 مونست تعبیر و تأویل شود.ترقیخواا ای  کشوراست و نباید به معنی چری وک

 صئئدد رم دقتئئ  ایئئو دداکتئئر حسئئ  شئئرق دشئئمنا  ومخالفئئا   یئئاد  دار

ا  تئئم اسئئت وهئئم بهتئئرا عمتکئئرد و  نیسئئتب  یئئرا خئئود  صئئاح  ق   ئئاد

راسخی  دگویا  چنی سی دیگرمیتواند ا خود د ا  کند وکتا  اخیر  سنهرک
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ناسئئبت دیگئئر بئئا اسئئت. امئئا د ئئا  ا حقیقئئت بایئئد نئئ د انسئئا  بئئا وجئئدا  ا  هرم

 د.ار   ترباش

 یتننسئو دا ها بهجرت و اداکترحس  شرق کارخوبی نمود که چشم دیده

نت سئئتطسئئی اا  ا  نمئئام سیاهئئا  خئئود را بئئه حیئئث یئئک شئئاهد ونئئامر آگئئ

دگی ا  در   سالها   نوچگونگی تعویض آ  به رژیم  جمهوریت در آخری

 غربت نوشت و به نسل ها  آیندا به میراث گذاشت. 

سئی سئت ا  تجئار  خئود در حیئات سیامیکنم که او خواسته ا  کرم  

تئئاریخی ارانئئه کنئئد تئئا ا  آنهئئا   خئئو  سئئهاردور کشئئ  دانئئ را ب بئئرا   

عبئرت بگیرنئد. داکترشئرق درکتئا  اخیئر   شئا ا  ند وا  ناکامی هبیامو 

ویئئک دلئئی تعئئداد  ا  ا سئئرا  جئئوا  تحئئت رهبئئر   کئئه ا اتحئئاد همانگونئئه

ث رانئئدا اسئئتب ا عتئئل   درتغییئئر رژیئئم سئئتطنتی بحئئداودخئئا  ومو قیئئت شئئا

س آ  بئا هئم متحئد شئدا یاسئت برا  و  ر که  روه روراشی اولی  دولت جم

ی ومخالفئت هئا  شخصئی ب خئود  واهد خئرسو، تفئاهم و خئوبودندب مگر درا 

 ند بخوبی سخ  راندا است. راهم ساخت  مینه سقوط خوی  را

که گفته های  در شرح خصوصیت دیگرنوشته ها  داکترشرق آنست 

ر وهئجم یسرنئی سئاید هئا  سیاسئی  مئا  داودخئا  بئا حقیقئت حیئات سرخدا

یئ  دو ر اکنات مبرا است. در رد و ا  گ ا ه گونی و گمانه  نی وتهمدا  قو

ویئد کئه او یکئی ا  خواننئدا بگ نکتهب شرق یک چی  دیگر را هم میخواهد بئه

بئه ولئئی نعمئئت خئئود  همکئارا  صئئادق وهمفکئئر داودخئا  بئئودا اسئئت وهرگئئ 

 محئض غدروب ا دخوادور یدا وهرنو  اتهام خیانت ا  جان  او به خیانت ن

ام لحئ ایئ    بئی  نیسئت. ا و ج ا ترا وتهمت ا  سو  دشمنا  او چی ستا

سئرطا   26نگی کودتئا  نوشته ها  داکتر شرق در مورد داودخئا  و چگئو

 ی آید.و ریامد ها  آ  بیشتر قابل اطمینا  واعتماد به نمر م

سئئردار نعئئیم خئئا ب ن دیئئک  تئئر حسئئ  شئئرق بعئئد ا ا  آنجئئایی کئئه  داک

داودخئا    همکار شخص داودخا  بودب وا  آنجاییکئه ی ترار بتاع باو   یرت
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ه ا  ودارا  طر تفکئئر متئئی بودبنمیتئئوا  تصئئور کئئرد کئئسئئتمص میئئک شئئخ

دیر قتئئم مخصئئوص او کسئئی باشئئد کئئه صئئاح  ا کئئار یئئا تمئئایالت منشئئی یئئا مئئ

که داکتر حس  شئرق نیئ  م ئل داودخئا   باشد. بنابری  میتوا  گفتکمونستی 

 روحیۀ وطنخئواهی ومتیگرایئی بئودا اسئت.  و نهکرافنروشر فکت  رطدارا  

او بهتر ا  هرکس دیگر  درک میکئرد و میدانسئت   را ار و ای  ن اکت اد

غیئئر اسئئالمی  در دسئئتگاا حکومئئت داود خئئا  عاقبئئت و ریامئئد کئئه گرایشئئات 

سئئت خوانئد  داکتئئر حسئئ  شئئرق م ئئل آ  سئئنگی  دارد. بنئئابری  کموننئاگوار و

اندیشئه هئا  چرئی یئا کمونیسئتی  بئودا   راداا  خئدداو: یدگوب یاست که کس

تومئئئدارعار  ا  حقییقئئئت اسئئئت  و بئئئرا  متئئئت مع یئئئی سئئئت؟  وچنئئئی  گفتئئئها

درعمل  ابئت شئدا بئود کئه داودخئا  نمیتوانئد کمونسئت   ا  وشورویهاا غانست

تی ومستمانی ا   قبئول کئردا بودنئد تئا بئا ی  او را با تمام امیال مباشدب بنابر

 ربی باشد و نه شرقی.غه ن  ی رطبی ستیاس  یقتع

 

 ی بود؟ پيام داودخان چ

مئئا  میگوینئئد کئئه داودخئئا ب داکتئئر حسئئ  شئئرق را گس وحئئد برخئئی بئئا

چری ووابستگی ا  به ررچمب ا معاونئت صئدارت دور و بئه  بخاطر تمایالت

 شرق میگوید: ارا  تبعید نمود. اما خودسفارت درج

می شئودبهم  دجاایهم افسو، ت( ا یچا مانی که در رأس قدرت )کودت»

سئنولیت ) بئه شئهادت ل مقبئوم دور  جسئت  ا  مقاومت و هئم رایئدار ب و هئ

برا  جتوگیر  ا  حوادث شومب ت می کند.و سرگذشت کودتاها( ایجاد مصیب

را  منئا ع قدرت قئرار گر تئه بودنئدب بئبایستی یکی ا  دو نفر  که در رأس 

که سئو، تفئاهم  ییجاآن  او  د.کری م یمتی ونسق ادار  ممتکتب عق  نشین

صل حاکمیئت دسئته جمعئی ه اد بمی شد طر  معتق یک جانبه بودب به آسانی

ا محمودب محض برا   روک  کئرد  ار احمد و یکنار رود.ا  آنرو بدو   ش

اچیئئا  بئئا   ا  برخئئورد احتمئئالی کودتا واهئئات جنجئئال برانگیئئ  و جتئئوگیر
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ب نئه رئولی کئار رسئ ردد دیئلتو و شهرخخ دیکدیگر شا  کنار ر تم. ورنه ایجا

د اتهامئات د م بئه د م و تعقیبئات وجوبا نگی. بناً، اگر داشت و نه هم توپ و تف

تنها چی   که مئی شئد اضئا ه شئد  یئک نفئر در  هم می بودم ریگیر در کابل

تر حس  شرقبکودتا  رئنجم داک«) می بود و باقی هیچ. ور  7جمع قربانیا  

 (2016  ورج ب12سرخ یا سیاابقسمت 

  بئل بیئا  کئردا وآیل دیگر  هئم بئرا  دور شئد  خئود ا  کادر قرش

 اودخئئئا  بئئئرا هئئئات وتقاضئئئا  هئئئا  رئئئیهم شئئئاا و خئئئانوادۀ شئئئاهی بئئئه د واا

کایت دورکرد  شرق ا قدرت بود تا آنجاکه رو   خود داودخا  به شرق ش

 ماشئ رابئا ی  همه شایعات ن دیکا  شاا وخئانوادا ام درمیکند ومیگوید که ا 

 یام  را واهات ورساند ا  اینجاست که داودخا  برا  قطع ای  .اما شد هتخس

بئه او ریشئنهاد  بعدجارا  راخود به مردم توسط شرقب ابتدا سفارت  رانسه و 

 نابند. میکند وشرق هم بال درن  سر اطاعت ورضانیت می ج

 رفسئدم میسئر نشئد کئه ا  نتئای    ر تنی جارا  بوچو» شرق مینویسد:

م ا  اوشئا  شوم. ولی به هر صورت همی  که میخواست تعمطا [خدداو] ا ش

مئی دانئم ا  نم چند لحمه ا  به مئ  نگریسئته گفئت: داکتئر جئا  ی کا مخداح

نکه اگر ری  آمد  که به آ  رو به رو شدا ا  خو  نیستیب ولی خوشم به ای

 :هد کویبگ  اتساشارا به م [  ندا بماند تا به مردم ا غانیکی ا  دوستانم ]

 از بااالتر و بيشاتر ما را دوست می داشت، سوگند به خادا کاهش دواد 

..قسمت دهمب ا غا  داکترشرقب کوتا  رنجم سرخ یاسیاا.) «ه چيز و از همه کس.هم

 ( 2016جو  21جرم  آنالی  

مقدمئئه ا  دلگیئئر شئئدا تئئۀ بئئدو  :در حالیکئئه ا  گفشئئرق عئئالوا میکنئئد 

انسئتا  رو  دهئد. گفئت: در غا ر ی دموشئ ۀد ئحا  چنئیبودمب گفتم: خدا نکند 

ذیر است.و سرس برا  خئداحا می مئرا   رمکارآشو  همه چی  اای  دنیا  ر

شک در چشمان  حتقه  دا بود. عشق آتشی  و  متوجه شدم ابغل گر ت که 

بئه جئو  آوردا بئود کئه گرمی آغو  اوب چنا  مرا  به مردم و سر مین  و
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قئی بئه  بئونی ا  دسئت داد  تت راس ماساح ندنکه ت کاگر به خیالم نمی گذش

ا هئئ ار قطئئرا ن ئئار رئئای  میکئئردم. قطئئریئئک کنئئدب بئئه رئئادا   مقئئام و قئئدرت

محمد نعیم برادر و رسرا  محمد داود در میدا  ارا  بودمب رو   که راهی ج

ورریکی دختر بئ ر  محمئد داود دا بودند و هکذا دردهتی تطیارا به ودا  آم

«) تی بود ا  مئا اسئتقبال کردنئد.هد رتسفا رکرتس که  جا با شوهر  نمام

 منبع(هما  

روستا ادۀ را برهنهبکه بج  یک قت  سرشار ا  یک ا  بر به نمرم ب

یک مغ  دراکب هیچ چی   در بسئاط نداشئت بوا  برکئت ذهئ   و ا وصفا و

بئود  خئئود را تئئا مقئام مئئدیریت قتئئم    عئئال وهئو  دراکئئ  توانسئئتهذهئی  ومغ

دخا  برسئاند وآنقئدر مئورد اعتمئاد ودا  چو  دتمندرق ممراعمخصوص صد

نی رژیم شاهی را با او درمیا  گذارد ورس ا  نگوسر که تصمیم  برا  باشد

بحیث معاو  خود تعیی  کندب نمیدانم چه ا تخار  بئارتر ا آ  رو   او را ری

 اهد بود؟خو

م تمئاصدراعمم وبعد رنیس جمهئور وسته بود اعتماد داکتر شرق توان 

اشئک بری نئد     بخود جت  کنئد کئه هنگئام ودا  ببئرای اچنا ا  ر ادانوخا

 دیئک را به حیئث ن  ای  اشکها ا  و  قدرشناسی  نمایند و بعد او یختا روب

ه اعتمئاد رایئدار تری  دوست خود تا میدا  هئوانی بدرقئه نماینئد ؟ بئه گمئانم کئ

  ریگتئئئئب ردر هئئئئر دو دورا اقتئئئئدار  بئئئئه داکترحسئئئئ  شئئئئرق ب داودخئئئئا  

 سیاسی برا  شخص داکتر شرق خواهد بود.و  نورمعاخا ت

مئوارا ارادت و اخئالص خئود را بئه ه هئای  هوشتر نداکتر شرق نی د

ا  آنجئایی » صادقانه ابرا  کردا ویکجا چنی  مینویسد: ولی نعمت  داودخا 

و حفئئیم م امئئی  یکئئی بئئه خنجئئر  کشئئته شئئد  نورمحمئئد تئئرا کئئی کئئه رئئس ا 

هئئا(ب در  عامئئت ببئئرک کارمئئل  سرود)اسئئتا شئئیرشمه بئئ گئئر شئئاگرد و دی

 تا  اینکه چرا سقوط کردیم را دنبال کنم. داستا آ  مساعد گردید ... مینه 
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شتا   دگی جهت ادا  احترام به دروا ۀ خانئۀ محمئد  اولتر ا  همه با

ا تئئا راد مئئردا  هفتئئاد سئئاله ا  بئئه خانئئه ا  کئئه ا  طفئئل گهئئوار داود شئئتا تم.

شتۀ وطئ  شئهید شئدا بودنئد. خانئه ا  کئه گبرا خد  او  ت اخن دا دست  ر ن

یت برا  سئعادت و سئربتند ب برابئر  و بئرادر  هورجم اولی  سن  تهدا 

در آ  گذاشئئته شئئدا بئئودب اکنئئو  در حراسئئت چنئئد سئئربا   م ا غانسئئتا مئئرد

کئه بئدو  توجئه بئه آنهئا بئه روح سه بغچئه بئردار وطنئی بئودب شورو  و دو 

داونئئد بئئ ر  طتئئ  مغفئئرت مئئی خ  ا ر مئئ  هئئم ا هدشئئ د ورئئاک محمئئد داو

 نایه گفت:ه که با  محا می  خان کردم که یکی

 کاکا جا ب اینجا  یارتگاا نیست! 

 نهب اما به م  هست. گفتم: به شما 

 ب(داکترشرقبقسمت دهم) « و ا  آنجا دور شدم.
 

 مردم وهمکاران محتاج: بذل وبخشش داودخان به 

مئئئ  تئئئا ا   رابئئئ دخئئئا وای ددگ نئئئت وصئئئیذکئئئر ایئئئ  بخئئئ  ا  خص

خئود بئه ایئ  صئفات   رتمقئاقاسم با  کئه در وبسیارجال  است و بج  اقا  

یگرن دیک به داودخا  تئا حئال  با  شخص د نیک داودخا  اشارا کرداب ا 

 واهد بود. بسیار  دیگرا  هم دلچسپ خ گفته نشدا است وم   کرمیکنم برا 

یئک  هبئ و و منسئ ولبتمئم خصد شئمحمئد داو»داکتر شرق مینویسد: 

   راعتی  یئاد  ها می در و ردرکالن   خاندا  متمول بودب که ا  کاکاب ر

به مشئکالت مئالیب مئ الً خئود   همکاران  به ارث بردا بود و هرگاا کسی ا

ار مئی یئا مشئکالت هماننئد آ  گر تئ یا یکی ا  منسوبین  به مئرض مئ م  و

امئا  د.کئرمئی  کمئ  کو به  خویشدب بدو  سر و صدا ا  دارایی شخصی 

نئدارم ا  بیئت اد ه یئسئخت گیئر بئود و بئدر بخش  ا  دارایی دولت خیتی ها 

قانونی حبه و دینار  بخشیدا  دو  استحقاقالمال به اصطالح ا  کیسۀ ختیفه ب

 باشد.
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فادا نمئی تجمهور  ا  معا  دولتی اس او در  ما  صدارت و ریاست

مئورو ی  کمئالا (یهاشئ ا دنئاخ)ا  کرد و حتئی بئرخال  اعضئا  خئانوادا

و یئئع مئئی   تیگئئااشئئخاص مسئئتحق را خئئوی  را در کارهئئا  خیریئئه و بئئه

ک شئئهرآرا و متصئئل را کئئه در سئئرنمود.چنانچئئه آرارتمئئا  هئئا و دکئئا  هئئایی 

ل وبئه سئفارت هئا  خئارجی برج آ  ساخته شدا بود با دو خانئه ا  کئه تکمیئ

د یشئئبخ شئئتیام سئئرا  بئئه  1331در سئئال  (متصئئل  ایشئئگاا)یئئه بئئود کرا

ا  ی شئر  در امئالک شخصئشفاخانۀ دوصد بسئتجری  ... اً در ساحۀباقتع.م

اد آهنگئئئرا  آبئئئ ا   ئئئرو  قسئئئمت دیگئئئر  ا  امالکئئئ  در (بئئئاغ شئئئهرآرا)

سئال )د بئه و ارت صئحت عامئه واگذارشئو سرس آنئرا  (شفاخانۀ هاشم خا )

 .تاسا دش میب که اکنو  با تغییر نام به  ایشگاا ماللی مس(  1353

رنجئاا )بئاد ل آجئالهتئری  قسئمت شئهر ر خوی  را در بۀ دیگناو خغ با

یک شفاخانه و یا قسمتی  رهار گذاشت تا درآ در اختیار وریت ننگ  (جری 

اقی  می  ها  ا  لیتیۀ طال  و یا خانه به استادا  روهنتو  اعمار نمایند. متب

ۀ یعئذر   1354 السئ خوی  را در شهرآرا جهت اعمار کتابخانۀ عامئه در

همچنئا  ا  رنجصئد جریئ  د. یدنعات و کتتور بخشئرت اطالداشتی به و ادای

صد جری  را  (هی رغما  و کندهاردورا)هل ت  باغ و امالک  راعتی در چ

قریئه مئذکور به اوردها  خوی  و متباقی را به دهئاقی  و اشئخاص مسئتحق 

 (  1346)ل[سئار]در ا  دو تا رنچ جری   می  به هر خانئه وا  (چهل ت )

در (در حئئدود بیسئئت جریئئ )ا   رخانئئه و بئئاغ دیگئئرلئئۀ شئئرعی دادا بئئود. ابق

  بئئه دولئئت واگئئذار   1353ال جمهئئور  در سئئرغمئئا  بئئرا  سئئاخت  رئئارک 

 شدند.

دارا   و   محمد داود  ندگی سادا و بی ریرایه ا  داشت. خانۀ نشیم

ح طئر  چو آ ب دجوو ولی باچند اطاق خوا  و دو سه تشنا  معمولی بود. 

أسئیس جمهوریئت در آ  ت تجهئ ندۀ سئقوط سئتطنتبومانمام شاهی و ق ریتغی

نسئئتا  کئئه بئئرا  تصئئوی  قئئانو  ه جرگئئۀ ا غاخانئئه رئئی ریئئ   شئئدا بئئودب لویئئ
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 1355دلئئو )اساسئئی و انتخئئا  اولئئی  رنئئیس جمهئئور تشئئکیل جتسئئه دادا بود

  اولئی یسأسئسئرطا " )رو  ت 26ب جادۀ خانئۀ مئذکور را بئه نئام جئادۀ"  ( 

کور بئئا جتئئ  مئئذ انئئۀآ  سئئب  بایسئئتی خم گئئذار  کئئرد.  بئئه انئئ  (یئئتورهمج

م می گردید نئه آنکئه ل تاریخی حفرضایت ور ۀ محمد داود به حیث یک مح

 آنرا ا  بیخ و ب  جهت ساخت  آرگاا و بارگاا بر می داشتند.

ری  جئا رئا گذاشئت  محمئد داود بئر مادیئات نبئود د  ده رتبه هر صو

  ا   1352سئئئال ا  ریئئئراه  و تنبئئئا  کا یئئئبئئئ کئئئه ینئئئانتئئئا آ ودبئئئ بتکئئئه آ 

د شئدا یئونر و مجاهئا   رار  شدا بودند رس ا  آ  کئه  مامئدار و میتنست غاا

با گستندب باید ا  ساخت  خانه هئا  رئر رق و بئرق و مصئار  سرسئام آور 

احسئئاس خجتئئت و سئئرا کندگی مئئی کردنئئدب نئئه بتنئئد  ی خئئودر مقابئئل مئئردم 

مئئا  سئئ  شئئرقب هداکتئئر ح) « رایئئدار. ه ویشئئهم مآنهئئبئئیب تط رترئئروا   و قئئد

 کتا ( 11ت قسما بکت

 

 ار :مساعدت مالی داودخان با عبدالقادر  واسلم وطنج

شرق میگوید: آنچه گفته را به ای  داستا  کشانیدب همانا لط  در تقرر 

داود بئئه عبئئدالقادر و محمئئد اسئئتم وطنجئئار بئئود.  یئئرا  دمئئو کمئئک مئئالی مح

د بو اقعا درماندا میکه و دب اما به کسیرکمی ک کمو ب اشد هفتگ طور  که

تمئاد  ک و مئورد اعشخصا او را می شناخت و یا یکئی ا  دوسئتا  ن دیئ و

محتئئاجی را بئئه و  معر ئئی مئئی کئئرد. در حالیکئئه عبئئدالقادر و محمئئد اسئئتم 

نمئئام شئئاهی سئئهیم بودنئئدب امئئا محمئئد داود بئئا اولئئی توسئئط  وطنجئئار در تغییئئر

 4  قومانئدا  قئوا)ی رسئتانمحمئد سئرور نو ۀعذریی ومد با ر واادو راچاگل 

ود هیچکدام ژیم محمد دارابطه داشتب و قبل ا  مو قیت در تغییر ر (هدار ر

) داکتئر حسئ  آنها را به رویت ندیدا بود و به اصطالح به چهرا نمئی شئناخت. 

 کتا (  11ت هما  کتا بقسم بشرق

 1356  ات مسئر د ردالقدابئع کئه مئانی »داکتر شرق اشئارا میکنئد:  

ه او را بئه رئول شخصئی خئوی  ت کئاس ای  رنیس جمهور می شودبمریض 
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چنئا  بئرا  تکمیئل خانئۀ نئیم کئارۀ محمئد  رستد و هم جهت تداو  به هند می

نانی کئئه آر و  اسئئتم وطنجئئار مبتئئغ صئئده ار ا غئئانی کمئئک مئئالی مئئی کنئئد.آ

 هبئئئا وصئئئصخ ورمعتومئئئات بیشئئئتر  را در بئئئارۀ محبئئئت هئئئا  رنئئئیس جمهئئئ

عبئدالقادر مراجعئه  خئودات ست بئه کتئا  خئاطرب بهتراداشته باشند ردلقاداعب

آشئئنا گردنئئد کئئه در یئئک اقئئدام  ی چهئئرا هئئاییکننئئد تئئا بئئه عمئئق دنانئئت و رسئئت

و خبا ئت  احمقانه مرتک  جنایت می شوندب آنهم جنایت در مقابئل حسئ  نیئت

 (کتاب 11 تمقسب،اکتن داکتر حسن شرق، هما)  «به رادا  احسا  و جوانمرد .

بئه شئهید داودخئا  آشئنا رق ترشواخالصمند  داک بدینسا  ما به ارادت

کار  ن دیک خود بئا داودخئا  آنقئدر و درمی یابیم که او درمدت هممیشویم 

ا  بسئیار  و یئرا  تجربه  ودان  ادارا کرد  را  را گر ته بود کئه بهتئرا  

ید  سئرا  بئری تئینه ک وا لیمیتوانست امور یک و ارت را به ری  ببردب و

تقاضا  چئوکی و ارتب نکئرد  عممدراداشتب هرگ  ا  صو ارت نبه مقام 

خئئا  را بئئارتر و برتئئر ا  هرمقئئام صئئدارات داودو مئئدیریت قتئئم مخصئئوص 

قناعئت کئرد کئه  دیگر  شمرد و تا آخئر  بئه همئا  مقئام بئا اعتبئار مئدیریتی 

 هبئضئر حاه کئ دبئوی سئک ی داودخا  آنرا میخواسئت. بگئذریم ا اینکئه او اولئ

 ام جمهوریت گردید!نم به تغییر نمام شاهیدر راا قربانی خود 

مرحبئا بئر روسئتا  ادۀ  هی شئهامت ومردانگئی آ  شئهید دلیئروط  و 

 کرباس رو  که با شجاعت ریشنهاد آ  مردوط  ررست را لبیک گفت!

 (2016 /7 /12)نشر شده در پورتال افغان جرمن آنالين  پايان
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  مششمقاله 

 

 نظريات آقايان جميلی وقاسم باز وآقای ارسال

 در بارۀ داودخان  ويک مشاور روسی

داودخا  به حیث یک شخصیت متیبوط  ررستبراک نفسب با تقواببا 

،ب ضدارتجا  ا  ترقی وتعالی ا غانستا بضد ارتشادسرتی ب دارا  اندیشه ه

 ضدامورکشور ب ضد اختالس ورشوا خور ب  بضد مداخالت بیگانه در

ومتکیت ها  خصوصیب حا م جا   دا  وغاصبا   دارانی ها  عامه د

ومال وناموس مردم ا غانستا ب حا م امنیت سرتاسر  درکشورب حا م 

در برابرجامعۀ بی  المتتی و  وررستیژ دولت ا غانستا حی یت و وقار 

وژا ها   یربنانی واقتصاد  ا  همسایهب بنیانگذار بسیار  ا  ررکشوره

متی ونیروها  هوانی  ر  سا   ا غانستا  وتقویت اردو عصو وانکشا ی

کشور برا  حفم تمامیت ارضی وحریم هوانی کشورب هرگاا مورد حمتۀ 

ت که ای  عناصر اصالً قرار میگیردب بیانگرآنسبیباکانه عناصر مغرض 

. برا  اینها خدمت   وعمرا  ا غانستا  نبودا و نیستندطر دار انکشا

 مانی معنا ریدا  اد  وانکشا  ممتکت معنا ندارد وآب  وصداقت وتال  برا

میکند که خود یا اقار  شا  در قدرت باشند و ا  امکانات دولتی 

هبر وبهتری   عیم کسی ن د ای  اشخاص بهتری  راستفادا نمایندب شاید سو،

دارانی ها  اختالس مقامات دولتی را درحی  ومیل کرد  وباشد که دست 

 ند حامد کر   ؟ انم متی آ اد بگذاردب

کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار دازدخا   ندگی کردا اند و یا با او 

آرو های  نسبت به همکار بودا اندب خوبتر میتوانند در مورد شخصیت  او 

داکتر سید عبدم کاممب که آقایا  ستا  قضاوت کنند و نمر بدهندب چنانا غان

الجتیل جمیتی ر حس  شرق وعبدکتداانجنیر کریم عطانیبداکتراکرم عاصمب
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مواقع مختت  ا   ا  همکارا  ن دیک دازدخا  در.عبدالع ی   روغب 

ا  مامدار  شا ب برا  کارکرد ها  وط  ررستانه داودخا  در هر دو دور

لصانه وصادقانه ابرا  نمرکردا اند نکشا  وترقی وتعالی ا غانستا  ب خاا

رک درستی ا  اوضا  ا غانستا  د کهکه بسیار آمو ندا است و برا  آنها  

  ها  ومنطقه در دورا اقتدار دازدخا  ندارندب بسیار کمک میکند.وج

 ی:ليجم يلعبدالجل یآقا

 ر و همکار صادق داودخانديپلومات سابقه دا

از قاطعيت درعهد صدارتش، خاطره غرور آفرينی 

در برابر تجاوز بيگانه  برخاک  را  داودخانوشجاعت 

 دارتش چنين حکايه ميکنند:ص ازکشور قبل 

 

 ! یستانيم جناب سممحتر نيسيمياکاد ديگرانقدر کاند دانشمند

با  یرو  کنم ولسالمم را بشما با تشکر ش خواستمیارجمندم ! م برادر

ا  لط   تیرا  ممنوا  ابقبل  ستیبر خوردم که با یذرت بمشکتکمال مع

و نه کردا ام  کردمیم رایمدت ها قبل جب ستیکه با -ام را  صهیشما آ  نق

را که در   ها تیچو  هنو  هم آ  واقع کهیمر و  سا م و آنهم : بخاطر

محمد  دیشه / یا  ع سا  ا غانست خیمورد خدمات صادقانه آ  راد مرد تار

مگر هنو  هم که هنو  است نه  نوشتمیو م گفتمیم دیو با دانمید خا  / مداو

  گفته و نه نوشته ام .

 ً   قتم ها –آت  گر تهٔ وط  ما  امیا  یکه در  یا به راس ضمنا

چنا  شرارا  ینیحر  راست کیو مغرضانهٔ در برابر نوشت    یدو خ

و خشک و همه را تر  -د دور ا تادا وط  اور  یکه در مجمر آتش کنندیم

ر ا  تصور و دشم  شاد کن  ها یرمتح   یسوختاندا و با ب / بخصوص  یدو 

ا  طرق  یکیکه بذه  خودم  کنندیم ی / ندا ا خ محمد داود دیدر مورد شه

 یشمارم که البته ن د محترمان یلگام  د  شا  را در راسخ نداد  مرجح م

  .میآ یمانند شما کم م
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ً مطال  مهم نا گفتهٔ برحال با استفادا ا    هرب   ارصت مخصوصا

شا  و نادر   ها تیعرضه بشما و دوستا  ارجمندم دارم که ج و ا  واقع

رنداشته  دیسابقهٔ داودخا  شه یو شجاعت ب یشناس فهیوم -  مرد لتدو

      .شودیم

 کین تیصخاطرات شخ ادیرا ب مطت 

خا  نان   ونسید مرحوم / جنا  محم

متناس  به دورا   قندهار/  تیالحکومهٔ ور

مرک  جنرال محمد داود   واق تیقوماندان

العقول خدمت و  ریمح  تهایخا  و واقع

 دیخا  شه سانهٔ آ   ما  داوددوطنشجاعت و

بشما  الً یذ -ا غانستا   یارض تیدر راا تمام

 قوماندانی قوای مرکز زمان درخان دداو                    .دارمیعرضه م

ر ا  سردابودکه  یاجتماعو  قیخا  انسا  خت ونسید محم مرحوم

 ارردشدند .او داماد س یمن جر م دیما نند داود خا  شه –خطا  کردن 

  اعتمادالدوله / صدر اعمم اول ا غانستا  مستقل در عهد عبدالقدوس خا

اما  م خا  بودند / و همسر مرحومهٔ   مرحوم غا  حضرتیستطننت اعت

که  یانسان  یو شکسته تر  یتر قیب خت  احمد اعتمادنور دیشا  عمهٔ شه

بودا  - خوانندیوآ  م  یرا مغرور و خودخواا وا خبر او یعقدا دارا  ب

خا   میمرحوم محمد ماهر شاا و محمد داودخا  و محمد نع ضرتیاست. اعت

  ی. اواولکردندیخا  مرحوم را کاکا خطا  م ونسیمحمد  تیو اهل و ب

و در  د هاشم خا  بودمحم  ابل در دور حکومتدارهٔ شهر کیبتد سیرن

/  هٔ یبمرک  را با و ارت حر  قوا یمحمد داود خا  قوماندان دیشه کهیامیا

عهدا دار بودند  -  / مرحوم سره سارر شاا محمود خا  غا   د ا  امرو 

قندهار/ بعد ا  محمد داود خا  /  تیور یوال ثیبح الً یتبد ونسیمحمد  –

  شدند . رمقر
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با ردر مرحومم روابط  یود شا  و دوستخ یشگیبا لط  هم نکهیا 

با اطال  ا   – دیشهداود خا    جمهور استیدر دَور ر - میداشت یکین د

 داشتندیم  و مجتس با معتومات و رر  مر ر تمیشا  م ادتیشا  بع یضیمر

و وط    رسند تیحر رینم یو جرأت ب  در مورد سوابق کار  و رو 

 گفتند :  یچن دیشه خا د داو یدوست

 یسوالو ارت امورخارجهٔ ا غانستا  را داشتم و   سوابق کار چو 

در قسمت اسالم قتعه  را یبا ا  سر حد کلمشهم در مورد حل منا عهٔ 

 سیرن ثیحکومت را بح هٔ یو امر ینامهٔ رسم -آ   تیبرو –مطرح بود 

 یو ا غانستا  ط ا ریدو کشور ا  یب  سرحد ینیحل منا ّعه ذات ا لب أتیه

و  ر تمیبه اسالم قتعه م  ب ود ستیو با ا تمیدر امورخارجه  ارتومکتو  

 أتیه سیدر کابل هم که رن را یا ریکه سف دمش بدانجا متوجه د یبا رس

جان   یمذاکرات دو رو  دوام کرد ول – دندیبود بدانجا رس را یدولت ا

 سیه با وساطت دولت انگتک  یطر  یقبت میو تصم صتهیبا  هم بر   یرانیا

 نمر داشتند تا: دیتجد  شدا بود را  شار ینگر ته و نها رتوص

آ  متصل  یانیو را یرا که ضتع طورن  مانند یبر آمدگ یم ت  ساحهٔ 

آ  تا رآس م تث   متر بود و خط عمود ۳۰۰به خاک ا غانستا  و بارتر ا  

خواستند که  یم هایرانیشد؛ ا یوصل م را یمتر و بخاک ا ۱۰۰بارتر ا  

را  جهینت میدینرس یچو  به توا ق – میواگذار شو را یساحه را به ا  یهمهٔ ا

جنرال محمد داود خا  عالقه  نکهی  دادم و ا طالا بو ارت امور خارجه

هم  شا یخودرا به ا  معضته داشتند رارور شفر  یبه ا یمفرط شخص

 مخابرا کردم.

نرو  / بر م  صدا کرد که آ ستمیرو  بعد مرک  تتفو  / س دو

ً گوش  یمرک  در ل  واقوماندا  صاح  ق . با بر دیرا بر دار یاستند لطفا

شدا و  یمحمد داود متوجه ن اکت یعیطب ریغ  صدا  دیتماس و شن  قرار

  با صدا شا یکنم که ا یعاجل خواستم سوال یبعد ا  سالم و احوال ررس

 – دیحکومه صاح  بدقت گو  کننان  ال –گفتند  یو احساسات ا غان ینمام
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ما در اسالم قتعه خبر دادند که   ساریو کم  دامات سرحلحمه مق  یهم

ساعت قبل د ر هما   کیذاکرات توجه نکردا و م هٔ امبه اد را یدولت ا

 ریکردا و آنرا اشغال کردا اند . و  ادایخودرا ر یمجه  نمام  ساحه قوا

اگر به او گوش د شدا است که  را خواسته و را یا ریما سف خارجهامور 

خود را ا  آ  ساحه خارج نکند جان  ا غانستا    قوا  و  ور  ب ود را یا

با قوا آ  ساحه را دوبارا اشعال   ب ود –شمردا  یقانون ریغآنرا تجاو  

 و به آنجا هن د یاست که اگر با رس  یبشما ا حیصر تیخواهد کرد! و هدا

 یندا  ورا و بنما ی ان تیاشد منتمر هدابر هما  ساحه ب را یا  هم قوا

هرات هم  یو به  رقهٔ نمام دیامر حمته و اور! را به کندک تا  بده غیرد

تا آنها را ا  خاک  رسندیبه امداد تا  م یدادا شدا و بال معطت حیصر تیداه

است که بعد ا    یهم ا ا ب داً یاک تی تهذا بشما هدا دیندا یب رو یا غانستا  ب

ص قول مخصو کندک ینمام  قوالمه و بصورت عاجل در رأس ختم مکا

اگر ه ک دیمگر متوجه باش – دیقندهار بطر  اسالم قتعه حرکت کن  اردو

 تیو بدو  هدا غیدر یو ب   ور –بر هما  ساحه بودند  یرانیا  با هم قوا

بر  ا یو اما ا  جر دیکنصادر  را یا  امر حمتهٔ متقابل را بر قوا ی ان

ً یستقخوردها م  .دیبا ما بتماس باش ما

ندا  قول اردو و قوماندا  کنک مخصوص وارد قوما لحمه  یهم در

و در مر  چند  دایحرکت به اطال  رسا ن  راب کامل خود را یشدا آمادگ

 . میحرکت کرد قهیدق

 ریعرادا جات و  نج  ها ریج  آ ار نق  تا –به اسالم قتعه  د یبا رس یول

ري که شه  هاتا  اصته  یرانیعساکر ا  تانکها ونق  بوتها  ها ر دو 

و   و قوماندا  سرحد میدیند را یا  ا  قوا  ا ر – دیرسیشا  م باتیتا

 القوأ ب یکه ا  تخط  دو ساعت بعد ا  رارور کیکه  گفتندیا غا  م ساریکم

سرا ا آ   کیو   چه شد که همهٔ شا   ور میدانینم – میبمرک  داد را یا

ستانه و و ط  دوشهامت   ی. که اشدند  دینارد باتیشهر تا بتکه تا -نقطه نه
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سندی ديگراز  هماين ]! دیکرد و نا  میتکر دیرا با  یبا دسرت یآ اد منش

 قاطعيت و وقارملی داودخان![

ش   اردریتیجهاد چورا  و تفاله خورا  م  هایبا   یخوجه ن ی ن مهیخ اما

   «!د؟ینام دیرا چه با وندیجهت نوکر و حکومتک لبتبو ر

 قاله دو خاطره از آقای جميلی، افغان جرمن آنالين(ک:م) ر (۲۰۱۷/ ۶/ ۱۷کالم  انيپا)

 

 : باز قای قاسمآ

ن دیک دیدا  سراس تری  اشخاصی که شهید داودخا  را ا  یکی ا  با

قای آبرادرا  خود محشور بوداب  و ا  طریق ردرآ   عیم نامدار کشور وبا 

عبدالمجید سریاور رنیس دشهیب برادر قاسم باز

  منگل ند شهید با محمدخامهور داودخا  و ر ج

  است.دوست وشخص مورداعتماد داودخا  

شهيد سردار محمد ) خود مقاله رد آقا  با 

: چنی  مینویسد(داودخان را بايد از سر شناخت 

آنکه وط  ررستی و صداقت ج ،من  و سرشت  بود چی   مشهود بودب »

به همه ار بودب تا جایکه سجایا  نیک انسانی برخورد  ا  آعالوا بر 

  نور ا  ا تا  روش  و چو  چرخ ا  ا الک مبره  رت عصاراکی  دول

سال صدارت و چار  که سردار محمد داودخا  شهید در طول مدت دا تباس

 سال و نه ماا ریاست جمهور  ا  ا  و  بر اینکه:

 نستا  اخذ نکرد.یک ا غانی معا  را ا  بودیجه دولت ا غا  -۱

دا بئئود بئئه دولئئت و کاکئئای  بئئه ارث بئئر جایئئداد  را کئئه ا  تمئئام  -۲

کئئار میکئئردب در  مئئا  تصئئد   طئئهبودهئئاقینی کئئه انوقئئت بئئار   مینهئئا  مر

 ا  تو یع نمود.ریاست جمهور  خود رایګ

اضا ه بر ا  یک شفاخانه نسایی و ورد  بنام هاشم ژیژنتئو  کئه   -۳

ید به ژیژنتو  مسما ګرد ر  ختق و ررچم بنام ماللیبعدها در  ما  حکومتدا
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  آ تر با تمام لوا م طبی کئه مجه تئری  شئفاخانه درمنطقئه ومر یت صد بس

ه سئرا میاشئت عصر و  ما  بئود ا  رئول شخصئی خئود اعمئار و بئه موسسئ

 بخشید.     

یک خانه تفریخی که ا  سردار محمد هاشم خا  در رغما  به و    -۴

امئئور    را در  مئئا  تصئئد ود و  ا  خانئئه تفریخئی خئئویبئه ارث رسئئیدا بئئ

   به ریاست هوتتها و ارت مالیه بخشید.  ریاست جمهور

ی که در جالل ابئادب سئروبیب چهتئت  رغمئا ب    راعتهاینتمام  م  -۵

کئئار میر شئئمالیب داشئئت انئئرا بئئه دهئئاقی  کئئه بئئار  ا  کئئار میکئئرد مفئئت و 

 رایګا  تو یع نمود.

 لتی استفادا نکرد.ا  اوقات رسمی ا  موتر دوهیچ وقت غیر   -۶

تا جایکه یکعدا دوسئتا  مئی داننئد یئک رسئر مرحئوم داودخئا  در   -۷

  ریاست جمهور  ردر خود در ا شئار قرغئه دورا مکتفیئت و ارمدوقت  ما

 را م ل دیګر هموطنا  در ا  غند تعتیمی  سرر  نمود.خدمت عسکر  

 ود  ګوشئت کئه بایئد درد ئاترنمر به  رما  کئه و  ا  درک کمبئ  -۸

و  ا   رمئا  را اول بئار  خئود و   ګوشئت رختئه نشئود دولتی هفته دو رو

  امیل خود تطبیق نمود.و   ماموری  ریاست جمهور

رو ها  رخصتی و تفریخی خود را اک ر اوقئات همئراا بئا  امیئل   -۹

صئئئر  احئئئوال ګئئئر ت  ا  رروژهئئئا  عمرانئئئی کئئئه در  مئئئا  ریاسئئئت خئئئود 

شئئکار م ئئل د. بئئه سئئا  و سئئرودب و  تحئئت کئئار بئئود دیئئد  میکئئرجمهئئور  

 در  قه نداشئت ا   نئدګی بسئیار مجتئل خئو  ا  نئه میامئد ب ودیګرا  عال

ب در اوقئات غیئر رسئمی خانه که ا  خشت خام ساخته شدا بود  ندګی میکرد

روژا میګر ئئتب ذکئئات میئئدادب و  بسئئادا میروشئئیدب رئئن  وقئئت نمئئا  میخوانئئد

مکرمه  ارت کعبه شریفه مکه  در اخیر عمر خوی  به  یقربانی میکردب و

در ب ردخنئدا نمیکئ ها  نوشئابات الهتئولی نفئرت داشئتب بئه قهقهئ نایل ګردیئدب

 بل استدرل قو  دیګرا  به سخ  خود را شار  نمیکرد.مقا
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یګانئئه عشئئق و عالقئئه و  ابئئاد  وطئئ  بئئودب بئئه دشئئمنا  وطئئ    -۱۰

منی هربئئا  بئئود. در دوسئئتی و دشئئقاطعآنئه برخئئورد میکئئردب شئئخص بسئئیار م

 جورا  نداشت.

شهید سردار محمئد داودخئا  عئ ت ب جئالل و دبدبئه خانئدانی و   - ۱۱

میتی خود را به هموطنا  خود دو دسئته تقئدیم کئرد ولئی ایئ   ای قدرت سیاس

 که قدر ا  تخفه ګرانبها را ندانیستیم .ما بودیم 

هئم در ار   و  در تمام دورا ریاست جمهور  خود یئک شئ   -۱۲

ذاریم تاریخ نه تنها گادا انصا  در نسرر  نکرد.اګر ا  جریاست جمهور  

ا  چنئئی  شئئخص غریئئ  رئئرور  ا جهئئدر ا غانسئئتا  ع یئئ  بتکئئه در سراسئئر 

 ګواهی نمیدهد.

اهی عئئالمی را در چنئئد جمتئئه میتئئوا  گئئار    سئئخ  چنئئا  اسئئت کئئه 

بیئا  کئنم ب ا  طر ئی ر م  انچه در دل دارم نمیتئوانم گګنجانید و بیا  کرد م

رد کئه بئدو  دانئ  و بیئن  بعئاد ګسئتردا ي داانی اشئخاص بئ ر  اگدهم  نئ

 فت.گنمیتوا  در مورد سخ  

اا گئا  غتبه بی اتفاقی در ای  عصر بهمی  اکتفئا مینمئایم و ا  بار ذا ته

ردانیدا و در رحمئت خئود را گخداوند ع وجل تمنا دارم جنت نعیم را جای  

 (۲۷/۱۲/۲۰۱۷قاسم با /  مقارت آرشی) «  یا ر  العالمی .شاید. امیگبروی  ب

 

 آقای احمدفواد ارسال 

 تیماستری در مطالعات تحليل استخبارا

 ماستری در مطالعات امنيت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسيای جنوبی/مرکزی/خليج 

 

  داودخان مينويسد :در باره آقای ار سال  
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 راحل مختلف حيات سياسی اشاز نظر من شهيد داود خان در م ..».

کوشش ملی و شرافتمندانه برای استحکام قدرت  ستان[]پشتوندر اين مورد

ن کرده است و در سياست مواضع نظر به تانسو قوت و سربلندی افغا

که -است، و اين را ميگويند سياستمداریواقعيت های موجود گرفته 

رتباط شرايط و صحبتش با کيسنجر و بعداً مذاکرات با بوتو در همين ا

دفاع از حقوق  -لويت داشته و داردوانستان ااست. منافع ملی افغواقعيت ها 

دوم دارد. به نظر من  درجه ديگر اهميتل ياشتون و بلوچ و يا هر خپملت 

ترس ، در عادی ساختن روابط با پاکستانرا اگر کسی کوشش داود خان 

افراطی های  وی از کوشش ناکام و ضعيف و شکست خورده و شرم آور

ائل معلومات کافی نگ بزند ، يا از مسمسعود وغيره( ر-ياراسالمی )حکمت

سالمی خوشخدمتی ميکند ويا اينکه ا ایندارد ، يا به پاکستان و افراطی ه

 1 «د خان به ناحق موضوع ميسازد.از عقده ضد داو

که مساله رشتونستا  را نتیجه  داودمتکیارارسالب در جوا    آقا

ر داشت که در نظبايد  »دب مینویسد:اهی ا راطی داودخا  میدانخو رشتو 

است و خواهش و ديگری موضع يک دولت و يک زعيم سياسی چيز

حتی بلند پروازی چيز ديگری است، و واقعيت های عينی  های قلبی وزوآر

و سياست چيزی ديگری است.  هر دولت خواهش محکم شدن قوتش و 

ه ممکن در هد داشت و از هر راه وسيلبيشتر شدن نفوذ را دارد و خوا

انائی ها و شرايط موجود ملی و بين المللی هداف خود نظر به توپيشبرد ا

  «.يدخواهد کوش

ا  قول دیرتومات نامدار کشور مرحوم عبدالرحم  رژواک آقا  ارسال 

محترمه رروی  رژواک در مقاله ا  خاطرات  »میگوید: بمورد داودخا 

رهمی  یرامو  خط دیورند دسمتدار نخبهٔ ا غانستا  رعبدالرحم  رژواک سیا

من  بهن اما بعد از آ"  ا غا  جرم  آنالی   چنی  نوشته اند:وی  سایت و ی

م شد سردار محمد داوود خان اصوال  مرد صبور و متحمل است، زيرا معلو

                                                           

 2017 / 19/2ین،من آنال افغان جر ... و پاکستان  ید داود خان و افغانستان و شهحمد فواد ارسال،ا  - 1
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می دانست لهجهٔ جنرال ايوب خان تهديد آميز است اما آنرا به روی خود 

 نمونه دیگر درکه ای  هم یک " فت.نظر می گر ترجمٔه مرا مد نمی آورد و

ر ا  شتبی)برا  اطال  مورد سیاستدار  و شخصیت شهید داود خا  است.

یات مرحوم رژواک به مقاله م ) دا  همت مرد  که ت  به نن  نداد( نمر

 رجو  شود(

ه استاد هاشمیا  در مقال »آقا  ارسالب ا  قول داکتر هاشمیا  مینویسد:

نوشته  جرم  آنالی   چنی  ی  سایت و ی  ا غا رو  رشتونستا  درهمی  و

د خا  به حیث رالیسی مومحاند:"داعیه رشتونستا  که در دورا صدارت شاا 

یشد."  ای  م ال و صد ها سند و م ال دیگر ای  رسمی دولت در کابل تبتیغ م

راکستا  تمام  واضح میباشد که در مورد داعیه رشتونستا  و دشمنی ها  را 

ت  مسنته رشتونستا  به دا اند و محدود ساخا غانستا  متحد بو متت و دولت

داود خا  و تحریک شورو  ها کوش   یدشهدیوانگی ورشتونی م و  ا راط 

 اود خا  بودا و میباشد.دشمنا  شهید د

شخصيت متين و منطقی و هوشيار شهيد داود  » می ا  اید :آقا  ارسال

داکتر  در توضيحات محترم  کره ای وی با کيسنجر و همخان هم در مذا

ر يگده ميشود که وی همانند ملت افغانستان و زمامداران دشيرزوی مشاه

لوچ مواضع با ثبات افغانستان در مورد حق خود اراديت ملت پشتون و ب

داشته است. در هردو نقل قول اگر به صورت کامل و بيغرض خوانده شود 

شهيد د ارسال،آاحمد فوا)  « است .مردم پشتون را تذکر داده شهيد داود خان حق 

 (2017 /91/2،افغان جرمن آنالين...داود خان و افغانستان و پاکستان و 

 : سال پس ازمرگ داودخان 30 مشاور روسی  نظر يک

صص چی یکه دراینجا بسیار رراهمیت استب نمریات یک متخ

"بمشاور امور رال  و اقتصاد وفرويچ يژگيورگی پتبنام"  روسیب 

ارت دازدخا  است که اینک رس ا  صدد در عها  ستاندرو ارت رال  ا غ

یت و برنامه  ها  برگر ته وا  شخصم قت با ودخبعد ا  قتل داز سی سال

 انکشا ی  او برا  توسعه ا غانستا  سخ  میگوید.
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ته نی  نوشچ خوددرمورد داودخا بقاله ب در مگيورگی پترويچ يژوف

برجسته  ن،ريبزرگتاز ی يکاز ديدگاه من رئيس جمهور محمد داود، د:"میکن

قرن بيستم  موۀ دنيمی افغانستان در ترين چهره های سياسی و اجتماع

ی رود. نام و نقش او نه تنها در تاريخ افغانستان جاودان است بشمار م

و ت های دطور غير مستقيم باالی سياسبلکه سياست و طرزالعمل او به 

تاثير  يزن مريکاۀ احدمتدرت آن زمان يعنی اتحاد شوروی و اياالت ابر ق

 داشته است. 

او  ویم که به نمر م گب موانی تانی محمد داود مدر بارۀ کوای  انس

شخصی بود ریچیداب دوست داشت یکه تا  باشد و تحمل مخالفت با نمریات 

ن  می شد قتی مطممعی  و چه باید بگویم که در مواردخوی  را نداشت. اگر

م شوندب به آنها گو  مات وطن  الحص و که مخالفت ها می توانند به خیر

)چو  خودم اهم اذعا  نمایم وخ ی. ممودآ  قدردانی می نمی داد و حتی ا  

بارها شاهد بودم( که محمد داود ا  استدرل و برها  قو  برخوردار بودب او 

موضعگیر  خوی  را دهد و  ا قناعتد آنرا داشت تا هم صحبت  راستعدا

که محمد داوود قتبا ً می خواست ت اسای   م  ورتصبار  او بقبورند....

هبود بخشد. اما  ندا گی مردم را ب حطو س د تا  را عصر  بساا غانس

)برگر ته ا  مقاله رروژا ها آنقدر  یاد بودند که دشوار بود آنها را شمرد."

  جانبا ب ا غا  جرم  آنالی (مه غوث ا ب ترجرترویچ یژی بدر بارا داودخ

اص ومقامات صاح  نمر داختی خشاقانه صادت ادبرمبنا  شه

برا  انکشا  وترقی  دازدخا  طسوه ت  کمه ها ورالنهانابر وخارجی و

ا غانستا  طرح و قسماً به منصه اجرا درآمد و با مر  او بقیه نا اجرا ماندب 

د و شوآشنا میبیشترصیت ب ر    با روحیه متی ووط  خواهی ای  شخانسا

برا  وط  ما است که به مر  او و ا ا ها ایدو ر با مطالعه ای  ا کا

رذیر برا   متت خود می جبرا  نا ۀعضایرا وریم وقتل او یخم  سوسا

 شماریم .
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 مهفت الهقم

                                                                                                               

 ان دوبارۀ داودخانداکترخالدی درتالش تيربار
 

 عقده مندانه، داودخان،  سخنان خالدی دربارۀ 

 خالف واقعيت است!بر و هانرزکين و

 

ات سرطان  برای اثب ۲۶ودتای کباره در او يرخاه المقخالدی در  تالش

وانکار از  ييرنظام شاهی به نظام جمهوری برهبری داودخانتغ دگیبيهو

برای مردم افغانستان در پنج  دست آوردهای سياسی واقتصادی واجتماعی

 استخالف واقعيت هو نهذبوحانه،عقده منداش مسال جمهوريت، يک تال

ثور وچپاولگران  7چيان اکودت ب وخريت ارن خاودينوسيله داوميخواهد بد

 دهد.ئت براثور را  8

نمر می اندا یم:خالد  در بند سوم  گانه خالد  ۱۹دریل به یک نمونه ا  ا  

سرطان نه تنها هيچ تحول مثبت در  ۲۶تحول »  ینویسد: ا  مقاله خودم

 رب آورد بلکه وجود نهو کشورب اجتماعی مردم و دیحيات سياسی، اقتصا

ات اجتماعی ارزمب ی سالهامام دست آوردهاتان را از تفغانسم امرد   سعک

 (۱۳۵۲سرطان ۲۶ی درمورد عواقب کوتای )مقاله خالد«.و سياسی محروم ساخت

عه ها  عینی جام کترخالد  یک ادعا  دور ا  واقعیتعا  داای  اد     

 بلکا  ار باشندگامتموسی است  که م   وصدها ه  یققاا  ح وچشم روشی

داودخا  در دورۀ ا  ردهدست آو م. خالد  بیشرمانه ا  ای یودا ا  بد آاهش

من له رامیردر آغا  جادا ۱۴ار ساختما  جمهوریت چشم روشی میکند:اعم

من له و ارت مخابرات دررل باغ عمومی  ۱۸مار ساختما  میوند واع

  آ خ ر نص  دستگاای ا غانستا  ومتژا  تتوی یو  رور درقت  کابلب تکمیل
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نی ببکار ا تاد  سماا آ رق کو وکشید  جادا ررخم وریچ تا سمانیا آکو در

ویت متی بس با  عال شد  صدها بس بس ها  برقی در شهرکابلبوتق

ایرا  وهندوستا  در شهرکابلب کمتری  بالعوض ها  ا  کمک  ۳۰۲جدید

ت دسچ شمرد  هیدر بارا   را عا  آقا  خالدادد ها  اند که میتوانم ال

 ند. ودخا  بدروغ  ابت کهنگی دااعی و رماجت  اهآورد

ب خود  یک شاهی کهنه برآ  اعالم رژیم جمهور  بجا   رژیم    وا 

مردم ا غانستا  ایجاد مید را در ید و ای  اآتحول ب ر  سیاسی بشمار می 

ه وکار هم کشور راد شایستا و قدرت به اشخاص خا نمود که بعد ا  داود

 .رددیگمریسم اتنا  انتخاببرمی

 

هور  جم عهدرال  درمعی  و سرررست و ارت روغ، آقای ف

و  )انجام دادا "ځالا تتو یو  "بچند سال قبل داودخا ب درمصاحبه ا  که 

 (براا  ویدیو برو  کاغذ  بت نموداحیدر  آ  مصاحبه خانم نصیبه اکرم 

 وید: یگم

ا ت 1352 از] نتو دوره سلطساله  7قال در بين پالن ه انتورد ندر همي» 

ميليارد افغانی در  6.1وايد دولت از ع يد،می رس [ساله او]داودخان 7ه پالن ک[ 1355

ازاًد بوديجه عادی به زياد شد. م 1355ميليارد افغانی، در سال 13.9به  1351سال 

بلند رفت. ميليارد افغانی  2.8ليون افغانی به مي 462مقصد تمويل اقتصادی  از 

  ايرذخ ش يافت.ميليون دالرافزاي 310به  1351ل سا در لرادن يويلم 124ت از صادرا

ميليون دالر در چهار  215به  1351ميليون دالر در سال  55.7اسعاری مملکت از 

 315اری به اسع ذخاير 1976رسيد. و باالخره در پايان  1355ر سال سال آينده يا د

يد برق، لدر توت، گرفر ارق دهفای مورد استرفيت های اقتصادر باال رفت. ظالد نميليو

له مواد افزايش قابل مالحظه رويداد.  نرخ تباد ايرو س، سمنت شکر، نساجی، زغال

دالر ترقی  1افغانی در برابر  50از  دالر به کمتر 1افغانی در برابر  80اسعاری از 

افغانی ميليارد  8.4به  1351غانی در افد رميليا 4.9افی از انکشکرد. مصارف 

ی از پروژه بعضار ه شد. کپروژه ها سرعت به خرج داد تطبيقدر د. ش دازي 1355در

گرديز تکميل شد، تلويزيون موفقانه تاسيس  -کابل های مهم از قبيل برق کجکی، شهراه

دوره ر د یبود شرايط اقتصاد. بهشد، بس های برقی که يک پديده نو بود که تطبيق شد

بسيار مساعد  هفتم هاین پال حطری راوضع را ب 77و  1976تا  1973انتقال 
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ردم سردار متکی به اهدافی بود که در بيانيه خطاب به م الهت سپالن هفساخت. اهداف 

به الفاظی که من بگويم؛ رشد اقتصادی و  شهيد محمد داود خان منعکس شده بود  که

 « .بود کاهش فقر

ه شد یينب يشوری چنين پن هفت ساله نظام جمهخستين پالرند یرشد عوايد مل

رشد مصارف سرمايه گذاری  صد،في 144.6ی وايد ملی، رشد عوايد داخلعرشد »ود:ب

ن امر فيصد تخمين شده است که اي 1.6رف عادی به اندازه فيصد و رشد مصا 497

صادرات ش رزانکشافی می ګردد. رف امنتج به تشکيل بيشتر سرمايه جهت تمويل مصا

فيصد پيش بينی شده  55ود حد در اتدرواش رززدياد، و افيصد ا 73.8ازه به اند

 .است

افغانی  ميليارد 10.20ميليارد به  5.56ت صنعتی از داوليص تزش خالرا

توا می کند.ارزش توليدات زراعتی از فيصد را اح 83.20افزايش می يابد که رشد 

د ليد يافت. تويصد افزايش خواهف 37فغانی يا ا رداميلي 73.9انی به افغ ميليارد 53.8

ميليون، کيلووات  1600ت به ميليون کيلوواټ ساع 700ز ابرق  رژیان عیوممج

 فيصد 128.6ساعت بلند خواهد رفت، يعنی.

جريب زمين، و زمين  1675000وضع آبياری زمين های فاقد آب کافی ساحه 

 .وديب زمين خواهد بهزار جر 310ز ا رتابياری ميايند، عبجديداّ تحت آهای باير که 

ا ر يکيلومت 11006کيلومتر به  9200 از رو،ر موتای ه کرس عیموطول مج

ه ِمنجمله طول مجموعی يک هزار فيصد افزايش خواهد يافت.طی پالن هفت سال 19.6

واهد ته خکيلومتر آن تحت ساختمان ګرف 1186کيلومتر خط اهن (1810هشتصد و ده )

 .شد

نی يع ترموکيل 4700متر به  کيلو 2700ی چنل سييتم از ن هاليی مطول عمو

هزار پايه افزايش می يابد، يعنی  40ه ه بپايهزار  21يصد و تعداد تيليفون از ف 73.1

ره تيليفونی و تلويزيونی کانال مخاب 300يصد، و سيستم مايکروويو به ظرفيت ف 90.5

 .تکميل خواهد گرديد

د مکاتب باب وئ تعدا 2355اب به ب 1345ز ا یتدای اساسکاتب ابتعداد م

فيصد افزون  128 فيصد به 75ب ،يعنی باالترتيب از اب 84به  باب 29 ازی لکمس

فيصد به بيش از  44ی سن شمول به مکتب از خواهد شد. فيصدی جذب شاګردان دارا

 ونيهزار به يک ميل 710ز بلند خواهد رفت و تعداد شاګردان دوره ابتدايی ا فيصد 70

 .سيدد راهوخن الپ د، در اخيرفيص 64.6يا به  ه صد هزار نفرس
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فيصد  58بستر يعنی  5200به  3600کی از بستر در شفاخانه های ملاد تعد

 .مل خواهد امد% افزايش به ع 89و در اخير پالن به تعداد داکتر خواهد ګرديد  افزون

شد ساالنه ر سطوصادی و اجتماعی ادر نتيجه اين همه تحوالت در ساحات اقت

و همچنان رشد وسطی  ،اع ارتق فيصد 6.3 بهد فيص 2.4از غير خالص ملی د عاي

بت به سال ګذشته فييصد نس 4فيصد به  0.01ساله از  ۷در پالن  نفرفی ه عايد ساالن

نکشافی و توسعه فعاليت های اقتصادی، وګرام های ابا تطبيق پر.بلند برده خواهد شد

 و طستوم ، سويه عالی هزار نفر به 208فت ساله برای ه نالاعی و اداری در پاجتم

شود به آرشيف مقاالت محترمه وع )رج «.د شدزمينه استخدام فراهم خواه ماهر رګرکا

 ی در پورتال افغان جرمن آنالين(نصيبه اکرم حيدر

نست که تطبیق اهدا   وق و تامی  باید دا:»  اید آقا   روغ می ا 

ی الو منابع م جم سرمایه ګذار ا وابسته به حنهت وا  اقتصاد  تنها انکش

یک ادارا سالم اد ایجدر راا هم ما  قدم ها  استوار   دمیکن جا ای ابدونب

 .و تربیه کدر ها   نی برداشته شوداقتصاد  ب طرح اساسات قانونی 

بصورت منسجم ادامه یابدب دولت به  یه رال  ګذار برا  انکه عمت

 اهد نمود وا  مهم اقدام خور بعضی سکتورهد دتمرال  ها  طویل الطرح 

یه خواهد تقووح تمام سطتطبیق رال  را در ترتی   وذار    گرال  اهد احو

ید ایجا  میکند تا اصول ادار  کشور نمود.انکشا  سالم اقتصاد  بدو  ترد

سعی ها هماهنګ ګردد. در رال  هفت ساله دولت جمهور   با نیا  مند 

 تهرحم ا مرحته بهرو  ها  ادار  رص ررابتم هاب خیتش خواهد نمود بعد ا

طی مدت .کنداد ایجادار   ر مه برا  تطبیق ریفورم تشکیالو تح صالا

ی ها تغییراتی وارد ګردد و نوسانات هفت سال ممک  در بعضی ا  ری  بین

حورت ا  تالمتتی مخصوصاً اهدا  رال  را متآ ر سا د. بنابراقتصاد  بی  

 یتاعر نهرال  ها  ساماعی در چوکات راقتصاد  و اجتت روناشی ا  تح

به اکرم حيدری در پورتال نصيمه ت محترقبل الذکردرآرشيف مقاال نبعم) « دد.گر

 (جرمن آنالين افغان

ه ويک شخص ارقام و احصائيه های فوق ازسوی يک مقام بلندپاي

وی  رازي و قابل باور است،رمهم مسلکی درپالنگذاری ارائه شده که بسيا

لومتر دورتر يران کهزا،ازن اخوددات بعد ازحيا چهل سال-سی  را اين ارقام
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برای هموطنان خود ارائه ميکند که ديگر چشم کا مريرزمين ااز ميهن از س

 رفتن پاداش ومقامی را از کسی  ندارد.گ

میتیارد  174ساله[ 7سرمایه گذار  رال ] حجم» روغب بقول آقا  

 دببوا   تطبیق شدیکه در ا غانستاهر چهار رالن سهایقغانی بود که به ما 

ً قرت آه  که اهمیت  خط وژا  یک رر یادتر بود.  در ای  رال ربراب 3 یبا

ر ا  طر  تفکر رال  گذارها بودب خط آه   استراتیژیک داشتب و ای  بارت

ا طرح کرد  که بارد ا غانی ری  بینی شدا بودب در رال  هفت ساله میتی 40

بود ور ضر اریسب ه آ   ترتی  خطاقی ماند. به ایغ بسیار کمی ببتم  ا  ای

بی  ا غانستا ب ایرا  و حتی  اد قتصي هاي اا  کوارریش  و براي همكاررب

همکار  ها میتوانست سب  استقرار اوضا  در هر سه راکستا  و ای  

به دو دا شد ه داممتکت شود.  قروض و امداد  که برا  رال  هفت سال

د. وبیت بت  آ  بعانم اً  ریرسید و اکم سی و سه میتیو  دالرن  صد ور ردامیتی

ستا  سعود ب ایرا ب اینها همه عرب ب ا یک حداتحاد شورو ب امریکا ت

یم محمد بر رال  هفت ساله دادند. و ای   خود مشروعیت رژ مبالغ هنگفتی 

شدا بود  تهاخنالمتتی اینقدر ش بی  داود خا  را به ا بات میرساند که در سطح

عربی و اتحاد   کت هاممتگر دی ببیومابتا کویتب  ر ممتکت ا  عراقکه ه

 گیر  کردند.  چی  و همه کس در ای  سهمو  را یکاب جاشورو ب امر

دید و البته طبیق ای  رال  تحول اساسی در  ندا گی ایجاد میگربا ت 

 6.3%  به صورت اوسط ر رالاگر رال  تطبیق میشدب رشد اقتصاد  د

و رشد  باشدودا بب 5,000  الر فر در شرو ب اگر عاید  ی نتخمی  شدا بود

سال  18نفر میتوانست در طول مدت   ی ید شودب عاذکر  2.3نفوس هم %

اشت که ا   قر ا  دو برابر  یادتر شود. و به ای  ترتی  امکا  دسال  19تا 

م کرا هنصیب مقالۀ خانم )برگر ته ا « تا یک حد  کاسته شود....

 د:شو و جر  یووتلینک ذیل یحیدر (برا  اطال  بیشتر به 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be
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 در ما  جمهوریت بقا  انجنیرداور  در موردکارکردها  داودخا  آو
 :  آمدا استکه در آ شته استتی سودمند  نوالمق

از می وعه عظيهوريت که مجمساله رژيم جم هفتالنن تين پسخن » 

اج معادن، وتاسيس فابريکات تاسيسات زير بنائی اعم از بند وانهار، استخر

خورشيدی آغاز ودرسال  1355عتی بود در سال ذوب فلزات وو سايل صن

وع ه درصورت عدم وقمال ميرسيد، کاکه يپالن بايد به پا طابقم 1362

ز ی ادربسيارسال قبل  35مان وقت يعنی هن در ستاغاناف مردرمثوکودتای 

 وارد اقتصادی به خودکفايی رسيده بودند.م

هوری دأوود خان های زنده و واقع گرا بخاطر دارند که در دوران جمنسل 

دالر از  رخن طو بهتر ميشد، سقوهتر روز تا روز وضعيت اقتصادی مردم ب

های جمهوريت لين ساآخردر ی ناافغ 50.33اهی به فغانی در رژيم شا 60

م جمهوريت و رهبری اش بوده است نه رژيی  حمت  کشنتيجه کار وز

وريت دأوود م کار تصادفی؛ خالصه اينکه در جريان پنج سال جمهنتيجه کدا

 تبيق قانون وتحوالمرتطخان تحرکات و پيشرفت های محسوسی در ا

ره وغيگی هنرف، میليی، صحی، تعهبود وضع اقتصادگيری در راه بشمچ

يد حاال مردم افغانستان يکی شا امهصورت ادره مردم رونما شد، که در يوغ

ناتمام دأوود  )مقاله فصل های.«.ور جهان را در اختيار ميداشتنداز مرفه ترين کش

 من آنالين(خان قابل انکار نيست، پورتال افغان جر

 يت ميکند: اوغ حکفر قایا نازبز ا ر بند سلماعبدهللا نوابی در مورد اعمار نينجاآقای 

ودخا  مرا خواست ودربارا   میگوید: دارال ارتررست و آقا   روغ سر»

صر  ضرورت د ستما ررسا  کردب برای  گفتم کآر رروژا بسیار مکاربن

 ستیامکانات آ  میسرنریم دارد که با بودجه دولت وکمک ها  که دا

.دو  دالرو  یتیم ۵۵د دوح ؟ گفتم: در.داودخا  ررسید چقدر مصر  دارد

ارد.وقتی د که رییس جمهورشما را کاردآم فو خا  تیتهفته بعد ا  د تر داود

ا است تا دخا  رسیدمب داودخا  گفت: عربستا  سعود  حاضر شدن د داو

اسحق د ری آ  وبرق انجنیر   ارتمیتیو  دالر را برردا د و معی  و ۵۵آ  

د  و نصی  هتخصر منمری  ر کاامضا شدا وه و قرارداد آ  آنجا ر ت

 . د شد...واها خری  بردانجنیرا  ا غانی به 
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خا  بود که کشور ها  جها  بمیتیارد باید متذکر شد که ای   شخصیت داود

رال  ب  بخ  وتمندانه برا  اعمار کشور میدادند و تیم کار  درها دالرراسخا

ب  خا ودادر رسب د خا  خرم  رِوغ بعتی احم د مانند  آقا مننشااشخاصی د

خصصی  ب انجنیر جمعه مت یر خ  انجن رید رشید ودیگرا  و در ب داکتر

ید اسحق ب انجنیر توا  آصفیب انجنیر غوث الدی  محمد محمد  ب انحنیر  ر

بشریار و دیگرا  کتر عی  و ارت  واعد عامه ب انجنیر عبداله برشنا بدام

 (2018ی والح ،نرمج افغانرتال نظريات پو) «د. و  کار میکردنور  ش

ا  را در نیمرو  نی  رو  الخکم مار بندرروژا اع 1356خا  درسال وددا

  کانات مالی وتخنیکی کشور را برا  بست  بندکمالخاگر ت و تمام امدست 

 دمالخا   رستادا شبندکبکار بست. وسایل وتجهی ات  راوانی برا  اعمار 

جنیرا  برا  ان التهیستیگر د و رخانه هاهرا دار دام ها  تجهی ات بند وگو

%  با شدت وشوق تمام روبه 40کار بند تا  تبشدا ر  وکارگرا  بند  راهم

عمرانی کشور را بودب ولی بدبختانه که کودتا   ور تمام نقشه ها  ریشر ت 

ا ادامه ر ندبانست کارساختما  نتو به صفر ضر   د و رژیم کودتا   ور

سیخ گول   را  ته اا ودهصوت منس ه ار کیسه بالنتیجه دا ها دهد و

الخا  را گویا مخالفی   ا  آنجا د دیدند و کم بندجهی ات وغیرا وسایل و ت

 ردند.ب

کارشناسا  معتوم میگردد با توجه به مطال   وق ا  قول صاح  نمرا  و

ی تصاد  واجتماعاق  ابرابر دست آورده ر خالد  درکه بموضعگیر  داکت

رعقدا مند  وکینه ببتنی   مگیرضعومک ی ع  ب  در واقوسیاسی داودخا

ی وبه اصطالح یک موضع گیر  اررچونستی واب   ن همت ترا وتتو   با

ا  دو رو  و حق لوقتی است. وخو  شد که چهرا خود را بحیث  یک انسا

 .ناشناس بمردم ا غانستا  نشا  داد

  وچه در  مادر  ما  صدارت  داودخا  چه   نهتاسخدمات وط  رر      

ی که ا  سانک  ش  است.م ا غانستا  م ل آ تا  رودمه مر  هبرات یرهوجم

سرطا    شوکه  ۲۶جه  کودتا  بقدرت رسید  دوبارا  داودخا  در نتی

بود و  ISIبه تا  بود ودیگر  گروا اخوانی وابستهشدند یکی حکومت راکس
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  دند . بقیهشخصی خود را در خطر می دی ا عمنه کبودند هم آنهایی سوم 

نبود و اض نارقدرت     وجود  داودخا   در راس اکسی  تا انس غا مردم

 .در کشور امهار رضایت نمودند حتی اح ا  چری نی  ا   اعالم جمهوریت

درکشورب معتوم نیستب چرا دل ای  سیاسی غیر مترقبه با وجود ای  تحول 

 باو  است که ا  دست داودخا  چنی   خمی وررخ(د ل)داکترخام گمنام اد

گذشت چهل  ا  بعدکردا و انوادا ا  با هم دل  یخ نخخا  واودل دقت دجوو

نستا  امرو   با  به نکوه  او سال ا  شهادت آ  رهبر سربتند ا غا

 !؟ودوبارا تیر بارا  کندنماید یک بار دیگر او را  ندا با کردا ومیخواهد 

ابی نو دمبعیرجنان کاممب ایا  دکتر سید عبدم  گرچه  آقغاآ  ا  هما       

مچنا  نگارندا با نوشت  مقارت و ها  قاسم ب انجنیر نجی  داور   واقا  و

را جوا   مستدل و انکار نارذیر ای  یاوا سرایی دکتر خالد و تبصرا ها  

تخری   ا   اخواا و دروغ ررد خود گفته ایم ولی معتوم میشود که ای  انسا 

هربار با  یست ور نرداب  تدس  وطمتگ ارا   و صادق تری  خد بهتری 

  .متی وط  را دارد می ع آ بیشتری  تخرعی قصد عنوا  کرد  موضو

 ی که  درداکتر خالد  برا  تخری   یک  عیم مت ا  ای  هم قبل         

  غیواست با حمایت درتاریخ معاصر ا غانستا  مصدر خدمات ب ر  شدا 

 .دبنشانسی بکرا ر ودخ ومای  نیات شمیکند تا یگر سعی ا  یک  عیم د

بد و خود اینست تا داودخا  را بکود  خاله داکتردر حال حاضر نقش       

دشاا درانی هرشاا نشا  دهد.  ودرقدمها  بعد  شاید برضد احمرا حامی ما

اند تومی   کارها  مضرخودای  نودریتی واضح تر  بتراشد.  خالد  با 

ی و نارروا دو گبد را انهآ و رشتو  بکشدمیا  روشنفکرا    خط  اصتی

  هرطر  که شود کشتهب خیر » خالد :عم ب   .ندغتجایی ا  هم جدا ک

 «ست.ا رنجا 

م مشيری محقق ايرانی، د بهراهمانن »:مقاله ا  را چنی  ختم میکند داکترخالد 

تاتوری به يک ديکگل را هزار بار  دره تلنگان تا گلو فرورف من يک دموکراسی لنگ و

ا کند، و مخالفين انهزندا راهی خفه کند و روشنفکران مار اگلوه در را انيبی ادآزکه 

 برساند اما در عوض برای ما سرک و پل و تونل بسازد، خود را درزير شکنجه به قتل

  «ترجيح ميدهم ! 
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 ینمودا م یفیمر ارتبص  خالد  آقا  گراررا  یرتوشه راستکارب برا خانم

و لنگا  تا گتو  ن ل یاسوکردم کی»  یهم! صاح   خالد محترم»:ررسد

ها  یها و ررچم یم ل ختق یکه  ر ندا  ناختف ودنب «در گل  رور ته

 ند؟رردا  یتاوا  آنرا م را بار آورد که تا امرو  مردم ا غانستا  [هایواخوان]

در ذهنم   شعر سعد  یاخانم رتوشه  قیودق  یتبصرا مر  یمطالعه ا با

 است:دا مور ل قبل ه هفتصد ساخطورکرد ک

           دعقل منهدم گرد نيزم ظيبس زگرا

 که نادانم چکسيگمان نبرد ه بخود 

ً ی مانه بدل شدا واح دیبگو هدخوایم ب سعد ل ا  عق که دیایب  اگر رو  انا

عقل   تشادادعا  د که شخواهند ریدا   محو گرددب با هم انسانها  ی م  رو

ق صاح  دان  ر  و بمکتکت بر  ا اً  رر ما که اکنند.درعصرما و رو گاک

 یاندب کسانشدا  خردعقل ودان  و صاح ی عنیعی سیعات وواطال یوآگاه

ی بی کراسدمو)«درگل نشسته یموکراسید کی» بگویندکه  شوندیم دایرهم 

 رگیود TVو کیوتیب یانت  و داروغذا را بر  ا  وبی نا  وبی برق(

ر داشته عقل درس ییا رذ که یکس ایآ ؟؟مدهیم حیترج  بشر یامکانات ر اه

ا برق ومکت  ی تیو مصنون تی  امن: مکه کندیم  آر و  یباشد چن

 گلدر رور ته  یموکراسید کی یول خواهمینم یر اا اجتماع و مارساتا یوب

 اجا ا تاب خواهمیم ار(ب  قروبیکار  وبیسواد وهرج ومرج یولو )انارش

 رم؟وایبر با  ب دخواهیهرچه دلم م کهاشم ه بشتدا

را  یخواست  یچنباشدهم ب  دسوا تری اندکاگرصاح  بالغ اقل وم عآد چیه

 یجان تیومصنون تیکه امن کندیم یاعنمام اجتم کینه ا  خدا ونه ا  

بار  هنکیکندبمگر ا ختهیلجام گس  ها یگون اوای  را  دا خود وجامعه یومال

   .دادا باشدا ارجخانه را به ا

 (31/7/2018) پايان
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 متشهاله قم

 

 به جواب دکتور نور احمد خالدی
 

 (26/07/2017  نصيبه اکرم )

 

جنا  خالد ! م  به آنچه نوشته امب به خطا نر ته ام.  شما صر  ارقام را 

ریشر ت و نتای  ریشر ت رروژا ها کاری نموداب و اینرا ها  با تعی   یصد  

وولیت   با مسنک جوارس ر تی را در میا تیدب بحیث ی گرا هیقی  دارم ک

آنرا در بیانیه جا دادا و به د تر ریاست جمهور  ارسال داشته اید.  ولی 

 ه نمودا اید.شما مینویسید که " مسودۀ آنرا شما تهی

قتصاد  و انکشا ی و رالیسیها  دولت را در ای  هم ا"معمور نوشته ها  م

نیه ای  بیا انیکهمحترم  روغ مینوشتند. اما در  م  الر مینه ها در و ارت 

باید نوشته میشدمحترم  روغ نمر به معاذیر  به و ارت رال  تشری  نمی 

و یر رال  وقت به م   آوردند )یکی دو هفته( و محترم عتی احمد خرم

 " مسودا، ای  بیانیه را محرمانه تهیه نمایمتا  هدایت دادند

  بعد انویس است که    در  به معنی چتلبا  رمحترم خالد ! مسودا د

راکنویس میگردد. اغت  ا  لغت مسودا  در قسمت نوشت  قوانی  اصالح 

شدا  یرا که بصورت عموم تعدیل در قوانی  باعث با  نویسی   یاد استفادا

برا  مراجعه به قوانی  به سال مسودۀ هر کدام رو  آ  میگردد و ا  همی 

 . دقوانی  مراجعه میگرد

ه در نقش منشی کميته ن هفتسالن پال" در زمان تدويشما مینویسید که: 

انسجام پالن کار کرده ام و در اين مقام به تمام اسناد پالن  توحيد و

اتحاد الن هفتساله مستقيما دسترسی داشتم منجمله راپور نهايی تيم گوس پ
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م و قاار شوروی و تيم متخصصين ملل متحد".  و اين بنده ميگويد که شما

ته کاپی نموده ايد، نه اينکه  دست داش ای درنتايج پيشرفت را از راپور ه

نهب م  به .   "مسودۀ اين بيانيه را محرمانه تهيه نمايم"شما مينويسيد که 

ه؟  در صورتیکه ای  رمانخطا نر ته ام و حار میخواهم بررسم که چرا مح

امر رنیس جمهور تهیه  بها نومیفۀ و ارت رال  بود که رارور ای  رال  را ب

وید که رنیس جمهور آر ومند نبود متت ا  ای  امر ا  م  بگگر برنماید.  ا

قام در آگاهی حاصل نمایدب باید گفت که اهل دان  اینرا میدانستند که ای  ار

 تر رهبر کشور. یا شاید هم محرمانه که در دو ارت رال  موجود اندب نه 

مر شما نکه آمسنولیت بدو  میگر تند و یا ای باد وایشا  باید ای  ومیفه را خ

 ه در انوقت در د تر نبودند آ ردا خاطر می شد.ک

ا  روهنحئ اقتصاد روهنتو  کابل  ۱۳۵۱"بندا در سال د که: یشما مینویس 

غت امتیا  کار در با درجه عالی  راسال  ارغ شدم و  ۴دوم نمرا عمومی 

 و ارت رال  را حاصل کردم." 

ی م بدر نشدا ۀ ژورنالر رشتی ادبیات دڅهم ناکام ا  روهن م   !لداجنا  خ

مقامی که رسیدا بودم به قول شما خیرات سر رهبر سر بتند  بودم که به

شور ع ی  ما بود.  م  در چهار سال دورۀ محصتی مقام بتند  ام در ک

ار شاگردا  روهنتو  کابل بدیگر  نسرردم ولی خود ا  آ  مقام گاهی قط

سر مشاور ای  که: مودا   نیاوردمب در حالیکه شما ادعا نل بر ی  چ

صدراعمم آسترالیا جنا  }با  هوک{ هم بودا اید. م  شما را به خواند  

 1396قوس  15رادیو تتوی یو  متی ا غانستا ب ذیل دعوت مینمایم:  لنک 

https://rta.org.af/?p=16860 

دآسترالیا  دي کال کېی /میالږد ی۸۹۹۱"ښاغت  دکتور نور احمد خالدي ره 

مشاور ره  ډرال حکومت کې ځینې رسم  دندې درلودلې چې دد ترد ستر 

د ره دغو دندو کې یوا هم دهغه هیوا .(Prime Minister) .دندا وا"

 دلومړي و یر

در  داش هررو یسور امی   یقل و ررو یسور بل میتی دو شخصیت شناخت

ور ا غانستا  و شرق میانه اند ی  در اممشاورکشور آسترالیا و جها  یگانه 

https://rta.org.af/?p=16860
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جسته و میجویند و  که میدیا و دولت برا  شناخت مسایل ا  ایشا  مشورا

آنهم در وقت اخبار همه وقت ایندو دانشمند برو  رردا ها  تتوی و  ها 

به ای  مقام نانل آیندب د ناماهر میگردندب ولی ایندو دانشمند هر دو نتوانسته 

م عضویت ح بی هم دارند.  آیا ای  حقیقت کش  و ه هر دودر حالیکه 

 دارد؟

ً ا  آ  ا  شما دری  چند سال اخیر نوشته ه ا  تحقیقی خواندا ام که بعضا

ه ها  خود یادآور  نمودا ام.  ولی م  دقیق خوشم آمدا و ا  آ  در نوشت

خوانندگا  را به مطالعۀ لینک ذیل  و مساینبار دری  مورد چی   نمی نوی

 مینمایم:دعوت 

http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-

%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-

%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A

7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-

%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/ 

صل بگردیم که کی به کدام اندا ا توانمند  جنا  خالد ! چرا دنبال ای  ا

 داردب ولی چه خوشآیند است سر در مقابل  دانشمندا  آ مودا خم نمانیم.

و برا   1983به کشور آسترالیا رناهندا شدم و در سال  1979م  در سال 

ی گرام ها   با  ها  در  و رشتو را ا  طریق رادیو  متاولی  ررو

مینمودم و در آنوقت سخت نیا مند کت  و   آسترالیا )اسب  ب اس( رخ

نشریه ها  بودم که بیانگو  شرایط مرگبار آدم کشی درا غانستا  بدست 

جناورا  ختق و ررچمی باشدب تا بتوانم بدرجه اول بمعتومات  قه و عتمی 

ت ا  قرار دهم و شاخص دومم ای  بود که بتوانم در شناخبدسترس وطندار

ر دهم که مرا در مهاجرت آنا  ا  کمپ ها  شرایط وطندارا  به دولت خب

وحشتاک راکستا  به آسترالیا کمک کند و ای  تیر م  گاهی به هد  خورد 

که م  توانستم نوشته ها  ب رگوار اکادمیس  سیستانی را بوستیه مجته ها  

  ای  در امریکا و راکستا  بدست آورم .  برا  م  نوشته هاطبع شدا 

آبی بود که به گتو  تشنه ا  رسیدا باشد.  و م  آنرا  دانشمند بتند مقام م ل

http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
http://www.dawatmedia24.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82/
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هم ا  طریق رادیو رخ  مینمودم و هم صورت دعو  دوسیۀ هر خانوادا و 

اشخاص منفرد را که سرانسر مینمودمب بنیاد  اطالعات و دعو  برحق 

ا شدا بود و هم ورۀ ا غا  بود که در نوشته ها  ای  دانشمند گنجانیدمتت آ

  محکمۀ با خادیست ها در صندوق شاهد حضور میا تمب بنیاد وقتی در جریا

ا کار و امهارات م  نه تنها که ا  شواهد دیگر خونبارا  بر متت سرچشمه 

دعوت میگر ت و در رهتو  ا  منطق ای  دانشمند مرا به سر چشمۀ مقصود 

 مینمود. 

ت هر انسا  با وجدا  ای  حقیق بر میگردم به اصل موضو  که برگویم که

را میداند که بدبختی ا غانستا  ا  دهۀ دیموکراسی که دهۀ انارشیب  ساد 

دولتیب سقوط تعتیم و تربیهب تقتیل کمک ها  خارجیب کسر بودیجه سارنه 

ه ار  18تا  14بی   میتیو ب جذ  تنها دو ه ار  ار  مکات  ا  500به 

ل ه ار وطندار بدست قعطی در سات  به روهنتو ب بیکار ب مر  صد 

% نفوس وط  ا  گرسنگی ای  ها همه و همه  20و خطر مر   1972

سر چشمه میگیردب نه ا  دورۀ درخشا  جمهور .  اگر به ارقام محاسبه 

نی تقر  ا غا 50شدا نمر اندا یمب  با درخش  نمام جمهور  قیمت دالر به 

نیات به خودکفایی رسید و نمود و به قول دیگر  ا غانستا  در مورد روغ

ت در تدارک صادرات گندم برآمد که دیگر در گدام ها جایی برا  دول

 نگهداشت گندم موجود نبود.

 40به قول وطندوست محترمب  جنا  شما بار تمام مسنوولیت ها و  جایع 

 متی میکنید. سال اخیر را حوالۀ ای  رهبر و  عیم

ثباتی را که گويم که  بی آزاده ب بگذار به رسم غيرت افغانی ام سربلند و

رفقای دور دسترخوان خودت، اين پرچمی ها وخلقی های وطنفروش و بی 

وجدان حواله ملت بيگناه افغان نمود و ملت جز ايشان دشمن ديگری را 

گاهی از ايشان سراغ ندارد و سايه ايشانرا سنگباران ميکند.  آيا شما 

ان گاهی از ن فرزندان بيگناه افغ؟ آيا قادر مياخيل اين دشمدپرسيده اي

کشتار ملت و امر بمباردمان به زنان و کودتان به خون خفتۀ افغان در 

مورد به شما دليلی بيان داشته؟ و يا اينکه هنگام مصاحبت با حضرت 
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ه نيست؟ آيا ايشان وجدان ها خوابيده و خون ملت ديگر رنگ اش جانکا

 زارد؟صدای طفلکان ميهن ديگر گوش ها را نمی آ

محترمه نصيبه اکرم نوشته اند، در نظر ” : ا مینویسید کهجنا  خالد ! شم

 1352سرطان  26نيست. آنچه من در مورد اثرات منفی اقتصادی کودتای 

باالی پيشرفتهای انکشافی افغانستان در نظر دارم مربوط به اثرات دراز 

در کشور له سا 4۰دتا در ايجاد بی ثباتی سياسی و بحران دوامدار مدت کو

زمينه های آن پيريزی شد. اين  1352سرطان  26کودتای  است که با

بحران دوامدار جلو طرح و تطبيق پروژه های انکشافی را در بسياری 

عرصه ها گرفته است. بعضيها شايد استدالل کنند که اين مشکل از زمان 

و  1996،دولت طالبان  1992،دولت مجاهدين  135۷ور کودتای هفت ث

ايجاد شده است. درست است که اين تغيير  2۰۰5ور مجدد طالبان ظه

رژيمها ظهور جنگها ادامهٔ بی ثباتی اند اما فراموش نبايد کرد که کودتای 

داوود خان نقطٔه چرخش تاريخی سياسی برگشت ناپذير  1352سرطان  26

 ست"در تاريخ افغانستان ا

اطمینا  ا  نوشته ها باید گفت ا  بس متضاد و مغشو  مینویسید یقی  و 

"هر کس : رخت بر بسته اند.  بعد ا  بیا  بار به ای  نتیجه میرسید که

شروع شده  1352مسئوول دورۀ خود است ولی همۀ بدبختی ها از سال 

  جمهوریت تخم اول بود یا مرغ؟ اینرا ندانستیم. آیا آ غانستا  قبل ا است". 

ا رگذار ارت بعد  هیچ ی در حگل و گت ار بود؟ آیا وقایع دورۀ دیموکراس

نبود؟  جال  مییابم  که خود را گاهی هم به ستما  رشتی مقایسه مینمانید و 

 …شاید هم خوانندگا  شباهت ها  دریا ته باشند
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 منه مقاله

 

 خالدیکتورد سلمان رشدی افغانی آقای

 من(تبصره با )

 (۲۰۱۸ /۸ / ۳ قاسم باز  )

 

 مد خالدی !جناب محترم دوکتور نور اح

م با ب یک مستما  سنتی هستمب خدا  خود را به یګانګی ا  قاسم  

میررستمب حضرت سرور کاینات ریغمبر م  استب غا   اما  م خا  و 

شهید سردار محمد داودخا  رهبرا  ایدیال م  هستندب  همچنا  غا   محمد 

نستا  م خا  را در جمته حکمرانا  مدبر ا غانادرشاا و سردار محمدهاش

  را آم ل شما بت ررست نیستم ب م  بت ندارم که شما  م  رم.میشما

 .بشکنانید

سوال شما  ۱۹جنا  دوکتور صاح  خالد  یا ستما  رشد  ا غانی. م  به 

م البته سه سوال شما که باهم ارتباط ن دیک ا اتا اندا ا توا  خود جوا  داد

به  بمیشود ۱۹=  ۳ + ۱۶سوال جوا  ارایه نمودم که جمعآ  داشت در یک

شما نوشتمب شما چرا در هر نوشته تا  ا  جوابها  م  طفرا میروید لطفآ 

تحریر ګردیدا دوبارا ا  سر مرور   ۲۰۱۸/ ۷/ ۲۲نوشته بندا که بتاریخ 

ید.  جنا  دوکتور ستما  رشد  ا غانیب م  هیچګاا شما را یحل مطت  نماو

ستید که خود ه  شما ب رګوار م و نخواهم کردب ایا او توهی  نه کردتحقیر 

را خود توهی  میکنیدب ای  شما محترم هستید که در مشاجرات  یسبوکی و 

نوشته ها  تا  جتو خود را ا  دست میدهید و دیګرا  را بنام تتیفو  چیب 

ی  درهمغیرا و غیرا یاد و توهی  میکنید.رست  وسخی  و آدم ب بت ررست 
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یه وا  دیګرا  اراجسبوکی شما را بوشته اول اګست م  که کامنتها   ین

 کردا ام یک نګاا بیندا ید.

 ا غانی متیاردها تنها جمهور  نمام امد  اقا  دوکتور نوراحمد خالد . به

 ستطنتی خاندا  تمام و خا  شاولی مارشال. ستطنتی بنام مصار  که

 راا در و ګردید دولت خ انه خلدوبارا دا رول ا  ببود شدا دادا تخصص

 بانکها خاتمه چراول و چور به رسیدب مصر  به یداستمد مردم ر اا و خیر

 مدت یک بانک ها در قرضدار ا راد ا  دولتی ها  قرضه رول شدب دادا

 ګردید. حصول کوتاا

 جناب دوکتور خالدی 

 دوم و اول رنجساله تمام رالنها در قدم اول ریشبینی شدا میباشد. رالنها 

 و برا  بار یشبینی بودقدم نخست ردر  داودخا  هم مرحوم صدارت دورا 

 مو قیت به رال  دو هر بعدآ که ګردید ری   طرح کاغذ صفحه رو  به اول

 است ریدا نام  ا  که جمهوریت ساله هفت رال  همچنا  رسیدندب رایا  به

هفت ساله   رال ا  سالب دونیم برا  نه بود ګردیدا تدوی  سال هفت برا 

 طبق  ور هفت رو  تا بود شدا شرو  ۱۳۵۴ سال اخیر ا  که جمهوریت

 سال رن  ا  رال  هفت ساله جمهوریت  تکمیل برا  میر تب ری  به معمول

 روهنځی راس  اکولته یک وقتیکه. میرسد اتمام باید به که بود ماندا دیګر

 تکمیل سال کدام در باید ساله هفت رال  نداند کهاینقدرغبی باشد و  اقتصاد

 است.  تاس جا  میگردیدب

 ر احمد خالد .کتور نواقا  دو

شما که خود را ستما  رشد  خطا  میکنید میدانم که ای  نام شیطانی را 

یدب شاید بخاطر  باشد که ا  ای  نام بخاطر ا اچرا برا  خود انتخا  نمود

در ا غانستا   ن دیکی به غر  و سو استفادا بخاطر کدام چوکی دولتی

ید به ای  نام شهرت کاذ  ریدا که شما میخواه نمانیدب خو  میدانماستفادا 

د و خود را به استخبارت انګتیس و امریکا ن دیک سا یدب ا  کمونی م کنی

خیر ندیدید حار کوش  میکند که خود را به ای  نام مسما سا ید تا مورد 

ما میګویم وآ  اینکه. نوا   غر  قرار ګیرید. ولی یک چی  واضح بش



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

82 

ه باد میو د تغیر جهت کند ا  درخت بهر طر  کشخاصیکه مانند بر  ا

داودخانی بودیدب با  بچی   ساخته نیست. شما در سالها  جمهوریت  انها

ختقی ودر دورا  ررچم ررچمیب وقتیکه  بدیموکراتیک ختق ژیمر در دورا 

یک اخوانی مدید و در ریشاور با  به راکستا  ا ندنداداهمیتی انها بشما کدام 

و حار ستما   رسیدید غر   دا شدیدب به غر  وقتیکه ه شدیدبدو اتش

رشد  و نیمچه ستطنت طت  شدیدب میترسم که  در ایندا نابغه و متفکر سوم 

 جها  نشوید.

نوراحمد خالد ب م  هر ګ  ای  نام شیطانی ستما   سلمان رشدی ثانیاقا  

 خود را ای  نامردا امب بتکه ای  شما هستید که به رشد  را بشما انتخا  نک

یک هموط  خود بشنوید ا  اینکهب شما ا  اختیدب ولی یک چی  ا  مسما س

ید تا مرحوم ماهر شاا را ماهرآ بنام دوست  ولی ه اجا  دیګر ومیفه ګر ت

ما خو  میدانیم که شما  بفا میخواهید و  را در اذها  مردم کم بیاوریدخدر 

کی ه بسیار نیسابقیکه بخاطر ماهرشاهی خواا شدا نمی توانید بهیچوقت 

 شما! بامید صحتدارید.

 :یداکتر خالد یريبر موضع گ  یتبصره  ا

بيانيه ":فته استگکه  ررداختهخالد   دروغشای اين به اف  آقای قاسم باز

داکترخالدی  جواب درعد ب.و"داودخان دربخش اقتصادی را او نوشته است

م کردب جعت دمانشما را خو وقتيکه من ان نوشته» :مينويسدخود در مقالۀ 

ط شخصيت و ديده سقوزه ين اندايک شخص تعليم يافته به ا ره چطوک

ن ان مقاله تان بجناب اقای فروع ]معين ی کند. من بعد از خواندايدار

ب وزارت پالن داودخان[تليفونی صحبت نمودم و طالب حقايق شدم، جنا

ز ا يرن انوقت بغاقای فروع تصريح نمود و عالوه کرد:  که وزارت پال

اره سياست ر به ديک کلم اقتصادی هفت ساله جمهوری نم پالرقاه اايرا

چنان  فرمود، که طرح سياست وی هم.اقتصادی ان دوران نه نوشته 

اقتصادی، اجتماعی و سياسی کار يک مامور پايين رتبه  وزارت پالن 

 بلکه طرح سياست اقتصادی، سياسی و اجتماعی دولت کار دولت نيست
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 دتاکو ن عواقبقاسم باز  مقاله پيرامو)« است. هورجم يسيرو ن راشورای وزي

 (۲۰۱۸ /۲۲/۷آنالين   ،افغان جرمن۱۳۵۲سرطان  ۲۶

  یکه هد  شا  ا  اسوال بکنم   ا داکتر خالد خواهمیم نجایدرا

ته خت  دل چند ت  امیتا  باختآیا خوشحال ساداودخا ب  هیعت  ریموضعگ

دخا بمنا ع خود ه با رو  کار آمد  داوقبل ا  جمهوریت نیست ک اسد ا گ

جبور به ررداخت قروض دولت شدا ا  دست دادند وا  کار سبکدو  یا مرا 

ت  ۱۷وقاتال  داودخا   خودر  یگبا ای  موق   اند؟ ویا اینکه خواسته اید

ح     برهبر ۵۷ ور۷ ا یکودتا چ  ا  سو را او خانوادااعضا  

  ؟برانت بدهیدررچم  –ختق  کیدموکرات

ختقی شدید عد ب بدیدونی ب شعتهخود متعتمیرو گاردر شماکه شنیدا ام م  

با ای  همه نوسانات سیاسی ایا شما به  !در آخراخوانی وسرس ررچمی و

 رورچونست نیستید؟اصطالح یک ا

بطور  شردا را   یم ام میعهد حف یاسیس تیوضع دراینجا خواهمیم

بشمول ببرک کارمل را سرا  ررچم  رس ا  آنکه  یم ام میحف کنم.تصویر

و صراحت  تیباجد یسخنران کی کشور خارج ساخت؛ در یاسیا  صحنه س

از  کيچيمنبعد ه):که  غالوا نمود" و!یشرفيب یعني یطرفيبگفت: "

بشمارند ! آنها  طرفيخود را ب تواننديدولت نم ارمندانوک نيمامور

 (ما.  نيلفطرفدار مخا ايما باشند و ميطرفدار رژ ايمجبورند 

 ریغه ک  همه مامورا  دولت بخصوص آنها  یام یسخنران  یا  ا بعد

د تر مجبور بودند  ادایرتبه تا ر یبودند بشدت تکا  خوردند و ا  عال یح ب

و   رروش  کننَد وار منتمر خطرگر تا میموضع خود را نسبت به رژ

در  رتند راا  راکه امکانات  رار داش  بودند .البته آنها یشد  خود م ی ندان

خود  تیه ادامه مامورکه امکا   رار نداشتند ومجبور ب  گر تند و آنها  یر

 یح ب  ها تهیبه کم یآ  سخنران  تا ا   ردا دندید یبودندب خود را مجبورم

برسر اقتدار را به  میخود به َرژ  محل کارخود رجو  کنند و و ادار

 یودشا  را ختقررچم خجناح   اعضا یکنند.  حت میتقد یح ب  یمسول

خود  یررچم  تا ا  ر قابود  خود چند یا بات ختق  و برا کردندیوانمود م
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  دخال  آقا یطیشرا  یکردا باشند. در چن هیتا خود را وقا دادندیرا لوح م

 داشت؟ یچه موقف  یام میکه در برابر رژ دیبگو تواندیم

 میرژ ا یا  حام  یناو  دهندیکه همکارا  او ا  آ   ما  شهادت م  تا جا 

در  رایت  اشته اسکار ند  یهم ج  ا  بودا است. و چارا ا  یام یختق

 ندا یو ببند و ب ندا  ب ریمساله بگ گریا  هروقت د  یب  یحکومت ام

با شتا  و قساوت ادامه   و چه تصور یچه واقع  یکشت  مخالف یوحت

ا ا  وادا خود رخود و خان اتیتا ح دیور  یهرکس تال  م  یو بنابر شتدا

 کصدیوبعد ا   اوردیندوام  رینجات دهد. اما استبداد د  یجالدا  ام غیدم ت

او   مل توسط قشو  سرخ بجاوببرک کار ا تیخاتمه   یام تیرو  حاکم

ه ار نفر اعدام  ۱۲انتشارلست (. ۱۹۷۹دسمبر۲۷=۱۳۵۸  جد۶نص  شد)

 یا  چرشدت عمل روشنفکر  یگواا ا  یرو  حکومت ام کصدیدر  اشد

 است.

رسر اقتدار کارمندا  دولت به ح   ب  دورا کارمل اگرچه جت  اجبار در

با هم با شدت  یچه اخوانو  یچه ختق  یب ندا  ا کند  مخالف یکمتر بود ول

شدا  میو تنم یکارمل شکل عموم میادامه داشت. جنب  جهاد برضد رژ

  بر اوا ر یو جان یخسارات مال  یداکتر نج میو تا سقوط رژ ا تی

مهاجرت  ا  وانس و یتیم میون کیوارد آمد که مننت  به تت  شد   نستا ا غا

  یشد. حمالت مجاهد گریانسا  د و یتیم کیشد   لیو عت گرید و یرن  مت

و بر عکس دهات وقصبات کشور  یو دولت یروس  روهایبر مواضع ن

 . دیا غانستا  گرد یو رهنگ  اقتصاد  ربناهایاک ر    یسب  تخر

ررخشونت کشتار هموطنا    سالها  یچن کیشاهد  کیکه ا  ن د یکس حال

رچم را بر مردم و د َ هر دو جناح ختق و رد بودا باشد و متم واستبداخو

تا قتم بردارد  دهدیاجا ا م  باشد چگونه وجدان  به و دایشا  د گرید کیبر

 یبانرخانوادا خود را در راا وط  ق  ت  ا  اعضا ۱۷را که خود و یوکس

 طانسر ۲۶ ی:کودتادياشتباه نکنکه :" سدیکند وبنو  یکردا باشدب تخر

 مردم افغانستان است!"  یسرآغاز فاجعٔه تمام نشدن۱۳۵۲
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چراغ سب  براأت رهبرا   خواهدیخود م  جمته کودتا  یبا ا  داکتر خالد 

 یعیرا روش  کند و تمام  جا گانهیب  کشورها تیچپ و راست مورد حما

شدا است بردو   لیبر مردم ا غانستا  تحم ریچهل سال اخ  یا را که در

  ندا د؟یدخا  بداو

 ر ندا    یوخدمتگ ارتر  یو نفرت نسبت به راکتر نهیکه دلشا  ا  ک یکسان

عمل   یکنند. ا یعدالت و دموکراس  ادعا دیوط  لبال  باشدب نبا  یا

او  نکهیج  اندارد  یتیداودخا  دل دیدر برابر شه  خالد  ریوموضع گ

 نهیم  خواهدیمدارد و  یقتبا و اداراست و وابستگ یهنو  هم به اح ا  چر

با استفادا   داودخا   راهم کند. نوراحمد خالد دیشه  یبراأت آنها را با تخر

 یاسیرهبرا  س خواهدیا  م هیتن  ما  خود با نوشته ها  ا  نام دوکتورا

و مردم ا غانستا  نجات  خیارکار بعد ا  داودخا  را ا  محاکمه ت تیجنا

 !و ت نهیوک  یکذا  و بد اند  به انسانها  ینفر بدهد.

 ا یرا
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 مهداله قم

 

 ان نسترد پشتوبازخوانی مشی داودخان در مو

 بروايت داکترکاظم 1334وفيصله لويه جرگۀ

 

)مکثی کامم ضم  مقالتی ممتع  سید عبدمدانشمند ا غا  داکتر

با نشرسه سند مهم: ( اؤد خان و روابط با پاکستاندستان  پشتون برمعضلۀ

آ  لویه  ی  یصتهدومو ب1334ودخا  در لویه جرگه دایکیب مت  بیانیه 

مردم رشتونستا ب وسومی ارسال نامه شت رنوتعیی  سجرگه در موردحق 

ا  درحمایت ا  آ اد  خواها  بتوچستا  راکستا ب عنوانی سرمنشی 

 نشر ای  مقالهب آ ی انجام دادا اند که م  تا ب رگتی دب خدم  متل متحسا ما

  بودم.اندا خون کشور ریخ ها  معتبرتاا  یکاسناد را در هیچ
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داودخان در لويه جرگه يه يانت متن بمتاسفانه بعلت عدم موجودي

 وفيصلۀ لويه جرگه، بسياری ها مثل من به اشتباه رفته اند.1334

اين پشتونستان از يعنی ) «مونگ!تونستان زښداپ »شعار: بخصوص

   ا  ماستستانوتښنمود که رتتقی  میما و  گدرطور   ش هر ماست(،

ورد  آ  ت آبدسدوبارا باید برا   و مییا ته است  غتبه برآ  ا ستراک ولی

  !دست به قیام ولشکرکشی ب نندحکومت مردم و

 «تونستان زمونږ!ښداپ» 

رو  » میشودکه: ا  ا آغاینج  بروایت داکتر کاممبداستا  ای  شعار ا

مومی و مهم ع اولی  جرگه(  1948آگست  30)مطابق  1327نهم سنبته 

وارب شینیب اورک انا رید ب چارسن ب شمو انیب  آ ادبصا ی ب ندبایل مومق

لوارگیب شتما ب و یرب مسعود )میسود( در "چهار سدا" دانر گردید و آنها 

نمودند. درای  جتسه  ما اعالستا  رعاهدا مهم اتحاد متی و تشکیل رشتونم

ه مشی انتخا  شد ک یسبه حیث رن عتی خا  مشهور به  قیر ایبیمیر ا 

 ا چنی  بیا  کرد:ه مادطی س راد خو

نيم که تماميت و استقالل مطالبه ميکان کستکومت پاازح - 1» 

پشتونستان خاک هفت مليون افغان را از راه صالح و امن اعتراف کند و 

خود را امر کند به  ن و ايجنت های ملکی و لشکریماموريتمام  از امروز

کنند، چنين ناگر  .دنروبيرون اط پشتونستان نقری از تمام صورت فو

ن لجاجت حکومت پاکستان واقع شدنی اي اثری که دراقب وخيممسئوليت عو

دوش حکومت پاکستان است، هم نزد خدا و هم نزد مؤسسه ملل متحد ب

 خواهد بود.

ادر خود اتی ما ناقص است از دولت برل نشرياون وسچ - 2

ديم هشمناوخ د،ی دارنن همدردی صميمتاه با پشتونسافغانستان که هموار

تان درجرايد و راديوی ونسپشتبوط به ما را مرالعات و پروگرام اط

 افغغانستان نشر کنند.
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]به اين اساس پروگرام "دا پشتونستان زمونږ" از طريق راديو کابل  

عضی ها فکر ميکنند که شعار نستان به نشرات آغاز کرد. بيوافغااً رادبعد

ن هد، درحاليکه چنينی ميدرا مع ناستافغان زمونږ" ادعای ان"دا پشتونست

 [کاممای مردم پشتونستان را بيان ميکرد . ند ز ولکه آوانبود ب

از موسسه ملل متحد و مراکز عدالت پسند دنيا خواهشمنديم  - 3

د بشناسد و ملکت آزاد و يک عضو حساس خوث يک مرا بحيپشتونستان 

 ونستانپشت کاخ دیو آزا تا به تماميت ندا مجبور سازحکومت پاکستان ر

 1«اعتراف کند.

به استقبال ا  ای  اعالمیه و متعاق  » د:دهنمي م ادامهداکتر کاظ

غتگی" در رکتیا که بوسیتۀ طیارات راکستانی صورت گر ت  بمبارد منطقۀ "م 

جرگه ب رگی با شرکت در شهر جالل آباد  1328طا  ایل سردر او ب

 ا  دانر شد و اما غانستدم ارم و  تونستادولتب مردم رش  ا  نمایندگاتعداد  

خط مردۀ » ا  راتر گذاشتند و اعالم کردند کهد رخو شعارها آنها در

فتم( را قبول ندارند. به تأسی ا  ای  اعالمیهب شورا  متی )دورۀ ه« ديورند

دعا ( مهر تانید بر ای  ا1949  جو 30)مطابق  1328سرطا   10تاریخ ب

ست که ای  هما   یصتۀ اانست. ار دبتعاد را  اقعاهدا دیورند م گذاشت و

عامه و حتی بسیار  ا  سیاسیو  و دولتمردا  ا غا  تا ا  اذهدها در بع

دب میگیر ارتباط برسمیت نشناخت  خط دیورند مورد استناد قرار امرو  در

که مشخص بر موضو   1334ه الیکه ای  داعیه درلویه جرگدرح

 یصته نامۀ آ   صوی  ومل تاش ود طرح نشگردیدا بودب مر تونستا  دانرش

                                                           

ح مزید دراین باره دیده شود: "آیا پشتونستان هنوزهم یک داعیه  - 1 دی  مه است؟"، از داکیر برای رس 

یه ک " و بعد نخست درنش 
ی

ن در نش   ه "همبستیک حوت  20خ ر و ، م 68شماره  جمپنان"  سال یه "می 

کاظمشده است.  چاپ دهیل چاپ ، 2001مارچ  11ش مطابق  1379  داکیر
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می ا  هما  سال  23نامه شورا  متی مورخ ته  یص قط در گردید و ن

  1تذکر یا ت. یضمن

 1334بيانيۀ محمد داؤد صدراعظم درلويه جرگه 

ا  سال در هیچ ل بعد ا  نشر بار اول در هممکمور نیه بطای  بیا» 

اگرا  ر دو ررنش باط ق  دیگرا ا  آ  به بعد و نشر نرسیدا جا  دیگر به 

دلیل آنهم عدم دسترسی به مت  مکمل بودا ید شا ا اند واخیر آ  اکتفا کرد

سال میخواهم آنرا به حیث یک سند مهم  63گذشت  شد. اینک بعد ا با

   تقدیم دارم. داکترکامم(قمندادمت عالتاریخی خ

 م هللا الرحمن الرحيمسب

 !ردمرم متحم اندگلويه جرگه و نماينس شاغلی محترم رئي

 ی استب ا هما  وقت شدناد هند آ   مانیکه حس گردید نیم قارۀ

حکومت ا غانستا  در مذاکرات خود توجه و دقت اولیا  امور حکومت 

تانی خود ری  ا  ری  جت  و رشتونسادرا  برطانیه را درتعیی  سرنوشت بر

 تومیدب حکند آغا  میگرده یه با  عما هنگامیکه مذاکرات و د برطان

انو  یادآور  برطمت ا  بحکوردم را بضو  سرنوشت ای  متا  موغانس ا

ا  نمود و در وقتیکه حکومت انگتستا  تصمیم خود را برا  بیرو  شد  

ادداشت هانیکه بو ارت توسط ینستا  هند اعال  کردب و ارت خارجۀ ا غا

ی در دهتمت مزقتی هند کومور خارجه حانگتستا  در لند  و ادرۀ ا خارجه

 .رسانید ومتحک ع هر دو  را بسموق مردم رشتونستاضو  حقب مودررس

                                                           

جمله محمد اکرام اندیشمند  مؤلف کتاب "ما و پاکستان" به این نظر اند   از دراین مورد بعضن ها  - 1

 37ازر هیچ یک بوده و دشورا  خارج از صالحیت آنشورای میل  رفاز طوع تصویب همچو موض که

سال  ج قانون اسایسمیل مندر  حیت های شورایال ( مربوط به وظایف و ص 66ماده  تا  40 هز مادماده )ا

رج نافذ بود، الغای معاهدات دولت های گذشتۀ افغانستان با دول و ممالک خا 1343که تا سال   1309

 ( 175تا  172فحه ، ص 2009چاپ دوم، کابل، و پاکستان، ما ت. )اس تذکار نیافته
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محمد دازد صدراعمم ا غانستا  حی  ایراد بیانیه در لویه جرگه 

رج شد  ا  خا سانه رمتأسف   منعقدا قصر "ستور"  شهر کابل 1334

 نیامدب بتکه ملاعتنانی بع تنها در تعیی  سرنوشت آنها انگتیس ها ا  هند نه

ید گردیل شا  تحمردم دو شرط غیرطبیعی بار  و  مآر  و لیم برخال 

تحق شوند. حارنکه متت که ایشا  یا بکشور هندوستا  و یا با راکستا  م

ا  خود مختاریت ت و برو نداشرشتونستا  بیکی ا  آنها متحق شد  را آر 

 .واستو آ اد  میخ

 شودبیم ایددنیا  کنونی کمتر د درا  آنجا که حق و عدالت متأسفانه 

نشد و بصورت تصنعی در ا دادموقع  ابای  آر و و حقوق حقۀ آنهطبعا 

 .بعمل آمد مقابل دو سزال الحاق به هند یا با راکستا  ا  آنها رأیگیر 

که برا  آنها یک سزال دیگر هم ند که ه نمودمردم رشتونستا  مطالب

لبه مطا  یا لیدا شودب وشدب گنجانیباخود شا   ادعبارت ا  انتخا  کشور آ 

مقاطعه خود را اعال   تجوی  شدا ندمفرا  با ریه نشد. ایشاها نی  رذیر تآن

 نمودند. دری  وقت در تحت ادارۀ حاکم انگتیس قوا  اردو  مستح آمریر هند

و یا به اصطالح خود لی آنها ای  ریفراندم قطعی اشغاس و رولیبرطانو  

ا ری  ا  ری  معتوم عکه طب مها و نتیجۀ آنر عمل امدب د و عادرنهشا  آ ا

آ  انکار ور یدندب  مردم رشتونستا  ا  شمول به عممت ایکه قسمبودب درحال

ستا  [انگتیسها نتیجه را] با  یصد  بسیار ضعیفی بنفع خت  خود یعنی راک

اختند که سرنوشت یک قسمت ردند و بای  ترتی  وانمود سک عال ا

 .ط شدوبرم  راکستاصوبۀ سرحد به ی تونستا  یعنرش

ی   یصته را قطعا ه اد کعال  کردرهما  وقت حکومت ا غانستا  ا

قسمت دیگر آ  که عبارت ا  عالقه ها   ناسد. راجع بهبرسمیت نمی ش

ت برطانیه و حکومت راکستا    حکومشدب نیقبانتی یعنی رشتونستا  آ اد با

ار اعتب .درشمواهند قه را معتبر خابارداد ها  ساعال  نمودند که با آنها قر

اد عمتی آنرا در رشتونستا  آ جۀ نتی  بچشم قراردادها چی یست که امرو آ 

 .مشاهدا میکنیم
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حکومت ا غانستا  جدانی عالقه ها  رشتونستا  و الحاق جبر  صوبۀ 

ت رشتو  و هم ا  نمر مردم رشتو  هم برا  مت ر و خال  آرا بر سرحد

گوار آنرا   ناعواق هتساندۀ جها  مضر و وخیم وشتح و سالمت ای  گص

 .کستا  میرسانیدرا مورولیا  ا[متواتر] بتوجه ا

در وقتیکه مرحوم محمدعتی جناح گورنرجنرال  قید راکستا  نواب ادا 

ل  رستادب حکومت ا غانستا  ابد بکی خووصخص سعیدم را به حیث نمایندۀ

 ادرمببه نا ردم رشتونستا م یصتۀ سرنوشتتشوی  خود را نسبت به عدم  

عاهدا مزدت در   ممضابرا  ا هادات اووا نمود که ریشنر و عالامها

. صورتیکه سرنوشت مردم رشتونستا  معی  نشودب عمتی شناخته نمیشود

ات مربوط به مذاکر ر بارۀنمایندا موصو  عدم صالحیت خود راد

 .تو  وانمود کردسرنوشت مردم رش

غتی اش  ا یندۀ مخصوصیکه عبارتماحکومت برا  ای  مطت  ن

مذاکرتیکه اولیا  امور  درد. ستااچی  ررک نجی  م خا  باشدب بهدکتور 

حل ای  مسنته را  راکستا  با نامبردا نمودندب خالصۀ آ  نشر شدا است. آنها

ک کشور نو شکالت موجودۀ خود را بحیث یدا و معدا دابرا  آیندا و

 .دندروآ ا ا  و ام ال آ  عذر هینقبیل مسنتۀ رناا گ  تأسیس ا 

تمادیا ا  راا ا م  رشتونستاچو  حکومت ا غانستا  حل قضیۀ ر

داشتب بنابرآ  یک شخصیت بار  خود را  دوستانه تصمیممذاکرا و مفاهمه 

 نمود تا ای  راکستا  اع ام ادا بهوق العبه حیث سفیر کبیر و نمایندۀ  

  استبا اولیا  امور راک سیرطی مذاکرات معمولۀ دیرتوماموضو  را د

ولیخا  نی  ا  اا ل شت مارشاحکومت راکستا  به وارحضر.نمایدمطرح 

اینکه مرحوم محمد عتی جناح قاند  وعدا هایی میدادند؛ تا  یصتۀ موضو 

را ها  او  ب و ات یا ت و وعداهی بودار آگااعمم راکستا  که مرد مدبر و ک

 دیدجل تاجانیکه گورنر جنراب  مامدارا  راکستا   رامو  کردندنی  

د را نی  ج ، راکستا  آ انل ها  قباخواجه نامم الدی [ عالقه ستا  ]راک

 .اعال  کرد
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حکومت ا غانستا  اعتراض شدید خود را نسبت بای  خال  ور   به 

ۀ عالقه ها  بیانیۀ گورنرجنرال را دربارو  نیدا  رسااطال  حکومت راکست

احضار ابل کب ار یر خودروتست سفیر کبر مود و بصورتقبانتی تردید ن

 .داشت

اقدامات ا  حکومت راکستا  و ا هوعدونستا  تا اینوقت مردم رشت

میبردند و چو  دیدند که انتمار سود  نداردب  حکومت ا غانستا  را انتمار

تا  شورا  ها  ونسرشت تندب در عالقه ها  آ ادررداخ تی خودبه تشکیالت م

مودند و قایم نباط ترا همید. ای  شوراها بی  ردمتی و ایالتی تشکیل گ

و تشکیالت متی اغا  نمودند.  نشر جراید به د ویل دادنمزقتی تشک حکومات

خواها  و ح   خدانی خدمتگار که قبالً  در رشتونستا  محکوم نی  آ اد 

مطالبۀ متی خود  بودندب بهاح ا  سابق هند قطع نمودا  را با اط خودارتب

د  خواها  صوبه با آ ابا   ین ا    انجم  وط  بتوچستح آغا  نمودندب

 .د را اعال  کردبۀ خوطالو مد  اک هاشتر سرحد

حکومت راکستا  در مقابل ای  نهضت به اقدامات عنی  و شدید 

 شکالت تران یتی و اقتصاد  ولید موت   بهررداخت؛ اورً در مقابل ا غانستا

 [با خرهم عرو نشر برنامه م یقنمود ]ا طر رروراگندها  مطبوعاتی آغا 

ب مزسسات متیب جراید گندا  ر محابسا  رشتونستا  محکوم را دادیخواهآ 

ا ا  بی  بردب درمقابل حرکات آ اد  خواهانۀ متی و  عما  متی آنها ر

  تحانه ررداختب حتی دامنۀ ایاو  مس  و تجرشتونستا  آ اد به بمبار

دگا  نماین "یتگۀ " مغنانچه ا  واقعچ   نی  رسیدببمبار  ها تاخاک ا غانستا

 .حترم اطال  دارندم

اقدامات عتیه حکومت ا غانستا  نی  گونی و بد ا   راکستاحکومت 

خوددار  نور ید و بعضی ا مطرودی  متی ]مقصد احتمار ا  روهاند 

به راکستا  رناهندا شدا ه در آنوقت ا  کشور  رار و است ک حبیبی عبدالحی

  غانستا  استعمالعتیه اد برنگارروآلۀ ر ت ممتکت بصورتدا[ را در سرحبود

ای  کشیدگی اوضا  را حکومت ا غانستا  آر و .یدبخشنه نتیجۀ  نمود که
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و نداشت و چو  عواق  آ  ناگوار بودب وخامت آنرا بهاطال  دول متحابه 

غانی هنگام مسا رت به خارج کشور میرساندب شخصیت ها  ا هردو  دوست

ی  م دول متحابه نتاا  و هراکست روامولیا  متحد هم به ا تلو یامزسسه م

 .ا خاطر نشا  میساختندع رقایر ای  وناگوا

دراینوقت حکومت امریکا به هردو حکومت ریشنهاد دوستانه نمود که 

سرحد  و اعمال نفوذ برا  آرامی درلفانه ات مخابه تبادلۀ سفرا و توق  نشر

 را با نهادشیر ی ستا  ا. حکومت ا غانودتوصیه می نمو مذاکرا در بارۀ آ  

 .کرد رد را ستا  آ ولی راک ج نی تعدیل  بول

هنگامیکه راکستا  اگریما  سفیر کبیر کنونی خود را مطالبه نمودب 

مد  مذکور برا  آود را حکومت ا غانستا  توأم با حس  نیت آمادگی خ

خرا در آ  رنمود که با دا بیک ستسته مذاکراتی آغا امهار کرد. نامبر

چو  و  نشد  دیدا رشتونستاصتۀ سرنوشت مردم ارۀ  یدرب  انیطمگونه اهیچ

حکومت راکستا  برا  مذاکرا دری  مسنته حاضر نمی شدب حکومت 

نکه ای  ودب چومی نم  رستاد  سفیر کبیر به کراچی خوددار ا غانستا  ا  

 .بی ل وم] می دانستاقدام را بیضرورت [

  یک برا اکیرامسفیرکبیرسیار حکومت " هنگامیکه " تیپ جسپ

"جارج مکی" معی  امور شرق که امینی  هنگ سا رت مزقتی بکابل آمد وم

ا غانستا  در و ارت خارجه امریکا مسا رتی به ا غانستا  نمودب حکومت 

 .ا  شا  کامالً حالی گردانیدرا بر موضو  گذارشات [گ ارشات]

م خا  برا  معالجه اشهنگامیکه وارحضرت مرحوم سردار محمده

ند که در دیدگر ت ماموردندب دو مرتبه ا طر  حکوممینمو ع یمت جرخاب

 .کراچی با اولیا  امور راکستا  مذاکراتی بنمایند

حی  همچنا  وارحضرت سره سارر غا   سردار شاا محمود خا  

ند و با اشخاص مهمی که ا  بخارج در هر جانیکه رسیدا رت شمس

شانرا در حل  و توجهدند ومرفن وددار ر ای  حقیقت خهاردندب ا  امبرخو

 .هم جت  نمودندۀ مقضینۀ ای  لمت کارامسا
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هنگامیکه شاغتی و یر خارجه امریکا به مسا رات آسیانی خود آغا  

تی مامور گردید که در ده تیحضرتنمودب ا طر  ا غنستا  سفیرکبیر اع

 .اند  اوضا  را به اطال  او برسعواق  ای

ا    سردار شااررغاسره س ترحضترم م  وارکه عم محآنرس ا  

استعفا دادند و بندا متصد  امور حکومت رت صدا  عهدۀ محمود خا  ا

نه ا  راا درتوماسی بعمل آوردا شود. گردیدمب کوش  نمودم که مساعی ممک

 قدام نمودم و منتمر بودم کهیکنفر شارژدا یر به کراچی ااع ام چه با چنان

ل بگیرد. ورت عمرا صکاذم  ا  آغامت راکستا  برکووعدا ها  ح

او  ریاست جمهور  امریکا بکابل آمدب با مع کس یچارد نه آقا  رهنگامیک

نستا  را واضح ساختمب ولی او هم نقطۀ نمر و حس  نیت حکومت ا غا

  را هنو  مشکل تر ل آمد که حل مسنتۀ رشتونستاتی بعمواقعا متعاق  آ 

 .ساخت

ا کرد. ا  امضراکست هبا رسم دۀ کمک نمامی راوعحکومت امریکا 

را دری  قسمت آسیا برهم  د و ا طر  وا ۀ ق  موا ن یک طرای  اقدام ا

  رشتونستا  جد  تر ساخت و دیگر حکومت راکستا  را به مقابل مردم بید ا

قویتر گردانید. درهما  وقت راکستا  را برا  ا غانستا  تهدید ندیشۀ هکذا ا

امریکا رسانید.  حکومت اطال  هبا خود ر ا  ای  اندیشۀستحکومت ا غان

نستا [ حی  مراجعت خود ا  مسا رت امریکا درا ر  غا]ا ر خارجهو یر امو

دید  کرد و در موعد توق  خود با دعوت حکومت راکستا  ا  کراچی 

آ  ممتکت مذاکراتی  ستا  و مخصوصا صدراعمم سابقور راکیا  اماول

تعیی  هینت را با خود  تالشکد که ممفاهمه رسیدن بهرد و طر ی  بعمل آو

متأسفانه ای  مفاهمه بنابر ابا ور ید  .ددهنار بحث قر سنول تحتها  م

 .حکومت راکستا  ا  عمتی ساخت  آ  عقیم ماند

مسا رت مابعد خود   وق و مسا رتهمچنا  و یر امور خارجه در 

ذوات ورد به اطال  م ا  را درای ا اندیشه ها  حکومت ا غانستدر امریک

ا ا  اوضا  فاداستتا  با ومت راکسرسانیدا است. حک امریکادولت  لوسنم
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يک برا  ادغام قطعی و نهانی عالقه ها  رشتونستا  کمر بست و رال  "

در مردم ا غانستا  بسیار اقدام ل ای  را بوجود آورد و عکس العم [1]"يونت

 تین س ح . عتی الرغم امهارمدررچمها" بمیا  آ"ید بود. چنانچه واقعۀ شد

  سیاست عنودانه را ستاراکحکومت  اد هانستا  برا  حل ای  حمت ا غحکو

یشتر ا  رن  ری  گر ت و نه تنها یک تهدید رسمی به ا غانستا  سرردب بتکه ب

ب تت  ه حق تجارت و کس  معیشت استت را کای  متماا طبیعی تری  حق 

 .تخاسد ی مسدوانستا  را بکت غبیعی دولت انمود و راا تران یت ط

را باحس  نیت  2ها""ررچم  ود آنکه حکومت ا غانستا  قضیۀوجبا

خاتمه دادب ولی حکومت راکستا  با اعال  عمتی نمود  رال  یک یونت که 

                                                           

ستان به ونستان با پاکشتغانستان سعی کرد تا در موضوع پمت افوکح 1954در سال  - 1

ل بی ميل نبود، زيرا آنها درگير يک موضوع بزرگتر اوحکومت پاکستان هم در وافقه برسد و م

را مل شانری بود که آزادی عپاکستان طو لیداخ ضاعد بودند. اما اويعنی معضلۀ کشمير با هن

شده بود  سمسيس به دو قسمت غربی و شرق منقام تآگندر ه پاکستان ونچ می ساخت، محدود

د. قسمت بيشتر نفوس پاکستان در بنگال تنکليومتر قرار داش 1600اصلۀ بيش از ز هم در فکه ا

ان تشکيل ن را بنگاليشاهمه که زندگی ميکردند  بنگله ديش امروزی[ درپاکستان شرقی[

ز اقوام سندی، پنجابی، بلوچ و شکل اتمتر و نفوس کم ایاران غربی دکه پاکستدرحاليميداند، 

سيم شده بودند واما تقوچستان، سند و پنجاب صوبه سرحد، بله واليات تون بودند و بپش

اشند و ب اشتهت در در آنجا در دسحکومت مقيم در پاکستان غربی درنظر داشت تا قدرت بيشت

پاکستان تصميم  زعمای .ه بودبار آوردی رقغربی و ش پاکستان را بيناين موضوع مشکالت لذا 

يونت" در " ک واحد اداری يعنی يکبه زير نام ي ن غربی رار قسمت پاکستاهاگرفتند تا هر چ

 1955ز تغيير که در اغاآورند تا تعادل نسبی را بين شرقی و غربی تا حدی حفظ کنند. اين 

بکلی  يکرد،م حمايتن از آن تانسا که افغاتون ها روشت پشواقع حق تعيين سرنالم شد، در اع

اينکار موجب بروز .تستان غربی ساخواحد پاک مدغم در يونت راناديده گرفت و پشتون ها 

 .دگی های جدی بين افغانستان و پاکستان گرديدشيک

ان پاکست شکيل يک "يونت" دراقب اعالم تتعکه مست همانا جريانی ا مقصد از حادثه "پرچمها" - 2

در  خود قبالً ت[ که در نوع ومالبته به رهنمائی غيرمستقيم حکتاد ]فابراه در کابل ی رگمظاهره بزغربی 

د که متعلمين صنوف متوسطه و باالتر ليسه های کابل را نيز به بونظير نداشت. امرشده  افغانستان

ع ره از شروم و مظاهر داشتم ليسه حبيبيه قرال درصنف هفتساآن  در سازند. اينجانب مظاهره سهيم

 ياد شد که راهوش مردم زآنقدر جمع و جد،و تا وقتی به مسجد پل خشتی رسيرديد گ آغاز ده ميوندجا
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ارا هرگونه امکا  بهبود دب دوباخل بودرآ  شمول جبر  رشتونستا  نی  د

  ایق  وخیم گیر  ا  عواتوم  برا  ج.تیق را بی  ممتکتی  مختل ساخعال

م و چو  نامبردا کرده  تا  خواراعمم راکسستقیم را ا  صدقات مر مالما

 .ادموضو  رشتونستا  را مست نی گردانیدب ای  کوش  هم نتیجه ند

برادرا  رشتو   سرنوشتتعیی  ا  آنجا که قضیۀ رشتونستا  مربوط 

ب برعالوا ستستا  دخیل ا  احساسات هر  رد متت ا غانماست و در آ

 سطۀرابه واشتر متت نست نمایندگا  بیور  دات ضرموکح  ت عادحار

یه جرگه نی  ا  حقایق آگاا ]سا د[ تا درای  مورد تصمیم خود را صادر لو

ونی م همایموضو  را حکومت بحضور اعتیحضرت معم کنند. رس

 .ب ر  را استدعا نمود روض داشته و احضار ای  جرگهمع

بود که واهند دا خیمه ه رگکال  محترم لویه جو ا  گذارشات  وقب

مر  هشت سال اخیر]ا  ایجاد  ای در مخصوصا نی ودری  مدت طور

مت ا غانستا  تدویر لویه جرگه[ ا طر  حکو 1955تا  1947راکستا  در 

وستانه اهمیت   کوش  شدا ا  راا مفاهمۀ دحد ممکا و تااقداماتی بعمل آمد

مت ل مسالا  حرب ود ی سا نل راکستا  حالنومامدارا  مسموضو  را به  

که تمام مساعی حکومات مختت   انهأسفسند. مت یصته برجویانۀ آ  به 

ام جبر  مردم رشتونستا  ا غانستا  بجا  نرسیدب بتکه نتیجۀ آخری  آ  ادغ

ید متیو  ها برادر دید و به ای  صورت آخری  امتا  گری راکسدر یونت غرب

 .مبدل گردیدس نی ما به یأرشتونستا

                                                                                                                                        

رحال تعداد کثيری در برابر سفارت پاکستان که درمقابل وزارت خارجه قرار بههای مسدود گرديدند. 

از  پسو باال رفتهر سفارت ز ديواچگونه چند جوان ا علوم نشد کهم ده وکر اشت، بيشتر تجمعد

مان يک ند که در آن زتوهين کردفرود آورده و ا ی سفارت بيرق )پرچم( پاکستان رشه هايشاندن شکست

گرفت.  می شد و اينکار در قنسولگريهای پاکستان در جالل آباد و قندهار نيز صورت قیعمل بس جدی تل

ان تسر پاکهای آن در لگنی و قونسارت افغادر سف ه حيث رويه بالمثلکستانی ها بپارا  عملسپس عين 

ب اقو کشور منقطع شد و عون روابط بين ده دراثر آوهين نمودند کت جام دادند و به بيرق افغانستانان

 داکترکاظم().بعدی آن به شمول بستن راه ترانزيت و غيرهبرای افغانستان درد آور بود
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ه اند ر تم گکه تصمیمدارا  راکستا   ابت ساختند  ماود خ ماداقبا ای  

و حقوقی آ  قوم را  برخال  میل و آر و  متت رشتونستا  شخصیت متی

برخال  میل آ   آ  را قه ها خدا  ناخوسته برا  همی  ا  بی  بردا و عال

 .یتج ا  راکستا  بسا ندمردم ج ، ر

بعمل آمدا کستا  به را هک  صادکها  نمامی و اقتکما طر  دیگر با 

ا دری  قسمت آسیا برهم  دا و خطرات ا رقو موا نۀ بکتی و می آیدب

د کردا استبچنانچه همی  مدهشی را برا  امرو  و آیندا ا غانستا  تولی

جبر و متم بیشتر  حقوق  ا  موقع دادا است تا ا  رااراکست امی بهتقویۀ نم

  آنها قدم ها  و امحاود  بان ا ه و برا رایمال ساختر م رشتونستا مرد

 .دارنگی  بردرشت و سند

بندا به حیث صدراعمم و خدمتگار قوم ومیفۀ وجدانی و متی خود را 

ات  وق توضیح نمر بهایفا کردا نخواهم بودب اگر حقایق و خطراتی را که 

  نمایندگا  طالا  ری  به ابه آ  مواجه شدنی استب ری  ا غانستا  در آیندا 

 .]نرسانمانیدا نمی باشم ]تا  رسغانس ا تمتمحترم 

وق بهتر است خدمت وکال  محترم متت با کمال ت  یحابا توض

بار  ]نکته[وضاحت روش  سا م که دری  موقع مهم و تاریخی دو نقطۀ 

 :ود میکندومت و متت ا غانستا  عرض وجحکن د  یصته برا  

 دملم و ندای مصرانۀ مرتظآيا حکومت افغانستان صدای -1

شريک خود ون ن خبرادرا مربوط حمايۀ حقوق مسلم آنان را ونستتشپ

 لبيک بگويد و حقوق مشروع و مسلم شانرا حمايه کند، يا نه؟

و  ده شدهتان کرچون موازنه قوا با کمک تسليحاتی که با پاکس-2

قا و ب انستان برای بهمخورده، آيا حکومت افغميشود، دراين منطقه کامالً 

د، يا دام نمايۀ دفاعی مملکت اقض تقويبغر دوخ لیرافت ممحافظۀ ش

درخاتمه باید گفت: تصمیماتی که وکال  محترم لویه جرگه دری  موقع ير؟خ

متت آیندا رنوشت تاریخی گر تنی هستندب تأ یرمهم و ب رگی درحالت و س

متت  ا میم نمایندگو توانا  خود تمنا دارم تص دارد و م  ا  خدا  ب ر 
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 می  غا  تأوس متت اادتب شرا ت و نامر و سعآ  خی رده باشد کآ  چی   

 1«زنده باد شاه ما/پاينده باد افغانستان .محا مه شدا باشدو 

 

 1334متن تصويب و فيصلۀ لويه جرگه سال 

 حيممن الربسم هللا الرح

تی م به دعا  طول عمر المتوکل ع تو یق خدا  دانا و توانا و به

یار  ا غانستا ب لویه و بخت ادت عس هب شاا و ضرت محمد ماهریحاعت

محمد دازد   ر  متی که به ریشنهاد شاغتی سردارس بمجته یعنی جرگ

د صدراعمم و ارادۀ سنیۀ اعتیحضرت معمم همایونی المتوکل عتی م محم

 مرک  ممتکت اجتما  نمود. رشاا د ماهر

عد ا  مهر در تارر ب دقیقه 30و  2ساعت  1334عقر   22بتاریخ 

س ب ر  مجتیس ه که رنو نطق شاهان وت قرآ  کریمبه تالتور سا رقص

جتسات لویه  ی باشندب ا تتاح گردید و به سببیکه ذات متوکانه درتماممتی م

محمد نورو  رنیس دورۀ  شاغتی ندب بهجرگه حضور بهمرسانیدا نمی توانست

 خا  یکنفر نان  رنیسنتمتی امر  رمودند که مجتس را به ا شورا نهم 

 د.نمای توعد

اجتما  لویه جرگه و  سالونی ا  هنگامیکه اعتیحضرت معمم همای

اوارمر معمم مجتس به انتخا  نان   گردیدندب حس  ارمرتشری   رما 

و بادیل  همند وکیل نرن د گل متی محمرنیس دعوت شد و در نتیجه شاغ

 منتخ  گردید.ه نیابت ریاست مجتس لویه جرگ یت مشرقی بهور

ل نات مفصان  رنیس شاغتی صدراعمم بیاتی نشاغ ۀ اجا سرس به

رشتونستا  بحضور مجتس قرانت نمود و  را در موضو  حقوق مردمود خ

ی و سال سع خاطر نشا  ساخت که حکومت ا غانستا  در مدت هشت
                                                           

سامت ان( قتساا پاکرواباط با و انن  داؤد خاپشتونساتامعضالۀ م ،مقالاه )مکثای برعبدهللا کااظيدتار ساداک - 1
 2017ریرودوم، افغان جرمن آنالين فب
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ا  اهمیت موضو  را به  مامدار د تا ا  راا مفاهمه دوستانهش  نموکو

به  یصته برسد. متأسفانه نۀ آ  جویا تملساسا د و برا  حل م لیحاراکستا  

بجانی نرسیدب بتکه آخری  نتیجۀ آ   ی حکومت ا غانستا ساعا مکه تمام

 ادغام جبر  خاک رشتونستا  در یونت غربی راکستا  گردید.

ختند که تصمیم [اتخاذ] د  مامدار  راکستا   ابت ساخو داماق ای با 

متی و حقوقی آ  یت شخص  اتسونمتت رشت میل و آر و   ا اند برخالنمود

برخال  میل آ  مردم  ردا و عالقه ها  آ  را  ببی همی  ا قوم را برا  

 ج ، راکستا  بسا ند. ا طر  دیگر با کمکها  نمامی و اقتصاد  که به

می آیدب بکتی موا نۀ  عضی ممالک ب ر  بعمل آمدا و  ب طر  استاراک

امرو  و آیندا  برا  ی راشهدمت برهم  دا و خطرا سیاآ ا دری  قسمتقوا ر

نمامی به راکستا  موقع دادا  تب چنانچه همی  تقویۀاس رداتولید کا غانستا  

ه و ل ساختاست تا ا  راا جبر و متم بیشتر  حقوق مردم رشتونستا  را رایما

 ها  درشت و سنگی  بردارند. ا  نابود  و امحا  آنها قدمبر

ود که بندا هار نمل امصفم ات  توضیحم بعد ا  دادعمشاغتی صدرا

وجدانی و متی خود میدانم: حقایق و خطراتی  ۀمیفر قوم ویث خدمتگابه ح

را که ا غانستا  به آ  مواجه شدنی استب به اطال  نمایندگا  محترم متت 

ی  موقع مهم و تاریخی دو مال وضاحت روش  بسا م که درو با کرسانم ب

 وجود میکند: ا  عرضانستغ ا تتحکومت و م یصته ن د   بار  برا طۀنق

و ندای مصرانۀ مردم  صدای تظلمان نستمت افغاآيا حکو - 1

آن برادران خون شريک خود  پشتونستان را مربوط حمايۀ حقوق مسلم

 شانرا حمايه کند، يا نه؟مسلم  شروع ولبيک بگويد و حقوق م

پاکستان کرده شده و ا چون موازنه قوا با کمک تسليحاتی که ب - 2

ا و تان برای بقانسافغحکومت  خورده، آيا قه کامالً بهمين منطدرا ،دوشمي

 نمايد، يا خير؟ محافظۀ شرافت ملی خود بغرض تقويۀ دفاعی مملکت اقدام

لویه جرکه با اجا ا  اعضا  دراعممبعد ا  شنید  بیانات شاغتی ص

 دقاانعند و ا  رو  اول ختامهار نمر رردا نان  رنیس به مذاکرات وشاغتی 
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 271حضور  بالی و  متواسه ر عقر  استب 24سوم که ا رو  تس تجم

نفر وکال، متت در اطرا  ریشنهاد حکومت بحث و مداقه بعمل آمد و بعضی 

نمودند و جوابات  زارتیاعمم سنمایندگا  متت ا  ن د شاغتی صدر ا 

 گر تند. قناعت بخ 

 داقعانحت ریاست نان  رنیس ت عقر  لویه جرگه با  26بتاریخ 

توضیحات شاغتی   ووکالررسشات  د ا  مذاکرات و بیانات وت و بعیا 

تعیی   صدراعمم و سانر اعضا، حکومت کمسیونی ا طر  لویه جرگه

س عمومی حاضر به مجتوید و گردید تا  یصته آخر  لویه جرگه را تس

عمول تشکیل م عقر  مجتس لویه جرگه مکرراً طبق 27ریخ دارند و به تا

 بای  نتیجه رسید: ق آرا،اتفا هب و جتسه داد

وشت مردم پشتونستان که برادران سرنين تعيت حق ايحم - 1

درخواست عامۀ تودۀ مردم پشتونستان  بنا برب همکيش و همنژاد ما هستند

بحکومت  يه جرگهانستان است بناًء عليهذا لومت افغو حکو وظيفۀ ملت

ق و خ و عرتاري کارشتابات اوامر شرعی و ايجتوصيه ميکند که مطابق ا

آنها حق تعيين سرنوشت ستان برای نونپشته مردم درخواست عام کلتور از

 حمايت نمايند.

نظر به سياست موجوده حکومت پاکستان مخصوصا بهم خوردن  - 2

ک[های نظامی از اثر گرفتن کهمک ]کم ه که درن منطقوا دريتوازن ق

دامات و اقسوء  ۀدااربوجود امده، اضرار  انلک بزرگ ازطرف پاکستمما

توجه گرديده است، پس در چنين موقع ز مني غانستانخطرناک پاکستان به اف

وظيفۀ حکومت است مملکت را نظر بفريضۀ حفاظت استقالل و  خطرپر

 کند. تماميت ملی تقويه

ابات و ضرورت وقت حکومت را عليه لويه جرگه بمالحظۀ ايجبناًء 

و بهر قسميکه  ن باشدممک هک لايو وس قا بهر گونه طرت توصيه ميکند

مجهز و تقويه  سر شود، مملکت را بغرض دفاعمي که تمندانهبصورت شراف

 نمايد.
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هيچ لويه جرگه به نمايندگی از ملت افغانستان اعالم ميدارد که ب - 3

ی خود ملت خالف ميل و آرزوپشتونستان را بر عالقه های ه صورتوج

 72تصويب نمبر  ردن مويرد و خاک پاکستان ندانستهء پشتونستان جز

و تصديق  ن شورای ملی و اعيان را تائيدلسيمج 1334ان ميز 23تاريخی 

 مينمايد.

درخاتمه لویه جرگه به رشتیبانی هرسه مقصد  وق آمادگی متت را 

)رایا  مت  و یق و عتیه التکال . طمینا  میدهد. وم  م التدا و اومت وعبحک

 ( 1334ل ا یصتۀ لویه جرگه س و تصوی 

 3 قرا شمارا  وا محتمالحمه کتر کامم عالوا میکند که : به اد

ه جرگه" که در  وق ذکر شدب موضو  به یک "تصوی  و  یصتۀ لوی

ی  شورا  مجتس 1334ا  می  23تاریخی  72تصوی  دیگر تحت شمارا 

را در  ندبا هم ای  سدادا شدا است که خوشبختانه متی و اعیا  رویت 

ر صابس  محمد مح" تألی  کتا  "آنینه شورانهم درمب آدرک داخود ریآرشی  

بوسیتۀ ریاست اطالعات عامه ولسی  1386هرو  )در دو جتد( که درسال 

  مختصر یدادهااو  روابل چاپ شدا است. جتد اول کتا  که حجرگه در ک

 ( را 1336ا ت 1310اول تا دورۀ نهم )ا  شورا  متی ا  دورۀ 

است  نی  آمدارتصوی  مورد نمرچد 1334امه نلاسد استنا ربرمیگیردب بهد

 کتا  مذکور(: 262تا  260مندرج صفحه  مت ی  )ع

اجمال جلسه فوق العاده مجلسين شورای ملی و اعيان در مورد 

که وکالی درحالي 1334ميزان  23وشنبه روز د بتاريخمسئلۀ پشتونستان 

و شورا  سيرئز خان سين محمد نوروجلبا روسای م شورای ملی و اعيان

، دراثر اعالميه يک تندداشن حضور ئيس اعيااحمد خان مجددی رفضل 

ق العاده شب قبل از داراالنشای شورای ملی در قصر سالمخانه جلسۀ فو

را، تی صدراعمم مجتس به اتفاق آغور شاا  راربعد ا  استم..تشکيل دادند.

 چنی  تصوی  کرد:
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ئله د مسروم در شورای ملی و اعيان لطفيصلۀ مجلسين مخت

 1334 ميزان 23تونستان مورخ پش

اتی که حکومت ا غانستا  تا امرو  در مسنته رشتونستا  به مقداا  1

رطا  س 10خ عمل آوردا کامالً موا ق برو  تصویبی است که قبالً به تاری

 و آمال متت تا  اعال  گردیدا و به آر وا طر  شورا  متی ا غانس 1328

 د.وا ق کامل دارت

 متلور ایر منشتا  خال  عدالت بشر  و مغت راکسحکوم  ورام  2

خطی درا  کردا و بدو  متحد به حقوق میتیو  ها مردم رشتونستا  دست ت

یونت راکستا   راً بارا جب مراجعت به آرا  عامه سرنوشت اهالی رشتونستا 

ر و یک بار دیگ ندب تقبیح میکیگرداندب تجاو  سریع دانستهغربی مربوط م

بدو   را تا رشتونس صورت خاک غانستا  به هیچ متت ا د کهنکیمم اعال

 رأ  آ اد خود اهالی آنجا ج ، خاک راکستا  نشناخته و نمی شناسد.

ر دی ب قطه نم  ا  نارتباط متت ا غانستا  با مردم رشتونستا  3

به یار   تیا و هیچ قدریک رشته قو  وناگسستنی بود تاریخب کتتورب نژاد 

ب اینست اندتو ردا نمیا  بی  بالیق رینقطع را عی و عطبی  الیم ند ای خداو

 که رشتیبانی خود را ا  حقوق حقه آنها یکبار دیگر تانید می کند.

ت عموم طبقات تمنیا دگی ا لهذا مجتسی  شورا  متی و اعیا  به نماین

عمم راحمد دازد صدسیاست حکومت شاغتی سردار م متت ا غانستا 

 را خودشتبانی انید و ربا اعتماد کامل تنستا  رشتو دروم را در ا غانستا 

نسبت به هر اقدام که برا  رسید  به ای  هد  متی ا طر  حکومت 

  1 « ب امهار میدارند.مقتضی دیدا شود

 :وفيصله آن 1334ه جرگ يهلوورد تبصره من درم

                                                           

قسررم   (ونسررتان  دا د خرران و روابررا بررا پاکسررتانشتپ ۀبسمعضرر  یمکثررقالرر)  م،کررا    دهللادعبیکتررس  رردا - 1

 2017ری وم، افغان جسمن آنالین فبسو
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رعتی خا  و ا  شیا  امیردوست محمدخا  تا  امیر غانستا   عما  ا 

جدد ) ق ملحاآر و  اسردار داودخا بهمگی به   خا  تام   اامغا   

ای  راا ا  دست دادا اند.  رشتونستا ( به ا غانستا  سر ها  خود را در

نی   یر سر داعیه  اخیره ده هارمشکالت امنیتی وسیاسی و اقتصاد  در چ

ت واقعی ردم خود را بام ید کوشید تا  با راکستا  نهفته است. بارشتونستا

تا  برا  تعیی  ونسرشتم مردم ت ا  قیام و ا  طریق حمایاا کنیه آگلاسم

 سرنوشت شا  بمصیبت ها  واردا ا  جان  راکستا  را د ع کنیم. 

نته رشتونستا  ا  مس حمایت داودخا ب مجبور شد برا  تعقی  سیاست

ضرورت  را با  له رشتونستاا در کابل دعوت نماید و مسارلویه جرگه 

 د کند.استحه ا  خارج به آ  ریشنها ار خرید و وردتقویت ا

 ۱۹۵۵نومبر  ۲۵تا  ۲۰رگه طی مباح ات خود در رو ها  ه جلوی

ح و ریشنهادها  حکومت را دربارا مسنته رشتونستا  و بدست آورد  سال

 تصوی  نمود.  ربی ا  هر کشوریکه میسر شودهمات حم

یسۀ ومقا لبامقنانی ها  نمامی طر  واحکومت ا غانستا  بادرک ت

خوی  وشرایط و اوضا   اد قتصمامی وابا امکانات ومر یت ها  ن آ 

را کنارگذاشت و درعوض سیاست « ادعا  ارضی» بی  المتتی مسنته 

را در برخورد با  خط سو آن ما مردحمايت از حق تعيين سرنوشت 

تمامیت ارضی ا برا  د ا   یاست متی خود مشخص نمود.اماراکستا  س

   دو بریبنات کند. ا ا  هرطریق ممک  تقویی ردو  متد اروب ربوکشور مج

 موضو  مهم را صا  و شفا  با لویه جرگه درمیا  گذاشت:

دم آيا حکومت افغانستان صدای تظلم و ندای مصرانۀ مر-1» 

آن برادران خون شريک خود را مربوط حمايۀ حقوق مسلم  ونستانپشت

 نه؟ ند، يايه کامح رالم شانوق مشروع و مسحقيک بگويد و لب

شده و  که با پاکستان کرده اتیليحکمک تس چون موازنه قوا با-2

ميشود، دراين منطقه کامالً بهمخورده، آيا حکومت افغانستان برای بقا و 

ايد، يا تقويۀ دفاعی مملکت اقدام نمبغرض  لی خودمحافظۀ شرافت م

 «خير؟



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

104 

ت الحیصو اا وبحث ب به حکومت اج ورب بعد ا  غ1334لویه جرگه

  خط دیورند که با مردم نسو  آت مردماتا اول ا  حق تعیی  سرنوشداد 

ماید. ا غانستا  مشترکات  بانی وتاریخی وجغرا یانی ودینی دارندبحمایت ن

ً اردو  ا  یک معاصر   هرطریق ممک  با سالح وتخن  را اغانستاو انیا

 مجه  وتقویت کند.

چار دیدب به را نا خود  اتسانکه ا غواوضاعی بود  یطدرچنی  شرا 

خریدار  سالح ها  مدر  و اع ام محصال  به د ورجو  کند شورو  اتحا

اد شورو  اقدام کند. با نمامی برا  آمو   کدرها  نمامی در اتح

نمامی اتحاد رو ب حضوراستادا  ومشاورا  اخت شوحها  سخریدار  سال

  برا هک یانال  جومودب  یرا محصیننی  ر می مشورو  به کشور 

شورو  اع ام شدا بودندبرن  اد اتحها به  ای  سالح  شیوۀ بکارگیر  آمو 

ر اتحاد شورو  به ش   سال  ما  بکار داشتند که کدر ها  تربیت شدا د

خود ای  سالح ها  جدید را بدست ستاد  ها  ا وط  برگردند و سمت

 بگیرند.

  ادتال به مرض ا  دست دمببعضی ا  اشخاص صاح  غرض و 

ا مالمت میکنند   رستات ا غانر  ها  مفتی می نند وحکومشخصیبحا ع نم

که چرا در  ال  تاریخ و  ال   ما  سر می  ها  آنسو  خط دیورند را 

ا  خرگوشی  توحات خوا  هنو  درصر  نشد؟ ای  اشخاص هدوبارا مت

 ته اند! در ر ا درانی  روود غ نو  ویا  توحات احمدشاستطا  محم

ا  امکا بودب تقسیم شدنمامی شرق وغر   دو قط ا  بهج هک و گار ر

چنی   توحاتی برا  ا غانستا   قیر نیمه مجه با سالح ها  کهنه باقیماندا ا  

  محاط بخشکه غانستارا  ا ن  اول و دوم وسوم ا غا  وانگتیسب بج

ی که ی  هم تا  مان ابود و بعد اران یت راکستا بکار آسانی نومحتاج براا ت

سدب ممک  نر تا ا راکس د بارترقتصاد  وعتمی درحمی و انما ماحل  ا

 نیست. 

به نمر م ب سیاستی که داودخا  در رابطه با رشتونستا  مطرحب و 

بودب در چارچو  امکانات و  ر کرداواگذا تانید یا تردید آنرا به لویه جرگه

  رونمو بم  ست معقول بود.یا  کشور یک ستوانایی ها  نمامی و اقتصاد
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 ا  سیاسی قبایل اح بر خط بره دم آنسو    آ اد  طتبی مرت  جنبتقوی

د قبایل  رشتو  وبتوچب حامی ب ر  بشمار می آمد.  انتمار می ر ت که خو

ه آیا بدهند تا جهانیا  بدانند ک ی نشا د حرکتآنسو  خط دیورند نی  ا  خو

د با واهنخیم یاباشند ام رشتونستا  بنشورمستقتی  آنها میخواهند صاح  ک

 ر هردو  دیگر ترجیح میدهند؟ا ب  رراکستا دند و یاشور مادر متحق گرک

با مطالعه متن بيانيه داودخان در لويه جرگه وفيصله لويه جرگه 

،  افغانستان درمقابل پاکستان حکومت سياست ،دانسته ميشود که 1334

 هکن ازن قوا بسود پاکستاتوآورد ومحاسبه برهم خوردن  براساس بر

يتو کسب کرده ی سظامر پکت نامريکا را با شامل شدن د نظامی حمايت

در محدودۀ  امکانات مقدور طوری مطرح  ادعای ارضی نبوده بلکهبود،

از حق خود اراديت  حمايت د وعدهکه به پشتونهای آنسوی خط ديورن هشد

 د!انعکاس ميدارنوشت شان را توسط خود شان وتعيين س

 رپاکستان را بخاط رنظامی بحمله  توان تقون افغانستان  نه در آ

ی  پشتونستان داشت و نه درحال حاضر دارد، مگر اينکه اول اضار الحاق

ان پاکست خود مردم پشتونستان، برای رهائی واستقالل خود از زيرسلطۀ

حق تعيين  ستان درمجامع بين المللی ازبه قيام بزنند و بعد افغان دست

 ند. يت کامح اتالمکانوشت شان حتی ارنس

شور مجبور ومکت  م کاعموا  صدرستم است که داودخا  به عنم

برای   1955 /1334ی را که لویه جرگۀ ا غانستا  دربود تا مش

دم مر« تشن سرنوحق تعيي»مجا کردا بودب یعنی د ا  ا  

ه رگیصته لویه جبا راکستا  برخورد نماید.  رشتونستا بدرهما  چوکات 

غا ند را مته معاهدا خط دیور)ک1328متی   روش  یصته بعد ا  1334

بود و ادعا  ارضی را مطرح کردا بود( تدویر یا ته بود و دا دا قرار

 /1328   یصته شورا  متی سال1334یه جرگهچنانکه دیدا میشود لو

مسنته ا آ   ما  تانید کردا ولی در رابطه با اجراآت حکومت ترا  1949

است.  یرا عتق دانسته خط مت سو   آ  هاارادا ختق  ضی را بهارالحاق 

نمر داشت وضعیت سیاسی واقتصاد  و نمامی ا غانستا ب در با ه جرگه لوی

 -1328برخورد با راکستا  در طول سالها   وتجار  بدست آمدا ا 
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هد جغرا یا  منطقه را تغییر بدکرد که ا غانستا  نمیتواند درک میب 1334

  د. آنها  که ادعاطرح کنرام هت رت ا  دس اق سر می  ها لحوادعا  ا

)ا آمو تا اتک( سرمیدهندب ج  ابرا  احساسات  ها عارارند وشارضی د

دا د کردا نمیتوانند ویا شاید گماشته شخشک وبیهودا راا حل عمتی ریشنها

ج یه رذیر شدا است متحمل جن  و تا غانستا  را که بشدت آسی  ند تا باش

 .نمایند

- نشر مقالت ممتع تحقيقیبا ايم کهمينم نانمتاز داکترصاحب کاظم ا

سياسی  -يلی خود، مرا و امثال مرا از يک غلط فهمی تاريخیتحلی وتاريخ

خود به  اد هایز انتقبجا و الزم ميدانم تا ا،ادند و بنابر آگاهی تازه نجات د

اريخ ت آن مرد بزرگر باره پشتونستان ، از روح آدرس مشی داودخان د

 درحمايتشان را  و ياد شان وتالش بخواهمذرت عم نخان داودوشهيد وط

 تعيين سرنوشت مردم پشتونستان گرامی بخواهم .حق از

تا پيش از نشر مقاله داکتر صاحب کاظم، من فکر ميکردم که مشی 

 ۱۹۴۹درسال  کهست م افيصله شورای دوره هفتنا همان، داودخاحکومت 

ادعای اراضی ه ظف بوم ار حکومتو الم کردغا اعملرا معاهده خط ديورند 

 .نمود آنسوی خط

د با وجود همچو مصوبه و اعالم الغای معاهده ايافزمی يسنده ون

 ديورند ازطرف شورای ملی، بازهم دولت افغانستان نخواست تا موضوع را

بطالن خط ديورند پيش ببرد، دعای ارضی و به عبارت ديگر ث يک ابه حي

تاری قبايل خود مخت و شونرس تعيين مطرح ساختن حقر بلکه دولت د

ديورند و "سرحد اداری" مسکون بودند، تالش خط ين ائيکه بيعنی آنهآزاد 

اما حکومت راکستا  ا  اوضا  استفادا کردا به سرعت جرگه  ميکرد.

را به  ندا  ا گند و درهم کوبید و رهبرا  سیاسی " را هار سدهچب ر  "

رق سرحد عنی "شوم یکحم ا شتونستا  حذ  هویت ربرشار خود را تمام  

 ادار به راکستا  را به مقامها  بار تا   ونهاو رشتو ارد نمودادار " و

  و غالم اسحق خا  را تا ریاست ریاست جمهور  ارتقا داد )مارشال ایو

آ  اس آ ب گوهر ایو ب  نصیرم بابر را تا ریاست یدگل ور ب حمجمهو
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دیگر را به تعداد ه و جراخت ا و ارتاج ع ی  را تسراحمد عتی و آص  

و نی  ا شجاعت ذاتی رشتونها در جن  عتیه  ید(ساننمامی را  بتند مقامه

شی ا  کشمیر را که اکنو  در تصر  هند استفادا  راوا  کردب چنانکه بخ

خاک خود ساخت. مردم بتوچ ا قوا  داوطت  رشتو  ضمیمۀ استب بکستا  را

م تعیی  سرنوشت مردبه حق شتر یب ار ید خودا غانستا  تأکت اینکه حکوم ا 

ا بود و ا  حقوق بتوچ ها کمتر یادآور  میکردب کردو  تا  معطرشتونس

یام بتوچ ها کس  شدت ومارشال ایو  گالیه داشتندب بخصوص  مانیکه ق

 ه ها بیشتر شد. هما  بود کهیرحمی سرکو  نمودب ای  گالیا با با  آنرخ

ر ماا جنور  ه را دخارج ری و د نعیمتا  سردار محمنسحکومت ا غا

ب اما بجا  اینکه چنی  مذاکرات به نتیجه کردام تا  اع به راکس 1960

راکستا  که به رشتو صحبت  برسدب برعکس مارشال ایو  رنیس جمهور

ی  قدرت را دارد که ت  که گویا اردو  راکستا  اای  مطابرا  میکرد با 

بست به ب  را  ارکامذ ضا   را اشغال کندبل ند ساعت کابدرمر  چ

 1«کشانید. 

 

 در دورۀ جمهوريت: ن ستاتونعيۀ پشاد       

سرطا  رس ا  مو قیت کودتاب  26صبح رو  »بروایت داکترکاممب

 نیه خود را بطور  ندا ایرادی  بیاو اول محمد دازد به رادیو ا غانستا  ر ت

 تکاد به نارجه رژیم جدیخ مورد سیاست کرد. او ضم  مطال  دیگر در

ما با » چنی  گفت:ا  کستط با راورد روابا کرد و اما در م  اشاردا آمع

ک اختال  راکستا  که یگانه کشور  است که رو  قضیه رشاونستا  با آ  ی

  یدا ایم. سعی  دانمی ما براق نگردآ  مو سیاسی داریم و تاکنو  بحل 

 «د کرد.اهتا  دوام خویا ت  راا حل قضیۀ رشتونس

                                                           

،  243.صفحه .. "،و پاکستانند: "ما اندیشمخش سوم)محمداکرام ان مقاله ،بهمظم، کا  داکیر - 1
 ( 99ستان" صفحه اکاز کتاب: "تاری    خ روابط خارج  پرفته گر ب
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مجرد  ختصر برا  حکومت راکستا  که بهمتذکر   یا واضح است که

  مو قیت کودتا بیا  همچو موق  را ا  طر  محمد دازد   اطالا

آ   تمارداشتب ا  هما  رو ها  اول موج  شد تا خاموشانه در صددان

یر  ا  م جدید در ا غانستا  و جتوگبه هرنحو  ممک  دربرابر رژیدد که گر

ه در بیانیمحمد دازد  1352 سنبته اول  ور درشود.  م آ  دست بکارکااستح

در مورد » " بار دیگر در  مینه چنی  گفت:خطاب به مردمد "خو مبسوط

ت که ر   اسمناسبات ما با راکستا  باید گفت که متأسفانه ای  یگانه کشو

ود با آ  حقۀ برادرا  رشتو  و بتوچ خو  مسنته رشتونستا  و حقوق ر

 رد  کاملبا حوصته و خو  سنستا  ا غا  رومهدولت ج  نمر داریم.تالاخ

رد  راا حل مسالمت آمی  و شرا تمندانۀ مسنتۀ متی رشتونستا  داکری در راا

کستا  با   و راغانستاکرد. ما عقیدا داریم که مناسبات ا  مجدانه سعی خواهد

ت دارد و بقر منطقه مطاا منا ع ترقی و تحکیم صتح دمنا ع دو کشور و ب

 «یا ت. امر تو یق خواهیمه ای  ام بجنا سرواریم امید

ور  رس ا  گذشت کمتر ا  یک ماا ا ایراد بیانیه هجم دیدرژیم ج 

ادیو دو ابالغیه را به رشتو و در  ا طریق ر 1352سنبته  31 وق بتاریخ 

 ررد:دولتی با مت  ذیل به نشر س جراید و

 ابالغيه اول:»

ا به ادعیکجان و نهمت راکستا  غیرعادرکوا مدتی به اینطر  ح

کستا  مداخته میکند. حارنکه دسیسۀ را ختیامور دا میکند که ا غانستا  در

ریکات راکستا  در آ  در ا غانستا  کش  میگردد که نمر به دریل قو  تح

ا صتح در  ت یک ممتکت صتح دوست که غیرث حکومت. بحیدخیل اس

 کند تا  میهاوخ دب جداً چی   نمیخواه ا طقه و در جهوط  خوی  و در من

که منجر به برهم خورد   عمالیه اگونبه ای  ار دوم  حکومت راکستا  ب

 «صتح منطقه وبارخرا صتح جهانی میگرددب اقدام ننماید.

 ابالغيه دوم:»
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را  جاعیو  به ضد نمام جمهور  بتۀ ارتطر  دسا  چند  باین 

سه تج لکیتا  تشقالبی وط  ررسانبرد  نهضت  برهم  د  امنیت و ا بی 

وصته متوجه اوضا  ای  و حر  بردا بابا تمام . دوستا  انقال  یدادندم

سناد و شواهد دستگیر خاننی  بودند. خوشبختانه و مو قانه اوشا  را با تمام ا

ا  ارتجا  نام بردا ا غانستا  وقتیکه  ا  حامی م مردمکه تمانمودند. با این

یگردد. اما ودار م  نماش  هال چشم اشخاص در مقاب  چهرا ها  ایمیشودب 

واق  گردندب اینها عبارت اند ا : محمد هاشم قت حقیبتر ا  اینکه خوبرا  

 گرهارب دگرجنرال متقاعدعبدالر اق بامیوندوالب خا  محمد والی اسبق نن

ته به امر حکومت گر تار اص دیگر که رو  رنجشنبه گذشاد اشخیکتعد

 31ورخ شنبه ب م 41ارا مش بل سال اوامه جمهوریتب  نا  رو« ) د.شدن

 (  1352ه سنبت

یخ به بعد بار دیگر مناسبات ا غانستا  با راکستا  روبه تیرا ار  تا  ای

 حکومت ممالم شد  گذاشت و محمد دازد بار دیگر لح  جد  تر در برابر

 یهومت بوتو عتو  اتخاذ کرد و ا  اینکه حکراکستا  برمردم بتوچ و رشت

سرا  ساخات   یرحمانه و  ندانیمالت ببا ح چوتب نی طت جنب  ها  جدا

شتو  به شدت اقدام میکرد و رژیم جمهور  ا غانستا  صدا  و روچ بت

ابط شتب رو  به حیث یک سیاست عنعنو  بتند میدااعتراض خود را عتیه آ

سنبته  16 درا ر آ  محمد دازد بتاریخ سرعت رو به خرابی گذاشت که به

شی ایم سرمندکتور کورت والدهمۀ به ا ناتدوک  بعد ا یعنی یک سال 1353

وشت و توجه آ  مزسسه را درعمتیات بیرحمانه حکومت راکستا  د نمتحمتل 

را به  ح  خوددید البوتو بالمقابل نامۀ جوابیه ش نمود. بر مردم بتوچ تقاضا

در امور آ  ه را به مداختال کرد که در آ  ا غانستا  سرمنشی متل متحد ارس

دومی صل مف ا  نامها غانست د دازد رنیس دولتد. محمه بوتخاسم ور متهکش

قوس هما  سال به کورت والدهایم نوشت که محتوا  ذیل را  6را بتاریخ 

 ر داشت:در ب

 افغانستان  دراعظملت و صنامه دوم محمد داؤد رئيس دو
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 اع از حقوق مردم بلوچملل متحد در دفعنوانی سرمنشی 

 آبا!لتمالج»

  شما خود عنوانی جاللتمآ 1974رتمبر س 7ه خرومۀ م  توسط نام

 ورها  عضو متل متحد را به حالت اضطرار آور صتح و امنیتکش وجهت

تب خته اسر اندارا در منطقه ا  که ا غانستا  به آ  تعتق داردب سخت به خط

  سند رسمی پ وریکه تقاضا گردیدا بودب طیجت  نمودم. نامه مذکور ط

به نشا  متل متحد   دارارا طر 1974 سرتمبر 25ب مورخ  24

 ما  تو یع شد.سا آ  ا  عضو کشوره

ا غانستا  به حیث یکی ا  کشورها  عضو متل متحد ومیفۀ خود 

تحد و تمام متل م ا  عضودانست تا جاللتمآ  شما و توسط شما کشوره

رداند. گ منیت مستحضری را ا ی  تهدید به صتح و اجامعۀ بی  المتت

را حد مت ما  متلد که سا دول عضو مکت  ان ه تمامرد کاد ایدتا  عقا غانس

ا  همه حارت مطتع سا ند و ا  وقو  حواد یکه منجر به اخالل صتح 

 توگیر  نمایند.میگرددب ج

اب نسبت الذکر به اطال  رسانیدا شد مۀ  وقطی نا اندیشۀ ا غانستا  که

عتیه تا  سکارت ت حکومدر نتیجۀ سیاسد باشد که شایبه عواقبی وخیمی می

ی بعد ا  استعمال سیستماتیک قواب راننگ ید. ای برو  نما ادیخواها  بتوچ آ

ل آ ادیخواها  بتوچ که عتیه بشمول بمباردما  هوانی ا طر  راکستا  بمقاب

حقه خوی  به ا  مشرو  سیاسی و آر و ها  تقاضاهردید  رامال گ

 ار گردید.مهم میدهندب امقاومت خود دوا

دم مر تک  عملقوۀ نمامی را استعمال کرد و مر  ستاکار کهبعد ا  آن

و سالخوردگا   کشی و امحا  دسته جمعی ه ارا  نفر بشمول اطفالب  نا 

ا بردندب تا ا  ها رنار کوا گردیدب آ ادیخواها  بتوچ به مواضع غیرمسکو  د

 ای  وضع ا طر . ادله نماینددست آورد  حقوق حقه خوی  مجآنجا برا  ب

المتتی  بی ات جه موسسوچ به تورهبرا  سیاسی بت ستا  وراک  لاخم اح ا 

مانند کمسیو  حقوق بشر متل متحدب دارارنشا  کنفرانس اسالمیب موسسه 
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عفو[ عمومی بی  بخش  ]موسسه بی  المتتی صتی  سرخ و هالل احمر و 

 العاتیط نشراتی و اطایکه توسط وس ستی انتر نیشنل( رسانیدا شدالمتتی )امن

تا  وضع شدا اکست رر  حکوم  که ا طوجود سانسور شدیدیب با المتت  یب

اولی   بودب جها  ا  آ  آگاا گردیدند. دری  وقت بود که صدراعمم راکستا 

: صادر کردا و اعالم داشت که   بتوچیخواهااولتیماتوم خود را برا  آ اد

د شدی تایتعمایشا  نگردندب عتیه م تستی 1974ر اکتوب 15هرگاا ایشا  الی 

 ید.واهد گردیع نمامی اتخاد خو وس

ای  ]اخطار[ بود که حکوکت ا غانستا  که ا  عواق  وخیم  ر درا

را  آشکار سیاست تهدید و استعمال م ید قوا آگاا استب مجبور شد ای  تخت 

ها  قوق  میه جهانی حقوق بشر و می اقاصول منشور متل متحدب اعال ا 

 متل متحد برساند.  عضو ورهاشک وا مآ  شمبه توجه جاللتر بش

خوی  که  1974ه اول اکتوبر امۀ مورخط نتوساکستا  حکومت ر

ا طر  صدراعمم راکستا  عنوانی جاللتمآ  شما صادر گردیداب نمریات 

میفۀ خود میداند تا حکومت ا غانستا  بار دیگر واست.  ر کرداخود را امها

 د.م نمایضع موجود تقدیو را در مورد نمر خود

برا  دریا ت  را تتیبی  المریشنهاد مبنی برتحقیقات اکستا  ت رومحک

تی اکستا  قتمداد نمودا است. اگر طت  تحقیقات حقایقب مداخته در امور داخ

مداخته در مور داختی یک  ق بحیث  حقایبی  المتتی به منمور جستجو

سیاست م بال شرط به تیبرابر به تسور محسو  گرددب رس ای  امر کش

رخواست . دیندض مینماشر را نقهد بود که حقوق بتی خواحکوما یضبع

 تحقیق حقایق توسط جامعۀ بی  المتتی در آغا  ا طر  آ ادیخواها  بتوچ و

ا  شتیبانی کامل  تقاضا که ای رهبرا  سیاسی آنها صورت گر ته است 

ریکه در نامه طوا مضحک است انستا  برخوردار میباشد. لذحکومت ا غ

  یک ستاغانکومت ا ا طر  ح حمایت مردم بتوچ یدا کهگرد راهم  راکستا

طرح عتیه تمامیت ارضی و ستقالل سیاسی راکستا  میباشد.در مکتو  

ا  ب ر  قسمت هبار  تو ادعا گردیدا که حکومت ا غانستا  شاغتی بو
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و به   ر اعالم هرگارضی ری  نمودا است. ای  طوخاک راکستا  دعوا  

نبعی سط هیچ مصورت نگر ته و تونستا  ا غا تموحکتوسط  هیچ سویه

 نمیتواند. شدابت  ا

حکومت راکستا  ا غانستا  را متهم برای  می سا د که: بصورت 

کستا  ترتی ب اخل راا در دسیستماتیک عمتیات خرابکار  و دهشت ا گنی ر

مه خواها  توسط هدیدارد که آ امینماید. ای  البته حقیقت  مساعد و تشویق

ی ای  ول ندبنگیدا ااکستا  ج  است با حکومت رترس شابدس هک ییتوسا

حقیقت ندارد که حکومت ا غانستا  درآ  کدام سهمی داشته است. اگر اجا ا 

 گنی تعبیر گرددب رس دهشت ابحیث  دادا شودکه مجادلۀ آ ادیخواها  بتوچ

 شتها  دهنقاط مختت  ج در ادیخواها  گفته شدا میتواند که همه آ همچنا 

ا  سیاسی یک هبره رست که بدرست نی د. به همی  منوالمیباشننا  گ ا

ه منمور داعیۀ متیب روسا   یودال خطا  گردند. تنها تحقیقات بی  المتتی ب

تی د. تقاضا ا  جامعۀ بی  المتضح سا را وا دریا ت حقایق میتواند حقیقت

 محسو  یلدامل  یوجه یک طر  العو آیدب به هیچبرا  اینکه حقایق بمیا  

 و جوانا  بتوچ میباشد.ی  نوربدست م ردم بتوچمیتواند. رهبر  مشدا ن

طی نامۀ خود حکومت راکستا  تذکر میدهد که حقوق و آ ادیها  

که بصورت دموکراتیک  اساسی قانو  سیاسی همه مردما  راکستا  توسط

تقیما ت راکستا  مسارطر  همه ای و ا  جان  نمایندگانی که ا ترتی  

است و  شدای  داب تضموی  گردیبه اتفاق آرا، تصاندب  شدا  اختان

بتوچستا  دارا  یک حکومت منتخ  ا  مردم نمایندگی میکندب میباشد و 

ساسی که قانو  اساسی حقوق اتمام  ما  آنجا مانند مردم دیگر ایارت ا مرد

 ارابل نکیک حقیقت غیرقا ولی دراینج ضمی  نمودا ب برخوردار اند.آنرا ت

چ ها و رشتو  ها بتوخ  گا  منته نمایندشد و آ  اینست ک متذکر باید ار

  بسر می بصورت غیرقانونی برطر  گردیدند و اک ریت انها  عالً در  ندا

 برند.
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ا ث یک )دولت قرو  وسطی( اشاربحی ا  غانستدرنامۀ راکستا  به ا

یک  هنب دا استسیاسی یک قاع ی سمانی مخالفدر آنجا امحا  ج:»شدا که 

به ای  سرنوشت مبتال  ستهبرجغانها  تعداد ا درسال گذشته یک  ت نا،.اس

در درد و رن  گردیدند و بسیار  ا ی  ها در سیاا چال ها بدو  محاکمه 

که حقایق است. م  یقیی  دارم     اح ر تحریای  گفتا« بسر میبرند.

 کوش   اتنسر ا غاال  جمهوریت دنقکه بعد ا ا جاللتمآ  شما آگاا هستید

مترقی جمهوریت بعمل آمد  ژیم  ربی  بردبرا  ا  ه تحریک راکستا  ها  ب

  محاکمه صورت که خاننی  گر تار و مجا ات گردیدندب ولی مجا ات بدو

ی کشور داخته راکستا  در امور داختقابل م  در منگر ته است. ا غانستا

تی داخ رومار ستا  د. مداخالت راکستکار گر ته  همیشه ا  صبر و تحمل

غانستا  موجود استب به ا  ومتدست حک د  که درانستا  توسط اسناا غ

 ا بات رسانیدا شدا میتواند.

صدراعمم راکستا  ا غانستا  را یک)دولت قرو  وسطی[ خواندا 

هیچ کشور  در آسیا بهتر  مضحک میباشد. م   کر میکنم حقیقتا. ای  است

نیکه حکومت به شدب جانبا یبقلو ا  همچواجد شرایط بر  خود راکستا ا 

و آ اد  ها   رد  مردم را رامال کرداب  بشروق اتیک حقرت سیستمصو

موجود اند و جانیکه بیرحمی  جانیکه موسسات دموکراتیک تنها به نام

یدا است. جن  قت وحشتناک حیات رو مرا گردیک حقیرولیس عسکر و 

ا کا ی رویۀ دب گوادار  ایرج   بتوچل مردم بی د اابه  عالً بمقنابود کنندا ک

در برابر کرامت بشر  و حقوق اساسی مردم ا  کستکومت رات آمی  حاهان

امات آ  حکومت به هیچ وجه بودا و صورت واضح  ابت میسا د که اقد

 ند.موکراتیک محسو  شدا نمیتوا عصر  وحکومت اعمال یک 

  هت رر تمآ  شما همچنا  تذکلدر ریام صدراعمم راکستا  عنوانی جال

« اکستا  رناا بردا اند.ه ره بال گذشتیکصدورنجاا ه ارت  ا غانی درس»:که

حقایق استبحقیقت موضو  اینست که ای  اتبا  ا غانی ای  تحری  

  رسید  موسم سرما به وادیها ام  راال هنگکوچیها  ا غا  هستند که هرس
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  ا ار عنعنه شا  ای  رسم وایمینمایند.  گرم سواحل رود سند مهاجرت

ا اند. هنگامیکه بادها  کردی  ودب تعقانستا  بی  مناطق ج ، ا غنیکه ا ما

ح مرتفع گرم تابستا  شرو  به و ید  میکندب ای  کوچیها به سطو

ستب  مامدارا  راکستا  معتوم ا الً بهها کامبرمیگردند. طر   ندگی کوچی 

بود.  موعتذشته مدر دهه ها  گ و قامات برتانطوریکه به اسال  آ  و م

دیت ها  ا طر  مقامات حدور مد که اگبی میدانکومت راکستا  بخولهذا ح

  آ  مربوطه راکستا  وضع نمی شد و م احمت ها  ا طر  شا  برا

اد  خیتی بیشتر ا  آنچه در صورت عچیها بمردم تولید نمیگردیدب تعداد کو

 می بود. تبدادا شدا اسمکتو  صدراعمم اکستا  نشا  

 آ  ادعاخیراً کتا  سفید  نشر کردا و درا  اتسکار گرچه حکومت

مت است که اوضا  بتوچستا  آرام شدا و مردمی که عتیه حکو ودانم

ا  که عمدا  انکشا راکستا  مبار ا میکردندب تستیم گردیدا اند. میخواهم دو 

 م:ه شما برسانرا کامالً رد میکندب به توجای  ادعا  کتا  سفید 

تعیی   اکتوبر 15اولتیماتوم را که  بتیعد قوم  تاحکومات راکس  اوال 

ی نشا  ودب برا  دوماا تمدید کردا است که تمدید ای  موعد به خوبا بکرد

نه تغییر  هیچ گوهوانی میدهد که تهدید توسیع عمتیات نمامی و بمباردما  

مودا و ننه شا  وارد دیخواها  برا  حصول حقوق حقرا در مقاومت آ ا

خود ام مر ریشبرد مو ق به اد آ  اولتیماتومخل میعدر دا هک  راکستاحکومت 

شدا نتوانستب مجبور گردید برا  نیل به اهدا  نمامی خود در بتوچستا  

   کند.جدید  را برا  اولتیماتوم خود تعیی موعد

  هفته وچ شامل  نا  و اطفال دراینفر مردم ل 344به تعداد   اثاني 

   غانستارجو  ای  مردم به اند.  آوردا اارنستا  ر به خاک ا غانخیها  ا

متم و تشدد حکومت راکستا  مخصوصا قوا  نمامی عت وس شدت و

ساخته شدا اندب م ار  و خانما   آنکشور را بر مردم بتوچ که مجبور

کومت راکستا  عفو ویندب نشا  میدهد.ا یکطر  حترک بگی  را خو

د خوی  ا  سفیع کتی وتا دا و ببتوچ اعال  کر  برا  مجاهدیعمومی را 
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وانمود میکند و ا طر  دیگر میعاد  اد ی عتا  بکتدر بتوچساوضا  را 

اید. ای  تضاد واضح در ابالغیه اولتیماتوم خود را برا  دو ماا تمدید مینم

که برخال  ادعا  راکستا   ب ای  امر را تانید میکند راکستاحکومت ها  

ا ه تقتیتی رخ ندادهیچگونتا  سکار  نمامیای  بتوچ عتیه هدمقاومت مجا در

وم و مهاجرت رناا گ ینا  بتوچ به ا غانستا  کامالً ماتلتیمدید اواست. ت

نستا  ۀ ا غا  را درای  مورد  ابت ساخته و اندیشدرست بود  ادعا  ا غانستا

 یق مینماید.م بتوچ و حکومت راکستا  تصدرا دربارۀ دوام جن  بی  مرد

خش   یق سیاستد مینماید که تطبا تانیقت ریقح ی شکار امچنی  بصورت آه

نهب مردم کشی و امحا  دست جمعی آ  حکومت عتیه مردم بیگناا حمابیرو 

اسی   و سیگی رو    و  اوضا  گردیداب حقوق بشربتوچ منجر به آشفت

 ما به وجود برا  صتح و امنیت در منطقه دم بتوچ را رامال و خطر  رامر

 وردا است.آ

 م را درد که ا غانستا  باید وضعیت وخیهدمی  اشنت ای  واقعا

متحد و تا  به اطال  شما و ا  طریق شما به کشورها  عضو متل وچسبت

کستا ب و، را وراگندجامعه بی  المتتی میرسانید و نمی گذاشت رردا ضخیم رر

سرتمبر خود  7 گذشته مورخ روشاند. بناً، مندرجات نامهحقایق را ا  انمار ب

مال قوا ستع  اکستا  احکومت رام و امیدوارم که مینماینید ات ریگا بار ر

  عتیه آ ادیخواها  بتوچ که توسط اولتیماتوم تهدید گردیدا اندب خوددار

 مرا برذیرید. ایقه رامات نماید. امیدورام جاللتمآ  شما احت

 1«محمد داؤد »

 

 

 

                                                           

ان  داؤد خان و روابط با پاکستان) قسمت چهارم، افغان سته مکثی برمعضلۀ پشتونتر کاظم، مقالداک- 1
 ( 2017جرمن آنالين فبروری
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 مدهيازمقاله 

 

  سیايس بر مناسباتن داودخابازنگری  رورتض

 های  ايران وپاکستانشورباک

 

 (8/4/2018رشده د )نوشته

 

 پاکستان  و خنثی سازی داعيه پشتونستان :
راکستا  ا  هما  آغا  ایجاد  که خود را با دشمنی  ا غانستا  برسر 

خن ی کرد  داعیه رشتونستا   مواجه دیدب در راستا تا  سنشتومسنتۀ ر

قبایل مذهبی در میا  مدارس سعۀ وت وس دست به تاسیب وناسیونالی م رشتو 

ا  وی  ایدیولوژ  بنیادگرانی ررداخت تا ذه  آنها را تر به د   د وسرح

را شار  سرنوشت خوی  منحر  سا د و  قط با  هرگونه داعیۀ حق تعیی 

استبداد و یت بدهندب و ا  مبار ا برضد م و اسالمیت به راکستا  هوالراسب

 مانند.غا ل باسی یس وی ها  اجتماع تیعدالبی 

تو  رو  مدرسه یونالی م قبایل رشناسیت را  ذهنراکستا  برا  انح

کرد و برا  مدرسی  ای  مدرسه ها که ومیفۀ ها  مذهبی سرمایه گذار  

د منمور کرد. معاشات بتنری  می بردندب  ها بتبتیغ اسالم و جهاد ر

دولت طر     ا اش ین  دینی و مالتااماما  که دیدند م روحانیو  و مال

ر مناطق قبایتی و بتوچستا  در ا سسرتودب در حمایت میشخریدار  و 

ارج ا  اوقات نما ب بج  و خطبه ها  دینی در رن  وقت نما ب و خمساجد 

و گفته نمیشد. رابند  ب بحث و سخنی دیگر  شنیدا راکفا  اسالم  و جهاد با 

مساجد و مولو  ماما  مال ا لوتر یر کننا  چ ه اجرا  مناسک دینیمردم ب

یکی ا  نما گ ارا  اهل ردادا شد که هرگاا قرابی ها  مذها  مدرسه ه

با خواست مال نمیشدب مورد سوال و قریه یک وقت به نما  جماعت حاضر 



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

117 

موجه نمی بودب حتی به ت و اگرعذر  ن د مال امام  رمیگامام قرار 

 ردید.یگ  سختی نی  محکوم مج اها

ا  ا  کسترا ل سرحد ا  اولی  بار درمیا  قبایو ب برحانیور  ریبناب

چو  ای  مقام و امتیا ات را ا  ا  برخوردار شدند  و موق  ممتا  و ویژا 

  استخبارات نمامی امسا حمایت ا ر تبتیغ و تروی  اسالم سیاسی با 

 ردل تند  و تحصیاسمیخو  ای  وضع را بدست آوردا بودندب آنها بقا راکستا 

 ند.ی میکردوکفرتتق  را نوعی بی دینیعصر   مکات 

اهدا  آ  اس ا  ا  ایجاد مدارس مذهبی در مناطق قبایتی و 

 یربجهادگرا  برا  جن  با هندوستا  برسر کشمبتوچستا  در کنار تربیت 

ابدی  وسیته مردم رشتونها نی می باشد. تیستی خن ی کرد  احساسات ناسیونال

مو   و آت  تعتیما آوردا  ا نیادگرانی بار ها  ب دیشهنا  ا یل را مشبو باق

 ر ندا  قبایل ها  مدر  و عصر  به دور نگهدارد.  یرا در اینصورت 

وعتوم معاصر  ان   و بتوچ  با دسترسی به عتوم عصر ب مجه  با درشتو

خود را به  جهریدا میکردند و تو بار می آمدند و آنگاا احساسات متی گرایانه

امتیا ات  ق وحقوا  خود عطو  و بررشتو  و بتوچب ممتت  حقوق قاقاح

ایالت تقاضا میکردند. م الً تقاضا  ایجاد یک بیشتر  ا  حکومت راکستا  

نتو  هایی در مناطق قبایتی هور خود مختار به نام رشتونخوا را با تاسیس

د ایجا اب جاراب یکتو( رشمینمودند و تقاضا  آمو   به  با  مادر  خود ) 

ها و تتوی یونها  به  با  دیورا مه ها وها  مطبوعاتی و نشر رو نانهاد

رشتو را میکردند و در تمام عرصه ها   رهنگی و سیاسی و اقتصاد  و 

مطالبه میکردند که برا  مردم رهور و  ولتحقوقی را ا  داجتماعی هما  

 است.ا دادا شدرنجا  و اسالم آباد راکستا  

گرانی  یادبن ه داعیۀد داعیۀ متی رشتونخوا را بمیکوشوسته یر ا راکست

حمایت نشود  و به همی  منمور  ا  طر  جامعۀ جهانیمذهبی تبدیل کند تا 

  مذهبی در ا غانستا  اهوا حمایت ا  گرسال اخیر به در طول بیست سی 

 قیطربراند و ا  ه حاشیرشتونخوا را به ررداخت تا گروا ها  متی گرا  

نجات یابد  بی رشتونها طت اییجدبوس وا هایی چو  طالبا  ا  کاا  گر حمایت

هرگ  مانل نیست و ا غانستا  را خانۀ ام  برا  خود بسا د. راکستا  

ات قبایتی بیرو  شوند و به سیستم نععن آنطر  سرحد ا  قال رشتونها  
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برای  . بنا کنندادیری خارج آشنان ا ارتباط با جهدولت مدار  و نحوۀ تأمی  

ساک  ا غانستا   دارا  قوت و نها  شتور نیست تاراکستا  هرگ  راضی 

ساک  ایجنسی ها  آنطر  رشتونها  نمامی باشند که در آیندا الگونی برا  

  ؟دندخط دیورند گر

اکنو  هرکس بخوبی میداند که بنیادگرانی اسالمی در مناطق قبایتی 

  ریرو ش ٪ مردم قبایل ۹۰تا  ۸۰ا  امرو  که  تساه و نمو یا ت شدآنقدر ر

 ضل الرحم (ب جمعیت  –عتماي اسالمی می )جمعیت بنیادگرا  اسال   ح

 تیجمععتماي اسالم )سمیع الحق(ب جماعت اسالم )قاضی حسی  احمد(ب 

اهل حدیثب ح   اسالم  و ح   تنمیم اسالم ( یعن  دنبال اح ا  )متحدا 

یعت ا  ششگانهب  دو ح   )جمای  اح  یا م در . عمل( روانندس مجت

جمات اسالمی( دارا  نفوذ بسیار  یاد اند.  در سالمیب و   اتماالع

    ضل الرحم   و در ایجنسی هاو یرستا  شمال  و جنوب  نفوذ مولوي 

باشد. مگر در رهتو  مند و خیبر نفوذ قاض  حسی  احمد بسیار  یاد می هم

د ا  مولوي بیت م محسود )بعنفوذ  جنوب   استرا  در و یرهبای  ر

وذ برادر  حکیم م محسود( و در ایجنسی باجوړ و سوات نفوذ نف رگ م

هستند   شتوقابل یاد آور  است. ای  چهار رهبر ا راطی رمورنا  ضل م 

 رشتونها  منطقه سرمیدهند.و با یک صدا  شا  تمام 

  احساس ا یی اب ذررابت  اح ا  رشتو ی ایکا  در وجود ا

برا  احقاق حقوق  ا  دست ر تۀ تونها رش حادتنی و امتیگراوطنخواهی و

مرک   دست و شا  وجود میداشت تا حال که سالح گر ته  و با حکومت 

به   تحقق شریعت اسالمی در راکستا  می ر مندب ارو برنجه نرم میکنند  

خود و ایجاد  سیاسی تار خم دخوو یا برا   ا جا  آ  برا  ایجاد رشتونست

  و  رهنگی و سیاسی خود می ر میدند  و ر اقل  صاداقتربنانی  یتاسیسات 

خود را ب با  مادر  شا  ا  حکومت راکستا  تقاضا تدریس به  ر ندا  

 د.میکردن

 ضرورت بازنگری داودخان برسياست خارجی:
 رخ "چث حمبدر » یسد:نومیمعضتۀ رشتونستا  بارۀ داکتر کامم در

اگ یر ساخته بود تا گذشته ا ند رحمد دازبه دریتی اشارا شد که مب ر " 
همسایگا  به عق  گذارد و در راا برقرار  روابط  ها  رر ا  تن  را با

ایه ـ ایرا  و بخصوص راکستا  بکوشد سمر هدوستانه و ن دیک با دو کشو
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ک   ن دیسعود  اتبسامریکا و عرا و در همی  راستا روابط ا غانستا  را ب
جدید در مناسبات ا غانستا  و  ورۀک دآغا  ی سا د. سفر بوتو به کابل

راکستا  بود و سفر هنر  کیسنجر به کابل و نحوا مذاکرات چنا  خود مانی 
خ روابط دو کشور کمترنمیر داشت. دلیل ای  یرتا و دوستانه بود که در

هفت  رال  قیبتطتصاد  برا  اقچرخ  برعالوا ضرورت به کمک ها  
ی جد  محمد دازد ا   عالیت رانرنگمبتنی باله اقتصاد  کشورب بیشتر س

ها  تخریبی گرورها  چپ و راست ا راطی بود. محمد دازد میخواست با 
  نمام جمهور  را ا  آسی   جناح دوسع ن دیکی به راکستا  و عربستا 

" ررچم و قختجناح چپ ـ" ا راست ا راطی در اما  سا د و اما  عالیت ه
ع شورو  و بوسیتۀ سفارت راجت مبه هدایر داخل کشور نفوذ کردا و که د

آ  کشور  ً درحال بسی  شد  بودب او را م یدا نگرا  آیندا ساخته بود. به 
ا تاد تا ا  وابستگی اقتصاد  ـ سیاسی   کرهمی  دلیل موصو  به ای  

ه   را بجمهور مانمیرد و موق  گ دیرینه کشور با شورو  به تدری   اصته
ن  سرد  ابت و استوار   جوقطر بی  دحیث یک کشور غیرمنستک د

نگهدارد. باید اذعا  داشت که ای  چرخ  ب ر  کار سادا نبود که رشته 
بتکه ایجا  میکرد تا با تأنی و دقت  بدسا ها  قدیمی را به یک بارگی رنبه 

ا با  ت هماننخس ماگ درل ای  مشکل ح  یاد درای  راا قدم گذاشته شود. کتید
دازد باید در مورد ادعا ها  قبتی خود  حمده م  بود ککرد  گرا با راکستا

در رابطه  ب به حقوق مردم رشتو  و بتوچ تغییر  وارد کند و با راکستا  در 
نحو  به تفاهم برسد طوریکه به اصطالح "هم لعل بدست آید و  هه بای   مین

 1 ".هم دل یار نرنجد

ها  که آنا  در جو  ادر مقاله آقا  احمد واد ارسالبغا   ارگدیتحتیتگر 
 »مساله رشتونستا  را نتیجه رشتونخواهی ا راطی داودخا  میدانندب مینویسد:

سياسی چيزی است و  عيمبايد در نظر داشت که موضع يک دولت و يک ز
واقعيت و خواهش و آرزوهای قلبی و حتی بلند پروازی چيز ديگری است، 

دن م شاهش محکی ديگری است.  هر دولت خوست چيزو سيا ینعيهای 
وسيله وقوتش و بيشتر شدن نفوذ را دارد و خواهد داشت و از هر راه 

                                                           

ن ،افغا (و آخرمت هفتم قس) ا پاکستانروابط ب خان و  پشتونستان   داؤد  کنی برمعضلۀم،کاظمکیر دا  - 1
 2017جرمن آنالین،مارچ 
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ملی و  جودممکن در پيشبرد اهداف خود نظر به توانائی ها و شرايط مو
 1 «بين المللی خواهد کوشيد.

  وسنآ سر می  ها  اقدر وط  ررستی داودخا  وتال  او برا  الح

اما وقتی شرایط  ستبنی وتردید به ا غانستا  هیچ جا  شک دیورندخط 

وامکانات کشورخود را با توانایی ها  نمامی راکستا  وحمایت ها  که ا  

هیچ  ایسه میکردب درمی یا ت کهقمشدبا وانگتیس به آ  کشور میجان  امریک

تا  دش ربوبنابری  مج بدرندادر یک رویارونی نمامی انی برا  برد کام

« مردم پشتونستان تنوشسر تعيين قح»عیه  رشتونستا  خواهی را بادا

تعویض کند ومردم آنسو  خط را برا  آ اد  واستقالل شا  تشویق 

 وترغی  نماید.

عنوانی بدر  ما  جمهوریت  دخاچنانکه در دومی  نامه داو 

 یدهراا سا مان ا سا ما  متل متحد دیدا میشودب راکستا  چه سرمنشی 

یات تخریبی بوسیته عمتاا چه ا  ررژیم جمهور  ا غانستا  و ا عتیهدتاهوک

ریهم بر رژیم تباا کنندا وعناصر  روخته شداب در صدد بود تا ضربات 

در آ   ما ب به مخالفا  داودخا    ستاراکدرا غانستا  وارد نماید. جمهور  

 ب توسطبودند رصم المستمی   واکه همه بنیادگرا ووابسته به ایدیولوژ  اخ

خواست که داد. راکستا  میمی و  خود آم مربیا  نمامی استخباراتی

 داودخا ب در مورد معضتۀ دیورندب کوتاا بیاید.

ه خود بحمصادر اکستا  رنصیرم بابر و یرداخته صوبه سرحد 

ا غانی ا  قبیل حبی  الرحم  عناصر وط   رو  قرارگر ت  ی گونگا چ

 شا  گیدکستا  وآماعود در خدمت راشاا مسواحمد  یلدی  وبرها  ابدوگت

استخبارات نمامی  راکستا  مطابق دستور کار  درا غانستا   خری ت  ارب

(ISI) .نکات جالبی حکایت میکند 

میدهد که دو ماا بعد ا  اعال   حرد شنصیرم بابر درمصاحبه خو

 رحم لا  بیمد انجنیر حآ جمهوریت درا غانستا ب اولی  کسی که ن د م 

                                                           

 2017 / 19/2رمن آنالین،االت، افغان ج،آرشیف مقمد فواد ارسال اح  - 1



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

121 

داد. ما داودخا  را می  شرحم  ا برا  او اوضا  کابل وداودخا  ربودب 

شناختیم که برا  راکستا  یک خطر شمردا میشدب م   موضو  را به بوتو 

عد به ترینن  آنها ررداختیم. بو ردمصاح )صدراعمم راکستا ( بیا  ک

سط  وتو میدیان   خسارا رسکانصیرم بابر میگوید که ما به داود به حد 

نوشته بودیم که عنوان   نی ا    یک کت  ننگرهاري عتیه داود خاگال

شید  رخو۱۳۹۰مصاحبه بابر درسال  «لیون  سردار –سردار دیوانه »بود

 1 .دسترسی است لقابآریانی در بخ  مسایل ساسی سایت 

ا ب ذوالفقار عتی بوتو صدر اعمم راکستا  که در مساله رشتونستا 

قع داد مو شا ب به ایی  رهبرا  را گرامی شمردامقدم ابودب  ریرگداودخا  د

تا ا  ساحه راکستا  در عمتیات ضد دولت جمهور  استفادا کنند. جماعت 

بسته به جمعیت او یا جو ااسالمی راکستا  برهبر  مورنامودود ب رنا

در اول  یتاسالمی را نی  مورد حمایت خود قرار داد و بارخرا ای  جمع

را  رشیشو ISI قشهدستور ونبر طبق  ۱۹۷۵جور  ۲۲ق مطاب ۱۳۵۴ اسد

که البته بسرعت ا  جان  [2]در رنجشیر بر ضد دولت براا انداختند 

کستا  ار به نیروها  امنیتی دولت سرکو  و شورشیا  متفرق و دوبارا

دند و تایی با  هم دستگیر و ب ندا  ا  رار کردند. در رایا  ای  حاد ه عدا

  .کردند حاصل تأابربرخی 

عمم ذوالفقار عتی بوتوصدرا »د:ویسات" مینتحتیتگرا غا  آقا  "نج

به بهانه حفم بقدرت رسید ۱۹۷۱راکستا  که رس ا  جدانی بنگالد  درسال 

بهرانتقاد وهر صدا  آ اد  خواهی را در   دابوبقیه راکستا  ا  تج یه ون

 کرد و دنبال  اندا سرکو  و  ب ایارت صوبه سرحد وسرحد شمالغربی 

و بتوچ وهجوم به حریم  ندگی  تو رش ق سرحد بنابری  لشکرکشی به مناط

سیاسیو  بتوچ ورشتو  وتاراج هستی شا ب تمام رهبرا  نیشنل عوامی را 

وتنها در منطقه مر  بتوچستا  در نمود   ا ندرتی و بتوچ ها را روانه 
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. درسیدن قتل هب  ت ۸۰۰  خونی  کونتیجه حمالت هوایی وبمباردما  و سر

 د دشوار گردید. آ امد ر ت وآ در باجور هم برا  دولت

در مناطق مختت  مقامات دولتی مورد هجوم قرار گر تند وحواد ی 

نستا  ا اد( هم جرگه وت)رشبی شمار در هر دو ایالت رخ داد. درو یرستا 

شتونستا  ر ها در مکی  ر مک وگرویک برگ ار گردید رهبرا  وب رگا 

کردند و  قادانتبا شدت ودست درا   ها  حکومت را تجاو  هاب  هگرج در

بر ضرورت اتحاد قبایل ورشتو  ها اذغا  داشتند . دولت راکستا  راا سادا 

صوبه را در ری  گر ت ود ها متهم کرد  دولت ا غانستا  در قبال شور  

 رد ا که ا غانست شتونطاق و ارت خارجه راکستا  با نقل ا  بوتو اعال  دا

ا خدماتی را برا  وگاارددارد و رشتونستا  ادعا  مالکیت  و ستا بتوچ

بنا کردا استب ولی دولت ا غانستا  ای  ادعا  ها را میا  تهی  شورشیا 

استار حق خود ارادیت وتعیی  وخ تا خواند واعالم داشت که دولت ا غانس

و   یما ا  طریق صتح  سرنوشت برادرا  رشتو   و بتوچ بودا وحل آنرا

 . 1«داند.تگو میگف

هور راكستا  اسالم  در شهر راي ورهرانس كشكنف۱۹۷۴در سال 

دایر گردیدب عبدالرحم  رژواك سفیر ا غانستا  در دهت  نو منحیث نمایندا 

موضو  تراك ور ید. نامبردا در كنفرانس شا آ  جمهور  ا غانستا  در

ه قیت منطامن  دروخ وبرهمتوچها ب شور رشتونستا  والغا  خط دیورند و

با خاموشی اسالم     كشورهايدگااینطر  نم ب اما ا  را مطرح نمود

به رژواک گوش د شد که ا  اجندا  گفته  رهن ب ه ب ].استعما  گردید

لیبی درنیمه ش  به دولت ذا ی رنیس قلامرمعکنفرانس خارج صحبت نکند و

دا   آماتسکراکه خود  به د داودخا   ن   دا ب ا  و  خواه  کردا بو

  [2 .ت کندکنفرانس شردرک

توسط گروا عمتیات خرابکارانه را  استخبارات راکستا که انرس ا 

براا   اشدخبودر رنجشیر ولغما  ورکتیا  حکمتیار وربانیها  اخوانی 
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در رو  را جمهور  و یر رال   مدخرماح علی رال  ترور همچنا و ختاندا

ایل ن درکبه ای  خا  دازدب دکرعمتی ح   اسالمی حکمتیار توسط روش  

که را شار  برمعضته خط دیورند ورناا داد  به ناراضیا  بتوچ در آمد 

  غانستا  ا سب  شدا تا راکستا  نی  برضد جمهور  نورا  ا با غانستا 

 ار لابیق  شار متقطرو ا ای  کند استفادا  سو، ا غا  راضیا  نااسالمگرای

در ش  تخری  رایه ها  برق  بشمول ) هاای  تخریبکاری .رد نمایداو  وابر 

 (ربانی –گتبدی   ها  توسط دار و دسته 1975جش  استقالل درسال ها  

که ا  سو  سا ما  [1]اهدتاوک  تتبکه ها   مخش با کش  همراا

ساخت تا بر وادار خا  را دودا بطرح واعمال میشد  تاراکس استخبارات

 ینعی مسایگا  خوده ا  تجدید نمر نماید و روابط  را باسیاست خارجی 

 کستا  بهبود ببخشد.  و راایرا

ب ضرورت اصالح سیاستی را که برادر داودخا  خا یم ر نعسردا

را گوش د داودخا  در ری  گر ته بودب به او خاطر نشا  ساخت و تعدیل آ  

نی  مشورا برادر را منطقی یا ت و تصمیم گر ت در سیاست  خا نمود. داود

  ماید.ن خارجی خود تجدید نمر

 

 :سبت به ايرانودخان ندا يدجد ستسيا

اد حس  همکار  و دوستی میا  ایرا  و یجا ردسد که به نمرمیر

 خا  برادر داودخا  و مساعی  لمیا غانستا  نق  سردار محمد نعیم

خا   اند. محمد نعیم   در تهرا  بسیار مو ر بودااتانسغا   سفیر ا غحمودم

رنیس جمهور لعادا  وق ا ادینه عنوا  نماب ۱۳۵۳در ماا  ور باراول 

با شاا ایرا  و سایر مقامات آ  کشور و اکردرت سا تهرا  م غانستا  به ا

بر   ب آقا  ختعت. در ماا سنبته همی  سالا بودمالقات و مذاکراتی انجام داد

ور خارجه ایرا  مسا رتی به کابل انجام داد و ضم  ای  مسا رت با مایر و 
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تصمیم و مذاکراتی بعمل آورد و  مالقاتخا  میعن ا غانستا  ور رنیس جمهو

 را در مورد کمک به ا غانستا  ابرا  کرد.ت  کومح

داودخا  به عربستا  سعود   ۱۹۷۵مارچ  ۲۱= ۱۳۵۴در آغا  سال 

ها   یصل مذاکرا و مفاهمه نماید و کمکمتک  روکش فر کرد تا با شاا آ س

ا خود به  ادادربر سطتو صل ی چو  متکا بیشتر آ  کشور را جت  کند ام

جا  مذاکرا در مراسم جنا ا او شرکت ور ید   بدخاری  داوقتل رسیدب بناب

شریفات و ا  ادا  ح  عمراب متوجه ایرا  شد. داود در تهرا  با ت و رس

یی مقابل شد و مذاکرات مفصتی با شاا ایرا  و صدر اعمم هقبسارذیرایی بی

 (۱۳۵۴ ور ۶ = ۱۹۷۵آرریل ۲۶)د آ  کشور انجام دا

آ  کشور را برا   کمکا  شاا ایرداودخا  ضم  مذاکرات  با 

ها  انکشا ی آیندا کشور تقاضا کردب بالمقابل دولت ایرا  با یک  برنامه

لر  امیتیو  د ۳۰۰مالی عاجل  کمکساله و یک  صاد  داطرح کمک اقت

را  ک ایمک هک یشنهاد کردبر ساله ا غانستا ب به داود رال  انکشا ی هفتبه

حاضر شد برا  ا غانستا   را ای همچنا  جانشی  کمک شورو  بسا د. را

تسهیالت بندر  را در بندرعباس  راهم کند تا ای  کشور ناچار نباشد به 

داشته باشد. و بارخرا شاا ایرا  سعی به  تگین یتی شورو  بسا  تراهراا

با    نجی رامیا  قن ا ا  با راکستستعمل آورد تا در حل اختال ات ا غان

  [1]کند.

 :پاکستانابط با ور

ودخا  رس ا  سفر ایرا ب در جبهه راکستا  سیاست مالیمتر  در اد

 نهانی بی  دو کشور راکه شورو  همیشه یک جن  رری  گر تب درحالی

ح میداد تا دست کابل هموارا بسو  مسکو درا  باشد و مسأله یجتر

ن دیکی با رک  و واشنگت  تا ا  تا  سکارر شار  باشد ب  رشتونستا  وسیته

  د.ور خوددار 
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در ایجاد  ضا  تفاهم میا  رهبرا  ا غانستا  و به نمرمیرسد که 

سفر  ا  رس ا باشدب  یرادر  کبا  یرر اهمیتنق  راکستا  شاا ایرا  

 داودخا  به تهرا ب شاا ایرا  به اسالم آباد ر ت و با صدر اعمم آ  کشور

ا ط بت  روابمل آورد که طبعا عاد  ساخاتی بعمذاکر وتبوولفقار عتیذ

  غانستا  تم اصتی مذاکرات آنا  بودا است. ا

رد. ای  در  مستا  هما  سالب  ل له در ا غانستا  خساراتی ببار آو

رسیدگا   بدست داد تا بوتو کمک آ  کشور را به مصیبت یی بهانه واقعه

د راکستا  حس  استقبال ریشنهاای    ا ودهاد کند. داشن ل له در ا غانستا  ری

 1 عمم راکستا  دعوت کرد تا رسما به کابل مسا ر نماید.ر اصد ود و ا نم

تم" ا  قول داکتر ماهر طنی بدرکتاب  بنام "ا غانستا  درقر  بیس

سفیر دولت ا غانستا  درراکستا  بودا  ۱۹۷۵ و  که درسال ریم شرحی

به ذوالفقار عتی بوتو  خا  راداود تین  لی  ریام حساومینویسد: شیر و   

رسانید: "داودخا  گفت باید به بوتو گفته شود که ما یک  تا اکسراعمم رصد

 که ه احساس مادر ای  استراکستا  وا غانستا  قو  میخواهیم. برا  اینک

اصل سرحدهندوستا  ا  راکستا  عبور کردا تا هندوک  است. وقتی که م  

یک نمی آمد که داودخا  چطور باور  بوتو  ب دمه بوتو رسانب ریام را

  غانستا  متحد وقو  میخواهد.؟"وا تا راکس

 طنی  می ا  اید : مناسبات ا غانستا  وراکستا  در مسیر نو  قرار 

رهبرا  راکستا   ۱۹۷۶بود. در اواسط سال  اشد . رایا  تشن  آغا ر تمیگ

 ات اختال د تاندرکی رت کردا وسعا وا غانستا  به کشور ها  یک دیگرمس

شتونستا  کنار بگذارند. دکتور رحیم ه رسنتطه با مشا  را ا جمته در راب

ی  به کابل مسا رت کرد ودرا  ۱۹۷۶شیر و  میگوید:"بوتو در رنجم جو  

موضو  رشتونستا  گپ می دندب لک  یک کتمه هم ربخر مذاکرات ا  سرتا آ

[داودخا  را ]بوتو   آ یقعته ریک کنند. بتحنگفتند که طر  مقابل]خود[ را 

بعد به راکستا  میرود. یک دعوت  وق العادا  ماادو داودخا دعوت میکند و
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دند.در مذاکراتی ا  بود که هیچ  عیم دولت را تا ای  حد رذیرانی نکردا بو

 دا ساعت در چهار  رو  صورت گر تب بوتو به داود خا  نا  رکه ط

هر ترتیب  كه تو  را به ستا نوتشر وانم و قضیةخگفت: م  تو را ردر م 

ه هما  طور باشدب لیك   كر باید بكنید كه یك رسر م كواهخم  م بخواه  

 1«را ن د متت  خجالت ندهید.

بوتو  »سد:یومینمحمدداود به راکستا  داکترکامم در بارا سفر

 ا  محمد دازد[ 1976جو  7]صدراعمم راکستا  حی  سفر خود به کابل 

ا و بید سفر نما24تا  20  ا  تاریخ کشور به آ  د تاروآ ملعوت رسمی بعد

دعوت محمد دازد تصمیم گر ت در راا برگشت ا  کولمبو ا  قبول ای  

ررشوکت و  مراسحی  سفر بوتو چندا  مراکستا  دید  کند. درحالیکه کابل 

ازد د شأ  برا  صدراعمم راکستا  تدارک ندیدا بودب اما راکستا  ا  محمد

  کرد و ایال شاستقبا اسالم آبادب رهور و مر  و ا درار رهچ تامبرا  اق

درمیدا  هوانی راولرند  رنیس جمهور" ضل الهی چودر " و نی  بوتو 

ودند. راکستانی ها مننی هینت معیتی او رذیرا صدراعمم راکستا  ا  مهما  و

ه ارا  ت   آ در باغ معرو  "شالیمار" رهور دعوتی ترتی  دادند که در

ند. محمد دازد در بوددا ستا  آماستقبال رنیس  دولت ا غانجا به م آندرم ا 

برادرا  خود ا غانها شما را »ای   رصت خطا  به مردم آنجا گفت: 

ت که ا  همسایگی ردید سیی ندر  صر  برادر  دنیایمیشمارند...ای  برا

 ه درشیر ر که ای  برادبتآمدا باشد یا ردیدا  ما  آنرا به وجود آوردا باشدب 

راک اسالمی الهام میگیرد... یم عالمی و تیت دارد که ا  برادر  اسالروحان

حکومت ا غانستا  و م  خود آر و دارم که مشکل سیاسی ما ر ع گردد و 

ی و حس  نیت استوارباشد....حکومت تسدو ط ما براساس برادر  وارتبا

ای  ر ر ع .بخاط..دینتال  مینما اتا غانستا  و راکستا  برا  حل ای  اختال 

مذاکرات رو در رو راهی دیگر و  می ق صتح آاختال ات ما بج  ا طر

مام نداریم...م  یقیی  دارم که درای  راا مهربانی خداوند همراا ما است... ت
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مجتس حل نمیشوندب مگر حس  نیت و جدیت در هر   دنا چاختال ات در یک ی

وی  ن دیک هد  خ سو  هب مگاد که ما یک ورگفتگو ای  امید را بار می آ

وط ا غانستا "ب چاپ دوم ب رشاورب صفحه قس" دالصمد:غوثب عب)«یم.شو

 1 (180ـ 181

بوتو حی  :»آقا  داکتر کامم ا  قول صمد غوث عالوا میکند که 

رهانی سرا  رشتو  و بتوچ ا   ندا  مشکالت موجود  دمورمذاکرات در 

ا نمود که و عالوکرد  حیرتش"جنرالها"  تهحکومت خود را در قبال معض

الها  وقیت داشته و هرگاا موضو  رهبرا  جنرمر اند برننمر محکمه میتو

 میرود.  ندانی به محکمه رویت دادا شودب کار رهانی آنها سادا تر ری 

ای  کار خود شما استب مگر م  برآنچه که تأکید »گفت: وتبو محمد دازد به

که ]دوام آ [ به سود موجود رت اح مختقبول است و ل دارمب یک موا قه  قاب

اعتماد رشتونها و بتوچ ها برحکومت راکستا  یک  عدمت. طر  نیسهیچ 

اعتبار گام چی  خیالی نیست. برا  حکومت ضرور است که به سو  کس  

ت شما به عنوا  نشا  داد  حس  نیتب رهبرا  رشتو  و موحک بردارد...

بوتو در  .«نمایند اکرا رابرمذو ب دا آت را آنها بصوب بدهند تابتوچ را موقع 

ای  مشکالت جانبی است وبا امنیت در »ه: دوار  کرد کامیا  وا  ابرج

م  رو  ب برا  ه:  و عالوا نمود ک« بتوچشتا  تا حد  یاد  حل میگردد

حالیست که ا  یک صتح روش  و بی ابهام با آنها ا غانستا  را شو  خرو

ا غانستا  به همه گروا ها  »ت:او گف ربرادازد درب مدمح ؛«.آگاا سا م

خواهند صتح کنندب ا غانستا  استب رشتونها و بتوچ  ها که باا رخویدخل خیذ

سه  ال خواهندب او در یک  اعبصورت آشکار آنرا می رذیردب یا اگر آنها ب

 2 (  181ـ  182 ماخذ باربصفحه«)جانبه میتواند اشتراک کند. 

ت  خط دیورند ح ساخنا مطرهما اه تینهر مذاکرات د وضو  مهمم»

تتی بود که هینت راکستانی میخواست آنرا در اجندا  المی  سرحد ب به حیث
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ه همچو موضو  مهم و هدب ولی هینت ا غانی با ای  دلیل کمذاکرات قرار د

را نمیتوا  در همچو مجتس کوچک  یر بحث گر تب ا  صحبت   ر ب

ک نشر شدب درآ  ه مشترالمیعا یقتر ختم سفر ود ریرامو  آ  طفرا ر ت.

در اعالمیه کابل نشر شدا بود  که قبالً کید کردند تأ ولیبدا  اصهردو طر  

خوی  ً را مطابق و وعدا دادند که برا  رسید  به یک راا حل مذاکرات 

در مراجعت  »ل ادامه بدهند. صمد غوث در کتاب  می نویسد: باه کروحی

چه  کر  داشت؟ او بدو  وتو که ب مدرک ازد سزالد دمحم»به کابل م  ا  

رای  شکی نیست که بوتو یک سیاستمدار و بسیار شخص "د اد:جوا  د تأمل

مأخذ ) «کرد.ر ب مگر م  نمیدانم که به او چقدر میشود باو یرک است

 ( 187 هحف. صبار..

دست آورد با آنکه ای  سفر»داکترکامم در مقاله ا  متذکر میشود: 

که وری  سفر ط هم ب با آنکه ایور را بادو کش میا  طبارونداشتب اما م مه

ریشبینی می شد بهتر ساخت و به تجارت تران یت سهولت م ید  راهم 

دادا شد و  ا اا  طریق   راکستا  اجب چنانکه به  ورود گندم ا  هند گردید

  غابی  دو کشور متوق  شدا بودب دوبارا آ 1947خدمات هوانی که ا  سال

 (اجنماه)«گردید.

رنیس  ۱۹۷۶ت اگس ۲۹ ریخبتاحق شناس یاد آورمیشود که تر داک

جمهور ا غانستا  بنابدعوت مقامات راکستانی به آ  کشور سفر کرد. 

کت  راوا  استقبال وشو  ر ا غانستا  را باشأ راکستانیا  مقدم رنیس جمهو

  مردم راکستاک کردند و داودخا  ا  رذیرایی گرم و بی سابقه احساسات نی

هور گفت: ر یا ا  شهر نمود. و در اجتما  ب رگی د تشکربخو تبسن

باشد که بطور جاودا  و بر آر ومند  ما را برقرار  روابط برادرانه می

د دکتورا  ا تخار  ا  نسکه بماند. در اینجا بود رایه حس  نیت استوار 

 یانقامات راکستم جان  دانشگاا کراچی راکستا  برا  داود ریشک  گردید.

د. در رایا  مذاکرات ردنکیتفادا منیت داود ا  هر امکانی است  رضاا  جرب
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تقویه روحیه »شا  را ادامه سیاست تن   دایی با عبارت طر ی  تصمیم

  1ودند.  بت نم« کابل

بوتو برا  باردوم بکابل سفر کرد و موضو  را  ۱۹۷۷ در رنجم جو 

شا  را تال اتتا اخ ستنداوخیم در ای  وقت وردنبال نمود. رهبرا  هر دو کش

حل کنند. اما ای  کار را به رعایت سیاست داختی  اهمتف اکراا وا  طریق مذ

 میخواستند گام بگام و بتدری  اجرا نمایند.

خارجه مینویسد که ب و ارت اسیغوث معی  سی قول صمد  رهن  ا 

  ا رامتی عوامی    رمول کتی حل مساله ای  بود که راکستا  رهبرا  ح

ربی و بتوچستا  را ل غشمات سرحد نموداب حقوق  درال وریا   آ اد ندا

تصدیق نمایند و در مقابل حکومت ا غانستا  رایا  یا ت  ادعای  را دربارا 

کند و خط دیورند را برسمیت   اعال  ا  طریق لویه جرگه رشتونستا

  2بشناسد. 

الحق ضیا، لارجنا  بوتو با د گفتگو ها بی  سرا  دو کشور حتی بع

نمامی جانشی  بوتو شدا بود ا  ودتیق یک کا  طر۱۹۷۷ه در ماا جور  ک

ی  مسا رتی به ا ۱۹۷۷نی  ادامه یا ت و بار  جنرال ضیا، در اکتوبر 

تر قضایا  مورد اختال  با رنیس عاجل ل  حمود و خواهابه کابل نمنمور 

 جمهور ا غانستا  شد.

ت ور مورد حمایآ  کش ت باا الختکستا  وحل اراسیاست تفاهم با 

نی  قرارگر ته بود. عبدالولی خا  یکی ا  ا  کستو  دررارهبرا  رشت

می باجنرال ضیا، الحق رهبرنما رهبرا  برجسته رشتو  مالقات  را

  به یاد می آورد:" م  در  ندا  بودم وآقا  ینچ ۱۹۷۷راکستا  درسال 

ل داد. در انتقا رند لوار  به بیمارستاو ضیا، الحق مرا ا   ندا  خواست

ا غانستا  مفصالً صحبت کرد. م  برا  و   الهمس در موردآنجا او با م  
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د ا غانستا  گفتم که حل مساله ا غانستا  آسا  است. هر یصته ایکه در مور

وقت آ  است.  یرا سردار داودخا  شخصی است که در   یهم می کنیدب

ه روخواهد شد. م    رو بب ر یهابوتخانه جنگی  بانبود او  ردا ا غانستا  

بروید و مستقیم  با و  حر  ب نید او گفت: م   که فتمالحق گ به ضیا،

ادعایی را مطرح  میترسم که اگر بروم سردار داود دربارا سر می  راکستا 

گفتم که سردار داود هیچ نو  ادعایی برخاک راکستا  ندارد. بعداً   . منکند

ضیا،  به  ندا  ر تم. ووقتی که دوباراوم   ت رل الحق به کاب، ژنرال ضیا

کابل برگشتب برایم گفت که سردارداود در ضیا ت رسمی اعال   ا  لحقا

میا   که رد. ای   یصته ا  بودکرد که برخاک راکستا  هیچگونه ادعایی ندا

 1دوکشور صورت گر ت."

رات اکمذ صمدغوث که یگانه شخص حاضر درداکتر کامم ا  قول 

ن  و جاهردات مهارا ارس »:بودبمینویسد  درکابل ودخا با دا قحالضیا، 

در بارۀ اهمیت روابط نیک بی  دو کشور وتجار  تتخ گذشتهب جنرال ضیا، 

کستا  وعدا داد ار و  ا صتح عاجل ا غانستاکرد  موانع را ا  را دور

ه ایمستما  وهمس ای  نکته بسیار ضرور  است که هردو کشور»وگفت:

تا  هر اکسور غانستا منی  عتی میا  ا کنند. دشتال   رانهداربی برا   ندگ

هردو  عیم موا قه  «.دو کشور را به خطرات  یاد  مواجه کردا است

ادامه دهند. به   اکستذاکرات خوی  را در راکردند تا در آغا  سال آیندا م

ه چند ب تاسی ا ای  توا ق رنیس جمهور محمدداود رس ا  سفرها  رسمی

هردو   بیو ر ت  ا  دهتی به راولرند 1978 م مارچرنج خیرابتکشور 

انکشا    عیم مذاکرات بطور خصوصی صورت گر ت.جنرال ضیا، ا 

برا  هرکه این محمدداود ا  رد واوضا  در راکستا  معتومات مفصل ارانه ک

 داآین:»رشتو  وبتوچ ا   ندا  رها شدا اندب ابرا  امتنا  نمود وگفت که 

 ارتباط در دست خود آنهاستبدرای  ت مکملبصور اهچتورشتونها وب

وبد  آنکه ا  کشور  نام ببرد « ستا  به  یصتۀ آنها موا ق خواهد بود.غانا 
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وجود   رهاچنا  کشو:» وا کرد العوبدو  تردید منمور  شورو  بودب

دارند که ا  ارتباط نیک میا  ا غانستا  وراکستا  خو  نیستند وا  

 ام هردوچپ است که میتواند استحک خطرناکنوار  هقنطامی درای  منمنمر

بحوالۀ ب7بهما  مقالهب بخ  )داکترکامم  «را صدمه ب ند.ور کش

 (191 -188 صمدغوثب

وداودخا     انستمعضتۀ رشتوکتر کامم ادیکی ا  مقارت مهم ومفصل 

نالنی آ ومناسبات با راکستا  است که در هفت قسمت در رورتال ا غا  جرم 

میسئا دب ا  مایئته را ندر بخئ  هفئتم کئه نتئای  نوشئ ت. و دا اسناسرربه نش

 مینویسد:

 د یا  اهئدا  مهئم او کشئان یکئی دبیمحمد دازد به صدارت رس یوقت»

 کی تینمر بود که با موجود  یابود و او به  یقو تر تحول  ا غانستا  بسو

  داقتصئا یتواننئا ما  با   یو درع یاسیو دچار بحرا  س  یحکومت ضع

  یآرما  ب ر  و ا  ید ابو نخواهد  تار آ  بودب هرگ  قادرنستا  گر غاا که

 لیالتشئک دیئرا تحقئق بخشئدب بخصئوص کئه حکومئت جد یهد  مهم و اساسئ

مختت  دست بکئار   ها وایبه ش تا نمام ا غانس  یدر تخرراکستا  قدم بقدم 

ر بتئا رایدر وضئع بسئ یامبودا است. حکومت ا غانستا  تا آنوقت ا  نمر نم

 یناشئ  سئرحد  هئا یمئآرانا  ی  بعض رو نشاند  برا یت که حترار داشق

  راکستا   اقئد تئوا  ر م بئود. لئذا محمئد دازد مجبئور بئود بئرا کاتیتحر ا 

و مهئئم او  یکشئئور کئئه هئئد  اساسئئ در  و اقتصئئاد یت اجتمئئاعتحقئئق تحئئور

  تجربه ااو  .[ررداخت] کشور  ینمام هیبن هیشدب نخست به تقو یمحسو  م

 ینمئام هیئبن هیئر م بئه تقوعدم توجئه نه چگوبود که آموخته  یتتخ دورا امان

سئررد و تحئول را سئرنگو  کئرد. در  ا یئسرنوشت کشئور را بدسئت عقبگرا

  یوقئئت در آ  سئئالها کئئه مناسئئبات بئئ  شئئورو ا  بئئغانسئئتاط  ا روابئئ دیتشئئن

مل کئه شئا سئتا کار در خواسئتیم  وورا غانستا  و راکستا  حسنه نبود و شئ

  یرشتو  و بتوچ نئا آرامئ ا یا  ناراض تیماا حبودب ب کایبا امر ینمام ما یر

  یا  جنئ  سئرد بئ یکند. ا غانستا  با استفادا ا  وضع ناشئ جادیو درد سر ا
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در وارد کئئرد   کطئئر ی و غئئر ب منئئا ع خئئود را ا  قرت شئئدو قطئئ  قئئدر

تئئا  کئئردی  مالتئئ ۀتیوسئئ  یئئبئئا ا گئئری  دطئئرو ا  دیئئد ی شئئار بئئر راکسئئتا  مئئ

خئئود کئئه تئئا آنوقئئت در  ینمئئام هیئئبن تیئئوقتر بئئ  شئئوروبئئا  یکئئین د قیئئا طر

بئئه  ی مئئا  بئئا دسترسئئ  یو در عئئ دیئئف ایقئئرار داشئئتب ب یابتئئدان اریسئئطح بسئئ

  اقتصئاد  ربناهئایخئود را جهئت اعمئار   یکتئ هئد   اقتصئاد  کمک هئا

شا  و انک رانها مار بند واعبرق و   انرژ ب بخصوص در ساحه سرکسا 

بئود کئه ا غانسئتا  را  یتحول ب رگ اناهم استیس  یا ۀجیبرردا د. نتار  مع

در سئاحات مختتئ   دایئجد  هئا یبه سئمت دگرگئون یا  وضع قرو  وسطان

 رقابئلیغ تیئواقع کیئکئه  دیخا  کشان ددازصدارت محمد دورا دا ساله  یط

 انکار است. 

باد در سالم ادر ا  اتکسغانستا  وراا مالقات رسمی میا  رهبرا  در

نوعی سا   در مورد دست یا تند وداود  هبم  عیو د هرب ۱۹۷۸ماا مارچ 

خا  تاحد  برا  ترک  داعیه رشتونستا  آ اد در برابر اعطا  خود 

ی راکستا  تحت شرایط قانو  اساسی راکستا  مو  قتی اقتیت هامختار  داخ

 جوان  همه هک دمواتی امهار نوعنرم  نشا  داد و طی کنفرانس مطب

همه چی  درجای  قرار  ما   روره موبردیم بحث ک روابط دو کشور  را

 خواهد گر ت. 

ها  مکرر و مستقیم  عما  ای  بدینسا  بر ا ر ر ت و آمدها و تماس

صتح و دوستی جانشی  دشمنی و کدورت گردد ولی  ببودکشور ن دیک دو 

رهبر  در در آنق دوادر   نگذاشت عمرومتاسفانه که مخالفت رنهانی شو

   حل مسایل مر   میا  دو کشور یرود رکه شاه ا غانستا  دوام کند

 همجوار گردد.

 روايتی ازسفير داودخان آقای شيرزوی:

داودخا  درراکستا ب  ور درعهد  جمه داکتر شیر و  سفیرا غانستا 

 ۲۶در د در سخنرانی خود به مناسبت یاد بود شهادت داودخا  در لن

ر وقابا ا شأ  وشخصیت داودخا  ا مسا رت ببیا   ضم  ۲۰۰۹   برور
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به راکستا  یادآور  نمود وا  احترام ورذیرانی  وق العادا  ۱۹۷۷و  درسال 

گفت و عالوا نمود  سخ به داودخا  ذوالفقارعتی بوتو صدراعمم راکستا  

 توعلی بو فقارالذو که هنگام برگشت داودخا  به ا غانستا  در میدا  هوانیب

هرفيصله ايکه  رد:ر کد واظهاء خود داودخان را پدر خوانوزرا حضور رد

( بکنند من آنرا قبول برای رفع اختالفات ميان دوکشور پدرم)داودخان

شد که پسرش  در  اهدگز راضی نخوميکنيم و من متيقنم که او هر

  .برابرملت خود شرمنده شود

م نی اسالهوا  ادیم می دیرتر بهک شیر و  ا  ود که طیارا ا غانستا 

د نمود که تا به داودخا  ریشنهاا  کستاعمم رامواصتت نمود وصدر آباد

رسید  طیارا کمی در هوا  آ اد قدم ب نیم.داودخا  رذیر ت وهردو رهبر 

بیا   نمود که صدراعمم راکستا  به داودخا    ویر ررداختند. ش بقدم  د 

ریا   ب  راکستاار تومحس  نیت حک د گفت :م  میخواهم برا  نشا  دا

ری   واخالل امنیت ا غانستا  می نند ا  تخ به که دست ا غانی درراکستا  را

کنم تا قبیل: ربانی وگتبدی  واحمدشاا مسعود وچند تا  دیگر را به شما تستیم 

آنها را  ندانی نمانیدب ولی داودخا  باکمال جوانمرد  بجوا   ادبر بکابل

اهم  افغانستان اند، ومن نميخوزندان ا فرهنآ »وتو گفت : ب ذوالفقار عتی

  1«آنها برسد.به ری ضر

بدینسا  داودخا  ا  خو  دشمنا  متت ا غانستا  درگذشتب که  ا   

ا  دست ای    اورشانستا  وکشکا  درنمیگذشتب تا امرو  متت ا غ

حق اين درداودخان جنایتکارا  تاریخ ب تباا و دربدر وخاک بسرنمی شدند. 

ا اليق آنهما گرفت، ابزرگواری کار مردی وجوان نه ،ازبيگا یاهت نايج

ذشت بزرگی نبودند و تاريخ به مردم ثابت ساخت که آنها نوکران چنين گ

( اند و بدستور یآاس اکستان)آی حلقه بگوش سازمان استخبارات نظامی پ

نوز هم وهآن سازمان مخوف افغانستان را برباد ميکنند، چنانکه کردند 

 ی کشور نيستند. يراناز و رادبردست 

                                                           

دخرران یګرا. داوجا  (درکترابانبسداودخ قی یر ،تحقیبامرداد بهرراریان ارلرر) برگ ووآن  یرازده   رک:مقالرۀ- 1

 ش2016/1395پ چا ،خ نوین افغانستان(از منتاری رد
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نزديکی  ا  به راکستا  مینویسد:ودخرداسف اط بهتبار در طنين

داودخان با پاکستان وبه ويژه تحکيم روابط با ايران، شوروی را نگران 

میرباسو ب کارشناس مسایل ا غانستا  در کمیتۀ   ردبه گفتۀ  و. ساخت 

وال ای  س   باوروشت سابقب مقاما  مرک   ح   کمونیست اتحادشورو

ود؟ " مانی که داود در صدد جست میرمت کدام س روبروشدند که داود به

اتحادشورو    اصته بگیردب در آ   وجو  راا دیگر  برآمد وخواست ا 

ساخت. به خاطر دارم که   انگراو ما را   ما  ای  حرکت

 انا   دیرتوماتها شورو  در کابل با عدا دیگر  الکساندررو انو  سفیر

ً  مانی که داود بودند. حت بار سفر کرد  ربی  عکشورها همخصوصا

عقد نمودب ای  نگرانی را بیشتر  ۱۹۷۵وقراردادهایی را با  ایرا  در سال 

ای  اقدامات درتوماتیک  هبما درتوماتها  ت . باید گفت که بعضی ا  ساخ

به  متهم ار ودتا  وراً داد ودرست داود توجه  یاد  نشا  ندادند. آنها نخواستن

کنند. اما تا جایی که م  و  بشورحادا ات  بدور دیکی با غر  وایرا  ون 

میدانم عدا ا  دیگر ا  درتوماتها تشوی  داشتند که داود به کدام سمت 

به راهی ر ت که نه ما میخواستیم ونه امریکا.  او   میدانم کهمیرود.ولی م

وصاً و  مخصشور یتینامسا مانها   کهالبته شواهد  یاد  موجود است 

 "1داود نگرا  بودند.د  بع اقداماتکی جی بی ب در بارا 

ولی شورو  بیکار نه نشست وبه ریروا  خط  کر  خود)ح   

کنند.ح   مذکور ا   جمعداودخا  را دموکراتیک ختق( دستور داد تا بساط 

جا  آ  برطریق یک کودتا  نمامی  رژیم داود خا  را سقوط داد وخود 

ای  نقشه گر تبم  ررداخا غانستا نقشه ها  شورو  درحقق به ت و د  تکیه

مردم ا غانستا  را با بدبختی  بجا  آورد  خوشبختی برا  مردمب کشور و

 تاریخی روبرو کرد.

 

 

                                                           

 189ص  ،همان منبع - 1
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 زدهمادو مقاله

 

 ايران ۀتفادباتی درافغانستان، واسث بی نرابح

 و پاکستان ازخاک وآب و مردم افغانستان

 

دست  دا  امنیتبدینسو با بحرا  بی  باتی و قه اردههچ  ا غانستا  ا

ً رن  میتیو  مردم وگریبا  است وبا تجاو  شورو  برا  غانستا ب تقریبا

گا  برا  حفم را آوادند. ای  کشور مجبور به مهاجرت به ایرا  وراکستا  ش

ند و دهخانوادا خوی  مجبور بودند ت  به شاقه تری  کار ها بحیات خود و

مل کنند و با  را تحر ماموری  امنیتی کشورها  می باونت شخ دوربرخ

ا در بدل م د ناچی  دراختیار صاحبا  کار برا  ادامه حیات نیرو  خود ر

رها  ایرا  کشودر ی وعمرانیبگذارند. وبسا ا  رروژا ها  ساختمان

 المرا کار و سهم  عال مهاجرا  ا غانستا  اند. درعی  حوراکستا  ب  

ا  ا غا  یا  مهاجرطالعاتی  کشورها  می با  ا  موارات ابختاسادارات 

به نام رهبروسرکردا ها  قومی باشخاص وعناصرمورد نمرخود را 

نستا  به  غاع اعتیه منا ومذهبی مورد حمایت خود قرار دادا اند وآنها را 

. ای  عناصر که بنام رهبرا  هفت گانه وهشت گانه  خدمت گر ته اند

ریک ب امرو  هدم وجامعه ما شناخته  شدا اندمربرا    ومرر اندب اهومش

اوانی در ا غانستا  دارندب که ا  ا ای  دوکشورب  اجنت ها   سرردا  ر

منا ع ایرا  و  دا ا  غانستا  رمنا ع کشورحامی خود د ا  میکنند و منا ع ا 

 د.شنمینمایند بدو  آنکه باکی ا تاریخ ومتت خود داشته باراکستا  

  استب ونیرومند قایسه با راکستا   کشورتاریخیرمقه دطنمرد ایرا 

یاد  نر ته  است. اقتدار ای  کشور وهنو  کر امررتور  عهد صفو  ا  

ت تاریخ است  ب هم ست ب وای در دورا  صفویه ونادرشاا ا شار بت تاریخ ا

را د ساله صفویه را مضمحل واستقالل خو 220دمی که اقتدار که اولی  مر
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که بعد ا  مر   ولی  متتیا   قندهار بودندب  وهمچنا  اانا غ دندرآوبدست 

دولت مستقل  دب با هم  ا غانها  قندهار بودند.  نادرا شار دست به تشکیل

ب 1747مامی ا  درسال   نسراشار بدست به عبارت دیگرببا مر  نادرا 

ست د   مقتدر نمامی ا ب هریک برقسمتی ا  امرراتور  ب رگ سرا

قندهار اساس  لی نی  درنستا  تحت  عامت احمدخا  ابداغام ا درم د.یا تن

 (.1747اکتوبردولت مستقتی را گذاشتند )

ا  آ  ببعد  هر مانی که ا غانستا  دچارجن  وبی  باتی شدا استب 

به نفع خوداستفادا  کردا اند. رس ا ای  بی  باتی وبحرا   ا  ایردولت ها  

بهرج ومرجی  1863 و درج تارهر مد خا  دمحا  مر  امیر دوست 

ونما کابل میا  امیر شیرعتیخا  وبرادران  ر تاج وتخت که برسرتصر 

گردید ب رن  سال را در برگر ت تا امیر شیرعتی خا  برکابل مستط 

خود استفادا کرد.و هرج ومرج داختی به نفع  ای ا  (.  ایرا 1868شود)

ب به اتوقاین  ارمرا ا  ک ودقشونها  خ  1867و 1866طی سالها  

ی قتعه نادعتی وقتعه  تح اشغال نمود. وقتلت را تا سیستا  سوق داد و آ  ایا

امیر شیرعتیخا ب برا  تصر  سیستا  ا  چن  ایرا بآمادا شد وایرا  را 

را  حکمیت ری  گذاشت  گتیس برطبق معاهدا راریسان رد.  تهدید کبه  جن

ا بدوبخ  تقسیم ر ستا یسو شدسیستا   ردو جنرال گولدسمید بحیث حکم وا

گررا بنام ستا  اصتی نامیدا به ایرا  داد وبخ  دیا بنام سیکرد: یک بخ  ر

 (. 1872سیستا   رعی به ا غانستا  واگذارکرد)

ولت ا غانستا  قرارگر ت ض دترا مورد اعگرچه ای  حکمیت شدیداً 

ت مسق دو میشه بهه ولی جریا  امر بعداً نشا  داد که ایالت سیستا  برا 

ً مستحق شناخته شود. هیرمند رسبماند وایرا  ا  آ  رودخانه  قیبا ما

بايد " ا  رأ  حکمیت خود ای  جمته را عالوا کرد کهگولدسمید در رای

ً دانست که به هيچگون بدوطرف رودخانه هيرمند  ای وژهه کار وپرصريحا

 وبا  "دهد بل تقليلقامبادرت نشود که مقدار آب را از اندازۀ احتياج طرف م

د طور  مستحق شناخت که انۀ هیتمنمی  جمته ایرا  را ا  آ  رودخه

مته درست تا یکصد سال بعد هنو  هم ا  بی  نر ته است. ا رات سو، ای  ج

به مشاجرا  رحقابه خود با ا غانستا برساا گاا وبیگ ا  آ  تاریخ ببعد ایرا 
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تا  يدل کشوط  اليک صد س اتاين مشاجرات ومذکرومذاکرا ررداخته است. 

 . انجاميد 1973به معاهده ماه مارچ 

مترمکعب آب در ثانيه  22براساس ای  معاهدا حقابه ایرا  عبارت ا :

رمکعب آب مت 4براساس راپورکميسيون بيطرف دلتای هيرمند جمع 

ً  است که« حسن نيت»ه بنام انيدرث مترمکعب ميگردد)ماده  26مجموعا

دا د ا  رودخانه هتمند اکتفا نکرخوابه قح هب گ را  هرایاما  .سوم معاهده(

ا  رودخانه مشترک   ده سعی کردا تا ا  طرق کشید  نهرها  جدیوریوست

د ببرتر آ  را ویا ب ر  ساخت  انهار قدیمه و نص  واتررمپ ها مقدار بیش

 شاکی هم باشد. و

يمه ن ذخاير چاه انتقال آبسيستان ايران، کمبود آب درعلل  يکی از 

 ۲۰۰واقع در شهرزاهدانجغرافيای سيستان يعنی به  رج ازبه خا لبزاهای 

موافقتنامه تقسيم آب هلمند ميان خالف مواد  است کهکيلومتری جنوب زابل 

هدى افغانستان تع آن معاهده،اد موا ماده ي . درهيچميباشد ايران وافغانستان

را  ناداهوص شهر زخصلوچستان وببه ايران نه سپرده تا آب مورد نياز ب

ان از حقابه ای که  به مردم ايردولت انه هلمند تهيه کند. ولی ز رودخا

بايد مردم بومی از آن مستفيد گردند ، آب ذخيره شده سيستان تعلق دارد و

بدل قيمت  د و دردهمی انتقال ن ديگری ستاه ازابل را بدر چاه نيمه های 

 کند. ميان  توزيع به مردم زاهدان مرکز بلوچست

رش مورخ رسمی جمهوری اسالمی،درگزاگزاری خبر ،انراي] 

لۀ آب از رودخانه خبرميدهد که ايران  طرح کشيدن دومين لو 8/5/1396

 نانساکبب شکايت هلمند را تا شهرزاهدان روی دست دارد و اين اقدام س

اين رضا جهان تيغی ] اهل سيستان[ميگويد : تمام  سيستان نيز شده است.

کاسته  گرد و خاک موجود در منطقهتا از شود  شخپه در درياچد آب باي

خود زابل دچار کمبود آب  د. نبايد آب زابل را به زاهدان انتقال داد زيراشو

 است. [

  را بدو ستاسی ادرمیکردبگولد سمیدب وقتی رأ  حکمیت خود را ص

تقسیم کرد. اوسیستا  اصتی را مال اصلی وسيستان فرعی  سيستانقسمت 
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ی  تعری  وهردو را چن غانستا  شمردحق ا  ی راعر  ا ا  وسیستیرا

 ومحدود نمود :

ب محدود است ا  شمال به هامو  که آنرا سيستان اصلی قسمت اول»

نو  به   جطر سا د وا  واحی ر  وجوی ب نیه وبندا  مج ا میا  ن

به هامو  است وتا محل سه کوهه وبرج عتم خا  ممتد  طور کتی محدود

د در ست به شعبۀ عمدۀ رودهیرمنحدود انی  م یقشرا  طر   د.میشو

مت دوم یا سیستا  ند ]سیستا [ که در دهنۀ کانال ب ر  واقع است.قس یرب

 دادامتیرمند با ناحیه ایست واقع در ساحل راست روده عبارت ا  - رعی

 درمحمود محمود،تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس  ).«یسی یکصد وبیست میل انگت

 (.1997، ص 7ببعد،ج 735، ص3، جیدالمي 19قرن 

دسمید قید شدا وما آنرا ا  منابع معتبر که درحکمیت گولیفی تعر  بنابر

 سیستا  بهمب  اهدا  مرک بتوچستا  ایرا ب ج ، تاریخی ایرا  انعکاس دادی

ا  واقع در جنو  سیستا  ا  قدیم اریام نمی آیدب  یرا بتوچستا  حس

ک مام جغرا یا نگارا  کالسیودا وتب« ای ورگد»ا بنام شدسر می  شناخته 

ع در جنو  استرابود ا  موقعیت وحدود آ  بنام گدرو یا واق وا جمته

ا  انهتا  در  مس یکجا ساخت  ایالت بتوچستا  با سیسسیستا  یادکردا اند. ر

د وماکماهو  صورت گر ته است که یک نیرن  بعد ا  حکمیت گولدسمی

یک رمند وانتقال آ  به مرک  آ  هی   ا اجمرغیاستفادا   سیاسی است برا

 دیگرببدو  موا قت دولت ا غانستا  . وریت 

هد داشت تا برای  ا غانستا  کامالً حق خوادرای  صورتب دولت 

رطبق مادا رنجم هدا اعتراض نماید و بمعااد را  ا  مفخال  کار  دولت ای

جان   [ به  عکرممت 4نیت]  معاهدا مذکور برمقدار آب  که به نام حس

ود عتیه حکومت ا  به تهدیدات خایرتی که در صورایرا  دادا میشودب 

به دربدل قیمت  کم کند ویا تجدید نمر کند و آ  را ا غانستا  ادامه دهدب 

 . دهد تحویلایرا  

دریا ت که ا غانستا  به ایرا   حسا  سرانگشتی میتوا یک با  -

یطر  مص  رود سیو  بکمی رمن اسابه براسحقمترمکع   ۲۲]عالوا بر

خاطر حفم روابط چهارمتر مکع  آ  به   انیه [ب درهر۱۹۵۰هتمند در 
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مقدارآبی که ا  رو  تمند بخش  میدهد. ب ا  رودخانه هه میا  دوکشورحسن

مترمکع   ۲۴۰ودب در یک دقیقه ایرا  تحویل دادا میشن  جا س  نیت بهح

رو  )  ۳۶۵ال یک سردو  (مترمکع ۳۴۵ /۶۰۰ودر یک شبانه رو )

سال بعد ا  امضا  ای   ۴۶درمدت  رمکع  ( ومت ۱۲۶ب ۱۴۴ب ۰۰۰

متر مکع  ۶ب۹۲۸ب۱۴۴ب۳۲۸بمجموعاً)۲۰۱۸لتا سا ۱۹۷۲قرارداد در

گر قیمت یک ادا میشود. بنابری  ا  دیرایگا  به امیگردد که مفت وراآ ( 

 یبرعت ت واماراویبه هما  قیمیتی که ایرا  به کآ  متر مکع  

ن دیک به هفت ا کنو  ت ایرا  تیک دالرمحاسبه شودب درحقیقروشدبمیف

ایگی نیک ا  همس دالر آ  ا  ا غانستا   به عنوا  حس  نیت ومیتیارد 

 نسبت  شور  قیرتر ا  ایراک یک ثحیب امچرا  است.بردا   رودخانه هتمند

د نمتواخساینقدر ت به سرمایه ها  طبیعی کشورخود که سرمایۀ متی ماس

کشور خیتی  روتمند منطقه آ  د( به یک   کیسۀ ختیفه)مردم  قیرخوشیم وابا

اضرخواهد بود تا ا  آ  آیا ایرا  ح ت بخشیدا برویم؟که آبرو  یک متت اس

فت مجانی  نبشکه به کشورما  یک ود ت خ راوا  نفهمه  روت  طبیعی 

 !نههرگز بدهد؟

و دچار  ناتوا چنا    با وط داودخسقحکومت ها  ا غانستا  بعد ا  -

شورشی داختی بودند که هرگ  نتوانستند گروا ها  کشمک  منطقه یی و

ه طتبی ها  ایرا  وراکستا  را بدهند. در دورا  ریاست راسخ اضا 

شانی رنیس ر مهر رشوت گیر  برریبا لی   برا  اوجمهور  حامدکر 

  یا خریمتت وتا ا بدو  خجالت »    دا شد وکر   جمهور ا غانستا

ا ما  متل متحد هم و س« رد؟!گر ت  ای  رشوت اعترا  ک ورب بهکش

وع ت ا غانی او" درگر ت  خریطه ها   بخاطر ای  "شهامت ؟ ضد شرا ت

ا  را به نام نامی جه در دوم  ساد رشوت ا  سفارت ایرا ب مقام درجه

 مدکر     بت کرد. حا

ر  ب ا  کقا هب و  ایرا س ریط ها   ممتو ا  دالرویوروا داد  خ

را قتی ا  دادا نمیشدب بتکه در بدل ا روست قخاطر چر  سب وبنف  ویا کالب

نشانه ها  سرحد  تغییرداد  محل  ه  ا  رودخانه هتمند وبرد  آ  اضا

 نامه ها رهن  شیعه ا  طریق روو  با وتعمیم   وهمچنا  تبتیغ
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  ا ورات آ  کشارطبوعات واشخاص وابسته به استخبوموتتوی یونها 

 ا غانستا  نی بود.ونها  تریب

ه مدا ع منا ع ایرا  درا غانستا  اسماعیل خا ] ک وآ انرژ  و یر -

در جتسۀ توضیحی ولسی جرگه در  2010ماا می  20است[ببارخرا  رو  

  ایرا  د دل در یک دل نهاد و  انیمرو بصمال خا  در ندکر بمورد اعما

تقسیم آ  هتمندب  1351 اهداعم قطببریرا  ا ل  به شکایت گشود وگفت

ا    رمپ استیش  75اکنو  بانص  یه حقابه داردب ولی ع   ی  انمترمک 26

آ  در تخمی  یکصدمتر مکع  برهتمند ا  محل بندکمالخا  تابند خوابگاا 

  المتتی ها  بیذکور وتمام نورم برد که خال  معاهدۀ ممی یه  ان

 (20/5/2010 بیات شام  است.)تتوی یو  آریانا

ا ستطا  محمود محمود ب رییس تنمیم انرژ  و آ ب ر تار ایرا  ر

ایرا  به حق قانونی سی بی  دو کشور دانسته می گوید:" خال  معاهدات سیا

 26را  )ا مشخص شدا بود که ایاهدمع ستب در آ خوی  و  ادار نماندا ا

ندب ک فاداتسا  طهب ا  آنقه( خودرا تنها می تواند ا  سه مترمکع  در  انی

نقطه، دیگر  ۴۰تا ۳۰ولی برخال  قرار دادب ای  کشور در حال حاضر ا  

)گرا   ”آبی  ا غانستا  استفادا می کند.به صورت غیر قانونی ا  منابع 

 ( ۱۰/۳/۲۰۱۱ا غانستا 

در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرگ ار   انرژ  و رات آ  و  عیم

سارنۀ  مختت  مقدار آبها   ا و  هرس سساکه "به ات امهار داش رژواک 

یعنی  یصد آ   ۳۰تا  ۲۵میتیارد متر مکع   است که صر  ۷۵ا غانستا  

میرسد  میتیاردمتر مکع  آ   در ا غانستا  در بخ   راعت به مصر ۲۵

د مترمکع  ای  آبها بدو  استفادا ا  ا غانستا  یتیاری مقدار رنجاا مباقمت و

ی کشور ها  همجوار کمک میکند." انوشگو    سبو به سر داشخارج 

 (۲۰۰۸ارریل ۸)خبرگ ار  رژواکب 

 بسال گذشته  ۲۰گ ار  ها  متل متحد حاکی ا ای  است که طی 

ی درا غانستا  به سالخشکواقعات  (2005-1999سال )ا   ۶بخصوص در 

 رد. باشدت و ممک  ای  یک روند غیر قابل با  گشاست ا  ای  یا ته  شدت

یعی ا وریات قندهارب هتمند و نیمرو  وضع به گونه وسها    خب
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دراماتیک  بد تر شدا و برخی ا  ای  مناطق ممک  است دیگر نتواند مانند 

انه تل متحد ا  ود: متاسفی ممنشکند. سر   ندگی ساکنا  خود را تآمی ابق س

کل شمارآنراسخ به ب مشکل کمبود معتومات بار یابی  دقیق  وضع هنو  هم 

ً  ۱۹۵۰در سال ته  است. اخس  یصد نفوس ا غانستا  در مناطق  ۹۴تخمینا

ه  یا ته درصد کا ۷۸به  ۲۰۰۰بودند و ای  رقم تاسال روستانی  ساک  

 ست.ن  ها ا  ای  یا ته اوج الیدرا رخشکسوجمعیت ساک  درشهرها 

(.bbc۱۹ ۲۰۰۵ب جو ) 

درعهد ا  آیدا" "کتا سناغا متحد در ل نمایندا خاص سرمنشی مت

 مینه استفادا مو ر ا  منابع آ  در ا غانستا  ب عدم مدیریت را در کر  

د. و  ورد باید تدابیر ر م اتخاذ گرددری  میک امر منفی خوانداب گفت که 

انرژ  یقیناً که اهمیت  یاد دارندب ا   مانی نمیم آ  و رروژا ها  "ت ود:ا  

دیدا ما شاهد بهبود وضیعت  ندگی مردم گرتر شیب بلرق در کاب که انرژ 

است که روشنی را ایجاد می کندب بتکه ای  شهرهستیم. ای  نه تنها چی   

می  ای ا  لیدات را کرداب سطح تواقتصاد  را  راهم  رصت ها  جدید 

خواهم تادر قسمت تقویت رروژا ها  کمک کنندا می دهد. م  ا  کشور 

 (۲۰۰۹ /۷ /۸  کنند." )رادیو آ اد ا متو  راذگ   سرمایهرژها  ان

آنکه و ارت انرژ  و آ  ا غانستا  کمبود بودجه را عمدا تری  با  

  صا  به ایآ  در کشور می خواندب اما متخص انکشا  منابعمشکل جهت 

دت میتیارد ها دالر ا  سو  جامعه جهانی در مدت مساعاند که با وجود اورب

توانسته استب در  مینه ایجاد منابع ن وا   ژرنا و ارت  ر حکومت ک

کرداب ا  هدر ر ت  آ  ا غانستا  جتوگیر  کند. آ  تدابیر ر م را اتخاذ 

خود نه که  بود ر تهشخص غیرمستکی قرارگ  ادارا یک  یرا در رأس ای

می  همند وراا ها  بهتر وسهتتر ونه آنانی که  شتدا درای  رشته سرشته

که کار  برا   شتمیگذاکشور را بتد استندب  بیبع اانم ا بردار   رابه

 برو  ر ت ا ای  مشکالت را ساما  بدهند.

ا  رروژا بند برق  بر  یکی ا  تر ندها  راکستا  برا  جتوگیر 

رهار وکنراست.راکستا  اد داع  در وریت ننگا رنی کنربجابجارودخانه 

ه بست  بند برق ب رهندوشک دبام  باش ا میداند که اگرمناطق شرقی ا غانست
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بر رودخانه کونراقدام خواهد کردب بنابری  راکستا  هردوطر  رودخانه را 

کنونی در هرحال دولت  ذارد. نا آم  میسا د تا هند در آنطر  را نگ

کشت موادمخدر ب توجه ا  ا ر  جتوگی قروبیکار   وع ر  را نستا  بغاا 

 راعتی وتولید   ا هاژوررو دها  آ  بنرا دربخ  کشاور   واحداث 

 قر وبیکار  راا کاه  درخواهد می دولت .ساخته استانرژ   معطو  

 را  مینه ها  کار بوکشت خاشخا  جتوگیر  ا  ردیدا شوم تروری مو

وراکستا  با بست   گشته ا  ایرا ر  بجرامهاوص بخصکار ویبمردم برا  

 راهم کند   ر آبیا  اهالد  کانشیوکوکنترول منابع آبی خوی  بندها  آ  

 قر ا تا د نمایسوق وجذ  عرصه کشاور   را به  نیروها  جوا  و

ت دولت ا غانستا  درمهارکرد  آبها  که بنابری  اقداما .واحتیاجی بدر آیند

به معقول ب اقدامات بجا و است غانستا  ار انی کردا ا  ردمآنرا به مطبیعت 

برا  گر ت  آبی که ستا  کاریا   ارایهدیدها  وتنفع مردم ا غانستا  است 

 نمیتواند ارادا مردم ما را مت ل ل سا د.مایه  ندگی وبقا  خود ماست 

 ايانپ
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 زدهمسيمقاله 

 

 خان داود بعد از قتلبرافغانستانات پاکستان تجاوز

 

سال اخیر ا غانستا  سخت تری  ومرگبارتری  ضربات  40در 

  خط دیورند ا  تاخشن میترسب دمو رهنگی را بخاطرع نیاقتصاد  وعمرا

ها  دیگر را هم ببیند. صدها  سو  راکستا  دیدا و معتوم نیست تا چقدر

   وداعشیاروصدور ا راد انتح مکت  ومدرسه در مناطق قبایتی برا  تولید

ا غانستا  وهند  عال است. و ریوسته  لشکرها  جهاد  را  یرنام   اخلبه د

ها  منطقه صادر  وکشور ا نست غاا به  ع  و مجاهد وانتحارداطال  و 

 میکند! 

ناحیه راکستا  کامالً بجا بودب که با تقویت وتجهی   تشوی  داودخا  ا 

اما  هدب  دتوق دخط دیورن  اکستا  را در آنسواردو  متی توانسته بود ر

یک و وبدنبال آ  تجاو  اتحاد شورو  برا غانستا  یک چانس ثور7کودتای 

رد تا ا  ای  موقعیت برا  رسید  هم کا را  اکستر  اربرا  رصت طالیی 

 به اهدا  استراتژیک خود سود ببرد.  

چند انسا    راکستا  ا  یک طر  با رذیر ت  مهاجری  ا غا ب وجذ 

( ISIدر سا ما  استخبارات نمامی آنکشور ) سالنف و ضعی   طتقدرت 

 در را ودخ ت مینه نفوذ و مداخالب به عنوا  رهبرا  گروا ها  جهاد 

و ا  سو  دیگر با گر ت   کمک ها  اقتصاد   ، راهم کردندا ا غانستا  یآ

ختی ب راا ها   و حمایت ها  همه جانبه امریکا وکشورها  عربی وشیخ

را هموار نمود.  دستیابی راکستا  به سالح ود ی خمااد  و نمتصاقرشد 

جهاد   ر اکشو  آ یتر گردیدب نتیجه حمایسهسته ا  که با اغماض امریکا م

 ا غانستا  است.  

در همی  دورا استراتژیست ها  راکستا ب دیدگاا خود را به ا غانستا  

.  تندسبا  بکار ستبه ا غانرا نسبت عوض کردند و سیاست عمق استراتژیک 
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رس ا  ریرو   مجاهدی  برحکومت کابل و سرس تربیت وتجهی  وگسیل 

مام جبهات جن  بر مبنا  ت    اهدیجام د به ا غانستا  وران ا گروا طالب

 هما  سیاست استوار بود.  

ب نه حکومت ا غانستا  توانست ها  رس ا  رژیم طالبا در سال

تنمیم کند.نه جامعه بل متقا   احترامنامببا راکستا  بر مناسبات خود را 

تروریسم با   اجهانی توانست راکستا  را وا دارد تا در راستا  مبار

یاست  خود را نسبت به ا غانستا  عوض کند. سو ایدنم ملع نهصادقا

نیروها  بی  المتتیب ا غانستا  را در تنگنا   دورا  حضور راکستا  در

 ب تنگنا  جن  با لباطا ابنا  جن  نگقرار دادا است: ت بسیار خطرناکی

نطقهب تنگنا  م ا  سو  استخبارات داع ب تنگنا  جن  با تروریستا  اجیر

بیکار  مردم جن   مقامات دولتیب تنگنا    قر و ا تشرا ود ساا جن  ب

 دا  و  رار جوانا  تحصیل کردا وبیکارب تنگنا  خواسته ها  ناروا  

ود کرد  مر ها  مسدا  نگنمارب تن  اسالمی وسرا  شوراسرا  جمعیت 

  که در غاراکستا  برو  ص  ها  طورنی خانوادا ها  مهاجر ومریض ا 

  بولدک چم  ایستادا اندب تنگنا  عدم یسرم وورخت ا ه رشت دروا ا

تران یت مال التجارا تجار ا غانی و ضایع شد  اموال تجارتی وبار ر ت  

وشکایت وداد چی کرا ری در بندرته جانی( اموال تجاو ا دیمرج)تهر ر

 و ریاد مالکا  آ .

ارا  راکت و مرمی  ه نمامیا  راکستانیبه اینطر   2011ا  سال 

وریت ننگرهار و ولسوالی ور رسوالی ها  گوشتهب لعللو اطقمن بهپ تو

که عالوا بر تتفات  ندادا کرشتیک سرکانو و دانگام وریت کنرو نورستا  

موج  آوارا شد  ه ارا  گرهارب ونننر وک  وریت گاباشندجانی و مالی 

 دمرخانه سنگی  خود مرتوراکستا  با خانوادا در ای  مدت شدا است.

آماج حمالت راکتی خود  وجنوبی  در حواشی سرحدات شرقی ار تا انس غا

  قرار دادا وبندری  بداخل ا غانستا  ری  آمدا است تا عالوا بررشت را  د

 می    یر ومعاد   رو   می  ونر ه کناآ  رودخ ا به  خط دیورندب 

 کشور نی  سهم بیشتر  داشته باشد. 
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کیتومتر  دا هاکستا  ار امینم ا وهیرریشرو  ن داختی ا  ا رسانه ه

به داخل خاک ا غانستا  خبر میدهندب درحالی که  تا وقتی داودخا   ندا 

 مدتا یک ق ردگذاشتی بجرنت نمیکبودب دل شیر اگردر دل راکستانی می

بعد ا  حاد ۀ 2017خاک ما جتو بگذارند.در هفته سوم  برو  و  بس

نگی  خود را در سه خانتورر شوک در سندب اردو  آ  رندقت  یارت شهبا 

ً خاک ومردم  طق سرحد  ا غانستا  مستقر کرد ومنا نمامیا  راکستا  عتنا

 اوا که عالاد قیته خود قرار د ا غانستا  را هد  تورخانه  وسالح ها 

 کاشانه شا  نمودا است. ات جانی مردم را مجبور به ترک خانه وتتفبر

محمود سا ما  متلب  درا  نستغاا ی یر و نمایندا دایمفس درهما  وقت

در جتسه شورا  امنیت سا ما  متل دربارا وضعیت  چمار ۱۰رو  صیقلب

یک شتنقض حریم هواییب  ا غانستا  گفت که موارد نقض شامل سه مورد

توپ ا  خاک راکستا  به ا غانستا  که منجر به کشته شد   ۱۳۷۵ا   بیشتر

 وریات شرقی رد سردا  ست مر خانوار د ۴۵۰ا شد  یجها نفر و بدا

یادداشت اعتراضی به  ۲۵او ا  ودا که کابل تاکنو   است.ا غانستا  شدا

آ  کشور ر گذشته سه بار سفی ها حکومت راکستا  تستیم کردا و در هفته

تروریست" شناخته شدا و " ۸۶را احضار کردا است.  هرستی ا  بل کا رد

ب را به حکومت آ  یانحق بکهش ک رامول مطالبا ب به ش شیآمو مرک   ۳۲

خ  /  bbc)است.تار بست   ور  ای  مراک  شدا کشور سرردا و خواس

 .(11/3/2017ا غانستا  ب

 

 چيست؟ تانغانسفاربپاکستان تشديد حمالت  هدف

خونی  تری  ماا برا  اردو ومردم  ا غانستا  بود.  ب2017لرریا اام

نمامی ا  سو  استخبارات  ه تیاه تروریستی سا ما  متدرای  ماا دو ح

راکستا  بر دو محل بشدت نگهدار  شدا نیروها  امنیتی ا غا ب صورت 

انی ا  ابتده بررسی ت.اش راوانی را بهمراا دگر ت که تتفات جانی 

ا غانستا  نشا  داد که نقشه ها  حمالت برشفاخانه  امنیتیور ام  امندکار

استخبارات نمامی  طوست اردو  شاهی  بتخ ب ولچهارصد بستر وق

 ( در کویتۀ راکستا  طراحی شدا بودند.ISIکستا )را
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  اد )سابق سفیرآمریکا در ا غانستا  و عراق( رس ا حمتهختیل  لمی

داودخا ب درمصاحبه  بستر شهید 400 انهبرشفاخ وا داع گرریستی روت

ت افغانستان موضوع المادر تمامی مشک»تتوی یونی در واشنگت  گفت: 

 )فيسبوک/آريانا نيوز(.  «درپاکستان موقعيت داردهای تروريسم است که نهال

او تصریح کرد که دولت راکستا  باید تحت  شار شدید قرار گیرد تا 

ستح دولت ا غانستا  لفا  ممخاو  ییستا  ترورهگروا یتا  حمات دس

ها ر  ودانستا  را به حال خ غتواند ابردارد.  و  تاکید کرد که آمریکا نمی

عراق و سوریه حار برا  استقرار در ا  شکست در  کند  یرا داع  رس

 «مک مستر»کند.  ختیت اد امهارداشت که ژنرال ا غانستا  تال  می

نباید وجود  با ب راکستا  و هند غانست  ار ااددی ریکا درمتی آم یتور امنشام

بیعی قبول کند ط  مرستا  را به عنوا  ااکها در رها  ام  تروریسترناهگاا

 آباد برساند. با صراحت به دولت اسالمموضو  را  و ای 

 7 -6تروریستا  داعشی آ  .اس .آ  در شفاخانه چهارصد بستر مدت

وابستگا  مریضا  را  و اکتود  اریضوترور مدم کشی آ مشغول عتسا

ت   200ا  بی   ه وعمته وکارکنا  طبی بودند. گفته میشوددر ای  حمت

را به مستسل بستند و دهتی ها و اتاقها  مریضدار ونرس وطبی   و یضمر

وتشنا  ها  شفاخانه  رابا خو  مریضا  ومریضدارا  وررسونل مریضا  

نسا  مأمو  تری  د. بدیشدنود باا نوریست هد خودتربعتند و شسه شفاخان

 مننی مبدل گردید.مطمحل مریضا  اردو  ا غانستا  به محل نا ام  و نا 

ا کرد  سرنخ ای   اجعه اکمال نیا ته بود تحقیقات در مورد رید و هن

دهشت ا گ  طالبا  بر قول اردو  که دومی  حمته مرگبار ا  سو  گروا 

ماا می( حوالی  21)اا  ورملاو بهجمعت. رو  جام گر ان  بتخ هیشا 209

وترریکپ مستح با م بعدا  مهرب گروهی ا طالبا  سوار بردوساعت یک 

در داخل مسجد و شاهی  بتخب حمته کردند و  209ر بر قول اردو  اندشیما

سربا   70سربا  را کشتتند و  150داخل صالو  طعام خور  بی  ا  

 د.ح کردنرومجدیگر را 
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جروحی  ای  حاد ه ا  م شخصاغنی  اشر جمهوررنیس 

عمومی اعالم کرد.   رو ع ادرم ارشری  عیادت نمود و رو  یکشنبه را 

بتخ یکی ا  مرگبارتری  جنایات تروریستی در  209ه قول اردو  به متح

 بود که بر نیروها  اردو  متی ا غانستا  وارد شد.

ها  ممقایه تعرا تقادها   ا  اناگسترداج موای  حمته تروریستی که 

تی  رسداشتب وسب   استعفا  و یر د ا  متی ولو  دامنیتی کشور به دنبال 

اردو   راکستا  طرح و بر نمامی   استخبارات ا مساشدب نی ا  سو  

هد  اصتی ای  حمالت  یر  شار قرارداد  دولت  .ا غانستا  عمتی گردید

دخانه ها  روآب د ونردیوورد خط ا  در مستبا راکا کرمذاا غانستا  برا  

 ها  کنر وکابل وداد   امتیا ت به راکستا  است. 

ت بار ت راکتی وحمالت جنايمالح پاکستان ازتشديدف هد منبه نظر

 :ط  زيراستوشرانتحاری درافغانستان 

 ،« خط ديورند»برسميت شناختن  -1

 حذف نقش هند از افغانستان، -2

 خره،باالو   لکابی کنر وخانه هاودلط بر رست -3

 قتصادی افغانستان . -داشتن نقش کليدی در مسايل سياسی -4

انتشئار  4/4/2015اله ایکه در تاریخ قمردبنتشرا کابلتاند م مهرو نا

رئئر  ېچئئ تلښئئوغو خئئهڅمشئئر  را» دادکئئه ا  قئئول اسئئفندیار ولئئی میگویئئد:

 ېای  چئخا  وول   اریدمشر اسفن دونګعوام  نشنل  د« ومنم ډورنډیکر ي 

رئه  يړکئه ا غانسئتا  غئوا ېو چئ تئ یره مهال ورته و ۍواکمن ېخرت  د مشر

 .ژن ېرو تیره رسم ېد ډورنډیو ن ارام واوس 

 تلښئوغو خئهڅمشئر  را»:لیئته وو وډیرا ېوډیول   اریاسفند اغت ښ

 ېولټئ ۍاو نئاامن ۍرګئومنئه د تره هښئکر ورنئدډید  ېچئ میئکر ي ته ووا ېچ

 «ش . ېمبه خت ېتمس
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کئه “وویئل  ېدا مشئر  تئه رئه خئوا  کئ ېایئ  چئو ا خئ  ولئ فندیارسا

رسم   ېوالیړن د «رولټرن  ا  کن» هښکر رولټکن ېته ره کشمیر ک رتهېچ

منتئو تئه  ښئېکر ډورنئډیشئ  ا غانسئتا  هئم د   دایئومن  نو ک هګوره ت ښېکر

ه لهجئ داونئت نئو رئه دابیئدغه خبئرا واور  مشر ېررو ېکته چ ديښېږک اړغا

مشئر   ېچئ  یول  خا  وا اسفندیار”.من را نه خب دا وخقام   ما“ وویل ېی

نئ  نئو د حامئد م نئه هښئکر رید کشئم قئوم تاس ېچ“وویل  ېک وا ځره  یېته 

مشئر  یاتئه  ونئدګعئوام  نیشئنل  د”.ومن  هښکر ډورنډېد  ېوم به ولکر ي ق

د منتو ه ت چاېه ېچ دا ېشو لښره سینه راک تنوښد ر هښکر ډورنډید  ېچ اړک

 (4/4/2015 مورخ ورخ پانه،تاند ) «ر نه لري.اعتبا ون قان ونه دا ا ړو

ع هما  سیاست تهدید اقروقبال ا غانستا ب د درسیاست کنونی راکستا  

ا غانستا  تحمیل است که بر  عما   19ریشرو  انگتیسها در قر   و

ت  معاهدا سطرا تو ا ستا غان توانستند بخشی ا  قتمروبارخرا میگردید تا 

  کر کشور جدا وبه هند برتانو  یکجا نمایند.ا  ری رنددیو ومک گند

قدرت امریکا ب هم  ربا ستا ب با وجود حضورانآیا  عما  موجود ا غ

یما  استراتیژیک خودب توانانی مقاومت بیشتر را در برابر  شارها  ر

 خواهد داشت؟ تجاو گرانه راکستا 

ه بوسال اا   میدچن شداب ا اعالم ن  جن یک در  هم اکنوراکستا  

ست ا اینسو وریات شرقی کشور را به راکت وآت  تورخانه  قیل خود بسته

اردو   ر رو  ا  مردم وداعشی ه تا  طالبی ویسوروهم با اع ام تر

بحرانی ساخت  وضعیت  سیاسی  ا غانستا  قربانی میگیردب وبدو  شبهه در

 وخم تور  ا ا هادرو کرد  ودسدطریق م  ا وامنیتی واقتصاد  کشور

بولدک وهم بوسیتۀ نوکرا  حتقه بگو  خود در سطوح مختت  دولت  سری 

 د.کنمییار مخربی را با   بسنق  

 اکستا  ضربات مرگبار وخسارات جانی ومالی ودرچهل سال اخیر ر

د روژا جهاوارد نمودا است. رعمرانی و رهنگی جبرا  نارذیر بر ا غانستا  

وتخری  کامل ا غانستا  تمام تا  اکسرنفع  هب رتبیش ورویهامقابل شدر اغانها 

د استقرار رضب ها  تخریبی راکستا ه گردید.رروژا طالبا  نی  ا  برنام
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وسوق داد   ر ندا  ا غانستا  بسو  ا راطیت وجن  ا غا   صتح و بات

 عتیه ا غا  میباشد.

 

 تانکسعظم پاراصددرحال مصافحه با گيالنی لطيف پدرام 

که  برسميت شناختن خط ديورند را از  تده اسه شچاريبن بحدی ستاپاک

 د؟؟؟کنبدخشانی گدائی مي پدراملطيف 

رویکار آمد  مجدد  ا و( امریک52Bبوسیته ) ا لبرس ا  سقوط طا

راکستا  تا مدتی طالبا  را دررهتو  محا مت ا  رهبر  مجاهدی  اتحادشمالب

را  الرجوال ده  ا دکیامرهمینکه داشت و گهخود ن م ا القاعدا در رنه ها 

ا غا  بکار  ا ویکموقتاً برو  راکستا  بستب آنها را عتیه نیروها  ناتو وامر

ی راکستا  با شکار ب  رد  در ایبت اباد ن دیک تا آنکه ای  دو رون ت  اخاند

( حمالت راکتی راکستا   2011)ا سال اسالم اباد ا شا، شد. رس ا  آ 

حد  آغا  شد تا ا غانستا  ها  سرته روس رعمااا با اتا  همرنسک ا غاخابر

   کراما دولت  دا باشد.انرا برا  تشخیص وت بیت خط دیورند  را خو

د که به مصا  راکستا  اتومی برخی د. در دورا  ناتوا  تر ا  آ  بو

حکومت )وحدت متی( اشر  غنیب با آنکه به نفس خوی  تا قرارگاا راحیل 

ولی  حمالت راکستا   بد ر تآبام الس ( در استاراک تی رس)لو  دی شر

 اتو د. ای  حمالت و تجاکربرخاک ا غانستا  همچنا  ادامه یا ت و توق  ن
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ات شرقی کشور شدت یا ته وسب  نگرانی جد  مردم بر وری 2017درسال 

 ما وساکنی  وریات شرقی هم سرحد با راکستا  شدا است.

است  خمی   مشا دات واردا  ضرب ط که جسم و  درچنی  وضعیتی

ا ادعضوولسی جرگه ا غانستا  با استفبه مرهم ضروت داردب لطی  ردرام  و

عالم نمود که ح   او موسوم مجتسی تدویر داد وا ودخ ا  موق  رارلمانی

موضو  خط دیورند را برسمیت می شناسد. ای  « کنگرا متی؟»به 

 ردمت ماسحساارد و ت ا ر کمتر  خم ب مکسخنرانی لطی  ردرام م ل ن

 ستا  وا  جمته  رشتونها را بشدت جریحه دار وعتیه خود برانگیخت. ا غان

حمالت سا ما  یا ته  خانمانسو  تحمیتی و ن ج رام با استفادا ا در

نقاط مختت  کشورب میخواهد دل شبکه ها  تروریستی طالبا  و داع  بر 

یک را  را ب ینهد  و  مشحال کنخوا  را ستانراکستا  ودیگر دشمنا  ا غ

عناصر اسد ود دا   روتها  متی رجورد   داختی در همدستی باجن

مساعد  وغیرا ستمعبدالرشید دودستی باهم ردمسعود و  برادرا  چ و مردب

 سا د.

خوشبختانه هنو عناصر متی در وط  وجود دارند چنانکه درولسی 

  هامعیارو  یات متیوحخال  ر راجرگه اشخاص  یاد  سخنا  ردرام 

تمامیت ارضی کشور ار یابی کردند ویکی ا  وکال با متی و میتحاک

ای     سنگسارخواهد نمود.قفموکه و  را بجرم ای   صراحت ابرا  کرد

رسانه ها  موضع گیرها چنا  ترسی در دل لطی  ردرام انداخت که توسط 

 در صدد نیت متیام با ر کاهموابسته آوا ا انداخت که استخبارات هند در

 مصر  داختی داشت.ر ی که  قط د؟؟؟ حان و  روتر

 آ یر  خود با ای  یا عگلطی  ردرام هنو  برا  د ا  ا  موض

غات بود که حامیا  خارجی ا  حمته دیگر  برقول مصرو  تبتیتوی یو  ت

شاهی  در بتخ اجرا کردند تا هم  موضعگیر  ردرام را در  209اردو  

نه ها ومردم را بجا  رساتوجه و هم  دردا باشنتقویت ک ندط دیورخ القب

 تا ا برگردانند. تیا  لطی  ردرامب بسو  یک  اجعه تروریس ان جار
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 درمیا  رشتونها هئم یا ئت میشئوندردرام  لطی گونه ا  ی روشان   طو

 یحتئکئه ها   سقو جمع  وحضرت عتی  و یهما و یب هما ریچو  ماهر قد

جمهور را  سیرن ینیقنما  تو  ر دور نیفت مها مخال اردر تذک  غابا کتمه ا 

  .دنندایو کتمه روهنتو  را عبور ا  خط سرخ م کنندیرد م

 راه نجات : 

تهدیدات راکستا  ریداکرد  دوستا  قدرتمند  ا  ه راا نجات کشورانیگ

گر ت  درکنار شا  ا  طریق عقد قراردادها   چو  هند و امریکا وقرار

غانستا  اولی  گام ت ا حکومانه تخباست. خوشکشورها  ی ک با اژیتیاسترا

هت  نو شام چهارم د حامد كر يب با سفر به .را درای  راستا برداشت 

را با صدراعمم هندب امضا همكاري استراتژیك  اولی  قرارداد 2011روبکتا

 همكاري استراتژیك هند و ا غانستا  در برگیرندۀ مسایل اقتصاديب كرد.

ی  برموضو  آمو   گوهاگفتیت  نمادر بخ   یت  است.منس  و ایاس

قرار است  چنی هم.  نیروهاي امنیت  ا غانستا  توسط هند انجام شد

 .  ری  امنیت مت  تداوم یابدامنیت  در سطح مشاو ايوهگفتگ

هنئد بئرا  با سئا   موضو  دیگر كمك مال  هنئد بئه ا غانسئتا  اسئت. 

یئ  را نالئر رد دایئمت 2داخئت وعئدا رر د مئیال 2014 ا غانستا  بعئد ا  سئال

بئه  لئرمیتیئارد دا 2تئا کنئو  مبتئغ  2001همچنئا  هنئد ا  سئال  نمئودا اسئت.

ی ا  مهمتری  با یگرا  در عرصۀ دادا و خود را به یک  تابا سا   ا غانس

میتیئئو  دالئئر  300هنئئد بنئئد سئئتما را بئئا صئئر  ا غانسئئتا  تبئئدیل کئئردا اسئئت. 

  .سررد  رهرا بردابرا   ب اتردم هرم به تکمیل نمود و

در کابئئل  ی"سئئروب"و بنئئد دوم  سئئایدر کار (بئئاغ درا)ه اعمئئار بنئئد بئئ هنئئد

و غوربنئد  ریرنجشئ  هئا ایئدر  رو(بئاغ درا ) دبنئ اسئت.کردا  آمادگی  ابرا

برق   انرژ گاواتیسه صد م دیتول تیشودب مر  یشود و گفته م یاعمار م

 تگاواید مود صدح یم سروبوبند د که دشو یما  د  یتخم را خواهد داشت.

 (4/19/2018   آ اد ویمنبع : راد)خواهد کرد.  دیبرق تول  انرژ

انستا  كامال م بت ري استراتژیك با ا غكاهمموضع هند در   بریانب

با یگر  عال در عرصه ا غانستا  استب  یرا ا  ای  طریق دهت  نو به یک 

 ب بههند د باوخ ي امنیت مكاري هاه گستر  با  تبدیل م  شود . ا غانستا
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 یك  رصت براي دهت  نو تبدیل میشود. بنابرای  ا  ای  همكاري هاي

هاي نمام  ا غا  سب  ر ع آمو   نیروا  طریق   تامنیت  هند و ا غانسا

دغدغۀ امنیت  هند وا غانستا  م  گردد. صدراعمم هند در امهارات خود 

ت  امنیرصه در ع اربیشتري    تعهداتتاا غانست ولكه 'اگر داعالم كرد 

 دهد'.    را با ای  كشور گستربرذیرد هند آمادا است تا همكاري هاي خود 

با ا غانستا  میتواند راکستا   امنیتی واقتصاد  هند  اردوستی وهمک

را در برآورد  رالیسی عمق استرتیژیک آ  ناکام ونا امید سا دب  یرا اسالم 

خواهد دید . امریكا  ستا  غانو ا دنهۀ اتحاد در محاصرا خود ر ع نوآباد به 

 ستا و آنرا تانید کردا ی ا غانستا  خوشب–نسبت به توا ق استراتژیك هند

ا غانستا ب اسالم آباد یا چی  جاي ای  ا  خروج ا  یرا نم  خواهد رس 

 كشور را رر كنند .     

  و ا غانستات ل امنیامع هند حضور امریکا را در ا غانستا  اورً 

در هند می دانند . دوم آنکه حضور نیروها  نیت ه امم اب هبسرس 

هد ا غانستا  کاه  می در د ستانی را بر ضد هنداکامریکاییب نفوذ عوامل ر

. سوم آنکه هند دیگر ر م نمی داند تا ه ینه ها   یاد  برا  ا غانستا  

 صر  کند. 

  ارحیاتی ب رورت ها ض یکی ا ا یکامضا  قرارداد امنیتی با امر

در ا غانستا  شمردا میشود. وسالمت تمامیت ارضی و امنیت بات ی   تام

 راهم خواهد کرد را برا  ا غانستا   طیایامضا، ای  ریما  شرد بدو  تردی

که با استفادا ا  مواد  آ  می تواند در برابر دست اندا یها و دسایس راکستا  

انی   روآرامد و نک   مقابتهات بیشترانبا امکر شودشمنا  ای  ک و سایر

ید که دولت مامردم را تامی  نماید . لهذا منا ع مردم ا غانستا  ایجا  می ن

   را با امریکا هرچه  ود تر  راهم کند .مینۀ امضا، ای  ریما  ا ا غانست

 (۲۰۱۷ /۴ /۲۹)  پايان
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 مدهچهار مقاله
 

 قهنطاهميت آب ونقش آن درمنازعات ملل م

 (ان جرمنافغ رتالوپدر 2004ر لی دقبجاپ )

 )همراه با تکمله واستداراک جديد(

 

 

 نمايی از بند کجکی هلمند

 

 

 ماستاد کاظت دمخ توضيحی

ال مطلبی ميگشتم،و چشمم به مقاله بنشيف مقاالت استاد،بددر آر2017در دسمبر

ن د ومبوه شده شتنو 2017امتنان از امتنانيه آقای سيستانی افتاد که در ماه اگست 

واندم  وديدم که استاد بر تبصرۀ من )نقاط ضعف وقوت معاهده آن را خ دم.بو هدرا نديآن
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بدو بخش تقسيم کرده  ونوشته اند: " در  تبصره مرا ه اند و متنردک ند(،مکثلمآب ه

مندرج مقاله بايد خاطر نشان ساخت  7و  6،  2،  1رابطه با انتقادهای فقرات شماره 

سياسی ايران و افغانستان )صفحات  بطب "رواکتادر  زژده نييد ما وحر تقادهاانن که اي

نيز به بعضی اب خود را جانيده و جوگنی به نحو خذ( خود بدون ذکر مأ 132تا  126

از آن انتقاد ارائه داشته است. بعداً جناب استاد سيستانی متن موصوف را در کتاب خود 

اسی سي افلحمالعمل عکس وان"عن" تحت ندلم"جغرافيای تاريخی و اقتصادی ه

س ا اقتباين( ع 316تا  311نستان در برابر امضای معاهده آب هلمند")از صفحه غااف

 )رک:آرشيف مقاالت« مأخذ آنرا ذکر کرده است. 316رقی صفحه ده و در پاوکر

 (kazem_sa_answer_to_sistani.pdf)داکترکاظم،

نظر  آنواد و ن مه آدژوحيد مقای ه  آک ده اندکرودوانمدر اين تبصره خوداستاد کاظم، 

 ده ام وگوياکرل کتاب نقن را قبل از من، درکتاب خود متذکر شده وبعد من آنها را از آ

رميخواهم به عرض استاد برسانم که تبصره هشت فقره کدام سخن تازه ای نيست. مگ

لی أمت»ت و اسه ای  من کامالً جدا ازموضوع)عکس العمل محافل سياسی( آقای مژد

( 6فقره تبصره من )به استثنای  فقراتوان دارد و تمام عن« لمندب هۀ آدهيت معارماهب

ين مقاله من ، در اول2004،يعنی در سال  ب وحيد مژدهتارکل از نشقب، شش سال 

بشکل « اهميت آب ونقش آن درمنازعات ملل منطقه»درپورتال آفغان جرمن زيرعنوان 

 لينک: ک:)ريک عبارت آمده است. 

( http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/sistani_ahmiate_aab.pdf) 

مسااله اصاالحات ارضای در افغانساتان »بعدها من آن مقاله را در )فصل پنجم( کتاب خود
ا درافغاااان جااارمن باااه ر آن 2008ل رساااادوسااااختم يمه ضااام  « بيساااتم رنقااا 70 ۀدهااا

نشار رسايده ای ماژده باه اقاب نشارکتا ازنشرسپردم. بدينگوناه ايان کتاابم نيزدوساال قبال 
 درپورتال افغان جرمن به نشر رسيد. 2010حيد مژده درسال زيرا کتاب  واست.

 هاماا با سات ،ه نيهادمعاتن ما باهمرباوط  کاظمانتقاداتم بگفته استاد فقراتاگرچه برخی از
ث شده ومن به حيکه از سوی ايران رعايت نميشود همين معاهده مربوط ج ه نتايم بنظر

ده را از طرف ايران ، ياد د ميدانم تاعملکرد خالف نص معاهی خويفه وطنوظن،يک افغا
 28/12/2017آوری کنم وتوجه مسئوالن امور را به آن معطوف نمايم. )با احترام(

 

 :ملل عات ازآب در منش نق

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sistani_ahmiate_aab.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sistani_ahmiate_aab.pdf
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آورى کئه در مینئه هئاى مختتئ  حیئات بشئئر گفت شئر ت هئاى شئیرد وجئبئا و

وا  منبع اصئتى تئامی  ود را به عنخ یتاهما  چنصورت گر ته استبآ  هم

کئئردا اسئئتب بئئه همئئی  دلیئئل برخئئى ا  تولیئئد کشئئاور ى حفئئم  انئئرژى ونیئئ 

ى سیاسعات ا ا  من رىیارنهانى بسدانشمندا  معتقداندکه آ  دلیل اصتىب اما 

 .میدهد کیلتش ارمتل 

ت چنئئی  بئئه نمئئر میرسئئد کئئه آ  در روى کئئرا  مئئی  نسئئبت بئئه جمعیئئ مئئاهراً 

وبئراى شئئر   ى بایئد دانسئت کئه آ  هئاى بحئر شئوراد اسئت ب ولئ یئ انسئانها

بدو   تتر کارى بامصار  گ ا  غیر قابل بهرا بئردارى اسئت وکشاور ى 

 سئرا یرها کئوا  ت کئه اى اسئنهئایرار  وباب اىهما  آبه. وتنها آ  شیری  

ور امئرودخانه هاى طبیعئى بجریئا  مئى ا تنئد ودر یگردند وتوسط نهرها و م

و ایئئئ  مقئئئدار وآشئئئامید  بکئئئار میئئئرود. کشئئئاور ى مئئئی  هئئئابراى   رىآبیئئئا

سه در صد نمیرسدب اما همی  درمقایسه با تمام آبهاى سطح  می  به بی  ا  

ارنه سئ ارنئدگىاربمقد هکئرها  کشئوخى ابرتا  دربستاسه درصد آ  در ایام 

  نیو در چ ددمیگردر آ  ها کم استب سب  برو  مشکالت متى وبی  المتتى 

 خطر برو جن  ها ری  مى آید.  وضع وشرایطى

جنئئ  »( مطتبئئى  یرعنئئوا  ۸٦درماهنامئئه "مئئردم" چئئاپ امریکئئا) شئئمارا 

صئحى   ما ر سئامئاآمطابق : به نشر رسیدا که در آ  آمدا است« برسرآ  

دچئار اسئتند. بئه دومیتیئارد انسئا  بئه کمبئود آ  آشئامیدنى   یشئتر اب     اهج

 کئئه بئئهکشئئورهایى  ۲۰۱٥ى ب درسئئال سئئا  امریکئئاننارشبینئئى کا  اسئئاس رئئی

کمبئئود آ  شئئیری  دچئئار اسئئتندب بئئی  ا  نصئئ  جمعیئئت جهئئا  را تشئئکیل 

 بیسئتم رسئدااب دودعئى ا ئ بیط خواهندداد. آ  شیری  بسرعت به کمبود منابع

ابرا  ای  یا ت. در آ  وقت جمعیت جهئا  دومئی  رشئد برهفت    آ مصر

 ۲۰۰۳که سا ما  متل متحدب سال صاد ى نبود ت ی بود و اا راطى کردخود 

بی  المتتى آ  شیری  اعالم نمود. کمبود آ  وررابتم هاى ناشى ا  آ  ا سال ر

بر بنئاد. نئ لطمئه  هئانىات ج بئکئه بئه د ارقئدرت وقابتیئت آنئرا دبصورت کل 

  آ داکترسعد وىب براى تولید یک ت  گندم ه ار تئ شت نویسندا مقاله دایاد

ت داردو تئ  آ  ضئرور ۱٥۰۰تئا  ٥۰۰چئالو بئه کدد.یئک تئ  گرمیمصر  
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ت  آ  دارد ومصر )یک  ٥۷۰۰الى  ۲٥۰۰یک مقدارگوشت مرغ نیا  به 

 «.داردت   ضرورآ ت  ۷۰۰۰۰تا  ۱٥۰۰ت ( گوشت گاوا  

درمجتئه مسئایل بئی  المتتئى « مایکئل.تى .کئالر»انى عاصر امریکمند مشدان  

( ۲۰۰۱مهئئم در مئئاا)مىب جئئو  مقئئالتى « عئئها منى نئئوی  یئئاجغرا » یرنئئام 

ختیل  مر آنرا ترجمئه و درمجتئه معتبئر " ئردا" مربئوط انجمئ  وآقاى  نوشته

ث حئبرئس ا  ندابنویسئه   مقالئایئدربچاپ رسئاندا اسئت. قتم ا غانها درسوید  

درمناطق قابل رقابت برسرمنابع حیاتى چو  گا  اتیژى امریکا ترییر اسرتغب

نیئئ   شئئرایط آ » مکئئث کئئردا مینویسئئد:  همیئئت آ  نیئئ ا ردب در مئئوت ونفئئ

راکئه ا  بئر  و بئارا  بدسئت مئى درجها  چندا  امیئد بخئ  نیسئت. آبهئاى 

 حئئالردیشئئود. ود ممحئئد  عئئویض آت بلآوریئئم هرگئئاا تجدیئئد نشئئوندب مقئئدارقا

تولیدغئذا ب صئنایع ب ى ا  ایئ  آبهئا را بئراى نوشئید ب شستشئوب یمئضرما نحا

مئئه اضئئا ى آ  هکنئئیم وضئئرورت برعرضئئه اسئئتفادا می راغیئئرورت و نسئئترا

رو ا ا ئئئ ای  مئئئى یابئئئد. هئئئم اکنئئئو  بسئئئیارى ا سئئئاحات شئئئرق میانئئئه ا  

خمی  رنئدتارداقرسئاحات   ایئکمبودم م  آ  رن  میکشد و کشورهاى که در

ل آینئئدا کئئه نفئئوس جهئئا  ا ئئ ای  مئئى یابئئدو مئئردم بیشئئتر سئئا ۲٥در دکئئهکننیم

الت شئا  ا  ناحیئه کمبئود آ  یگردنئدب مشئکم ی مسک  گئ ى شهردرمناطق 

شد. بج  ا   می  هاى که در روى کرا  می  ا  مقدارکا ى دا  خواهد دوچن

 ۱۰۰بئه  ى آ بئرا ضاکه تقا ۲۰٥۰درسایر مناطق تاسال آ  برخورداراندب 

آ  ن دیئئک میشئئودب میتوانئئد رقابئئت شئئدیدى را بئئراى د جئئورضئئه مود ع یصئئ

ای  دهد.گرای  هاى محیطى ماننئد بطورعام ا   تىادا حیام دسترسى به ای 

ا  منابع آ  و  می  هئاى قابئل آبیئارى تئا یر گرم شد  کرا  می  بربسیارى 

 اطقرمنئددگى  یاارندعث ببا می   اىرمگمیگذارد. همچنا  بتندر ت  درجه 

احتمئئئارً کئئئه درنتیجئئئه وضئئئعیت  ئئئوق ه بحرخواهئئئد شئئئد. بنئئئابری  بئئئ ن دیئئئک

ل بئه منئاطق دورتئر ا  بحئر تبئدیا  یئا مهئم تحئت  ر اتاحارى ا سسیالذکرب

ابحئار جهئا  را درمنئاطق صحرا شدا و بئا بئار آمئد  آ  درسئواحل ب سئطح 

ه مشئئاب تهدیئئد ی بئئان  آ عرضئئه  ..د.ن دیئئک بئئه ایئئ  سئئواحل بتنئئد خواهئئدبر

میانئه وآسئیا واجه هسئت ب یئرا بسئیارى ا منئابع مهئم آ  درشئرق م قابت()ر

ا  ای   یرى م میشود و مهم اینست که تعداد کدو کشورتقسیا ر یا بیشتدوبی  
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دولئئئت هئئئا دربئئئارا تقسئئئیم آ  بئئئه توا ئئئق قابئئئل قبئئئول رسئئئیدا انئئئد. سئئئودا  و 

 یئ اما اندب رسید توا ق به ۱۹۹٥ الیل درسن نهمصردربارا تقسیم آ  رودخا

 یئئ توا ئئق بئئى  بئئات بئئودب  یئئرا بئئراى حبشئئه وسئئایر کشئئورهانیکه بئئه آ  ا

یه در موردسئهم ضه آ  را کاه  میداد. عراق وسئورابسته اندعروه رودخان

رودخانه  رات به نتیجه رسیدا اندب اما ای  رودخانه که ا  ترکیه شا  ا  آ  

نهئا امضئا، آ رابئا م آ تقسئی معاهئداتئا  نیسئتضرکیه حاترب میگیردسرچشمه 

رد  ا اىدخانئئه هئئروباسئئوریه و ارد  درمئئورد اسئئتفادا ا  آ  کنئئد. اسئئرانیل 

اسئى بئی  هندوراکسئتا  درموردتقسئیم توا ئق دوامئدار واسدارد. یگانئه مناقشه 

همی  توا ق هم درگرو  بئات روابئط دوکشئورقرار آ  رودسند است که حتى 

 .دارد

یابد و در ا رردیدا گری  هوسب  مى  ای    اجها سکه نفوه اییمانر به هما 

لمتتى اینجا وآنجا ا عات بی  امنه   ریمانماهواى جها  گرم شدا میرودب به ه

رضئئه موجئئودا منئئابع مئئذکور ا دیئئاد مئئى یابئئد ....هنگئئامى کئئه درموردعنیئئ  

 شود.ا مییدیا  کشرمد سخ  میرود مانند نفت وگا راى امنیت متىدربارا آ  

آ  بئراى »ی  صئدراعمم اسئرانیل گفتئه بودکئه : ومئد« رتهئا موهه»بارى 

که باید بئه منئابع طبیعئى واست سودمندخ یکیا  قط س لوکاسرانیل یک چی  

رطروس غالى درهنگامى که « آ  خود  حیات است.ا شودنیست ب ما عالو

گ جناا»کئئه : ودنمادعئئا  ۱۹۸۸مصئئربودبباعی  لهجئئه درسئئال و یرخارحئئه 

 « ب نيل خواهد بود نه باالى سياست.آ باالىنگ ماج هدرمنطقنده آي

ل شانرا برعرضه آ  آنها کنترو کهندکردا اد همچنا  برخى ا  کشورها تهدی

نمئئئود. مئئئ الً ترکئئئت اور ال رنئئئیس یته اجبئئئار قئئئایم خواهنئئئد بم ابئئئه یئئئک وسئئئ

ه بئئ   کشئئورآ ااداد کئئه هرگئئسئئوریه را اخطئئار  ۱۹۸۹جمهورترکیئئه درسئئال 

جریا  آ  رودخانه تمه ندهدب حکومت ترکیه خاو خود تمردرق اک رده الیت ع

 ۱۹٦۷سئال کئه جنئ   هکذا باید گفت. اهد بستخو رات را برروى سوریه 

دولت هاى استعمال قوا براى حل مناقشه برسر آ  بودب  یرا  درشرق میانهب

بئئه نیل رارا  اسئئاطئئ  عئئر  رئئال  داشئئتند کئئه مسئئیر آ  رودخانئئه ارد  را ا

کارى ناممک  بود. بئدی  ترتیئ   شئار رو ا ئ و   کهدهند  ییرتغ  دسمت ار
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ى تقسئیم آنهئا درآینئدا تصئادمات   قراردادهئاودنبو هکذا ى بارى ذخایر حیات

 (۷ب ص۲۳بیشتر ختق خواهد نمود. ) رداب شمارا ا ر

و  نىبع جهئانئام تحتیتئى ا  گئرای »کئه:  نویسندا دررایا  مقالئه ا  مینویسئد

ى مرتبط با آنها یک ذرا بئی  نیرومنئد را بئراى انجغرا یو  اسىیسهاى  دیدار

واننئد مسئایل بئ ر  سیاسئى و کمئک آ  میت بهه میکندک دامدارا  آماسیاست 

را تنمیم نمایندب م الً حکومتها باید در راا کمک مالى بیشتر به ى جها  امنیت

اب هشئئمئئی  بختى هسئئرورانسئئتم ترسیو انکشئئا  مئئواد سئئوختتحقیقئئات بخئئاطر 

دهنئئد. بئئرعالوا تئئامی  عرضئئه متئئوا   آ  مسئئتت م ه خئئرج بئئ   بئئ ر تئئال

انى و آبیارى مو ر  مئی  هئاى هاى نمک  دک نیبراى تخترصر  رول بیش

بئئراى مئذاکرا بئارى ایجئاد رژیئم بئئی  تر بخئاطر تولیدغتئه اسئت. مسئاعى بیشئ

ى مئئال کمئئک اپیئئ  ایجئئن نىاسئئتواالمتتئئى جهئئت حفئئم وحراسئئت جنگئئل هئئاى 

چنئئئدی  جانبئئئه بئئئه ال  هئئئا بایئئئد توسئئئط ابتکئئئارات تئئئ د. امئئئایکنئئئا مرربیشئئئت

حیئئاتى و تقسئئیم منئئابع رسراسئئتفادا  بمیاى قهرآهئئ منمورکئئاه  خطئئر نئئ ا 

شه همراا گئردد. مئ الً جامعئه جهئانى بئراى حئل صئتح آمی منا عئه مورد مناق

 چئی  نئوبىج بحیئرا و ی بارى حاکمیت و انکشا  منئابع سئاحتى بحیئرا کسئر

دوبحیرا  شار وارد نماید. سا مانهاو موسسات بئی   ی احتى اى سها تبردول

شئابه دراطئرا  ختئی   ئارسب بحیئرا حئل مناقشئه مى راواننئد بئیتمالمتتى نی  

کمئئئک نماینئئئد. درعئئئی  حئئئال بئئئراى جامعئئئه جهئئئانى سئئئرخ و ختئئئی  گینئئئى 

ه دجت د  واردخانه روب هم سرحد با رودخانه نیل ضروریست تا دولت هاى 

ایجئئاد یئئک رژیئئم مشئئترک تقسئئیم آ  ایئئ  د تئئا بئئراى ینئئیق نماتشئئورا  تو ئئرا

ب سرتمبرئئـ اکتئئوبر ۲۳رداب شئئمارا ) ئئ« ینند.نشئئب مئئذاکرا بئئهرودخانئئه هئئا بئئاهم 

۲۰۰۲ ) 

 اهميت آب برای افغانستان: 

اهمیئئت آ  و نقئئ  حیئئاتى آ  در  نئئدگى انسئئا  وحیئئوا  ونبئئات و محئئیط   

ندارد.درکشئورما کئه ى وبرهئانیئل دل هبئحاجئت  ت کئه  اسئوشنقدر رآت  یس

یئئئت هماآ  ا   دبسرسئئئب ى وشئئئادابى آ  بئئئه سئئئخاوت طبیعئئئت بسئئئتگى دار
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درصئئئد مئئئردم مابئئئه  ۹۰ا ى برخورداراسئئئت.  یراکئئئه حیئئئات سرنوشئئئت سئئئ

 راعتب باغدارى ومالدارى بسته است. وای  هرسه بخ  منوط به و ور آ  

 ل خشکسئاکد. میخشئ   کشوردرایدگى  نریشه  آ   است و درصورت  قدا

چنئئا  ضئئربات خردکننئئدا وخسئئارات ۲۰۰۳تئئا ۱۹۹۸متئئواتر سئئالهاى هئئاى 

  وارد صئئاد  راعتئئى ومحئئیط  یسئئت ا غانسئئتابرریکئئر اقتى یرا  نارئئذبئئرج

وتاکسئئتانهاى مئئردم ا  ریشئئه سئئوختند ودا هاه ارگئئاو نمودکئئه تمئئام باغئئات 

دند. تئئئئئ  شئئئئئ ئئئئئه تتوقئئئئئدا  ع  یئئئئئاتشئئئئئنگى ووگوسئئئئئفند واسئئئئئپ وشئئئئئترا  

وغیرکئئوچى کشورخاکسئئتر نشئئی  قئئا  و مالئئدارکوچى دهانوار ارخاه هدصئئ

جئئئات وسئئئب یجات ا گوشئئئت و میئئئو تئئئهجمبئئئار وا ارشئئئدند. نئئئرخ مئئئواد خو

در طئئول بتنئئد ر ئئتب چنانکئئه خئئانوادا هئئاى بئئى بضئئاعت  بطورسرسئئام آورى

 ی همطى ر د نداشتند. یکسال حتى یک بار هم توا  خرید یک کیتوگوشت را

تا کودکا  خود رادر بدل یک بئوجى آرد  ندرمیشدحاض مردم رخى ا ها بسال

ى رسئیدا بئود( و یئا صئده ارا غانسیه آرد بئ  جیبفروشند)درآ  قیمت یک بو

اختیار کسانى بگذارنئد کئه تئوا  نگهئدارى آ  کئودک را داشئتند. است وابى در

آ ب بئا  تمئد و وعمرا ى ان ندگى انسا  وحیوا  ونبات ودرمجمو  آبادلهذا 

دارد. وبئئدو  آ  نئئه تمئئدنى ممکنسئئت شئئکل بگیئئرد ونئئه یرت نارئئذگسسئئد نئئوری

  شئیری  اسئت آ ارتمئد  وا ئر روهرجا که آ  مید. ا  هندببتولیدى صورت 

میشودب چه انسانها هموارا درکنئار دریاچئه هئا و رودخانئه   متمد  دیدا انسا

 د.ناذاشته اى گبرج ودى ا  خارآ یا یدا اندو ها به ایجاد تمد  دست 

کشور جها  بدرمر   ۹۵متخصص ا  ۱۳۰۰ا  که با کمک  گ ار  تا ا

سا ما  متل متحد انجام شئدا ب  دالرا  سو  و تیمی ۲۲  صرچهارسال با م

حئئاکی اسئئت کئئه خشئئک سئئالی هئئا باعئئث گسئئتر  منئئاطق خشئئک در جهئئا  

مئی  خطئر بئهرسنگی گ و وتال  جامعه جهانی را برا  مقابته با  قرگردیدا 

 .اندا د

گئ ار  مئی گوینئد کئه جتئوگیر  ا  تنئ ل منئاطق خشئک بئه  ندگا  ایئ یسنو

درصئئد  ۴۱ت. منئئاطق خشئئک یم جهئئانی اسئئعمئئل یئئک مشئئک نیبیابئئامنئئاطق 

ها   می  را دربرمی گیرد که در حال گسئتر  اسئت.ای  کی سطح کل خش
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مئا  مرد ی  دا تئرقئر  تقریبا دو میتیارد انسا  ا  جمتئهمناطق محل سکونت 

آ ریقاست.یکی ا  ب رگتری  مشکالت ایئ  اسئت کئه ل و شما انهمی  ادر آسی

  بی  می رود. ای  وضع صتخی   آ  احات خاصیب ی با خشک تر شد   م

 شمار رناهجویا  می شود. ای   قر و ا  ای  باعث ا  

تئر مئی را  گ ار  می ا  اید: دامنه تا یر ای  ردیئدا ا  نئواحی خشئک بسئیار

بی در آسیا و صحرا  آ ریقا مسوول گوصحرا  ا  ار بغ  ها  طو اد. رو

 هد بود.  شمالی خواکاریدستی آمورتنفسی در مناطقی به دمشکالت 

متحد در ریام سارنه خود به مناسئبت رو  جهئانی  ب سرمنشی متلکوفی عنان

ه مبئئار ا عتیئئئه خشکسئئئالی گفتئئئه اسئئئت: خشکسئئئالی خطئئئر ب رگئئئی را متوجئئئ

 کشور روبه گستر  است.  اطق ایمن ا  یخدر بر دا ونمو  غانستاا 

حت و صئ کئهطئی اسئت حیکو ی عنا  عالوا کئرد: خشکسئالی یئک مشئکل م

تهدید میکند و همه ساله  تخمیناً چهئل بی  ا  یک متیارد انسا  را   معیشیت

ل دالر به  حاصالت  راعتی خسارا وارد میشئود. سرمنشئی  متئو دو متیارد 

را سئال بئی  المتتئی خشکسئالی   ۲۰۰۶ل سا ه :کنضم  آخود ام  ریحد در مت

الی خطئر داشت: خشکسئ ارمهنستا  اغامشخصاً در بارا ا نامگذار  نموداب 

تا  نمودا و در مناطق شمالب غر  و جنو  کشور ا غانسب رگی را متوجه 

  اسئئت.عامل  عمئئئدا خشکسئئالی در ایئئئ  کشئئور قطئئئع و سئئئیع روبئئه گسئئئتر  

                                                                                                                                          است.  ت جنگالی وغیر   ن

درصد جنگالت ا غانستا  ا   ۳۰بر اساس تخمی  مقاماتب در دو دهه گذشته 

بئی  ا رکتیکئ ت وخوس برکتیا یات ور دررقم   ی ا شدا است. در حالیکهقطع 

 السئئ ۶سئئال گذشئئته و خصوصئئاً در  ۲۰درصئئد مئئی باشئئد.طی  ۷۰الئئی  ۵۰

ایئ  یئک رونئد  به شدت ا  ای  یا ته و ممکئ  اسئتخشکسالی ت عااقاخیر و

باشد".در بخ  هئا  وسئیعی ا وریئات قنئدهارب هتمنئد و غیر قابل با  گشت 

  مکئنئاطق م  مایئ  ابرخئی  دا وتر شئد تیک  بمارادنیمرو  وضع به گونه 

ر منشئی سئ  نئدگی سئاکنا  خئود را تئآمی  کنئد.است دیگر نتواند مانند سئابق 

معتومئات بار یئابی  دقیئق  مشئکل کمبئود متاسفانه هنو  هم  متحد ا  ود:ل مت
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 یصئد  ۹۴تخمینئاً  ۱۹۵۰در سئال وضع ب راسخ به آنرامشکل سئاخته  اسئت. 

به  ۲۰۰۰تاسال  قمای  ر د وودنبساک   انی روستق ر مناطد ا نفوس ا غانست

هئا   جنکسالی وخشدرا ردرصد کاه  یا ته وجمعیت ساک  درشهرها  ۷۸

 ا ته است.ا  ای  ی

بئئه  ۱۹۹۵   مقابتئئه  خشکسئئالی را در یئئا دهم جنئئور  ا غانسئئتا   کنوانسئئیو

جتسئه  ی ومرسانید و در ماا مئی سئال گذشئته یئک هینئت ا غئانی در سئامضا 

 جو bbc۱۹.«)نسیو  اشتراک نمودا بود.وا   کنق ایتطبی بینی با  یته کم

 ( ۲۰۰۵ب

 آ  را کئوا هئاى سئر بفتئک کشئیدا اىچهارم ساحه ه س بی  ا  ا درا غانست 

هئ ار متئرا  سئطح بحربتنئدى دارنئد. کئوا هئاى ٦تئا  ۳میدهنئد کئه ا  تشکیل 

ار  ها رن  سه تداى تنتر و بم تووسط کشور با طول ش  صدکیهندوک  در 

ا  درا هریئئرود در غئئر  کشئئور بسئئوى شئئرق تئئا سئئطح ا کئئه شئئدواقئئع  متئئر

ل ا هئاى سئتیما  و سئفید کئوا ا  شئماستسئته کئو. بئدیاامئه مئى ادمرتفع رئامیر 

سند و بتوچستا  امتداد یا ته است که بی  شرق کشور بسوى جنو  تا حو ا 

 ا  رووا مسئئطید کئئو سئئف  سئئتیما اىهئئا  ششصئد کیتئئو متئئر طئئول دارد. کئئوا 

ختئئا  صئئنوبر وکئئاج و منبئئع وا اسئئت کئئه داراى ذخئئایر مهئئم در نبئئگالت اجئئن

ا در هندوک  ا  سئیاا کئوسته کوا هاى است. اما ستل محد مردم آمب ر  در

روش  گیانى است ب بخ  غربى تا رامیر در منتها الیه شرقى ب  اقد هرگونه 

اى ه هئئئنئئئارودخ ى آ دایمئئئع ه منئئئابکئئئ سئئئتولئئئى داراى یخچالهئئئاى ب رگئئئى ا

عبارتنئد   مى باشد.  ای  رودخانه هاب درحو ا غر  وجنو  غر  تاا غانس

مرغئا ب نئه هریرود ب رودخانئه  ئراا ب رودخا مندبرودخانهیره رودخانه: ا 

رودخانئه رودخانه هاروت یا ادرسک ب رودخانه خاشئرودب رودخانئه ترنئکب 

 ارغندا  برودخانه غ نى . 

رودخانه کوکچه ب رودخانه آموب  خانهرود :ل چون شما حوزهى انه هادخرو

نئه بنگئى گا  ب رودخامنسئودخانئه ر رنچ ب رود خانئه تالقئا ب رودخانئه قنئد ب

   ا  وجو جا بقتعهب رودخانه ها   اری
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 شرقى ازسلسله کوه هاى سپين غر)سافيدکوه( وجناوب هنادوکش:در حوزه 

 ا برودخئ امهه کناو رودخکنر انه دخبلب روکاه و رودخانرودخانه رنجشیرب 

ال نئئو)ا  دامنئئه هئئا  هنئئدوک  درن دیکئئی کوتئئل مباشئئگل ]یئئا لنئئډ  سئئیند[ 

ارنئو  بئا دریئا   نورستا  گذشته درن دیکئیباشگل  ر ته ا  دراگ مهسرچش

نورسئئتا برودخانه یئئارکه  یئئا مسئئتوجب کنئئر یکجئئا میشئئود(ب رودخانئئه رئئیچ 

 لبنئه گومئدخارو بىنه تئوچودخاودبرخررودسئرب الرودخانه رئاتکوا یئا چتئر

 وکوچئئک سرچشئئمه میگیرنئئد کئئه آ  اک ئئر ایئئ وغیئئرا رودخانئئه هئئاى خئئورد 

اراضئى قابئل  اساسئى و هئدایت آ  بئرسئربندهاى  ه عتئت  قئدا ب هاودخانه ر

کشئئورهاى همسئئایه چئئو  ا بکسئئتا  ب کشئئت در داخئئل کشئئورب سئئرانجام در 

یعئت طب کئه ىا  آ  هئها اکشئور نئد وآ ی یرترکمنستا ب ایرا  و راکسئتا  م

ى داشئئتهب در تولیئئد انئئرژى وامورکشئئاور بئئه مئئردم ا غانسئئتا  ار انئئى  راآنئئ

 غانسئئتا  بئئه میگیرنئئدب بئئدو  آنکئئه بئئه ا  کئئار   مئئردم ا  آیدوشئئومصئئر  ن

رئول برردا نئئدب یئا یئئک  سئئنتعنئوا  صئئاح  اصئتى ایئئ   ئروت طبیعئئى یئک 

 تشکرخشک وخالی بکنند. 

جیئو  یکی ب بخئاطر د ط مسئاعرایوشئ  ا  همئه   ایداشتد وجو با  تاا غانس

  کمبودآ  رن یهاحرا ا  نچ استفادا معقول ا  رودخانه ها  طبیعی خودعدم 

مئدیریت منئابع مئالی کئا ی و قئدا  یئدب نبئود عتئت ایئ  امربئدو  تردمی بئرد؟ 

 رأس  ای  کشور است.سالم ورهبر  دلسو  به حال مردم در 

ى طئئئورنى  هئئئاجنئئئ   ر  وادوا جومهئئئاىتئئئت هبئئئه ع  سئئئتاغانا ه متاسئئئفان

  قئرو قسئما  ۱۹مستمر استعمار انگتیس وروسئیه درسراسئرقر  ومداخالت 

رطئرد اشئغالگرا  ومتجئاو ی  بیشتروقت و انئرژ  خئود را دبار بیستم بارج

 رصت یا ته است تا به رشد اقتصاد  واجتماعی جامعه صر  کردا وکمتر 

ا تئئه جهئئا  نیتوسئئعه اى ورهشئئکردیئئ     دراهنوتئئابری  بنئئو خئئود برئئردا د

 ر اسئئتعما ا همئئه جنگهئئا وکشئئمک  هئئقراردارد.یکئئی ا  نتئئای  عمئئدا ایئئ  

آبى خود در جهت رونق وتوسئعه کنو  ما نتوانسته ایم ا  منابع ینست که تا ا

مئئی بینئئیم بئه عتئئت  قئئدا  کشئاور   بدرسئئتی  بهئرا بئئردارى نمئئاییم. چنانکئه 

رودخانه هئا دربهئار ر آ  د  شد  یرارهاب س خانهرود آ ندها  ربوسبندها 
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  منئئاطق ریئئتخوباعئئث ا و اوایئئل تابسئئتا  بئئه سئئیل هئئاى ویرانگرمبئئدل شئئد

 مئر رسئیدا   ر ئت   صئل هئا  بئه ونى و اراضی  راعت شدا  وا  میامسک

درکوا هئا مردم میگرددب ولى دراواخر تابستا  و صل خ ا  که ذخایر بر  

معضئئته  شئئوربه یئئک ک ى نقئئاطبسئئ در  آکمبئئود نته دبمسئئونآ  میشا لهئئویخچا

 میگردد.ار کرت مه سالهه اساسى مردم مبدل میشود وای  دور وتستسل کشندا

کئه:" عامیانئه را درذهئ  مئا  نئدا میکنئد  ای  ای  وضعیت ب ای  ضر  الم ل

 ا  درکو ا وما تشنه لبا  میگردیم" 

 امئئربئئه  ددب بایئئگئئرد محئئو ورا  کشئئ ر کئئااگئئر انتمئئار داریئئم کئئه  قئئر وبی

وباغئئئدار  وتولیئئئد انئئئرژ  حئئئق اولیئئئت دادا شئئئود وایئئئ  مئئئامول    کشئئئاور

بندها  ها  سرک  داختی را با بست  نه اینکه رودخاگرم میگرددبن برآوردا

ونمئام ابیئار  را درکشئور برق و وسدها  ذخیرا آ ب تحت کنترل بیاوریم  

ک حنیئت تاامکانئ   بئانئرژ یئد  وتولارغئدبرا  رونق کشاور   وتوسئعه با

 احیا، کنیم.ر معاص

در  رئی  سئال  هئاشكا  سو  دیگر به دلیل عدم مهار آ  رود خانئه هئا و خ

یا تئه و مسئزر  و ارت   ا  سطح كشت و  راعت در کشور کئاهریب می 

متیئو  هكتئار  مئی   راعتئی ب  6.7 راعت نی  گفته اند در حال حاضر ا  

ا گئا  مئردم در نئدنمای   ا برخئ ی شود.شت مآ  ك هكتار و تیكمتر ا  دو م

ت هئا  لیسئزرا ا  مر شوراي وریت ب ایجاد  رروژا هاي  یربنئایی در كشئو

 می خوانند.دولت 

 :۱۳۹۲قوس  ۱۳ صبح ۸نامه روز

 انستانفغده انيبزرگ آچالش  بود آبکم

 (ر رستمی: اکب نويسنده)
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ما در ارد؛ اح منطقه درا در سط بیتری  منابع آ با آنکه ا غانستا  ب ر » 

چهل سال گذشته ای  کشور نتوانسته است که ا  سرا یر شد  جریا  

 ها  خود به کشورها  همسایه جتوگیر  کند.آ 

غانساتان تولياد ر افد کعب آبليارد مترممي ۷۵نه حدود ها ساالبراساس آمار

رف مصااميليااارد مترمکعااب آن در داخاال کشااور  ۲۵تاار از مااا کمود، اشاامی

 شود. اکستان و ترکمنستان سرازير میهای ايران، په کشورو بقيه ب شودمی

هئئئا  ا غانسئئئتا  خاطر اسئئئتفادا ا  آ در حئئئال حاضئئئر ایئئئرا  و راکسئئئتا  بئئئه

کشئور را بیشئتر نئا  هئا تیا  ورکه شئمار   ندکنب تال  میرایگا شکل به

هئئراتب  دبهئئا  هتمنئئسئئا ند.با سئئاخت بنئئدها  بئئ ر  آبئئی در وریتامئئ  ب

را  و راکستا  با قحطی مواجه خواهند شد ا  مناطق ای ر برخیمرو  و کننی

خواهنئئئد کئئئه ا غانسئئئتا  در بئئئه همئئئی  منمئئئور ایئئئرا  و راکسئئئتا  هرگئئئ  نمی

 ا  آبگردا  بسا د وبنده رقی کشوها  شریتورمندب هرات و ها  هتوریت

 ها  خود به ای  کشورها جتوگیر  کند.رود آ ا  و

که کار ساخت بند ستما  چند سال است با همکار  هندب آ نرژ  و ا و ارت

خاطر دخالئئت و نئئا را آغئئا  کئئردا اسئئت؛ امئئا در جریئئا  چنئئد سئئال گذشئئته بئئه

 ت.سانشدا  کنو  تکمیلتااخت ای  بند یرا  سسا   ساحه توسط اام 

حااااداقل چهااااار انجنياااار ايراناااای بااااه توصاااايه د کااااه هااااايی وجااااود دارگزارش

ناااادی ترکيااااب شاااارکت هب، در اناااارژی و آياااار پيشااااين وزخان، اسااااماعيل

کننااد و اسااتخدام انجنيااران ايراناای در سااازنده بنااد ساالما کااار می« وابکاااس»

 تعويق اين پروژه نقش اساسی دارد.

و توسئئئعه بشئئئر  ار  ذگسیاسئئئتمرکئئئ  »یقئئئی حقنیئئئ ب نهئئئاد ت ا  ایئئئ رئئئی  

  هئئاهشئئدار دادا بئئود در صئئورت عئئدم مئئدیریت و کنتئئرول آ  «سئئتا ا غان

ها بر سر آ  با کشئورها  ندا اختال مسایهب در آیرها  ها  ا  کشوا غانست

 همسایه ا  ای  خواهد یا ت.
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  در ا غانسئئتا هئئاآ  ایئئ  نهئئاد رژوهشئئی گفتئئه اسئئت اگئئر بئئه تنمئئیم و مئئدیریت

ر ادامئئه خواهئئد   کشئئوشکسئئالی و  قئئر در ایئئدب خریئئورت نگتوجئئه جئئد  صئئ

ها مقامفایتی کآ ب بی ت انرژ  واریا ت.در حال حاضر نبود مر یت در و 

الت کشورها  همسایه در کارها  ای  و ارت را ا  دریل اساسی عدم و دخ

ژ  و آ  رت انئئئئرخواننئئئئد.اما و اهئئئئا  کشئئئئور میاسئئئئتفادا درسئئئئت ا  آ 

هئئا را ا  ا  وریت برخئئی هئئا درا ی و ناامنیجئئه کئئدونبئئود بتا  بارهئئا نسئئا غا

 واند.خ  میها  آبکهگردا  و ش موانع اساسی با سا   بندها  آ

  آب:اهميت 

با توجئه بئه رشئد جمعیئت و گسئتر  صئنعتب اهمیئت آ  چنئدی  برابئر شئدا 

آ   ا تفادا بهینئئه م و اسئئها  بئئ ر  بئئرا  حفئئاسئئت. تهیئئه و تئئدوی  سیاسئئت

ا  همسئئایه ا  ومئئای  کشئئورهسئئرا یر شئئد  آ  بئئه    ا ریو جتئئوگشئئیری  

ایئئ  ا  در ت و رارلمئئفانه حکومئئاسئئشئئود کئئه متمهئئم حکومئئت محسئئو  می

 اند.انگار  کرداهلراستا  س

اگئئر امئئرو  متئئت  اقئئد سیاسئئت دوربینانئئه در ایئئ  مئئورد باشئئدب  ئئردا بئئا ایئئ  

ناچار  خود  آتامی  د که برا  ش رو خواهدبه تتخ روگیرانه و واقیعت غا ل

. در ودای  یا آ  کشور و ای  یا آ  قدرت  رامتئی خواهئد بئ سیاسترو دنباله 

هئئئا هاب ایئئئ  مئئئادا مهئئئمب قر انسئئئا  گیآ  در  نئئئداهمیئئئت   ار   و رهتئئئو

 ها شناخته شدا است.ها بی  کشورها و مناقشهعنوا  دلیل عمدا تن به

   ها:آب دنآلوده ش

استفادا درسئت ا  آ ب عدم  دلیله کمبود آ  بهند کای کردابینا  ری اسکارشن

حاضئئر در  در حئئالت اقتیمئئی و تغییئئرا هئئاآ  ضئئایع شئئد  آ ب آلئئودا شئئد 

 ار  ا  کشورها  جها  به یک معضل ب ر  تبدیل شدا است.بسی

با  د کشوربراساس آمارها  سا ما  متل متحدب در حال حاضر بی  ا  هشتا

هئئاب د  آ ودا شئئ یسئئت آلئئآ  و محئئیط سئئا  ان. کارشروانئئد وبئئهر کمبئئود آ 
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 عوامئئئل یمئئئی را ا ییئئئرات اقتتغمئئورد ا  آ  و ضئئایع شئئئد  آ ب اسئئئتفادا بی

ها  خوانند.ا  سو  دیگرب در حال حاضر آ آ  در جها  میاصتی کمبود 

غیئئئر وسئئئا ها  دلیئئئل سئئئاخت   یئئئر  مینئئئی برخئئئی ا  شئئئهرها  کشئئئور بئئئه

عئئرض در م هئئا  سئئرتیکحفئئر چاا ها وه   بالئئیر نئئی انئئواغ تانداردب د ئئ اسئئ

 ا   یرهآ ودگیآ  است.آل  آلودا شد  قرار دارد که دریا  کابل نمونه بار

شئود و  یسئتی نیئ  میهئا  محئیط    ما  باعث تشئدید آلودگی مینی در عی

 شود. یست راک محسو  می  ن  خطر ب ر  بر محیط

که سئارنه هئ ارا   دهدیم  نی  ا  متل نشا معه انسانی ساا  توسهگ ار 

  دسئت خئود را ا ا هئا  ]نا[رئاک جئویژا کودکا  بئا اسئتفادا ا  آ  به انسا 

هئا  ناسئالم گ ار  بحرا  کمبئود آ  و اسئتفادا ا  آ برمبنا  ای  دهند. می

 ها تئه بئها در مقابئل توسئعه در کشئورها  توسئعه نیتری  چال یکی ا  جد 

درسئت ا   تفاداویق کشئورها بئرا  اسئر تشطاخ  به.ای  سا ماودرشمار می

م   جهئانی آ  اعئالعنوا  رومئارچ را بئه ۲۲هئاب رو  آ  و تنمیم بهتر آ 

 کردا است.

   مئئی  را آ  روشئئانیدا اسئئتب ولئئی تنهئئا سئئوم حصئئهشئئود کئئه یئئک گفتئئه می

  هئئابراسئئاس آمئئارت.اما اسئئ هئئاب شئئیری  و قابئئل اسئئتفادادرصئئد ایئئ  آ ۲٫۵

میتیئو  نفئر در  ۸۰۰ ی  ا ب بئ۲۰۱۲شئ  مئاا سئال در  بدتل متحسا ما  م

 اند.نداشته ها  صحی و سالم دسترسیسراسر جها ب به آ 

  نادرست ا  منابع آ  و خشک و استفادااطق خشک و نیمهد آ  در منبوکم

تنها  .آ  نه یست استها  آبیب تهدید  جد  برا  حفامت ا  محیطآلودگی

مئل بشئریت و تکاه ج و حتمی ریشر ت بتک تس ندا ای موجودات اتج و حی

مصئر  آ  بیشئتر  شود به هما  ریمانئهنی  است. هر قدر بشریت متمد  می

 شود.می

اس آمار سا ما  متل متحدب رشد کشورها و رشد جمعیت با هم مطابقت براس

 دا اسئت کئه درورها شئندارد و رشد جمعیت دو یا چنئدی  برابئر ا  رشئد کشئ
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در آینئدا  ور   بئل  کشئاتنهئا کمبئود آ  بئرا ت نئهلئاچنئی  حورت ادامئه ص

 جه خواهند شد.اک ریت مردم برا  نوشید  آ  با مشکالت موا

الئی  ۵۰۰صئار  آ  یئک نفئر در کشئورها  ریشئر ته بئه حال حاضئر م رد

  بئه که در اک ر کشورها  آسئیایی تو یئع آلیتر رسیدا است؛ در حالی ۶۰۰

  هئاآ درصئد  ۸۵-۸۰. حئدود شئودیمنجیدا لیتر سئ ۲۵ لیا ۲۰شکل عاد 

مصئئر   درصئئد آ  غئئرض آشئئامید  بئئه ۸شئئیری  در عرصئئه کشئئاور   و 

 رسد.یم

 جنگ آب

تئئل متحئئد گئئ ار  دادا اسئئت کئئه طئئی هفتئئاد سئئال گذشئئته دوق جمعیئئت منصئئ

به برابر شدا است. سارنه  ۶برابر و مصر  آ  در جها   ۳جمعیت جها  

کئه اسئتب بینئی گردیئدا و ری شئود ی ودا میو  نفئر ا ئیتم ۷۵یت جها  جمع

ا  رشد   ۲۰۵۰ تر توسعه یا ته تا سالها  توسعه نیا ته و کمجمعیت کشور

 تر خواهد ر ت.درصد   را ۳۰۰

با ش  برابر شد  تقاضئا  آ  در طئول قئر  بیسئتمب هئیچ گشایشئی بئر سئر 

امئر سئئب    ل نشئدا و همئئیها حاصئئهئا  مئئر   کشئورمسئایل مربئوط بئئه آ 

هئا  نشئد  مشئکل آ ی کننئد کئه حلبینئ ا  ا  کارشناسئا  ریعئدا ادیدا تئگر

ا  خئونی  هئنهایت جن  ها و دراختال  مر   برخی کشورها باعث تشدید

خواهد شد.در ای  صورت مقدار مصئر  آ  نمئر بئه میئ ا  رشئد جمعیئتب 

شئئبینی ریسئئاس بعضئئی ا  ه بئئه اکئئچنئئدی  مراتبئئه بیشئئتر خواهئئد شئئدب در حالی

  مختتئئ  روبئئه رایئئا  اسئئت. هارتفادا موجئئود در کشئئول اسئئبئئار آ  قذخئئای

چهئار  میانئه کئه آ  اورال در آسئیا  عنوا  م الب ا  کئم شئد  آ  دریاچئهبه

شئئود و کئئاه  سئئطح آ  جمهئئور  آسئئیا  میانئئه ا  ایئئ  دریاچئئه تئئامی  می

ا  بئئربئئع تئئامی  آ  ری  منتئئرودخانئئه انئئدوس )سئئند( در راکسئئتا  کئئه ب ر 

تئوا  یئادآور باشئدب میور می  آبیئار  در ایئ  کشئبئ ر و سیسئتم کشاور  

آ  در جهئئا  منئئاطق خشئئک و کئئمشئئد. خاورمیانئئه و آسئئیا  میانئئه در  مئئرا 
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آبئئی ها  واقئئع در ایئئ  منئئاطق گر تئئار کمرونئئد. البتئئه همئئه کشئئورشئئمار میهب

 شند.باه برجسته میو نموننیستندب در ای  میا  ا غانستا  و ترکیه د

عنوا  اهرم  شئار ها  خود به ا  آ رود کهشمار میهایی بها  کشور ترکیه

سئئفانه تئئاکنو   غانسئئتا  متاکنئئد؛ امئئا در ایعتیئئه کشئئورها  همسئئایه اسئئتفادا م

دیرتوماسی آ  شکل نگر ته است.عالوا بر ای  موضو ب ا غانستا  در مسیر 

هئا   آ سئتفادا ارد که بئا اداها و منابعی اب ارریشر ت و توسعه خود نیا  به 

 بخوبی بریماید.ر را بتواند ای  مسی

 ا  ا غانسئتا اسخگو به ای  نیعنوا  یکی ا  منابع حیاتی و ار شمندب رآ  به

باشئئدب  یئئرا در ایئئ  کشئئور منئئابع غنئئی آ  شئئیری  قابئئل دسترسئئی بئئودا و می

باشئد یم العئادات  وقو اهمیئهمی  منابع آ  شئیری  ا غانسئتا  دارا  ار   

نهایئئت مهئئم بئئودا و هئئم ا   تصئئاد عصئئر حاضئئر هئئم ا  نگئئاا اقا آ  در  یئئر

شئئئئود. در  شئئئئمند شئئئئمردا مینهایئئئئت ارلحئئئئام سیاسئئئئی و اسئئئئتراتژیک بی

هئئئا  موجئئئود در قتمئئئرو خئئئود را غئئئرض اسئئئتفادا که ا غانسئئئتا  آ یصئئئورت

د بئدو  رار دهئبئردار  قئدرست در داخل کشور مدیریت کئردا و مئورد بهرا

تحئول م بئت  ییر واقتصاد و سیاست شاهد تغها  صهکشور در عر  شک ای

 خواهد بود.

بئرق  همسئایه انئرژ الر ا  کشورها  ها دا غانستا  سارنه به ار   میتیو 

کندب اما اگر ا  دریاها  ایئ  کشئور اسئتفادا بهینئه شئودب ایئ  کشئور وارد می

 صادر کند. ی رها  خارجی نبه کشو شود که انرژ  برق خود راقادر می

  مشئئغول کشئئاور   هسئئتندب امئئا انسئتادرصئئد مئئردم ا غ ۸۵دیگئئرب ا  سئو  

 رو  کشئئاور ا ها  اساسئئی  ئئرالکمبئئود آ  در حئئال حاضئئر یکئئی ا  مشئئک

شئئود کئئه ایئئ  امئئر در کئئاه  محصئئورت کشئئاور ا  نیئئ  نقئئ  محسئئو  می

 ( ۱۳۹۲قوس  ۱۳صبح/چهارشنبه  8 «)اساسی دارد.

  ایار
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 دهمپانزمقاله 

 های آبی افغانستان حوزه 

کیل میدهئد کئه در صد خاک ا غانستا  را کوا هاى سر بفتک کشئیدا تشئ  ۸۸

رد. کوا هئاى هنئدوک  دابتندى ا دری حار متر ا  سط ه  ر تا ش اه ا  سه

رئن  هئ ار متئر  تئاه سئى در وسط کشور با طول ش  صئد کیتئو متئر و بتنئدا

که ا  درا هریئرود در غئر  کشئور بسئوى شئرق تئا سئطح مرتفئع واقع شدا 

بسئو  جنئو  رامیر ادامه مى یابئد. ستسئته کئوا هئاى سئتیما  ا  شئمال شئرق 

اراى ذخایر مهم در د است کهوا انب تطور ا  جنگالسمو یا ته د داغر   امت

امئا ستسئته کئوا . ت اسئ حئلکاج و منبع ب ر  درآمد مردم مختا  صنوبر و 

دوک  ا  رئئامیر در منتهئئا الیئئه شئئرقىبتا سئئیاا کئئوا در بخئئ  جنئئو  هئئاى هنئئ

لهئاى ب رگئى اسئت روش  گیانى است بولى داراى یخچاغربیب  اقد هرگونه 

ها عبارت اند ا : رودخانه   است.ایا  نستاغدخانه هاى ا ور  دایمى بعمنکه 

 د سفيد، رود،رود بلخ، رواننگمدسدريای پنج، رو رودخانه  آمو)جيحون(،

، رود ارغناااداب، رودترناااکهريااارود، رود هيرمناااد، قيصاااار، رود مرغااااب، 

شاااير،رودتگاب و رود ل، رود پنجخاشاارود، فاااراه رود، رود کاباا ارغسااتان،

ودخاان ر عاالوه بارمی گاردد.رود کنر  ،پيچ ۀ،روددراليشنگ  ودنگار، ريعل

مثاال : رود کوکچااه،رود ] یگاارهااای متااذکره ميتااوان از رودخانااه هااای دي

، تالقان،روداندراب، رود کندز،رود باميان، رود کهمرد وسيغان، رود فرخار

د،رود خوسات وفرناگ، دو آب، رودسالنگ شمالی،رودخنجان، رود خان اباا

ناااااام  وغيرهخ[گالرود سااااانار،قيصااااا دشااااايرين تگااااااب،رو ودسااااارپل،رد رو

 (ا غانستا ب صل هفتم یمنابع آببا آشنانی رک:)گرفت.

دریاچئه هامو )شئامل سئه دریاچئه:هامو   :چه هاای کشاورعبارت اناد ازايرد

گود راب دریاچه آ  ایستادۀ غ نئیب رو کب هامو  سابور بهامو  هتمند(ب 

 کول .ر ه دریاچ و اتاغ نمد ب نمک سارهرغدیرد
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 هیم )استاد روهنتئو  کابئل( درمقالئه ا ب منئابع آبئى  ى آقاى نجی غان امحقق 

ى و موقعیت کوا هاى آ  به سه رنمر داشت جغرا یاى طبیعد با راا غانستا  

 حو ا آبى ذیل تقسیم نمودا مینویسد: 

 حوزه آبى پامير وشمال هندوکش،  -۱

 دکوه،فيوسه آبى جنوب هندوکش حوز -۲

 رود.هريد ونمحوزه آبى هيل -۳

کئئه شئئاخه هئئاى  ب آمودریئئا قئئراردارد رحااوزه آبااى پااامير وشاامال هناادوکشد 

د.دریاى نئئارب بنگئئى و ایبئئک تشئئکیل میدهکوکچئئه ب  رخئئرا دریئئاى  آ ى عئئ ر

ا  رامیرخورد وشمال هنئدوک  سرچشئمه گر تئه آمو و شاخه هاى  رعى آ  

د. شئئئویم ارال سئئئرا یر هچئئئیابئئئه در ترومکیتئئئ ۲٥٤۰طئئئى مسئئئا ت و رئئئس ا  

کیتئومتر مئر  مشئترک ۱۲۰۰بطئول اسى آمو دریئا درآ  اسئت کئه سیهمیت ا

ستقالل رسیدا تاجکستا  وا  بکستا  اوجمهورى هاى تا ا به  ا ستنغامیا  ا 

میدهئد. ا  لحئام اقتصئادى باوجودیکئه وترکمنستا  درآسیاى میانه را تشکیل 

را بهشتری  بی گا نمىب خینجا  وسگنبرخارب   اىحو ا آبى ا  دریاه درای 

 نئقور سئمنگا  صئورت گر تئه ووریات تخئارب کنئد ب بغئال  و  ربردارى د

مئئى آیئئدب ولئئى ا  دریئئاى ت آنهئئا بئئه حسئئا   راعئئت درآ  منئئاطق ب ا  برکئئا

ا  سطح اراضئى کوکچه و آمو ا غانستا  بعتت آنکه ای  رودخانه هارانی  تر 

کمتری  بهرا حال  به ب تات سا اندواقع شدا هتر ار گقرا ایکه در دوساحل آنه

هئئاى ه صئئت ارد بئئردارى را نمئئودا اسئئت. طوریکئئه مئئردم اک ئئر قریئئه جئئات

« آ  درکو ا وما تشئنه لبئا  میگئردیم»ق ضر  الم ل ن دیک به آنها مصدا

یئ  آ  هئاى واقع شدا اند وقادر نیستند آ  آشئامیدنى مئورد نیئا  خئود را ا  ا

میتیارد  ۳۱تواند سارنه تا  میغانسا  که تسای  درحالى ا .ندنمای  میتأمواج 

 ."دایبرداشت نم آ  ا  دریاى آمومترمکع  

پترويچ يژوف  اقتصاد  شورو  وقتب آقا  درای  مورد یکی ا  کارشناسا 

 مئانی کئه محمئد داوود رنئیس جمهئور ا غانسئتا  بئودب واقعئئه اي » مینویسئد:
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اد. و [ رخ دوروض شئالعئب د با مساعدتدننشینی واه ]اعمارمیدا به بهمشا

  هئای گهنایئ  بئار قصئد داشئت بئا رهبئر  اتحئاد شئورو  همئآمحمد داوود 

شئئورو  را بئئرا  رئئال  نئئوبتی انکشئئا ی  -  ا غئئاهمکئئار  هئئا  اقتصئئاد  

)ایئئ  بئئار رئئال  بئئرا  هفئئت سئئال مئئدنمر ا غانسئئتا  مئئورد مئئذاکرا قئئرار دهئئد 

شئدا ر گر تئه دنم  مئرئال ردهئایی کئه  ژاوررمه ه رۀته شدا بود.( در  مگر 

  رابئئ ستیشئئ  رمئئپ آ بئئودب رئئروژا یئئی بئئود بخئئاطر سئئرو  و طئئرح ریئئ   

آبیئار   مئی  هئا کیتومتر برا   130به طول  دریا  آمو و اعمار کانال آ 

یئت جمهوردر شمال ا غانستا  . ویژا گی و ن اکت ای  رروژا در آ  بود که 

و دریئئا  آمئئا  آبهئئعئئۀ یر  خئئوی  را ذهئئا ی کئئه  مئئ  هئئا  جنئئوبی شئئورو 

آنهئا . نئددکرآبیار  می کردندب با طرح و تطبیق رروژۀ مئذکور مخالفئت مئی 

ها  می  ها  شئا  را ا  آ  دریئا  آمئو آبیئار  نماینئد. خواستند تا ا غاننمی 

آ  در  ها  آسیا  میانئه اسئتدرل مئی کردنئد کئه در ایئ  صئورتجمهوریت 

مهوریئئت هئئاي را در ج تئئهد رخولیئئت ا ئئت و مسئئنتهی داهئئخو  اهدریئئا  آمئئو کئئ

واسئئتیم و نمئئی خ مئئینا چئئو  مئئ قئئرار خواهئئد داد.آسئئیاي میانئئه مئئورد تهدیئئد 

عئالی  یصئته صئورت واه  ا غانها جوا  رد بدهیمب در سطح توانستیم به خ

امات عمتی و قاطع اقدگر ت تا در الفام با ا غانها موا قت شود ولی در عمل 

متیئئئو  روبئئئل  4الئئئی  3د حئئئدودر ور کذرا  اهئئئدا  مئئئبئئئ .ردنگیئئئت ورصئئئ

و سئئانر  ژارورئئ  تخصئئیص دادا شئئد. بعئئد ا  همآهنئئ  سئئا   ج نیئئات ایئئ

حمد داوود رنئیس جمهئور ا غانسئتا  ضئم  مالقئاتی کئه بئا توا قات الحاقیب م

واهئد بئود اتحاد شورو  ل.ا . بریژنی  داشتب به او گفت که بهتئر خرهبر 

را بئه عهئدا ۀ مئذکور روژ  رئریئ  حا سئرو  و طئرنهئته   نروشوتا جان  

یسئت شئورو  بئا ونکم   اعمار نی  نماید! منشی عمومی حبگیرد بتکه آنرا 

جمهور داوودب رنسل سرخ رن  خوی  را برداشت و رنیس شنید  حر ها  

ایئد." وقتئی موا قت نامه عالوا کرد: "و اعمار می نمبا دست خوی  در مت  

مندرجات آ  به دست و تطبیق ا اجر را ب نامه راقت ا وم وم م اتکه ادار

ه بئود. ولئی آیئا مئی شئد بئا ختسئا یئرعمیقئاً  متحآوردندب مئت  آ  همئۀ آنهئا را 

کرد؟ باید عالوا کئنم کئه رئروژا هئا  صته و احکام منشی عمومی مخالفت  ی

آ  دگرگئئونی اوضئئا  وعتئئت متئئذکرا در هئئر صئئورت جامئئۀ عمئئل نروشئئیدند 
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،غوووو    جاااارمن آنالياااان -غااااانپورتااااال اف ) «د.وبئئئئا غانسئئئئتا   خئئئئلاد در سئئئئییاس

 (چ يژوفيورگی پترويروانسان، بقلم گداتمسياداوود، س،سردار جانباز،آرشیف مقاالت

دریئئئا )رودخانئئئه (هئئئایى چئئئو   درحاااوزه آباااى جناااوب هنااادوکش وسااافيدکوه:

 هئاریاد یئ [ قرارگر تئه انئد. اکابئلب لئوگرب عتیشئن ب وکنئر ]وکامئهرنجشیرب 

  مقاله همه جا ا  رودخانئه هئاى کشئوربه که درای کردرا اشا ااید درهمینج]ب

سئت ب نئه دریابئه مورنویسئندا همانئا رودخانئه امنه کئه عنوا  دریا تئذکر ر تئ

جنئوبى هنئدوک  ورشئته کئوا هئاى واقعى کتمه.سیستانی[ا  دامنه هاى معنى 

ً قرت مسئئئئئا تىه ورئئئئئس ا طئئئئئى بابئئئئئا وسئئئئئفیدکوا سرچشئئئئئمه گر تئئئئئ  ٤٦۰یبئئئئئا

در دریئئاى ردخئئاک راکسئئتا  شئئدا ونهایتئئاً نسئئتا  وا غاک اخئئا لخئئکیتومتردردا

مئاهى غتئوب استحصال برق سدهایى همچئو  نت جه کهسندمیری ند. باوجودآن

رئئرب سئئروبى و درونتئئه بئئارى دریئئاى کابئئل احئئداث شئئداب ولئئى بئئا هم بهئئرا 

ا دبئودک انئى آ  هاى ای  حو ا آبئبردارى اقتصادى درصنعت و راعت ا  

طق وسئئیعى درایالئئت صئئوبه سئئرحد وارد یئئارى منئئاآب ا  رئئس  آواضئئا ه آ  

 د.ویشسنددرخاک راکستا  مدریاى 

دریاهئاى متعئددى درجریئا  میباشئند يارود( : ) هلمند وهردر حوزه آبى سوم

 دریاها عمدتاً ا  دامنه هاى کوا بابادرمناطق مرکئ ى کشورسرچشئمهکه ای  

سئ  نیا هئاى   بئه تناى آاهادری  ستفادا ا  آا مه آبىا و درای  حمیگیرند. 

ا ت نسئئبتاً مسئئى طئئ  بئئودا و ایئئ  آبهئئا بئئدو  اسئئتفادا رئئس امحیطئئى محئئدود 

واردکشئئور ایئئرا  شئئدا ومنئئاطق وسئئیعى را در غانسئئتا ب طئئورنى درخئئاک ا 

 وخراسا  آنکشورآبیارى مینمایند.استانهاى سیستا  و بتوچستا  

حئو ا آبئى کئه دریئ  ند باشئمی ىی)رودخانئه(هایارد ری متمههتمند وهریرود  

آنها هریکى را ى ادصقتدرجریا  هستندکه مادراینجا بنابر اهمیت سیاسى و ا

 نه وبصورت مختصرمورد بررسى قرار میدهیم.بصورت جداگا

  :هلمند )هيرمند( -۱
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واقع ) ارتفاعات کوا بابا یکى ا  ب رگتری  دریاهاى ا غانستا  بودا که ا 

 ته ودرمیا  اراضى رچشمه گر( سابل  کرغت کیتومترى شصرد

ای  دریا با عبور . رداد بطر  جنو  وجنو  غر  کشورجریا کوهستانى 

گرشک وارداراضى مسطح وهموارگردیدا وبارسید  به قتعه  ا  ن دیکى

ا   عدب مسیرخود را به سمت)جنو ( وسرس بسمت غر  )وتاریخى بست 

 ۱٤۰۰با  ندتماى هدری .تغییر میدهد لاشمى سوب کمال خا ( حد

و ل ماش  داختى کشوربودا که در دوطرکیتومترطول ب رگتری  رودخانه 

دشت  را و گود  را قراردارد.... رگو و جنو  آ  دشت هاى رهناورما

که یک شاخه آ   تقسیم میگرددبه دوشاخه  درقسمت خوابگاا دریاى هتمند

  ابد.ى یم جریا غر   المش طر ب آ   شمال وشاخه دیگر بطر

 دبتشکیل میدهمیا  ا غانستا  وایرا  را  لى آ  که قسمتى ا مر شاخه شما

 هامو  میری د.بیارى مینماید به دریاچه   آنکه چخانسور)نیمرو ( را آا رس

شدا و شاخه دومى آ  که بطر  شمال غر  جریا  داردب وارد ایرا  

ذخیرا د  ش وآ تى ص بارانهاى  ر اب. ودیشم یمه هاى  ابل ذخیرادرچاا ن

 ا غیطث هاى بر ى ارتفاعات)مرک ى( در اواخر  مستا  و اوایل بهارباع

ً باعث ویرانى هایى دروریت نیمرو  آ  دردریاى هتمند شدا که ب عضا

میگرددب ولى در صل هاى تابستا  و رانی آ  ای  دریا به تدری  ا غانستا  

 اترسالى هاى متوخشکو  رب شک میشود.خ  آ  نیراى ودرقسمت هاکم شدا 

اشت تا د آ رب چهل وخشک شد  دریاى هتمند دولت ایرا  رااواخر دهه  در

براى کاست  دامنه  یانهاى  هاى تخصصى جاپانيها،مشاوره بااستفادا ا  

آ  رادر استفادا مناس  ا  آ  دریاى هتمندب ای  ناشى ا  شرایط اقتیمى و 

ه به مشورت د نه طبیعی چونکنا ىعومصنمه ها نیا اچ] عیبیگودالها  ط

با کشورما  ر م رنا[ که درکیستانی.سمتخصصی  جارانی احداث شدا اند

 نماید. ای  ذخیرا گاا هاى نمودا و ذخیرا سا ى شداب هدایت  ایجاد

 خشکیاد میشود.  چاه نيمه هاى زابلدرایرا  تحت عنوا   ]مصنوعى[

ا داشت ب همرارا به  دتمنى هایدید آ  درش ه اک هرکخیسالى هاى سالهاى ا

هاى سه ا نیمه چادر دادولتمردا  ایرا  رامتوجه ناکا ى بود  آ  ذخیرا ش
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مر یت ته وبرآ  داشت که طرح احداث چاا نیمه چهارم را با گانه قبتى ساخ

 قراردهند.ذخیرا سا ى هشتصد میتیو  مترمکع  آ  در دستور کارخود 

 

 زابلری ازچاه نيمۀ چهارم در نزديک يوصت

با براى احداث چاا نیمه چهارم درمجاورت چاا نیمه هاى قبتى )که همگى 

 ر مص به ولررغ هشتاد میتیو  درصر  میتیونها درراحداث شدا اند( مبت

شمسى به رایا  رسید. طرح  ۱۳۸۳سال آ  دراوایل  ثحدار ااکرسیدا و

 اهدا ( آ  براى شهریک میتیو  جمعیتى ) رىتومکیت ۱۹۲خط لوله احداث 

هاى مهم دیگرى بودکه جهت انتقال آ  ذخیرا شدا ا دریاى هتمند ا  رروژا 

  شد."ا ردرس ىارردبه بهرا ب ۱۳۸۳سال به شهر اهدا  دردرچاا نیمه ها 

 ۳۷اراست که آ  انتقال شئدا توسئط ایئ  خئط لولئه قر»مى ا  اید: م هی  ىآقا

سئاکنا  شئهر اهدا    هئاى آبئى )هشتصئده ارنفر( ا  یئان  کعئمترممیتیو  

بئئراى اجئئراى ایئئ   -سیسئئتا  وبتوچسئئتا  رادرسئئال تئئامی  نمایئئدمرکئئ  اسئئتا  

 بنئابری   ت.اسئ ادیرسئ  میتیئو  دالئر بمصئر ۷٥درحئدود رروژا هم مبتغئى 

ولوژیک درمنطقه شرق ایرا  کئه  یسئتگاا بعضئى ایکم تعادل ت حفرورض

گاا بعضئى ا  گیاهئا  وررنئدا گئا  بئودا ورسئتناهتئى  اتانئوحیا  انوا  نادر 

میتیئو  نفئر ا سئاکنا  یئک بیشئتر ا  و هئم چنئی  نیئا  حیئاتى  کمیئا  میباشئد

ل قاب رم شورو غیه آ  ىنی میر حتى سفرا هاى آ  سیستا  وبتوچستا  که 

اساات کااه چگااونگى بهااره بااه آب درياااى هلمنااد ساابب شااده . تفادا میباشئئدسئئا
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راتيژيک در روابااط اسااتبيااک موضااوع حساااس  -ياان درياااا آب ازبااردارى 

 ( ۷۰- ٦۹صص  ۳٤شمارا )رک:  صتنامه میه ب « دوکشورتبديل شود.

 : تبصره

ی ارافياغج زباه خاارج اد ناهلم هانادخکه انتقاال آب رودرشادراينجا باياد يادآو

کيلاومتری جناوب زابال  بارای  200ی باه شاهرزاهدان واقاع درسيستان يعنا

موافقتناماه تقساايم آب ماواد ک بااه ياک ميلياونى آن ، باارخالف ديانز ياتجمع

مااواد آن معاهااده،از هلمنااد ميااان ايااران وافغانسااتان اساات . درهاايچ ماااده يااا 

پرده ان نسارياا تعهادى باه انتانسغفا و ن حرفی درميان نيستايالت بلوچستا

ه سيستان به ايالت ديگاری مثال بلوچساتان وبخصاوص شاهرزاهدان تا حقآب

ا اينکاار باعاث کمباود آب در منطقاه نه هلمند انتقاال داده شاود.زيرخاودرز ا

دراياان صااورت ساابب شااکايت مااردم سيسااتان ايااران از  سيسااتان ميشااود و

  . افغانستان خواهد شد

 /۵/ ۸  مئئئئورخ گ ارردبیر  اسئئئئالمهئئئئومجسئئئئمی ر ر ب خبرگئئئئ اايرنااااا]

يم قلاا ريياساازی در افغانساتان و تااثير آن بار تغ ساد »ب تحت عنوا  ۱۳۹۶

شئئته کئئه در بخشئئی ا  آ  آمئئدا مفصئئتی نوگئئ ار  « سيسااتان و بلوچسااتان 

ایئئرا   طئئرح کشئئید  دومئئی  لولئئۀ آ  ا  رودخانئئه هتمنئئد را تئئا  ... اسئئت :

سئتا  نیئ    سیانکاشئکایت سئ ب سئ قئداما یئ   رو  دست دارد و اشهر اهدا

 در یئئدسئئت. رضئئا جهئئا  تیغئئی ] اهئئل سیسئئتا [میگوید : تمئئام ایئئ  آ  باشئئدا ا

موجود در منطقه کاسته شئود. نبایئد آ   ریاچه رخ  شود تا ا  گرد و خاکد

  ابل را به  اهدا  انتقال داد  یرا خود  ابل دچار کمبود آ  است. [

ا  سیسئئتا  بئئه را  دنئئمتقئئال آ  هنتا ا هئئ لئئهلو  هئئاطرح ایئئرا  کئئه اکنئئو  

ت ولئئدب  ومیسئئا دبئئدو  موا قئئت دولئئت ا غانسئئتا  عمتئئى سئئاخته ب  اهئئدا  

قئئدار آبئئ  راکئئه بئئراى شئئهر اهدا  هئئدایت ا غانسئئتا  حئئق خواهئئد داشئئت تئئا م

میشودب ا  سهمیه آ  بئراى سیسئتا  ایئرا  کئم نمایئد ویئا آ  را دربئدل قیمئت 

 بفرو  برساند. س  منا
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نستا  به ایرا  عالوا دریا ت که ا غاوا  تیم سرانگشتی  اسیک ح اب

بیطر  مص  رود هتمند  و سییکمحقابه ]براساس نمر مترمکع   ۲۲بر

چهارمتر مکع  آ  به  سایقه حس  نیت وبرادر  ب ب درهر انیه [۱۹۵۰در 

حس  نیت به جان  مقدارآبی که ا  رو  ا  رودخانه هتمند بخش  میدهد. 

رمکع  ودر یک شبانه مت ۲۴۰دقیقه یک  رد بدا میشوددا لوی  تحایرا

 ۱۲۶ب ۱۴۴ب ۰۰۰ ) و ر ۳۶۵مترمکع ( ودریک سال  ۳۴۵ /۶۰۰رو )

تا  ۱۹۷۲قرارداد درسال بعد ا  امضا  ای   ۴۵مدت مترمکع  ( و در

ً )۲۰۱۷لسا میگردد که متر مکع  آ (  5ب 667ب 328ب000بمجموعا

آ  ت یک متر مکع  قیم رگا بنابری  ود.شادا میت ورایگا  به ایرا  دمف

 ۶۶۷تیارد ویم  نریک دالرمحاسبه شودب درحقیقت ایرا  تا کنو  به می ا  

لر آ  ا  ا غانستا   به عنوا  حس  نیت وبرادر   ه ار دا ۳۲۸متیو  و

 راوا   آیا ایرا  حاضرخواهد بود تا ا  آ  همه  روت  طبیعی است.بردا 

؟ هرگ ! رس عت مجانی  بدهددرسا تفنمتی متر یک  شورما نفت خود به ک

ایۀ متی ماست رمس هک چرا ما نسبت به ای  سرمایه ها  طبیعی کشورخود

 )ختم تبصرا(باشیم؟اینقدر بی تفاوت 

 هريرود: 

اسئئتاد  هئئیم ادامئئه میدهئئد :" ایئئ  دریئئا هئئم ا  دامنئئه هئئاى کئئوا بابئئا درمنئئاطق 

نطقئه درم ىعئر دوشئاخه  سئت وبهئم ریر سرچشئمه گر تئه و ا  کشئومرک ى 

 وجود مى آیئد. هریئرود مسئا ت طئورنى را درداخئل وریئتبه « دولت یار»

مرکئئ  آ  وریئئت وارد وریئئت عبورا شئئهر چغچئئرا  نمئئودا وبئئا  طئئىر وغئئ

کیتئومترآ  درداخئل  ٥٦۰کیتومترطئول داشئته و۱۱۲٤هریرودهرات میشود. 

 و  اوکشئورایر  داترک میئ. شصت کیتئومتر مئر  مشئاستا غانستا  جارى 

تشکیل میدهد. هریرود سرانجام وارد ترکمنستا  شدا دریا انستا  راهمی  ا غ

هرچنئد وریئت هئرات سرسئب ى د ئ  میگردد.« قرومقرا »ارهاى گ ری درو

میباشد ولى با آنهم ب استفادا چندانى ا  آ  ای  دریا خود را مرهو  هریرود 

اى ا  هئئتسئئگیآ  جئئذ  رآ   واضئئا هنگر تئئه انسئئتا  صئئورت درداخئئل ا غ

 ایه میگردد.کشورهاى همس
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بئئدو  توجئئه بئئه  - تانسئئمرکدرسئئالهاى اخیئئر دو کشئئور همسئئایه ایئئرا  و ت  

ا غانسئتا  بئه ایئ  آ  هئا بئدو  نگرانئى ا  ایئ  خطرکئه اگئر م مئردنیا هاى  

  هاى سطحى خئود در راا توسعه گام نهادا ومهار آرو ى دولت ا غانستا  

مانئئد تئئا در ریگسئئتانها بئئى بئئاقى نخواهدگئئر آید قراردهئئدبار کدسئئتور را در

م طرح دوسئتى ریختئه وسئدى را اهب -یدنماهدرر ته و یاسد دوستى را ررآ  

نمودنئد. طنئ  تتئخ سیاسئى رو گارمئا ایئ  موربهرا بردارى ا  آ  احداث بمن

 آ  هئاى مئا رهئ  نمئودا را روىاستب  مانى کئه ایئ  دوهمسئایه سئفرا خئود 

بئئا  حئئق همجئئوار  ا  مئئ   یم نمودنئئدب حتئئىتقسئئ دوخئئ را میئئا  آ  عومنئئا 

وبت ماهم که به نیامد. دولتمردا  ن ملعب ا غانستا  به عنوا  نامر هم دعوت

ریامئدهاى کرسى قدرت رامیا  خود دست به دسئت مینماینئدب بئدو  توجئه بئه 

 م بخئئودحتئئى  حمئت اعتراضئئى راهئئ یانبئار ایئئ  اقئئدام یکجانبئه همسئئایگا  ب 

یئاى کشئئور ومنئا ع حیئئاتى آ  سئب  ایئئ  طالعئئى ا  جغرا بئى ا دیاادنئد و شئئند

قئدرت تنهئا  ال متوجه نشدا انئد کئه کرسئى هئاىبحا تم شدا باشد و یا هغفتت 

مسنولیت هم اسئت وچئه مسئنولیتى مهئم تئرا  راسئدارى مر هئا امتیا  نیستب 

 ...ست!وحیاتى کشوراوحفم منابع طبیعى 

دراینجئا بئراى اینکئه "آ  مئى ا  ایئد:  ىداصئتهمیئت اقبرا اشارا آقاى  هیم با

روشئ  شئودب ا  نطقئه م اىهوراهمیئت اقتصئادى آ  ونقئ  آ  درروابئط کشئ

اواخرمیئا  بیرو  ر ته وتفاهم نامه اى رامئرور میکنئیم کئه درایئ  ا غانستا  

اسئت . امضا رسئیدا  دوکشورایرا  وکویت درمورد صادرات و انتقال آ  به

 ۹۰۰ورا سى ساله ب سئارنه است که طى یک دقرار هماتفاهم ن ای  ه اساسب

بئه منطقئه الئ ور کویئت توسئط خئط   رایئا میتیو  مترمکع  آ  ا  سدکرخه

 ٥٤۰لولئئئئئئئه انتقئئئئئئئال دادا شئئئئئئئود. مصئئئئئئئار  احئئئئئئئداث ایئئئئئئئ  خئئئئئئئط لولئئئئئئئه 

کشئوربطور دالر ری  بینى شدا است که توسئط هئردو (میتیارد ۱ر٥کیتومتر)

را  سارنه بیشتر   براى دولت ایدارآقم  ادرات ایص .میشود مشترک تامی 

 ت.اشد داهبه همراا خوا  یک میتیارد دالر درآمد 

ى آبى کشور به مرات  بیشتر ا  حو ا جنو  ضایعات آ  دردیگرحو ا ها 

میتیئئارد مترمکعئئ  حئئق آبئئه آمئئو دریئئا سئئارنه  ۳۱غئئر  اسئئتب طوریکئئه  ا  
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و آ   انیممئئئئئنیمبرداشئئئئئت  آ   تر مکعئئئئئدرحئئئئئدود سئئئئئه میتیئئئئئاردم چیئئئئئ ى

  آ ب رگتئری  منبئع بئرق آبئى راکسئتا  را تشئکیل میدهئد ا کئه « هتربیت»سد

« ریاى خروشا  کنر تأمی  میشئود.ا غانستا  وبخصوص دحو ا شرق  اىه

 ( ۷۰- ٦۹صص  ۳٤شمارا )رک:  صتنامه میه ب 

 :حوزه آبی رودکابل 

شئتر آ  یب راست که مقئدا ودکابلشورب حو ۀ رآبی  شرق کب رگتری  حو ۀ 

بئئئه راکسئئئتا  سرا یرمیشئئئود وآ  کشئئئور ا  آ  مسئئئتفید میگئئئردد. ا غانسئئئتا  

  می  را توسط آ  دریاى کابل آبیارى میکند.ایکر  ۱٥۰۰۰دوحددر

خورد  آبری ا ها  دا هارودخانه کابل که ا  دامنه ها  جنوبی هندوک   در 

در و دبئجریئا  مئی یا ق کشئورکابل بسئو  شئروا  شمال  وب ر  یکجا شدا

 جالل آباد با رودخانه کنر یکجا شداب بدو  داشت  کدام سربند بسو  راکستا 

..  یکی ا  معاونی   ب ر  رودخانۀ کابلبرودخانه کنراست میگردد یرا رس

نیئ  بئا آ    که در مسرجریا  خود رودخانئه هئا  کامئه و وایگئل  نورسئتا  

اد میگویئئد کئئه  هکدیری ند.اسئئتامبئئل  رور رودخانئئه کاند وسئئرس دویکجئئا میشئئ

ه کئ تاسئ"کنر"ا  حیث مقدار آ  ب رگتری  معئاو  رودخانئه کابئل رودخانه 

هندوک  سرچشمه میگیردب قسئمت عتیئا  آ  بنئام رودچتئرال  ه ها  ا  دامن

  نورستا  بدا  معرو  است ویک عدا رودخانه کوچک دیگراوکاشغر هم 

یجا میشود و رودخانه   آ ادر بریکوت ب ی " کهمانند"لند  سمیشوندب  منتهی

 )کهاازاد، .ودشئئمینئئور گذشئئته ودرچغئئه سئئرا  بئئه آ  یکجئئا "رئئیچ" کئئه  ا  درۀ 

  (75،ص 1تاريخ افغانستان،ج 

میتیو  ایکر ت آ  ا طریق دریاى کابئل  ۱٥سارنه به مقدار درحال حاضر 

راکسئتا  را  رق آبئىگتئری  منبئع بئب رکه « هتربیت»تا  میشود. بندداخل راکس

ا غانستا  وبخصوص دریاى خروشا  ل میدهد ا  آ  هاى حو ا شرق یکشت

 د.کنر تأمی  میشو

 ان :پاکست ه طلبیافاض
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سئئخ  ا  رئئروژۀ آبیئئار  بئئار  طالبئئا  بعئئد ا  ا غانسئئتا  منتخئئ  حکومئئت 

 ررودخانه کنر بر با  آورد ب راکستا   وراً نسبت به آ  عکئس العمئل نشئا 

تا  ۀ رودخانئئه کنئئر را بئئه ضئئرر راکسئئ وحئئ یئئار  دربا اژنئئه رئئروداد وهرگو

 داد. ا نش ییوانمودکرد ومخالفت خود را با چنی  رروا ها

ا ربگ ارشئى محمئدای ار  به ای  ارتباط یکى ا  هموطنا  ما بنئام انجنیئر تئاج

انتشار یا ته  ۲۰۰٥جنورى  ٦تاریخ امه دیتى تایم  راکستا  )که در ا  رو ن

 دادا است. انعکاس  ۲۰۰٥ل اسردایت آریانى سه و دراست( ترجم

انى موا قئت جهئک نئبارو نامئه دیتئى تئایم  راکسئتا  نوشئت: » بقول مترجم 

  را ای  راکسئتا  و ا غانسئتامئه آ  بئاسئت تئا  مینئه امضئاى موا قئت ننمودا 

ه بحیئئث تضئئمی  کننئئدا موا قئئت نامئئه سئئا دب امئئا بانئئک مئئذکورا  اینکئئد مسئئاع

موا قئت تضئمی  کننئدا کئه بانئک جهئانى  ىلادا است. درحیور ا عمل کندب اب

 نامه ا  قول یک کارمنئد رود.شباسند بی  راکستا  وهند مى نامه آ  دریاى 

هم دبحیئئث  ئئراردببانک جهئئانى آر و دا  مینویسئئراکسئئتاعئئالى رتبئئه دولئئت 

قشئى رابئا ى کنئدب لئیک  ضئرورتى نمئى بینئدتا نامئه نآورندا مسودا موا قئت 

ه بئی  دوکشوردوسئت   موا قت نامباشدب  یرا ای هتشکنندا را دا تضمی  نق 

ارا کردکئه بانئک جهئانى ا  یئک اشوربم کارمند ومستما  صورت میگیرد. 

را روى آ  ا  تاارقامى  تقاضا بعمل آوردا استل متحد نمایندگى سا ما  مت

 درا غانسئئئئتا  گئئئئردآورى کندکئئئئه ارقئئئئامودخانئئئئه هئئئئا کرانئئئئه هئئئئاى عتیئئئئاى ر

. بئئدی  ترتیئئ  رورى مئئى باشئئدضئئموا قئئت نامئئه  ادوراى تهیئئه مسئئبمئئذکور

گفت که حکومت راکستا  ا  ى و .ستکارروى گردآورى ارقام آغا گردیدا ا

ابئل بئه م آبادوکالاسئت .اسئل داخئل تمئاس کومت کابئطریق بانک جهانى با ح

تقسئیم آ  رودخانئه هئاى ى رى بردا اندکه روى ضرورت عقد موا قت نامه ی

اکسئتا  میشئوندب بئی  رداخل خاک  ه هاى معاو  کهناخدنر وسایر روککابل ب

بتئئاریخ نهئئم سئئرتامبر ت راکسئئتا  ومئئحکرموشئئا  وجئئود داشئئته باشئئد.بدی  من

ایمى کمیسیو  آ  کمیشنرد باد کرد. درای  کمیته نفرى ایجب کمیته نه ۲۰۰۳

 آ  عبارت اند: هورب بحیث سکرتر آ  و اعضاى دریاى سند درر

Member Water of WAPDA-1 
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-2 Director General of Forein Ofice for Afghanistan and 

ECO  

3-  Jint secretary of Law and Justice Ministry 

Additional Chief Secretary of NWFP- 4 

5-  Additional Chief Secretary of Balochistan 

6-Chairman of Indus River System Authority 

مدت سه مئاا تهیئه نمایئدب امئا تا مسودا موا قت نامه را در تشایته ومیفه دمک

کئام مانئدب  یئرا کئه مقامئات ا غئانى درایئ   مینئه نامرا  دربرآورد  ایئکمیته 

مسئئودا موا قتنامئئه را بئئدو   هئئانى تهیئئهجکردنئئد. امئئا حئئال بانئئک نمکئئارى ه

میتیئئئو   ۱٥ هریمانئئ اسئئت.درگ ار  مقئئدماتى کمیتئئه کئئه: سئئارنه بئئهه گر تئئ

اخئئئئئل راکسئئئئئتا  میشئئئئئود. درحئئئئئال دریئئئئئاى کابئئئئئل دا طریئئئئئق  ئئئئئت آ  رکیا

یکر می  را توسط آ  دریاى کابل آبیارى ا ۱٥۰۰۰درحدودحاضرا غانستا  

ى دریا و رروژا آبیارى دبرق بارنکر ى با رروژا هاى بر حکومت میکند.اگ

 گئئر تحئئتایکئئر  مئئی  دی ۱٤۰۰۰در آ  صئئورتمئئه رئئی  بئئرودب دریئئاى کا

یو  ایکر ئت آ  بیشترمصئر  حدود نیم میتد گر ت که در هاوخآبیارى قرار

کاه  نیم میتیو  ایکر ت آ  دریئاى کابئل  کها دش خواهدشد. در رارور گفته

ا  خواهد داشئت.همچنا  در آ  راکست الحمه یى بارى سهمیهت قابل متا یرا

راى تکمیئل بئ مئى راا غانسئتا  ارقئام رتذکر ر تئه اسئت کئه حکومئت رارور 

یئئک مامورعئالى رتبئئه راکسئئتا  اسئت .    تهیئئه نکئئرداموا قئئت نامئه آ ادوسئم

توصیه شدا است کئه حکومئت ماتى کمیته نه عضوى قدم  ارمیگوید: درگ 

ا  حکومئئئت کابئئئل ر مئئئى را امعتومئئئات تداماتى را اتخئئئاذ کنئئئد کسئئئتا  اقئئئرا

د. عالوتئاً رآوسئت رئروژا هئاى ب رگئى کئه درآینئدا درنمئر داردب بد درمورد

حکومئئت سرحدشئئمال غئئر  و  ه حکومئئت صئئوبهار  آمئئدا اسئئت کئئ گئئرد

ق مصئئئار  آ  را کئئئه ا  دریئئئاى هئئئاى قیئئئد تمئئئابتوچسئئئتا  نتوانسئئئتند معتو

رو شئا  سئرا یر مل در قتموکابل ب کنرب توچى و گل دریاى ا غانستا  بشمو

 (۲۰۰٥سايت آريائى هفته اول مارچ  )«.مایندنمیشوندب تهیه 
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س رهبئئرى دولئئت لتحنى بئئه آدرقب تبصئئرا شئئدیداو ئئ  ررایئئا  گئئ اردمتئئرجم 

رایطى که ا غانسئتا  هنئو   اقئد رشد مقتنمودا استب مگر به باورای  موجود 

سئئالهاى درآ  طئئى  ىسیاسئئى اسئئتب ووحئئدت متئئ تئئى و بئئاتنیرومنئئد ماردوى 

شدیداً صدمه دیدا استب وحال یکطر  با دهشت هاى تنمیمى تجاو  وجن  

مخئئدر وا سئئویى بئئا ما یئئاى مئئواد رایئئا  اسئئالمى وگطارا تروریئئ م   گنئئى وا

استب و ا جانبى با قئدا  امکانئات ه اجوم همسایگا مداخالت آشکار ورنها  

ادشئئغل و ابئئراى ایجرهئئاى بئئ ر  اقتصئئادى ح انئئایى طئئرمئئالى وعتمئئىب تو

مئئ  کشئئاور ى نئئداردب مئئ   متاسئئفانه لیئئدات رشدسئئریع کشئئور درعرصئئه تو

ا  را سئراغ  چهرۀ  (2005امرو   ) مردا تلودتنمیمی و ا ررهبا  میدر

وایئئرا   ب چئئو  راکسئئتا  گاایسئئهمنئئدارم کئئه دربرابئئر مطالبئئات و مئئداخالت 

ردرکشئئورب تمئئام اخی اسئئى سئئه دهئئهتجئئار  سی .ادگی نمایئئدوا بکسئئتا   ایسئئت

سیاسئئی رجئئال میئئا   درى ویئئا غیرمتئئى را بماشناسئئاندا اسئئت. چهئئرا هئئاى متئئ

توا  ای  شئهامت میدر وجود کدامیک (دونفر یکی  ست نا]به ادوموجتی ودول

د ئئا  ا منئئا ع حیئئاتى مئئردم ر اطخئئب سیاسئئى  راسئئراغ  کردکئئهدرایئئت متئئى و

تد و ا  امضئئاى ه بایسئئبرابرامتیئئا طتبى هئئاى راکسئئتا  شئئجاعانغانسئئتا  در ا 

 هحق آب . راکستا  میخواهد با همامتنا  ور دکه برمبناى آ ه اى موا قت نام

اسئئفانه متکشئئورتعتق بگیئئرد؟  وکنئئرب بئئه آ خانئئه هئئاى کابئئل دوربیشئئترى ا  

سئراغ  متئی چهرا نمیتوا  یک   یک المىاس  اح درمیا  رجال تنمیمى وا

رى رهبئایئرا  کسئتا  ویئا درراه دگئا  کئسئر برآورهریک ا  ای  ب  یرا دکر

  وسئى ایئئوجاسانئدب خئود در سئا ما  هئاى اطالعئاتى بئدو  داشئته تنمیمئى 

ندارنئئد کئئه ا  ایى آنئئرا نئئدب وتوانئئا سئئیه هئئاى بخصوصئئىود  کشئئورها صئئاح

 امیا  خارجى خود د ا  نمایند. ح منا ع ا غانستا  در برابر

"راکسئتا  هرگئ  تئوا  اینئرا انجنیر نجیئ  داور بقول تا قبل ا  کودتا   ور 

تا  و مایداقتصاد  بار  جان  ا غانی  ورگویی ننگاا سیاسی و نداشت تا ا  

م داوود  مئا  جمهئور  مرحئو ما ب بخصئوص درکشئور -د شئمی ادیآنجاکه د

ب و کشئئور را قسئئما ً در دسئئت داشئئت  دو یئئاخئئا ب نئئبض حئئارت سیاسئئی م

ا غانسئئتا  آبئئ   را بئئه رهئئر مئئورد  بئئا طئئر  راکسئئتا  تئئال  داشئئت کئئه د
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وقتئی م( ۱۹۷۶هئـ  ) 1355اصطالح ر  کردا بخئورد ؛ چنانچئه در سئال 

ا بئه بنئد آبگئردا  نرب و وصل آنئرر دریا  کیمس رییستا  طرح تغنغات ا دول

عمئیم آ  گئردا  دیگئر  را در دشئت د وهمچنئا  طئرح سئاختما  بنئدرونته 

ست گر ئت ؛ دولئت راکسئتا  بئا وجئود آنکئه رو  دبیر  وریت ننگرهار  گم

دریئا  سئند را کئه بئرا   راعئت میدانست اجرا  طرح مذکورب جریئا  آ  

 ب کاه  خواهئد دادنداشته میشود وحیاتی ر ممه  اتو سند راکس  جاق رنمناط

غانسئئئتا  صئئئدای  را در نیئئئآورد. ولئئئی ا ب بئئئا آنهئئئم درمقابئئئل تصئئئمیم دولئئئت 

ور اجرا  طئرح مئذکور نئا تمئام مانئد. امئا وقتئیب متأسفانه با وقو  کودتا   

 اتئ واست عتی ا غانستا  بعد ا  گذشت ن دیک به سه دهه خچند  قبل دولت 

ب دولئئت ا ً رو  دسئئت گیئئرد مبیئئر  را مجئئددگبگئئردا  آد نئئب  طئئرح سئئاختما

را  چنئئی  کشورا غانسئتا  اجئئا ا اجئنمئود کئئه  درراکسئتا   ئئورا ً اخطئار صئئا

-درافغاان:نظريات برمقاله  لينا روزبه حيادری انجنير نجيب داوری)طرحی راندارد." 

 جرمن آنالين(

 ايانپ
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 م هدانزشمقاله 

 

  افغانستانبا اکرۀ ايران ذم شاجره وم قرن يک

 سرتقسيم آب هلمند رب

 (1973تا 1872)از 

 

 نظری به گذشته:

انی سیستا  را که م( احمدشاا در1747در نیمۀ قر  هژدهم میالد )

یکی ا  آباد تری  نقاط جنو  غر  کشور بشمار میر تب ضمیمۀ خاک 

و  ج مچنا ه (1866 )تا بعد و بیست  سال یکصدا غانستا  نمود و تا 

یر تب اما ا ای  تاریخ ببعد در ا ر کشمک  ها م رینفک ا غانستا  بشمار

ه ایرا  و ها  داختی وعدم حکومت مقتدر مرک   درا غانستا  ومداخت

 اع ام نیرو یک قسمت ا  خاک سیستا  به تصر  ایرا  در آمد.

 ق ای خود ه برمخالفا ک  آنامیر شیرعتی خا  رس ا 1868درسال 

  منا ع ا غانستا  برسرخاک ا ل جتوس کرد تصمیم گر ت تابکارتخت وب آمد

سیستا  د ا  کند.درای   ما  حکومت هندبرتانو  ا  امیر دعوت نمود واو 

 بوردندهندوستا  سفرکرد و با وجود آنکه رذیرانی گرمی ا  و  بعمل آ به

ی ضنارا  ت ونگر جوا  مساعد دۀ هنمگر رس ا  مذاکرات با نای  الحکوم

ست آورد  خاک ها  ا  دست ر تۀ بده کابل مراجعت کرد وبرا  بد ا  هن

سیستا ب ایرا  را به جن  تهدید نمود. درای  وقت حکومت انگتیس برحس  

بی  ایرا  وانگتیس(را  حکمیت به میا   1857معاهدۀ راریس)منعقدۀ 

د یگرد عیی ه صفت حکم تبند  گذاشت وسر ردریک گولدسمید ا  دربار ل
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قامت در آنجا ومشاهدۀ نقاط ا رو  41ود به خاک سیستا  ورو س ا  ر ووا

میالد   1872قابل بحث دوبارا به تهرا  مراجعت کرد ودر ماا اگست 

یت خود را ا  طریق سفارت انگتیس در تهرا  به طر ی  اعالم رأ  حکم

 داشت.

سمت آ  ققسمت نمود: وبه دگولدسمید درای  حکمیت خود سیستا  را 

به  سيستان اصلیب بنام ود تر ودارا  جمعیت بیشتر ببرستر وسد اه آبک

سيستان ایرا  واگذاشت وقسمتی که خشک تر ودارا  جمعیت کمتر بود بنام 

 امرو  نیمرو  نامیدا میشود به ا غانستا  داد. که فرعی

غانستا   تی ام( دیگر سیستا  تنها سیستا  م1872ا ای  تاریخ به بعد)

راتر نهاد   د هم رای  را ا  سویۀ متینرمنۀ هیخا رود ور ت ار نبشم

وبحیث یک رودخانۀ بی  المتتی ا  بند کوهک تا سیخسر در  اصتۀ تقریباً 

ث سرحد مشترکب مایۀ اختال  ون ا  ها  بعد  رنجاا کیتومتربه حی

 قرارگر ت.

 خود که) تحکمیگولدسمید با عالوا کرد  ای  جمته در رایا  رأ  

ً يد صبا رودخانه  رفچگونه کار وپروژه ای بدوطيه که بهت سدان ريحا

هيرمند مبادرت نشود که مقدار آب را از اندازۀ احتياج طرف مقابل تقليل 

  یک رودخانۀ داختی ا غانستا  طور  مستحق شناخت ( ایرا  را ا  آدهد

هم ا  بی   هنو سال بعد ورنجاا که ا رات سو، ای  جمته درست تا یکصد 

 .است ر تهن

 غانستا  قرارگر ت ا شدیداً مورد اعتراض دولت تمیی  حکا هگرچ

ولی جریا  امر بعداً نشا  داد که ایالت سیستا  برا  همیشه به دو قسمت 

ً مستحق شناخته شود. باقی بمان د وایرا  ا  آ  رودخانه هیرمند رسما

 مقصود انگليس ها از اين کار دو چيز بود:

سرحدات  فظرای حب هی  کلن اصيستايافتن به س تدس -اول

 مالی روسها مورد نياز شديد حکومت هند بود.حتهندوستان از خطر ا
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ه البته ايجاد دشمنی واختالف دايمی بين ايران وافغانستان ک -دوم

 تاحدی به اين مقصود آخری موفق هم شد.

 در هنگام  یصتۀ گولدسمید ا  محل کوهک)اولی  نقطۀ مشترک

ا یک شاخه ب ر  بنام رود هتنتا ب نساوا غ یرا ی  اانه هتمند بخرود

ستا  ا  هیرمند بطر  غر  جریا  داشت که در دهنۀ آ  بغرض جریا  سی

بند »ه ها  گ  ودرخت به نامکا ی آ  به شاخۀ مذکورب بند  ا  شاخ

ساخته شدا بود.)ای  بند بعدها ا  طر  انجنیرا  « بند سیستا »یا « کوهک

ید.( ا  آ  نقطه به دگراعماری سواسا رختهورت بص 1951رسالدانی ایر

ۀ هیرمند بنام رود نادعتی به استقامت سیخسر در شمال جریا  می اخبعد ش

 ی  شناخته میشود. یابد که به حیث سرحد مشترک ممتکتی  ن

( تا ورود مکماهو  به 1872ا   ما  صدور  یصتۀ گولد سمید)

انی غیطبار  ند شهیرمدت سی سالب مدر  1902سیستا  در اواخر سال 

بود که مجرا   1896وسیال   1885د دیکه ب رگتری  آنها سیال  ش داش

 رودخانه را به وضع خطرناکی بسمت غر  تغییر داد.

عالوا بر خسارات واردا به هردو طر  مجرا  1885سیال  شدید  

 دامروا  حد چهاربرجک و بندکمالخا   به مجرا  قدیمی رود بیابا )ر

 ا تاباعث ایجاد مجرا   1896  یالد. وسش ررا یس را گود تاریخی( به

که بعدها بنام رودرریا  مسمی گردیدب سب  اختال  ومنا عه سرحد  بی  

 ممتکتی  شد. 

( بار شدیداً مواجه با خشک سالی 9دت هیرمند)همچنی  درای  م

 وخشک 1872-1871گردیدا که خطرناک تری  آنها خشک سالی ها  

برا  مدت چهل رو  آ   لیلی اوساکر خشدکه  بود 1902و 1901 یسال

ربرجک رایانتر عبور نکرد. ودرخشکسالی موخرالذکر برا  سه ماا هاا  چ

 بارتر ا  بندکمالخا  خشک بود. دریا در حوالی رودبار یعنی رنجاا میتی

( تمام منا عاتی 1902 -1872میتوا  گفت در مدت ای  سی سال)ا  

تا  ایرا  به وقو  می سسیانی و غارو  م  نیعایایرمند بی  رهآ   که برسر

ب در ا ر مذاکرات مو ر ماموری  ومردم محل دوستانه حل ستریو
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حل  1902سالی شدید وخشک  1896میشد.معهذا تغییر مجرا  هیرمند در 

و صل معضته را بصورت دوستانه ناممک  گردانید وای  قضیه با هم منت  

ای  بار کرنیل  ی بنابر. دا شودکشی میا ت انگتیس دریحکم به آ  شد تارا 

نفر  خود وارد سیستا   1500ندۀ انگتیسی با هینت ایمکماهو  نم

ه ونقشه بردار  ( ورس ا دوسال وسه ماا تحقیق ومطالع1903شد) برور  

 توا  حکمیت خود را  1905ا  سراسر سیستا  به تاریخ دهم ارریل 

ر حالی دو نمود دراهک صوند کا  بوا غانستا   یرا برمسنتۀ تقسیم آ  بی  ا

سرحد  هما  تقسیم ست  خود یعنی گولدسمید را  خطکه در مورد تعیی  

ستا  وایرا  یک بار دیگر تانید نمودب در موضو  تقسیم ا  بی  ا غان

 اینطورنوشت: 

پس از سنجش و پيمايش حجم عادی آب دريای هيرمند در موسم » 

ن به وکنيکه اآب ثلث کها يه تنت شده است کبح ثازمستان بصورت واض

ان ميرسد بصورت خيلی خوب مقدار آب طرف لخسيستان نزديک بندکما

ه اگر ضرورت سيستان ايرانی را کفايت ميکند واين مقدار بقدری است ک

زراعت سيستان ايرانی در آينده توسعه وانکشاف هم بيابد احتياج مذکور 

ی نغاان افستيات سجحتياای اآب کافی بر رمقدارا رفع خواهد نمود. معهذا 

 «.ياجات موخرالذکر را رفع خواهد نمودحتباقی می ماند که تمام ا

ا با آنکه ای  حکمیت نی  نتوانست کار  ا  ری  ببرد واختال ات ر

ر ع نمایدب ابتدا ایرا  وسرس ا غانستا  برآ  اعتراض کردند. با آنهم ا  

  موضو ت دردول وتوجه هردو دتر شمخالفت ها بیش 1930تا  1905

 -1310)1932و1931لها  ساار آ   در منطقه دلتا در دمققسیم ت

 (جت  شد. چنانکه هینت ها  ا غانی وایرانی برا  تقسیم جریا  1311

 ( 1310)جد  1931  جتسه نمودند ورروتوکول ها  اوایل آ  در نیمرو

در رد و  تقاضا میکونیمرتقسیم بالمناصفۀ آ  هیرمند را ا  دهنۀ نهر شاهی 

ر نیمرو  موا قه  د ( هینت ها  طر ی  1936)1315 سنبتۀل ووتوکرر

شدا بود : مقدارآ  هیرمند را ا  بندکمالخا  الی بند لخشک بالمناصفه بی  

یمرو  ا غانی وسیستا  ایرانی تقسیم میکند وبطر ی  حق میدهدکه رعایا  ن

 باشد ببرند. تیاجآ  خود را در خاک خود هرکجا که مورد اح
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هک کویندگا  هردو کشور در بند انم( 1937)1316  می ادر 

حاضر ورس ا  ریمای  مقدار آ  آنهار طر ی  وتعیی  اندا ۀ آ  تقسیم 

 1315ا رود لخشک مطابق رروتوکول سنبته بالمناصفۀ آ  ا  بندکمالخا  ت

 طر  موا قه قرارگر ت .

ر تی دماموری  مح ۀسوی بعداً مذاکرات برا  تقسیم آ  هیرمند ا 

( مبنی 1938) برور  1317ست وبالنتیجه قراداد دلو جا ارتق تربار حسط

برتقسیم مساویانۀ آ  هیرمند ا  بند کمالخا  در شان دا مادا به عالوۀ یک 

میه مشترک بی  نمایندگا  مختار دولتی  به امضا رسید. ای  قرارداد در اعال

 ی   اولا رارتبمتر کیتو  را رنجاا اایر صورت گذشت  ا  شورا  ا غانستا ب

یرمند مستحق می شناخت.ولی شورا  وقت ه نقطۀ مشترک رودخانه ا  آ 

میه منضمۀ ا غانستا  با آنکه اصل قرارداد را قبول کرد ولی با تردید اعال

آ  قرارداد را ا  اعتبار قانونی انداخت. ای  قرارداد را ا  جان  ا غانستا  

رکبیر آ  یسفاممی رکق  باا  آقایراجه وا  طر  رورخاعتی محمدو یرام

 ت وامضا کردا بودند. قدولت درکابل موا

 (رودخانه هیرمند با هم طغیا  کرد و ا  1318)1939در سال 

رو ( سیال  آ  در نیمرو  ا غانی  80  مدت) ماا دلو ) برور ( برا

  گتریوسیستا  ایرانی محشرکرد. بقول ساکنی  محل سیال  مذکور ب ر

عی دو روای  سیال  رقبات وسیعی م  د.ا  بو منتا آ اخیرقر  سیال  نیم 

جناح خود را در منطقۀ دلتا  یر گر ت. هامونها  رو ک وهامو  سابور  

 سرشیته به گود  را ریوستند.وهامو  هتمند ا  طریق رود

باید متتفت بود که اختال ات برسرتقسیم ا  هیرمند  قط در سالها  

اخیر هنگامی  الصد س در گرنهاند ومیک وکس  وخامت  برو خشک سالی

نی شدا ولو خساراتی هم به دو طر  خود رساندا باشدب یاکه هیرمند طغ

 با  نیاوردا اند. طر ی  برسر تقسیم وچگونگی استفادا ا  آ  حر ی ب

حارنکه تجار  قر  اخیر  ابت میسا د که منطقۀ دلتا  هیرمند هموارا ا  

  . آ ت  قتاتا  دیداسارا مند گرخشتر  یادت آ  بی
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شمسی( 1325 -26بق )طام 1947 -1946رحال در سال هه ب

(شدیداً با خشک آبی مواجه شد 1350-51)1972 -72هیرمند م ل سال 

ً مدت چهارماا رودخانه وتمام دریاچه ها   منطقه دلتا خشکید وبرا  تقریبا

م هنگااشت. درای  دا  نهیرمند ا  قریۀ شمار  ن دی  گرمسیر به بعد جری

س یک عدا رروژا ها را سیوسطی هیرمند)لشکرگاا( تا ۀطقدر من  اانستغا 

رو  دست گر ته بود. ای  مسنته بیشتر اسبا  سو، تفاهم جان  ایرا  را 

خت وایرا  توسط سفارت خود در کابل ریشنهاد نمود که ا غانستا   راهم سا

نع اها مبند عتیا واحداثدیرمنبا رو  دست گر ت  یک عدا رروژا ها در ه

سیستا  ایرانی را مواجه به خشک  مرمنطقۀ دلتا گردیدا وای  ا به  آ  یارج

 آبی نمودا است)حارنکه نیمرو  ا غانی نی  به نسبت خشک سالی به حال

بدتر ا  سیستا  ایرا  قرارداشت(لهذا ایرا  تاکید کرد هرگاا آ  هیرمند 

 لیوشد. دخواهوصل جد  تر  مت تدامابصورت  ور  جریا  نیابد به اق

نبود تا برداشته میشدب واصالً خشک   که کدام بند وسد  در میا انجا  آ

شنهاد را سالی مانع جریا  طبیعی آ  گردیدا بودب بنابرآ  ا غانستا  ای  ری

مخال  اصل حاکمیت وحقوق متی تشخیص دادا جداً رد کرد. ا اینجا 

ا متحد ترایا ید ولر شو ت بحرانی ترد میاختال ات طر ی  برسر آ  هیرمن

ها  خود  ا  جریا  امر آگاا بودب ه مریکا که ذریعۀ سفارت خانا

توسط سفارت خانه ها  خود در کابل وتهرا  وساطت خود  1947دراکتوبر

را به هردو طر  ابرا  کرد ومتعاق  آ  بی  نمایندگا  ا غانستا  وایرا  در 

حوم مر ستا نا غاان  ذاکرات ا  جمای  واشنگت  مذاکرات آغا  شد.در

دکبیر لودی  و یرمختار حملحی ع ی  ومرحوم انجنیر مابدع

وشارژدا رسفارت شاغتی عبدالحمید ع ی  نمایندگی میکردند وجان  ایرا  

اکرام مستشار سفارت کبرا  آ  کشور ودکتور غالم حسی  خوشبی   را آقا 

 نمایندگی مینمودند.

هاد شنیکا ریامر ارجهو ارت امورخ (1327)دلو1948در  برور  

را برا  مطالعۀ مسنته وتوصیه اساس نفکه یک کمیسیو  بیطر  سه  دمون

یک   یصته ا  طر  ا غانستا  وایرا  انتخا  شود. بعداً ریشنها د شدکه

نفرانجنیر امریکانی متخصص در  نو  آ  وآبیار  گماشته شود تا بحیث 
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 ت ای مرنو   میسی  استفادا کا  برمحقق اوضا  در ایرا  وا غانستا

ریشنهاد را نمایندگا  هردو طر  قبول  ی ت ر مه را تهیه نماید. ااومومعت

عیی  نمودند و یک نفر مهندس امریکانی ا  شعبۀ آبیار  مهندس محقق ت

( به همکار  کامل 1950)1329گردید. مهندس مذکور در بهار وتابستا  

مند یرهتا  لقه دمنط د آ  و راعترر موهر دو کشور معتومات ر مه را د

ر رارور مکماهو  عالوا کرد. بعداً در ب آور  کرد وای  معتومات را معج

 معرض استفادا هینت  نی بیطر  قرار داد.

( هردو کشور مصرو  مطالعۀ  هرست 1327)1948در واخر سال 

اسما  متخصصی  آبیار  ا  کشورها  مختت  بودند تا اعضا  ای  

رمند نامیدا شد(تعیی  یدهص  روم  مسیوکنام اً ب  را)که بعدربیط کمیسیو 

( هردو طر  به سه نفرمتخصص 1329)حمل 1950در مارچ  د.کنن

 دند ا :آبیار  ذیل رسماً موا قه نمودند. ایشا  عبارت بو

 رانسیسکوخ دومنیگثب ررو یسریونیورستی چیتی ودارالفنو   -ال 

 چیتی.  بیارکاتولیک سانتیاگو ورنیس ریاست آ

 .کاحکومت ایارت متحدا امری راودس مشهنمر . ول.ل وبرت / ر

ج/ کرستو ر ا  . ب مهندس شعبۀ منابع آ  ریاست انکشا ات منابع 

 کانادا.

ا  هر دو کشور در واشنگت  چند بار نمایندگ 1950درماا اگست  -

 اجتما  نمودند تا دستور العمل ای  کمیسیو  بیطر  را تعیی  نمایند.

ستور العمل( هینت  نی د) 1950رمباسرت 7ریخ ه تاخرا طر ی  ببار

بمنمور)سفار  یک اساس مهندسی بحکومتی  ا غانستا  وایرا   ر بیط

رمند در حد بندکمالخا  یا رانی  برا  موا قه راجع به تقسیم آ  رودخانه هی

 وای تر ا  آ  برا  استفادا سیستا  ایرانی وجخانسور ا غانی( امضا کردند. 

  راچنی  تصریح کردندکه : )ب لعمور الستدآت  ااجر قسمتمنموررا در 

تخصیص مقدارآبی که در نتیجه وموا قه طر ی  در حد بندکمالخا  یا رانی  
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ود طر  العمل  نی آنرا کمیسیو  سفار  تر ا  آ   به ایرا  دادا ش

 خواهدکرد.( 

ضا  عمل ابه ای  ترتی  بعد ا  موا قت طر ی  وامضا  دستورالع

س ا  وربه واشنگت  احضار شدند  1950توبر اک ششم رر  دبیط کمیسیو 

اجتما  در و ارت امورخارجه امریکا ومطالعه دستورالعمل ودانست  حدود 

جان  ا غانستا  وایرا  ع یمت کردند ودر صالحیت ایشا ؛ بال  اصته 

ایل هردو کشور سه سه هفته در منطقۀ دلتا  هیرمند مصرو  مطالعه مس

فت بصک نفر انجنیر کشا  حقایق یی الً نقب دند.یگرد وضو ات البینی مذ

سکرتر ای  هینت دو مسا رت به ا غانستا  وایرا   نمودا بود ومعتومات 

م ا  جان  ماموری  ذیصالحیت طر ی  بدست ر مه را هم ا  ساحه کار وه

دا ا  آمآوردا در و ارت امور خارجه امریکا برا  مطالعه وبررسی کمیسیو

ار سکرتر ک مراجعت به واشنگت  نتای   ا ور رسذکمیو  سکمی .لذاکردا بود

نتیجه  1951 برور   28خود را مورد مطالعه ومداقه قرار داد ودر 

ورت رارور  ترتی  دادا ا  طریق و ارت تحقیقات وکشفیات خود را بص

طر    تی اخارجه امریکا برا  طر ی  تستیم داد. توأم با ای  رارور یاد داش

دید مبنی گر  ا غانستا  وایرا  صادر یلتنی دووانیکاعره امخارجو ارت 

براینکه اشخاص صاح  صالحیت دولتی  باید رارور هینت  نی بیطر  را 

 یند وبدو  دقت وغور عمیق رارور را رد ننمایند.به غور وتعمق مطالعه نما

» رارورخود نوشت: -154هینت بیطر  مص  رودهتمندبدر  قرا 

شود میر آبیکه ا  کوهک گشتاندا اقدساس مبا ستا ینه سالیامورد نیا  س آ 

مترمکع  آ   ی  انیه[میباشد. آ  طر   22ایکر ت( ]معادل  -550000)

ینه ا  بندکمالخا  تا کوهک ا  دریا گشتاندا احیتاج چخانسور که ا  نقاط مع

 «ایکر ت( میباشد.-140000میشود سارنه) 

ا باشد دداایا  ر  ایمیدال  اخت اینکه به یک برا حکومت ا غانستا  

( توسط اشخاص صاح  نمر 1951)1330خ ریرارور مدکوررا بتا

وصالحیتدار که عبارت بودند ا  : عتیمحمد و یرخارجهب وارحضرت 

مدنعیم خا ب عبدالحسی  ع ی ب عبدالهاد  داو  رنیس شوراب انجنیر مح
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که  دنمو یصتهقرارداد و  قعمی محمدکبیر لودی  تحت مطالعه دقیق وغور

ارتردید ا  جان  حکومت اوو  بیطر  دلتا  هیرمند س ییسور کمارر

ا غانستا  نیست و باید ا  نمر تخنیکی وحقوقی مطالعات بیشتر رو  آ  

می ا   2مورخ 1942د. مجتس و را تحت  یصتۀ شمارا صورت گیر

مود نوی  بموج  ورقۀ عرض و ارت  خارجه ای  ریشنهاد را تص 1330

 ر  یا ت.اگ ستا  انغا ا احه شا  صومصوبه 

و ارت امورخارجه طی ورقۀ  1331سنبته  29 یخیک سال بعد بتار

توسط  عرض به مجتس عالی و را،اطال  داد که رارور هینت  نی بیطر 

مجتس مشورتی مرک  ا  شاغتی عتی محمد و یر امورخارجهب شاغتی 

 ییحی غالمصادب شاغتی تر اقمحمدداودب شاغتی میرمحمد حسیبی و ی

شاغتی انجنیر کبیر لودی  و اتب شاغتی  یض محمدذکریابراب یرمخو  طر 

وشاغتی عبدالحمید ع ی  معی  سیاسی و ارت امورخارجهب تحت مطالعه 

ارگر ته بود ومجتس مشورتی مذکور توصیه کردا که حکومت ومداقه قر

خل ی  موضو  داا  درا غانستا  رارور را قبول نماید و با حکومت ایرا

 ا نمایند.مضموا قت جانبی  قرارداد  ا رتدر صوو  شدا اذاکرم

تانید  1331سنبته  30مورخ  1354ای  مشورا توسط  یصتۀ شمارا 

شاا ا غانستا  توسط  رما  بامضا  شاا گردید ومصوبه بعد ا  صحه راد

ً به و ارت امورخارجه ابالغ گردید. در ا ر ا ی  محمود صدراعمم رسما

خود  7/8/1331شت تاریخی اد ی یادط  نستااا غ ارجهما  و ارت خر 

انی سفارت کبرا  ایرا  مقیم کابل ابالغ داشت که ا غانستا  مطابق نوع

جع به  یصتۀ آ  رودهیرمند ابرا  رویۀ مسالمت کارانه ایکه همیشه را

نمودا است موا قه خوی  را برا  قبول رارورکمیسیو  تخنیکی بیطر  

ساس رارورمدکور ابالغ اب فاهمهوم اکراذا  ما برمادگی خود رآم و اعال

د تا بخواست خداوند در  ضا  صمیمیت ونیات راک طر ی  ای  مسنته ارمید

 انه حل و صل گردد.بی  دو کشور دوست وبرادر بصورت دوست

جوا  ای  یادداشت تا دو سال ا  جان  ایرا  دادا نشدب بارخرا توسط 

انستا  غا فارت س ها  بر، ایارجهو ارت امورخ 1333 /8 /20یادداشت
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رارور كمیسیو  هتمند جنبه، مشورتی داشته وچو  ای   كهدرتهرا  تذكر داد 

قت كا ی باامكانات موضو  مهم برا  امهار نمر صحیح و دقیق مستت م و

محتی ومالحمه، مدارك واسناد مربوط میباشد درحالیكه كمیسیو  مدت 

ا  به رایكومت ح ر  نمارور   رانابرای  دریبودا كوتاا  صر  وقت نم

وجه كا ی بعمل نیامدا و در بعضی ا  موارد ای  ت قسمت عمدا ا  مسایل

 رارور به مدارك صحیح اتكا  نكردا است.

طی یادداشت  1334جه ا غانستا  در جو ا  سال و ارت امورخار

 د بهبه جوا  نوشت كه مطالعات كمیسیو  تخنیکی مستن 1334 /18/3

ور اعضا  نمیق تحقیق نمودا وبه ای  ماحقع به اجركه  ابود جنیرتحقیق یك ان

كیمسیو  به هردو كشور مسا رت نمودا ورارور ها   نی ومعتومات 

نمودا ومعتوماتی را كه حكومات دوكشور كمیسیو  ها  سابقه رامطالعه 

یث حد وبایرا  وا غانستا  در اختیار آنا  نهادا اند مورد دقت قرار دادن

اند  داسفار  هانی به دو طر  نمووم معتو را قایقحر ب بیط متخصیصی 

كه بنیاد عتمی را برا  موا قه بی  دو كشور مهیا می سا د. دری  یادداشت 

حكومت ا غانستا  آمادگی دارد با هیاًت ها  هردو تذكر دادا شدا بود كه 

تمی بدست عایق وبراساس حق 1950سرتمبر  7كشور در داخل حدود موا قه، 

در  1951 برور   28  ها  رارور رفا  و سیوسكمی    طردا اآم

 واشنگت  مفاهمه نمایند.

تذكر داد  1334 /5 /12سفارت کبرا  ایرا  در كابل طی یادداشت 

ال اتب بررسی جنبه ها  حقوقی مسایلب مهمتری  منبا  تحقیق و كه حل اخت

ته ما  جضو  ام سوابق موماس تاخذ نتیجه میباشد. ر م است مذاكرات براس

 یرد.گ كمیسیو  بیطر  هتمند صورت تر هیا  روار

منمور ایرا  ای  بود كه  یصته ها  گولدسمد كه نیمی ا  آ  هتمند 

  شناخته بود و یصته، مك ماهو  كه  تث رارس ا  بندكمال خا  را حق ای

در   یراآ  راحق آبۀ ایرا  تعیی  نمودا بود نی  مورد توجه قرار گیرد. 

دو  هرعتمی سهم ایرا  كمتر ا   لیبه درر مر  نط  بییسیورارور كم

  یصته قبتی تعیی  شدا بود. 
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خودتوضیح  1334 /6 /31و ارت امورخارجه ا غانستا  در جوا  

راجعه  به حکمیت گولدسمید وحکمیت مکماهو  مورد اعتراض م داد كه

له حوا دیدا و به آ   گرنیستب  یرا ار   آ  در رارور كمیسیو   نی تعیی

گذشته را باید ا  نمر دور  الریشر ت ها  عتمی رنجاا س ااماست با ددا شاد

 نداشت.

 هیا ت خود را مرك  ا   1334 /7 /28سفارت ایرا  طی یادداشت 

نصرم انتمام سفیركبیر ایرا  در واشنگت  ویكعدا شخصیت ها   ا آق

 دیگر سیاسیب حقوقی و نی معر ی كرد.

جنیر محمدكبیر نا ك  ا مر ینتیها   انستمورخارجه ا غرت او ا

مجید  ابتیب دكتور عبدالحكیم طبیبی )بحیث مشاور حقوقی( اللودی ب عبد

یرمحمداكبر رضا را م و ضل احمدشیر اد عضو و ارت خارجه وانجنیر

 بحیث مشاور  نی معر ی كرد. 

  یسیوجان  ا غانی تال  داشت تامذاكرات بشكل منمم طوریكه كم

عیی  گرددب ت احه، تحت  راعت در سیستا سی . یعنیدآعمل ببود ودا ریشنهاد نم

مقدار آ  مورد ضرورت بار   می  م روعی برا  انوا  حاصالت تاریخی 

یعات ر می آ  محاسبه گردد. برعالوا احتیاج موسمی ضاسیستا  تعیی  شودب 

ا در خشكسالی هآ   انوا  حاصالت مورد مالحمه قرار گیرد و دیدا شود كه

ر  مانند تقتیل خسارات یاوبارخرا مسایل مربوط آب دردسیم گتق رتی تچه  به

 سیال  بوسیته بنا ها  ر م در دلتاب اصالح انهارب ت بیت رود مشتركب تقتیل

 سارات ری  وغیرا مورد مالحمه و مطالعه قرار گیرد.خ

 قتنامه موا مسودا ها  متو   1335طر ی  ایرانی و ا غانی درسال 

مختتفه مورد قبول ل دله نمودند كه بنابر دریاتبکتی  متمبی   ت رامًوقها  

 طر ی  قرار نگر ت.

 1336 /5 /13سفارت كبرا  ایرا  در كابل طی یادداشت مورخ 

دادا بود حكومت ایرا  هیچگاا نمی تواند نطریات هینتی را كه متكی ر تذك

م هب آنهنقط چند ات اجمالی ا شاهدبریك مسا رت كوتاا وچند رو ا است وم



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

194 

بعمل آمدا باشدب قبول نماید.ایرا   میه هیچگونه اندا ا گیر  عتكآنبدو  

قوقی ح حاضر است مذاکرات مربوط به حقابۀ خود را با در نمرگر ت  جنبۀ

 1950و نی مساله توأم با نمایندگا  ا غانستا  ادامه دهد وا  رارور هینت 

ایرا   بۀ  حقآمیأبه ت تباطوار ر  صحیح بوداا گیآنچه را مستند به اندا 

 قرار دهد. جهداشته باشد مورد تو

خود امهار داشت كه  6/5/1337و ارت خارجۀ ا غانستا  درجوابیۀ 

كنا  دایمی سیستا  ایرا  اطمینا  بدهد كه آنها سامیخواهد حتی المقدور به 

احتیاج  طر  خواهند توانست ج  درخشك سالی ها   وق العادا مقدار آ 

یخ  یر اراراضی كه ا  رو  سابقه وت آ یار  اب برا  د رال خومعقو

 راعت داشته اندب مورد استعمال قرار دهند. اما اگر در آیندا ا  رهگذر 

حه، بیشتر  تحت  ر  قرار گیردب همچو  راعت سااستعمال آ  اضا یب 

 است توسعه یا ته موج  رعایت نخواهد بود. حكومت ا غانستا  حاضر

  رادهد وحاضر نیست قضیه را سبه ادام را نگت شوا 1956 مذاكرات سال

نو بحیث قضیه جدید وبدو  سوابق آ  ا  صفر آغا  كند. نباید 

ه، مطالعات بیطر  معاصر وعراروركمیسیو  بیطر  را كه یگانه مجم

میباشد ا  نمر بیاندا یم یامذاكرات را به معتوماتی كه ا  یكطر  اخذ شدا 

دا دیكه نیم قر  قبل  راهم گر منیكا، كات ماتیومعت ه بهیم و یا اینكسا  متكی

 است. 

ا  آنجا که ا  ا ر ای  اختال ات نمر تجدید مذاکرات واشنگت  

طریق دیگر  متوسل گردیدند وآ  اع ام ه امکا  رذیر نگردید جانبی  ب

 1336نمایندگا   وق العادا برا  حل و صل قضیه بود. در سال 

ایرا  به كابل  اشاشاهن اصخدا، ننمایر (   مسعود انصالحسی)عبدا

وسال بعد انجنیر محمد كبیر لودی  بعنوا  نمایندا، خاص  ودمسا رت نم

ایرا  مالقات نمود وبار دیگر  اارادشاا ا غانستا  به ایرا  ر ت وبا شاهنش

به رارور كمیسیو  بیطر  بعنوا  اساسی برا  رسید  به یك موا قه، 

 نمود. اكیدجامع ت
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بسیار   کرشد که  ا  طر  ا غانستاذمتت خودناار بیددی  ر لوانجنی

مشکل است که حکومت متقبل رساند  آ  بیشتر ا  مقدار  بشود که 

ا ی شناخته  بتکه در آ  مقدار توسعه ک هینت  نی بیطر  آ  را نه تنها

هم برا   راعت سیستا  ری  بینی نمودا است. لودی  ا  ود: 

 رمودا اند که  رمورا ماا د  بناانستا غ ایونی رادشاات هماعتیحضر

رت شما برسانم که بحیث قدم آخر  ایشا  توجه خواهند حضبعرض اعتی

ایرا  با ا  ای   لت رمود که حکومت اعتیحضرت شا  ریمانی را با دو

یکصد ه ار ایکر ت آ  دیگر که معادل چهارمترمکع  در  انیه جریا  

 آ  در  اجری  مکع متر وسط بیست وش ور اآ  اضا ه تر یعنی ط

 نیه شودب ببندند.ا 

مقدار برا  سالها  وسطی خواهد بود ودر سالها  قتت  ی البته ا

رخ میدهدب به هما   یلآ  به ریمانه ا  که ا  وسط ماحصل رودخانه تقت

ریمانه یا  یصد  می ا  سهمیه سیستا  ایرا  نی  تقتیل خواهد رذیر ت 

 ً رسد اهالی ب  ایرا ا تسیس هر  ببیشتال آیندا آ  در سواگر احیانا

نی  آ  بیشتررا با استعمال سومند آبیار  بکار برند چ و ارعی  سیستا 

یچوجه حق ایرا  ه و راعت خود را توسعه دهند. مقدار آ  اضا ی به

شناخته نخواهد شد وبه آ  اضا ه برآنچه ایرا  به موج  معاهدا مستحق 

 .داشتمیشود حقی نخواهد 

 نی رادشاا ا غانستا   قط وایرت همحضیاعت رحضو د ا ای  ریشنها

 قط به حضوراعتیحضرت شما است اگر احیاناً منمور اعتیحضرت شما و

یچ قبولی ندادا وامهارنمر  ه نشود حکومت ا غانستا  بحکومت ایرا 

 نکردا است وموق  حکومتی  کما ی السابق بجا  خود شا  باقی میماند.

 52ماهو  وکم کمیت ح  ی  ادر لونجنیا  در جوا  اایر شاهنشاا

انیه حقابۀ برا  سیستا  تذکر دادند. انجنیر لودی  در   متر مکع  ا  در

کمیت کتنل مکماهو  ح جوا  گفت: اعتیحضرتاب اول بایدعرض کنم آنچه

بعرض رسانیدا شدا است متقاضی تعدیالتی است و بندا  ریضۀ خود 

ما  هب نستا غا اا اشراد معممی  اعتیحضرت ت خومیدانم که ا  ولی نعم
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متردر 52یحضرت نی  برسانم  که رقم عتصفت ختوص بعرض حضور ا

سی سا انیهب رقمی است که هیچ بنیاد  نی وعتمی ندارد ومتکی به هیچ ا

قانونی وعتمی نیست. هینت ایرا  در واشنگت  ا ای  رقم نام بردا اما 

 ..تند.ودا نه توانسر نمآنرا باساسات قناعت بخشی استوا

: اگراولیا  حکومت کهغانستا  دراخیر یادآورشد  ا ادشاار اایندمن

متر مکع  26اعتیحضرت همایونی راضی به رذیر ت  مقدار وسطی 

شند وانگهی طوریکه جنا  و یر خارجه عتی باجریا  آ  در  انیه ن

 دستی را که شر  ببرد درد»اصغر حکمت گوش د بندا  رمودند که : 

ه دادگستر  بی  المتتی را ک مۀا محکی یلمتتابی  الث رس راا  « ردندا

ایشا  سراغ میفرمایند ا غانستا  نی  ا  متابعت همسایه وبرادر خود 

رجو  به دادگاا :» را  در جوا   گفت ایاعتیحضرت شاهنشاا سرنمی ریچد. 

اهد   خوبی  المتی مورد  ندارد واگر ضرورت به ای  كار ریدا شود جا  تا س

نستا  خواهم داد. غاه ریغام برادرم رادشاا ا بی جواب مقعر وتكا   بعد بود. م  

»[1] 

جوابی که به ریام اعتیحضرت رادشاا ا غانستا  در تهرا  دادا شدب طور  

ه به اساس آ  مذاکرا یا موا قه بی  ممتکتی  صورت گیرد وبه همی  اساس ک نبود

نستا  در ا غولت ابددد شور  وانستابانی به ا غاجهانقبل ا  اینکه  سرهبد اما  م 

به سفارت كبرا  ایرا  در كابل خبرداد كه اگر سفر  1338سنبتۀ  4نامه 

شاا ا غانستا  غرض حل نهانی ادجهانبانی  باصالحیت كامل و بر بنیاد ریشنهاد ر

ر موضو  تعیی  حق آبه ایرا  باشدب جان  ا غانی ا  آ  استقبال میكند ولی اگ

محمدکبیر   تا  که توسط جاللتمآ  آقاسانا ا غشا ریام ه درد  كاكرات ا  حدومذ

لودی  عنوانی شاا ایرا  تذكر دادا شدا تجاو  نماید ب طوریکه تجار  سابقه نشا  

  آ  امید وار نتیجه ا  نمی توا  بود ولذا ا  ادامۀ چنی  مذاکراتی ا دادا است

دد گریبرم یوضع هما در آیندا به تا  معذرت میخواهد وموق  حکومت ا غانس

                                                           

، طبررع اکررادمی ع رروم 1973تررا  1747 یسررتان ورودهیسمنررد از  سگذقرر  نی:ندیررد اکادمیسررین  یستاکا - 1

 240 -235، ص 1990ش/1369افغانستان،
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ادشاا ا غانستا  بحضور اعتیحضرت ر   ا  ارسال ریام اعتیحضرتیر که

 شاهنشاا ایرا  روش  معی  بودا است.

 كه سناتور جهانبانی ب باصالحیت كامل ت جان  ایرا  درجوا  امهار داش

ریام ساس ا  طر  شاا ایرا  بااختیار تام غرض حل نهانی مسنته هیرمند وبرا

مصاد    مسا رت خواهد كرد. )سفر و بلبه كا  اانستغا ا ادشاخصوصی ر

باجش  استرداد استقالل ا غانستا  درآ  سال بود(.ولی  جهانبانی در عمل نشا  

ی داشته است ونه خود حاضر بود ا  موق  قدیم ایرا  قدمی یتداد كه نه صالح

  جتوتر بگذارد.

 دااالع ق   وندگامتقابل نمای تها بعد ا عدم مو قیت مرحتۀ مسا ر

ح حکومتی)وبدو  مقصد حل و صل سطندی  تماس مهم جانبی  در چه اگرچ

 قضیۀ هتمند( صورت گر تب اما طر ی  متیق  بودند که اختال  نمر ایشا 

 ر قضیه آ  هتمند وسیع میباشد.د

هردو حکومت به وقفه در موضو  ترتی   1351تا  1347ا  سال 

نمایندۀ  1337 ودلریام ت دی  ماطول ودر ل نمرنمودند تبادمسودا معاهدا 

 غانستا  انجنیرکبیر لودی  یعنی اینکه جدول تحویل آ   به ا  وق العادۀ

رجه رارور کمیسیو  بیطر  دلتا  ندایرا  به تناس  مقادیر ماهیانه جریا  م

 ( باشدب بحیث اساس حل و صل مووضو  مدنمر بود. 1329هیتمند)

ً مط تی تحویل آ  مع ضوعاتمو ذکورمیو  کمیسروحیه رارور ابق عالوتا

انکه ررنسیپ تقرر کمیسارا  ا  هردو جان  قبول گردید و چندر نمر بودا 

ی  وصالحیت ها  مابای  مقصد مسودۀ یک رروتوکول برا  تعیی  و

کمیسارها  آ  ترتی  گردید. عالوتاً)چنانکه در مورد هرنو  معاهدۀ بی  

راحتمالی من ال اتختار ع  برا یگر ک رروتوکول دت( یالمتتی معمول اس

ت  مندرجه معاهدا اصتی ترتی  یا ت. در  ما  رادر مورد تفسیر م

قا  آ ( بدعوت1347عقر   8مسا رت جنا  آقا  هویدا در کابل )

نوراحمد اعتماد  صدراعمم وقت ا غانستا ) که در آ   ما  آقا  مهندس 

ر  یورضا رداکبرمحمبا انجنینرمیرا  روحانی و یر آ  وبرق آنوقت ای

مودند. ای  تبادل نمر بدور یک می  ن وآبیار  ا غانستا  مذاکرا عت را
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صورت گر ت. مگرای  مذاکرات با وجود آنکه به سویۀ صدراعمما  

ور صورت گر ت نمر به اختال ات نمر جانبی  به موا قت کامل کشدو

 نیانجامید.

 ییراناان  ا  جایرا  به تهر یر بعد ا  ع یمت آقا  هویدا نخست و

آورد ویک ستسته تماسها  بی   ملیشنهادات خود غور م ید بعرد ر مورد

دوکشور ا  مجرا  درتوماتیک توسط سفارت خانه ها  دو کشور به عمل 

ا آنکه یک هینت ایرانی که برا  مذاکرا رو  موضو  ا  هتمند به ت آمد

 وارد کابل گردید. 1351سنبتۀ  9تاریخ 

 و  آ  هتمند مرک  ا  ذواتری ایرانت اا هیبرا  مذاکا غانی برا  یات ه

 تی بودند:آ

انجنیر میر محمداکبر رضاب والی ورنیس عمومی انکشا  واد   -

 ینت.ه هیرمند وارغندا  ب بحث رنیس

دکتورعبدالواحدکریمبمدیر عمومی سیاسی و ارت امورخارجه  -

 ا غانستا .

 متحد.ل تدر م ستا  غانندگی دایمی انمایحبی  م کر  ب سکرتراول -

رق میانه در مدیریت عمومی ش محمدیوس  صمدب متصد  امور -

 سیاسی و ارت امورخارجه .

اد  سفیرکبیر تمهمچنا  یک هینت مشورتی که مشتمل برنوراحمد اع

ا غانستا  در رومب ودکتور عبدالحکیم طبیبی سفیر کبیر ا غانستا  در دهتی 

ورت آنها استفادا شم ع  ا وقمندالعانی ا غ دید تا هینات  گرجدیدب نی  تعیی

دوام یا ت  1351سنبته  27آورد.مذاکرات بی  هینتی  ال تاریخ  ملر م بع

 ید.ردودر اخیر مذاکرات اعالمیۀ ذیل نشر گ

  اعالميۀ حکومت افغانستان در بارۀ مذاکرات راجع به آب رودهلمند

 1351سنبله  27 –کابل 
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سابق  یرفیرکبس ی روغ اغتیست شیرا  تحت ریالت ایک هینت دو

سنبته جهت مذاکرا در مورد آ  ا  رود  9تاریخ ب آنکشور در ا غانستا 

ت ریاست انجنیر تحهیتمند بکابل وارد گردید. ای  هینت با هینت ا غانی 

میرمحمداکبر رضارنیس عمومی انکشا  واد  هتمند وارغندا  ووالی 

  یعقبه ت که کراتا  مذدرایبعمل آورد و صتی وریت هتمند مذاکرات مف

اله بی  حکومتها  طر ی  صورت گر ت در س تماس ها ومذاکرات چندی 

ر مورد د  ضا  برادرانه انجام یا تب راجع به ترتی  وتسوید یک معاهدا

آ  ا  رود هتمند و دو رروتوکولی ب یکی مربوط به ومای  کمیسارا  

 طریق ا  اهداعیق متطب ا  تعبیر یا ناشیودیگر  مربوط به حل اختال ات 

. در تمام ای  مدت هینت ها با حکومات مدمیت تبادل نمرمفید بعمل آکح

قیت به و مربوطه خود در تماس بودند. مرحتۀ  عتی مذاکرات در کابل بام

رایا  رسید.تماس ها ومذاکرات طر ی  به منمور تبادل نمر بیشتر درکابل یا 

گر ت  رتا  صوهرتدر  تاکرام مذچند  بعد دوا ت. تهرا  ادامه خواهد یا

 1351دلو  30ست انجنیر میر اکبر رضا به تاریخ یا. هینت ا غانی تحت ر

 وارد تهرا  گردید.

فی اصفیا نان  صدراعمم ص هینات ایرانی بریاست آقا  مهندس

ایرا  با هینت ا غانی در مورد آ  ا  رود هتمند در تهرا  بمذاکرا ررداخت. 

هیاتی  برمعاهدا . تام یادو 1351 دلو 10خ رات الی تاریمذاکای  

 ل آ  مذاکرا نمودند.کوودورروتو

رارور مذاکرات هیاتی  ا غانستا  وایرا  در تهرا  به هینت مشورتی 

ومجتس عالی و را، در مورد مذاکرا مذکور در جتسۀ تاریخی  د تقدیم گردی

 تصمیم اتخاذ نمود. 1351دلو  14

 رانی یا   هنتا هیا کفی اصس صفآقا  مهند 1351و دل 30بتاریخ 

ا  ریاست مینمود وارد کابل شد ودر دورا  اقامت هردر دورا  مذاکرات ت

ا محمدموسی شفیق وبچهار رو ا خود با مقامات ا غانی تماس حاصل نمود. 

صدراعمم وو یر امورخارجه در حالی که انجنیر محمداکبر رضا والی 

م یکرواحد الدر عبوودکتا   هتمند وارغنداد  ورنیس عمومی انکشا  و
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مورخارجه وشاغتی جهانگیر تفضتی ا مدیر عمومی سیاسی و ارت

سفیرایرا  درکابل حاضر بودند مالقات نمود ودر مورد معاهدا بی  

نستا  وایرا  راجع به آ  رودهتمند و دو رروتوکول منضمۀ آ  مذاکرا غاا 

 بعمل آمد.

ً نمر به دعوت مح ریخ تابتا  س غانمم اسی شفیق صدرامدمومتعاقبا

یدا در رأس یک هینت وارد کابل هوشاغتی امیر عباس  1351وت ح 21

 گردید وبا هینت ا غانی که ریاست آنرا محمدموسی شفیق صدراعمم بعهدا

اشت در موضو  آ  ا  رودهیتمند بمذاکرا ررداختند.صدراعمم ایرا  در د

  اشر ی ستا  غانضرت رادشاا اعتیحدورا  اقامت خود در کابل به حضور ا

 حاصل نمود.س ا مقامات دیگر ا غانی تمابو گردید

 نتيجه:

معاهدا بی  ا غانستا  وایرا  راجع به آ   1351حوت  22بتاریخ 

( ودربارۀ صالحیت وومای  کمیسارا  1مار)ش هیرمند ورروتوکول

د باشن( در بارۀ حکمیت که ضمایم معاهدا مذکور می2ورروتوکول شمارا )

ات کرامضا، رسید.در رایا  مذا هب ایرا و  نستااا غ مما توسط صدراع

 اعالمیۀ مشترک آتی نشر گردید:

 اعالميه

 تینمر بدعوت شاغتی محمدموسی شفیق صدراعمم ا غانستا ب شاغ

حوت  23تا 21امیر عباس هویدا صدراعمم ایرا  وهمراها  ایشا  ا  

ل بعم با دید رسمی ستا ا  ا غان1973مارچ 14تا 12مطابق  1351

 دند.رآو

ل بحضور اعتیحضرت ابرا  در مدت توق  خود در کیا راعممصد

معمم همایونی شر  یا  گردیدا تمنیات برادر  ودوستی اعتیحضرت 

رهتو  را بحضور اعتیحضرت همایونی محمد ماهر ا همایونی محمدرضاشا

ی  ا  اشاا امهار داشت.اعتیحضرت معمم همایونی با امهار قدردانی 
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  بهد تمنیات برادرانه شانرا نشداستارخو یرا اعمم صدراتمنیات ا 

 اعتیحضرت همایونی محمدرضارهتو  امهار نمایند.

دو طر  هرصدراعمما  ا غانستا  وایرا  در حالیکه هینت ها  

حاضر بودند در موضو  آ  رودهتمند مذاکرات نهانی بعمل آوردند. بعد ا  

( م1973چمار13  )1351حوت  22 اریختوا ق هردو صدراعمما  بت

 روتوکول امضا ومنعقد کردند. ای  ر   درای  موضو  توأم با دواا معاهد

 «. وداسناد رس ا  طی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر ونا ذ خواهد ب

 براساس اين معاهده حقابۀ ايران عبارت است از :

يا سال آب ومجموع مقدارآبى که از رودهيرمند درسال نورمال » 

شود ميان به ايران تحويل داده تنسافغا رفطب ازآمال نور مافوق

مترمکعب درثانيه طبق جدول  ۲۲منحصراست به اوسط)متوسط( جريان 

 ۱۹٥۰فبرورى  ۲۸رمند مورخ هيراپور کميسيون دلتاى  ۱۰شماره 

( جدول مندرج ماده سوم اين ۲تقسيمات ماهانه ايکه درستون )مطابق 

ارمترمکعب چن جريا ط(س)متوطاوس ضافىويک مقدارا رشدهمعاهده ذک

( جدول مندرج ۲تقسيمات ماهانه مشمول ستون )ه ب درثانيه متناسب

برادرانه ازطرف ق سايقه حسن نيت وعاليدرماده سوم توضيح گرديده وبه 

 «ميشود.افغانستان به ايران تحويل داده 

 ان آب از اولجرياا يکسااال نورمااال آب عبااارت ازسااالى اساات کااه مجمااوع 

ى دهاااراود بااار اسااامابعاااد درموضاااع دساااتگاه آبشن التمبرساااسپ اختمتاااتوبراک

رودهلمند)هيرمناااااااااد( بااااااااااالتر از مااااااااادخل بنااااااااادکجکى چهاااااااااارميليون و 

پااانج ميلياااون وششصاااد وشصااات وياااک  دلايکرفيااات معااااپنجصااادونودهزار 

  مترمکعب اندازه گيرى ومحاسبه شده است.هزارهفتصدوپانزده 

اکااااااااادمی علااااااااوم  ، 1973 تااااااااا 1747 د ازيرمنااااااااسيسااااااااتان ورودهذشاااااااات )سيستانی:سرگ

 ( 240 -235، ص 1990ش/1369افغانستان،

 پايان

 

 



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

202 

 

 مهدهفمقاله 

 

 مروری  برکتاب:

 اشنايی با منابع آبی افغانستان

(Afghanistan water resources) 

آشئئنایی بئئا منئئابع آبئئی ا غانسئئتا  اسئئم کتئئابی اسئئت کئئه درایئئ  اواخرا سئئو   

وبنئئدها هئئا  هانئئرودخهئئا  س عکئئویر وتصئئار بئئا نئئرژ  وآ  کشئئوت او ار

 ۹۲مقئئدار آ  هئئا  ایئئ  منئئابع  در  د تعیئئی   یصئئ جئئداول و و اوسئئبربنده

  در صئفحات آغئا ی  کتئاحه تهیه شدا و در انترنت گذاشته شئدا اسئت. صف

التمئاس »ا  مول  یا نویسندا  آ  یاد نمیکند ولی در خئتم کتئا ب بعئد ا  ذکئر

رمیرسئئد اقئئا  من ود کئئه بئئهیشئئم ایمئئی دیئئداق رحجنیئئر عبئئدالر ان نئئام« دعئئا

 کتا   هستند. ل ورحیمی م

کتا  با ادبیات روا  نگاشته شدا ومطال  وبحث ها  جال  وتا ا ا  داردب 

رهنما  خوبی برا  معر ی نامها وسرچشمه هئا  بئی  ا   نکهو ا  و  برای

وغئئر   وک رودخانئئه بئئ ر   وخئئورد درشئئمال هنئئدوک  وجنئئو  هنئئد ۲۵

نئئئئدنی هئئئئم در مئئئئورد اخوث جالئئئئ  وبحئئئئب تشئئئئورب اسئئئئغئئئئر  کوجنئئئئو  

 چشمه ها  آ  درا غانستا  نی  دارد. ویکار

بئه  جهتهد  ا  تهیه ای  کتا  تالشی است در »در مقدمه کتا   میخوانیم:

تصویر کشید  امکانات بالقوا منابع آبی کشورب ار   واهیمت ای  منابع در 

رو  ر ئت بیئت هئا  آ  جفادا اقتصاد ب است  و مینه رشد وتوسعه کشاور 

ایهب میئئ ا  اسئئتفادا و وابسئئتگی کشئئورها  مسئئهوابسئئتگی بئئه کشئئورها   ا 

یی مئردم شئناهمسایه ا  رودخانه ها  ا غانستا ب وبئارخرا اطئال  رسئانی وآ
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ما ا  توانانی ها  بالقوا دریاها  گهر بار کشورما میباشد تا با یار  خداوند 

ا   راعئت شئنکتوسئعه وا  هئتجیها در انمنئدیم ا  ای  تووانومدد همدیگر بت

  بئئرق کشئئور خئئود اسئئتفادا بهینئئه نمئئانیم. بیئئانیم بئئا ایئئ  رژنئئواستحصئئال ا

ت دهيم. قطره قطره اب نجا"نجات آب،نجات زندگی است، زندگی مان را ریام

 «، لحظه لحظه زندگی است، آنرا جمع آوری و از آن استفاده موثرکنيم.

ار  را کئاه  کئبی... قرو یماهورگئاا بخئه»یم مقدمئه میخئوانا  وجا  دیگئر 
اشئئتغال را مسئئاعد سئئا یم ودرنتیجئئه امنیئئت را درکشئئور تئئأمی   نئئهیدهیمب م

درکشئئور باشئئیمب ودیگئئر  مئئن نمئئاییم و هئئم دارا  منئئابع بئئرق دوامئئدار ومط
سالیانه ه ارها هکتاراراضئی  راعتئی مئا طعمئه سئیال  هئا نگئردد وا ئرات 

واعمئئار   آ ا  منئئابعکشئئان ت تئئا بئئه م اسئئاه  یابئئدب ری کئئمنفئئی خشکسئئال
ی آ  بخصئئئوص ذخئئئایر آبئئئی توجئئئه خئئئاص مبئئئذول گئئئردد اسئئئس یربناهئئئا  ا

ر  وموضئئئو  آ  وبهئئئرا بئئئردار  ا  آ  در صئئئدر اولویئئئت دولئئئت جمهئئئو
اسالمی ا غانستا  قرارگیرد. همه ما درجهت ر ع چال  ها وموانع که برسر 

 (مه کتا مقد)«جد  نمانیم. دامراا آ  قرار دارد مسنورنه اق

 ل  نشانی میکند:ذی آبی کشوررا بنام ها  ا   حو ا هولم

 حوزه دريايی آمو وپنج-1

 حوزه دريايی شمال]مگرآمو وپنج، درشمال نيست؟[-2

 يی هريرودرياحوزۀ د-3

 حوزه دريای کابل-4

 حوزۀ ابی دريای هلمند-5

يم : ظرفياات عظاارد  کئئرا بخودجتئئمئئتوجئئه   آنچااه در منبااع آباای آمااو و پاانج،

نی تری  وبئا ار   ورطآمو یکی ا  اری است.دبرای بهره برو مدخانه آرو

تئئری  رودخانئئه هئئا  شئئمال کشوراسئئت کئئه ا  کئئوا هئئا  رامیرونشئئی  هئئا  

میگیئئرد وا شئئمال شئئرق بئئه سئئو  جنئئو  غئئر   شئئمهشئئمالی هنئئدوک  سرچ
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شود ودر می جریا  میکند. در ناحیه قتعه  ال با رودخانه رن  تاجکستا  یکجا

 یری د.م الرجهیل اوت به نهای

کیتئومتر آ  ا  ناحیئه  1200سا  شئدا کئه ح رکیتومت 2540رودخانه  ولط

د سئرح رقول تئا خمیئا  بئا کشئورها  تاجیکسئتا  وا یکسئتا  وترکمنسئتا  

مشترک را میسا د.  ای  رودخانه در قسمتها  باریی خود بنام دریا  واخا  

  اریئدب نئام دشئومی آ  یکجئا  بئا آغسو و آ  رئنود یاد میشود. بعد ا  آنکه ر

رس ا  آنکه رودها  کوکچهب وخ  ب کا رنها ب به آ  و درن  را بخود مبگیر

هئئا  ایئئ  رود در خه مئئی ری نئئدب دریئئا  آمئئو نئئام مئئی گیئئرد. معئئاونی  یئئا شئئا

ا غانستا  عبارتند ا  : رودکوکچهبرود کند ب رودتخاربرود شئیوا بئه همئراا 

را درا غانستا   هانا  رودخ صد ی باً چهلتقری میرمیباشد کهورادریا  واخا  

میدهنئئئئد. رودهئئئئا  چئئئئکب غ لسئئئئوب کئئئئا ر نهئئئئا ب وخ بسئئئئرخا  ل یتشئئئئک

. در قسئمتها  عتیئا  تنددریابشیراباد و...ا  شاخه ها  شمالی ایئ  دریئا هسئ

دریا به عتت شی  وتندآبها وآبشار ها قابل کشتی رانی نیست ولی درماا  ور 

 900در طئئول  ود یئئاد میشئئو  هئئا رودخانئئهایئئ   د  بر هئئاب آ   شئئبرا ئئر ا

 رگااذربندقابئئل کشئئتی رانئئی اسئئت. درسئئواحل جنئئوبی رودخانئئه  آ  کیتئئومتر

کئه کارهئا  صئادراتی یئا دا ببندرشیرخا ب بندر حیرتا  وبندر کتفت واقع شئ

وارداتئئی ا غانسئئتا  بئئه کشئئورها  آسئئیا  میانئئه ا ایئئ  بنئئادر میادلئئه میشئئود. 

رسوبی را به خارج  ادمکع  مو ترم  میتیو 250ا  سارنه بی   آمودریا  

 ور حمته میکند.کش ا 

 22مترمکعئ  آ  ودر یئک سئال  2000ای  دریئا در یئک  انیئه حئد اوسئط 

% کئل آ  کشئور تخمئی  میشئود. 28نتقال میدهد که ا امیتیارد مترمکع  آبر

 میتیئو  هکتئاریئک درکنار ای  دریاب دشتها  رم رو  وکم ارتا  به انئدا ا 

دشئئتها را آبیئئار    یئئوانئئد قسئئمتها   یئئاد اتمیمصئئر  کئئم ا بئئ هدارد کئئ قئئرار

وسیرا  کند. عرض دریادر بسیار  ا  جاهئا بیشئتر ا  یئک کیتئومتر اسئت. 

نئئواحی حیرتئئا  واقئئع شئئدا اسئئت. ا  لحئئام قئئانونی  در قسئئمت کئئم عئئرض آ 

ال  را دارد. برختر ا غانستا  ا  اینکه منشا، ای  دریا است حق استفادا بیش

دا میکنئد.درحالی کئه فاتطئال  ایئ  رودخانئه اسئو   یصد آ 60 ا   بکستا ا
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در صئئورت احئئداث رئئروژا هئئا) بنئئدبرق وذخیئئرۀ آ ( درایئئ  دریابحکومئئت 

% ا  9ت وممانعت ها   یاد  روبرو خواهد شد.ضمناً کالا غانستا  با مش

 ار  مئئئئئی  هئئئئئا   راعتئئئئئی ایئئئئئ  حئئئئئو ا توسئئئئئط ابهئئئئئا   یر مینئئئئئی آبیئئئئئ

 -(51و 50صص  با ا غانست بیآ عبا منابنایی آش)«میشوند.

زيرعناوان کااريز چيسات، ببحث جال  دیگرای  کتئا  اسئت.   قناتا يکاريز 

مینئی حفرشئدا توسئط انسئا  ر  کئاری  عبئارت ا  کانئال  یئ:» میخئوانیم کئه 

است که جهت جمع آور  آ  شئیری  وانتقئال آ  بئه سئطح  مئی  بکئار بئردا 

تاریخ بشئر   عیدسته جم ا رهارتری  کفت آوی  یکی ا  شگکارمیشود. ...

ر ع مصار  کشئاور  ب انسئانی وحیئوانی ایجئاد شئدا اسئت.  ا راست که ب

ابرسئانی بئه منئاطق کئم نئی یکی ا  نیا ها   مهم وحیاتی جوامئع انسئانیب یع

آ  وتئئأمی  آ  شئئر  انسئئا  وحیئئوا  و راعئئت وبئئا کئئار گروهئئی ومئئدیریت 

ا   میئهئا کئه دری ارکک رشئته طئول یئد آمئدا اسئت. وجووبرنامه ری   به 

ت نسبت بئه شئرایط طبیعئی متفئاوت اسئت. ایئ  شئرایط اسرابدهی آ  نی  مو 

 بستگی به شی   می  وعمق چاا مادر دارد.

     

 نمای بيرونی کاريز               تونلی که چاه ها رابهم وصل ميکند       

 [ا دومتئئرا ی]تئئبئئه انئئدا ا ک دسئئت(   یئئر  مئئی  بئئا Tunnelsرواهروهئئا)

 بت به حفر آ  اقدام کند.نس  رد به راحتی بتواند تات میشود رسد

تا  20طول کاری  میتواند چندی  کیتومتر باشد. چاا ها  عمود  به  واصته 

تئئر حفرمیشئئوند تئئا خئئاک حفئئار  شئئدا ا  طریئئق آ  تختیئئه وهئئوادهی م 30
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ادا هئئا مئئورد اسئئتفاا صئئورت گیئئرد وهمچنئئی  در موقئئع رئئاک کئئار  ایئئ  چئئ

 .رارگیردق

  روبی وکتیه رسوبات وخاکهئا  ر سال یک بار 3تا  2ر هه چاا نمونک ی

 که ا  دیوارا تونل ری   کرداب راک کار  میشود.ای  امر ]خیتی[مهم اسئت

همیشه انجئام گیئرد درغیئر آ  بئه تئدری  تونتهئا ا  گئل ور  ررشئدا مئانع  که

 جریا  آ  گردیدا وخشک میشود. 

در وریئت  1972 (در سئالMeLymons)مونسملي  که توسط آقا رو س

لیتئئر در  انیئئه انجئئام گر ئئت.  20ک چئئاا نمونئئه بئئا آبئئدهی موجئئودیئئ رهتمنئئد د

لیتئئر آ   31سئئال قبئئل  20و نیئئهلیتئئر در ا 25میئئ ا  آبئئدهی آ  دا سئئال قبئئل 

در انیه بئود. ایئ  مطالعئه نشئا  میدهئد کئه بعتئت کئاه  بارنئدگی در سئالها  

ی باعئئث ا ئئت نئئمیهئئا   یر ا فرسئئمناسئئ   (نئئاRechargeتغذیئئه)ی ومتئئوال

گردیئئدا اسئئت. بئئا مهئئار آبهئئا  جئئار  وسئئرگردا  در  صئئل  ا  شئئدید سئئطح

د  در تغذیئئه  یئئا مسئئتا  ورخئئ  آ  در حئئو ا هئئا  آبخیئئ  کاری هئئا کمئئک 

سفرا ها   یر مینی خواهد کرد. درکشورما متاسئفانه بعتئت نداشئت  رالیسئی 

 ر یئئح ابهئئا  سئئطب  یئئه ا  آبئئی رواد واسئئتفادا  یئئ مشئئخص وحفئئر چئئاا هئئا 

می رود که در آیندا نه چندا  دورب ا ئرات مخئر  آ    ی مینی همه ساله ران

 غیر قابل جبرا  خواهد بود.

تا محتی کئه چاه مادرک کاری ب وجودارتفا  ا  ی ییک  اکتورمهم در طراح

س  جریا  مناآ  بصورت  قتی]؟[ به  می  ها   راعتی ویا آباد  با شی  

شئی  تخمینئی و  نخسئتی (ب سئطح آ )چئاارادچااه ماحئل م [.د]می باشا کندرید

عوامتی هستند که عمق وردیفی ا چاا ها  عمود  را در طول مسیر کاری  

ی  ای  چاا ها بستگی به ساختما  خئاکب روشئنایی ه بمشخص مینماید.  اصت

 اصته بی   یگیونیا  تهویه)در طول کانال( دارد که در خاک ها  سست ور

جتئوگیر  شئود  هئا ا ا   روریختگئی تونئلتئد ر میگردنحفر تن دیک  اا هاچ

 اما درخاک ها  سفت وسخت  اصته بی  چاا ها  یادتر میشود.
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مردم وتوسعه  راعت ومالدار  کشور نق  نی کاری ها در تامی  آ  آشامید

بسئئ ایی دارد. بخصئئوص در دامنئئه ودردشئئت هئئا  کشئئور کئئه بئئه آ  دریئئا 

 ا  کاری  بئا توجئه بئه میئ یکمیباشد. ی اتیسایتی حی ا مسی ندارند یکسترد

 6741هکتار  می  را آبیار  مینمایئد. درکئل کشئور  200تا  10آبدهی آ  

هکتئئئئار  مئئئئی  را آبیئئئئار  وآ   163000کئئئئاری  وجئئئئود دارد کئئئئه تقریبئئئئا 

ی  کارآشامیدنی تعداد  یاد  ا  روستانیا  را تأمی  مینماید. مضا اً اینکه آ  

کروبی می لودگی انگتی)ررا یت(آه ا  هرگون  ارع)صحی( وداشتیکامالً به

بئئودا ودر حفئئم وسئئالمتی ا  اهمیئئت خاصئئی برخئئوردار میباشئئد. امئئرو  بئئا 

ته در دنیا هنو  هم کاری  به عنئوا  یئک شر وجود دسترسی به تکنالوژ  ری

در ک  منبئئع آبئئی مفیئئد وبهداشئئتی در سرتاسئئر دنیئئا ا  چئئی  در شئئرق تئئا مئئرا

 (40ص )«رد.ییگدا قرارمفاستاا مورد امریکغر  وحتی 

سال قبل متعتئق میدانئد ولئی 3000ه کاری  را در  الت ایرا  به ینشکتا  ری 

گفتئه نئه کئه ا  هئی  مطالئ  دیکئرا ی  منبع یخن  را نشا  نمیدهدبتنها منبع ا

ا  شیوا تهه وتالی  کتا  است.   نمیدهدب وای  یکی ا  نواقص عمدانی  نشا

ل بئئئرب ابلب ار گئئئا  ب کاادههتمندبقنئئئب اترریئئئات هئئئدر و وجئئئود کاری هئئئا

ورروا  یاد میکند. البته باید عالوا کردکئه دروریئات غ نئی ورکتیکئا ولئوگر 

 را سراغ داد. ری نی  میتوا  تعداد  یاد کا

کاستی ب ر  دیگرکتا   اینست که ا  منابع آبی وریات جنوبی 

  که درای لیحا ند ب درنمیک خوست ذکروبحثب وکشورا  قبیل رکتیکاب رکتیا

وغیراب جریا  دارند وبرا  مردم  ودخانه  توچیر ورودخانه گومل ریات و

 وریات جنو  کابل رودخانه ها  بی نام ونشانی نیستند.

 گنالهای نا خوش آيند:زي

چنانکئه در شئرح  برخی از عبارات کتاب، پيامهای نادرستی مخابره ميکند ،

بمتئذکر میشئود  نئدمتر  هتمتئوکی ۱۴۰۰نئه رودخامندب ومعر ی هت حو ا آبی

تقسئئیم آ  هیرمنئئد میئئا  ا غانسئئتا  وایئئرا  هنئئو  حئئل نگردیئئدا   وکئئه موضئئ

مئئت  نویسئئندا را مئئرور  سئئت.اسئئت.وای    یگنئئال خئئوبی بئئرا  ا غانسئئتا  نی
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اين دريا)هلمناد( قسامت کمای از مرزمشاترک اياران وافغانساتان را »میکنیم:

تان سااااسياچااااه هااااای ريد هين کنناااادع تااااامومهمتاااارين منبااااهااااد تشااااکيل ميد

اراضاای زراعتاای شاامالی آن اساات. اهمياات آب اياان و ت؟( اسااوبلوچسااتان)

ايران باعث ی رودخانه برای ايران بقدری است که بسته شدن آب هلمند باال

تحااوالت منفاای زيساات محيطاای وحتاای کمبااود شااديد آب در والياات سيسااتان 

ته باا ذشاگ زهلمناد اخاناه موضاوع آب رودد. وبلوچستان ايران خواهاد گرديا

ستان با ايران بوده ودر شرايط حاضر نيزاين انغجاد تنش در روابط افيا عث

تباه ماورد مر مساله کاامالً حال نگردياده اسات.حل مسااله آب هيرمناد چنادين

حکميت کشورهای خارجی قرارگرفت که در هرمرتبه قناعت جانب ايران را 

 نمااتان در زنساغافيران وابين ارين قرارداد آخ حاصل کرده نتوانسته است.

م در رابطاه باه آب هلمناد منعقاد 1972درساال ق يصدارات محمدموسی شاف

مکعاب متر 26گرديده بود کاه براسااس آن کشاورايران حاق اساتفاده مقادار 

 (۷۸ص«)را دارد. 3m82k.0در سال آب درثانيه و

 اول، شکلما عبارت  وق چند   یگنال مشکل آ ری  بگو  میرسد. 

شود  که د وسیستا  است تا وانم منار رهتو  د ا تم بتوچسد  ناگنجانی

بتوچستا  هم ج ، سیستا  ومستحق استفادا ا  آ  هتمند است. حارنکه 

دب ذکر  یا  ایرا  وا غانستا  با حکمیت کولدسممی درقرارداد تقسیم سیستا 

به نمودا متعتق را ا  بتوچستا  نیست.وحقآبه ا  را که گولد سمید بدا  اشا

 توچستا .به متعتق ب نهب تستا  اسسی

وقتی  1872یشتر باید گفت کهب گولد سمیدب درسال ب حبرا  توضی 

تا  اصتی سیس رأ  حکمیت خود را صادرمیکردب سیستا  را بدو قسمت)

ایرا  وسیستا   رعی را  بهوسیستا   رعی( تقسیم کرد. اوسیستا  اصتی را 

 :د وحدود نمی  ومرا چنی  تعر ردووه دداا غانستا   به

ا  شمال به هامو  که آنرا ت سیستا  اصتیب محدود اسل قسمت او»

ا  نواحی ر  وجوی ب نیه وبندا  مج ا می سا د وا  طر  جنو  به 

ود به هامو  است وتا محل سه کوهه وبرج عتم خا  ممتد محدطور کتی 

دهیرمند در رو میشود. ا  طر  شرقی نی  محدود است به شعبۀ عمدۀ
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دوم یا سیستا   متسنال ب ر  واقع است.قاک در دهنۀ که[  ]سیستا یربند 

عبارت ا  ناحیه ایست واقع در ساحل راست رودهیرمند با امتداد  - رعی

محمود محمود،تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس در  ).«گتیسی ان یکصد وبیست میل

 ( .7199، ص 7ببعد،ج 735، ص3ميالدی، ج 19قرن 

ا نرآدا وما در سطور  وق شد دسمید قیولگ تدرحکمی فی کهبنابر تعری

متذکرشدیمببتوچستا  ایرا  بشمول مرک  آ    اهدا ب ج ، سیستا  به 

در جنو  سیستا  ا  قدیم اریام  اقعحسا  نمی آیدب  یرا بتوچستا  و

 ک وبودا وتمام جغرا یا نگارا  کالسی« گدروزيا»سر می  شناخته شدا بنام 

یستا  س  گدرو یا واقع در جنو امود آ  بنحدو ت  موقعیابو اا جمته استر

 یادکردا اند. 

سردار دوست محمد ب 1927تا عصررهتو  وتا  تح بتوچستا  در 

 20خا  بتوچ ا  طایفۀ بارانی )بارک  ( مدت ام خا  وعموی  سرداربهر

ر  تگیبعد ا دس سال بحیث حکمرانا  مستقل بتوچستا  حکومت کردند.

خ یتاربحواله )1927سال رد در تهرا   خادوست محمدار دواعدام سر

ر  بتوچستا  را بیست سالۀ ایرا (ب حکومت ایرا  بهتر دانست تا مرک  ادا

ر محتی که بنام د دا  شهرت داشت انتقال د دکه رهرا یا  هرج نامیدا میش

بعد  د.شتنذادهد. رس درمحل د دا  شهر  احداث گردید ونام آنرا  اهدا  گ

ا  خ یمه خ ما  سو  خاندا  میرعت هاا که سالر نیابخ  ایرستا  ها سی

حکمرا  قاینات ادارا میشدب به بتوچستا  وصل کردند ونام  را گذاشتند 

.چو  آ   اهدا  شور وغیر قابل شر  برا  تا استا  سیستا  وبتوچس

ال آ  به نتقانسا  وحیوا  ونبات است ب آ  رودخانه هیرمند را توسط لوله ا

یتیونی م کست که جمعیت تخمی  یاه به دو دهک دی ردند وندا  ب اه

 شهر اهدا  ا  نعمت آ  شیری  هیرمند بهرا ورمیگردند. 

ا یا  سیستا  یعنی به شهر اهدا  جغرانتقال آ  رودخانه هتمند به خارج ا  

م موا قتنامه تقسیکیتومتر  جنو   ابل سیستا ب خال  مواد  200واقع در

هداب عاممواد آ  چ مادا یا یرهاست . د ا ستن  وا غاایرا   هتمند میا آ

ا غانستا  تعهدى به ایرا  نه سرردا تا آ  مورد نیا  بتوچستا  وبخصوص 

ایرا  ا  حقابه ا  هتمند تهیه کند. ولی دولت نه شهر  اهدا  را ا  رودخا
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آ  فید گردند ب مستکه  به مردم سیستا  تعتق دارد وباید مردم بومی ا  آ  

  می برد و در بدل گری ابل را به استا  د  هااا نیمه چ در یرا شداذخ

 قیمت به مردم  اهدا  مرک  بتوچستا   تو یع میکند. 

گذار  شداب قید کرد  مقدار حقابه ی  نکته دومی که درای  عبارت م

 ( درای  عبارت است. درهیچ مادا ا  ا 3m82k.0در سال سارنه ایرا  )

 ۀمتذکرر امکت  است سارنه مقد ا ا غانست کها دد نگردیند قیارداد آ  هتمقر

مول  را به ایرا  تحویل دهد! درحالی که اوضا  اقتیمی طبیعت در کنترول 

ب طبیعت گاهی بارانی وگاهی غیر بارانی استب یستا غانستا  وهیچکسی ن

نستا   غاقر  گذشته رن  سال متواتر درا ۹۰م تیکه درنیمه دوم دهه 

تی مردم وح آ  نداشتبار به بعد درورمند ا  هیه نورودخا ی بودخشکسال

برا  نوشید  انسا  وحیوا  مجبور به کند  دل رودخانه بودندبرس اگرای  

شنایی با منابع آبی ا غانستا  قید نمودا با غانستا    آنکته را که مول  کتا

هد؟ یرا  تحویل ده اا  کجا میتوانست ای  مقدار آ  را بقبول میکردب 

اجرایی را  بلاست وچنی  شرط غیر قهود اممک  بون که اضح استو

رس هد  نویسندا ا  ضبط رقم .هیچوقت ا غانستا  قبول نکردا ونمیکند

به ایرا  چیست یا چی بودا میتواند ج   ( 3m82k.0در سال حقابه )

  یگنال داد ببطر  غرض راا انداخت  یک دعوا  باطل دیگر؟

ند میا  ایرا   مهتبرسر ا    التت که اخی  اسام نویسندا اری سومی 

شید  در رخو  ۱۳۵۱ا  هنو حل نشدا وگویا ایرا   به معاهدا ستنا غا

 ۸غانستا  دعوا دارد. رو نامه ا  مورد آ  هتمند قناعت ندارد و برسر ا  با

« از بند کجکی تا سلما»صبح به ای  موضو  ررداخته ودرمقاله  یرعنوا 

 معاهدا آ  هتمند بی  و ی ا  موضوقحق تیل مهمب تحسفردوم آقا   قت به

 وید که :ا  نمودا ودر مادا سوم مقاله میگرا  ا غانستای

 :للالمرود هلمند از نظر حقوق بين  ۱۳۵۱معاهده  -۳"

معاهداب عبارت است ا  یک » »براساس تعری  کنوانسیو  وی :

شمول ا و متبی منعقد شدت کصور توا ق بی  المتتی که بی  کشورها به

در که  ص آ  و اعم ا  ای خا دب صر  نمر ا  عنوا شبا  المتل بیق وحق

 ۱۳۵۱رس معاهدا «سند واحد یا چند سند مرتبط به هم منعکس شداب باشد.



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

211 

معیارها   وق را دارا است و یک سند دوجانبه بی  المتتی  دتمنرود ه

 .ی نداردحقوق یچ گونه مشکله ومیباشد. ای  سند کامالً ر م ارجرا بودا 

را «حس  نیت »  بی  المتتی اتدرا یک حقوق معاه 31 اادو م 26ا ادم

یک اصل دانسته که ای  خصوصیت نی  در معاهدا دوجانبه مذکور درنمر 

مکع  آ  را به عنوا  حس  نیت برا  ایرا   متر 4ا که در آ  شد گر ته

 .قایل شدا است

   یر  سو  طرا ا جرا  معاهداتد احقوق معاهداتب تعه 24مادا 

جرا، و رعایت معاهدا رود هتمند است. ا هب ند. رس ایرا  مکت ایدال امی م

ا تعهد آور ی ریا قبت حقوق معاهدات بینالمتتیب معاهدات خاتمه یا ته 28مادا 

و ال امی نمیداندب رس اصرار ایرا  رو  اسناد قبتیب خصوصا حکمیت 

 .المتتی است  بی سمید" خال  قواعد  "گولد

ریکه بر طو " را آ اد گذاشتهبرطشق حاهدات "معق وحق 20ا ماد

چهارم معاهدا رود هتمند حق تعدیل مقدار  خال  هد  معاهدا نباشد. مادا

شرط" را در نمر  ضعیت اقتیمی ذکر کردا و "حقت وآ  را با در نمر داش

تر ا  کم گر ته است. رس ا غانستا  در سالها  خشک سالی حق دارد که

 .دهدب  به ایرا آ ه ی ی  ان مکع  متر 26

مقاله بعد ا شرح نکات  وق به ای  نتیجه رسیدا  آ   ردوس  نویسندا

ستا  و ایرا  که غانآ  رودهتمند منعقدا بی  حکومات ا  1351که: معاهدا 

توشیح رادشاا هردو  مورد تصوی  رارلما  هر دو کشور قرار گر ته و به

ه شدا لادمب 1356 الس رقۀ آ  دد مصدا و نی  اسناسیدکشور در آنوقت ر

اقص قانونی نداشته و هر دو کشور باید به آ  متعهد نو هیچ گونه استب

اعد و حقوق معاهدات بی  قو و معیارها  باشند. ای  معاهدا کامالً با ار شها

 .المتتی سا گار  داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد

  شور ایراک که ری داردا در بی  المتتی را  نقض ای  تعهدب مسنولیته

میشود. ای  مسنولیت شامل جبرا  خسارا نی   هختا  ای  لحام مسنول شنا
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جکی تا بند سلما"، ک دبرای متن مکمل مقاله ديده شود: فردوس: "ازبن)میگردد. 

  1(۱۳۹۵جوزای ۱۵منتشرۀ روزنامه هشت صبح، مورخ

 استدراک:

 ژند دون آفرينويسنده : /۱۳۹۵حوت  ۱۶ -صبح 8روزنامه

 نتاسساسی در آينده افغانای آب اجندات رييمد

های  درگيری ۲۰۳۰پس از سال سا ما  متل متحد اعالم کردا است که »

ها  ساک  در . یعنی انسا واهد بودب خعمده در کره خاکی، روی مسأله آ

  ع آب برا  دسترسی به منابدهد مینی که سه چهارم آ  را آ  تشکیل می

درست ت یاحتمال دارد با مدیر.تند ررداخاهخو به ن ا ا هم آشامیدنی ب

 ۲۰۳۰. شاید تا سال حیات در کرا  می ب نیا  به ای  درگیر  ریدا نشود

ب  مینه به سا دتر میر تهر رو  آ  را ری   هتکنولوژ  برتر  که انسا

به  . ولیرا ریدا کندها نارذیر اقیانوسآورد  آ  آشامیدنی ا  منابع رایا دست

بی  رخ  کم و هم اطر آ  ا  همی  حارخه سد تن  برمی نمر

ها  موجود به خاطر آ  است و حداقل در ا غانستا  بخشی ا  ن ا .نمایدمی

باشد. ا غانستا  ا  جمته می مسایه در ای  رابطه اساسی  ههانق  کشور

ی به بع آبی ا  ای  منابخش. ها  غنی ا  منابع آبی قابل ش ر  استکشور

ا غانستا  به دلیل عدم ه ک. در حالی روده مییساها  همرشوک  سو

ها   یربنایی مدیریت آ ب ا  ای  منابع آبی حیاتی گیر  ساختارشکل

. بر اساس تحقیقات صورت گر تهب ا غانستا  به تواندی کردا نمیکا استفادا 

ر داخل اند دتوخود را می   ها   رامردرصد ا  آ  ۳۰طور کل حدود 

ها  همسایه سو  کشور به هادرصد ای  آ  ۷۰و  ندمدیریت کر شوک

 .رودمی

                                                           

 ) 16بخش (هلمند... ده آبهاخی معی و تارييلحل، بررسی تن آنالينان جرمعبدهللا کاظم ،افغسيدترداک - 1



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

213 

 هایی که حو ا آبیالمتتی کشورها  بی بر اساس قوانی  و کنوانسیو 

توانند المتتی میها  بی ب در چهارچو  همی  کنوانسیو ترک با هم دارندمش

 ا ا  سالی ا ستنا  ا غاهایه. ولی همسندکن ا  منابع آبی مشترک استفادا

ا  به دلیل بحرا  امنیتی داخل ا غانستا  و طقهمن درا  بدو  هیچ توا ق

طور  به بها   رامر   توسط کشور مانررداخت  به مدیریت آ 

. به ج  توا ق شکل گر ته کنندا  ا  ای  منابع آبی استفادا میمالحمهبی

دو   بیاهر شاا م ر اد مام  ما  ایرا  که در شوررو  دریا  هتمند با ک

ب دیگر   مشخصی را صاح  گردیدآبهرا  حقای کشور منعقد شد و

ها صورت یهها   رامر   با همساگونه توا قی رو  چندی  حو ا آ هیچ

 .نگر ته است

ران دا سال گذشته  رصت مغتنمی بود که دولت ا غانستا  به مسأله مدیریت 

دا ا کا ی استفادا نا  رصت به ی ا  . ولی ادا دمر   خود برر راها  آ 

ب ها  مهم ا غانستا  م ل هریرودها  آ  و تولید برق ا  دریا. ایجاد بنددشن

ها  مدیریت تری  اصلا و دریا  کابل یکی ا  مهمدریب آمو ب هتمند راا رود

 ا  کهها  ا غانستایه. ای  مسأله نگرانی همسها  شیری  ا غانستا  استآ 

اند را برانگیخته ها داشتهآ  ی امالحمه ا  تفادا بیسا عادت به ا در سالیا 

رد هایی را در موها گ ار ها  ا غانستا  و حتا خارجی باررسانه.است

امنی در مناطقی که قرار است ها  همسایه در ا  ای  ناداشت  کشور دست

یعنی . دناسرردانشر  ب بهخته شودسا ها  آ  گردا  و تولید برقبند

ها  ا غانستا ب تال  رویه ا  آ فادا بیستاها  ما برا  تداوم هایهمس

ند که قرار بود دان. همه میکنند جتو مدیریت آ  در ا غانستا  را بگیرندمی

ب در ها  متی و حیاتی برا  ا غانستا  استبند ستما که یکی ا  رروژا

طقهب ای  نم ستردا درگ ا هناامنیدلیل . ولی به وده شمر  سه سال ساخت

خا  در ب کمالآباد در  رااها  بخ چنا  بند. همال ساخته شدس ارروژا در د

تر ا  موعد مقرر به ها دیرامنیال ننیمرو  و کجکی در هتمند هم به دلی

 .بردار  سرردا خواهند شدبهرا
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لت خاد دکسی قص آ  چیآ  و مدیریت به با ای  حال نیا  اساسی ا غانستا  

. شد ج  آجندا  اساسی آیندا ا غانستا  استبانابطه داشته باشد یا ر  در ای

ت که گف شنبه در چهارمی  کنفرانس متی آ رییس جمهور غنی رو  یک

ها  ا غانستا  حمایت سا   رو  دریا ها  همسایه باید ا  برنامه سدکشور

اهد وخ در آیندا  اها  منطقهار وامل مهم همک  ع. او گفت آ  یکی اکنند

ها  بر اساس منا ع متقابلب ها  حقوقی و قرار دادرچو هاچبود و با تدوی  

. ای  به معنا  آ  یسر ساختا متوا   مینه استفادا بهتر ا  منابع آبی رمی

ها  خواهند که ا  منابع آ ها  همسایه ا غانستا  اگر میاست که کشور

 هاو تنها ای  کشور تاسغانستا  ا ر دریت آ  ه اک    که سر چشمامر ر

ب ب استفادا کنندشوندها  دریایی شریک میها  خود با ای  حو اسرحد در

ا  و بر اساس منا ع دو کشور دات منطقهعاهباید در چهارچو  قوانی  و م

. ود داردی خسا  سد رو  منابع آبو. ا غانستا  به شدت نیا  به ساختباشد

ها  . سیلنیست ر اها  تحت آبیی   می ا  برق یا اد لیودلیل ت ها بهتن

. کنندگر همه ساله خسارات هنگفت مالی و جانی به ا غانستا  وارد میویرا 

خی   ها  آ ها  اصتی کنترول سیال  در  صلکی ا  راا  یسا سد

نابع رصد مد ۳۰تنها ا  و  ب ما هن. هما  طور که در بار نی  ذکر شداست

ا  استفادا ا  منابع آ  شیری  گر کنیم و نیا  است کهیم استفادا ودخ یآب

ً منطقی است که در سالخود را بار ببریم ا  نستها  آیندا دولت ا غا. بنا

ها  همسایه . چه کشورتمرک  اصتی خود را رو  مدیریت آ  داشته باشد

 (۱۳۹۵ت وح ۱۶به دوشن -صبح 8 )«.داشنا  ای  بابت راضی باشند چه نب
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 دهمجهقاله م

 

 ثرعلمی قابل توجه:يک اعرفی م

 "مشکالت کمبود آب در شهر کابل

 واهميت احيای کاريزها درافغانستان"

 )از داکترعبدالحنان روستائی(

 

چندی قبل نويسنده ارجمند 
داکترحنان روستائی يک آقای 

 را نسخه ازاين اثر گرانسنگ 
فرستادند  ای منرده برلطف ک

ان شايمناسبت بر يندب که
 يم.تبريک ميگو

درکاغذ مرغو  جال کتا  
دار ورر بها با حرو   یبا 
وادبیات عالی و روا  
باعکس ها  رنگه ا  منابع 
آبی وسرچشمه ها  رودخانه 
کابل وهتمند ولوگر ورروا  

ها   وشبکه
 ۲۰۲کاری درا غانستا ب در 
 ۲۰۱۸صفحه درسال 

بچاپ لما  ب در آ( ۱۳۹۷)
فحات کتا  ص .ستا رسیدا
ب  دردو ستو  به شیوۀ مجالت تفریحی چاپ  وتاریخی  ال  متو  ادبیخبر

 شدا است که خواندن  برا  م  خالی ا  اشکال نبود. 
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مطالعه کتا  را ا تقریم  خو  داکتر سید عبدم کامم شرو  نمودم وهنو  
 مودب تا  نرسیدا غانسها درا کاری یا به بخ  دوم کتا  یعنی ضرورت اح

لعه بخ  دوم وابرا  نمر برای  ا ر وکار مطا شفاخانه کشید هب ه سرا تادمک
 به تأخیر ا تاد.               

باید اعترا  کنم که هرقئدر سئعی نمئایم تئا تقریمئی درخئورار   ایئ  کتئا  
را  آ  بنویسمبهرگ  در حئد  نخواهئد بئود کئه حئق نویسئندا ومولئ   گرامئی

 اند.ا بتوا، کرددا

یتیونها باشندا ر  برا  متی وبسیار ضرواحییک موضوعی ر ومحبرکتا ب
کابل  می چرخد که به هیچ صورتی کس نمیتواند ا  کنار آ  بی تفاوت 

 بگذرد و  اندر اوصا  کتا  وموضو  آ  حر ی نداشته باشد.

ساسی   اسخ  برسر آ  ومشکالت  کمبود آ   استب که یکی ا  دغدغه ها
  س هوا برایدنیب م ل تنفشنومیرود. آ  ر اشمب ا غانستا  ودولتامعه  ج

 ندا ماند  انسا  وحیوا  ونبات وبقا  جامعه یک ضرورت حتمی وحیاتی 
است. بدو  آ  ب  ندگی ناممک  است وبه همی  خاطراست که کارشناسا  

برسر ن  سا ما  متل ب ری  بینی کردا اند که جن  آیندا درمیا  متلب ج
 ! رژانب نه برسر د بود  خواها

آب، پيش جه را تمرک دادا ومینویسد:"حیاتی تو همیت ای  مادااه مول  نی  ب
شرط اساسی والزمی برای حيات در روی زمين است.کمبود اين مادۀ حياتی 
باعث معضالت بزرگ طبيعی واحتماعی شده ونابسامانی های اقتصادی را 

 ا (تشتی کم ر")صفحه چهاردر قبال دارد.

تر کتاب داک نويسنده یدهد:م  شدا که نشات ب  تیجمالکتا   رشتی در
 پترولوژی روستائی، از شخصيتهای تحصيل کرده در رشتۀ های جيولوجی،

وهانورآلمان می باشند.  ، پاليئونتولوژی وجيوفزيک در پوهنتونهای کابل،
رنبرگ نيو -وی دکتورای خود را در علوم طبيعی از پوهنتون ارلنگن 

خدمت  درآلمان مشغول جیسروی جيولود نرمکاو به حيث  گرفتهلمان آ
است. او همچنان در عرصه های مواد راديواکتيف)يورانيم وتشعشات  شده

ناشی از آن(، استخراج زغال سنگ ونمکها، وتحقيقات جيوفزيکی برای 
تثبيت مواد منفلقه ومنفجره ناشی از جنگ جهانی دوم تحقيقات نموده 

امنيت وت ، محيط زيسعتيطبز رت صيانت ار وزامشاو هنامبردست.ا
رآلمان بوده، در رابطه با بستن معادن يورانيم وخطرات ای اتمی دريکتوره

آلودگی های مواد راديواکتيف، وهمچنان در بخش صيانت از 



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

217 

آب،خاک،ومحيط زيست،فعاليت درساحات ملکيت دولت، تفحص واکتشاف 
ه درک،فلزات ناترونيت الکاگه،فلزرن معادن جامد منجمله فلزات

وافريقا تحقيقات وفعاليت کرده  کای التيندر آلمان،امري هايدروکاربن هاو
است.او تا کنون چند کتاب درمورد افغانستان نوشته است  وطراح چند 
پروژه برای باز سازی )منجمله پروژه احياء آبياری و زراعت درنيمروز( 

 .نيز ميباشد

یه متی مارس یکربه عمتیب ص وتجوتخص لد تحصیبعاشخصیتی با ای  ا
  ر ع  مشکالت جامعه ا غانستا  ابرا  نمر  برا وقتی طرحی یا هک است

میکندب مسنولی  دولتی می باید آنرا با خوشحالی وقدردانی استقبال کنند ودر 
 ری چارا جونی وتحقق آ  نمریات وریشنهادات برایند.

ر شهبود آ  در ت کممشکال بوستاییر ریکی ا  طرح ها  قابل توجه داکت
عا  ذ  اهمیت قضیه چنی  ادا ریراموآ  است.نویسن لح ل وراا ها ابک

آب اساس حيات است که برای پيشرفت جوامع بشری از جمله »میکند:
ً شهرکابل، اهميت فراوان دارد. تغييرات اقليم،خشک  افغانستان، مخصوصا

از منابع رست[ ه]ناديوبی روان سالهای اخير،افزايش نفوس واستفاده فراو
ً آبهای زيرزصصويزمينی ومخرو ایبهآ طر نوشيدن، زراعت، مينی، بخاا

صنعت ومقاصد ديگر،باعث فروکاست سطح آبهای زيرزمينی وخشکيدن 
درصد چاه ها، ارهتها وکاريزها گرديده ]است[. مضاف برين  50بيشتر از 

مينی زير زوزمينی رويبنابر بی توجهی های مردم وحکومت، منابع آبهای 
مواد کيماوی ثافات با الحاق انواع کوا وذ فضال بهنف ثرراشهر کابل ب

وبيولوجيک آلوده وموجب مريضی مختلفی گرديده اند.ازاين رهگذر برای 
باشندگان شهرکابل مشکالت عديده بروز کرده ودامنه آن بيشتر توسعه می 

 (۹)ص «بايد.

 اتابلب اقدامشهر کآ  در کمبود التبرا  کاه   مشک» نویسندا مینویسد:
یدا  واعمار آبشارها بار  درتنگی س بند"شاا توت" رماس مانند اعدرو 

رودخانه کابل برا  تغذیه آبها   یر  مینی در مواسم  راوانی آ  
بجتوگیر  ا  ضایعات آ  ومدیریت سالم ای  منابع ضرور رنداشته می 

تنهایی  خت بهر رایترا د    آشود. چو  ای  اقدامات ضرورت روبه ا  ای
در آیندا برمشکالت  قتت  رس میتوا اقدامات دیر  اوبنندبا ی  رواتمین حل

آ  در شهر کابل غتبه کرد. برا  جتوگیر  ا ای   اجعه باید آبها  
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 مینی به وسیته آنها تغذیه  روی مینی دربندها  آبگردا  ذخیرا وآبها   یر
 (۲۲-۲۱ص )«گردد. احیا دوباراری هااه کشوند تا چاا هاب ارهتها وبالخاص

غیر عتمی وغیر کا ی بد  آ  ا  لوگررا  رسانیب را امه دولتنبرنویسندا ب 
منابع آب درشمال کابل قرار دانسته با ارانه دریل موجه عالوا میکند که 

 دارند نه در جنوب آن که بايد مورد استفاده قرارگيرند. 

 رسد اقدامات  وجمته را ا  یدا " ی سدر"تنگ« شاا توت»مول  اعمار بند
"شاا توت" اطالعات دقیقی وقعیت بندتنگی سیدا  وم ردنسته در مودا

تنگی سیدا ب درقسمت جنوبغر  کابل قرار دارد وانجام درۀ باریک »میدهد:
آونی است که ا دامنه ها  شرقی شرق کوا ها  رغما  وجتگه ها  جنوبی 

 ااسیا  منطقۀ "گذر  بعد ا ردیدابا گآغ« کوا قتندر»وا بابا در شمال ک
  میدا  شهر دریک منحنی سرخ درغر " ا  منطقۀ رلوشرک"و"کوتۀ عخا

به حو ۀ  رواقتادا کابل می رسد. کمتری   رسیدابه تنگی لتندر)لعل اندر(  
عرض ای  درا در منطقۀ "شاا توت" که درجنو  شرقی "تنگی سیدا " 

 . (44-1)شکل ر داردسنج  شدا قرا

 

اجه کوا  وکوا خو ایاتسته ها  سس  ا ییی  شاخه هادر ب ا توتبطقۀ شا"من
ا  درجنو  وکوا سن  ریخته وکوا برج سرخ درشمال احاطه گردیدا گتبار

وامکانات اعماریک سد آبگردا  را به خوبی آمادا کردا. منطقه شاا توت 
ا ای  دا ا  ارتفا  بیشتر بودا وبا استفانسبت به حو ۀ  روا تادا کابل دار

کابل آ   ها  وسیع حو ۀ خ ست تا به با دجوموامکا  آ   طبیعیسرکو  
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رساندا شود. حجم آبی که درمنطقۀ تنگی سیدا  به داخل رودخانه ا  سال 
مترمکع  در یک  ۷ب ۹۶تا ۱ب ۱۳اندا ا گیر  شداب بی   ۱۹۸۰تا ۱۹۶۱

 که ا  امی انیه نوسا  میکند.متخصصا  امریکایی با ارقام دست داشته وارق
ی سیدا  ه درمنطقه تنگکا حجم آبی ر دبنا دادل حاصل کریک موطریق 

مترمکع   ۱۷ب ۲تا  ۳ب۰ا  ۱۹۸۰و ۱۹۶۱ریا  میکندب بی  سالها  ج
آ  در منطقۀ دریک  انیه محاسبه کردا اند. به ای  ترتی  حد اوسط جریا  

 صر میتیو  مترمکع  آ  می باشد.گفته شدا که م ۱۰۰سیدا  سارنه حدود
د ررداخت جان  دولت هن  ا ینی شدا کهب  ریلرمیتیو  دا ۲۳۵ه روژا بای  ر

واعمارمیگردد.... با اعمار ای  بندوبا احیا  سیستم آبیار  عنعنه نی 
ل کمبود آ  نوشیدنی وتوسعه وانکشا  شبکه ها  مدر  آبیار  نه تنها مشک

 را تا حدود  مر و  میگرددب بتکه کابل ع ی  سرسب   گذشته ا 
 (۹۸ص«) ت.اهد یابا خو

وجیکی به یک نکته ضعیت جیالبند وچگونگی و سۀابطه به کار رد دانویسن
کاسۀ بند دربی  احجار آهکی  متحوله قرار »مهمی اشارا نمودا  میگوید:

درجه ا  درۀ  ۳۰داشته که در ها  ها  بیشمار  را دارا بودا  وبه  اویۀ 
آ  ها   جناح ند وهمکاسه بدر اصتی قرار دارند که امکا  ضیا  آ  هم

کوچکتر )ری  بند(  باید بند ا  کاسۀ اصتیب بل[. ق۵۷بص۶]ستاد جومو
آعمارگردد تا ا  انتقال ری  وجغته ور  به کاسۀ اصتی جتوگیر  نمایدب 
درغیر آ  کاسۀ اصتی با مرور  ما  ا  ای  رسوبات ررشدا ومر یت 

وبند کجکی ر بند دراعمادر ذخیرۀ آ  کاه  می یابدب چنانکه ای  اشتباا 
 (۱۰۰ص «) ته است.گر رتصودهته 

توجه به رال  هفت سالۀ  ما  جمهوریت داودخا   ستانیب باداکتر رو 
متذکرمیشود که " مطالعات دقیق ومفصل بند ذخیرۀ "شاا توت" در "تنگی 
سیدا " وبند ذخیرۀ لوگر در رال  هفت سالۀ  ما  محمد داود برا  تهیه آ  

نوشیدنی   آت ور ع ضرع و رصنای بیار بکشا  آان به منمور
رای  در رال  هفت ساله  ما  محمد داودب بند . عالوا بگر ته شدا بودرنمدر

ذخیرۀ بار  رود خانه ها  رنجشیر وغوربند جهت تولید برق برا  آ  
مناطق وشهرکابل نی  در نمرگر ته شدا بود که باید دوبارا رو  دست 

 ا(همانج«)گر ته شوند.

دارد  ی  توصیه  ها نل ودخانه کابر رسیم ها درآبشارعمار ا به انویسند
ا  برشمرد   واید ای  آبشارهاببه بررسی یک ستسته اقدامات دیر رس  ورس



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

220 

ررداخته ریشنهادات جال  ومفید  به دولتمدارا  کابل میکند که ا  هر لحام 
 (۱۰۸-۱۰۳سودمند اند.)صفحات

ی نمی  و یر  مینی  رویع آبهاه مناب ببخالصه بمول  در بخ  اول کتا
خته بعوامل کمبود آ ب منجمته رردادقت  بالودگی آنها آل درکابل وعت

موقعیت ا غانستا  در کمر بند خشک  می بتغییرات اقتیم وکاه  
بارندگیبا دیاد نفوسباستفادا بی رویه وعدم مدیریت سالم ا  ای  

است  مند د نیاآ   یار به حا همی که منابعببرشمردا شداب مخصوصاً کابل 
دا میرود.ا ای  رو راا ها  آ  کمتر شبیشتر ومنابع  و   رو  تا ریان  ایو

حل برا  بهبود تأمی  آ  نوشیدنی و آ  به منمور  راعت ارانه گردیدا 
 است.

 :بخش دوم کتاب

ا  کاری ها به عنوا  یک صنعت مز ر باستانی برا  تدارک  در بخ  دوم
ی نک صنعت کاری ا هآنر ناطقی که دوا م ادشدا ار   یابیآ  نوشیدنی و
 آمدا است.  بحث بعمل معمول بوداب

نویسندا در بارا کاری ها مینویسد:"کاری  ها درا غانستا  ریشینه  تاریخی 
  سر می  اند که برا  استفادا ا  دارند. اینها نشا  دهندا یک هنر قدیم ای
 ارقرد استفادا ومور یا ته تکامل یعتآبها   یر  مینی در هم آهنگی با طب

هاب استفادا بی رویه به کمک چاا خشک سالی برا ر جنگهاب  ک ته اند. رگر
ها  عمیق وواتر رمرها درمناطق استفادا ا  کاری ها ومصیبت ها  دیگرب 

ا برا ر عدم مراقبت ا   عالیت با ماندا اند. در اک ر کاری ها خشک شدا وی
 اره  ۱۷۰تا  ۱۶۰  بی ار کاری  ه ۷د ا حدو ستفاداا ادرا غانستا  ب هگذشت

د ومیتیونها نفر ا  آ  نوشیدنی راک استفادا یار  می شهکتار  می  آب
میکرد. با راک کار  ومراقبت ا  کاری ها امکا  احیا  آنها هم درکابل وهم 

ت ممتکت میسر است. با بکاربرد میتودها  جدید عتمی وتخنیکی در وریا
ر   کل ر ته ومشاربا  ها دهی کاریب بهرخواهندد نمی  یاکه مصار  
ا به حد اقل کاه  می یابد. احیا  کاری ها که نق  کار  آنه روبی وراک

کتید  ومو ر  در نمام اقتصاد  وحیات اجتماعی کشور دارندب موج  
اد  راعتی وایجاد کار و عالیت ها  متعدد وآرام  مردم شگو انی اقتص

 (۲۲) صمیگردد."

ررایا  دهه دل ال وغیر عا ع ا  هجودیت کاریبه مورابطه ل  در مو
مانی که تغییرات اقتیم هنو  محسوس نبود واستفادا ا  چاا یعنی   ۱۹۶۰
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ها  عمیق با واتر رمپ به ندرت دیدا میشدب نقشه]هوانی[ کاری ها  که 
 (۱۲-۲)شکل - عال بودا اندب در شکل ذیل نشا  دادا  است

     

 

 فعال، ایکاريزه(سبزگ نر)و ای خشک شدهاريزهک (سرخرنگ ) (۱۲-۲)شکل 

 ق افغانستانوغرب وشر جنوبدر 

روهنتو  کن اس به  ۲۰۱۳تا ۲۰۱۰نویسندا عالوا میکند که :"درسال ها 
کاری  را ا  رو  نقشه ها   ۵۵۰۰ رمای  اردو  امریکا ب

(GoogleEarth)  ابلب ب  در وریات  رااب نیمرو بهتمندب قندهارب ار گا
رو  نقشه قعیت آنها را وومالعه کردا مط ستخوب رکتیاب وکتیکا نیب رغ

 ۶۲۰ صر  الذکرب درتمامی وریات اخیر [۳۱ّ] ا  رو  مطالعات آوردا .
.کاری ها  که برن  سب  نشانی شدا کاری   عال بودا وباقی آنها خشکیدا اند

 دا شداها کشیآن اند ا  برکت بندها  ابگردا  کجکی ودهته ونهرها  که ا 
 ".(۱۴۹-۱۴۸ص)صدانا  عال ماند اندب

قعیت شبکۀ کاری ها میگویدکه: "بطورعموم ر مورد مواکترروستانیبدد
کاری هادردامنه غربیب جنوبیب وشرقی هندوک  وشاخه ها  آ  حفر شدا 
اند. ا ای  رو ساحه گستر  کاری ها درا غانستا  ا  انتها  شمال غر  

ق اطنم ا ت کوا هاب موا ار  به حنی ب من ممتکت شرو  شدا در یک
ابد.... یک دانشمند امریکانی تداد می یبه طر  شرق امبتهجنو  گذش
ساحات گستر  کاری  را در ا غانستا  ونوار مر   آ  با  ۲۰۱۵درسال 
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راکستا ب ایرا  وا بکستا  رو  نقشه نشانی کردا که با "نما  عمومی نقشه 
 (۱۵۰.")صدارد شباهت (  یاد۲-۱۲کاری ها درا غانستا ")شکل 

ا  یاد نبردا و برا  حفم ا را نی    مجدد کاری هاحیاا ها  حل را ل مو 
ونگهدار  ای  میراث که  کشاور   واهمیت اقتصاد  آ  تاکید ور یدا 

 است.

بجوا  در بخ  نمریات رورتال ا غا  جرم  آقا  داکترصاح  روستانی 
آنرا اینجا اقتباس به اشتراک گذاشته اند که  را مطال  دلچسریمیراحمد 

 احمد. ریم  خدمت آقا  تادار با» مایم.ن

ها بقدر   تر بر  بار ری مستا  که د  ی"در  صل همکه: دی رمودا اشما 
  یاست بدو  شک هم دایسرحد و آنطر  سرحد بار نطر یکفا  ا

اکنو  مشبو  وممتو شدا است که شما به حالت  یدگیبار  یدومنطقه ا  چن
که  دیامرکن یسالروت یما  بارندگ در  دینمان لط ؟ دیچه نمر دار یکنون

 ایوند ش یم یآ  کا   دارا یبنابه بارندگ ایمانند  یبا هم چاا ها خشک م
 " ر؟یخ

 نوشت که: دیرابطه با  یدر

را تحت عنوا   یمضمون 2009قتم در سال   یخصوص ا  یدر... •
جها  ا  جمته ا غانستا " نوشت   و عواق   اجعه بار آ  برا میاقت راتیغ"ت
 قابل دسترس است. لیذ نکیه تحت لک

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_roostai_taghirate_eqlim_wa_taira
t_aan_balai_afg.pdf 

و  ندایدر گذشتهب حال و آ میاقت راتییتغ مینوشته روابط مستق  یدر
که در  یاتقیدادا شدا اند. قرار تحق حیو مرتبط به آ  توض همیر  هایخشکسال
 1948  سالها  یساحه ب  یدر ا یهتمند صورت گر تهب مقدار بارندگ ۀ حو
تا  1958  سالها  یمتر در سال بود که ب یمت 512حدود  1957تا 

  یکرد و ا دایر لیدر صد تقت 75 یعنیمتر در سال  یمت 385به  1970
فت ه ار ه ۀا  جمت همبیر  هایخشکسال  یا ۀجیروند هنو  ادامه دارد. در نت

  . هما  طوردیر سراسر کشورب حدود ش  ه ار آ  خشک گردد  یکار
دهدب به هما  گونه  یرک  مستدام رخ م بیبط میاقت راتیتغ ۀرروسکه 
هم کم کم شرو  شد و دوامدار گشت و ا  گذشته به حال  یخشکسال ۀرروس
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 گر تب ما یصورت م یکا  یگذشته بارندگ  . بنابرا  اگر در سالهادیرس
 ی. و اگر بارندگمیشد یآ  در سرتاسر کشور مواجه نم دیدشد حار به کمبو

کمتر خواهد شد. قرار  یمشکالت کم آب ندایدر آ ردبیحار صورت بگ ادی 
 قیعم یاکنو  در شهر کابل ا  آ  طبقات  یهم بیکانیدانشمندا  امر قاتیقتح

مدا بود. آ ا یگردد که آ  آ  حدود ه ار سال قبل به م یآ  استخراج م
را روش   ندایو خطوط آ دیل ددر گذشته و حا ستیمناسبتها را با  یا ونریا 

که  شددر  مستا  در کوهستانات کشور چنا  با یکه بارندگ دیکرد. ام
هموار ممتکت در   را در تابستا  در حو ا ها ینی م  رو  آبها  یا  ا

 قبال داشته باشد. 

ر  ط  طر  سرحد و آ  یا  "ا یاگر منمور آ  دوست گرام •
  یکوهستانات کشور باشدب در ا ریهندوک  و سا  سرحد" ستسته کوهها

 یکیرابطه دو مسأله مهم اند:   یبه عرض برسانم که در ا دیصورت با
هندوک   عیبتند کشور مانند مناطق وس  ا  کوهستانها یبعض  آبها نکهیا

آ   نکهی  اوگردندب بد یا  کشور خارج م گربید قمناط یو بعض یشرق
. رایگرددب مانند آ  واخا ب رن ب کوکچهب کنر و غ رایدر وط  ذخ انهآ
در قبال دارند.  شتریب یرانیهم گرددب و ادیرودخانه ها    یا اگر آ  نرویا 

گرددب مانند هتمندب  یم رایکه آ  آنها در وط  ذخ یرودخانه هان نکهیدوم ا
با ذو  شد   ا ر آغا  تابستد رالذکریاخ  . آ  رودخانه هارایغ و رودیهر

داشته  یشود و در  مستانها آ  کمتر م یم ادیبر ها در کوهستانات بتند  
 ینی میرو  در  مستانها ا  آبها ریرنجش ۀباشند. قابل توجه است که رودخان

اند  ینیر می   آبها  ینتوانستهب بتکه ا هیباشند تغذ یبسته م خیکه معمورً 
ا   یدر بس تیوضع  یا تند. و ا یم ا یانه به جرخدکه در  مستانها به رو

 .ابدی یکشور مصداق م  رودخانه ها

به  ریاخ  ها یکشورب بر  و بارندگ یهواشناس ۀقرار رارور مزسس •
متر  یسانت 30و ا غانستا  شمول تا حال به   یانگیم ایصورت متوسط 

ر دکوچک است و  اریرقم بس  یرسد وا یمتر بارا  م یمت ۲۵بر  و 
بقدر  یبارندگ ریچند هفته اخ  ی"در ایشما قرار دارد که گو  یارمتقابل با  

 کفا  بودا."

 ۀبر ا ر قو دبیآ یبه وجود م  یدر سطح  م یکه بر ا ر بارندگ یآب •
 ریمتر در سال( در طبقات غ 2تا  1  یکم )ب اریبا سرعت بس  ی م ۀجاذب

هم   یا و کند ینفوذ م  ی  آ ب به  مشدا ا یمشبو  ا  آ  و طبقات خال
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مسامات کمتر داشته   یاگر طبقات  م یعنیاست.   یمربوط به طبقات  م
که اصالً قابل  یطبقات یشود و چه بس یسرعت هنو  کمتر م  یا باشندب

در  و  ایداشته باشند و  ادیمسامات    ی. رک  اگر طبقات  مستندینفوذ آ  ن
. ابدی یم  یا  سرعت ا  یت ارصو  یدب در ادر آنها موجود باش یدگیکف

 ادی  یجان  بارندگ  یا  شما و خوشنود  لذا اگر امسال به برکت دعا
دا  ۀآ  در  اصت  یسال وقت به کار است تا ا 5کم ا  کم  ردبیصورت بگ

قرار   یسطح  م  متر ۵۰اکنو  آ  آنها در  کهیبرسد. چاهها  ی م  متر
خواهند شد.  ارامسال برخورد یسال بعد ا  نعمت بارندگ 25داردب حدود 

آ   نفوذخود مانع   ی ند و ا یم خیرا   یمناطق  م یدر  مستانها در بعض
: "در  صل  مستا  نکهیبر ا یشما مبن یقبت  یگردد. لذا  رما یدر آ  م
 یآ  چه کوچک وچه ب ر  ا  آ  مشبو  وممتو م  چاا ها  همه ا

رد. تنها اد قرار یو عمت یعتم ۀشد تیت ب  تهایشوند" در تقابل با واقع
 دخانهدر مجاورت بستر رودخانه قرار دارندب بر ا ر نفوذ آ  رو کهیچاهان

حل مشکل کمبود آ  در   که راهها نروستیشوند. ا  ی ودتر مشبو  م
ً در شهر کابلب هم اکنو  و در سالها ا  کمال   بعد  کشورب مخصوصا

دا شه گر ت یانسان میعم ۀ اجع کیگردند تا جتو  یبرخوردار م تیاهم
 (29.01.2019: خیتار یعبدالحنا  روستان «)بتواند.

یاد آور  میدانم که کتا  عالوا برمطال  وموضوعات شایسته دراینجا 
که  داحریر در آمشته تا به ررس و  ایرگبسیار شیوۀ با سبک و بدلچسپ خود

است رآ  ا  دیگر  بهتر ودلرذیرتوهرجمته  واندن  لذت می بردنسا  ا  خا
درنمونه  بردار  وگ ین  جمته یا عبارت دچار وسواس میکندب  ار وگاا آدم
  یکی؟ ای  است یابهترجمته که آ  

زاين ی ابرای داکتر روستائی عزيز توفيق بيشتردر تاليف ونگارش آثار
         نم.       و ميکست آرزد

 پايان

۱۶/۱۰/۲۰۱۸ 
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  مدهنز هقالم

 ها ، هآبها، رودها ،چشم ستايش 

 کشاورزی و کوه ها

 درکتاب اوستا
 

 

 نرـُـرودخانه خروشان ک               

 مقدمه:

هم ب که هنو  ی بودترتش یکی ا  ادیا  قبل ا اسالم درکشورمابدی  

تب  رتش. جها  داردو سایر کشورهاى  هند و ایرا  ارى درسییروا  بر

 ح صا رسید. او تر سیستا   ادا شدا و دربتخ به شهرب دریشوا  ای  دی 

انديشه نيک وگفتار ) ها عالی تری  اندیشه در آ  " است که اوستاکتا  "

مذهبی وط  شوا  ری یک متفکر ویک  یتسو  ویک ا (نيک وکردار نيک

بعد ا    کتا  . ایشدا استعرضه مامردم م به   اسالا منه ری در ا 
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انی است که یاقوام آروتاریخی وجغرا یانی دینی ا  دومی  کت انسکریتبس

 شناخت هویت قومی ما ا  ار   واهمیت  راوا  برخوردار است.  راب

لی ا  عاه ه رتشت  ر ند آیندا نگرودلیر کشورما بود که با اندیش -

تفکر و انقالبی در  طر  خود  (ار نيکک وکردنيوگفتار انديشه نيک )

رد. در نمر  رتشتب مقصودآ رین  آو ردم عصر خوی  ردیداندیشه م

ست که آدمی در آبادکرد  جها  ریرامو  وشادمانی خود ا  یجه  ندگی ایتون

ا د ر" خوانديشه نيک" و"گفتار نيک" و"کردارنيک"با ودیگرا  بکوشد و

  به خوشبختی برساند.

صحراگرد  وکوچ  ود که مردم را ا مند مبتکر  باندیش شت رت -

د   می  ردها  روستانی و کشت و راعت وآبادکواحنشنی به اسکا  در 

ترغی   نمود و باورها  راستی ودرست اندیشی  و یکتا ررستی وق تشوی

 خود را  درقال  سرودها  "گاتا" به یادگارگذاشت.

 ودين اختيار بتی استرس  خدا رشیب عالوا براینکه دی رتدی   -

راستی د: یکی راا "یدهبه انسا  نشا  م  رتشت دو راا را هم هست. انتخاب

" است ومیگوید: آدم دانا ا  ای  غ  وبدیودرگر  و راا " ی" است ودونيکی 

دوب راا راستی ونیکی را برمیگ یند.رس دی   رتشتی ب دی  خرد ور   

 .یررست ت وآ   دارر دروغ استب نه دی  انیی گرنیکو

 :گله داری زارع گندم وما وچشمه سارها وبهآستايش 

 ت و بئر  بکئارشئر ید ب و آنرا آباد کرد  و بئرا  کق وعش به  می 

ت  ب بئئئه نهرهئئئا و جویهئئئاب بئئئه بارانهئئئا و چشئئئمه سئئئارهاب بئئئه چشئئئم امیئئئد سئئئب

 ب ایئ  تبار بخشئیدنگریست ب به گته ها و رمه ها و ررور  آنها اهمیت و اع

 نی را میساخت.   بنا  جامعه آریا  یر قعدر وا چی ها  بود که همه
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  اب کتئئئا  مقئئئدس  رتشئئئتی«اوسئئئتا » ه در ت کئئئاسئئئ مئئئی  جهئئئتوا  ه

نیمه ه ارا دوم قبل ا  میالد ( ای  همئه ا  آ  هئا و رمئه هئا و   ا )باقیماندا

همه شدا و در  م ار  گندم و درختا  میوا و ستورا  و چراگاها  خو  یاد

و  حیات و نشه  ندگی دها   که  هنو  بسرو ی . در انیای  آمدا اندجا به 

ا آب هانئيم و از آساماگله پروری را می سات» ه میخوانیم: ا کآنججوشد.  می

های بارور و از شما کاه مثال مادرياد و از شاما شاير گااو کاه از فقار توجاه 

ا اساااتغاثه ن هساااتيد، ماااميکنياااد. و در مياااان مشاااروبات خاااوبترين و بهتاااري

باه اسات درود مای فرساتيم و  الی آنها آب جاریز باا ها که ميکنيم. به کوه

درود  شبخارع گنادم ساود او استخر ها درود ميفرستيم و به مازها چه دريا

  [1]«ميفرستيم.

درعی  حالیکه نقطه عط  تمام و یا اک ر سرودها   رتشتب اندر    

 تی هاسئت ب آبئادهئریم  و  شئا دروغ و او ترغی  درراا راستی و مبار ا ب

 شئت دا به حیوانات و ررور  گته و گئرم محبت ور ید  نسبتی ب  مکرد  

ب حماسئه هئا   يشاتها و گاتهاانی هسئت. کانو  خئانواداب حئادتری  آر و  او

گلاه » ور   و راا گشا  جت  رضانیت و عنایت اهورام دانی هسئتند. کشا

 م ، رحم و مروتا می ستائيم سودبخش رپروری راميستائيم ، و مزاری گند

را  قادسه مت ، می ستائيم ، آب مازدا آفريادارگی بيچارگان اسم خوغ را که

 [2]« .می ستائيم

باهم جمع شدا و جار  را مئی سئتانیم  و چشمه جوشندا  ما آبها  ا» 

و ا  شما که م ل مادرید ب و ا  شما شیر گاو که ا   قر توجه میکنید ب و در 

» [3].« یکنئیم  ه مغامئا اسئتهتئری  هسئتید ب   تری  و بروبات ب خومیا  مش

ه دریاچئه هئا ت ب درود میفرستیم وبئاس ار کوا ها که ا  بار  آنها آ  ج به
                                                           

   ا  هفده   ) یغما، قمار. نه  ،مج« ز فسدو ی ادر ی بزرگ » ن لسان ، سیدکتس ح - 1

 همان منبع دکتس حسین لسان ،  - 2

 ۹،  ۸، ۷هفتن یش  کوچک ، بند - 3
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ما نیای  می کنیم اهورا مئ دا را کئه »   [1] .«میفرستیم  دروبه استخرها دو

 یئدگار درودسئتور وراسئتی بیا ریئد ب آبهئا و گیئاا هئا  خئو  بیا ریئدب بئه آ ر

 [2]« میفرستیم.

اد  ب آ  را کئئئه آ ئئئار ا  تمئئئامی عناصئئئر مئئئشئئئتب رتعهئئئد   آریانیئئئا 

 بئئرا  آ  ربئئه .کشئئاور   داردب ارج مئئی نهادنئئدگی و  نئئددر آشئئکارتر  

واهئئورا مئئ دا بقایئئل بودنئئد. و بئئرا  او معابئئد عمئئیم و  نئئوعی همرایئئه مهئئرلا

و  یبئا  ی خو  هیکلباشکوهی بر را میکردند و ای  الهه را که بصورت  ن

ناهیئد( « ) اناهیتئا» نئو  . نئام ایئ  ربئه الردنئدیکتای  مسم شدا است ب سئمج

 م دا گوید: را اهوبود. 

. مقدسئیکه را سئتای  کننئد  ایتئلم مئاد  اناهاس اوار اسئت کئه در عئ» 

مقدسی که   ایندا  ئروت اسئت  ۰جا    است . مقدسی که   ایندا گیتی است

ب   سئرنتمامئ  ا   رتشئت ا .. ا  بئرا تکئت اسئت ... مقدسی که   اینئدا مم

نیئرو  خئوی  ردیئد  ا  را «ناهیئد» ا  ... م  اهورا م دا   اناهیتا را بستای

ب تئا آنهئا را حمایئت کئنم ب  تکت را بررورانممم قریه و دا و وآوردم. تا خانه 

   [3]...« حفم کنم ب راسبانی کنم 

 ا  آ  درودو بئه گئذر هئما به سرچشمه ها  آ  درود می  رستیم » 

رسئ   رتشئت کئه کجئا بئی  ا  ب در راسخ ای  ر م داا اهور [4].«میفرستیم 

و گیئاا  منئدشئتر ا  همئه گیدرآنجئایی کئه ب» د است ؟ میگویئد : شا می همه  

میئئوا بکارنئئدب در آنجاییکئئه  مئئی  خشئئک اسئئت بآ  رسئئانند و در  ودرختئئا 

  [5].« آنجایی که آبگیر است خشک کنند 
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سئئاخت  خشئئک   ب بئئه  ئنیئا  عصئئر اوسئتاند کئئه آریامطتئئ  میرسئاایئ  

هئا  خشئک ب ا  جمتئه  مئی ه   راعت در آنها و  ئ  آبرسئانی بئ باطالقها و

آبئی و خشئک سئالی ا  دیئر  یم و هئراس ا  بئیب. شنا بودا اندآبوسیته کاری  

با  در  الت ایرا  مطرح بودا است و ای  انگی ا یی بئرا  سئرود  چکامئه 

دهم ب  قئرا یئا  دادر کئر است. ایئ  معنئی گردیدا« ت تیریش» و  شیوانی چ

 اینطور با  تا  شدا است:  ۴۲و  ۴۱

روا  و  و بهئا  ایسئتاداآب ستارا شئکوهمند را مئی سئتانیم کئه تر تش »

 رتشت ا  تشتر  رشته ]چشمه ها و جویبار ها و بارا  )همه( شیفته او اند. 

ا  نیئرو  ا سئتر  تئر آ  دگر بارکی چشمه ها   [نگهبا  بارا  می ررسد:

 تبه سو  کشت ار هئا   یبئا و دشئ ردید؟ کی چشمه هاهد گواروا  خاسری 

نیرومنئدخوی    تئرگیاهئا  را ا  رایگاا ها رو  خواهند آورد و ریشئهو  ها

 [1]«بهرا مندخواهد ساخت ؟ 

ا   رتشئت ! ا   ئروغ و   ئر آنئا  ) » اهورا م دا به  رتشت گوید : 

انسئت و   روآ ها  رئرر رو   می  رود( است که دار و توانامردا  نیکوک

و مردا  راک سر می   انهنجگرار  ستورا  ومردما  وجانورا  برا  نگهد

 [2]«ا  گوناگو  میروید.ها رهنه آ  گیا رها  ایرانی ب

مئئ دا آ ریئئدا ا  «  ئئر»ا  اسئئرنتما   رتشئئت ! هنگئئامی کئئه آبهئئا بئئا » 

» ا یر شئئودب هئئامو  (سئئر ه = دریاچئئه ئئراخ کرانئئ« )  راخکئئرت »دریئئا  

  نئئدیچرئئا خی ندبچنئئدی  چنئئدی  صئئدها ب نئئا  رارسئئایا  بئئه توا ا هئئ« وهئئر ر

بئئرا  خئئانوادا و  کریئئهئئا ...  تئئا هرنئئدی  ه ارهئئا ب چنئئدی  چنئئدی  دا ه اچ

شهرو سر می  خئود در رئی بدسئت آورد  آ  برایئد و چنئی  گویئد : آیئا بایئد 

هرهئا در رهنئه  رو» ود ؟ دد و خشئک شئسر می  ما )ا بی آبی ( ویرا  گئر
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ا  امیکجنگد ... هریک ا  روهرها که  و سر می  خود می خانه   م برار

اند ومیگویئئئد سئئئیرسئئئر می  خئئئود م گئئئردد ب آ  را بئئئه خانئئئه و دا و شئئئهرو

 [1]« :سر می  ما باید خرم و سر سب  گردد و }گیاهان  { بروید.

 ، برترين آفريده :رورپله گ دهقان 

دب دارنئئئا رجهئئئا رسئئئتانی برتئئئری  امئئئرد و   روار اوسئئئتاب در رو گئئئ

برنئئدب درخئئت  مئئی چئئرای  را مئئی شئئگا ندب گتئئه هئئارا بئئه چراکئئه سئئینه  مئئ

دوشئندب آبهئا را درجویهئا انداختئه بئه یم گوسئرندا  را ومیکارندب شیر گاو ها 

کشت ار ها میبرند و آنچه را که با رن  و کوشئ  خئود بئه دسئت مئی آورنئدب 

  هئا    جئوآ رها کئهوشئا بئه شئما کشئوخ»  [2]د. و می سئتاینی نهند قدر م

« ) ماد  روا  گردد.ا  جه انعی بسو  محصول و چراگاا ها وشما بدو  م

تاید ردید آورندا روستا ها و نعمات  ندگی سمیانی راک من  یتیریشت ( و آر

 ئر سئتودا  ر نیرومند م دا آ ریدا بدست نیامئدنی را مئی سئتانیم . آ  » را : 

  [3].«تانیم گر چست را می سهی گار کاربردست ب رر 

داد  تئئا بئئئه  راانئئئه ! آنگئئئاا کئئه بئئئه چاررایئئا  آ ادا ا  مئئ دا اهئئورا» 

دنئد ... رئس چئار رایئا  ب ا  آ  میئا  نیوادر نشئینا  رچئکشاور  گرایند یا بئه 

  [4]«کشاور  گته ررور ب آ  راسبا  من  نیک را خدایگا  خوی  دانسئتند . 

راساتی مای  د کاهانايان ميمدم ميکاارد باه اکسی که گن ا ميگويد :اهورامزد»

  [5] «د.و دين مزديسنا را ازپيش می بر افشاند
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رچنئد بکوشئد ب ا  ه( او   نرئردا دشئچادر نشی  بیابا  گرد )که بئه ک

( بئئا هم بئئه ۳۲هئئات )در یسئئناب    [1].ریئئام نیئئک اهئئورا مئئ دا ب بهئئرا نیابئئد

ر اوسئئتا آمئئداب سئئت. آنچئئه داشئئته شئئدا اکشئئاور  در ردیئئ  آ ادگئئا  ارج گذ

 می سئر الت در دیری  تری  رو گار ای  و آر و  انسا    ندگی  محتوا 

 گئار ب تئا چئه انئدا ا بئه ور ی  نجئد در آ ااست. برا  اینکه در یابیم انسا  

بنیئاد  در  نئدگی خئود  خاک بارور ارج می نهادا و کشت و بئر  را امئر 

 می شود : نجا آوردا یداد در ایمیدانستهب چند  قرا ا  وند

کجا  می  بی  ا  همه شاد اسئت جها  ماد  ! در  راک ارآ ریدگا  »

نجاائی کاه مارد آر دا   رتشت ! مگفت : اهورا م دا راستی ا  اسرنت گااآن ؟

پاااک ديناای خانااه برپااا کنااد و آن خانااه از آتااش و شااير و زن و فرزنااد و گلااه 

ای زناادگی آنچاه از بارفااه و ساگ و برخاوردار باشاد و گااو و راساتی و علو

 [2]«.جا فراوان باشد ر آند باشد ،فيد م

یات یئئک روسئئتا یئئا یئئک واحئئد ضئئروی  ایئئ  راسئئخ نمئئودار اساسئئی تئئر

دیگر بار می ررسد  رتشت و اهورام دا راسخ  .ت ر آ   ما  اسداقتصاد  

رد و باازرگ ورمااه ، خاا در آنجااائی زمااين شاااد اساات کااه گلااه و» میدهئئد : 

نئئئی  همچ «.ن باشااادرماااه فاااراوالاااه و نجاااايی کاااه گو در آ. ودپروراناااده شااا

اسئت اگئر مئدت  مئانی اد ناشئد : ا  اسرنتما   رتشت !  مئی  اهورام داگوی

چپ ودسئت راسئت  رو  ای   می  با دست در. اگر مرد   دشیار نشدا بمان

خود کشت و کار کند ب ای   می  به او چنی  گوید : ا  مرد که در رو  م  

 بئئود همور خئئوارا مئئ  بئئارهمئئوا کئئار کئئرد  بو دسئئت چئئپ  بئئا دسئئت راسئئت
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ه گونئه رو   همئ   بخواهم ماند . گذشئته ا خئرم  خئو بهمیشه بهرا بخ 

 [1 ]«ا  م  برگیرید.

رو   می  کار نمی کند ب  می  میگویئد : تئو ا   رب برا  کسی که و

کسی که با دست راست بر رو  م  کار نکرد  ب تو باید در آینئدا رشئت دِر 

و ب آر  رئئس مانئئدا  کنئئی نیا  گئئدا   خئئود را ا آنئئروایسئئتی و یگئئرا  برئئا د

ی نا نصی  تو خواهد شد و ا  خوا  کساتادا  ری ا هایی که ا  دها  دیگرا 

 [2]و آسای  و خوشی اندر اندب چنی  چی   بتو خواهد رسید. یانکه به  راو

 دا در برابر ای  ررس   رتشت که دی  م دیسنا ا  چیست ؟ اهورا م

قوت يابد  سنا وقتی تغذيه وزد يم ! دين اسپنتمان زرتشتی ا»یدهد: راسخ م

ايان  دم بکارناد، کسای کاه گنادم ميگاارد باهگنا وشاشکه ماردم باا غيارت و ک

 [ 3 ]«استی می افشاند و دين مزد يسنا را از پيش می برد.ره ميماند ک

هايچ دينای از » اوسئتا شئناس امریکئانی « جورج  وت مور» به قول 

کاه  ت وکار قايل نشادهو کشت ه زراعميتی را نسبت باهان،چنين اديان باست

، دی و اعمال حسانه دينای قارارداده باشاذهبت متوسعه آنرا در رديف معتقدا

   [4]« .شتیتزرمگر ديانت 

بئئه جوانئئا  ا  تئئاریخ ادیئئا  سئئابقۀ کشئئور ب چئئو : دیئئ   آگئئاهی داد  

ب  سئو )یهود (  و دیئ  موهندونیب دی  بودانیب دی   رتشئتیب دیئ  عیسئو

بئرا  است. داد  چنئی  آگئاهی ارذیرتاریخ کشور نی نداج ، ج ا مت ومات و

ا   ا ی  بئئرا  جوانئئموط کتئئی سیراندیشئئه وتفکئئر درایئئ  سئئر خطئئ یئئد  هم

بشئئمار میئئرود و بئئا  هئئم آ  خطئئوط کتئئی اسئئت کئئه آنهئئا ضئئروریات  نئئدگی 

 دهند.یگر تمی  بها  یک دی  را ا  دی  د قادرمیشوند تا م یتها وخوبی
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ب  یرا که رقی بشمار میر ت مل تعان  یک  رتشت ب در  مادی  

ات اهتی ننشینی و شهر نشینی و محبت به حیواتا روسمردم را به اسکا  و 

وعمرا   می    راعت  جهت  آ منابع به  جهتود و گاو و س  و نسفو گو

 وا ها ورمهستای  ا  آبها  روا ب چشمه سارها وبارانها وک دعوت میکرد.

گر حبوبات عت وکشت گندم ودی را بهمردم  ات اهتی وتشویقها وحیوان

ابد ع   رتشتی را میسا د. آ ار تمد  ومدی نا خوراکی در واقع  یرب

   راوا  اند که برا رکاو  باستا  شناسا  تخ تا هرات وسیستاب   رتشتی ا

      ایتالو  در نیمه دوم قر  بیستم به ما معر ی شدا اند.

 يانپا 
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 مبيست مقاله

 

 ون وسطیقر اندر افغانستآبياری وه شي

(3/1/ 2018) 

م رچاقرو  سوم و   راتو  و آ ار جغرا یه نگادقت در م بررسی و        

  کشاور ا دهقانا  و کهبیانگر ای  حقیقت است دهم م( -هجر  ) نهم 

برا  کشت و بر   ماسر می  ما ب م ل کشاور ا  سر مینها  مجاور

و چاا ها و آ  ها ارا و چشمه سار  دریا ها  آ  جود ث باغها  خواحدا

 . فادا میکردا انداستدرستی شیوا ها   بهاب هکاری 

ندب هریرودب مرو رود یا رودمرغا ب سندب و میرع آمودریاب هبا  منا

انه کابل و سیردریا و رود  را شا  و رود س غد دربخاراب ا  دیر با  رودخ

  باراجبصورت کار و سد سا   ار  و بند ا و حفر مجاث کانالهراا احد ا 

ر د .ا  قابل کشت میرسانیدندبه  می  هداردب آ  ر م  که بنام بیگار شهرت

یا  ت نمر کار شناسا  در راا خشک کرد  باطالق ها وحت همی  مناطق

ها  قابل حفر و کند  قنوات  یر  مینی ا   اصته ها  دورب آ  را ب می  

  [1]د.میرسانیدن ر  

الم( در انها  قدیم )قبل ا اس م ا    آبیار  ربارتولدب نمر رر یسوبه 

  آ  چنا  ارغسات آبیار  میبحد کمال رسیدا بود و تاس وخراسا   سیستا 

نهرها  حفر شدا در بصرا را  تأ یر  در اعرا   اتح کرد که یکی ا 

 [2]درقر  هشتم میالد  بنام مرغا  خواندند.
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با  تا یسیالد  ا  سقر  هفتم ما  عر  در نی که  اتحهمچنا  آ  شناسا

که  ده کار ها  آبیار  ررداختنبآ  شهر  بودندب در اطرا خود به مکه بردا 

ررداخته  تمام ا راد اسیر سیستانی که در کار استحصال آ  آ در ا ا  

 [1]بودندب آ اد شدند. 

تیکا ورک غ نی  وکندهارو  ابل و بادغیس وهراتب  راا و نیمرو  وهتمنددر

 ها وه ارا  رشتهوغیرا نقاط کشوربه صد نروکورروا   بلوکاولوگرا رکتیو

به مشاهدا وغیر  عال  ال عر تا کنو  وقنات ا   ما  ها  خیتی د کاری  و 

 رسد.متر می ۳۰تا ی ا  ای  کاری  ها که در غ نی عمق برخ میرسد

ود داشت و آبیار  وج درکتیه ممالک اسالمی د اترو سا مانهایی برا  ادارا

تع و دسترس اشخاص مط انه ها و یا قنوات درودخر فادا ا  آ قوانی  است

  یک چنی  قوانینی در ااسد داشت. درخروح درهر ایالت و ناحیه وجذیصال

نی  مورد استفادا یا  گذار  شدکه تا عهد غ نویا   ما  عبدم ب  طاهر بن

 [2]بود. 

ر  موضو  آبیااعت درشرق و حساس  ر بطورکتیب یکی ا  کارها  دقیق

و باغ و  که به کشت  به مقدار آبی   باید در موقع آبیارهقاد است. هر

 یرا که دیر یا  ود شد  آبیار  و عدم  دبیدهدب دقت کنمسب یجات و غیرا 

کشتمند  است. دهقانا  برا  تسهیل آبیار  م در ای  کار به  یا  رعایت نم

بوسیته  میکردند و شکل تقسیم یا مستطیل ب  می  را به قطعات مربع

 نیدند.به ک ردها میرساا با شی  مالیم آبرا ارهیبجو

دهم م(  -هجر  ) نهم  مارقرو  سوم و چ ت در متو  جغرا یه نگارا دق

برا  کشت و جوارسر می  ما وکشورها  همنشا  میدهد که کشاور ا  

انهاب ا  ا و آ  باربر  خود ا  آ  جار  دریا ها و چشمه سارها و چاا ه

 ا اند: کردمیر استفادا یوا ها   یش

 وسيله انهار:آبياری ب - ۱

                                                           

 ثس ، همانجاهمان ا - 1

 ۷۱اثس، ص  ولد ، همانبارت - 2
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یاها و رودخانه ها رد که ابتدا بر دته انهار وجویهاب طور  بویار  بوسیآب

درجویها  بسیار ب ر  و وسیع راوا  آبرا بند می بستند و سرس مقدار  

 رعی  عدد کوچک وجدا میکردند و بعد ا  هما  جو  ب ر  ب انهار مت

  .ندمودن اضی جدا میآبیار  ار برا 

 د:هيرمنرودخانه بهره گيری از 

رودخانه هیرمند  ا جدا کرد  آ   را دبندها   یاد  بسد و سر سیستا  د

ا  ایجاد برا  حمایت کشت ارها ا  شرباد و ش  ها  رو به انهار  رعی و یا

خر  و اب  مانند اصط طبق روایات جغرا یه نگارا  اسالمی [1]ردند.میک

سیستا  در قرو   مرک لی جنو   رن  )من ک را  ب در یحوقل و دیگ

معرو  « ندرستمب» ودند که بنامبندب بند   دا ودخانه هیرمبر رسطی( و

رآباد  ها و بود. و ا  ای  بند رن  نهر ب ر  بسو  شهر  رن  و سای

ر یستا  و شهب   سروستاها  آنجا جریا  می یا ت که سب  عمرا  و سرس

 [2]یگشت. ها  آ  م

امل ید عب  سوقعقا     ب در عصری ید ب  عبدالمتک بهجر ۱۰۴در سنه  

هیرمند به شهر  رن   را ا   هرر  سیستا ب نحراج و نما  و مال و خ

فته مول  تاریخ و بنابر گمیگذشت « طعام»کشید که ا  دروا ا معرو  

رود  رن  است(   ) مقصود او ری  تری  کسی بودکه به سیستا» سیستا  

 [3].«به کند  حاجت نیامد  آ    ند و ری  اطعام ک

  ا دیک چهاربرجک   امرو   ا  ندرنقشه هاه ست کهمان برود طعام

تعه وبنام قو جریا  داردقتعه  تح است رودخانه هیرمند به استقامت سمت ر

ا  رود سب  آبیار  اراضی دو طر ه خود میگردد. در رو گارا  قدیم    تح

 رن  و محالت اطرا  آ   شهر  برا  آبیاررعی دیگر  م نهرها   طعا

شد و  میبه شهر داخل  )یا با  عتیق(دروا ا که  ا   ه یکیکندا بودند ک
                                                           

 عدببب ۳۶۵،ص  ۱۳۳۶سفان ، تهسان ، لستسنج ،  سزمین های خالف  قسقی ، تسجم) محمود ع - 1

  ۳۶۸ثس ، ص لستسنج ، همان ا - 2

  ۲٤۱ن ، صتایستاریخ   - 3
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شت و دیگر  ا  دروا ا نو)با  جدید( و سدیگرا  دروا ا طعام جریا  دا

آ  ها   ا ربض  رن  یعنی آباد  ها  دورادور)حومه( شهرنی نهر هکذ

  [1]شت.جار  دا

سوم و نیمه اول قر  چارم هجر ( آ  ر  ق خر  )اواخرر  ما  اصطد 

بار نهر طعام ا    تییشد که ب نخسمبطور  تقسیم  د در سیستا یرمنیا  هدر

ب بسو  انها  شهرآ  جدا میگردیدکه رس ا  سیرا  کرد  باغات و بوست

 جمعیت تری روستاها  شمال شرق  رن  می گذشت و تاحدود نیشک )رر

کیتومتر  شرق  رن ( امتداد  ۶۰ در قع  وسطیب واتا  در قرووریت سیس

   [2] ت.می یا

الی  رن  تا کدا )نیشک( دیدا وح امرو  هم ا  رمتروکه ای  نه آ ار مجرا 

مشهور است. دومی  نهر کال  کهنه می شودکه در میا  اهالی محل بنام نهر

  [3]ود. سیرا  مینمرا  متعدد موسوم به )بیسرود( بود که روستاها 

 

ند هیرم   ا که در یک  رسخی  رن« سنارود»  بودبه عروم سومی  نهرب

بود که هنگام آبخی   ر ای  نهر د. یا  می یا ت رج د و بسو  شهرجدا میش

رت آنها ا  هامو  به  رن  و ا  کشتی ها سیر میکردند و مردم و محمو

دست  ر امرو  دروبه ای  نهمجرا  مخر [4]یا تند.  رن  تا ب ست انتقال می

 است. معرو یا  در حوالی قتعه  تح بی  مردم و روستانند رمچپ هی

میگشت که یکی ا  آ  هابنام  ادج  شعبه دیگر یندهر سنارودب چا  ن

نهر دیگر  بنام نهر شعبه موسوم بود )یا نهر میته( یاد میشد..و « نهرمیتی»

   آبیار  وسب« ر  القنه»نگونه یکه سی دهکه را آبیار  میکرد. هم

م ه بنار  ک  دیگر  میشد و بقیه آ  آ  در نهردیگاهاستسرسب   رو

بند  ساخته بودند که بنام  ک گیخت. بر نهر ری یاد میشدب م «گ کنهر»
                                                           

 ببعد ۱۹۵، ص  ارفش، مسالک و ممالک ، چاپ ایسج ا صطخسیا - 1

  ۳۶۴ثس ، ص تسنج ، همان اسل - 2

 ۳۶۴ببعد ، لستسنج ص  ۱۹۲سی ، ص اصطخ - 3

 ۰ان دید. قودابن حوقل ، صورت االرض ، زیس نام  یست - 4
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البته  .چه هامو  مانع میگردیدبندگ ک معرو  بود و ا  ری   آ  به دریا

  [1]شد. را خالی میآ  اضا ی بعد ا  ای  بند به دریاچه  

عرو  رستم بر می ا  بند ما  عهد اسالگارن و جغرا یه مام مورخی ت

و ویرا  شد و  هستبر سیستا  شک تیمورلن یرمندکه در حمته رودخانه ه

   [2]یرانی قطعی سیستا  گردیدب ذکر کردا اند.سب  و

 منابع جغرا یانی اسالمی ا  نهر دیگر  درموا ات رودخانه هیرمند تذکر

سرچشمه میگر ت و رس ور رغکه ا  جوا دوب [3]ن  رشت نهر آ میدهند و 

ی یاچه  را خالربه د ی  ب بقیه آ  خود راواحل مجراا  مشرو  ساخت  س

ا  کوا که  ای  نهر باید همی  خاشرود موجودا باشد ماهراً  [ 4 ]یکرد.م

در مواقع سیالبی ب آب  را تا هامو  رو ک  یرغور سرچشمه میگیرد و

رود  جوی  و راا ود  واآبیار  ا  س نی  ر ودو ر رود اارساند.  ریم

ر  ابیشود بعد ا  آیاد ماردرا به نام هاروت یدرمحل ان ادرسک ب یا جیجه که

اسف ار در مواقع سیالبیب آ  اضا ی خود را به در یاچه هامو  سابور  

 میرساندند. 

 بند ريگ: 

معمول و نی  روا   ری   بند تدر سیستا  عالوا بر بست  بندها  آ  ب بس

تب  یرا ت آورد  محصورت کشاور   بودا اسوبدسنی داشرایط آبا ا 

ا سب  انتقال ری  در جآنرو ا در  ۱۲۰هو  ب   مستدام بادها  معرو

طریق موج   تی شهر و روستاها میگردید و بدی م ار  و کشت ارها و ح

 خسارات کتی اهالی میشد. 

ب کشورماست  خیابع تاری  مندیمتری  قیکی ا هدرکتا  تاریخ سیستا  ک

ب تا  سخ  ر ته ادانی سیسی  وضع طبیعی سیستا  ا  شرایط آبتوص ضم 

                                                           

 تان رض ، زیس نام  یساال رت، صوقل ابن حو - 1

 ۳٦۸ص  الف  قسقی،های خ سزمین تاذریخی ی یاجغسافنج ،الستس - 2

 ۲۱ان ، ص ستتاریخ  ی - 3

 ۲۱ستان ، ص یتاریخ   - 4



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

239 

ی سيستان بر سه بند بستن نهاده اند: بستن بند نداشرايط آبا » :شدا هنوشت

آب و بستن بندريگ و بستن بند مفسدان. هرگاه که اين سه بند اندر 

 وشی سيستانخ ه نعمت وری بهيچ شهلم همه عا سيستان بسته باشد، اندر

باشد و روزگار آن را چنين  دندتا همی بستند چنين بود و چون ببند و باشن

 [1]« باشد. قوام

تاریخ سیستا  به نقل ا  کتا  عجای  البتدا   حواشیم بهارب درورحم

وگردا گرد سیستا  ری  است بسیار  »منسو  به ابوالموید بتخی مینویسد: 

ا  ترس آ  باد سد ها و  ردمم باد گردد وب ا  ایشا سیاهشد و آجا باد بانو آ

همه احتیاط   ایا نبرد و با هدیه را باد در شهر ها و  ند تا ری بندها کردا ا

 [2]«گر ته است. ار مواضع را و دیه ها را ری   رابسی

 رو ديگ» گوید:    دیگرا  تاریخ سیستا  ا آسیاها  باد  یاد شداو در جا

بايد يا ديگرشهر ها ستور و بندند و آرد کداباد بگر د تارخ کننآسياها چ

کشد از  آبساخته اندتا  خ هاا کنندو هم از اين چربدست آسي آسياب آب يا

،  [باشد]ها و بزمين که از آن کشت کنند، چه اگر آب تنگ چاه بباغ 

 [3]« همچنين بسيار منفعت از باد گيرند.

 : رود هره گيری از هریب

هریرود آ   ا  رودخانه ما   تا  تا ای ا منه باس هرات که ا  مینها 

آ   ودهریر ا  گاهیتحا م ابروب درهنگام تابس اردب بقولدیار  داشته و

ها  آ  دست می دند. ب بساخت  بنده هما  سب  مردم راوا  نمیداشت و ب

 بهبلسترن    [1]ار   اقتصاد  مرغا  نی  کمتر ا  هریرود نبود  [4]

                                                           

 ۲۱تاریخ  یستان ، ص  - 1

 ۲۱یخ  یستان ، ص تار - 2

 ۲۱تاریخ  یستان ، ص  - 3

ایرل هرسوی ، ص ، بکوقرش م۱۳۴۹ن ، یرساا سهنرگد فاپ بنیراسو بخش هرسات( ، چرجغسافیای حراف  ابر - 4

۲۸  
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یدا شدا بود هفت نهر نوشته کش ودکه ا  هریرد نهرهایی ی تعدامقدساستناد 

  [2]دا است. یریخ گ یدا به نه نهر میرسل صاح  تاب ولی بقو

اغات هراتب در هرطر  و هردروا ا بب  حوقل شهر ول اصطخر  و اقب

 یرو آباد )اکنو   و نهرهایی داشت که آبادتری  دروا ا ها  آ  ب دروا ا

چشمه میگیردب انهار رسرغوکوهستانات رود که ا  هری .( بودا ا قندهاردرو

  و بسو  شهر جار  میگردید:هرات جدا متعدد  ا  آ  در 

نهربارست که  - ۲داد.سن  را آ  میه روستا  سریدک  نهرنوجو - ۱

ا روستا  کواشا  ب سیاوشا  و مال  و تی ا  و اورام )م: اورام د( ر

 در ب نهرسکوکا  - ۴سوسا  بتا  در روسرالنجا  ب نه - ۳آبیار  میکرد.

نهرغوسا  در  - ۶  کوکا  بنهرکمبراج در روستا - ۵روستا  سته ب

نهرسبغر  - ۸  و کربکردبر روستا  غوباد  نهرکن - ۷ک برروستا  ک

نهرانجیل که شهر هرات را آ  دهد و تا  - ۹در روستا  بغاوردا  و  یرد ب

 [ 3]ست. وجود ااغها  آ  ممرحته بر راا سیستا  بیک 

ب قی ماندا برخی تا کنو  به هما  نام ها  که  باکه ورنهر مشه 9 و ای 

خیتی منممی  سیستم آبیار  تارختند.درشهر هاواد  هرات را مشرو  میس

وجود داشت که بوسیته آ  بخ  ها  متعدد به تمام شهر و بتوکات آ  آ  

دری  خصوص هجر ب  ۹۲۱ابو نصر  هرو  در سال تو یع میشد. قاسم 

است ا  که راهنما  بسیار جالبی « مت آ  ق ت قس یقطر»ه بنام کتابی نوشت

 [4] .دال  ران دهم میر  تو یع آ  در شهر هرات قطر

 بلخ:از رود 

ک رت روستاها  آباد وبسیار  کشت و باغ ها وبوستانها بتخ به همچنی  

آ ب بتکه یط اقتیمی ت در بتخ نه بخاطر شرامعرو  بودا است. و ور نعم

                                                                                                                                        

 ۹٤-۹۳، صم دوپوهنتون کابل(، قمار. او   ا  شسی) ناعی    وم اجتمع  )مج - 1

 تزیس نام هسا ببعد ۳۷۰، ص  جلستسان - 2

 ٤٦۰، ص ۱نستا بعد از ا الم ، ج یبی ، افغاحب - 3

 1347ن،ساگ ایسهنق ب،چاپ بنیاد فقسم  آب قا   بن یو ف هسوی، ، طسیق  - 4
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ی مصنوعی آ  بود. یکی ا  م آبرساننماو جغرا یانی خاطرموقعیتب

ار  میشد ج لر  وبسو  شماا  بخ  ها  شمالی هندوک  جهایی که ارود

طخر  رودبتخ در میا  ربض شهرجریا  داشت  ما  اصود. در بتخ برود 

گذرد و  بر درنوبهار»:رود بتخ می گفتند. بقول اصطخر «دا آس»و آ  را 

سیاا گرد  [1]«تا سیاا گرد. آ  دهد نراآ ستاو نواحیو گرددو روآسیا بر ا دا

 راا ترمذ.  ردا درسی کیتومتر  بتخ برسوستایی بور

روستا ها  دایت میشدا که شهر وخ به نهرهایی هود بترو گار قدیم ر رد

أخذ  که به وجود وکشت ارها  آنرا مشرو  میکردا است. قدیم تری  م

غرا یانی حدود   جتاردا ب کا ک  خطه اشارنوعی در ایآبرسانی مصشبکه 

بلخ دوازده  رودبلخ به نزديک :»ست که ا  آمدا االعالم است. در ای  کت

آيدو همه اندر کشت وبرز روستای او به کار فرود گردد، به شهر  مسق

  [2]«رود.

 حا م ابرو و نهر رسید ۱۸بعدها تعداد نهرهایی که ا  رود بتخ جدا میشد به 

قایسه حدود العالم )تالی  در   ما برد وم می در بتخ نا نهر ۲۱ا  

ته ص ادرمیشود که  مهق( معتو ۱۱ا م ابرو)قر  ( و ما  حهجر ۳۷۲

کم هشت نهر دیگردر محل تو یع آ  رودخانه بتخ احداث دست سال  هفتصد

 ا است. شد

اح  کتا  م  ب صزمحتارو  ا  قول محمدماکادمیسی  دانشمند تاجیک 

ب به تفصیل نام و مسیر نهرها و شدا  تالی ۱۸ر  در اوایل قکه « جریدا»

دا ندب برشمراا ر مشرو  میشداروستاهایی را که توسط انهو اسامی  جویها

 [3]ست.ا

عهدامیرعبدالرحم   یض محمدکات  در سراج التواریح ب انهار بتح را در 

ب هر شیخ شرکهراصفها بنن:انهاربلخ »خا  با نام ها  ذیل بدست میدهد:

                                                           

 ۲۱۸اصطخسی ، ص- 1

 61لعال ، ص حدود ا - 2

 ۲۳-۲۱ص   فسیدنی،    خیاییسانی ، تالیف دکتسآذرمیدخ  مشقهس ا هنتسینب خ ک - 3
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ب نهرقدرب نهر یض آبادب نهر سیاا سن اردیا ب نهرچنهرسمرقن

 ب نهرکلدا ب نهرعبدمنلکب نهردولت آبادب نهرارغبنهرچاربوگرد

 [1]«ب نهر رباطب نهرمشاقب نهرچمتالگکب نهرآسیادنآبادرکمر 

قسیم رتولد برآنست که نگهدار  بندها به آ  با ا  موکول شدا بود. وتبا  

تقسیم آ  مبادرت میور ید  به کهاشت و کسی مقررا یی د ارعا  ب  آ  به

آبرسانی  ا مامورا  دیو بدر هنگام آ  خی     [2]. اندا میشدخو« میرآ »

ر  بندها و انهار می بودند و هر  مینی که آ   یادتر  مص وضع وجهمت

 [3]میکردب می بایست مالیه بیشتر  بررا د.

ود ت بارخ میشدب عبد میرا  بترو  آ  عایا  مدرک   درآمد  که ماهراً 

ب )رول آ ( مالیات برا  غالت« سفیدبر »و « کبودبر »ا  مالیات 

ک کار  و تنقیه نهرها و   رابرامصار ی که وب ب )رول َمرغ(تبرباغا

ختند. ا آ  نهرها  مذکوربرا  تولید اررد نمارت برتقسیم آ  به میرا  می

اد و ا تی به حرکت م آ  رودخانها  بتخ با و آسیابه دنیرو نی  استفادا میش

تق ععواید آ  نی  به میرا  ت ماهراً و  گندم و غالت مردم را آرد می کرد

 [4 ]داشت.

 رف وباران :له بآبياری بوسي - ۲

ها  خروشا  بی نصی  ماندا  در مناطق و آباد  ها  که ا  نعمت رودخانه

تی دخانه بدرسد ا  آ  رود که نمی شبودند و یاموقعیت طبیعی آ  طور  بو

مناطق قبل    در چنی ب کشت لتمی )دیم( معمول بود. کشاور انندک استفادا

توسط گاو دادند و بعد   میر رو   می  رابا تخم و دانه ر ا  آمد  بر  ب

تر و گاو می  شخم می  دند. در آه  ذریعه گاو یا اسپ و خر و اش

بخل نمی  اگر طبیعت طبیعت بود.اینصورت محصول کشت بسته به نیت 

یر آ  ا  می باریدب حاصل دیم خو  بود و درغراو  ر ید و بر و
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 رتفعر اک ر نقاط مدع ودند. ای  وضباور ا  دربدر و بدبخت می بکش

ونه ادامه دارد. و بتخ و بدخشا  و تخار تا هنو  هم همینگ خراسا  قدیم

ا  د سال قبل اً ا  دو ص راعت لتمی) دیمکار ( سابقه  یاد  داردو ماهر

 ب رامیرب   ای  نو  کشتمند  در دشت ها   رغانه  ایایحب  رت شتمیالدمس

 [1].ددناستفادا میکر تخارستا  ب بتخ و خراسا 

 می  اهمیت بسیار داردب  یرا اگر  می   یادار  ب شی   آبی در مسنته

یر است و دشوار و در موارد  امکا  نارذسراشیبی داشته باشدب آبیار  آ  

عتت عدم شی  مالیمب لم ی ر   به د ی  ها   یااست که  م ه همی  عتتب

 شوند. میکار ( شدا و  دا یا  قط دیم کار  )لتمیت با  مانو ا  کش

 :بوسيله چاه اری آبي - ۳

را  شی  مالیم نبودب مردم با در رارا یی مناطق که  می  آ  هموار و دا

  توسط دلوها  کال یا« ارهد» کند  چاا ها  وسیع و ب ر  با نص 

نو  آبیار  دند. ای  آ  بار کشیدا ب  می  را آبیار  میکرا  ا وانات آ  رحی

ً  حمت  منطقه  ر سیستا  درد. درا ایجا  میکر ر مراقبت بیشت وطبیعتا

عداد بی شمار  ا  اینگونه چاا ها مردم به کش  ت ۷۰و  ۶۰جوی  در دهه 

جفت  می  قریباً یک ا  آنها ت کار  هریک مو ق شدا بودند که رس ا  راک

 بی آبیار  میکرد.بخوا ر

 کاريز:آبياری بوسيله  - ۴

  ب آ بررسی نو  خاک و لعه شی   می ابرخی مناطق اهل    با مط در

حفر چاا شرو  می  را کش  میکردند و سرس به گمانه  نی و ها   یر  

رس صل کنند. سمیکردند تا ا  وجود آ  و اندا ا عمق آ  آگاهی حا

ر در  می  ها  بتندترا  بستر دو صل ا  ا   واا  و کشاورروستانی

آ  ها    یاسیر طبیعی جرمچاا ها  متعدد و مرتبطب  ب با حفر رودخانه

برا  یدادند و در  اصته ها  معی  ب رو نه هایی را تغییر م مینی یر  
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ونل بسیار بدی  ترتی  ت .گر ت  هوا و روشنانی و ر  روبی میگذاشتند

می شود و در قدیم به آ   یاد« کاريز»م نامیشد که ب مینی ایجادطویل  یر  

 فتند.میگ« قنات»

دند.یعنی یک می  تخمی  « سن » ریاعمورً با معممقدار آ  کاری  را 

سیا  ضرور  بود. استفادا سن  آ ب مقدار آبی بود که برا  حرکت یک آ

یام و  در آ  امیگر ت و چا  آ  کاری  و قنات ب ساعت وار صورت 

ی  ترتی  استفادا میکردند. بد« رنگا » ی بنام  مرا جود نداشتبساعت و

ند و نمودب رر ا  آ  میتاشوراخ کوچکی دسمسی را که  یر آ   که مر 

یری  با ری   ای  در  یر آ  مر  دیگر  را میگذاشتندب همینکه مر   

  تفادا دهقااا نوبت اسقطرات رر میشد ب یک ساعت سرر  شدا بود و آنگ

نا مصورت گوادتاً دهقانا  به مقدار آبی که برا  ع [1]ا میرسید. دیگر   ر

 اند و دارند. هشتستب آگاهی داادر  صول سال ر م  گو 

آ  یا حقابه ) که در تولدب ابرا عقیدا کردا که بارهاب در هنگا استفادا ا  بار

بخصوص یک روستا) باشندگا   سیستم آبیار  به آ  نوبت گفته میشد( میا 

ندت  ه کشتار چو خورد رو  میداد و در نتیجه منجر ب  د ی(نگام کم آبدر ه

ب مراجعه به  مردمتنها مرجع  ع قموب و در چنی  دانسا   حمتک  میگردی

 [2]ود و منحصر بود.  قهی )حقوق دینی( بودب که آنهم محدکت  

 ب  هر ب عبدمکه امیر طابنابر همی  مشکالت و درگیر  کشاور ا  بود 

به رد و دست ما   قه و دانشمندا  خراسا  را جمع کعت و ب اهل خبراطاهر

مدار اعتبار و یا  ه تا عهد غ نوکد  « القنیتاب ک»تدوی  مقررا یی بنام 

 [3]ا بود.ا کنندگا  آ  کاری  همراجعه باشندگا  خراسا   می  و استفاد

  در  یر  میمیکند که  یشارور ذکرن ی درمقدسی ا  کاری  ها  معرو 

ا  چهار تا  هر کاری  آ  آ  در تابستا  بسیار سرد بوداب و ه وشتجریا  دا
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و شهر نیشارور به آ  ای  آمد برسر  می  می  آ اشت و بعد ا دهفتاد دهانه 

ب دوم کاری  الجا، و اری  حیرا و با  معمرکاری  ها مشرو  میشد: اول ک

 [1]ارکاری .ادیاخ و سوش خفا  ب و سوم کاری 

 ا:ه چشمهوسيله آبياری ب

  و جریا  میکند که  می   ورادر برخی مناطق چشمه ها  طبیعی آ  ا  

چشمه بتغار ا  جمته میتوا  ا  دند. می  ها میگر  ارت کم سب  آبیمبا  ح

رتفع با شدت و سرعت که ا  یر یک تره مرد نام بدر سر روضه غ نی 

ا ر دم منبع آ و  آنکه مررا  است بددر حال  و انچه ۱۴بمر یت یک رمپ 

 ا کنو  دریا ته باشند.ت

ی با بآ چشمه   ا غا یسید جمال الد ۀجنو  مقبر او  کابل ساحه روهنتدر 

لیتیه  ار  مرک   گذشته وا  جوسیتو ا  غر  ا  دارد کهتند  جری

دهم ن  جریا  تا  وسرک اول لیسه غا    نتو  عبودمیکرد وبسو هرو

 ود میشد.یرخمسمنا ل تا  ودرخها چه آبیار  باغیا ت وسب  می 

 ض  اند که برا  تداو  امراآ  شفا بخها دارا  چشمه بعضی ا ای   

چنی  چشمه ها احترام وعقیدت خاص دارند.  عوام به ومردم ندجتد  مفید ا

قتعه کاا بسمت غر  تا  اکه ا   راامتداد کوهی در گاا  قتعهالی وسولدر 

مردم ست که ا یبا چشمهکوا   هاسنگوسط رد اد داردبامتد ایرا وسرس تا 

نیمرو  ی  و وقتعه کاا وجا . مردم اسندمی شن رو"بنام چشمۀ "آ  داآ   را 

الی  جتد  باشند به ای  جا می آیند ودر آ  خود چار تکاا وهرات که در و

ر اکنو  در کشوحمید نور   که  م یابند. دگر شفامیمی شویند وبرخی را 

"آ  کرد که چشمه ی  عرتدرتتیفو  برا  م  ب ندگی میکندارک  دنم

م یقدا  که مردم   موقعیت دارد تل کوا کورا  کاا در  ب در شمال قتعه"دارو

 . ای  چشمه ا  سطح کوا به عمق ندشدا ا آشنا   آ آ  ابخشیخاصیت شفبه 

ت  آ  در وقتی آدم ودارا  آ  شفا  است که  شداع رن  متررانی  تر واق

م میشودب به همی  خاطر وقتی عتوم ا  یر آ   انسا مها  اندا کندب شونی
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ه برسر چشم راسیاا چادردب نآ  ای  چشمه آ  تنی نمای خواهند درخانمها ب

 د.نها دیدا نشوآنار میکنند تا بد  واندام همو

مهور  داودخا  برا  آولی  بار  ما  جمیداد که در ح آقا  نور   شر

ای  به   نفرداکتر طویک  ندشد کتنیک صحی یک صاح اا قتعه گ مردم

ار هامآ  ای  چشمه  براتوار  معاینه ربعد ا  داکتر ای بود. کتینک موم 

ا  عالج امراض است که بر سصر  اسفورنعچشمه دارا    آ کردا بودب

ینگونه چشمه ا اقاط ا غانستا  نشد. در بامیا  وسایرمی باسخت مفید  جتد 

  آآ   وند یکنم آ  ت  شونیدر  ور شفابمنممردم  ند کهدارد وجو  شفا ها

 را متبرک میشمارند.

 پايان
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 مويک بيست مقاله

 مورد تاريخی در ندروری برچند سم

 جوين و اوق)قلعه گاه( الش و 

 ۱۳۳۰ رويااداد هااای نااوزده بهماان»خااوددرکتاب ،جااواد محماادی سيسااتانی

گااه والش لاه برقلعاه ارتبااط حم ده سند باه تهران(۱۳۹۲چاپ  «)خوشيدی

 پرده است.نشر سعرب به  خان خزيمه ميرعلممير قاينات ين از سوی اجوو

 ظرميگذرانيم. نز ن اسناد را ايچند تا از ا، 1

 [۱۹]سند

 به[میرعتم خا  ]حاکم قاینات[«] حسام الستطنه»]سجع مهر[

گر خئدا  هی گر ئتبواحاصرا کردا ]ا [ انشا،م خواحار که جوی  را م» 

معطئئل کئئرد  صئئورتی خئئود را یگئئر بئئی جهئئت د نسئئتی بگیئئر واسئئته نتوانخ

آ  قرار  ا را می دانی  تکه صالح وقت و ریشر ت کارقسمی نداردب به هر

بک ب اگرمی دانی که در رهتو  قتعه ر  اردو ب نی وهمانجا بمانی میتوانی 

مناس  اسئت درجایی که د بکنی البته ای  طوربک  وار ومردم را هم روبخو

بئا سئوار یئا قاصئد  ود بئه مئا  بنویسئی ارت خئود راحئوجا باشئی واباید در آن

شئئئما  نگئئئئرا    نئئئ   بسئئئئیار ا جاا. بقئئئرار  ئئئئرار سئئئردار احمئئئدخرسئئئانیب

هستمبخداوند عواق  امور را خیر کند.درهرجا هست احتیئاط کئار تئا  را ا  

نداختیئد بئه وحشئت ا شئد کئه سئردار احمئدخا  را اینطئوردست ندهیدب خو  ن
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شئما در کئار آنجئا ا  مئا بصئیرت  دادیئد. بئار ت   عهئد نسئبا را بئه خئالوم

  1 «(کنید....بر تا  است آنطو هرطورکه مایه ریشر ت کار ر است یاد ت

گفته شئدا کئه  رارسئردار احمئدخا  )سئاغ  = سئاک  ( برا ئر   ۲۱در سند 

امئر دادا ر تئه اسئت وکه رسر او را اسیرکردا صئورت گ اشتباا امیرعتم خا 

 ربند  رئی  بئردا شئود.خئا   سئ   سئردار عتئیارر  بئه همکئدا که کئار ش

 :۲۱سند اینک اصل

 [21]سند 

خامت ومتاعت اکتناا اخئالص وارادت آگئاا  ا ت ونجدت همرادمج عالیجاا» 

را  بودا بدانئدب نتیجه ارمرا، العمام میرعتم خا ؛ نای  الحکومه قاینات سر 

س رخاصئئد  ا  چئئاسئئت ریئئادا قرک رمضئئا  افئئتم شئئهرمباامئئرو  کئئه رو  ه

تقریئر نمئود کئه آ  و ئاً باً چیئ   در دسئت نداشئت ولئی متفه مکتورسید اگرچ

ا  را گر ته است.اگر آ  عالیجاا چنی  خیالی را خمدرسرسردار اح اعالی جا

ا سئردار احمئدخا  را داشتبما را باید  ود ترمطتع میکرد که مئا هئم در آنجئ

کئه سئردار  هرصئورت حئاردارنئد. در محبئوس نگئااه بگیرنئد وقدغ  کنیم کئ

ه کئسئاد نکنئد واهتمئامی نمایئد جئا ا  رارکردا مراق  باشید که در آنمدخا  اح

ور  وجئوی  بئا انسئجام  بگئذرد وآ  ناحیئت  بخئوبی تصئر   ااکار قتعئه کئ

دار عتیخا ]سیستانی[ مرقوم شود.حکمی به ا تخار عالیجاا  بدا الخوانی  سر

ی  را   وجئوقتعئه گئاا ورر آمدا ب کا را برداشتهجمعیت خود ه ایم  که داشت

نئه ارومعتبر  دادا  کم وار را ب ود  ]به[آدمید. حبه اتفاق یک دیگر بگذران

کنید که بردا به عالی جاا مشارالیه برساند واو هئم جمعیئت خئود را برداشئته 

ام ر مه اهتمای  خدمات را تمام کنید. البته در انجام  وارد شود کار آ  ناحیه

ه ت قنئدهار را در آ  نئواحی همیشئ  احئورینکئه بایئد اراد کئرد. دیگرا خواه

اً وسئریعاً همئه حکند.صئری دخئونجئا را حئالی آبرباشد.آدم بفرسئتد اوضئا  باخ
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رو ا گ ارشئئات رابئئه عئئرض برسئئاند ومئئا را مطتئئع سئئا د وبئئه هئئیچ وجئئه 

 1 «۱۲۷۲سنه رشهر رمضا محه ننماید ودر عهدا شناسد.تحریکوتاهی ومسا

ق بئا سئردار احمئدخا ب آ  عئدا ت توا شدا:در صور تهگف ۲۵مارا درسند ش 

خئئا  خئئوی  مختارنئئد تانا  برونئئد در تاورا کئئه میخواهنئئد بئئه سیسئئ کسئئا  ا 

وعدا ا  هم که حتماً رسر وبرادر احمدخا  باید ج و آنها باشدببه قای  آوردا 

 .وا  آنجا به مشهد  رستادا شوند شوند

 م السطنه:[ مهر حسا ۲۵]سند  

اا ختئئوص عقیئئدت آگئئ ات ومتاعئئت اکتنئئاا  خامئئونجئئدت همئئرا دتعالیجئئاا مجئئ

کومئئه قاینئئات سئئرا را  بئئودا حالتئئم خئئا  نانئئ  عیجئئۀ ارمئئرا، العمئئام امیئئر نت

بداندبعریضۀ مفصل] [ که چند رو  قبل عرضئه داشئته بئود متحئوم ا تئاد . 

 م شئهر شئوالرو دوا دهئ بئودب آنهئم   که عالیجاا  تح عتی بی  نوشتهکاغذ

گئئئاهی حاصئئئل گشئئئت.ا  قراریکئئئه در ضئئئار وآگذشئئئتب استح رکا  نمرمبئئئا

  سردار عتی خئا  یانی جاا  بداخولجات سابق عرض کردا بود عاریضه ع

حئئئئاکم سیسئئئئتا  بئئئئه آنجئئئئا آمئئئئدا ومراتئئئئ  دولئئئئت خئئئئواهی خئئئئود را مئئئئاهر 

عئئئالی جئئئاا خئئئدمات دولتئئئی داردببئئئدیهی اسئئئت کئئئه سئئئاختهباهتمامی درانجئئئام 

ً ما-شئئارالیهم ال رضئئامند  ا او اهئئم کمئئنئئدارد ومئئا رت در راا دولئئ-رًوجانئئا

حمدخا  اارالخئوانی  سئرد برادرعئالی جئاا  بئدا رسرو  رار حاصل استب اما

عالیجاا سردارمشئارالیه صئالح چنئی  -ا  قرارمعتوم-وکته خانه آ  قتعه جات

بئه مشارالیه  راعالیجاا ا  کته خانه به قای  برود وبعضیدانسته که رارا ]ا [

آ  عالیجئئاا اسئت بئئه تصئئر   درتصئئر تعئئه جئئات کئه وقروانئئه کنئد سیسئتا  

مهئم -مات دولتئیدخئ الیه درانجئامر.اگرچه عالیجئاا سئردار مشئاباشد حضرات

ساعی بودا وهستند ولی شایسته وسئ اوار ایئ  ومنمورمئا چنئی  اسئت -اماک 

ای  دا ؟[ بئه قئکال  خئانوالی جئاا مشئارالیه بئا کتئه خانئه]م:که رسر وبرادرعئا

شئوند کئه مهئورای  حرکئت باعئث روار شئر یا  حضئو داوبعد هئا آمئبروند 
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واطمینئا  کامئل   وددخا  خواهئد بئمئت وخئال  عالیجاابسئردار احجسئار ر ع

بئئرا  ماحاصئئل خواهئئد شئئد. عمئئدا منمورمئئا مهورصئئداقت وخئئدمتگ ار  

رقئم رأ ئت  خواهد بود. به همی  خصوص متفو ئهآنهاست وج ای  منمور  ن

شد.عجالتاً قتعه جات  ومرسولالیه مرقوم ارا سردار مشار عالی جاتوأم با تخ

ر  آ  صئت رک]کوهگئه[ درو ]در [ب بئه انضئمام قتعئه  روجیرر  و مو

عالیجئئاا باشئئدب رئئس ا  آمئئد  بئئرادر ورسئئرعالیجاا مشئئارالیه و ریشسئئفیدا  در 

ودر خواهئد شئد .بئه خئود آنهئا واگئذار   وسئنجیدا  حق آنها مرحمئت  رمئودا

رالیه امهار  کئردا بئود غذ مشاتی بی  درکاع الیجاا  تحانه کرد  عبا  رو

جئئاا  یالواطئئال  آ  عئئ رخصئئوص حکمئئی بئئه جهئئت استحضئئا درایئئ سئئابقاً 

مرقئئوم ومرسئئول شئئدا البتئئه الئئی حئئال رسئئیدا خواهئئد بود.حئئال هئئم  رمئئای  

 روانه ن د ودرهمی  چند یوم با جمعیت سوار میرودکه مشارالیه متت م رکا 

 1«ا۱۲۷۲رم سنه ل المک  ی شهرشواراً . ... تحریا خواهد شدآ  عالیجا

عتئی  ردا ادا سئرا شئیرمرسرسرداراحمدخا  ولئو کئه هد که [ میگوی۲۶]سند 

کئئه در تاکیئئد شئئدا خئئا  سئئربند  اسئئت بئئه مشئئهد مقئئدس  رسئئتادا شئئود.ونی  

ی  دقئئت وحرمئئت صئئورت گیئئرد کئئه ا  متفقئئاحتئئرام سئئردارا  قنئئدهار کمئئال 

ر بئه کابئل قنئدها عئد ا  الحئاقب انی اسئت کئهنمئور سئرداررا  انئد. مدولت ایئ

ار بئئه هتمنئئد هت محمئئدخا  شئئوریدند وا قنئئدیردوسئئب برضئئد ام۱۸۵۵درسئئال 

رابک  رارکردنئئد تئئا مئئردم را برضئئد امیئئر تحریئئک کننئئدب امئئا رسئئرا  ووشئئ

  ودسئئتگیر وبئئه قنئئدهار بردنئئد امیردوسئئت محمئئدخا  بسئئرعت آنهئئا را تعقیئئ

دار رسر سرحمدعتم خا  رممیا  سردا ولی ا  آ  قرارگر تندردعفوامیر ومو

ا  طسئئردار مهردلخئئا  وسئئردار سئئت  رسررحمئئدل خئئا  وسئئردار شئئیرعتیخا

ومتوچئا  بئه ایئرا  متئوار   ردار کهنئدل خئا  ا  راا رودبئارسسرعتیخا   ر

 [ ۲]سراج التواریخبج شدند.

 [۲۶]سند
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تم خئا  بئه مئرا، امیئرعنتیجئه ار اا ر یع جایگاا ع ت ومجدت همئرااعالیج»

یضئه وعر  ا ب بداند که عریضئه آ  عالیجئااا  بودسرکار سرا رت م ید التفا

  رحمئئدل خئئا ]برادر امیردوسئئت ااقئئدار مقئئر  الختئئجئئات سئئردارا  ک یرارق

خا [ به نمرعنایت گستر وار رسئید  دلرحم]رسر  محمدخا [ومحمدعتم خا 

وآگئئئاهی  ات استحضئئئاررات آ  صئئئفح  حقئئئایق حئئئارت آنهئئئا ووقئئئایع اخبئئئاوا

 ارا  قنئدهار بئه ایئ  دولئت جاویئدگی سئرداختصاص وبسئتق صل آمدسوابحا

ر  باشد.در ایام حیات انگت به تفصیل ویماهر تر ا  آ  است که حاجمدت 

-سئئردارکهندلحا   وبعئئد ا  آ  نسئئبت بئئه سئئایر اخئئوا  و ر نئئدا  آ  مرحئئوم

 ً یئئت بئئدار  ونهامرحمئئت وجان  جانئئ  اولیئئا  دولئئت قئئاهرا کمئئال ا -عمومئئا

الخاقئئا  رحمئئدل خئئا  کئئه بئئه  ومقئئر  ا انئئد. خصئئوصودواعانئئت  رمئئالتفئئات 

اکنو  که عالیجئاا ود ه اختصاص داریات وعنایات امنا  دولت عتتوجه م ید

سردار محمدعتم خا  عا م دیار گیتی مدار اقئدس همئایو  گشئته اسئت. البتئه 

ارالیه در بارۀ مش[ دولتی سیشد  به کالتفات واعتضادات ]با ومهورمرات  

د هئئد بئئود. سئئرکار وار نیئئ  در کیفیئئت وروخوا یئئادتر  ا دار رحمئئدلخوسئئر

یئئک دربئا  همئئایو  را مال یابی آسئتا  ردعتم خئا  بئئه ر  وع یمئت شئئمحمئ

درج و مطال  خودتا  خدمت اولیا  دولت قاهرا نوشتم وسفارشات  یاد در 

 ر  والتفاتایت جانبداساختم.ونه عرض کردا با چارار دولتی روانه بارۀ آنها

ایر   وسئدیگر در با  امئر انتمئام قتعئه ر مود و ر ول خواهدبذدرحق او م

شدا وعالی جاا  ئتح عتئی بیئ  را  درامات  یاد صاکقتعه جات ارقامات واح

 روانه ساخته استب  البته تئا بئه حئال ا  مضئمو   رمایشئات واحکامئات وار

مقئئر  وعالیجئئاا  م سئئابق اسئئتهمئئایو  حکئئ حکئئم -آگئئاهی یا تئئه اسئئت.بالجمته

امئئور آ   نتمئئامخئئا  هئئم البتئئه  درانجئئام خئئدمات آنجئئا واتئئی سئئردار ع ا الخاقئ

سئئاختو قتعئئه در  وهمچنئئی  قتعئئه ر  .شترا خواهئئد دا مسئئرحد کمئئال اهتمئئا

  حتمئئاً بایئئد ا  سئئربا  وقشئئو  دولتئئی باشئئد.رغیر مئئداختت ومشئئارکت نفئئر

احمئدخا   یجئاا سئردارکسا  عالو نیست. مر وتفنگچی قاینی وغیرا در آنها 

ارض اقئدس  روانئههمگئی بایئد  ادا سردار عتیخا  هم باشئدا  چه همشیرگرا

ند تا ا رهگذر خدمات سئردار احمئدخا  شبامتوق  مشهد  یوقت شدا یک چند



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

252 

عتیخا  اطمینانی براولیا  دولت قاهرا حاصل شود.چنانچه رسر خود سردار 

 1«۱۲۷۲شوال سنه  ت..... شهرهم درمشهد مقدس بودا وهس

درسئئئئال »نکتئئئئه نیئئئئ  اشئئئئارا میکندکئئئئه:یئئئئ  انیببه اسئئئئتد محمئئئئد  سیجئئئئوا

م بئئور  هطنو  حسئئام السئئتسئئم( سئئردار عتئئی خئئا  ا  ۱۸۵۵خ۱۲۳۴)۱۲۷۲

مئئامور میشئئود تئئا در  ئئتح اسف ار]شئئیندند[با نیروهئئا  ایرانئئی همکئئار  کنئئد 

خئود (  سئردار احمئدخا  ساغ  )شئوهرخواهر وسردار درمسیرحرکت خود

 «د ولی او نمی رذیرد.کن دعوت می ا   عتیه ایرد  ا  طغیابه دست کشیرا 

2  

بئئه  قئئهرا  تهیئئه آذوبئئم( سئئردار عتئئی خئئا  کئئه ۱۸۵۵)۱۲۷۲درهمئئا  سئئال 

سیستا   یرنفوذ خود ر ته استب با چهئار هئ ار سئربا  سیسئتانی برمیگئردد 

کت مئی )روسئتایی واقئع در شئمال جئوی ( شئرودرگشای ]اشغال[ قتعئه ت ج 

سئئربا ا  خئئود مئئی  ا  دویسئئت تئئ ه قتعئئه را بئئ ]اشئئغال[ آ ورئئس ا   تحکنئئد 

 بنئئابر  3 «د.وسئئام السئئتطنه درخراسئئا  میشئئدار حسئئرارد وخئئود  عئئا م دیئئ

خواهر سردار عتی شوهرب سردار احمدخا  ساک  ب  ۲۶ایت سند شمارا ور

رسئئر  بنئئام محمئئد حیئئدر   وصئئتت  ا  ایئئوخئئا  رنئئیس طایفئئه سئئربند   بئئود 

 .  شتاد

د: سئردار احمئدخا   ویسئخود مین ا ریاد داشتهگولدسمید دسمت سکرتر میجر

ند ا  یشئامزدبانئه وخو اا رسند[ که بطور وق العئاد  ]شانواسۀ صالح محمدخا

 ۶۰تئا  ۵۵ما رذیرانی کردب مرد  خئو  برخئورد وخئو  چهئرا بئود. حئدود

  ئوت کئردخا ( وقتی سرداراحمدب ر  در  )رساله معتوم میشد. شاا رسندخا

  گت ارخا ب هئم در جویو  رنیس عمات بردند. د   به هر د  را برا جس
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 عمئر داشئته و لسئا۱۱۰گفتنئد کئه هنگئام مئر  ومئی  هرات  ئوت کئردا بئود

  1 دا  های  سالم وکامل بودا است.ند

 

 دونمای جوين امروزی

متنفئر بئود. سئردار میگفئت کئه  امیئر عتئم خئا  سردار احمدخا  ا  امیر قای 

  منطقه جوی  خانوار اار ه دوی  حدود ها  امیرقاا ر تر ند گذشتهب بر سال

الی و بئدو  خئ ر  می  هئا   راعتئی جئوی  و اک به سیستا  مهاجرت کردند

 هئئ ارماندنئئد. خیتئئی ا  دهئئات کئئامالً متئئروک شئئدند و اکنئئو  بئئی  ا   شئئتک

رنیس دار با دختر سئردار ابئراهیم خئا ]اندا اند. سرخانوار در جوی  باقی نم

راهیم خئا  احتئرام و دود برا  ابئح و سکنه ای کردا بود  ور[ ا دواجچخانس

 ددووشئئکارچی آ  حئئ د و او را ب رگتئئری  جنگجئئوبودنئئ ار    ئئراوا  قایئئل

 2 میدانستند. اما ای  را هم میگفتند که او ر تار وکردارخش  و ناترا  دارد.
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وت اند. ادرا  متفادار احمدخا  سه رسردارد که ا  ما میکند ب سرسمت عالو

یندا منطقهب جوانی بسیار ارورانی خا ب رنیس آ  ا شمس الدیرگتری  انهب 

سفر امیر  رد می روشد. او یست و لباس ارورانی انگتیسر [ ا]مش

شیرعتیخا  به امبالهب در ال ام رکا  امیر بودب وبا امیر در یک کالسکه می 

 به مناسبت شیرعتی خا هم درتابتو  تاریخی که ا  امیر شست وعکس او ن

دو رسر دیگرسردارب هنو  بچه  وهر  وجود دارد. ستقاشی شدا اای  سفر ن

ودیگر  محمدحیدر  ا اسم ستطا  ج هالعادا  یبا هستند. یکی ب وق  دو

 . 1نامیدا میشوند

قتعه در منطقه جوی  وهم  اوردا سردار احمدخا  ساغ  )ساک  ( تاکنو  

ارند. انی برخوردوحرمت  راووم ا  ع ت سر کردا قیس ون بحیث رکاا  

ورسران  ا  ا س ای  قوم حاجی نورمحمد خا  بود وبعدماهرشاا رنید درعه

ر اد]شاروال کابل[ اشخاص بارسوخ ون وانجنیرلطی   حاجی عبدالمجیدخا

 دا است؟خانوادا بودند. ولی رس ا  آ   نمیدانم برسرای  خاندا  چه آمای   

 برهئئرات در دشئئاا قاجئئارناکئئام محم رئئس ا  حمتئئۀبدینسئئا  دیئئدا میشئئود کئئه 

( تئا  مئا  ۱۸۳۹)نسئتا اً بعد ا تجاو  نخستی  انگتئیس برا غاو متعاقب۱۸۳۷

سئئرس جنئئ  هئئا  قئئدرت طتبئئی  میئئا  امیئئر و ۱۸۶۳بکابئئل در تالحئئاق هئئرا

تی تئا اسئتقرار امیئر شئیرع۱۸۶۸تا۱۸۶۳عتیخا  وبرادران  بی  سالها شیر

ا  وریئئت سیسئئتغانسئئتا  دریئئت ارضئئی ا ب تمام۱۸۶۸خئئا  برتخئئت کابئئل در

 دیدا است.ه سخت صدم

 ایا ر
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 مدووبيست مقاله 
 

  ]اشرف غنی[ۀقالبرم ی تبصره ي

 "اوودخانیدر ل اقتدادنبابه "

 (۱۳۹۶دلو ۱۷امه راه مدنيت/نوزر)

 (مين بهرادسيد انویسنده:)

 

 

 شهيد داودخانرئيس جمهوراشرف غنی ورئيس جمهور

 

 در عنوان آن ميشود ه که ديدست ادلچسپ  لحاظاز اين برای من اين مقاله 

از نظرمن تجلی يافته است. دسپلين انظباط و والگوی اقتدار داودخان" به مثابۀ  "

عمل ميکرد وبا چنين قاطعيت  با رفت وگدرايت تصميم ميبا که بود زعيمی اودخان د

برای توليد انرژی و ب آهای عمار بند وااقتصادی توسعه پالنهای قاطعيتی بود که 

د که تصميم و.اين داودخان بقت وزمانش به پايه تکميل ميرسيددر و ،کشاورزیتوسعه 

درعمران  تابدهد کار تحصيل وحق حق   ستانافغاناز جامعه  نيمی به زنان ، اين  گرفت

که باشنداز حق وحقوقی برخوردار  وسهم بگيرند درکنار مردان لن وترقی کشور ش

به  راداودخان افغانستان مردم است که از همين خاطر  مردان از آن برخوردار بودند.

  .می شناسند وطنق داصخدمتگاريک  نا وارهبر تو حيث

 



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

256 

داودخان را شبيه اقدامات  اشرف غنی   اقدامات ده مقالهنويسن
کدام کار اشرف غنی شبيه با کار که ميکند مشخص ن ولیوانمود کرده 
لی بارها به ونيز خود را پيرو داودخان نگفته،  غنی اشرف ؟داودخان است

فصل ناتمام ]برنامه های[ امان هللا ميخواهد که ه است کرداين نکته اشاره 
برنامه کاری اشرف غنی ، تدوام برنامه های  کميل نمايد، بنابرين خان را ت

 امانی است، که البته داودخان نيز در هممين راستا، حرکت ميکرد وعهد
توسط پالنهای پنحساله يکم ودوم نامه های آن شاه مترقی را بسا از بر

قصرداراالمان را که در اشرف غنی نيز  در کشور پياده ساخت.خود 
ون ربانی به خاکدان مبدل شده بود، دوباره بازسازی نموده عهدناميم

آماده بهره استقالل کشوروميخواهد آنرا تا تجليل از صدمين سالروز 
اگرنويسنده اشرف غنی را با امان هللا خان به بنابرين برداری مجدد نمايد. 

خواسته نويسنده مقايسه ميگرفت،شايد قلمش راه صواب می پيمود.اما 
ميگويد  در لفافه فقط او  .بايد ميرساندبه اشرف غنی برساند که را  یپيام
 داودخان ميرفت وهمان راهی را تعقيب کند که نبايد اشرف غنی که 

سقوط  ميخواهداشرف غنی گرپس اسقوط مواجه گرديد  ادولتش بسرانجام 
از مهارکردن آبهای کشور بايد شود، ناکام ن اصالحی اش های امهبرننکند و

صرف ،  ايران وپاکستان از آن متضرر ميگردندداودخان است وتقليد ازکه 
 !نظرنمايد

 نويسنده مقاله راه مدنيت،مينويسد:
و اجتماعی برخوردار بوده است، اما های قويی اقتصادی کشور ما از پتانشيل»

نداده  ضعف مديريت مرکزی در قرون معاصر، هرگز اجازة انکشاف و توسعه را به ما
رهبری جامعه های سياسی و اجتماعی برای مديران ه فرصتهايی کاست. در دوره
ها هدر برود. و ها موجب شده تا اين فرصتها و عدم درايت آنکفايتیفراهم بوده، بی

رعکس زمانی که رهبری سياسی کشور تالش کرده کاری انجام دهد، عوامل متعدد ب
 .ش را کوتاه کرده استاسياسی، اجتماعی و اقتصادی دست

اخير سه بار تالش شده خصوص در يک قرن ريخ سياسی قرون معاصر بهدر تا
با تقويت ساختارهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی شکل  Nation Stateکه بحث 

 نتيجه و منفی پس داده است.ها را بیرد، ولی هر بار عوامل مختلف اين تالشبگي
ست جمهوری( تا ريا داوود خان )از صدارتهای که در عصر ترين تالشمهم

اما مشخص است که چه عواملی اين  -ن طوالنیبا وجود زمان نسبت-صورت گرفت 
 ها را نقش بر آب کرد.تالش

( يک سلسله اصالحات و ۱۸۷۸الی  ۱۸۶۸بار اول امير شيرعلی خان )
ت گرفت، اما الدين حسينی )افغانی( روی دسهای را به تأسی از هدايات سيد جمالتالش
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ای کبير، نتوانست به مند بريتانيه مالحظات سياسی و حضور قدرتيک سلسلبنا بر 
 های خود دست يابد.آروزها و ريفارم

( دست به اصالحات گسترده ۱۹۲۹-۱۹۱۹هللا فقيد )بعد از آن شاه امان
زه اقتصادی، اجتماعی و سياسی زد، ولی عوامل سنتی و بازدارندۀ پيشرفت نه تنها اجا

 رد.برسد که  او را مجبور به ترک قدرت نيز ک به جايینداد که اصالحات 
های منطقه و همسايه افغانستان هرچند بعد از آن، در شرايطی که کشور

کردند با آن هم آرام آرام راه کشاف و توسعه تجربه میهای نوسانی را در انحرکت
قف يی و تومچنان در حالت ايستاکه افغانستان هترقی و پيشرفت را پيمودند. در حالی

 محض است.
و نظريات اصالحی بعد از صدارت محمدداوود  بار ديگر سرفصل آغاز اصالحات

اصالحِی زيادی را در  هایخورد. داوودخان در زمان صدارتش برنامهخان کليد می
کند تا محبوبيت دستور کار خود قرار داد، تا حدی که اين اصالحات او را کمک می

ين مداران وقت و مردم افغانستان کسب کند.اتو سياس ی در ميان روشنفکرانزياد
ترين کودتای صرف با تلفات نُه تن، آرام ۱۳۵۲کند تا در سال محبوبيت کمک زيادی می

 دست داوودخان رقم بخورد. در کشور ما به سياسی منطقه
ه در زمان داوودخان پس از به قدرت رسيدن، اصالحات اقتصادی و سياسِی را ک

ه تا آن زمان سه پالن گری کرد. او که بود، به شدت و قاطعيت پیجام دادصدارتش ان
شور را ساله را تا حدی موفقانه به انجام رسانيده بود، توانست وضعيت اقتصادی کپنج

 برساند. ۶/۲دچار تغيير کند و به رشد 
از آن را نيز ساله چهارمش که بخشی به اين ترتيب او برای اکمال پالن پنج

 د توفيق نيافت.داده بوانجام 
ترين عصرهای نوسازی سال از طاليی۱۳ی در حدود در شرايط نوين نيز ما چيز

يی( بر اثر  کتاب دولت شبکهو بازسازی کشور را به تعبير تيمور شاران )نويسنده 
های جامعه ها و کمکاز داست داديم.اگر تالش« ارباب رعيتی»های اعمال سياست

افغانستان  سال حکومت وی برای ۱۳مد کرزی جدا بسازيم رهای حاجهانی را از کنار کا
هيچ چيزی در پی نداشته است؛ جز اينکه يک ساختار )جنگساالری [ و مافيايی سياسی 

 ادی را به ما تحويل داده است.و اقتص
يز جمهور غنی که وارث حکومت معيوب با ساختار سياسی مافيايی است ناکنون رييس

ن گرفته شده و يا های اصالحات يا از ايشااجه است. در نتيجه فرصتومبا موانع زيادی 
 جمهور غنی و سردارهای رييسهای زيادی در برنامههم بسيار محدود گرديده.مشابهت

هايی مواجه است که داوودخان وجود دارد. رهبری سياسی امروزی ما با همان چالش
های اقتصادی، نوع تعريف برنامه نجه بود. در عين زماداوودخان در زمان خودش موا

 «های داوود خان همخوانِی نزديک دارد.آقای غنی نيز با برنامه سياسی و اجتماعی
پيام مقاله ، ريولی در آخبازتاب يافته است. باال رلب ولباب مقاله در سطو

اقتدار  در افغانستان کمتر مجال بروز و رهبران ملی":به اشرف غنی اينست که

جمهور  سياسی رييس های اقتصادی واند. با توجه به اينکه برخی از برنامه داشته
غنی در تعارض مستقيم با منافع اقتصادی کشورهای همسايه هم قرار دارد، بايد راه را 
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يی و انکشافی ما  عههای توسطوری رفت که اين بار سبوتاژهای سياسی، مانع برنامه
های موجود را به ملت افغانستان تحويل بدهيم. به زبان انيم برنامهکم بتونگردد و دست

ده يعنی فرصت داشته باشيم تا درک درست و شعور سياسی الزم برای مردم ايجاد سا

 " .شوندشان می هایشود. آنگاه مردم خود مالک برنامه
به برد که به هدف نويسنده پی  ميتوانسطوراخير مقاله دقت درا ب

من درک ميکنم که آنطور اين مقاله به نگارش آمده است. منظوریچه 
نوع داودخانی  اقتدار گرائیفکردر توصيه ميکند کهف غنی اشرنويسنده به 

اعمار بندهای  آب از  وبرکناری ارباب اقتدار)سران جهادی(  در  نباشد و
سرنوشت امان  اب را و اوند آو آزرده شو سايه ها ازهم مباداتا عجله نکند 

به خود تا مردم د کشببنابرين بايد انتظار  .دکننمواجه  داودخان  خان وهللا
 ترقی واه ر خودو پی ببرند وسياسی اصالحات اقتصادی واجتماعی اهميت 
 .خود را باز يابندتعالی 

 تبصراچنی  برای  مقاله خود داکتر صاح  کامم در  یسبوک اما 
وصاح  نمردر دانشمند "جا  شک نیست که اشر  شخص  ند:کردا ا

م  امور کشور است وآر و مند صتح و ارام  وارتقا   ندگی مرد
ولی تا رسید  به جایگاا  شاا اما  م غا   و شهید  ا غانستا  میباشد

داودخا  راا بسیار  درا   در ری  رو دارد وشرایط جار  ا غانستا  نی  
چه بعضی ت. اگر ا  جوان  مختت  با دورا ها  قبتی  بسیار متفاوت اس

درنمم  سهولت ها ا  نمر حمایت بی  المتتی موجود است. مشکالت  راوا 
و بات داختی بخصوص درکشمک  قومی  عال ا غانستا  را در یک حالت 
حساس وخطیر قرار دادا که بیرو  کرد  کشور ا  ای  حالت کار سادا 

نمر را در  نیست.لذا باید انتمار کشید و دید که داکتر اشر  چگونه آنچه
 درعمل میتواند ریادا کند.... " )منبع  یسبوک( دارد

 
 :اشرف غنیکارنامه های   برخی       

 

جهانی  ا  اجراآت اشر  غنی رو مرا گ ار  میدیا  تا آنجا که -1
 ی استانکشا وبرنامه با رال     وط  دوستدانشمندمیدهندب اشر  غنی 

یک نمونه ا  حوصته مند  ست.ا  عجته کار نگر ته ارالنهای  در انجام و
رتبه دولتی ورا  بتند مامکارها   کال در برابر وصبراو تحملاشر  غنی 

در بتند رروا ها  کودکانه ا ب بار  ورقه والی بتخ  نور عطامحمد.  ستوا
جمهور ری  کردا بودب ولی رنیس جمهور آنرا استعفا  خود را به رنیس 

 سه سال یکه تا   وادعاها  خودبعد ا ن د خود نگهداشت. ومنمور نکرد 
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یفه سبکدو  مرکرد وا  ورا منمواوب بارخرا استعفا  مختار  در بتخ 
ب اما همی  عطا نور تا ش  ماا دیگر حاضر به ترک چوکی شناخته شد

وریت نبود وهر رو  درد تر وریت کنفرانس ها  وسخنرانی ها  
را اخطار میداد  اعتراضی عتیه رنیس جمهور تدویر میکرد ورنیس جمهور

شر  غنی بیرو  خواهد انداختب اما اریاست جمهور  که او را ا  ار  
وکال  می دب عکس العمتی نشا  نداد تا نا  روک سخدر برابر ای  والی که 
تعیی  کرد و بعد ا  بجا  خود کسی را بحیث والی  آنکه خود عطامحمدنور

میشد که عطامحمدنور رنجاا د تر وریت بتخ کنار ر ت. درهما  وقت شنیدا 
خود نررداخته است و میتیو  دالرمالیات  دولت را ا  دارانی ها  بی حسا  

میتوانستب ای  موضو  را به ادارات قضانی بسررد تا به  اشر  غنی
دوسیه بسا دب ولی برای   عنوانی کسی که رول دولت را اختالس نموداب

 اشر  غنی ای  کار را نکرد.
که عطامحمدنور حاضرنبود ا  تخت وریت بتخ رانی  در هما   مانی 

ش   رخ داد رل دی ننتانترکانتبرهوتل ار  انتح آیدب حاد ۀ دلخرا  حمته 
نفر ا  مهمانا  خارجی وکدرها  دولتی در آ  جانها  خود را  ۲۰وحدود 

بارخرا معتوم گردید که رنیس شرکت محا می  آ  هوتل وا  دست دادندب 
و ارت رولیس با چند نفر ا  بتند رایگا   ایک عطا نور بودکه ا  ر قا  ن د

ی  را بجا  محکمه متهم .راد انتحار  دست داشتندداخته در راهنمانی ا 
 .استسال  ندا  محکوم کردا  ۳۰هریک را به باعدام
حرکت حمایت ا  عطامحمدنور  در  قوماندا  را ق قندهار وت ابغ-2
آنرا م ل  هر بار کشید وعکس اشر  غنی ر  غیرقانونی بود که گدی

 رما  ار داد که اگر اخط  ق به رنیس جمهورراالعمتی ا  خود نشا  نداد.
ا   رامی  رنیس  منبعد هماو ب باطل نسا دنور را محمد  عطاموقو ی 

همی  رنیس ررسیدند که ترا هم  را قوقتی ا  .کرد جمهور اطاعت نخواهد
به رسانه ها گفت که مرا مردم ب مایدنجمهور مقررنمودا ومیتواند برطر  

واند مرا موقو  نماید؟! هد رنیس جمهور نمیتاخونمقررکردا اند وتا مردم 
قوماندا  امنیه قندهار  سخنا   کارگر ت و اما اشر  غنی با هم ا  تحمل

با  برخورد برسرتا آنکه  را جدید نگر ت ودر صدد موقو ی و  نگردید
برخط دیورند نص  سیم خاردار که مصرو  راکستا  نیروها  سرحد  

شهیدگردید یک طال   ستا  در قندهار بدستاستخبارات راکرال  یک  ا ردرو
خرقه شری  قندهار  محوطۀرنیس جمهور هدایت داد تا جسد او را در و

 جه دولت اعمار کنند.مطابق نقشه ورال  خود مردم قندهار ا  بودی
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د که کشورها  بو خجالت بارقضیه ایشچی وجنرال دوستم چنا   -3
 تجاو  جنسیتا موضو  ارورانی وحتی امریکا ا  اشر  غنی خواستند 

 .بطورجد  مورد ریگرد قانونی وقضانی قرارگیردرشید دوستم برایشچی 
س تستیم نمودند وخود دوستم به بهانه تداو  به ا راد دوستم خود را به رولی

ه اجا ا با گشت  واسطت   کشورترکیاترکیه رناا برد ورس ا مدت یکسال ب
 گردید.میسر

ا  قبیل  ها  مستح غیر مسنول گروا جنگسارردستگیر  چند  -4
ا  دونفر ویکی وردک  ا میدا   ه اراوعتیرور یجو جاننمام الدی  

گر  واختطا  نیربا وا شا  لیست ران دا گروا آدم ارو گا  و قندو 
حب نباید به وتروریست ا  طر  و یرداخته امرم صالحر ه ا  ود دا  

واو را در اجرا  تندروانه اشر  غنی  محاسبه شود حسا  اصالحات 
ی  دولت که تامی  امنیت شهروندا  ا  ومای  تاخیر نارذیر هردولتی وما

 استب برحذر داشت.
اما آنچه بروجهه متی وسیاسی اشر  غنی ا  ودا استبکارها  -5

شارا نکردا استب دیگر  است که نویسندا مقاله بطورمستقیم به آنها ا
نامیدا  یانداودخ یانهقتدار گرانها را ا  جمته دنباله رو  اوبطورمتفو  آ

وحفم منا ع متی به    است.حارنکه برداشت  گام ها  مفید در راا ر اا مردم
معنا  اقتدار گرانی نیستب بتک اجرا  کارها  مفید به نفع متت و برا  

کومتی است که وعدا حهرترقی وتعالی کشورا  ومای  هردولت و
 به مردم خود دادا اند.خدمتگ ار  
متی   غنیب در تحت شرایط وامکانات خی ا  کارکردها  اشربر -6

انجام گر ته است که در  ما  داودخا  انجام آ  ممک  نبودب  وبی  المتتی

در سال هند(  -راکستا  -ا غانستا  -)ترکمنستا  تاریپ ری  رایا تتاح م الً 

ا تتاح لوله گا  تاری ا  ترکمنستا  ا   رح به عمل رسید.ا  طب ۲۰۱۵

 اقتصاد  نمیر ستا  وهندوستا  یکی ا  اقدامات کمیق ا غانستا  به راکطر

 بات و امنیت  نق  مهمی در رایپ ری  تاری .ا غانستا  است مردمبرا  

که به  سیاجنو  آ را در کشورها توسعه امکانات و با   میکند ا غانستا  

 آورد.ار مینیا  دارند به ب  به انرژشدت 

مکع  گا  تیو  مترمی ۳۳که دارد  مایل طول ۱٫۰۷۸رایپ ری  تاری 

دهد. یراکستا  به هند انتقال م -ا  طریق ا غانستا ترکمنستا   ی را ا طبیع

ر ها دآ ر قبال داشت. ها را دا تتاح رایپ ری  تاری موجی ا  استقبال ا غا 
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هایی اح رروژا تاری طی مراسمر و هرات ا  ا تتاقندهگرهارب ابلب ننک

متی شد  تاریب نق  جمهور غنی نی  با عییسر. ا  دیدگاا ل کردندبااستق

 بح(ص8)شود.حقیقت بدل می ا  مسیر کتید  در آسیا بهعنوستا  بها غان

وصل کرد  ا غانستا  به بندر تجارتی چاا بهار ایرا  بحیث بدیتی  -7
راکستا  . در  ما  داودخا ب کراچی ا غانی ا   مال التجارا  یترا  ترانب

تی چاا بهارایرا ب مطرح نشدا بود تا ا غانستا  هنو  رروژا بندرتجار
بعوض راکستا ب به ایرا  رجو  کنند وامتیا  تجارت تران یتی وهندوستا  

 آ  را کس  کنند.
 ً ه تجارت تران یتی با کشورها  همسای تجارت ا غانستا  مخصوصا

خسارات به بهانه ها  مختت   وجد  روبرو بودا  مشکالت هموارا با
تصاد کشور وارد میشود. بنابرای  ا غانستا  نیا  دارد تا در هنگفتی به اق

ب وابستگی و آسی  رذیر  خود را ا  مسیر یک اشدجستجو  راا ها  بدیل ب
 یا دو کشور همسایهب کاه  دهد.

م دو ۲۰۱۷در سال نی اشر  غچنی  اهدا ی  بهبرا  نیل  
هرها  کابل و دراتی ا غانستا  درشدهتی هوایی برا  انتقال سریع امتعه صا

 -. رس ا  گشای  دهتی هوایی ا غانستا  گشود کندهار به قصد ارورا
ت   محصورت و تولیدات  ۵۴۰۰کشورها  آسیایی و اروراییب تا اکنو 

ایع دستیب قالی ب هین ب صن ا غانستا   شامل: میوۀ تا ا و خشکب گیاا
وایی ا است. سومی  دهتی هقول و  عفرا  به خارج صادر شد روست قرا
در شهر م ارشری  گشای  یا ت.در نخستی  رروا  ا  اروراب  -ا غانستا  

)راديو صدای طریق ای  دهتی ب رن  ت  میوۀ خشک به بریتانیا صادرشد. 

 (۱۳۹۷جدی۱۹ا،امريک
راعالم کرد که مر  یک ماا دسمب۶و ارت  راعت ا غانستا  رو 
رود تا نتمار میبه چی  صادر کردا واگذشتهب بی  ا  رنجصد ت  جتغو ا 

ای  صادرات به بی  ا  یک ه ار ت  برسد.صادرات جتغو ا  دسمبر رایا  
فته و ارت به چی ب رس ا  گشای  دهتی  هوایی تجارتی رونق یا ت. به گ

ا  هندب امارات متحدا عربی و  راعت ا غانستا ب با ار جتغو ا در کشوره
  گرم است. برخی ا  کشورها  ارورایی نی 

 (۲۰۱۸دسمبر ۹)۱۳۹۷قوس۱۶ ،صدای امريکا)راديودری 

همکار  با ترکمنستا ب آذربایجا ب  درتجارتی رجورد کرد  راا  با
موانع تران یتی و تجارتی و  به منمور کاه است که گرجستا  و ترکیه 

دسترسی به بنادر کی بی  کشورها   وق الذکربتوسعه عمتیات مشترک گمر
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ه کشور ها  همسایهب  وق العادا وابستگی ا غانستا  بجهت کاه   بحر 
مهم است.ای  دهتی  تران یتی ا  بنادر آقینه وریت  اریا  و تورغند  

و  یا ته اشی ترکمنستا  ادامهوریت هرات شرو  و ا  طریق بندر ترکم  ب
به باکو رایتخت آذربایجا  و سرس به تفتیس رایتخت  ا  بحیرا خ ر  با گذشت
تومی بحیرا سیاا و در ضم  ا  شهر قارص به تا بنادر روتی و با گرجستا 

 بنادر استانبول ترکیه و در نهایت به ارورا منتهی میشود.
 ( http://www.acci.org.af/da/articles/890-n.html) 

 

 ب  ودا استر  غنی اشلمتتی ار  که بروجه متی وبی  اگچی دی-هشتم
مانع تراشی ها  رنیس اجرانیه وقتدر نمانی ها  سرا  وجود با اینست که 
ب ادار مبار ا با  ساد تطبیق برنامه ها  درنمار   شوراجمعیت و
ا غا   یاسیس تیصشخ  یشدا است.او اول یمهم وب ر  مت  مصدرکارها
جدید  راا ها  ایجاد عالوا بررا است که توجه خود  ۲۰۱۴بعد ا 
بهرا برق و  بندهاوسا  وساخت   سرک  کشورآبها تیریمد ببران یتیتر

  .ا استمعطو  نمود  کشاور انکشا  اموربردار  ا  آ  در
اقدامات اشر  غنی در جهت مدیریت آبها   رودخانه ها  کشور با  

 تما در هرات وآغا    ا  سوم بندکمالخا  درنیمرو   بر رودخانهاکمال بند س
قرارداد بند امضا  ی  ها  تولید انرژ  در بند کجکی و هتمند ونص  تورب

بی و تکمیل بند رروا    بخ  اباد  راا با یک کمرنی ایتالو بتوسعه بند سرو
ومهارکرد  آ  رودخانه کنر وکابل وتال  برا  مدیرت ای   روتها  

داودخا  بیعی  تا کنو  قسما مو ق آمی  بودا وهما  نقشه  راهی است که ط
 ر ته بود و اشر  غنی میخواهد حتی المقدور آ  را طی کند. در ری  گ
 

 دولتمداری اشرف غنی با  داودخانتفاوتهای 
 

از  با دولتمداری داودخان،را  های دولتمداری اشرف غنی تفاوتحال 
 قرارميدهيم. وامنيتی مورد بررسی میلحاظ سياسی  واقتصادی ونظا

ربه دا ساله جت  تنخستی  تفاوت اینست که داودخا  با داش -1
انکشا ی واقتصاد  درا غانستا  خود رنجساله صدارت وریادا کرد  رالنها  

را بحیث یک عنصرمتی وخدمتگ ار به مردم ت بیت کردا بودب ودا سال بعد 
وقتی دید درتمرینات دموکراسی تاجدار شیرا ۀ کشوردرحال ا  هم راشید  

ید ]که صر  یک ا یک تصمیم شخصی ا  طریق یک کودتا  سفاستب ب

http://www.acci.org.af/da/articles/890-n.html
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اردو  متی نفر ضایع شد( سکا  قدرت  رادر دست گر ت  وبدو  مخالفت 
اقوام وگروا ها  سیاسیبوبدو  داشت  خاربغتی بنام رنیس اجرانیهببه و

ررداخت. ولی اشر  غنی نه تنها ا  چنی   تطبیق رالنها  انکشا ی درکشور
  المتتی در ر نبودب  بتکه در شرایط حضور جامعه بیتجاربی برخوردا

بدو  کمک امریکاب ممک  نبود ا غانستا  در انتخاباتی شرکت ور ید که 
ولی طور  بقدرت رسید که یک م احم جد  را نی  در  بقدرت برسد.

 برنامه های  باشد. خل تا ریوسته م کنار  قرار دادند

درحالی که برندا انتخابات به نمرمی آمدب اما با اشر  غنی  -2
مبنی برتقت  در انتخاباتباشر  غنی وهواداران  عبدم تماهرات داکتر 

 خارجه امریکاامور جا  کیر  و یرمجبورگردید حکمیت امریکا را برذیرد. 
] مرک   حکومت وحدت متی دولتی بنام بوبدو  اعالم آرا  مردمبکابل آمد 

اشر  غنی بحیث رنیس  بحیث رنیس اجرانیه و م عبدمداکتر عبدا  
مخالفت بابرنامه ها  رنیس ج  کل گر ت که رنیس اجرانیه جمهور[ ش
 ارغ بود  درحالی که داودخا  ا  وجود چنی  م احمی ندارد.کار  جمهور

  حر  آخر را او می د.در  یصته ها  شورا  و یرا   و

س ایارت متحدا أجهانی ودر رجامعه  رااشر  غنی دولت -3
درحالی که  میکندبحمایت اسی الیب وسیبا رول وتجهی ات نمامیبمامریکاب 

 بسر برا  حمایت ها  برخوردار نبود وشرایطی وداودخا  ا  چنی  
عواید متی وکمک مردم و  با و بیشتر متکی به رروژا ها  ب ر   رساند 

 بود. ها  محدود اتحاد شورو  وکشورهند 

ر  غنی درشرایطی به قدرت رسید که اردو  متی به معنا  اش-4
تعتیم اردو  نام نهاد متی مرک  ا  متیشه ها  نداشتب و واقعی کتمه وجود

 که معا  ا  دولت میگر تند ولی ندبود تنمیمی ندیدا واک راً بیسواد
. میتوا  گفت ب نه بدستور دولترهبرا  جهاد  خود عمل میکردندبدستور
 متی( امنیتو ب و ارت داخته د ا  دو  متی کشور)و ارت ار درصد 70که
رما   یک ح   سیاسی )شورا  نمار+جمعیت یک قوم وتحت  ا 

مهمتری   وبه همی  دلیل ندقرار داشتموردحمایت امریکا بود که اسالمی( 
دراختیار را و ارت خارجه(  )داخته؛ د ا  وامنیت متی و هاو ارتخانه 
اطاعت نمیکردند واکنو  هم کر   ا  رنیس جمهوردر بسا موارد داشتند و 

 ا بقوماندان ا والی به همی  دلیل کنند.می اطاعت ناشر  غنی چندا  ا 
به رزسا  وابسته به شورا  نمار وجمعیت اسالمی  واونا  مع و امنیه 
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واها  خود را راسخگو نمیدانند ودع  رما  رنیس جمهور اشر  غنی ب
دیگر  با رنیس جهمور براا می اندا ند وبه ای  وسیته اعتبار واتوریته 

رانی  می آورند. درحالی که در  ما    رنیس جمهور را درانمار مردم
اردو  متی دربی نممی داودخا ب درعهد صدارت و جمهوریت ب چنی  

و حکومت  بچشم نمیخورد و رما  داودخا  ا  مرک  تا وریات بر والی ودر
تی بدو  چو  وچرا ر م منید اعی و اوقوماندا  نمامی قوماندا  رولیس  و

 ارحرا بود. 

ا  یک اردو  عصر  تعتیم دیدا وبا انضباط با داودخا بدولت  -5
صاح  منصبا  تحصیل کردا و وط  ررست ومتخصص در استعمال انوا  

وقانو  مکتفیت عسکر  قانو   سالح ها  مدر  و ریشر ته برخوردار بود.
تطبیق میشد و تمام رجال دولتی در ماموری  ومکا ات ومجا ات برهمه 

 به کشور بیگانه اگرمشخص میشدبجاسوسی  صورت ارتکا  جرم وخیانت
مورد با خواست قرارمیگر تند وج ا میدیدند و یا ا  تر یع ا  کار برکنار و

با  می ماندند وبنابری  احترام ستسته مرات  ما وق ومادو  رعایت 
میگردیدب اما در حاکمیت اشر  غنی که میراث شوم حکومت حامد کر   

با  ی  و وارد در  نو  حربیاردویی مستکی با دسرت )چی  استب چنی  
کسی به خیانت ویا ( وجود ندارد واحیانا اگر  اتقوانی  مجا ات ومکا

مورد ریگرد  قومی می نند و مجرم سیاسی و شودب برآ  تارۀ جاسوسی متهم 
 ابقا میگردد.قانونی قرار نمیگیرد و گاهی به مقام بارتر  

ا  یک محل ویا درعهد داودخا ب مامورا  و ارت خانه ها  همه  -6
در   80ب در حکومت دار  کر  اما . نبودندویا ا  یک ح   ا  یک قوم 

صاح  دند که و یرشاستخدام می ح بیصد ماموری  ا هما  وریت و
حتی شنیدا میشد آمریت ها  حو ا ها  .وجهاد  به آ  منسو  می بود

ابل رولیس نی  با چنی  ترکیبی اگر ا  یک حو ا به حو ا دیگر  در شهر ک
جدید انتقال میداد. خود به حو ۀ  ررسونل آ  حو ا را باتمام تبدیل میگردیدب 

داودخا  سراغ بدهد. در عهد عهد ای  چنی  وضعی را کس نمیتواند در 
به ریمانه امرو  نه همراا با ترس وبیم بودب اما  ساد ادار  اندک وداودخا  

مامور یا مقام دولتی. بشکل بیشرمانه  و عتنی وچانه  د  در رو  می  نه و
ته تا مدیرا  ورنیسا   ومعینا  ودستیار وری  امرو  ا  ریادا د تر گر 

 خدمت ا  یک قوم و ا  محل و یر یا معی  صاح  استند. 
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در  ما  داودخا ب جن  سارر  وگروا ها  مستح غیرمسنول که -7
 ۲۰یک خورد ضابط با  امنیت را اخالل کندب درهیچ وریتی وجود نداشت.

ت  عسکر خودب هرکه را ر م می بود با یک رر ا خط به ولسوالی احضار 
میکرد وشخص جت  شدا مکت  بود تا سند حضور خود را به عسکر جتبی 

اع ام قطعات اما امرو  هیچ مجرمی بدو   بنشا  میداد وبراا خود میر ت
 تانک وتوپ به مرک حکومتی حاضر نمیگردد.مجه  نمامی با 

دخا  کس سراغ دادا نمیتواند که قوماندا  امنیه یا ودر دورا دا -8
یک والی ا  ومیفه ا  برطر  شدا باشدب ولی ادعا کند که برطر ی م  ا  

اشر  غنی به  نیست! اما چنی  وضعیتی در  ما  حکومتصالحیت رنیس 
مشاهدا رسیدا وتا ماا ها  قوماندانا  یاغی ووالیا  باغی ا  مقام ختع شدا 

میکردند ودرعی  حال  ا   نهی صادر  یردستا  امر و و  خود بر شهریا
 دولت معا  میگر تند. 

 کشورها  دوست که تا صد اندکداودخا  با کمک ها  مالی -9
نمیرسیدب رروژا ها  ب ر  انکشا ی ا  قبیل ساخت  شاهراا ها هم میتیو  

وبست  بند ها  آ ب واعمار میدا  ها  هوانی نمامی ومتکی وشفاخانه ها  
یک شاید در   وکتینک ها  صحی مجه  میساختب وتا تکمیل آ  رروژا م

حی  ومیل شدا باشدب امادر دولت حامدکر   کمک رروژا تا دو  یصد رول 
وخدمات تخنیکی ایکه ا  سو  کشورها  دونر   میتیارد ها دالرها  

مساعدت شداب کمتردر رروژا ها  انکشا ی وساخت  بند و انهار وتوسعه 
بوانچه در رروژا ها  ساخت وسا  سرکها ا راعت استفادا شدو اراضی 

میر ت  در جی  مقامات  انکشا ی درصد بودیجه ۸۰ب هوجادا ها بکار ر ت
 وکمتر ا  دا در صد آ  به اصل رروژا به مصر  میرسید.

خورد وبرد ها  کال  واختالس ها در دورا کر   منت  به آ  شد که 
ا  دومی  کشور  اسد درجها  معر ی ر جهوکش ۱۹۲ا غانستا  در میا  

شودب بدو  آنکه حامدکر   خم به ابرو  خود بیاورد.  همی  حکومت 
سهامی   اسد  برا  اشر  غنی به میراث رسید و ایشا   کار را با تصفیه 
دوسیه کابل بانک آغا  کردب که در عهد حامدکر   حی  ومیل شدا بودباما 

در حی  ومیل سرمایه کابل بانک    کهدتال  ها  او برا  احضار ا را
ونتیجه اندک بدست امد.ولی با تشکیل کمیته  دست داشتندب بجا  نرسید

 تدارکات جتو حی  ومیل ها  کال  را گر ت.
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اشر  غنی درشرایط بسیار دشوار  نسبت به داودخا  قرار   -10
هرچه میخواهد انجام یکی ا  دشوار  ها  اشر  غنی اینست که  دارد.
نتیجه اقدامات دریس اجرانیه محالفت خود را با آ  نشا  میدهد و دب رنده

سال اول کار  خود رنیس جمهور در عمل ریادا نمیشود.اشر  غنی در
نتوانست کابینه خود را تکمیل کند. هروقتیکه  اشر  غنی یک شخص 

ه به شورا  نمار وجمعیت اسالمی را در راس و ارت مستکی وغیر وابست
سعی مینمود تا انتخا  چنی  شخصی ا   رنیس اجرانیهب میکردد ا  منسو  

سو  رارلما  رد گردد . درحالی که چنی  دو دستگی در حکومت داودخا  
یا داخته نص  وجود نداشت وشخصی را که او به سمت و یر د ا  متی 

 میکردند.  او را تانید همه میکردب

 کی ا یداودخا  متوجه بود که  درعرصه سیاست خارجیب -11
( سا ماندهی ISIسیاست ها  تبهکارانه استخبارات نمامی راکستا  )

ای  حقیقت  مانی آشکارا گردید  عمتیات تخری  کارانه درا غانستا  است.
گروا اخوانی  بوسیته که عمتیات خرابکارانه استخبارات نمامی راکستا  

حکمتیار وربانی ومسعودبمولو  محمد  و مولو  خالص وغیرا  در 
ولغما  ورکتیا وبدخشا  صورت گر ت که بالدرن   توسط جشیر رن

نیروها  امنیتی کشور سرکو  ومجبور به  رار به راکستا  گردیدند. بدنبال 
[کش  گردید که ا  سو  سا ما  1ای  تخریبکاریها چند شبکه کودتا]

ً حاد ه  ترور اس علی تخبارات راکستا  طراحی واعمال میشد.عالوتا
مهور  در رو  روش  توسط ح   اسالمی ال  جو یر ر احمدخرم

توسط  ۱۹۷۵حکمتیارب ونی  تحری  رایه برق در ش  ها  جش  استقالل
که را شار  حقیقت روبرو کرد به ای   را گروا ربانی وحکمتیاربدازدخا 

ناا داد  به ناراضیا  بتوچ در ا غانستا ب سب  شدا برمعضته خط دیورند ور
سو،  ا  اخوانیرا  ا غانستا  ا  ناراضیر  نوتا راکستا  نی  برضد جمهو
ای  وارد نماید.  رژیم اومتقابل را بر ضربات استفادا کند و ا ای  طریق 

ا  تجدید نمر داودخا  را وادار ساخت تا بر سیاست خارجی ی  آمدها ر
بط  را با همسایگا  خود یعنی ایرا  و راکستا  بهبود نماید و روا

                                                           

،کتابی بنام  کودتای پنج ،  س  یا  یا.    ( نوقت) ا   منظور 2017در ا  داکتس حسن قس   - 1

کودتای   جم )ازی دیگس چهار کودتاازکتاب درمتن   یا  یا.،کودتای ثور ا   ی  سدتانویسند. از کو

کودتای  ،کودتای موالنا فیضانی،1974ومسعود در سوا. اخوانی حکمتیار وربانی گکودتای  ،میوندوا 

با قطع پای) های بس  از  وی جوا یس آی  1975قبهای جشن واخال   قوماندان هوائی،جنسا  میساحمد

  خنثی گسدیدند خبسمیدهد ک) هم)  بسضد ریی  جمهوریستان پاک آی اس
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ا غانستا  را با همسایگان  روابط بهبود  مسکواما متاسفانه که ببخشدب
با هم ح   دموکراتیک ختق هدایت داد تا سرا  نمیخواست وبنابری  به 

که با کودتا  هفت  کنندسرنگو  را متحد شدا رژیم داودخا  
 ت ماسکو عمتی گردید.(ای  خواس۱۹۷۸ارریل۲۷ ور)

تیه رس ا  کودتا   ور مداخالت راکستا   یرعنوا  جهاد ع -12
 ت وبا جت  وجذ  کمکها  گر یرسمشکل عتنی وکمونی م واتحاد شورو  

غر  وکشورها  عر  ختی  هم خود را صاح  بم  اتوم ساخت وهم 
که سالها  ا غانها  وارد کرد ضربات مرگبار  برریکر ا غانستا  بوسیته

درخدمت جاسوسی ونوکر  راکستا  قرار داشتند وخود را رهبرا  هفت 
 چندهاد  اردو  متی ج رهبرا . با بقدرت رسید  انه مینامیدندشت گگانه وه

منحل گردید وتمام تجهی ات  نمامی  کشور که صدها صد ساله ا غانستا  
 میتیارد دالر قیمت داشت به راکستا  انتقال یا ت.

توانست راکستا  ندر سالها  رس ا  رژیم طالبا ب جامعه جهانی  -13
در قبال ا غانستا  عوض کند. راکستا  در را  را وا دارد تا سیاست  خود

دورا  حضور نیروها  بی  المتتیب ا غانستا  را در تنگنا  بسیار 
خطرناکی قرار داد: تنگنا  جن  با طالبا ب تنگنا  جن  با تروریستا  
اجیر ا  سو  استخبارات منطقه ب تنگنا  مسدود کرد  مر ها  راکستا  

ا غا  که در رشت  ا مهاجر ومریضها  برو  ص  ها  طورنی خانوادا 
ندب تنگنا  عدم تران یت بودا  تورخم وسری  بولدک چم  ایستادا دروا ا ه

بندر کراچی در مال التجارا تجار ا غانی و ضایع شد  اموال تجارتی 
روژا ها  درحال ساخت رر بحمته وشکایت وداد و ریاد مالکا  آ ب تنگنا  

صحی وتو یع کمک ها  عاجل جامعه   مراکبندها و بها شامل جادا]وسا 
 ساد و ارتشا  مقامات دولتیب تنگنا    قر  [ب تنگنا  به مردم محتاججهانی 

و بیکار  مردم جن   دا  و  رار جوانا  تحصیل کردا وبیکارب تنگنا  
 خواسته ها  ناروا  سرا  جمعیت اسالمی وسرا  شورا  نمار.

ار راکستا  را مشاهدا کتبه اشر  غنی که درای  بحرانات دست -14
میکردب بعد ا  رو  کارآمدن  ب بطورعاجل به راکستا  سفرکرد وحتی با 
دیداررنیس  استخبارات نمامی آ  کشوربه راولرند  ر ت تا مگرنمامیا  
راکستا  در استراتیژ  خود در مورد ا غانستا  تجدید نمرکنند ودست ا  

را که در راکستا  رنه کردا  تدول واع ام طالبا  بردارند و مخالفا حمایت 
اند به می  مذاکرا صتح  واداردب اما نمامیا  راکستا  به ای  خواست اشر  
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غنی اهمیتی ندادند وبا هم به تشدید حمالت خود بروریات همسرحد درشرق 
 وجنو  شرق ا غانستا  ا  ودند. 

به اینطر  ه ارا  راکت و  2011سال نمامیا  راکستا  ا   -15
وریت ننگرهار و رور پ به مناطق ولسوالی ها  گوشتهب لعلومی تمر

اند که عالوا ولسوالی سرکانو و دانگام وریت کنرو نورستا  شتیک کردا 
بر تتفات جانی و مالی باشندگا  وریت کونر وننگرهارب موج  آوارا شد  

 ممرد راکستا  با تورخانه سنگی  خودا است.ه ارا  خانوادا در ای  مدت شد
ا غانستا  را در حواشی سرحدات شرقی وجنوبی  آماج حمالت راکتی خود 

رسانه ها  داختی ا   .قرار دادا وبندری  بداخل ا غانستا  ری  آمدا است
ریشرو  نیروها  نمامی راکستا  به داخل خاک ا غانستا  خبر میدهندب 

گام  یک  جتو آمددخا   ندا بودب راکستا  جرنت درحالی که  تا وقتی داو
اردو  راکستا  تورخانه ۲۰۱۷درخاک ما را نداشت.در اواخر ماا  برو  

نمامیا  راکستا   مناطق سرحد  ا غانستا  مستقر کرد وسنگی  خود را در 
ً خاک ومردم ا غانستا  را هد  تورخانه  وسالح ها   قیته خود قرار  عتنا

 اشانه شا  نمود.که و تتفات جانی مردم را مجبور به ترک خانداد وعالوا بر

اشر  غنی که دید راکستا  به تقاضا  صتح جویانه او اهمیت -15
نمیدهدب روابط  را با هند گرمتر  کرد وبا سفر به آنکشور خواها  کمک 

سقوط طالبا  در با  سا   با ها  بیشتر هند در ا غانستا  گردید. هند که 
 ارلما  و ساخت جادار دیدجبا ساخت  تعمیرسهم  عال گر ته بود وا غانستا  
 بند ستما بر هریرود اکمال ب در دررام  -کیتومتر   رن   ۲۱۰ تران یتی 

ای  بند را تکمیل وبرا  بهرا  ۲۰۱۵درهرات  عالتر گردید ودرسال 
به  ییدالر امریکا ا  دومیتیاردبردار  به ا غانستا  تستیم نمود. هند که بی  

یه تحصیتی به ا غانستا   سبور ب ه ارا است ا غانستا  کمک کردا 
اختصاص داد تا جوانا  ا غا  در بخ  ها  تکنالوژ  اطالعاتی ورولیس 
وحربی وعتوم سیاسی در هند تحصیل کنند. طبیعی است که چنی  کمک 
هایی محبوبیت هندوستا  را درا غانستا  رو  تا رو  بیشترمیسا د ونفرت 

خبارات راکستا  برشدت است بری ند. بناکاضا ه ترمی راا  راکستا  مردم
عمتیات انتحار  توسط گروا ها  طال  درا غانستا  ا  ود وضربات 

 امنیتی کشور وارد کرد.  ناکی بروضعوحشت

ب خونی  تری  ماا برا  اردو ومردم  ا غانستا  ۲۰۱۷ماا ارریل -16
می ا  سو  استخبارات نماسا ما  یا ته  بود. درای  ماا دو حمته تروریستی
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بر دو محل بشدت نگهدار  شدا نیروها  امنیتی ا غا ب صورت اکستا  ر
ا  ا  انتقادها موج گسترداو راوانی را بهمراا داشت. گر ت که تتفات جانی 

داشتب وسب   استعفا  و یر د ا  ها  امنیتی کشور به دنبال را عتیه مقام
انستا  یتی ا غامن بررسی ها  ابتدانی کارمندا  امور. شدمتی ولو  درستی  

نشا  داد که نقشه ها  حمالت برشفاخانه چهارصد بستر وقول اردو  
( در کویتۀ راکستا  ISIشاهی  بتخ ب توسط استخبارات نمامی راکستا )

 طراحی شدا بودند.

جامعه جهانی وا  اشر  غنی توانست توجه درست است که  -17
را برای   ها  خودکمک تا کندراکستا  جت  را برا   شاربر جمته امریکا 

ا   کشور کشور کاه  دهندب اما راکستا  به توسعه  جن  درنقاط  مختت 
بادغیس سررل وکابل تا بغال  و قندو  وبدخشا  وبتخ و اریا  وجو جا  و

نی را اشر  غ بغیراولوگر غ نی بومیدا  ووردک و ابل وهتمند وو راا و
  ا  اد تا  رصتی برا   ساخت رسایشی تباهک  وجن  یک چنا  درگیر 

مر ها  جنوبی وشرقی کشور نداشته باشد.درهمی  سالها  حکومت اشر  
غنی است که راکستا  توانست برخط نام نهاد مر   دیورند در طول بی  
  ا  ه ار کیتومتر سییم خاردار بکشد و در برخی نقاط حتی چند کیتومتر ا

ها  ه کند. وای  یکی ا  خواست ضمیمه خاک خودخاک ا غانستا  را نی  
 بقبورند.دیرینه راکستا  بود تا خط دیورند را بردولت ا غانستا  

حمالت انتحار   تهاجم  ا طریقتخریبی راکستا  حمالت شدت  -18
طالبانی وداعشی و تسخیر موقتی شهرها  چو  : غ نی و راا وقندو  

مذاکرا در مورد  یر  شار قرارداد  دولت ا غانستا  برا   ب هد  وغیرا
 به راکستا  است. دیگرداد   امتیا ت  ند وورخط دی

پاکستان ازتشديد حمالت راکتی هدف اصلی چنين برآورد ميشود که 
  :استبوده  زير اهدافنايت بار انتحاری درافغانستان رسيدن به وحمالت ج

  ،«خط ديورند»برسميت شناختن  -1

  حذف نقش هند از افغانستان، -2

 وکابل  و کنر ایتسلط بر رودخانه ه - 3

 قتصادی افغانستان . -داشتن نقش کليدی در مسايل سياسی -4 
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به نظرميرسد که پاکستان به هدف اولی خود رسيده است ودر 
صورتی طالبان را به مذاکرت صلح  حاضرميکند که خليلزاد رسيدن 

 ف ديگرش ياری کند.هدپاکستان را به سه 

ر  ا  جتوگی در  نستاشرایطی که نگذاشت دولت ومتت ا غا-19
بی کشید  سیم خاردار برخط دیورندب هیچگونه اقدامی بعمل آوردب همانا 

 درمداخالت کشورها  همسایه و حتی روسیه وبه ای  مساله امریکا اعتنانی 
حمایت ا   طالبا  مستح  وحضورگستردا شا  در اک ر نقاط کشورمیباشد که 

اشر  غنی در تحقق تا  ذارددولت را می بتعد ونمیگوطاقت  همه انرژ  
. مشکالت ومدیریت آبها  کشورنفسی براحت بکشد رروژا ها  اقتصاد 

وایجاد  مینه ها  کار برا  مردم بیکار  کشوراشر  غنی درتامی  امنیت 
سیار  یاد تر ا  آنست که ما بدا  اشارا نمودیمب معهذا  اشر  غنی در ب

را  منا ع مردم د  بعرصه ها  متی وبی  المتتی کارها  نیک ومفی
 ا غانستا  انجام دادا است.

"اینکه اشر  غنی در چهار  داکتر سید عبدم کامم  مینویسد: -20
وضع را تغییر دهدب سال گذشته نتوانست قدمها  بسیار ب ر  بردارد و 

مستم است که ای  کوتاهی ها ناشی ا  اوضا  حاکم بر کشور بعد ا  سال 
ه ار قوا  امریکانی ا  ا غانستا ب  ۱۰۰ بود. ا  یکطر  خروج ۲۰۱۴

تحمیل حکومت دوسرا بر اوب موجودیت یک رارلما  مفسد و ناکاراب سن  
کا و غیرا که اندا   متواتر کشور ها  همسایه و تحول در ادارا امری

موج  شدت حمالت مخالفا  مستح در کشور گردید. اینها همه بر نارسانی 
بار  داشته و حار همی  خال، ها را رات ها  ادارا چهار ساله غنی تأ ی

فبروری 2)بخش نظريات پورتال، "مخالفا  او وسیتۀ تبتیغ خود عتیه او ساخته اند. 

غنی اشر   عامت با هم داکتر کامم  بموجود ا وجودکاستی ها ب (2019
اشرف غنی را تنها ترجیح دادا مینویسد که " بنیادگرا طالبا  ر عامت برا 

ختیت اد چهرا "دایه مهربانتر ا  مادر"  قط به  »د:کنمیوا عالو نگذاريد!"
نفع سیاست جار  امریکا در ا غانستا  عمل میکند و رروا  آیندا ا غانستا  

حکومت عبور  و مذاکرا بی  االفغانی دام ها  گستردا  و مردم آنرا ندارد.
 دیگر برا  ویرا  کرد  ای  کشور است و امریکا میخواهد به بهانه صتح

نهاد را  خود را ا ا غانستا  تاحد  بیرو  بکشد و اما دست آورد ای   نام
صتح نام نهاد  قط برا  چند ماا بی  دوام نخواهد کرد و حوادث سال 

قطعی در قبال خواهد داشت. صتح  ودگذر جن  طورنی  را بطور 1992
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ست دیگر را در قبال دارد. باید برا  صتح دوامدار کوشیدب ولو به مشکل بد
 (2019افغان جرمن آنالين، اول فبروری )«ید.آ

برا  آورد   وقتی  شرایط مطروحه راکستا  را با ختیت اد  جاایندر
یک بار دیگر مرمی آید که ب به نصتح درا غانستا  ا  نمر بگذرانیم 

مستقیم راکستا  قرارمیگیرد و ای  دشم   کنترولا غانستا  تحت ادارا و
رهبر  خواهد سیاست خارجی ا غانستا  را  بیر کدیرینه در نق  بریتانیا 

حذ  وبا هند تجارتی واقتصاد  و رهنگی نمود واولی  کار  قطع روابط 
خواهد بود.کشور  که تا کنو   حضور مفید ای  دوست تاریخی ا  ا غانستا 

با  ردبی  ا  سه میتیاردالردر با  سا   ا غانستا  مصر  کردا  ودرنمردا
ر ت  آبها  رودخانه ها  کابل وکنر  هدرکنر ا  خانهدبروساخت  بند برق 

 به راکستا  جتوگیرنماید.

 

 
 اکستانپجلسله خليلزاد با نظاميان 
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دیدگاا دو ا غا  امریکانی ب یکی دلبسته دراینجا میتوا  به تفاوت 
آرامی وصتح دایمی درکشور  ا غانستا ب ودیگر  دلبسته وعاشق رو  

کس  اعتبار سیاسی و کرسی  مقام  برا  رنیس جمهور امریکا ترامپب
ب نسبت به موضع گیر  موضعگیر  داکترکامم سفارتی متوجه شد.

ر  ختیت اد حفم  منا ع ختیت ادب ا  هرلحام وط  ررستانه استب وموضعگی
امریکاست نه حفم حیات مردم ا غانستا   خمی ا دست اشغال  امریکا. 

ه ای  استقالل ا غانستا  طی کرهمه انسانها  وطندوست طر دار صتح اند بش
  را ا  میا  نبرد وا غانستا  به دست راکستا  نسررد.

 پايان
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 موسو بيستمقاله 

 

 یپتقال گاز تاز اننگيبراجنجال  پروژۀ

 

فت   گا  و نبرانگی تری  رروژها کشید  لوله هایکی ا  جنجال 

  ایدر  آ  اکستا  بود که شرح ماجراا غانستا  به را  طریق ترکمنستا  

اث بایدکرد که مدعی اصتی مشارکت در احد مختصرنمی گنجد. اما اشارا

و شرکت « ولنیکیو»به نام سعود   -یکاییای  خط لولهب یک انتال  امر

یک شرکت  ها رس ا  ناکام گذاشت . ای  شرکتبودند« دلتا»فتی نها  

ا ر ا کمنستتشا  و انتقال گا  ا  تری  بار ایدا اکبرا  اولآرژانتینی که 

فت اصتی ای  رروژا شدندب اما رس ا  مخالمطرح کردا بودب خود مدعی 

انصرا  وژا رر ای رکت در طالبا ب ا  ش امریکا در مقطع  مانی حکومت

ر کردند. د ود را به قصور دولت راکستا  منصو و دلیل انصرا  خ ددادن

وم امریکا که ریاست کنسرسی رکت یونیکول درش 1997ل واقعب در سا

ا داشتب رس ا  دستور و ارت خارجه مالی خط لوله تاری را برعهد  میتا

بود با  طالبه ی  طرح یا  اقتصاد  ایکا که نگرا  رسید  حقوق و م اامر

ستا  یل که راکشرکت یونیکول اعالم کرد به ای  دلروژا کنار کشید. را  ای  

  ا ستردا ا ت  گا  ار ا  تر امضا کگر  را برا  گرگا   دی دادقرار

 شود.رروژا خارج می

داختی راکستا  و رو در نی در ا غانستا ب بی  باتی در وضعیت نا ام

تر  کشمک  هسته سا در مورد گبیگاو  گااتهدید  د و راکستا  ورونی هن

 کردا استال نفت ایجاد لوله انتق  تردیدهایی را در مو قیت ای  خط ا

نشست هینت ها    می ب سوس ا  سرنگونی رژیم طالباباید گفت که ر

ا  برا  کشید  خط لوله ورها  ا غانستا  و راکستا  و ترکمنستبتند رابه کش

اا م ۱۶رراکستا  در وستا  تا ره غانق اطریمتر ا  کیتو ۱۷۰۰طول گا  به 

ینه شا  آسیانی ه بانک انک درکابل صورت گر ت و ۲۰۰۲سرتمبر

 ژا را بدو  گر ت. عات و سرو  ررومطال
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 ۱۸ربه تاریخ ینت با صالحیت سه کشور م بوه سهی  جتچهارم

به ید  لوله گا   ار گردید تا رو  طرح نهانی کشاکتوبر در عشق آباد برگ

اکتوبر در  ۲۶در تاریخ  ی شد وقراربود تانای  طرح نهاند. دا برربحث 

در را  صورت بگیرد تا   م بور ت سرا  کشورهاآخری  نشسعشق آباد 

ا  بنابر رروی مشر  رنیس جمهورراکست لی.وذارندای  طرح امضا، بگ

سفرنماید و  ست در تاریخ م بور به عشق آبادمشکالت انتخابات اخیر نتوان

کشورها تا بعد  مود تا نشست سرا ننستا  تقاضاترکمور جمه  رنیس ا

 م سرا  کشورها . سرانجاق انداخته شودر به تعویا بیستم ماا دسامب

در تاریخ  راکستا  میر مفرم جمالی مماعو صدرا غانستا  ب ترکمنستا  

وا قت نامه تخت ترکمنستا  گردهم آمدند و مدسامبر در عشق آباد رای ۲۷

ق ا غانستا  امضا، اکستا  را ا  طریرکمنستا  به   تر  اگا مارلولهاع

شود و  نسرسیوم واگذاررا  یک کای  خط لوله بست اعمار گذاشتند. قرارا

نسرسیوم اشتراک نکها تقضا گردد تا در ای  کباو نفتی ا  شرکتها  ب ر  

آمادا بهرا بردار   خود ای  رروژا را تکمیل و برا ور ند و با سهم گیر  

ً ای  د. ا نس نی یونوکال را تشویق خواهد شرکت نفتی امریکا رروژا حتما

ق ا غانستا  به کمنستا  ا  طریفت ا  ترما  خط لوله نا به ساختنمود ت

 .ندک اقدامراکستا  

(اعالم کردا بود که طرح مطالعات  ۲۰۰۷ترکمنستا  دراواخر سال )

حمایت  و با " نسریس  " رسوي شرکت انگتا غا " ا  -خط لوله گا  "ترانس

ا  انتقال گ تهیه شدا است.  مر یت طرح خط لولهبانک توسعه آسیا  مال 

 ع مترمکمیتیارد  33تا راکستا   کیتومتري ترکمنستا  500یک ه ار و 

سال ری  تاکنو  به عتت  10دستکم ا  م شدا که اجراي ای  طرح عالا

است .  ر تهنگ خودمت  به انستا  جنبه عرخ  مشکالت نمیر ناامن  در ا غب

برا   ا غانستا ر و تمدید لوله ها  گا  و نفت ا  تردید رروژا اعما بدو 

ید مفر یااب بسوندار او را ا  و  ربود ساله همه دار ۳۰که جن  کشورما 

نصی  کشور  بالغی که ا  ناحیه تران یت گا  و نفتخواهد بود وعالوا بر م

  ا  آامکا  صدور د ب خو گا ستخراج نی  در صورت امیگرددب ا غانستا  

 وله گا  میسر خواهدشد. طریق همی  ل
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ر " دTAPIلوله گا ي "تار در رروژا خط  ركت كننداكشورهاي ش

ند و سرا  آباد جتسه کرددي در عشقیالم 2010ال تاریخ یا دهم دسامبر س

طبیع  هندب  و ا غانستا  و و یر نفت و گا  كشور تركمنستا ب راكستا  3

مت  اجراي رروژا خط وا قنامه بی  حكوتلوله گا  و خط  اخته سوا قنامت

ت گا ب مسانل مهم  ا  قبیل قیمكردند. هنو     را امضالوله گا ي تار

ولت ا غانستا  در   مورد بحث مذاكرا است. دیتمنا مسانلتعر ه تران یت و 

ر خاك لوله گا  را درد كه آمادا است امنیت ای  خط هفته گذشته اعالم ك

میتیارد متر مكع  گا   33انتقال  ر یت ای  خط لولهمامی  كند.  ا  تنست غاا

تر مكع  گا  است. میتیارد م 18د  خریدار سال است كه هنطبیع  در 

شدا است. رآورد میتیارد دالر ب 6/7لوله  خط  ایساخت مصار  

لوله یار دارد. خط ذخایر ب ر  گا  جها  را در اختتركمنستا   چهارمی  

كیتومتر طول دارد و  1700كندب حدود ر م و غانستا  عبا  اكه  ي گا

لوله بعد ا  ط  رایا  برسد.  ای  خط  به 2014ا سال ساخت آ  تقرار است 

ریت "هرات " وارد خاك تركمنستا  ا  طریق و خلدار متر دكیتو 147

" راا  هايا  وریت كیتومتر 735اهد شد و رس ا  ط  ا غانستا  خوخاك 

 ارج خواهد شد.  دولت ا غانستا  بركشور خ" ا  ای   " و "قندهارمند "هت"ب 

 ه ار ا غا  مشغول به 12   كار اجرای  ای  رروژااست كه با آغاای  بارو

 300ق تران یت ا غانستا  سارنه بی  د شد و رس ا  تكمیل آ ب حهنواخ كار

 .  بودمیتیو  درر خواهد  700تا 

تشکل ا  ای  رروژا گا   م کرد  برا  ربیال ر حاکنو  دواشنگت  ت

آ  را یک طرح  ا است وند )تاری( بودکستا  و هترکمنستا ب ا غانستا ب را

  سو  دیگر داند. اژ  در راکستا  مینرا ود  کمببردآل برا  ا  بی ایدا

راکستا  را  –آوردا تا رروژا خط لوله ایرا  امریکا رو  راکستا   شار 

ا  طبیعی را ا  طریق خط تاریب راکستا  گ هروژا خط لولدر رد. ذارکنار بگ

رسد ه هند میا غانستا  و راکستا  ب که با گذر ا  کیتومتر  1800لوله 

اند: چی  برا  حضور در ت ترکمنستانی اعالم کرداماقام کرد. صادر خواهد

در ای  ی  برا  حضور ا  تمایل کردا است و بنگالد  نای  رروژا ابر
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می به آ  بریوندد خط لوله تاری طور رسو اگر به ا  عالقه کردابراژا ررو

 کند.مرتبط می تر  را به هم طقه وسیعمن

ای  گما  به وجود آمد  ی ر ا بی   مته امریکا به ا غانستا رس ا  ح

ه همراا ناتو به انجام رساند  یکی ا  دریل حضور نمامی ای  کشور ب که

مرک   اسب ا غانستا  درست. بر ای  اا اسبودد    اقتصاای  رروژا ب ر

اب با حضور در آ  ت متحدا امریکه و ایاریک م تث راهبرد   قرار گر ت

 امنیت ر م برا  احداث خطب   رکیا  ماند به مهار ای  محور آسمی تو

ای  قیانوس هند را  راهم سا د. در لوله نفت و گا  ا  آسیا  مرک   با ا

-رتباطیبه عنوا  مسیر ا  یت ا غانستااهم به ربیناسا  غخصوص کارش

 ند.کنترلی خط لوله اشارا داشت

طقه به ای  نتیجه  ر  قدرتها  رقی  در منث  وق وبا   با  بح

  ب ر  نفتی جها  غر  شدید میا  کشورهاو شرکتهات ابرقکه:  میرسیم

ی  ه او چی  بیرا  و روسیه ترکیه ب راکستا ب عربستا  و ا منجمته امریکاب

د را در ای  با   ب ر  نو جستجو که هریک منا ع خو رجریا  داردمنمو

آنست تا هرکدام به  ها  رقی  در ای  با   بهد  عمدا طر  ینمایند. م

ال و ساختما  شاا لوله ها    ب حصول امتیا  مسیرانتقرژان  ع ب رمناب

 ند.شتر ریدا نمایت و گا  آسیا  میانه ب تستط بیانتقال نف

اعالم  ۲۰۰۸و  ج ۲۶تا  درتاریخ سصنایع ا غاند  ومعارت و ا

 ر مکع  گا موجوداست .میتیارد مت ۴۴۴مال کشورنمود که در ساحات ش

ع کشور در همای  نفت در ایصنو عاد  قا  احمد  مشاور و ارت مآ

براساس بررسیها  صورت گر ته ریت بتخ به خبرنگارا  اعالم کرد كه و

میتیارد مترمكع   ۴۴۴تا  بی  ا  غانسا  مالمو در شحو ا دریاي آ در

ذخیرا گا  وجود دارد.آقاي احمدي ا  ود: بررس  هاي قبت  ا  سوي 

میتیارد متر مكع  تخمی   دا بود. ۱۸۰  كارشناسا  روس  ذخیرا گا  را

و  اضا ه كرد: بر اساس بررسیها  سا ما  ناسا امریکا در ای  حو ا 

میتیو  ت  نفت خام نی  موجود م باشد.) ا غا - جرم  ۲۱۵  بی  ا 

 (آنتی ۲۶ /۶/ ۲۰۰۸
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جنو  یپ رینی برا  شگو ایی تاریب را»نوا صبح  یرع 8رو نامۀ 

انستا  وامیدوار کنندا برا  ا غ سپلچد سخت  مقاله ا  دارد«آسیا

 آنرا اقتباس میکنیم: وکشورها  شریک در ای  رروژا .

اقتصاد   تواند رونقی میتارا  ری  گ نهاد شدا رایپطرح ریش»

مو قیت اقعی را برا  اقدامات و  ا غانستا  باشد. اما کابل باید خوبی برا

 رآورد.رروژا به اجرا د

 -راکستا  -ا غانستا  -)ترکمنستا  ریتا  پ ریب رای۲۰۱۵در سال 

گر  را نی  دست آمدا گام م بت دییشر ت بههند( ا  طرح به عمل رسید. ر

ها در ای  رروژاب رکتاری سب  اشتراک شتری  رایپ وا ق: تاشتقبال د در

سم م رایپ ری  تاری و مرارهبر  کنسرسیورکت برا  انتخا  یک ش

دسامبر  ۱۳ر  تتاحیه رایپ ری  تاری دا سمراشد. مبا گشایی رروژا تاری 

ی را در مورد رکمنستا  برگ ار شد و ریام قویسال گذشته در شهر مار  ت

ا  کرد. تا آ   ما ب ژا وجود داشت ابرودر بارا رر ی کههایدیدشک و تر

عنوا  به ها  اکادمیک و کنفرانسجریا  گفتگوهاری را در همه رروژا تا

ست که رایپ ری  حار به خوبی روش  شدا ا د.دندیت میاهمیموضو  بی

جنو   را در کشورها نیت در ا غانستا  شدا و توسعه تاری باعث  بات و ام

 آورد.ار مینیا  دارند به ب  شدت به انرژبه  که سیاآ

مکع  گا  تیو  مترمی ۳۳دارد و  مایل طول ۱٫۰۷۸رایپ ری  تاری 

 ترکمنستا  که دومی  منطقه  نیتکگا  گی را ا  منطقه سرشار ا  طبیع

دهد. یراکستا  به هند انتقال م -ستا باشد ا  طریق ا غانگا   در جها  می

مکع  گا  برا  میتیارد متر  ۱٫۵ پ ری  تاریرای نداآی سال ۳۰ در طول

و ست که کشورها  راکستا  ای  در حالی اهد ساخت. ا غانستا  مهیا خوا

خواهند کرد.  مکع  گا  دریا تیارد متریتم ۱۶تا  ۱۴هند سارنه به ترتی  

ر ها دآ ر قبال داشت. ها را دموجی ا  استقبال ا غا ا تتاح رایپ ری  تاری 

هایی اح رروژا تاری طی مراسمر و هرات ا  ا تتاگرهارب قندهب ننابلک

متی شد  تاریب نق  جمهور غنی نی  با عییس. ا  دیدگاا ربال کردنداستق

 شود.حقیقت بدل می ا  مسیر کتید  در آسیا بهنوعبهستا  ا غان
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 کنند.یتاری حمایت م اندا  شکل وسیعی ا  راای  بهمردم ا غانستا  ن

 هاییب سب  ا  بی  ر ت چنی  رروژااندا   د که رااناای  عقیدابه  هاآ 

مک  سال ک  ۴۰ا  شد که ا غانستا  در جریقتصاد  خواهد مشکالت ا

ها  مخال  و هوادار گروا ها  گستردا ا  سو حمایت ت.اسا   بوددچار آ

ری تا وژادا   ررانر مورد رااها در ای  نکته است که نگرانیدولت بیانگ

یت جمهور غنی ا  ورریا  با دید رییسادارا است. در ج وابل مدیریت ق

م ا تماوریت تعهد سرردند که ب انستا  ب رگا  قومی ای ر در جنو  ا غقندها

 هند کرد.ا  رروژا تاری حمایت خوا ا تو

میتیو   ۴۰۰ران یت رایپ ری  گا  تاری ا غانستا  سارنه ا  بابت ت

  و ار ا  را برا  ری منبع انرژ  سبابرعالواب ت کرد.هد خوادریا ت دالر 

لیم ا د. و ارت معد  و رتروسور  راهم میقتصاد  کشحمایت ا  رشد ا

جهی در قسمت صورت قابل توی  تاری بهر یپراا که ا غانستا  تخمی  کرد

ژاب چنا  ای  ررو غانستا  را کمک خواهد کرد. همتولیدات ناخالص داختیب ا

د. برعالواب رروژا تاری رو  کنر را  راهم میاغا   مینه کا  ۲۵۰۰۰  برا

ر خواهد گذاشت. انا  ا  کشور شداب تا یباعث  رار جو کار  کهینرخ ب

ای  کشور که رو  بهبود  غانستا  و متحدی  کتید  ا ا برتاری چنا  هم

  ی که بخرایپ ری  تارشود. کنندب سب   بات سیاسی میامنیت کار می

 کنندا نی  برا جه سه کشور اشتراکگذردب در نتیمی  ا  ا غانستاآ    ر ب

 واهند کرد.نیت آ  تال  ختامی  ام

کنندا برق گاا تولیدستد سهتا ب ا ا  گا  تاری در ا غانسبرا  استفاد

هتمندب هرات و قندهار  ها میگاوات در وریت ۱۰۰ل با مر یت مستق

  رونق در بکنندا برق سلیدتو ها دستگااشود. احداث یساخته م

 د شد. ای  مدلذکرا خواهها  متا  خصوصی و دولتی در وریتسکتوره

« یگاواتم ۲۰۰» یت مرک  وریت جو ا  با مر تولیدب قبال در شبرغا 

مورد « تمیگاوا ۵۰»و در م ار شری  با مر یت  در شمال غر  کشور

 ه است.بردار  قرار گر تبهرا

  وریت تاریب نیا  انرژ اق برا  رروژد برولیا ته دستگاساخت س

کند. ای  در برطر  میاا و هرات را ر گا ب  رقندهارب هتمندب نیمرو ب ا
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لیل د ر  در وریت قندهار بهب و چککت کوشر ۹۰الی است که بی  ا  ح

یت سو  دیگر برق موجود در ای  ور باشندب ا  عال میکمبود برق غیر

اواخر سال تا  ۲۰۰۸ا  سال  .ا تکمیل کنددا روجو  مد تقاضاتواننمی

نه برا  تامی  برق یو  دالر سارمیت ۱۰۰ا میالد  دولت امریک ۲۰۱۵

ت. شد به مصر  رسانیدا اسمید لیتوی لی ار که توسط جنراتورها  دقنده

 تر خواهد شد.  وریت خرا حار با قطع دی ل وضعیت برق در ای

اد مخدر در جها  و ر  تولید مک  بمراا  که یکی وریت هتمندب در 

ی  امر ا  طریق د  بدل کند. اریت تولیتواند آ  را به یک واستب دولت می

ود برآوردا خواهدشد. در شمیا ستفادرق که برا  رروژا تاری اتولید ب

  را به دست آوردب ترکمنستا  نی ورتی که ا غانستا  نتواند انرژ  کا یص

 ۲۰۱۵در سال اند. رروژا تاری سبه  رو  بر گا  ا یا که اندا تواند بنمی

با ایرا  دربارا  ۱+۵ها  ب ر  رتب  یرا قدمیالد   رصت خوبی بود

را به  ها ای   رصترداشت  تحریمب د.دنق رسیامه اتومی ایرا  به توا برن

  ی سا د. با ای  ایرا ب راکستا  و هند را عمتدهد که رایپ ری  گاایرا  می

ا  به آسیا  جنوبی رروژا ه انتقال گا  ایرکهراس دارد  ستا کمنتر وجودب

ی نق  محور  را ا  قرار دهد. رروژا تارالشعی را تحت  گا  تاررایپ ری

  سو  دیگر انتقال گا  کند. اترکمنستا  با   می  گات صادرادر تحول 

 ا  خواهد شد.ی سب  در آمد دو برابر ترکمنستترکمنستا  تار

اوات برق میگ ۸٫۵۰۰کمبود  ال راکستا  بر سار هبهادر  صل 

ها  گا  خود ایستگااد گا  نی  در ر با کمبوشودب ای  کشورو میروبه

با   تاری برا  کشورهایی که یر یپ ب رااجه است. همچو  ا غانستامو

ها  مقام ی دارد. رایپ ری  گا  تاری بهاند نق  حیاتروکمبود انرژ  روبه

نند و انرژ  مورد تعهدات خود عمل ک دادا که به ت را رصی  ستانی اراک

ه خوبی ا ند. راکستا  ای  را ب  کشور مهیا سه مردم اینیا  را برا  هم

تولید شدا در  وابسته است و تنها انرژ  نیروبینرژ  درک کردا که به ا

عالوا ا تامی  کند. ند تقاضا  موجود در ای  کشور رتواداخل ای  کشور نمی

سا  در و  به صنعت ساختل حاضر آسی  شدیداود برق در حکمب ی بر اب

سارنه ا  بابت ا  سو  دیگرب هند نی   ساجی  دا است.ویژا نبهراکستا  
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راکستا  ررداخت خواهد  میتیو  دالر به ۲۵۰الی  ۲۰۰ی ارگا  تتران یت 

 باشد.می فعت دیگر  برا  اقتصاد راکستا کرد که ای  من

عنوا  کشور بهنرژ  و مهور ای  ا و  هند به ا  رو ضا بر تقا بنا

و ا  شدید به انرژ  دارد ب ای  کشور نیصاد  آسیاها  اقتیکی ا  غول

دا سا د. مام تقاضا  هند را بر آورت ندواتنمیانرژ  موجود ای  کشور 

یک به ه کمبود انرژ  در ای  کشور ن دها ا  هند حاکی است کگ ار 

دا برق در ای  که استفا ۲۰۱۴ال س. در ارریل باشدمیرق گاوات بمی ۸۰۰۰

کمبود  صد رسیدا بود.در ۴٫۵ه ید کمبود آ  برسسطح میتری  کشور به بتند

ت تا دست ا  متذکرا را قانع خواهد ساخ  هاوریا کشانرژ  در جنو  آس

  قیت ای  رروژا همکار  کنند.رقابت بردارند و برا  مو

یپ الکیت ساختما  رامسا   نهاییاری ا تروژر راا رانع اخیر بر سم

یارد دالر  رایپ میت ۱۰عمتیات ه ساخت و ری  تاری لمیتد بود که موم  ب

شرکت گا  دولتیب ترکم  ر هاچ ۲۰۱۵ باشد. در ماا اگستا  میری  گ

ی و شرکت هند  انتخا  شدند.  ب شرکت گا  ا غا ب شرکت گا  راکستانگا

وم رهبر  ای  کنسرسی ای  رروژاب د دردرص ۵۱با سهم کت ترکم  گا  شر

درصد در ای   ۵م هر کدام با سهها  دیگر چنا  کشوررا به عهدا داردب هم

ی المتتگذارا  بی سرمایه ا برا مانددرصد باقی ۳۴ضور دارند. شرکت ح

ست ها حاکی ات خواهند کرد. گ ار باشد که در ای  رروژا شرکانرژ  می

و نفت  شرکت گا «   اویلودراگ»ها  تشرک بربوامر ماا نکه در اواخ

ری  تاری اعالم  گذار  در رایپ  سرمایهمند  خود را برادبی عالقه

 اند.کردا

سرسیوم گام نامه تاریب نهایی شد  کن قوات حیه ورس ا  برنامه ا تتا

اگو  شود. شرکت درعرصه برداشته می م بت دیگر  است که در ای 

ها باشد. ا غا خ  ترکمنستا  می تی  گا  و نفو  م  دتصدچنا  ماویلب هم

راکستا  اند. ر  تجارت و انرژ   به دهتی  ب شا  کشورخواستار تبدیل شد

هم در جستجو  اند. ترکمنستا  انرژ  ضیقامتتری  و هند نی  ب ر 

رها  کتید  باشد. ای  اهدا ب  کتوخود می متحول ساخت  مارکیت گا 

ها در آورداهمیت دست اند.سرسیوم تارینرا  ساخت  کا  بنیری عنوا  به
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که موقعیت خوبی است  ۲۰۱۶ ک نشد. در ساله خوبی درب ۲۰۱۵سال 

 - ۱۳۹۴دلو  ۲۴صبح: 8«) دل شود.ب وستمعیت مرروژا تاری به یک واق

 یا صادق منبع:  ار  رالیسی(نویسندا: محس  امی  برگردا : ض

 موجود: هایخی واقعيتبر

ای  رروژا را تا حد  به وحشت رمایه گذارا  در ستعداد  ا   ذیل ایقحق

 خته است:اندا

  غانستا ناامنی در ا -

 هند و راکستا ی ونرودر وضعیت داختی راکستا  و ربی  باتی در -

 و بیگاا در مورد گستر  کشمک  هسته ا تهدید گاا  -

ت و نف میممنابع عکشمک  بر سر  در قت  ای  مناقشات منطقه ا ب

اا بع دست نخوردا انرژ  که به دریا رک   یعنی تنها منرگا  آسیا  م

ت ی  دولت ها  منطقه و شرکد. همچنی  رقابت شدید بشدت یا ته بو نداردب

مورد نیا  و سودآور نفت و گا   ی غربی بر سر احداث خط لولهفتن  ها

ی شابهت مهمیرا ا  اا  آسیا و اروانتقال ای  دو انرژ  به با ارهبرا  

شدا  «با   ب ر  جدید»ت عمال تبدیل به باشند. ای  رقاب یبرخوردارم

بی  روسیه و انگتستا   19قر  « با   ب ر »دآور کشمکشی که یا است؛

با ای  همه ایارت متحدا امریکا به ا  مرک   و ا غانستا  است. سیآ ربر س

وله خط لرح ا طرابطه بیت خود را در حام اقتصاد  بود  ای  طرحب حمال

 .  اعالم کردا استاا غانست

سیاري ا  نرژيب چشما  ببع عمیم ابدینسا  آسیاي میانه بخاطر منا 

سوي خود جت  كردا  بها رها    و توسعه طت  منطقه و جدولتمردا  طما

 (2014 /12/7ایت آریانی است.  )س

 

 سال عملی شد: ۲۳که بعد از  طرحی ،تاپی 
 

رتی  چهار  حر  اول ناما   استبی ه  ترکیکتم« TAPIتاری»

خط لوله  در اجرا  ای  وستا [ کهترکمنستا با غانستا براکستا  وهندکشور]

رند و نام ای  طرح منطقه دات مشارکهندوستا  ترکمنستا  به  انتقال گا  ا 
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عه همکار  ها  منطقه ا  تبدیل به نماد  امید بخ  برا  بهبود و توس ا 

 شدا است.

 
ماا  بئرو   23نستا  رو  جمعه ادر خاک ا غ تاریرح ی طر اجرایکا

هیم در ایئ  طئئرح ت چهئار کشئور سئضئور مقامئئاب طئی مراسئمی بئا ح2018

 شود. آغا  می

ر  ور خارجئئه هنئئد و رنیسئئا  جمهئئوامئئر ب و یئئر راکسئئتا نخسئئت و یئئ

ه گفتئئه ام هئئا  بتندرایئئه ا  هسئئتند کئئه بئئترکمنسئئتا  و ا غانسئئتا  در میئئا  مقئئ

 ر خواهند داشت. تتاحیه تاری حضوام رو  جمعه مراسدر ب  ار هراتاستاند

ا غانسئئتا  و رسئئاند  بئئه ترکمنسئئتا  ا  تقئئال گئئا  ایئئدا عبئئور لولئئه ان

سر  با   میالد  بر 90در اواخر دهه  ا ستر راکور ا  کشوهندوستا  با عب

گوهئئا   حمایئئت بانئئک توسئئعه آسئئیایی گفئئت وبئئا  2003هئئا ا تئئاد و در سئئال 

رد ای  طرح شد بطور رسمی وا 2008نی  در سال هند و  شد آ  آغا اولیه 

 به اجرا برداشت. ک گام قطعی روشور طرح یکه با ریوست  ای  ک

کت گئئا  توتئئال در آ  شئئره ر  کئئیتیئئارد درم 22.5ه گئئذار  سئئرمای

یه گئذار  نیئ  در رشئت آ  رد و اعالم آمادگی عربستا  برا  سرماسهمی دا

اجرایئی در  تشد و عمتیئا طرح در عضوشورها  موج  دلگرمی کاست ؛ 

لمتتئی نگی هئا  بئی  ایه و همئاهسال مطالعات اول 8رکمنستا  رس ا  خاک ت

ولئئه بئئه ا غانسئئتا  ل خئئطذشئئته مئئیالد  گ آخئئری  مئئاا سئئال رارسئئال آغئئا  و در
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میتیارد درر  7.5رح مبتغ رد اولیه برا  سرمایه گذار  در ای  طرسید.برآو

 ه شدا است.گر تمر ر ننتقال دکشید  لوله ا برا 

ر رست هور  ا غانستا  هم ما  با حضور  دشر  غنیب رنیس جما

را  بل بئا دیگئخواهد بجا  تقام کرد که ای  کشور می ست جمهور  اعالریا

 . ار راا تعامل منطقه بدل شودچهه ب

شئت سئه سئال ا  سئخنا  غنئی در اکنو  لوله ها  گا  تاری رئس ا  گذ

ه سئتا  قئرار دارد کئنال غئر  ا غار شمد« راته»ستا  دروا ا ها  ا رشت

  ا غانستا ب بی  رهبرا 2015در سال  حاصل توا ق نامه ای  طرح است که

 یعنی ترکمنستا  امضا و کار ا گ صدور د در مبداترکمنستا  و هنراکستا ب 

 رکمنستا  آغا  شد.میالد  در ت 2016اجرایی نی  در سال 

کئار  هاسئبت آغئا  بئه من  بئسئتا  ا غانه ریاست جمهوردر گ ارشی ک

ه گئا  نیسئت بتکئ له انتقئالهرات منتشر کرد؛ تاری تنها طرح لوای  طرح در 

د  مینئه سئا  انئتود مئی ایجئاد بئاور و اعتمئاه بئا یک معبئر همکئار  اسئت کئ

 اشد.تعامل سا ندا ب

ری را یکئئی ا  طئئرح هئئا  مهئئم دولئئت ا غانسئئتا  عمتئئی شئئد  طئئرح تئئا

  همگرایئی بئرا  قئمئی توانئد ن د کئهکنئ مئی ه محسئو اد  برا  منطقاقتص

 د .وا ق تأمی  امنیت را نی  ایجاد کنت

 ار عمتی ای  طرح غا  کتی انتمار دارد که با آ  دولت وحدت مهمچنی

برا  شئهروندا  ا غانسئتا   ئراهم مستقیم و مشاغل غیرمستقیم  غلش  ارا ه

 دهد. ر  را کاه  میه ای  امکا  بخشی ا  معضل بیکاشود ک

سئئت جمهئئور  د تئئر سئئخنگو  ریا تتضئئو ب سرررسئئ  مرحسئئیاا شئئ

نوشئئت کئئه تئئاری تنهئئا  ر همئئی  ارتبئئاطاعی خئئود دا غانسئئتا  در صئئفحه اجتمئئ

رقب خئط گئا ب خئط انتقئال بئ ایئ  لولئها بئ همرااا رسانی نیست بتکه گ ژاررو

د کئئه نئئور  ا  ایئئ  مسئئیر عبورخواهئئد کئئرآهئئ ب جئئادا شئئمال جنئئو  و  یبئئر 

 کند.  ن دیکتر می ا ا تفاهم منطقهاد  به چهارریل شتبدا    را برا غانستا

کیتوولئئئت بئئئی   500ط انتقئئئال بئئئرق کئئئه طئئئرح خئئئ او ا ئئئ ودا اسئئئت

ت مسئیر خواهئد گذشئت کئه یادداشئ ی هم  ا  ا غانستا  و راکستاتا ب ترکمنس

یر کمنستا  و ا غانستا  و نخست و تفاهم ای  طرح بی  روسا  جمهور  تر
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یئی آ  میئا  مشئترک اجرا انیئهید  امضا و بمیال 2015 دسامبر راکستا  در

 شد.گی امضا تا  و را  سه کشور به

 
 ک خا  آ  ا کیتومتر 816ارد که طول دکیتومتر  1814ای  طرح  خط لوله

« ارقنئئده»ب و «هتمنئئد»ب « ئئراا»ب «هئئرات»ا  ا غانسئئتا  و ا  وریئئات هئئ

سئاس جئدول بر اشئد.هئد تا  خوابتوچسئتا  راکسئعبور می کند و وارد کویتئه 

اکسئتا  توچسئتا  رطرح قرار است با عبئور ا  منطقئه ب امه اجرایی ب ای نبر

 اند.در هندوستا  برس« ااضتیک »به شهر  2019در سال  خود را

  گئا  را سئئارنه انتقئئال میدهئئد کئئه میتیئئارد مترمکعئئ 33لولئئه گئئا    ایئ

 10در و  مترمکعئ میتیئو   500ت سئال اول حئق برداشئ 10انستا  در ا غ

ور ع  و در دهه سوم عمر طرح ب ای  کشئک میتیارد متر مکیال بعد  تا س

 ود.اهد بمیتیارد مترمکع  گا  خو 1.5ه برداشت مجا  ب

ه ا  ای  رمپ  شار نص  خواهد شد ک 12  گاتقال در ای  مسیر ان

ک ا غانستا  ا ه ینه یک میتیارد درر در خاایستگاا رمپ  شار ب 5تعداد 

میتیو  درر ا   400 غانستا  سارنه ا  طر  دیگر و ا شد اهداخته خوس

 د کس  کند. واند درآمعبور گا  می ت

تری  آ  تامی  همم ست کهیی نی  روبرو اا و اگرهاما اجرا  ای  طرح با اما

ا  طر  مخالفا  با  ر  گا  ا  رهنه خاک ا غانستا  است کهامنیت خط عبو

حمایت خود را   شراعالمیه ابا نا  البختانه طاستب اما خوشبخطر مواجه 
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را در حفم وآمادگی خود  ا  داشتندتمدید ای  رروژا مهم اقتصاد  ابر ا 

 طالبا :ه میاعال ردند. اینک مت ح امهار کامنیت ای  طر

یت و حفامت ا  ا غانستا  حماها  ب ر  توسعهطرحگروا طالبا : ا   »

 :کنیممی

REUT ا   کردا است کهالم اع با روا طالر  بی بی سیبگبگ ا

 کندحمایت می وسعه شودبه به نفع مردم ا غانستا  و باعث تها  متی کطرح

 .ها است مت ا  آنو همچنی  متعهد به محا

منتشر کرداب 1395وس/ آذرق ۹شنبه ا  که رو  سهنامهبرخ وا درای  گر

یر خاک کمنستا  ا  مسها  شامل خط انتقال گا  ترطرحگفته که ای  

 قال برق قرقی ستا  و تاجیکستا  ا هند) تاری(ب انت وبه راکستا  تا  انسا غ

همچنی  استخراج مس ستا  )کاسا یک ه ار( و انستا  به راکطریق ا غ

قراردادا شد نی  ی لوگر که توسط یک شرکت چینت یدر ورعینک 

 .شوندمی

  نرژد اا  تولیهب جاداب طرحنامه همچنی  محا مت ا  راا آه در ای  خبر

هدا  دا که طالبا  آنها را در راستا  اا  کشاور   یاد شرسدها  آبی بو 

 .است خود دانسته کار 

دستور دادا  ودخ ابستهدعی است که به نیروها  وای  گروا همچنی  م

ا  و گروا طالبا  را ا  مورد عالقه ا غانستها  توسعهطرحامنیت تمام که 

 (2018و  ب  بر23بی بی سی«) د.تامی  کنن

ا غانسئتا  نئو  تصئویر  کئه ا  م دولت وحدت متئی ه  طر  دیگر ا

کئه تئامی  کننئدا د یئک طئرح منطقئه ا  اسئت ی ارایه می کن  طرح تارم ایا

و تضئئمی  کننئئدا اهئئدا  بئئی  المتتئئی داختئئی و هئئم سئطح ح سئئطی در منئا ع متئئ

 ها  موجود ا غانستا  است. سیاسی همه جریا 

اعئالم برنامئه  خئود دربئارا خبئر ست نش هرات درهمی  رو والی ا  

ا ب ا  ر خئاک ا غانسئترح تئاری داستقبال اسئتان  ا  شئرو  عمتیئات طئ ها 

 سی طرح سخ  می گوید.تضمی  حمایت سیا



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

286 

ا  سئئو  دولئئت  یئئت طئئرح تئئاریگفئئت کئئه امن« یمئئیرح  مئئد آصئئمح»

د یئت ماننئد ابعئای  شئدا و در سئطوح دیگئر  ا  امنوحدت متی ا غانستا  تئام

همئه بهئرا بئردارا  آ ب ای  ضمانت توسئط   و حفامتی نیوقی حق د باقتصا

 ست.تایید شدا ا

کسئتا  بئر خئودب تئال  را  کاه   شار سیاسئی را  ا غانستا  بهمچنی

سئئت و در حئئو ا اقتصئئاد  بئئا نجئئام دادا اک دیگئئر کشئئورها اکمئئا را بئئ هئئایی

مسئئیر  بهئئار بئئه عنئئوا   و ایئئرا  دسترسئئی خئئود را بئئه چاکمئئک هندوسئئتا

دا اسئئت و انتقئئال مهئئاجرا  گانئئان  انتخئئا  کئئرر  تجئئارت با بئئرا  ی ایگجئئ

  کئئار رو  یئئت قئئرار دادا و بئئرا  ایئئاکسئئتا  دراولوا  خئئاک ر کشئئور  را

   با  کردا است.ساح لمتتیکمک ها  بی  ا

سو و نیا  بئه تئامی   تا  با توجه به نیا   به انرژ  ا  یکالبته راکس

  سئارنه آمریکئا ال قطع کمک هحتماه اه ببا توج صاد  مطمن  ترمنابع اقت

مئانع اجئرا  ح تئاری نبایئد در رشئت طئرو همچنی  حمایئت بئی  المتتئی رنهئا  

 شخص خواهد شد.م دار آینچند واقعیت ای  رویکرد دطرح شود هر 

ر نئئو  خئئود رشناسئئا  بئئر ایئئ  باورنئئد کئئه طئئرح تئئاری دسئئیار  ا  کاب

مئئاعی برجئئا  اجت ی ونیتئئاسئئیب ام  اقتصئئاد ب سیتحئئول ب رگئئی را در بخئئ

یا ه جنئو  آسئآغا  اتصال کشئورها  آسئیا  مرکئ   بئواهد گذاشت و سر خ

 ود.شمردا می ش
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 : ا غانسترونق اقتصاد و صتح درا  تاریب گامی برا 

 در همئی  ارتبئاط آوردا کئه ه ینئه  یئاد صبح در مقاله ا  8رو نامه 

  ورهاکشئئ بئئی موجئئود  طئئرح و مشئئکالت مئئالیب نبئئود امنیئئت در مسئئیر ایئئ 

رویایی  ایرا  یک اقدام« خط لوله صتح»ابه را مانند طرح مش یعضو ؛ تار

 ت. رویا در حال محقق شد  اساکنو  دیدا می شود ای  اخته بود اما س

تا  ب تئامی  ه نیئه هئا  اجئرا و  نامه تکمیل طرح در ترکمنسئور ی ا

کئه  ردارشموامتی برا ا  جمته ع مصمم بود  کشورها  خریدار گا  نیا  و

 کردا است .رح تاری را قطعی طاجرا  کامل 

ا ه تاری ای  مر یت بئالقونی  معتقدند کیل انرژ  المتتی مساآگاها  بی 

 کشورها  عضو ای  طرح شود. ی ب روابطرا دارد که سب  گستر  

چنئی  »تستا  گفته اسئت : ب و یر سابق انرژ  انگ«چارلس هیندر »

دریئئل منئئا ع  سیاسئئی و بئئه  یئئا غرار جک ا  نمئئ  بئئ ر  و مشئئترطئئرح هئئا

 «.شود  آنها می  متحد شدرکی که برا  کشورها  عضو داردب سبمشت

بئی  ا   هک ا راکستدید انرژ  برق و گا  در ا  طر  دیگر کمبود ش

 راوانی را  داردب در شهرها  مهم ای  کشور مشکالتمیتیو  جمعیت  200

ه نمئر بئگئا  اسئت کئه ق و بئر رژ  مند انکشور بشدت نیاایجاد کردا و ای  

 اند.نخواهد م لوله در رشت مر ها  راکستا  باقی می رسد ای 

بئئی  ایئئرا  و « صئئتح»لولئئه قئئد هسئئتند کئئه بئئر عکئئس خئئط برخئئی معت

راکسئتا  و کارشئکنی هئا  آمریکئا  به عتت  شئارها  آمریکئا بئر هک ا راکست

 لولئهخئط ؛  توق  شئدرک  راکستا  متا  سیستا  و بتوچستا  و رشت مدر اس

ه ه واسئئطه هنئئد برخئئوردار اسئئت و سئئرماییئئت نسئئبی آمریکئئا بئئاتئئاری ا  حم

د ا  یکی ا  غول ها  اقتصاانند شرکت توتال به عنواصتی آ  نی  مگذارا  

   با آمریکایی ها ندارند.و گا  و عربستا  میانه بد تنفت صنع

  نخسئئئت و یئئئر معئئئاو« ماکسئئئات بابئئئای »ل بئئئود کئئئه اوایئئئل امسئئئا

ل مالحمئه در طئرح سعود  بصورت قاب  د که عربستام کرعال  ارکمنستات

و  نیئئ  مئئی توانئئد بصئئورت رد کئئه ایئئ  موضئئ  خواهئئد کئئتئئاری سئئرمایه گئئذار

با عربسئتا  د  آ  با توجه به ارتباط  شی متدر ع تتویحی ارادا راکستا  را

 نشا  دهد.
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اری متئی شئد  طئرح تئجه به وجود همه ای  عوامل با عامید است با تو

مبدل کرد  کشورشا  به چهار ا غانستا  برا   تمردم و دول نفس به ماداعت

می کرد  انتقال برق ارادا آنا  را برا  عت مستحکم شود و امل منطقهراا تع

ی  ایجئاد شئبکه  یبرنئور  جئ م کمنستا  به راکستا  و همچنئرت و کستا تاجی

را نیت ام   ود ؛آرامسعه رایدار خوای  کار ضم  تامی  امنیت و تو کند و با

 «د.یگان   راهم نمایابرا  همس

 (2018 /2 /23ی ایت آریان. س2018 /23/2)رکب بی بی سیب 

 رایا 
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 مقاله بيست وچهارم

 

 علی دربلخقبرۀرۀ  مسرخ وراويتی دربا ه گلميل

 (۳۱/۳/ ۲۰۱۷) 

 

د نو روز )ب  یرعنوا  څړمحمدانورآ مارچ  محقق ا غا  آقا  ۲۱درتاریخ 
در مورد (مانځنه؟مړيستون ل ومه نلي تش پکه د حضرت ع ،هروا د ځ ناور

توغ یا  ژندا حضرت کرد   حی  بتند ار  مردم  وار  نورو  و گریه و
به نشر  م ا غا  جر رتالر روا  د ی ب مقالت آمو ندار شرعتی در م ا
تجتیل نورو  را بدرستی رهنمایی  روحانیو  ومالها  مخال سرردا که هم 

دادا است. م  ای   نتقاد قرارا وردم دم رااعمال خرا ی مربرخی  وهم کردا
نید را  ریام روشنگرانه بودب درتاوا  آنجا  که داا خواندا ام  مقاله را دوبار
  ورم.آ ل را اینجا می  ذیبمطالڅړا  مقالۀ اقا  آ

درمیا  متل آریانیب اجرا   در اول حمل ) روردی (ب تجتیل ا  نورو 

عت وآمد  ونوشد  طبیل سا   نوشد که گرامیداشت استب بتی نیمراسم دین

و  ما  ودرخت  بارا نوشد   می ید  بارا  ودوبهار و ر ت   مستا  وبار

اسالم   استبکه قبل ا ریخی  وتاها بحیث یک رسم کهبته وگیاا وگل وگل 

درمیا   ساکنی  " الت ایرا " وحتی قبل ا عصر  رتشت  وقبل ا  میالد 

تیغات ی بشمول تبهبومذسیاسی  کنو  هیچ قدرت ست وتادا ارای  بو

 کند. بطور دایمی محو   آنی  که  راروحانیت مستما  نتوانسته ای

آ  را  یگر وشه دتاً محتل شداب درگموق اگر دریک جا برگ ار  آ 

ای  آنی  تا  به همی  خاطراست که ند.مندتر  برگ ار کردا اوهبطورشک

یعنی سال ر بهاای  ا  عرو ی که به ستمال  ملی  کنو  دوام آوردا است.او

  بتخی است.ل الدی  محمدو  و نو رو  ررداخته ب  مورنا جالن

         ـوش عـذار آمد    ــــر آمد، بـهـارآمـد، بـهــار خبهـا

 هــــر نـزار آمد فـا آمـد، شـــفـــــاىشـشفـا آمـد، 
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  د             ارک بامــبـشه پـــيش نيــــلوفـر، درآمــد که بنـف

 رفت وعمــر پايدارآمد ـت و خشـکىرفدى که زر

 هار آمد            که باد از نو ب لـبل خوش خوانبخوان ای ب

 ار آمدل سوگـــ ين گلشـــن به رخشته زنسيـم رف

          ـــور و نالــهً دري   و دامــن صحــرا ، زشـ ـتزدشـ

 دمـد بهــار آمـــار آبهـ به گــوش آيـد همـين آوا ،

 

 پژمان : رفرعادکتو

 !صدابزن به نوروزيان که باز آيند

 مک  ، بسته ب انتماربه رشت رنجرا 

         . آیندبا  صدا ب   به نورو یا  که 

 یتی باغدروا ا ها  ن ب بها ب  صد

 ری  رر   آ اد به تن  ها  بتو

 قصهب به شاد به شهر 

 به آ ب آینهب ماهی

 سرخ دید  ضیا ت گل انه کهر کربه ه

 گنجشکا   کو به

 شهر ها  مقاوم به

 به نی ا، آر 

  وخفته درتراکم شبل ها  ها   ربه ط
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 و ریانبه ماسه ها و به مرغابیا  د

 !رو به هر خدن  و خ

**** 

 ب ا  گتو  بی  ریادصداب  ب مترس

 :د ینه، بغضنشسته ا  ب ا  سینه    چرا

 مرا خموشی خنجر کشت

 کشت صنوبر هوا مرا 

 !...کشتمرا دلبر 

ن  و   ب نو رو هرسال  بگونه خاصی با رهر م ارشریش در

جش (تا چهل ته )برگ ار میگردد وای  می« ل سرخمیته گ»بی بنام صبغه مذه

گرورهاو وجادا ها  اطرا  آ   با. روضه م ار دآور ام میرو  دو

اینکه دلیل  ابد.ی  وقطاردار رونق خاص ودرنگی   می یچتچراغ ها  رنگ

با ب میته گل سرخ میگویندب اینست که م ارشری   دررا نو رو  چرا جش  

گل ها  در  و دشت و دام  کوا ها  بتخ غرقرا  هرسال صحرا آمدآمد بها

 گردد.و خودرو  می یوحش شقایقسرخ رله و

مراسم  کرد  ج نی ا    رخ با انجام آدا   یارتمراسم میته گل س 

سرخ ب و میته گل   ورویشوا  نار میرود. به ردم بشم  مراعتقاد -عنعنی

چه ها را راک و کهابجادا ها وکواغچه ها و رارمردم خانه ها و حویتی هاب ب

خاص ارشری  توجه  ضه مخل روراکی رارک ها  دا و درتمی  میگنند. 

ردم ا  اطرا  و اکنا  ا رو  ماندا به نورو  ممبذول میشود. یرا د

ار شری  به شهر م  نهمیاآسیا   ستا  و کشورها و راک را  ا غانستا  و ای

حوت تا اخیر ماا   ا  بیستم ماا ا  مدت چهل رومی آیند ب و نو رو  را بر

 د. دارنحمل گرامی می
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به  بر گرداگرد مقبرا منسو ا ه ار مردم هدا  ل نوبدر رو  اول سا

 مرااصبح والی ه ۹ل  ص  میکشند و در ساعت حضرت عتی ب  ابی طا

رتبه و روحانیو  به صح    سرا  عالیا ت وی ب قضاسا  دوایر دولتبا رز

لتی برسم احترام نواخته می و سرس مو یک دو ر جمع می شوندروضه م ا

ریام شخص اول کشور رآ  و خوان  قا   هایی بعد با قرانت سوراد و شو

توغ  ا یاژند»دعا  خیر وبرکت و  راوانی نعمات ته والی یا استاندار و بوسی

 میشود. ه اشتی برا رحضرت عت« ا عتمی

ی  هفت یا به ارتفا  تخمچو  ضخیم وبتند  است « ژنداب توغ » 

   دردت جشابریشمی  که در م ارن تر و روشیدا با رارچه ها  رنگهشت م

 ا میباشد.صح  روضه برر

ا   وار شرو  به گریه وشیو  ا راشت  ژنداب بسیار   در هنگام بر 

ً هنگام اشند.عالوتب ادا  دست دی  کس شا  را اع ی ترویی میکنند گ ا

و در صورت برآ  دست بکشند وم میبرند تا مردم هج« توغ»برا راشت  

تی اعتقاد خرا ا نند.خودبکتبرک گویا  برا     راممک  رارچه ا  ا  آ

غ حضرت عتی لمس کندب که دست  برژندا و یا توی  است که هرعامه چن

  مه آر وهایه د وواهد بو مینی دراما  خاو  و ض سما  بالها و امرا

ارت درمیا  سو  متولیا   ی ت که بیشتر ا برآوردا میگردد. اما ای  تبتیغا

 صی را براا میی خاوکاسبهد ی دیگر  دارد  شودب وار شایع شدا ومی

 شد. نمونه آنها اشارا خواهده در  یر به اندا ند ک
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 اا وریت مآ ژندۀ ششت  روضۀ م ار شری  قبل ا  برا را

 

 روضۀ مزارشريف: متوليان ازی يهاحقه باز

  نوشتهب در که بمناسبت نورودرمقالۀ خود  آقا  ستیما  راو 

رو  که: در جش  نوشود آورمیوضه م ارشری  یاد ا  رموردعمتکرد متولی

ضه م ار به وقو  می ریوندد انند ا  سو  متولیا  روقایع معج ا مبرخی و

چند رو   میگوید که اوت. مو ر اسلیا  روضه سخت ا  متوق دککه بر رون

وضه ب رسر و یا معتمدا  متولی ریکی دونفر ا  قبل ا   رارسید  نورو ب 

خل ورود  و او را در مدنند د میکاکر و یا شل وانموور یمرد جوانی راک

  ا  مردم بخواهد که به حال ای  د تا در حال گریه و  اروضه جا میدهنر

بینانی و یا شنوانی م کنند تا حاستردعا و اسخی شاا مردا  درگاا به  جوا 

  در ای  چند رو  هنگام ابدب نما  گ اراا دوبارا با یوحرکت وبرکت ر

 یکجا با مال ا میشوند ور و یا شل آشنرب کو  کوطبعاً باگریه وشی نما ادا  

بی  معبویر میکنند.)جال  است که هریک ا  ای  امام درحق مریض دعا  خ

د میکنند که سالهاست به ای  کشور وانموا تاده دورا د را ا  یک گوشخو

رس ا  بیرو  آورد  ژندا ا   .( در رو  نورو مصا  شدا اند مریضی
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لط  سخی ا ا  برکت شود که مریض ما میرآوردوضه ناگاا  ریاد برم رح

آ  یت م   ریاد مردم او را نمر کردا شاا ورمردا ب شفا یا ت. با ایشاا 

مراد رسیدا هجوم می برند و  شخص به بسدا تصور کرکرم م وجه  عتی

اس او برسد تا رارجه ا  ا  برسر وصورت ولب عی میکند دست و هریک س

دت ممانعت د محا م بشر ا  طر  ا راب مگدارندو را تبرک گویا براس الب

 هرچه  ودتر ا  محل دوربردا شودب گاهیرت مییگیرد وسعی میشود صو

دست ورا  مردم می ا تد  ته در  یریافا تا ا ش گامه کور یا کرای  هندر 

ً  د لبته محا می   وراً او را ا  ی کشته میشود. اا و  خمی و حتوواقعا

سا  یکنند . بدیندم رنها  مهم ا  چشم مر رو  ا چندبیرو  میکشند و ت صحنه

ا و شهرهبی مریض درمیا   وار وا  طریق آنها بآوا ا دوبارا شفایا

و  م ارشری  سرا یر ا  مردم بسی سیتوهرسال ستاها می ریچد رو

ا ند و دکا  روحانیت ذر ونذور می رردمتولی روضه ن میشوند و برا 

وال به همی  ر ار ا  قرنهاستی  کد و ارر رونق تر میگرد  اربوتولیت م

  1د. دوام دار

را  سه ب نمیرهمی  داستا  را ا قول یکی ا  کیاقا  حمید آدم نی

اشته بود که  در نو  خو جال  آ  ری  گذ  جرم -ا غا  ه نی در سایت حر

 د رابرا  ماهردر آستانه نورو  خو ایت برخی ا کیسهبرطبق ای  رو است.

ا خود رردا میشود تا  ومیفه سکی ا  کیسه بربه یندا وبه م ار شری  رسا

را ا   تا خودرند نمودکند و دو سه تا  دیگر ومیفه میگیرا شل ویا کور وا

  ت دور وانمود کردا در دروا ا ورودو ا  وریال ا ش  کور یاقار  آ

 ا گ ارا  متوجه آنها بشوند. ا  بگیرند تا نممسجد روضه ج

ً دا بکه ژنو  نورو  رس ا  آندر ر سی که  ا  سو  کار شدب د عتا

 نید یاد  دا میشود که شفایا ته است. با شبه کور  یا شتی  دا  ر خود را

کرد  سرولباس و  م غرض لمس ردل مسیدا سیمریض به مراد رصدا  
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تب کسی بفکر جی  ام مردم  یاد اسشود وچو  ا دحبسو  او سرا یرمی

جی  را  میشوند ودا هاکار دست ب   رصت کیسه برا  درایخود نمیشودب 

سی که جیب   دا شدا استب نه بدر میروند. وآنگه ک نند وا  صح می

ذشته ار ا  کارگک ولیمیگردد دغل کار وم ور مرد   کار متوجه  ری  

  1است ورشیمانی سود  ندارد. 

 ار ش   ندا دار  کرد  در روضه م مردم در م ار و بنابری  تجمع

و  ید  آ  برچشمژندا و مالنی دست  د  بر  یعد خویبرا  رسید  به مرا

یررا دم  .گاهی برخی ا  ا راد بر ا ر  شار مر سرو صورت خویشت  است

برا راشت  ررچم مذهبی ب د. بعد ا  کنش    شا  میشوندو دست ورام

 یارت و روا  حاجت خودمی  خوشحالی به ادا می نند و با  حاضری  ک 

 گویند.را تبریک  می ورو رو  نو به همدیگر خود  ا ندررد

 

 ارشری م ب کشی در نورو  در م تصویر  ا  رسو
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مندا  ک وجوانا  وسالو کود مرد در ای  رو  همه مردم ا     و

و ال ا شادمانی و با سر وصورت تمی و دلها  مارم و می روشندن باسل

شیب قوچ جنگی ب ب ک   سرگرمی ها  دلچسپ ا  قبیل :خوشی به تماشا

یب و شعبدا با   نکی ب کبک جنگتخم مرغ جب مرغ جنگی و نگی دنه جبو

بیرو  شی در ب ک ر  میگذرانند. در جش  گل سرخ مسابقاتوسادوگ

آهوا  که ممتو ا  گل رله و گل  لیتی و دشتت دش شری  درشهرم ار 

 گ ار می گردد.رانی استندب بر ا  خود جو  صحه

دا  تا  و خویشاوندوس دیدار  است که مردم به برایدرای  رو  رسم 

تبریک بگویند و مقدم نورو  و به یک دیگر نورو  را ا  خود بروند وب رگ

د. در ارک بخواهنمبو  ب میمو ری  رو  دارند که در الی را برا  س

هموار   غذاها  متنو  ا ها  رنگی  ارو ها  جش  گل سرخ مردم سفر

وراک بال میکنند. خاستقتنو  شیرینی ها  م یشک با را  مهمانا   میکنند و  

ترخوا  می بانا  است. در ه میمنت ای  رو   ی  دسمیوا و سمنک بهفت 

 غانستا  بها ت  ها  مختر  وار ا  شهر را  نفه ا میته گل سرخ

را  ا  رذیرانی مسا   م ارشری  برم ارشری  می آیند وچو  مهانخانها

میروند وجش  خود ایا  رمن ل دوستا  وآشنتر دو وار کفایت نمیکنندب بیش

مدت چهل شبانه رو میته یکجا تجتیل میکنند. در بادوستا  خود ل سرخ را گ

نندا و آوا  خوا  سا وسیقی وها و رارک ها مستورانام رگل سرخب در تم

 .ها  معرو  کشور به گو  میرسد

 

 ر مزارشريف اره مقبرۀ علی دروايتی درب

 معمار  ا عهد هنر  ندا ریت بتخ تنها ا ردر ومقبرا م ار شری  

یالد  درعهد ستطا  حسی  م ۱۴۸۰ است که در سال  در ا غانستا  تیموریا 

هر ها    تاریخی شیارا م در جغ. محمدتقی حکی دا استگردیبایقرا اعمار

ر ب مرد  هج ۸۸۵دکه درسا اب روایت میکنایرا  به نقل ا  روضه الصف

 می صو ی معرو بسطای ید خود  را به شیخ باکه  بنام شمس الدی  محمد

اختیار داشت که گویا در  ل به بتخ ر ت وکتابی درنمود ب ا کاب منتس  می
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ق اشارا ا  غیر مو کتی  د. در ای نوشته شدا بوستجوق سنجر ما  ستطا  

خواجه » ه ابی طال  در قریزمنی  عتی ب  شدا بود که م ار امیر الم

ه ه خیرا  )خواجخواجقریه حاکم بتخ به محل  شد .بتخ بودا با« خیرا 

رکرد تا محل را بکاوند ب در و گنبد  محقر  دیدب ام ر ته ب مقبرا حیرا ؟(

ت مضجع اینس» ود: ب شدانوشته  ست آمد که برآ نگی بدحه سنتیجه لو

ول م صتی م و لسالم اب  عم رسطال  عتیهم ا اسدم الغال  عتی ب  ابی

ود ب تاریخ مشکوک بنمر ت ا  چو  صحت ای  روای «. هعتیه و آل

ا در هرات گ ار  دادا و  به ستطا  حسی  بایقر  توسط شخص راموضو

 1شد.

که: وا میکند عالو  ب آوردارا درمسیرتاریخروایت ای  غبار نی  

ا  هرات به حمدب مدتی بعدب   شمس الدی  مستطا  حسی  بایقرا برا ر ادعا

  با ا گنبد  و قبرآنج دب دراجه حیرا  دید  کره خوبتخ ر ت ب و ا قری

هذا قبر اسدم اب  عم » :در آ  لوحه سن  عبارت سنگی دید که  لوحه

دعا  را صحت چنی  اخ اری. چو  تدیدا میشد « ولی معتی رسول م 

عمارت موجود  تا بار  آ  قبرحسی  امرکرد  تصدیق نمیکردب معهذاستطا 

« نهرشاهی» هادند . ستطا اد نی بنیبر آوردند و حمام  ار را بساختند و با

رد و سید تاج الدی  حس  اندخونی را  ار جدید ارحداث وق  کرا بر ای  م

ی ( را بتولیت م ار  ادا بسطامخ شی محمد ) هما  شمس الدی ابت و ه نقب

قرر نمود. ا  آ  ببعد است که ا  موقو ات آ  مر کنانی هم برمعی  کرد و کا

باد تر شد و بتدری  آ گر ت و« شری  م ارشهر  »خواجه حیرا  نام قریه

به گردید. در ای  ضم  شیخ  ادا بسطامی  وض بتخ قدیم مرک  وریتع

و تمول سرشار  ا  نذر  ی حاصل کردانروحی مقام خواست رسید یعننچه میآ

   2«ت آورد.و نذور بدس
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کیم و مرحوم قی حه روضه الصفا روایت کردا ومحمدتبا توجه به آنچ

آ  ا  برکت نام م ار و رونق  ایجاد شهرت را در مورد روایر آ  غبا

هیچ سند و  کرد کهنید ی ) ( نوشته ب یک بار دیگر میتوا  تاحضرت عت

تا  نشا  که ورود ختیفه چهارم را به ا غانسدست نیست  درخی هد تاریشوا

ه گواهی تاریخ را بمرقد آ  حضرت در ای  کشور ؟  ی ب تا چه رسد به بدهد

رد سراا حضرت ارج که ا  ریگت  ا  خو هجر  سه ۴۰ال در سبر ب ط

وعمرو ب  دم   عبرسیدا بودندب)یعنی اب  متجم ب برک ابعتی بجا  

ند تا ب معاویه و عمروعاص را بقتل برسان تندکه عتیگریم یمی(تصمبکرتم

مور قتل معاویه د.ماجهت تعیی  ختیفه تا ا  راهم گرد  انتخابات آ ادراا برا

ص نی بجا  او ور قتل عمروعااخت ب مام د و مجروح س  خم او را

 ً الرحم  ب  یب عبدل عتشخص دیگر  را بقتل آوردب اما مامورقتاشتباها

ب با شمشیربحضرت عتی را مجروح  دهم رمضا نواا درسحرگ متجم

  1د. عث مر  عتی گردیکه سرانجام باکرد

رج آنرا خوا مبادارا ا  بیم آنکه عتی بقول عتی میر طروس : قبر 

دند و بقولی دوبار ورندب ا  مردم رنها  کرو  رابیرو  آ ردا و جسدنب  ک

د عتی را جسیندبعضی گوتغییر دادند.    دیگربجا قبرعتی را ا  جانی

ی اک سرردا شود ولر رسول خدا بخاشتر  به مدینه  رستادند تا درکناب

ا قبیته طی تر ردآ  شر ت. برخی گوین بکجااشتردر راا گم شد و ندانستند 

  شیعه گویند که ردندب ولی عتما و مورخاعتی را د   ک  ته و جسدگر

آسیا   و تا ا غانس .  مگر مردم2. سرردندخاک حضرت عتی رادر نج  ب

ر م ارشری  هست ضرت عتی در شهنه تا هنو  به ای  باورند که قبرحمیا

یا  میانه وآس ایرا دیک ا راکستا  وون  و سارنه ه ارا  خانوادا ا  دور

 می آیند. د به ای  م ار  طت  مرابرا
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ری   ارشسته ها  وآر وها  حاجتمندا  و  وار مبطور کتی خوا

ترانه مشهور مال محمدجا  ا عتیب در ند  ژرا راشتهنگام  یارت وبدر

 ا ته است.با تا  ی

 نه مال محمدجانترا

 اا دلبرجا ا  وار واسیِل گل رله       کی بریم بم ار مالمحمد جا   بیا

 تی شـیـرخـــــدا را یـــاد کـــردمریـاد کـــردم      عــرکـــوا بتــنــد  ــــسـ

 شـــاد مــا را شـــاد گــــردا دل نـا      ا  اا مـردرخــــدا یـا شی شـیـعــت

 ـــدا کــ ـ  خــ        منـاجــات مـــرا رـیـدا دردم  دوا کسـخی شــیر خـ

 است درد  دواکـ تم       بهـرجا عاشق  نــذر  تـه میـنی غ روغچـرا

 ار ـدارخـــــدامــ  شـــیــیـرم  بگـ گـاا گـر روم با تــو نگــارا       نـمــر

 تا خــدا رحـمـ  بــیـایــدبگـیـرم 

 د قفـل  طـال راـم بـر چشم خونهیــ

 رایا 
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 منجپبيست ومقالۀ 

 

 انثمـراکـرم عـداکـتـبه ياد 

 دمـيتجــان آ
 

 
 ش(1395 -1316مان)داکتر اکرم عث

 

 ر دوچشم يک تن کماز شما

  ان بيشوز شمار خرد هــزار

 

واناب سخنور ب ر  ومحقق تدا نویسنو اکرم ع ما ب ادی  کتردا

ر خو  ری   مغ   ب خردمند کشوربرا جسته وشخصیت  وسخندا  بر

ر سالگی د 79س   ( به 1395اسد 21)2016ستاگ 11شام  8ساعت 

 رو بست وخانوادا  ه یو  شورن ب چشم ا  جها کشور سوید  در شفاخان
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نا )اتر ساخوام درگذشت خوی  سوگر غا  خود  را دودوستا  وارادتمند

 الیه راجعو (. هلل وانا 

ونجیبانه داکتر اکرم ع ما   عالینی وکرکتر یا  صفات انسابرا  ب

متواضع ب ادی   اضل  او دانشمندت.  هم کم اسی نوشته شود؛باابکتاگر 

ر صاح  قتم رسا وصدا  گیرا وسحر آمی  دنمیرو بی م ال وخنور بی وس

هنگام بود. م مه ها  ش  ۀ  برنامر خواند  داستانها در ودکتمه اشعا

 رهنگی و خانوادا ب رگی به جامعه مر  او ضایعه بدو  تردید 

نمیر ا عا  شخصیت کم  ای درگذشت    بشمار میرود.تانسنویسندگا  ا غا

ه ادیبا  و نویسندگا  ا غانستا  دا محترم اکرم ع ما  و همرا به خانوا

 ستیت میگویم.  تلی قتم و رهنواها

گا  ه سرگذشت ب رالعشک مط  بدو

ى هن  و نهضت هاعرصه هاى دان  و  ر

هاى سودمندى اند که نسل اجتماعىب درس 

ا   تا نیا دارندجوا  ما به آ  و ا هاى آیند

تکامل  یامو ند و شخصیت خود راآنها ب

م ع ما   یکی ا  ب رگا  ببخشند وداکتر اکر

 ست.رهنگی کشورماو نخبه گا   

کتر دا رگذشتد بی بی سی بمناسبت

مصاحبه اکرم  ع ما ب  مانی در نوشت که:

صاحبه ا  م ا نویسد وای  جمته را " میآدم شدنبرای ه بود که "ا  گفت

 یکند: نقل م

است که در عی  شباهت با یم صورتگر چهرا هم اد  ها نوشته اهیگ"

ست و هموارا   اتواناتر ا  متر و ترب راستگو  ب مصفاترب جنگندام

تا رس  آیم.کوتاا میو عی  او باشم ولی م   ه به او برسمد ککنمیم تشویق

 دهدرم میکند و  نهامی خندمنیشنویسم و آ  سیما  آرمانی می بآدم شد 

)بی بی ".تو ای  راا را نهایتی نیس مسا ت  یاد  باقی است  آدم شد تا که

 (  2016اگست  12سی/
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  مقالتی نوشته بودم می  سال تولدتادبت هفاسسال قبل م  به من نه 

 نگیواجتماعی آ  شخصیت وار   ره ی ا   ضایل عتمیدر آ  به بخش که

نجا با  شی ا  آنرا دوبارا درایدانم تا بخمی ا دب ر مر روشنی می اندکشو

 دا ولی درجا ی برآ  بیا  ایم که در آ  مقاله نیامگو کنم وسرس نکات

 است.ا گر  بدا  اشارا شددی

 

 م عثمان،جــان آدميت داکتراکر      

ر ع ما  را بهتبیگما  داکتر اکرم  واد در کشور مابهل قتم واهل سا

انستا ب ج رادیو و تتوی یو  ا غوراى اموا ا  شناسند و بیشتر ا  م  مىو 

خوبتر  ی  شخصیت  ر انه و محبو   رهنگى کشوربا نام و سیماى ا

سال با او محشور  36جایى که مدت آن  ب ا م اما .معر ت دارند ى وآشنان

و هاى اجتماعى هم به برخى ا  خصتت بودا امب میخوا ا سال هم د ترو د

 ینجا اشارا کنم تى او در اذا ى ا   طرتایل اخالقى ناش ض

ست. بر سرکسى که جا  آدمیت و   برسر داکتراکرم ع ما  اسخ    

و  م محبت و صفاریامبشر   کسى که نوشته های رسرسانیت است. بکمال ان

گر اندیشه هاى مردم استا  های  بیانبرسر کسى که دو ا است. و بارخرا 

است. داکتر  سا  مستمندان رسانى به برابرى و یارى رى ودوستى و براد

مى و با صفا و عارى ا  کینه و همچنانکه خود انسانى صمی اکرم ع ما 

توقع    دیگرا  نی تبانى اس گروغ گونى و نفاق او دحسد و ا ترا عقد و 

ا  داقت داشته باشند و دار خود صفا و صو گفتار و کر دارد تا در رندار

منطقه یى و و  بانى و مى تعصبات قوور ى و ایجاد  کینهدورنگى و 

 و در کنار هم و یار هم باشند.  ند و با هم برادر باشند مذهبى بررهی

 آنانى را که ت وار اسی   ا  مردم آ ارى ب ماداکتر اکرم ع     

  مى آورد. وای  دتری  مردم بحساگرا  می نند بدست به اذیت و آ ار دی

   میکرد که : بیا را با صراحت بیت

 مردم آ ارى ندارم؟  ارم            که  ورای  نعمت گکر چسا  م  ش

د تر ا  باهم در اطر ادمی عتوم ا غانستا  بگاا گاهى که مادر اک

اى  یررای   وجه بود که مبادا مورچههموارا او متب  ی دیمم کارخود ب قدم
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مى ا تاد ای  ر مسیر قدم هچشم  به مورچه اى د رد شود و همینکهخ

بالوقفه ای  بیت  دست مرا نی  ک  میکرد ومیکشید و  نارخود را ک  وراً 

 اند : را میخو

          میا ار مورى که دانه ک  است  

 ستخو  ا    دارد و جا  شیریجا که

جان  را ا  وى دارد و نباید میکرد که مورچه هم جا  و بعد عالوا 

  .وستجود  ندا جا  اهرموتری  نعمت ها براى ر ت که شیری  گ

و   قصه میکرد: صبح ه متیحه ع ما ( برایم راکتر)محترمم دخان

ناوقت  در  کر میکردم ق میخواستم با داکتر یکجا بکار بروم ویک رو

وا ا خانه ناوقت نشود. هردو ا در عجته کند تا کمیاستم خوشداب ا  او

ا   میروم تشن لحمه صبرک ب م  به دروا ا گفت یکو  شدیمب در دم بیر

  نشدب دچار صبرکردمب ا  داکتر خبر چند دقیقه دمبد  برمیگروب و

 دایی نشنیدمبخانه برگشتم وصداکردم:داکتر کجاشد بصتشوی  شدمب ب

  می  تشنا  عتتیدا و یکداکتر برو   یدمدمب دکروا ۀ تشنا  را با در

ه تم چدرا  کردا است. گف ه یی ا  تشنا ا  و به سو  گوشمشت خود را ب

مورچه ا  ت ک ی  خواهد شدب گفت: ه لباس هایی کتوجه نیستمیکنیب آیا م

م  ست بخواستم بر دگفتم مبادا  یر را  بچه ها کشته شود را دیدمب با خود

ود محبت گتها رها سا م. چنی  ب بردا در میا و  ا بیرر بار شود تا او

 ند. که درجا  خود  باش شرات! انسانهااکرم نسبت به ح داکتر

 و همکارا  و اطرا یان  د  با مردمشامشخصى و ریا لحام کرکتر 

ال رسیدا آدم کم نمیر و وارسته و شایسته و بکمب نی  داکتر اکرم ع ما  

 اعی  در ماندا ام که چهخالقى و اجتمل ا ضای ا واقعاً م  براى بیت. ایس

ای  ه میتوانم در مورد ب تنها چی ى کمى را بکار ببرمکتمات و الفا

عنى ی  است که او به تمام ممهار کنم ار ارهنگى کشوشخصیت کم نمیر 

ر ته و صاح  ع ت نفس و در عی  حال بسیایک انسا  وار ب وارس

المب ست. و دریک ک  اه تعصون  مشر  و  اقد هرگرویمتواضع و د

م  شاهد  . تا آنجا که است« جا  آدمیت » بگفته سعدى انسانى ایدا آل و 
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تى وصحبت با او آر وى دوس در شیخ و شا شنفکر تا مال و  روبودا ام ا

 د. بودا ان

  ا  دانشى مردى است که در میا  دانشمندا داکتر اکرم ع ما     

دا ا  ایست که دگا  ب نویسنیسنا  نومیرس نمى ماند و در ن  همردیفا

مردم دوستى  با احساس عمیقو درد مردم را  دم سخ  میگویدب با  مر

هر داستانی یک چنی     در  رجامهایدۀ داستانب چنانکه خواننیکندبیا  م

 دست جامعه خود در خود احساس میکند. دردى را نسبت به مردم  روهم

مستخدم  ا  مامور تا تا یر دس   ما  در برخورد بام عداکتر اکر   

ً ارانه برخورد مینه و احترام کب چنا  متواضعا انسا  را  کرد که واقعا

ه شدا ام که با ورود بارها متوجم  مینمود.  و ری  آمد خود خالق ریفته ا

تراکرم ع ما  ا  مستخدم به د تر ما ب داک یک

مستخدم تمام ار هنگامى که ک جای  بتند میشد و تا

دیدا بودب بر جای   تر خارج نگر  دد و ابونشدا 

جیبانۀ او که تار و ری  آمد ننشست . ای  ر نمى 

گى اوست ذاتى و خانواد ربیتبى تردید ناشى ا  ت

تا هریک ا  مستخدمی    شدا بود سب ب

دمى عتوم ا غانستا  ارمندا  عتمى و ادار  اکاوک

اشته باشند ت دب ر  خود دوساو را چو  برادر 

 ارند. گ  حتراما وبه او

   در دورا رژیم ح   تصور شود کهشتباا آمی  است اگر چنیا    

 است.    ردادید نمى کرم ع ما  را تهر اکختقب هیچ خطرى داکتدموکراتیک 

   ا ی  رو  هاى قدرت یابى حداکتر اکرم ع ما  در آغ

توهی  قدرتمندا   ه وتهدید و شکنجدموکراتیک ختق در ا غانستا  مورد 

ا  مخصوصاً  مک به موقع دوستا  شخصىگر ت و اگر کار یم قررژ

با  مى آوردند؟ و  بسر میداند چه بالهایى نمى بودب خدا قا  کریم می اق آ

 ا براى بقاى حاکمیت ذکورب قشو  شورو  را تاى که ح   مگامدر هن

ناک بنام  خطرمقالت بسیار به کشور  را خواندا بود ب با نشر یک خود 

 ر نقد گذاشت وو خانوادا ا  را به قماحیات خود «  اد و هم  دراکور»



     وبا وقار طعاودخان دولتمداری قدا

 

305 

 و اینکه بدستورت. گا تب اما خدای  نکششت ى مر  بجتوتا چند متى متر

گچه بر او شتیک بر سرقدرتب ش  مرمى تفنسوبی  ح    منعناصر  ا

را سو او نقطه ا  بد  همگى بر لگ  خاصرا او اصابت و یا دا کردند که 

دار و ندار  ى ا تاد و با صر  تمام ر بستر بیمارل بدوسا د.راخ کردا بو

 . ود را تداوى کردخ

م ا هم ع ما  بلودب داکتر اکرر  آنجات ا  آ  تهتکۀ مرس ا      

گ  ا  ستقل الرأى حفم نمود و هربه عنوا  یک روشنفکر م موضع  را

رضى کشور  رو نه ت استا  و تمامیموضع د ا  ا  منا ع مردم ا غان

که ا  « و مصالحه متى نویسندا » بی  المتتى  که در سیمنارنانید. چغ ل

گ ار شدا رکانتى ننتل برانت ا غانستا  در هوتل جم  نویسندگا جان  ان

رد قرانت نمود که سخت مو« ح جن  یا صت»ى تحت عنوا  ب او مقالتبود

 و خارجى قرار گر تتى انشمندا  داخاسقبال و تحسی  شامتی  سیمنار و د

ا غانستا  ا ع متى مردم توقع رژیمب ا  موضع من بدو  توجه بهاو  یرا ب

 ود. نه سخ   دا بمستقال

 بی:نقالزاده ا اشراف

لت ت داکتر اکرم ع ما  مقااسبت درگذشبمنبی بی سی بخ   ارسی 

خانوادا اکرم ع ما  در یک »  آ  مقاله آمدا: مفصتی نوشته ودریکجا ا

نای  الحکومه وریات  داخته وسالها یر  ب وماغالم  اروق خا  ع  ی]اشرا

ما در ید استطنت[ به دنیا آمد و بالدورا   ننگرهار وبتخ درندهارب هرات وق

ک بار در ی اسی رادیکال رو آورد.مبار ات سیصه انی به عردورا  جو

دا  رنگار  خوانت آسماییب اشرا یت را رارچه  ربفت و مصاحبه با وبسای

هم  : "م  هم ا  اشرا یت وتکشیدا شدا اسی" وسیدگر بود که بر "تفسخ و

 است." گیم ها   ندیکی ا  رارادوکس ام وای ا یت رن  گر تها  ضد اشر

ی ها اکرم ع ما  ا  بی عدالت» ل آهن : شامشت رتبیل به بردا

ً ای  موضو  را در داسنفرت ]داشت[ و کوش   تا  ها و نمودا تا دایما

وجود اکرم ع ما  به  دالتخواهی درس عاید حش های  با تا  بدهد.ته نوش

ا او در مصاحبه ا  بباشد.  شد کردادر  به ای  حد رطر رن  ها  ماخا

رته   انسا  متعار  را در دو ن  ها  یک م ر"اگر تما مایی گفته است:آس
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غم اید: "م  آ  ها  مادرم سنگینی می کنند." و می ا  ترا و بگذاریمب غم 

 شیدا ام؛بنابرآ  نخستی جرعه جرعه نوتا ا و حودها را حس و لمس نم

 ".ارم مادرم بود مربی و آمو گ

 سمتاو را به  ندگی درنهایت وکس س بیجا نیست که ای  رارادر    

  در ای  ستطنت کشانید. وبقول خود   مارکسستی و ضدیت عتیههااندیشه

اکبر یری اسالم َمیَ  و مصو ل  قندهار ب راا کسانی چو  محمد حسی  طا

  ا یر را بر او گذاشتند.رب بیشتری  تخیب

ول د: اکرم ع ما ب چری بود ولی به قمینویسدر ادامه  رتبيل آهنگ

ر او بارخرا به ای  باو ا نرذیر ت.ی رت هیچ ح بود  هر گ  عضویخ

ردا است   ای  بیست و دو سال اخیر نی   ابت كا ت و خی ها"  رسید که:

برد و هریك ا  گروا  به جایی نمی راایاسی س ولوژیك كرد  عقایدیدیكه ا

ب تك انی كه به دلخواا شا  ب دولتی تك  ب نیستندایی قادر   قومی به تنهها

صندوق ها   یك حاكمیت مشرو  سر ا  نمایند... رراك مذهبی بتبار  و ت

 ماماهد كرد كه نكند و  قط مشاركت آ اد مردم تعیی  خورأ  بیرو  می 

 اهی مشروطه و یا جمهور نامتمرك  ب شب  تمرك م سیاسی آیندا   ما

مامی ا  ن  و دیموكراسی اقتدا كرد و ا  چنه آ ادد. باید برارلمانی باش

ل ]رتبیاا صوا  بیاورد." ا د و به ربس كه ما را دعوت نمود

 [2016اگست 15آهن بآسمانیب

کومت تنمیم ه حقر  گذشته ک 90داکتر اکرم ع ما  در اوایل دهه 

سفارت دبا  ومیفۀ و یرمختار  برو  کار آم ابل  درکادها  جه

ا   رهنگی  کارهرناهندا شد و دراینجا مجدداً به سوند  به کشور  درتهرا 

همفکروهم ستیقۀ   ردا راب با کمک دوستا قتم ومجتۀ و  آورد وکت رو 

ی عتم  شخصیت ها  اندا   کرد و ا  ای  طریق به تجتیل اخود راا 

ت وخود نی  دست ا  قتم   کشور ررداخج ار خارد وادبی ا غانستا 

وند وداستانی با چاشنی انتقاد  در س وادبی ا ر عتمی برنداشت و چند

 سررد.  نوشت وبدست نشر

ک ند ع ما  وامید ع ما   وی ما  دو رسربنامها  میوکتر اکرم ع داا

 .ی باقی ماندا است وهشداستانی و رژدختر بنام آر وع ما ب وآ ار متعدد 
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 :آثار داستانیله از جم

 ه داستا ی کنندب مجموعوقتی که نی ها گل م-1

 دیوارب مجموعه داستا در  -2

 تا اسب مجموعه داسقول مردارا  -3

 ه داستا الیب مجموعط سقح -4

 مجموعه داستا  با آ ریداب -5

 ب روماندوجتد کوچه ما-6

ب انی  آلمها م ع ما  به  با اکرکوتاا داکتر ها  تعداد  ا  داستا 

قول  مرداراا   او: 'مبنا  دو داست  و بتغار  ترجمه و بر روسیب سوند

 دا است.ینمایی ساخته شا  ساس' و 'نقطۀ نیرنگی'ب  یتمه

 ب یکی هم روما  دوجتد  بهاستانی داکتراکرم ع ما مته آ ار د  جا

ریخی و سیاسی تا هام ا  حوادثنام 'کوچه ما' است."ای  روما  با ال

  در اآ  در کوچه بیستم ختق شدا و داستا یمه دوم قر  ر نتا  دنسا غا

ند که ها  مختتفی هستتیپها  آ  هم گذرد و قهرما ابل میشهر ک مرک 

  ا  کنند و هرکدام به نحومی ها  دیگر کابل  ندگیچهکوچه و کو ای در 

ر یاسی بعد ا  نشر دس -استا  تاریخیشوند. ای  دای  حوادث متا ر می

ختق )ا  جناح   اعضا  ح   دموکراتیک   خشم برخی اسب آلما 

بایسته ا  سو  ها  تراکرم ع ما   گردید که با راسخ یه داککارمل( عت

 گردیدند.رو داکتر روب

 :ثار پژوهشیآ

نامه دورا اد شورو ب رایا  یرتوماسی ا غانستا  و اتحروابط د -1

 دکترا

 اهیخوطهروها  مش ونگی نهضتچگ ا  برمقدمه -2

 بند  تاریخ اید آسیایی و تـنور  دورشیوا تول -3

 تاریخ در خاور می  ی تحولچگونگ -4

  ر   بچنبرۀ با سیا  میانه در و آ ا غانستا  -5

گرامی  ار نستوا را شاد ویاد  را  دانشمند متواضع وقتمدروا  آ

 2016 /14/8  رایا میخواهیم!              
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 مششوبيست  مقالۀ

 

 بزگر، يکی از نخبه کان فرهنگی کشورمدطارق مح

 ميديا گرداننده دعوت،

 

العات جمعی واط ارق ب رگربیکی ا  نخبه گا   رهنگیمحمد ط

ی  ایام عمر خود که قری  سی سال ا  بهتر غانستا  است خارج ا  ارد

وطنا  خود با هم (ب در راا  تنویر ا کار واذها 2017- (1989را

سال کار 30یاب صر  کردا است. دعوت میدایت وس ته دعوتنشرمج

نی تی وآگاهی رسامطبوعا

و  م دب  در بال توق  وبد

توا  هیچ کدام ا  ما 

ا  قتمی رندگا  و همکاخوان

. آقا  قا  ب گر نیستآ

مه وقت ب گرب چرا ای  ه

ی وانرژ  وتوا  جسم

وماد  ومعنو  خود را 

دا کر درای  راا صر 

عی   همه ساست؟ آیا عتت ای

ر کس  مقام   اوبخاطوتال

 وجاا دولتی بودا است؟ نه

    ۲۰۰۷ سيستانی در ناروی طارق بزګر  و                    خیر.      

  بیکرا  بکشور  ا غانستات  همانا عشق کنم که عتم   کرمی

ود ای  وجدر که م   است. عشق ومحبتی راو وداومردم و با  و رهنگ  ب
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ا غانستا  درک وبردبار نسبت به  یت خو  برخورد ومزد  وصبورشخص

م خا  اعتیحضرت اما   القه ا  نیست کهمتر ا  عشق وعکردا ام ب ک

 داشت.ترقی کشورخود لی وبرا  تعا

یدآورندۀ شخصیت انسا  شناسی در مورد عوامل ردشمندا  جامعه دان

یعنی  انسا  با « زيست اواستط محيراثت و شخصيت ساختٔه و» : ندگویمی

و کار  با آیدب و رس ا  آ  سر نیا میژنتیکی خاصی به دخصوصیات 

 ادابرا بعبارت ا  خانواواست. محیط اط ط اجتماعی اطرا محی

ت که نق  مکت بوبارخرا جامعه اسب مهد کودک و اهل روستاهمسایگا  یا 

 یت انسا  دارد. خصی شمهمی در شکل ده

ی  تا یر ب ر  شدا استب خواهی نخواهکه در آ   طیمحیسا  ا  ان

بت  با دیگرا  با محت دیدا باشدب دب اگر ا  اطرا یا  خود محبمی رذیر

  وبا دیگرا  ا ار می آیدب طبعاً خش  بباشدواگر خشونت دیدا  ر تار میکند

  تکار ا  ورا ت انساابو  آمد. اما ذکاوت و خالقیتدِر خشونت ری  خواهد 

ا  جامعهب  همه دار ی  جهت است که انسانها  یکیرد. به همیگه مسرچشم

را  مختصات و هر کدام شا ب داقیت نیستند وعی  قابتیت واستعداد وخال

گر متمای  گیها ا  یک دیما  ویژا د اند که با هه خوژا گی ها  منحصر بوی

 میگردند.

 قتیت  ولیای وکار ا  خود مهاردگ ن  مانی که انسا ب در عرصهتا 

کرد.  قط در  نمر  مشخصی ارانهباشدب نمیتوا  در مورد ب  بار  ندادات

ای  نسا  وتوانانی هاست که مر یت ا رراتیک  ندگی در روند کار و

وحس  نمر یا قرار میدهد   تا یر خودیگرا  را تحت و د متبار  میگردد

 نگی اند.ا رمیرا یا  را نسبت به خود بسو، نمر اط

 ا  خاصی درعرصه ها  سیاسیب  قابتیت هارتب انها بام الً:انس

 :کتا ب خود آ ار  )چوب رهنگی ب تسفیبیا هنر  ا  نمامی باجتماعی 

و  ه یا تابت  موسیقیبمجسم  هاهنر  ا  قبیل: آهنرسالهبیا یک ا رمقالهب 

  ارمتبریدا ها  خوی ب درجامعه ا  میگذارند و بخاطر آ نقاشی( برج

خت  چنی  آدمهایی کار  گردند. شنامیتی ام وشهرمیگردند و صاح  ن
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نیات و  ر و ایدا ها و  رو  آ ار شا ب به طر  تفکل نیست ومیتوا  امشک

 ی جامعه معر  حال وآیندۀ جوا   را برا  نسل ها    ری برد و آناریام شا

قب برجسته و   م  کرکتر و کارنامه آدمهاا  نی عالقمند اند تا انمود. جوان

ً ا شخصیت خود و ینداسی بجووخالق  ت ی  احساس را تکامل ببخشند. طبعا

ات تعالی و کس  درجه ها  ترقی و بسو  تال  برا  طی کرد  رت آنها را

 ویق میکند.ادرستی تشغ ا  کژ   و ن ار و  ندگی آبرومند وعتمی بارتر 

تت ب ضیو  خالقیتبدرایتب کس  عتم  ها  که در ابرا  لیاقتبآن

دب ما  مو قانه عبورکردا باشنا  آ مو   ی وستو وطند راستی ودرستی 

وهموارا الگو   یگرا  میگردندند که مایۀ ا تخار وسرمشق دنخبه گانی است

که  اقد  انسانها  می شوند. اما اشتهانسا  دوستی  رند راستی و درستی و

ار  وتمتق و ک ریایاقت استندب معمورً به داد وذکاوت وخالقیت و لاستع

چونست واب  ومعتومدار ا راد  بو بارر سل میشوندبتوغ می و دروچارتوس

نند و ر و گرد  خم میکمنا ع شخصیب سی اند که بخاطر حفم یا کس  الوقت

. هریکی ا  ستی بدهندند ت  به هر راضراتوجه اربا  قدرت حبرا  جت  

آدمها  بد و و و  با هردو گروا انسانها  خدر  ندگی رو مرا خودب  ما

یاد میکنیم وا  نیکوکار ونکونامببه نیکی  .ا  آدمها یما اوبرو شدرتید ر

 میکنیم.ر نفرت وان جار دروغگو  امها نسانها   اسد واستفادا جو وا

رهنگی   شخصیت ها   کی ارمحمد طارق ب گربیبحث برس

 را ند درا ها  سرسب  وکوهساشورنارو  است. ب گر  ر انستا  مقیم کا غ

وریت کنر است. ک ـنریکی  کاج و نشتر  ختاعی و دروشیدا ا جنگالت طبیر

قع شدا ها  هندوک  واتادا در شمال شرق ستسه کوا ا  وریات دور ا 

   درا هابلک  است. درایه ودو درا ها  ررجاذب نامر طبیعی  یباودارا  م

 خهاا ودرنگی ا  میا  سنگالوررآ  با آبشارها   یب رودها  سرمست

 ت آنجاست.حیوا  ونباو سا حیات انریا  دارد که مایه ج
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 کونر زيبای  درۀاز یتصوير 

اب دریک د وخو  آ  وهوجنا  ب گرب دریک چنی   ضا  ا ا

ت  داد خالقیقابتیت واستع   بادا وصاح  قتم رشتومنور وتحصیل کر خانوادا

  دراو ا  عطو ت والدی  وبرا   وط  دوستی بدنیا آمدبوسرشارا  ح

د و استی وصداقت شنییت دید و ریمفا  وصموص وخواهرا  خودب محبت

درس واستاد  نی   ب ر  و ب رگتر شد تا به مکت  ر ت و ا  معتم بتدری 

بودب  خانوادا شنیدادر     را همانگونه کهاقت ومحبت به وطآ ادگی و صد

 بودبس  جوانی گذاشت ون دیک آموخت. ب رگر وقتی قدم تکرار شنید و به 

یل را در قیه رته ها  تحصمام کند وباتکابل ر ریهن  یا دهم لیسۀ نادص

ب او را شورو  برکشور طن  طی کندب  ولی متاسفانه  که تجاو  اتحاد و

  م ل ه ارا  ت 1980ر ساخت. او درسال مادر وط  به دو ا  آغو 

یشاور راکستا  ر ت. در ی  گر ت  وا  کابل به را مهاجرت در ردیگر را

   اسالم ا  روهنتوم سیاسی و تورشته ع ودرروس  را ادامه داد د نجاآ

عمرداشتببه  سال 22یا  21ریشاور لیسانس گر ت ودرحالی که اسالمی 

 دا شد. شور نارو  رناهنک
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  ا  ا غانستا بحیث یک مهاجرور  درکشورنا 1988سال ب گربدر

ه شتر رناور  برخوردارگردیدب ود  اجتماعی و رهنگی کشورحمایت ها

او ررداخت.   تباطات(به تحصیلطبوعات وار)مونیکیش کم کمریوتر ومیدیا و

ی یو  دولتی   دید ودر تتودرعرصه ژورنالی م انترنتی نی در استوآمو 

م را رشته ژورنالی  ت وسرس به انگتستا  رو مدتی کارکرد واست

 وتحصیل خود در نارو ب درقا  ب گر در رهتو  درس رتقویت کرد. آبیشت

دهد. چو  لم خدمتی انجام یک طریق سا  نستا  ا غابرآمد تا به مردم اد صد

دان   عیب خود را باالوا برذوق وعالقه به مطبوعات ورسانه ها  جمع

دردسمبرسال  بودبانسانی مجه  کردا   رشته ا  عتوم وتیور  ای

 گرخود گفته است که اهانه بنام دعوت  د.  بنشریک مجته م دست به1989

اندکی ا  طریق ا امکانات ب مشکالتبوج مجته دعوت را در ا تیشراکارن

ور دید تا آ  ت خود آغا  کرد ورس ا  نشر مجتهب خود را مجبوشت  با دسن

وید  ودنمارک   وسا در کشورها  نارون دیک خود ابتد را برا  هموطنا 

دا د. بتدریح عالقمندا  ی را هم ا  جی  خود بررید ومصار  رستتو یع نما

را میشوند واو خود ایی بیشتر یکنی وامرورادر کشورها  دیگر ارت دعو

ور  سیاسی بیند تا دعوت را که حاو  اطالعات وآگاهی ضر مکت  می

وآسیانی انی اا ورن  کشور ارورب به بی  ا  رنجتماعی وادبی بودواج

 ند.ا غانا  برسا کانی برا وامری

قر  بیستمبآقا   90 دههیدیا  برقیب درنیمه دوم با رواج انترنت وم 

  رشتو ودر  و به  با  هادعوت میدیا را  رسانی سایت  کار برو گرب

رانه کردا ردم ا غانستا  اررستانه به م انگتیسی ونارویجی باصداقت وط 

 است. 

 راخ یب با دیدگاا سیاسی خاصگی به سا ما  ابستآقا  ب گر بدو  و

  تبار  میدهدب به کاوامل  وموا ق را مجال  نشر هرگونه نمریات مخا

کارا  قتمی وبخصوص هم ام  همه ا غانا مورد احتر او  لحام همی

بیت الی ا  که ا  ترخو  وکرکتر ع ومطبوعاتی خود قراردارد و با ختق

با    وشخصیت متیمه را گرویدا ب ه د به ارث بردا استخانوادگی خو

 د ساخته است.  وقارخو
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 29مسنول دعوت میدیا یرمد خدمات  رهنگی او به حیث اینک ا 

ر راا بیدار  وتنویر نارذیر   دمدت بطورخستگی  . او درای ردال میگذس

ث یک ا غا  انه خود را منحیرب نق  روشنگراذها  وشعور جوانا  کشو

ادا و رانگی انجام دی تحسی  با  به نحو خیتانستوست وخدمتگ ار ا غوطند

 میدهد. 

دو  تردید بناشی ب ژ برشت کار وصر   وقت و انرای  همه 

دمی است که داد  به مردم کشور وآگاهی نسبت به مرو عمیق ا عشقا 

ی  نا  ب گر صاح  د. ا ای  جهت جخود  ا میا  انها بیرو  آمدا است

  وبا ار   دمات معنوبری  م  ای  خبنا ما ا غانها دارد. ب رگی برگرد 

ای  شخصیت   را وستای  میدانم وبرا  سر ا  ب گر را قابل تقدیر اق

 ید ا  خدا و تو یق م کشور عمر طورنیگیا  نخبه هنی ا   رویکبرا ندا 

 آر و میکنم . 

 2017 /10 /1رایا                                 
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  تمهفو بيستمقاله 

 

گاهی ننده آبه خوا  کاظمسيدعبدهللاوشته های داکترن

 !بخشد، نه گمراهید می واعتما

 

م در  کامق توانا  ا غا  جنا  داکترسید عبدمد محبو  ومحقدانشمن

ار آمو ندا وجال  در رورتال دو مقالۀ بسی هفته گذشته 

هردو دارا  نکات نشر سرردند که  غا  جرم  بدستا 

ند.  ندا  بود  لذت بخ  وآموا  مبکر وسودمند وبر

  اولی  قانو  دارباه به لق  سرر رابطیکیب د در

 غانستا  وامتیا ات ماد  ه ها  دولت ا  ونشانلقاا

  خواهی در عصرنهضت آ اد ک شا بومعنو  هری

ت شاا   مدار  کشورتحت  عامت اعتیحضروقانو

دب و در دیگر  اسناد وشواهد  غا   خبرمیدهاما  م

به  شهرت بخشید قالل وجن  استرتباط ا هم به ارذیر  بیشتر  بر ناانکا

انگتیس هابمطابق برنامه ری   ح جن  تل با حیث  اتبه رهساررنادرخا  س

غانستا  مورد قضاوت خوانندا برا  ستطنت ا لترناتی  آیندا  ها وا انگتیس

 ارگر ته است.قر

ی وخارجی را داختریل وشواهد معتبرکتبی ا  منابع نویسندا مقاله د

ت نسبانت نادرخا  را ر وخیضوح تمام غده به وگذارد کندا میاچشم خوان ر

و خانوادگی  ط عرقیغا  ب با وجود تعهدات سیاسی و رواب ا  اما  مبه شا

 ال میسا د.اا غا  ب  برمبا ش
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او  ریام گمراا کنندا ل داکتر کامم بحگفته واستدر نمیدانم کجا وکدام 

صور کردا نندا تگمراا کنگی  وسوال  برار  عباسی آنرا   عااست که آقا

صاح  کامم در ای  رورتال  مقارت داکترته ها ونوشآنجا که م  با  ت. تااس

یا تیوریی که مطرح کرداب بات هر  رضیه ا امب او برا  ا دا کردآشنانی ری

ندا را شاهد می آورد تا اعتماد خوان   کتبی ونوشتار ومدارک  راوا شواهد

ی  ا  خود عقل ندا نطبعاً خوان   کند.یدهد جترانه مه که او ارا نسبت به آنچ

رک به واند بدرستی میا  آنچه بدو  سند ومد  دارد و میتق و تمیمنطو

 دا اندب قضاوتنچه مستند وبا استدرل ارانه شدا میشود با آخوانندا تحویل دا

 د.با محتوا  آ  برسندد و یا نرسند کند و نوشته را

به  او را نسبت و باورگذارد  ا حرمتبه خوانندسی که میخواهد ک

 حمت بدهدب وموضوعی را که کمی به خود  می بایددب وشته خود جت  کنن

بع دهدب باید آنرا استوار بر منا وانندا انتقالرا میخواهد به خ ام خوددر آ  ریغ

ل یا صوتی وتصویر  یا شنیدار  قاب د که بصورت کتبیومدارکی کن

عضی اح  کامم وبداکترصته ها  ات نوشا  خصوصی ترسی اند. ویکیدس

ی  مستند سا   مقارت شا    رورتال  همدا درایر ییگرا  همکارا  ود

باید قبل ا  انتقاد بر  بع شک کندب میبرمت  یکی ا  مناا کسی است. هرگا

ه   ا ر یا منبع مورد استفادا تصفی  خود را با صاحۀ مقاله ب حسانویسند

  منبع را ید وآع ارانه نماآ  منبتردید    برا د معتبرترد ودریل وشواهکن

مورد استناد کسی دیگر  قرارنگیرد.  کند تا منبعدر ساقط تباا  اع

   سردارانی است که گپ  د  ونمراسی ا  جمته آسفانه که آقا  عبمگرمتا

 ردیدتحقیق ورژوه  را نداردب و بجا  تاید ولی حوصتۀ  داد  خوش  می

است تا  اسا  فاداب برای رد استمنبع مویا یک یک نوشته مستند ومستدل 

یا ال  نوشته ب تخری  کرد   ال  شخصیت م الً هد    کندبکه ارداتهام و

 ست. ی  ا  جامعه اکرد   ال  ط« راا"گم
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" بخواسته ؟گمراهی يا و ستا آگاهی منظور آيا" آقا  عباسی درمقالۀ

کت   ت که بهطورنیسنگار  آن د کند که تاریخانموبه داکترصاح  کامم ب و

شدا است! استناد « بتیشیو  کا»ت   جمته به خاطراا  واخاطرات دیگرو

م اکتر صاح  کامکه او نسبت به د   بدهدبدینسا  عباسی میخواهد نشا

تر  است؟ عتمی ومقام باردارا  صالحیت درکار تحقیق و تاریخ نگار ب 

 یچگونهحقیقی هیخی وتمسایل تارکه  عباسی در  انندحارنکه اهل مطالعه مید

آ  دو ا    نوشته ها   رق میاو  جربه کار  نداردی و تصالحیت عتم

  می  تا آسما  است.  

نامه ا  بنام )در ربال  ریام ا غا  برل  در  تتوی یو  سال قبچند 

ا عنوا  ا  طر  عار  عباسی ری  برد ( یا شبیه ای  ت ها  ا غنستاواقعی

  ترکندب   جذارا  بینندگاد را بامه  خوکه برنبرا  این شد. آقا  عباسیمی

کتر کامم را رو  خط می آورد یکرد وسرس دامطرح م را موضوعی

ً برا  ها  داکتر صاح  میکرد که راسخ ی ا  ووسوارت   کامم انصا ا

ی دهندا بود وهرهفته بینندا ها سع آمو ندا وآگاهی بسیار جال  و ببینندگا 

وبرمعتومات کنند   را دنبال غانستاها  ا  واقعیتر ربال  کردند برنامۀ دمی

 عباسی ود که مردم وبینندا ها با نام  عار و ای  چنی  ب ایند. بیفخود 

او هم رو  ا  برنامه ا  تمجید میکردند و ند وگاا گاهی آشنانی ریدا کرد

 وعدا میداد که ؟  ومعتومات ا  دماغ او تراویدا باشدر ت گونی که آ  میگ

   روغ ع ی الً جنا  عبدالغا  مشمند دیگرا یک دانندا با ها  آیدر هفته 

در بارۀ  و ارت(رال  دورۀ داودخا  وبعد ها و یر آ  )معی  و ارت 

ت بعد ا  و  ودوم حکومت داودخا  ویا حکوما رن  سالۀ اول رالنها 

  مند دید  وشنیدعالقت وا ای  طریق تعداد بیشتر مردم صاحبه خواهد داشم

شخاص و ابه خود غرا شد  عباسیمینکه آقا  اما ه یگردید.های  مبرنامه 

درمورد تی را ر   را برا  مصاحبه دعوت کرد وسوارسو  بحکومت کمن

عمرخطا  ومت کر   مطرح بحث قرار داد ب ا  برحال درحکجن  سارر
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نداخت و  اا غا  و  را م ل کف  کهنه ا  بیرتتوی یو  ریام  مسنول

د  گو   ریا دیگرکسی به نمودب والحاح و  ار رقدر عذر وعباسی ه

ا رتال ا غا  جرم  آنالی  رجو  کرد وببه بعد به روتاریخ  ای نداد. ا 

ه سب  خوشی ولی احمدنور  ر وص  ستطنت ک  تمتق نامه ا  دنوشت

  آغا م  آنالی  ریدا کردب اما ا  هما خود درا غا  جر جا  را  برا  میشدب

شته ها   با نووسر مخالفت نداخت بگرد  ار  را لی احمدنوحتقۀ غالمی و

وا   الل وشاا اما  م تعر  شدا می بودآنها ا  استقکه در  اندمی جنب

 ا سخ  ر ته بود.  و با انگتیس هادرخا  وارتباط ان

مم به مناسبت سالرو  سید عبدم کا قارت   داکترخوشبختانه م

ای  مختص انی و رحم   معبدال رت داکترکشور ونی  مقا قاللاسترداد است

ناد معتبر با میکردندب با ق برمبنا  اسا  حقایبی سانی که  با  بهیگر کود

اصتی یا نام مستعار  عباسی با نام ت آمی  اقا  عار مخالف نوشته ها 

گویا ای  اسناد وشواهد تاریخی گیر  میکرد که  د .وطور  جبههروبرو میش

بودا  م ود شاا اما ر  ا خغتطی ب اصالً ندارند و همیت واعتبار  ام اکد

ی موقع برا   نا  حق داد تا تحصیل صالحات  د وبست به اع دکه بی موق

 موج   استقالل را ا  انگتیس هارورا ر ت وبی بی موج  به سفر انند و ک

ت درای  اواخرب گویا در سایت ستطن را وغیرا. واینکحاصل کرد وغی

ی  امم ناکتر صاح  که به د  خواستودر آ نوشته استبا ب مقاله ا  طت

د  گمراهی نوشته شدا نه برا  بیا  ی  گویا به هوشته هاه نوانمود کند ک

ه عباسی بهتری  نوشته آ  باشد ک د به نمر آقا آگاهی مردم ؟ شایقیقت وح

ی  هرشاا ( برجسته تری   مامدارا  ایی )نادرشاا ومادر آ  آل یح

را  ومردمگل وگت ار  وط  راند که  ها بوداشند؟ وآنشورتوصی  شدا بک

 بودند؟؟ گهداشتهد ن قیر وبیسوا

کند خوانندا اعالم مینه به تر صاح  کاممب بدو  خود نمانی صادقاداک

ر رخداد ها را بهتدهد تا حقایق ها  مستندب به انسا  آگاهی می که :نوشته
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 بار میمراهی به گ« هوانی»و« د آور م  در»درک کندب اما نوشته ها  

« هوانی»شتر باسی بی  عب نوشته ها  عارا شدایی که مشاهدو تاجاآورند.

تر صاح  مستند ومستدل داکه ها  ودرنتیجه گمراا کنندا  استب نه نوشت

 کامم.

 ها  شیو  کابتی قول ا  نوشته آقا  عباسی درمقاله ا  بر نقل

. اما دا شودریخ استفارات او برا  تاخاط بانگشت گذاشته ومیگوید نباید ا 

تی ن د تار شیو  کابرستی گفنادمیشود که دلیل  ل ختقخوانندا سوا د م  ن

ا   خود عار  وشته ها و گفته ه  به ناقا  عباسی چیست؟ وآیا میتوا

 عباسی باور کرد؟ 

یداستباو مرد  شجا  و دارشیو  کابتی ر ار واشعار سرآنطورکه ا  آ

وصادق تر  دلیرتر اربار خود ه با  آتشی اا بود  و با  دیخونترس و آ ا

ارعباسیب نسبت به و برخال  سردبود. ا اسیگوترا  عار  عب حقیقتو

درشاا را غاص  باور بود و ناشاا وماهرشاا بی   نادرمقام ستطنت وخاندا

کابتی ب مردى آ ادا طبع ب شیو  ضیانی یا  م میدانست.ستطنت شاا اما  

رد و ا  ح مى بخود رن ر مردمد و ا   قو وط  ررست بو خوااعدالت 

  نفرت خود را در رت داشت و ایرشاا نفنادستبدادى خاندا  میت احاک

 ا است.  نموداشعار بسیارى ابرا

 ت: داد ا  وطن  دور شدا بودب میگفه ا  دست استبک«  شیو »

 هـــــرگــزرسى يی بــزرگى بــهــرکـ

 چم نکنمم و پيش هر دله و ديوث خ

 انـد ديـوى سگ صز وفادار بنويسم

 احى آدم نکنمبه مدـرعى حيــف مصـ

 شا، ت براستبداد حمته کندب وخاینا  را اوقتى میخواس «کابتى یو ش»

میکرد.  ى بردب و با شمشیر شعرتصفیه ا بر او یور  م مایدب با تیغ قتمن

 عه  یر میگوید:در قط
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 ا   ـرمـما نه آنيم که ازخانـۀ سلـطان سـ

 نيــمـــل بکند تحمکه بـريز هـرنجـاست

       يم     ـارغــمه مــوسيــقزده نهمـه آتــش 

 وزيم و زخاکستر خود گــل بکنيممی بس

         د آخــرکـار  ر و مـددگــار شوـدا ياگرخـ

 بکنيما گلشن کـابل پــاک از مـزبلـه  هـ

      چـته زنيم       به سنن نعش سرِ  خاينان را

 کنيمسرپل بوى وچوک وگل فشان منــد

مستبد او  برادرا و  معتودارنادرخا  اینا و  ا  ای  خمور شیمن

رد قدرت گرد  خم نک اربا  ت.  شیو  بخاطر چوکی ومقام هرگ  ن داس

ید بخاطر رن  اسی می بود شاا  اوهرکسی دیگر بشمول اقا  عبولی اگر بج

 یکرد. ناعت گرد  رت مهم قدبی کرا   ندا  به کتابت رتبه   ها

  خا امیر عبدالرحم    اب ر محمدعمرخاد سرداتی  ر نو  کابشی

ا  ک دوستا  خو   ندا  بدست نادرشااب با کم 1930ه در سال بود ک

شورو  دستگیر اتحاد شورو  رناا بردب اما در در ررید و به خود ا  دام نا

یک  ندگی کرد وبا کند شد ودوبارا آ اد شد و چند  در تاومدتی بند  گردی

وم ی داوایل جن  جهان عد درا چند سال بودب امدواج نموسی ا خانم ر

دست استبداد  را ا  ه سایبریا تبعید گردید ومدت هفت سالرا  ندانی وبدوبا

 ا  سردمشقتباردر هو ا  طاقت سو    ندا  وکاراجبار رشااب  سختی هناد

هانی ا  رد و بعد ا   رمل کتحدرجه سانتی گراد( سایبریا را   50)منفی 

ونه  نه خانهد وبرگشت نه  ن  بوشکند وبارا به تاوقتی دابیریا ندا  س 

بدل رسانید وکار  در مسکو  ا  . به ناچار دربدر کشت وخود را بهکاشانه 

تانی ا دواج با یک    گرجسو برا  باردوم  ونمیر  ریداکرد معا  بخور

 ا  خود راطرات وچشم دیده  خاشیود که ا  او صاح  یک دختر شد. نمو

الها  رخا ب سنادنۀ انگتیس نسبت م وراو سیاستها   ندگی تی ها  ا  سخ
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 ود را ا  وقایع وضاوت خمر  نادرشااب درمسکو نوشت و در آ  قرس ا  

نگتیس ها شاا  به کمک ا  استقالل وبه قدرت رسید  نادررخداد ها  جن

دستگاا انجام داد. ا  آبی ر منه و بدو  متحومات قومی وسردابیطر ا

ی ت ا غانبعیت یک راسرورت تادریا توقعی بج   یچگونههرشاا هطنت ماست

نت ماهرشاا ال ستطهرا غا  استبنداشت  ولی درمدت چهل سکه حق او و

ار وط  و در حسرت دیدب و درنتیجه اجباراً در تبعید حق دست نیا ت به آ 

ا  روسی با  روسی وبعد به  دا . بعد ا  مرگ  ای  خاطرات ابتجا  سررد

 ، طنو رمعاص تاريخ از یبرگها یرعنوا  " ی غیرتغالم سخه همت ب

 .گردید "به  ارسی ترجمه وچاپرحيم ضيائی حمدم سردار طراتخا

محتوا و نی  بیا  حقایق درو   ابتیب ا  لحامخاطرات شیو  ک 

ر وردابرخکشور ا  ار    وق العادا ا   کابلببرا  تاریخخاندا  ستطنت 

کی هیچگونه در اسی کهعار  عبی چو  نا  اشخاصاست وهرگ  سخ

نمیتواند ا  ار   واهمیت آ  تاریخ نداردبحقیق در  تعتم  تاریخ و روا 

داکتر صاح  کامم گمراا  تحقیقات جنا  مهار ای  مطت  کههد. واا ر بکا

  هندا استب یک امهار نمر دور ا)عباسی( آگاهی دونوشته ها  اوکنندا 

  ا   به  حسانت طتبایت ستطنندا سخاطر گردات و برا  خوشی اقعیو

 انی داد  است.مجر

را که دوستا  نادا  نجات بدهد که ضربه ا  را ا  داشت  ند آدم داوخ

 براو حوالهدست دوستا  نادا   نتمارداشتب ا ا یک دشم  باید ا

وا  ب بجشاادر د ا  ا  نادرشاا ردرماهرباخیر عار  عباسیمیشود.نوشته 

ببدو  شبهه  نباشدا  وقت هم  سی بعدر چارتوممب اگر صاح  کامقالۀ داکت

 و بدو  تحقیق وسند ومدرک است که محض« هوانی»ها  نوشته  نو ا  

ً یکطر  با مصاحبۀ شدا است وجوابمجرانی  نوشته  بگونۀ   اتفاقا

ا  و در بخ  صوتی رورتال مواجه شد عبدالرحم   مانیاگرانۀ داکتر ا ش

امم  اکتر صاح  کقانه در  ومحقواستوالت مستدل و  دیگر با مقاس
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عباسی حواله شدا بر رو   آقا  و سیتی محکم و م ل در دروبروگردید که ه

 اند.

ها  ناگفته و نا شنفتۀ ا  مببا هم گوشه ۀ داکتر صاح  کاممقال

ال برمغا   نسبت به شاا اما  م ها  نادرشاا را د  ها وغدار  نامر

رابر در ب استعمار را شاا ضدذشت آ  ار  وگیگر ب رگواخت. ویک بار دس

ان   ابت ساخته ونشا  داد که نادر وبرادررخا  ها  نادنه دسایس وتوط

در ا  م نامرد  کردا و در  کرغ خا  وشاا امحق امیر حبی  مقدر درچ

یه اما  ه عتسیسبرطبق رال  استعمار دست ا  د وسرانجاما است وخیانت بود

ه  ضیحت  وشکنجل چنگا رد او را ا غا یم وجودیکهو با  نگر تا  م خ

 با هم وا   مر  وقصاص بعد  نجات دادب مگر هی جالل آبادساکر شاع

  درد سرها  ب ر  روبرو ساخت وا ت و شاا را باا  غدر دست نگر 

رک به تور وابسته به استعماربو  را مجب وتبتیغات عناصر طریق شورشها

ت را بنام ستطن هه بچۀ سقوبما9ا  ومرج ه ا  هرجو بعد د ا  کشور نمو

رد و غص  کبچۀ سقو گر ت و بعد نامردانه  ور مردم ا  یکنام با نآ  شا

هرگ  صدا  ضد انگتیسی وضد جمع نمود که  سانی را بدور خودک

   نمی آمد. با  آنها بیرو مار  ا  ده  واستع

و  وط  تقام خد  کسی انرد که به آ   ونمیککر نادرشاا شاید   

تبداد با قساوت واساشت تا د دو او موقع خواه گیردبرا ا  و  ب ررستا 

قت ا ل ا ای  حقیبا  برآوردبمگر غاد  طتهرچه بیشتر دمار ا  رو گار آ 

و تاریخ  دا باقی نمیماندت  ویک خانوا بود که قدرت تا آخر درک  یک

د با میکردنت که  کر نی برخواهد داشکسا مالرو   رردا ا  رو  اع

کنندب اما ت تاریخ راک ا  صفحارا نام مردا  ب ر  نند  تابها میتواکخت  سو

ا  مردم راک قتو  و اذه  قی  را نمیتوا  اا  حقینمیدانستند که نام نیکمرد

 خا  به عنوا  محصل ام غا   اما  ما  رسیدا که ننمود. امرو  آ   م

اذها   شور درتعالی کطر داراستعمار ومترقی وضد صر ک عنوی استقالل
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چهرۀ تر میگردد ولی  دا و برا نداستا   نغانمردم حق شناس ا ا  و جوان

 نفور تر میشود.و  رسوا تر ومرادر  ب رو  تا رخا  ب نادرشاا وهاشم

ه می بینیمب آنهانی مانه ما اینست کخرا گی ب ر   طن  تتخ یا مس

تبیب  تطنت طهر به سی  تماوبندب درعهی به سینه میکخوا طنتکه سن  ست

ودر وص  آ  غول    قرار دارندسقو نی بچۀضد ستطنتب یعنی   ا  درد ا

با  قتم «سا عیار  ا  خرا»یکنند که درکتا  سانی مبی دم وشاخب قتم  ر

هرشاا  نامیدا بدرحالی که ناموس تر ا  ما سقو را شاا بااستاد ختیتیب بچۀ 

 بای  شاا حمدکات   یض می  کتانقال  آخری کتا  تذکرارگواهبر بنا

ً اناموب ً ب وس)بچۀ سقو( جبرا   نادرشاا وبرادران  در رناموس خانداعنفا

تو ای دوست جاهل !)تفو برا بودبارها تجاو  کرد ۀ کابلهنگام محاصر

 «تفو!

ر اند که با نوشت  چند سطر و هم به ای  تصوسا  دربار  هنکاسه لی

ا  دانشمند ا محققوانست باهند تتاریخی خوو  سند وبرها  وبد انیهو

ر  مانی و...همطرا   کامم و داکت عبدمتر ت جویی  چو  داکوحقیق

ت متی وغیر درشاابیک شخصیخنا  هوانی ا  ناو با سوهمسانی  کنند 

که هرچه بیشتربا ای  گونه ما باید بدانند صویرنمایندب اوابسته به انگتیس ت

 اا وماهرشاانادر شمایت ا د در حق آمی  خوتنک مایه وتمت ها  ته نوش

آبرو می یادتر رسوا و بی ر و رسر را  ا آ  رددا ر شوندب به همانبماه

ر  ا  آرشی  ها  محرم د انکار نارذیرو  مدارک و اسنارا هر سا ند.  ی

انه ها  جمعی منتشر میشود که رسدبرتانو  در تی انگتیس وهناستخبارا

  سا ند.ر برمالواستعمانگتیس ا را با اند وابستگی آنههم گبا 

 ناياپ

9/ 5/ 2016 
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 تمشه بيست وقاله م

 

 ترديد حمالت بيمورد آقای نجيب سخی

                                                              

 نستا  در مسیر تاریخب م  را در مورد ا غاقا  نجی  سخی آمقالۀ 

 کتهکدام ن توهی  آمی مالت امب اما بج  حردا ی  کو خود آنرا آنالام  نداخوا

شما  کنمبمی نقل  اینجا . م  چهارجمته آنرا طور نمونه  نیا ته ام می در آعت

طر  کدام خوانید خواهید دید که  درهیچ سقتی آنها را بخوانندا گرانقدر و

یعنی بچشم ا وربیجتب بتکه در بیشتر آنها سخنا  عتمی نهفته نیس نکته

 ینویسد: او مورد. میخ

ممنوع  اول که سالهاريخ جلدتا سيرنشر افغانستان درمد از بع »

نوع واستند در خارج کشور ممميخ براوسانسور شده بود ؛جلد دوم اين کتا

اثر درداخل و  د هزار جلداينه چنين نشد وامروز درحدود پنجصنمايند ،ک

کانديدا ند؛ مان هدهائی مٔوظف شدد باگر ارج کشور،طبع و نشر شده ؛اما خ

حزب  ورای انقالبیئيسٔه شت رهيأعضو عظم سيستانی ،سين ااکادم

ق مضطرب باختری اسحاای دموکراتيک خلق افغانستان،فردی بنامه

ديگر بنوشتن  اً اسحاق نگارگر وعده ئی محدوديوسفزی واخير  ،اسحاق

 نه راعلئه اينمبرانر کتاب و يا مخالفت های مخفی و مستقيم برضد اين

مت ر واقعيت وعظ؛دربراباغ  درٔه آب باالی تابهٔ چو قطهمنداختند؛امااه ااثرر

 .« اين سند هويت ملت افغان مضمحل شدند

ایا بکابرد   .دیدا نمیشودی ارت  وق کدام جمتۀ  عتمر عبد 

عضوشورا  انقالبی » می است؟ یا گفت جمته عت«شدا  گردبادها  موم »

غ ؛دربرابر هٔ داآ  بار  تاب طرأ مچو قاماه» ؟ و یا«قک ختاتیح   دموکر

؟ب هیچ یکی ا   «  غا  مضمحل شدندد هویت متت اای  سن ممتوع واقعیت
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که حر ها  مفت تمی نیستندببتیر آنها خط کشیدا ام  عم   که جمالتی 

 ومیا  تهی اند.

 »جمته مبهم را بیا  میکند: جا  دیگر  ای   آقا  نجی  سخی

 فاعل قرارداده آن يدايشان را قبل ازپانستم افغمرحوم غبار؛ نانکه،رايد

م آثار تاريخی درخوراين نام وصفت ،از گلشن درحاليکه تماچی؟[،  عنی]ي

تا [ درست است.سيستانی ت/ گلشن امارتگلشن امارات غلط اس]راتالماا

]يعنی چی؟[؛ ين فاعليت عقبگردهمرمسير تاريخ، د  افغانستان جلد دوم

 « مطرح بوده است؛ج و مرو

ً نفهاقا  نی جمته،  وق   معم  یار  ا  شاید بسمبومیدسخی را واقعا

ا منمور خود را یسندندگا  هم ا  آ  درک درستی نکنندب وقتی یک نوخوان

ات نامید را استاد ادبیتقال دادا نتواندبنه میتوا  اوبه خوانندا انبدرستی 

 ا  را نوشته عالمانه گفت؟  ونوشته

ه ک  عنی کنند تا بدانمایم مشند لطفاً  برا با همیدهاشمیا  آنرا  ستادگراا

 جمته  چیست؟سندا ا  ای  نمورنویم

ی گل دیگر  به ا    سخمضحک تر ا  جمالت  وقب آقا  نجی

ً  خطه»ومیگوید: میدهد اميده  افغانستان نئيکه بعدازجنگ دوم جهانی رسما

 « يخواست حفظ و تحکيم گردد ،شده بود؛م

همیدم که نطور ؟ م  ا  آ  ایداردمعنی ه اقا  سخی چی جمت ای 

سال قبل ا  امرو   72وم جهانیب یعنی بعد ا  جن  دانستا  ا غام میگوید ن

 داشته است؟؟؟ بل ا آ  ای  نام وجود نا وقرای  شد

اقا   بقه وبی خریطۀ ()و بی سا« یخیتار»بنابری  باید به ای  کش  

  امیر عبدالرحمما  ا    سال بعد تر 70   راستاسخی که سابقه نام ا غان

اکتر لعت اد بدخشی   طر  اقا  د  است اممکد ونشا  میدهدب ک    خا 

 فویض گردد؟؟؟ت« ؟خراسا  ب ر  »به او مدال 

برتر  را قایسه  با اقا  نجبی  سخی ای   اد بدخشی درمداکتر لعت

ا  ر عبدالرحم   خامی د  م ا غانستا  بعد ا رو  کار آمتا بگوید که نا دارد
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سال  137قه تا  سابانسا غوبه حسا  او نام  شدا  سر می  گذاشتهای  بر

 سال سابقه می یابد؟ 72تا  یدا میکند ولی به حسا  نجی  سخی نام ا غانستر

دٔه نادر و خانوا تمام مستخدمين »  سخی مینویسد:جا  دیگر  آقا

ن بثروت و جاه نستافغاار بردوش ملت مظلوم و ستمکش احکمران ، سو

يگانه   يد !گری نرسدي امیمقوتبعيد به هيچ  زندانماغبار بجزاز د ؛ارسيدن

است ،که به پيشگاه ريخ ثروت و حاصل زندگی غبار افغانستان درمسير تا

 «دسته تقديم کرد. افغان آنرا دوملت 

آیا ای  حکم درست  ب شکی نیستب مگرر  روتی نداشتدراینکه غبا

جمته در د؟وت وجاه رسيدنه ثرنادربتمام مستخدمين  ود:ه شاست که گفت

دگل خا  مومند بودبکه در آ  ا یکی هم محمنادرشا عهددر قتمستخدمی  م

نای  به رس غیا  شمالیبوسداخته واختیارسرکوبی یاارت دولت تا مقام و 

یرا مقررگردیدا م ارشری  وغگی  ومهکونای  الحقندهار  گی الحکومه

ر ؟ دودا بع آور  کردی جم روت   ومای  خود چها ایاو بودب نمیدانم 

او تقاعد کردبا  خود خانه م که وقتی ودبواندا ر خکیایرمقارت آقا   

و  نی  معمولی بدد دهم ن  دریک خانه کراواباشخصی نداشت و در ن

  داودمومند و  میگذراند.آقاقیرانه ش  و رموبل وکوچ  ندگی میکردب و  

جا  بحث بر ید بمی باا  مومند استب گل خحمدکه ا  وابستگا  م

ور عالی رتبه حی یت آ  مامموق  و ا  سخی   رعی مقاله آقا ضوعاتمو

 رد.میک در دولت خاندانی نادرشاا  د ا 

درای  نوشتهب تحقیرکرد  قا  نجی  سخی به نمرمبهد  اصتی آ

ا آنهاست . وحتی  « ا  درمسیرتاریخا غانست»  کتا  نمود  منتقدی وتوهی 

در اب کتچرا؟اين  »:یکندشته مست آنجا که نودا اخوان «حشرات طفیتی» را

خت قرار ميگيرد ؛زيرا افغانستان مسير تاريخ بدرها اسبی اينمحراق ک

هد درعين وقت حشرات وطفيلها ثمروحاصل ميد رباری ميماند؛همچنانيکهپ

 !!«ميکند نيزبخود جلب  را

گر م  واقا  نگار بید کو ارت دیگر منمور آقا  نجی  سخیبه عب

ه با ستب درحالی کوغیرا اند موم   مایار و اقاسا  مرً انجنیر اححتماوا
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کرد  ود در تاریخ غبار را ررموج ناس اگونی به م  ودیگرا  بنمیتوا  خال،

 ب  ب مورخا بادیبادها  نویسندگاتقدا  را بست. انتقاد ا  کارکرو ده  من

ب ای  حق را است نقاد هر نویسندا وهرستم ق مهنرمندا  وسیاستمدارا  ب ح

 رد.بگیسی ک جی  نمیتواند ا قا  نآ

ها  ها  م  ودیگرا  باید مستدل بحث کرد ونمونه  ا  تردید نقدبر 

ریشک  ند وغیرا را درمقاله بخوانندا ا  مایار ومومنقدها  م  یا نگارگروآق

ها با دریل آن  وا ته را ا  لحام شکل وریام ومحتس هرکتمه وهر جمکند وسر

« بی  انقالوراو شعض»کند. با گفت   نی ردارک   ندا وعیومد واهد وش

ند  خوا «شعته نی»و یا اخوانی ومتحد« ح   ختق وررچم عضو»ویا 

 خ  غبار را نمیتوا  ر ع کرد.استی ها  تاریدیگرا  ب کمی ها وک

شته ها  خود هیچوقت به مرحوم ا  نگارگربدر نو  و همچنا  آقم

 ردیگرا   دیمب اما  دا امحمود خا   ن شاا راعممتهام درخدمت صدرب اغبا

اتی دریغ نور یدا اند. به اقا  نجی  سخی ا چنی  اتهاممرحوم  آ  حق

را در مورد غبارب در رورتال  سه  مقاله ذیلمیشوم که یک بار ای  دو ذکرمت

 ی   یرعناوی : غا  جرم  آنالا

حمد قتم مب« بار رأ  دادبه غمم شاا محمودخا  صدراع»مقالۀ  -1

 2015 /1 /25داودمومندب

 (http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_daud_shah_mahmo

d_khan_ba_ghubar_rai_dad.pdf) 

 

 دداود  قتم محما«غا  مودخا  درخدمت شاا محبار غ»لۀ مقا-1

 2016 /10/  23مند ب مو

 (http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_ghubar_dar_khe

dmat_shah_mahmud_ghazi.pdfو ) 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_daud_shah_mahmod_khan_ba_ghubar_rai_dad.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_daud_shah_mahmod_khan_ba_ghubar_rai_dad.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_daud_shah_mahmod_khan_ba_ghubar_rai_dad.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_ghubar_dar_khedmat_shah_mahmud_ghazi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_ghubar_dar_khedmat_shah_mahmud_ghazi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_ghubar_dar_khedmat_shah_mahmud_ghazi.pdf
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بقتم «یستانی در مورد غبارادات شاغتی سبه انتقهی نگا» مقاله: -2

 2016 /10 /27داودمومندب 

(http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_negahi_ba_intiqa

dat_sist_as_ghobar.pdf) 

   محمد داود مومندآقا در لینک ها   وق یا در آرشی  مقارت 

مستدل ی دارند بطور وا  آ  سه مقاله را اگر تواناینند و بعد محتبخوا

د مور نکات گارگر به تصفیها  نآق بیایند  با  م  و سرسنمایند ووعتمی رد 

 ند.دا ر بررتاریخ مرحوم غبار مورد انتقاد ما د

 ا رای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_negahi_ba_intiqadat_sist_as_ghobar.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_negahi_ba_intiqadat_sist_as_ghobar.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_d_negahi_ba_intiqadat_sist_as_ghobar.pdf
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 مهنبيست ومقاله 

 

 لزاد بدخشی لعرد نظرمغرضانۀ داکتر 

 ور!تاريخ معاصرکشدر مورد 

 

دشاا ابدالی در غا  ستطنت احمدولت معاصرا غانستا  با آ

با س یا ت و سرادامه  1822ا اوت دا تأسیس و در دست خان 1747اکتوبر

ی خا  بارک ان رایندا دارمدخا  رسر سرردوست محدارو امارت امیآغا  اقت

ندا  سال در دست خا 230دت م  ور(ب برا 7)کودتا   1978ارریل 27تا 

یدیولوژیک ا  وسط نمامها  ا ور ببعد ت 7دوام آوردب وا    محمد انی

ت ذلت متی)یا توسط دولت وحدحال ب وار بات و امنیت خود خارج گردیدمد

 ادارا میگردد. متی( گویا

تاریخی متعدد داختی ساله درکت   270را  دو خداد ها  ای تمام ر 

یردوست ب  ندگی ام1815الفنستو  تالی  در  یخوخارجی منجمته: تار

ید کشمیر  ب ب اکبرنامه حم1846کشمیر  در  محمدخا  تالی  موه  رل

شدا ا ب سرودا  راسم عتی آگه اکبر با  قارنامبمف1843سرودا شدا در 

تالی  مرحوم خ ا غانستا  اربتاریغب در مسیرتاریخغانستا  با 1846در 

و ه کات  ه ارابتواریخ ا  مرحوم عالمالعالمه احمدعتی که ادبسراج 

ا دورر  هن ب ا غانستا  الی  مرحوم  را غانستا  در رن  قر  اخیر ت

و دا   و روردا یات و گرگوریه تالی ستوارو ر مکبامریکانی  وکتابها  اد

لعت اد ]که گفته  واخرکسی بنامر ای  اا دشدا استب ام  بت وضبطها  دیگر 

ا  ندا است[ب ادعشتۀ  غال سن  درس خوار میشوددر اتحادشور  در

تاریخی بی  ت که ا غانستا  کند و مدعی استاریخ دانی وتاریخ شناسی می

ا  ید درنقشه هگوا  خود می بوت ای  ادع برا و  ا  یک صد سال ندارد
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دیدا نمیشودب رس قبل  ام ا غانستا اندب ن اداسها انتشار دکه انگتیجغرا یانی  

 نداشته است؟!  ستا  هم  وجودخا  کشور  بنام ا غان  ا  امیر عبدالرحم

ت ا غانستا  ر بارا مهور دولاریخ ها  که دیعنی ای  همه ت

جدهم ا  در قر  هیربه هند واا  ا غانستا  شاه حاتولشکرکشی ها  و تو

ها  مردم ا غانستا  ن دهم وقیام در قر  تا یس بر ا غانساو  انگتودوبار تج

می  ا  سو  رجی درای  سر نه وتتفات قشونها  خاگابرا  اخراج قشو  بی

تی اندب ولی گفته دب همه دروغ وجعنوشته شدا ان مورخی  وطنی وخارجی

ه ها  براساس نقش کهنیستب چونغ ویاوا گونی درو  ادها  جنا  لعت

قیقات تاریخیب نقشه اند که در تحاو نمیدکه است. درحالی ی استوارجغرا یان

ارت دیگرب نقشه نمی آید.به عبعتبارتاریخی به حسا  ا در  مرۀ منابع قابل

 شدا است.نگاشته  رد که در را  آ   گفتار  میگیاعتبارخود را ا

 ر  به تاریخنگبا »نوا  مقاله ا   یرعب درلد جنا  داکترخا

اقتباس کردا   را ا  یسبوک   ا غا کرات  ا  روشنف دگاا چندبدی«ا غانستا 

ک تاریخی و تفکیما به  هم …»میگوید: ر وا  قول آقا  مجید اسکند

باشد و گامها   اا آیندا روشنتراطر آنست که رجعتیات تاریخی نیا  داریم بخ

 هیم »   را ا  قولدرجوا  سکن وسرس «رداریم.دا بآیندرست تر  برا  

گونه میتوا  به  هم وال میکند "چم ادا س هی» اس می دهد:نطورانعکای« ادا

ر سیما  ما در عی   ما  دت تاریخی ررداخت اما یاتاریخی و تفکیک جعت

ا  لعت اد اشارا به آیا وقتی آق؟" د کر  دیدا نشووط  ستی   و خطا  "

خ ای  در مطالعه تاریرا ” انستا  غراسا  و اخ-آریانا ” ه سال  ارتاریخ رنجه

ی   و خطا   کر  خودرا چهرا، وط  سترندارد می  می  نادرست سر

ستا  با آریانا یک جعل باستا  ا غان د؟. آیا ارتباط تاریخا خود نمایا  نمیس

و و   را نباید با تاریخ خراسا  خ ا غانستا  امراگر تاری است؟تاریخی 

آقا  آیا  ست؟ینها مربوط دانخ کدام سر مریرس با تا ا مربوط دانستریانآ

  و تاریخ آریانا مربوط به کشور دیگر  تاریخ خراسا میکنند  کرلعت اد 

در  خاطر داشت که اشارا، به آریاناداریم؟ باید بت و ما حق دخیل شد  ناس

می  نام در به هآ  ه سر مینی است که مقدونیها ا  اریخ ما اشارا بکتابها  ت

 یا  آمودر حدود آنرا ا بردا و  تاریخی خود نامو نقشه ها  د ریخها  خوتا
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در شرق نشا   ندمکرا  در جنو ب کرما  در غر  و دریا  سدر شمال تا 

  سر می  د. ا  مردم ایی  اسم را با خود نیاوردا بودند. مقدونیها ادادا ان

 اد عتنی آقا  ل. شاید هم دشمختندسا "آریا" را آموختند و یونانی ا کتمه، 

 می  رد به ای  سرآر و دارس نالیستها   اند ناسیوآ  است که مان ناشی ا 

" یک و "ایرا   می استفادا ا  "ایرا "  ا!ها "ایران می " گفته شود نه آریان

عد ا  دولتها  به یکه ار سال باست که ن دیک مشکل عمدا دارد و آ  ای  

برا  ای  نامها  ا ها   ارس ی  بار ساسانیاول را یونانی باخترب ب

باخترب کوشانیهاب ه مقدونیها   مانیک عنیادا کردند. یخود استفقتمروها  

نی بنام ایرا  و دب هنو  سر میم "آریانا" آشنا بودننایفتتیها و رارتها با 

خ به آریانا و ارتباط آ  با تاریبنابر آ  اشارا نمیشدا است.  ایران می  یاد

 .ی نیستیخک جعل تار  ا غانستا  یاستاب

 آیا ما هرگ  ساس آ بر اا برگ ینیم بلعت اد راا ما خط  کر  هرگ

تاریخ ها  نباید مخال  …" د که:یستاریخ باستانی داشته ایم؟ لعت اد مینو

در  ما  که مر  های   سی رنجه ار ساله کشور  سخ  گفتسیا

 قهنی با سابه شدا است )یعگر ت م  و استقالل  در  ما  اما  معبدالرح

 ". سال(حدود یکصد 

سال و چنی   سابقه، یکصد است با ور ا غانستا  کشوش  شدب حار ر

گر ا  دیگرا  است! مآ  باستا  مربوط به  دبکشور  سابقه، باستانی ندار

بدتر  را ” ی  وط  ست“ قه داردیکصد سال ساب ای  برداشت که ا غانستا 

م تا 1838  سالها  ا در سه جن مگر انگتیسها شت؟ دا هم میتَوا  سراغ

را در هیچ م  هیچ شخصی بودند؟ ن  ام کشور در جم با کد1919سال 

 کشور خود کمر ای  حد به ذلیل کرد  تامتتی و کشور  سراغ ندارم که 

نستا ب سایت یخ ا غا  به تاردخالد ببا نگر)داکترنوراحم« همت بسته باشد.

 ( 2017ور جن 20ا غا  سباو ب

بتدانی ربسیار ااریخ معاصر کشوبدخشی ا  ت اداکتر لعت درک و هم د

ه وسیاسی است که بسادگی میتوا  بح ی مغرضان ای  ک  ا  وهد  

ومجی  الرحم  رحیمی لطی  ردرام   دریا ت. او ا  قما   رامنمور  
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ابرا  دشمنی کردا اند و « ستا ا غان»و«  ا غا »سته  با نام است که ریو

ا با تعویض شود وی« آریانا»ویا « خراسا »ه د نام کشور  بواهنمیخ

 ه گردد.ح یالی م دچار ت در

که جغرا یا  ت ساخبه اقا  لعت اد ستمی وهمفکران  باید خاطر نشا  

ب و چه ۱۸۰۱مشخص شدا باشدو چه ا   ۱۷٤۷ا    ونام آ  چه ا غانستا

  ی  نام وایه است کاینم سیار مهۀ بت یا ته باشدب نکتسمیبه بعد ر۱۸80ا 

جامع بی  المتتی یک نام ا  و نقشۀ دنیا و ن د ممرو ا در جها جغرا یه

ما  آ  صدها و ردو مرذیر ته شدا و مسجل شدا است و به آدرس ای  نام 

تال  در جهت  و نشریه نوشته و چاپ شدا است. مقاله و کتا  ه ارا 

ه بر میکندب بتکا نا دو  رردتنها د نه ر  برا  ای  کشوربدیگجاگ ینی نام 

ی را دام  می ند و تفاهم متی می ا  ایدب ا تراق قوم دولت و متت تمشکال

   عدالت اجتماعیب عدمدا ق را خدشه دار میسا د. مشکل اصتی ا غانستا ب

ا  سو  وعق  د  و قر استخوقانو  برهمه اتبا  کشورب بیسواتطبیق یکسا  

 . شوردگی استب نه نام کمان

حالل مشکالت ما تغییر نام  ا ایک :"یسدبارا مینو ای   درالدرخدکتو

برعکس هرگونه اقدام در ای  جهتب و در جهت تج یه و  درالی م میبود. 

اقتیتها  ناراض فیه، حسا  با خواهد بود  یرا به تصر با قومیب مصیبت

 جبریخب جبر جغرا یهب تار می  را جبر اقوام ای  سر خواهد انجامید.

اخته اند که در دولتی س یکسر می  شرهم در ای  با طقو من ا سیاسته

دست همی  مردم است. مشکل مردم ما قومی نبودا بتکه بیعدالتی آیندا ا  ب

ی اقوام باهم ا مشکل هم یستا است. مشکل امرو   مودی بو عق  ماندگ

جودیت و غض  قدرت مو ندب مشکل مابباهم  یسته ا نیستب آنها همیشه

ام را با جعل اند که اقو نییاستمدارامشکل ما س ستبد  اجها  ط ما یاتوس

نوسایت در کشور بجا  هم می اندا ند. هنو  هم میتوا  باهم موجودیت ج

یشتر به وریات در رات مناس  و به جتوگیر  کرد. اختیاجع ا کنار آمد و ا 

ور وکت)د ".لت مرک   داددو حفم اتوریته محتی آنها با ادارا، امور

 بهمانجا( اله  مقهما بخالد
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ر وبیکار واک راً دم وجامعه جن   دا و قیشکل اصتی مرم براستی هم

ت حل کالمش بیسواد ماب نام کشورنیست که با تغییر و تعویض آ  تمام

یکارا  ایجاد ا  میا  برودب کاروشغل برا  ب نابود شودب قرگردد: بیسواد  

ردد.جتو ا گکوتاما ی مورداخت  اکشورها  بیرونی ا التشودبدست مداخ

دکا  ود دا  ته شود. اختطا  گرا  کواد مخدر گر موت وقاچاق کش

سرردا ی متت روتها  متی و مجرما  جنایات جنگی به محاکم متی ویا بی  ال

مایند ا وهمه ا  قانو  اساسی اطاعت نماعی تامی  شدشوند.عدالت اجت

خصی   شهاومتکیت می و   ورگونی نمیکندر  یچکسی بر دیگودیگر ه

 ا تغییر نام کشورهیچ یک؛ نه خیر ب ردنخواهد ک را  را غص دیگ

ا مشکالتی که نام بردیم  حل نمیشود.رس بهتراست بگونیم که هرکه 

برابر وهیچیکی امتیا   ست وهمه باهم  ندگی میکندب ا غا  ا  ستادرا غان

 ندارد. بردیگر 

 شورک» :خار تعالم ا نا معاصرا غانستا ب جفکرنویسندا ومت بگفته

 ؛ سهل و سادا ری  سال مانند ا غانستاو مردمی دی تیوحدت دول ها  دارا 

هد. د ویتنیست که به ذوق هرکس و ناکس؛ هرآ  نام عوض کند و تغییر ه

؛ به نام میه  ما در سرتاسر عالم بشریت ی و جغرا یاییامرو ا واحد دولت

انند و یخوم« لنشن  و ا غا غا ا »و مردِم آنرا  استنستا  معرو  ا غا

هردو بخ  نام و ه و سکتاریستی در مورد ا  تنگنمرانه انند. جدلمید

ا  مانا؛  غا» هویت ا غانستا ؛ همانقدر بالهت آمی  است که ادعا  اینکه

د.در واقعیت ابتهی محض میباش« رشتونستا !!!انستا  مانا؛ رشتو  و ا غ

  و سیاست ا است بسیار یعنی غیا  یونی مردم ا غانستمت مر؛ تودا ها ا

تی ندارند؛ آ  نام کشور وارد  که با یکدیگر مشک؛ تنها در مار دگا  بیم

ست است که برا  دری  )ا غانستا ( و هویت نشنتیتی شا  )ا غا ( است؛ ا

)ا غا (  رشتو  شا  را دیگِر کشور؛ خواهرا  و برادرا ایی؛ مردماِ   مانه

  می  متی وسر تی وت مولو نض  دکل ندند ولی رس ا  تشخوامی 

ا بهتراست بگوییم: ا  صفت متی؛ )ا غا ( ا  نام ی و دیرتوماسی  ایدنولوژ

 غانستا ؛ تبدل ا می قومی   خاص؛ به اسم و مسما  همه باشندگا  سر 

  و جهانشمولی  تاریخی یا ته و ای  عام شمولی انی و جهانی وهمه گ
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ج سی ؛ به او  ری هابانقررر ا   دههمیه  ما در دو سه  ت شهرت و معر

 «ا است.شینه و بیکرانه ا  رسیدا ها  بی ریترها و گس

 ) سايت اريائی 

(http://www.ariaye.com/dari13/siasi2/eftekhar7.html) 

 پايان
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 سی اممقاله 

 

 سی!جامعه شنارين بحث البت، جشخصيت شناختی 

 

سا ما  بند   خصیتبش»راند که معه شناسی بدی  باو  جادانشمندا

 ی یکی  -د است و شامل آ  دسته ا  نمام ها  روانی رویایی در درو   ر

در مورد عوامل ی  دانشمندا  ا« است که ر تار و تفکر  رد را تعیی  میکند.

. استحیط را ت و مهٔ واختسشخصیت »دآورندۀ شخصیت میگویند : دیر

  آ  رس سر و کار  ب و اآیدنیا می  ژنتیکی خاصی به دهایبا ویژگ انسا 

  اواست. محیط اطرا  نق  مهمی در شکل دهی شخصیت با محیط اطرا

 «1رد. دا

فیب یب سیاسیب  تسبررسی وشناخت شخصیت ها  اجتماعیبنمام

جامعه   لچسپود  هنر  ب یکی ا  بحث ها  بسیار جالو مذهبیب ادبی

 د  بهری بر ها ونخبه گا  ای  عرصه اخت است. شن Sociologyیشناس

  حالی که کار  دلچسپ استباما خیتی ابعاد مختت  شخصیت آنهاب در عی

 آسا  نیست.

 رهنگی   د توجه داشت که انسا  محصول شرایط اجتماعی وبای

هب  جامعیک  همی  لحام است که تمام انسانها  ا ررور  خود استب محیط

 صات ودارا  مخت ستند وهر کدام شا بت نیعی  مر یتر و رکک    عیدارا

                                                           

قد.  و یکجا از قو  گوردن ) مطالب زیادی نوقت صی قخدر بارۀ  ،ییکی پدیای فار دانشنامۀ ور د - 1

روزمس.  دگیکس قخص در زنهای تفیو.وقز رفتار ای امجموع) » یآلپورت،گفت) می  قو: قخصی  یعن

 قود مشخص می« ی  پیش بینیپایداری( و قاب بودن، ثبات   های بی همتاک) با ویژگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8نک:لی

C%D8%AA 
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که با هما  ویژا گیها ا  یک دیگر متمای  ویژا گی ها  منحصر به خود اند 

 میگردند.

   ه ها وگروا هاچگونه میتوا  شخصیتها  نخبه را ا  میا   دست

ل ردم و نسبه مو  تهنر  با  شناخ  رهنگی و وسیاسی وی مختت  اجتماع

ه ها    عرص ب دریکی ا؟ تا  مانی که انساکرد ی  معر یدا  نینآ  ها

تسفیب هنر  وادبیب ا  خود مهارت  ومر یت اجتماعیب سیاسیب نمامیب  

ر ه نمود.  قط ددا باشدب نمیتوا  در مورد ب نمر  مشخصی ارانتبار  ندا

انسا   یت مر هدر رراتیک  ندگی است ک   محوله وایروند اجرا  وم

در می  ر خودا تحت تا یمیگردد و دیگرا  ر بتوربار  ومتی  متهای نواناوت

  شخصیت ب حس  نمر و یا سو، نمر ریدا می آورد  ودیگرا  نسبت به آ

 کنند.

و رهنگی  یت ها  که در عرصه ها  سیاسیبنمامیب اجتماعیشخص

یل:   قب  ار  مکتو )کتا ب رسالهبیا یک ا رهنار تسفی ا  خود آ ویا 

عه درجامشته اند و   نقاشی( برجا  گذاابتوسمه یا تقیبمجسیمو ها  آهن 

نام ونشا  وشهرتی شدا اندب معر ی آنا   بخاطر آ ریدا ها  خوی ب صاح 

و ایدا ها و نیست ومیتوا  ا  رو  آ ار شا ب به طر  تفکر کار  مشکل 

معه آیندۀ جاال و  حای برد و آنا  را برا  نسل ها  جور یات و ریام شا  ن

مه آدمها  کارنا  کرکتر و   عالقمند اند تا اواناب  یرا جنمود  یعرم

جویند و شخصیت خود را تکامل ببخشندب طبعاً ای  برجسته ومشهور تأسی ب

و داشت  ترقی و تعالی اس آنها را بسو  تال  برا  طی کرد  رته ها  احس

 د.کنییق مرستی تشوناد و   و  ندگی آبرومندانه و  ارغ ا  کژک شهرت نی

کس  عتم و ایتب لیاقتب در سانها  که در ابرا ربانبارت دیگبه ع

و وطندوستی ا  آ مو  عمل مو قانه گذشته    ضیتت و راستی ودرستی

به و قبل ا  همه خبه گانی استند که خیر و خوبی شا  به انسا  باشندب ن

ً چنی  انسا  هایرسهموطنا  شا    رمشق تخار وسیۀ اما ییدا استب طبیعتا

ا  دوستی  و انسی و درستی وهموارا الگو  راستدند را  میگرد دیگتیتق

 انسانها  که بجا  خالقیت و ابرا  لیاقت وشایستگیب رنداشته می شوند. اما

غگونی  چارتوسی و دروبخاطر کس  منا ع شخصی به ریا کار  وتمتق و 
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طر خاب هند کالوقتی ااب  ت وسندب معتومدار ا راد  بو ب اررچونشومتوسل می

  جت  توجه وبرا خم میکنند  ع شخصیب سر و گرد منا م یا کس حف

 ت  به هر رستی بدهند. اربا  قدرت حاضراند 

ی  اشخاصی بارها برخوردا ایم وسعی هرکدام ا ما در  ندگی با چن

ها آن لا  آنها وانمود نمانیم وهرگ  م  ترآنها بخود را بربا انتقاد ا  کردا ایم 

 باشیم.ن

با یری  ند و با ساآراسته ومهذ   دار ماهربا آنکه مها  آد  ارخی ب

د مینمایندب در باط  خود چنا  رذیل و شیری   بانی و مزدبانه برخور

ی  ری  وناروا ترتید اند که اگر  رصت بیابندب ا  انجام رست ت رومایه  و ر

 ادهندادث تکاند حوشاه را  دریغ نمیکنند.  در یوتیو  مایگاعمال درحق د

ا  مردا   برخی شا  میدهد را  خود هستیم که نطنداور  ا  والت آخجو

ساله وحتی بر محارم خود تجاو  جنسی  10و 7و 6ب 5ب 4ب 3برکودکا  

 د. کردا ان

جو جا   ار  داد که درگ  1394سنبته  18تتوی یوند طتو  بتاریخ 

ه ربگکه اودا بود د نمهدیتتر  تجاو  جنسی کردا و دختر  را دخمرد  بر

می آید و ردر رسوا بار شکم دختر  واهد کشت.  سرانجامرا خگوید او کسی ب

حسا   انی میشود. ممک  است ای  گونه ر تار ها را برخی بهمیگردد و  ند

بل ای  اشخاصب دب اما در مقابیمار  و روا  رریشی ای  اشخاص بگذارن

خاص ا  اشر ت تو  شبدتر    د کهدا غانها  ارورا نشینی را میتوا  سرا غا

ا   انجام  دادا اند که ا  جرا غق  نا  مهار ب اعمالی را در حالذک وق 

ای  اشخاص که    آ  انسا  ا  ا غانیت واسالمیت خود خجالت میکشد. شنید

  برل  شاتا هنو  که را    سرشته شداب  شتی و رتشتی در خمیرۀ ذات شا

 وهموطنا اند  تهاشدبرن وجی  بر ار  برد گور رسیدا ب دست  ا  کالا

 گر ت  وی ا و  رستاد  به ارورا بهانۀخود را به جر ومحتاج و دربدر مها

د و آنها را در ررتگاا   ری  میدهند وآخری  ذخیرۀ رول شا  را بار می کشن

 .تا نابود شوندبدبختی تیته میکنند 

ی سا م نا مآش  کی ا  ا غانها  نامرد و بی شخصیتی حال شما را با

آلودا با بیث و استخوا  خاما در باط  تا مغ اردبو مزد  داسته آرر هه ماک
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آنچه را درسطور ذیل میخوانیدب داستا  واقعی یک   انوا   رومایه گی است.

ل ا  که چهارسال قب  مهاجر ا غا  ا  دهتی رایتخت هندوستا  است  

و  غا  خبیثک ا ی یسالا بردار  و سو، استفادا ها  جنک امرو  مورد

به ای   ر اولی م ل م  دد شما خوانندۀ گرامشای  ته است.ار گرقرت سر

بگذارید تا ابتدا شکایت را برا  شما حکایت کنم ب  حکایت  باور نکنیدب ولی

  بعد خود قضاوت نمانید.

 

 ساله افغان: 80از دست يک مردشکايت يک زن افغان 

نید  ش ا  بعد   است کها غانی  نچه را م  اکنو  مینویسمب شکایت ]آ

ا درمیا  گذاشتم.[ داستا  ی آنرآقا   ارانبا آقا  قیس کبیر وصته آ  بال ا

 بود:چنی  

را برداشتمب صدا  شبی  ن  تتیفو  من لم بصدا در آمد وم  گوشی  

شما اقا  :  ی کردب و ررسیدم خود را معرخانمی بتند شد و بعد ا  سال

ا وا  یسنده شما نوانم کید  مکه مادآورشد عد یب بیسیستانی استید؟ گفتم بت

واندا نا  خقارت شما را در د ا  ا  حقوق  م  م ا  میکنیدبحقوق  نا  د 

ا کمک بخواهم. و ا  ود اگر کسی که امب و به م  ای  امید ریدا شد تا ا  شم

ا باشد وم  او را بشما ردود جفا وتجاو  کممتوم هموط  خدرحق     

ما یم بنویسید؟ گفتم شمیگوا  آنچه بارا ر ا دید تعدا میدهیا وب آ معر ی کنم

 سم یا نمی نویسم.ی نویری  کنید بعد برایت میگویم که میم تعاول برا

شما در دهتی نواست که هم مورد آ ار گفت داستا  یک خواهر ا غا  

است. ای  خانم یاد آورشد که    ه رولی  قرارگر ت سی وهم دستبردواذیت جن

رم و نام نمی ب ی م  عجالتاً ا  او) ولآقا ...بی با هتر داً دا  اتفاقا غ اجرهم

شنا میشود و آ  ا غا  ریرمرد     را م.( آیاد میکن« ریرمرد ا غا  » رااو 

ا  چند رو   ت بیشتر دعوت میکند و میگوید م  ا  ارورا بربرا  صحب

ور ر ای  کشا  دا غ واهم در بارۀ وضع کابل و مهاجری یخینجا آمدا ام وما

بشما کمک  توانممیگوید می صحبت به خانم ا غا ضم  . خالصه بدانمر یشتب

و به ارورا بگیرم. خانم ا غا  که ری  آمد خو   ر ت  کنم و برا  تا  وی ا 

 رشتۀ نجات  که خداوند یک را می بیندب  کر میکند« ریرمرد » با  چر  
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ت ها حب. صدهد رگی نجاتآوا ی ونراه  آ ریدا تا او را ا  سرگردا سربر 

ر هوتل اقامت  می برد تا در  ود  دبه اتاق خ یکند و بعد خانم رادا مادامه ری

  ت  وی ا برای   بیشتر رهنمانی کند. رد گرمو

ندبخانم ا  در اتاق خود به خانم مشرو  تعار  میک« ا غا ریرمرد»

وید  میگ انمخضم  گفتگو به « ریرمرد »میور دب   رد  مشرو  امتناخو

گوید نم میرت است بخا ال  مبتغ  رول ضروا ب تا ارور ساند ر ا ووی  کار

که دار   عالً  چهرد" میگویدبخیراست  آن"ریرمم  اینقدر رول ندارمب اما 

ارا کنید. یه را بعد ترچدا تا م  کار را ا  همی   ردا شرو  کنم و بقبم  ب

دا وعی  ب  رسیدا بودا  ربج یانم ا غا  که ا  سرگردانی در دهتخ خالصه

میدهید و ای  نامرد  قرار در اختیار ا میخورد و خود را ر«  ریرمرد» ها

میگوید ت  رورا بود در حق خانم میکند در آخر  به و  ا  دسهرکار  که 

 آ خانم نی   ردا  شرو  میکنم.  که هروقت رول را آورد  ب کار وی ا را

 یند. میک تیمست« ریرمرد »هرچی رول داشتهب به 

سه  ران تا سفارت  بار خانم را با خودیک  ه ریرمردکرد کا الونم عخا

د تو در  ال  محل منتمر بما ب م  داخل ته بودر دهتی نو بردا و  به او گف

امرو  ر وی ا را ا  تا کار وی ا  راسرورت را اجرا کنم. خالصه کامیروم 

 به رو  م  چند  دوستکه ن ردا را به رس  ردا به بهانه ای ا به  ردا و

ار را اعت کر مر  یک سا  رخصتی برگردد د ینکهر ته وهمخصتی ر

را  ری  میدهد تا آنکه کار خود  تمام خانم تمام میکندب مدت دو هفته 

تی ته بودب ا  دهدر آخر با راسرورت ورولی که ا  آ  خانم گر  میشود و

 «مردریر»که  بیندمی    خانم ا غا  وقتی به هوتل میرودآ  رار میکند و

ودب اما تا آ  ی میرمیدا  هواناکسی می نشیند وتا درت است.خانمکردا ار ر

رد شدا بود  وخانم در بدر وخاک بسر  گمرک وقت مرد ا غا  ا 

 .آیا آنچه گفتم می نویسید؟برمیگردد

ً د شما نام می بری تم کسی  را کهدر جوا  خانم  گف سال  80بتقریبا

ا خانم قسم ت.امگفته اس دروغ هبگفترا    داستا ا ایبشم عمر دارد بوهرکه

ساله  80« ریرمرد» خدا دروغ نمیگویم ب آ  که ب عالوا نمودخورد و 
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ورا می برد و ب ود  ا   ندگی اطمینا  دادا بود که و  را با خود به ار

 خواهد شد.  لوکسی برخوردار

ا که  یر نمبکیدانم به حکایت شما باورکنم یا ننمفتم خانمب هنو  گ

مک  استب چطورمب صاح  نام  وشهرت بریدنام می  ه شماک «  رمردری»

یک خانم مهاجر را بار ب ندب لها  ست که ً کالا بردار  نماید و روا

بگویدب  ستا  برایم مشکل است ب خانم تا میخواست چی  باورکرد  ای  دا

 شی را قطع کردم.م  گو

  ر او نفو به  د کردمبا  یم ساعت بعد ا  آ  صحبت سکایپ ران

ارانی  ن   دم و قا   یس کبیر وآرهنگی خود آقایا  قا   ا  ودوستهمکار

خانم را  شا  تعری  کردمب آنها خندیدند مگر شکایت را ب داستا  آ  خانم

ا ا  دهتی مریض شدعد ا  با گشت ب« ریرمرد»را تردید نکردند بولی گفتند 

 گفتم د!ونیا بگموضو  ر ود  ه خببستر  استب بهتراست  هو درشفاخان

 .خو  است

  م  ررسید: به داستانی که د و اخانم  ن   ش  بعد دوبارا آ   سه

د چی   بنویسید؟ ش  قبل حکایت کردم  کرکردا اید وآیا میخواهی ت چندبرای

دروغ شنیدا  یدبا  خانمی که شااستا  را ا   گفتم م  نمیتوانم یک چنی  د

کردم که وا نیدب وعالحبت کص «ردریرم»با خود نید توایباشدب بنویسمب شما م

ستر  ه بستر  است. گفت: ای  مریضی وبفاخانریض و در شاو اکنو  م

که اگر  ریبی درکار باشد  شد  ا  ترس رسوانی استب  یرا به او گفته بودم

  اور کنید!ب را که می شنوید تم نباید هرچهرسوا خواهد شد. گف

است ،  اقعيتو يک نيستاخته گی ان ساستدگفت آغای محترم، اين 

شما گپ ميزند، اين سرگذشت ن با همين اکنو ت زندگی کسی است کهاقعيو

پا رنج اين تخت و آواره از وطن است که برای رسيدن به ارون بدبتلخ م

 وغا مردان همگی در. فکرميکنم شمذلت وشرمساری را برخود قبول کردم

ز هيچ يد، اکندا ی پيور دسترسمجب انمخميگويئد وهريک ازشما اگر به يک 

 ا. ال شم! افسوس بحرحقش دريغ نمی کنيدمی دظل

و  که شما در بارۀ امیر عبدالرحم  : آنرای  خانم به یادم آورد وگفت

 ریر»اتاق آ  ریرمرد  ا  طریق سکایپ صحبت میکردیدب م  در خا  با  آ 
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ردم که میک  کر درحالی که ی  نشانی ا  درست بودبا بودم.  چو  «مرد

ق ا درحناروانی ر اله ب چنی  خبا ت وس 80ک انسا  است ی  ممکطور چ

ب برای  گفتم متاسفانه م  هیچ د ده انجامیک    بیچارۀ هموط  خود 

ً دیگر  رد ندارم و به شما کمکی کردا کردا نمیتوانمبتا یر  بر آ  م لطفا

  م احم م دیگرهم  ا  نشوید و گوشی را گذاشتمب و اوار احم م  درای  بم

 د.نش

کمک  ب دستت دادا بودو بود خود را ا  دسهست که تمام      ای

کمکی ا  م  ساخته است ب ولی  یکردببسو  م  درا  نمود و  کر م

 کایت او را تاهیچ کمکی به او کردا نمیتوانستمب ج  اینکه شبدبختانه که م  

 ا بردار  برسانم.الگو  ای  شیاد ک

  ممک شرح دهدب  م  راا بود رشکایت خ د تابو ا نی که مجبورشد

ا ر  کردا باشد تا خود را به ارورمع آواوا  رول جاست با مشکالت  ر

که ماهر آراسته و چهرۀ اندب اما تصاد  او را با  انسانی روبرو ساخت برس

ماهر  ریبندا   نست که در رس ایولی او نمیدا مزد  و  با  چر  دارد

ا است. کرد را تباا دیگر   ها دا     وشایدای  گی دشیطانی خ یدا که  ن

  جیب  بر  اگهداشته بود تا کدام د د وکیسه ختی نمدتها به ساو رول  را 

نۀ رساند  او به ارورا با  ن د  آ  رول را به بها« ریرمرد» ن ندب مگر 

 ا تنها گذاشت. رااو را در نیمه    گر ت  وی ابربود  و بدو

 دهتینوعی به ا  مصنهندات  دبرا  ساخ 2011ر بریرمرد درماا نوم

امیر ب امیر آهنی  »مقارت کرد  نالی  آ ارۀار م  در بر ته بود ویکی دوب

ر ته بودم و ای  خانم ا  با او ا  طریق سکایپ تماس گ« عبدالرحم  خا 

م  به سخنا   طرکرد وبه همی  خاخص  یاد آور  صحبت ها  م  باآ  ش

 م.دو درد دل او گو  دا

رگشته   شفاخانهب بخانه با«  مرد متهمریر» ه د ک  بعچهار رو سه  

ا به و  شرح دادم ب باخندا    ن   دم و موضو  شکایت خانم ربرای بودب

  تماس بیشترمنع کرد ب اینها کار دشمنا  م  گفت: خو  شد که او را ا

 اند.
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 عضیبراهم نکرد. معتوم میشود که برا    سخنا  قناعت مرااما ای  

رو  ببعد   تر است. ا  هما  ار    شا  با  وشرداوج ل ا انهاب روانس

طع کنم. ابتدا تماس ها  سکایری با کردم  رابطۀ خود را با" و. " ق   سعیم

ار  رورتال  و بعد  بهانه ا  ری  آمد وم  در دریچۀ تیم کاو را کم ساختم 

قتمی  ارا همک ا  سو، استفادا ها  "و. "ا  برخی   غا  جرم  آنالیا

برم  حمته ا  منتمر  م ل مار  خم خوردا د او  آ  ببعتم. اوشب نرتالرو

رورتال خارج گردید وسایت "ستطنت طتبا " را بود. سرانجام ا  تیم کار  

انجام داد. ا به آدرس م  رد.او رن  ماا بعد ا  آنجا اولی  حمتۀ خود رایجاد ک

 ا ت هشخصییکی ا   بحیثرا  بار او م  بود تا ای  را  خجالت بتو نو

یدا  برد  نام  موسر رت یک دوستاو بکشمب اما بمشو برخ ایه کشور روم

 ماشاید اگر وجدا  داشته باشدب خجالت بکشد. خود دار  کردمبا

 2016 /5 /26رایا  
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 1938دميسين محمداعظم سيستانی: کانديد اکا
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 ، سوئد ۱۹۹٦،چاپ در افغانستان  نآ
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