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

 

 
 ۰۴/۰۶/۲۰۲۲           ارسالی سعید قاسمی

 نویسنده: دانیال سلواتور شیفر
 مترجمین: کوروش پروا و عبید مهدی

 

 امانوئل مکرونمتن نامۀ عده ای ازخراسان خواهان به 
 در بارۀ  اوضاع فعلی افغانستان

 
 یادداشت پورتال افغان جرمن آنالین:

نامۀ مملو از تضرع و گدا  –بیشتر متعلق به شورای نظار منسوخ شده و دوستان فرانسوی شان  –اخیراً عده ای از افراد 
ام واال...!!" برای شان لطف و مرحمتی بکند منشانه به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تقدیم کرده اند تا مگرآن "مق

و خراسان واهی شان را بپذیرد و در امور افغانستان دست به کار شود و در آغاز و تداوم خونریزی های بیشتر در 
 افغانستان ابتکاری به خرج دهد.

دعوت میکنند تا در این ماهیت ضد وطن بودن هم در حد افراطی آن انکشاف کرده است که افرادی حاال از قدرت ها 
امور وطن شان سهم بگیرند و مداخله کنند، چه شرم آور است نامه ای به این روحیۀ فقیرمنشانه که حتی اگر هم به نام 

 "آزادی" باشد، آزادی با گدایی بدست نمی آید، شرم بر رقم کنندگان و امضا کنندگان این نامه.
شمول مکرون هرگز و هرگز دگر به این گروهک های مردم خور قابل یادهانی است که روسای جمهور اروپایی، به 

اعتبار و اعتنای ندارند و میدانند که مردم افغانستان و کشور افغانستان مثل موقعیت جغرافیایی اش چنان بزرگ و غامض 
 است که در گیر شدن در آن عاقبت همانند مهاجمان گذشته را خواهند داشت.

این نامه را بخوانند و ابعاد واضح و مبهم آنرا به تحلیل گرفته و این توطئۀ مافیای  توقع میرود هموطنان وطن دوست
 شورای نظاری را هر چه بیشتر رسوا و افشا نمایند. 

 و اینک متن نامه:
 

 
 !جمهور فرانسه آقای امانوئل ماکرون، رئیس
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ی از دنیا  گناه در گوشه میلیون انسان بی ۴۰کنم، نزدیک به  در حال حاضر که عنوانی شما این جمالت را ردیف می
های مدرن  کنند. وضعیت وحشتناکی که دموکراسی وپنجه نرم می تصور و بیان ناپذیر دست با یک وضعیت غیرقابل

رحمی که  گراترین نوع بربریت، سقاوت و بی اند. وحشت و دهشتی مملو از واپس تفاوتی تماشاگر آن ما با بسیار بی
شود. وحشتی که در تقابل باعقل سلیم قرار دارد: عقلی که ما فرزندان  جش قربانیان زیادی میروزه سبب رن همه

گرفته تا منتسکیو و کار ارزشمندش « مدارا و بردباری»نظیر او  ی بی عصر درخشان روشنگری، از ولتر و رساله
  .وقفه خود را مدعی صادق آن میدانیم بی« روح القوانین»

 مذهبی -فاشیسم ایدئولوژیک: دیکتاتوری سیاسیتعصب اسالمی و 
عنوان  ها شده، جایی که تعصب مذهبی به ناپذیرترین خشونت جمهور، سرزمینی که امروز اسیر وصف آقای رئیس
کند، افغانستان است. کشوری که  قبول فاشیسم سیاسی عمل می ی ایدئولوژیک برای توجیه غیرقابل یک بهانه

اند. کشوری که بعد از سقوط پایتخت آن شهر کابل، در  های غربی ما شده بار رسانهمردمانش قربانی سکوت مرگ
سو در چنگال خونین گروه طالبان رها شده است. طالبان، افراطیون  ، از مدت ده ماه به این۲۰۲۱آگوست  ۱۵

احترامی به همه  یاند که برخالف تمام موازین حقوق بشری و با ب اندیش مذهبی و حامیان یک شریعت کامالً تاریک
بار نیروهای آمریکایی استفاده کردند تا بر افغانستاِن دردمند، بدترین  زده و فاجعه اصول آزادی، از خروج شتاب

ترین مشورت با مردم قبضه  زور اسلحه و بدون کوچک مذهبی را تحمیل کنند. آنها که قدرت را به-استبداد سیاسی
شان با این  ی و دموکراتیک برخوردار نیستند. تنها مردم افغانستان که اکثریتگونه مشروعیت سیاس اند، از هیچ نموده

ویژه زنان که امروز حتی از زن بودن خود محروم و در زیر این زندان سیار به   گروه مخالفت آشکار دارند، و به
 !کنند می انگیز چنین دیکتاتوری را درک ی غم اند، هزینه به خاموشی شده  نام برقع یا چادری محکوم

 ی حقوق بشر و حقوق زنان  نقض روزمره
ی طالبان بر مردم  رحمانه ی بی مذهبی که در مصئونیت تمام، تحت سلطه-جمهور، این استبداد سیاسی آقای رئیس

گردد، در بدترین شرایط هم، همگونی به این رسوایی نداشته است: در  فقیر اما باوقار خراسان/افغانستان اعمال می
افغانستاِن طالبانی زنان از تمرین هرگونه حرفه و حتی تحصیل ممنوع هستند، بدون سرپرست و یا خراسان/ 

رسانند.  گرایان را عمداً معلول و به قتل می جنس هایشان را ندارند؛ هم اصطالح محرم، حق ترک خانه به 
های  شوند. تمامی جناح میروشنفکران و هنرمندان مورد ضرب و شتم قرارگرفته، زندانی و تا دِم مرگ شکنجه 

روزه شکنجه  گرد مداوم قرار دارند. همه ی آنها تحت پی مخالف، برای زنده ماندن مجبورند در خفا بسر ببرند. همه
های  شان قبض شده مبدل به جسم خورند تا اینکه از ترس و وحشت روح سرگردان شوند و شالق می و مجازات می

توجهی تمام صدای قربانیان را ناشنیده  در حالی جریان دارد که جهان با بی هویت گردند. این وضعیت بیجان و بی
شوند، بدون محاکمه  اندازد. متهمین یا آنانی که از طرف طالبان مجرم محسوب می گرفته حتی به آنها نگاهی هم نمی

کند. هیچ امیدی  می شود. فقر، بدبختی و قحطی بیداد اعدام شده و جسدهایشان در محضر عام به نمایش گذاشته می
رسد. در این سرزمین آکنده از درد؛ گاهی اوقات  هم برای بهبودی وضعیت و شرایط زندگی عادی به نظر نمی

شوند تا آنها را به  مانند، برای فروش کودکان خود راهی بازار می مادرانی که از تغذیه فرزندانشان عاجز می
کودکان باشند به فروش برسانند. دختران چوان، اغلب قبل از بلوغ، با  های ثروتمند که قادر به غذا دادن به خانواده

ترین شکل مورد تجاوز  شوند. پسران نوجوان، توسط افراد مسلح به وحشیانه سال مجبور به ازدواج می مردان بزرگ
تارهای وحشیانه شمار دیگری را نیز در این فهرست وحشتناک بگنجانیم. رف توانستیم موارد بی گیرند. ما می قرار می

این  -و بیان ناپذیری که از همه جوانب در مغایرت با هر تمدن واقعی و شایسته قرار دارد، از جمله با خود اسالم 
بایست در تفسیر  اشتباه بگیریم. اینجا می گرایی یا افراطیت مذهبی به  تمدن بزرگ و زیبا که البته نباید با اسالم

است که در این   کارانه و خودکامه نظر، جنایت یی یک حرکت انحرافی زشت، تنگگرا نگر بود. اسالم مفاهیم ژرف
  .شود دست می به های اجتماعی دست تحمل در شبکه رابطه ویدیوها و اسناد غیرقابل
 ها دعوت برای بیدار شدن وجدان

تفاوت  تواند بی ترین حس شرمندگی در ما ایجاد شود، وجدان ما می چطور در چنین وضعیت، بدون اینکه کوچک
های دیروز هم  همه وحشت و دهشت که حتی نازی ی انسانی، در مقابل این  باقی بماند؟ چگونه در برابر چنین فاجعه

توانستند تصور کنند، شرمنده نباشیم؟ امروز افغانستان به یک اردوگاه یا  شان نمی های ایدئولوژیک در بدترین هذیان
شوند. هر روز گروهی  ایی شده که در آنجا حتی خود مسلمانان گروگان گرفته میماند و تبدیل به ج زندان بزرگ می

کنند. همین  عام می ، قتل گذاری و حمالت انتحاری تروریستی طالبان، مسلمانان را در مساجد خودشان توسط بمب
ن جنایت بر علیه بشریت اند، در افغانستا شرمانه سکوت اختیار کرده های ما همانند سیاسیون ما، بی که رسانه  اکنون

 .المللی است جریان دارد! آری، در افغانستانی که امروز آخرین پایگاه استراتژیک مبارزه با تروریزم بین
 گرایی: به نام مدنیت آزادی، دموکراسی و انسان
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یدار وجود گرایی که بدون آن هیچ دموکراسی ارزشمند و پا جمهور، به نام مدنیت و انسان رو، آقای رئیس این   از
انکار و  های اخالقی غیرقابل گرایی را یک اصِل جهانی تغییر ناپذیر، مملو از ارزش ندارد، ما روشنفکران که انسان
کار شوید و به نفع مردم افغانستان  به خواهیم هر چه زودتر دست پنداریم. از شما می یک معیار فلسفی همیشگی می

عیت بحرانی را بدون تأخیر بیشتر، در چوکات سازمان ملل متحد و با مداخله کنید. از شما خواهشمندیم این وض
بینانه و برای شرایط افغانستان مناسب تلقی  ی را که عملی، واقع کمک اتحادیه اروپا پایان دهید. شما خود هر وسیله

دن به درد و های اقتصادی، و ممنوعیت سفر رهبران طالبان( را برای پایان بخشی کنید )از جمله وضع تحریم می
 .شمار مردم افغانستان اتخاذ نمایید رنج بی

آزادی، »آمیزترین شعار  در این صورت است که فرانسه، سرزمین حقوق بشر و الگوی دموکراسی که با تحسین
درستی از تاریخ روشنفکری خود در چشم دنیای  تواند به  اش عجین شده، می بنیاد جمهوری« برابری، برادری

  !کند مدرن نمایندگی
 گرا  خطر تروریسم اسالم

ی مؤثر، مملو از شفقت و همچنین انجام وظیفه، برای محافظت  تواند یک شیوه به کار شدن در این زمینه می  دست
خودمان از حمالت تروریستی احتمالی در آینده باشد. ما که درگذشته فجایع دردناک و حمالت تروریستی چون 

گونه  دهیم که عواقب وحشتناکی این شر را شاهد بودیم، حتی به خود جرات نمیشارلی ابدو، باتاکالن، هایپر ک
های اروپایی  طوری که فرمانده فقید، احمدشاه مسعود در سفر خود به قلب پایتخت حمالت را تصور کنیم. همان

پیمان  متحد و هم شان، در واقع فریبانه های عوام )پاریس و بروکسل(، ما را هشدار داده بود، طالبان برخالف صحبت
ها، فقط دنبال اغفال افکار عمومی  اند. آنها با این صحبت تر داعش و یا دولت اسالمی طور کلی القاعده، و حتی به

 .دست آورند اند تا برای منافع خود چیزی به المللی و سیاستمداران غربی بین
  !راتیکزنده باد مقاومت افغانستان: برای یک خراسان/افغانستان آزاد و دموک

اند.  امضاکنندگان این نامه نیز متعهد، مصمم، محکم، و آشکار در کنار مقاومت مردم خراسان/افغانستان ایستاده
ایم برای ساختن یک  همان مقاومتی که تا آخرین دم مسعود قهرمان خواستار پیروزی آن بود. ما همه ایستاده

اری از جنگ. سرزمینی که نه تنها سرنوشت مردمش، خراسان/افغانستان آزاد، مستقل، مدرن، دموکراتیک و ع
 !ی تمامی بشریت نیز از آنجا در معرض خطر قرارگرفته است بلکه آینده

تر به نظم  ی که بیش از همه، در سطح استراتژیک و بزرگ به یقین شما نیز از این مبارزه آگاهی دارید. مبارزه
ی  آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق مردان و زنان. مبارزهشود، مبارزه برای صلح،  المللی نیز مربوط می بین

ی که برای امنیت خود اروپا نیز حیاتی است. این  شود. مبارزه که تنها به مرزهای خراسان/افغانستان خالصه نمی
 !ی جهانی گفت توان یک مبارزه مقاومت را به تمام معنی می

 امید و افتخار 
کند  جمهور فرانسه، این درخواست ما را با دقتی که ایجاب می ریم که آقای رئیسبنابرین ما با تمام وجود امیدوا

ً بشنود. به امر »ی اخالقی ماست، درست براساس همان  هرحال، این وظیفه بررسی نموده، صدای ما را واقعا
 .رده استبیان ک« نقد عقل عملی»ی امانوئل کانت بزرگ که در اثر ارزشمند خود  ، مفهوم کلیدی فلسفه«مطلق

گردد به اعتبار و افتخارات فرانسه که چه میراثی را از  تر از همه، این برمی طورکلی و شاید مهم در آخر، اما به
 .گذارد. کشوری که این روزها ریاست اتحاِدیه اروپا را نیز بر عهده دارد خود بجا می

 (امضاکنندگان: )به اساس الفبای فرانسوی
 .(Samsa )انتشارات« تواریخ مقاومت –افغانستان »ی کتاب  وف، نویسندهدانیال سلواتور شیفر: فیلس

  .امری امینوف: سفیر حسن نیت در یونسکو
  .داریوش آشوری: فیلسوف، نویسنده، مترجم، پژوهشگر

  .(اجتماعی افغانستان در اروپا -عبداالعظم عزیزی: مسئول فرانسه در "آزادی" )انجمن فرهنگی
 .، منتقد هنری( Ulmفلسفه، سابق شاگرد مدرسه عالی نرمال )خیابان دومینیک باکه: استاد
 .های جهانی های معتبری جشنواره کننده، کارگردان، فیلمنامه نویس، برنده جایزه صدیق برمک: تهیه

 .راشید بنزین: نویسنده، دانشمند علوم سیاسی
 .ورونیک برگن: فیلسوف و نویسنده
 .ماری جو بونت: مورخ و نویسنده

 .هلن براوین: نویسنده، روزنامه نگار، مشاور بین المللی
 .(های )پاریس شناس، استاد افتخاری دانشگاه ژان ماری بروم: جامعه

 .(انجمن نویسندگان فرانسوی زبان بلژیکی) AEB کارینو بوچیارلی: نویسنده، رئیس
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 االین شوالیریه: نویسنده، روزنامه نگار، متخصص جهان اسالم
 آنجال غیور: فعال حقوق زن، موسس مکتب آنالین هرات 

  .(نگار )گزارشگر عکس رضا دقتی: عکاس و روزنامه
 نقاش، فعال حقوق بشر-نادنن دیویت: هنرمند

 .(نگری و امنیت اروپا موسسه آینده) IPSE امانوئل دوپوی: ریس انجمن
 .(تماعی افغانستان در اروپااج -احمدشاه فرید: مسئول نهاد آزادی در آلمان )انجمن فرهنگی

 .رنه فرگوسی: فیلسوف، دانشمند علوم سیاسی
 .Collège d’Europe ، استاد(ULB) گی هارشر: استاد افتخاری دانشگاه آزاد بروکسل

 .شناس ناتالی هاینیچ: جامعه
 .(ماری هولزمن: چین شناس، انجمن همبستگی چین )پاریس

 .Club France-Afghanistan فرانسواز هوستالیه: رئیس انجمن
  .خصوص دره پنجشیر نگار، متخصص افغانستان و به محمدحسین جعفریان: روزنامه

 .شناس، دانشگاه پیر و ماری کوری فرشین کاظمی نیا: زیست
شخصیت زن تأثیرگذار جهان  ۱۰۰ه فمینیسم افغانستان، یکی از  نگار، چهره هدا خموش: شاعر، نویسنده، روزنامه

 .۲۰۲۱در سال 
 .ها شناس، استاد بازنشسته و افتخاری دانشگاه اترین لوو: جامعهک

 .(بروکسل) Samsaکریستین لوتز: رئیس و مدیرعامل انتشارات 
  .نگار، نویسنده، استاد ادبیات دانشگاه کابل، عضو سابق پارلمان افغانستان الدین مهدی: تاریخ محیی

 .عبید مهدی: مهندس، نویسنده، فعال سیاسی
جمهور افغانستان( و  مسعود: فعال سیاسی، دیپلمات، دختر احمد ضیا مسعود )معاون سابق رئیس آمنه ضیا
 .(ی فرمانده مسعود )احمدشاه مسعود برادرزاده

 .عطیه مهربان: فعال حقوق بشر، از رهبران جنبش فمینیستی در افغانستان
 .(شناس، محقق علوم اجتماعی )پاریس ورونیک ناهوم گراپ: انسان

المللی مبارزه با مجازات اعدام و سنگسار )لندن(،  کمیته بین - « One Law For All » نمازی: سخنگوی مریم
 .فعال حقوق بشر و زنان

 .ایو نامور: دبیر دائمی آکادمی سلطنتی زبان و ادبیات فرانسه در بلژیک
 .« ?Quel Sport » و مجله ?QS فابین اولیویه: مدیر انتشارات

 .های مدرن المللی و زبان م، فعال سیاسی، دانشجوی مطالعات بینکوروش پروا: مترج
 .Aix-Marseille لیتیسیا پیتی: استاد و مدیر تحقیقات دانشگاه

  .المللی، دکترای افتخاری دانشگاه روئن عتیق رحیمی: نویسنده، کارگردان، برنده جوایز متعدد سینمایی و بین
 .رابرت ریدکر: فیلسوف

، و (ESSECC) مسول کالس های درسی در .Club France-Afghanistan ون انجمنفهیمه روبیال: معا
 .دانشگاه های فرانسوی تهران و کابل

های دیاسپورای  شبکه سازمان) "NADOE" و رئیس «Brussels Morning» نگار در لیلما سدید: روزنامه
  .(مردم افغانستان

 .(هوگو )اعطا شده توسط انجمن شاعران فرانسوی ی جایزه ویکتور ژان لوپ سبان: شاعر کالسیک، برنده
 .(المللی حقوق زنان )انجمن ایجاد شده توسط سیمون دوبووار آنی سوگیه: رئیس اتحادیه بین

 .(مرکز ملی تحقیقات علمی) CNRS پیر آندره تاگیف: فیلسوف، مورخ، مدیر تحقیقات
 مژگان تراب زاده: فعال حقوق زن در فرانسه و افغانستان

 .نگار، نویسنده ری تریرویلر: روزنامهوال
 ."Illusio" شناس، مدرس دانشگاه کان، سردبیر مجله پاتریک واسورت: جامعه

 .اولویه ویبر: نویسنده و خبرنگار
، رئیس (WCLRF) "زرقا یفتلی: مدافع حقوق زنان در افغانستان، مدیر "بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان

 .(CPAN) "کودکان"شبکه اقدام حمایت از 
  .نگار، دانشمند علوم سیاسی حسین یاسا: نویسنده، روزنامه
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-Aix و دانشگاه Paris-Sud ، دانشگاه La Sorbonne شارل زورگبی بی: استاد افتخاری دانشگاه
Marseille. 

 .ژان کلود زیلبرشتاین: نویسنده، وکیل، ناشر
تور شیفر فیلسوف، نویسنده و استاد دانشگاه سلطنتی بلژیک یادداشت: این نامه توسط آقای پروفیسور دانیال سلوا

ها و فعالین سیاسی اروپایی، افغانستانی، ایرانی  ی فرهنگی، روشنفکران، فیلسوف نوشته شده و بیش از پنجاه چهره
ه مدتی است ک« تواریخ مقاومت -افغانستان»ی کتاب  اند. آقای شیفر نویسنده و تاجیکستانی آنرا تایید و امضا کرده

آوری  چاپ و نشر شد. عبید مهدی فعال سیاسی در فرانسه با آقای شیفر در جمع (Samsa) پیش توسط انتشارات
ها همکاری کرده است. این نامه به آقای امانول مکرون رییس جمهور فرانسه نوشته شده است و برای بار  امضا

 .منتشر شد ۲۰۲۲ال ماه می س ۳۰به تاریخ  (Le Soir) ی بلژیکی نخست در روزنامه
 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

