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  ياد داشت نويسنده

  مقالـه ٥٠ مجموعۀچنانکه از نامش پیداست، " ستانیسیمقالۀ  پنجاه"

     .است فرھنگی،اجتماعی وسیاسی در زمینه ھای مختلف

 در سـه  جنایات جنگی درافغانستانشرحبخشی عمده از این مقاالت 

یـن مردمان آن درا بر  است تا نسل جوان بدانند که براین کشور و اخیردھه

چـه  سیاسـی  وگـروه ھـای  احـزاب رھبراناز سوی سال اخیر، چندسی و

برای کسب قدرت این رھبران  و؟ظلم ھای وناروائی ھای اعمال شده است

آبادیھا را به ویرانه مبدل کـرده   خودبا بمباردمانھای وحشیانهچگونه  دولتی

ت به تطاول قرار داده اند ونسب مورد تجاوز وغارت ومردم را سان چاند و 

پروائـی وعـدم احـساس با بـی  چگونه  افرادملکیت ھای خصوصی حقوق و

  ؟. رفتار کرده اندمسئولیت

 ، اسما جھانگير۲۰۰۲بنابرگزارش بی بی سی،در اوايل ماه اکتوبر

ماموريت ده روزه از کابل ،  گزارشگر سازمان ملل متحد، در يک 

شردر سايه حقوق ب مزارشريف و ھرات و قندھار ديدن نمود و از نقض 

از سازمان ملل  جنگ ساالران و حاکميت تفنگ در افغانستان ھوشدار داد و 

در  متحد خواستار تعيين ھيئتی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر 

   .افغانستان شد

 بدنبال اسما جھانگير، کمال حسين گزارشگر ويژه ملل متحدکه برای   

 اکتوبر در يک ۲۹ وضعيت حقوق بشربه کابل آمده بود، روز بررسی 

تفنگ ساالری دليل عمده نقض حقوق بشر در : گفت  کنفرانس خبری 

افزودکه بايد به نظام تفنگ ساالری در افغانستان پايان  وی . افغانستان است

کمال حسين . نظامی مبتنی بر قانون بگيرد داده شود و جای آنرا 

با مردم و : ت افغانستان تاکيد کرد و گف برضرورت خلع سالح عمومی در 
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به گفته اين گزارشگر، . کرده است دولت افغانستان در اين زمينه صحبت 

ادامه اين وضعيت باعث نقض  و . اکنون در افغانستان تفنگ حاکميت دارد

افزود که مردم از صاحبان  وی . بيشتر حقوق بشر در افغانستان شده است

بی بی . ( ولت برسانندد تفنگ ھراس دارند و نمی توانند شکايات شانرا به 

   )۲۰۰۲ دسمبر۱۷سی،

کرزی حکومت بخشی دیگرازاین مقاالت به ضعف وفقدان توانائی 

 ونشان داده شده است که کرزی حتی برای لیدرشیپی افغانستان وقف شده 

در ادارۀ کشوراز سلف خود شاه شجاع درانی ھم ضعیف تراست واز یک 

ی برخورد میکند واین موضع بسیار ضعیف وکم قاطعیت با مسایل مل

 لضعف وناتوانی او سبب شده است تا رجال منسوب به ائتالف شما

اری ازمقامات کلیدی دولت را دراختیار بگیرند و از ستیژ این مقامات یبس

 چنانکه .به حیف ومیل دارائی ھای عامه بپردازند ونام کشور را بخاک بزنند

عد از سومالی مقام اول  کشورفاسد جھان ب١٨٢اکنون افغانستان در میان 

  .را کمائی کرده است

خالصه نارسائی ھا وکاستی ھای دولت کرزی باعث ایجاد بحران 

ھای عمیق اجتماعی واقتصادی وامنیتی ونظامی وفرھنگی درکشور شده 

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

  .شور به یاد ندارد است که نظیرآنرا تاریخ ک بودهوناتوان کرزی

  کانديد اکادميسين سيستانی

١٥/٤/٢٠١٥ 
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  اولمقالۀ 

  

  نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای ثور  

 

  :مقدمه 

افغانستان با موقعيت مھم استراتيژيکی خود واقع درميان مرزھای نيم قاره ھند، 

رکز مھم ھای آسيای ميانه، کشورھای حوزه خليج در سراسر قرن نزدھم م جمھوری

 .ھا بوده است رقابت ميان ابر قدرت

بريتانيا که از لحاظ نظامی و ھم اقتصادی در جريان جنگ جھانی  در قرن بیستم 

دوم، از امريکا کم آورده بود، پس از جنگ جھانی دوم، تصميم گرفت از نيمقاره ھند 

بسوی ھا  عقب بکشد ولی به امريکا توصيه نمود تا برای جلوگيری از پيشرفت روس

بر اثر اين توصيه، امريکا پاکستان را مورد . آبھای گرم، درۀ خيبر را محافظت نمايد

( توجه قرار داد و با کشاندن پاکستان در پيمانھای نظامی شرق ميانه و شرق دور

پشاور را بحيث پايگاه نظامی خود در برابر خطر شوروی قرار ) » سيتو«و » سنتو«

 .داد

سيس، خود را با مخالفت حکومات افغانستان و ھند روبرو پاکستان که از آغاز تا 

ھای اقتصادی امريکا  ديد تا توانست به تسليح و تجھيز نظامی خود از طريق کمک

افغانستان با پيروی از سياست عنعنوی بيطرفی، در پيمانھای سيتو و سنتو . پرداخت

واھی به تقويت نظامی شامل نگرديد، اما برای بقای خود در ميان دو ابرقدرت خواھی نخ

ھا  ھای يکی از اين ابرقدرت بايستی از طريق کمک خود احتياج داشت و اين احتياج را می

بنابر اين حکومت افغانستان ابتدا به امريکا رجوع کرد . رفع مينمود) امريکا يا شوروی(

ت ھم حکوم.مگر امريکا به افغانستان کم بھا داد و تقاضای حکومت افغانستان را نپذيرفت

 يی را در کابل دعوت نمود و مسأله تقويت اردوی ملی   لويه جرگه۱۹۵۵در سال 
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لويه . را به آن پيش کرد» داعيه پشتونستان«افغانستان و خريداری اسلحه و ھمچنان 

جرگه به حکومت اختيار داد تا داعيه حقوق پشتونھای آنسوی خط ديورند را دنبال نمايد 

 تر ممکن باشد،  سلحه مورد نياز را از ھر کشوريکه نازلو بغرض تقويت نظامی خود، ا

بنابراين نخستين کاروان اسلحه از کشور چکوسلواکيا، از نوع اسلحه . خريداری نمايد

 افزارھای  ساخت شوروی به کشور وارد شد و از آن تاريخ به بعد افغانستان به جنگ

 آنھا اعضای شبکۀ ساخت شوروی وابسته گرديد و سيل مشاورين نظامی که تمامی

 .بودند به کشور ما سرا زير شدند» ک ـ جی، بی«جاسوسی معروف 

 با اختراع راکت جديدی توانستند يک ۱۹۵۶ھا در سال  در عين زمان، شوروی 

امريکائی را که از فضای افغانستان به قلمرو فضائی ) U٢(فروند طياره جت نوع 

اين حادثه منجر . پرواز بود، سقوط دھندآسيای ميانه اتحاد شوروی داخل شده و در حال 

به تغيير استراتيژی امريکا در منطقه گرديد، بدين معنی که امريکا بخاطر حفظ منافعش 

در حوزه خليج از پشاور به تھران رفت و با در آغوش گرفتن رضا شاه و تقويت 

 .اقتصادی و نظامی آن، ايران را به ژاندارم منطقه تبديل نمود

ا امريکا منفذی برای تنفس شوروی بسوی آبھای گرم باز کرد تا بدان بدينسان گوي 

شوروی نيز به .  خيز خليج بدور ساخته باشد وسيله توجه شوروی را از حوزه نفت

 ۱۹۵۶گسترش مناسبات خود با کشورھای ھند و افغانستان پرداخت و در دسامبر 

 زدند و ضمن مذاکرات رھبران شوروی پس از مسافرت به دھلی سری ھم به افغانستان

ھای خويش در کابل، ھندوستان را بر سر مسأله کشمير و افغانستان را بر  رانی و سخن 

سر مساله پشتونستان ذيحق و مورد حمايت قرار دادند و سپس يک کمک مالی به ميزان 

ھای اتحاد شوروی به  اين کمک بلندترين رقم کمک. يکصد ميليون دالر به افغانستان دادند

به » بند اسوان«ورھای جھان سوم و بلندتر از کمکی بود که شوروی برای اعمار کش

ًطبعا با اين کمک شوروی حکومت افغانستان بيش از پيش به مناسبات . مصر داده بود

 .ھای اقتصادی و نظامی شوروی جلب شد حسن ھمجواری و ھمکاری

 دسترسی به استفاده از وضع عقب مانده کشور و بخاطر شوروی نيز با سوء 

ھای  ھای بحری که غرب آنرا مورد استفاده قرار ميداد، افغانستان را وابسته بکمک راه

ھای نظامی و قوای ھوائی، تجارت و  نظامی و اقتصادی خود ساخت و بتدريج بر بخش
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ًعالوتا با پخش ايديالوژی . ھای کشور کنترول کامل يافت استخراج گاز طبيعی و شاھراه

يی از جوانان و روشنفکران افغان را به ھواداری کمونيزم خط مسکو به  کمونيستی عده 

  .حرکت آورد و از اين طريق نيز دولت افغانستان را تحت فشار قرار داد

 :زمينه ھای کودتای ثور

ھای   گذاری در بخش  سال سرمايه۲۰،در طول ١٩٧٨تا١٩٥٦شوروی از 

واضعی را بنيان گذاری نمود تا نظامی ـ اقتصادی، فرھنگی و سياسی در افغانستان م

. روزی از اين مواضع بر مخالفين سلطۀ خود يورش ببرد و آنرا نابود کند

 براثریک کودتای سفید بقدرت ١٩٧٣داودخان،نخستین رئیس جمھورافغانستان که در 

رسیده بود، آن شخصيت ملی و وطن دوست و مغروری بود که نميتوانست ديکته 

در آخرين سفريکه او به . را در امور داخلی کشور بپذيردرھبران خودخواه کرملين 

مسکو انجام داد،  بريژنف رھبرفرتوت شوروی ضمن مذاکرات رسمی از روش 

حکومت افغانستان، مبنی بر افزايش کارشناسان کشورھای عضو ناتو در افغانستان 

 در جواب برژنف داودخان. انتقاد کرده، اظھار نمود تا آنان را از افغانستان اخراج نمايد

آنچه ھمين حا, بوسيله رھبر اتحاد «: اظھار کرد

شوروی گفته شد، ھرگز مورد قبول افغانھا قرار 
از نظر افغانھا اين اظھارات دخالت . نخواھد گرفت

ما ھرگز به شما . صريح در امور داخلی افغانستان است
اجازه نخواھيم داد که به ما ديکته کنيد که چگونه 

ا اداره کنيم و چه کسی را در افغانستان کشور خود ر
اينکه چگونه و در کجا کارشناسان . استخدام نمائيم

ًخارجی را استخدام کنيم انحصارا و کامQ حق دولت 

افغانستان اگر ,زم باشد، فقير . افغانستان خواھد ماند
گيری خود آزادی خود  خواھد ماند، اما در عمل و تصميم

 :خنان داودخان اين بيت شاھنامه را به ياد ميدھد که ميگويدس  » .را حفظ خواھد کرد

 مرا مرگ بھتر از آن زندگی         که سا,ر باشم کنم بندگی 

بھرحال اين مذاکرات در فضای صميمانه ای خاتمه نيافت و داودخان ناراضی از  

ان را از داود ميخواست افغانست. ًمسکو به کشور برگشت و متعاقبا به پاکستان سفر نمود
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ھای کشورھای ھمسايه، ايران و پاکستان و  زير بار و نفوذ شوروی نجات دھد و کمک

اما متاسفانه . عربستان سعودی و مصر و غيره را در جھت عمران کشور جلب نمايد

گان شوروی که در اين سفرھا، داودخان را ھمراھی ميکردند، جزئيات مذاکرات  گماشته

می منطقه به مقامات شوروی گزارش ميدادند و بنابراين سفر او را در کشورھای اسال

 ۱۳۵۷ثور ٧دسايس شوروی بر ضد داود بکار افتاد و با اجرای کودتا خونين در

 تن خورد و بزرگ ميشدند کامال ١٧اش که بيشتر از داود با خانواده) ۱۹۷۸اپريل ٢٧(

 .نابود گرديد

غانستان بودند، قدرت رھبران کودتای ثور که اعضای حزب دموکراتيک خلق اف 

ھای شتابزده و قبل از وقت و اعمال فشار و  دولتی را غصب کردند و با طرح برنامه

العمل بر ضد رژيم و عمال و کارداران کم  زورگويی بر مردم، مردم را مجبور به عکس

بار کارداران حزبی ھمراه با توھين، تحقير،  برخورد خشونت . تجربه و پر عقده آن نمود

شکنجه و مصادره دارايی مردم و قتل و زورگويی، سبب مھاجرت مردم از حبس، 

 .کشور به کشورھای ايران و پاکستان گرديد

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

هللا امين  انشعاب شد و جناح خلق بر جناح پرچم تفوق خود را حاصل نمود و حفيظ 

رھبری جناح پرچم که . رچم را به عنوان سفير از کشور خارج نمودرھبران جناح پ

چندی بعد مسکو . بيشتر مورد توجه مسکو بود، از چکوسکواکيا به مسکو رجوع کرد

هللا امين را که مانع  هللا امين از بین برد و سپس حفيظ کی را بوسيله حفيظ  ابتدا تره

) کا، جی، بی(ظف از طرف دستگاه استراتيژی مسکو ميشد، بوسيله گروه کماندوی مو

با از ميان برداشتن امين و . از ميان برداشت) ۱۳۵۸ جدی ٦(۱۹۷۹ دسامبر ۲۷در 

جاگزينی ببرک کارمل، مسکو ديگر برای ھمجوم و تجاوز خود به افغانستان ھيچ مانعی 

 به پياده کردن قشون سرخ خود ۱۹۷۹ دسامبر ۲۷را در برابر خود نمي ديد، لھذا در 

 ھزار سرباز خود را در ۸۵طريق ھوا و زمين پرداخت و ظرف يک ھفته بيش از از 

اما اين   .کابل، ھرات، قندھار و غيره نقاط فرو ريخت: الجيشی افغانستان چون نقاط سوق

المللی و قيام سرتاسری مردم افغانستان  آميز بين العمل ھيجان اقدام اتحاد شوروی با عکس

 .انستان در انزوای شديد سياسی و اقتصادی قرار گرفتروبرو شد و رژيم جديد افغ
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ھمچنان تھاجم شوروی بر افغانستان، منافع امريکا و متحدين او را در منطقه با  

 ۷۰ درصد نفت امريکا و کشورھای غربی و ۶۰زيرا، تقريبا . خطر جدی مواجه ساخت

االت متحده امريکا بنابراين اي. درصد نفت جاپان از کشورھای حوزه خليج تامين ميگردد

شان به حمايت، تجھيز و تسليح  و متحدين او و کشورھای منطقه برای حفظ منافع 

 .مجاھدين افغان پرداختند

جنگ مقاومت افغانھا با بمباردمان شديد ھوايی و زمينی نيروھای دولتی و قوای  

مام ھوايی شوروی روبرو گشت که بر اثر آن تمام تاسيسات آبياری سنتی و عصری، ت

  ًعالوتا پنج. شھرھا و قصبات، تمام باغستانھا و تاکستانھا و مزارع مردم تخريب شد

ميليون افغان بر اثر اين بمباردمانھا به کشورھای ايران و پاکستان آواره ومھاجرشدند و 

بيش از يک مليون ديگر به قتل رسيدند و در حدود نيم ميليون افغان ديگر معيوب و معلول 

 .گرديدند

ترين  که فرساينده (ھای چريکی  عھذا جنبش مقاومت افغانھا از طريق جنگم 

با نيروھای دولتی و قوای متجاوز شوروی در ) ھا در نيم قرن اخيرشمرده شده جنگ

امريکا و پاکستان و ساير کشورھای منطقه ھر يک از . سراسر کشور اوج گرفت

ا ميخواست خطر شوروی را از مثال، پاکستان نه تنھ. دلچسپی به اين جنگ ھدفی داشت

خود بدور سازد، بلکه از طريق بدست آوردن کمکھای سرشار امريکا و عربستان 

سعودی و ساير کشورھا، ميخواست بيش از پيش به تقويت نظامی کشورش بپردازد تا 

در روز مبادا ھم در برابر اردوی افغانستان و ھم در برابر ھند که پس از جدايی از آن 

ھای شديد قرار گرفته و متحمل خسارات و از دست دادن  ر مورد ضربهکشور دوبا

 .ھايی از خاک و قلمرو خود شده بود، مقاومت کرده بتواند قسمت

و اما امريکا نه تنھا ميخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساينده در  

 افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ويتنام از شوروی بگيرد، بلکه

 را ادامه بدھد و از اين طريق درس  ميخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

تاريخی به شوروی بدھد تا تمام منافع فوری و دورنمايی خود را در منطقه از دست 

ھا را متوجه اھداف  اما روی کار آمدن گرباچف در رھبری شوروی، شوروی. بدھد

 .دراز مدت امريکا در اين جنگ ساخت
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 يی بدست آورد تا قشون خود  با تحرک بخشيدن به مذاکرات ژنيو، بھانهشوروی  

 تحقق ۱۹۸۹ فبروری ۱۵اين عمليه تا . را از افغانستان در دو مرحله بيرون بکشد

ھای آقای کوردو ويز نماينده خاص سازمان ملل متحد با  در تحقق اين امر تالش. پذيرفت

اما رژيم کابل ھنوز مورد حمايت و . تجوانب درگير قابل يادآوری و قابل تقدير اس

امريکا . پشتيبانی مسکو قرار داشت و کمکھای نظامی و مالی از مسکو دريافت ميکرد

به ارسال کمکھای نظامی خود به مجاھدين افغان » تقارن منفی«نيز با پيروی از اصل 

 . ادامه داد

مجاھدين به با بيرون رفتن قشون شوروی از افغانستان، امريکا، پاکستان و  

ھای ھفتگانه در پاکستان به  مرحله اول پيروزی خود بر شوروی نايل آمدند و گروه

ھای ھشتگانه مقيم  و چون اين حکومت مؤقت به گروه. تشکيل حکومت مؤقتی پرداختند

تھران سھم و جايی در نظر نگرفت، اين امر باعث نگرانی و نارضايتی ھشتگانه تھران 

سھم دادن به ھشتگانه تھران از جانب مقامات عاليرتبه ايران ھای در جھت  شد و تالش

آباد صورت گرفت، مگر اتحاد ھفتگانه باين دليل که ھشتگانه در  پايه اسالم با مقامات بلند 

اند و اگر گرفته ھم باشند،  مبارزه برضد شوروی و ضد  رژيم کابل سھم عملی نگرفته

ظاھرا .  سھمی به ھشتگانه ابا ورزيدنداندک و چشمگير نبوده است تا اخير از قبول

در . ھای قدرت دولتی بود  درصد چوکی۲۵سھمی را که برای ھشتگانه تقاضا ميشد 

آصف  تحت رھبری شيخ» حرکت اسالمی«ھای ديگر شيعه بنام  عين حال يکی از گروه

محسنی از علمای مشھورشيعه قندھار از ايران بريد و از تھران به پاکستان رفت و 

ھای سياسی خود را با آنان  ی با رھبران ھفتگانه در پشاور کنار آمد و فعاليتبزود

ھای شيعه مذھب مقيم تھران معروف به  از آن طرف بقيه گروه. ھمساز و ھمگام ساخت

ھای سياسی  را ايجاد و تحت رھبری  عبدالعلی مزاری فعاليت» حزب وحدت«ھشتگانه 

 . خود را سازمان دادند

ن از خطر تجاوز شوروی خود را خاطر جمع ساخته بود، پاکستان که اکنو

ميخواست بمرحله ديگر از پيروزي ھايش قدم نھد، بنابرين طرح يک حمله عمومی و برق 

آباد بوسيله مجاھدين به منصۀ اجرا گذاشت، اما قبل از آغاز اين  آسا را بر شھر جالل

.  مھاجرين افغان گرفتعمليات موافقت پيتر تامسن، سفير سيار امريکا را در امور

سپس چھل تا پنجاه ھزار مجاھد مسلح را برای يک حمله سريع بر جالل آباد که 
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جنرال حميد گل .  اردوی پاکستان آنھا را حمايت ميکردند بسيج نمود۱۸ و ۱۱ھای  فرقه

اما . رئيس سازمان استخبارات نظامی پاکستان در اجرای اين طرح نقش مرکزی داشت

جنگ در اطراف . غانستان با مقاومت سر سختانۀ خود، ھجوم را دفع کرداردوی دولتی اف

ناکامی . آباد نشدند ماه دوام آورد اما مجاھدين موفق به فتح جالل اين شھر حدود چھار

از .  گيری پاکستان و امريکا شد آباد سبب تغيير در موضع مجاھدين در فتح شھر جالل

. از طريق سياسی مطمح نظر قرار گرفتآن تاريخ به بعد، حل بحران افغانستان 

يی را برای مذاکرات مستقيم سران مجاھدين با دولت  سازمان ملل متحد پالن پنج فقره  

بنين سيوان نماينده خاص سر منشی . کابل و تشکيل يک حکومت ايتالفی را پيشنھاد کرد

 .ھای خود پرداخت ملل متحد در اين راستا به تالش

آباد، کودتایی بر  سال بعد از حملۀ مجاھدين بر جالل درست يک۱۹۹۰در سال  

هللا به سرکردگی وزير دفاع شھنوازتنی براه افتاد که به ناکامی  ضد رژيم نجيب 

در کابل چنين تصوری موجود بود که کودتای مذکور به مشوره و تائيد وزارت . انجاميد

داد که اين اقدام به تحريک دفاع شوروی براه افتاده است، اما شواھد و اسناد بعدی نشان 

بھرحال اين حادثه يک بار . و توطئه سازمان استخباراتی کا، گی، بی سازمان يافته بود

ديگر باعث انشعاب حزب بر سر اقتدار گرديد و رھبران جناح خلق دستگير و بزندان 

و افتادند و بقيه اعضای آن که بيشترين آن در اردو جای داشتند چندان دلچسپی به بقا 

 . هللا نداشتند دوام دولت نجيب

پذير شده بود، مخصوصا که برخی از  جناح پرچم حزب نيز از مدتھا قبل آسيب  

هللا شمرده  اعضای آن که ھوادار ببرک کارمل بودند و مخالف مشی آشتی ملی نجيب

رده ھا افتاده بودند، نيز از رژيم نجيب هللا آز ميشدند و مدتی از کار بر کنار و در زندان

ھا زمانی به نفرت آن بخش از  اين آزردگی. خاطر و در آرزوی سقوط دولت بودند

 هللا ھمزمان با ورود ببرک کارمل از مسکو به کابل،  عناصر پرچمی تبديل شد که نجيب

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

پلوشه : تمند توسط جرايدی بظاھر شخصی چوناسرار ببرک کارمل و سلطانعلی کش

 .بمدیریت زمان ستانیزی و يا جریدۀ حق بمدیریت محسنی زد

 کارمل و ھوادارانش، نيروی خود را در جھت سقوط دولت نجيب هللا بکار  
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گرفتند و يکی از ھواداران مقتدر کارمل جنرال دوستم در اتحاد با سيد منصور نادری 

وی در . ر افغانستان برضد دولت نجیب هللا دست به بغاوت زدرھبر فرقه اسماعيليه د

ايتالف با احمد شاه مسعود که تعدادی از اعضای ارشد جناح پرچم حزب دموکراتیک را 

از قبیل فریدمزدک، معاون منشی عمومی حزب، نجم الدین کاویانی معاون دوم منشی 

شت،ائتالف سمت شمال عمومی حزب، یار محمد معاون اول وزارت امنیت، بھمراه دا

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

فرونشاندن غايله سمت شمال بجایی نرسيد و در حاليکه انتظار ميرفت پالن صلح ملل 

متحد در ايجاد يک حکومت ائتالفی فراگير،بزودی  تحقق یابد، بنا بر دسايس پاکستان و 

هللا،  خی از عناصر در رھبری حزبی ـ دولتی و مخالفت ببرک کارمل با نجيبخيانت بر

توسط  جنرال دوستم وھمنوائی جنرال نبی عظیمی معاون وزارت دفاع وقوماندان 

گارنیزیون کابل،سید اعظم سعید قوماندان گارد ریاست جمھوری با تعداد دیگری از 

هللا مواجه با   حمل نجيب۲۶بق  مطا۱۹۹۲ اپريل ۱۶جنراالن  قوای مسلح کشور، در 

 کابل از طرف مجاھدين ۱۹۹۲ اپريل ۲۵ مطابق ۱۳۷۱سقوط شد و در پنجم ثور 

  ھای قدرت  ثور یکجا با ورود صبغت هللا مجددی به کابل ، جنگ٧اشغال شد و شام روز 

 ثور قدرت دولتی از دولت نجیب هللا ٨روز .ھا شروع گرديد طلبی ميان برخی از تنظيم

لۀ معاونان او داکترسرابی وعبدالرحیم ھاتف به رھبران تنظیمھای جھادی انتقال بوسی

 .یافت

داری با  اشغال کابل بوسيله مجاھدين که ھيچگونه برنامه سياسی برای مملکت  

سوزی و ويرانی، آدم ربائی، عدم  خود نداشتند، سبب ھرج و مرج، قتل و غارت، آتش

ق و دارايی و ناموس مردم شد و حکومتی که امر و امنيت مالی و جانی و تجاوز به حقو

نھی آن در سراسر کشور قابل قبول و مورد اطاعت باشد تا سالھای سقوط شان توسط 

 مايۀ اميد ۱۹۹۲مجاھدين تا قبل از ورود آنھا به کابل در اپريل . طالبان بميان نيامد

ت واعمال خشونت فراوان و مورد احترام و تکريم فراوان بودند اما با تصاحب قدر

ھای  بر اثر جنگ .وجنایت،به ھمان چيزی مبدل شدند که از اول بودند ومردم نمیدانستند

:  طلبی در کشور، نه تنھا ھزاران انسان مفيد جامعه شامل تباھکن و ويرانگر قدرت

مادران، پدران، زنان، کودکان، جوانان، پيرمردان، استادان، دانشمندان، نويسندگان، 

 شاعران، سياستمداران و متخصصان و کارمندان ورزيده و مجرب کشور ھنرمندان،
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اند، بلکه تمام نھادھای سودمند اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی کشور  کشته يا معلول شده

ھای آبرسانی و مواصالتی و  ھا، موسسات تحصيلی و آموزشی، سيستم شفاخانه: از قبيل

و سرانجام سبب خرابی و ويرانی کابل پايتخت ھای توليدی و تحقيقاتی  مخابراتی، دستگاه

ھا ھزار باشنده اين شھر يا کشته و زخمی و معلول شدند  افغانستان گرديد که بالنتيجه ده

و يا مجبور به ترک خانه و کاشانه ھای ويران شده و چپاول شده خود گرديده به 

راتيف و ساير کشورھای ايران، پاکستان و ھند و تاجکستان و ازبکستان و روسيه قد

 .کشورھای اروپائی و امريکائی مھاجر شدند

و اما مشتی مردم بيچاره و پر و بال شکسته که توان بيرون رفت از آفت جنگ را  

ھای نمناک و  دم شھيدی در زير زمين نداشتند، با تحمل ھزاران گونه رنج و بدبختی و ھر

دستی از غيب «ی را داشتند تا بردند و انتظار روز يا در پناه ديوارھای شکسته بسر می

و آنان را از چنگ گرسنگی و قحطی و چنگال مرگ و جنگ نجات » در آيد و کاری بکند

ھای  که ھمانا دست ملل متحد باشد، دست» ھای غيب دست«متاسفانه که بجای. ببخشد

در کشور افغانھا بکار افتاده بود و نميگذاشت کاری به نفع صلح و امنيت در » غير«

تنھا کاريکه  در آن روزھا در وطن افغانھا به آسانی صورت . انجام بگيردکشور 

گريه زنان و . ميگرفت، جنگ بود، ويرانگری بود، ريختن خون افغان توسط افغان بود

 پناه و مجروحان بی دوا بود که  غذا و يتيمان بی مادران داغديده و سوگوار و کودکان بی

شنودند و يا اعتنايی به   طلبان و قدرتمندان نمی تناله و ضجه آنان را ھيچکسی از قدر

 .کردند آن نمی

ًدم شھيد کابل واقعا نمي دانستند که بکجا روی آورند و به که   مردم مستاصل وھر 

ريزی و اين ھمه ويرانی در کشور گرفته شود؟ و  استغاثه کنند تا جلو جنگ و خون

 ا چه وقت در کشور ادامه خواھد يافت؟معلوم نبود اين جنگ و ويرانی و تباھی تا کی و ت

. ھای عمده حاضر نبودند يک وجب از مواضع خود عقب بروند رھبران تنظيم 

 جوئی حس مردم دوستی و وطن خواھی را در وجود آنھا نابود  برتری خواھی و انتقام

آنھا ھر يک در حالی که خود را طرفدار انتخابات و يک حکومت اسالمی و . کرده بود

. فی وانمود ميکردند، تالش داشتند خود در رأس قدرت دولتی قرار داشته باشندائتال

احساس از خودگذری، وحدت، اخوت اسالمی و افغانی و اعتماد بر يک ديگر در ميان 
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در واقع آنھا اسالم را دوست نداشتند و افغانستان . ًاکثررھبران تنظيم قطعا وجود نداشت

ای امارتی جداگانه  ن تجزيه شود و ھر يک در گوشهرا دوست نداشتند و ميخواستند وط

 شان بنشاند  ھای سرکش را بر سر جای بدبختانه  قدرتی که بتواند تنظيم. تشکيل دھند

ھا و احزاب که نه سالحی داشتند و نه  مردم عادی و غير وابسته به تنظيم. وجود نداشت

صميمی ميگيرد و اين تصميم دیدند تا ملل متحد در حق آنھا چه ت رھبری، خاموشانه می 

 ھای مسلح افغان قرار ميگيرد يا خير؟ ھا و قوت آيا مورد قبول تنظيم

ھای مسلح بخاطر کسب قدرت  سازمان ملل متحد با درک اين واقعيت که تنظيم 

 گر  ھای بيگانه و مداخله وانحصارقدرت، از جنگ و ويرانی دست بردار نيستند و دست

 ھيات خاصی را تحت سرکردگی ۱۹۹۴ی ميکشاند، در مارچ افغانستان را بسوی نابود

سفير محمود مستيری، سابق وزير خارجه تونس موظف ساخت تا بحران افغانستان را 

ھای  از نزديک مورد بررسی قرار بدھد و طرح صلح جامع و قابل قبول برای ھمه طرف

ص پس از ھيأت خا. در گير و مردم افغانستان به سازمان ملل متحد ارائه کند

ھا،  ھای متعدد به داخل افغانستان و مالقات و مذاکرات با رھبران تنظيم مسافرت

ھای آزاد ملی، روشنفکران و سياستمداران و کارمندان  قوماندانان جھادی، شخصيت

 ۲۳ھای مستقيم با مقامات کشورھای منطقه، در تاريخ  مجرب و ھمچنان پس از تماس

خود را به سر منشی ملل متحد و از طريق سرمنشی  نھايی کار   گزارش۱۹۹۴نومبر 

 ای از  شورای امنيت ملل متحد ضمن اعالميه. به شورای امنيت ملل متحد را ارائه کرد

مساعی محمود مستيری تمجيد و طرح صلح ھيات خاص سازمان ملل متحد را برای 

 امور افغانستان افغانستان تائيد نموده و از کشورھای منطقه تقاضا کرد تا از مداخله در

و حمايت و تقويت گروه بخصوصی در کشورافغانھا خود داری ورزند و نيز از تمام 

 بس دايمی را در افغانستان  ھا خواھش بعمل آورد تا ھر چه زودتر آتش رھبران تنظيم

 .رعايت و عملی کنند

ً محمود مستيری مجددا وارد پاکستان و افغانستان شد و به ۱۹۹۵در اوايل سال  

سرانجام مستيری موافقت تمام . ھای خود جھت تحقق پالن صلح ملل متحد پرداخت تالش

 نفری که نيم آن مرکب از نمايندگان ۲۶ھا و دولت کابل را برای ايجاد يک شورای  تنظيم

ھای غير وابسته که از طرف ملل متحد تعيين  ھا و نيم ديگر آن مرکب از شخصيت تنظيم

 قدرت دولتی از ۱۹۹۵ ماه فبروری ۱۸ شده بود به تاريخ شده بود، حاصل کرد و قرار
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آقای ربانی به اين شورا انتقال گردد، اما دو روز قبل از فرا رسيدن موعد معينه، گروه 

 فبروری پس از آنکه مقاومت نيروھای ۱۶در » گروه طالبان«شبه نظامی معروف به 

وارد چھار آسياب واقع حزب اسالمی و حزب وحدت را در ميدان شھر در ھم شکستند، 

کيلومتری جنوب شھر کابل شدند و بالوقفه به دولت ربانی اخطار دادند تا قدرت ١٠در 

 .حاکمه به آنھا تسليم داده شود

يی در  محمود مستيری با آنکه با آنھا در تماس آمد و از آنھا نيز تقاضای نماينده  

ينده و حتی قبول طرح صلح ملل شورای جديد دولتی نمود اما گروه طالبان از اعزام نما

متحد امتناع ورزيد و مجددا تقاضای تسليمی دولت ربانی را به حرکت طالبان تکرار 

بست گرديد و دور جديدی از  از اينجا، يکبار ديگر بحران افغانستان دچار بن . نمودند

 .جنگ و ويرانی در کابل آغاز شد

را در ميدان سياست و جنگ، » گروه شبه نظامی طالبان«ناظرين سياسی، ورود  

در پشت سر گروه . سبوتاژی تازه برای تحقق پالن صلح ملل متحد ارزيابی کردند

ًطالبان باز ھم پاکستان قرار داشت و يکی از اھداف پاکستان، اوال تجزيه افغانستان و 

ھا به آن کشور بود، ودرصورت عدم تحقق این پالن، روی کار  الحاق برخی قسمت

آنکشور  بود که فقط )آی اس آی(ری از دست آموزان استخبارات نظامیساختن عناص

 .دساتیر پاکستان را در افغانستان و منطقه عملی کند و بس

گان کشور در ھر کجايی که  روشنفکران، دانشمندان و خبره در چنین وضعیتی  

ن را بودند، مسئوليت داشتند تا صدای اعتراض خود و مردم مظلوم و رنجديده افغانستا

مندان و قدرت طلبان که خود را افغان و  بگوش جھانيان برسانند و بگوش قدرت 

خدمتگزار افغانستان ميخواندند برسانند تا منافع عليای وطن را بخاطر تکيه زدن بر 

روشنفکران با درد وظيفه . اريکه قدرت چند روزه، فدای اغراض بيگانگان نسازند

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

 طلب را قانع و متقاعد سازند که جنگ و ويرانگری، راه و روش معقول  زورگويان قدرت

توان تا دراز  حکومت کردن نيست و قدرتی را که با کشتار و ويرانگری بدست بيايد، نمی

ن قدرتی و حکومتی مدت به ھمين روش و ھمين شيوه نگھداشت و جھانيان متمدن به چني

 .به نظر مساعد نخواھند نگريست
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شود بر مردم   ديگر با اعمال زور و آدمکشی و ويرانگری نمیدرعصر حاضر

اگر با سرکوب وشکنجه و . چون و چرا واداشت حکومت کرد و آنان را به اطاعت بی

 مردم ھای خلق و پرچم تا ابد بر ھا دوام داد، شايد حکومت آدمکشی ميشد به عمر حکومت

ًافغانستان حکومت ميکردند، ولی مردم افغانستان اوال از لحاظ  روحيات خود مثل 

ًمردمان ساير کشورھا نيستند که با زور تسليم شوند و ثانيا ھر آنچه با زورگوئی به آنھا 

 پيچند و به زور رعيت و  ديکته شود، ولو متون مقدسه ھم باشد، از قبول آن سر می

 تنھا راھی که باقی ميماند، ھمانا راه مفاھمه و مذاکره وايجاد فضای شوند، پس منقاد نمی

با ترک مخاصمت و دشمنی ميتوان عمری در . اعتماد و قطع خصومت و دشمنی است

 . يی ھم در کنار ھم باقی ماند کنار ھم زيست و اما در غير اين صورت نميتوان لحظه

خاصمت و دشمنی و جلب طرح صلح ملل متحد، در آن زمان يگانه راه ترک م 

ومی . اعتماد بر يکديگر و امکان زيست با ھمی و مانع خطر تجزيه کشور پنداشته میشد

باید در جھت تحقق اين طرح ،مساعی ھمه جانبه صورت میگرفت، زيرا چشم اميد 

مليونھا افغان دربدر و رنجديده بسوی پالن صلح ملل متحد بود و اين يگانه روزنه نجات 

ناظران امورسياسی . ريزی و ويرانی و نابودی به شمار میرود ون از جنگ و خ

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

ھای صلح  زيرا پاکستان در عقيم ساختن و تخريب پالن. صلح ملل متحد ارزيابی کردند

 بار نيز  رد و شکی نيست که اينملل متحد در رابطه به بحران افغانستان تجاربی دا

ست با ناکام ساختن پالن صلح ملل متحد، نيات و اھداف خود را در مورد کشور خوایم

وھرگز مباد که به . ما و سرنوشت ملت افغان تحقق ببخشد اما به این آرزوی خود نرسید

  !   ارزوھای شومش برسد

  پایان
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  ومدمقاله 

  

   درتاريخ  کشورن ثور  دو روز نا ميمو٨ و٧روزھای

  

ھــر کــشوری در تــاریخ خــود روزھــای میمــون وخوشــنام وافتخــاربرانگیز دارد، کــه بــا 

فرارسیدن آن دلھا مملو از لذت وخوشحالی میگردد وتمام اقـشارمردم از خـورد و بـزرگ بـرای 

فرارسیدن و بزرگداشت آن روزشماری میکنند تا ھرچه پرشکوه تر آن روزھا را گرامی بدارند 

ھا به عنوان روزھای ملی ویا به عنوان اعیـاد مـذھبی بـا سروروشـادمانی تکـریم وتجلیـل و ازآن

کنند، اما برعکس در تاریخ ھرکشوری روزھای سیاه وبدشگون ونامیمونی نیز وجود دارد که با 

: آمدن آن روزھا دلھا ازغم وغصه به درد می آینـد وخـاطرات از دسـت دادن وابـستگانی چـون

 خواھر، فرزند، واقارب ودوستان دوباره دراذھـان تـداعی میـشود واحـساس پدر، مادر، برادر،

نفرت شدید وجود آدمـی را فرامیگیـرد، پـس ھـیچکس نمیخواھـد تـا چنـین روز وروزگـاری بـاز 

 ثور درتاریخ ٨ و٧روزھای ھای . بسراغش بیاید ویا آنرا به خاطر بیاورد و لذا ازآن بیزاراست

فاجعه بارو پرازنحوست ومصیبت اند وھمه مردم ما بدرجات کشورما از جمله روزھای خونین و

چونکه ھر دو روز برای ملت ما جز مصیبت و بدبختی ودرد بیکران . متفاوت ازآنھا نفرت دارند

شکی نیست که . از دست دادن ھمه دار و ندارشخصی وملی چیز دیگری به ارمغان نداشته است

در فراینـد » بگیر وببند وبکـش«ری از ھرج ومرج ھنوز معدود کسانی وجود دارند که بابھره گی

این دوروز، با نوعی افتخار از این روزھا یاد دھـانی میکننـد و بـاد درغبغـب مـی اندازند،بـدون 

  . تردید تعداد این افراد از یک درصد کل مردم افغانستان تجاوز نخواھد کرد

 قاین دو سیاه روز تاریخی، یکی متعلق به رژیم حزب دموکراتیک خل

مورد حمایت ( است ودیگری مربوط به تنظیمھای اسالمی ) موردحمایت شوروی سابق(

  .است) پاکستان ،عربستان سعودی واخوان المسلمین مصر

رھبران حزب دموکراتیک خلق، براثر خود خواھی ھا و قدرت طلبی ھای خود 

 که بطور  ثور، یک نظام قانونی را٧که شوروی آنرا پکه میزد با راه اندازی کودتای 
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نورمال به حرکت خود بسوی انکشاف ادامه میداد، سرنگون کردند و سپس ھر کسی را 

. که تصور میشد باراه و روش حکومت داری آنھا مخالف است، سر به نیست مینمودند

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

از دست امپریالیزم جھانخوار، ولی درواقع » نقالب؟ا«نیستند، به بھانه نجات 

بخاطرحفظ قدرت  شخصی وگروھى خود، حاضر شدند قشون بيگانه را براى تجاوز به 

بدون . کشور فرا بخوانند تا خود چند صباحی زیر چتر بیگانه بر افغانستان حکومت کنند

ر نمی نمود و تنظیم تردید اگر قشون سرخ بر افغانستان تجاوز نمیکرد، مجاھدی ھم ظھو

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

گسیل نمیگردید، و کشورما به میدان جنگ مبدل و به النۀ بنیادگرائی وتروزیزم القاعده  و 

  .بن الدن و طالب مبدل نمیشد

 ثور ٨رانی کابل در  سال و ازآغاز وی٢٨، ١٣۵٧امروز که از کودتای ثور 

 سال میگذرد، ھرکس بخوبی میتواند پیامدھای آن دو روز شوم را بر ١۵، ١٩٩٢

 ثور به مقایسه بگیرد ٨ و٧سرنوشت کشور بسنجد و نتایج آنرا با دوران قبل و بعد از

ھر افغان غير وابسته به آن احزاب میتواند عملکرد رھبران حزب . وقضاوت کند

 رھبران تنظیمھای جھادی را در دوران حاکمیت شان  مورد دموکراتيک خلق وعملکرد

نقد و بررسی قرار بدھد و دریک کالم بگويد که در آن رژيمھای ایدیولوژیک، ھیچگونه 

حقوق اساسی مردم که در اعالمیه جھانی حقوق بشر سازمان ملل تسجیل شده، احترام 

ز قبیل تشکل احزاب و نمیشد و آزادى بیان و آزادی مطبوعات و آزادی ھای مدنی ا

گروه ھای سیاسی مخالف دولت وجود نداشت و حقوق بشراز بسیاری جھات نقض و 

  . پایمال میشد

« نویسندۀ سرشناس کشور آقای رھنورد زریاب در یک نوشتۀ بلند تحت عنوان 

، تصويرکلی از عملکردحزب موکراتیک خلق بدست میدھد که ما یکی دو » دور قمر

حزب دموکراتيک خلق که در دوره دموکراسى « :ينجا نقل مى کنيمپراگراف آنرا در ا

نقاب انسانى و معصومانه يى بر چھره داشت ، از آزادى ، عدالت ، و حقوق ) ٦٠دھه (

. مردم سخن ميگفت و ايجاد يک آرمانشھر زيبا ، خوش آيند و رھا از بيداد را مژده ميداد

ان نقاب از چھره اش فروافتاد و مردم پس از اينکه قدرت دولتى را بدست گرفت ، ناگھ

اژدھاى ھزار سر سھمناکى را ديدند که ھزار تا دھن داشت و از ھر دھنش آتش و 
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تمام آزادى ھا ، عدالت ، حقوق اساسى مردم و امنيت و . خاکستر سوزان مى باريد

  ...مصئونيت در اين آتش سوختند و زير خاکستر شدند 

 را وعده داده بود، ولى جھنم سوزان  حزب دموکراتيک خلق چنين بھشتى

ھولناکى ايجاد کرد و دراين جھنم بيشتر از ھمه، آن گروه عظيمى سوختند و رنج ديدند 

که بھروزى و سعادت آنان را شعار خويش ساخته بود، نادارترين و بينواترين مردم 

ھى بزرگ در فرھنگ سرخ حزب ، نه تنھا آزاد انديشى و آزادانه سخن گفتن گنا.... کشور

بود، بل، گوش دادن به گپ و سخنى که از آن طنين مخالفت و ناساز گارى با حزب و 

ھمچنان خواندن ھر نکته و . راه وروش آن شنيده ميشد، خيانت و جرم بشمار ميرفت

سخنى که بوى بيگانه با آموزشھاى دبستان حزب ميداشت ، سزاوار باز پرسى و کيفر 

م را از دسترسى به فرھنگ ، دانش و رويدادھاى گونه بدين صورت ، حزب مرد. مى بود

گون جھان غير کمونيست محروم ميساخت و حتى شنيدن راديوھاى جھان ، بويژه در 

 امين، ميتوانست ھمچون برگه معتبرى براى اثبات ضد انقالب -عھد ناميمون تره کى 

 ...  سازدبودن بکار رود و شنونده تيره بخت را روانۀ زندان يا حتى کشتارگاه

بمباران بيدريغ روستاھا ، کشتارھاى گروھى ، نابودکردن فرآورده ھاى 

کشاورزى و حيوانات روستائيان ، ويران کردن قلعه ھا ، باغ ھا و تاکستانھا ، از 

 در سراسر .کارنامه ھاى بسيار سنگدالنه حزب دموکراتيک خلق بشمار ميتوانند رفت

 به نظر .دگى آدميان، ھيچگونه ارزشى نداشتدوره فرمانروائى حزب ، آدميان و زن

ميرسيد که حزب ، نه تنھا کشور را ملک طلق خويش به شمار مى آورد ، بلکه مردمان 

کشور را نيز بچشم کنيزان و بردگان خود مى ديد و با آنان بر خوردى را مى کرد که 

 از اين ، ھمين  گذشته.شاھان خود کامه سده ھاى ميانه با کنيزان و بردگان شان داشتند

ستمگريھا، سنگدلى ھا و خشونت ھاى حزب دموکراتيک خلق بود که ميلیونھا تن از مردم 

مھاجرتى چنين . کشور را، در سرزمين ھاى دور و نزديک ، آواره و دربدر ساخت

گسترده وعظيم، در چنين مدتی کوتاه ، به منظور نجات زندگى و آرمان، شايد در تاريخ 

،نیزمقدمه يى برکودتاى ثور وپيامدھاى آن ١٣٧٤»وفا«اخبار(» . باشدجھان نظير نداشته

  ) ٣٨٠، ص ١٩٩٦در افغانستان،از این قلم ، سوئد، 

 ثوربا ورود صبغت هللا مجددی، نخستين رئيس مؤقت دولت اسالمی، ٨واما در

شھرکابل که یک شھر سالم دو میلیون جمعیتی بود براثر راکت باری تنظیم ھای جھادی 
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اضع یکـدیگر بخون نشست و مدت سه روز جنگ خيابانی شديدی را متحمل شد که بر مو

حضرت مجددی . بر اثر آن، شھريان کابل در ماتم عزيزان از دست داده خويش نشستند

قدرت دولتی را از معاون رئيس جمھور سابق آقای داکتر سرابی ) ۱۳۷۱ثور۸(روز

او ھمان . شھر کابل جریان داشتدرحالی تسلیم گرفت که جنگ خیابانی درکوچه ھای 

ھای  بس ميان گروه  روز ھياتی را برای صلح موظف ساخت و دو روز بعد آتش

  .متخاصم نافذ شد، امافضای نا امنی برشھر حکفرما بود

ھا، در موترھای پيکپ جاپانی و تويوتا و  مجاھدين مسلح ھنگام عبور از جاده

ئی خود   ه ماشنيدار يا راکت سرشانهھای سرگشاده در حالی که دست باالی ماش جيپ

  ھا را عبور ميکردند و بدين گرفته و آنرا بطرف مردم شھر متوجه ساخته بودند، جاده

  .سان ترس و رعب در دل ساکنان شھر ايجاد ميکردند

مصؤونيتی درھر قدم و ھرکوچه و ھر راھرو، در روز و شب  نا امنی و بی 

پکول دار که خود را مجاھد ميناميد، ميتوانست در ھر يک از افراد مسلح . حکمفرما بود

پول و ساعت و بايسکل و موتر . تالشی نمايد. ھر قدم رھگذران را متوقف سازد

مرجع شکايت وجود نداشت و مقامی . شخصی افراد را بدون چون و چرا تصاحب نمايد

ايت و قتل، ترور، دزدی، جن. که امرش بر مجاھدين ساری و جاری باشد، سراغ نميشد

گوشه و کنار  تجاوز بر ناموس مردم، غارت اموال و دارايی ديگران ھر شب در ھر

شھر شيوع داشت و فقط مردم ميتوانستند آن را به عنوان داليل ضعف و ناتوانی 

حکومت اسالمی برای ھمديگر خودقصه کنند و برتری نسبی رژيم گذشته را بر آن 

 .برشمارند

شنيکوف و ماشيندار ثقيل و خفيف و  ا مرمی کالھر شب ھزاران و شايد میليونھ

و وتوپ از داخل محالت مسکونی شھر به ھوا فير ) ئی  سرشانه(ًبعضا راکت ميانه 

 ھا انسان در منازل خويش مجروح و يا تلف ميشدند و وزارت  ميگرديد که بر اثر آن، ده

 متعددی مبنی بر ھای عامه و گارنيزون شھری از طريق راديو و تلويزيون ابالغيه صحت

شنيد و بدان   منع فيرھای ھوايی پخش مينمودند، ولی کجا بود گوش شنوايی که آنرا می

 عمل ميکرد؟

ھای نظامی و محل  ھا مسدود گرديد و به قرارگاه مکاتب، مدارس، پوھنتون

مامورين و کارمندان کمتر به وظايف خويش . ھای جھادی مبدل شدند قوماندۀ تنظيم
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و اگر به وظيفه ميرفتند چون دفتر و ميز و چوکی برای نشستن نداشتند، حاضر ميشدند 

انگيز خود به  ھای شگفت  ھا و شنيدنی بناچار پس از امضای حاضری و تبادلۀ ديدنی

اذیت وآزار رھگذران،خالی کردن جیب  .ھای خويش بر ميگشتند ھمديگر دوباره بخانه

وان، غارت وچپاول منازل ودارائی عابرین، فروش اجباری اموال دزدیده شده بررھر

مردم،تصاحب دارائیھای دولتی وتخریب وسایط زرھی وموسسات تولیدی و زیربنائی 

وانتقال ماشین آالت فابریکات به پاکستان وفروش آن به نرخ آھن پاره واختطاف افراد 

ثروتمند ھرشب در محالت مختلف شھر صورت میگرفت ودر بدل پرداخت پول ھنگفت 

 .شدگان حیات خود وفرزندان خود را میخریدنداختطاف 

مجددی آنچنانکه ديده . بدينسان دورۀ دو ماھۀ حکومت حضرت مجددی گذشت

ھا و چپاول دارائی مردم توسط مجاھدين  ھا، غارت جنگ. شد، آدم رک و راستگویی بود

را محکوم ميکرد و بصراحت اعتراف مينمود که از اين لحاظ او خجالت ميکشد که خود 

 امنيتی را در شھر کابل به گردن  نظمی و بی درعين حال آن ھمه بی . را مجاھد بشمارد

. انداخت شاه مسعود عھده دار آن دومقام بود، می گارنيزون کابل ووزارت دفاع که احمد

او بارھا از ناتوانی حکومت اسالمی و عدم تامين امنيت در شھر کابل بوسيله موظفين 

ز آنھايی که دارايی و ھستی خود و وابستگان خود را از دست امنيتی اعتراف کرد و ا

چه کارھای که نشد وهللا اگر روس «:داده بودند با اظھار تاسف معذرت خواست و گفت

ھا کرده باشند يا ھيچکس ديگر، وهللا ما  اين کارھا را کرده باشد وهللا اگر کمونيست

 خداوند به مجاھد داده بود بزمين عزتی را که. خجالت ميکشيم که نام مجاھد را بگيريم

  » .زده شد

با بقدرت نشستن برھان الدین ربانی بجای صبغت هللا مجددی ، اوضاع بدتر از 

راکت پرانی وشلیک توپ وبمباران مناطق زیر سلطۀ گلبدین حکمتیار به . پیشتر گردید

 تحت استقامت چھلستون و داراالمان و باالحصار وکارتۀ نو،ازسوی نیروھای دولتی

قومانده احمدشاه مسعود ازیکسو، وپرتاب راکت وتوپ وسالح ھای ثقیله از ساحه متعلق 

مجاھدين با نشان دادن . به حکمتیار برمرکز شھرکابل، دماراز روزگار مردم برآورد

ھای رژيم گذشته را  ترين حزبی سيمای بس خشونتبار از خود، بدترين و نابخشودنی 

ھای  ی که برای سقوط رژيم گذشته دعا ميخواندند، بدترينبرائت دادند و مردم و آنان

زيرا ميديدند . آفرين افغان ترجيح ميدادند رژيم قبلی را بر مجاھدين جنگ افروز و مرگ 
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افروزی و ويران کردن  که مجاھدين جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و آتش

ضاع و امنيت  مردم نبودند دار و ندار وطن، بفکر حکومت کردن و آرامی او شھر وھمه 

  .و نيستند

 براثر جنگ ھای تباھکن قدرت طلبی، مذھبی و ١٩٩٦ -١٩٩٢سالھاى  طى

غير نظامى در کابل کشته و  قومی  وزبانی، بيش از شصت ھزار انسان بیگناه از مردم

کدام عملکرد ميتواند   . از ساختمانھای شھر کابل به ویرانه مبدل شدند% ٧٠بیش از

 تر از اين عمل رھبران تنظيم ھاى افراطى باشد که در جامه دين و پاسدارى جنایت بار

اسالم، مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران  از

پستان زنان مسلمان . برزنان گروه ھاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند بستند،

نسوب به گروه يا قوم ديگر ميخھاى شش بريدند و بر سر مسلمانان م گروه مخالف را

دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان  انچه کوبيدند و شکم

فرماندھان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان  شوھردار را بزور به نکاح

ِچراحيثيت و آبروى وعرض مسلمانان و مال و دارائى  برادر ھم گفته نشده است؟  پس

عامه بدست غارت سپرده شد و يا منابع اقتصادى و  ھاى شخصى مسلمانان و دارائيھاى

گرديد و موترھاى ملى بس و تانک ھاى محاربوى و  توليدى کشور از بيخ و بنيان نابود

  داده شد و به نرخ آھن پاره به فروش رسيد؟ سرمايه ھاى ملى آن به پاکستان انتقال

 ناروائى ھاى شرم آور گروه ھاى مسلح مردم کابل شاھد صدھا و ھزاران

اين در حالى بود که روزانه از زمين و ھوا باران . وابسته به تنظيمھاى جھادى استند

مسلسل توپ و راکت و بمب ھاى تباھکن بر سر مردم مى باريد و خانه و کاشانۀ شان 

جعى دستور مراکز قدرت متعدد بود و ھيچ قوماندانى از ھيچ مر. را به ويرانى ميکشانيد

نمى پذيرفت و به ھمين علت وقتى دختران و زنان شوھردار مورد اختطاف گروه ھاى 

جھادى قرار ميگرفتند، مرجعى که به شکايات مردم رسيدگى کند، و جلو اين ھرج و 

مرج و انارشى را بگيرد، وجود نداشت و تنھا پرداخت مبالغ ھنگفت پول ميتوانست 

 بسيارى از مردم پايتخت و شھرھاى بزرگ کشور با وبنا برين. حالل مشکالت باشد

رويکار آمدن نظام اسالمى مجاھدين، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به 

پاکستان و يا ايران و تاجکستان و يا روسيه و يا در داخل کشور به مزارشريف يا جالل 

 جان خود را از چنگ عدالت آباد که از امنيت بيشتر برخوردار بود، فرار کردند تا ال اقل 
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  . اسالمى تنظيمھا نجات داده باشند

 ثور،تجلیل از افتخارات جھاد ومقاومت مردم ما در برابر ابرقدرت ٨تجلیل از 

شوری نیست ، زیراکه شوروی بوسیله دست پروردگان خود درجناح پرچم حزب 

ح سازمان ملل دموکراتیک خلق،با یک کودتای درون حزبی علیه داکتر نجیب، پروسۀ صل

متحد را سبوتاژ نمود وسپس با برکشیدن گروه ھای مورد حمایت خود بر سریر قدرت و 

  مشتعل ساختن جنگ داخلی ، بقول دانشمند معاصر وطن جناب داکتر میرعبدالرحیم 

  .محروم ساخته شدند» افغانھا از افتخارات جھاد و پیروزی شان برقوای سرخ« : عزیز

 ثور در حقیقت یاد آوری ازیک ماتم ملی ویک ٨ی، تجلیل از  با قبول چنین واقعیت

حاالنکه اگر قرارباشد روزی را به عنوان روز نجات کشور . سوگواری عمومی است

از تجاوز شوروی برگزید وازآن تجلیل بعمل آورد، آن روز،باید روزی باشد که مردم 

 ثور که جز ٨، ونه روزسایه شوم ھرچه تفنگ وتفنگداراست از سر خود بدور دیده باشند

بدبختی، جز ویرانگری وجز آواره گی ورنج بیکران برای مردم ما چیزی دربر نداشته 

فقط چند گروه از تنظیھای اسالمی که در این روز به قدرت رسیده و ازغارت . است

دارائی ھای عامه صاحب ثروت بیکران شده اند، به این روز دلبستگی دارند و به آن می 

حالی که اکثریت مردم افغانستان که سھم فعالی در جھاد برضد شوروی داشته بالند، در

اند، از این روز دل خوش ندارند و تجلیل از آن به مثابۀ  نمک پاشیدن برزخم ھای 

جانکاه مردم کابل و کسانی است که شاھد خودکامه گی و زورگوئی واجحاف لجام 

اری، حزب اسالمی حکمتیار گسیختۀ جمعیت اسالمی،شورای نظارو حزب وحدت مز

 بوده اند و به نحوی از انحاء ١٩٩٦-١٩٩٢ودیگر افراطیون مذھبی، طی سالھای 

ضربت جانکاه حاکمیت رژیم غارت و تجاوز وھتک حرمت را برھستی و دارائی خود و 

وظیفه مبرم پارلمان افغانستان است تا از تجلیل . خویشاوندان و وابستگان خود دیده اند

 که در واقع روز تذلیل مردم کابل وسراسر افغانستان است، صرف نظرکند  ثور٨روز 

و بجای آن روز دیگری را که آحاد افراد ملت خود را در خوشی آن سھیم بدانند، 

 اسد به عنوان روز نجات افغانستان تکریم وتجلیل بعمل ٢٨برگزیند واز آن مانند روز 

  . آید

والبته (کرزی صد ھا ھزارافغانیایکاش آقای «وبقول یک ھموطن مھاجر ما

با ھزار تقاضا و بیچارگی  مصارف گزاف این نمایشات بی محتوا را که) میلیونھا افغانی



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٨

صد ھا و ھزار ھا  و آبرو ریزی از جیب کشور ھای جھان بدست می آورد ، باالی

. ثور میباشند  خانواده فقیری تقسیم میکرد که قربانیان حقیقی روز ھای ھفت و ھشت

بینوای خویش  اران قربانی ای که ھمین اکنون قوت الیموت شباروزی خود و یتیمانھز

  ».را در اختیارندارند

  پایان
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  مسومقالۀ 

  

  ما درکجای تاريخ قرار داريم؟

  

بنـابرين بايـد خـود را » !خـود شـناس تـا خـدا را شناسـی «:از قديم گفته انـد کـه 

 مرحله ای از رشد و تکامل اجتماعی و تـاريخی در جھـان بشناسيم و ببينيم که ما در چه

 قرار داريم ؟

 با حدوث کودتای ثور در کشور ، نظام اجتماعی مبتنی برمالکيت فيودالی زمين  

 ١يا رژيم روشنفکران(مقام خود را به حيث يک نظام مسلط از دست داد و حاکميت جديد

واسته و يا ناخواسته در پھلوی بخشی خ. جامعه را به سه بخش تقسيم نمود ) مترقی

 و در  نظام جديد ايستادند و بخش ديگر از رژيم بريدند و راھی ديار ھجرت گرديدند

مخالفت با رژيم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و خود را مسلح ساخته بارژيم جديد به 

 آن ، چشم  و بخش سوم ھمانا اکثريت خاموشی بود که نه با اين و نه با.پيکار پرداختند

از آن ببعد ھواخواھان رژيم جديد مخالفان خود را به نام ضد . به آينده دوخته بودند 

و مخالفان رژيم نيز آنانی را . انقالب تعقيب، زندانی، شکنجه و سرانجام نابود ميکردند

که در تحت حاکميت جديد امرار معاش وحتی در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ولو ھيچ 

ابستگی ايدئو لوژيک با حزب بر سرقدرت ھم نميداشتند ، بنام کمونيست و ارتباط و و

                                                             

روشنفکران کسانی ھستند که « : من در سایت فارسی صدای آلمان ،خوانده بودم که-  ١
روشنفکر نوگرا . نیت جدید برای تحوالت اجتماعی بر بنیاد خرد وعقل، خلق می نمایندذھ

تفاوت اصلی میان روشنفکران و گروه . ست که با شجاعت، اندیشه ھایش را ارایه می کند
در حالیکه گروه ھای . ھای اکادمیک در این است که روشنفکر بیشتر متفکر است تا محقق

ق در پیوند با جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی، اکادمیک به پژوھش و تحقی
نظام شناسی و سیاست شناسی می پردازند، و دیدگاه ھا و تحلیل ھایی ارایه می دھند که 

 »  .روشنگری اجتماعی را سبب می گردد
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و درصورت دستگيری اعدامشان ميکردند و اين عمل خود ...ملحد و کافر می شناختند و

 . را يک عمل اسالمی و شرعی می پنداشتند 

 با اين موضع گيری خصمانه و بر اثر اين بينش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد  

آميز ھردو جانب درگير ، با تاثير پذيری از تبليغات روانسوز جنگ سرد دو ابر فاجعه 

 در حدود پنج مليون از مردم کشور .قدرت جھانی ، جامعه افغان غرق در فاجعه گرديد

راه مھاجرت در پيش گرفتند و در حدود يک ونيم مليون افغان ديگر جان ھای خويش را 

ن انسان ديگر ھم معلول و معيوب گرديدند و افزون بر از دست دادند و کم ازکم نيم مليوي

آن تمام نھاد ھای اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی ونيز تمام تاسيسات عصری و عنعنی 

 . کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخريب و از ميان رفتند 

وفاق ملی « بجای» نفاق ملی« اما آنچه فاجعه آميز تر از اين ھمه بود ، بذر تخم  

رژيم . بود که ھردو طرف درگير، در تعميم و تعميق آن سعی بليغ بجا آوردند» 

برای تداوم حاکميت خويش نه تنھا از راه پيشکش رشوه ) کمونست (چپروشنفکران 

ھای کالن به برخی قوماندانان تنظيم ھا، از مقاومت در برابر متجاوزين شوروی 

. قاومت ملی نيز روشن نگه ميداشت ميکاست ، بلکه آتش نفاق را در ميان گروه ھای م

افزون بر اين با ايجاد کندکھا و غند ھای قومی و دفاع خودی ، اين غند ھای قومی را 

طورنمونه غند . ًبرضد اقوام ديگر به جنگ و اميداشت که طبعا بسيار فاجعه بار بود

 و جالل قومی دوستم اوزبک با عمليات وحشت ناک خود در مناطق قندھار و زابل و پکتيا

آباد و غيره مناطق کشور و ھمچنان غندقومی غفار ھلمندی و رسول بيخدا در صفحات 

شمال کشور بر اثر جنگ قوم کشی نفرت و کينه عميقی در ذھن و خاطر مردم آسيب 

 . ديده بجا گذاشتند

 تنظيم ھای جھادی ناتوان تر از آن بودند که بتوانند با ايجاد يک جبھه وسيع ملی  

 آنھا ھريکی در محور قوم .ر متجاوزين و اشغالگران از نفاق ملی جلو گيری کننددر براب

و قبيله يا مذھب و سمت خويش نيروھای مقاومت را تنظيم کرده بودند و پيش از اينکه 

دشمن مشترک خود را از صحنه خارج کرده باشند، برسر ھمديگر خود ميزدند و دره 

 . جاد مينمودندای از تنفر ميان گروه ھای تنظيمی اي

 پس از سقوط حاکميت روشنفکران و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی ، انتقام  

کشی در ميان گروه ھای اتنيکی وقومی و مذھبی چنان اوج گرفت که از کوبيدن ميخ 
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ھای آھنين برفرق سرقوم ديگر و بريدن پستان زنان و گوش وبينی و لب ودريدن شکم و 

ا و به نمايش گذاشتن صحنه ھای رقص مرده ، داستانھای مثله زدنھا و سربريدن ھ

اين جنايات چنان عظيم وچنان وحشتناک و . جانکاه و تکاندھنده ئی در کابل حکايت ميشد

  .بينظير اند که شايد تا چندين نسل آينده مردم ما آنرا فراموش نکنند

الفان و طرد  نظام روشنفکران، گرچه از راه فشار، اختناق و زندان و کشتار مخ 

تمام گروه ھای دگر انديش و توليد نفاق بين االفغانی ميخواست شيوه حاکميت خود را 

دوام ببخشد ، مگر اين راه و روش حکومت کردن که روسھا آنرا ديکته ميکردند مؤثر 

واقع نگرديد و با وجود حمايت بيدريغ يک ابرقدرت جھانی سر انجام با سقوط 

نيشنان رژيم جديد نيز نتوانستند مس جامعه ما را به طالی زرد  متاسفانه جا.روبروگرديد

مبدل کنند و از خود چنان بی کفايتی و ناشايستگی نشان دادند که مردم به کفن کش سابق 

البته بايد گفت که احتياج به کفن کش سابق ، ھرگز به معنی حقانيت رژيم . (محتاج شدند

 .) دست چپی گذشته نيست

در ارتباط به خرابی ھا و خشونت ھايی » نگارگر. ا. م «فغان انديشمند ومتفکرا

که از دست روشنفکران در کشورھای کم رشد و از جمله درکشورما سر زده ، مينگارد 

ما در خالل اين فاجعه دراز مدت خون و آتش که بر کشور خود مستولی کرديم تبر « : 

نخبگان ، تعليم يافتگان و . فگنديم بر داشتيم و درختان به ثمر رسيده باغ خود را از پا ا

. نه يک تا،نه دوتا، نه سه تا بلکه صدھاتا را . ارباب فکر و فرھنگ جامعه خود را کشتيم 

... آيا گاھی از خود پرسيده ايم که اين ھمه را کيھا کشتند ؟ و بخاطر چه چيز کشتند ؟ 

قی و منطقی را کنار اين ھمه بگير و ببر و بکش برای چی ؟ آخر اگر ھرگونه بحث اخال

بگذاريم باز نمی توانيم گريبان خود را از چنگ اين حقيقت بديھی برھانيم که ما سرمايه 

در تربيت ھريک از آن کشته گان صدھا معلم خون دل . جامعه خود رابه آب ريخته ايم 

خورده بودند و جامعه ما از کيسۀ نيمه تھی و محقر خويش پول خرج کرده بود ولی ما  

خرمن رسيده جامعۀ خود آتش افگنديم و محصول يک عمر تالش خود را يک شبه در 

آيا آنانی که سرب تيره تفنگ و تفنگچه را در مغز : من بارھا از خود پرسيده ام . سوختيم

ِروشن برادر ھموطن خود خالی کردند وبه نرخ آب جو خون ريختند يک بار نور اين 

و خويشتن پرستی سياه گرديده بود برق زد که پرسش در ذھن ھايشان که با قير تعصب 

از اين ھمه کشتارھا چه ميخواستند ؟ اينان را چه کسانی کشتند ؟ اينان را تره کی 
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کشت ، امين کشت ، ببرک کشت ، نجيب کشت ، گلبدين کشت ، مسعود کشت ، ربانی 

يک ھمه را در. کشت ، طالب کشت و ده ھای ديگر که مجال ذکرنام شان نيست کشتند

چون اين او بود که به عنوان قافله . اينان را روشنفکر کشت : کلمه خالصه ميکنيم 

شما ھرکسی را که مالمت می . ساالر درصدر اين کشندگان اخذ موقع کرده بود

شماريد، اختيار داريد ولی من از ھمين مالمت اصلی يعنی روشنفکر نمی گذرم و 

مگر تره کی روشنفکر نبود ؟ . می چسپم گريبان او رابه عنوان مجرم اصلی دودسته 

ّببرک و امين را با نطق ھای غرا و پرطمطراق شان بياد بياوريد که صحبت ھای شان 

اگر اينان ملعبه قدرت ھای بيگانه شدند . بر سرتعميق و گسترش دموکراسی می چرخيد 

ھم اگر و به محمل ھای تجاوز اجنبی استحاله نمودند باز روشنفکر بودند و استعمار 

مانند زاھدان ريا کار دام خود را دردل دانه نھان ميکند تا شکار را غافلگير نمايد ، ھدف 

تا وقتی که ما علت بدبختی ھای خود را در درون خود نپاليم و . شکار او روشنفکر است

برآن علت غلبه ننماييم انگشت مالمت به سوی ديگران دراز کردن يا استرحام از 

ديده شود تقريظ آقای نگارگربرکتاب ( » ...کار ما را گشوده نمی تواندبيگانگان ، گره 

  ) ازدکتور ذکی نجيب محمود، ترجمه غالم صفدر پنجشيری» نگرانيھا از روشنفکران«

به تائيد از گفته ھای آقای نگارگر، ميخواھم ياد آور شوم که  پس از تجاوز 

ی در ديوارھای وزارت امور  ھزار زندانيان سياس۱۲شوروی و نابودی امين، ليست 

به . داخله نصب گرديد که گويا در ظرف يکصد روز قدرت امين سر به نيست شده بودند

سخن ديگر در ھر روز يکصد و بيست نفر در قتلگاه پلچرخی نابود ميشده اند که به اين 

حساب در ھرساعت پنج نفرقربانی ھوس قدرتمندان رژيم روشنفکران درافغانستان 

 . ميشد 

حرف برسر استبداد حاکميت روشنفکران وطن ما و بر سرگيوتين دستگاه خــون 

که ماھم آن شکنجه گران و آن شکنجه !" نازنين " باورکن. بود» کام«يا » اگسا«آشام 

 ۱۳۵۸گاه را نفرين کرده و نفرين ميکنيم، اما بخاطر بايد داشت که پس از ششم جدی 

يزنه تنھا آن شکنجه گاه مسدود نگرديد ، بلکه بر ن) مرحله نوين و تکاملی انقالب ثور؟(

تعداد اين شکنجه گاه ھا در نقاط مختلف شھرکابل و شھرھای ديگر افغانستان افزوده 

نام عوض کرد و برتشکيالت و » خاد«به ) کام (دستگاه شکنجه و ترور امين . شد

امی تغيير يافت و امتيازات و رتبه ھای آن از ملکی به نظ. پرسونل آن افزايش بعمل آمد
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قدرت ھريک از اين رياستھا از قدرت وزير . تعداد رياستھای آن ازحساب بيرون گشت 

  . ھر وزارت خانه بلندتر و صالحيت آنھا فوق العاده تر از وزارت ھای داخله و دفاع بود

  ًچرا چنين بود ؟ برای آنکه اين رياستھا مستقيما تحت دستور سازمان گشتاپوئی 

»KGB«  کی، «ميکردند و بودجه و امتيازات خود را از طرف سازمان جاسوسی کار

ميگرفتند و خالصه کسی که در اين سازمان کار ميکرد در واقع برای » جی، بی 

فرق » بی . جی. کی«برای . شوروی خدمت می نمود و از منافع شوروی دفاع مينمود

ًه غالبا آن بود که کارمند شرط عمد. با سواد بود يا بی سواد» خاد«نمی کرد که کارمند

متھم ) بجرم وطن خواھی يا بجرم نفرت از شورويھا (او روزانه چقدر افغان بی گناه را 

ترفيعات فوق العاده و مدالھا و نشانھای افتخاری و . کرده و راپور داده می توانست 

مر بخشش ھای نقدی، بسته به ميزان راپورھای راست و دروغی بود که کارمند خاد به آ

ونه معنای » وطن«نه معنای » خاد«اکثريت قريب به اتفاق اعضای . مافوق خود ميداد

دموکراسی ، آزادی ، حقوق فرد، حقوق : و نه معنای مقوالتی چون » ناموس وطن«

جامعه ، نواميس ملی و حاکيت ملی ، ھيچيک را نمی دانستند ولی پيوسته آنانی را که 

و تحصيل بيشتر و نيز آنانی را که دارای روحيۀ صاحب دانش   دارای شرافت ملی و 

ملی و ضد بيگانه پرستی بودند ، ھمواره مورد پيگرد بال وقفه خويش قرار ميدادند تا 

مھر خموشی برلب نھند و از دستورات و فرامين رژيم تبعيت نمايند و يا از وطن از 

ھمه (چنگ جواسيس و وای برحال آن روز برگشته ايکه ب. طريق غير مجاز فرار نمايند

دراين خصوص از پوھاند داکتر حسن کاکر و پوھاند ھاله . می افتاد» خاد«) جابود

استادان پوھنتون کابل بايد پرسيد که ھردو ھنگام خروج از کشور دستگير و بزندان 

پلچرخی سپرده شدند و چی ھا که نديدند از شکنجه و توھين و ھتک حرمت و غيره و 

يھم سازمان عفو بين المللی به آدرس رياست جمھوری و اعضای اگر فشار نامه ھای پ

خدا ميداند که چه محشری بر روزگار . شورای انقالبی وغيره ارگانھای ذيربط نمی بود

 شان می آوردند؟ 

در مورد ) ۲۳۰ص (» کرباس پوشان برھنه پا«داکتر حسن شرق در کتاب  

ی محمد داود اداره در زمان جمھور« : می نويسد » خاد«سازمان جاسوسی 

اکنون . ساالنه سی ميليون افغانی بودجه بر ميداشت » مصئونيت ملی«استخباراتی بنام 

مشاورين روسی با مصرف سی ميليارد افغانی ، سی ھزار مرتبه به مصارف و 
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با فرق اينکه در اداره ديروزی فرزندان .تشکيالت اين دستگاه در افغانستان افزوده بودند 

  ن وطن را می پاليدند و به دستگاه امروزی ، دشمنان وطن و اشغالگران ، وطن ، دشمنا

 ».فرزندان وطن را بجرم وطن پرستی و عشق به آزادی شان دستگير و شکنجه ميکنند
در اداره استخبارات ديروزی ، فرزندان « : توجه کنيد داکتر شرق چه بجا ميگويد

امروزی دشمنان و اشغالگران وطن وطن دشمنان را می پاليدند ولی در دستگاه خاد 

 فکر ميکنم اين ببين تفاوت ره از کجا ست تا بکجا؟» .،فرزندان وطن را تعقيب ميکنند

سخنان داکتر شرق راز بزرگی را بر مال ميسازد و آن اينکه سرنوشت مردم افغانستان 

از ًبا تجاوز شوروی کامال در دست شورويھا بود و اينکه حزب دموکراتيک خلق ، دم 

 . استقالل و خود اراديت ميزد ، گزافه گويی بيش نبوده است 

باری کشور ما در چنگ گروه مذھبی تاريک انديش و کوتاه بينی افتاد که تصور  

ميکردند علت تمام بدبختی ھای جامعه ما بخاطر کوتاھی ريش و رفتن زنان به مکتب و 

 .ديدن تلويزيون و ويدئو استمدرسه و رواج پوشيدن لباس اروپائی و شنيدن موسيقی و 

اين گروه متعصب و عقبگرا که از مظاھرتکنالوجی ومدنيت جديد بيخبر و از نعمت 

سواد الزم بی بھره بودند ، بدبختی ھای را که براثر ادامه جنگ برادرکشی و مداخله 

ن اجانب دامنگير جامعه ما شده بود، ھمه را تقدير مردم بيدفاع و بی دوا و بی نوای افغا

ميدانستند و حاضر نبودند از موضع خود يک وجب برگردند و زمينه صلح و ثبات و 

امنيت را فراھم کنند درحاليکه ميدانستند توانائی حکومت کردن بر مردم را تا دراز مدت 

   .ندارند

 در شرايط کنونی بسيار مشکل است که جا و محل دقيق جامعه افغانی را بتوان  

خواسته باشيم سخنی در اين مورد بگوئيم ولو از ارفاق ھم کار  معھذا اگر .تعيين کرد

 بگيريم نمی توان اين جامعه و اين رژيم را از نيمه ھزاره قرون وسطی جلو تر قرارداد 

شباھت و ) بجزخود( و اما در اوضاع و احوال کنونی که ما با ھيچ کجای مردم جھان 

ام مردم ساالر و تساوی حقوق زن ھمسانی نداريم ،سخن  از دموکراسی گفتن و از نظ

 دموکراسی محصول تفکر سالم و سازنده دنيای .ومرد دم زدن،خيلی پيش از وقت است

 درحالی که .متمدن و پيشرفته غرب است که ال اقل پنجصد سال ازما به جلو قرار دارند

 .تيم ما کماکان مردمی زمين بسته و عنعنی ھس« :بگفته دانشمند افغان داکتر اکرم عثمان
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 ...و در بطن و متن ساختارھای قوم و قبيله ، رسته و دسته ھای ديروزی زندگی ميکنيم 

 )١۴۵ھفته نامه اميد، شماره ( » .وتا رسيدن به دموکراسی و آزادی فرسخھا فاصله داريم 

روندشکل گيری دموکراسی، زوال « :  ھمين دانشمند در جای ديگری مينويسد 

 جديدتجارتی و صنعتی، رشد مناسبات کاالپولی، جدائی دين فيوداليته ، ظھورتاسيسات

ازسياست، برقراری مالکيت خصوصی و نھادھای اقتصادی، بيرنگ شدن تمايالت قومی 

، زبانی و نژادی، غلبه خردگرائی بر نظامات بسته انديشه ئی و درنھايت تحکيم موضع 

ره تحقق حقوق تمام حق فرد و جامعه بعنوان مضمون و محور نظم اجتماعی و باالخ

آحاد و اجزای جامعه در امر تاسيس، تدوين ، اداره و کنترول قدرت و نظام سياسی 

 دموکراسی مرحله وااليی از رشدفرھنگ ، تعالی انديشه و وجدان آدمی .ميباشد

مرحله تاريخی شده ، غيرپاراشوتی ، غيراکتويل ، غير اجباری و غير خلق .است

ريجی جامعه به عنوان يک نياز اجتناب ناپذيراجتماعی ، الساعه که در روندتحول تد

تاريخيت می يابد و انصراف از آن موجب عکس العمل شديد نيرو ھای کنترول کننده 

اکنون در افغانستان، آزادی با انارشيسم ، جنگ ھای فرساينده داخلی ، آدم ربائی . ميشود

 نام و ناموس مردم متعارف ، برخوردھای قومی و قبيله ئی و مذھبی، دست اندازی به

کوچه و بازار، غارت موزيم ھا و انتقال دار و ندار کشور به بازار ھای پيشاور، تحقير 

 ھمان چيزی که درست در نقطه .زنھا و تذليل تمام مظاھر زندگی مدنی تعبير می شود

ھفته نامه اميد ، شماره ( » .بوده است » آزادی راستين « مقابل آرمانھای عاشقان 

۱۷۳ ( 

 به تائيد از سخنان اين انديشمندافغان ميخواھم عالوه کنم که مردم ساده و  

متعارف ما با دموکراسی چندين نسل و تحصيل کردگان ما با پديده دموکراسی و آزادی 

 دموکراسی با آتش تانک وتفنگ وتحریک عصبیت .ھای مدنی چندين دھه فاصله دارند

دم در تضاد است و سياست مدار بی باور به پرنسیپ قومی وقبول نداشتن نتیجۀ آراء مر

دموکراسی احترام . ھای دموکراسی ، دموکراسی را بدنام و به سوته کراسی مبدل ميکند

گزاردن به آراء مردم است که برای تعیین زعامت جامعه، به پای صندوق ھای رأی 

د وھرکه بازنده میروند و رأی میدھند و انتظار دارند تا به رأی شان ارزش داده شو

  . باشد، مردانه به باخت خود اعتراف نماید و رقیب برنده را تبریک بگوید
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 سال اخیر،ما حاکميت روشنفکران مترقی را که تا پيش از قدرت برای ٣٥در 

دموکراسی و عدالت اجتماعی گلوپاره ميکردند ، تجربه کرديم و ديديم که دموکراسی از 

 و .نقياد و اطاعت مطلق به دستورات رھبر يا رھبری حزبا:  ديدگاه آنھا چه معنی دارد

حاکميت روشنفکران اسالمی و دست راستی را ھم تجربه کرديم و ديديم که حاکميت 

بی بند وباری و ھرج و مرج و غارت اموال دولتی و : اسالمی چيست وچه معنی دارد

گوئی و مردم را تجاوز و دست اندازی به دارائی و ناموس مردم وکشتن و بستن و زور

در رژیم پسا طالبی در جامعۀ ما، . از حقوق عادی محروم نمودن و غيره وغيره 

نامزدان زعامت کشورولو دارای تحصیالت عالی ھم باشند،  باخت خود را نمی پذیرند 

وبا نشان دادن چنگ ودندان ، انتخابات را به بن بست می برند و آراء جامعه را به 

   ١.سخریه میگیرند

نابرين نسخه ھايی که قلم بدستان ما برای جامعه بيمار و بيسواد و عقب مانده  ب

ما تجويز ميکنند، به لباسی گشادی ميماند که برقد و اندام جامعه استبداد زده و ازحرکت 

 : بقول عالمه اقبال .مانده ما فراخی و درازی ميکند

  تخم ديگر بکف آريم و بکاريم زنو 

 ت نتوانيم درو کانچه کاشتيم ز خجل 

 آری بی سوادی ، تعصب و قوم گرائی درد بزرگ جامعه ماست که نميگذارد  

 .مردم از الک و پوسته  قوم گرائی و تعصب و عنعنه پرستی و خود خواھی بدرآيند 

بيرون کردن مردم از اين بدبختی تاريخی ، کار يک روز و دو روز و يک سال دو سال و 

نی الزم است تا نسل يا نسل ھای جديدی تربيت و با  يک پروسه طوال.ده سال نيست

سواد و با فرھنگ و با احساس ملی بار آيند و اين کار از عھده کورس ھای اکابر برآمده 

 بايد فرزندان اين مردم را بدرستی تربيت کرد تا حقوق و وجايب خود و ملت و .نميتواند

   .وطن را بشناسند و معنی دموکراسی را دريابند

  :"ما ھمانيم که بوديم"وزتاھن

                                                             

 اشاره به نتایج انتخابات وتھدیدات داکترعبدهللا عبدهللا  به داکتراشرف غنی است که -  ١
ش ماه انتظارمردم ، باالخره  آراء مردم به یکسو پرتاب گردید و با دستور بعد از ش

خارجی ھا بنام حکومت وحدت ملی، دوسلطان در یک زمان ودر یک قلمرو به میان آمدند 
  .که امیدی به دوام آن نیست
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نویسندۀ نامدار کشورداکتر اکرم از ")ما ھمانیم که بودیم("این سخن نغز وپرمغز

 سال حضور جامعه بین المللی ١٤است که درمورد جامعۀ ما در بعد از عثمان 

درافغانستان ومشق دیموکراسی وانتخایات پارلمانی و آزادی بیان ومطبوعات ورسانه 

جاھل از سوی مردان ٢٠١٥ مارچ ٢٨درقتل فجیع فرخنده ه مناسبت ھا،دراین اواخر ب

  : نوشته است وچه بجا نوشته میکندکابلوعاقبت نیندیش درقلب 

 تناقض بین در خود ما بلکه ، داریم )Paradoxal( پرادوکسال تاریخ تنھا نه ما« 

 این . مباشی می برھم و درھم و زاجم دمدمی ھای آدم و میبریم بسر ناپذیر آشتی ھای

 بی ، میکنیم عمل مالحظه بی و سنجش بی ، کارھا بسیاری در ما که میرساند مساله

 طرز این ماحصل. پریم می خروشان رودبار از و میگذاریم کلوخ آب ژرفای به توجه

 درست راه یک انتخاب در تمرین و تجربه و خطا آزمون سالھا از بعد که است این رفتار

 از یا و میکنیم خراب را پلوان و پل ھیجان فرط از یا ، راھیم گمکرده و سرگشته کماکان

   .میبریم پناه اصطرالب و رمل به وار جوگی و میبریم مافیھا و دنیا از انفعال شدت

 که میانه راه اتخاذ و انتخاب در . دنیا تارک و صوفی یا میشویم انقالبی یا ما

 ما بر که میرساند نکته این و .  مدرمیمانی باشد مشرب دو ھر  محامد و محاسن دربرگیر

 قرن روانشناس بزرگترین ، فروید زیگموند . حکمفرماست عاطفی ھای کشش و غرایز

 نازکی ٔالیه ٔمثابه به انسان تبار  فرھنگی و دانشی دستاورد مجموع که است معتقد بیستم

 الیه این لحظه ھر و آن ھر در شدیدی توفانھای . دارد قرار غرایز اقیانوس بر که است

 و میکند پاره را قشر آن ، سھمگین توفان نباشیم مواظب ما اگر : میکند تھدید را نازک

 به منفی و مثبت »اکستریم دو مابین ًعادتا «ما بنابراین  . میدھد برباد را ما کوشش عمر

 و میگوییم بد ًمطلقا یا و خوب ًمطلقا  ، یی قضیه ھر با برخورد در و میپردازیم داوری

 را ! عامل یک ھمین نیز اجتماعی ھای داوری در و میگذریم اعتدال مرز از میان این در

 میگیریم را توفان جانب نیز باال مورد در و . میاندازیم نظر از را مابقی و میکنیم عمده

 اجتماعی رفاه و عمران به راه انقالبی عصبیت سبب ھمین از . را فرھنگ جانب تا

   میکند ویران ادبنی از را کشور و نمیبرد

 حرکت «گانی ھمه ترقی و آینده طرف به ما حرکت میدانم من که جایی تا

 است پیوسته سده به سال و ، سال به ماه  ، ماه به ھفته  ، ھفته به روز. است» !تقویمی

 ندرت به ما . بودیم که ھمانیم ما . است نداشته ما کار به ی کار  ، زمان شد و آمد اما
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 ناکارآمدی ھیچگاه و ھرگز ما که است این دلیلش و ایم داشته یی اندیشه و ماھوی تحول

 قول به. ایم مانده متوقف یی اندیشه نظر از و ایم نگرفته پرسش به را خود انحطاط و

  »!محمد گل نجنبد و زمین بجنبد «معروف

. ایم چرخیده بسته ٔدایره یک حول و ایم کرده پسرفت  پیشرفت، جای به ًاکثرا ما

 به سطح از ما مثبت کار ھیچ که اسفا و! حاصل بی رفتار و! بست بن میگویند این به

  .ندادند تغییر را ما سترون ذات و نرفتند عمق

 ما گزاف و الف و گویی اغراق حقیقت و افتاد بام از ما رسوایی طشت باالخره

 به کر و کور موجودات چون افغانھا ما اکثر. داریم چرا بی ٔجامعه یک ما. شد آشکار

 طلسم که کسی تنھا. میرویم چرا و میرویم کجا بپرسیم که آن بی. میرویم حوادث استقبال

 گذشت! رستم خوان ھفت از که بود »فرخنده «نام به دختری شجاح شکست را سکوت

 به و خرید جان به نامرد مردھای از را وحشیانه و نامردانه لگد صدھا  ، تنھا و تک و

   .خندید ما نونج و جھل و تاریخ ریش

 از ھرگاھی از که بود آتش مرغ یا و افسانوی ققنوس ھمان او اغراق بدون

 ما سعادت زھی .میدھد خبر آتش تقدس از و درمیآید پرواز به بامی بلخ جاودان ٔآتشکده

 سربلند استجواب و دلیری نماد عنوان به  ، ما آلود خواب سرزمین در شیردختر یک که

   .  میکند قیام اندیشی تاریک و اندیشی خرافه علیه و میکند

 خرگوشی خواب که گاه آن  ، گی زنده خاص بسیار مقاطع در و ھمواره فرخنده

 ھا گوش در را بیداری ٔنفحه و میشود ظاھر  ، میگردد چیره ما بر تفاوتی بی و بیداری و

  .میدھد بشارت را حیات تجدید و میدمد ما ھای روان و

 خوب او - نیست درست نداشت، خبر پیکارش عاقبت از او میگویند که این

 این که باشد . دارد دنبال به عاقبتی چه بیابان گرگ و دد و دیو با درآمیختن که میدانست

 زن  ، آزاری ضعیف سراغ ھستیم زنده تا و بیاموزد را مدارا و مساھله ما به فداکاری

  )سایت آسمائی-سترمرگمرغ آتش از خاک: اکرم عثمان(» .نرویم کشی کودک و ! کشی

  

 ۲۰۰۱ گوتنبرگ سويدن ، جون    
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  مچھارمقاله 

  

  دموکراسی مرحله وا,يی از رشد فرھنگ

   وتعالی انديشه ووجدان آدمی است 

دموکراسی یعنی حکومت مردم ، از : درتعریف کالسیک دموکراسی آمده است که

ن،مؤلفه ھای  دموکراسى ولی دانشمند افغان داکتر اکرم عثما. طرف مردم وبرای مردم

روند شکل گيرى دموکراسى، زوال فيوداليته ، ظھور تاسيسات « :راچنین  برمیشمارد

 پولى، جدائى دين ازسياست ، برقرارى -جديد تجارتى و صنعتى ، رشد مناسبات کاال

مالکيت خصوصى و نھادھاى اقتصادى، بيرنگ شدن تمايالت قومى، زبانى و نژادى، 

ر نظامات بسته انديشه ئى و درنھايت تحکيم موضع حق فرد و جامعه غلبه خردگرائى ب

بعنوان مضمون و محور نظم اجتماعى و باالخره تحقق حقوق تمام آحاد و اجزاى جامعه 

دموکراسى . در امر تاسيس، تدوين ، اداره و کنترول قدرت و نظام سياسى ميباشد

مرحله تاريخى شده، . آدمى استمرحله وااليى از رشد فرھنگ، تعالى انديشه و وجدان 

غيرپاراشوتى،غير اکتويل، غير اجبارى و غير خلق الساعه است که در روند تحول 

تدريجى جامعه به عنوان يک نياز اجتناب ناپذيراجتماعى ، تاريخيت مى يابد و انصراف 

ھفته نامه اميد ، ( » .از آن موجب عکس العمل شديد نيرو ھاى کنترول کننده ميشود

 ) ١٧٣ره شما

با توجه به توضیح فوق دیده میشود که دموکراسی کاالی وارداتی نیست، بلکه 

واین تعالی اندیشه ." مرحله واالیی از رشد فرھنگ وتعالی اندیشه ووجدان آدمی است"

محصول تکامل تاریخی جوامع متمدن و پيشرفته غرب است که سابقه اش تا عصر 

از اینست که درجوامع . ل پيش ميرسدافالطون ،يعنى تا دوھزار وپنجصد سا

پیشرفتۀغرب، زندگی برمحور دموکراسی، تعقل وخرد ورزی وتحمل حضورمخالف می 

فرھنگ تحمل ھمدیگر ودادن .چرخد وجایی برای تنگ نظریھا ودگم اندیشی ھا وجود ندارد
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حق ابراز نظربرای مخالفین  به یک اصل پذیرفتۀ عمومی مبدل شده است واگر کسی 

ف این روندحرکت کند، ذھنیت عمومی جامعه جلو آنرا میگیرد و محکومش برخال

زیرا جامعه ھنوزاین کالم ولتر را ازیاد نبرده اند که خطاب به يکی از منتقدان .مینماید

من با آنچه تو ميگويی مخالفم، ولی تا پای جان ايستاده ام « : آشتی ناپذير خود گفته بود

   ) ٣۵تولدی ديگر، ص ( »داشته باشیًکه تو حق گفتن آزادانه آنرا 

نویسنده توانای کشورجناب سید ھاشم سدید در بخش نظرخواھی پورتال افغان 

 ٢٠١١ جوالی ١٩جرمن آنالین،به ارتباط درفشانی ھای داکتر فرید یونس درتاریخ 

شاید " دموکراسی " ارشادات جناب داکتر صاحب فرید یونس را در مورد :" مینویسد

:" تلقی ایشان از دموکراسی ـ در سه کلمه ـ این است.  ھا بار شنیده باشیمبیشتر از ده

   ". دموکراسی یعنی بی ناموسی

حق دارند، به عنوان یک انسان " دموکراسی یعنی بی ناموسی "گوینده  عبارت 

 بـه چنین شکلی، و با چنین نـهولی. آزاد از ھر نظری که مطابق میل شان نباشد نقد کنند

فاظی بـازاری، بـا عرض معذرت، فکر نکـنم کـه ضدیـت بـا افکار و عقاید یـا کلمات و ال

با زندگی سیاسی ـ اجتماعی دیگران کار مناسب، بخصوص شایسته یک فرد تحصیل 

  . کرده و جھان دیده، باشد

پیش از اینکه بـه مفاھیمی مانند دموکراسی می پردازند باید معنا و " داکتر یونس"

م را، حوزۀ کاربرد، بخصوص وظایف شان را، به درستی بدانند و مفھوم این مفاھی

بشناسند و به این حقیقت آشکار توجه داشته باشند که آن چه، چـه درغرب و چـه در 

شرق، اساس ھمه بدبختی ھا و ازھم گسیختگی ھا است، لیبرالیزم، بخصوص لیبرالیزم 

!! وکراسی یکی گرفته ایدشما لیبرالیزم را با دم. اقتصادی است، و نه دموکراسی

  . درحالی که این دو مفھوم ھر کدام طبیعت و ماھیت دیگری دارند

دموکراسی اندیشه است برای ایجاد مجموعه از نھـاد ھـای بھم پیوسته بنام 

حکـومت برای اداره و انسجام یک جامعه ای که بر مبنای اندیشه ی که لیبرالیزم خوانده 

ی ھـائی را کـه شـما بر آن انگشت انتقاد می گذاریـد، از آزاد. می شود بنا یافته است

و گسیختگی ھائی که ! طبیعت لیبرالیزم استخراج می شود و نه از طبیعت دموکراسی

شما آنرا بی ناموسی می خوانید زاده ای طبیعت لیبرالیزم سیاسی یا آزادی فردی است 

  .نه زاده ای دموکراسی
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برای تحقق وحفظ . تشکیل میدھد" آزادی  " بنیاد فلسفه وجودی جوامع غربی را

برای تأمین امنیت بایـد قوانین وضع شوند و برای . آزادی باید امنیت به وجود بیاید

تطبیق قوانین و اداره جامعه باید دولت یا حکومتی شکل بگیرد که بر مبنای قوانین 

  .موضوعه عمل کند

 یک دستگاه یـا نظـامی دموکراسی در نفس خود یک وسیله است؛ یک ابزار است؛

است کـه بوسیــله ھیئتی که ما آن را دولت یا حکومت می نامیم و بر طبق اندیشه ای 

خاص جھت اجرای قوانینی که بر مبنای اندیشـه ی لیبرالیستی وضع شده است بکار می 

بدی در . دستگاه یا ابزار را افراد به کار می اندازند؛ برای مقصد یا مقاصدی. افتد

اه یا ابزار نیست؛ بدی در ذھنیت ھا، در اندیشه ھا و از ھمه اولتر در نیات و دستگ

  !! مقاصدی است که آن ابزار برای حصول بدان ھا بکار گرفته می شود

اندیشه دموکراسی یا نظام دموکراتیک را، در یک جمعبندی مختصر، می توانیم به 

اراده مردم در انتخاب و در پذیرش حق و :حاکمیت مردم، یعنی: یک نکته محدود کنیم

تمام اندیشه دموکراسی در ھمین . عزل حکومت و در امر تصمیمگیری در امور عمومی

  . یک نکته نھفته است

یکی از ده ھا و صد ھا نکته  مثبت این نظام ھمین است کـه جناب داکتر فرید 

مش را بی ًیونس و امثال شان، مثال، در حالی که در یکی از ھمین کشور ھائی که نظا

" ًناموسی می خواند، در ھمین امریکا ـ که طبعا زمامداران آن ھم با چنین برداشتی باید 

پنداشته شوند ـ زندگی می کنند آزادانه دموکراسی را معادل بی ناموسی " بی ناموس 

باالی چشم نازنین تان " می دانند و می خوانند و احدی ھم برای شان نمی گوید که 

  !"ابروست

نین حرفی را در مورد عرف و عادات و رسوم یا در مورد قانون و سیاست آیا چ

ما در دوران حکومت طالبی، در دوران حکومت ربانی یا در دوران ... و نظام و یا 

حکومت کـرزی کـه خـود را پیام آور دموکراسی می داند، می توانستیم یا می توانیم 

  !بگذرید از یک خارجی! بزنیم؟ خود ما افغانھا

ًبرای شناخت و تشخیص بھتر دموکراسی الزم است که مختصرا بمفھوم و معنی 

لیبرالیزم نیز پرداخته شود، زیرا امروز تفکیک دموکراسی از لیبرالیزم، تا ھر دو واژه 

 لیبرالیزم آرمانیست برای دستیابی بـه حـد . تعریف نشود، کمی مشکل به نظر میرسد
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  :ؤولیت فردی در جامعه در دو حوزهاکثر آزادی ممکن، ولی توأم با مس

 حـوزه خصوصی که شامل تمام امور شخصی و خانوادگی یک فرد از - یک

اقتصاد و سیاست و فرھنگ و کار و سفر و ازدواج و طالق و تجرد و تـأھـل و انتخاب 

این حوزه یک  در. می باشد... دین و مذھب و رشته درسی و شغل و پیشه و مسلک و 

که به حقوق و آزادی دیگران آسیب نرساند آزاد است تا راه و رسم انسان تا جائی 

چنین اصلی را جامعه بر اساس توافق ـ مراجعه کنید به . زندگی خود را خود تعیین کند

بـا چنین وضعیتی فرد یا افراد در برابر . روسو ـ پذیرفته است" قرارداد اجتماعی " 

. حداکثر مصئونیت و آزادی برخوردار استفرد یا افراد و در برابر اقتدار حکومت از 

الزم به تذکر است که در افکار بانیان این اندیشه، آزادی ـ لیبرالیزم ـ به معنای لجام 

  . کسیختگی و ھزل و عیاشی و وسیله برای استثمار نبوده است

   حوزه عمومی یعنی حوزه ای که بیرون از سه حیطه  ذیل به قول یوسف - دوم

ـ حیطۀ مبادله کاال و روابط ٢. حیطۀ ایمان دینی و وجدان اخالقیـ١:اباذری باشد

  . ـ حیطۀ روابط شخصی و عاطفی و جنسی و سلیقه ای٣.اقتصادی

ھر آنچه از این سه محدوده بیرون باشد، شامل حوزه عمومی است؛ یعنی ھمه 

آن تجمعاتی که مردم از آن طریق به گفت و گو در امور ھمگانی کشور خویش می 

ازنـد و از آن طریق، و با توسل به قوانین و حقوق و آزادی ھای فردی قدرت دولت پـرد

  .را محدود می کنند

اگر به این چند سطر توجه کنید، متوجه خواھید شد که این دو حوزه که اجزای 

متشکـله و تجلی ای از لیبرالیزم ھستند در برابر ساختـار دیگـری بنام دولت یـا حکومت 

ولت یا حکومتی که بر اصل و اساس نظامی بوجود آمده است که قرار دارند؛ د

دموکراسی خوانده می شود و برای خود راه و روش و اصولی دارد که از اندیشه و 

نظامی که دارای بدنه و ساختار و نھاد ھا و اجزای . فلسفه  لیبرال ناشی شده است

که نه قابل رؤیت است و خالف لیبرالیزم که تنھا یک تفکر سیاسی ـ معنوی است . است

: خالف نظام یا ساختار دموکراتیک دولت که وجود مادی دارد. نه وجود مادی دارد

  ... پولیس، دادگاه، زندان، قوانین، پارلمان، حکومت و 

با توضیح این مطالب شاید ھرخواننده به این امرمعتقد شده باشد که دموکراسی 

گی و بی بند و باری وعیاشی و سایر در امر پیدایش و وجود ھزل و افسار گسیخت
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انحرافات اخالقی ـ با ھر تعریف و تعبیری که از اخالق داشته باشیم ـ ھیچ ارتباط و 

آن چه منبع ھمه  بدبختی ھا و کژی ھا و انحرافات، نه تنھا در جوامع . نقشی ندارد

یژه غربی که در ھمه کشور ھا می باشد، ھمانا لیبرالیزم سیاسی لجام گسیخته، بو

ھمه مفاسد اخالقی ـ اجتماعی به شمول . لیبرالیزم اقتصادی مطلق و نامحدود است

نمایش اندام و روسپیگری تنھا و تنھا به خاطر پول است که برخی از روی شکم سیری 

  .و برخی ھم از روی احتیاج به آن ھه دست می یازند

انستند که با می گویند بعد از یک انقالب اجتماعی ـ سیاسی انقالبیون نمی د

برای حل این مشکل مسؤولین نظم از . روسپی ھا چه کنند و چه رویه ای را پیش گیرند

جوابی . یکی از رھبران انقالب پرسیدند که در مورد روسپی ھا چه تصمیمی باید بگیرند

در نظامی که مردم مجبور به انجام عملی ناشایستی برای سیر کردن : که گرفتند این بود

کسی که باید مالمت شود تفکر غالب سیاسی . ند، نباید مردم را مالمت کردشکم خود شو

برای . در جامعه است که جامعه و نظام بر اساس آن ساخته شده است، نه این بدبختان

ھمه آن ھا کار و حقوق فراھم کنید، اگر باز ھم به چنین کاری دست زدند، آنوقت آن ھا 

  .را در زمره بدکاران قرار دھید

صد ھا و شاید ھم ھزار ! به جمھوری اسالمی افغانستان! ر خود نگاه کنیدبکشو

فکر می کنید این ھا از . ھا زن و دختر از روی ناچاری به خود فروشی رو آورده اند

کمی خود تان ھم در . روی شوق این کار را می کنند؟ بیشتر از این چیزی نمی گویم

ً و نه از موضع یک فرد ظاھرا مذھبی تنگ این مورد فکر کنید، ولی از موضع یک انسـان

  !"نظر

  درکشورما درقرن بيستم دموکراسی دوبارچھره نمود و مردم ما آنرا در وقفه 

ھای ده ساله تجربه کردند و خاطرات شيرين و فراموش ناشدنی از ھردو بار را بياد 

تین روحانیت ولی متاسفانه که ھردو تجربه بنابر مداخالت دستھای بيگانه از آس. دارند

بار اول در عھد سلطنت اعليحضرت شاه امان . بنیادگرا با تلخی دردناکی پايان گرفت

آغاز شد و با اعتشاش ھای ارتجاعی در شينوار ۱۹۱۹هللا غازی پس از استقالل در

 پايان يافت و جای آنرا استبداد گرفت ۱۹۲۹ننگرھار و درکوھدامن کابل در در اواخر 

  .ر خمیازه کشیدند سال دیگ۳۵ومردم تا 

  درعھد سلطنت ظاھرشاه، دموکراسی ۱۹۶۴ باردوم با انفاذ قانون اساسی 
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رونق نشریات آزادی مخالف وموافق دولت  وسخنرانیھای آتشین . دوباره طلوع کرد

برضد رژیم وقت، از طریق تظاھرات وراه پیمائی محصالن ودانشجویان پوھنتونھا 

 بیشتر اوقات درسی، مضمون اصلی این دھه ولیسه ھای درمرکز ووالیت کشور در

شوق و ذوق جوانان به مطالعه و تالش برای دست یافتن به آثار مترقی . دموکراسی بود

مارکس وانگلس ولنین ومائو ولیوشاوچی وآثار حزب توده ایران وغیره : کسانی چون

حدی سید قطب وحسن البنا وموالنا مودودی وغیره ب: وآثارنویسندگان اسالمی چون

. رواج پیدا کرد که درھیچ وقت وزمان دیگری درافغانستان تا آن حد رونق نیافته بود

ومیتوان گفت تمام سیاست مداران ودولتمردان افغانستان در سه دھه اخیر محصول 

ً ستاره  دھه ۱۹۷۳باکودتای سردارمحمد داود در سال . ھمان دھه دموکراسی است

ًن سان مردم ما در دموکراسی تجربه بيست ساله بدي. دموکراسی ظاھرشاھی افول نمود

ًتجربه بيست و پنج ) وبادرنظرداشت دموکراسی پنج ساله شاه محمود خان صدراعظم ( 

ثور وجنگھای تباه کن در ۸ و بدنبال آن فجایع ۷ساله دارند ، اما با کودتای فاجعه بارثور

وئی وحق تلفی برفضای ًکشورسبب گرديد تا بارديگر ابرھای تيره  استبداد و  زور گ

کشورسايه افگند وصفير گلوله ھای توپ و تانک و راکت و اوراگان روح  و روان مردم 

  .را خسته و درمانده کند

ما حاکميت روشنفکران چپى را که تا پيش ازرسيدن به قدرت، براى دموکراسى 

ديدگاه آنھا و عدالت اجتماعى گلوپاره ميکردند ، تجربه کرديم و ديديم که دموکراسى از 

 استبداد استالینی و اطاعت مطلق به دستورات رھبرى حزب -چه معنى دارد

 و حاکميت روشنفکران اسالمى  را ھم -برسراقتدار و سنگ بيگانه پرستى به سينه زدن

ھرج و مرج ، بى بند : تجربه کرديم و ديديم که حکومت اسالمى چيست وچه معنى دارد

رت اموال دولتى و دست اندازى به دارائى ھای عامه وبارى ، تعدد مراکزقدرت  و غا

وخصوصی و ناموس مردم وکشتن و بستن و زورگوئى و مردم را ازحقوق عادى 

  .محروم نمودن و به ساز حاميان خارجى خود رقصيدن وغيره 

اکنون نیز درافغانستان، دموکراسی با انارشيزم ، آدم ربائى ، تفرقه ھای قومى 

تی، تجاوز برحقوق وناموس مردم، غصب دارائی ھای عامه ،زبانی ، مذھبى وسم

وملکیت ھای شخصی،غارت آثار تاریخی وثروتھای ملی زیرزمین  وروی زمین 

 واختالس کمک ھای بین المللی، رشوه خواری ،فساد گسترده اداری و قاچاق مواد مخدر 
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  . وتحقيروخشونت علیه  زنان و تذليل  تمام مظاھر مدنى، تعبير مى شود

ًبطورکلی میتوان گفت ، ما جامعه یی ھستيم  اکثـرا بیـسواد، بـا رسـوم و آداب و 

که جایگاه واقعی مـا جائیعادات و ويژه گى ھاى قرون وسطائى، که در قرن بيست ويکم 

نیست، زندگى ميکنیم،  زیرا ما توان پذيرش چيزھايى را نداريم که در جوامع برخوردار 

ًدریک جامعه اکثرا بیسواد، عنعنه پرست . يرش استاز نعمت دموکراسی غرب مورد پذ

ًو زیرنفوذ روحانیت بنیادگرا، تحقق دموکراسی تقریبا ناممکن مینماید وسياست مدار فاقد 

آرى بـى سـوادى ، جھالـت و نفھمـى . تحمل وخرد الزم ،بزودى به ديکتاتور مبدل ميشود

رسـتى ، قـوم گرائـى و درد بزرگ جامعه ماسـت کـه نميگـذارد مـردم از پوسـته عنعنـه پ

بيرون کـردن مـردم از ايـن بـدبختى تـاريخى ، . تعصبات مذھبى، سمتی واتنیکی بدرآيند 

کار يک روز و دو روز و يک سال دو سال و ده سال نيست ، يـک پروسـه طـوالنى اسـت 

وتا مرزنابودکردن بیسوادی ازکشور وقت میخواھد تا نسل ھاى جديدى تربيت و با سواد 

بايد فرزندان ايـن مـردم را بدرسـتى  آمـوزش داد .  با احساس ملى بار آيندو با فرھنگ و

وتربيت کرد تا حقوق و وجايب خود و ملت و وطن را بـشناسند و معنـى دموکراسـى را 

  .دريابند

در جوامع دموکراتيک غرب آزادى بيان و حق انتقاد رکن مھم دموکراسى است، 

نه ھاى جمعى بصورت کتبى يا شفاھى و بنابرين ھمه مردم حق دارند از طريق رسا

ھرکس را، از رئيس جمھور گرفته تا مامور پائين رتبه از طرز اداره و شيوه کارش 

  .انتقاد و بر طرفى او را پيشنھاد نمايند

 آيا در جامعه افغانى ميتوان ازرھبران تنظیمھا انتقاد کرد؟ مگر نصیر فیاض 

آقای یعقوبی مدیر مجله آئینه روز، جز بیان گرداننده برنامه حقیقت تلویزیون آریانا و 

حقایق چه گناھی را مرتکب شده بودند که اولی با فشارو دستور سرکردگان  تنظیمی 

 . کوب کردند تا قبرغه ھایش شکست بزندان  سپرده شد و دومی  را آنقدر لت و

مگرمیرحسین مھدوی صاحب امتیاز وعلی پیام سیستانی مدیر روزنامه آفتاب جز 

فاشیزم "تقاد از رھبران جھادی چه گناھی را مرتکب شده بودند که بعد از نشر مقاله ان

خودشان زندانی شدند واگر نھادھای حقوق بشروآزادی بیان  روزنامه توقیف و" مقدس

به داد آنھا نمیرسیدند، شاید ھردو آن بندگان خدا سربه نیست میشدند ویا مثل پرویز 

  . محکوم میگردیدندکامبخش ھریک به بیست سال حبس
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در يك دموكراسي آزاد، مفھوم آزادي انديشه، بيان و آزادي رسانه ھاي گروھي 

ھركسي حق دارد . نظردیگران  حق بحث كردن، آزادي مخالفت با اندیشه و: عبارتند از

اكثريت حق ندارد اقليت را از بيان انديشه ھاي مخالفش . بر خالف ديگران بينديشد

دموكراسي آزاد، دامنه آزادي ھاي . يتواند انتقاد و دگرانديشي كندبازدارد و ھركسي م

  .انسان را گسترش ميدھد و زن  و مرد را به تمام ارزشھاي انساني متجلي ميسازد

با تاسف باید گفت که درکشورھای اسالمی ، دموکراسی واز جملـه آزادی  بیـان 

دی ھـای  منـدرج دراعالمیـه وقلم واندیشه وعقیـده وانتقـاد وجـود نـدارد و بـشدت بـا آزا

دراین کشورھا آزادي بیان وانديشه و ھمچنان جـدائی . جھانی حقوق بشر مخالفت میشود

. دین از سیاست به ھر شكلي نوآوري وبدعت و كفر تلقی میشود و مجازاتش مرگ است

شـايد يكـي از بزرگتــرين عوامـل بازدارنـده بــراي رسـيدن بـه دموكراســي 

 براين عقيده است كه اصول و احكام اسـالمی، درکشورھای اسالمی، تاكيد

در اسالم، ازتساوی حقـوق بـشری كـه در . روش غايي كردار بشري است

شعار دائمـي فرمـانبرداري . غرب رعایت میشود، نشاني به چشم نميخورد

ــوق  ــسفه حق ــود فل ــراي وج ــائي ب ــين، ج ــايه هللا در روي زم ــه، س از خليف

  .بشرباقي نميگذارد

ارض  اسالم با اعالمیه جھانی حقوق بشر،مسئله آزادی یکی از محورھای تع

در مواد ھجدھم ونزدھم اعالمیه جھانی حقوق بشر ومواد . عقیده وآزادی بیان است

ھرکس حق دارد که « : ھجدھم ونزدھم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است

غییر مذھب یا این حق متضمن آزادی ت. از آزادی فکر، وجدان ومذھب بھره مندشود

عقیده وھم چنین متضمن آزادی اضھار عقیده و ایمان است ونیز شامل تعلیمات مذھبی و 

ًھرکسی میتواند از این حقوق منفردا ومجتمعا بطور . اجرای مراسم دینی است ً

ھرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور . خصوصی یا عمومی برخوردار باشد

قاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و در کسب شامل آن است که از داشتن ع

اطالعات وافکار و دراخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی 

  ».آزادباشد

با توجه به تبعیض حقوقی  بین مسلمانان از لحاظ جنسیت ومذھب، مساله آزادی 

بقول .  درتضاد استعقیده وبیان وقلم در اسالم بامندرجات اعالمیه جھانی حقوق بشر
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در اسالم در موارد متعددی : دکترمحسن کدیور، یکی ازمتفکران اسالم شناس ایران

به قول آقای . آزادی عقیده و مذھب محدود وحقوق بشر از این حیث نقض شده است

مسلمان آزاد نیست دین خود را ترک بدھد یا دین دیگری برگزیند، چه در این «: کدیور

مسلمان آزاد نیست امری را انکار .  شده بشدت مجازات میشودشناخته" مرتد"صورت

حتی اگر خود . کند که انکار رسالت یا تکذیب پیامبر و یا تنقیض شریعت محسوب شود

او حرام  ھمسرش بر. جاری میشود را مسلمان بداند، مرتد شمرده شده احکام مرتد براو

ت دارد تا توبه کند در روز مرتد ملی سه روز مھل. واموالش بین ورثه تقسیم میشود

زن . تقسیم اموال درباره اش اجرا میگردد چھارم ھمان احکام اعدام، بینونت ھمسر و

اگر توبه نکرد به حبس با  مسلمانی که مرتد شده باشد ھمسرش براو حرام میشود و

ز نوجوانی که والدینش یا یکی ا. اعمال شاقه محکوم میشود تا زمانی که توبه کند یا بمیرد

آنھا مسلمان بوده اند، پس از بلوغ آزاد نیست تا دینی غیر از اسالم اختیار کند، اگر به 

اعدام برای پسر وحبس با اعمال شاقه ( دلیلی اسالم اختیار نکرد، احکام مرتد ملی  ھر

تلقی سنتی از اسالم در مورد اھل ذمه یعنی . در باره او جاری میشود) برای دختر

زرتشتیان که در داراالسالم زندگی میکند آزاد نیستند کنسیه وکلیسا مسیحیان ویھودیان و

اھل ذمه . وآزاد نیستند دین خود را تبلیغ وترویج کنند. وصومعه وآتشکده احداث کنند

آزاد نیستند دین خود را به غیر از اسالم ، به مسیحیت، یھودیت ومجسویت تغییر دھند 

نتی، غیر مسلمانان اعم از اینکه اھل کتاب باشند از دیدگاه اسالم س....واال کشته میشوند

اگر حاضر به قبول شرایط ذمه نشده باشند، یا غیر مسلمانانی که با حکومت اسالمی 

واجب است اسالم . حاضر به انعقاد معاھده نشده باشد، کافر حربی محسوب می شوند

دیگر این دسته از به عبارت .( بر ایشان عرضه شود، اگر نپذیرند با ایشان جھاد میشود

مردمان یعنی کفار حربی ، نجس اند، مسلمین موظف اند با این طبقه از مردم پیکار کنند 

ًاینگونه آدمیان اصوال حق حیات ندارند تا چه رسد به آزادی بیان .) وگردن آنان را بزنند

  ».وعقیده ومذھب

از ... فی استًدر اسالم سنتی، آزادی عقیده وبیان ومذھب تقریبا منت« به ھرحال 

رد تعالیم اسالمی نوشته شده باشد،  این دیدگاه انتشار کتب ومقاالتی که در نقد آراء و

دیگر کاالھای . ممنوع است حرام و توزیع  آنھا کتب ضالل محسوب شده ، نشر و

نیز .... کاریکاتور وسخنرانی و اینترنت وماھواره و نقاشی و فرھنگی از قبیل فیلم و
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در مجموع در حکومت ھای دینی آزادی بیان ، آزادی قلم، . ام اندمشمول ھمین احک

مذھب وبیان  آنچه واضح است نقض آزادی عقیده و. آزادی عقیده ومذھب منتفی است

اسالم تاریخی چنین آزادیھای را درتعارض مستقیم . وقلم درتلقی سنتی از اسالم است

سادگی فتوا به نقض یا تحدید برای حفظ ایمان مردم به  با دینداری وتشرع میداند و

  ، ٢٧ًازمصاحبه محسن کدیور با ماھنامه آفتاب، شماره (» .اینگونه آزادیھا را می دھد

  )١٣٨٢تیر

  دشمنی  بنيادگرايان با دموکراسی 

برھان الدین ربانی ، بنیان گذار  اسالم سیاسی درافغانستان،نخستین اخوانی 

انستان، دشمنی خود را با دموکراسی است که ھنگام تسوید قانون اساسی جدید افغ

باید کلمه دموکراسی از قانون اساسی حذف گردد وعالوه نمود که : ابرازکرد و گفت 

  .جمله برابری زنان با مردان نیزباید از قانون اساسی حذف شود

نويسنده خطر کردو درسرمقاله نشریه آفتـاب  درافغانستان نيزچند سال پيش ، يک

در افغانستان اتتقـاد کـرده   تنظیمی-از عملکرد رھبران دينى» سفاشيزم مقد«زیرعنوان

ًاسالم ما را امروز علمايی تفسير ميکنند که از اصول ساده بشری فرسنگ ھا « :،نوشت 

اگـر . افغانستان با اسالم آقای سياف به ھيچ بھشتی راه پيـدا نخواھـد کـرد. فاصله دارند

. شخصی خودشـان بـويی از اسـالم داشـتايشان اسالم را درک ميکردند، حداقل زندگی 

ًآقای ربانی از کجای کتاب خداوندی آيه ويرانی کابل را کـشف کـرده بودنـد کـه آنـرا بـا 

آقای حکمتيار بـه کـدام . بمب و راکت وطياره برسرمردم بدبخت وزبون به تعبير نشستند

الم گرسنگی اسالم او اس: کتاب آسمانی ايمان دارد؟ اصال ھمين مالعمر عزيز را ببينيد 

اسالمی است کـه بايـد بـا تمـام وجـود بـا آن . اسالم اسيری و بردگی است. و مرگ است

کافر شد، ولی بازھم خدا پدر اين مالعمرعزيز را بيامرزد که حد اقل کمتـر از مالھـای 

مـن نمـی دانـم کـه اسـتاد ربـانی ، . مدرن ما ازخون مردم برای خود کاخھا درست نکرد

 العظما محسنی و خيلـی از بزرگـان ديگـر بـا کـدام رويـی اعـالم استاد سياف ، آيت هللا

ًميکنند که مفسران دين اند وچھره ھای برجسته اسالم ؟ درحاليکـه ضـمن آلـوده  بخـون 

از . بودن دستان مبارکشان، کاخھا از عزت و آبروی اين سرزمين برای خود ساخته انـد

 کنند و بفرمايند که براثـر کـدام ذکر ازدواج ھای مکرر اين حضرات ميگذريم ، اما لطف
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فعاليت اقتصادی مشروع که خمس و ذکات آنرا پرداخته باشند ، اين ھمه موتر کروزينگ 

 )۲۰۰۳، جون ٢٠افتاب،شماره (» و خدم و حشم را خريده اند ؟

 تنظیمی، بالفاصله باعث واکنش شديد محافظه کاران -اين انتقاد ازرھبران دینی 

ن تنظيمـی واقـع شـد و ھنـوز بجـز محـدود کـسانى آن مقالـه را دولتی تحت نفـوذ رھبـرا

حکم توقيف نشريه و زندانى شدن نويسنده و مـدير نـشريه صـادرگرديد  نخوانده بودند که

و اگر کمک به موقـع نھـاد . دوھفته حکم اعدام ھردوى شان صادرشد ودر ظرف کمتر از

ــل ، ــشرسازمان مل ــوق ب ــاى حق ــس ھ ــشر افغان ــوق ب ــستقل حق ــسيون م ــه کم تان، اتحادي

ژورنالـستان افغـانى نمـى بـود، ايـن دونویـسنده  ژورنالستان بدون مرز فرانسه واتحاديـه

اين عمل مقامات دولـت کـرزی، جامعـه . بودند جوان ، مفت و رايگان سر به نيست شده

ژورنالیستان وقلم بدستان و روشنفکران افغـانی و مجـامع بـين المللـی را دچـار نگرانـی 

نی خود را ازاين عمل مقامات افغانی ابراز داشـتند و خواھـان رھـايی ساخت وآنھا نگرا

 .دو تن روزنامه نگار افغان شدند

ًلخضر ابراھيمی ، نماينده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان ، دربيانيه 

 جون اعالم داشت که دولت بايد ھرچه زود تر اين دو روزنامه ٢٢يی  در کابل روز 

 و در جھت تقويت آزادی بيان ، توسعه نھاد ھای دموکراتيک، محافظت نگار را رھا کند

از روزنامه نگاران و تضمين آزادی مطبوعات تالش کند و بايد متوجه باشد که توقيف 

خانم مارگريت لدنر، مسئول .ھفته نامه مذکور کمکی در جھت آزادی مطبوعات نمی کند

اگر افغانستان می خواھد « :د وگفتعفو بين الملل در افغانستان نیز اظھار نظرنمو

عضو جامعه بين المللی و يک کشور مدرن باشد، بايد آزادی بيان و قلم را برای مردم 

خود تضمين کند تا مردم نظريات خود را آزادانه بيان کنند و به حاکميت تفنگ پايان 

 )۲۰۰۳ جون ٢۵بی بی سی ، ( » .دھند

روز جھانی (  می ۳ بشر، روز قبل از این حادثه، سازمان نظارت برحقوق

نيروھای امنيتی « :از وضعيت آزادی بيان در افغانستان انتقاد کرده گفته بود) مطبوعات

افغانستان با ايجاد فضای رعب و وحشت ، روزنامه نگاران را از چاپ مقاالت انتقادی 

جان سيفتن ، يکی از پژوھشگران بخش . ًدرباره حاکميت اين کشور منصرف ميکنند

آزادی مطبوعات در افغانستان درمعرض : سيايی سازمان نظارت برحقوق بشرميگويد آ

) امنيت ملی ( ونيروھای پوليس ، ارتش و سازمان استخبارات . حمله قراردارد
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براساس گزارش سازمان نظارت . خبرنگاران افغان را به مرگ و زندان تھديد ميکند

بسياری ازاين تھديدھا و دستگيری ھا  می در کابل منتشر شد، ۲برحقوق بشر، که در 

بعد ازآن روی داده است که خبرنگاران و روزنامه نگاران ،برخی از سران دولت 

، )وزيرمعارف وقت(، یونس قانونی) وزير دفاع وقت(افغانستان، مانند قسیم فھیم 

وشماری از رھبران جھادی اين کشور، ھمچون برھان الدين ربانی و عبدالرسول سياف 

به گزارش اين سازمان ، بخش بيشتر اين تھديدھا، توسط . ورد انتقاد قرار داده اندرا م

جام جھان نمای ( » ، اعمال ميشود )به نمايندگی از شورای نظار( نيروھای امنيت ملی

   ) ٢٠٠٣ می ۵بی بی سی 

اين ھمه ناروائيھا و اين ھمه ويرانگری ھا و اين ھمه کشتار ھا زير سر رھبران 

 افراطی افغان نھفته است که بخاطر کسب قدرت بيشتر ويا حفظ آن ، ھريک تنظيمھای

افراد وابسته بخود را بجای برادری و تفاھم و گذشت ، بسوی نفاق و برادر کشی و 

ًاين ھمان رھبران اند که سوگند درخانه خدا را در . غارت و چپاول تشويق کرده اند

رانی اند که مليونھا دالرو پوند و لایر اين ھمان رھب. بيرون از آن خانه شکستاندند

کشورھای کمک کننده به مجاھدين را درجيب ھای خود ميريختند و مجاھدين را با شکم 

گرسنه راھی ميدانھای مرگبار جھاد ميکردند، بدون آنکه ديناری از آن پولھای کمک شده 

شند و اکنون از ًرا به خانواده ھای آواره مجاھدين بجای حقوق و مزد خون شان داده با

  . برکت ھمان پولھاست که ھريک برای خود قصرھای خیال انگیزدرست کرده اند

آنانيکه ميگويند :" ربانی در دومين کنفرانس مسعود شناسی درسخنرانی خود گفت

به چنين ." ، مجاھدين شھر کابل را خراب کرده ، دشمنان مجاھدين و دشمنان اسالم اند

ًبه عقيده صاحبنظران ، برای بی  .گويند  دروغھای شاخدارديده دارا ئی ھا مردم می 

رونق ساختن دکان سودجوياني که از دين به عنوان  ابزاری جھت فريب دادن مردم  يا 

بزرگ جلوه دادن خود و کوچک نمودن ديگران و تحت تاثير در آوردن عواطف و 

م و دانش برای بيدار احساسات انسانھا سوء استفاده می کنند ، بھترين وسيله آموزش عل

ًکردن و آگاه ساختن مردم است تا ھرکس  شخصا دين را بفھمد و بداند که دين چيست و 

برای چه آنرا احترام می کند؟ و رھبران مذھبی چرا به آنچه تبليغ می کنند ، خود 

  پایان     کمتربدان عمل ميکنند؟ 
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  مپنجمقالۀ 

  

  ! استمزو,ريکيس ،چنگ استبداد از  بھترين راه  نجات

 

  ؟ چيستمزسيکو,ري  

 از صاحب  یی عده تحت عنوان سیکوالریزم چیست؟ Youtubeدریوتیوب

نظران ودانشمندان عرصۀعلوم سیاسی  ابراز نظرکرده اند که باز تاب آن نکات برای 

نظریات از سیکولریزم این  در .سیکوالریزم بسیار کمک میکند منظور درک معنی و فھم و

   :میشودچنین تعریف 

 سیکوالریزم،یک اعتراض است علیه به ضایع کشاندن این زندگی بخاطرزندگی 

  .دیگرکه ما ھیچ از آن نمیدانیم

  .خودش از خود حفاظت کند سیکوالریزم،  پیشنھاد میکند که بگذار خدا

  .عقل سالم سیکوالریزم، نام دیگری است برای حس مشترک و

ائیھا تا آنجا که مطلوب وقابل درک سیکوالریزم،یعنی توافق در انتخاب توان

  .ھستند

 سیکوالریزم، عقیده به ساخت خانه در ھمین جھان دارد،به سخن دیگر

  .سیکوالریزم یعنی داشتن خوراک وپوشاک وکاشانه وسقف در این جھان

سیکوالریزم، انرژی، آگاھی واطالعات، مشاھده وتجربه است تا یک چیز نامعلوم 

  .وماوراء طبیعت

  کسب دانش، لذت بردن .زم،آرزوی خوشبختی دراینسوی گورستان استسیکوالری
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  . از ھنر، ونوید دھنده برای آسایش نژاد بشری است

سیکوالریزم،یعنی .  استقالل، آگاھی وباالتر از ھمه  آزادی است،سیکوالریزم

سیکوالریزم،یعنی زندگی کردن برای . زدودن دشمنیھای فرقه ای،وکینه ھای دینی

  .سلیقه ھا پرورش ذوق ھا و سیکوالریزم،. رای یکدیگرب خودتان و

  .فراغت معقوالنه و سیکوالریزم،اعتقاد به تالشھای فردی،کارمعقوالنه،

  .سیکوالریزم،پرورش دوستی ومھمان نوازی خردمندانه

برای این دنیا نه برای دنیای  سیکوالریزم،زندگی کردن برای حال بجای گذشته،

  . دیگر

افکارت، علی الرغم پاپ، کشیشان،  اشتن حق اظھارعقیده وسیکوالریزم،یعنی د

  . خدایان و

 سیکوالریزم،. سیکوالریزم،یعنی نابودی کار آنھای که ترس را تجارت میکنند

 سیکوالریزم،کارکردن را پرستش.  سعی در پیدا کردن روش ھای مقابله با خشونت

  .  میداند،کارگر را نیایشگر) عبادت(

آراسته "کردار نیک"زندگی خود را با جواھرات :ن میگویدسیکوالریزم،به انسا

سیکوالریزم، به خود توجه کردن است تا اینکه بتوانی به دیگران کمک کنی، ! کن

  .سیکوالریزم،آرامش وخوشنودی را برای روان آدمی مطرح میکند

با نادانی وفقروبیماری .سیکوالریزم،آتش درد جاودانی را خاموش میسازد

  .سردشمنی دارد

سیکوالریزم،به نیایش کردن وگرفتن باور ندارد بلکه اعتقاد به لیاقت داشتن 

یک اعتراض است .سیکوالریزم، اعالمیه خردمندی واستقالل است. وبدست آوردن دارد

علیه بنده وبرده وتابع بودن به یک شبح، ویا .علیه ظلم وستم مذھبی، علیه استبداد کلیسائی

  . کشیش

  !روشن بدار" دوستی وعشق"ه خود رابا نور خورشیدسیکوالریزم،میگوید را

  ًبا توجه به تعاریفی که از سیکوالریزم توسط دانشمندان فوقا ارائه گردید، اکنون 
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 :به نظریات چند صاحب نظرافغان توجه میکنیم

م ز اطــريش،  درمـــورد ســـکوالریمقـــیم ، دگــر انـــدیش افغــانی قــای دريـــځآ

د    : "بـودچنـین نوشـته  ۲۰۰۹/ ۴/ ۱۲اریخ تـ جـرمن بـه -درنظرخواھی پورتال افغان

ټولوستونځو د ھواري يوازينۍ الر دا ده چې دسيکوالر سيستم په رڼاکې ،ديـن ، سـاينس 

په دغه سيـستم کـې ھيچاتـه دګيلـې او مرورتيـا ځـای نـه پـاتې . سياست سره بیل شي او

لنـه کـې دينـي دبشر دحقوقو دنړيوالې اعالميې په رڼاکې مدني قانون ھم په يوه ټو. کٻږي

او مذھبي توپيرونه له منځه وړي اوھم دديـن ومـذھب پروړانـدې کرکـه پـای تـه رسـوي 

ھغه د دين وجداني ارزښت تر ھر . سيکوالريزم په ھیڅ مانا د دين دښمنۍ په مانا نه دی.

ھغوی چې غواړي دين ته سپکاوی ونشي او له خدای سره . بل سيستمه ښه ساتالی شي

ي ايمان اوعقيدې له مخې پر ځای پاتې شي؛ تر سيکوالريزم پرتـه دانسان اړيکي دريښتين

که څوک په رٻښتيا له دين سره مينه لري، ھڅه دې وکړي چې دين .بله الر موندالی نشي

ځکه سياست زښته ډٻرې النجـې لـري او داسـمه نـه ده چـې ديـن پـه .له سياسته بٻل شي

  . "النجو واړول شي

از آلمـان در مـورد جـدائی دیـن از )  سـدید(شـماندیشمند دیگر افغان،آقای  سیدھا

جدائی دین و دولت یکی از ضروریات اولیـه بـرای رشـد و شـگوفائی :  "دولت مینویسند

ت ـ ھـستند آنانی کـه طرفـدار جـدائی دیـن از دولـت ـ دیـن از سیاســـ... یک کشور است

کر سکوالریستی  باتف-نفی یک اندیشه ـ ھراندیشه ای که باشد. کنندھیچگاه دین را نفی نمی

سکوالرھا طرفدار تکثرگرائی ھستند و از آن دفاع میکننـد، در حـالی کـه . ھماھنگ نیست

طرفداران ادغام سیاست و دیـن ھمـواره تـک صـدا ھـستند؛ یعنـی تنھـا خواھـان تحمیــل 

آن ھا حق ایجاد میکنند و ایـن ھـا جـز معـدوم کـردن حـق . انـدیشه ھای خود شان ھستند

 حکومـت ھــای دینـی موجــود ھمـه بــه شـکل اسـتبدادی اداره مـی .کاری دیگری ندارند

در نظـام ... پاکستان، ایران، عربستان سـعودی، انـدونیزیا، ازبکـستان، سوریــه و . شوند

ھای دموکراسی که بر پایه سکوالریزم بنا یافته اند دین بعنـوان کـاال بـه بـازار قـدرت و 

جایگـاه متناسـب بـا خـودش قـرار مـی در چنین نظامھا دیـن، در . ثروت عرضه نمیشـود

ًگیـرد و امور جامعه در ساحت سیاست را ـ جائیکه واقعا الزم است ـ با مشوره با دولت 

و توافق بر حسب وافعیت ھای پذیرفته شده عینی و فـرا خــور حــال و امکانـات عملـی 

 انسان  بعد از این کــه دولـت خواھـان چنـین مـشوره شـود، در ھمـان مـوردی کـه الزم
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اســت، تا رفع مشکل، منحیث ھمکار دولت و به سود ھمگانی پیش مـی بـرد و بـا دولـت 

باور من اینست که با توجه به ناتوان بودن انسان در برابـر کـشش ھـای . ھمکاری میکند

مادیات و جھان خواھی، از ھمه اولتر بسود دین است که بـرای رھــائی از آلـودگی، از 

ا، اگـر خیلـی دور نـرویم، سیاسـت سـی سـال گذشـته گواه ایـن مـدع. سیاست دوری کند

اگر این دوره با آن ھمه بیداد . کشور ما و رھبران واال مقام دینی ـ سیاسی ما بوده است

رھبران دینی ـ سیاسی ما چــشم ھای ما را ھنوز ھم باز نکـرده باشـد، خـدا بـداد مـا ھـا 

ورد مقاله  جدائی دین از  جرمن آن الین، بخش  نظرخواھی درم-پورتال افغان!" ( برسد

  )۲۰۰۹دولت بقلم مسعود فارانی، می 

سـکوالریزم جلـو : "وجناب امین هللا از ھالند در مورد سکوالریزم چنین مینویـسد

سکوالریزم . سکوالریزم رفاه مردم را تضمین مینماید. سوء استفاده از دین را سد میشود

 تـضمین دموکراسـی و آزادی سـکوالریزم. خواست خداوند را در جامعـه عینیـت میدھـد

سـکوالریزم بـار مفـت خـواران و . انسان را با ھویت دینی و عقیدتی اش حتمی میـسازد

ســکوالریزم رســالت . زرنگــان دروغگویــان را از شــانه ھــای دردمنــد مــردم بــر میــدارد

. پیامبران را با خواست پیامبران درجامعه دنبال کرده در راه تحقـق آن مـساعی مینمایـد

سـکوالریزم . ُ رفـاه، و دینـداری را در جامعـه پـر بـار میـسازد،تکامل،م ترقی سکوالریز

سـکوالریزم ازدواجھـای اجبـاری را مـانع . جامعه زنان را مثل پیـامبران حمایـه مینمایـد

ســکوالریزم راه آرمــانی . ســکوالریزم ارتــشاء و فــساد اداری را اجـازه نمیدھــد. میـشود

ه آفتـاب جـدایی دیـن از دولـت یـا سـکوالریزم در به امید آنروز ک .انسان در تاریخ است

 جرمن آن الین، نظریـات در -پورتال افغان. "( و حق بمحق برسد. جامعه ما طلوع نماید

  )         ۲۰۰۹می . موردمقاله  جدائی دین از دولت نوشتۀ آقای مسعود فارانی

نـد تـا اکثریت حکومت ھای اسالمی با سکوالریزم مخالفت میورزند واجازه نمیدھ

امور دین ازامـور دنیـا جـدا باشـد و مردمـان کـشورھای اسـالمی از خـواب خلـسه آور 

   کنند؟ ءتبلیغات مذھبی بیدار شوند و به نیروی خرد خود اتکا

بـه عقیــده اندیـشمند افغــان، آقــای سـدید، دیــن ھــیچ نقـشی در عمــران وانکــشاف 

شـد وتوسـعه جامعـه  اقتصادی کشورھا ندارد، بلکه این علم است کـه سـبب ر-اجتماعی

وایجاد مکانھای شکوھمند و شھرھای مدرن وحیرت انگیز میگردد و نظامی که درآن علم 
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میتواند پروبال بکشاید وبه سعادت بشر بیانجامد ، نظام ھای دموکراسی وسکوالر است، 

که درآن آزادی بیان وعقیده وانتقـاد میـسراست، نـه نظـام ھـای مـذھبی ونـه رژیـم ھـای 

می که از دین به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین خود ومکیدن خون استبدادی اسال

  .مردم وثروت مند شدن خویشتن استفاده می کنند

در غرب ،یعنی درکشورھای که در آنھا دموکراسی یا نظـام ھـای سکوالریـستی 

حاکم است، کار سیاست از کار دین جدا است وخود محور بینی دینـی جـای خـود را بـه 

از اینـست کـه .  خردگرائی و تعقل واحترام به نظریـات دیگـران داده اسـتدموکراسی و

امروز می بینیم این کشورھا از بسیاری جھات به پیشرفت ھای شگفت آوری نایـل آمـده 

ــا حقــوق  ــاھم ب ــضای تف ــالف، دریــک ف ــات مخ ــل نظری ــا احتــرام وتحم ــردم ب ــد و م ان

سی بـه زورگـوئی ودگـم برابرشھروندی امورزندگی خود را به پیش مـی برنـد و اگـر کـ

اندیــشی متوســل شــود، خــرد وتعقــل جمعــی چنــین انــسانی را برســرجایش مــی نــشاند، 

وازطریق  ابراز نظریات وانتقادات سازنده او را برسـرعقل مـی آرنـد، تـا جایگـاه خـود 

  .ودیگران را بشناسد واز حد وحدود خود تجاوز نکند

جود نـدارد، زیـرا کـه در متاسفانه در کشورھای اسالمی تاھنوز چنین فرھنگی و

این کشورھا دموکراسی وجود ندارد و بنابراین ھمینکه سخنی به مذاق کسی یـا گروھـی 

ویا مقامی ازمقامات دولتی برابر نیامد، گویندۀ مخالف  را نه تنھا توھین ومتھم به ھـزار 

نیز نام کردن وحتی از میان بردن فزیکی وی  ویک خیانت ناکرده میکنند، بلکه سعی در بد

 . مینمایند

در شرایط حاضر حسن و قبح : " داکتر اکرم عثمان میگویدمتفکر واندیشمند افغان

بسیاری از باورھای انسان در چھار چوب اعالمیۀ جھانی حقوق بشر تصریح  وفرمول 

تبار " به موجب آن اعالمیه منشاء تمام حقوق مکتوب وغیر مکتوب . بندی شده است

مطلق کردن وایدیولوژیک . برادری می باشد امن برابری واست وفقط انسان ض" انسان

باید . کردن اندیشه ھا چه سیاسی ، چه اقتصادی وچه فلسفی راه را به بیراھه می برد

زندگی کردن را در بین عقاید، مواضع ومنافع مختلف تجربه کنیم وھمزیستی ملل و نحل 

  ."را ارج بگذاریم
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با آنکه امروز دوران تازه ای در تاريخ تمدن « :دانشمند  ایرانی دکتر شفا میگوید

بشری آغاز شده که ، دوران دموکراسی و مردم ساالری نام دارد ، دموکراسی ايکه 

برحق آزادی فکر و آزادی بيان و آزادی اعتقاد وآزادی تشخيص تکيه دارد ، دورانی که 

آزادی قبول يا نه تنھا امروز در جھان دو میليارد نفری مسيحيت ، حق آزادی مذھب و 

ًواساسا آزادی داشتن يا نداشتن مذھب برای ھمه افراد وجود » کتاب انجيل« رد مطالب 

دارد ،بلکه در کشوری چون اسرائيل نيز که در حال حاضر عمال در دست خاخام ھای 

واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره ميشود، اين حق آزاد انديشی مذھبی برمبنای 

آن بطور اصولی برای ھمه افراد آن وجود دارد ، درجھان بودائی و قانون اساسی الئيک 

شينتوئی آسيای خاوری و در ھند برھمائی و در قلمرو ھای مذاھب قبيله ئی افريقا و 

اوقيانوسيه نيز ، با ھمه تعصبات مذھبی که در جوامع مذھبی وجود دارد ، کسی در 

نمی گيرد و فتوایی ھم برای ارتباط به نظريات مذھبی خود مورد بازخواست قرار 

کشتنش صادر نمی شود، مگر تنھا دنيای اسالم است که عمال درآن جايی برای حق 

( » .ًآزادی عقيده و تشخيص و آزادی انتخاب و آزادی انتقاد درزمينه مذھبی وجود ندارد

   )٣٦دکتر شفا ، تولد ديگر ، ص 

ــادرک مــا جنــاب ھاشــم انــوری  فقــدان عــدالت مثــال ملموســی از یــک ھمــوطن ب

ــستان ســعودی داده  ــسددرکــشورھای اســالمی واز جملــه عرب در  « :در مقالــه یــی مینوی

غرور و خود  بجز نفاق، ظلم، تبعیض، فساد، بی قانونی، ( کشور اسالمی ٥٧کدامیک از 

 ١٨٣٨ -١٨٩٧(  ، عدالت اسالمی حکمفرماست؟ عالمه سید جمال الدین افغانی )خواھی

 غرب زندگی کردم اسالم را دیدم ولی نه مسلمانان را، در شرق در«   :می گفت ) میالدی

در حالیکـه از خـورد تـا بـزرگ ھمـه  . »را زندگی کردم مسلمانان را دیدم ولی نـه اسـالم 

مجمـوع  میگوییم  که اسالم دین صلح و صفا، بـرادری و برابـری، عـدالت، تـرحم  و در 

ن و اینھمه خوبی ھـا و فـضائل کـه قانون عالم بشریت است، اما کجاست تطبیق این قانو

  .ذریعۀ قرآن عظیم الشأن و رسول مقبول خود به ما عنایت نموده است خداوند متعال 

جھـان ) ثروتمند(به طور مثال کشورعربستان که از جمله کشور ھای سرمایه دار

( میـرود، از ثـروت غیبـی خداونـد  اسالم بعد از قطر، کویت و امارات عربی  به شـمار 

گردیـده  بھـره منـد )  اینکه دستھای شان آبله کند و یـا عرقـی از جبـین  شـان بریـزدبدون

است،  می بایست دست کشورھای را که در اطراف شان از فقر می میرند میگرفتند که 
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مثال کشور ھای زیمباوی، سومالیا، کانگو و افغانستان که ھـر یـک آن از  بطور .  نگرفتند

دھم کشورھای فقیر وعقب مانـدۀ جھـان اسـالم  م، پنجم و نگاه فقردر ردیف ھای اول، دو

  .قرار دارند

  برادر زادۀ ملک فھد پادشاه سابق عربـستان ١٩٥٥شھزاده الولید بن تالل متولد 

 میلیون دالر ازیـک کمپنـی اروپـائی  خریـد و مبلـغ  ٣٢٠  طیاره جت شخصی را به قیمت 

مـصرف رسـاند کـه قیمـت  بـا طـال بـه ُ میلیون دالر برای ملمع کاری بیرون طیاره ١٨٠

.  میلیون دالر ویا به عبارۀ دیگر بـه نـیم میلیـارد دالـر رسـید٥٠٠مجموعی این طیاره به 

قصر ھـوائی و یـا بالـدار :  طیاره و یا قصر بال دار شھزاده دارای این مشخصات است 

ر را  مـساف٨٠٠ -٥٠٠از سه طبقـه تـشکیل شـده و گنجـایش  شھزاده  الولید بن تالل که 

 ١٤بستر بزرگ دو نفری، میز نـان   ٥دارا می باشد  دارای حمام ترکی، اطاق خواب با 

جالب از ھمه  نفری، اطاق جلسات، صالون کنسرت، گاراج موتر مخصوص شھزاده، و 

و .  اطاق نماز با جای نماز کمپیوتری که ھمیشه رو به قبله میباشـد مـزین گردیـده اسـت

  .کازینوی ھوائی مبدل گردد به ٢٠١٢سال  قرار است در 

 ٣٠٠بر اسـاس  مجلـۀ تـایمز، شـھزاده الولیـد بـن تـالل بـا دو خـانمش در قـصر 

 تن سـنگ مرمـر ایتالیـائی، قـالین ١٥٠٠تزئین با   اطاق که ٣١٧میلیون دالری که دارای 

 آشپزخانه ٤تلویزون و   پایه ٢٥٠ھای ابریشمی، و تشناب ھای مزین شده با آب طال، و 

 نفر غذا تھیه میکننـد در شـھر ٢٠٠٠ھای ماھر که در چند ساعت محدود برای با آشپز 

  . ریاض عربستان زندگی میکنند 

کشور ھای اسالمی غرق در جھل و ] مردمان% [٨٥بختانه     درحال حاضر بد 

این .  خبری از خداوند است آن غرق در عیاشی و خوشگذرانی و بی % ١٥بیسوادی  و 

فریب با چلتـار و قبـا ھـای دراز خـود حتـی  خور، متکبر، و عوام شاھان و شیخان مفت 

ــب و % ٥ ــاد آروده را صــرف ســاختن مکات ــای ب ــی و  از آن پولھ مؤســسات عــالی علم

کـه  فرھنگی در کشور ھای فقیر اسالمی نمیکنند، تا جھان اسالم از اینھمه جھل و نادانی 

حات سـاینس و تکنـالوژی  بـا منتج به جنگھای خانمان سوز میگردد فارغ گردند و در سا

حیف است که قرآن بـرای مـسلمانان نـازل شـده و بھـره   .  نمایند جھان پیشرفته ھمسری 

  »  .]چونکه  مسلمانان  دانش بھره گیری از آن را ندارند.[اش را غیر مسلمانان می برند
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  )٢٠١١پورتال افغان جرمن آنالین (

  :مکثی برعقب ماندگی علمی وصنعتی ملل اسQمی 

 نظری گذرابه وضع اجتمـاعی کـشورھای اسـالمی، ایـن واقعیـت تلـخ ودردنـاک 

راثابت میسازد که از بین کشورجھان اسالمی حتی یک کشور را نمیتوان یافت که دارای 

بنیه اقتصادی محکمی مبتنـی بـرعلم و تکنولـوژی باشـد وبـا کـشورھای غربـی ھمـسری 

غ نمود که درآن حقوق اساسـی افـراد در این جھان اسالمی کشوری را نمیتوان سرا.کند

آنچـه . محترم شمرده شود وحقوق زن به عنوان یک انسان برابـر بـا مـرد رعایـت گـردد

دراین کـشورھا بـه نظـر مـی خـورد، وجـود حکومتھـای اسـتبدادی، غلبـه جھـل و عقـب 

ماندگی، اقتصاد ناسالم و فقر اسخوان سوز، تالش اکثریت مردم آن برای تھیـه حـد اقـل 

 .  ج روزانه زندگی استمایحتا

دکتر شفا دانشمند ايرانی، درراستای عقب ماندگی وحشت آور جوامع اسالمی ، 

ايـن دنيـای اسـالمی، درحـال حاضـر شـامل ...  « : ارقام دقیقی بدست میدھـد ومینویـسد

 ًکشورجھان سومی است که ھمه آنھا از نگاه علمی و صنعتی در سطحی بسيار ]۵٧[

آنجا که رقم متوسط درآمد . مردم اين جھان پيشرفته استپائين تر ازسطح زندگی

 دالر و در ١٨٠٠٠ دالر ، در اروپــــا ٢٧٠٠٠ًســـرانه ســـاالنه درامريکــــای شـــمالی 

 ٩٠٠ دالر است ، اين رقم در کشورھای غير نفتی جھـان اسـالم از ١٧٠٠٠اوقيانوسيه 

 ھزار دالر در ٤١وقتيکه کشوری چون سويس دارای درآمد ساالنه . دالر فراتر نمی رود

 ھـزار دالر و ٢۵ ھزار دالر و ايسلند ٣١ ھزار دالر و نورويژ ٤٠سال است ، و ژاپن 

 ھزار دالر و فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ايتاليا، ھالنـد ، اتـريش و آسـتراليا ٢٣دنمارک 

 ٤٦٠ دالر ، و در پاکـستان ٧٩٠ ھزار دالر ، ھمين درآمد سرانه در مصر ٢٠درحدود 

 دالر و در بھتـرين شـرايط غيـر نفتــی ١٨٠ دالر و در چـاد ٢٤٠ر بنگلـه ديـش دالر و د

 دالر ، حتــی درکــشورھای ٢٦٠٠ تــا ١٠٠ترکيــه و تــونس و ســوريه و مــراکش از 

عربستان سعودی ، امارات متحده عربـی ، کويـت ، ( برخوردار از عوائد سرشار نفتی 

ود ده ھـزار دالر، يعنـی کمتـر از اين رقم در حد) قطر ، بحرين ليبی ، الجزاير، نايجريا 

يک چھارم درآمد سرانه ای است که به ھر فـرد کـشور کوچـک غيـر نفتـی سـويس تعلـق 

ًدر دو کشور ھمسايه اردن واسرائيل ، کـه جميعتـی معـادل يکـديگر دارنـد و در . ميگيرد
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ًمنطقه جغرافيايی واحدی زندگی ميکنند، درآمـد سـاالنه بـا احتـساب کمـک ھـای خـارجی 

 . ھزار دالر است١٦ دالر و در اسرائيل١۵٠٠ن درارد

درقلمرو دانش ، اين جھان اسالمی که روزگاری سرمـشق واالی دانـش پـروری 

آن عرب جاھل را خيره کرده بود، در دوران حاضـر مقـامی » فرھنگ اسالمی « بود و 

در طبق تازه تـرين آمارھـا، نـسبت بـی سـوادی . نه چندان باال تر از افريقای سياه ندارد

، %۵٧، در مـراکش%٦٢، در بنگله ديش و پاکستان % ٦٩در سينيگال  % ٧٤سومالی 

ــصر  ــر % ٤٩در م ــونس  %٤٠، درالجزاي ــوريه %٣٣، در ت ــران % ٢٩، درس ، دراي

درصورتی که ھمين نسبت دراروپای شـمالی و . است ) %٨۵در افغانستان ( ، و %٢٨

تجـاوز نمـی کنـد و در برخـی از  % ٤غربی ومرکزی و کانادا وآسـتراليا و نيوزيلنـد از

 مليونی ٦٠تعداد کتابھائيکه در کشور .کشورھا چون دنمارک وژاپن به صفر رسيده است

 کـشور اسـالمی ۵٢انگلستان ساالنه چـاپ ميـشود، معـادل مجمـوع کتابھائيـست کـه در 

 .بابيش از يک مليارد جميعت آنھا منتشر ميشود

دانـشمندان بـزرگ، ترازنامـه جھـان درسطح عاليتر جھان دانش ، يعنی در قلمرو 

کنونی اسالم ترازنامه ورشکستگی بازھم بيـشتری اسـت کـه آنـرا در فھرسـت برنـدگان 

ًسه رشته از رشته ھای پنجگانه اين جايزه بـه . ًجايزه معروف نوبل منعکس ميتوان يافت

اختـصاص دارد کـه ھرسـاله بـه ) فزيک، شيمی ، فيزيولوژی و پژشـکی ( علوم اساسی 

درقـرن بيـستم . ته ترين دانشمندان جھان در ھريک از اين رشـته ھـا تعلـق ميگيـردبرجس

 ٦٦ نفر آنھـا امريکـايی ، ١٨٨ً نفر برنده اين رشته ھای سه گانه شده اند که ٣٩٨جمعا 

 ١٢ نفـر سـوئدی ،١٦ نفر روسی ، ١٧ نفر فرانسوی، ٢٧ نفر آلمانی،۵٩نفر انگليسی ،

ًکشورھای ديگر بوده اند که از جمله آنھا ميتـوان از  نفر ھندی و بقيه از ٣نفر سويسی ،

و جھـان اسـالمی ، جھـانی کـه . افريقای جنوبی ، ايسلند ، گواتيماال و اسـرائيل نـام بـرد

زمانی ابن سينا ھا ، رازی ھا ، خوارزمی ھا ، بيرونی ھا ، ابن ھيثم ھا ، مـسلمه ھـا را 

عت يک مليارد و دوصدمليون نفـری به دنيای دانش اھداکرد بود، و در حال حاضر با جمي

ًخود يک پنجم تمام جميعت جھان را دارد، درھمه قرن بيستم تنھا و تنھا يکنفر برنده علمی  ً

 ، دريافت داشـته ۱۹۷۹ًجايزه نوبل داشته که آنھم با اتفاق دو فزيکدان امريکايی درسال 

 )٣٩داکتر شفا، تولدی دیگر، ص (» . است
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در فھرسـت سـاالنه ايکـه از دانـشمندان بـزرگ جھـان « :  اين دانشمند می افزايد

بچـاپ ميرسـد ، حتـی نـام يـک ) Qiude(  رشته مختلف علوم درسـالنامه آمـاری ٦٤در

دانشمند جھان اسالمی را در فھرست اختراعات و اکتشافات بزرگ دو قرن اخيـر، نمـی 

ی تـوان توان يافت، ھمچنانکه در فھرست ده ھا ھزار اختـراع سـاالنه جھـان حاضـر نمـ

 ) ٤٠ھمان منبع، ص (».يافت

 کنفرانسی از رؤسای مھمترین دانشگاه ھـای ھفـده کـشورعربی ۱۹۸۳  درسال 

ھدف این کنفرانس بررسی علل وجھات عقـب مانـدگی کـشورھای . در کویت تشکیل شد

ولی در . اسالمی وطرحی برای پیشرفت کشورھای عربی از لحاظ دانش وتکنالوژی بود

ً موضوع بحث روی این نکتـه متمرکزشـده بـود کـه آیـا اصـوال علـم تمام مدت کنفرانس،

ودانش با اسالم سرسازگاری داردیا نه؟ نمایندگان عربـستان سـعودی در ایـن کنفـرانس 

اسالم را بـه » دانش خالص« اظھار داشتند که تمرکز اندیشه ھای اجتماعی اسالم روی 

افکاری در اسـاس مبـانی عقیـده عقاید وافکار مکتب معتزله نزدیک میکند وگسترش چنین 

نمایندگان کشورعربستان سعودی افزودنـد، علـم ودانـش . وایمان را سست وناتوان میکند

در اساس با اجرای اصول وموازین اسـالم در جامعـه مخـالف اسـت واز ایـن رو سـبب 

  )٣۵٧دکتر روشنگر، هللا اکبر،ص (» .ایجاد بی دینی میشود

پاکستان ، موالنا ابوالعالء » جماعت اسالمی« بنيان گذار حزب سياسی نيرومند 

مودودی ، که يکی از مھمترين مغزھای متفکر اسـالمی عـصر حاضـر شـناخته ميـشود، 

ًبنوبه خود تاکيد ميکند که اگر علوم فزيـک، شـيمی ، زيـست شناسـی ، حيـوان شناسـی ، 

ًش در بـاره زمين شناسی ، جغرافياو اقتصاد بدون تطبيق کامل آن با آنچـه خـدا و پيـامبر

« : و مـی پرسـد. آنھا گفته اند، تدريس شوند، باعث گمراھی جوانان مسلمان خواھـد شـد

شما که برای کاينات عمری چند مليارد ساله تعيين ميکنيد و نقش خداونـد را در آفـرينش 

ًشش روزه آن ناديده ميگيريـد ، چگونـه ميخواھيـد جوانـان تـان مـسلمان بـاقی بماننـد؟ و 

متوقع اصالت اسالمی آنھا باشيد ووقتی که به آنھا آموزش ھـايی را در چطور می توان 

ًزمينه اقتصاد و حقوق وجامعه شناسی امروزی ميدھيد که بطور نھادی با آمـوزش ھـای 

  »سنتی اسالم تفاوت دارند ؟

  ، با فشارھمين حزب جماعت اسالمی ۱۹۹۱فقط چند سال پيش ، در ماه می « 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٦١

 قـانونی وضـع شـد کـه از آن پـس از ذکـر علـل و عوامـل در مجلس نمايندگان پاکـستان

فزيکی در کتابھای درسـی خـود داری شـود، فـی المثـل انـرژی عامـل فعـل و انفعـاالت 

گوناگون شناخته نشود ، زيرا معنی آن برای دانش آموزان جديد اين خواھد بود که عامل 

ًفرمول شـناخته شـده  اين فعل و انفعال ھا نيروی الکتريسته است و نه خواست الھی ، و 

. ترکيب اکسيژن و ھيدروژن بشرطی که خداوند خواسـته باشـد ميتوانـد آب بوجـود آورد

وبازھم مقررشد که ھر فصلی از کتابھای علمی در مدارس با حديث يا متنی مـذھبی کـه 

بدان مربوط باشد و ناقض آن نباشد ھمراه باشد، و از ذکر نام دانشمندان چـون نيـوتن و 

تور و فليمنگ وغيره نيز خود داری شود، زيرا مفھوم آن اينست که قوانينی که بويل وپاس

ًبه آنھا نسبت داده ميشود، بوسيله کسانی غير از خداوند وضع شده اند و اين معنـی بـت 

 )٤٢-٤١دکتر شفا، تولدی دیگر ، ص (» .... پرستی دارد 

يـز نکـات جـالبی دکتر شفا درمورد آموزش علوم طبيعی در دانشگاه ھای ايران ن

ايـران يـک دانـشگاه دردرجـه اول يـک » واليـت فقيـه« درجامعـه « :بيان ميکند و مينگارد

شناخته ميشود کـه در آن آمـوزش » خليفة هللا« مرکز تدريس شرعيات و يک پرورشگاه 

ھای علمی، در ھرموردی و در ھر سطحی ، در درجات بعدی اھميـت قـراردارد و گـاه 

محمد بھشتی، رئيس ديوان عالی کشورايران دريـک سـخنرانی . ندنيز اصوال اھميتی ندار

درجامعـه واليـت فقيـه کـه تمـام سـاخته « : گفت ۱۳۵۹ آبان ۳۰درحسينيه احمديه ، در 

بھای درجه . ھای مديريت شعبه ھای امامت ھستند، تخصص علمی بھای درجه دوم دارد

 الھی آنھا شکل و جھـت در جامعه ھای که مکتب. اول و بخش اصلی را ميدھيم به مکتب

آنھا را تعيين ميکند و در انتخاب افراد برای مـشاغل بايـد سـوال اول درجـه پابنـدی ايـن 

ويکـی ديگـر از مقامـات » ًافراد به اصول مکتبی باشد و سوال دوم درجه تخصص آنھـا 

من به عنوان يک شـھروند جمھـوری اسـالمی عقيـده « : ارشد جمھوری اسالمی ميگويد 

نشگاه محل يک متخصص نيست، بلکه محل يک فرد مکتبی است کـه در ضـمن دارم که دا

ما مسئله مکتبی بودن دانشگاه ھا را نمی توانيم فدای .  تخصص را ھم درآنجا فرا ميگيرد

نمی توانيم ارزش ھای غربی را بخاطر اينکه متخصص کم داريم . ھيچ چيز ديگری بکنيم

ًحـسين موسـوی نخـست وزيـر ، روزنامـه ( » .يا اصال نداريم در دانشگاه ھـا احيـا کنـيم

دانشگاه جای تربيت متخصص نيست ، ھدف نظام آموزشی ما « )۱۳۶۳کيھان شھريور 

کاظم اکرمی ، وزير آموزش و پرورش، در مصاحبه با ( » .فقط پرورش خليفة هللا است
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 در آگـاھی» امام جعفـر صـادق « ًو دانشکده رياضی  ) ۱۳۶۳آبان ۲۳راديو تلويزيون  

ًخود در مورد پذيرفتن دانشجو دررشته رياضی مواد امتحـانی مـسابقه ورودی را چنـين  ً

اصول اعتقادات اسالمی ، احکام اسالم، تاريخ اسالم و انقالب اسالمی، « : تعيين ميکند 

و در ماھنامه ارگان نشراتی جمھوری اسالمی مشخصات يک » زبان عربی و شرعيات 

اعتقـاد بـه واليـت فقيـه ،عـشق بـه شـھادت ، « : ميـشود مکتبی واقعی چنين درجه بندی 

بردباری موسی وار ، اطاعت از روحانيون، نيم ساعت مطالعـه در شـبانروز در تـاريخ 

 )٤٢٢دکترشفا ، ھمان ، ص (» .جنگ ھای زمان رسول اکرم و ائمه عليه السالم

د  کشور اسالمی جھـان سـومی ، در قيـد و بنـ٥٧ًبدینسان مجموعه ناھمآھنگی از

تعــصبات مــذھبی، از رشــد اســتعداد ھــای شــاگردان و دانــش آمــوزان درعرصــه علــوم 

معاصر جلوگيری ميکنند وبيشتر برای فراگيری علوم دينی و ادبيات سعی بخرج ميدھند، 

اينست علت اساسی تمام بدبختی ھای جوامع اسـالمی و عقـب مـانی آنھـا ازکـشورھای 

  .ًپيشرفته جھان 

ن درکسب علوم معاصر، عامل دیگـری نیـز در تـشدید عالوه بر ممانعت روحانیو

 وآن تبلیغـات در خـصوص ردی ملـل اسـالمی نقـش مـوثر دابدبختی وعلت عقـب مانـدگ

مسلمانان  معتقد اند که خدا بھرکه . وارستگی مسلمانان وعدم عالقه به امور دنیوی است

اده نمایـد بخواھد عـزت ویـا ذلـت میدھـد و از مـال دنیـا بـه ھـرکس بـه ھرانـدازه کـه ار

میبخشد، بنابرین مسلمانان  دست به فعالیت ھای خالق نمیزنند و در صدد بھبـود زنـدگی 

این عقیده وطرزتفکر، موجب بی اعتنـائی مـسلمانان بـه اموردنیـائی، . خویش برنمی آیند

ًخود داری ازفعالیت ھای بلند مدت اقتصادی، سلب قوه ابتکار فردی برای افزایش تولید، 

 .ًاده الزم برای اخذ تصمیم درکارھا گردیده استعدم وجود ار

متاسفانه چیزی که درسالھای اخیر درکـشورھای اسـالمی زیـاد چـشمگیر ومایـه 

خوف و ارعاب ملل مترقی ومتمدن غرب شـده اسـت، دھـشت افگنـی وصدورتروریـسم 

برای نابودی مردم بیگناه از سوی بنیادگرایان اسالمی است کـه ایـن امـر ھرگـز بمعنـی 

ری کردن با تمدن ودست آوردھای تکنولوژی جھان پیشرفته وغیـر اسـالمی نیـست ھمس

امـروز جھـان متمـدن از نـام وحـضور .ونه بمعنی رشد فرھنگ وخرد جھان اسـالم اسـت

مردم مسلمان درکشورھای خـود وحـشت دارنـد واز معاشـرت ونزدیکـی وایجـاد روابـط 
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رھای اسـالمی بـیش از ھرزمـان درحالی که کـشو. اجتماعی با مسلمانان متنفر وبیزارند

  .دیگر به کمک کشورھای مترقی و دست آوردھای فنی جھان پیشرفته غرب محتاج تراند

براى نجات ملل اسالمی از اين بـدبختى تـاريخى ، بھتـرين نظـام ھمانـا اسـتقرار 

  است که در آن دين از سياست جدا باشد و مانند ترکیهکوالریساالر و س نظامھای مردم

جاى مال و واعظ از ھمـان آغـاز، مـسجد و .  اختيار سياستمداران قرار گيردسياست در

محراب نماز بوده است ، نه کرسى سياست و بودجه سازى و طرح پروژه ھاى عمرانى 

و اقتصادى يا تحکيم روابط بين المللى يا توسعه روابط تجـارتى و بکـار انـدازى دسـتگاه 

  . ھاى توليد انرژى و غيره و غيره 

  :شدن کاسۀ صبرجھان عربلبريز

    به نظرمیرسد که باالخره  زمان به بخشی از ملل اسالمی یعنی مسلمانان 

در نخستین ماه . عرب این فرصت را میسرساخت تا سرنوشت خود را خود تعیین کنند

انقالبات ضد استبدادی تقریبا ھمه کشورھای ) ش١٣٨٩اواخر سال  (٢٠١١ھای سال 

امروز اکثر قریب به اتفاق دولتھای توتالیتر عرب در حال جھان عرب را فراگرفته و

دست و پنجه نرم کردن با تظاھرات و اعتصابات ھستند که مطالبت شان تساوی، 

در یمن، الجزایر، بحرین، عربستان، کویت و . عدالت، برابری و آزادی بیان است

از سوی دولت  مردم دسته دسته به خیابانھا می ریزند و به رغم سرکوبی که  سوریه

  . شان اعمال میشود، یکصدا تغییر را فریاد می زنند

با سقوط بن علی درتونس و حسنی مبارک در مصر و قرار گرفتن معمر قذافی 

در آستانه سقوط و عقب نشینی اجباری حاکمیت بحرین در مقابل معترضان و ھمچنین 

 سال دیگر کمتر ١٩د از تحوالت یمن و الجزایر و لغو حالت فوق العاده در این کشور بع

کسی می تواند شک کند که تحوالتی که نقطۀ آغازین آن تونس بود، به سرعت سراسر 

جھان عرب را فرا گرفته و سقوط حکومتھای سنتی و توتالیتر خاورمیانه را اجتناب 

  . ناپذیرساخته است

نگاھی به خصوصیات سه کشور شمال افریقا که خیزش ھای مردمی آنھا را فرا 

فته نشان می دھد آنچه که اعراب را یکباره به خیزش واداشته فراتر از عوامل و گر

به . مختصات محلی است و از یک کشور به کشور دیگر ممکن است تفاوت داشته باشد
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طور مثال تونس و مصر ھر دو کشورھای فقیری بودند که درآمد سرانۀ شھروندان شان 

در . لیبی کشوری ثروتمند و نفت خیز است دالر در سال تجاوز نمی کرد اما ٣٠٠از 

مصر و تونس مردم و جوانان دسترسی بیشتری به انترنت  و شبکه ھای اطالعات  

  . ًجمعی داشتند ولی لیبی کشوری کامال بسته و کنترول شده است

 که این فقط جمھوری ھای   جغرافیای نا آرامی ھای خاورمیانه نشان می دھد

ستند که در مسیر طوفان خشم ملتھا برای تغییر قرار گرفته اند، مادام العمر خاورمیانه نی

کشور فقیر یمن در جنوب عربستان نیز طی . بلکه شبه جزیره عربستان نیز ملتھب است

یکی دو ماه گذشته نا آرام بوده و رژیم علی عبدهللا صالح برای سرکوب معترضان از 

  .خشونت استفاده کرده است

 دست ٢٠١١جام تغییرات و اصالحات از اواخر مارچ مردم سوریه نیز برای ان

دولت بشاراسد بیرحمانه اعتصاب کننده گان را سرکوب .به عصیان  دوامدار زده اند

نخستین بگزارش بی بی سی،گروھھای حقوق بشری تخمین زده اند که درجریان .میکند 

 از  نفر۳۵۰ھزار نفر از مردم و ٧اعتراضات ضد دولتی در این کشور بیش از 

  ) ١١/ ٧ /١٠بی بی سی .(نیروھای امنیتی کشته شده اند

در ھریک از تظاھرات در شھرھای سوریه کم از کم یکصدھزار از مردم شرکت 

میکنند و با وجود بکارانداختن ماشین جنگی دولت برضد مردم تا کنون این تظاھرات به 

 شدن و شکنچه شدن خاموشی نگرائیده است ولی ده ھا ھزار نفراز ترس ترور و زندانی

مجبور به فرار به کشور ترکیه شده اند، اما این سرکوب بی رحمانه دولت بشاراسد 

. باعث خشم بیشتر مردم بر رھبری آنکشور و انتقادھای جامعه بین المللی شده است

واقعیت آنست که جھان عرب از تحقیر،ظلم، فساد و خفقان حکومتھای مادام العمر به 

 سقوط بن علی باور کرده است که آنچه در طول تاریخ کشورھای جان آمده و پس از

وضعیت . عرب اتفاق نیفتاده بود، یعنی سقوط یک حکومت توسط مردم،قابل تحقق است

کشورھای باثبات عربی نیز مثل کشورھای عضو شورای ھمکاری که به لطف ثروت 

، چندان باثبات به  دارند   مغرب عربی  ھای باد آورده نفتی وضعیت بھتری از کشورھای

حکومتھای مادام العمر، فساد و تبعیض ، وابستگی غیرمنطقی و . نظر نمی رسد

تحقیرآمیز به امریکا و غرب و عدم وجود  آزادی در اعتراض در ھمه این کشورھا نیز 

با فرض اینکه محرک اصلی مردم در جھان عرب نان نبوده باید توقع داشت .وجود دارد
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حاکمان این .راضات کشورھای ثروتمند تر عربی را نیز در برگیردکه به زودی موج اعت

کشورھا تحت فشار مردم و فشار منطقه ای ناشی از تغییرات باید قبل از سرنگونی، 

آرشیف اخبار آریائی حوت .( اصالحات وسیعی را در ساختار سیاسی خود ایجاد کنند

١٣٨٩(  

انش الزم برخوردار گردند امید وارم روزی فرارسد که مردم ماھم از سواد ود

وخرد ودرایت انسانی خود را در راه رفاه اجتماعی، شکوفایی دموکراسی وبھبود 

وبه . زندگی فردی خویش بکار گیرند وفقر وجھل وبیسوادی را از کشور خود نابود کنند

آزادی بیان وقلم و تساوی حقوق زن ومردو به ارزشھای مندرج در اعالمیه جھانی 

  . ام گزارندحقوق بشراحتر

 پایان

  .برای اطالع بیشتز ازنظام ھای ایدیولوژیک مقالۀ ذیل به انسان کمک میکند

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part٣٨/nawid-١٦-

٢٠١٤-٠٩.pdf  
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  مششمقاله 

  

  !سکو,ريسم به معنی  بی دينی نيست

  

ــشرفته  ــم سیاســی  درکــشورھای پی ــسیار مھ ــر از مــسایل ب ــی ب ــه مبتن ــان  ک جھ

جـدائی دیـن از (دموکراسی است،یکی آزادی بیان وعقیده است  و دیگـری سیکوالریـسم 

دراین کشورھا کار دین، ازکار دولت واز سیاسـت گـذاری ھـای اقتـصادی . است)دولت

 .وفرھنگی وانکشافی وسایر برنامه ھای علمی و صنعتی وھنری دولت جداست 

به معنی بی دینی نیست، به معنـی تردیـد دیـن )  جدائی دین از دولت(سیکوالریزم

بلکه قراردادن دین در جایگاھی است که کسی ازآن به عنوان ابزاری درجھت  . ھم نیست

جدائی دین از دولت،قراردادن دین درجایگاھی اسـت . مقاصد سیاسی  سوء استفاده نکند

 که در 

 

نگـی وعلمـی دولـت  امور دولت وچگونگی اداره وبرنامه ریزیھای اقتصادی وفرھ

مداخله نکند،جلوپیشرفت وتحول جامعه را نگیـرد وبگـذارد کـه جامعـه بـا کـاروان ترقـی 

راھی را کـه . عصروزمان  ھمگام شود و مردم را از فقر، بیسوادی ومرض نجات بدھد

مال وآخوند وطالب در جلو جامعه قرارمیدھد، به نجات مـردم از فقـر وجھالـت ومـرض 

  . نمی انجامد

امریکا، کانادا،  فرانسه والمان وانگلـستان  : ًھای امریکائی واروپائی مثالدرکشور

وایتالیا وسوئیس وغیره، اموردین از امور دولـت جـدا اسـت، ولـی ایـن امـر بـدین معنـا 

نیست کـه درایـن کـشور ھـا دیـن وجـود نـدارد ومـردم از اجـرای مناسـک دینـی ممنـوع 

سا وھـم مـسجد وکنیـسه بـرای عبـادت دراین کشورھا ھم کشیش روحانی وھم کلیـ.باشند

وجود دارد وھم مردم دیندار بسیاری ھـستند کـه بـه عبـادت مـی پردازنـد،ولی ھـیچ فـرد 

. روحانی کسی را بخاطرنرفتن به کلیسا یا عبادتگاه مورد باز پرس و توھین قرار نمیدھد

 معنای دموکراسی ھم ھمینست که ھیچکسی دیگری را مجبورنسازد که چنین بکن وچنان
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زیرا تکلیف ھمه در قانون مشخص شده وھرکس حد وحدود خود ودیگـران را مـی ! مکن

 . شناسد

. اما دریک نظام دینی،  نمیتوان دم از دموکراسی و از تساوی حقوق زن ومرد زد

نمـی تـوان دم  ازآزادی بیـان وآزادی عقیـده . نمیتوان دم ازتساوی حقوق شـھروندان زد

م  ســیکوالر میتــوان  از آزادی ھــای مــدنی وحقــوق فقــط دریــک نظــا. وآزادی مــذھب زد

  . بشرسخن گفت

آن عده از ھموطنان ما که بحث جـدائی دیـن از دولـت را مطـرح میکننـد، اغلـب 

کسانی اند که درکشورھای اروپائی یا امریکائی تحصیل کرده اند و یـا از مـدتی بدینـسو 

ــیکوالر ود ــای س ــام ھ ــای نظ ــت ھ ــد  ومزی ــشورھازندگی میکنن ــن ک ــک را درای موکراتی

درکشورھای اروپائی وامریکائی نیک دریافته اند و دیده ومی بیننـد ولـذا دلـشان بـه حـال 

کشور و جامعه شان میسوزد ومی تپد وبا توجه به علل ناھنجاریھـای فـراوان در کـشور 

به این نتیجه رسیده اند که آنانی که با صدور فتواھای دینی خودجلو آزادی بیان واندیـشه 

را میگیرند ،درواقع مـانع تحـول و تغییـر در جامعـه میگردنـد و اینھـا ھمیـشه  بـا وانتقاد 

بنـابرین . مداخله خود در امور مملکـت داری سـد پیـشرفت وتحـوالت اجتمـاعی میـشوند

برای قراردادن دین به جایگاه اصلی آن یعنی محراب ومنبرعبادتگاه باید از مـال وآخونـد 

ون خـشونت برگردنـد بـه عبادتگـاه ھـا  ومنبرھـای وطالب و مولوی وامام  خواست تا بد

مساجد و حریم پاک مسجد را برای  کار دینداری رونق بخشند ، نه اینکه از مسجد  دکان 

  .دین فروشی بسازند و بحیث  ابزاری برای مقاصد سیاسی  از آن سوء استفاده کنند

ی و فقـر ما می دانیم که درشرایط کنونی که اکثریـت جامعـه مـا درتنـور بیـسواد

ومرض وعملیات انتحـاری میـسوزند و ازحـد اقـل حـوایج زنـدگی محـروم وھمچنـان از 

دانش وتخنیک معاصر بی بھره اند، نمیتوان با چند نوشته عـاطفی روشـنفکران خـارج از 

کشور ، روحانیت بنیادگرای تا دندان مسلح  ومـسلط برجـان و روان  مـردم  را مجبـور 

ومریض وبی دوا وبی درمان ما بردارند و برگردنـد ساخت که دست از سرمردم گرسنه 

ًبه عبادتگاه ھای خودشان، اما ما به عنوان انسانھای خرد ورز وآگاه وبـا تجربـه وجـدانا 

مکلفیت داریم تا مزایای یک نظام سیکوالر وآزاد مبتنی بر دموکراسی را که مردم  را از 

 کشورخود بگـوئیم ودیـن ملـی فقر وبی سوادی ومرض نجات میدھد،به فرزندان وآیندگان

  .خود را ادا نمائیم
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روحانیت بنیادگرا، حاضر است بنـام دیـن ھـزار بـار دروغ بگویـد   وھـزار بـار 

  سوگند بخورد که آنچه او میگوید مبنی برنصوص مقدسه  ومحض برای فالح ورفاه 

   .بشریت است، ولی  خود ھرروز مرتکب اعمالی میشودکه عکس ادعای او را ثات میکند

روحانیت بنیادگرا ، حاضراست برای بدست آوردن قدرت  ویا حفظ قدرت خـون  

ھزاران تن را بریزد و دست به ھرعمل ناجایز شـرعی وغیـر اسـالمی بزنـد  و مـشوق 

اعمال تروریستی وانتحاری بشود و با این عمل خود، خون صدھا کودک وجوان و انسان 

زیـرا ایـن قـدرت . ت آمده نخواھد گرفتبیگناه  را بریزد، ولی ھرگز دست ازقدرت بدس

به او این امتیاز را بخشیده که مردم از اوچشم ترس داشته باشند وحیات وممات خود را 

  .وابسته با دولب او بدانند

روحانیت بنیادگرا،به کسی اجازه نفـس کـشیدن نمـی دھـد، فرصـت شـنیدن آوای 

اکـه میتوانـد  تفریحـی  خوش موسـیقی را نمیدھد،لـذت دیـدن وتماشـای یـک فـیلم ھنـری ر

بت ھای بـی . وبرای تمدد اعصاب وروان خسته انسان مفید باشد،  از انسان سلب میکند

زبان بامیـان بـه اسـالم واسـالمیت مـا چـه صـدمه ای رسـانده بـود کـه بـافتوای یکـی از 

به توپ پرانده شـدند؟ ونفـرت عمیـق میلیونھـا ) مالعمر(سردمداران اسالم ناب محمدی 

 به دیانت بودائی را درکشورھای جنوب وجنوب شرق آسیا نسبت به اسـالم انسان معتقد

  .واسالمیت برانگیخت

ًآنانی که حقیقتا میخواھنـد عـزت دیـن را نگھدارنـد و بـه مقـام  دیـن بـی حرمتـی 

صورت نگیرد،بر جدائی دین از دولت تاکید میورزند ومیخواھنـد کـه دیـن را درعبادتگـاه 

آخر نمیتوان ھم .  وریای روحانیت بنیادگرا بدور نگھدارندھا ببرند واز لوث کذب ودروغ

درسیاسـت کـردن ممکـن .  دیندار وصادق وخداجو بود وھـم سیاسـت کـرد ودروغ گفـت

نیست برای حفظ منافع علیای کشور گـاه گـاھی دروغ نگفـت، ولـی در لبـاس روحانیـت 

ی یک روحانی ودینداری چگونه میتوان به کسی یا مقامی دروغ گفت؟ دروغ گفتن از سو

که رھبری جامعه یا یک اداره  را بدوش داشته باشد، درحقیقت توھین به مقام روحانیـت 

اگــر آرزو داریــم کـه دیــن از تــوھین واسـتھزای مــردم بــدور باشـد، بایــد دیــن را .اسـت 

دین یک رابطه خصوصی انسان بـا پروردگـاراو . ازسیاست واز امور دولت بدور داشت

وت خود با خدایش راز ونیاز داشته باشد، نه اینکه برای پیشبرد است،بگذار انسان در خل

 یک برنامه ملی ویا سری  به جامعه جھانی مجبور به دروغ گفتن بشود که این خالف 
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  .است)  راستکاری وراست گوئی(دستوردین

   که جھادگران اسالمی برشھر کابل ھجوم آوردند، مطبعه دولتی ۱۹۹۲درسال 

ین سوختانده شد ودر این آتش سوزیھا ھزاران جلد تفاسـیر قـرآن سه بار در آتش مجاھد

: وھزاران جلد کتاب علمی سوختند، مگرچرت رھبران وتیکه داران اسالم سیاسی چون 

آیـت هللا محــسنی، مجــددی،گیالنی، ربـانی ، ســیاف ،مولــوی خـالص، مولــوی محمــدی، 

 موزیم ملی را جھادگران تمام آثار تاریخی. مولوی حقانی ومال گلبدین وغیره خراب نشد

اسالمی دزدیدند و به خارج برده به نرخ کاه ماش فروختنـد و آنچـه از دزدی جھـادگران 

  .خرد وخمیرونابود شدند " طالبان کرام"باقی مانده بود ازجانب 

چی تفاوت است میان کتاب سوزی ھای جھادگران اخوانی  وطالبان سلفی بـا در 

 ب چـاپ ایـران کـه ازسـوی  مراجـع فرھنگـی وقـضائیآب  انداختن یازده ھزارجلد کتا

؟ تمام این مـصیبتھا زیرسـرروحانیت بنیـادگرا اسـت دولت اسالمی افغانستان درنیمروز

روحانیت بنیادگرا، برای کسب اقتـدار وحفـظ آن ، دسـت بـه .که در سیاست دخالت دارد

ل تـاریخی را ھرجنایتی میزند تا خود را برشانه ھای ملت ھای مظلوم تحمیل ومسیرتکام

  .سد کند

متاسفانه این بحث حیاتی ازجانب  ھرکه مطـرح گـردد، از طـرف نیمچـه مالیـان 

خزیده درآغوش نظام ھای سیکوالریستی غرب با چماق کفر مقابل میگـردد، بـدون اینکـه 

بدانند که جدائی دین از دولت آیا به نفع دین است یا به ضرر دین؟   مابه یـاد داریـم کـه 

بل روحانیت بنیادگرا، ھم درسطح ملی وھم در سطح بین المللی  از حیثیـت تا چند دھه ق

ومقام چندانی برخورد نبود و به اصطالح کسی به آزانش نمـاز نمیخوانـد،مگر بـا تجـاوز 

، یک باره چنان  مورد توجه وحمایت غـرب ۱۹۷۹اتحاد شوروی برافغانستان دردسامبر 

 پول واسلحه وامتیازات مادی ومعنـوی قرارگرفت و از سوی کشورھای ثروتمندغرب با

  .تقویت گردید که نظیر آن را درھیچ زمان دیگر تاریخی نمیتوان سراغ داد

  رسانه ھای معتبر غرب وکشورھای وابسته به غرب پس ازتجاوزاتحاد شوروی 

برافغانستان، در ستایش جھاد  ومجاھدین افغان که برضد شوروی سـالح گرفتـه 

 در MI٦ وCIA  وISIی دادند و تبلیغات میکردند که ھرجاسوس بودند ،چنان داد سخن م

پاکستان دکان جھاد باز کرد و برای غرب عشوه دینداری نمود وخـود را پیـشوای جھـاد 

عبـدهللا . ورھبر تنظیمی تراشید وصاحب آرگاه وبارگاه وپول وثروت بـی حـساب گردیـد



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٧٠

و حقانی ھا و محسنی ھا وغیره  عظام ھا و بن الدن ھا وگلبدین ھا و وربانی ھا وسیافھا 

  وغیره در ھمان زمان از بھترین جھادیانی بشمار میرفتند که برضد کمونیسم قد علم 

کرده  وجوانان افغان را چون لقمه ھای گوشت خام  بدھن توپ جنگ سرد ابرقدرتھا می 

  .انداختند

 این تبلیغـات وایـن حمایـت ھـای مـادی ومعنـوی از مجاھـدین افغـان بخـصوص 

گامی که آنھا توانستند ابرقدرت شوروی را شکست بدھند، در ذھن واندیشه برخـی از ھن

تندروان قھاراسالمی، این ذھنیت را خلق نمود کـه چـرا نیـروی جھـاد اسـالمی خـود را 

واینـک از . برضد ابرقدرت امریکا بکار نگیرند تا ھم دنیا وھم آخـرت نـصیب آنـان بـشود

دگران اسـالمی ، برخـی از آنـان چـون بـن الدن برکت ھمان تبلیغات غرب  درحق جھـا

وایمن الظواھری ومالعمر وگلبدین وموالنا فضل الـرحمن پـدرمعنوی طالبـان افغانـستان  

ومولوی فضل هللا رھبر طالبان در سوات پاکستان ، اکنون به چنان قوتھـایی مبـدل شـده  

د  رژیـم ھـای اند که با چھل کشورجھان دست وپنجه نرم میکنند وبطورجـدی قـصد دارنـ

پاکستان وافغانستان را باحـضورداشت قوتھـای بـین المللـی ضـد تروریـزم سـقوط دھنـد 

نظام دینی کـه در سـيماى طالبـان بـا بـستن یـا .ونظام  شریعت  اسالمی را برقرارسازند

سوختن مکتب ومدرسه برروی دختران وزنان تبلورمی يابد، جز بیـسوادی  و فقـر  روز 

ً، راه به ھيچ بھشتى نمى برد و ھريک از اين گونه نظامھـا جـدا افزون توده ھاى ميليونى

دچار  ورشکستگى سياسى و اقتـصادى اسـت و امـروز درتحـت فـشار ونفـرت سياسـى 

  .جھان مترقى قراردارند

بنابرین وظیفه عناصر آگاه است تا ماھیت روحانیت بنیادگرا را به مردم افشاکند 

ًلط گردنـد، اوال بایـد نیمـی از پیکرجامعـه ، وبگوید که اگر اینھا برسرنوشـت کـشور مـس

ًیعنی زنان ازحقوق انسانی خود مخصوصا  ازحق تحـصیل وحـق کـار محـروم بماننـد و 

ًدوما، مردم با دست آوردھای علم وتخنیـک امـروزی واطالعـات جمعـی چـون تلویزیـون 

  .وسینما وتلفون مبایل که جزء زندگی معاصر گردیده است، باید وداع بگویند

برین، حمایت کردن روشـنفکران از دموکراسـی وازسکوالریـسم بخاطرآنـست بنا

انـسان ) که  دست دین از سیاست کوتاه شده باشد(که فقط وفقط دریک نظام مردم ساالر 

ازآزادی بیان وآزادی اندیشه وآزادی مطبوعات برخوردارشده میتواند، نه درنظـام ھـای 

الر است که زمینـه ھـای رشـد وشـکوفائی دریک نظام دموکراتیک وسکو. دینی استبدادی 
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استعدادھا میسرمیشود، ودریک نظـام سـکوالر اسـت کـه، منـشورحقوق بـشر تبلـور مـی 

یابد،منشوری که درآن ھرگونه اپارتاید جنسیتی وحقوقی ونـژادی محکـوم گردیـده وتمـام 

درایـن نظامھـا .انسانھا از حقوق مساوی شھروندی برخوردارمیـشوند واحتـرام میگردنـد

از برکت آزادی .  ت که استعدادھا امکان جوالن  واندیشه ھا مجال پرکشیدن می یابنداس

بیان وآزادی  اندیشه  وآزادی مطبوعات دراین جوامع است که ھرچه دل انسان بخواھد 

یابخاطر یک . گفته میتواند وھیچکس شمارا به بخاطربیان عقیده تان به مرگ محکوم نمیکند

ن یا انکار از دین  باشد، کسی شمارا محکوم به مـرگ یـا بـه بیـست مقاله ولو انتقاد از دی

  ... و. سال زندان محکوم نمیکند

 از برکت سکوالریسم است که جوامع  غرب در ھمه عرصه ھای زندگی نسبت 

زیرا درجوامع اسالمی قصه حقوق بشرمفت . به جوامع سالمی پیشرفت کرده اند

رچیز به دوگروه مسلمان وغیر مسلمان تقسیم در جوامع اسالمی، جامعه قبل از ھ.است

میشود  که دراین تقسیم،  گروه مسلمان دارای ھمه حقوق شمرده میشود وغیرمسلمان 

سپس ھمین جامعه . از حقوق اندکی درتحت شرایط بخصوصی برخوردار میگردد

مسلمان نیز بدو بخش زن ومرد تقسیم میگردد، بخش مردان از تمام حقوق برخودارند، 

ا زنان نیم مردان به حساب آمده  و زنان کشتزارمردان دانسته میشوند وبنابرین مرد ام

ھروقت دلش خواست میتواند به این کشتزار فرود آید وخواھشات جنسی خود را 

ارضاکند، ولی زن فقط  مکلف است تا از اوامر شوھر اطاعت کند وتقاضای جنسی 

عالوه براین مرد میتواند . ورده نمایدمرد خود را ولو روی پاالن شتر ھم باشد، برآ

دارای چندین زن صیغه یی ھم ) در جامعه شیعه(درعین زمان دارای چھار زن نکاحی و

باشد، واز متعه وکنیز ھرقدر که بتواند میتواند داشته باشد، درحالی که زن شوھردار 

مردی اگربخواھد با مرد دیگری رابطه جنسی برقرارکند، جزایش سنگسار است، ولی  

که چھارزن نکاحی دارد وتعدادی را ھم بنام صیغه مورد بھره برداری جنسی 

ایکاش . قرارمیدھد، ولو که  بازنی دیگری رابطه جنسی برقرارکند، سنگسارنمیگردد

  :بقول خیام

  گر بر فـلکم دست بدی چون يزدان         بر داشتمی من اين فلک را زميان

  ی         کازاده بــه کام دل رســيدی آسانوز نو فــلکی دگـر چــنان ساخـتم

  ٢٠٠٩/ ۵/ ٩پايان 
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  مھفتمقالۀ 

 

  !نميشود تمثيل ينبدون مجازات مجرمعدالت 

  

. عدالت دریک جامعه یا یک کشور فقط با تطبیق قوانین نافذۀ آن تحقق می یابد

صلح بدون تطبیق یکسان قانون باالی افراد یک جامعه نه امنیت تأمین میشود ونه از 

فقط عدالت است که مصئونیت جانی ومالی را به ارمغان می .وثبات خبری خواھد بود

آورد وجلو فساد مالی و رشوه خواری وتجاوز برجان ومال وناموس مردم را میگیرد 

ومانع زورگوئی واجحاف قدرتمندان وسوء استفاده ھای مالی واخالقی و روانی در 

  .جامعه میگردد

لیس، اردو وسایرنیروھای امنیتی دریک کشور برقراری  ھدف نخستین داشتن پو

به سخن دیگر پولیس ونیروھای امنیتی وسایل وابزاری اند در . نظم وامنیت داخلی است

افغانستان به عنوان یک . دست مجریان قانون برای تحقق عدالت واستقرار نظم وامنیت

ی تشکیل پولیس واردوی کشور،از ده سال به این طرف با حمایت جامعه بین المللی برا

ملی ده ھا میلیارد دالر از کمک ھای جامعه جھانی را به مصرف رسانده است، تاروزی 

از این نیرو در راه تامین صلح وامنیت واستقرارثبات کار بگیرد، مگر تا ھنوز دولت در 

 انجام ای

ن اولین وظیفه و مسئولیت خود ازاین نیرو کار نگرفته است تا به مردم نشان 

ًبدھد که میتواند مثالیک وزیریا یک والی مختلس وغاصب ورشوتخور را از قدرت 

برکنار وتوسط پولیس به سارنوالی ویا به پای میز محکمه حاضر کند؟ عدم دلچسپی به 

این کار حتی بصورت سمبولیک، تمام وعده ھای دلخوش کن دولتمداری را به صفر 

ھمین بی اعتباری دولت  . ساخته استضرب زده ودولت را در نزد مردم بی اعتبار 
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وبی اعتمادی مردم به دولت سبب شده است که مخالفان دولت روز تا روز بیشتر قوت 

  .  بگیرند و با دولت ونیروھای امنیتی ملی وبین المللی زور آزمائی کنند

  مردم افغانستان از بی عدالتی وحق تلفی  وبی بازخواستی مستمر اراکین دولت 

ده اند، اما کسی نیست که به داد شان برسد وحقوق شان را از به جان رسی

مردم .کسانی که با کرزی سوگند وفاداری وخدمتگزاری  به مردم خورده اند ، بگیرد

تا زمانيکه : امنيت جانى نياز دارند و بدين باوراند افغانستان بيش ازھر کارى به صلح و

مات ملى يا بين المللى کشانده نشوند، بشر به پاى ميز محاک جنايتکاران و ناقضین حقوق

  . ثبات و امنيت به کشور برنخواھد گشت  تأمين نخواھد شد وتمثیل وعدالت 

ھم در دورۀ حکومت انتقالی حامدکرزی  بدبختانه، دستان اکثريت مقامات  دولتی

وھم پس از انتخابش بحیث رئیس جمھور منتخب، نه تنھا درجنايات جنگى آلوده است، 

  . کشت و قاچاق مواد مخدر نيز دخيل وسھيم اند بلکه در

به نظر میرسد که امریکا، دیگر آن محبوبیت روزھای اول پس ازسقوط طالبان 

رادر میان مردم افغانستان از دست داده است، زیرا امریکا بجای آنکه سران تنظیمھای 

این افراطی وفرماندھان جنایتکار را که مسبب اصلی ظھور طالبان والقاعده در

کشوراستند، خلع سالح کند و یکجا باگرفتاری متھمین به عضویت درالقاعده وطالبان 

آنھا رانیز به گوانتانمو واز آنجا به محاکمه بسپارد، گذاشت تا این مارھای نیم جان 

ھریک به اژدھای ھفت سر تبدیل شوند وبا غارت دارایی ھای عامه و دست اندازی به 

رویج بیش از پیش کشت تریاک وقاچاق مواد مخدر، ھریک مال وناموس وھستی مردم وت

ًباندھای ھای مافیایی تشکیل دھند وازاین طریق برسلطه خود در محالت بیفزایند وباعث 

ًرنجی را که مردم زیر سلطه ایتالف شمال . عدم ثبات واستقرار امنیت درکشور گردند

د، کمتراز سوز وگداز از دست زورگویی و اجحاف قوماندانان بیباک ومسلح می برن

دھشت افگنی طالبان در مناطق جنوب وجنوب شرق کشور نیست که با بمباردمانھای بی 

  . امان بمب افگن ھای امریکایی دود از دماغ مردم غیرنظامی میکشد

با آنکه نجات مردم ما ازچنگ بی عدالتی وبی امنیتی و فقر استخوان سوز 

 و اقتصادی ونظامی امریکا و ایتالف بین ومریضی وبیسوادی ، بدون کمک ھای مالی

المللی نا ممکن است، مگر بازھم مردم تمام این مصایب را بجان خواھند پذیرفت 
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وحضور بیگانه ای که دست در دست جنایتکار بگذارد وظلم و اجحاف را 

درکشورمضاعف کند، نخواھند پذیرفت و به صف دشمنان چنین حضوری خواھند 

نتظارھمدلی و خوشبینی مردم افغانستان را داشته باشد، بھترآنست امریکا اگر ا. پیوست

تا دست جنایت کاران را از گریبان مردم مظلوم کوتاه کند وبا سپردن آنھا به محاکمات 

  .بین المللی به التیام زخم ھای خونچکان مردم بپردازد

خود تحت عنوان ۲۰۰۳سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى 

تمام قوماندانان برجسته جھادى ، اعم از «: مينويسد» شما براى ما آسان استکشتن «

رھبران مجاھدين سابق و مسئولين کنونى وزارت دفاع، داخله، و امنيت ملى افغانستان 

در بروز تمام حوادث خونين در واليات واقع در جنوب وشرق کشور بطور مستقيم يا 

 ازنقض حقوق بشر وبى امنيتى درکشور، وضع کنونى ناشى. غير مستقيم دست دارند

پيامد مستقيم تصاميم و اقدامات نادرست حکومت اياالت متحده امريکا، ديگرکشورھاى 

گزارش ھمچنان » .ايتالف بين المللى و برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است

. ندروابط مخفى بين مقامات کشورھاى ايتالف و جنگ ساالران جانى محلى را افشاء ميک

به عبارت ديگر پنتاگون با عالقمندى به جنگ ساالران محلى پول مى پردازد تا تمام 

قدرت مندان محلى که قوتھاى . تحت کنترول خود داشته باشند) بيرون از کابل(کشور را 

امريکايى باالى آنھا تکيه کرده اند ، براى تحکيم اقتدار خويش کار ميکنند و از آوردن 

ًسازى کشور قصدا جلوگيرى مينمايند وبنابرين تا کنون در زندگى نظم و امنيت و باز

  )١٨مجلۀ آينده ، شماره . ( مردم نشانه اى از بھبود و تغيير ديده نمى شود

یک " عدالت براى افغانستان"ًیکی از نھادھای مھم دفاع ازحقوق بشر،پروژه 

 ( ٢٠٠٥ جوالی۱۷پروژه تحقيقاتى و شاخه یی از حقوق بشر جھانى است، که بتاريخ

 صفحه يى خود رادرمورد مجرمین جنگى افغانستان ١٦٨گزارش ) ١٣٨٤ سرطان٢٦

اين پروژه که از سوی يک سازمان دفاعى تحقيقاتى پیش برده میشود، در . نشر نمود

 تاسيس گرديده و ھدف آن تھيۀ مدارک جدى در مورد جرايم جنگى و ١٣٨٠اواخر سال 

سط افراد احزاب مختلف در جنگ ھاى افغانستان از جرايم عليه بشريت ميباشد که تو

اين سازمان حوادثى را که در مراحل .  صورت گرفته است١٣٨٠ الى ١٣٥٧سال

مختلف جنگ، مانند کشتاردسته جمعى، اعدام، شکنجه روحى، وتجاوزجنسى، صورت 

در اين گزارش به دولت افغانستان پيشنھاد شده است . گرفته، تحت تمرکز قرار ميدھد
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ُکه ھنگام تقرر افراد به پستھای دولتی بايد سابقه آنھا را در نظر بگيرد و افرادی که 

  .متھم به نقض حقوق بشر در گذشته ھستند نبايد به پست ھای دولتی منصوب شوند

دستگيری ھا، شکنجه ھای گوناگون در زندان ھا، اعدام ھای دسته جمعی، 

ردم در ھرات و کابل در زمان رژيم بمباران مناطق مسکونی، سرکوب اعتراض ھای م

خلق و پرچم، حضور نيروھای شوروی سابق در افغانستان، شليک راکت به مناطق 

مسکونی، کشتار، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان حکومت مجاھدين در کابل، قتل عام 

زندانيان طالبان در مزار شريف و قتل عام غيرنظاميان توسط طالبان در سرپل، باميان 

، از مواردی است "شمالی"کاولنگ و ويران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارھا در و ي

  ) ۲۰۰۵ جوالی bbc،۱۷. (که در اين گزارش به آنھا توجه بيشتر شده است

چندی قبل  ازاین گروه ديده بان حقوق بشر که در نيويارک مستقر است، از حامد 

سانی که به ارتکاب جنايات کرزی، رئيس جمھور افغانستان خواست برای محاکمه ک

چندين نفر از کسانی که اين گروه از آنھا نام می . جنگی متھم ھستند دادگاھی تشکيل دھد

کريم خليلی، معاون رييس جمھور افغانستان، . برد، دردولت حامد کرزی کار می کنند

، عبدالرسول سياف، )اکنون معاون اول رئیس جمھور(محمد قسيم فھيم سابق وزیردفاع 

رھبر حزب اتحاد اسالمی افغانستان و عبدالرشيد دوستم که دارای مقام باالی نظامی در 

در جنايات گذشته دست "دولت حامد کرزی است، در اين گزارش، متھم شده اند که 

  ".داشته اند

 ديده بان حقوق بشر ھمچنين گلبدين حکمتيار، رھبر فراری حزب اسالمی 

شنيع ترين "ر دوران جنگھای داخلی را به ارتکاب افغانستان و صدراعظم اين کشور د

مارشال محمد قسيم فھيم وزير دفاع پيشين افغانستان، . آن دوران متھم می کند" جنايات

از کسانی است که در گزارش ديده بان حقوق بشر، به ارتکاب به جنايات جنگی متھم 

ايت شوروی سابق در جنگ داخلی افغانستان که در پی سقوط دولت مورد حم. شده است

 ميان جناح ھای مختلف مجاھدين بروز کرد، ده ھا ھزار نفر کشته ۱۹۹۲در آپريل 

در جريان آن درگيری ھا جنايات فجيع گسترده ای روی داد، اما ھيچ کس در .شدند

سازمان نظارت برحقوق بشر در . ارتباط با آن حوادث تحت پيگرد قضايی قرار نگرفت

يسی امريکا در مورد افغانستان انتقاد کرده نوشته است که گزارش ساالنه خود بر پال
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امريکا بجای ھمکاری با نھادھای بين المللی صلح ، مناسبات خود را با برخی از جنگ 

ساالران افغانستان که سوابق وحشتناکی در نقض حقوق بشر دارند، مستحکم کرده 

  .است

یات نظامی امریكا در عمل: میگویند"افغانستان آغشته بخون" نویسندگان کتاب

درین . براه افـتاد" عـملیات آزادی متداوم"افغانستان به بھانۀ جنگ عـلیۀ تروریزم به اسم 

.  عملیات نظامی، ھـزار ھا افغان ذریعۀ بمبھای خوشه ئی جان خود را از دست دادند

امریكا یك گروه جنایتكار دیگر را بنام ائتالف شمال روی صحنه آورد، تا طرح ھای 

جنگ ساالران كسانی بودند كه بدون حمایت و تسلیحات از جانب . امریكا را پیاده كند

جنگ عـلیه تروریزم .  امریكا نمیتوانستند مصیبت عظیمی را بر ملت افغان تحمیل نمایند

باعـث شد، كه توجه از جنگ ساالران و پیشتی بانان آنھا منحرف گردد و مطبوعات 

توانست اعمال گذشته و حال این مردم را مورد ارزیابی امریكا ھم یا نخواست و یا ن

قـرار داده  و دموكراسی بنامی را كه امریكا در افغانستان براه انداخت، بدقـت 

مطالعات نشان داد كه اكثر مردم افغان خواستار تامین عـدالت و .  موشكافی نماید

ن به محكامه كشانیده اما امریكا نمیگذارد كه جنگ ساالرا محاكمۀ جنگ ساالران اند،

شوند، زیرا بسیار مسایلی افـشاء خواھـد شد كه شمولیت امریكا را در آن ثابت خواھـد 

ھمه تبلیغات در مطبوعات به نفع حكومت امریكا براه افـتاد و یكی از دالیل جنگ . ساخت

 دور را ھم احیای حقـوق زن افغان قـلمداد كردند كه در حقـیقـت چنین نبود، بلكه اھـداف

:  مقالۀ- جرمن آنالین-افغان. (دست نظامی، اقـتصادی و سیاسی امریكا مطرح بحث بود

   )افغانستان آغشته بخون، بقلم داکتر میرعبدالرحیم عزیز

،چند تن از ٢٠٠٥شھباز سليم خبرنگار افغانی مينويسد که درپنجم ماه دسمبر 

ما «: انستان اظھار کردند سناتوران امريکا در تلويزيون آن کشور در ارتباط به افغ

بليونھا دالر در افغانستان مصرف کرديم ، اما خطای بزرگ را وقتی مرتکب شديم که 

» .ُقدرت را به ھمان جنگ ساالران و آدم کشان و عده ئی از افراد ضعيف النفس سپرديم

 ) ۲۴، ص ۴۳درد دل افغان، شماره (

سی را در کابل می توان کمتر ک:  در کابل می گويدbbcخبرنگار" اندورنورث"

يافت که سن او قد دھد و حکايت وحشتناکی دربارۀ خود يا بستگانش از وقايع اوايل دھۀ 
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ًآنھا معموال عضوی از خانواده يا دوستانشان را در آن .  برای گفتن نداشته باشد۱۹۹۰

به گفته اين خبرنگار بی بی سی، . جنگ خونين که کابل را فراگرفت از دست داده اند

بررسی ھای افکار عمومی نشان داده است که اکثريت مردم پايتخت افغانستان خواھان 

  .مسؤول شناخته شدن کسانی ھستند که به آن جنايات متھمند

گزارش گروه ديده بان حقوق بشر که در پی دو سال تحقيق آماده شده و آکنده از 

ت دارند، از جمله از جزئيات است، از برخی کسانی که ھم اکنون پستھای مھمی در دول

قسیم فھیم معاون اول رئیس جمھور و کريم خليلی، رھبر حزب وحدت اسالمی و معاون 

رييس جمھور افغانستان،عبدالرشيد دوستم، سترجنرال دروزارت دفاع ، به عنوان 

  .متھمان به ارتکاب به جنايات جنگی نام گرفته است

بۀ دادن مصونيت به کسانی وضعيت جاری به مثا: ديده بان حقوق بشر می گويد

نگرانی اين گروه اين است که اين .است که در گذشته حقوق بشر را زير پا گذاشته اند

ادعاھا برای حفظ ثبات ناديده گرفته می شود به خصوص آنکه انتخابات پارلمانی ماه 

يک سخنگوی آقای کرزی گفت که آنھا پيش از نشان دادن واکنش . سپتامبر نزديک است

  .اھند اين گزارش را بيشتر مطالعه کنندمی خو

ًقبال نيز سازمان ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويارک، گزارشى را که در آن 

از شمارى رھبران و قو ماندانان جھادى به حيث نا قضين حقوق بشرنام برده شده بود، 

مل اما دولت در آن زمان گزارش ديده بان حقوق بشر را نامک.به نشر رسانيده بود

احمد . خوانده و اظھار داشته بود که اين گزارش يک مقطع خاصى را در بر گرفته است

نادر نادرى سخنگوى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز برنياز تحقيق بيشتر 

  . براى يافتن حقايق و تقويت برنامه عدالت انتقالى در افغانستان تاکيد مى کند

عاله از سران احزاب سرنگون " اى افغانستانپروژه عدالت بر"در گزارش تازۀ 

شده خلق و پرچم از رھبران جھادى مانند حزب وحدت، اتحاد اسالمى، شوراى نظار، 

خانم پريژر گاستمن .جنبش ملى، گروه طالبان و نيروھاى امريکايى ياد آورى شده است

فغانستان اگر مرحله گذار سياسى ا«: رئيس اين پروژه در بخشى از اين گزارش ميگويد

با اصول حکومت دارى خوب به شمول شفافيت رھنمايى شود ،پس ھيچ ضرورت نيست 

  ) بى بى سى(» .تا حقايق دفن شود



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٧٨

 کارھاى فوق العاده مھم، توام باشھامت کميسيون مستقل حقوق يکى از

کسانى است که در سه دھه  بشرافغانستان، تکميل پروژه دادخواھى مردم افغانستان از

بي دغدغه به حيات شرم  غانستان مرتکب نقض حقوق بشر شده اند و اکنوناخير دراف

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرداکتر . آورخود درداخل وخارج کشور ادامه ميدھند

ما درکمسيون به اين باوربوديم که صلح بدون عدالت تأمين « : سيما سمر اظھارميکند که

دارند   مردم، نه کميسيون ونه ديگران حقدرعين حال نبايد به نيابت از. نميتواند شده

 بلکه مسئله عدالت وچگونگى تطبيق آن به مردم تعلق داشته وبه ھمين. تصميم بگيرند

  ».منظورما مشوره ملى را راه اندازى کرديم

صلح " رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،داكتر سيما سمرمیگوید 

 ٢٠٠٣افغانستان در می :"  سیماسمربقول خانم." بدون عدالت تامین نمی گردد

 جرایم ضد بشری ٢٠٠٣اگر از می . کنوانسیون دادگاه جزایی بین المللی را امضا کرد

و جنگی در افغانستان رخ می دھد و دولت توانمندی تطبیق عدالت را ندارد و یا نمی 

خواھد تطبیق بکند، در آن صورت می تواند به دادگاه جزایی بین المللی مراجعه 

 ٢٠٠٠اگر موضوع تطبیق عدالت در کشور در سال : داکتر سیماسمر میگوید.بکند

.  جدی گرفته می شد، امروز کسی در افغانستان بی عدالتی کرده نمی توانست٢٠٠٣و

او، به عنوان نمونه در مورد بی تفاوتی دولت در راستای تامین عدالت در کشور، به 

شیرپور کابل اشاره کرد و افزود، اگر عدم برخورد جدی با مسالۀ  غصب زمین ھای 

. برخورد جدی با قضیه شیرپور صورت می گرفت، زمین ھای دیگر عضب نمی شد

برای تامین عدالت در کشور، باید به جرایم گذشته رسیدگی شود تا آینده بھتری برای 

  .نسل بعدی مھیا شود

دولت رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تامین عدالت را از وظایف عمده ي 

خواند و تاکید داشت که این کمیسیون و دیگر نھادھای جامعه مدنی و مردم، نیروھای 

او گفت با آن که دولت افغانستان کنوانسیون . اصلی برای تامین عدالت در کشور ھستند

دادگاه جزایی بین المللی را امضا كرده، اما تاکنون ھیچ قضیه ضد بشری را به این 

  .تدادگاه ارایه نکرده اس

  به منظور رسیدگی به جنایات گذشته، برنامه ٢٠٠٥دولت افغانستان در سال 
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عدالت انتقالی را به ھمکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد طرح 

  » . درصد از باشندگان کشور قرار گرفت٩٥کرد که این برنامه مورد تایید 

مقتدر دولت  مجاھدين  ىدرين شکى نيست که بسیاری ازرھبران وقوماندان ھا 

حزب دموکراتيک خلق، متھم  و امارت اسالمى طالبان و ھمچنان برخى ازعناصر رژيم

خبرتسليم دھى گزارش  از زمان پخش. به جنايت وخيانت عليه مردم وکشوراستند

ما تقويت يافت  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحکومت، اين اميدوارى در مردم

شان بخون مردم و  ت با حمايت جامعه بين المللى، کسانى را که دستتا ھرچه زودتردول

داد مردم را از  غارت و چپاول دارائى ھاى عامه آلوده است، به ميز محاکمه بکشاند و

سترگ ملى بشود ،نه  ًمطمئنا اگردولت قادر به انجام چنين کار. جنايتکاران جنگى بستاند

برى دولت تقويت خواھد کرد، بلکه درس بزرگ تنھا بيشترباور واعتماد مردم را به رھ

  .تاريخى براى ديگر زورگويان درکمين نشسته نيز خواھد بود

دولتى، آيا به معنى پشيمان  به مقام ھاى ارشد تقرر برخى ازعناصر بدنام 

ديدگانى نيست که درطول  ساختن مردم از انتخاب شان ونمک پاشيدن برزخم مصيبت

  مندان شده است؟ ايمال زورگوئى تفنگ داران و قدرتسه دھه گذشته حقوق شان پ

 درحالى که: درگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است

افغانستان گامھاى مھمى درجھت ثبات، امنيت وتامين دموکراسى برداشته است، مشورۀ 

 سال ٢٣انعکاس دھنده درد ھا و بدبختى ھاى مردم در دوران جنگ ھاى تباھکن  ملى

اکثر مردم درجريان اين . و بيانگر برداشت شان از عدالت وتطبيق آنست ذشته بودهگ

و .  سال اخير ميدانند٢٣را قربانيان تخطى ونقض حقوق بشردر نظرخواھى خود

معتقداند که اين جنايات ھنوزھم ادامه داشته و يک تعداد افراد با گذشتۀ تاريک ودستان 

ه جمعى نقش داشتند، دروظايف وپست ھاى خون آلودکه به نحوى درکشتارھاى دست

 واليت و درميان مھاجرين درايران و پاکستان ٣٢در نظرخواھى. عمده تعيين شده اند

 ٤٠٠ تن درداخل کشور، ٣٤٥١ نفرو از آن جمله ٤١٥١در مجموع . انجام شده است 

از اين . درنظرخواھى سھم گرفتند  تن مھاجر درايران٣٠٠تن مھاجر درپاکستان و 

به نحوى قربانى جنايات  ٪مردم گفته اندکه خود وى يا يکى ازاقارب شان٦٩له جم

مردم سوال شد  درجريان نظرخواھى از. ونقض حقوق بشردر سه دھه گذشته شده اند
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آتى  که چه زمانى شما ازتخطى ھاى حقوق بشر متاثر ومتضرر شده ايد؟مردم طور

 ٪ درزمان ١٨ت خلق وپرچم، ٪ در دوران تسلط شوروى وحاکمي١٦: جواب داده اند

 ٪ در ١٧٪ در دوران نظام طالبان و١١٪ در ھردو درزمان ،٨مجاھدين،  حکومت

 ٪ پاسخ دھندگان به اين باوراند که جنگ افغانستان در دوران ٦٣ ھمچنان. ھرسه زمان

اساس قومى نداشته، بلکه بوسيله قوماندانان، جنگ  )١٩٩٦-١٩٩٢(جنگ ھاى داخلى 

  . ايران وپاکستان دامن زده شده بود اى خارجى بشمولساالران وقدرتھ

محاکمه چه تاثيرى  از مردم سوال شد که کشانيدن جنايت کاران جنگى به

کاران به ثبات  ٪ جواب دادند که محاکمه جنايت٧٦. ٤برجريان عدالت خواھد داشت؟ 

. يد ميکندراتھد ٪اظھار داشته اندکه ثبات راکاھش داده وامنيت٦.٧.و امنيت کمک ميکند

 ١١و. مينمايد  ٪ پاسخ داھندگان ھمچنان فرکرکه محاکمه مجرمين به آشتى ملى کمک٨٥

بامردم ،  درجريان مباحثات.٪نظر دادند که محاکمه به آشتى ملى کمک نخواھد کرد

مفھوم  کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از افراد حواست تا برداشتھاى خويش رااز

عدالت يک  راک کنندگان اظھار داشتند که براى مردم افغانستان،اشت. عدالت بيان دارند

 مردم عدالت. مفھوم وسيع است که از محاکمه مجرمين وجنايتکاران فراتر ميرود

 براى تعدادى عدالت به. راراھى براى بھبود جنبه ھاى گوناگون زندگى خود دانسته اند

 رفع تبعيض براساس نژاد، معنى ترويج حقوق اساسى بشراست که شامل آزادى بيان ،

برخى ديگرعدالت رابه مفوه دموکراسى .جنس، وحق اشتراک در انتخابات ميباشد زبان ،

براى يک تعدادديگر، عدالت مفھوم وسيعترى داشته که شامل رفاه .پنداشتنه اند اقتصادى

يک تعداد . وحدت ملى، برابرى، بازسازى، ترويج معارف ورفع بيسوادى است عمومى ،

کنندگان به اين عقيده اند که عزل جنگ ساالران وناقضان حقوق بشراز  اشتراکاز 

اشتراک کنندگان خواھان تحقيق درخصوص . عدالت را تأمين خواھد کرد وظايف دولتى،

کسانى گرديدند که بااستفاده از بيت المال وبه قيمت جان مردم، قصرھاى مجلل ساخته، 

  .فرارنموده اندًوقسما به خارج  موترھاى لوکس خريده

نه تنھا افراد بلکه  شمار زيادى از اشتراک کنندگان به اين عقيده بودند که 

بايد پاسخ گوى اعمال  کشورھاى که درسياست وامور داخلى افغانستان مداخله کرده اند،

برافغانستان تحميل  خود بوده و مسئوليت بربادى ھاى وارده را که از جانب آن کشورھا

ابرازنظر نموده وتاکيد  اشتراک کنندگان درمورد نگرانيھاى شان ھم. يرندشده به عھده بگ
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آشاميدنى صحى وساير  کردند که دولت تا کنون درتھيه برق کافى، سرپناه ، غذا و آب

زندانھاى شخصى  آنھا ھمچنان از تاسيس. وسايل ابندائى زندگى ناکام بوده است

راذريعه  ن به کشمکش ھاى قومىوبازداشتھاى خود سرانه شکايت داشته ودامن زد

 کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان.اجانب وعمال شان، خيانت ملى تلقى نمودند

پيشنھادات متعددى راغرض تطبيق استراتيژى تامين عدالت به دولت افغانستان وملل 

و از رئيس جمھورافغانستان تقاضا شده است تابراى اجرى يک . تقديم کرده است متحد

تدابيرسمبوليک به منظور حمايت از قربانيان اقدام کند وجھت رسيدگى به  سلسله از

طريق استراتيژى طويل المدت که شامل جبران خساره، عدالت جزائى  جرايم گذشته از

دولت بايستى سعى ورزد تا پست ھاى مھم وکليدى را به . تعھدنمايد وبرکنارى ميباشد،

و با . ق بشراحترام نميگذارند، نسپاردداشته باشد وبه حقو افراديکه سابقه جنائى

کليه اشخاصى که . درسطح عالى ادارات دولتى مشوره کند کميسيون درھنگام مقرريھا

نقض حقوق بشريا فساد را درگذشته مرتکب نشده و  مقرر ميشوند بايد سوگند يادکنند که

ى محاکمه آمده که ايجاد يک نھاد داخلى برا درگزارش ھمچنان. درآينده ھم نخواھد شد

خواست مردم قبل از بھبود نظام عدلى  مجرمين گذشته درافغانستان بادرنظرداشت

  .وقضائى ضرورى است

بشرافغانستان ازسازمان ملل متحدوجامعه جھانى تقاضا  کميسيون مستقل حقوق

رادرمورد عملى ساختن اين استرتيژى تشويق به پاسخگوئى  ميکند که دولت افغانستان

ملل متحد . استراتيژى حمايت سياسى ومالى نمايد از تطبيق اينوحسابدھى کرده و

الزم رابه منظورعدم تقرر يا برطرفى ناقضان  وجامعه جھانى بايست فشار ھاى سياسى

نھاد داخلى براى تطبيق مجازات مجرمين  بدنام حقوق بشر وارد نموده و از ايجاد يک

 منظمى را درخصوص پيشرفت ھاى ًوضمنا دولت بخواھد تاگزارش. حمايت تخنيکى کند

حقوق بشرافغانستان ھمچنان  کميسيون مستقل. استرتيژى عدالت دراختيارآنھاقرار بدھد

حقوق بشررا مستند ساخته  از جوامع مدنى ملى وبين المللى تقاضا داردکه موارد نقض

بشرافغانستان وجامعه جھانى  وآنھا رابه اطالع دولت افغانستان، کميسيون مستقل حقوق

   )٨٥جریدۀ مردم، رحیم وحدت، منشرۀ امریکا، شماره .(رساندب

که مورد تائيد (ارائه اين گزارش به مقام رياست جمھورى افغانستان،  پس از

با وجوداينکه اسامى نقض کنندگان حقوق بشر ) نيزقرارگرفته است سازمان ملل متحد
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ض حقوق است، برخى از رھبران تنظيمى متھم به نق دراين گزارش ذکر نشده

درآن برھان الدين ربانى، با اعتراف به برخى  بشر،درکابل کنفرانسى ترتيب دادند و

مردم وتھيه گزارش، نه تنھا کميسيون مستقل  اشتباھات تنظيمھا ،در مورد دادخواھى

بلکه تھديد نمود که تحقق اين گزارش  حقوق بشرافغانستان را فاقد صالحيت خواند ،

با جرئت بيشتراز ربانى اظھار  البته استادسياف. زد ھدثبات را درکشور برھم خوا

او افزود که . اشتباھى نکرده ايم داشت که ما در امر تخريب و کشتار مردم کابل ھيچ

و از محاکمه نيز ھيچ باکى . کرديم اشتباه نکرديم، بلکه سنجيده و دانسته عمل«ما

  ».نداريم

سالھاى  م ھايى است که طىانگشت اشارت مردم کابل بيشتر بسوى رھبران تنظي

  مرتکب ويرانى شھر کابل وکشتار بيش از شصت ھزار نفرمردم١٩٩٦ -١٩٩٢

کدام عملکرد   . غيرنظامى وبالنتيجه مسبب اصلى جنايت عليه بشريت شده اند

ميتواندجنایت بارتر از اين عمل رھبران تنظيم ھاى افراطى باشد که در جامه دين و 

مسلمان تحت ساحه تنظيم مخالف خود را به توپ و راکت و اسالم ، مردم  پاسدارى از

پستان زنان . برزنان گروه ھاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند بمباران بستند،

بريدند وبر سرمسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگرميخھاى  مسلمان گروه مخالف را

صابى آويختند و زنان دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ ق شش انچه کوبيدند و شکم

فرماندھان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان  شوھردار را بزور به نکاح

ِچراحيثيت و آبروى وعرض مسلمانان و مال و دارائى  برادر ھم گفته نشده است؟ پس

عامه بدست غارت سپرده شد و يا منابع اقتصادى و  ھاى شخصى مسلمانان و دارائيھاى

گرديد و موترھاى ملى بس و تانک ھاى محاربوى و  ز بيخ وبنيان نابودتوليدى کشور ا

داده شد و به نرخ آھن پاره به فروش رسيد؟  سرمايه ھاى ملى آن به پاکستان انتقال

اين ھمه ناروائيھا و اين ھمه ويران گريھا و  :تاکى مردم جرئت نداشته باشند که بگويند

افراطى افغان نھفته است که بخاطر کسب  ىاينھمه کشتارھا زير سر رھبران تنظيمھا

بخود را بجاى برادرى وتفاھم و گذشت ،  قدرت بيشتر ويا حفظ آن، ھريک افراد وابسته

اين ھمان رھبران اند که .کرده اند بسوى نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول تشويق

ند که ميليونھا اين ھمان رھبرانى ا. شکستند سوگند در خانه خدا را در بيرون ازآن خانه

کننده به مجاھدين را در حسابھاى بانکى خود واريز  دالر و پوند و لایر کشور ھاى کمک



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٨٣

راھى ميدانھاى مرگبار جھاد ميکردند،بدون آنکه  و مجاھدين را با شکم گرسنه.ميکردند

خانواده ھاى آواره مجاھدين بجاى حقوق و مزد  دينارى از آن پولھاى باد آورده را به

پولھاست که اکنون ھريک لشکر شخصى  اين رھبران از برکت ھمان. ن بدھندخون شا

بى خبر وفقير، براى خود  براى خود درست کرده اند تا بازھم بحساب اين نوکران

آگاھان جامعه، اعمال اين آقايان  حال اگر کسى از ميان. اعتبار و جاه و مقام کمائى کنند

اسالم و توھين به مقدسات دينى قلمداد   توھين بهرا به انتقاد بکشد، انتقاد از خود را،

الحادوکمونيستى نسبت ميدھند و داد و واويال راه مى  ًميکنند و فورا گوينده را به کفر و

 چنانکه آقاى .از ادامه چنين انتقاداتى جلوگيرى کنند اندازند تا ديگران را بترسانند و

آنانيکه «: گفت٢٠٠٣ تمبر سپ٨ربانى در دومين ھمايش مسعود شناسى درتاريخ 

» .دشمنان اسالم اند ميگويند، مجاھدين شھر کابل را خراب کرده، دشمنان مجاھدين و

گزارش کميسيون مستقل  يکسال بعد از اين سخنان آقاى ربانى، سياف نيز درارتباط به

ميکند، از دايره اسالم  کسيکه مجاھدين را متھم به جنايت«: حقوق بشرافغانستان، گفت

شکايت از ھرگونه  ھدف اين ديده درائيھا، اين است تا مردم کابل زبان» .ج استخار

  ؟!اتھامى عليه آدمکشى و تجاوز تنظيمھاى ايشان ببندند 

 مسعود، یکی از ھزاران ھزار مردمی که زنان -باری درزمان حاکمیت ربانی

ا ھزار وسیله و ودختران شان بوسیله ھمین قوماندانان جنایتکارتنظیمی ربوده شده بود، ب

واسطه خود را به جناب ربانی رسانید وعریضه ً خود راپیش کردکه فالن قومندان شما 

زن نکاحی مرابزور تفنگ ربوده و درقرارگاه خودنگھداری میکند، ازشما میشود وازخدا 

آقای ربانی به حیث رییس جمھور . جلو این جنایت رابگیرید که مساله ننگ وناموس است

محترم قومندان صاحب، «: در زیر ورقه عرض آن بخت برگشته نوشت) یدولت اسالم(

 معلوم نیست که آن قومندان جنایتکار آن زن »تشکر. زن عارض را برايش مسترد کنيد

بدبخت را به شوھرش برگشتاند یا خیر، ولی مسلم است که فرجام آن جنایت برای زن 

ک کردن لکه بدنامی از دامن مطلوم نیز فاجعه بار بوده است وشوھر گویا برای پا

برای رییس دولت اسالمی اگر به اسالم  .ًخانواده اش، زنش راحتما کشته خواھدبود

واسالمیت ایمان داشت ، الزم بود تا قوماندانش را در مالی عام به دار میزد تادرس 

  .عبرتی میشد برای سایر قومندانانی که دست به چنین اعمال جنایت کارانه میزدند

 بشمول تنظیم حرکت اسالمی    جمعیت ربانی و تنظیم اتحاد اسالمی سيافتنظیم
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که در  محسنى در تبانى با ديگرجنگ ساالران، بخشى ازتنظیمھای  افراطى اندهللا آيت ا

ومتحد او  ھنگام قدرت دولتى، دريک جبھه متحد برضد نيروھاى تنظيم افراطى حکمتيار

 سطح کوچه ھاى کابل، درجمال مينه وجنرال دوستم و حزب وحدت مزاری جنگ را تا 

ماه ۱۲ و۱۱چنداول ومنطقه افشار و ديگر نقاط شھر گسترش دادند، و در تاريخ ھای

تخمین چھار ھزار مردم بى گناه افشار را درکابل بوسيله توپ و مسلسل ١٩٩٣فبرورى 

پذيرى اين جنايت جنگى يکى از شواھد انکار نا. امان خود قتل عام کردند و بمباردمان بى

مردم کابل و مردم افشار که اھل آن بيشتر ھزاره اند و قربانى اين قتل  است که تمام

ٌپروژه : دیده شود. ( المناک شده اند، آنرا تا ھنوز فراموش نکرده اند عام و فاجعه

  )۹۱دادخواھی افغانستان ، جریده مردم افغانستان، چاپ امریکا،شماره

بوسيله  ١٩٩٧ ھر مزارشريف در مىھمچنان قتل عام دوھزار طالب در ش

 نيروھاى تحت فرمان حاجى محمد محقق وجنرال ملک و قتل عام حدود ھشت ھزار

ازمردم ھزاره در مزارشريف توسط مال محمد حسن آخند درتاريخھاى ھشتم و نھم 

وکوچ دادن اجبارى مردم کوھدامن و به آتش کشيدن خانه وباغ وتاکستان  ،١٩٩٨اگست 

طالبان بدستور مالعمر و تخريب بت ھاى معروف باميان وساير  سطمردم شمالى تو

، و قتل فجيع ٢٠٠١مرز وبوم بدستور مالعمر در مارچ  ميراث ھاى فرھنگى مردم اين

سه ھزار اسيرطالب توسط جنرال دوستم در داخل کانتينرھاى دربسته در دشت ليلى 

يت اند که مجرمين آن بايد اينھاھمه اعمال جنايت عليه بشر ،٢٠٠١شبرغان در دسامبر 

  . جنگى سپرده شوند به محکمه بين المللى جنايات

  ماه٢٨در تداوم تصفيه ھاى قومى توسط اسماعيلخان والى ھرات در 

 ٣٨ نيروھايش برچند روستاى پشتون در باالمرغاب حمله کردند و ٢٠٠٣اپريل

در اوايل . ت کردندو دو کودک را کشتند و دارائى مردم مسلمانرا غار  زن٣نفربشمول 

 تن   پنجاه در برخوردھاى جناحى در واليت بادغيس و فارياب ،٢٠٠٣ماه مى سال

ازترس خود را در رودخانه باالمرغاب پرت کردند و   زن و کودک پشتون١٥کشته و 

 مى، سايت ٥. (قريه جات پشتون غارت شدند وخانه ھا و فروشگاه ھاى. غرق شدند

جنگساالراسماعيل خان زشتى ودنايت را بحدى  راينافزون ب)  اپريل٢٨آريائى 

ويا مردان خود از منزل بيرون ميرفتند،  رساندکه زنان شريف ھرات را که با اقارب

را که يک امر بسيار خصوصى است،  مورد پيگرد قرار ميداد وموضوع باکره بودن شان
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 آزمون پست ناکام نظر او دراين مورد تست ومعاينات طبى قرار ميداد، وآنانى را که از

مورد توھين و تحقير قرار  ًبيرون مى آمدند، به زندان مى سپرد وطبعا اقارب شان

خانه را نداشتند، مجبور  که ديگر روى بازگشت به» متھم«ميکرفتند و بالنتيجه زنان 

ھمسايگان خود را راحت  ميشدند خود را آتش بزنند و ازشر سرزنش فاميل واقارب و

مھاجم بيگانه اى نه  وھينى را مردم ھرات در طول تاريخ، ازسوى ھيچيک چنين ت. کنند

اسماعيل . ديدند ديده بودند، مگر درزمان امارت خود ساخته اسماعيل خان مردم ھرات

ولى پس  خان تا قبل از شکست و فرار ازدست طالبان آدم درست وقابل احترامى بود،

  اطالعات ايران را برگردنازشکست و فرار به ايران او زنجير غالمى سازمان

 انداخت و بعد از سقوط طالبان و اشغال دوباره ھرات، او به مدافع جدى منافع ايران در

افغانستان تبديل شد و اجرآت او درھرات حتى از دربسى موارد دست رژيم طالبان را 

 .از پشت  بسته بود

که افغانستان گزارشھای ملی ونھاد ھای بین المللی حاکی از این واقعیت است  

سازمان ديده بان حقوق بشر، مقیم .  در جلوگیری از نقض حقوق بشر ناتوان است 

منتشر کرده  نیویارک ،گزارش ساالنه خود از وضعيت حقوق بشر را در پنجصد صفحه  

 ۲۰۰۶افغانستان در اواخر سال  :ودر خصوص افغانستان چکیدۀ گزارش آن چنین است

ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون  ار گرفت و برای بار ديگر در لبه پرتگاه قر

اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث  اکثريت . مسلح به مکان امنی مبدل شد

زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جھان شده  اذيت و آزار افغانان و بخصوص 

   .بودند

ستان به جنگ تمام عيار مبدل دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوب شرق افغان

ھای  شد، با آنکه نيروھای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله  

گسترش  سازمان ملل متحد به عھده دارد، ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان 

يشاھای ساالران و مل در نقاط ديگر کشور، افغانھا روزمره مورد ظلم و ستم جنگ . داد

 نيروھای ضد دولتی و   .محلی که ظاھرا با دولت افغانستان ھمنواستند قرار داشت

افغانستان منحيث پناھگاه استفاده  قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان پاکستان و 

عمل سوءظن ھای را در مورد نيات و  اين . کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند

   .افغانستان ببار آورده است ر نا آرامی ھای ھمدستی پاکستان د
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تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی 

قائم   ریکاردی ۲۰۰۵ نسبت به سال ۶۰% و خشونتھا در افغانستان بود که با رشد  ھا 

عليرغم  .دھد  ھروئين جھان را تشکيل می ۹۲% اين تجارت نصف درآمد کشور و . کرد

ھای اقتصادی  پيشرفت ) که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است(رشد درآمد سرانه 

حقوق بشر، فقر و نا  نقض . در مناطق شھری و بخصوص در کابل متمرکز شده است

برخوردھای . افزايش ميابد امنی بشکل قابل توجھی با افزايش فاصله از مراکز واليات 

نواحی افغانستان که يکی از عقب  ای اقتصادی را در اکثر مسلحانه و نا امنی پيشرفت ھ

جدی و حتی با عقبگرد مواجھه ساخته  مانده ترين کشورھای جھان است، با مشکالت 

افغانستان آسيب ديده و اين نقيضه بيشتر برخشم  بازسازی بالخصوص در جنوب . است

 شھروند غيرنظامی ۱۰۰۰ تا تحرير اين نوشتار، بيشتر از يک  .مردم محلی افزوده است

ھای نظامی بين شورشيان و نيروھای ناتو و دولت در جنوب  در نتيجه برخورد 

 نفر در نتيجه ۴۰۰۰رويھمرفته بيشتر از .  کشته شده اند۲۰۰۶  افغانستان در سال 

 کشته شده اند که اين رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال ۲۰۰۶  منازعات در سال 

   .ز ھر سال ديگر از زمان سقوط طالبان تا به امروز می باشدا  و بيشتر ۲۰۰۵

 ۱۵۰۰۰مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنوب افغانستان 

بيشتر از  طالبان و نيروھای ضد دولتی . می باشد- نفر۸۰۰۰۰ تقريبا -) خانوار(فاميل  

اغلب افراد غير  انيان آن را  حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند که قرب۲۰۰

مال عمر، گلبدين  حمالت نيروھای مخالف دولت برھبری . نظامی تشکيل می دادند

 رشد ۲۰۰۵نسبت به سال  حکمتيار، جالل الدين حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان 

غيرنظامی را ھدف قرار می  بيسابقه ای داشته است؛ از آنجاييکه اين حمالت مقاصد 

  . ايت جنگی بحساب می آينددھند جن

در سراسر کشور، جنگساالرانی مانند عبدالرب الرسول سياف، برھان الدين 

جنگ ھای  ربانی، عبدالرشيد دوستم و کريم خليلی معاون رئيس جمھور که در جريان  

جنگی اند تا کنون  داخلی در اوايل سالھای ھفتاد خورشيدی متھم به ارتکاب جنايات 

              .به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دھندصاحب مقامند و 

 ٢٠٠٧پايان فبروری  



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٨٧

  

  

  م ھشتمقاله 

  

  

  طرح صلح پارلمان افغانستان،خط بطــQنی

   بروی منشورحقوق بشرجھانی 

  

بمنظـور حمایـت از ' عدالت انتقـالی'سازمان ديدبان حقوق بشر ازاجرای برنامه 

 پخش گردید،به عنوان فرصتی ۲۰۰۶ر دھم دسمبرحقوق بشردر افغانستان که خبرآن  د

برای دولتمردان افغان ياد نمود که با استفاده از آن حمايـت شـھروندان افغـان را بدسـت 

شناسايی و محاکمۀ عامالن نقض حقوق بشر در افغانستان از بخـش ھـای . خواھندآورند

 مـيالدی تکميـل ۲۰۰۸مھم برنامه عدالت انتقالی است که براساس پيش بينی ھا، تا سال 

  . خواھد شد

با آنکه سازمانھای دفاع از حقوق بشر ھمواره تاکيد کرده اند که بدون محاکمـه و 

مجازات اين افراد، عدالت واقعی در افغانستان تامين نخواھد شد، ولی شماری از افراد 

ًاستدالل این گـروه عمـدتا ايـن اسـت کـه . نيز وجود دارند که با چنين طرحی مخالف اند

ًھنوز زمان مناسب برای محاکمه اين افراد فرا نرسيده و احتماال چنين اقـدامی وضـعيت 

  . را در افغانستان بدتر خواھد کرد

 بـدنبال ۲۰۰۷جنـوری ۱۱گزارش دوصفحه ئی ديدبان حقـوق بـشر کـه درتـاریخ

گـزارش سـاالنه آن نھـاد منتــشر شـد از چنـدين رھبـر جھــادی در افغانـستان بـه عنــوان 

 بشر نام برده و خواستار ايجاد دادگاه ويژه ای برای رسـيدگی بـه پرونـده ناقضان حقوق

ديدبان حقوق بشر در اين مـورد بـه شـکل مـشخص از برھـان . ھای اين افراد شده است

الدين ربانی، عبدالرسـول سـياف، کـريم خليلـی، مارشـال محمـد قـسيم فھـيم، عبدالرشـيد 
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ارشد دولتی در افغانستان ھـستند، نـام دوستم و محمد اسماعيل خان، که ھمه از مقامات 

اين گـزارش ھمچنـين از سـران گـروه ھـای مخـالف دولـت افغانـستان چـون . برده است

گلبدين حکمتيار، مال محمد عمر، مال دادهللا و جالل الدين حقانی نيز بـه عنـوان افـرادی 

 .شوندنام برده که جناياتی را عليه بشريت در افغانستان مرتکب شده و بايد محاکمه 

 يک تعداد افراد در درون نھادھای قانونی و قضايی و امنيتـی افغانـستان آگاھانـه 

تالش می کنند تا ارزشھای حقوق بشری را موضوع وارداتی و مخالف با فرھنگ افغانھا 

نشان دھند چنانکه بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری اعالن گرديد، بالفاصله تعدادی 

ق بـشر مثـل برھـان الـدين ربـانی، عبـدالرب الرسـول سـياف، ازمتھمین به نقـضن حقـو

اسماعيل خان ، قسیم فھیم، ودوستم وکریم خلیلی جلسه ای دایر کردند ومخالفت شان را 

باگزارش سازمان دیده بان حقوق بشر علنا ابراز داشتند ودولت را تھدیـد بـه بـرھم زدن 

جواسیس کشورھای غـرب امنیت کردند وگزارشگران سازمان نظارت برحقوق بشر را 

 .قلمداد کردند

با آنکه دولت افغانستان بر اين موضوع تاکيد کرده که به ارزش ھای دموکراسی  

و استاندردھای جھانی حقوق بشر پای بند است، مگرگزارش اخير سازمان ديدبان حقوق 

در . بشررا در مورد رسيدگی به جرايم جنگی در افغانستان، نادرست خوانده است

يه ای که از سوی دفتر رييس جمھور منتشر شده، آمده است که افغانستان در اعالم

شرايط کنونی بيشتر از ھمه به صلح و ثبات نياز دارد در حالی که انتشار چنين گزارش 

این .ھايی به ھيچ وجه به سود تامين امنيت و تقويت حاکميت دولت افغانستان نخواھد بود

وست،وکیل منتخب وحقجوی ولسی جرگه،ضمن درحالی است که داکتر رمضان بشرد

چندماه قبل یکی از فرماندھان برجستۀ : اعتراض برمنشورعفو جنایتکاران جنگی گفت

تا زمانی که کریم خلیلی : ًطالبان در مصاحبه ای با تلویزیون طلوع واضحا اعالن کرد

 باشد وتا معاون دوم رئیس دولت ودوستم مقام دوم را دراردوی ملی بعد از کرزی داشته

زمانی که دیگر رھبران جنگی ریاست قوۀ مقننه افغانستان ومقامات دیگر پارلمان را 

اظھارات بشردوست .(داشته باشند، آنان ھرگز سالح خود را برزمین نخواھند گذاشت

  ) جرمن آنالین-درمورد منشورصلح ولسی جرگه، سایت افغان

  ان می باید،قبل ازاینکه به با توجه به این موضع گیری طالبان، دولت افغانست
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سران طالبان نامه بفرستد و ازآنھا دعوت کند تا دست از جنگ وبرادرکشی بردارند و 

در بازسازی افغانستان سھیم شوند، یکبار باید به این خواست وتصمیم طالبان، خواستی 

که با خواست مردم مصیبت دیده افغانستان وسازمانھای مدافع حقوق بشرھمخوانی 

طالبان عزم خود را جزم کرده اند که ھمانگونه که طی سالھای . ، توجه میکرددارد

که اکنون برکرسیھای قدرت در ( توانسته بودند سران ائتالف شمال را۱۹۹۸ تا۱۹۹۶

شکست بدھند و بسیاری رامجبور به فرارازکشور نموده ) تمام سطوح تکیه زده اند،

ا را از این مقامھا فروبکشند وبه جزای بودند، بازھم این توانائی را دارند که آنھ

 .اعمالشان برسانند، بشرطی که بازپا به فرارنگذارند و از وطن بیرون نروند

سازمان ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است گزارش ساالنه خـود 

 صـفحه ۵۰۰دربـيش از ۲۰۰۶/ ۱۲/ ۳۰را از وضعيت حقوق بشر در جھان درتـاریخ 

 : خصوص افغانستان نوشته استمنتشر کرده ودر

 بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکـان ۲۰۰۶افغانستان در اواخر سال "

اکثريت اين ناقضين . امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد

در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخـصوص زنـان و دختـران و 

 .اتی کشور، منطقه و جھان شده بودندبی ثب

ــرای  ــرداری را ب ــره ب ــه بھ ــاط کــشور زمين ــسا نق ــدرت در ب ــت خــالء ق موجودي

اين . قومی و جنگساالران محلی فراھم آورد) شبه نظاميان(شورشيان طالبان، مليشاھای 

گروه ھا بشکل روزافزونی دست به خرابکـاری و تـرور افـراد عـام زده و بـا حملـه بـر 

مانند مکاتب و معلمين و چھره ھا مذھبی، وحشت را در ميان مردم عوام " ناھداف آسا"

گروھھای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تـامين امنيـت .ايجاد نمودند

 .و حمايت از ساکنين محل نشان دھند

دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوب شرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبـدل 

 آنکه نيروھای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيـصله ھـای شد، با

سازمان ملل متحد به عھده دارد، ساحه فعاليت خود را بـه سراسـر افغانـستان گـسترش 

در نقاط ديگر کشور، افغانھا روزمره مورد ظلم و ستم جنـگ سـاالران و مليـشاھای . داد

 . ن ھمنواند قرار داشتمحلی که ظاھرا با دولت افغانستا
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مــردم از بــی کفــايتی و ناھمــآھنگی ميــان نيروھــای يــاری امنيتــی بــين المللــی و 

. مساعدت ھای مالی جھانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگين بودنـد

ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دولت پرزدنت کرزی و فساد اداری عاملين آن 

 نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانـايی حمايـت از مـردم عـام را دولت. گله مند بودند

 .داشت

پيـشرفت ) که بيشتر مديون تجارت مواد مخـدر اسـت(عليرغم رشد درآمد سرانه 

نقـض حقـوق . ھای اقتصادی در مناطق شھری و بخصوص در کابل متمرکز شده اسـت

. راکز واليات افزايش ميابدبشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجھی با افزايش فاصله از م

برخوردھای مسلحانه و نا امنی پيشرفت ھای اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان کـه 

يکی از عقب مانده ترين کشورھای جھان اسـت، بـا مـشکالت جـدی و حتـی بـا عقبگـرد 

بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسيب ديده و اين نقيضه . مواجھه ساخته است

 .شم مردم محلی افزوده استبيشتر برخ

 کـشته شـده انـد کـه ايـن ۲۰۰۶ نفر در نتيجه منازعات در سال ۴۰۰۰بيشتر از 

 و بيشتر از ھر سال ديگر از زمـان سـقوط ۲۰۰۵رقم دوبرابر افراد کشته شده در سال 

 افغان ازافرادغيرنظامی دراين ۱۰۰۰ازآنجمله بيش از يک . طالبان تا به امروز می باشد

 .  کشته شده اند۲۰۰۶ر جنوب افغانستان در سال نبردھا  د

 ۱۵۰۰۰مطابق آمار سازمان ملل متحد، شمار بيجا شدگان در جنـوب افغانـستان 

طالبان و نيروھای ضد دولتـی بيـشتر از . می باشد- نفر۸۰۰۰۰ تقريبا -) خانوار(فاميل 

لـب افـراد غيـر  حمله انتحاری را در اين سال انجام داده اند کـه قربانيـان آن را اغ۲۰۰

حمـالت نيروھـای مخـالف دولـت برھبـری مـال عمـر، گلبـدين . نظامی تشکيل مـی دادنـد

 رشـد ۲۰۰۵حکمتيار، جالل الدين حقانی بر مکاتب، معلمين و شاگردان نسبت بـه سـال 

بيسابقه ای داشته است؛ از آنجاييکه اين حمالت مقاصد غيرنظـامی را ھـدف قـرار مـی 

 . آينددھند جنايت جنگی بحساب می 

در بعضی ولسواليھا ايـن حمـالت باعـث شـده اسـت تـا مکاتـب مـسدود گردنـد و 

معلمين و کارکنان سازمان ھای خيريه که مصروف تھيه امکانات آموزشـی انـد محـالت 

   شامل مکتب بودند از ۲۰۰۵ دانش آموزی که در سال ۲۰۰۰۰بيشتر از . را ترک گويند



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٩١

 .آموزش تعليم امسال محروم گرديده اند

بـا .  کشته شده اند۲۰۰۶ سرباز خارجی در جريان نبردھای سال ۱۷۰يشتر از ب

آنکه ناتو و نيروھای ائتالف تحت رھبری آمريکـا مـی کوشـيدند تـا بـه افـراد غيرنظـامی 

آسيب نرسانند اما تکيه بيش از حد اين نيروھا بر قوای ھوايی باعث نگرانـی ھـای جـدی 

 چندين حادثه سواالتی را در مورد توانـايی ايـن حوادثی مانند کشتار غيرنظاميان در. شد

نيروھای ناتو و قوای ائتالف تحت رھبـری آمريکـا بميـان آورد کـه آيـا ايـن نيروھـا مـی 

توانند که چنانچه بايد ميان جنگجويان و غيرنظاميـان در ايـن گونـه عمليـات تفکيـک قائـل 

 .شوند

زاده، والـی ھلمنـد کـه در جنوب افغانستان، رھبران قومی مانند شيرمحمد آخوند 

بخاطر فساد و دست داشتن در تجارت مواد مخدر از مقـامش برکنـار شـد، توانـستند بـا 

در سراسـر . موھبت کرزی نيروھای خودسر وفادار به خود را تحت قيادت داشته باشند

ــرال  ــانی، ژن ــدين رب ــدالرب الرســول ســياف، برھــان ال ــد عب کــشور، جنگــساالرانی مانن

کريم خليلی معاون رئيس جمھور که در جريان جنگ ھای داخلـی در عبدالرشيد دوستم و 

اوايل سالھای ھفتاد خورشيدی متھم به ارتکاب جنايات جنگی اند تا کنون صاحب مقامنـد 

 .و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دھند

تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نـا امنـی 

 ریکـاردی قـائم ۲۰۰۵ نسبت به سـال ۶۰% شونتھا در افغانستان بود که با رشد ھا و خ

 . ھروئين جھان را تشکيل می دھد۹۲% اين تجارت نصف درآمد کشور و . کرد

دولت پرزدنت کرزی جھت رفع فساد گسترده و مھار جنگـساالران و مليـشاھای 

 دولـت بـه خواسـته ھـای چه بسا، که. خودسر امسال نيز نتوانست تالش کافی انجام دھد

. آنـان تـن در داده و اختنــاق سياسـی را بخــاطر موجوديـت نــا امنـی توجيــه کـرده اســت

پرزيدنت کرزی در ماه می عميقا روند مھم اصالحات دستگاه پليس را با تقرری ناقضين 

حقـوق بــشر و جنگــساالرانی چـون بــصير ســالنگی و غــالم مـصطفی بــه رياســت پلــيس 

  .منطقوی خدشه دار ساخت

اين در حاليست که افراد مذکور مطابق اليحه تقرری پليس واجـد شـرايط احـراز 

پليس کابل که تحت فرمان امان هللا گذر قرار دارد در ماه می از . اين مقامھا نمی باشند
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خشونت غيرالزم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمين ھـای زراعتـی 

ه عـضو پارلمـان و يکـی از بـدنام تـرين ناقـصين خود توسط عبدالرب الرسول سياف، ک

 .حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان گردھم آيی کرده بودند

را که شامل يـک رونـد پـنج سـاله " برنامه عمل عدالت عبوری" پرزيدنت کرزی 

برای جمع آوری معلومات درباره جنگ و خشونت ھای گذشـته افغانـستان و شـيوه ھـای 

 ۲۰۰۵کابينه کرزی برنامه فوق را در سال .  شود، امسال اعالن کردرسيدگی به آن می

تصويب کرده بود، اما نتوانسته بود آن را بخاطر فشار افراد متھم به نقـض حقـوق بـشر 

بالفاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری . که در دولت حضور دارند اعالن بدارد

 ناقـضين حقـوق بـشر ماننـد مـال عمـر، توسط پرزيدنت کرزی اعالن گرديد، تعـدادی از

حکمتيار، برھان الدين ربانی، عبدالرب الرسول سياف، اسماعيل خان مخالفت شان را با 

 ...."اين برنامه علنا ابراز داشتند

پارلمان افغانستان که مکان امنی برای  بـسیاری ازمتھمـین جـرایم علیـه بـشریت 

به تصویب رسانید " مصالحه ملی" طرحی رابه عنوان۲۰۰۷ جنوری ۳۱است،درتاریخ 

 ۲۵که بموجب آن تمام مجرمین جنگی وناقضین حقوق بشر سھیم درجنـگ ھـای  خونبـار

  .سال اخیر افغانستان، از ھرگونه پیگردقضائی وحقوقی  معاف پنداشته میشوند

بـرای " ضمانت روانـی"دلیل عمدۀ تصویب این طرح ازسوی کمیسیون موظف، 

خط "این فیصله ولسی جرگه به مثابۀ .یر عنوان شده استمجرمین جنگی جناح ھای درگ

" بطالنی است که، یک مرجع قانونی بروی منشورجھانی حقـوق بـشرسازمان ملـل متحـد

وبه ھمین دلیل چون بمبی در فضای مطبوعات ملـی وبـین الملـی انعکـاس . کشیده است 

لمللـی حـامی یافت، وبال فاصله از سوی نھادھـای مـدافع حقـوق بـشروسازمانھای بـین ا

عدالت وحقوق بشر بشدت تردید گردید وبـه دولـت افغانـستان گوشـزد شـد کـه ھـیچکس 

وھیچ مقامی بجز مصیبت دیدگان جنگ، حق عفو وبخـشش مجـرمین جنگـی را از پیگـرد 

ًقانونی ندارد واکیـدا شـفارش گردیـده تاحکومـت افغانـستان بـرای فـراھم آوردن فـضای 

لت پرداخته ومجرمین جنگی را بـه پـای میـز محاکمـه امنیت واعتماد مردم به تطبیق عدا

  .بکشاند

  البته شماری از اعضای پارلمان، درھمان روز تصویب این طرح با معافيت 
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بايد توسط " جنايتکاران"آنھا می گفتند که بخشيدن . قضايی مجرمین جنگی مخالفت کردند

زآنجـا کـه تعـداد ایـن امـا ا.مردم انجام شـود و مـردم بايـد در مـورد آنھـا تـصميم بگيرنـد

نمایندگان در مقایسه باھوارداران این طرح اندک بود، آنھاجلسه را برسم اعتراض تـرک 

ايجـاد " خـط سـوم"یک روزبعد آنھا، يک گروه بیست نفـره پارلمـانی را موسـوم بـه .گفتند

کرده در محضر خبرنگاران، تصويب ايـن طـرح را خـالف قـانون اساسـی افغانـستان و 

اين گروه که اعـضای سرشـناس آنـرا دکتـور کبیـر رنجبـر، .  خواندندعرف ھای جھانی

سابق رئیس اکادمی علوم افغانستان وشکریه بـارکزی ، فعـال حقـوق بـشرومدافع آزادی 

بیان ودکتوررمضان بشردوست، نماینده کابـل تـشکیل میدھنـد، ھمچنـين تاکيـد کردنـد کـه 

"  ازيـک گـروه مـشخصبـرای خـشنودی و حمايـت"تصويب منشور مصالحه ملی، تنھـا 

  .تنظيم شده است ونباید حقوق بشر فدای مصلحت ھای گروھی گردد

  

  :واکنش ھای ملی وبين المللی

نخستین ارگان خارجی که به این طرح واکنش نـشان داد، يونمـا، دفتـر نماينـدگی 

سازمان ملل متحد در افغانستان است، که نسبت به مصونيت گروھھای متھم بـه جنایـات 

 بشر از پيگرد قانونی، عکس العمل نشان داد وخاطر نـشان کـرد کـه بـه جـز علیه حقوق

  .قربانيان جنگھای افغانستان، ھيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ھا را ندارد

مردم افغانستان برای دست يافتن " تالشھا و جانبازی"در اعالميه یوناما آمده که 

 ت و پنج سال گذشته بايد فراموش نشودبه صلح، آزادی، استقالل و زندگی بھتر در بيس

يونامـا مـی خواھـد تـضمين کنـد کـه حقـوق قربانيـان جنـگ ھـای : "در اين اعالميه آمده.

ھـيچ : " اين اعالميـه مـی افزايـد ".افغانستان ھمچنان در محور بحث قرار خواھد داشت

بشر کسی به جز قربانيان جنگ ھای افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق 

یونما ھمچنين تاکيد کـرده کـه مـردم افغانـستان در زمينـه "ھستند را مورد عفو قرار دھد

حمايت ھمه جانبـه و گـسترده جامعـه جھـانی و سـازمان "دست يافتن به حقوق شان، از 

بيـشتر افـرادی کـه از سـوی گـروه ھـای جھـانی دفـاع از  ".ملل متحد برخوردار ھستند

 در افغانـستان مـتھم ھـستند، ھـم اکنـون در ھـر دو حقوق بشر به ارتکـاب جـرايم جنگـی

اين افراد بارھا به گزارش ديدبان حقوق بشر که . مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند
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خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده، واکنش تنـدی نـشان داده و آن را 

  ۲۰۰۷/ ۱/۲.خوانده اند" غيرواقعی"

ًتحد در امور حقوق بشر نيـز اخيـرا در اعالميـه ای کميسار عالی سازمان ملل م

از حامد کرزی، رييس جمھور افغانستان خواست تا اجازه ندھـد تـالش ھـا بـرای تـامين 

لـويز آربـر، رئـيس  .عدالت و محاکمـه جناياتکـاران جنگـی در ايـن کـشور، بـی اثرشـود

 مـسؤول کـهآنھـائي : ق بـشر، طـي بيانيـه اي گفـتکميسيون عالي ملل متحد بـراي حقـو

او گفـت آواز .  عدالت کشانيده شوند]میز[ هتخطي ھاي جدي از حقوق بشر ھستند بايد ب

مصيبت ديدگان بايد شنيده شود، و فرھنـگ گريـز از مجـازات در افغانـستان بايـد خاتمـه 

اين کمشنر ملل متحد گفت تجربه نشان داده که مصالحۀ ملي مـؤثر بـر احتـرام بـه . بيابد

/ ۲/۲صدای امریکـا،.(ي حقوق بشر و حکمروائي قانون بنا شده استمعيارھاي بين الملل

۲۰۰۷(  

  

  :جامعه مدنی وحقوق بشرافغانستانھای نھاداعQميه 

 دلو شورای ملی افغانستان منشوری را تحـت نـام مـصالحه و ثبـات ۱۱به تأریخ 

این منشور پارلمان افغانستان، کـه برائـت دھـی و مـصونیت در . ملی به تصویب رسانید

رابر جنایات گذشته در افغانستان را قانونیت می بخشد، ضربۀ ناگواری است بـه پیکـر ب

. دموکراسی نیمه جان، ارزشھای حقوق بشر و تأمین حاکمیت قانون بر دولت افغانـستان

تصویب این فیصله نامه برخالف ھنجارھای حقـوق بـین المللـی، مـوازین کنوانـسیونھای 

 برمسؤولیت دولتھـا در برابـر شـھروندان تحـت سـتم چھارگانۀ حقوق بشردوستانه مبتنی

 سیاسـی، –جنگھا و مناقشات داخلـی و منطقـه یـی، میثاقھـای بـین المللـی حقـوق مـدنی 

از . اعالمیۀ جھانی حقوق بشر، و مجموع ارزشھای حقوق بشری توجیه وتلقی می گردد

شروع و سوی دیگر تصویب این فیصله نامه روند تـأمین عـدالت و اسـتحکام حاکمیـت مـ

اقتـدار حاکمیـت در دولـت را تحـت سـؤال بــرده و بـر منافـات ارزشـھای جامعـۀ مــدنی 

حاکمیت قانون بـر اصـل حاکمیـت عـدالت اسـتوار . خسارات شدیدی را به بار می آورد

تأمین عدالت پیش فرض مھمی است بـرای تـأمین مـردم سـاالری و توسـعۀ نقـش . است

این اصل را می توان در مثالھـای برجـسته . مردم بر حاکمیت ملی، امنیت و صلح پایدار
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این فیصلۀ ھمۀ مردم افغانستان اسـت تـا در مـورد ...یی از اجتماعات بین المللی آموخت

 ) سایت آسمائی.(جنایتکاران و مرتکبین جرایم جنگی و بشری تصمیم گیرند

دفتــر رياســت جمھــوری افغانــستان نیــز اعــالم کــرد کــه بــه جــز قربانيــان 

نستان ، ھيچ کس ديگری حق عفو و بخشش عامالن جنايات جنگی در اين خشونتھادرافغا

آقای رحيمی گفت که رييس جمھور کرزی طـرح مـصالحه ملـی مجلـس .کشور را ندارد

نمايندگان را به منظور بررسی ھای بيشتر به گروھی از حقوق دانان سپرده ولی با ايـن 

مواد قـانون اساسـی افغانـستان ھم تاکيد کرد که ھر تصميم در مورد اين طرح بر اساس 

طرح مصالحه ملی، با مخالفت ھای در مجلس نمايندگان افغانـستان نيـز .اتخاذ خواھد شد

روبرو بوده است و از اين رو به نظر می رسد، تنھا حاميان اجرای اين طرح در مجلس 

  . نمايندگان، رھبران سابق جھادی ھستند

دی ھمـواره بـر تـصاميم رئــیس بـسياری بـه ايـن باورنـد کـه رھبـران سـابق جھـا

 حکوم�ت افغان�ستان : جمھوراثر گذاشته اند ولی سخنگوی رييس جمھوری تاکيد کرد کـه

وظيف�ه ري�يس جمھ�ور و دول�ت  ".در اين مورد ب�ه ھ�يچ گون�ه ف�شاری ت�سليم نخواھ�د ش�د

افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساس�ی اس�ت و در اي�ن راس�تا ھيچگون�ه ف�شاری را 

 ".نمی پذيرد

شـماری از شخـصیت ھـای کـه در حـال حاضـر عـضویت : بگزارش بی بی سی

مجلس نمایندگان افغانستان را دارند، بارھا از سوی سازمان دید بان حقوق بشر که مقـر 

 . رک است متھم به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت شده اندیاآن در نیو

بخـشیدن " را "مـصالحه ملـی"شـماری از اعـضای پارلمـان افغانـستان، منـشور 

خوانده و آنرا مخـالف قـانون اساسـی افغانـستان و معيارھـای بـین " جنایت کاران جنگی

این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی کـه مـتھم بـه جنایـت جنگـی . المللی خواندند

ايــن نماینــدگان پارلمــان در روز تــصویب منــشور . ھــستند در صــالحیت پارلمــان نیــست

رمضان بشر دوسـت نماینـده کابـل . تراض از پارلمان خارج شدندمصالحه ملی برسم اع

تاکید بر بخشیدن کسانیکه در سالھای جنگ با ھم درگیر بوده اند خود به : در پارلمان گفت

. این معنا است که آنھا نیز جـرم شـان را قبـول دارنـد و خواسـتار بخـشیده شـدن ھـستند

ای بین المللی زمانی در افغانستان قابل درماده ھفتم این منشور آمده است که ھمه میثاقھ

اما به گفته آقای بشر دوست این . اجرا است که از سوی مجلس نمایندگان تایید شده باشد
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ُماده مخـالف تعھـدات بـن و قـانون اساسـی اسـت ،زیـرا در قـانون اساسـی بـر رعایـت 

. کید شده اسـتواحترام کنوانسیونھا، میثاقھای بین المللی و اعالمیه جھانی حقوق بشر تا

 نھاد عضویت آنرا دارد نیـز بـا انتـشار اعالمیـه ۵۰جامعه مدنی و حقوق بشر که حدود 

در این اعالمیه نیز آمـده اسـت کـه مجلـس . ای برتصویب این منشور اعتراض کرده اند

 bbc،۳مرضیه عـدیل گزارشـگر . (نمایندگان صالحیت تصویب چنین منشوری را ندارد

  )فبروری

درخارج وداخل افغانستان نظریات خود را درمـورد نان بااحساس تعدادی از افغا

این طرح به بخش فارسی سایت بی بی سی ابراز داشته اند کـه بدنیـست چنـد تـا ازایـن 

 :نظریات را باھم بخوانیم

 :مسعود، ايتاليا

کسانیکه ھـزاران تـن از شـھروندان افغانـستان را بـه خـاک و خـون . عجب است

 قانونی را به تـصویب میرسـانند کـه از تعقیـب قـضایی معافیـت کشاندند حاال برای خود

اگر این افراد پاسـخ گـوی اعمـال خـود نباشـند پـس بایـد دسـتگاه قـضایی . حاصل نمایند

جـرم شـان بـه مراتـب . ًافغانستان منحل گردد، زیرا کسانیکه بعدا مرتکب جـرم میگردنـد

  ۰۷/ ۱/ ۳۱.نازل تر از جرم این دسته افراد اند

 :وفی، پاريسؤعزيز ر

شايدباراول درتاريخ بشريت باشد که جانيان وآدمکشان که دست به نقض صـريح 

وآشکار حقوق بشرزده اند وجنايت عليه بشريت را مرتکب شده اند چنين به آسـانی پـاک 

اين عمل زيرھرنام باشد پارلمان را کامال ازاعتبار سـاقط ميکنـد ونـشان . ومبرا ميشوند 

کی حقـوق تلـف شـدۀ ميليونھـا افغـان را . دست ھمان جانيھاست ميدھد که اين شورا در

احيـا ميکنــد وخـسارۀ آنــرا ميپـردازد ؟ کــی بــه ھـزاران زن تجــاوز شـده ، بــه ھــزاران 

مادرداغدار واطفال بی پدرومادرشده ومردان تحقيرشده تاوان ميدھد ؟ اين عمل خائينانه 

  ۰۷/ ۱/ ۳۱:منتشر شده در. مردودومحکوم است 

  :لی، ونکوور کاناداکمال کاب

این فیصله مغایر اساسات دین مبین اسالم و قوانین جـاری ملـی و بـین المللـی و 

از . جنایـت کـاران جنـگ عمـومی جھـانی تـا ھنـوز تحـت پیگـرد انـد . حقوق بشر اسـت 
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آنجاییکه بیشتر این جنایت کاران و قاتلین مردم در شورای قانون سازی پنھـان شـده انـد 

اگـر . الکن نه خدا اینھا را می بخشد و نه خلق خـدا . ود وضع میکنند قانون را به نفع خ

. دیر یا زود به سزای اعمال شـان نرسـند بایـد بـه عـدالت آسـمانی و زمینـی شـک کـرد 

بایست دزدان ناموس ملت ، آدمکشان و غـارت گـران محاکمـه شـوند تـا ملـت بدانـد کـه 

  ۰۷/ ۱/ ۳۱:منتشر شده در. حکومت عدل برقرار است 

  :احمد دانش، کابل

این جنایتکارانی که دست شان تا مرفق به خون مردم بی گناه آلـوده اسـت بداننـد 

دیـر یـازود دسـت عـدالت . که با این ترفند ھا نمی توانند خود را بری الذمـه قـرار دھنـد

این غاصبان حق ملت که . گلوی شانرا خواھد فشرد و به جوخه اعدام سپرده خواھند شد

ریکه قدرت و راه یافتن به کرسی ھـای پارلمـان ھـم از ھـیچ دغـل بـازی در رسیدن به ا

دریغ نورزیدند، اینک فکر میکنند در موقعیتی ھـستند کـه بتواننـد صـدای ملـت را در گلـو 

. ملت حق محاکمه جانیان جنگی را برای خـود محفـوظ میدانـد. کور خوانده اند. خفه کنند

  ۰۷ /۲/ ۱:منتشر شده در

 :حميد،امريکا

. جنایـت رسـمیت مـی یابـد و جنایتکـار معافیـت , تصویب ایـن طـرح خائینانـه با 

دیموکراسی تولد ناشده به دار کشیده میشود و افغانستان ومردم رنج دیده آن ھرگز روی 

اگـر ایـن . واقعـا قابـل تاسـف اسـت . امنیت و آرامش وصلح و عدالت را نخواھنـد دیـد 

   ۰۷/ ۲/ ۱:منتشر شده در. بینمحال مردم خراب می , مکتب است و این مال 

  :انصاری، سيدنی

تصویب چنین طرحی به وضـاحت نـشان میدھـد کـه تـالش جنایـت کـاران جنگـی 

اما جنایت کاران جنگی یـک حـرف .برای جا گرفتن در پارلمان کشور به ھدر نرفته است

ند ولـی را به خوبی باید بدانند که با ایجاد یک قانون شاید خود را از چنگ قانون رھا ساز

/ ۲/ ۱: منتـشر شـده در. از نفرتی که مردم نسبت به آنھا دارند ھرگز رھا نخواھنـد شـد

۰۷  

 :فرياد خلق، کابل
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با تاسف و تاثر فراوان و نومیدانـه، اطـالع حاصـل نمـودم کـه مجلـس نماینـدگان 

افغانستان، شرکت کنندگان جنگ ھای داخلـی در افغانـستان را از پیگـرد قـضایی معـاف 

عدم پیگرد قضایی وطنفروش ھا، جنایتکاران جنگی، مافیای مواد مخدر، پاتک .نموده است

ساالرھا، گلیم جمـع ھـا، تفنـگ سـاالرھا و کـسانیکه از ھـیچ نـوع جنـایتی در حـق مـردم 

ًزحمتکش افغانستان مخصوصا مردم شریف کابل دریغ ننموده است، یکبـار دیگـر جفـای 

  )۲۰۰۷وریفبر (.نابخشودنی در حق مردم افغانستان است

  ' جنايتکاران جنگی'تظاھرات برای محاکمه 

گروھـی متـشکل از :١٣٨٨ اسـد ۷= ٢٠٠٩ جـوال۲۹ صبح ۸بگزارش روزنامه 

ھـای غیردولتـی،   ھای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و سـازمان نھادھای مدنی،  سازمان

 طی یک نشست مطبوعـاتی،  از نـامزدان انتخابـاتی خواسـتند  تعھـد شـان را در اجـرای

شـان  ھـای   پـر از درد و داغ و مـصیبت مـردم،  شـامل برنامـه عدالت و بررسی گذشـته

انـد از نـامزدان انتخابـاتی تعھـد  ای خواسـته  طرحی نه فقـره  ھا ضمن ارايه این.  بسازند

ھای عملی برای دادرسی و  حل  سیاسی درصدد یافتن راه  گرفته شود تا با جرئت و اراده

ی انتخابـاتی ھـیچ یـک از نـامزدان  ظاھرا در برنامـه. ینده باشندیابی در حکومت آ حقیقت 

ای در این مورد نشده اسـت و دلیـل آن ھـم نـامعلوم   جمھوری،  اشاره  انتخابات ریاست

بـشر و  ھنوز آنانی که مـتھم بـه ارتکـاب جنایـات جنگـی،  تجـاوز،  نقـض حقـوق.  نیست

 حمایـت دولـت،  از قـدرت و ًتخطی از قانون ھستند در اثر عنایـت و مرحمـت و بعـضا

ھـای آقـای   بینـی ثروت و مکنت و نام و نشان و منصب برخوردارند و بـه یمـن مـصلحت

بنـابراین ھـیچ .   وكيالن ملت از بازخواست و محاکمه معـاف  کرزی و براساس مصوبه

این واقعیت است که رسیدن .  نامزدی حاضر نیست،  شانس خودش را به خطر بیاندازد

داف و مقاصد انسانی ما از ملت شدن و دولـت داشـتن و توسـعه و ترقـی و به تمامی اھ

  . رفاه، تا آموزش و شگوفایی فرھنگ و ھنر و صنعت موکول به اجرای عدالت است

 :شد» ملی و عفو عمومیمصالحه «لغو قانون خواستارالملل  عفو بين

ستان و جمھوری افغانـ الملل از حامد کرزی، رئیس سازمان حقوق بشری عفو بین

پارلمان این کشور خواسته است تا قانون جنجالی عفو ناقضان حقـوق بـشر را فـورا بـه 

بـي سـي، براسـاس ایـن قـانون کـه  به گزارش ايلنـا بـه نقـل از بـي. حالت تعلیق درآورند
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 ميالدي، از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تصویب رسیده، ٢٠٠٦زمستان سال 

 بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بـشریت طـی مرتکبین موارد جدی نقض حقوق

  . شوند سی سال گذشته، از معافیت برخوردار می

ھای حقوق بشری از جمله کمیسیون مـستقل حقـوق  الملل و دیگر سازمان عفو بین

بشر افغانستان بر این باورند کـه تـصویب ایـن قـانون تالشـی اسـت بـرای دادن پوشـش 

سام ظریفی، مدیر امور آسیا و اقیانوسیه  . از جمله طالبانقانونی به ناقضان حقوق بشر 

الملل گفته اسـت كـه حامیـان ایـن قـانون، بایـد بداننـد کـه ھـیچ کـس  در سازمان عفو بین

بـا . تواند خواست مردم افغانستان برای اجرای عدالت و حـسابدھی را نادیـده بگیـرد نمی

نتشر نشده و در اختیار عام قـرار آنکه این قانون در جریده رسمی چاپ شده اما ھنوز م

  . نگرفته است

کبیر رنجبر عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفته است كه این قانون با اکثریـت 

به . آرا در مجلس نمایندگان و به اتفاق آرا در مجلس سنای افغانستان تصویب شده است

  جمھـوري سگفته رنجبر این قانون بار اول پس از تصویب شورای ملـی، از سـوی رئـی

کبیــر رنجبــر در مــورد . جمھــوری نیــز آن را توشــیح کــرد رد شــد، امــا بــار دوم رئــیس

الملل مبنی بر تعلیق این قانون گفت كه راھی بـرای تعلیـق آن وجـود  درخواست عفو بین

گوید این قانون یا ھر قانون  گونه که رنجبر می آن. ندارد، یک قانون یا نافذ است و یا باطل

شود که از سـوی دادگـاه عـالی افغانـستان مخـالف  انستان زمانی باطل میدیگری در افغ

  . قانون اساسی و یا شریعت اسالمی ثابت شود

تواند آن را  جمھوری می این عضو مجلس نمایندگان گفت كه از نظر قانونی رئیس

به دادگاه عالی ارجاع کند و اگر دادگاه عالی آن را مخـالف شـریعت اسـالمی تـشخیص 

رسـد  نون باطل مـی شـود ولـی بـه نظـر رنجبـر در شـرایط کنـونی بـه نظـر نمـیدھد، قا

شـماری از حقوقـدانان و نماینـدگان . جمھوری تمایلی به چنـین کـاری داشـته باشـد رئیس

مجلس از جمله رنجبر بر این باورند که این قانون با شـریعت اسـالمی ھمخـوانی نـدارد 

کـه  را ببخـشد در حـالی» حـق العبـد«واند ت زیرا به گفته آنھا، از نظر اسالمی کسی نمی

افـزون . عفو کسانی که متھم به جنایات بشری ھستند، مساوی با بخشش حق العبد اسـت

المللی و ھمچنین منشور حقوق بـشر  ھای بین براین افغانستان شمار زیادی از کنوانسیون
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ھـا نیـز در  این قانون بـا شـماری از ایـن کنوانـسیون. سازمان ملل متحد را پذیرفته است

    .تضاد است

  :پارلمان ، مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر

در افغانستان، کسانى که متھم به  با نظرداشت موارد خشن نقض حقوق بشر 

نقض حقوق بشراند و دست شان به خون مردم آلوده است، و الاقل نام آنھا در ليست 

غانستان سازمان حقوق سازمان نظارت برحقوق بشرو یا درپروژه ً عدالت برای اف

 نشر شده، نبايد حق کانديد شدن در پارلمان را ۲۰۰۵و  ۲۰۰۳بشرثبت و در سال ھای

داشته باشند، ولی متاسفانه با آنکه ھمه میدانیم که چه کسانی درافغانستان متھم به جنایت 

 محکمه ای در افغانستان محکوم به  علیه بشریت اند، به این دلیل که تاھنوزاز طرف

ایت علیه بشریت نشده اند، بخود حق دادند تا برای عضویت در پارلمان خودرا نامزد جن

بنابرین در اوضاعی واحوال کنونی بیشترین کسانی که کاندید در پارلمان وبرنده . نمایند

شده اند، ھماناجنگ ساالران تنظیمی اند که در جھت کسب آرای مردم با تطمیع ویا 

ت زده اند و خواستند مصونیت پارلمانی کسب کنند واز ارعاب وتخویف دست به فعالی

این طریق برجنایات خودعلیه بشریت سرپوش بگذارند، درحالی که درمحاکمۀ تاریخ 

تاریخ بدون ترس از توپ . ھیچ جنایتکاری مصئونیت ندارد و مصؤون مانده نمیتواند

 وطن را برمیکشد وتفنگ این وآ ن و بدون توجه به مقام وجایگاه افراد، خادمان صادق

  .وخاینان و جنایتکاران را محکوم ورسوای خاص وعام میکند

رھبران تنظيمى و تفنگ ساالران وابسته به اين تنظيمھا که  در سايه زورگوئى

را در کشور اخالل ميکنند، انتخابات آزاد براى تدوير يک  پيوسته امنيت و ثبات سياسى

را مردم بياد دارند که با وجود صراحت در ممکن نيست، زي پارلمان مستقل و با اراده

  :که کانديد مى بايد» اعضاى لويه جرگه اضطرارى اليحه انتخابات «١٤ماده 

برحقوق بشر، جنايات جنگى، تاراج   ــ در پخش وقاچاق موادمخدر، تعرض١« 

  . وباستانى دست نداشته باشد دارائى ھاى عمومى و قاچاق ميراث ھاى فرھنگى

انسان ھاى بى گناه دخيل  ه مردم ، مستقيم يا غيرمستقيم در کشتار ــ از ديدگا٢

و جنايتکارانى که شھر کابل را به  ولى ھمه ما شاھد بوديم که آدم کشان» .نبوده باشد

ويرانه مبدل ساخته اند واین خود بزرگترین سند جنایت جنگساالران تنظیمی است و 
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 فرھنگى کشور دست داشتند، در آن درقاچاق مواد مخدر و از ميان بردن ميراث ھاى

  .اول اخذ موقع کردند و شعار دولت اسالمى ميدادند لويه جرگه پيش از ھمه در قطار

مردم ما و نھادھای حقوق بشراز چندین سال به اینسو پیوسته انتظار محاکمه 

آنھای را که از سوی نھادھای بین المللی حقوق بشر به نقض حقوق بشرمتھمند، میکشند 

  . چند گاھی صدای دادخواھانه خود را بگوش مجامع بین المللی میرسانندوھر

 ۱۳کميسيون رسيدگی به شکايات انتخابات در افغانستان روزدوشنبه 

 نفر از نامزدھا را از فھرست نھايی رأی گيری پارلمانی و ۲۸ نامھای ٢٠٠٥سپتمبر

گروه ھای "راد با  نفر از اين اف۲۱گفته می شود . شوراھای واليتی کشور حذف کرد

ھمچنين از اولين مراحل آغاز به کار اين . ارتباط داشته اند" مسلح غير مسئول

 تن از نامزدھای انتخابات رسيده ۴۵کميسيون، حدود دو ھزار شکايت عليه دست کم 

بدون شک بیشترین این شکایات علیه زورگویی وجرایم جنگی رھبران وقوماندانان . بود

 کارد ظلم شان تامغز استخوان مردم ما ۹۰د که در سالھای دھهتنظیم ھای جھادی بو

) ۲۰۰۵( سپتامبر ۱۸انتخابات پارلمانی و شوراھای واليتی افغانستان در . فرورفته بود

برگزار شد؛ انتخاباتی که به باور برگزار کنندگان آن دست کم پنج بار پيچيده تر از 

  .ن بودانتخابات رياست جمھوری سال گذشته در افغانستا

 نفر کارشناس خود از روند انتخابات پارلمانی ۶۰اتحادیه اروپا نیز با اعزام 

افغانستان نظارت بعمل آورد، ولی با توجه به جو حاکم برکشور پیشاپیش روند انتخابات 

رئيس ناظران انتخاباتى اتحاديه اروپا . درافغانستان راشکست دموکراسی برآورد کرد

انتخابات پارلمانى افغانستان در جايگزينى فرھنگ پايدار «: وگويى اعالم كرد  در گفت

اما » .ھايى خواھد داشت گيرى كاستى دموكراسى شكست خواھد خورد و روند راى

وگو با روزنامه انگليسى  بونينو رئيس ناظران انتخاباتى اتحاديه اروپا در گفت

م كه اين انتخابات زمينه كن  تصور نمى«: تايمز درباره انتخابات افغانستان گفت فايننشال

  » .را براى يك شكل قابل تاييد از مناظره سياسى و يك زندگى سالم سياسى فراھم كند

شوند  ساالران حمايت مى  بونينو از اين حقيقت كه برخى از كانديداھا توسط جنگ

حامد كرزى رئيس جمھورى افغانستان احزاب سياسى را مورد «: انتقاد كرد و گفت

بان حقوق بشر اعالم كرد كه   در ھمين حال سازمان ديده» .ر داده استتوجھى قرا  بى
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انتخابات آتى افغانستان، به خصوص در مناطق دورافتاده در جوى از وحشت برگزار 

دھندگان و  بان حقوق بشر اعالم كرد كه در بسيارى از مناطق، رأى ديده. خواھد شد

اين گروه . شوند  ارعاب مىنامزدھاى افغان توسط سركردگان شبه نظاميان محلى

ھاى حامى طالبان به نامزدھا و فعاالن  مستقر در نيويورك افزود در جاھاى ديگر چريك

گويد كه بسيارى  بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود مى ديده. اند  انتخابات حمله كرده

 ھا نگران شركت نامزدھايى در انتخابات ھستند كه به جنايات جنگى و نقض از افغان

بنا به اين گزارش، بسيارى از نامزدھا به خصوص زنان، به . اند حقوق بشر متھم شده

دليل شدت ارعاب، از سخنرانى و حتى گاھى اوقات از سفر به خارج از مناطق شھرى 

 ۲۴۹ نامزد براى ۲۸۰۰ً سپتمبر تقريبا ۱۸در انتخابات پارلمانى .بزرگ ھراس دارند

ھايى در   زار كانديد ديگر نيز براى كسب كرسىكرسى در ولسی جرگه و بيش از سه ھ

سرانجام درتاریخ معینه انتخابات برگزار . رقابت برخاسته بودند   شوراى والیتی به ۳۴

ً ونیم میلیون مردمی که برای رای دھی ثبت نام کرده بودند، ۱۲ درصد از۵۰شد وتقریبا 

ا درصندوق ھای ًبا وجود تھدیدھای مکرردشمنان ثبات درافغانستان رای خود ر

نامزدھای موردنظر خود ریختند وبا این کار خود یکبار دیگراز جان مایه گذاشتند ،و به 

 درصد دیگرمردمی که از دادن رای خود ۵۰گفته میشود . ریش دھشت افگنان خندیدند

داری ورزیدند، علت آن یا فقدان مصؤونیت جانی و یا نفرت ازقوماندانان مسلح جھادی 

وزھم در مناطق خودخون مردم را می مکند وبرخی از آنھا مردم را به کار بود که تا ھن

ھای بیگار و بدون مزد وادار میسازند و حتی یک دھم محصول کشت ودیگر عواید ناچیز 

مردم را بزور از ایشان میگیرند ومردم ھم از ترس زبان شکایت از چنین قوماندانان 

ز قواندانان منسوب به جنبش ملی دوستم مسلح را ندارند، چنانکه در فاریاب یکی ا

ًمرتکب اعمالی شده ومیشود که نه تنھا صریحا نقض حقوق بشراست، بلکه خندیدن به 

  . ریش حکومت و دموکراسی وارداتی نیز است 

شماری از باشندگان کابل، : گزارش دادکه ۲۰۰۷ اگست ۵بی بی سی درتاریخ 

ر محاکمه جنايت کاران جنگ ھای داخلی سه پایتخت افغانستان، در يک راھپيمايی خواستا

تظاھرات کنندگان که شامل زنان، مردان و کودکان بودند در . دھه اخير در کشور شدند

آنھا عکس ھایی از بستگانشان را با . جلوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل گرد آمدند

االثر شده خود حمل می کردند که در طی خشونت ھای سه ده اخير کشته و يا مفقود 
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در قعطنامه ای که در آخر اين تظاھرات خوانده شد، شرکت کنندگان از دولت .اند

افغانستان و سازمان ملل درخواست کردند که جنايت کاران جنگی را به مردم معرفی 

  .کرده و زمينه محاکمه آنھا را فراھم کنند

بر در کابل يک گور دسته جمعی کشف شد که " چمتله"ماه گذشته در دشت 

اساس گفته مسئوالن، از زمان رژیم ھای طرفدار نظام کمونیستی در افغانستان باقی 

تظاھر . پيش از آن نیز يک گور دسته جمعی در بدخشان کشف شده بود. مانده است

کنندگان ھمچنین از دولت افغانستان تقاضا کردند که آنعده از کسانی را که متھم به 

لتی ايفای وظيفه می کنند از شغل ھايشان برکنار جنايت جنگی اند و در پست ھای دو

صديق حليم، سخنگوی دفتر يونیما در کابل به اشتراک کنندگان اين راھپيمايی گفت . کند

که صلح در افغانستان زمانی ممکن است که جنايت کاران جنگی در اين کشور به 

 سال اخير باوجود اينکه صدھا ھزار نفر در جنگ ھای سی. سزای اعمال شان برسند

درکشور کشته و يا ھم مفقود االثر ھستند تا کنون  ھيچکس به اتھام جنايات جنگی 

  .محاکمه نشده است و حتی تحت پيگرد قانونی ھم قرارندارد

ھمچنان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، خواھان به دادگاه کشاندن جنایتکاران و 

بطــه ســالم حقــوقی میــان مجـرمین جنگــی شــد و گفــت تــامین حقــوق بــشر عبــارت از را

محمد نعیم نظری، ھماھنـگ کننـده ي ایـن نھـاد، افـزود ضـعف . شھروندان و دولت است

نھادھای دولتی در تطبیق مواد قانون اساسی و بی باوری به حقوق بشر و عدالت باعـث 

او گفـت حقـوق بـشر در کـشور بـه . شده که دستررسـی بـه حقـوق بـشری مـشکل شـود

لت و جامعه بین المللی نتوانسته اند حقوق اساسی شـھروندان محدود شده و دو" بیانات"

وی تاکید کرد که شھروندان افغانستان به قربانیان حقوق بشر مبدل . کشور را تامین کنند

شده و باید تامین عدالت و حقوق بشر در دستور کار دولـت و جامعـه بـین المللـی قـرار 

 سوی جنایتکاران و تخطی گر از سـوی جنایتکاران نباید از"آقای نظری می گوید . گیرد

وی خواھان به رسمیت شـناختن جنایتکـاران و سـلب . مورد عفو قرار گیرند" تخطی گر

  .شرکت شان در دولت شد

عبدالسالم رحیمی، رییس موسسه نشراتی صبا و یکی از برگزار کنندکان اصـلی 

ی از نیازھـای کمپاین سرتاسری حمایت از عـدالت در افغانـستان، تطبیـق عـدالت را یکـ
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اصلی امروزی کشور خواند و گفت در جوامع پس از جنگ، زیربناھا براساس عدالت و 

آقای رحیمی که قطع نامه کمپاین سرتاسـری حمایـت از عـدالت . انصاف شکل مي گیرد

ــزود  ــازگی مــی خواھــد :" را مــي خوانــد، اف ــه مثابــه ي کــشوری کــه بــه ت افغانــستان ب

واند بدون درنظر داشت عدالت گـامی در جھـت توسـعه دموکراسی را تجربه کند، نمی ت

متاسـفانه عمـده تـرین قربـانی  جنـگ ھـا در کـشور . سیاسی و پیشرفت اجتماعی بردارد

آقـای رحیمـی ". در جنگ ھا ھمیشه حقیقت و عدالت قربانی می شوند. عدالت بوده است

 کشور تطبیق مي می گوید پس از توافق بن، مردم افغانستان امیدوار بودند که عدالت در

شود، اما مصلحت جویی در میان رھبران سیاسـی عـدالت را نـسبت بـه ھرزمـان دیگـر 

  .ضعیف تر ساخت

مطلبـی " کـاران قربـانی نکنیـد جامعه را بـه خـاطر جنایـت" زیرعنوان :  صبح ٨ 

دھـم دسـامبر روز تـصویب اعالمیـه جھـانی : جالبی نوشته و در آن تـصریح میکنـد کـه 

با راھپیمـایی  لی قربانیان نقض حقوق بشر  در افغانستان در حالی  حقوق بشر و روز م

شماری از قربانیان و نھادھای مدافع حقوق بشر برگزار شد، که دولت افغانستان از این 

   . نکرد و آن را جدی نگرفت ای  روز ھیچ یادآوری

چھار سال قبل ھنگامی که رییس جمھور کرزی برنامه عمل دولـت بـرای صـلح، 

کـرد،  تلویزیون ملی افغانـستان در کابـل اعـالم مـی حه و عدالت را در تاالر رادیو مصال

بـشر در  شخصا گریست و دھم دسـامبر را بـه عنـوان روز ملـی قربانیـان نقـض حقـوق 

در آن ھنگام ایـن امیـدواری کـه دولـت افغانـستان واقعـا در صـدد . افغانستان اعالم کرد

اما آنانی که به نوعی متھم به نقض حقـوق . فتشدت گر تطبیق برنامه عمل است، خیلی 

تـصویب قـانون مـصالحه  بشر و جنایات جنگی بودند، با برپا کردن تظاھرات ساختگی و 

بر تمامی امیدھایی که در آن زمـان شـکل گرفتـه بـود، نقطـه پایـان گذاشـتند و متاسـفانه 

ه را توشـیح آقای کرزی نیز از این روند حمایت کرد و قانون مـصالح حکومت و شخص 

   . نمود

ھای داخلـی  حمایت سیستماتیک دولت افغانستان از آن عده از افرادی که در جنگ

اند، مھمترین مانع تطبیق برنامـه  دست داشته و جنایات سی سال گذشته به نحوی از انحا 

اعـالم ایـن  اش کـه در روز  ھای جعلی حتا شخص رییس جمھور برخالف گریه. عمل شد
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مان اضافه شدن دھم دسامبر را به عنوان روز ملی قربانیان نقض حقوق برنامه کرد، فر

امضا نکرد و تا ھنوز که ھنـوز اسـت، ایـن روز صـرفا از جانـب  بشر  در تقویم رسمی 

  .  گردد قربانیان و نھادھای حقوق بشری برگزار می

مشکل عمده ما در افغانستان این است که بحث حقوق بشر و عـدالت انتقـالی در 

تمامی افرادی که در جنایـات گذشـته . است      سرزمین به یک مساله سیاسی مبدل شدهاین

مرادف به  به نوعی نقش داشته اند، تطبیق برنامه عمل و عدالت انتقالی را در افغانستان 

در حالی که تصور این افراد بر . کنند محاکمه و مجازات اعدام برای خودشان فرض می

اند و باید به عـوض  دست به این اقدامات زده» مبارزه مشروع«  آن است که آنان در یک 

  .  مجازات، مورد تکریم و ستایش قرار گیرند

در این شکی نیست که جھاد مردم افغانستان علیه نیروھای متجاوز شوروی، یـک 

ھـا و  شـماری از افـراد بـا اسـتفاده از فرصـت امـا متاسـفانه . امر مشروع و مقدس بـود

دست آوردند و ھـم بـه خـاطر رقابـت بـر سـر کـسب   در دوران جھاد بهھایی که موقعیت

ھنوز خاطره افشار، . قدرت و کرسی، مردم زیادی را خواسته و ناخواسته قربانی کردند 

پلچرخـی، گورھـای دسـته جمعـی، قتـل عـام یکاولنـگ و  ھـای  راکت باران کابل، پولیگون

حالی که  آن عده  در . و نشده استاز خاطره  مردم مح... ھای شمالی و  تاکستان سوزی

گنـاه ایـن سـرزمین را بـه نـام  ھـای بـی از افرادی که دست به این اقدامات زدنـد، انـسان

   .  کشتند باید مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند تنظیم، قوم، مذھب و زبان 

یک سـوال عمـده و اساسـی بـرای کـشوری مثـل افغانـستان کـه از بـستر خـونین 

خواھیم این  این است که ما چگونه می ی و جنایات بشری برخواسته است، ھای داخل جنگ

بــار گذشــته بــرای ھمیــشه رھــایی  ســرزمین را از تکــرار آن حــوادث خــونین و مــصیبت

اند بـا الینحـل گذاشـتن  ای از دنیا  جوامع انسانی نتوانسته ببخشیم؟ تاکنون در ھیچ گوشه 

در افغانستان امـا تـصور دیگـری وجـود . سازند ر شان را آباد و معمو     گذشته خود، آینده

خواھد شد  کنند که سکوت و مسامحه در برابر گذشته، باعث  دولتمردان ما فکر می. دارد

نویس معـروف فرانـسوی ایـن       خبر  از این که به قول یک تاریخ بی. تا ثبات برقرار بماند

تـوانیم  ما نمـی. وسته تکرار شوندپیوسته و پی» اشتباھات گذشته«  کار سبب خواھد شد تا 

بخـش را بـرای  و امیـد بدون حل و فـصل گذشـته خونبـار و تلـخ خـود، یـک آینـده روشـن 
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تـرین عناصــر      تـرین و اساسـی     عــدالت یکـی از محـوری. ھـای آینــده ایجـاد کنـیم نـسل

ردم وقتی که قاتالن مردم به عنوان نماینـدگان مـ. جامعه انسانی است سازی  در یک  نظام

ھـای  محاکمـه و مجـازات بـر کرسـی کاران به عوض  شوند و زمانی که جنایت قلمداد می

   . زنند،  ما نباید به آینده بھتر خوشبین باشیم ارشد دولتی تکیه می

ای بـرای  انـد، برنامـه     اساسا برنامه عمل از سوی آنانی که دست به جنایـات زده

حالی که ھدف از تطبیق این برنامه اذعان  در . شود مجازات و اعدام خودشان فرض می

اساسـی  نکتـه . ھا و دردھای قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان بود و اعتراف به رنج

ھـای قربانیـان اعتـراف  این است که اگر برنامه عمل تطبیق شـود، در واقـع مـا بـه رنـج

جنایـات . نماییم  میبه نفس جامعه را برای آینده تقویت کنیم و سالمت روانی و اعتماد  می

احـساس کننـد کـه  اند و قربانیان نیز بایـد  کاران باید اعتراف کنند که دست به جنایت زده

مشکل ما این است که مـا در افغانـستان . اند     کاران از ارتکاب جرایم خود پشیمان جنایت

ی قربانیـان ھا و دردھـا اگر به رنج.  شناسیم قربانی به رسمیت نمی قربانیان را به عنوان 

کـار از یـک طـرف زمینـه را  اذعان صورت گیرد و از آنان معذرت خـواھی شـود، ایـن 

ھـای  گـردد تـا نـسل کند و از سوی دیگر، باعث می گیری شخصی محدود می     برای انتقام

  .بار دیگر تکرار نکنند اشتباھات گذشته را یک آینده این 

 سخنرانی خود دریک آقای کرزی، در) ۲۰۰۷ دسمبر۸=۱۳۸۶ قوس۱۷(روز 

ھمایش  به بازماندگان قربانیان سه دھه جنگ افغانستان، گفت که دولت او توانایی 

سخنان کرزی . مجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر را در افغانستان ندارد

مبنی بر ناتوانی دولت او در مجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر با واکنش 

وآنرا به مثابه سیلی ارزیابی کردند که .  صاحبنظران افغان روبرو شدمنفی مردم و

برروی حقوق بشر ومردم زجردیده وستم کشیده افغانستان زده شد وآنھا را سخت از 

شاید پارلمان جنایتکاران جنگھای داخلی را ببخشد، اما تاریخ . دولت مایوس ساخت

  .ھرگزآنھا را نخواھد بخشید

  پایان
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  منھمقاله 

  

     عمدۀ بحران افغانستانينعامل

  

  :خشت اول گر نھد معمار کج

انتخاب حامدکرزی به رياست دولت مؤقت در جلسه بن، بگونه صورت گرفت 

يعنی ابتدا اعضای کابينه که . نظير آن در ھيچ کشور ديگری جھان سراغ نميشود که 

حکومت  ينه رئيس ھريک به گروھی شبه نظامی تکيه داشت انتخاب شدند و سپس اين کاب 

اين انتخاب اين  معنی . راکه ھيچگونه پشتوانه نظامی و اجرائی نداشت ، انتخاب کردند

پس نبايد از جانب شما  جناب کرزی ، ما شما را تعيين کرده ايم نه شما ما را، : بود که

ماباشد، ورنه دستور شما را  دستوری صادر شود که منافی منافع شخصی ياگروھی 

حاال با جريانی که شرح يافت ،  ! م و دست شما از اينجا تا امریکا آزاد نمی پذيري

   : ميتوانيم بگوئیم که

   "خشت اول گر نھد معمار کج          تا ثریا میرود دیورا کج" 

او .من فکر ميکنم که کرزی در شرایط بسیاربدی به ریاست حکومت برداشته شد

سران  را خود انتخاب کند ونه میتوانست با از آغازنه اجازه یافت تا تیم کاری خود  

کند، شاید به  تنظیمھای که ھریک از خود نیروی رزمی مجھزی داشتند دست وپنجه نرم 

جمھوری حمایت  این دل خوش کرده بود که خلیلزاد وامریکا از او درانتخابات ریاست 

 شد، اما چون افغانستان خواھند نمود که حمایت کردند و او رئیس جمھور منتخب مردم 

تنظیمھای افراطی  گذاشته شده  تھداب حکومتش از ھمان آغازبربنیاد اشتراک سران 

بنابرین تمام تالش ھای کرزی در اصالح  بود، وآنھا ھم مادرفساد در امور اداره استند، 

درحالی که درفعالیتھای سیاسی وجلب کمک ھای  اداره به صفر ضرب شده رفت، 
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 بشمار چھره بسیار فعال برای کشورھای ھم پیمان امریکا  یک اقتصادی از خارج ، او

  .میرفت

انستيتوت  کريستوفرلنگتون، رئيس بخش ارزيابی نظامی مطالعات ستراتيژيک در 

... شده است  فکر ميکنم که امريکا ميداند که مرتکب اشتباه : "المللی لندن ميگويد بين 

کرزی سھيم ھستند،  ف شمال که در حکومت بين المللی بايد اسلحه را از ائتال جامعه 

با يکديگر در جنگند و بخش  بسياری از فرماندھان اين ائتالف ھنوز ھم . آوری نمايد جمع 

. المللی ، نا امن و خطرناک ساخته اند بزرگ کشور را برای مؤسسات کمک رسانی بين  

ز اين سياست امريکا از آغا: نيويارک ميگويد يک تحليلگر حقوق بشر در » جان سيفتن«  

اردوی  فھيم  يک . ساالران ثبات را تأمين کرد، غلط بوده است که، می توان با کمک جنگ  

قرار  ًدر اثر فشارھا، وی حاضر شد تا ظاھرا آنرا تحت اردوی ملی  خصوصی دارد، 

آيا  فھيم در درۀ پنجشيرسالح ھای فراوان دارند، ولی اين واضح نيست که  قوای . بدھد

سايت آريائی ، " (حاضر خواھد شد تا اين سالح و مھمات را تسليم بدھد يا خير؟ يم فھ

   ) . ۲۰۰۲ اکتوبر۲۷   

سازمان نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش ساالنه خود در 

بين  افغانستان نوشته که امريکا بجای تحکيم روابط و ھمکاری با نھادھای  خصوص  

که سوابق  ، مناسبات خود را با برخی از جنگ ساالران افغانستان در جھان المللی صلح 

: افزوده است اين سازمان . در نقض حقوق بشر دارند، گسترش داده است وحشتناکی 

سرکوبگرانه را در افغانستان  نتوانسته است فعاليت ھای ۲۰۰۱طالبان در سال  شکست 

ز طالبان فرصت ھای زيادی برای ا در اولين سال حکومت افغانستان بعد . کند متوقف 

شبه نظاميان و حمايت از اقشار ضعيف  کردن فرماندھان محلی، خلع سالح  منزوی 

اين گزارش ضمن انتقاد از سازمان ملل متحد،  ... بخصوص زنان از دست رفت  جامعه 

 افزوده است که سازمان ملل متحد و اين سه کشوردر ھنگام ايران و پاکستان ،  امريکا ، 

در اين . شان در زمينه حقوق بشر نگرانی خود را ابراز نکرده اند ھای بين المللی  کمک 

فرمانده قدرتمند شمال افغانستان مانند ژنرال دوستم و عطا محمد  گزارش از سه  

به عنوان افراديکه بصورت سيستماتيک ) رھبرحزب وحدت(محقق و محمد )بلخ والی (نور

برده  ًآشوب مخصوصا عليه پشتونھا دست می زنند ، نام   به تاراج و اعمال خشونت و 

   )۲۰۰۳ جنوری BBC   ،  ۱۴ سايت فارسی . (است
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خود که اوضاع ۲۰۰۳سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جوالى  

ما آسان  کشتن شما براى « زیرنظرداشته اند،تحت عنوان ٢٠٠٢امننیتی واجتماعی سال  

مجاھدين سابق و  رھبران  اندانان برجسته جھادى ، اعم از تمام قوم«: ،مينويسد» است

) مربوط به فھیم(ملى ، و امنيت )قانونی(، داخله)فھیم(مسئولين کنونى وزارت دفاع

جنوب کشور بطور مستقيم يا  افغانستان در بروز تمام حوادث خونين در واليات شمال و  

ق بشر وبى امنيتى درکشور، حقو وضع کنونى ناشى ازنقض . دست دارند غير مستقيم 

حکومت اياالت متحده امريکا، ديگرکشورھاى   پيامد مستقيم تصاميم و اقدامات نادرست 

گزارش ھمچنان » .است عناصر حکومت عبورى افغانستان  ايتالف بين المللى و برخى 

. ميکند مقامات کشورھاى ائتالف و جنگ ساالران جانى محلى را افشاء  روابط مخفى بين 

عبارت ديگر پنتاگون با عالقمندى به جنگ ساالران محلى پول مى پردازد تا تمام  به 

قدرت مندان محلى که . را تحت کنترول خود داشته باشند) کابل بيرون از (کشور   

و از  تحکيم اقتدار خويش کار ميکنند  قوتھاى امريکايى باالى آنھا تکيه کرده اند ، براى  

کنون در   ًبازسازى کشور قصدا جلوگيرى مينمايند وبنابرين تا آوردن نظم و امنيت و 

شماره  نشریه آينده ، . (زندگى مردم نشانه اى از بھبود و تغيير ديده نمى شود

١٨/٢٠٠٣(   

باتدویر جرگه مشورتی  صلح، دست ) ١٣٨٩ جوزا ١٢(ًدولت افغانستان اخیرا

وادار  بخشی از طالبان را دوباره آویزی بدست آورد و برمبنای آن تالش بخرج میدھد تا  

این مسئله توجه  به گذاشتن سالح برزمین کند وبه زندگانی عادی برگرداند،اما کرزی  به 

او، سیاست تحریک  نمیکند که عامل اصلی یاغی شدن بخشی ازپشتونھا برضد دولت 

روھای که در ھمکاری با نی آمیز امریکا در رویکار آوردن ائتالف شمال در قدرت  است 

وحیثیت پشتونھا به بھانۀ  طالب یا ھوادار  امریکائی از ھیچگونه تخطی وتجاوز برحقوق 

   . طالب دریغ نکرده اند

کرزی درمدت زعامت خود به عنوان یک پشتون،ھرگزنتوانسته جلو تجاوز 

مسکون  وزورگوئی  وحق کشی سران ائتالف شمال را برجان ومال وناموس پشتونھای  

که در نخستین  براثر ھمین ضعف وناتوانی کرزی بود . ال کشور بگیرددر والیات شم

مزارشریف، فاریاب، قندز،  ماه ھای پس از سقوط طالبان، تصفيه ھای قومی در والیات 

 بشدت ادامه ۲۰۰۳آغازشد وتا سال  جوزجان، سمنگان ،بادغیس وھرات    تخار،   بغالن،
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ل وناموس پشتونھای شمال کشورصورت وما صدھا حمله جنایت کارانه برجان . داشت

وزورگوئی وتجاوزات، ده ھا ھزار خانوار پشتون برای نجات  گرفت وبراثر این حمالت 

وناموس وحیات خود مجبور به ترک خانه و روستای خود گردیدند و   عزت وشرف 

پاکستان ویا به والیت ھلمند وکندھار وننگرھار آواره شدند وتا اکنون ھم  دوباره به 

متاسفانه وضع پشتونھا در شمال . برای بازگشت آنھا مساعد نگردیده است شرایط 

ائتالف  از دست سیاست تبعیض گرانه سران ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٢ھندوکش، طی سالھای  

توسط سازمان  گزارشی که . شمال، بدتر از وضع اين قوم در غرب کشوربوده است

فاریاب، وجوزجان  یات بلخ، حقوق بشر از خشونت وبدرفتاری در حق پشتونھای وال

عطامحمدنور والی بلخ،  وتخار وسمنگان وقندز، توسط ملیشه ھای قومی مربوط به 

جوزجان وسایر والیان والیات یاد  محمدمحقق رھبر حزب وحدت ، جنرال دوستم، والی 

را از این ھمه  ظلم وناروائی و تجاوز  شده ثبت وراجستر شده ،ھرخواننده با احساس 

باشندگان پشتون در مربوطات والیات   وناموس ودارائی وخانه وکاشانه برمال

این گزارش توسط نویسنده . راست میکند ًشمال،شدیدا تکان میدھد ومو براندام آدمی 

 جرمن آنالین قابل دسترسی -ودر پورتال افغان ترجمه شده " رحمت آریا"بادرک کشور 

   .است

گزارش  داد که برای يکصدو پنجاه  راديو بی بی سی ۲۰۰۲درنيمه دسمبر  

سمنگان گروه  پشتون در کمپ سپين بولدک گوشزد شد که چون در واليت  خانواده مھاجر  

مربوطه خود باز گردند، آنھا  سالح شده اند، می بايد آنھا واپس به واليت  ھای مسلح خلع 

رار گرفته و مورد غارت و تجاوز ق از طرف مليشه ھای ائتالف شمال  جواب دادند که 

از دست داده اند و از رفتن دوباره بمحل  را بشمول سرپناه و مواشی  تمام مايملک خود 

داد که آن عده از پشتونھای که از سوی ائتالف   میتوان احتمال  .دارند قبلی خود ھراس 

حرمت به ناموس شان  قرارگرفته اند، سالح گرفته  شمال مورد نھیب وغارت وھتک 

باشند تا انتقام آن ھمه بی حرمتی وتجاوز به حقوق خود را   قرارگرفته درصف طالبان

خود  ائتالف شمال نیز به این جنایات . دشمنان اصلی خود یعنی ائتالف شمال بگیرند از 

تشدید نا  پی برده اند وبنابرین سعی میکنند تا در تشدید بحران نا امنی بیفزایند، زیرا 

وحضور نیروھای  جی را در کشور توجیه پذیر میکند امنی وجود وحضور نیروھای خار

   .میسازد خارجی درکشور، عمرائتالف شمال را در قدرت طوالنی تر 
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پس تا ھنگامی که ائتالف شمال، برسرقدرت باشد، تالش برای آوردن صلح  در 

امریکا  سران ائتالف شمال، از برکت حمایت . افغانستان، تالش بیھوده یی خواھد بود 

شده اند وبا این  ر کشورھای ذینفع ، اکنون ھریکی صاحب قدرت و ثروت افسانوی ودیگ

اردوی ملی درست کرده اند  ثروت وقدرت ،برای خود اردوھای شخصی در زیرپوشش 

امتیازات میدھند تا در روز مبادا،  واز جیب کمک ھای جامعه جھانی به آنھا معاش و 

ور، ازاین اردوی تعلیم دیده وجنگ آزموده ازکش یعنی درصورت خروج نیروھای امریکا 

بنابرین ائتالف شمال که مزۀ قدرت وثروت . استفاده کنند برای حفظ مقام وموقعیت خود 

به ھیچ وجھه حاضر نیستند دست از قدرت بردارند ومیدان را  وپول اندوزی را دیده اند 

   .خالی کنند به مخالفان خود 

  'عدالت برای افغانستان'گزارش 

  :٢٠٠٥ جوالی ١٧شنبه يک

 صفحه ای خود در ۱۶۸گزارش " پروژه عدالت برای افغانستان"نھاد موسوم به 

  .منتشر کرد) جوالی۱۷(مورد جرايم جنگی در افغانستان را روز يکشنبه 

 سـال ۲۵اين گزارش شـامل اسـناد و شـواھدی در مـورد نقـض حقـوق بـشر در 

، حضور ارتش سرخ شـوروی "چمخلق و پر"گذشته است که در زمان حاکمیت احزاب 

  . سابق، حکومت مجاھدين و تسلط طالبان در افغانستان صورت گرفته است

) انتـصاب(در اين گزارش به دولت افغانستان پيشنھاد شده است که ھنگـام تقـرر 

افراد به پستھای دولتی بايد سابقه آنھـا را در نظـر بگيـرد و افـرادی کـه مـتھم بـه نقـض 

تا زمانی که دولت .  ستند نبايد به پست ھای دولتی منصوب شوندحقوق بشر در گذشته ھ

 نکند، از ھیچ کسی بـه عنـوان خود با ایجاد کمیسیون ھای حقیقت یاب مسایل را بررسی

  .حقوق بشر نام برده نخواھد شد ناقض

دستگيری ھا، شکنجه در زنـدان ھـا، اعـدام ھـای دسـته جمعـی، بمبـاران منـاطق 

ای مردم در ھرات و کابل در زمان رژيـم خلـق و پـرچم، مسکونی، سرکوب اعتراض ھ

حضور نيروھای شوروی سابق در افغانستان، شليک راکت به مناطق مسکونی، کـشتار، 

شکنجه، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان حکومت مجاھدين در کابـل، قتـل عـام زنـدانيان 
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 باميان و يکاولنگ طالبان در مزار شريف و قتل عام غيرنظاميان توسط طالبان در سرپل،

، از مواردی است که در اين "شمالی"و ويران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارھا در 

  . گزارش به آنھا توجه بيشتر شده است

   :گزارش ديده بان حقوق بشر

 خود، ۲۰۰۶سازمان دیده بان حقوق بشر،بیست روز بعد از گزارش پایان سال 

و  ه ئی  گفته است که بھبود وضعيت امنيتی یک باردیگر با انتشار گزارش دو صفح 

بر  تقويت حقوق بشر در افغانستان، از توافقات مھم اجالس لندن بود، در حالی که 

آنگونه که قبال  اساس دريافت ھای ديدبان حقوق بشر، تا ھنوز ھيچ يک از اين دو ھدف 

   . تعھد شده بود، برآورده نشده است

اوردھای اجالس لندن در مورد افغانستان را سازمان ديدبان حقوق بشر که دست

توصيف  ارزيابی کرده، روند پيشرفت و تامين امنيت و حقوق بشر در اين کشور را کند  

. اتفاق نظر دارند می کند و اين دريافت چيزيست که بيشتر شھروندان افغان نيز بر آن 

ستايی و دور مناطق رو در حال حاضر نبود امنيت کافی، وضعيت بد حقوق بشر در 

ميلياردھا دالر کمک شده به اين  افتاده افغانستان و نيز نبود سيستم حسابدھی شفاف از 

   . انکشاف افغانستان به حساب می رود کشور، از نگرانی ھای اصلی در راه پيشرفت و 

کابل و حاميان بين المللی آن تالش ھای کمی برای : "ديدبان حقوق بشر می گويد

آب و  نيازمندی ھای اساسی شھروندان افغان چون امنيت، برق، غذا، برآورده کردن  

   ."بھداشت به خرج داده اند

 بنابر وخيم شدن اوضاع امنيتی درکشور است که کميسيون توسعه بين المللی  

امنی در   جنوری به مجامع بين المللی ھشدار داد که نا ۲۳مجلس عوام بريتانيا در تاريخ  

کرده و تالش ھای  مک ھای خارجی در اين کشور را با مشکل روبرو افغانستان توزيع ک

اين گزارش .قرارداده است  را که برای بازسازی اين کشور انجام ميگيرد مورد تھديد 

شواھد ارايه شده از سوی مسئولين  بر اساس بازديدھای به عمل آمده از افغانستان و 

سازمان ملل متحد و سازمانھای غير دولتی  دولتی افغانی وبريتانيائی و ھمچنين مسئوالن 

متھم شده است که عزم کافی برای ايجاد فضای  تھيه شده و در آن جامعه بين المللی 

ھمچنين تصميم عدم گسترش حوزه ماموريت . نميدھد امنتر در افغانستان از خود نشان 
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نسته شده است به خارج از کابل اشتباه دا) ايساف(امنيتی  نيروھای بين المللی امداد 

 ميليارد دالری که سال گذشته در نشست ۴ ر۸بريتانيا بودجه  گزارش مجلس عوام .

سازی افغانستان در نظر گرفته شده کافی نمی داند و سازمان ملل متحد  توکيوبرای باز 

کار  بخاطرعدم ايجاد ھماھنگی ميان سازمان ھای مختلف بين المللی که در اين کشور  را 

: بريتانيا ميگويد کميسيون توسعه بين المللی مجلس عوام . د انتقاد قرار ميدھدميکنند، مور

مانع عھده در راه  فقدان امنيت به آسايس و رفاه انسانی در افغانستان ضربه ميزند و 

   .بازسازی اين کشور است 

  نبود امنيت

 سام ظريفی، مدير بخش آسيايی ديدبان حقوق بشر با انتقاد از وضعيت امنيتی

افغانستان می گويد که ھم اکنون شمار زيادی از افغانھا از بيم نا امنی نمی توانند  

در حالی  نگرانی ديدبان حقوق بشر از وضعيت امنيتی . کودکان خود را به مکتب بفرستند 

  منجر به کشته   ۲۰۰۶ابراز می شود که خشونت ھای نظامی در افغانستان در سال 

   . غيرنظاميان تشکيل می داد د که يک چھارم بخش آن را شدن حدود چھار ھزار نفر ش

اين سازمان از کشورھای عضو ناتو خواسته تا برای خانواده ھای افرادی که 

خسارت  جريان عمليات نظامی اين نيروھا عليه گروه ھای مخالف زيانمند شده اند،  در 

   . بررسی کنند حقيق و بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غيرنظاميان شده، ت

   :قتل وشکنجه 

 ۴براد آدامس، مسئول بخش آسيايی گروه ديدبان حقوق بشر در گزارشی که در 

والیت   ۳۴به نشررسید،در ارتباط به این تصمیم دولت که میخواھد برای ۲۰۰۶می  

شناخته شده ای  اگر آقای کرزی ناقضان : "افغانستان روئسای پلیس تعیین کند،گفته بود

در حقيقت به جای  حقوق بشر را به عنوان فرماندھان پليس در افغانستان تعيين کند 

گزارش ديدبان ." است حمايت از حقوق بشری افغانھا، آنھا را با خطر روبرو کرده 

داشتن ارتباط با گروه ھای  حقوق بشر می گويد حداقل چھار تن از افرادی که به دليل 

بودند، در ميان نامزدھايی قرار دارند  ارلمانی منع شده مسلح از اشتراک در انتخابات پ

دراین گزارش . واليات افغانستان معرفی شوند که قرار است به عنوان فرماندھان پليس 
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ننگرھارودیگری امان هللا گذر قوماندان پلیس کابل  عبدالبصیرسالنگی قوماندان پلیس 

   .  برده شده است وسومی غالم مصطفی نام 

دبان حقوق بشر در بخش ديگری به آنچه مشکل حضور نيرومند گزارش دي

جنگساالران و گروه ھای مسلح غيرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و  

مردم  ھشدار داده که اين گروه ھا، مشکل يکسان با گروه ھای تروريستی را برای  

جنگساالران  ن و ھم ھم  طالبا: "آقای ظريفی می گويد. افغانستان فراھم کرده اند

نا امنی تنھا در جنوب افغانستان : "او می افزايد ." باشھروندان افغان بدرفتاری می کنند

فراگير برای ھمه ای افغانھا در سراسر کشور و برای  وجود ندارد، بلکه اين مشکل 

   ." مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند والياتی است که از 

  ولت افغانستان تقاضا کرده که برای تحکيم حاکميت قانون ديدبان حقوق بشر از د

. ايجاد شود و تامين عدالت در اين کشور تالش کند و بکوشد يک سيستم شفاف حسابدھی  

ولی  دولت افغانستان تا حاال واکنشی در مورد اظھارات ديدبان حقوق بشر نشان نداده  

انتقادھای  در افغانستان، با گزارش ھای قبلی اين سازمان در مورد جنايات جنگی 

 / bbc ۳۰ /۱ . (دولت افغانستان و رھبران سابق جھادی بروبرو شده بود گسترده  

۲۰۰۷ (   

   :عملکرد جامعۀ بين المللی

میگوید ) ۲۰۰۶/ ۱۲/ ۳۰(سازمان دیده بان حقوق بشردر آخرین گزارش خود

طالبان   از زمان سقوط کمک ھای نظامی و اقتصادی جامعه بين المللی به افغانستان:  

بين المللی به  تاکنون در مجموع برابر با يک دھم آن مساعدت ھای می شود که جامعه 

   . ھای بعد از جنگ کمک کرده است ديگر کشور

 کشور ۶۰ ھيئت ھای بلند پايۀ بيش از ۲۰۰۶ جنوری  و اول فبروري۳۱در 

اين  . غانستان بنياد گذارندجھان در لندن گرد آمدند تا چارچوبی را برای انکشاف اف 

که  ياد می شود جايگزين توافقنامه بن شد "  قرارداد افغانستان"چارچوب که بنام 

وعده ھای  در کنفرانس لندن تمام . راھنمايی سياسی بود برای افغانستان بعد از طالبان

آمريکايی ميليارد دالر   ۱۱ سال آينده ۵سپرده شده جامعه بين المللی به افغانستان برای 
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افغانستان و بانک جھانی   مليارد دالر آمريکايی که دولت ۲۸رسيد که در مقايسه با 

بھمان ترتيب، نيروھای ياری .باشد تقاضا آن را کرده بودند يک رقم بس ناچيزی می 

امر ناتو و اياالت متحده امريکا در  بمراتب  بشمول نيروھای تحت (امنيتی درافغانستان 

نظامی برای تامين امنيت و مقابله با شورشيان در  ست که کارشناسان کمتر از آنچه ا

   . اين کشور الزم می دانند

در حاليکه اياالت متحده از برنامه قبلی اش برای کاھش نيروھای نظامی خود در 

شمار  افغانستان صرفنظر کرد، ساير کشور ھای عضو ناتو تمايل چندانی برای افزايش  

   .نداده اند لوجستيکی خود در افغانستان تا کنون چندان نشان نظاميان و کمک ھای 

نيروھای ضد دولتی و قاچاقچيان مواد مخدر از مناطق مرزی ميان پاکستان و 

عمل  اين . افغانستان منحيث پناھگاه استفاده کرده و آزادانه به رفت و آمد می پردازند 

افغانستان ببار   آرامی ھای سوءظن ھای را در مورد نيات و ھمدستی پاکستان در نا

   .آورده است

) بی بی سی (رسانه ھای جمعی معتبر جھان و از جمله ۲۰۰۲در نيمه ماه نومبر

پنج سال  ر برای بازسازی افغانستان در الاطالع داد که کنگره امريکا مبلغ سه ميليارد د 

ی امنيتی نيروھا آينده تخصيص ميدھد، و از جمله يک ميليارد دالر آن صرف ھزينه 

رابطه در سرمقاله شماره  نبويارک تايمزدر اين . حافظ صلح در خارج از کابل خواھدشد

و فرصتی که جورج » افغانستان برنده شدن صلح در «  نومبر،زير عنوان ۲۰پنجشنبه 

اين روزنامه، به تصويب قانونی در . پردازد بوش برای بازسازی افغانستان دارد، می 

امريکا را موظف ساخته است ظرف مدت پنج سال   ميکند که دولت کنگره امريکا اشاره

روز . بازسازی و توسعه نيروھای حافظ صلح در افغانستان کند سه مليارد دالر صرف 

کنگره فرصتی برای دولت بوش فراھم کرده است تا شعارھای متعالی «   : نامه می نويسد

اين روزنامه افغانستان را ... شانددر باره بازسازی افغانستان جامه عمل بپو خود را 

نيازمند اين کمک دانسته و آقای بوش را ترغيب کرده است از کنگره جديد که  ًشديدا 

برای کمک  درماه ژانويه تشکيل خواھد شد، خواستار تخصيص ھرچه سريعترمنابع الزم  

ونی نيازمند به بی قان افغانستان برای پرھيز از بازگشت « : روزنامه مينويسد. مالی شود

  الدن را امکان داد از  ھمان شرايط بود که بن . کمک ھای ملموس خارجی است 
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   ».بين المللی استفاده کند افغانستان به عنوان ستاد فرماندھی خود و آموزش تروريزم 

 اين روزنامه به ابعاد ويرانی در پی دو دھه جنگ در اين کشور، سطح گسترده  

است، از  ه ميکند و به بخشھايی که نيازمند کمک و بازسازی بيکاری و بی سوادی اشار 

افغانستان را  کشاورزی ھمچنان شالوده اقتصادی « : جمله کشاورزی ، می پردازد

چندين دھه جنگ . ميکند تشکيل ميدھد و روشنترين چشم انداز را برای ايجاد کار فراھم 

که برای انتقال محصوالت  ا پروژه ھای آبياری ، منابع پراکنده کشت و جاده ھايی ر

دولت «: روزنامه می افزايد اين » .کشاورزی به بازار الزم بود، نابود کرده است

دولت و تحکيم اقتدار خود در  مرکزی افغانستان نيز برای پرداخت حقوق کارمندان 

بازسازی شوند و کودکان در مقابل  مدارس بايد . سراسر کشور نيازمند کمک است 

ساير کشورھا نيز مايل بکمک اند، اما  .  و ساير بيماريھا مايه کوبی شوندبيماری فلج

   » .بگيرد امريکا بايد ھدايت سايرين را به عھده 

ر به ال ميليون د۴۲۵به نوشته اين روزنامه براساس مصوبه کنگره ، ساالنه   

فراھم  طرح ھای باز سازی در افغانستان اختصاص می يابد و سيصد ميليون نيز برای  

مصوبه  نيويارک تايمز با اشاره به اينکه اين . کردن بذرکشاورزی اختصاص دارد

از « :مينويسد ھمچنين ھزينه برای نيازھای امنيتی افغانستان را پيش بينی کرده است 

برای توسعه نيروھای  جمله يک ميليارددالر اختصاص داده شده است که دولت بوش بايد 

سايت جام جھان نما، بی بی  ( » . کابل از آن استفاده کندحافظ صلح در خارج از شھر

بوش رئيس جمھورامريکا سند   دسامبرجورج ۴باالخره درتاريخ )  نومبر۲۲سی،

کمک به بازسازی افغانستان را امضاء  تخصيص سه ميلياردو سيصد ميليون دالرغرض 

   .اھد گرفت اختيار دولت افغانستان قرارخو اين کمک درچارسال آينده در . کرد 

يکی از نشانه ھای توجه جامعه بين المللی نسبت به سرنوشت افغانستان ، تدوير   

دولت  ، بمنظور بررسی عملکرد ۲۰۰۲ نومبر۲دومين کنفرانس در بن آلمان درتاريخ  

. نشست بن بود  انتقالی افغانستان و جامعه بين المللی در مدت يک سال پس از نخستين 

خارجه و حکومات آنھا با   کشور بزرگ جھان در سطح وزرای ۳۵ در اين کنفرانس که

حامدکرزی ، رئيس دولت . ورزيده بودند اشتراک نماينده ويژه سازمان ملل متحد اشتراک 

 ھزار نفری ياد آورشد و ۷۰تشکيل يک اردوی  انتقالی افغانستان ، خطاب به حضار از 
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شور و تشکيل اردوی ملی جھت انجام تامين امنيت در ک سياست اوليه دولت او، : گفت 

. اردوی افغانستان بمعنی ختم فعاليت جنگ ساالران خواھد بود تشکيل . اين ھدف ميباشد

ساحات خارج از شھرکابل محدود است و جناح ھای مختلف ميکوشند  کنترول دولت در 

. ميزان حضورخود در اردوی ملی نيزدولت را با مشکالت مواجه سازند در مورد 

   :طرح تشکيل اردوی ملی عبارت است از ئيات جز

    ممنوعيت ھرگونه فعاليت نيرو ھای نظامی به غير از ارتش ملی ،-۱ 

    خلع سالح افراد مسلح مجاھدين سابق ،- ۲ 

   .  تشکيل سه قوماندانی قوای مسلح در سه منطقه خارج از کابل- ۳ 

که دولت کرزی منابع لخضرابراھيمی نماينده خاص سازمان ملل اعتراف کرد   

امنيتی  بی : الزم برای اعمال قدرت خود در اختيار ندارد و در مورد مسايل امنيتی گفت  

. زده است  در نتيجه رقابت ھای جناحی به تالش ھا برای بازسازی افغانستان صدمه 

قاچاق مواد مخدر،  توسعه نظام امنيتی ، ايجاد قانون اساسی، توقف کشت و تجارت و 

مشکالت عودت کنندگان ازجمله  م تحقيقات در زمينه موارد نقض حقوق بشرو حل انجا

فقدان . بحث و غور صورت گرفت مسايل ديگری بود که در اين کنفرانس روی آن 

است که بنابر ارزیابی منابع بین المللی  امنيت در کشور مشکل عمده دولت افغانستان 

   . منیھا دست دارندناا برخی ازمقامات بلندپایه دولت در این 

   :بازسازی تنھا راه کاھش نا امنی

تام کالینز سخنگوی نیروھای ائتالف بین المللی در افغانستان در یک گفتگوی 

کاھش  با ذکر این مطلب که بازسازی تنھا راه " صدای افغان" اختصاصی با خبرگزاری 

توسط جنگ و  گاه مشکالت نا امنی در افغانستان ھیچ: نا امنی ھا است اظھار داشت 

ھا، مکاتب ، سرک ھا ،  ساخت کلینیک : وی تصریح نمود. عملیات نظامی حل نخواھد شد

و امکانات اولیه زندگی تنھا  بازسازی زیر بناھای اقتصادی و اجتماعی، آوردن برق 

می توانند از آن برای جلب اعتماد  برگ برنده ایست که جامعه جھانی و دولت افغانستان 

   .کشت و قاچاق مواد مخدر استفاده نمایند راه مبارزه با گروه ھای تروریستی و مردم در 
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به گفته تام کالنز ایجاد زمینه رشد و ترقی و فراھم آوری یک زندگی مسالمت 

خود  آمیز برای تمام افغان ھا به زمان و فعالیت زیادی نیاز دارد و مردم باید به دولت  

نیروھای  در عین حال سخنگوی . خود نقش بگیرنداعتماد کرده و در بازسازی کشور

در کابل نا امید  ائتالف بر این عقیده است که مردم نسبت به کارکرد ھای دولتی فعلی 

و بحران  با کمک  شده اند زیرا آنھا انتظار داشتند که پس از سپری شدن سالھا جنگ 

بخشی از ناامیدی : ایداو می افز .جامعه جھانی به یک زندگی آرام و مترقی دست یابند

. فساد اداری و مشکل مواد مخدر است مردم نسبت به دولت آقای حامد کرزی افزایش 

یک بحران جدی و خطرناک جدید مواجه می  فساد اداری روز به روز افغانستان را با 

   .مخدر نیزکشور را با نابودی روبه رو خواھد کرد سازد و افزایش کشت و قاچاق مواد 

   سه دھه جنگ، نبود یک زیر بنای اقتصادی قوی، فقر و : ینز ابراز داشتآقای کال

بی کاری موجب افزایش فساد در ادارات شده است و دولت افغانستان باید ھر چه 

قاچاق مواد  زودتر برای بقای خود این مانع بزرگ را از بین برده و از افزایش کشت و  

در : خاطر نشان کرد مقام نیروھای ائتالف این . مخدر به ھر نحو ممکن جلوگیری نماید

گرفته است، ایجاد صدھا  افغانستان برنامه ھای بازسازی و نوسازی زیادی صورت 

ریزی ده ھا کیلومتر سرک ، ایجاد  کلینیک، مکتب، پروژه ھای برق رسانی و آبی، قیر 

از ... ن وتجھیز اردو و پولیس ملی افغانستا برنامه ھای آموزشی و تربیتی، تقویت و 

   ."ھمکاری جامعه بین المللی انجام داده است جمله برنامه ھایی است که دولت با 

 ميليون دالر برای باز سازی افغانستان ۲۴۰ اتحاديه اروپا مبلغ ۲۰۰۳در سال 

: گفت وعده کرد و کريس پاتن مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا، در پارلمان اروپا  

جامعه بين  کندی صورت ميگيرد و اين خطر وجود دارد که باز سازی افغانستان با 

) شمالی است منظور بحران عراق و کوريای (المللی با تمرکر بربحران ھای ديگر

غير «افغانستان ھمچنان  او افزود که وضعيت حقوق بشردر . افغانستان را فراموش کند

ل پايمال شدن حقوق موارد متحم است و زنان و اقليت ھای قومی دراغلب » قابل قبول

عملی ريفورم در دولت کرزی ھستيم و  او افزود که ما خواھان اقدامات . شان ميشوند

نھايت مھم است، قانون اساسی که در سال  اين بخصوص در مسئله حقوق بشر بی 

بشر را برای ھمه و از جمله اقليت ھای قومی  جاری به ميدان خواھد آمد ، بايد حقوق 
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امنيت و ثبات در سراسر آسيای ميانه به اضافه  روپا آنست که از کار ا.تضمين کند

   )۲۰۰۳ جنوریBBC   ۱۳جھان نما، جام . (پاکستان اطمينان حاصل کند

 ھمچنان يک آژانس امداد رسانی بريتانيائی که در افغانستان فعاليت ميکند، از   

نگار بی  ابان مک ويليام خبر . تشديد نا امنی در افغانستان به جامعه بين المللی اخطار داد 

جامعه بين المللی  بی سی ، از وخيم شدن اوضاع امنيتی در افغانستان ھشدار داده ، از 

در » مراقبت بين المللی«  سازمان . ًخواسته است فورا به اين مشکل رسيدگی کنند

ين کابل به تنھائی قادر به تأم گزارش خود ميگويد که سالھا وقت الزم است تا دولت 

نيروھای بين المللی به رھبری امريکا در  صلح و امنيت کشور باشدو نسبت به اقدامات 

   .ھای امدادی ابراز نگرانی کرده است  افغانستان با ھدف تمرکز بر فعاليت 

اخطار ميدھد که آموزش تعداد کافی از سربازان » گروه مراقبت بين المللی «  

بخش  ران وفرماندھان شبه نظامیان که کنترول جنگ ساال. ارتش سالھا زمان ميخواھد 

و ھمچنان  ھای بزرگی از خاک اين کشور را در اختيار دارند و با دولت کابل مخالفند 

کشور را تھديد  تبھکارانی که از خالء امنيتی سوء استفاده ھای مالی می برند، امنيت 

ناچيز و شرايط  مزد بسياری از سربازانی که آموزش ديده اند، به دليل دست. ميکنند

: ميگويد» المللی مراقبت بين «گروه . نامساعد زندگی در ارتش آنرا ترک گفته اند

که نه تنھا به حمايت  نيروھای ايتالف بايد بر حفظ صلح تمرکز کنند و توصيه ميکند 

يک نيروی حافظ صلح  گسترده تر از برنامه آموزش ارتش و پوليس ،بلکه به تشکيل 

   )۲۰۰۳ جنوریBBC   ،۱۴فارسی سايت (     .خارج از کابل بپردازنددرنقاط حساس 

 جنوری گزارش داد ۲۴ بی بی سی، از قول اماتول، خبرنگار خود درکابل شام   

افغانستان،  اعضای کميته امدادرسانی بريتانيا، متأثراز تخريب و فقربيشمار در : که 

اين .را نديده اند ده در اين کشور ميگويند آنھا شواھدچندانی حاکی از بازسازيھای عم

افغانستان وعده داده شده   ميليارد دالری که در نشست توکيو به ۴ر۸: خبر نگار ميگويد

. سازی افغانستان کافی نيست  ،يک محاسبه عجوالنه بوده که به ھيچوجه برای دوباره 

عوض و بدون بھره بوده ، نه کمک بال برخی ازتعھدات کشورھا در توکيو قرضه ھای 

اين خبرنگارمی افزايد که حامد . ميشده است  برخی ھم کمک ھای غذائی را شامل 

از طرف ھيئت سازمان ملل در اختيار او گذاشته  کرزی در گذشته گفته بود پول کافی 
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نتوانسته پل ) ھيئت سازمان ملل متحد(ميکند که يونما اين خبرنگار عالوه . نمی شود

تکيه برکمک ھای . ان ھای کمک دھنده و دولت افغانستان باشدسازم ارتباطی مناسبی بين 

سبب گرديده تا دو سوم از پول ھای کمک شده صرف اين مسئله شود و  بشردوستانه 

فقدان امنيت مشکل عمده در .. بازسازی در درجه دوم اھميت قرار بگيرد مسئله 

دسترسی  کشور قابل افغانستان است که سبب شده تا کمک ھای بشری در برخی از نقاط  

تھديد و با اعمال  فرماندھان محلی و تفنگ سارالران مسئوالن امداد رسانی را . نباشد 

در بيرون از کابل  دولت از قدرت الزم . خشونت اموال امدادی را به يغما می برند

شرايط متزلزل، . راندارد  برخوردار نيست و بنابرين توانائی جذب سرمايه ھای خارجی 

فقدان امنيت مانع عمده . بين ميبرد ل سرمايه گذاری دراز مدت را در اين کشور از احتما

 تا ۲۰۰۲طی سالھای  ) ۲۰۰۳جنوری۲۴    بی بی سی،.(پروسه بازسازی کشور است 

کمک وعده کرد که مقدار   ونیم میلیاردالر به افغانستان ۱۶جامعه جھانی حدود ۲۰۰۶

وزير خارجه افغانستان، . است قرارگرفته کمی از آن در دسترس دولت افغانستان 

از : سفارت افغانستان در لندن گفت ًرنگين دادفر اسپنتا، اخیرا در يک سخنرانی در 

افغانستان ،فقط پنج درصد آن به دولت افغانستان  ميلياردھا دالر کمک وعده داده شده به 

قيه توسط بازسازی افغانستان واريز شده و ب  درصد به صندوق ۲۰داده شده، 

آقای اسپنتا .کشورھای کمک کننده مصرف شده است سازمانھای امدادرسان و خود 

ھفت ميليون :سال بعد از کنفرانس بن را برشمرد و گفت  دستاوردھای دولتش در پنج 

می روند، صدھا رسانه آغاز به کار کرده و ھزاران پروژه  دانش آموز به مدارس 

تگی ملی در روستاھای مختلف کشور اجرا شده چارچوب برنامه ھمبس بازسازی در 

ھمچنين به آموزش ھفتاد ھزار نيرو در قالب پليس و ارتش ملی افغانستان  او .است

بی بی سی .(کرد، اما ضعف آنھا در برابر شورشيان پراکنده طالبان را تاييد کرد اشاره 

   )۲۰۰۷ فبروری ۲  

سی در برلین اشتراک کرده  در کنفران۲۰۰۷جنوری ۳۰رنگين دادفر اسپنتا در 

قبل از  . بودکه  اتحادیه اروپا درآن کمک  ششصد میلیون یورو را به افغانستان وعده داد 

امنیت افغانستان  آن حکومت امریکا از کمک ده میلیارد وششصد میلیون دالر برای تامین 

ا مستقیما به این کمک ھ خبرداده بود و  اکنون سعی دولت افغانستان  بیشتر بر اینست که 

این . بصورت موثرتری استفاده کند دولت افغانستان داده شود تا از آن در امر بازسازی 
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 عراده موتر با ھزاران قبضه سالح ۸۰۰  درحالی است که سه روز قبل امریکا به تعداد 

   .افغانستان تحویل داد ُمدرن با مھمات را به اردوی ملی 

 ۲۰۰۶پایان سال   داد که، اکنون یعنی در بی بی سی ازقول وزير ماليه گزارش

وزیر مالیه ضمن .  بیشتراست عواید گمرکات افغانستان ساالنه از چھارصد میلیون 

 ميليون دالردرآمد ۲۶۰معادل  گمرکات افغانستان ۲۰۰۲درسال : مصاحبه اش گفت

ان زمامدار میلیون دالربه جیب ۳۷۰واین میرساند که قبل ازاین درحدود . داشته اند

ھای  کرزی  شاید یکی از موفقیت . محلی ھم مرز با کشورھای ھمسایه  میریخته است

مھم مرزی ھرات  را در دورۀ ریاست جمھوریش، دورساختن اسماعیل خان از والیت 

در مزارشریف است که  عطانور نیز یکی از فرماندھان پرقدرت دولت کرزی . دانست

صدھا ھزار جریب زمین ھای دولتی  ه میشود کمتر از دساتیر مرکز اطاعت میکند وگفت

   .شھر مزارشریف داده است را غصب وبه قوماندانان ھوادار خود در اطراف 

اردوی ملی  بدون شبھه تا زمانی که امريکا دست دولت را نگیرد و به تشکیل 

و امنيت  موفق نگردد و با قوت این اردوجنگ ساالران مقتدر را برسرجای شان ننشاند 

به زودی و به  ربعد داخلی کشورتامين نکند، تالش ھای دولت در جھت بازسازی را د

ساالران عمده ترین عامل  بنابرين ميتوان گفت که جنگ . آسانی به ثمر نخواھد نشست 

درکشوراند و بدون دست يافتن به  بی امنيتی و بی ثباتی ودلیل کندی پروسه باز سازی 

کشور تامين ميگردد و نه حقوق بشر  ياسی در امنيت وطنی و سرتاسری، نه ثبات س

  . خواھيم يافت رعايت خواھد شد ونه به دموکراسی دست 

 حقوق بشردر افغانستان تھیه ناظران حقوق بشرمقیم امریکا گزارشی از وضع

  تن از مقامات بلندپایه دولت در نقض حقوق بشر٨ سپردند که در آن  نشرکردند وبه

این گزارش پس از ولی ی باید محاکمه گردند، ست دارند ومنستان دوحقوق اتباع افغا

  .گردید رد افغانستان اجراییه ریاست نشر در رسانه ھا بسرعت ازسوی 

 با مصاحبهء در بشر حقوق ناظران گروه آسیایی بخش مسوول معاون کاین فلیم 

 متھمین از گزارش اساس بر اینکه عوض به افغانستان حکومت گفت، آزادی رادیو

 را گزارش این ".است مشکل یک این ،کند می دفاع افراد این از گونه به کند، قیقاتتح

 ھای مصاحبه اساس بر که است حقایقی از پر کرده، نشر بشر حقوق ناظران گروه که
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 و کند تحقیقات آن روی باشد، ارزش با حکومت برای باید این. است شده آماده زیاد

  . "بکشاند محاکمه به ،اند شده شناخته مسوول که را آنانی

 نشر به )٣/٣/٢٠١٥(شنبه سه روز که بشر حقوق ناظران اداره گزارش در

 سابق تمیور محمد خیر ارزگان، والیت در قوماندان یک شجاعی عبدالحکیم از رسیده

 نجیب پکتیکا، والیت ارگون ولسوالی قوماندان یک هللا عزیز تخار، والیت امنیه قوماندان

 جمعیت حزب قوماندان سابق علم میر تخار، والیت ملی امنیت سریی کاپیسا هللا

 امنیت عمومی رییس سابق خالد اسدهللا بلخ، والیت سرپرست نور محمد عطا اسالمی،

   .است برده نام قندھار، والیت امنیه قوماندان عبدالرازق و افغانستان ملی

 بر که است تهخواس کننده کمک کشورھای و امریکا از بشر حقوق ناظران اداره

 از تخطی به متھم حکومت داخل در که را افرادی تا آورند فشار افغانستان حکومت

  )٥/٣/٢٠١٥سایت آریائی(.کند محاکمه اند، بشر حقوق
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  مدھمقاله 

  

   پس ازسقوط طالبان در ھراتت او ارموااسماعيل خان 

  

در اين مقاله به گذشتۀ و دورۀ جھاد اسماعيل [

روابط او با سازمانھای استخباراتی کشورھای خان و

منطقه ونيزنيروھای شوروی درزمان اشغال،اشاره يی 

کردھای او بعد ازسقوط طالبان و  نشده است وفقط برکار

 برگشت او از ايران  وچنگ انداختن برھرات وعملکرد

اين نوشته .ھای او دراين و,يت تماس گرفته شده است

ن رسانه ھای معتبر بين براساس گزارشھای خبرنگارا

وگزارش ھای نھادھای دفاع از حقوق  المللی

                .]بشرسازمان ملل متحد ،بطور فشرده تاليف شده است

اسماعیل خان                                                                                                                         .

 ) وزیر انرژی وآب افغانستان(الران ائتالف شمال ، اسماعیل خانیکی ازجنگسا

 به ایران فرارکرد وپس از سقوط ١٩٩٥است که بعد ازشکست از دست طالبان در

طالبان او برھرات تسلط یافت ودرزمان فرمانروائیش در ھرات قوانین اسالمی را 

  . ان طالبان برشھروندان ھرات تعمیل وتحمیل میکردسختگیرانه تر از زم

وی با قساوت واستبداد کم نظیری برمردم ھرات حکومت کرد وسد آھنینی در 

عواید سرشار گمرکات ھرات به وی  . جلو آزادی ھای مدنی مردم ھرات شمرده میشد

در امکان داده بود که با تشکیل یک اردوی شخصی سی ھزار نفره ازملیشه ھای محلی 

 غرب لقب ۀوی خویشتن را امیر حوز. آن والیت از نفوذ وقدرت زیادی برخوردارشود

داده بود و والیات غور، بادغیس وفراه و نیمروز را تابع والیت ھرات ساخته بود و 
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دولتی در ( تا بجای حکومت مرکزی  از اوفرمان ببرند  والیان آن والیات را واداشته بود

النه وی به تھران وترکمنستان وعقد قراردادھای اقتصادی سفرھای مستق ).درون دولت

کشور، به وضوح به معنی برسمیت نشناختن دولت کرزی و  وتخنیکی با مقامات آن دو

کنار کشیدن او ازحکمروائی مستقالنه در  .دوری جستن از دولت مرکزی تلقی میشد

وستان بین غرب کشور، شاید یکی از دست آوردھای تاریخی دولت کرزی با کمک د

  .باشد المللی  او

، در مراسم افتتاح سمينار رؤسای محاکم ٢٠٠٢ اکتوبر۲۴حامدکرزی درتاريخ 

واليات افغانستان به فرماندھان و مسوولين واليات که از اوامردولت مرکزی سرکشی 

در اکثر نقاط کشورمنازعه و جنگ قوماندانان به خاطر «:ميکردند، ھوشدار داده گفت

فرماندھان «: او عالوه کرد که» .ايد گمرکات و ماليات دولتی استدست آوردن عو

مسلح برای بدست آوردن پول می جنگند و مردم بيگناه در ميان آتش جنگ آنان جان 

کسانی که جنگ ميکنند پول کافی دارند و تنھا سرمايه جمع ميکنند و از ریختن . ميدھند

شان از خون ملت فربه شده ، اما باز خون زن و مرد اين ملت ھيچ باکی ندارند و وجود 

اگر فرماندھان فکر ميکنند که کرزی با اين ھمه مشکالت باقی ماندن در . ھم رحم ندارند

ھر ثانيه بودن «:در اينجاکرزی سوگند ياد نمود که» .ارگ را ترجيح ميدھد، اشتباه ميکنند

 » . موقع نيستدر ارگ برايش چون جھنم است ، آنھا بايد بدانند که ديگر برايشان

شش ماه اداره مؤقت را با ھمه نا بسامانی ھايش تحمل «:  آقای کرزی گفت 

کرديم و در لويه جرگه نيز به ملت افغانستان و جھانيان وعده سپرديم که در افغانستان، 

عدل و انصاف و امنيت را تأمين ميکنيم ، اما در بسا موارد عدل و انصاف و امنيت 

 انصافی و نا امنی و نابسامانی ،کسانی اند که به امضای من در عامل بی. وجود ندارد

 ھيئت صلح از طرف ۷۵رئيس دولت انتقالی افزود که .».پست ھای دولتی مقرر شده اند

يعنی : دولت به واليات کشور فرستاده شده که محتوای گزارشات ھمه آنان يکسان است 

آقای کرزی در .ن امنيتی شکايت دارندمردم با ھم ھمبسته اند ولی از واليان و فرماندھا

به ياد دارم که از وحشت چند نفر طالب بکشورھای ديگر : بخشی از سخنان خود گقت 

فرارکرده بودند ولی اکنون که با حمايت مردم افغانستان دوباره بقدرت رسيده اند، برآنھا 

  )اکتوبر٢٤آزانس خبری باختر."(ظلم ميکنند
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اسماعیلخان وعطامحمدنور بودند که   دوستم ومنظورکرزی ازاین تذکر،جنرال

از دست طالبان اولی به ترکیه و دومی به ایران وسومی به کوالب تاجیکستان فرارکرده 

بودند، ولی اکنون که دوستم برتخت قدرت شبرغان واسماعیل خان برتخت ھرات 

ی وعطانور برسریرقدرت بلخ قرارگرفته بودند، ھرسه نفر دست به تصفیه ھای قوم

 .میزدند و اطاعت از کرزی را برای خود عار میدانستند

حامد کرزی ، رئيس : گزارش داد که ۲۰۰۲ دسامبر۱۵راديو بی بی سی شام 

دولت انتقالی افغانستان ، با صدور فرمانی ، فعاليت رھبران سياسی را در زمينه ھای 

 در می آمد، آمده ًدر اين فرمان که فورا بمرحله اجرا. نظامی ممنوع اعالم کرده است 

بودکه مقامات کشوری و لشکری حق ندارند در ھر دو زمينه نظامی و غير نظامی 

بگفته خبرنگاران، اين اقدام آقای کرزی را می توان کوشش اساسی . فعاليت داشته باشند

برمبنای اين فرمان، می . برای کنترول فرماندھان قدرتمند محلی در افغانستان تلقی کرد

ُی دوستم و اسماعيل خان و گل آقا شيرزی و فھيم وزير دفاع، از يکی از دو بايستی آقا

ًپست فعلی خويش مثال از پست نظامی صرف نظر کنند، در غير اين صورت آنھا تا  ُ

زمانی که نظامی باقی بمانند و بر تشکيالت شبه نظامی خود تکيه داشته باشند، نمی 

راديو بی بی سی .( دولت فعلی داشته باشندتوانند انتظار عنوان و موقعيت مھمی را در

 ) ۲۰۰۲ دسمبر۱۶

 دسمبردو نفرازفرماندھان مقتدر يعنی گل آقا شيرزی و عبدالرشيد ۱۷در تاريخ 

دوستم اطاعت خود را از فرمان حامد کرزی ابراز داشتند وشیرزی  والی قندھار گفت 

ودی تصميم خود را مبنی او تمام فرامين و دستورات دولت انتقالی را می پذيرد و بز: 

بر انتخاب يکی از اين دو پست اعالم خواھد کرد ، ولی از طرف اسماعيل خان جوابی 

اين در حالی بودکه سازمان نظارت برحقوق بشر، يک . در رابطه به اين فرمان داده نشد

بار ديگر از شيوه حکومت اسماعيل خان در ھرات و از نحوه برخورد او نسبت به زنان 

) ۲۰۰۲ دسمبر۱۷در (ارش تازه خود انتقاد کرده بود و اين انتقاد در نشست اسلودر گز

به حيث حربه یی علیه عملکرد دولت انتقالی حامد کرزی بکار رفت و منجمله حکومت 

 ، منوط به ۲۰۰۳ ميليون دالری خود را به افغانستان در سال ۵۵ناروی ، اعطای کمک 

در کنفرانس اسلو . (سياسی وانمود کردرعايت حقوق زنان در امور اجتماعی و 
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 ميليون دالرکمک به ۲۳۰کشور صنعتی جھان اشتراک ورزيده بودند و يک ميليارد و ۲۰

  ) دسمبرBBC ۱۷جام جھان نما،.(  متعھد شدند۲۰۰۳افغانستان برای سال

گفته میشد اسماعیل خان عواید گمرک ھرات را که روزانه بین سی تا پنجاه 

از گاو غدودی برای  ، ھمه را به حساب شخصی خود ذخیره میکرد ومیلیون دالر میشد

ساختن پارک ملت و یا بنای یاد بودی ازشھدای جھاد، ویا بکشیدن خیابان وچارسوقی که 

چرا . ھزینۀ تمام آنھا به اندازۀ یکروزۀ عواید گمرک ھرات نمیشود بمصرف میرساند

خیر حاضر نگردید لیست دارائی جناب امیر صاحب با وجود درخواست رئیس دولت تا ا

در بانک ھای خارج ذخیره که ھای  منقول وغیر منقول خود را ارائه کند؟بماند آنچه 

  .دارد

گمرکات افغانستان ۲۰۰۲بی بی سی ازقول وزير ماليه گزارش داد که، درسال 

 ميليون دالردرآمد داشته اند، ولی وزیر مالیه ضمن مصاحبه ای در پایان ۲۶۰معادل 

گفت اکنون گمرکات افغانستان ساالنه بیشتر از چھارصد میلیون دالر عواید ۲۰۰۶ سال

میلیون دالربه جیب زمامداران محلی ھم ۳۷۰وزیرمالیه اشاره نمود که قبل ازاین . دارد

  . مرز باکشورھای ھمسایه  میریخته  است

 ً اسماعیل خان سرانجام مجبورشد ظاھرا به والیت داری اکتفا کند واز بخش

اسماعیل . صرف نظرکند) ھرچند نیروھای نظامی ھمه ازاو اطاعت میکردند(نظامی 

حوزه غرب به سفرھای " امیر"خان که امارت را بر والیت ترجیح میداد به عنوان 

ترکمنستان می پرداخت وبا طرف ھای خارجی  به ایران و رسمی بدون استیذان مرکز

رئیس . رکزی را به ھیچ میگرفتقراردادھای اقتصادی وتجاری می بست ودولت م

این اجراآت امیرصاحب خواھی نخواھی رنج می  حکومت انتقالی  حامدکرزی که از

برد، وی را به حیث وزیرمعادن وصنایع درکابینه خود جای داد، اما امیرصاحب از 

با آنکه سفیرامریکا خلیلزاد به ھرات رفت . زد و درخانه نشست قبول این پست سرباز

در ھرات والی دیگری مقررشد، . راضی نگردید ی او پرداخت ، مگر اووبه دلجوئ

عده ای ازھوادارانش را دستور داد  امیرصاحب ناگوار آمد و اماحضور این والی بر

ھواداران امیرصاحب دست به آشوب زدند . بزنند دست به تظاھرات خشونت آمیز
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ھمراه  حقوق بشر را ادنھادھای امداد رسانی بشمول نھ وتعدادی ازعمارات دولتی و

  .باماشین ھای شخصی مردم به آتش کشیدند

امریکا که ازمدتھا قبل میخواست برمیدان ھوائی شیندند تسلط داشته باشد ولی 

مانع حضورش بود، درچنین فرصتی، برای خاموش کردن آشوب  اسماعیلخان

 به ھوا به ھرات رسید و از اسماعیلخان وتامین امنیت بسرعت توسط ھلیکوپتر

تظاھرکنندگان اخطارداده شد تا متفرق شوند مگر تظاھر کنندگان دست از خشونت 

 تن از ۵۰ تا ۴۰کشتن  با نگرفتند، بنابرین برتظاھرکنندگان از ھوا آتش گشودند و

شورشیان، آشوب را خاموش وامنیت را دوباره در ھرات قایم کردند و بر اقامتگاه 

نسان اسماعیل خان نخستین ضرب شصت امریکا را بدی. اسماعیل خان نیز پھره گذاشتند

  . گرفت نظارت قرار درخانه اش زیر احساس کرد و

دیگر قرعه وزارت انرژی وآب به نام او  پس از انتخابات ریاست جمھوری بار

وقتی سایه . برآمد و این بار صالح درآن دید تا پست جدید را بپذیرد و به کابل برود

ت گم شد، دلھای مردم از شادمانی ماالمال گردید وقفل استبداد وی از سرمردم ھرا

چشمدیدھای جانکاه خود را ازدوره  سکوت از لبھا برداشته شد ومردم خاطرات و

 .حکومت اسماعیل خان برای رسانه ھای گروھی حکایت کردند

  :فرازھايی ازگزارشھای خبرگزاران بين المللی 

 آوری اطالعات ازحوادث و ً  نھادھای حقوق بشر جھانی معموال برای جمع

رخداد ھای مھم سیاسی واجتماعی وفرھنگی گزارشگران خود را به افغانستان ویا 

والیت مورد نظر میفرستند وآن گزارشگران سعی میکنند با مردم عادی ویا اشخاصی 

که دچار مصیبت شده اند در تماس شوند وحقایق را از زبان مصیبت رسیدگان بدون 

رسانه ھای بین المللی نیز از میان مردم . وند وضبط نمایندحب وبغض شخصی بشن

ًمحل، کسی را که اوال بزبان انگلیسی بلد باشد وثانیا در رشتۀ خبرنگاری وژورنالیزم  ً

تجربه وسابقه ای داشته باشد به عنوان گزارشگر برمی گزینند تا با رعایت اصل 

ًد وطبعا در صورتی که واقعه راستی ودرستی، گزارش خود را روزانه تھیه وارسال کنن

ای بغلط گزارش داده شود، شخص گزارشگراعتبار خود را ودر نتیجه کاروحقوق خود 

بنابرین گزارشگر ھیچ ضرورتی به تھیه گزارش ھای دروغی ندارد . را از دست میدھد
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واین افراد واشخاص خاطی، متجاوز وناقضین حقوق بشراند که متوسل به دروغ گوئی 

بنابرین متھم ساختن نھادھای بین المللی حقوق بشرو یا رسانه . یق میشوندوکتمان حقا

 وصدای امریکا،ھیچگاھی ازجرم و جنایات bbc, ھای گروھی ومنجمله گزارشگران 

ناقضین حقوق بشر در حق زنان واقلیت ھای قومی وسایر شھروندان دروالیات 

ای این نھادھا وسازمانھای بنابرین در زیر فرازھایی از گزارش ھ. دوردست نمی کاھد

بین المللی در بارۀ راه و روش حکومتداری اسماعیل خان بازتاب داده میشود وقضاوت 

  .را به خوانندگان وامیگذارم

  :ھمه اميدھای ما بربادرفت

در : سازمان نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اطالع داد که

يگر که ھم قماش دوستم است، بدون عکس غرب افغانستان جنايات يک جنگ ساالر د

علی الرغم حضور نظامی : گزارش می افزايد . العمل مقامات بين المللی ادامه دارد

لقب داده است، با خشونت " امير ھرات" اسماعيلخان که خود را« امريکا در منطقه 

 بود، اين تورن اسبق که بارھا به ايران فرار کرده» .وحشيانه يی بر شھر حکم ميراند

.  با پول و تجھيزات ائتالف بين المللی وارد شھر ھرات گرديد۲۰۰۱در نوامبر 

شخص،ماليم وقابل «وزير دفاع امريکايک » دونالد رامسفلد«اسماعيل خان از نظر 

است، اما از ديدگاه شاھدان عينی که با نمايندگان سازمان نظارت برحقوق بشر » اعتماد

در ھرات « :گزارش می افزايد.» ک آدمکش خونی است يک جانی و ي« گفتگو کرده اند،

توقيف ، شکنجه و خشونت جسمی ، ارعاب ، آزار اقليتھای قومی بخصوص اقليت 

پشتون، سرکوب آزاديھای دموکراتيک، تبعيض جنسی و صدھا اقدام سرکوبگرانه ديگر 

  ».زندگی روزمره مردم را زھرآگين کرده است

چی چيز در « : زمان نظارت برحقوق بشرگفت  يک باشندۀ ھرات به نماينده سا

ھمان جنگ ساالران ... افغانستان تغيير کرده است ؟ تمام اميدھا ما برباد رفته است 

بنياد گرائی بار ديگر بيداد ميکند و روز تاروز . ديروز بار ديگر به قدرت رسيده اند

 - ختلط افغانیگزارش از حامد کرزی خواسته است تا يک ھيئت م» .نيرومند ترميشود

ملل متحد راجھت بر رسی جنايات به منطقه ھرات بفرستد و اقدامات جدی را برای 

  )٢٠٠٣ ،۱۶مجلۀآينده ، شماره .(حفظ جان شاھدان عينی روی دست گيرد
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جان سيفتن، مسئول بخش آسیائی ادارۀ نظارت برحقوق بشردر نیویارک ويکی 

 المللی ميگويد که خواستار کاھش ميزان جامعه بين: نويسندگان اين گزارش گفته است از 

در غرب افغانستان جامعه بين « قدرت و نفوذ فرماندھان محلی در افغانستان است ، اما  

در اين گزارش » .المللی دوست کسی است که از دشمنان حقوق بشر بشمار می آيد 

ستور ً والی ھرات ، اسماعيل خان، شخصا د۲۰۰۲ھمچنان گفته شده است که در سال  

افراد زندانی شده . داشت و ضرب و شتم مخالفان سياسی خود را صادر کرده است باز 

چوب و کيبل و قنداق تفنگ، لت و کوب گرديده و در بسا موارد زندانی ھا از پا  توسط 

اين گزارش حاکی از خشونت . شده و بوسيله شوک ھای برقی شکنجه ميشوند آويزان 

اسماعيل خان « :راپور می افزابد. آنھا در ھرات حکايت داردپشتون و تصفيۀ  عليه اقوام 

ژورنالستان وناشرين را اخطار داده و يک تعداد سازمان ھای داخلی را که  و پيروانش 

داده بشدت تحت کنترول دارند، گروه ھای غير سياسی از اجتماع کردن  اجازه فعاليت 

   .امون سياست اجتناب مينمايندو محصلين پوھنتون از مباحثه پير خود داری ميکنند 

ھرات از قرنھا بدينسو به حيث مرکز آزاد تمدن و فراگيری «: جان سيفتن ميگويد 

اکنون اسماعيل . طالبان کوشيدند تا آنرا نابود سازند. دانش شناخته شده است  علم و 

 گفته اسماعيل خان که مناسبات نزديکی با ايران دارد،» .آنھا را ادامه ميدھد خان راه 

 ھزار مليشه را بدوش دارد که از بھترين ارتش ھای شخصی ۳۰فرماندھی  ميشود که 

از وقتی که وی قدرت را بدست . از نگاه تعليمات نظامی و سالح ميباشد در افغانستان 

اقليت ھای پشتون در منطقه از چور و چپاول و آزار واذيت افراد مسلح  گرفته است ، 

   .  آوری شکايت دارندبصورت درد اسماعيل خان 

آنھا وی . امريکا و ايران باالی اسماعيل خان نفوذ قوی دارند«:  سيفتن می افزايد  

موقف امروزه اش جابجا کرده اند، اکنون آنھا مسووليت دارند تا اسماعيل خان را  را در 

 ما به اين نظر: جان سيفتن ميگويد» .سازند که در روش خود تجديد نظر نمايد مجبور 

در حال حاضر وضع در غرب افغانستان بدترشده ميرود، واين امر به اياالت  ھستيم که 

متحدينش نشان خواھد داد که افغانستان برخالف آنچه که فکر ميکنند، آزاد  متحده و 

، ۲۰۰۲ نومبر۴بی بی سی، .( حقيقت با مشکالت جدی مواجه است  نشده، بلکه در 

   )ميانه برنامۀ مجله آسيای 
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ًان سيفتن بعدا درگفتگوی راديوئی با بی بی سی نيز عالوه نمود که ھيئت ج  

برحقوق بشر در ھرات با يکصد تن از باشندگان آنجا مصاحبه نموده و بعد اين  نظارت 

مردم از مصاحبه با خارجی ھا در . برويت اين مصاحبه ھا تھيه کرده است  گزارش را 

خان آدم خوبی است، اما اگرمصاحبه در خفا در آغاز ميگويند اسماعيل  ھراس اند و 

شخص مطمئن شود که نامش افشا نخواھد شد، آنگاه به بيان حقايق می  صورت بگيرد و 

ميتوانيد به ميزان ترس و ارعاب مردم از شيوۀ حکومت استبدادی در  پردازند و شما 

لق دارد تا جان سیفتون، نه پشتون است ونه به حزب خلق و پرچم،تع .( ھرات پی ببريد

  .) قومی زده شود،بلکه یک امریکائی از مدافعان حقوق بشراست براو اتھام تعصب 

خبرگزاران بين المللی ميگويند که اسماعيلخان اکنون به يک چھره مستبد تبديل 

است و کسی نمی تواند از او انتقاد کند، زيرا ھرکه از او انتقاد نمايد، وی را  شده 

ژورناليستھای محلی . انی ميکند وبه لت وکوبش می پردازدمخالف خود پنداشته زند

نشرات مستقل وجود ندارد و ھمه چيز تحت کنترول خودش . ميگردند  تخويف و تھديد 

   .قراردارد

ًکميته حفاظت ژورناليستان مقيم امريکا درگزارشی که به مناسبت روز تجليل از 

ای ژورنالستان کشور خطرناک جھانی مطبوعات منتشر ساخته، افغانستان را بر روز 

مسئول بخش تحقيق آسيايی اداره نظارت برحقوق بشر، جان سيفتن . ناميده است دنيا 

در افغانستان ارتش، پوليس و نيروھای استخبارات ، به ژورنالستان تھديد مرگ  : ميگويد 

 او. ژورنالستان را دستگير ميکنند و بطور موثر آنھا را خاموش ميسازند . ميدھند

درگرديز و جالل آباد . جالل آباد ، ھرات و کابل ارايه داشته است مثالھايی از 

ژورنالستان را که از بی امنيتی اوضاع گزارش ميدھند ، تھديد به مرگ  قوماندانان آنعده 

واسماعيل خان والی ھرات ، يکی از خبرنگاران راديوی آزادی را دستگير  نموده اند 

والی ھرات دستگاه ھای گيرنده تلويزيون . ات اخراج نمودکاری از ھر وپس از سيلی 

فلم ھای امريکايی و ھندی را )  CD (و دستور داده است تا تمام  ماھواره يی را منع 

   .ديدن فلم ھای ويديويی گردند بسوزانند ومانع ورود و 

 با در نظر داشت این دساتیرخشن اسماعیل خان است که خانم ماللی نظام مدافع 

جای اسماعیل خان وزارت حج واوقاف بود نه وزارت انرژی، :زنان باری نوشت ق حقو
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جای ماللی نظام بودم میگفتم جای اسماعیل خان زندان گوانتامو بودکه با  ولی اگر من 

سخت گیرانه تر ازادارۀ امر بالمعروف ونھی از منکر طالبان برزنان ھرات  عملکردھای 

   .ده استمجبور به خودسوزی کر ، بسی را 

  :نقض خشن حقوق زنان 

، پیوسته گزارش داده اند ٢٠٠٤-٢٠٠٢رسانه ھای معتبر ین المللی،درسالھای 

ًمسلحانه، غالبا توسط نيروھاى امنيتى افغان، تاثير  گسترش تجاوز وسرقت:که

دختران به دليل نا امنى راه ھا در روز روشن جرئت  .وحشتناکى روى زنان داشته است

مادرانشان ھم به ھمين دليل نمى توانند به مراکز صحی يا  رسه بروند ونميکنند به مد

وقتى ھم که به يک زن تجاوز ميشود، به دليل لکه دار . کنند دکتر وبيمارستان مراجعه

گروه ديده بان حقوق . توسط اقوام خودش تھديد ميشود شدن شرافت خانوادگى، جانش

ز زنان و دختران در واقع زندانيان بسيارى ا «بشر در گزارش خود تصريح کرده که

« : نيزاز قول يک کارگر افغان آورده که  عفو بين المللى» .خانه ھاى خود ھستند

معلوم ميشدشالق ميخورد، اما اکنون به او  درزمان طالبان اگر زنى يک سانتى از بدنش

نگام بخاطرشرافت خانوادگى و ازدواج ھاى زودھ کشتن زنان و دخترھا» .تجاوز ميکنند

روند تغييرات بايد از جايى . دوانيده است ًو اجبارى عميقا درجامعه افغانستان ريشه

  . درافغانستان است  آغاز شود و مھمتر از ھمه تامين امنيت

 خبرگزاری رويتر، از ھرات گزارش داد که ۲۰۰۲ دسمبر۱۱در تاريخ 

ماعيلخان ممنوع عروسی در رستوران ھای ھرات بار ديگر بدستور اس برگزاری محافل 

قيود چھار ماه قبل زمانی در ھرات وضع گرديد که يک دختر جوان  اين . گرديده است

والدينش قادربه برگزاری محفل عروسی او در رستورانت نشده  ھراتی به دليل اينکه 

امابعد بنابر شکايات مردم آن قيود لغو شد، ولی اين بار اسماعيل  . بودند، خود را آتش زد

برگزاری اين گونه محافل سبب ميشود تا زنان و مردان برقصند و در  دليل اينکه خان به 

اسماعيل . با ھم در تماس می آيند و اين کار خالف شريعت است ھنگام رقص ايشان 

رنگ شرعی داده وگفته است که بنابر فيصله شورای علمای  خان اين تصميم خود را 

. حافل خوشی در رستورانھا خود داری ورزنداز برگزاری م دينی ھرات مردم مجبوراند 

اسماعيل خان دستور داده بودکه برای زنان اجازه نيست به پارک   ۲۰۰۲در ماه سپتمبر 
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کنند و نيزحق ندارند لباس ھای رنگه بپوشند و در مالء عام  ھا ازطرف شب گردش 

   )۱۴،۳۷، صص ۴۳شماره  درد دل افغان ، .(ظاھر شوند

 انتشار ۲۰۰۲ق بشر در گزارش خود که در نيمه دسامبرسازمان نظارت برحقو

زنان و دختران در بخش ھايی از افغانستان ھمچنان تحت فشار : داد،ابراز نظر کرد که 

اين سازمان در گزارش خود . و محدوديت ھای شديد، مزاحمت و بدرفتاری قرار دارند

که وضعيت در وضعيت زنان در ھرات را مورد توجه قرار داده، ھوشدار می دھد

در . ھرات نشانه ای از تحوالت مشابه نقض حقوق زنان در ساير مناطق کشور است

اين گزارش به سوء رفتار پليس با زنان، معاينه اجباری برای اثبات باکره گی و 

بنابر اين گزارش، درھرات . محدوديت ھايی اشاره ميشود که ياد آور دوره طالبان است

ه ھای سازمان داده شده يی از پسر بچه ھای مدارس، رفتار پليس، مقامات محلی و گرو

اين گزارش از مطالبی در تلويزيون و روزنامه . و ظاھر زنان را تحت مراقبت دارند

ھای محلی نقل قول ميکند که در آنھا، والی ھرات اسماعيل خان به تعيين قواعد رفتار 

دی رفت و آمد زنان محدود بر اساس اين قواعد، آزا. زنان و دختران پرداخته است 

شده است و زنھا و دختران بزرگ سال در ھنگام خروج از خانه بايد با برقع يا چادری 

  . ًخود را کامال بپوشانند

: در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشراسنادی ارايه ميشود که نشان ميدھد

موترآنھا سوار شھروندان ھرات و زنان و دخترانی که با مردان قدم ميزده اند يا در 

بوده اند و يا حتی با مردان در خانه و حريم خصوصی خود تنھا بوده اند، دستگير شده 

بعد از چنين دستگيری ھايی زنان از سوی داکتران معاينه ميشوند تا معلوم شود که . اند

بدنبال اين  آيا به ايجاد رابطه جنسی پرداخته اند يا نه و آيا باکره ھستند يا خير؟ 

يريھا، اسماعيل خان دستور داده بودکه دختران حق ندارند باپسران يکجا درس سختگ

بخوانند و در دانشگاه صنوف دختران از پسران جدا شده است و کورسھای خصوصی 

  .حق ندارند به آموزش دختران بپردازند

 افزون براین اسماعیل خان استبداد وتعصب مذھبی رابحدی رساند که زنان 

 با اقارب ویا مردان خود از منزل بیرون میرفتند، مورد شریف ھرات راکه

پیگردقرارمیداد وموضوع باکره بودن دختران را که یک امر بسیار خصوصی است، 
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مورد تست ومعاینات طبی قرار میداد وآنانی راکه دراین آزمون پست ناکام بیرون می 

 شان مورد توھین وتحقیر ًآمدند ویا ناکام ساخته میشدند به زندان می سپرد وطبعا اقارب

که دیگر روی بازگشت به خانه را " متھم"پولیس مخفی قرارمیگرفتند وبالنتیجه زنان 

نداشتند مجبور میشدند خود را آتش بزنند و از شر سرزنش فامیل واقارب وھمسایگان 

یک چنین توھینی رامردم ھرات در طول تاریخ از سوی ھیچ مھاجم . خود را راحت کنند

اسماعیل خان . ای ندیده بودند که در زمان امارت خود ساختۀ اسماعیل خان دیدندبیگانه 

تا قبل ازشکست وفراراز دست طالبان آدم خوب وقابل احترامی بود، ولی پس از 

شکست و فرار به ایران او زنجیر غالمی سازمان اطالعات ایران را برگردن انداخت و 

، او به مدافع جدی منافع ایران در افغانستان بعد از سقوط طالبان واشغال دوبارۀ ھرات

تبدیل شد واجراآت او در ھرات حتی از رژیم اسالمی ایران ھم سخت گیرانه تر ودر 

  . بسا موارد دست رژیم طالبان را ازپشت بسته بود

 بيش ٢٠٠٣سازمان نظارت برحقوق بشردرافغانستان تا اخير ماه جوالی 

در شھر مزارشريف ) جوزا ( ا در ماه جون   مورد نقض حقوق بشر و تنھ٢٣٠٠از

تجاوز بر .   مورد از نقض حقوق بشر را ثبت کرده و به نشر سپرده است٧٠٠بيش از

حقوق زنان کشور از سوی تفنگ ساالران در تمام دورۀ پس از طالبان بسیار وحشتناک 

قض  مورد ن۱۳۰۰ از ۲۰۰۵ادارۀ مستقل حقوق بشرافغانستان تنھا درسال . بوده است

حقوق بشر درحق  زنان افغانستان را ضبط کرده است که من از آن درمقاالت 

  .متذکرشده ام" جنایت درجامۀ جھاد"، و"۲۰۰۵وضعیت حقوقی زنان درسال :"دیگری

در گزارش پنجصد صفحه ئی  سازمان ملل متحد سازمان نظارت برحقوق بشر

ر بخش فارسی بی بی  مواد مربوط به افغانستان آن د۲۰۰۷ جنوری ۱۱خود که در 

سی انتشار یافت، یک بار دیگر از اسماعیل خان در ردیف ناقضین حقوق بشر در زمره 

برھان الدین ربانی، سیاف، فھیم، دوستم، وکریم خلیلی ومحقق وحکمتیار ومالعمر 

نامبرده شده وبه دولت افغانستان گوشزد کرده است تا ایشان را بچنگ عدالت 

  )۲۰۰۷وری جن۱۱بی بی سی .(بسپارد

  

  :سياست تبعيض نژادی وتصفيۀ قومی اسماعيلخان
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يکی ديگر از روش ھای استبدادی وخشونت بار حاکمیت درمناطق تحت تسلط 

اسماعیل خان ھموطنان .اسماعیل خان، اعمال تبعيض نژادی نسبت به اقوام پشتون بود

 والیات تبارمقیم آن والیت را بیگانه می شمرد، چیزی که در ھیچ یک از پشتون 

 سيد عبدالرحيم شيندندی خبرنگار صدای امريکا، طی  ! مرسوم نبوده و نیست افغانستان 

خشونت در حق پشتونھای ھرات از طرف اسماعيل خان  گزارشی از اعمال تبعيض و 

پشتونھای ھرات : دھنده ئی را ياد آور شده و مينويسد و ھوادارانش نکات بسيار تکان 

يک ژورنالست وال ستريت ژورنال، با . ھراس دارند لستان بشدت از صحبت با ژورنا

مورد اعدام پشتونھا در ھرات مصاحبه داشت ،  يک صراف پشتون بنام خــزان در 

توسط پوليس مخفی اسماعيل خان توقيف   دقيقه بعد از مصاحبه، خزان ۳۰درست 

. وبعد رھا گرديدماه در زندان شکنجه ديد  گرديد، وی بعد از لت و کوب فراوان، دونيم 

مختلف مجبور ساخته ميشدند تا موترھای  در آغاز سقوط طالبان، پشتونھا در نقاط 

دکانداران و فروشندگان سيار پشتون در .نمايند شخصی خود رابه جنگ ساالران تسليم 

حکومتی خود بسيار محتاط باشند تا به طالبان ارتباط  شھر ھرات ميکوشند با مشتريان 

متمول ھراتی خانه و کاشانه خود را در ھرات ترک کرده  اکثريت پشتونھای . داده نشوند

ھای پشتو را از کتاب فروشی ھابرچيده و نيزاکثريت  افراد اسماعيل خان کتاب . اند

در ادارات دولتی ھرات . ھای دولتی جمع کرده اند کتاب ھای پشتو را از کتاب خانه 

يک جوان ھراتی پشتون که به تازگی از .د دار تبعيض در مقابل پشتونھابشدت جريان 

درمکاتب ھرات دوام بدھد، ھيچيک از مکاتب  ايران برگشته و مايل بود به دروس خود 

سرانجام به مديريت تعليم و تربيه مراجعه و  حاضر نشد او را به شاگردی بپذيرد و 

 برود کچالو تعليم و تربيه برايش گفته شد، تقاضای شموليت خود را نمود، در مديريت 

   .که در امنيت زندگی ميکند فروشی نمايد و از اين احسان خوشحال باشد 

مردم پشتون زرغون به نماينده صدای امريکا گفتند که : اين خبرنگار ميگويد

حيدری مشھور به سرور يک دست و رفيقش غازی محمد، ھردو در چندين واقعه  سرور 

 پشتون زرغون و مناطق اوبه دست دارند و غارت و تجاوز به ناموس مردم در دزدی 

غازی محمد .بجای بازخواست از او ، اکنون وی مسوول گارنيزيون شھرھراتست  ولی 

زمان طالبان در کوه متواری بود، اکنون با باندش بر قريه ھای پشتون نشين حمله  که در 

: ًظاھرا( ئی وی از پشتونھای ممدازا.ميکند و دست تجاوز به مال و ناموس مردم ميزند 
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زمين ھای زراعتی . که در نواحی اسالم قلعه بود وباش دارند، ماليه ميگيرد)محمدزائی 

پشتونھای اچکزائی که در قريه سردار زندگی ميکنند، وقتی زير آب رفت که جنگ آوران  

اسماعيل خان بند آب قريه را ويران کردند و به علت قطع شدن آب از زمين ھای قريه   

الی از آن قريه کوچيدند و تعداد اندکی که توان کوچيدن نداشتند ، وادار شدند تا اکثر اھ 

   . اسماعيلخان ماليات بپردازند و از شکنجه و مرگ نجات يابند به 

پشتونھای نورزی و اچکزی غوريان به سيد عبدالرحيم خبرنگار صدای امريکا   

خان محاصره شد و سه شبانه کردند که منطقه شان از طرف نيروھای اسماعيل  اظھار 

دارائی مردم غوريان به تاراج رفت و به ناموس شان تجاوز صورت گرفت و  روز 

ًداخل خانه ھای شان مورد لت و کوب قرار گرفتند، جوانان محل اجبارا فرار  مردم در 

   .وھرگز باز نگشتند و تنھا پيرمردان وکودکان در منازل شان باقی مانده اند کردند 

ًگلــران، منطقه ايست کامال پشتون نشين که باشندگان آن :  خبرنگار می افزايداين   ُ

اين اقوام نظر به ديگر . اقوام اچکزی و اسحاق زی و عليزی تشکيل ميدھد را 

اکثريت باشندگان ھرات به اين . منطقه از وضع مالی بھتری برخوردارند پشتونھاھای 

 از اتحاد اقوام و سرمايه ايشان در ھراس اند، جنگ ساالران اسماعيلخان عقيده اند که 

انجيل . ضربه زدن به اتحاد شان، ماليۀ سنگين باالی شان وضع شده است  لھذا بخاطر 

مربوط به شھرھرات است ، تعدادی پشتون نيز در اين ناحيه زندگی  از نواحی 

 ھرچه از اين محل مورد ھجوم تفنگداران اسماعيلخان قرار گرفت و ميکنند،دريک شب 

حق مردم پشتون در قريه شالبافان کردند و حتی لباسھاب پوشيدنی و  دست شان آمد در 

خودتان : را بردند، وقتی مردم به پوليس شکايت کردند، پوليس گفت گوشت قاق مردم 

   ! دستگيرکنيد و بما تسليم دھيد دزدان را 

 اختطاف و به از نواحی قلعه ريگ، يک پشتون متمول توسط عساکراسماعيلخان

حوض برده شد و بطرز وحشيانه يی مورد لت و کوب و شکنجه قرارگرفت و  دشت 

را تا آخرين قران از وی گرفتند و او را درحاليکه رمق حرکت نداشت در  پولھايش 

ساختند، چوپانی بسر وقت اين مرد روز گشته ميرسد و او را از مرگ  ھمان دشت رھا 

   . نجات ميد ھد



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

١٣٦

زی در آن زندگی   خانواده ازقوم اسحاق۹۲ريه ايست که درحدود  پاوران ق  

عده خانواده ھايی که از وضع مالی بھتری برخوردار بودند نظر به  ميکردند، آن 

ھای متواترقوماندانان و عساکراسماعيلخان مجبور به ترک قريه شده  تھديدات و شکنجه 

 اند و اينان فاميل ھايی اند که قدرت  فاميل در آن قريه باقی مانده۳۵  اند و اکنون فقط 

در ھمسايگی پاوران ، قريه کوچک ديگری متعلق به پشتونھا بنام .ندارند مھاجرت را 

وجود داشت ، نواحی اطراف قريه بوسيله افراد قوماندان بسم هللا از  » نوائی کلی«

به باشندگان قوماندان بسم هللا بصورت مستقيم . اسماعيل خان کنترول ميشد وابسته گان 

خوش ندارم که مردم « اخطار داد که منطقه را ترک کنند، زيرا »کلی نوائی «قريه 

مردم قريه که ميدانستند شکايت شانرا کسی » .منطقه من زندگی کنند پشتون در اطراف 

ًاجبارا به ھرطرف پراکنده شدند و عده يی به گلران که متعلق به  درھرات نميشنود، 

   .ردندپشتونھاست پناه ب

با احساس ) که نه پشتون است ونه ازبک ونه تاجیک، بلکه سید است(اين خبرنگار

پشتونھا در ھرات بيشتر از ھرجای ديگری مورد اذيت و آزار : دوستی ميگويد که وطن 

زمانيکه خبر آمدن حامد . قرارگرفته و در برابر شان از تبعيض شديدکارگرفته ميشود 

 پخش گرديد، ھزاران نفر از مردم پشتون و ريش سفيدان کرزی به ھرات در بين مردم 

جانب شھر روان شدند تا از ظلم و وحشتی که باالی شان تحميل ميشود، شکايت  به 

ولی وقتی که آقای کرزی وارد ھرات شد وھيچ عکس العملی از روش ادارۀ  نمايند، 

باری .ودند برگشتندنشان نداد، مردم مايوس شده واپس از راھی که آمده ب اسماعيلخان 

ريش سفيدان اقوام پشتون با اسماعيل خان مالقات کردند و از برخورد  بزرگان و 

پشتون شکايت کردند، اما او به آنھا اخطار داد که منبعد افراد او را با  عساکراو با مردم 

پشتونھای ھرات به اين باوراند که اسماعيلخان طرح تصفيه . نسازند اين اتھامات بدنام 

مجله .(ھرات را دارد و بزودی ھرات از قوم پشتون تھی خواھد شد کامل پشتونھا در 

   ) . ۳۹ -۳۸ ص ۴۳  درد دل افغان، شماره 

 ۲۰۰۳ ماه اپریل ۲۸در تداوم تصفیه ھای قومی توسط اسماعیل خان، در تاریخ 

 نفر ۳۸اسماعیل خان برچند روستای پشتون در باالمرغاب حمله کردند و نیروھای 

در اوایل ماه . ودو کودک را کشتند ودارائی مردم پشتون را غارت کردند  زن ۳شمول ب

در برخوردھای جناحی در والیت بادغیس وفاریاب پنجاه تن کشته  ، ۲۰۰۳می سال 
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پشتون از ترس خود را در رودخانۀ باال مرغاب پرت کردند وغرق   زن وکودک ۱۵و

    )  میbbc ،۵ .(شتون غارت شدندھاوفروشگاه ھای قریه جات پ وخانه . شدند

  

  !يدگل آغا شيرزوی بداد ما برس

درآن اوضاع واحوال تبعیض آمیز،  برخی از پشتونھای  ھرات صدای خود را 

آغا شیرزی والی قندھار که از پشتونھای درانی است رسانیدند واز او  تا گوش گل 

سماعیل خان به ھرات فرستاد شیرزی ابتدا ھیئتی را نزد ا. شان برسد خواستند تا به داد 

گوشزد کنند که دست از آزار واذیت پشتونھا در ھرات بردارد و مردم را به  تا به وی 

اسماعیل خان به ھیئت از . مختلف مورد شکنجه وآزار ومواخذه قرارندھد بھانه ھای 

علیه پشتونھا منکرشد و به این شیوه بخواست والی قندھار وقعی  اعمال تبعیض 

شیرزی والی قندھار که دید فرستادن ھیئت او به دربار اسماعیل خان،  ، بنابرین نگذاشت

پشتون  در آن والیت فایده ای نکرده است، خود را برای دفاع از  بحال مردم مظلوم 

 ھزار ازجنگجویان قندھاری برای ٣٠تا ٢٠بزودی .حقوق پشتونھای ھرات آماده ساخت 

 و حرکت شدند، واگر سوقیات بسوی ھرات آغاز آماده جنگ مقابله با اسماعیل خان 

هللا شیندندی نیز به حمایت  ًمیشد، طبعا مردم ھلمند وفراه وشیندند تحت سرکردگی امان 

ًقبال ھم زور طالبان  اینست که اسماعیل خان که . ازجنگجویان قندھاری برمیخاستند

شیرزی خطرناک  آغا قندھاری را تجربه کرده بود، عاقبت خود را از رویاروئی با گل 

پشتونھای ھرات  ارزیابی نموده، به والی قندھار پیغام فرستاد که دیگر شکایتی از 

  . نخواھد شنید وبزودی خود به شکایت آنھا رسیدگی خواھد کرد

از روی پشتونھای ھرات کمترشد،مگربسیاری ازآنھای که از  از آن ببعد فشار 

مانی که اسماعیل خان در ھرات والی بود، برسر بودند تا ز خانه وکاشانه خود بیجا شده 

ھم به تقویت قوماندان امان هللا در شیندند  گل آغاشیرزی . خانه وزمین خود برنگشتند

مناطق تحت سلطۀ امان هللا خان در  ادامه داد تا اینکه اسماعیل خان را در تصرف 

نھا تحت رھبری امان با قوت پشتو شیندند ناکام و وادار به عقب نشینی کرد وسرانجام 

   .کنترول شیندند کوتاه نمود هللا خان نورزی بود که دست  اسماعیل خان را از 
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 قابل ياد آوری است که پشتونھای ھرات، از اقوام قديمی ھرات اند که چه در   

وچه با انگليسھا در  مقابله با مھاجمين ترک و مغول و ازبک و صفويان و قاجاريان ايران 

مقاومت و دفاع از  ه با روسھا در پايان قرن بيستم، ھمواره در صف اول  و چ۱۹قرن 

. قرار داشته اند حيثيت وشرف ملی خود و زادگاه خويش در کنار ساير باشندگان ھرات 

کارھای  تاريخ ھرات گواه اين ادعاست و اسماعيل خان و ھواداران وی با اين 

صدمه زده و دشمنی ميان اقوام شريف نابخردانه خود، بر وحدت ملی افغانستان شدیدا ً

اسماعيل خان می بايد بخاطر حفظ وحدت ملی . در ھرات راريشه دار کرده است ساکن 

و تقويت دوستی و برادری ميان ساکنان ھرات سعی مینمود و بدستور بيگانگان  در ايجاد 

. اعمال خشونت و تبعيض نمی زد و خود را بد نام تاريخ نمی ساخت دست به 

العنان اسماعیل  وشبختانه حکومت کابل که مترصد اوضاع بود،باالخره امارت مطلق خ 

این روند  . خان را درھرات نه ازطریق مسالمت آمیز، بلکه با فشار نظامی پایان داد

   .برای اسماعیل خان با قربانی شدن فرزند جوانش، صادق پایان یافت

  : اسماعيل خانخود مختاریرؤيای 

در غرب کشور جابجا " امیر"ن، از زمانی که خود را به عنوان  اسماعیل خا  

. خواب ھای تشکیل امارت اسالمی جدیدی را در غرب کشور در سر می پروراند کرد، 

یکی از نشانه ھای خود . زمینه ھای تحقق این رؤیا نیز فراھم شده بود بسیاری از 

زمان حاکمیتش ، آن بود ھرات از حکومت مرکزی در  مختاری و استقالل اعالم نشده 

گفتگوھای سری و مستقیمی را سازمان   که وی با قدرت ھای خارجی درغرب کشور 

میداد و بدون استیذان مرکز به کشورھای ترکمنستان و ایران سفر ھای رسمی به عمل 

منظور اسماعیل  به ھمین . می بست می آورد و قراردادھایی را با مقامات آن کشور ھا 

حاضر نبود از  ل یک اردوی منظم سی ھزار نفری برای خود پرداخت و خان به تشکی

   .مرکزتبعیت نماید عواید گمرکات والیت ھرات به مرکز حساب پس بدھد یا از دستورات 

شاید یکی از کارھای تاریخی کرزی، درحیاتش ، پس کردن اسمعیلخان از ھرات 

د وبنابرین تاھنوز دستمال اسماعیل خان تاھنوزخواب امارت ھرات را می بین. باشد

امارت را که نه لنگی افغانی است ونه مندیل ھراتی ، ونه چل تارعربی، بلکه یک پارچه 
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خط خطی چارگوشه برسردارد وبه ھوادارن خود، افاده امارت اسالمی ھرات 

  . رامیفروشد

تحليلگران اوضاع بدين باورند که در شرايط ھرج و مرج سياسی در افغانستان، 

سرکشان را بدست دارد و اگر بخواھد » قمچين رام کردن«نھا امريکاست که اين ت

و (ھرسردار جنگی محلی را ميتواند بر سرجايش بنشاند و حکومت مورد حمايت خود

را از شرجنگساالران معتاد به جنگ وکشت تریاک رھائی ببخشد و ثبات ) ازجمله کرزی

 امريکا چه زمانی ميخواھد اينکار و امنيت عمومی را درکشور تأمين کند، ولی اينکه

امريکا يک طرف از دولت ! صورت بگيرد، جوابش را ازجورج بوش بايد پرسيد

حامدکرزی طرفداری مينمايد و از جانب ديگرفرماندھان محلی را با پول و اسلحه 

در چنين شرايطی است که فرماندھان محلی دولت مرکزی را چنانکه بايد . حمايت ميکند

ًطبعا . گيرند و ھرچه خود شان ميخواھند با مردم تحت سلطه خويش ميکنندتحويل نمی 

اين امرپروسه امنيت و ثبات سياسی را در کشور ناکام ميسازد و سبب شکايات مردم و 

  . سازمانھای حقوق بشرازعملکرد دولت و فرماندھان محلی ميگردد

، مثل دیگرجنگ تمام گزارشھای فوق الذکر ،حکایت ازاین میکند که اسماعیلخان

ساالران ائتالف شمال،دارای کرکتر خشن، مستبد، خودخواه ،متعصب و تبعیض طلب 

ووابسته بکشورھای خارجی می باشد ونسبت به زنان در عھد حکمرانی خود درھرات 

وبنابرین از دیدگاه نھادھای حقوق بشرو .،برخورد سخت گیرانه تر ازطالبان داشته است

 .کار وقابل محاکمه در دادگاه ھای بین المللی میباشدمردم ھرات ،وی یک جنایت

 اسنادی را به نشر رسانده ورادیو بین المللی  ویکی لیکس در باره اسماعیل خان

اسناد منتشر شده بوسیله سایت اینترنتی ویکی لیکس در خصوص :فرانسه میگوید

ان وزیر انرژی افغانستان به اختالف نظر بین امریکا و حامد کرزی در باره اسماعیل خ

این اسناد نشان میدھند، در حالیکه مقامات امریکائی خواھان بر . و آب پرداخته است

کناری اسماعیل خان از کابینه افغانستان بوده اند، حامد کرزی در برابر این خواست 

آمریکائی ھا مخالفت کرده و اسماعیل خان را در پست وزارت انرژی و آب افغانستان 

ن اسناد ھمچنین فاش میسازند که با وجود تھدید امریکائیھا مبنی بر اینکه ای.گماشته است

در صورتیکه اسماعیل خان در کابینه باشد، کمک ھایشان را به افغانستان قطع خواھند 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

١٤٠

کرد، حامد کرزی ھمچنان با نظر مسئوالن امریکایی مخالفت نموده و اسماعیل خان را 

رت انرژی و آب افغانستان محل اجرای پروژھای وزا. در کابینه خود ابقاء نموده است

این پروژه ھا به ارزش تقریبی دومیلیارد . بزرگ انرژی و آب آمریکا در افغانستان است

آخرین تحقیقات انجام شده . دالرمیتوانند عواید بسیار مھمی را عاید افغانستان نماید

یار زیادی ازعواید حاصله بوسیله اداره ھای آمریکائی نشان میدھند که ساالنه مقدار بس

  .پدید میشوند در بخش انرژی و آب نا

نیک محمد کابلی میگوید ھنگامیکه اسماعیل خان حاکم ھرات بود، در آمدھای 

وی میگوید که . سرشار گمرک ھرات را تحت نظارت خود داشت وبه مرکز نمی فرستاد

دگی اش را در جدال ًاسماعیل خان اصال یک افسر نظامی بوده و بیشتر مدت طوالنی زن

بر آمدن از عھده یک پست بسیار حساس مثل .  نظامی گذرانده است-و مبارزات سیاسی

در این رابطه باید انتظار . ًوزارت انرژی و آب قطعا برای وی غیر مسلکی است

  .میداشتیم که بجز یک سلسله نارسائی ھا، دست آورد بزرگی حاصل نخواھد شد

Bbc اداره عالی مبارزه با فساد اداری :"ش داد که گزار٢٠١٢/ ٢٥/٤درتاریخ

خان، وزیر انرژی و آب را به غصب زمین ھای دولتی در  افغانستان، محمد اسماعیل 

عزیزهللا لودین، رئیس این اداره  .است والیت ھرات، در غرب افغانستان، متھم کرده 

اسماعیل   آقای گفت که ارزش این زمین ھا به حدود یکصد میلیون دالر بالغ می شود و

: آقای لودین گفت .خان و برخی دیگر از مسئوالن محلی این اراضی را غصب کرده اند

رئیس جمھور قبال فرمان داده بود که در مورد غصب جایدادھای دولتی در ھرات "

در آن زمان ھیاتی به ھرات رفت و دوسیه ای در مورد غصب زمین ھای . شود تحقیق 

دالر ترتیب داده شد که افراد مختلف آن را غصب کرده  ن دولتی در حدود صد میلیو

) که قبال به دولت تحویل داده شده بود ( زابلیخانه عبدالمجید خان: "او افزود ."بودند

 کرده، و یک ]ثبت[اسماعیل خان آن را به نام خود قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب 

   ."قسمت آن ھم به نام خانم محترم شان است

گاه در  اسماعیل خان ھیچ  «: صبح در مورد اسماعیلخان نوشته است٨امۀ روزن

کاری استخبارات ایران در بند سلما و  ھای استخباراتی در پیوند به خراب مورد گزارش

خان تا ھنوز به این سوال جواب نداده  اسماعیل. قتل پاسبانان این بند، اظھارنظر نکرد

کاری ھمسایه غربی  باراتی در پیوند به خرابھای استخ است که چرا در مورد گزارش

 روشن است که پیشرفت ھرات ھم تنھا معلول . در پروژه بند سلما، سکوت کرده است
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  .خان نبود والی بودن اسماعیل

اش  دلیل موقعیت جغرافیایی، رونق تجارت و سابقه درخشان فرھنگی ھرات به

تر نیز به توسعه و  تر و ناتوان  ھای بعد با مدیریت افراد ضعیف حتا توانست در سال

که ثابت  خان پس از بازگشت از ھرات بارھا برای این محمداسماعیل. پیشرفت ادامه دھد

او . کند تنھا کلید ثبات و پیشرفت آن والیت خودش است، دست به مانورھای مختلفی زد

مشکل بارھا اجتماعات بزرگ مردمی برگزار کرد و ھوادارانش ھمواره متھم به ایجاد 

خان تالش داشت تا در کابل  از سوی دیگر، آقای اسماعیل. ھای محلی بودند برای مقام

عنوان مرکز اساسی و عمده سیاست و کیاست کشور چنان عمل کند که ھم حوزه  به

نفوذش در ھرات حفظ شود و ھم بتواند در سیاست کالن مملکت صاحب جایگاه باقی 

 ھا نتوانست در مقایسه با شخصیت ھا و کوشش این تالشخان البته با تمام  اسماعیل .بماند

  پایان ».ھای دیگر در قیاس خودش چندان موفق بدرخشد 
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  م يازدھمقاله 

  

  جوانان وحق  انتخاب

  

جوانان در ھرکشوری ، از جمله ثروتھای ملی و بسیار با اھمیـت آن بـه حـساب 

از میـان ھمـین جوانـان اسـت کـه .اسـتنداینان آینده سازان جامعه وکـشور خـود . میروند

مخترعین بزرگ ،سیاستمداران بزرگ، رھبران بزرگ، فالسفۀ بزرگ، اندیشمندان بزرگ، 

ھنرمندان بزرگ، تکنیسین ھای بزرگ، طبیبان بزرگ و انجنیران ومھندسان بزرگ ظھـور 

لـه می نمایند وبا ابتکارات سازنده وسالم خویش راه ترقی وپیـشرفت را در جھـت فـتح ق

  . ھای ناشناخته می پیمایند

جوانان نیروی محرکۀ جامعه اند، اینان ھمواره آرزو دارند،به پـیش حرکـت کننـد 

. وازمرزھای کھنه وسنت ھای دیرینه عبور نمایند وبه عرصه ھای جدید تری وارد شوند

جدال میان جوانان وبزرگ ساالن در واقع جدال میان نـو وکھنـه اسـت وسـرانجام  کھنـه 

پـس  سرکـشی وطغیـان جوانـان از امـر ونھـی . ر جای خود را به نو خـالی میکنـدناگزی

بزرگ ساالن،خصلت ذاتی وطبیعی جوانان است و این به ھیچوجه نباید به بـی احترامـی 

  .جوانان نسبت به بزرگان تعبیر شود، این یک پروسۀ طبیعی ونورمال زندگی است

، در شـرایط جدیـد )ن مھـاجربخصوص جوانـا(  باید قبول کرد که جوانان امروز

تعلیم وتربیت از والدین خود، ھم از لحاظ رشد شـعور وھـم از لحـاظ کـسب دانـش ھـای 

معاصر پیشگام تر اند وسطع اطالعات شان بمراتـب  بیـشتر از والـدین شـان اسـت، بـه 

ًھمین جھت است که اکثراسخن والدین را جدی نمیگیرند وشاید ھم از قبـول سـخن شـان 

 حال اگر پدری این بی توجھی فرزند را به بی احترامی از خود ودسـاتیر .سرپیچی کنند

  خود تلقی کند، واضح است که بین چنین پدر وفرزندی مشکل ایجاد میشود ومسأله به 
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  . خشونت وجنگ ودعوا می انجامد وحتی به خروج فرزند از خانه منجر میشود

ای فرزنـدان کـودک یـا شما به عنوان والدین، چقدر از وقـت روزانـه خـود را بـر

نوجوان خـود صـرف مـی کنیـد؟ بـا توجـه بـه مـشکالت زنـدگی روزمـره، چقـدر آمـاده 

حرف ھای فرزند خود ھستید و چطور به او نشان می دھید که بـرای افکـار و » شنیدن«

عقایدش احترام قائلید؟ پدرھا و مادرھا معموال از دوران بچگی خود تجربیاتی دارند کـه 

برخی نیز معتقدند که با تغییر .  رفتار با کودک خویش استفاده می کننداز آن تجربیات در

نسل و شرایط زندگی، خیلی از تجربه ھای دوران قدیم ممکن است دیگر در نسل کنـونی 

شما چقدر و در چه مواردی از تجربیات دوران کودکی خویش در رفتار بـا . به کار نیاید

لخی از رابطه خود با والـدینتان در دوران بچگـی فرزندتان استفاده می کنید؟ آیا تجربه ت

  دارید که تالش می کنید تا آن تجربه برای کودکتان تکرار نشود؟

اکثر مشکالت والدین  با فرزند از ھنگامی شروع میشود که فرزند پا به سن بلوغ 

 میگذارد و با تبارزحرکات بزرگمنشانه میخواھد که اطرافیانش به او اعتنا و توجه بیشتر

 سالگی یکی از حـساس تـرین دوره ھـای بلـوغ وتبارزشخـصیت  ۱۸ تا ۱۳سنین . بنمایند

طرز برخورد والدین با فرزند جوان شان در ایـن مرحلـه میتوانـد سـازنده   . جوانان است

والدین  باید متوجه باشند تا این شور و شوق  فرزندان . یا تخریب کنندۀ روابط آنان باشد

 ورزش وسـپورت وزیبـائی انـدام ونـواختن موسـیقی و آواز :را در جھت معقـولی چـون

خوانی  و نقاشی و مطالعۀ کتاب  و نویسندگی و سایر سرگرمی ھای سالم سوق بدھد تا  

انرژی ایکه در وجود فرزند نوجوانش متراکم شـده،  بـصورت درسـت  آن بـه مـصرف 

 حـساسیت بی توجھی به خواست ھای جوانان و سخت گیری ھای بی موجـب  و.  برسد

نشان دادن در برابر حرکـات آنـان، میتوانـد طغیـان وسرکـشی فرزنـد را درقبـال داشـته 

  :       ھشت صدسال قبل موالنا جالل الدین بلخی  گفته بود. باشد

  سخــت گـيـــرى و تعـصب خامى است        

  تا جنـــيــنى کـــار خـــون آشامى است

 بـا فرزنـدان شـان در عـالم مھـاجرت، یکی از راه ھای جلوگیری تعارض والدین

اینست که پدرومادر سطح آگاھی خود را باال ببرند تا ھم محیط اجتمـاعی خـود را بھتـر 

بــشناسد وھــم فرزنــد را در درســھا وســایر مــسایل زنــدگی کمــک کننــد، امــا چــون پــدر 
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ومادرمھــاجر در ســن وســالی قــرار دارنــد کــه زبــان را مثــل فرزنــدان خــود یــاد گرفتــه 

ند، فرزند به مرور زمان به این نتیجه میرسد که والـدینش از محـیط جدیـد اطـالع نمیتوان

دقیقی ندارند و راھی را که او انتخـاب کـرده ، مـوازی بـا راه ورسـم کـشور میزبـان و 

لذا میخواھـد مـوانعی را کـه از سـوی والـدین بـرایش ایجـاد شـده، از . بھترین راه است

بخصوص کـه ادارات معینـی در . نه منجر شودسرراھش دور کند ولو به خروج او ازخا

کشور میزبان وجود دارند که به حمایت ازجوانان می پردازند وفرزند باچنین پشتی بانی 

پــس اعمــال خــشونت . از موضــع گیــری اش ،خــود را در انتخــاب راھــش محــق میدانــد

  .واخراج فرزند از خانه ھیچ درد والدین را عالج کرده نمیتواند

ز راه ھـای رفـع مـشکل بـا فرزنـد نوجـوان وجـوان، دادن آزادی به نظرما یکی ا

والـدین . وحق انتخاب برای فرزندان جوان است که رکن اساسی دموکراسـی نیـز اسـت

می باید به  فرزندان جوان خود به عنوان انسان ھای عاقل و صاحب شـعورنگاه کننـد و 

ه  بـه فرزنـدان خـود دراین صورت است ک. آنھا را واجد حقوق مساوی با خود بشمارند

احترام قایل شده و به آنھا اجازه می دھند تا برای آیندۀ خود، خودشان تـصمیم بگیرنـد و 

بـا ایـن کـار خـود والـدین میتواننـد حـس اعتمـاد بـه نفـس . سرنوشت خود را رقـم بزننـد

دادن آزادی انتخاب، یعنـی دادن حـق انتخـاب دوسـت وھمـسر، . فرزندان را تقویت کنند

، میتوانـد بـسیاری از ) با والدین یا بدون والـدین(شغل وانتخاب محل زندگی حق انتخاب 

زندگی کـردن فرزنـدان جـدا . پرابلم ھای والدین با فرزندان را در دیار مھاجرت حل کند

در . ًاز والدین ، بھتر از زندگی در خانواده ایست که اکثرا با مداخلۀ خوشـوھمراه باشـد

ًمیتوان سراغ داد که در فضای کامال بیطرفی و بی غرضی میان افغانھا ھیچ فامیلی را ن

ًو بی سر وصدا زندگی کند و اگر ندرتا چنین خانوده ای سراغ بشود، اصـال مـشکلی بـا  ً

  .فرزندان خود ندارد

بھتر است والدین احساسات فرزندان خود را درک کرده برای شان مجـال تبـارز 

دھند که باعواطف آنھاھم آھنگی داشته شخصیت  در محیط جدید اجتماعی را به نحوی  ب

ًوالدین فطرتا مکلفیت  دارند تا توجه شان را پیرامون تربیـت سـالم فرزنـدان شـان . باشد

در محیط جدید معطوف سـازند و بادیـدی بـازتر  بـه نیـاز ھـای مبـرم فرزنـدان خـود در 

یمنار ایـن مطلـب در سـ.( ًشرایط کامال متفاوت اجتمـاعی وفرھنگـی توجـه داشـته باشـند
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خوانـده ٢٠٠٦/ ١١/ ٢٥جوانان وتربیت سالم شان در شـھر مـالموی سـویدن در تـاریخ 

  .)شد

  اھميت ونقش جوانان  در  جامعه

جای ھیچگونه شک وتردیدی نیست که  جوانان نیروی محرکۀ جامعه بسوی 

ًپیشرفت وتعالی بوده فطرتا دارای دینامیزم تحرک و استعداد ابتکار وخالقیت  و آفرینش 

تند و بدون حضور ونقش جوانان ، ھیچگونه تحول وتغییری نمیتواند در جامعه رونما ھس

  . گردد

پیشرفت ھای محیرالعقول جوامع بشری، توسعه شھرھای زیبا  با ساختمانھای 

دلپذیر و آسمان خراش ھای  شگفت انگیز، جاده ھای پرخم وپیچ وچند طبقه ئی روی 

ین وغیره، محصول تفکر وظرفیت خالقۀ زمین و متروھای چندین طبقه ئی زیرزم

  .نیروھای جوان و پیشرو جامعه است

فزیک اتومی، طب، بیولوژی، : جوانان ھستند که با آموزش علوم طبیعی چون

انجنیری، مھندسی ، فضانوردی، سیستم ھای مغلق مخابرات، تولید انرژی و برق از آب 

ن وستالیت و مبایل تلیفون، آیفون وباد وخاک، تلیفون وتلگراف وفکس و رادیو و تلویزیو

و کمپیوتر و انواع  دیگر اختراعات ظریف خویش  توانسته اند جھان ما را با ھمه 

  .پھنائی وگستردگی اش ، به دھکده کوچکی مبدل نمایند

کمپیوتر و انترنت، انقالبی در دنیای اطالعات رونما کرده است که میتوان از ھر 

طۀ جھان  درظرف چند ثانیه با خبرشد و چگونگی واقعه ورخدادی در دورترین نق

  .این ھمه امکانات محصول تفکر واندیشۀ جوانان است. آنرامشاھده کرد 

ً       عالوتا جوانان حافظ منافع ملی و تأمین کنندۀ نظم وامنیت اجتماعی 

در تمام کشورھای جھان،اردوی ھای ملی و پولیس ملی از جوانانی ترکیب . کشوراند

 می یابند که با ھدف خدمت وتامین امنیت جامعه، خوش برضا این وظایف را وتنظیم

  .قبول میکنند و از حریم کشورخویش در زمین وفضا حفاظت وصیات مینمایند

جوانان در عرصه ھای دیگر زندگی، چون ادبیات،داستان نویسی ، فلم نامه 

بوعات و راه اندازی نویسی، شعر،موسیقی، سینما،تیاتر، نقاشی، روزنامه نگاری و مط
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و گردانندگی رسانه ھای جمعی چون شبکه ھای تلویزیونی یا رادیوئی  و روزنامه ھا و 

مجالت و دیگر عرصه ھای زندگی ، نسبت به ھرقشردیگر جامعه بسیار پیشگام تراند و 

بنابرین ھر قدربرای شکوفائی استعداد ھای جوانان زمینه ھا فراھم شود ، به ھمان 

یت ھای کاری  باال میرود و بالنتیجه شرایط برای پیشرفت و تعالی جامعه  اندازه ظرف

  . میسر میگردد

دولت افغانستان اگر آرزو دارد تا زودتر در شاھراه ترقی وپیشرفت قرارگیرد، 

باید به جوانان توجه بیشتر مبذول نماید و به آنھا شرایط مشارکت در امور مملکت را 

 اشتغال میتواند سبب فرارمغزھا و نیروی ھای تولیدی شود و بیکاری و فقدان. فراھم کند

حتی باعث گردد تا نظم اجتماعی جامعه صدمه ببیند، زیرجوانی که ازیک موسسه تعلیمی 

فارغ میگردد ھرگاه شرایط  کار برایش میسرنشود،دچار سرخوردگی و فقر میگردد و 

 بزند که سبب برھم زدن آنگاه ممکن است از روی مجبوریت دست بکارھای نامناسبی 

بطورمثال، یکی از دالیل  رو آوردن جوانان ما به مواد مخدر، . نظم اجتماعی گردد

ھمچنان به مشاھده رسیده که . بیکاری و نبود اشتغال برای جوانان تحصیل کرده است

افراد بیسواد و بیکار برایبدست اوردن پول خود را درخدمت شبکه ھای تروریستی قرار 

، بی توجھی  دولت به این سرمایه عظیم بالقوه، جفای بزرگ به  حال و آینده میدھند 

خالصه  ھرقدر از نقش جوانان در جامعه گفته شود بازھم کم است،زیرا که .کشوراست

  .اھمیت جوانان  دریک کشوربیشتر از آن چیزیھای است که من بدانھا اشاره کردم

یک باردیگر به یاد جوانان  دوستی  جای بسی مسرت است که انجمن فرھنگی

اقتاده اینک ازچند تن جوان پرکار و با استعداد افغان که براثر لیاقت ودرایت خویش خود 

را تا سطح ژورنالیستان مطرح دررسانه ھای بین المللی اروپا باال کشیده اند، با 

ما . ساماندھی یک نشست پرشکوه در شھرمالموی سویدن ، قدر دانی بعمل می آورد

  .راین جوانان را به این شھر وبه کشور سویدن خوش آمدید میگویئمحضو

ھمچنان  ما توجه و زحمت کشی و قدرشناسی  اعضای انجمن محترم فرھنگی 

ًدوستی و در رأس آن غمخور صاحب  را که واقعا شخص غمخور است و ھمواره غم 

د فرد این انجمن پیر و جوان افغانستان را خورده و میخورد بدیدۀ قدر نگریسته ،از فر

اظھارسپاس میکنیم و توفیق مزید شان را در  راه دوستی میان مردم افغانستان آرزو 
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این مطلب در سیمنارقدرشناسی از نویسندگان وژورنالیستان جوان در شھر . مندیم

  ).  قرائت شد٢٠١٠ سپتمبر١٨مالموی سویدن در تاریه 

  نبوغ دربلوغ جونان 

. جوانان جـستجو میکننـد ، نـه در کھـن سـالگی انـساندانشمندان نبوغ رادر بلوغ 

 سـالگی برنامـه نويـسی ۱۳ومثال می آورنـد کـه بيـل گيـتس بنيانگـذار مايکروسـافت در 

  . سالگی کمپنی اش را راه انداخت۱۹کامپيوتر را شروع کرد و در 

آقای گیتس که فرزند یک وکیل موفق درشھر :  بی بی سی در باره گیتس مینویسد

او در . ، اولین کامپیوتر خـود را در سـن سـیزده سـالگی برنامـه ریـزی کـردسیاتل است

دوسـال اول تحـصیلش در دانــشگاه ھـاروارد بیــشتر وقـتش را صــرف بھبـود مھارتھــای 

. برنامه ریزی خود کـرد و البتـه در طـول شـب ھـم بـازی پـوکر را فرامـوش نمـی کـرد

فت و بـه ھمـراه دوسـت دوران باالخره آقای گیتس دانشگاه را رھا کرد، به نیومکزیکو ر

 . کودکی اش مایکروسافت را راه اندازی کرد

موفقیت چشمگیر آقای گیتس در دھه ھشتاد میالدی اتفاق افتاد، زمانی که شرکت 

 داس بـا مایکروسـافت قـرارداد -آی بی ام برای ساخت سیستم عامل خـود یعنـی ام اس 

و یک سال بعد بیل گیتس تبـدیل  وارد بازار سھام شد ۱۹۸۶مایکروسافت در سال . بست

گیتس در گفتگویی با بی بی سی گفت که دلیل . به جوانترین میلیاردر خود ساخته دنیا شد

بقـول ." اغلب رقبایش بسیار ضعیف عمل مـی کردنـد"موفقیت مایکروسافت این بود که 

یی با آنھا نمی دانستند که چطور نیروھای دارای تجربه بازرگانی را کنار نیروھا: "گینس

 ." تجربه مھندسی به کار بگیرند و نمی دانستند که چطور جھانی شوند

 سالگی ھنوز چھره پسرانه اش را حفظ کرده اما دیگر ثروتمنـدترین ۵۲گیتس در

مرد جھان نیـست، وارن بوفـت، سـرمایه گـذاربورس و کـارلوس اسـلیم، غـول مکزیکـی 

 تـصمیم او بـرای تـرک شـغل و ثروت بیل گیتس، اساس. مخابرات از او پیشی گرفته اند

او رئیس ھیئت مدیره مایکروسـافت بـاقی . تمرکز بر بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس است

خواھد ماند و در پروژه ھای خاص ھمکاری می کند امـا بـه گفتـه خـودش، ثـروت زیـاد 

 مسئولیت می آورد و یکی از مسئولیتھای آینده او یافتن واکسنھای تازه و حمایت مالی از

  )۲۰۰۸ جوالی ۲۷،فن ودانش،bbc. (پروژه ھای کشورھای در حال توسعه خواھد بود
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  :تغييرات در مغزنوجوان

bbc به استناد روزنامه تايمز، چـاپ لندن،گزارشـی ۲۰۰۶ نومبر۲۱  در تاریخ 

داکتر سارا جين بلکمور، ." را در مورد تغييرات روحی و جسمانی نوجوانان منتشر کرد

يتوت علوم عصب شناختی پوھنتون لنـدن، بـه روزنامـه تـايمز گفتـه از پژوھشگران انست

است که نه تنھا مغز نوجوانان در دوران بلوغ دسـتخوش تغييراتـی مـی شـود بلکـه مغـز 

  . انسان تا سالھای اوليه دومين دھه عمر او ھمچنان در حال رشد و گسترش است

کـه فعاليـت مغـز اول اين: در دوران بلوغ دو اتفاق عمـده در مغـز روی مـی دھـد

بشدت افزايش می يابد و ديگـر اينکـه در ايـن دوران مغـز عکـس العمـل خـود نـسبت بـه 

ايـن امـر بخـصوص در قـسمت . محرک ھای محيطی را با ظرافت بسيار تنظيم مـی کنـد

جلوی مغز صورت می گيرد، يعنی قسمتی کـه مـسئول اقـدامات اجرايـی شـامل برنامـه 

ی که در مغز نوجوان صورت می گيرد در وھلۀ اول تغييرات.ريزی، و اولويت بندی است

ھمين موضوع باعث تغييـر حـاالت نوجـوان . بر انگيزه ھا و عواطف او تاثير می گذارد

ترکيب اين تغييرات و تغييرات ھورمونی حالتی انفجارآميز پديـد مـی آورد کـه . می شود

  . باعث پيدا شدن احساس شجاعت و کاھش قدرت استدالل می شود

ه اين تغييرات قدرت تشخيص شرايط اجتماعی را در نوجوان کاھش مـی مجموع

دھد و باعث می شود که او به اصطالح نداند چه موقعی زمين زيـر پـايش لغزنـده و بـی 

ديگر مطالعات داکتر بلکمـور نـشان مـی دھـد کـه نوجوانـان درک کمتـری از . ثبات است

يـک ويژگـی .  جـای آنھـا بگذارنـدشرايط ديگران دارند و به سختی می توانند خـود را بـه

مغزی نوجوانان اين است که آنھا راحت تر و شديدتر تحت تـاثير نيکـوتين و الکـل قـرار 

 سال شروع می کننـد، ۱۵در نتيجه کسانی که باده نوشی را در سن کمتر از . می گيرند

ھی شخصيت نوجوان گاھی ديوانه کننـده و گـا. بيشتر احتمال دارد که معتادبه الکل شوند

ايـن مـا بزرگـساالن . آنھا بين کودکی و بزرگسالی سرگردانند. شکوھمند و پرجالل است

و مغزشـان را در مـورد اعمـال شـان مقـصر بـدانيم نـه . ھستيم که بايد آنھا را درک کنيم

  . "خودشان را

 نوجوانان دنيا را طور ديگری می بينند، : "آلدان مک فارلين، نويسنده، می گويد
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بنابر اين در مـورد . نعطاف پذير است و گاھی ھم قطع و وصل می شودمغزشان ھنوز ا

  "تايمز لندن ." آنھا شگفت انگيزند. ھمه چيز ترديد می کنند

  !نوجوان در حال ساخته شدن است

در حاليکــه تحقيقــات در مــورد تغييــرات جــسمانی و روانــی در دوران نوجــوانی 

 در ارتباط با تحوالت دوران بلوغ بـه ھمچنان ادامه دارد، استدالالت کارشناسان مختلف

طور عمومی بر محور تغييرات ھورمونی می چرخـد و بررسـی ھـای تـازه تـر عوامـل 

  :ديگری را نيز در اين روند موثر ديده اند

ھنگام بلوغ، وقتی ترشح ھورمونھـا بـه ناگھـان افـزايش مـی يابـد، بچـه ھـا، ايـن 

تی غیر قابل پـيش بينـی تبـديل مـی موجودات شيرين و دوست داشتنی، يکشبه به موجودا

شوند که وجودشان ترکيب انفجارآميزی از تکبر و خودنمائی است و دل شان می خواھد 

دم به دم حاالت شان تغييـر مـی کنـد و حتـی . که بزرگترھا آنھا را به حال خود رھا کنند

ت بـه در عين حال که خيلـی نـسب. برای دو دقيقه ھم نمی توانند حواس شان را جمع کنند

ــه  ــدر و مادرشــان را ماي ــه پ ــا و از جمل ــی از چيزھ ــی شــوند، خيل ــاو م خودشــان کنجک

  . آبروريزی و خجالت می دانند

آدمھا در سنين مختلفی بالغ می شوند، بنابر اين سـن تنھـا عامـل تعيـين کننـده در 

بی ترديد بلوغ يک حادثه ھورمـونی .عوامل ديگری از جمله تغذيه ھم مھم اند. بلوغ نيست

خوشبختی آدميزاد در اين است که تنھا يک بار تجربه بلوغ را از سر می . تثنايی استاس

در حاليکــه بــسياری از حيوانــات ســالی يــک بــار در فــصل جفتگيــری ھمــه ايــن . گذرانــد

 ۸ تـا ۶اولين رويداد ھورمونی بطور نامحسوس و در سنين . تغييرات را تجربه می کنند

 موقعی اتفاق می افتد که مغز شروع به ترشح ماده ای تغيير بعدی. سالگی اتفاق می افتد

بعد از اين مرحلـه، غـده . اين آغاز واقعی دوران بلوغ است. به نام گوندوتروفين می کند

ھای ديگر ترشحاتی می کنند که بـا تـاثير بـر تخمـدانھای دختـران و بيـضه ھـای پـسران 

ر بيش از دوران قبل از بلـوع پسر ھا حاال پنجاه با. باعث توليد اسپرم و تخمک می شوند

استخوان بندی و ماھيچه ھای شان رشد می کند و دست کـم . تستسترون ترشح می کنند 

در دختـران اسـتروژن باعـث تغييراتـی در . ھر دو دقيقه يک بار به سکس فکر مـی کننـد

 عادت ماھانه و . زمينه چربی ھا و باعث تحريک و آغاز رشد زھدان و پستانھا می شود
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  .  آغاز می شود- ابتدا بصورت نامرتب -د تخمک تولي

در ھمين سن است که به علت حساسيت پوست به ھورمونھا گاھی خالھايی روی 

ترشح ھورمونھا باعث افزايش اشتھا و ھجـوم آوردن زود بـه زود . پوست ديده می شود

ھـم دير بيدار شدن و به اصـطالح تـا ظھـر خوابيـدن . نوجوانان به يخچال وغذا می شود

اين تنھا نمونه ھايی از تاثير ھورمون بر رفتـار . ناشی از ترشح ھورمون مالتونين است

ھورمونھا ھميشه بر رفتار آدمھا تاثير گذاشته اند، امـا بنظـر مـی رسـد کـه . انسانھاست

 ۲۷،فـن ودانـش،bbc. "(توضيح ميزان تاثير ھورمونھا بر رفتارھای پيچيده دشوار باشد

    )         ۲۰۰۸جوالی 

  شھر گوتنبرگ / پایان سویدن
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  مدوازدھ مقالۀ

   سلط تبخاطرنبرد امريکا عليه تروريزم است يا 

 حوزۀ خليج وآسيای ميانه ؟ ذخايرنفتبر 

 ضمن مقاله ای در ھفته نامه اميد ۱۹۹۶ دانشمند افغان داکتر اکرم عثمان در   

 ظھور طالبان، نه ظاھرشاه، نه چھره حاال ھر ابجد خوانی ميداند که نه« :نگاشته بود

شد و نه استقراريک حکومت متمرکزدر افغانستان  ًاحتمالی ديگری که بعدا ظاھر خواھد

ھيچکدام ھدف استراتيژيک اياالت متحده نيستند، اينھا ظواھرقضيه ومقدمات اجرای يک 

وليتيک بازی بزرگترھستند،بازی ايکه سرانجام مولود کشف و درک دوباره اھميت ژئوپ

افغانستان است و غرب بار ديگردريافته است که کوتاھترين راه ھای رسيدن به چاه 

ھای نفت آسيای ميانه از افغانستان ميگذرد و در رقابت با جمھوری اسالمی ايران، 

تحکيم و استقراريک دولت با ثبات سنی و آراسته با ظواھر حاکميت شرعی در 

ًن توجيھی کامالبا ھدف  ھای استراتيژيک بريتانيای و چني. افغانستان ضرورت مبرم دارد

کوتاھترين راه ھای  کبير و روس تزاری در قرن نزدھم مطابقت دارد که می پنداشتند

 )۱۷۳ھفته نامه اميد، شماره (» .فتح ھند از افغانستان ميگذرد

رای  به تائيد از سخنان دانشمند افغانی بايد افزود که افغانستان کوتاه ترين راه ب 

انتقال گاز و نفت آسيای مرکزی به اقيانوس ھنداست و در شرايط عدم حضور 

در موردسرکردگی جھانی و دراختیار  در ادامه سياست ھای امريکا اتحادشوروی و

به ويژه ذخاير عظيم نفتی در آسيای ميانه ، يک حکومت مطيع  گرفتن منابع نفتی جھان و

ذخاير نفتی کناره . گترين ھدف ھای امريکاست در افغانستان ، يکی از بزر» باثبات«و

 تريليون ۴دريای خزر يکی از غنی ترين ذخاير نفتی جھانست که ارزش آنھا برابر با 

ھا اين ذخاير تا زمانی که استخراج نشده  لر تخمين زده ميشود، اما در ديد امپرياليستاد

عالوه برتقويت حضور از اين رو، امريکا . وبه فروش نرسيده اند، فاقد ارزش ھستند
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ھمه جانبه سياسی درمنطقه، پايگاه ھای نظامی خود را در جمھوريھای سابق اتحاد 

 .شوروی، از جمله در اذزبائیجان، تاجيکستان و قرغزستان نيز ايجاد کرده است

 امريکا در حالی که مصروف نبرد با طالبان و القاعده در افغانستان است ،  

ل گرفته وبه تقويت نيروھای نظامی خود در حوزه خليج منطقه را بشدت تحت کنترو

فارس وحوزه دريای خزر پرداخته و قصد دارد که  برعراق يکی از غنی ترين 

کشورھای ھای نفت خيزخليج، حتی بدون تأئيد شورای امنيت سازمان ملل متحد حمله 

بگفته عراق پس از عربستان سعودی دارای بزرگترين ذخاير نفت جھان است و .  کند

 ميليارد ۱۱۲اين کشور بطورقطع دارای ذخاير معادل » بالنس گايد«موسسه معتبر 

امريکا اکنون در رأس مصرف . در جنوب عراق واقع ميباشد ًبشکه نفت است که عمدتا

سايت .(    توليدی جھان را ميسوزاند کنندگان نفت درجھان است و يک چھارم کل  نفت

   )bbcفارسی

) Michal T.Klar(کالر.مسايل صلح وامنيت جھانی،مايکل تیيکی از تحليلگران 

جنگھا به «، پروفيسور درکالج ھامپشيرايالت ماساچوست، نويسنده آثار زياد، منجمله 

، ھدف نبرد امريکا عليه تروريزم راچه در افغانستان و چه در » خاطر ذخاير انرژی

نبرد « : نسته، مينويسدعراق و چه در جاھای ديگر بخاطر دسترسی به منابع نفت دا

عليه تروريزيم ، مساعی برای دسترسی به ذخاير مھم نفت ، قبل از ھمه در منطقه 

جنگ افغانستان را ميتوان ادامه آن جنگ . خليج و حوزه دريای خزر را تقويت ميکند

مخفی تلقی کرد که در عربستان سعودی ميان مخالفين قسم خورده سلطنت و خانواده 

  .داردسلطنتی جريان 

 به امريکا اجازه داد که عساکرش را در ۱۹۹۰ از زمانی که ملک فھد در اگست 

آن کشور را به مثابه پايگاه حمله بر عراق به کار برد،  عربستان مستقر کند و قلمرو

جنگ زير زمينی را آغاز » اسامه بن الدن«افراطيون عربستان سعودی تحت رھبری 

سقوط داده و امريکايی ھا را از کشور شان بيرون کردند و ميخواھند سلطنت سعودی را

پس ميتوان مساعی امريکابرای تخريب پايگاه ھای القاعده در افغانستان رابه مثابه .کنند

اقدامی در جھت حفاظت خانواده سلطنتی سعودی تلقی کرد، خانواده ايکه دسترسی 

  ) ۶ ، ص۱۶آينده، (» .امريکا به ذخاير نفتی را تضمين ميکند 
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جغرافيای نوين «وفسورکالر در يک مقالت پر محتوای ديگرش زير عنوان پر

« : به نشر رسيده ، مينويسد » ۲۳فردا، شماره « که تلخيصی از آن درمجله » منازعه

اھميت نوين آسيای ميانه و غنای بالقوه نفتی آن يکی از عاليم تغيير بزرگتر در تفکر 

ھنگام تسلط جنگ سرد بزرگترين مناطق .  ميکنداستراتيژيک اياالت متحده امريکا را بيان

جنوب شرقی و شرق دور بود، اما پس از ختم جنگ سرد . با اھميت ، اروپای مرکزی 

در حالی که اين مناطق اھميت استراتيژيک خود را برای اياالت متحده امريکا از دست 

طق مانند خليج ، ساير منا)به استثنای منطقه غير نظامی بين شمال و جنوب کوريا(داد 

آنچه .فارس، دريای خزر، و بحيره جنوب چين مورد عالقه خاص پنتاگون قرار گرفت 

در عقب  اين تغيير در جغرافيای استرتيژيک قابل فھم است ، حراست از مجاری انتقال 

 . منابع حياتی بخصوص نفت و گاز طبيعی می باشد

 ايدئولوژی ايجاد کرده ھمانطورکه جنگ سرد اقطاب ھا و اتحادھا را برمبانی 

ًبود، در حال حاضر رقابت اقتصادی به روابط بين المللی تحرک تازه بخشيده و متناسبا 

ًعالوتا به . دسترسی به ثروت ھای حياتی اقتصادی را در ارجحيت قرار داده است 

موازات صعود مصرف انرژی در جھان که ساالنه به دو فيصد بالغ می شود، اجندای 

ھمين دليل است که . نده را رقابت به خاطر دسترسی به منابع بزرگترميسازدسال ھای آي

کارمندان امور امنيتی مسايل ناشی از رقابت باالی دسترسی به اين منابع حياتی 

ًبخصوص نفت را که اکثرا در مناطق مورد منازعه يا در ساحات بی ثبات سياسی قرار 

 ۱۹۹۹رای امنيت ملی در گزارش سال طوريکه شو. دارند مورد توجه قرار داده اند

مابايد از ضرورت «: قصر سفيد در باره سياست امنيتی اياالت متحده امريکا می نويسد

ثبات و امنيت منطقوی در ساحات اساسی توليد نفت که دسترسی ما رابه اين منابع 

ياس نويسنده با اشاره به فشار باالی عرضه پترول در مق» .تعيين ميکند، آگاه باشيم 

بر طبق تخمين وزارت انرژی اياالت متحده امريکا توقع : جھانی اخطار داده ميگويد

 ۱۱۰ بود به ۲۰۰۰ ميليون بشکه در سال ۷۷ميرودکه مصرف پترول درجھان روزانه 

  .  ٪ را نشان ميدھد، بلند برود۴۳ که يک افزايش ۲۰۲۰ميليون بشکه در سال 

ً جمعا به ۲۰۲۰ين اکنون تا سال ھرگاه اين تخمين درست باشد، جھان از ھم

 بليون بشکه نفت مصرف خواھد کردکه اين مقدار دو سوم ذخاير نفت ۶۷۰انداره 

البته تا آن زمان ذخاير جديد کشف خواھد شد و . شناخته شده جھان را تشکيل می دھد
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تکنالوژی امکانات دسترسی به منابع جديد را که اکنون غير قابل دسترسی اند، مانند 

طق دور افتاده در شمال سايبريا و در عمق بحر اتالنتيک را به ما اجازه خواھد داد، منا

ھمانطوريکه . اما توليد نفت ھنوز نمی تواند با تقاضای روبه افزايش موجود ھماھنگ باشد

 تجربه شد ممکن است که اين تجربه ۲۰۰۰کمبود دورانی اين محصوالت در تابستان 

 ....بيشتر و تکرار شود

نچه که اين گرايش را تشويش آورميسازد، اينست که بسياری از اين منابع با  آ 

ارزش در مناطقی قرار دارند که يا در آنجا ھا منازعه موجود است و يا دارای بی ثباتی 

بعضی از منابع آينده نفت و گاز در آن مناطق ساحلی واقع اند که . مزمن می باشد

طور مثال پنج کشور . با يک ديگر مناقشه دارندکشورھای مربوطه در مورد مالکيت آن 

ھنوز در مورد تقسيم زونھای ساحلی اين منابع به ) دريای خزر( ساحلی بحيره کسپين 

توافق نرسيده اند و در بحيره جنوب چين که ھفت کشور ساحلی آن ادعای مالکيت بر 

 دول به اين بسياری از... تمام منطقه يا بخشی از آنرا دارند، وضع بدتراز آنست 

نظراندکه کنترول برمنابع طبيعی با امنيت شان مالزمه دارد و در صورت ضرورت می 

طور مثال جيمی کارتر رئيس جمھور امريکا درسال  .بايد با جنگ از اين منابع دفاع کنند

ھرگونه تالش از جانب نيروھای دشمن برای قطع عرضه نفت :   اعالم نمود که۱۹۸۰

و » عرض  برضد  منافع اياالت متحده امريکا تلقی خواھد شدبحيث ت«خليج فارس  

رؤسای جمھور بعدی نيزبا . آنرا دفع خواھد کرد» ھروسيله نظامی« اياالت متحده با 

صدور اعالميه ھايی اين سياست را ادامه دادند و نيروھای نظامی امريکا بخاطر اجرای 

 )۷-۶، ص ۲۳فردا ، ( » .ھمين سياست بطور دايم در خليج فارس مستقر شده اند

 این پایدار سیاسی و اقتصادی  سلطه نھایت در نیز منابع و تأسیسات این  کنترل 

 برای چرا که دھد می نشان واقعیات این! زد خواھد رقم خاورمیانه بر را ھا شرکت

 بزرگ ای دسیسه) اسرائیل طرفدار یھودی داران سرمایه از اعم (غرب اقتصادی نخبگان

 وادار برای تروریسم در صدام و القاعده نقش مورد در ھای دروغ و امبرسپت ١١ مثل

 لذا! داشت را ارزشش خاورمیانه به لشکرکشی به امریکا ارتش و عمومی افکار کردن

 بر اقتصادی  سلطه ھدف با اصالتا دنیا، تاریخ در دیگر ھای جنگ  ھمه مثل نیز ھا جنگ این

 ١١ ی حادثه با داشتند قصد امریکا اقتصادی بگاننخ منتھا! شد انجام زمین  کره منابع

! کنند ایجاد یکجا طور به را خاورمیانه کل بر سلطه برای الزم روانی ی زمینه سپتامبر
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 متحدینش و امریکا دولت عمومی  بودجه محل از معمول طبق نیز ھا جنگ این  ھزینه

  .شود می تأمین) دھندگان مالیات پول واقع در یعنی(

  ) م١٩٩٩سال (پاکستانی، در   ژورناليست معروف و صاحب نظر احمدرشيد

که سخت پرمايه » طالبان، نفت و بازی بزگ نو در آسيای ميانه «کتابی نوشته بنام 

نويسنده دراين کتاب بر . ومستند است و دررسانه ھای بين المللی انعکاس وسيعی داشت

زرگ نفتی جھان بخاطر اھميت ذخاير نفت و گاز و رقابت شديد ميان شرکت ھای ب

. کسب امتياز انتقال آن از آسيای ميانه به اروپا و امريکا، ھمه جانبه بحث کرده است

، آخرين منطقه نفت خيزدست )حوزه دريای خزر(منابع زيرزمينی منطقه کسپين: بقول او

نخورده در جھان است که بازشدن راه بدانجا و امکان دست يابی به اين ذخايرعظيم ، 

-۱۹۹۱(شرکتھای نفت غربی در آغاز .  کمپانی ھای بزرگ را بر انگيخته است ھيجان

 توجه خود را به ۹۴-۱۹۹۳متوجه سايبريای غربی شدند و بعد در سالھای ) ۱۹۹۲

 ۹۹ -۱۹۹۷ به آذربائيجان و باالخره در سالھای ۹۷-۱۹۹۵قزاقستان ، و در سالھای 

، بيست وچھار شرکت بزرگ ۱۹۹۸-۱۹۹۴در بين سالھای . به ترکمنستان مبذول داشتند

 . کشور قرار دادھايی را در منطقه کسپين امضاء کردند ۱۳نفتی از 

 بليون بيرل نفت، بزرگترين ذخاير نفت را ۸۵ قزاقستان با تخمين ذخاير  

 ۳۲منابع ترکمنستان .  بليون بيرل برسد۲۷داراست ، ممکن ذخاير نفتی آذربائيجان تا 

 بليون بيرل و بحيره ۲۲در حالی که ذخاير نفتی امريکا(ده ، بليون بيرل تخمين گردي

 تريليون ۳۳۷ تا ۲۳۶مقدارگاز تصفيه شده منطقه کسپين به .) بليون است ۱۷شمال 

 تريليون فوت مکعب گاز است ۳۰۰حاالنکه امريکا دارای .فوت مکعب تخمين ميشود

ن کشور گازدارجھان  تريليون فوت مکعب گاز خود، يازدھمي۱۵۹ترکمنستان باداشتن .

 تريليون فوت مکعب ۸۸ تريليون و از قزاقستان ۱۱۰اندازه گاز ازبکستان . است 

 تريليون فوت ۳۵تخمين گرديده ، در حالی که گاز ازبکستان و آذربائيجان  ھرکدام

تالش برای دستيابی منابع وسيع نفت و تالش قدرت ھای ... مکعب پيش  بينی شده است 

برمنطقه کسپين ، سالھای دھه دوم قرن بيستم شرق ميانه را به ياد بزرگ بخاطر نفوذ 

ميدھد، ولی رقابتھای شديدو مغلق امروزی منطقه کسپين ، منطقه را به باطالقی تبديل 

قدرت ھای . نموده است که ھربازيگر برای کسب منافع بيشتر، درآن دست و پا ميزند

ايران، پاکستان، افغانستان و : ن مثل روسيه ، چين و امريکا، ھمسايه گا: بزرگ مانند
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ترکيه ، خود جمھوريتھای آسيای ميانه ، از ھمه قدرت مندتر، شرکت ھای بزرگ نفتی با 

بقول احمدرشيد، رئيس )۲۱۲ -۲۱۱، صص .. احمد رشيد، طالبان . (ھم دررقابت اند

 جمھور ترکمنستان نيازوف شرکت ھای غربی را تشويق نمود تا در اعمارلوله ھای

. انتقال گاز اقدام کنند تا ترکمنستان از احتياج به شبکه پايپ الين گاز روسيه ، نجات يابد

 ترکمنستان ، ترکيه و ايران موافقت کردند پايپ الين را از ترکمنستان ۱۹۹۲در اپريل 

با داخل . از طريق ايران و ترکيه به اروپا به مصرف دو نيم ميليارد دالرسردست گيرند

 شرکت ۱۹۹۴باالخره در سال . در ماجرا،اعمار پايپ الين آغازنيافت شدن امريکا 

امتياز اعمار خط لوله گاز و نفت را از ترکمنستان » بريداس«نفتی ارجنتاينی موسوم به 

   .از طريق افغانستان به پاکستان و ھندوستان حاصل کرد

له ھای  شرکت نفتی امريکائی يونوکال به کمک واشنگتن اعمار لو۱۹۹۵ درسال  

 رقابت و مناقشه ميان دوشرکت نفتی بريداس و يونوکال برای .گاز را پيشنھاد نمود

 نزاع بر سر کسب .انحصار امتياز اعمار لوله ھای گاز از طريق افغانستان آغاز يافت 

» بازی بزرگ نو« امتياز کشيدن لوله ھای گاز ميان اين دو شرکت بزرگ ، اولين نبرد 

با آنکه دراين نبرد يونوکال برنده شد، اما تداوم جنگ داخلی . در افغانستان است 

سبب گرديد تا پس از حمله ) که ایران وروسیه آنرا بيشتر دامن ميزدند(درافغانستان 

 ، يونوکال ۱۹۹۸موشکی امريکا بر النه ھای تروريستی اسامه بن الدن در خوست در 

 ) ۲۲۶ھمان، ص . (بنددپرونده اعمار لوله ھای گاز از طريق افغانستان را ب

: احمد رشيد از احتياج شديد پاکستان به انرژی ياد آور شده مينويسد

مقدار مصرف ساالنه .  تريليون مکعب فت است ۲۲مقدارگازتثبيت شده پاکستان، «

تريليون ديگر ساالنه . ر۷با ازديادسريع تقاضا مقدار . است) ۰ر۷(صفر عشاريه ھفت 

، ساالنه صفر ۲۰۱۰ افزونی مصرف، پاکستان تا سال مصرف ميشود، با در نظرداشت

 پاکستان برای .عشاريه ھشت تريليون مکعب فت گاز کمبود ميباشد که بايد تدارک نمايد

دو ميليارد دالرنفت وارد نمود   به ارزش۹۶درسال . دستيابی به نفت اشد ضرورت دارد

نھادی انتقال نفت و گاز خطوط پيش.  درصد تمام واردات پاکستان را تشکيل ميداد۲۰که 

يونوکال ، نه تنھا نفت طرف ضرورت پاکستان را تھيه ميکند ، بلکه پاکستان را به 

به ھمين ) ۲۸۵ص (».مرکزصادرات نفت آسيای ميانه به بازارھای آسيا تبديل مينمايد

و سامان داد و به افغانستان صادر  بعد از مجاھدين سر دليل پاکستان گروه طالبان را
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تا زمينه انتقال گاز و نفت آسيای ميانه را از طريق افغانستان ھرچه زودتر آماده نمود 

  توانائی و درايت چنين کار بزرگ را ندارد و نميتواند  کنند ، ولی طالب يا جنگساالرھرگز

 .داشته باشد

که، پس ازفروپاشی اتحاد شوروی، ھيچ  ترکيه ميگويد  احمد رشيد در مورد 

آزادی جمھوريت ھای آسيای .از اوضاع درمنطقه سود نبرده است کشوری مانند ترکيه 

تا . ًميانه دفعتا ترکيه را بيدار ساخت و متوجه ميراث تاريخی خود در منطقه گردانيد

که از مديترانه تا چين وسعت دارد، » وطن ترک« ، پان ترکيزم ، مفکوره ۱۹۱۹سال 

ولی . ران ترکيه عنوان می شدکه از جانب يک اقليت روشنفک يک خيال رومانتيک بود

، پان ترکيزم، ۱۹۹۱ًدفعتا بعد از سال . کمتردر اجندای پاليسی خارجی ترکيه تبارز نمود

اکنون زبان و لھجه . به يک واقعيت قابل وصول درآمد و جزء پاليسی خارجی ترکيه شد

را تشکيل ايالت سينکيانگ چين که يک کمربند  ترکی از استانبول تا قفقاز،آسيای ميانه و

جمھوريت ھای آسيای ميانه ، ترکيه را مودل انکشاف اقتصادی  .ميدھد، صحبت ميشود

 ميل دارد با توسعه نفوذ)ولی الئيک(المی سترکيه بحيث يک کشور ا. خود در نظر دارند

 ۱۹۹۲در بين سالھای . خود در منطقه ، به يک بازيگرعمده در صحنه جھانی تبارز نمايد

ميليارد دالر در منطقه ) يک و نيم(۱. ۵رکی مبلغی در حدود  شرکت ھای ت۱۹۹۸ -

ترکيه درک کرده است که بخاطر توسعه نفوذش در آسيای . سرمايه گذاری نموده است 

برنجاند، به ھمين خاطر روابط تجارتی خود رابا روسيه از  مرکزی نبايد روسيه را

رژی و توقع آنکشوربه طريق خريد گاز روسی افزايش داده است احتياج ترکيه به ان

نفوذ در منطقه ، حکومات ترکيه رايکی بعد ديگری تشويق کرد تا ترکيه را بصفت 

 . مسيرمطمئن انتقال انرژی و صدور نفت و گاز آسيای ميانه ، تبارز دھند

ً، امريکا و ترکيه مشترکا مفکوره يی را پيش کشيدند که بنام ۱۹۹۷ در سال 

آن بودکه ، يک شبکه لوله ھای » دھليز انتقال« کوره مف. مسمی گرديد» دھليزانتقال«

انتقال و ترانسپورت نفت از باکو در آذربائيجان تا بندرجيھان درترکيه از طريق 

قزاقستان و ترکمنستان دعوت خواھند شد تا از راه اين . جورجياو قفقاز کشيده شود

زاقستان و ترکمنستان امريکا تاکيد ميکرد که اشتراک ق. شبکه نفت خود را صادرنمايند

- باکو«در اين شبکه ، حجم صدورنفت را باالمی برد و پروژه طوالنی و پرقيمت 

امريکا تقاضا داشت که ترکمنستان اعمار پروژه . را اقتصادی ميگرداند» جيھان
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 جيھان، -باکو» دھليز انتقال«تمديدخطوط گاز را از زير بحيره کسپين ، موازی با شبکه 

ھمچنان امريکا قزاقستان را . گاز خود را به اروپا صادر نمايدروی دست گيرد و 

تشويق نمود ھمانند پروژه ترکمنستان، يک پروژه ديگر را از زير بحيره کسپين تمديد 

از .انتقال دھد )  جيھان-باکو(» دھليز انتقال«نمايد تا بتواندنفت خود را موازی با 

ُبی در تنغز کارچاگنگ استفاده ميکنند، ذخايرعظيم نفت قزاقستان، دوکنسرسيوم عمده غر

ًقزاقستان عجالتا . در حالی که چين منطقه سوم نفت را در حوالی اوزن، انکشاف ميدھد

طرحی داردکه لوله ھای انتقال نفت را از تنغز به بندر روسی نوو روسک در بحيره 

 دھليز «مگر شبکه .سياه تمديد کند و کار از طريق شرکت نفتی شفران جريان يافت 

.  سيھان يک راه بديل انتقال است که روسيه را از جريان خارج ميسازد-باکو» انتقال

شرکت عملياتی بين المللی آذربائيجان که از چندين شرکت بزرگ نفتی جھان ايجاد 

 -گرديده و برانکشاف آينده صنايع نفت آذربائيجان تسلط کامل دارد، با اعماردھليز باکو

که از مناطق  زيرا پروژه را خيلی پر مصرف تلقی مينمايد. جيھان ، مخالف است 

 جيھان طرفداری -امريکا از اعمار دھليز باکو . ُآسيب پذيرکردھای ترکيه عبور ميکند

 . کرد و آنرا جزءپاليسی خود در مورد منطقه کسپين گردانيد

 ۱۹۹۸ جيھان تا دو سال يعنی تا اواخر - مناقشه و جنجال باالی پروژه باکو  

 ۱۹۹۷ دالر در سال ۱۳ دالر برای ھر بشکه به ۲۵ادامه يافت تا اينکه ارزش نفت از 

پايان آمدن ارزش .  دالرمی بود۱۸سقوط نمود، قيمت نه نفع و نه ضررھر بشکه ، بايد 

 جيھان را غير اقتصادی جلوه داد، معھذا امريکا به اعمار آن ادامه -نفت دھليز باکو

. سقوط ارزش نفت در جھان، يونوکال را ھم صدمه زد) ۲۳۰- ۲۲۹ھمان ، ص .( داد

يونوکال از پروژه لوله ھای گاز ترکيه ھم عقب نشينی نمود و دفاتر نمايندگی ھای خود 

پس از حمالت موشکی امريکا بر (را در پاکستان وترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان 

 در صد را ۴۰ کاھش ، مسدود نمود و)۱۹۹۸مراکز بن الدن در افغانستان در اگست 

 اعالن نمود و علت آنرا سقوط ارزش نفت ۱۹۹۹در مصارف خود در سال 

. پيروزی يونوکال در روزھای دشوارفقط آن بودکه دعوای شرکت بريداس را برد.خواند

 ميليارددالری شرکت بريداس را عليه ۱۵، ادعای ۹۸ اکتوبر۵محکمه تکساس روز

  )۲۶۳، ص ھمان.( يونوکال ناشنيده اعالن نمود

  :اھداف امريکا درمنطقه
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 سه ھدف پروفسور کالرک تحليلگر مسايل استراتيژيک، در مقاله ديگری ،

ھدف نخست ، عصری سازی و گسترش : عمده امريکا راچنين بر ميشمارد

ظرفيت نظامی اياالت متحده و ھدف دومی ،وارد کردن مقادير مضاعف 

   . نفت خام و ھدف سومی ،نبرد عليه تروريزم است

کالرک، در ارتباط به ھدف اولی، از قول بوش ميگويد که نخست بايد آسيب 

ناپذيری توانمندی امريکا را تضمين کرد و برای اين منظوربايد سيستم موثردفاع راکتی 

ھايتيک (و برتری اياالت متحده امريکا را در عرصه سالح ھای پيشرفته  را ايجاد نمود

Hightec-Weapons (بايد توانمندی امريکا را افزايش داد تا دوم. حفظ کرد ، 

که آنھا (بتواندبه سادگی بر دشمنان منطقوی اش مانند ايران ، عراق و کوريای شمالی 

 .، حمله ور شده آنھا راتسخير کند)ياد ميکند» محور شرارت«را کشورھای 

در » گزارش ديک چينی« اين دانشمند امريکائی در مورد ھدف دومی به ارزيابی  

دومين اولويت سياست خارجی حکومت بوش ، ھمانا «: باره نفت ، پرداخته مينويسد

اين ھدف برای بار نخست در . تأمين واردات مضاعف نفت از منابع خارجی است 

 از جانب چينی ، معاون رئيس جمھور ۲۰۰۱ می ۱۶گزارشی فورمولبندی شده که در 

محتوای مرکزی اين . افته است شھرت ي» گزارش چينی«امريکا ارائه شد و به نام 

 ۲۵گزارش يک طرح فراگيربرای تامين نيازمندی فزاينده امريکا به مواد انرژی برای 

در اين گزارش مطرح شده که نيازمندی فزاينده امريکا به مواد انرژی . سال آينده ميباشد

راه حل اين است که کشورھای صادر . بايد از راه واردات مضاعف نفت مرفوع شود

کننده نفت وادار شوند که توليد نفت خود را بلند ببرند و بخش بيشتر صادرات نفت خود 

از يکسو بايد واردات از کشورھای خليج : در گزارش چنين آمده . را به امريکا بفروشند

ًافزايش يابد که جمعا بيشتر از دو ثلث ذخايرکشف شده جھان را در اختيار دارند و از 

ت نفت امريکا از ديدگاه جغرافيائی متنوع شود، زيراتمرکز سوی ديگر بايد واردا

توليدجھانی نفت در تنھا يک منطقه جھان خطری را در بردارد که بازار نفت را بی ثبات 

در اين گزارش . پس بايد در جھت توليد نفت در مناطق مختلف جھان تالش کرد. سازد

ر ھمکاری نزديک کنسرن ھای از رئيس جمھور و ديگر مقامات امريکاخواسته شده تا د

، از )بخصوص آذربائيجان( انرژی امريکا ، واردات نفت را از منطقه دريای خزر

  بخصوص از کولمبيا، مکسيکو ( و از امريکای التين) بخصوص ازانگوال و ناجيريا(افريقا
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  ... افزايش دھند) و ونيزويال

ريکا بر منابع نفت سياست انرژی که تسلط بيشتر و قويتر ام: کالرک می افزايد

) خليج فارس ،منطقه دريای خزر، امريکای التين و افريقا(را در مناطق بی ثبات جھان 

مطالبه ميکند، زمانی ميتواند نتيجه مثبت به بار آورد که استرتيژی نظامی با آن ھمسويی 

داشت باشد، يعنی استراتيژی نظامی پيروزی آن را تضمين کند، نتيجه اينکه ظرفيت 

به گفته پروفسور کالرک، اولويت . کا برای اعزام قوا در اين مناطق بايد افزايش يابدامري

سومی امريکا ، يعنی نبرد عليه دھشت افگنی و تروريزم سزاوار بر رسی دقيق تر است 

جنگ ما عليه تروريزم با القاعده آغاز ميشود، اما اين جنگ تا زمانی : بوش گفته است . 

ھمه گروه ھای تروريستی را کشف کنيم ، متوقف بسازيم و برآنھا ادامه خواھد يافت که 

اين جنگ به ھيچوجه پس از يک سلسله عمليات جزائی و يايک نبرد بزرگ . پيروزگرديم 

سخن بر سريک جنگ دراز مدت است ، در رزمگاه ھای مختلف ، به شکل . ختم نمی شود

نيم، آنھا را به جان ھمديگر می ما منبع پولی تروريستھا را قطع ميک... علنی و مخفی 

اندازيم، آنھا را در ھمه جا شکار می کنيم تا که ھيچ پناھگاه يا ھيچ آرامشگاھی نداشته 

ما دولت ھايی را مورد حمله قرار خواھيم دادکه به تروريستھاکمک ميکنند يا . باشند

در دومستوی اين بيانيه و بيانيه ھای بعدی بوش استراتيژی نظامی را .پناھگاه ميدھند

  :مطرح ميسازد

 در مستوی استخبارات و تعقيب جزائی ، در اينجا سخن برسر اينست تا -۱ 

 .سلولھايا حوزه ھای تروريستی کشف و نابود شوند

ھای تروريستھاتخريب شوند و ھرکشوری که   در مستوی نظامی ، بايد کنام-۲ 

برای . ميکند، مجازات شود شکلی از اشکال به آنھا کمک به آنھا پناه مي دھد يا به 

پيروزی بر تروريزم ھردومستوی تعيين کننده ميباشند، اما فعالين حکومت بوش به 

  ) ۵-۴، ص۱۶آينده ، ...( مستوی نظامی اھميت بيشتری قايل ھستند

رغم  چرا امريکا به افغانستان حمله کرد و چرا علی: جری رابينسون 
)  ميليارد د,ر در ھفته٢ود حد(ھای سنگين حضور نظامی در آنجا  ھزينه

  ھمچنان آنجا است؟

   که است شده مسجل این دنیا سراسر محققان از بسیاری و بنده برای خوب
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 یک سپتامبر ١١ ی حادثه که چرا بود، دروغ کامال ادعای یک »جنگ با تروريسم «ادعای

 امریکا یاقتصاد مسلط  طبقه ھمکاری با و موساد عوامل  وسیله به که بود فریب عملیات

 در ٢٠٠١ سال طول در اسرائیلی جاسوس ٢٠٠ سند، یک عنوان به فقط (شد اجرا

 ی قوه جنایی  دایره صھیونیست مسئول چرتاف، مایکل ی وسیله به و شدند دستگیر امریکا

  !).شدند داده فراری محاکمه از قبل امریکا قضاییه

 در که کرد می رتظاھ افغانستان به حمله متعاقب دھه یک از بیش طی امریکا

با توجه به واقعيات با,، پس چرا امريکا به عراق  !است بوده الدن بن دنبال به ھا کوه

 شعار جھانی، سیاسی اقتصاد محققین از دیگر بسیاری مثل بنده نظر بهحمله کرد؟ 

 صدھا ی نقشه پایین، در!دھد می توضیح را ماجرا تمام »بگیر را پول رد «امریکایی

 از چیزی دنیا مردم عموم اخیر ھمین تا که بیند می را افغانستان ی ورده نخ دست معدن

 ٣ حدود ارزشی دارای ...) لیتیوم، آھن، طال، از اعم (معادن این. دانستند نمی ھا آن

 برای سود از سرشار منبعی توانند می ھا دھه برای ترتیب بدین و باشند می دالر تریلیون

  .کنند می ستخراجا را ھا آن که باشند ھایی شرکت

 گازی منابع انتقال ی لوله خط مسیر روی بر که است کشوری افغانستان ھمچنین

 به. دارد قرار) چین و ھند (مرکزی آسیای نوظھور اقتصادھای به خزر دریای سرشار

 ھای شرکت برای را سودسرشاری نیز ھا لوله خط این احداث قراردادھای آوردن دست

خواھد  ارمغان به گاز و نفت تأسیسات  عرصه در فعال اروپایی و امریکایی

  )٢٠١٤/ ١٢/ ٢ آرشیف اخبارآریائی.(آورد

 بايد توجه داشت که روسيه ازعھد پطرکبير به اين طرف برای ايران يک  

گاھی يک بار بخش ھای از ايران و ازھمسايه نيک و خيرخواه نبوده است و ھر

ھمسايگی را فدای اميال استعماری کشورھای آسيای ميانه را غصب کرده و مناسبات 

از روسيه دل پرخون دارد که پس از تسخيرسرزمين  افغانستان نيز. خود ساخته است

ھای آسيای ميانه در نيمه دوم قرن ھژدھم ، به پيش روی و تجاوز خود برخاک 

 ناحیه پنجده را از افغانستان غصب نمود و اگر ۱۸۸۴افغانستان ادامه داد و درسال 

ليس بخاطر جلوگيری از خطرات روسھا به ھند نبود، شايد تا ھندوکش پيش می پای انگ

ولی آز و حرص رسيدن روسيه به آبھای گرم ھند تا ربع چھارم قرن بيستم . آمدند

فروکش نکرد و سرانجام بر افغانستان دست تجاوز دراز نمود تا خود را به بحر ھند 
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ان روبروشد و پس از ده سال تباھی و برساند، اما با مشت دندان شکن ملت غيور افغ

    .ويرانگری در کشور ما باالخره ناکام از افغانستان بيرون رانده شد

  نقش ايران در بازی بزرگ جديد         

، ايران دربازی بزرگ نو، اھميت مرکزی ۱۹۹۹با سقوط قيمت نفت در سال 

 ميليون ۳۰۶ شده و توليد  بليون بشکه نفت ،تثبيت۹۳ايران با ذخاير بيش از . پيدا کرد

 ميليون بشکه در روز ۴بنابرگزارش رسانه ھای گروھی ايرانی ، ( بشکه در روز

وقتی که پروژه ھای . ، دومين ذخاير عظيم نفت را دارا می باشد)درست است ، س

ايران .اعمار و تمديد خطوط انتقال بخاطر پايان بودن ارزش نفت ،روبه زوال رفت 

 -  ميانه را تشويق نمود تا نفت خود را از طريق شبکه شمالجمھوريت ھای آسيای

اعماراين لوله ھا انتقال . ندکنًجنوب از طريق ايران مستقيما به کشورھای خليج صادر  

با مصرف اندک در مقايسه با مصرف اعمار و تمديد لوله ھای جديد از راه ترکيه 

رده دارد و می تواند با صورت میگرفت ، زيرا ایران در حال حاضر شبکه خيلی گست

اعمارلوله ھای فرعی و اتصال آنھابه شبکه خطوط آذربائيجان به آسانی به ھدف برسد 

 .کارتمديد را انجام دھد تر و زود

در مرحله اول ، ايران پيشنھاد نمود که نفت خام خود را بانفت خام آسيای ميانه  

ان و ترکمنستان از روی بحيره ، نفت خام قزاقست۱۹۹۸از سال . مبادله و معاوضه نمايد

انتقال می يابد و بعد از تصفيه در پااليشگاه ، ) انيکه( کسپين به بندرايرانی کسپين بنام 

در عوض نفت خام شرکت ھای نفتی اجازه داشتند نفت . در ايران بمصرف ميرسد

نتقال ، با به تعويق افتيدن کار ساختمان خطوط ا.ايرانی را از بندر در خليج تسليم گيرند

شرکت ھای نفتی ترجيح می دادند که با وجود مخالفت امريکا، اين نوع تبادله و تعويض 

دو شرکت نفتی امريکائی، شفران و موبل که امتياز . را پيش ببرند و آنرا توسعه دھند

 از ۱۹۹۸در ماه می . خريد و انتقال نفت خام قزاقستان و ترکمنستان را دارا ھستند

ضا نمودند که اجازه بدھد تجارت تعويضی و تبادلوی نفت را با ايران اداره کلينتن تقا

اين موضوع تغيير پاليسی را ايجاب ميکرد و تا حدی موجب درد سر برای . پيش ببرند

سرانجام امريکا با يک عقب گرد بی سابقه اعالن نمود ، در تمديد . اداره کلينتن گرديد

  مريکاممانعت ايجاد نميکند، ولی اين چرخش لوله ھای گاز ترکمنستان از طريق ايران ا

 )۲۵۹، ۲۳۲احمدرشید،ھمان اثر، صص . (بر تعزيرات عليه رژيم ايران تاثير ندارد
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 به نظر بسياری از صاحب نظران، از جمله داليلی که به ناکامی ايران در تثبيت  

بحث .شده، روابط تيره آن با امريکا بوده است  حضور موثرآن کشور در منطقه منجر

سرچگونگی تقسيم دريای خزر و منابع عمده نفت و گاز اين منطقه ، يکی ازنمونه  بر

از ميان پنج کشورساحلی دريای خزر، تنھا ايران از . ھای بزرگ اين ناکامی است

. ھرکشور از اين دريا و منابع آن سخن ميگويد)  درصدی۲۰(سياست تقسيم مساويانه 

ه و آذربائيجان با امضای توافق نامه ھای  دوجانبه ، حاالنکه کشورھای قزاقستان، روسي

اصل طول ساحلی ھرکشور و خط منصف اصالح شده را مبنای ميزان بھره مندی 

کشورھای ساحلی دريای خزر دانسته اند و به نظر ميرسد که ترکمنستان نيز به زودی 

ان ھم عقيده بود اين در حالی است که تا يک سال پيش روسيه با اير. به اين جمع بپيوندد

به  و از تقسيم مساوی منابع روی دريا و زيردريای خزر سخن ميگفت ، اما پس از

نتيجه نرسيدن مذاکرات سران اين پنج کشوردر نشست عشق آباد، روسيه آشکارا 

 .سياست ديگری را درپيش گرفت و به ديدگاه ھای آذربائيجان و قزاقستان نزديک شد

نيست که  آيا اين چوب امريکا. کاھش ميدھد  درصد۱۳ا ديدگاھی که سھم ايران را ت

بطور غيرمستقيم برسر ايران و منافع آنکشور فرود می آيد؟ ايران تا پيش از فروپاشی 

 درصد سھم می برد، ولی امروز به بيست ۵۰شوروی از منابع دريای خزر  اتحاد

ن امريکا درصد راضی است ، اما کشورھای ساحلی دريای خزر برای خوشحال ساخت

 .دادن اين حق به ايران دريغ ميورزند از

 با وجود پايان افتادن قيمت نفت و ۱۹۹۸درسال :  احمد رشيد متذکر ميشود  

حالت مخمصه آميز اقتصادی روسيه ، بوریس يلتسين رئيس جمھور روسيه بيان داشت 

باالی ما نمی توانيم دربرابر ھيجان و ھمھمه ايکه در برخی کشورھای غربی بر« : 

منابع و ذخاير انرجی کسپين جريان دارد، بيطرف بمانيم، بعضی ھا تالش دارند روسيه 

جنگ پايپ الين قسمتی از اين .را از اين بازی خارج کنند و منافع ما را در نظر نگيرند

و سرانجام بدون اعتنا به خواست روسيه ) ۲۳۴ھمان ، ص احمدرشید،( » .بازی است 

از دريای )  جيھان-باکو( مرحله اول پروژه اعمارلوله نفت ۲۰۰۲ سپتمبر ۲۰بتاريخ 

و . اين نخستين خط لوله منطقه است که از روسيه نمی گذرد. خزر به مديترانه آغازشد

 ۱۷۵۰اين خط لوله . درعوض از طريق گرجستان به بندر جيھان ترکيه وصل ميگردد

 تکميل و در ۲۰۰۴سال کيلومتر طول دارد و سه ميليارد دالر ھزينه برميدارد وتا



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

١٦٤

اين لوله ظرفيت انتقال يک ميليون بشکه نفت را . مورد بھره برداری قرارميگيرد ۲۰۰۵

  .در روز به بندر جيھان در ترکيه دارد

  :پروژۀ جنجال برانگيزلوله ھای گاز

يکی از جنجال برانگيزترين پروژھا کشيدن لوله ھای گاز و نفت ترکمنستان از 

 اما .اکستان بود که شرح ماجرای آن دراین مختصرنمی گنجدطريق افغانستان به پ

 -امریکایی ائتالف یک لوله، خط این احداث در مشارکت اصلی اشاره بایدکرد که مدعی

 ناکام از پس ھا شرکت این. بودند »دلتا «نفتی ھای شرکت و »یونیکول «نام به سعودی

 ترکمنستان از گاز انتقال و تشافاک ایده بار اولین برای که آرژانتینی شرکت یک گذاشتن

 در امریکا مخالفت از پس اما شدند، پروژه این اصلی مدعی خود بود، کرده مطرح را

 انصراف دلیل و دادند انصراف پروژه این در شرکت از طالبان، حکومت زمانی مقطع

 شرکت ١٩٩٧ سال در واقع، در. کردند منصوب پاکستان دولت قصور به را خود

 داشت، برعھده را تاپی لوله خط مالی تامین کنسرسیوم ریاست که امریکا در یونیکول

 این اقتصادی مزایای و حقوق رسیدن نگران که امریکا خارجه وزارت دستور از پس

 که دلیل این به کرد اعالم یونیکول شرکت. کشید کنار پروژه این از بود طالبان به طرح

 پروژه از است کرده امضا تر ارزان گاز فتنگر برای را دیگری گازی داد قرار پاکستان

  .شود می خارج

 و ھند رودرروئی و پاکستان داخلی وضعیت در ثباتی بی افغانستان، در ناامنی

 در را تردیدھایی ای ھسته کشمکش گسترش مورد در بیگاه و گاه تھدید و پاکستان

  است کرده ایجاد نفت انتقال لوله خط این موفقیت

ز سرنگونی رژيم طالبان، سومين نشست ھيئت ھای بلند پابه که پس اگفت باید 

 ۱۷۰۰کشورھای افغانستان و پاکستان و ترکمنستان برای کشيدن خط لوله گاز به طول 

 درکابل صورت ۲۰۰۲ ماه سپتمبر۱۶کيلو متر ازطريق افغانستان تا الھورپاکستان در 

 . را بدوش گرفتگرفت و بانک انکشاف آسيائی ھزينه مطالعات و سروی پروژه 

 اکتوبر در ۱۸ چھارمين جلسه ھيئت با صالحيت سه کشور مزبوربه تاريخ  

اين . عشق آباد برگزار گرديد تا روی طرح نھائی کشيدن لوله گاز به بحث بپردازند

 اکتوبر در عشق آباد آخرين نشست سران ۲۶طرح نھائی شد وقراربود تا در تاريخ 

ولی پرويزمشرف .ر پای اين طرح امضاء بگذارندکشورھای مزبور صورت بگيرد تا د



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

١٦٥

رئيس جمھورپاکستان بنابر مشکالت انتخابات اخير نتوانست در تاريخ مزبور به عشق 

آباد سفرنمايد و از رئيس جمھور ترکمنستان تقاضانمود تا نشست سران کشورھا تا بعد 

افغانستان ، سرانجام سران کشورھای . ازبيستم ماه دسامبر به تعويق انداخته شود

 دسامبر در عشق ۲۷ترکمنستان و صدراعظم پاکستان مير ظفرهللا جمالی در تاريخ 

آباد پايتخت ترکمنستان گردھم آمدند و موافقت نامه اعمارلوله گاز از ترکمنستان به 

قراراست اعمار اين خط لوله برای يک . پاکستان را از طريق افغانستان امضاء گذاشتند

شود و از شرکتھای بزرگ نفتی و بانکھا تقضا گردد تا در اين کنسرسيوم واگذار 

کنسرسيوم اشتراک ورزند و با سھم گيری خود اين پروژه را تکميل و برای بھره 

ًاين پروژه حتما شرکت نفتی امريکائی يونوکال را تشويق خواھد . برداری آماده سازند

 افغانستان به پاکستان اقدام نمود تا به ساختمان خط لوله نفت از ترکمنستان از طريق

 .کند

اعالم کرده بود که طرح مطالعاتي خط لوله )۲۰۰۷(اواخر سال درترکمنستان 

و با حمايت مالي بانک توسعه " پنسپن" ازسوي شرکت انگليسي "  افغان-ترانس"گاز 

 کيلومتري ٥٠٠ظرفيت طرح خط لوله انتقال گاز يک ھزار و .  آسيا تھيه شده است

 ميليارد مترمکعب اعالم شده که اجراي اين طرح دستکم از ٣٣تا پاکستان ترکمنستان 

 سال پيش تاکنون به علت برخي مشکالت نظير ناامني در افغانستان جنبه عملي به ١٠

بدون ترديد پروژه اعمار و تمديد لوله ھای گاز و نفت از افغانستان . خود نگرفته است 

وندار او را از وی ربوده، بسيار مفيد خواھد  ساله ھمه دار ۳۰برای کشورما که جنگ 

بود وعالوه بر مبالغی که از ناحيه ترانزيت گاز و نفت نصيب کشور ميگردد، افغانستان 

نيز در صورت استخراج گاز خود ، امکان صدور آن از طريق ھمين لوله گاز ميسر 

  . خواھدشد

 تاريخ يازدھم در" TAPIتاپي"كشورھاي شركت كننده در پروژه خط لوله گازي 

 كشور تركمنستان، ٣آباد جلسه کردند و سران   ميالدي در عشق٢٠١٠دسامبر سال 

پاكستان و افغانستان و وزير نفت و گاز طبيعي ھند، توافقنامه ساخت خط لوله گاز و 

ھنوز مسائل . توافقنامه بين حكومتي اجراي پروژه خط لوله گازي تاپي را امضا كردند

دولت .  گاز، تعرفه ترانزيت و مسائل امنيتي مورد بحث مذاكره استمھمي از قبيل قيمت

افغانستان در ھفته گذشته اعالم كرد كه آماده است امنيت اين خط لوله گاز را در خاك 
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 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در ٣٣ظرفيت اين خط لوله انتقال .  افغانستان تامين كند

مصارف ساخت اين خط . ر مكعب گاز است ميليارد مت١٨سال است كه ھند  خريدار 

تركمنستان  چھارمين ذخاير بزرگ گاز جھان . شده است  ميليارد دالر برآورد ٦/٧لوله 

 كيلومتر ١٧٠٠كند، حدود  خط لوله گازي كه از افغانستان عبور مي. را در اختيار دارد

وله بعد از اين خط ل.  پايان برسد  به ٢٠١٤طول دارد و قرار است ساخت آن تا سال 

وارد خاك " ھرات " كيلومتر در داخل خاك تركمنستان از طريق واليت ١٤٧طي 

و " ھلمند "، "فراه "ھاي   كيلومتر از واليت٧٣٥افغانستان خواھد شد و پس از طي  

دولت افغانستان بر اين بارواست كه با آغاز .  كشور خارج خواھد شد از اين " قندھار "

كار خواھند شد و پس از تكميل آن،   ھزار افغان مشغول به ١٢كار اجرايي اين پروژه 

  .  بود  ميليون دالر خواھد ٧٠٠ تا ٣٠٠حق ترانزيت افغانستان ساالنه بين 

: از بحث فوق وبازی بزرگ قدرتھای رقیب در منطقه به اين نتيجه ميرسیم که

ا، ترکيه ، رقابت شديد ميان کشورھاو شرکتھای بزرگ نفتی جھان غرب منجمله امريک
پاکستان، عربستان و ايران و روسيه و چين به اين منظورجريان دارد که ھريک منافع 

ھدف عمده طرف ھای رقيب در اين بازی . خود رادراين بازی بزرگ نو جستجو مينمايند
، آنست تا ھرکدام به منابع بزرگ انرژی ، حصول امتياز مسيرانتقال و ساختمان شاه 

  .ت و گاز آسيای ميانه ، تسلط بيشترپيدا نمايندلوله ھای انتقال نف

اگراین مقاله را با این خبرخوش به پایان ببرم که وزارت  بیجای نخواھدبود

 اعالم نمود که در ساحات شمال ۲۰۰۸ جون ۲۶معادن وصنایع افغانستان درتاریخ 

آقای احمدی مشاور وزارت معادن و  . میلیارد متر مکعب گازموجوداست ۴۴۴کشور

نايع کشور در ھمايش نفت در واليت بلخ به خبرنگاران اعالم کرد كه براساس ص

 ميليارد  ۴۴۴ بررسيھای صورت گرفته در حوزه درياي آمو در شمال افغانستان بيش از 

ھاي قبلي از سوي  بررسي : آقاي احمدي افزود.مترمكعب ذخيره گاز وجود دارد

وی اضافه .  متر مكعب تخمين زده بودميليارد ۱۸۰  كارشناسان روسي ذخيره گاز را 

ميليون تن  ۲۱۵  ھای سازمان ناسا امريکا در اين حوزه بيش از  بر اساس بررسی: كرد

  )۲۰۰۸/ ۶ /۲۶ جرمن آنلین-افغان.( باشد نفت خام نيز موجود مي

 از متشکل گازی پروژه این برای کردن  البی حال در تاکنون واشنگتن

 برای آل ایده طرح یک را آن  و است بوده) تاپی (ھند و ستانپاک افغانستان، ترکمنستان،

 فشار پاکستان روی امریکا دیگر سوی از. داند می پاکستان در انرژی کمبود بردن بین از
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 تاپی، لوله خط پروژه در. بگذارد کنار را پاکستان – ایران لوله خط پروژه تا آورده

 و افغانستان از گذر با که کیلومتری ١٨٠٠ لوله خط طریق از را طبیعی گاز پاکستان

 چین: اند کرده اعالم ترکمنستانی مقامات. کرد خواھد صادر رسد می ھند به پاکستان

 این در حضور برای نیز بنگالدش و است کرده تمایل ابراز پروژه این در حضور برای

  وسیع قهمنط تاپی لوله خط بپیوندد آن به رسمی طور به اگر و کرده عالقه ابراز پروژه

  .کند می مرتبط ھم به را تری

 از یکی که آمد وجود به گمان این پیش از بیش افغانستان به امریکا حمله از پس

 بزرگ پروژه این رساندن انجام به ناتو ھمراه به کشور این نظامی حضور دالیل

 گرفته قرار  راھبردی مثلث یک مرکز در افغانستان اساس، این بر. است بوده اقتصادی

 مرکزی، آسیای محور این مھار به تواند می آن در حضور با امریکا، متحده ایاالت و

 فراھم را ھند اقیانوس با مرکزی آسیای از گاز و نفت لوله خط احداث برای الزم امنیت

 مسیر عنوان به افغانستان اھمیت به غربی کارشناسان خصوص این در. سازد

  .دداشتن اشاره لوله خط کنترلی-ارتباطی

 استراتژیست نگاه از منطقه سطح در افغانستان ژئواکونومیک نقش خصوص در

 منطقه به نسبت الملل بین نظام جدید نگرش به توجه با: افزود توان می غربی ھای

 توجه با ھمچنین و جنوب به مرکزی آسیای انرژی منابع انتقال بحث و بزرگ خاورمیانه

 ژئواکونومیک نقش است، شده یاد طرح این شرقی محور جزو که افغانستان موقعیت به

 را مطلب این باید البته. شد متصور کشور این برای توان می ارتباطی لحاظ به را مھمی

 نیروھای موفقیت و افغانستان در امنیت و ثبات برقراری صورت در که گرفت نظر در

 دارد وجود انستانافغ کریدور وجود امکان المللی، بین تروریسم با مبارزه در المللی بین

 دولت و ھا شرکت به زیادی خسارات شود، مشکل دچار مسئله این که صورتی در و

 مطرح طالبان سازی آشوب کنار در مسئله  این. آمد خواھد وارد طرح این در دخیل ھای

 حامل تانکر ٤٠٠ طالبان گذشته روزھای در مثال برای که است ذکر شایان. شود می

  .داد افزایش را ھا نگرانی و کرد منفجر را سوخت

  

  :ھای موجود ھای طرح يا واقعيت خوشبينی

   خط پروژه عضو کشورھای دولتمردان خوشبینانه خبرھای برخالف ترتیب، بدین
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 به حدی تا را پروژه این در گذاران سرمایه از تعدادی ذیل مشھود حقایق مذکور، لوله

  :است انداخته وحشت

   ناامنی در افغانستان-

  اتی در وضعيت داخلی پاکستان و رودرروئی ھند و پاکستانبی ثب-

   تھديد گاه و بيگاه در مورد گسترش کشمکش ھسته ای-

 آسیای گاز و نفت عظیم منابع سر بر کشمکش ای، منطقه مناقشات این قلب در

. بود یافته شدت ندارد، راه دریا به که انرژی نخورده دست منبع تنھا یعنی مرکزی

 خط احداث سر بر غربی نفتی ھای شرکت و منطقه ھای دولت بین شدید رقابت ھمچنین

 و آسیا بازارھای به انرژی دو این انتقال برای گاز و نفت سودآور و نیاز مورد لوله

 بزرگ بازی «به تبدیل عمال رقابت این. برخوردارمی باشند مشابھی اھمیت از اروپا

 انگلستان و روسیه بین ١٩ قرن »بزرگ بازی «یادآور که کشمکشی است؛ شده »جدید

  .است افغانستان و مرکزی آسیای سر بر

 خود حمایت طرح، این بودن اقتصادی لحاظ به امریکا متحده ایاالت ھمه این با

  )٢٠١٤/ ١٢/٧ آریائی. (است کرده اعالم افغانستان لوله خط طرح با رابطه در را

 بسياري از دولتمردان  منابع عظيم انرژي، چشمانخاطرآسياي ميانه ببدیسان 

  . طماع و توسعه طلب منطقه و جھان را به سوي خود جلب كرده است

در سطح منطقه كشورھايي مانند ھند، پاكستان، عربستان و تركيه و در سطح 

فرا منطقه اي امريكا، انگليس، روسيه و برخي كشورھاي ديگر تالش مي كنند تا در 

كي و اقتصادي نفوذ و قدرت بيشتري بر حوزه جريان يك رقابت تند سياسي، ايدئولوژي

اگرچه اين منطقه، جزو حوزۀ . ھاي نفت و گاز اين منطقه مھم و استراتژيك داشته باشند

نفوذ سنتي روسيه محسوب مي شود ولي در سالھاي اخير كشورھائي مانند امريكا، 

 جايگاه مھمي ستدھاي اقتصادي  و عربستان و تركيه به طور عمده از كانال تجارت و داد

  . را در برخي از جمھوري ھاي پنج گانه آسياي ميانه كسب كرده اند

  پايان
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 ھم دزسيمقالۀ 

  

  سه خاطرۀ تاريخی از شھزاده اسدهللا سراج

  

از آقای انجنیر احسان هللا مایار، سپاسگزارم که لطف کردند و یک جلد کتاب 

مطالعۀ این . فرستادندخاطرات شھزاده اسدهللا سراج را از امریکا برایم 

حاوی اسناد بسیار مھم تاریخی، بدون تردید چشم انداز تازه یی ) صفحه یی١٣٨(رساله

ًعالوتا این رساله اشاره به . در بارۀ تاریخ استقالل کشور پیش چشم خواننده میگذارد

برخی حرکات نفاق افگنانه در سطوح باالئی رژیم امانی میکند که منجر به بی اعتمادی 

اختالف نظر میان شاه امان هللا و سپھساالر محمد نادرخان گردیده است وھمین دست و 

  . نفاق افگن، رژیم مترقی مشروطه خواھان دوم را با سقوط روبرو کرد

  

  :علل اختQفات شاه امان هللا با سپھسا,ر نادرخان:  خاطرۀ اول 

ھساالر نادرخان  شھزاده اسدÀ سراج، برادر شاه امان هللا و خواھر زادۀ سپ

است و چون یکی از رجل سیاسی مدبر و وابسته به سلطنت است، پس نمیتوان او را 

خاطرات او از روی بیطرفی و بدون حب و بغض . طرفدار یکی ومخالف دیگری دانست

  .نسبت به آن دو زمامدار نوشته شده است

را به پاس بروایت شھزاده اسدهللا سراج، امان هللا خان، سپھساالر نادر خان 

پیروزی اش در جنگ تل بحیث وزیر دفاع ملی مقرر کرد و پس از آنکه او امور وزارت 

دفاع را تنظیم نمود، وی را برای تأمین نظم و آرامش در سمت مشرقی فرستاد و 

سپھساالر نیز با ھمراھی دو برادر خود سردار محمدھاشم خان و بریگد سردار 

صبان عسکری و ملکی روانۀ جالل آباد گردید و محمدعلی خان و چند تن از صاحب من
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بعد از آنکه امنیت به ننگرھار . بزودی نظم و آرامش را به آن والیت باز گردانید

برگشت، شاه امان هللا دوباره سپھساالر نادرخان را برای امور وزارت دفاع به مرکز 

تنظیمیۀ ننگرھار طلبید و به پیشنھاد نادر خان، سردار محمدھاشم خان را  بحیث رئیس 

  . تعیین نمود

بعد از استرداد استقالل افغانستان، امور اداری در مرکز بصورت دلخواه  

ًدرجریان بود و اعلیحضرت امان هللا خان برای انجام امور والیات، مخصوصا والیاتی 

. قطغن و بدخشان، مزارشریف وھرات: که از مدتی به اینسو بازرسی نشده بود مانند

سپھساالر محمد نادرخان به والیات قطغن و بدخشان، :  قرار آتی تعیین کردندھیئت ھایی

وزیرعدلیه محمد ابراھیم خان به والیت مزارشریف،عبدالعزیز خان به والیت قندھار، 

  .وزیرامنیه شجاع الدوله خان به ھرات

سپھساالر محمد نادرخان بعد از تأمین رفاه عامه در آن والیت دست به ترمیم 

 ھای سرحدی زدند و آنھا را قابل رھایش برای عساکر ساخت و نیز درعرصۀ تھانه

سپھساالر بعد از . معارف توجه خاص مبذول کرده و در فیض آباد مکتبی تأسیس نمود

اتمام کارھا در بدخشان کتابی تحت عنوان رھنمای قطغن و بدخشان با نقشه ھا و نقاط 

ر سپرد و سپس منظوری برادر خود شاه باستان شناسی و پیداوار آن والیت بدست نش

محمود خان را بحیث قوماندان نظامی و ملکی بدخشان از مرکز مطالبه نمود و 

. اعلیحضرت امان هللا خان آنرا منظور کرد و خود از راه سالنگ به کابل بازگشت

شھزاده سراج در مورد علل اختالفات میان شاه و سپھساالر )٤٥ -٤١خاطرات، ص (

  :یسدچنین مینو

در بازگشت سپھساالرمحمد نادرخان مورد تفقد شاھانه قرارگرفت و امور « 

ًوزارت حربیه دوباره بوی محول گردید وعالوتا اعلیحضرت امان هللا خان در تمام 

سپھساالر نیز با کمال . موضوعات ایشان را در جریان گذاشته  مشورت میگرفتند

  .صداقت آنچه الزم بود بیان میکردند

 و توجه روز افزون اعلیحضرت امان هللا خان به سپھساالر نادرخان اعتبار

حسادت اطرافیان را برانگیخت و به پاشیدن تخم نفاق بین دو خدمت گار راستین وطن 

که یکی شاه و دیگری سپھساالر بود آغاز نمودند و از بعضی اختالف نظرھای جزئی 
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ل اعلیحضرت امان هللا خان پادشاه بطورمثا. که بین شان پیدا میشد سوء استفاده کردند

تجدد پسند بود و میخواست وطن را با گامھای سریع به شاھراه تمدن سوق دھند، اما 

سپھساالر که شخص دور اندیش و به عنعنات و روحیات اقوام بلدیت کامل داشت به 

  .عرض میرسانید که باید با سنجش و آھستگی رفتار نمود

وای عسکری را تقلیل دھند و بودیجۀ صرفه اعلیحضرت در نظر داشتند که ق

شده در دیگر موارد به مصرف برسد، سپھساالر پافشاری داشتند که برای پیشبرد 

زیرا مردم بعضی از (پالنھای مترقی، داشتن قوای منظم اردو امری بس مھم است 

لی والیات با افتتاح مکتب و احداث سرک مخالف بودند و این کار باید با زور حکومت عم

مغرضین این نوع برخوردھا را دست آویز گرفته به اعلیحضرت امان هللا خان .) میشد

طوری وانمود میکردند که سپھساالر نادر خان سد راه مفکورۀ ھای ترقیخواھانه 

اعلیحضرت بوده، با اجراآت خود سرانه کسب محبوبیت میکند و اردوی منظم را نیز 

یگفتند وضع ایران و براندازی سلطنت قاجار م. برای مقاصد شخصی خود در نظر دارد

  .توسط رضا شاه را نباید از نظر دور داشت

این سخنھا رفته رفته کارگر افتاد  و از سپھساالر کمتر مشوره گرفته میشد  و 

. ًادارۀ امور سرحدات که قبال از وظایف سپھساالر بود به محمودخان یاور محول گردید

 مریضی افتاده بود وچون جان وی در تھلکه بود، اھالی درآن ھنگام سپھساالر به بستر

شھر کابل از آن خبر متاثر گردیده جوقه جوقه برای عیادت و ابراز ھمدردی وی رفته، 

عده ای از آنان گوسفندان بگونۀ خیرات اھداء میکردند و ھمچنین در مساجد بعد از ادای 

ار ھمه روزه به گوش نماز برای صحت یابی سپھساالر دعا میکردند و این اخب

  .اعلیحضرت رسانده میشد و از کسب محبوبیت سپھساالر بین مردم گزارش داده میشد

ًاعلیحضرت در گذشته ھرگاه اتفاقی برای سپھساالر رخ میداد، شخصا به 

عیادت تشریف می بردند ولی این بار با وصف وخامت مریضی، جویای احوال شان 

 دل شکستگی سپھساالرشد، بلکه برادرانشان را که این بی توجھی نه تنھا سبب. نشدند

ھمینکه .دلسرد ساخت] از خود[ھرکدام به نوبۀ خود خدمات شایسته یی انجام داده بودند

سپھساالر نادرخان بھبودی حاصل کردند، استعفا نامۀ خود را طی معروضه یی به 

  :ھش ١٣٠٣قوس . مضمون ذیل به حضور اعلیحضرت امان هللا خان تقدیم داشتند
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اعلیحضرتا، شما از عقیدۀ خالص و مسلک بی آالیش من خوبتر مطلع استید و « 

میدانید که من از مدتی گرفتار ناخوشی ھای گوناگون ھستم و امروز که من این 

معروضه را مینویسم وقتیست که آخرین قوای خود را به خرج میدھم و دیگر ھیچ تاب و 

  .توان به من نمانده است

ً یقین کنید که مانند من شخص مریضی که روحا و جسما ناخوش ! اعلیحضرتا ً

. است نمیتواند اضافه برین ھمچو بار سنگین را که متحمل ھستم به شانۀ خود بردارد

ًمخصوصا از وقتی که میان من و یک جمعیتی که اطراف وحوالی شما را فرا گرفته اند، 

افکار و نظریات خیر اندیشانۀ مخالفت فکری واقع است و نظریات شما و آنان را ضد 

  .خود مشاھده میکنم

نظر به تجارب عدیده ایکه من در این مملکت حاصل داشته ام  و از معلوماتی که 

بالنسبه از روحیات ملی دارم، چنین اندیشه میرود که خدا ناخواسته سیل این افکار 

  .اختموحشه بنیان وطن را متزلزل و کاخ ترقیات مطلوبه را منھدم خواھد س

ھجوم این خطرات روح فرسا روز به روز به ضعف و نقاھت من می افزاید  و 

درحالی که اعلیحضرت شما ھم، ھمۀ . محبت و درد وطن با روح من مجادله می نماید

آن عرایض بھی خواھانۀ مرا که برای خیر شما و مفاد ملت و طرز مملکت داری و 

االسف به نظر قبول نمی بینید و به ھیچ ایجابات فعلی به حضور تان تقدیم می کنم مع 

کدام آن اھمیت نمی دھید و از وخامت و نتیجۀ  این اوضاع جگر خراش، ھیچ نمی 

ًلذا من وجدانا معذور وعقیدتا مجبورم تا اظھار کنم. اندیشید چون من به این اوضاع که . ً

ًتماما برخالف میل و آرزوی وطن خواھانه ام جریان دارد،  قلبا متاثر پس امیدوارم تا . مً

زیرا ھیچ میل ندارم که . ًمرا از عھدۀ موجوده ام مستعفی شناخته و لطفا منفصل فرمائید

ًبعد از این در داخل وطن به ھیچ یک ماموریت کارکنم و اگر اصرار میفرمائید که حتما 

باید کارکنم شرط وفای این حیات مستعارم که بار بار آنرا برای خدمات قابل افتخار 

طن نثار خواھم کرد و نجاتم از پنجۀ مرضی که دامنگیرم است در امورات خارجۀ و

افغانستان بھر خدمتی که الزم دانند مقرر فرمایند البته در خارج حاضرم جھت 

استرضای شما اگرچه به سرکاتبی یک سفارت ھم مقرر شوم آنرا می پذیرم و بوسیلۀ 

ی و وسواس کنونی که ناشی از غیاب صوری خود از یک طرف این کشمکش ھای روح
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ًاوضاع نامالیم فعلی وجذبات وطن خواھانۀ من است ھم نسبتا نجات یابم و از جانب 

  )٤٧-٤٦صفحه (» .دیگر به معالجه و تداوی خود نیز خواھم پرداخت

شھزاده اسدهللا سراج می افزاید که، چون در غیاب سپھساالر نادر خان، شاه 

ا بعھده داشت، وقتی که موضوع تقلیل قوای عسکری ولیخان کفالت وزارت حربیه ر

دوباره به مجلس پیش گردید، سردار شاه ولیخان نیز مخالفت ورزیده و آنرا نه تنھا 

مضر بلکه مھلک خواند و چون اصرار اطرافیان وھمفکری اعلیحضرت امان هللا خان 

ه در تطبیق پالن ھرگا: "را در مورد مشاھده نمود، به پا خاسته دوباره به عرض رسانید

ھایی که در نظراست، شورشی برپا شود و به من که قوماندان قول اردوی مرکزی 

میباشم امر جلوگیری آن داده شود، درصورت نبودن قوای الزمه چطور میتوان از عھدۀ 

آن برآمد؟ پس قبل از آنکه من روزی ناکام و خجالت زده از عدم اجرای اوامر، به 

رت شما خواھش میکنم که مرا از قبول این عھده معذور و حضور برسم، از اعلیحض

  .این را گفته وکرچی که در کمر داشت، روی میز قرار داد!" استعفایم را منظورفرمایند

 ھش، درقصرگلخانه به ١٣٠٣ حوت ٢٤اعلیحضرت طی بیانیه یی بتاریخ 

 وظیفه محضر وزراء و مامورین عالی رتبه سبکدوشی سپھساالر محمد نادرخان را از

. و تقرر محمد ولیخان را عالوه بروزارت امورخارجه به حیث وزیر حربیه اعالن نمود

و درعین حال اظھار کرد که سپھساالر به حیث وزیر مختار در فرانسه مد نظرگرفته 

شان از فرانسه موصلت کند ازھمان زمان ) رضایت نامه(شده، زمانیکه اگریمان

   )٥٠ – ٤٩صفحات . (مقرراند

ده سراج عالوه میکند که اگریمان سپھساالر محمد نادرخان از فرانسه شھزا

مواصلت کرد و قبل از حرکت شان اعلیحضرت امان هللا خان موصوف را نزد خود 

فرا خوانده و خبر مرگ پسر بزرگ شان محمد طاھر را که برای تحصیل به فرانسه 

فاتحه در سالمخانه پغمان مجلس . اعزام شده بود، باتاسف به اطالع سپھساالر رسانید

ًبرگزار گردید که در آن اعلیحضرت شخصا و وزراء و معاریف اشتراک کردند، درختم 

فاتحه سپھساالر محمد نادرخان، از ھمدردی اعلیحضرت و حاضرین مراتب شکران 

دراین جا نیز یک بار دیگر سپھساالر، شاه را متوجه اوضاع  . [خود را اظھارداشت

 رکات اطرافیانش نمود که در لباس دوست او را بسوی سقوط سوق نامطلوب کشور وح
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 :گفت ] میدھند

وهللا من امروز از مرگ خود که شاید مرض موجوده ام مقدمة الجیش آن باشد « 

و از وفات این فرزند که در راه طلب علم و اطاعت از امر پادشاه خود در عالم غربت 

یستم، ولی از اوضاع امروز که ملت محبوب بدرود حیات گفته، چندان غمگین و متاثر ن

در .  و حکومت متبوعم را در تشنج و اختناق آورده است، خیلی محزون و اندوھگینم

مراتب اندوه و اضطرابم این مسئله بیشتر می افزاید که شخص اعلیحضرت در شناختن 

می جویند که امناء و خائنین اشتباه مینمایند و از آن دوستان و بھی خواھان خود مباعدت 

آئینه صفت به اوشان تنقید وخدمت شان توصیۀ اصالح عمل را به عذر والحاح مینمایند 

می فرمایند که ھرعمل و حرکت ) نزدیکی(وبه آن متملقین ومغرضین اعتماد ومقاربت 

ًشان را که بعضا مضر بلکه مھلک است، مدح  وتعریف می نمایند و از عواقب وخیم آن 

 به خیر جامعه و آرامی عامه نمی نمایند حتی در لباس دوستی مراتب نمی اندیشند و فکر

 )٥٢خاطرات، ص(»...دشمنی را معمول میدارند

به نظر میرسد که سپھساالر نادرخان این سخنان را در روزھای بیان کرده باشد 

که در سمت جنوبی شورش منگل به سرکردگی مالعبدهللا لنگ آغاز یافته بود و نیروھای 

 .از سرکوبی غایله جنوبی  عاجز شده بودنددولتی 

  !تأسف نادرشاه از عدم شناساندن خود به شاه امان هللا: خاطرۀ دوم 

خاطرات شھزاده سراج وقتی از این ھم جالبتر وخواندنی تر میشوند که یک 

خاطره را از قول محمد نادرشاه  بعد از سقوط  امان هللا خان و پس از نجات کشور از 

در اواخر سال « : وی مینویسد. بازگو میکند١٣٠٩قاوی در سال چنگ رژیم س

ھش، روزی بعد از ادای نماز شام بحضور اعلیحضرت نادرشاه رسیدم  و ایشان ١٣٠٩

ًرا متفکر یافتم، دفعتا سرخود را بلند کرده به عکس اعلیحضرت امان هللا خان که به 

د به آنچه عزم کرده ام خداوند من در زندگی خو:" دیوار آویخته بود نگاه کرد و فرمود

بزرگ بمن کمک کرده و به آن موفق شده ام، تنھا چیزی که مرا رنج می دھد، آنست که 

اشاره به عکس (با وصف سعی و کوشش زیاد موفق نشدم تا خود را به او بشناسانم 

در . که من کیستم و برای او چه میخواھم، چون می دانستم به وطن عشق دارد) نمود

اتی خورد و بزرگ از من مشوره می خواست، باکمال صداقت به عرض می موضوع
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حرف . ًرساندم که از آن استقبال میشد، ولی دفعتا متوجه شدم که ازمن  دوری می جوید

ھایم غرض آلود معلوم میشود و پیشنھادم در مجلس رد میشود ولی آن زمان شخص 

امورخارجه و خسر وطن دوست دیگری که محمود بیگ خان طرزی باشد وزیر 

اعلیحضرت امان هللا خان با من ھمفکر بود، خارج از مجلس پیشنھادات مرا دوباره با 

دالیل به عرض می رساند و طرف قبول واقع میشد و رنجشی که از من پیدا کرده بودند 

از میان میرفت، چون تیر مغرضین به ھدف اصابت نمیکرد در صدد آن شدند تا محمود 

را که شخص نھایت بادرایت بود از پھلوی اعلیحضرت دور کنند، بیگ خان طرزی 

چنانچه دراین امر موفق ھم شدند و محمود بیگ خان طرزی به وزارت مختاری در 

چون میدان خالی شد، دسایس ایشان کارگر افتاد میان  ما تفرقه . فرانسه تعیین گردید

  )٥٣ھمانجا، ص (» .انداخته،  اعتبار  و اعتماد اعلیحضرت از من سلب گردید

 

  :بھترين ھديه امان هللا خان به ظاھرشاه : خاطرۀ سوم

شھزاده اسدهللا سراج از سفرخود به اروپا و دیدار با برادرش اعلیحضرت امان 

هللا خان در ایتالیا حکایت میکند و شیرینی این دیدار با برادرش در پیامی است که شاه 

سالھا سپری شد درسال «:او مینویسد. یفرستدامان هللا به اعلیحضرت محمد ظاھرشاه م

شدم  و ) پایتخت ایتالیا( سفری به اروپا داشتم و در پایان مسافرت رھسپار روم ١٩٤٩

بمن . برای دیدار و دست بوسی خدمت برادر بزرگم اعلیحضرت امان هللا خان رسیدم

 روم نزد لطف ومرحمت بی نھایت داشتند و در چند روزی که به سفارت افغانستان در

. جناب محمدعثمان خان امیر، که سفیر کبیر و از دوستانم بودند، اقامت داشتم

شب قبل از آنکه روم را . اعلیحضرت امان هللا خان برای دیدن من تشریف می آوردند

نمیشود تا چند روزی :" ترک گویم، برای وداع بحضور شان مشرف شدم، فرمودند

ت خود را به لندن باکشتی که از آنجا جانب عرض کردم چون مواصل" بیشتر بمانی؟

  .ھند حرکت میکند، عیار کرده ام، ناگزیرم از خدمت تان مرخص شوم

اعلیحضرت از جا برخاستند، جانب میزیکه در گوشۀ اطاق قرار داشت رفتند و 

بسیار زیبا بود آورده ) گل سینه، زیور(جعبۀ مخملی کوچکی که محتوای آن یک بروج 

ن روندۀ کابل ھستی این را به دختر بزرگ اعلیحضرت ظاھرشاه چو: " فرمودند
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برای خود اعلیحضرت ھدیه ایکه لیاقت شانرا :" وعالوه کردند." بده)شاھدخت بلقیس(

داشته باشد، ندارم ولی چیزی را که برای شان می فرستم، گمان می کنم بھترین ھدیه 

 بشنوم  و کماکان برای شان به من امر کردند تا به دقت.  باشد و آن تجربۀ من است

 :فرمودند. بازگو کنم

من چشم داشتم، گوش داشتم، دست و پا داشتم و آن پدر تو و کاکاھای تو  " 

ھرچه می شنیدند صادقانه با من درمیان میگذاشتند وھرگاه مشکلی پیدا میشد به . بودند

ند و با تدبیر برای انجام وظیفه می رفتند ومشکل را به کمک خداو. خدمت حاضر بودند

دشمنان دوست نما با حیله ونیرنگ دست به کار شده به . ودرایت خود رفع میکردند

تنھا مرا خدا و پیغمبر نساخته باقی ھرصفتی بود به من . تعریف و توصیف من پرداختند

استقالل افغانستان با تدبیر شما گرفته . تنھا شما مھدی آخر زمان ھستید" بستند، گفتند

سپھساالرخود خواه است و برای خود . دم به تمجید سپھساالر می پردازندشد، ولی مر

ًو از این رو به پیشنھادات شما که تماما برای بھبود مملکت است، ھمنوا . میخواھد

گفته ھای شان رفته . " موضوع ایران و رضاشاه را نباید از نظر دور داشت. نمیباشد

عریف وتوصیف خود لذت می برد، بدین انسان ضعیف است و از ت. رفته بمن اثر کرد

این تجربه خود را به شما . حیله ایشان را از من دور ساخته و دست و پایم را بریدند

باید بدانید که . میگویم تا اشخاص چاپلوس وبلی صاحب و بجا صاحب را راه ندھید

  )٥٥ -٥٤ص ."(خدمتگار صادق ھمیشه راست میگوید واز گفتار شان دلتنگ نشوید

دستان شانرا بوسیده عرض کردم که انشاء هللا : اده اسدهللا سراج میگویدشھز

شاه مرا دوباره مخاطب . پیام شما را به حضور اعلیحضرت ظاھرشاه خواھم رسانید

حرف ھای مرا بدون کم و کاست بگوئی و فراموش نکنی که ھنگام : " قرار داده فرمودند

حاضر باشد، زیرا به تمام این جریان رسانیدن این پیام، صدراعظم شاه محمود خان 

  )ھمانجا."(وارد است

 :ارزيابی اين پيام

ًواقعا پیام شاه امان هللا به اعلیحضرت ظاھرشاه بھترین تحفه یی بود که علت 

سقوط زعامت خودش را بر افغانستان براثر تملق و دروغ گوئیھا ونفاق افگنی ھای 

ه امان هللا سالھا پس از سقوط رژیمش به شا.  اطرافیان خویش به ظاھرشاه بیان میکند
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این حقیقت تلخ پی برده است که دوستان متملق با بلی صاحب گوئی و در ست میفرمائید 

صاحب خود ، در حقیقت دشمنانی بوده اند که ھراقدام بی موقع او را بدون انتقاد و 

ه اند و ازاین بررسی عواقب آن، تائید کرده اند و او را نابغۀ زمان وناجی دوران گفت

طریق برغرور وحس برتربینی شاه افزوده اند، تا آنجا که دوستان وھواخواھان  واقعی 

محمودطرزی، خسر ورھبر سیاسی خود را و نیز سپھساالر نادرخان و : خود مثل

برادرانش را که دوتای آنھا شوھران خواھرانش بودند و باھم  گوشت وناخن شمرده 

زده است و کنارزدن  این دوستان  در واقع بمعنای خالی کردن میشدند نا خود آگاه  کنار

دور کردن اشخاص بصیر وخبیر از کنار شاه . زیرپای خود شاه برای سقوط بوده است

ًحتما برویت پالن  وبرنامه  صورت گرفته است و برنامه سازان از طریق تملق و ایجاد 

غانستان آرزوی دیگر نداشت به نفاق  ودو دسته گی رژیمی را که جزتعالی وسربلندی اف

  . نابودی کشاندند

نفاق ودودسته گی بدترین چیزی است که بصیرت را زایل و چشم عقل را کور 

انگلیسھا از این حربه  در میان ملل تحت سیطرۀ خود بحد اعلی استفاده کردند و . میکنند

آن سود مردمان کشورھای زیر سلطۀ خود را سالھای بجان ھم انداختند و خود از 

موھن الل ھندو، جاسوس کار کشتۀ انگلیس در  جنگ اول افغان و انگلیس تا توان . بردند

داشت، میان رھبران قیام کابل تخم نفاق پاش میداد تا رھبران را یکی علیه دیگری 

استعمال نماید، ولی سودمند واقع نگردید و سر انجام مکناتن سر دستۀ نفاق افگنان 

برخان رھبر قیام کابل نابود گردید و بقیه عساکر دشمن با سر انگلیس بدست وزیر اک

  .افگندگی مجبور به ترک کشور شدند

نفاق بود که امپراتوری احمد شاھی . نفاق شیرازۀ یک مملکت را از ھم می پاشد

نفاق بود که پسران تیمورشاه را بجان ھم انداخت تا برادر چشم . را رو به زوال برد

نفاق بود که زمانشاه بخاطر عقب راندن برادر خود . ون بکشدبرادر را از حدقه بر

شھزاده محمود، والیت خراسان را به دولت قاجاری ایران رشوت داد تا مانع تحریکات 

نفاق بود که شاه محمود و شھزاده کامران، بھترین وشجاع ترین مدافع . برادرش گردد

 دو ماه بعد او را مثل گوسفند را ابتدا کور کردند و) وزیرفتح خان(حاکمیت سدوزائی 

نفاق بود که سلطنت را از خاندان سدوزائی به خاندان محمد . بند از بند جدا کرده کشتند

زائی منتقل کرد و بازھم نفاق بود که افغانستان را بدست برادران بارکزائی ضعیف 
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وچستان وضعیف تر ساخت تا آنکه ابتدا سیکھا کشمیر و پشاور و بعد انگلیسھا سند و بل

بخش ھای دیگری را قدرت ھای استعماری ١٩را از پیکرش جدا کردند و در اخیر قرن 

روس و انگیس در شمال و جنوب از بدنۀ افغانستان بریدند و آنرا بعنوان یک 

  .، محاط به خشکه ساختند"بفرستیت"

 نفاق بود که  مشروطه خواھان طراز اول را از ھم متنفرساخت  و سرانجام  

نفاق بود که سلطنت قرین به آرامش و ثبات ظاھر . انی را بدست یک دزد سپردرژیم ام

نفاق بود که رژیم چپی مورد حمایت شوروی را از . شاه را برای ھمیش نابود کرد

درون متالشی نمود و زمینه را برای تنظیمھای ھفت گانۀ ساخت پاکستان مساعد ساخت 

المی را چون گرگان گرسنه بجان ھم انداخت و بازھم نفاق بود که تنظیم ھای دینمدار اس

خالصه بازھم نفاق بود که . و شھر دو میلیون جمعیتی کابل را به ویرانه مبدل کرد

طالبان را برمملکت حاکم ساخت و این گروه متحجر و از ھمه چیز بی خبر زندگی را 

 ما ھمین اکنون ھم کشنده ترین سالح بجان مردم. برای مردم ما بدتر از جھنم نمودند

انسانھای خود . نفاق است که محبت و صفا و ھمدلی را از مردم ما سلب کرده است

فروخته و مزدورسعی میکنند با دامن زدن به مسایل قومی و زبانی و مذھبی و سمتی 

میان مردم نجیب افغانستان اول میخواھند میان اقوام این سرزمین  نفاق وفاصله  ایجاد 

  . ھم متالشی نمایندکنند و سپس کشور را از

نفاق از دیدگاه آموزه ھای دینی نیز کار زشت و ناروا است و ھمواره در 

. ارشادات مذھبی از آن بحیث عمل شیطان یاد میگردد  و به آن لعنت فرستاده میشود

. پس باید دانست که  تا جلو نفاق گرفته نشود، ھرگز به وحدت ملی دست نخواھیم یافت

نفاق افگنان مبارزه نمود، زیرا ھمین نفاق افگنان اند که وطن را میبایست برضد نفاق و

  !  پس نفرین باد برنفاق و نفاق افگنان.  به این روز سیاه نشانده اند

  ١١/ ١/ ٢٤پایان 
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  م دھمقاله 

  

  ات تعصباز سنگQخھای جشن نوروز درگذار 

 

رساله یی نوشته ام در بارۀ پیشینه ومنزلت نوروز درمیان ملل آریائی، قبل ازاین 

ًکه ابتدا در پورتال افغان جرمن آنالین وبعدا درکابل از سوی انجمن نشراتی دانش 

 وزورگوئی ھا وقید  ھامیحرتدراینجا بر.  خورشیدی به چاپ رسیده است١٣٩٠درسال 

، به عنوان یکی از جشن ھای باستانی مردمان فالت ایرانوبندھای که برجشن نوروز 

اشاره متعصب  وحکومت ھای اسالمی تحمیل شده است،میخواھم از سوی روحانیت 

نم وتوضیح  نمایم که این جشن باشکوه با تحمل مرارت ھا و تحقیرھا وتوھین ھا ک

 و سنگالخ ھای عظیم ذردگتوانسوزب  ازدل کوره راه ھای ی ناروا توانستومذمت ھا

ستانی وجشن ھمگانی  تا باالخره به حیث یک آئین باذاردبگشت سرپ تعصبات مذھبی را

مجمع عمومی سازمان ملل . وبین المللی از سوی سازمان ملل متحد برسمیت شناخته شد

 ۲۳(کشورھای ایران وافغانستان وتاجیکستان، درتاریخ  متحد، بنابر پیشنھاد مشترک 

صدور قطعنامه یی نوروز  را به عنوان یک مناسبت جھانی به  با ) ٢٠١٠فبروری

 کشورھای عضو خویش خواست تا در بزرگداشت از این روز و از رسمیت شناخت 

  .ھمکاری کنند

 کشور در سازمان ملل ١٢بگزارش ایرنا،امسال جشن باستانی نوروز ازسوی 

نمايندگان ایران ،عراق، افغانستان، ھند، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، . برگزار شد

 جشن مشترک نوروز باستانی را قرغیزستان ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکیه

در این مراسم  برخی از سفرا و دپیلمات . در مقر اصلی سازمان ملل برگزار کردند

ھای کشورھای مختلف جھان حضور داشتند، یان الیاسون معاون منشی عمومی سازمان 
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ملل به ھمراه سفرای کشورھای حوزه نوروز طی سخنانی دیدگاه ھای خود را در 

  . کھن و باستانی بیان کردندخصوص این آیین

در چنین روزی میلیون ھا نفر از مردم جھان به شادی و پایکوبی می :او گفت

وی عالوه نمود که در روز اول بھار، نوزایی و تازگی طبیعت را جشن .پردازند 

 روز یگانگی انسان و طبیعت ،میگیریم و با نظاره آن به شادی می پردازیم، این روز 

بر این نکته تاکید کرد که شادی چیزی است که بخصوص در این الیاسون .است 

بھار لحظۀ :معاون منشی سازمان ملل گفت . روزگار مردم جھان بشدت به آن نیاز دارند

به صلح رسیدن با طبعیت و بازتابی از امیدھا و الھامات مشترک ما و آرزوی مشترک ما 

 میلیون نفر از ٣١٠حاضر بیش از در حال . به صلح و تفاھم و عدالت بین المللی است

  .مردم جھان ھر ساله این روز را جشن بگیرند

نماینده دائم ھند درسازمان ملل متحد ، اسوت کومار مبارجی در ستایش نوروز و 

یکی از برجستگی ھای برگزاری این جشن در : ارزش ھای این روز تاریخی گفت

آرزو است و به ما می آموزد که نخستین روز بھار این است که بھار نشانگر امید و 

وی جوانه زدن گل ھا و میوه ھای مختلف در این . امید و آرزوی خود را از دست ندھیم

فصل را نشانه زیبایی و نوزایی توصیف کرد و گفت که طبیعت در این فصل و در این 

از نماینده ھند . روز به ما می آموزد که می توان به آینده و زایش دوباره امید داشت

مردم جھان خواست تا با گوش دادن به موسیقی درون خود بشنوند که طبیعت در این 

عید نوروز حاوی : وی افزود . روز چگونه آنھا را به اتحاد و دوستی دعوت می کند

ارزش ھا و باورھایی از قبیل پیوند و برابری و صلح و عشق به ھمنوع است که 

   ١." گرفته استمنشور سازمان ملل متحد از آن ھا الھام

در اوایل نشر اسالم از برگزاری جشن نوروز وسایر جشن ھای که درمیان 

ًمردمان ساکن درفالت ایران، رایج بود، رسما وعمال ممانعت میشد وبرگزارکنندگان را  ً

بنام مشرک ومرتد مورد پیگرد قرارمیدادند،ایرانیان دلبسته به فرھنگ وسنن نیاکان 

اه ھای را جستجو کردند تا حکام وخلفای اسالمی مانع خود،باھوشیاری وزرنگی ر

آنھا برای زنده نگھداشتن این آئین حاضر شدند تا عالوه . برگرازی آئین نوروزی نگردند

                                                             

  ٢١/٣/٢٠١٤ ايرنا،خبرگزاری رسمی ايران،- ١
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برپرداخت مالیات ھای شرعی، یک مالیۀ غیر شرعی دیگری بنام ھدایای نوروزی نیز 

از آئین نوروزی تجلیل برای خلفا وحکام  بپردازند ودرعوض اجازه داشته باشند تا 

بعمل آورند واین سنت را ھمچنان زنده نگھدارند وبه آیندگان خود انتقال بدھند واین امر 

  .  بیانگرکمال دلبسته گی مردم  به فرھنگ وسنن نیاکان وھویت فرھنگی شان است 

جرجی زیدان مورخ معروف عرب زبان از قول ابوبکر محمدبن يحيى صولى ، 

  : ه  میکنداديب ايرانى نوشت

دينار و ھداياى ) پنجاه ميليون( پنجاه ھزار ھزار ) عراق(درزمان معاويه خراج سواد 

و در دورۀ حکمفرمائى حجاج بن . نوروز و مھرگان نيز به پنجاه ھزارھزاردينار ميرسيد

  ١.دينار بالغ ميشد) چھل ميليون(يوسف ثقفى اين ھدايا به چھل ھزارھزار

ن به ارزش ده ھا وصدھا میلیون درم  به دربار با وجود ارسال ھدایای کال

خالفت،  بازھم مردم فالت اجازه نداشتند تا بصورت عمومی وپرشکوه نوروز را جشن 

  .بگیرند وابراز شادمانی وسرورنمایند

 ھجری قتیبه ،ظالم ۹۲ميرفطروس ،حکایت جالبی  روایت میکند که، درسال 

ان ھجوم برد و کشتاری عظیم بسرآورد ترین سردارلشکر عرب،برای بار دوم برسیست

با برون رفتن قتیبه از . بسوی بست حرکت کرد) یا زنبیل(وبعد بقصد حرب رتبیل 

مردی چنگ نوازدرکوی وبرزن شھرسيستان که غرق درخون «سیستان،

قصه ھا ميگفت و اشک خونين از » قتيبه«وآتش بود، از کشتارھا و جنايات 

اری ميساخت و خود نيزخون ميگريست و ديدگان بازماندگان مقتولين، ج

با اين ھمه غم درخانه دل،اندکی : آنگاه چنگ خويش برميگرفت و ميخواند

 دراین روایت تاریخی نیز که مصادف با ایام ٢»...شادی بايد،که گاه نوروز است

پس سرور و . نوروز اتفاق افتاده، تاکید برشادمانی کردن بجای گریه کردن است

  . ئی جزو الینفک وجدائی ناپذیر جشن نوروز استشادمانی وھمنوا

  مردم  حوزۀ نوروز،از دوران حکومت معاویه تا دورۀ حکومت ھای ملی 

                                                             

  ١٨٢، ص ٢ تاريخ تمدن اس.می، جرجی زيدان، ج - ١

  ۴۴، ص١٩٩٣ علی ميرفطروس ، ديدگاه ھا، چاپ - ٢
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طاھریان وصفاریان وسامانیان ،کمترمیتوانستند آئین  نوروز وجشن ھای  سده 

فقط در دورۀ اقتدار غزنویان است که آئین . وچھارشنبه سوری و مھرگان را تجلیل کنند 

ولی تنھا گروھى که . وروزی ومھرگان وجشن سده بصورت پرشکوھی برگزارمیگردیدن

نسبت به جشن نوروز ودیگرجشن ھای باستانی خصومت ميورزید، روحانيت متعصب 

بود که ازطريق دستگاه حکومتى که براين روحانيت اتکا داشت، با برگزاری وگرامی 

يده امام محمد غزالى درنيمه قرن بطور مثال، به عق. داشت آن سرمخالفت می جنباند

آنچه براى سده و نوروز فروشند، چون شمشيرو سپرچوبين و بوق « : پنجم ھجرى

وليکن اظھارشعارگبران است که مخالف شرع . سفالين ، اين در نفس خودحرام نيست 

بلکه افراط کردن در آراستن بازار به سبب نوروز، و تکلف . است و از اين جھت نشايد

بلکه نوروز و سده بايد که مندرس شود و کسى نام . ساختن براى نوروز نشايدھاى نو

آن نبرد، تا گروھى از سلف گفته اند، که روزه بايد داشت ، تا از طعام ھا خورده نيايد و 

و محققان گفته اند، روزه داشتن اين روز . ّنيايد، تا اصQ آتش نبيند شب سده چراغ فرا

بلکه با روزھاى ديگر !  که نام اين روز برند به ھيچوجه شايدو ن. ھم ذکر اين روز بود

   ١».برابر بايد داشت و شب سده ، ھمچنين ، چنان که از او خود نام و نشان نماند

اين سند، بخوبى نشان دھنده تعصب مذھبى روحانيت مسلمان در مقابل آئين ھاى 

   .ودی این آئین نشدندباستانى وفراموش کردن آنھا است که خوشبختانه موفق به ناب

متاسفانه ھنوز ھم متعصبین وکوته نظرانی پیدا میشوند که با تجلیل از نوروز 

سرمخالفت دارند وبرخی درسایت دعوت نوشته اند که جشن نوروز،رسم 

نمیدانم این چگونه .است و بزرگداشت از آن بدعت وحرام میباشد) زرتشتیان(مجوس

س نو وپاک را حرام میداند؟ این چی فرھنگی است فرھنگی است که خندیدن وپوشیدن لبا

که خوردن ھفت میوه وحلوای سمنک را ناروا می پندارد ولی غم خوردن وگریه کردن 

را ثواب میشمارند  ؟ این چی رسم وآئینی است که پوشیدن لباس نو ودیدن دوستان 

 عمل انتحار واقارب  وبخشیدن وعفوکردن وھدیه دادن وھدیه گرفتن را حرام میداند ولی

یکی ازاین آقایان که گویا تحصیل کرده ھم  را ودھشت افگنی را مجاز وروا میداند؟

است،میگوید کرزی نمی باید پانزده میلیون دالر را صرف ساختمان قصری برای تجلیل 

                                                             

  ٤٧٩-٤٧٨ امام غزالی، کيمياى سعادت ، صص  - ١
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حاالنکه یگانه کارمفید ومثبتی .از نوروز میکرد و بایدآنرا به غربا ومساکین توزیع مینمود

 سال حکومت خود به نفع افغانستان انجام داده،  اعمارھمین ١٣ مدت که کرزی در

قصردرپغمان است که از وی به یادگارمیماند،کاش از اینگونه قصرھا کرزی ده ھا 

قصرپرشکوه دیگر در ھرگوشه وکنار کشور میساخت ورنه این پانزده میلیون دالر نیز 

د خارجی در جیب دزدان واختالس مثل صدھا وھزاران این پانزده میلیون دالردیگرامدا

  . گران اداره کرزی میرفت وکس نمیدانست که چی شد وبکجارفت

 سال ازاین گونه تبلیغات برضد جشن ١٤٠٠این متعصبین نمیدانند که در طول 

نوروز زیاد گفته وشنیده شده ولی ھیچکس نتوانسته جلو این سنت پسندیده را که پیغام 

وشیدن و دید وبازدید دوستان ونزدیکان وخوردن ھفته میوه آن شادی وخندیدن، ولباس نوپ

بلکه برعکس .وعفوکردن وبخشیدن تقصرات یک دیگراست، بگیرد ویا آنرا نابودکند

 کشور عضوسازمان ملل متحد درست بودن و بجا ١٩٢برسمیت شناختن آن از سوی 

  .بودن برگزاری این سنت را تائید میکند

  حاجی فيروز ازکجا پيدا شد؟

کی دیگر از راه ھای زنده نگاه داشتن وتمدد آئین نوروزی، تجسم پیک نوروزی ی

در شکل وشمایل  حاجی فیروز با آن ظاھرخنده آورش است که با حرکات وژست ھای 

  .مسخره اش مردم را می خنداند و به شادمانی وامیدارد

بعد از  وبدون تردید این حاجی فیروز با این شکل وشمایل وخصایل، بعد از اسالم 

 دیگرآئین ھای شادی آفرین باشندگان فالت ایران ،ساخته و ممنوعیت جشن نوروز و

ایرانیان با . این از اسمی که به وی داده شده، نیزنمایان میگردد و. پرداخته شده است

زرنگی خاصی برای اینکه روحانیت متعصب را اغفال کرده باشند، برگزاری آئین 

ک که از نظر جامعه روحانیت ، ھیچکاره ای شمرده نمیشد نوروزی را از زبان یک دلق

  . وحرف وسخنش اھمیتی نداشت،زنده نگھداشتند

در حالی ) قرمز(حاجی فیروز مردی است که با چھره سیاه و لباسی به رنگ سرخ

آید و با  که دایره ای در دست دارد، یک روز قبل از نوروز به کوچه و خیابان می

پردازد و به مردم مژده رسیدن  ر و طنزگونه  به رقص می خواندن شعرھای خنده دا
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شوند و ھمراه با  مردم کوی وبرزن از ھر سنی به دور او جمع می. نوروز را می دھد

 . کنند او شادی می

  :حاجی فیروز اغلب این کلمات موزون را میخواند

   حاجی فیروزه، 

  سال یک روزه،

  دونم، دونن،منم می  ھمه می

  !عید نوروزه

  :سپس این ابیات را میخواند

  ارباب خودم سالم الیکو

  ارباب خودم سر تو باال کو،

ُارباب خودم بز بز قندی، ُ  

  خندی؟ ارباب خودم چرا نمی

  ارباب خودم نگاه بما کو

  ارباب خودم لطفی بماکو

کنایه اسـت،و  طنز و با گفتن  این چنین ابیات که مملو از شوخی و حاجی فیروز

زمـستان تمـام شـده :گران میشود، به مردم پیام نوروز را میرساند که سبب خنده دادن دی

شــادمانی کــرد  وغــم ھــا را از دل خــود بــه  خندیــد و ونــوروز فــرا رســیده اســت، بایــد

 نـوروز ۱۳شـود روز   در خیابـان ظـاھرمی حاجی فیـروز زمان دیگری که. دورانداخت

" مانـد ای زغـال مـیروسـیاھی بـر"المثـل  است که روز طبیعت است و نشان از ضرب

  .باشد  جدید می میگوید که ھمه جا طبیعت سبز شده و شروع زندگی دارد و

جشن ھای  که قبل از اسالم توسط پیروان  چون با آمدن اسالم ، سنن وآداب و

) افغانستان(منع شده بود، مردم ایران وخراسان آئین زرتشتی بجا آورده میشد، مطرود و

گزاری آئین ھای باستانی خود اقدام کنند، بنابرین بجا آوردن نمیتوانستند آزادانه به بر
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آئین نوروزی را از طریق تیاتر سیار یعنی مردی دلقک نما که چھره اش را نیز سیاه 

که حاجی فیروز است،سال  نموده و لباس سرخ پوشیده ،و دایره مینوازد  وھی میخواند

، لباس نو به تن کنند وبه شادی تا مردم برسم نیاکان! نوروز است یکروز است ، فردا

وشادمانی بپردازند و ازدوستان خود دیدن نمایند وسال نو را به ھمدیگر تبریک بگویند 

جشن وشادمانی  تندرستی  آنرا به فال نیک بگیرند و از برکت و وبه آرزوی سال پر

  .کنند

 ،تعبیری که از چھره سیاه ولباس سرخ ودایرۀ حاجی فیروز، بدست داده میشود

برای من قانع کننده نیست، زیرا برخی رنگ سیاه را رنگ اھریمن وسرخی را رنگ 

حرارت آفتاب  می پندارند، اما به عقیدۀ من،دراین نمایش چھرۀ سیاه ، نماد زمستان 

لباس سرخ ،عالمت  روسیاھی به زغال میماند،و است که به ھرحال سپری شده و

 ، بھانه ای است که پیام آور عید حاجی فیروزبودن شادمانی است و سرخروئی و

از خانه خدا  آتش پرست نیست؛ بلکه مسلمانی است که حج  رفته و و نوروز ، گبر

ھیچ قصد بدی بر اسالم ندارد تا بدینگونه از  را آورده و برگشته وبا خود خبر نوروز

  .تیرمالمت روحانیت متعصب مسلمان در امان بماند

ان از تا اوایل انقالب اسالمی درایر

برگزاری عید نوروز وظاھرشدن  حاجی 

فیروز درمیان مردم، از سوی پولیس مذھبی 

ممانعت میشد ولی اکنون از آن ممانعت به 

عمل نمی آید، بخصوص که اکنون نوروز به 

عنوان یک جشن بین المللی از سوی سازمان 

ملل متحد برسمیت شناخته شده  و از آن 

وز  ھرساله در دوازده کشور حوزۀ نور

  . باشکوه ھرچه تمامتر تجلیل به عمل می اید

درچھارسال اخیر جشن مشترک نوروز 

افغانستان با حضور رؤسای جمھورکشورھای  در ایران وتاجیکستان و ترکمنستان و

.  در افغانستان برگزارگردید١٣٩٣حوزۀ نوروز برگزارشده است ونوروز امسال 
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شن سخنرانی ھای مھمی کردند وپیام ورؤسای جمھورکشورھای اشتراک کننده دراین ج

  .ھای نوید بخشی به ھمگرائی فرھنگی واقتصادی کشورھای حوزۀ نوروز ابراز داشتند

  جشن چھارشنبه سورى 

از زمانه ھای خیلی دور تا اکنون درکشورھای ایران وافغانستان وآسیای میانه 

رشیدی، جشن وترکیه وپاکستان وحوزۀ قفقاز،ھرسال در آخرين ھفته پايان سال خو

در جشن چھارشنبه سورى مردم دور ھم جمع . چھارشنبه سورى برگزار ميگردد

ميشوند و دسته ھاى گز وچوب را رويھم ميگذارند وآتش ميزنند و سپس از روى آتش 

  :مى پرند و حين پريدن از روى آتش ميگويند

  !زردى من از تو ، سرخى تو از من 

  : بپرند، ميگويندو وقتى بار دوم ميخواھند از روى آتش

  !سرخى تو از من ، زردى من از تو

تندرستی را  سرخی وشادابی و و یعنی زردی وبیماری وناتوانی را ازمن بگیر

به  سپارند تا بسوزد وخود  ھای خود را به آتش می ھا و رنج بدين سان  غصه !بمن ببخش

ن آئين را گرامى شادى و سرور مى پردازند و از آن لذت مى برند و تا پاسى از شب اي

  .ميدارند

متعصب،ھنوزھم  و درافغانستان با وجود ترس از روحانیت مسلمان بنیادگرا

پسران  درغزنى دختران جوان و: ًمثال. دربرخى ازشھرھا اين رسم بجا آورده ميشود

ھيزم  را روى ھم  جوان درشام چھارشنبه آخرسال در بيرون از آبادى، بته ھاى خار و

دم بخت  دختران جوان و. بعد از روى آن مى پرند آنرا آتش ميزنند و توده ميکنند و

ظرفى سفيد را پراز آب ميکنند وبعد ھريک انگشترى خود را درآن مى اندازد، سپس يکى 

از دختران و ياکودکى دست در ظرف فروبرده يک انگشترى را بيرون مى آورد و به 

ه دختر در دل بسته يکسان باشد، آنگاه نيتى ک کسى که فال گرفته ميدھد، اگر انگشترى با

و  تصور ميکنند که آن دخترتا چھارشنبه ھفته آخرسال آينده پشت بخت خود ميرود

  .شوھر ميکند

  در ھرات، خاکستر آتش چھارشنبه سورى را دخترى بايد جمع کند و دور از 
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  :دمحل خود بريزد و ھنگامى که برميگردد، در ميزند و ازداخل خانه پرسيده ميشو

   کيست ؟ 

  .منم: دخترجواب ميدھد

   ميپرسند، ازکجا ميآئى ؟ 

  .ازعروسى : ميگويد

  چه آورده اى؟ :  مى پرسند

  .تندرستى: ميگويد

در بدخشان در چھارشنبه سورى دختران موى سرخود را به چھل رشته تقسيم 

ه به وآن را مى بافند و درانتھاى رشته موھا شاخه ظريفى مى بندند تا تمام چھل رشت

به روى « :آنان ھنگام پريدن از روى آتش ميگويند. ترتيب درکنار ھمديگرقرار گيرند

  »!مبارکت گردم ، زردى مرا گير و سرخى ات را بمن ده

 درتاجيکستان وازبکستان ، دربخارا و سمرقند وشھر سبز، درشب آخرين 

راشند و چھارشنبه سال ھمه مردم خود را مى شويند و مردان موى سرخود را مي ت

روى پاک از تو و دامن پاک از «: آنگاه از روى سه بوته آتش زده مى پرند و ميگويند

  .»ما

درخراسان دختران نوجوان خانه بخانه ميگردند و درظرفى قاشق ميزنند واز 

درروستاھای خراسان ھرخانواده چھارشنبه  .صاحب خانه آجيل وشيرينى ميگيرند

آغاز ميکنند و پير وجوان وکودک از روى آتش مى  سورى را با سه يا ھفت بوته خار

  » !آل بدر، بال بدر، دزد بدر وحيز از دھات بدر«: پرند و ميگويند

بدين ترتيب جشن چارشنبه سوری وجشن نوروز با وجود تغييرات 

اعتقادی و اجتماعی در منطقه، ھمچنان در خاطره فرھنگی اقوام  آریائی 

تمام کشورھايی که در آنھا نوروز برگزار امروز شايد در . باقی مانده است

می شود ھيچ عنصر فرھنگی ديگری تا به اين اندازه قادر به معرفی ھويت 

  ٢٠١٤/ ٣١/٣پایان . آریائی یا ايرانی آنان نباشد
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  دھمپانزمقالۀ  

  

  نامۀ سرگشاده به بازماندگان اميرآھنين ،

  اميرعبدالرحمن خان

سندگان غیر پشتون، امیر عبدالرحمن خان، در سالھای اخیر، از سوی اکثر نوی

به عنوان سمبول خشونت و استبداد حاکمیت پشتونھا دراین کشورتبلیغ شده است واین 

تبلیغات متأسفانه، اذھان وافکار جوانان را نسبت به امیر مذکور بشدت مسموم ساخته 

یک  پشتون است تا آنجا که امروز اکثریت جوانان اقوام غیر پشتون از بقدرت رسیدن 

در رھبری افغانستان، ولو شخص تحصیل کرده، دانشمند، دموکرات، برابری طلب که 

  .دستش در خون مردم کشورش آلوده ھم نباشد، تشویش دارند

صادقانه اعتراف میکنم که من ھیچ گاھی امیر عبدالرحمن خان را، اینقدر بزرگ 

 به او احترام قایل نبودم، وسیاستمدار وسرنوشت سازبرای افغانستان  فکر نمیکردم و

مثلی که بعد از خواندن کتاب خاطرات او، تاج التواریخ، به اھمیت، عظمت ، لیاقت،دور 

  . اندیشی  و وطن پرستی او پی بردم و به او حرمت قایل شده ام

 امیر عبدارحمن کسی بود که وحدت دوبارۀ  افغانستان جنگ زده و شش پارچه 

 نمود  و تمام پالنھا ونقشه ھای شوم دشمنان وطن را که  تأمین١٩ قرن ٨٠را در دھۀ 

  .برای تجزیۀ آن دراین چھار دھۀ اخیر تالش کرده ومیکنند، نقش براب کرده است

با شناخت ودرک درست از ارزشمندی کارھای سیاسی واجتماعی وعمرانی امیر 

ان عبدالرحمن خان ،در راستای وحدت دوباره و سالمت و ترقی و بقای افغانست

درجغرافیای موجوده  است، که مرا واداشت، تا دست به یک کار روشنگرانۀ تاریخی 

یک کتاب » عبدالرحمن خان درتاج التواريخ سيمای امير آھنين، امير«بزنم وتحت عنوان 

ھدف ومنظورمن ازاین کار این . ،به نشر برسانم٢٠١٢تحقیقی بنویسم وآنرا  درسال 

ی عمومی که نتیجۀ تبلیغات سوءعناصر مغرض واستفاده ًتا اوال جلو یک غلط فھم: بود

ًثانیا، نویسندگان جوان، ازاین ھمه ناسزا گوئیھا، گستاخی ھا . جو است، گرفته شود
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وھتک حرمت ھا و دشنامھای دور از کرامت انسانی، نسبت به آن امیر بزرگ دست 

یق تر تاریخ کشور ًثالثا، میخواستم که جوانان وطن تشویق به باز خوانی دق. بردارند

خود شوند تا رجال و شخصیت ھای بزرگ و مؤثر تاریخ وطن را بھتر و خوبتر 

 چھل سال اخیر درکشور در -بشناسند و آنھا را درمقایسه  با رجال سیاسی سی

ترازوی قضاوت بگذراند و در یابند ومنصفانه بگویند که کدام یک از رجال سیاسی ، به 

چیز ھایی نیک را از خود به یادگار گذاشته و کدام شخصیت نفع این وطن کارکرده  وچه 

ھای سیاسی،در این وطن مصیبت و بدبختی و تباھی به بار آورده اند و جز ویرانی 

وغارت و چپاول وظلم و ستم وتجاوز به مال وناموس مردم، وافزایش درد و رنج مردم  

 تاریخ از عملکرد این ًکاردیگری نکرده اند؟ و رابعا، سوال کنم که درس ھای مفید

  شخصیت ھای برای نسل ھای جوان درحال و آینده  کدام ھا است؟

اقوام واتنیک ھای مختلف افغانستان که در عھد سلطنت امیرعبدالرحمن خان، 

بزرگان شان به نحوی از انحاء، معذب شده اند، بدون شک،حکایت استبداد حاکمیت آن 

شنیده اند )  به حساب یک راست وصد دروغ(دوران را از پدران و بزرگان محلی خود

که  در ذھن وشعور جوانان به عقده ھای بغض مبدل گشته، و امروز از راه رسانه ھای 

جمعی مختلف، توسط برخی از نویسندگان عقده مند، مثل دانه ھای چرکین سربازکرده 

 میگیرد، پیوسته علیه آن امیر وحتی علیه قوم وقبیلۀ وی حمله ھای نابجا صورت است و

در حالی که اگر تدبیر وسیاستمداری آن امیر نمی بود، بدون تردید امروز کشوری بنام 

افغانستان در نقشۀ جغرافیای جھان  وجود نمیداشت و باشندگان آن صاحب ھویتی ملی 

  .بنام افغان نمی بودند

 به ھرحال، وقت آن رسیده است تا بازماندگان و وابستگان آن امیر مرحوم ، 

 بخود آیند و مثل پدران با ھمت و با صالبت خویش  از خود جرئت و کفایت نشان کمی

بدھند و با منطق قلم وعقل سلیم واسناد تاریخی وخاطرات خانوادگی، به جواب 

نویسندگان بی باک وھیجان زده ای که امیر را، یا بخاطر سرکوبی شورش ھای فیودالی 

ضای قرارداد خط دیورند با انگلیس، بنام ھای یا بخاطر ام ومرکز گریز، محکوم میکنند و

زشت ونا مطلوب وکلمات رکیک مورد ھتک حرمت قرار میدھند، ایستاده شوند و به آنھا 

  : بگویند که

به تاریخ چھل سال اخیرکشور و رھبران سیاسی تان، چه چپگرایان ! برادران

 وعجم و مورد حمایت اتحاد شوروی، وچه اسالمگرایان مورد حمایت غرب وعرب
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پاکستان و ایران،نگاھی بیندازید تا ببینید که  بزرگان تان در جامۀ تنظیم ھای  جھادی، 

  چه بالھای نبود که بر سراین مردم و این کشور نیاوردند؟ 

از کمونیست تا (اکثریت مردم ما شاھد اند که، این مدعیان قدرت سیاسی 

ودند، آدم کشتند، ویران کردند و تا توانستند، دراین کشور ستم نم) تنظیمھای اسالمی

. برای حفظ قدرت از ھیچ ظلم وتعدی در حق مردم مظلوم این کشور دریغ نه ورزیدند

تنظیم ھای جھادی، در زیر نقاب اسالم و جھاد، برناموس مردم تجاوز نمودند ومال ملت 

یران و و بیت المال را غارت کردند و سرمایه ھای ملی را دزدیدند و به پاکستان و یا ا

تاجیکستان برده به نرخ کاه ماش فروختند و پول آنرا به حساب ھای شخصی خود 

وسایل و تجھیزات اردوی ملی را که از زمان امیر شیرعلی خان تا داکتر نجیب . ریختند

هللا به پول مالیات بیوه زنان ودھقانان کشور خریداری ودر گدام ھای نظامی ذخیره شده 

طیارات جت جنگی وصدھا بال طیارات باربری نظامی وصدھا بود، منجمله صدھا بال 

بال ھلیکوپتر توپدار، ھزاران چرخ توپ و تانک و زره پوش و راکت ھای دور برد و 

 وغیره وده ھا ٤٠ وبیم ٣٠میان برد و صدھا دستگاه پرتاب راکت وسالح ریاکتیف بیم 

اشتند، درعھد  ارزش دًمجموعا صدھا میلیارد دالرھزار وسایل موتوریزه که 

حکومت ھمین تنظیم ھای ساخت بیگانه و وابسته به استخبارات منطقه به خارج از 

 و پول آنھا را مثل مال حالل درحساب ھای ،١کشورانتقال داده شد و به فروش رسیدند

                                                             

دکتورنسرین کتونا، دپلومات وژورنالیست کشورھنگری درافغانستان در سالھای -  ١
حکومت داکتر نجیب هللا، وسایل وتجھیزات  قوای مسلح افغانستان را درسال 

  :ارش میدھدضمن مقالتی ممتع  چنین گز١٩٨٩

قوتھای مسلح دولت افغانستان و ملیشه ھای طرفدار آن دارای   ١٩٨٩در سال « 
  .سالح و وسائط ذیل بودند

  ١٥٦٨            ٥٢-T – ٥٥-T تانک ھای        .١

٥٠٠        .٢                                                 BMP  

٨٢٨        .٣                                      BTR, BRMD  

  ٢٩٠٠٠                        وسائط نقلیه         .٤

  ٤٨٨٠                        توپ ھای مختلف         .٥

  :جت ھای جنگی 

   بال٢٢٠     – ٢٧سو    و ٧ سو - ٢٥ و ٢١ میگ –میک ھا 
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شخصی خود ریختند و بدون ترس از مواخذۀ ملت و یا دولت افغانستان، ھنوز ھم ملت 

دانند و برآنھا منت میگذارند که باید بیایند و به آنھا رأی بدھند تا را قرضدار جھاد خود می

 سال حاکمیت  ١٣آنھا از مال وناموس وعزت شان دفاع نمایند، درحالی که در ھمین 

کرزی، این سران ورھبران و قوماندانان تنظیمی در دولت حامدکرزی، ھر روز برظلم 

فزایش دادند، بر زنان و دختران و وتجاوز و زورگوئی خود برمردم تحت تسلط خود ا

پسران مردم تجاوز جنسی کردند، ملکیت ھای شخصی وخانه ھای نشمین مردم را بنام 

اینھا با زیر پا . خود قباله کردند و صاحبان اصلی را از حق موروثی شان محروم نمودند

یب زمین نمودن قوانین کشور، از راه قلدری وتھدید ماموران امالک دولتی،  ملیونھا جر

با ایجاد شھرک ھای خصوصی وفروش نمرات زمین به  ھای دولتی را غصب کردند و

اشخاص وافراد نیازمندمحل، ھریک صاحب ده ھا وصدھا میلیون دالر شده اند وھرکدام 

  .به میلونر ھای بزرگ منطقه خود مبدل شده اند

 به ما شما جناب نویسنده ومدعی فرمانروائی وحاکمیت قوم و رھبر خود تان،

نشان بدھید که امیر عبدالرحمن خان، باغ و زمین یا زن و دختر کدام کسی را بنام خود 

غصب کرده است؟ کدام زمین دولتی را فروخته و پول فروش زمین را به حساب 

شخصی خود ذخیره کرده است؟ امیر درکجای افغانستان، شھرک خصوصی ساخته و 

 ثبت کرده و ازاین مدرک صاحب میلیونھا  دالر بنام خود یا فرزند و برادر واقارب خود

شده بود؟ امیر البته که با سران شورشی ، بخاطر جلوگیری ازپارچه شدن افغانستان 

جنگید و وقتی برمخالفان خود غالب میگردید،  وایجا یک حکومت قوی مرکزی، می

گر او ناموس افراد مغلوب از تجاوز مصئون بودند، ولی سران شورشی و اقوام حمایت

را از زادگاه شان به نقاط دیگر کشور تبعید میکرد تا از شورش مجدد شان در برابر 

حکومت مرکزی کاسته باشد و نیز درسی برای دیگر سرکشان و یاغیان داده باشد، اما 

امیر ھرچه از عواید . زمین وجایداد شان به حساب دولت مصادره میگردید نه بنام امیر

                                                                                                                                               

              بال ۱۷۰                         ۱۷  و می ۸می    ھلی کوپتر ھا 

   بال٦٠             ١٢-٣٢-٢٦ - ان  ( طیارات ترانسپورتی    

  . بال طیارات فعال، مورد استفاده قرار داشت٤٥٠ًجمعا 

 لونا، ،   سکاد ،  و دو وینا  پیچورا  راکت ھای (ذخایر راکتی مدافعه ھوائی و زمینی 
سایت آریائی،نخستین نبرد یک دولت : رک(». فیر میرسید٥٠٠  بشمول اورگان، به بیش از 

  )٢٠١٤ القاعده،می سیکوالر با جھادگران سلفی و

  



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

١٩٢

ای مصارف و تقویت اردو و تجھزات و لوازم دولت بدست می آورد، بر

عساکرافغانستان به مصرف میرساند، حتی پول سبسایدی که از دولت انگلیس میگرفت، 

وبا ھمین . آنرا نیز در راه تقویت اردوی افغانستان بکارمی برد نه به نفع شخصی خود

رن اردو وھمین امکانات بود که او توانست در بین دو ابر قدرت استعماری ق

،افغانستان را از نابودی نجات بدھد و در جغرافیای موجوده حفظ  کند و به دست ١٩

  . نسل ھای بعد از خود بسپارد

از امیرعبدالرحمن خان،  برای بازماندگانش نه کدام شھرک و نه کدام مارکیت 

ونه بازار و سرای تجارتی و قصرشخصی باقی مانده است؟ بنام امیرعبدالرحمن خان 

غبار،که از مخالفین . ھای خارجی ھیچ  پول و دارائی ذخیره نشده استدر بانک

استثنای  به (خانوادۀ شخصی امیر « :سرسخت امیر عبدالرحمن بود، شھادت میدھد که

حق ) سردار حبیب هللا خان در امور نظامی و سردار نصرهللا خان در امور مالی

کدام از پسران امیر تاجر و سرمایه رویھمرفته ھیچ  .  مداخله در امور کشور را نداشتند

اعزازی می  دار در داخل و خارج کشور نبودند و فقط با معاش دولت و رتبۀ 

   )٦٥٧درمسیرتاریخ،ص .( »زیستند

، حتی یک ٩٠اما ھمین رھبران و قوماندانان جھادی،که تا پیش از قدرت در دھه 

نھا صاحب  صدھا ملیون خانۀ گلی وبیش ازچند گلیم سطرنجی  نداشتند، امروز ھریک آ

دالر پول نقد و صاحب منازل گرانقیمت و ویالھای چندین میلیون دالری و زیورآالت 

طالئی وجواھرات گرانبھا می باشند که درکشورھای خارجی ودر بانک ھای دوبی 

تعداد مارکیت ھای . ودھلی وکانادا وترکیه و سویس وغیره کشورھا ذخیره کرده اند

خصوصی عطامحمدنور والی بلخ و اسماعیل خان سابق والی تجارتی وشھرک ھای 

ھرات و مارشال فھیم معاون اول کرزی، وحصین فھیم برادر فھیم و برادران احمدشاه 

مسعود واحمدولی کرزی ومحمودکرزی ،برادران رئیس جمھور کرزی و برادر کریم 

ار ومناطق خلیلی معاون دوم ریاست جمھوری، در شھرھای کابل وبلخ وھرات و قندھ

  .مرکزی کشور، از حساب بیرون است

آیا کس گفته میتواند که اینھا با ھمه امکانات پولی خود، برای اعمار یک پوھنتون، 

یا یک شفاخانه عصری، یا یک ساختمان با شکوه دولتی یا اعمار یک بند آبگردان برای 

  اشته باشند؟ رفع مشکالت یک ولسوالی، حتی در زادگاه خود، خشتی بر روی خشتی گذ

در افغانستان ھرچه ازعمرانات تاريخی ومدنی ديده ميشود ، ماحصل دوران 
حکومت امير عبدالرحمن خان، وپسر ونواده اش  امير حبيب هللا و امير امان هللا خان 
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از جمله قصر دلکشا، تا,ر سQمخانه،کوتی باغچه، قصر باغ با,،قصر آرشيف . است
 خارجه، قصر زرنگار در بوستان سرای ، ارگ شاھی ملی، قصر صدارت، قصر وزارت

  .يا رياست جمھوری کابل با حصاری مستحکم  و برج ھا و کنگره  ھای شکوه مندش

غبار از عماراتی که توسط امیر در کابل و والیات ساخته شده اند، در کتاب 

ۀ امیر ارگ کابل، گلستان سرای که مقابل مقبره موجود: تاریخ خود  یاد کرده مینویسد

ًکه بعدا والیت کابل در (موقعیت داشت، قصر بوستان سرای، عمارت مھمانخانه امیر 

 برج شھر آرا، سالم خانه، کوتی باغچه، مھتاب قلعه که بنام قصر ملکه )آن قرارگرفت

گنبد . عمارت باغ چرمگری، عمارت سرای علیا که بعد ھا حریق گردید. مسما بود

، مسجد عیدگاه، مسجد شاھی، )خیبر رستورانت اعمار گردیدًکه بعدا بجای آن (کوتوالی 

سالمخانۀ پغمان، مھتاب قلعه، قصر قدیم چھلستون، ھمچنین عمارت . قصر باغ باال

، قصرشاھی )خلم(زرنگار در ھرات، عمارت جھان آرا و باغ جھان نما در تاشقرغان 

نظامی درکابل و خوست جالل آباد، عمارت منزلباغ قندھار و یک عده پل ھا و قشله ھای 

  ) ٦٥٠درمسیرتاریخ، ص .( وھرات وغیره] مزارشریف[و دھدادی 

جناب آصف آھنگ، یکی از آگاھان تاریخ کشور، در مورد امیرعبدالرحمن خان 

در افغانستان ھیچیک از شاھان و امیران، به اندازۀ امیر : برای من اظھار کرد

بدات با شکوه تاریخی در افغانستان، تمام بنا ھا و آ. عبدالرحمن آبادی نکرده است

محصول عشق و عالقمندی  امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب هللا خان و امیر امان هللا  

آقای آھنگ گفت که از تعمیرات دولتی گرفته تا جاده ھا و حتی درختان دو . خان می باشد

. فغانستان استطرفۀ سرکھا یادگاری از توجه و تالش این سه امیر به اعمار وطن ما ا

قبل از امیر عبدالرحمن خان، ھیچ شاه و امیری بمنظور آبادی وعمران و بجا گذاشتن 

یادگارھای تاریخی از خود، خشتی را  بر روی خشتی نگذاشته اند و تمام عمر خود را 

ًادارۀ سرتا سری اصال در . به جنگھا و زد و خورد ھای ذات البینی سپری کرده اند

امیرعبدالرحمن خان افغانستان تکه تکه و چھار پارچه را . نداشتافغانستان وجود 

  .دوباره باھم  وصل کرد و از آن یک کشور واحد و یک پارچه ساخت

اما رھبران و قوماندانان جھادی شما برادران، دراین کشور در زمان تسلط خود 

تون را با برکابل چه کردند؟ آنھا ھر عمارات تاریخی مثل  قصرداراالمان و قصر چھلس

آنھا تمام قشله ھای نظامی را که با . شلیک ھزاران راکت  و توپ  تخریب کردند

قصر داراالمان . مصارف میلیونھا افغانی اعمار وتجھیز شده بود، یک سره ویران کردند

که نظیرش در ھیچ گوشۀ افغانستان وجود نداشت، و شبیه یک شھر بود، در جنگ ھای 
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 قرن بیستم نابود گردید و به ویرانۀ ٩٠لبدین ومسعود در دھۀ قدرت طلبی میان ربانی وگ

اگر طالبان به داد مردم کابل نمیرسیدند و رھبران تان را تار ومار و . موحشی مبدل شد

مجبور به فرار نمیکردند، شکی نبود که ارگ شاھی و قصور داخل آن را نیز از بیخ و 

با  دیوار سنگی به عرض پنج مترو  (این ارگ و حصار مستحکمش. بنیاد نابود میکردند

دردھۀ اول امارت امیر عبدالرحمن خان، در حالی که با فیودالھای )  متر٨ارتفاع 

  .شورشی دست و پنجه نرم میکرد، بدستور آن امیر اعمار شده است

از لحاظ درایت سیاسی ، شما به ما نشان بدھید که کدامیک از رھبران سیاسی از 

سالمیست ومدعیان عدالت اسالمی، از ربانی تا مزاری و کریم کمونیست تا رھبران ا

خلیلی و قسیم فھیم ومحقق و ازصبغت هللا مجددی تا عبدالرشید دوستم و از احمدشاه 

مسعود تا عطا محمدنور و تورن اسماعیل و حکمیتار و سیاف وغیره رھبران وقوماندان 

امنیت وعدالت را در کشور تامین تنظیمی، توانسته اند  بھتر از امیر عبدالرحمن خان، 

 نماید؟ 

بدستوراحمدشاه ) م١٩٩٣ فبروی ١١و١٠(خون افشانی وکشتاری که در دو روز

مسعود وربانی وسیاف، در محلۀ ھزاره نشین افشار کابل صورت گرفت، خیلی بیشتر 

از کشتارھزاره ھا در دوسال جنگ با امیر عبدالرحمن است، ولی عجیب مینماید که 

 سال قبل، تاھنوز فریاد میکشند ولی ازفاجعۀ ١٢١ن  ھزاره ،از ظلم امیردر نویسندگا

 سال قبل افشار، در برابر قاتالن زندۀ مردم ھزاره، الل اند؟ دلیل این کار مگراین ٢١

رھبران تان ازجمله محمدمحقق میخواھد با گرفتن چند صد : نیست که گفته میشود

خون ) ش١٣٩٣در صورت پیروزی در انتخابات  (میلیون دالر،از داکتر عبدهللا عبدهللا

شھدای ھزاره را بفرشد و خاطرۀ فاجعه افشار را از خاطر تان پاک نماید؟   ببینید که 

این رھبر تان وقتی پای منافع خودش درمیان باشد،  از فروش خون مردگان  تان ھم 

  .دریغ نمیورزد

من چنین عمل زشت را . میگویید، امیر از سران مقتولین کله منارھا میساخت

محکوم میکنم،ولی برای مقایسۀ  میزان خشونت میان امیر و رھبران شما میخواھم یاد 

آورشوم که بلی امیر از جمجمۀ یاغیان و بغاوت گنندگان، که در میدانھای جنگ کشته 

تیمورلنگ، : میشدند، چه ھزاره وچه پشتون، به تقلید از فاتحان بزرگ مسلمان چون

،کله منارھا میساخت، تا سایر شورشیان را بترساند و آنھا را وادار  بابرنادرافشار و

م یعنی ٩٠اما از رھبران تان ھم بگوئید که در دھه .  به اطاعت از دولت مرکزی نماید

کابل از پستان ھای در در عھد حکومت اسالمی پروفیسرمجددی وپروفیسر ربانی ، 
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زنانی که  . ساخته بودند» رھای پستان انبا«یا » سینه منارھا «بریدۀ زنان مظلوم

نه در جنگھای تنظیمی  شرکت داشتند و نه در برابر دولت اسالمی مجددی و ربانی، 

دست به شورش وآشوب زده بودند، از سوی قوماندانان ورھبران تان، با وحشیانه ترین 

انواع شکنجه ھا وتجاوزات جنسی و برھنه رقصاندن آنان در محافل تنفگداران جھادی و

در خوشحال مینه و سرک اول سیلو وکوتۀ سنگی  و . تحقیرھا وتوھین ھا روبرو بودند

تشناب ھای پوھنتون کابل، بیلرھای مملو از پستانھای بریدۀ  زنان به عابرین توقف داده 

شده ، نشان میدادند وبعد به آنھا میگفتند اگر نمیخواھید به چنین سرنوشیتی دچار 

روایات  تکاندھنده  . یورات زنانه را بگذارید و ازاینجا دور شویدشود،پول  وموتر و ز

مقدمه یی برکودتای ثور «ای از جنایات وحشیانۀ تنظیمھا درکابل را میتوانید در کتاب

  . بخوانید» وپیامدھای آن در افغانستان

اگر بتوانید با اسناد نشان بدھید که پستان ھای چند زن در مناطق شورشی که با 

جنگ بوده اند، مثله شده است؟ معلومدار، چنین عملی در حق زنان از سوی امیر امیردر

  .وعساکر امیر صورت نگرفته است

به ما نشان بدھید رھبر یا قوماندان تنظیمی را که افغانستان جنگ زده را، بھتراز 

امیر عبدالحمن خان ، اداره و امنیت را در آن مستقر کرده باشد؟ طوریکه در زمان آن 

یر در یک سال بیش از پنج فقرۀ قتل در سرتاسر کشور رخ نمیداد؟  معلومدار ھیچ یک ام

از سیاستمداران افغانستان در چھل سال اخیر، نمیتواند با امیر عبدالرحمن قابل مقایسه 

  .باشند

اميرعبدالرحمن خان در حفظ امنيت بشدت کوشيد تا جائيکه «:غبار می نويسد

شخص متھم به دزدی به دار  خافی نويسندۀ معاصر امير، بقول ميرزا يعقوب علی خان 

 Qًکشيده ميشد و کاروانھای تجارتی اگر مورد سرقت قرار ميگرفت، اموال مسروقه کام

روزی مقداری پول در دستمالی پيچيده در : او ميگويد .به تجار مسترد ميگرديد پيدا و 

ن نداشت تا سپاھی کوتوالی و کسی جرئت برداشت افتاده بود، ) شور بازار(معبرعام 

نشانی گفت و  رسيد و برداشت و در چوک شھر آويخت، صاحبش آمد و ) پوليس(

  ) ٦٤٨غبار،ھمان اثر، ص ( » .بگرفت

شخصی حکام و مامورین را که از مردم  امیر، مصارف :غبار می افزاید

مامور پول و  میگرفتند، منع کرد و اعالن نمود که مردم بدون مالیات معین دولت به ھیچ 

اگر کسی ھدیه یی به اینھا می داد، آنھا مجبور بودند که نقد  و جنس را . جنس ندھد
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 در صورت تکثر داراییمامورین مراقبت میشدند و . نمایند تحویل خزاین دولت 

از مردم رأی  راجع به مامور متجاوز .  میگردیدندبنوعی از انواع مصادره

ًاین مجازات بعضا در . مجازات مینمود]مجرم را[میخواست و در صورت شکایت مردم 

به عالوه ادارۀ عھد نامه تأسیس کرد که ھر . میگردید منظر عام و چوک کابل عملی 

. از بین برده شود ماموری عھد عدم خیانت به مردم و دولت ببندد و در صورت تخلف 

محمد (ندۀ آن امیر بست خرقه قندھار را که پناھگاه مجرمین بود، درھم شکست و پناھ

   )ھمانجا( ».را کور کرد) عبدهللا خان یوسف برادر سردار 

شاید گفته شود که در عھد امیر عبدالرحمن خان ، دموکراسی نبود، انتخابات 

درست است، اما این چیز ھا در . وآزادی بیان وجود نداشت. نبود، احزاب سیاسی نبود

کشورھای اروپائی ھم وجود نداشت و آن زمان نه تنھا درافغانستان، بلکه در اکثریت 

نه تنھا اینھا، . حتی برق و از برکت برق، رادیو  وتلویزیون و انترنت  نیز وجود نداشت

که موتر وطیاره و راکت ھای دور برد وسالح مدرن جنگی و حتی نظامھای  دموکراتیک 

وتلویزیون رادیو (ھم وجود نداشت،اما امروز که ھم  برق و دست آورد ھای الکترونیکی 

وھم آزادی بیان وجود دارد،چه کنیم که امنیت ومصئونیت ) وانترنت وآی فون وموبایل

وجود ندارد، ولی در زمان امیر عبدالرحمن خان، امنیت جانی ومالی وجود داشت، واگر 

کسی با میلیونھا پول نقد از یک گوشۀ کشور به گوشۀ دیگرش سفرمیکرد، کسی را 

گری را بازور بگیرد ودست به قتل ودزدی وزورگوئی بزند، جرئت آن نبود که مال دی

زیرا که قانون دولت و فرمان امیر عبدالرحمن خانی براو تطبیق میشد اما اکنون که 

درکشور ما ھمه چیز ھست ولی بی قانونی وبی بند باری و زورگوئی و اجحاف مردم 

 راه یا در خانه  مردم را به ستوه آورده است، ھر زور آور و جنگ ساالری میتواند در

  را مورد قتل و تجاوز قرار بدھد وکس از وی نمیتواند بپرسد که چرا؟

باید به نویسندگانی که چشم بسته برامیر آھنین میتازند، یاد دھانی نمود که آنھا 

یکی از رھبران سیاسی،جھادی یا تنظیمی خود را بما نشان بدھند که به اندازۀ یک دھم 

ست به اقدامات عمرانی ومدنی زده باشند، بدون تردید چنین امیر دراین کشور د

رھبرانی وجود ندارند و اگر وجود داشته باشند،متأسفانه یا سر در آخور آی اس آی 

پاکستان دارند، یا سر در توبرۀ استخبارات روسیه و ایران ، وھیچ برنامه ودست 

ھند داشت،  زیرا که آوردی جز ویران کردن و تکه تکه کردن کشور کار دیگری نخوا

 قرن بیستم در محدودۀ قدرت خود ٩٠ھریک ازسران و رھبران اقوام شان در سالھای 

برای خود دولتکی ساخته بودند و وقتی یکی ازاقوام و اتنیک ھای دیگر از ساحۀ نفوذ 
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 انچه میکوبیدند و ٦شان عبور میکرد و دستگیر میشد، برفرق سر آن بدبخت ، میخ ھای 

  . اقوام دیگر را می بریدند و در بیلرھا ذخیره میکردندپستان زنان

 قرن بیستم ٩٠ کارنامه ھای رھبران و قومانانان تنظیم ھای جھادی در دھه 

چنان ننگین وشرم آوراست که اگرقلمبدستان یاوه گو، اندک وجدان داشته باشند، باید با 

رق خجالت و مروری برکارنامه ھای رھبران و قوماندانان جھادی قوم خود، غ

شرمندگی شوند و منبعد به زشتی نام امیر آھنین را  بر زبان نیاورند، زیرا در جامعه 

عقب افتاده  وکمتر باسواد افغانستان، قدرت بدست ھرکسی که افتاده ، از آن به نفع 

وخوشا به حال رھبرانی که دست به . اقتدارشخصی و اتنیکی خود استفاده کرده است

راین وطن زده اند و یادگارھای دیدنی ومدنی از خود برجای مانده عمران وشکوفائی د

  .اند

   !آقايان بازماندگان امير آھنين که ضيائی تخلص داريد

 علت نگارش این نامه عنوانی شما، تماس ھای بی شیمه و بی رمق، یکی از

ن، سیمای امیرآھنی«وابستگان خانوادۀ ضیائی میباشد  که  با وجود اطالع از نشر کتاب

تاکنون نتوانسته یا نخواسته نسخه ای از آن را » امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ

  .بدست آورد و مطالعه نماید

نیاکان با کیاست تان را بخوانید و خود را بیش از آنچه  ً لطفا تاریخ پدران و

و پول نیاکان تان، سرمایه ھای ملی و تھجیزات نظامی را نفروخته . میدانید، آگاه بسازید

آن را در بانک ھای خارج ذخیره نکرده اند، تا شما خود را در برابر ملت سرافگنده 

 نظامی و اردوی کمتر و نیاکان تان، با امکانات اندک مالی و اقتصادی و. احساس کنید

غیرمجھز با سالح ھای مدرن امروزی ، این وطن را از نابودی و پارچه پارچه شدن 

آنھای که موافقت نامه  خط دیورند . ی بعد از خود ارمغان کردندنگاه داشتند و به نسل ھا

را با انگلیس، در آن اوضاع واحوال، خطای سیاسی بزرگ  امیر به حساب می آورند، 

اکنون بفرمایند ھمین افغانستان باقیمانده امیر را از شردسایس و توطئه ھای جانشین 

به اینطرف پیوسته به افغانستان  ٢٠٠١انگلیس یعنی پاکستان نجات بدھند که ازسال 

با عملیات انتحاری خود مردم بیگناه افغان را  تروریستان انتحاری میفرستد تا ھر روز

تأسیسات دولتی را منفجر بسازند و روند بازسازی  مکاتب و مراکز صحی و. بکشند

. واحیاء مجدد کشور را که از سوی جامعۀ بین المللی تمویل میشوند، متوقف سازند 

عالوه براین پاکستان، ازمدت سه سال بدینسو در این طرف خط دیورند، بداخل والیت 
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جنوب وجنوب شرق افغانستان پیش آمده و پوسته ھای امنیتی ایجاد وقوت ھای مسلح 

افغانستان امروزه با امکانات وآگاھی سیاسی . خود را در این پوسته جا بجا کرده میرود

نسبت به عھد امیر عبالرحمن خان، اگر توان دارد، وحمایت ھای بیشترجامعه جھانی 

چرا جلو پیشروی پاکستان را نمی گیرد؟ استخبارات نظامی پاکستان که دست آموز 

انگلیسھا است، یکی از مخوفترین سازمانھای استخباراتی منطقه بشمار میرود که حتی 

اکنون باید .  استامریکا را با ھمه ساز و برگ نظامی اش در افغانستان زمین گیر کرده

رھبران  آنھای که بر امیر می تازند و او را سرزنش میکنند، مرد شوند و این  بزرگان و

وطن را اگر دوست دارند، از شر پاکستان و تجاوز علنی آن کشور نجات بدھند و به ما 

خوبتر از امیران و شاھان سابق، افغانستان را  و مردم کشورثابت کنند که آنھا بھتر و

  .ره کرده و متحد نگاھداشته میتوانند، تا ما ھم از آنھا به نیکوئی یاد کنیمادا

 من بنابر دالیل وحقایقی که باورم را نسبت به امیر افزوده است، برای آگاھی 

بیشتر از روی  احساسات  جوانان و نویسندگانی که کمتر از روی اسناد  تاریخی و

ر زمان حاکمیت امیر آھنین ارزیابی اتنیکی یا مذھبی، قضایای سیاسی کشور را د

را نوشتم که  در کابل از » سیمای امیر آھنین ، امیر عبدالرحمن خان«میکنند، کتاب 

ممکن است کسانی مرا به نام ھای  قبیله پرست و . سوی انتشارات دانش به نشر رسید

ندازۀ پشیزی قومگرا و غیره نامھا مورد حمله قرار بدھند،  ولی چنین اتھاماتی برایم به ا

ارزش ندارد، بلکه وظیفۀ اخالقی وملی خود دانستم تا حقایقی را که من از دورۀ 

حاکمیت امیر و برنامه ھا و شخصیت وی  درک کرده ام ، از طریق این کتاب در 

دسترس جوانان وطن قرار بدھم که با مطالعۀ آن، رجال سیاست وکیاست را،از رجال 

بیگانه، تمیز بدھند و برھرکه غارتگر و چپاولگر و غارت وچپاول  و مزدورکشورھای 

  .     متجاوز برمال و ناموس مردم وطن بوده باشد، نفرین ابدی خود را بفرستند

  پایان

٢٠١٤/ ١/٧  
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  دھمانزشمقالۀ 

  

  !بی عدالتی وفقر درافغانستان بيداد ميکند

  چی بايد کرد؟

یدانند که کشورما افغانستان ھموطنان با احساس وبا درد وبا درک افغان بخوبی م

از سی سال بدینسو در آتش جنگ ھای قدرت طلبی و برتری جوئی عده ئی از انسانھای  

براثر این خود . خود خواه و بی رحم وقسی القلب وابسته به اجانب  سوخته میرود

کشورھای طماع .خواھیھا، وقدرت طلبیھا، اکنون شیرازۀ وحدت ملی از ھم پاشیده است

یک اقلبت قدرتمند .  توسط اجنتھا وگماشته گان خود به این تفرقه ھا دامن میزنندھمسایه

دست نشاندۀ کشورھای خارجی  با استفاده از حربۀ  زبان، قوم، نژاد و مذھب، مردم را 

به انواع تفرقه ھای ملی  بجان ھم انداخته اند و خود برقدرت و ثروت و دارائی ھای 

  .وده میروند و اکثریت مردم به نان شب خود محتاج  اندخود  در بانک ھای  خارج افز

 نا امنی ، دزدی ، تجاوز برکودکان و اختطاف دختران  ونوجوانان برای 

غصب . باجگیری از سوی باندھای قاچاق مواد مخدر از مرکز تا  والیات بیداد میکند

و بنیاد ملکیت ھای شخصی و زمین ھای دولتی  وثروتھای طبیعی از سوی زورمندان  

شھرک ھای خصوصی برای کسب منفعت شخصی توسط جنگ ساالران در کابل و بلخ 

مراجع . و ھرات و بامیان و ننگرھار وغیره شھرھای کشور اظھر من الشمس است

تقلب در .  شکایات و بازخواست و عدالت از تطبیق قانون بر زورمندان عاجزاند

پارلمان به مراجع ذیصالح با تظاھرات داد انتخابات پارلمانی وشکایات گستردۀ کاندیدان 

خواھانه در شھرھای کابل وھرات وسمنگان وجالل آباد وغزنی وخوست و سایر 

شھرھای کشور و زورگوئی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مقابل سارنوالی  به 

  .مرز  افتضاح رسیده  است
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ر،  افغانستان اختالس و رشوه خواری و اخاذی  در تمام  سطوح ومقامات کشو

میلیارد ھا دالر کمک ھای . را بحیث  بدنام ترین کشور فاسد در جھان رقم زده است 

جامعه بین المللی برای دوباره  سازی واحیاء مجدد افغانستان ، بجای مصرف  در 

پروژه ھای عام المنفعۀ زراعت و آبیاری و صحت عامه و معارف وانکشاف صنایع و 

یدی بمنظور اشتغال  برای مردم بیکار وفقیر، بدبختانه  در راه ایجاد کارخانه جات تول

ھای بکار گرفته میشود که بخش عمدۀ آن پولھا در حساب خصوصی  وزرای  

رشوتخوار و فاسد می ریزد و بنابرین فقر و بیکاری ، بی خانه گی، گرسنگی، بی 

وز بیشتر شده غوری وبی بازخواستی، وحق تلفی و بی بند و باری در کشور روز تا ر

این درحالی است که . میرود و وطن را در سراشیبی سقوط و زوال قرارداده است

برخی ازعناصر اجیرو گماشته شده از سوی کشورھای خارجی مصروف تعمیق 

افتراق قومی و زبانی و مذھبی بمنظور برھم زدن وحدت ملی و اشتعال یک جنگ داخلی 

جزیه طلبی را بوسیلۀ سایتھای انترنتی مزدور زمزمه اند تا آنجا که خاینانه آوازه ھای  ت

  .میکنند

 کشورجھان بمنظورسرکوب افراطیون و تامین امنیت ، نه ٤٨با وجود حضور 

تنھا مردم افغانستان از امنیت برخوردار نیستند، بلکه از لحاظ معیشتی  وفقدان مواد 

  .ًمورد ضروت اولیه خود نیز شدیدا دچار تنگدستی استند

 ً در گزارشي اعالم "تحقيق و ارزيابي افغانستان"ًا موسسهء غیر دولتی  اخیر

 فیصد آنان ٣٦ فیصد افغان ھا با بحران غذايي رو به رو ھستند و ٧٠بيش از : كرد که 

رئيس اين موسسه با اشاره به افزايش فقر و " پاال كانتور."با خطر قحطی مواجه ھستند

ردم قریه ھا بيش از شھرھا از اين وضعيت رنج م: تنگدستي در افغانستان اظھار داشت

  .می برند

درحدود بیست میلیون افغان زیر خط فقر  به گزارش سازمان ملل متحد اکنون 

ھمین خاطر این  به .  میلیون باگرسنگی و مرگ حتمی روبرو اند٩قرار دارند و بیش از 

یلیون دالر کمک  م٦٥٠سازمان برای نجات مردم گرسنه افغانستان در سال جاری مبلغ

تقاضا نموده است تا ھرچه زودتر به دسترس  گرسنه گان و  از جامعه  بین المللی 

  .قحطی زدگان افغان برساند
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یکی : از لحاظ اجتماعی مردم  در افغانستان به دو طبقۀ مشخص تقسیم شده اند

، و اقلیت ثروتمند مسلط برسرنوشت مردم که بسختی پنج درصد جامعه را تشکیل میدھند

طبقه ثروتمند . دیگری توده ھای فقیر گرسنه وھردم شھید، که به نان شب خود محتاج اند 

و قوماندانان  و والیان و برخی از  ھمانا جنگ ساالران و رھبران  تنظیمھای جھادی 

وزیران وتاجران و قرارداد کنندگان پروژه  ھای عمرانی  و گروه ھای مسلح غیر 

ر و غاصبان ملکیت ھای دولتی  ودارائی ھای عامه می باشند مسئول و مافیای مواد مخد

  . که ھرگز در فکر مردم فرو دست جامعه نیستند

امروزاکثریت  مردم در افغانستان در وضعیت بسیار بد اقتصادی، یعنی با فقر، 

صدھا و ھزاران خانواده از بیجا شدگان  و . بیکاری و بی امنیتی دست و گریبان اند

لی برای نجات از بمباردمانھای نیروھای خارجی مجبور به ترک خانه و آوارگان داخ

کاشانه خود شده اند ودر اطراف شھرھای بزرگ منجمله در اطراف کابل، در زیرخیمه 

ھای مندرس ، بدون داشتن غذا، داوا، و پوشاک دراین زمستان سرد انتظار مرگ را 

 میلیون دالر را بمنظور ٢٨٠  مگردولت بدون توجه به حال زار این مردم،. میکشند

" شورای عالی صلح"فریب اذھان عامه، به جیب یک عده از جنایتکاران جنگی زیرنام  

  . میریزد

درلندن اعالم کرد، بی عدالتی " کاتھم ھوس"چندی قبل مرکز مطالعات سیاسی 

ان بین المللی، به آتش شورش ھای طالبان در افغانست افغانستان و جامعه  ھای مقامات 

این نھاد میگوید ، غضب . است جدی ستراتیژیک را به میان آورده     دامن زده و خطر

رقبای حزبی  افراد زورمند، انزوای سیاسی    ملکیت ھای مردم در افغانستان توسط

جمله دالیلی اند که مردم را، به پیوستن به    وقومی، دستگیری ھای خود سرانه و غیره از

فقدان عدالت و استفاده جویی مقامات   کاتھم ھوس،خبرمیدھد که   . طالبان وا می دارد 

در خارج از  دامنه فعالیت ھای شان را    محلی ھمچنان، به طالبان کمک کرده است تا

 گزارش ھمچنان مقامات ارشد افغان را به دلیل  . محالت تحت نفوذ شان، گسترش دھند

پیوند نزدیک دارند، متھم   با افراد قدرتمند و قاچاقبران مواد مخدر که    عفو جنایت کاران

بر اساس اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس، رییس جمھور    . شکنی کرده است   به قانون

جنایتکار خطرناک و قاچاقچیان مواد مخدر را داده است،  آزادی چندین    افغانستان فرمان

   . بودندشده  نیروھای دولتی و ایتالف دستگیر    افرادی که توسط
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     افزایش شورش ھای: ستیفن کارتر، یکی از تھیه کنندگان این گزارش گفته است

 استفاده از قدرت می ءدلیل اصلی آن بی عدالتی و سوکه   سال گذشته ٩طالبان در 

بین المللی اش، به ھدف برقراری  ایجاب می کند که حکومت افغانستان و شرکای    ،باشد

نادیده گرفت،    حاکمیت قانون را نباید عدالت و . آن تمرکز کنندمدت، روی    ثبات دراز

نقش    ستراتیژیک ھم، زیرا عدالت، از نظر اخالقی و بشری ضروریست و برای منافع 

  )٢٠١٠/ ١٦/١٢رادیو آزادی، (  . حیاتی دارد

که یک نھاد پژوھشی ) افغانستان کانفلت مانیتور"(  دیده بان منازعۀ افغانستان"

حکومت افغانستان و «: خود گفت ٢٠١٠در گزارش شانزدھم دسمبر سال است، 

ًشرکای بین المللی اش عموما به عدالت برخورد درجه دوم دارند و آن را نسبت به 

این درحالی است که عدالت برای تامین . دانند یی می یک امر حاشیه" واقعی"سیاست 

 عدالت بیشتر آن عنصر کلیدی در حقیقت فقدان. ثبات افغانستان یک امر اساسی است

شود که ضعف دولت افغانستان را شدت بخشیده و انگیزه بسیار مھم  مشترکی دانسته می

یعنی حکومت بد و ضعیف، محروم ساختن سیاسی، . سیاسی برای ادامه منازعه است

 . شوند ھای قدرتمندان و فساد موجب ادامه منازعه می سوءاستفاده

 قدرت انگیزیشی درونیی برخوردار است که به عدالتی از چنان احساس بی

این امر به ویژه در افغانستان یعنی کشوری . ُتواند بعد سیاسی به خود بگیرد سھولت می

چنین چیزی . عدالتی با مشروعیت دولت رابطه دارد صادق است که از نگاه تاریخی بی

ت، منجر به به وفور در گذشته دیده شده است که با تشخیص غلط بودن ماھیت دول

چنین تصویری از برخورد با عدالت در افغانستان حاکی  .»مقاومت مسلحانه شده است

ھای   نیز کدام تجدید نظر اساسی در ترتیب اولویت٢٠١٠از آن است که در سال 

 .استراتژیک به سود تامین عدالت صورت نگرفته است

رانجام برای بنابرین برای نجات ازاین ھمه نابسامانی ھا و بدبختیھا و س

جلوگیری ازسقوط  و زوال کشور، بسیار ضروری است تا بیشتر روی پیدا کردن یک 

اگربجای رھبری موجوده  در . شخصیت ملی وحمایت ازوی در داحل کشور توجه شود

افغانستان یک شخص  مصمم ، با اراده، صادق، و پاک نفس و وطن دوست روی صحنۀ 

ساالران و قاچاق چیان مواد مخدر و اختالس گران و تکیه برجنگ  قدرت آید که به بجای 
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و کابینه ئی از صادق ترین و فعال  رشوه خواران ، به  شایسته ساالری اھمیت بدھد 

المللی   ترین عناصر وطنخواه  تشکیل بدھد و توسط این کابینه، کمک ھای جامعه بین 

عۀ صنایع ملی درمسیر درست و معقول آن بخصوص در بخش زراعت و آبیاری و توس

بکار انداخته شود، بدون شبھه مردم ما بزودی  از فقر و  و صحت عامه و معارف 

   .گرسنگی و آواره گی  دایمی نجات داده خواھد شد

  !فقر بيشتر از جنگ، مردم افغانستان را می کشد 

در یکی از گزارش ھای تحلیلی ھیات معاونت ملل متحد  : ١١/ ٢/١١دويچه ويله

گفته شده " ابعاد حقوق بشری فقر در افغانستان"زیر عنوان ) یوناما(تان برای افغانس

  .است که فقر در این کشور بیشتر از جنگ موجب مرگ مردم می شود

جنگ و . ًدر افغانستان عمدتا خشکسالی یا جنگ را عامل فقر و گرسنگی می دانند

 اما دالیل فقر با خشکسالی در برھم زدن پایه ھای اقتصاد سالم نقش ویرانگری دارد،

ملل متحد نیز در گزارشش نخواسته است به چنین . این ساده سازی ھا پنھان می ماند

  .تقلیلگرایی در یافتن ریشه ھای فقر در افغانستان اتکا کند

یک سوم جمعیت این کشور . افغانستان یکی از فقیرترین کشورھای جھان است

طح جھانی دومین نرخ بلند مرگ و میر افغانستان در س. در فقر مطلق به سر می برند

  . ھزار زن در ھنگام زایمان جان می بازند٢٥یعنی ساالنه . مادران را دارد

 ٢٤تنھا .  درصد مردم افغانستان به آب نوشیدنی صحی دسترسی دارند٢٣تنھا 

البته درصد .  سال دارند، می توانند بخوانند و بنویسند١٥درصد کسانی که باالتر از 

 درصد دانش ٣٠یونیسف گفته است که . ی در زنان خیلی بیشتر از مردان استسواد بی

  .آموزان مکاتب در افغانستان کار می کنند و یگانه نان آور خانواده ھای شان می باشند

ًدر واقعیت امر فقر بیشتر از کسانی که مستقیما در نتیجه جنگ . فقر می کشد

فقر دو .  این سرزمین را قربانی می سازدمسلحانه در افغانستان کشته می شوند، مردم

زیرا آنھا از . سوم جمعیت افغانستان را از زندگی شایسته و با وقار محروم کرده است

  .تعلیم و تربیه و خدمات صحی برخوردار نیستند

  اما در افغانستان کی ھا فقیر اند و چرا فقیر اند؟ در احصاییه ھایی که در مورد 
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ًر یافته است، غالبا ریشه و علل فقر در افغانستان پنھان نگه فقردر افغانستان انتشا

این آمار بیشتر توجه ما را به پیامدھای فقر جلب می کند تا به عوامل . داشته شده است

  .آن

فقر نه امر تصادفی . مانند ھمه نقاط جھان در افغانستان نیز فقر ابعاد متعدد دارد

علول و ھم پیامد ضعف گسترده حقوق بشر فقر ھم م. است و نه چیزی اجتناب ناپذیر

این ضعف حقوق بشر شامل معافیت ھای گسترده و عدم سرمایه گذاری مقتضی . است

حمایت ھا، فساد، معافیت و تاکید بیش از حد . و عدم توجه الزم به حقوق بشر است

روی اھداف کوتاه مدت به جای پروژه ھای توسعه یی ھدفمند و دیرپا، اوضاعی را که 

  .وجب فقر گردیده است، وخیم تر می گرداندم

کمیساریای عالی ملل متحد در گزارش اش به این نتیجه رسیده است که کاھش 

دوامدار فقر وابسته به تالش ھای است تا دست ھای نقض کننده حقوق بشر کوتاه 

منافع تثبیت شده شخصی و گروھی در افغانستان ھمیشه در رابطه با قانون و . گردند

گزارش .ت و یا تخصیص منابع پولی و مالی در دستور کار عمومی قرار می گیرندسیاس

ملل متحد ھمچنان تقاضا می کند تا به فقرا موقع داده شود که در مرکز روند تصمیم 

فقرا باید توانمند گردند . گیری ھایی که برزندگی شان تاثیر می گذارد، قرار داشته باشند

  . آگاھانه در مورد آینده شان داشته باشندتا بتوانند انتخاب آزادانه و

گزارش ھمچنان عالوه می کند که بخش بیشتر پول توسعه یی که در این کشور 

مصرف می شود باید برای حصول اولویت ھای حکومت افغانستان در مبارزه علیه فقر 

اھداف امنیتی نباید نیازھای عاجل برای امحای فقر را از صحنه دور . اختصاص یابد

  .ندک

به گزارش شبکه اطالع رسانی افغانستان براساس اطالعات وزارت مالیه طی 

 میلیارد ٩٠ میالدی جامعه جھانی ٢٠١٢ تا سال ٢٠٠٢ده سال گذشته یعنی از سال 

دالر را در جریان نشست ھای جھانی برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان وعده 

رد آن به گونه رسمی از سوی کشورھای  میلیا٧٠کرده اند که از این میان قریب به 

از .  میلیارد آن پرداخت شده است٦٠کمک کننده به افغانستان تعھد شد و تاکنون حدود 

 درصد آن در بخش امنیت و متباقی آن در بخش زیر بناھا و کشاورزی ٥١این کمک ھا 
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 لیست کشورھایی که بیشترین پول را به افغانستان.در کشور به مصرف رسیده است

  کشور متعھد پرداخت :کمک کرده اند به ترتیب زیر است

   میلیارد دالر٣٨.١١٨ میلیارد دالر ٤٤.٣٥٦آمریکا 

   میلیارد٣.١٥٢ میلیارد ٣.١٥٢جاپان 

   میلیارد٢.٥٩٤ میلیارد ٢.٨٨٣اتحادیه اروپا 

   میلیارد١.٠٠٥ میلیارد ٢.٢٦٩بانک انکشاف آسیایی 

   میلیارد٢.٢٢٢ میلیارد ٢.٢٢٢انگلستان 

   میلیارد١.٧٠٠ میلیارد ٢.١٣٧بانک جھانی 

   میلیون٧٦٢ میلیارد ٢.١٣٠آلمان 

   میلیون ٧٥٩ میلیارد ١.٥١٦ھند 

  میلیارد١.٢٥٦ میلیارد ١.٢٥٦کانادا 

   میلیارد١.٠١٥ میلیارد ١.٠١٥ھالند 

  :کشورھایی که به افغانستان تعھد کمک کرده اند اما ھیچ ھزینه ای نپرداخته اند

   میلیون دالر ٣د برازیل با تعھ

   میلیون دالر٢کرواسی 

  مصر یک میلیون دالر

  مالتا یک میلیون دالر

   میلیون دالر١١عمان 

   میلیون دالر٣٠قطر 

   میلیون دالر٥سلواکیا 

   میلیون دالر٣٣تایوان 
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   میلیون دالر٣.٤٦ویتنام 

 میلیارد دالر کمک جامعه جھانی طی این ده سال در کجا مصرف شده ٩٠اما این 

ست؟ این مبلغ گزاف چقدر باعث رشد و بالندگی اقتصاد کشور گردیده است؟ چند ا

درصد از این کمکھا صرف بھبود شرایط زندگی مردم عادی و چه میزان در حسابھای 

  شخصی برخی متنفذین واریز شده است؟

شماری از کارشناسان بر این باورند که بیشتر کمک ھای جامعه جھانی در 

میل شده اند و بگونه ای که انتظار آن می رفت این کمکھا در افغانستان حیف و 

  . بازسازی افغانستان مؤثر نبوده اند

نبود ظرفیت در نھادھای دولتی، فساد اداری، عدم ھماھنگی میان دولت افغانستان 

و کشورھای کمک کننده در عملی شدن پروژه ھا و چندین دست شدن قراردادھا از 

ه سبب شده است بخش زیادی از کمکھای جامعه جھانی در علتھای عمده ای ھستند ک

شماری از کارشناسان اقتصاد و مسؤالن اتاق تجارت و .افغانستان حیف و میل شوند

صنایع بر این باورند که بیشتر کمکھای جامعه جھانی از طریق اینجوھا در بخش ھای 

ستان مصرف شده زیربناھا، ساختمان سازی ، جاده سازی و دیگر پروژه ھا در افغان

  .اند

 درصد کمکھا بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نداشته ٨٠به باور آگاھان 

است و نھادھای کمک کننده بیشتر پروژه ھا و بویژه پروژه ھای بزرگ را با شرکتھای 

 ٥٠ تا ٣٠خارجی قرارداد کرده اند که در نتیجه چندین دست شدن قراردادھا تنھا 

 درصد پول بدون این که ٧٠ تا ٥٠ژه ھا مصرف شده اند و از درصد پول در این پرو

  .به افغانستان بیایند به دست خارجی ھا می رسند

 ھزار کیلومتر جاده در ٤حدوداکنون با استفاده از کمک ھای جامعه جھانی 

 درصد مردم از انرژی برق بھره مند شده اند، اما ٣٥افغانستان قیر ریزی شده است و 

  )٢٠١٢سپتمبر(. بیشتر از این پروژه ھا در افغانستان عملی شوندانتظار می رفت

 

  نجات دھدفقررا از  مردم  ميتواند  با کفايترئيس جمھوريک 
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درجامعه ايکه در طول سه دھه، نيرويش در جنگ با قوتھای خارجی و داخلی 

 در صد ازنسل جوانش ، بی سواد و بی دانش بار آمده و دستش ۹۰بکار رفته باشد و 

جای قلم با تفنگ و راکت و خمپاره آشنا و چشمش بجای کتاب و تخته درس ، با کشتار ب

و تباھی خو گرفته باشد و توان و استعدادش در آتش تعصبات زبانی و قومی و مذھبی 

ضايع شده باشد و فرماندھان جھاديش ندای غارت و چپاول و تجاوز به مال و دارائی و 

شند و رھبران تنظيم ھايش بر تعھدات خود در خانه خدا ناموس ديگران را شعار داده با

پشت پا زده باشند، نميتوان اميدوار بود که با موجوديت جنگ ساالران حرفوی، صلح و 

امنيت و ثبات سياسی با سخنرانيھای تھديد آميز رئيس دولت يا وعظ و توصيه نمايندگان 

 . ور تأمين ميگرددسازمان ملل متحد و يا انتقادات ناظرين  حقوق بشردرکش

معیارھای شایسته وباکفایت میگردند می باید  رئیس جمھوردنبالھرگاه مردم ب

 بخون مردم وقاچاق مواد مخدر ، شصداقت،پاک نفسی، نیک نامی، آلوده نبودن دستان

 را حساس میھن پرستی ومردم دوستیداشتن تحصالت عالی و صالحیت علمی  وا

 به آنانی که درکشتار ھموطنان وتجاوز به  بدھند و،و به آن شخص رآئیمدنظر بگیرند

ارائی ھای مال وناموس مردم وغصب ملکیتھای عامه و درقاچاق مواد مخدر واختالس د

  .    نمایندندھند و خود ومردم را دچار بدبختی نعامه شھرت دارند رائی 

 رویمی باید ، مطابق معیارھای ننیک فوق الذکرباشد کشورھرگاه رئیس جمھور 

 تأمین امنیت،مبارزه بافساد اداری، مبارزه با فقروبیکاری و تحقق  یعنیچھارنکته اساسی

رامیتوان در البالی  پیشنھادات زیر چنین  چھار رکن این  .ًعدالت انتقالی جدا توجه کند

  :کردخاطرنشان 

 رئیس جمھور،می باید بجای حکومت سھامی مرکب از جنگ ساالران ومتھم -۱

دموکراسی باوردارند، ونه  حقوق بشرنزدشان مطرح است ، ه بنه ی که به جنایات جنگ

کابینه یا تیم کاری  خود را از میان اشخاص با تجربه ومسلکی وتحصیل یافته که از 

شھرت نیک صداقت وپاک نفسی  وصالحیت علمی بر خور دار باشند، بدون 

  .درنظرداشت سھمیه بندی قومی وسمتی، به وجود  آورد

  ز تشکیل کابینه، باید به خلع سالح عام و تام نیروھای مسلح  تنظیم ھای  بعد ا-۲

  وطی یک اعالمیه به تمام مردم کشورگوشزد شود که نزدھرکه . جھادی  پرداخته شود
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باشد اگردرظرف یک ماه سالح خود را به دولت تسلیم دھد، در بدل سالح  سالح موجود

مدت یک ماه، نزد ھرکس سالحی دیده شود، پول پرداخته خواھد شد،اما بعد از انقضای 

مجرم شناخته شده مورد پیگردقانونی قرارخواھد گرفت که جزایش جریمه نقدی معادل 

  قیمت اسلحه و حبس بیشتراز دوسال خواھد بود

 اردوی ملی می باید مطابق قوانین مکلفیت عسکری زمان شاھی یا -۳

 صاحب منصبان اردو که تحصیالت عھدجمھوریت داودخان دوباره احیا گردد واز تمام

 سال تجاوز نکرده باشد، دوباره برای خدمت به ۶۰مسلکی  ونظامی دارند وسن شان از 

وطن جلب شوند وطی فرمانی خاطرنشان شودکه نھادھای اردو، پلیس وسارنوالی 

وارگانھای قضائی کشور نمیتوانند عضویت ھیچ حزب سیاسی را داشته باشند واگر 

 با سازمان سیاسی قبلی قطع نکنند، حق شمول وخدمت در اردو را عالیق خود را

  . نخواھند داشت

 حکومت آینده می باید خود را به تطبیق قانون اساسی مکلف بداند و برای -۴

تامین عدالت انتقالی ، محکمه باصالحیتی غرض به محاکمه سپردن مجرمین جنگی 

ن جنگی معلوم الحال درگزارشھای زیرا تا زمانی که مجرمی.درافغانستان ایجاد کند

نھادھای حقوق بشر به پای میز محاکمه کشانیده نشوند ومجازات نگردند، مردم به 

  .حکومت اعتماد نمیکنند و دامنه جنایات بشری ھم دراین کشور جمع نمیگردد

 پاکسازی دستگاه دولت از وجوعناصرفاسد، جنگ ساالران و قاچاقبران مواد -۵

وق بشر، در پھلوی کارھای باز سازی عامل موثردرتأمین امنیت مخدر و ناقضین حق

بنابرین رئیس جمھور باید تصمیم بگیرد که دست عناصر فاسد .درکشورپنداشته میشود

وقاچاقبران مواد مخدر وجنایتکاران جنگی وغاصبین ملکیت ھای عامه وملکیت ھای 

اه کرده ، در دولت خصوصی ومتجاوزین به حقوق وناموس مردم را از یخن مردم کوت

  .خود جای نمی دھد

 رئیس جمھور ، می باید این قاطعیت را داشته باشد که با افراد فاسد ومختلس -۶

ورشوه خوران برخورد قانونی نماید و ھر وزیر و ھر رئیسی که دست به اختالس 

ودستبرد از کمک ھای بین المللی به مردم افغانستان بزند ویا  در قاچاق مواد مخدر 
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دخیل باشد، دست او را از وظیفه دولتی بگیرد وبه محاکمه  بسپارد تا به جزای اعمال .

  .خود برسد وعبرتی برای دیگران باشد

نه تنھا خود . رئیس جمھور می باید، برای تامین حقوق زنان تالش بیشتر کند-۷

 به عنوان یک انسان متمدن لباس مدرن روز بپوشد، بلکه در مھمانیھای رسمی  وجشن

ھای ملی با خانم خود اشتراک کند تا اعضای دولت وکابینه او نیز مکلف به رعایت چنین 

برای تأمین حقوق زنان، با وضع قوانین خاص، ازخشونت . حقی به خانمھای خود باشند

ازدواج ھای اجباری دختران صغیر با مردان . علیه زنان با مجازات شدید کاسته میشود

متجاوزین جنسی  به کودکان باید به اشد مجارات  . مسن  بطور قطع ممنوع گردد

  .محکوم گردند

 مبارزه با تروریزم ، بدون ھمکاری مردم افغانستان ناممکن است و مردم -۸

زمانی  ازحکومت حمایت میکنند که ببینند  اعضای حکومت مرکب از افراد پاک نفس، 

در تالش آرامی و آسایش ًمسلکی، تحصیلکرده، نیکنام ودارای شھرت نیک ھستند وعمال 

مردم اند وخود را خدمتگار مردم خود میشمارند، نه مثل حکومت کرزی که اکثر 

اعضای حکومت آغشته به فساد ورشوه گیری وقاچاق مواد مخدر اند وھرچه از طرف 

کشورھای غنی وبزرگ جھان به مردم افغانستان کمک میگردد، مقامات بلند پایه  دولتی 

  .ند ودر غم وفکر مردم  فقیر ودوباره سازی کشور نیستندآنرا ته جیب میزن

 رئیس جمھور، می باید درایجاد کاروشغل برای مردم بیکاراز طریق طرح -۹

وتطبیق پروژه ھای عمرانی وتولیدی دارای برنامه ھایی باشد  که مردم از طریق کار 

  .صاحب لقمه نانی شوند ودر عین حال کشور دوباره احیا گردد

تم توزیع موادکوپونی را مثل دوره ھای شاھی وجمھوریت داودخان  سیس-۱۰

دوباره احیا کند تا قشرمامورین ومستخدمین از کمک ھای دولتی مستفید شوند واز این 

  . ناحیه احساس تشویش نکنند

 کار اعمار مجدد کشورباید بطورمتوازن در تمام والیات وشھرھا روی -۱۱

ز احساس کنند که دولت در تاسیس مکاتب و دست گرفته شود تا مردم اطراف نی

  .ًمراکزتعلیمی وپروژه ھای زرارعتی ونھادھای عام المنفعه عمال گام برمیدارد
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 دھشت افگنان  که سبب ترس و وحشت  مردم ویا قتل وکشتار انسانھای -۱۲

بیگناه میگردند، پس از دستگیری می باید مورد بازخواست قرارگیرند وبطورعلنی  

  . وند تا درس عبرتی برای دیگر دھشت افگنان گردندمجازات ش

 برای معلولین وبازماندگان شھدا ومتقاعدین معاشی معادل یک ماموربرحال -۱۳

  .فعلی مد نظرگرفته شود

 دولت باید به رشد وانکشاف زراعت حق اولیت بدھد و منایع آبی کشوررا -۱۴

وی دست گیرد وتمام ظرفیت با طرح پروژه ھای زراعتی واحداث سربندھا وکانالھا ر

  .ھای ملی وبین المللی را دراین راستا بکارگیرد

   ذخایر طبیعی از قبیل معادن زیرزمین وروی زمین ازکنترول گروه ھای -۱۵

تنظمی وغیر مسئول خارج گردد واز سوی دولت به بھره برداری به موسسات ملی یا 

  .م اقتصاد ملی تقویت گرددبین المللی داده شود تا ھم برای مردم کار ایجاد وھ

) بخصوص ازایران وپاکستان(برای عودت مھاجرین افغانستان ازخارج-۱۶

طرح ھای عملی ومناسب  برای جذب شان در پروژه ھای عمرانی روی دست گرفته 

شود وھنگام بازگشت مھاجرین به ھریک از خانواده کمک ھای مالی واقتصادی بشمول 

  . مدنظرباشد زمین برای اعمار سرپناهاعطای

انتونیو ماریا کوستا، رییس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، در 

 جنوری گفت که بنابری یک ھمه ١٩کنفرانس مطبوعاتی خود در لندن روزسه شنبه 

 ٢.٥مردم جھت اجرای امور برای مقام ھاي حکومت کرزی ٢٠٠٩پرسی  در سال 

 واین برابر یک چھارم کل عاید خالص ملی .میلیارد دالر رشوه پرداخت کرده اند

 .افغانستان و برابر با درآمد از مدرک موادمخدردراین کشوراست 

 افغانستان ، شخص شجاع ووطن پرستی باشد، شاید با  اگر رئیس جمھوری

  را  جنایتکاران جنگیحمایت جامعه جھانی، بخصوص امریکا بتواند چنگال خون چکان

ً افغان پس کند، واین کار اگر معجزه نباشد، حتما تا حد یک از گلوی مردم ستم کشیده

  ٢٠١٢سپتمبر. پایان .   انقالب  اجتماعی اھمیت خواھد داشت
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  ھفدھممقالۀ 

  !)فرخنده(انسانيتاشکی در سوگ 

  

ضرب » !زرفدای سر، سرفدای ناموس« :یک ضرب المثل معروف افغانی میگوید

نه ھای عامیانه جزئی از ادبیات شفاھی مردم است المثل ھا مثل چیستانھا،وسرودھا وترا

 در یک اجتماع  ولیکه گوینده اصلی  آنھا معلوم نیست

 بطورشفاھی برسر زبا نھا  سیر میکند،  از  ،بوجود آمده

. سینه یی به سینه یی و از نسلی به نسلی انتقال  می یابد 

بنابر این  نمیتوان   تاریخ  دقیق بوجود  آمدن  وھویت 

  .نده  آنھا  را معین  و مشخص کرد گوی
  قتل  فرخنده لکۀ ننگی در دامن تاريخ ما                                                         

در ضرب المثل فوق الذکر،دیده میشود که جامعه افغانی حاضراست سرخود را 

المثل وھیچ خود بکند، ولی در این ضرب ) ھمسر، دختر، مادر وخواھر(فدای ناموس

بنابرین میتوان استنباط کرد » !سرفدای دین« :ضرب المثل دیگری گفته و دیده نشده که

یعنی یک افغان . که درجامعۀ افغانی، ناموسداری بیشتر از دینداری اھمیت داشته است

خود بدھد، ولی در راه دین ) ناموس( حاضراست سرخود را در راه حفظ عزت وشرف

نین قربانی نخواھد بود، ورنه می باید در باورھای عامیانه از وعقیدۀ خود حاضر به چ

  .چنین قربانی یاد میشد که نشده است

با وجودی که ھر روز در دھات وروستاھای افغانستان بمصداق این ضرب المثل 

برسرموضوع بی حرمتی به زن وخواھر و مادر،میان مردان برخوردھای خونین 

) ١٣٩٣ حوت ٢٨( مارچ١٩ فرخنده درتاریخ صورت میگیرد، چرا درقتل وحشیانۀ

خورشیدی در کابل، ھیچکسی به این فکر واندیشه اندر نشد،که فرخنده یک زن است،یک 

دختر است، یک خواھر است ویک ناموس است و باید از ناموس این وطن دفاع کرد؟ 

ی چرا ھیچکسی از افراد حمله کننده بجان فرخنده به این فکر اندر نشد که اگر بجا
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فرخنده خواھر ویا ھمسر ویا مادر خودش باشد، وظیفۀ او چی خواھد بود وچرا نباید از 

وی دفاع نمود؟ آیا این حمله کنندگان ھمگی مسلمانان افراطی ومؤمن به قرآن و اسالم 

بودند که سراز پا نشناختند و دد منشانه برفرخنده بی دفاع حمله  بردند تا زود تر به 

                                                                     حیاتش خاتمه دھند؟ 

بدبختانه شرایط ناگوار سه دھه  جنگ و کشتار وتبلیغ جھاد و انتحار توأم با 

بیکاری و فقر ونھادینه شدن خشونت علیه زن، مردم ما را چنان از اخالق واحساس 

ی ارتکاب ھرجرم وجنایت علیه وعاطفه وعشق وانسان دوستی تھی کرده است که برا

قتل وحشيانه   .انسانھای دیگر، ھیچگونه حد و مرز اخالقی وانسانی را نمی شناسند
فرخنده، براثر يک تھمت دروغين يک تعويذ نويس مکار و اغواگر، ملت ما 

ملت ما تا آن روز . را در برابر جامعۀ بشری و تاريخ سر افگنده ساخت
این  .نسانيت را در تاريخ خود به ياد نداردھرگز يک چنين شکست وسقوط ا

قتل وحشیانه مردم افغانستان را در اذھان جھانیان به حیث مردمان وحشی وغیر متمدن 

رقم زد که پاک کردن این لکۀ ننگ از دامن تاریخ نا ممکن است، مگر اینکه افغانھا در 

این وطن از لحاظ عمل  ثابت کننند که به زنان احترام میگزارند وزنان مثل مردان 

حقوقی درتمام عرصه ھای اجتماعی واقتصادی وفرھنگی برابر با مردان اند و بی 

حرمتی وتجاوز به حقوق زنان از سوی مردان جزائی سنگین تر نسبت به بی حرمتی در 

برابر ھمجنس خود دارند و قانون با تمام قوتش در حمایت از حقوق شان کمر بسته 

  .باشد

تردید یک جنایت عظیم وبی مثال ضد بشری بود و وجدان ھمه قتل فرخنده بدون 

ھر نوع توجیه حتی اگر قرآن خدا را . انسانھای با وجدان  را بشدت جریحه دارساخت

کسی که قرآن را سوختانده .  ھم سوختانده می بود، مستحق جزایی به این سنگینی نبود

ارند، نه افراد رھگذر باشد، فقط مراجع عدلی کشور صالحیت تعیین جزای او را د

وجوانک ھای از خدا وقرآن بیخبرتا  این دختر مظلوم را با چنان وضع رقتبار وغیر 

انسانی زجرکش کنند و تکه تکه  وغرقه در خون نمایند وسپس موتر را از روی جسد 

. ستر کنندکنیم جانش بگذرانند وبرای اطفاء درنده خوئی خویش او را آتش  بزنند وخا

نم که تا کنون من نتوانسته ام بیش از یک دقیقه صحنه ھای نابودی وحشیانۀ اعتراف میک

  . فرخنده را تماشا کنم
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 و سپس زيرموتر کردن وآتش زدن جسم او درکابل   درمانده ونوميد فرخندهقتل تصويری از

تا سه ساعت مشغول زدن وکندن و به  گفته میشود وحشیان گرگ صفت مدت دو

دن وکوبیدن زدیدن صحنه ھای  کتک . آتش کشیدن ونابودکردن این دختر مظلوم بوده اند

 سنگ وخشت وچوب برفرق وجسم فرخنده مو براندام انسان راست میکند، ودلھای مثل

سنگ را به گریه وامیدارد، اما تعجب میکنم که چگونه درمدت مرگ این دختر بیچاره 

  ھیچکس دست کمک بسوی او درازننمود؟ وجدان ھمگی  حاضرین در صحنه مرده بود و

که  شوب انگیز تعویذ نویس زیارت شاه دوشمشیره مبنی بر اینآبکارگیری ترفند 

 از مشمولین ثر وکارسازافتاد که ھیچ کسگویا فرخنده قرآن را آتش زده، به حدی مؤ

 از خود نپرسید که ممکن است مالی تعویذ نویس دروغ گفته یجنایت قتل فرخنده حت

  . باشد ودست از آسیب زدن به او نگھدارند

این تراژیدی در پای تخت کشور برای دولت مردان افغان مایۀ شرمساری است، 

روندان کابلی که چنین فاجعه ای در برای پولیس کشور مایۀ خجالت است، برای شھ

زجر .برای مردان افغان مایۀ سرافگندگی است. شھرشان رخ داده است، جای ننگ است

ھیچکسی در ھیچ . کشی فرخنده در تاریخ افغانستان چه که در تاریخ بشریت نظیر ندارد

کشوری ودر ھیچ دوره ای از تاریخ، حتی در تھاجم چنگیز وھالکو چنین بیرحمی و 

  . رنده خوئی را در حق یک دختر ودرحق یک زن سراغ داده نمیتواندد

دیگر » ی سر وسرفدای ناموسفدا زر«به نظرمیرسد که ضرب المثل 

ارزش وماھیت خود را از دست داده است ونسل کنونی بخصوص در شھرکابل با 

  !!محتوا وپیام این نوع ارزش ھای اجتماعی بیگانه شده اند

 ساله در ٢٧ھانه ای از شکوه  مرگ فرخنده، دخترنامراد ھیچ دلیل وبرھان و ب

قلب شھر کابل، در روز روشن، در پیش چشم ده ھا تن پولیس ملی،از سوی صدھا تن 

  فرخنده دختری که با . اوباش عقده مند بیکار وگنده مغز بیغیرت ونادان، کاسته نمیتواند
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  . گردیدثبت  جاویدانه مرگ خود، حماسۀ زن مظلوم افغان را آفرید، در دل تاریخ

 و خالق از میزان یک به آن در و سرودهغزلی  فرخنده سوگ در ،مجیر وھاب

  :است کرده شکایت مخلوق

  ، ,يق آن زخمھا نبود آن جسم پاک

  فرياد ميزدی و دگر اعتنا نبود

  در آن ميانه ھيچ کسی مھربان نشد

  در آن ميانه ھيچ کسی آشنا نبود

  ه سنگ جھلزدند سرت را ب وقتی که می

  ... سمان شھر، خدا بود يا نبود؟در آ

 «:نویسندۀ نامدارکشورداکتراکرم عثمان در در خصوص فرخنده نوشته میکند

باالخره طشت رسوایی ما از بام افتاد و حقیقت اغراق گویی و الف و گزاف ما آشکار 

آن که بی . اکثر ما افغانھا چون موجودات کور و کر به استقبال حوادث میرویم. شد

 سکوت را شکست شجاح دختری تنھا کسی که طلسم. بپرسیم کجا میرویم و چرا میرویم

 صدھا لگد نامردانه  گذشت و تک و تنھا ،! بود که از ھفت خوان رستم» فرخنده«به نام

  .جنون ما خندید جان خرید و به ریش تاریخ و جھل وو وحشیانه را از مردھای نامرد به 

 که از ھرگاھی از قنوس افسانوی و يا مرغ آتش بودق بدون اغراق او ھمان

زھی سعادت ما . .ٔآتشکده جاودان بلخ بامی به پرواز درمیآید و از تقدس آتش خبر میدھد

 به عنوان نماد دلیری و استجواب سربلند  که یک شیردختر در سرزمین خواب آلود ما ،

  فرخنده ھمواره و در مقاطع .میکند و علیه خرافه اندیشی و تاریک اندیشی قیام میکند 

 آن گاه که خواب خرگوشی و بیداری و بی تفاوتی بر ما چیره  بسیار خاص زنده گی ،

ٔ ظاھر میشود و نفحه بیداری را در گوش ھا و روان ھای ما میدمد و تجدید  میگردد ،

این که میگویند او از عاقبت پیکارش خبر نداشت، درست نیست  .حیات را بشارت میدھد

.  او خوب میدانست که درآمیختن با دیو و دد و گرگ بیابان چه عاقبتی به دنبال دارد -

باشد که این فداکاری به ما مساھله و مدارا را بیاموزد و تا زنده ھستیم سراغ ضعیف 

  ».و کودک کشی نرویم !  زن کشی  آزاری ،

 یک گنبد از سوی وزارتامور زنانآن زنده یاد،مقبرۀ من پیشنھاد میکنم که بر

 وزارت معارف یکی از لیسه ھای دخترانه کابل را به اسم فرخنده اعمارگردد و
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وھمچنان در قلب زنان کشور ردل والدین فرخنده دزخمی که برنامگذاری کند، تا ھم 

اد شده مرھم گذاشته شود، وھم به مردمان جھان نشان داده باشیم که افغانھا ھمگی جای

به استثنای (ھمگی .  ونادان و وحشی و درنده خو نیستندھمگی جاھل. زن ستیز نیستند

  . قدر زن و قدر فرخنده را میدانند) انسانھای آشفته روان

تا برای د ميگذارنيز قتل فرخنده بر دوش اولیای وزارت معارف این وظیفه را 

احیاء مقام ومنزلت زن  بحیث مادر، ھمسر، خواھر و شریک زندگی پدر، مضمونی 

می مکاتب عالوه شود و با تدریس این مضمون اھمیت ونقش زن در جامعه درنصاب تعلی

البته رسانه ھای سمعی . وخانواده ، در اذھان کودکان ونوجوانان کشورتلقین وتبلیغ گردد

ًوبصری ومکتوب اخالقا وظیفه دارند تا اقال در ماه دوبار میز ھای گرد تبادل نظر در  ً

ًمعه ترتیب دھند و روحانیون نیز ایمانا وظیفه مورد نقش واھمیت زن درخانواده وجا

دارند تا برای جوانان ونمازگزاران خود درحمایت از زنان ومنع خشونت علیه آنان 

ومقام ومنزلت شان به حیث مادر وھمسر  وباالخره ناموس وشرف خانواده،از تبلیغ نیک 

ا نمایند تا در آینده ودین خود را بحیث فرزندان اھل وصالح مادران خود اد. دریغ نورزند

  . حوادثی نظیرحادثۀ تکاندھندۀ فرخنده دراین کشور رخ ندھد

را بـه عنـوان شاعر نامـدارایرانی  مشیری،  درپایان میخواھم این شعر ارج ناک فریدون

  .اشکی در سوگ فرخنده که سوگ انسانیت در افغانستان است پیشکش خوانندگان کنم

  ]فرخنده [ انسانيتاشکی درسوگ

    مان روزی که دست حضرت قابیلازھ

    گشت آلوده به خون حضرت ھابیل

     از ھمان روزی که فرزندان آدم 

    صدر پیغام آوران حضرت باری تعالی

    زھر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

    ، ُآدمیت مرد 

   . گرچه آدم زنده بود

    از ھمان روزی که یوسف را برادر ھا به چاه انداختند

    ی که با شالق و خون دیوار چین را ساختنداز ھمان روز
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   ، آدمیت مرده بود

  . گرچه آدم زنده بود 

* * *  

     ،روزگار مرگ انسانیت است  قرن ما 

     سینۀ دنیا زخوبی ھا تھی است

     صحبت از آزادگی، پاکی، مروت، ابلھی است

     صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست

  . قرن موسی چنبه ھا است

 ** *      

    صحبت از پژمردن یک برگ نیست

    وای جنگل را بیابان می کنند

    دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنھان میکنند

    ھیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا

   آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

 *  * *   

    صحبت از پژمردن یک برگ نیست

    نیستفرض کن مرگ قناری در قفس ھم مرگ 

    فرض کن یک شاخه گل ھم در جھان ھرگز نرست

    فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

     در کویری سوت و کور

    در میان مردمی با این مصیبتھا صبور

     صحبت از مرگ محبت مرگ عشق 

  !                   گفتگو از مرگ انسانیت است

  ٢٠١٥/ ١٥/٤   !گرامی باد، ياد ونام فرخنده
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  دھمھجمقالۀ 

  

  !ستدانی، منشاء تمام تعصبات ونفرتھانا

  

ــبین،  زیرع ــاب خوش ــا جن ــشمند م ــی ودان ــوطن گرام ــوان ھم آزادی عقي��ده "ن
موضـوع بـسیار مھـم وحـساسی را مطـرح کـرده انـد و بـا منطـق " ومذھب يعنی چ�ی

ه تمام تعصبات ونفرتھا از نادانی وت�رس سرچ�شم«روشن بر این نکته تاکید داشته اند که

  ".ميگيرد

ھا   آری، ھموطن واقعیت بین من، دراین جای شک وتردید نیست که تمام بدبختی

وتمام سیه روزیھا، تمام نفرتھا وبرتری جویئھا وتمام تبعیضات نژادی،جنسیتی وعقیدتی، 

ترس عامل اصلی پیدایش ادیان  نادانی ودرعین حال.  ازنافھمی ناشی میشوداز نادانی  و

امروز ھم برخی از ھموطنـان مـا . ه و بقای آنرا نیز تداوم می بخشدومذاھب مختلف بود

ًکه از دانش نسبتا کافی برخوردارند، ولی از ترس جرئت پا گذاشـتن در یـک بحـث مفیـد 

روشنگرانه را ندارند ومی ترسند که با داخل شدن به چنین بحـث ھـایی، مبـادا از سـوی 

با این تاپه که در طـول  شود، وفر زده صلت، برپیشانی شان تاپه کدگم اندیشان طالبی خ

زکریــای رازی ، ابــن ســینای بلخــی : تــاریخ برپــشت انــسانھای بلنــد مرتبتــی چــون

کیست که اال  و. دۀ شان برھم نریزدبسیاری دیگر زده شده، حیات و آین ومنصورحالج و

  نداند، نادانی بزرگ ترین دشمن بشریت است؟

. گرایانه از چیزی مادی یا معنویتعصب به معنی سخت گیری وطرفداری افراط

 فرھنگی است که گاه بصورت منفی به ظھور می دنمو تعصب یک ،بقول جامعه شناسان

پیوندد وگاه بصورت مثبت، نمونه منفی تعصب،ایجاد کدورت وبد بینی بین افراد به 

شخص . خاطر اختالف عقیده ودین ومذھب، یا زبان وموقف اجتماعی افراد میباشد

نشاندادن رفتار تعصب آمیزی که از روی جھالت ونا آگاھی از وی متعصب با 
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سرمیزند، در واقع  شخصیت وتوانمندی دیگران را نادیده میگیرد وازانتخاب شخص 

دگم اندیشی  . مخالف دین وزبان خود در یک مقام مناسب که مستحق آن است، انکارمیکند

عمل در می آید و باعث بروز و تعصب ابتدا در سخن نمایان میگردد وسپس ازفکر به 

صیانت از ناموس،دارائی، مال :   نمونه ھای مثبت آن.رفتارھای نا مناسب میگردد

ومکنت شخصی ،یا ارزش ھای ملی واعتقادی،مثل استقالل و اعیاد وجشن ھای ملی 

   .مذھبی وغیره استباورھای و

لت نــادانی بزرگتــرین دشــمن عــدا .بزرگتــرین دشــمن دموکراســی اســتنــادانی و

تبعیـضات نـژادی واپارتایـد جنـسیتی  نادانی زایشگر تعصبات عقیـدتی و. اجتماعی است

 ، آن چراغ دانش وعلـم را برافروختـهبجای و  بشری که برنادانی غالب آمده است.است

 به سعادت رسیده است و امروز از برکت علم ودانش خود ازبی عـدالتی اجتمـاعی و از

ان و از فقروگرسنگی رنج نمی برد، بلکه دست کمک عدم تساوی حقوقی میان زنان ومرد

ـــر اســـالمی  ـــالمی وغی ـــشورھای فقیـــراعم از اس ـــان ک ـــه گرســـنه گ ـــساعدت ب وم

درازمیکند،زیراکه نزد آنھا تعصبات دینی ومذھبی ونژادی  مطرح نیست، بلکـه انـسانیت 

  . ونجات انسان از فاجعه گرسنگی مطرح است

نھــا نظامھــای  مبتنــی بردموکراســی جوامــع پیــشرفته جھان،جھــانی کــه در آ  در

ومردم ساالری وسکوالریسم  حکمرواست، مردم با عقاید ومذاھب مختلـف وحتـی بـدون 

و زندگی خود ادامه میدھنـد و  مذھب  مشخصی ، فارغ ازدغدغه وترس از کسی به کار

دراین نظام ھا کسی بخاطر رنـگ پوسـت و یـا . از احترام متقابل شھروندی  برخوردارند

مـالک خـوب و بـد   یا دین ومذھب وعقیده خود مورد بـاز پـرس قـرار نمیگیـرد وجنسیت

مگـر متاسـفانه  بـسا کارھـای . انسان برای اجتماع ، عملی است کـه ازانـسان سـرمیزند

زشت ودور ازکرامت  انسانی از سوی کسانی سرمیزند که معتقد به مذاھب توحیدی اند 

  .وحتی به اسالمیت خود افتخار میکنند

بربادی شھرکابل  عملکرد رھبران جھادی در ویرانی و: ن خود مثال میزنیماز وط

تجاوز برنـاموس زنـان ودختـران وکودکـان معـصوم طـی  وکشتار بیدریغ انسانھای آن و

 وغارت دارائیھا شخصی وعامه از سوی تفنگ بدستان جھـادی، ۱۹۹۶ -۱۹۹۲سالھای 

انھای زنـان وکوبیـدن مـیخ ھـای تا کجا اسالمی بوده اسـت؟ بریـدن پـست تاکجا انسانی و
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مـردان وزنـان ی  به قـوم پـشتون وگـوش وبنـی بریـدنھاشش انچه برفرق مردان منسوب

پخـتن گوشـت اسـیران وبخـورد دیگراسـیران دادن وگـردن زدن   اسیر مخالفان تنظمی و

ره زدن  دورۀ حاکمیـت اسـالمی ربـانی ،درده تماشاکردن عناصر تنظیمـی در ورقص م

 شریعت غرای محمدی طالبان، ودر اوضاع کنونی سازمان ۀ  در دورزنان در مالء عام

اسیدپاشی بروری دختران مکاتب وقتـل  یا سوختاندن مکاتب و دادن عملیات  انتحاری  و

جوانان بخاطر صحبت کردن به زبان انگلیسی از سوی طالبان، تا چـه حـد میتوانـد روی 

  دین اسالم را سفید کند؟

شاید به مذاھب توحیدی ھیچ عقیـده ای ھـم  نیستند و برعکس کسانی که مسلمان 

 سـودمند بـرای جامعـه انـسانی شـده  نداشته باشـند، مگـر مـصدر چنـان کارھـای مفیـد و

ربـانی ،گلبدین،سـیاف، : چـون(ومیشوند که از دست ھـیچ یـک ازمـدعیان اسـالم مـداری 

ری انسانھا تنھا پس نباید مالک ارج گذا. برآمده نتواند) حقانی  مالعمر ، محسنی وغیره 

ــر ــدازمتجاوز  داشــتن مــذھب وعقیــده باشــد و جــای آن آدم کــشان ویرانگــر خانمــان ب ان

تنظیمـی وطـالبی مـسلمان را در بھـشت  برناموس دیگران بـه عنـوان رھبـران جھـادی و

سراغ داد، ولی جای  آن انسان دانشمند که بـرق را اختـراع نمـود و آن دانـشمندانی کـه 

 کـه انیشـین چـاپ وطباعـت را وآن دانـشمندآن دانـشمند کـه ما ن را وویـرادیو و تلویز

 کـه یتلیفون وبعد موبایل تلیفون را، وآن دانشمند که کامپیوتر وانترنت را وآن دانـشمندان

آن دانشمندان که  داروی پنـسلین وپیونـد قلـب و  ھواپیما وموتر وقطار آھن وکشتی را و

 را انـسانونجـات ه وسـایل رفـاه تداوی تومور مغـز را و عـالج سـرطان وغیـره وغیـر

اختراع وشھرھای زیبا باساختمانھای حیرت انگیز ابداع کرده اند، بخاطرمسلمان نبـودن 

  .باید جایشان را در دوزخ  سراغ داد

 آیا تصور میکنید که قضاوت خداوند ھم درحق انـسانھا مثـل قـضاوت  پیـشوایان 

  . ؟ فکرمیکنم که ھرگزنهتعصب وتنگ نظری خواھد بود مذاھب اسالمی آمیخته با

نگاھى به تاريخ مذاھب اسالمى روشن ميسازد که در طول تاريخ پيدايش مذاھب 

ّوفرق، رھبران و پيشوايان ھريک از مذاھب وفرق اسالمى، تنھا پيروان خود را  ِ

ّمسلمانان راستين گفته و فرق ديگر را مشرک و و وقتى . کافر شمرده اند زنديق و ِ

دريغ نورزيده اند آنھا غالب آمده اند، از ھيچ عمل وحشيانه در حق برگروه مخالف خود 
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و برسرآن اعمال غير انسانى، کاله شرعى گذاشته و طرف را مستوجب اشد مجازات 

پس عامل وعلت اصلى اين ھمه افتراق و اختالف وخونريزيھا، رھبران . دانسته اند

جاى اينکه درس برادرى وپيشوايان فرق ومذاھب اسالمى اند که پيروان خود را ب

کسانيکه : وبرابرى و نوع پرورى و انسان دوستى و احترام متقابل بدھند،وال اقل بگويند

باید صمیمانه  پيغمبرشان یکی وکتابشان یکی است، فرقى از ھمديگرخود ندارند، و

، مگربرعکس با ترديد باورھا ومعتقدات فرقه ھاى  واحترام کنندیکدیگر را دوست بدارند

ر، درس نفاق وکينه توزى ودشمنى داده اند و مردم خوشباور وساده لوح را به جان ديگ

  .ھم انداخته اند و خود سود برده اند

 تا امروز ھم آنکه روغن بريز بر آتش اختالف و دو پاره گى عقيدتى بوده و 

ھست، روحانيت متنفذ درکشورھای اسالمی است که براى منافع وصالح کارخود، از 

 شگاه پرمشترى ويک سوپر مارکيت پرسودى ساخته که در آن با تزوير ودين فرو

سند رفتن به بھشت در برابر انجام اعمال غيرانسانى و  رياکارى متاع ثواب و گناه و

فر ميان فـرقه ھاى مختلف اسالمى، نمى گذارد  تنۀوريستى داده ميشود و با ايجاد درتر

و انرژى .فت مندانه درکنار ھم زندگى کنند شرا،مردم مثل انسان ھاى خرد ورز و عاقل

و خرد خود را در جھت ارتقاى سطح زندگى خود و ھمنوعان خود بکار گيرند واز 

درجوامع غرب ھرکس با ھرعقيده و ھردين و ھرآئينی که است ، . مزاياى آن لذت ببرند

ين، درکنار ھم زندگى ميکنند، وھيچکس بخود حق نمى دھد تا کسى را بخاطر اختالف د

  .عقيده ، جنسيت، مليت يا رنگ بچشم حقارت ببيند و توھين کند

  این ھمه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

  !چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان یکی است

فرھيخته گان جھان تصوف دياران ما، از دوئى و دو رنگـى بيـزار انـد و در ايـن 
آموزنـده اسـت،از زبـان  و ندزمينه نکته ھاى نغز وپرمغزى دارنـد کـه تکرارآنھـا سـودم

 : موالنا بشنويم که ميگويد

  دوئى ازخــود بـرون کــردم ،يکى ديــدم دوعالم را

  م، يکى دانم، يکى خوانمــــيکـى جـويم، يکى گـوي

 یا
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  مـرغ زيــرک بـدر خانـقه اکنون نــپرد          

  که نھاده است بھر مجلس وعظى، دامى

  یا

  مای کرااین جھان ھمچون درخت است 

 ما بـــر او چـــون مـــیوه ھای نــیم خام

 سخــت گــــــیرد خــام ھــا مر شاخه را

 زانکــــــــــه در خـــامی نشایـد کــاخ را

 چون بــپخــت و گشت شیرین لب گـزان

 سست گــــیــرد شـــاخ ھا را بعـد از آن

  عـصب خـامى استسخـت گـيـرى و تـ

  ــون آشـــامى استتا جنــيـنى کـــار خـ

 یا

            از کفــر و ز اسـالم بــیـرون است نشانم

  از خــرقـه گــــریــزانـم و زنـــار نــدانــم

  :قاآنی گوید 

  از امید جـنـت و بـیـم جھـــنــم خارجیم        الف آزادی زنی با ما مزن باری که ما

  باده ده کـز کعبه آزاد وز زمزم فارغیم         چند یاد کعبه و زمــزم کـــنی خـاقـانـیا

  :فریدالدین عطار گوید 

  ونـدر قــمار خـانــه مناجات میکنیم              ما ره ز قـبله سـوی خرابات میکنیم

  با اھل دین به کــفــر مباھات میکنیم           ُدردی کـشیم تا کـــه نباشیم مرد دین

  : جامی ھروی  گوید

  نـتــوانـيـم ، ولـيکـن به دل انکـار کــنيم  زغـوغـاى عوام        رافـاتمنــع واعـظ زخ
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 :فرزانه حکيم سنائى درباره دکانداران دين چنين ميگويد 

 وين گروھى که نورسيدستند            عشـوه جــاه و زرخـريــدستند

 ـندماه رويـان تـيـره ھــوشــانند           جـاه جــــويـان دين فــروشان

 گشته گويـا زبغـض يک ديگر           کـين فـالن ملـحد آن فالن کافـر

         از سـرجـھـل و ھـم از سـرکـين داده فتــوا بخــون اھـل زميـن  

 درنـفـاق و خــيانـت و تلبيس            درگـذشته به صد درک زابليس

 :عارف فرزانه فريدالدين عطاردر اسرارنامه ميگويد

 دانى دلى پرزرق و پـرمکر           گـرفــتار على ماندى و بوبکرز نـا

  ھمه عمر اندرين محنت نشستى           نـدانــم تا خـــدا را کى پرستى ؟

برترین خصیصۀ خدا جوئی عرفای اسالم، جھانی بودن : کترشفا برآنست کهاد

ه وکلیسا ومسجد می عارفان ما خدا رادر مقامی باالتر ازجدائیھای کنیس.مطلق آن است

عارف به ھمان اندازه . جویند و او را متعلق به ھمه وھمه را متعلق به او میشمارند

درخرابات مغان نور خدا می بیند که در رواق کلیسا و درمحراب مسجد می بیند وندای 

گاه ھم . این خدا  را با ھمان رسائی در میکده میشنود که میتواند در صومعه بشنود

  :ن ندا را در صومعه نمیشنود ولی در صفای خرابات میشنودًاصوال ای

  درصومعه چون راه ندادند مرا دوش         رفـتم به در میکده، دیدم که فراز است

  از میکــــده آواز برآمــد که، عـراقی          درباز تو خود آ که در میکده باز است

یستند، راھھای دوگانه ای بیخدائی ن دین بازتاب خدا و و ، کفربرای این عارف

  :ھستند که به یک سرمنزل میرسند

   عشق خواھی،از کفر ودین گذرکنِرّگر س

  کانجا که عشق آمد،نه جای کفر ودین است

  یا
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  این ھمه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است

  چون نظر باز کنی، کعبه وبت خان یکی است

  :وحافظ میگوید

  !که در خانۀ تزویر وریا بگشاینددر میخانه ببستند خدارا مپسند          

  :    وشاعر معاصر ایران، ایرج میرزا ریشخند میزند

  !نعــوذ باÀ ازآن قطــره ھای دیــدۀ شیخ        چه خانـه ھا که از این آب کم خراب کند

      خــدا چه فــایده  و بـھــره  اکتساب کند؟ از آن نمازکه خود ھیچ ازآن نمی فھمی    

  !وتی نکـــند مـــرخـــدای عـالـم  را        که چون تــو ابلھی او را خدا حساب کندتفـــــا

  فــقــیه شــھر به رفع حجاب مایل نیست        چــرا کــه ھــــرچه کند حیله درحجاب کن

  زمن مترس که خـــانم تــرا خطـاب کــنم 

  از او بتـرس که  ھمشیره ات خطاب کند

  )   ،ھردواز، دکتر شفا٣٣٣ ببعد، توضيح المسايل،ص٢١۵ ،١٨ن،ص درپيکار با اھريم (

  :برای حسن ختام این بحث  شعری از نسیم اسیر شاعرگرانمایه معاصر را تقدیم میکنم

  بسکه این زھد فروشان به غم کار خود اند           

  دا کــرده فـراموش و گرفتار خود انداز خـــ

  ندــجوینفع خود در ضرر خــلـق خــدا می 

  خود اندگرچه دیوانه، مگر زیرک وھوشیار

  دـــایش مــردم نــــرونــدم در رۀ آسیک قـــ

  ـش ریــش خــود و دستار خود اندپی آرایـــ

  بـرمــال می نکــنند آنچه به خــلـوت دارند

  حد و بـسیار خودندپـــــرده دار گــــنــۀ بــیـ
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  ـبورت تــرویج تــرورند ونگھـــبان قــــمس

  باده پـــیـمـای جــنـون در پس دیــوار خوداند

  ه در بستر غـفــلت خوابندــو مــپـنـدار کــــت

  مـه بـیـدارخـود انددر رۀ مـنـفـعـت خـود، ھـ

  ورا زده اند، امـا حیـفــه بـرمسـند شــــتکـی

  م  وجلــوۀ  دربـار خــود اندکـه به فکرشکـ

   وطـــن ومغافــل از درد دل مــردم محــر

  ـسوار خــود اندبه خـیال چـلـم  و قـــطی نـ

  ھــوس جاه ومـقـام زور و و بھر کسب زر

  ودندـیغ بکـف دشـمن خـونخوار خھـمگی ت

   زنـی ھــمـه در راه دب انــد ورھـــزنان ا

  ود اندھـمنوای خـود و ھمکاسه وھـمکار خ

  "ل اجری وھرکرده جـزائی داردـــھــرعم"

  از دار خود اندـیـد خـود وبی خبرغافـل از ق

  "اسیر"نوا نیستزشت میگـویم وگــوش شــ

  خود اندچون ھـمه غرق به کرداروبه پندار

 پایان
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  دھمنزمقاله 

  

  انستژورنال از آزدی بيان  و بايد

  !حمايت کرد کشورشجاع  

  

 روزنامه نگارمعروف "بومارشه"بقول ! انتقاد، بخش مھمی از آزادى بيان است

تا آزادی انتقاد درکارنباشد، ستايش ارزنده ای نيز نميتواند وجود داشته :"فرانسوی

 ھمین جمله بیش ازیکصد سال است که بصورت شعار در سرلوحۀ روزنامۀ ."باشد

واین نمایانگر اھمیت ازادی ) ٣٥دکترشفا،تولددیگر،ص .(فیگاروی فرانسه بچاپ میرسد

  . انتقاد است

ن،که مبتنی برنظام دموکراسی و مردم ساالری اند، در کشورھای پیشرفتۀ جھا

آزادی بيان واندیشه وآزادی انتقاد ،جوھر مطبوعات و رسانه ھای جمعی  ورکن اساسی 

بدون آزادی بيان و بدون . دموکراسی  و رمز موفقیت  آن کشورھا به حساب میرود

با آزادی بيان و فقط . آزادی قلم واندیشه وانتقاد ، دموکراسی معنا و مفھومی ندارد

با انتقاد از کمی ھا و . مطبوعات ورسانه ھاست که دموکراسی تفسيرو تمثيل ميشود

کاستی ھای دولتمردان و گردانندگان برنامه ھای اجتماعی، اقتصادی ، فرھنگی و 

سياسی دريک جامعه است که ميتوان جلو کجروی ھا راگرفت و مسئولين امور را 

ادی  بیان ورسانه ھا در اصالح کارھا و رفع اشتباھات آز. متوجه نقص کارشان نمود

وپيشبرد برنامه ھای اجتماعی و اقتصادی،دریک جامعه اھمیت بسزائی دارد و مردم را ، 

پس الزم است تا از آزادی بیان و . از روند کار ھای دولت آگاه و مطمئن می سازد

ای که در صدد خفه کردن ازادی مطبوعات  وازادی قلم و اندیشه حمایت کرد وبا نظامھ

آزادی بیان ومطبوعات  اند ونویسندگان وژورنالیسان آزاد وغیر وابسته را از گفتن 
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ونوشتن حقایق منع میکنند واز این طریق میخواھند آزادی بیان ومطبوعات را در بند 

  .بکشند بایستی با تمام توان به مبارزه برخاست وآنرا محکوم و تقبیح نمود

گرداننـده برنامـه ژورنالست شـجاع تلویزیـون آریانا،نـصیرفیاض زندانی ساختن 

حقیقت به جرم انتقاد از عملکرد اعضای کابینه کرزی، درواقع  سیلی دردناکی بر روی 

آزادی بیان  وآزادی مطبوعات است که دولـت برطبـق قـانون اساسـی دموکراسی یعنی 

ز از گـزارش  خبرھـای تلویزیـون آریاناکابـل، دیـرو.مکلف به حمایـت وتقویـت آن اسـت

داخلی خود داری نمـود وتمـام وقـت اخبـار داخلـی را وقـف ارزیـابی عمکـرد دولـت در 

ھمکارشجاع ونقادخود نمـود کـه کـار درخـور قـدری نمـود ) نصیرفیاض(زندانی ساختن 

زیرا عدم حمایت از کارکنان آن تلویزیون، سبب دلسردی دیگر .وبایستی  چنین ھم میکرد

سانه خواھد شد وسطح برنامه ھای را پائین خواھد آورد و در نتیجـه برنامه سازان آن ر

مـسئوالن تلویزیـون بیـات بایـد .بینندگان خود را از دست داده با سقوط مواجه خواھد شد

قوی ترین وکیل مدافع را بـرای  آقـای نـصیرفیاض اسـتخدام کننـد ومردانـه در دفـاع از 

  .  حیثیت کارکنان خود بپردازند

دگم انديشی و تحجر برخی از مقام ھای دولتی درزيرتاثير برخی از متاسفانه که 

ًگروه ھای وابسته به تنظيمھای بنياد گرای اسالمی تا ھنوز سايه شوم استبداد را از 

ًسرمردم ما کم نساخته و درعرصه مطبوعات ، روزنامه نگاران را با ھتک حرمت و 

 .خواھد از صحنه کنار براندحتی تھديد به ضربه ھای چاقو ويا ترور و ارعاب مي

تلویزیون آریانای وشجاع ورزیده سپردن نصیرفیاض،ژورنالیست بزندان خبر

غرق حیرت  مراوپخش گردید  تلویزیون آریانا افغانستان  از جوالی۲۸بیات ، درتاریخ 

تلویزیون آریانای بیات، در ھرھفته " حقیقت"نصیرفیاض، گرداننده برنامه  . وتاثرساخت

نمودن داغ ترین مسایل سیاسی واجتماعی واقتصادی کشور،نوجه بیشترین با پیشکش 

بینندگان افغانستان را درسراسر جھان بخود جلب میکرد، ودر ھر برنامه خود طشت 

رسوائی اشخاص استفاده جو،بیکاره ، رشوت خور،وغیر مستحق درکرسی ھای دولتی 

 بادرد افغان را با بیانات بی را از بام به زیر می انداخت ودل وطن پرستان وفرزندان

او با این کار خود،البته ھمانگونه که برتعداد بینندگان تلویزیون . آالیش خود شاد میکرد

آریانای بیات می افزود،بدون شک برتعداد دشمنان وبدخواھان خود دردستگاه  دولت 
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 کرزی شده واینک شنیدیم که او شکار مافیای فساد اداری دردولت آقای. نیزعالوه مینمود

  . است

درتاریخ تلویزیون  افغانستان، ما به سویه وشھامت آقای نصیرفیاض، 

اگرخبردستگیری وباز جوئی . ژورنالیستی آگاه ، وتحلیلگری شجاعی کمترسراغ داریم 

وی حقیقت داشته باشد، برای ژورنالیستان، خبرنگاران، وھواخواھان آزادی بیان 

ھیچ برچسپ واتھامی برنام این .از آن نخواھد بودومطبوعات کشورما، خبری درد ناکتر

، از دید ما بینندگان تلویزیون آریانای بیات در )آقای فیاض ( نویسنده شجاع وپاک ونترس

  . خارج از کشور، قابل قبول وپذیرش نیست 

گفته شد که دام بدنامی در راه آقای فیاض را دو تن از وزیران دولت،یکی  

واتھام .وآب، ودیگری امین فرھنگ، وزیر تجارت  گسترده انداسماعیل خان وزیرانرژی 

رشوت خواھی از آن دو مقام براو واردکرده اند تا آقای  کرزی دستور دستگیری وی 

اگر این افواھات درست باشد، بزرگترین اشتباه را آن دو وزیربا شخص  .را صادر کند

راسی وآزادی مطبوعات کرزی ھمواره دم از دموک. رئیس جمھورکرزی مرتکب شده اند

چی شد که اکنون آقای کرزی با . میزند، واز آن به عنوان رکن چھارم دولت یاد میکند

ھمه حوصله مندی خود به خشم می اید ودستوردستگیری  یک ژورنالیست موفق 

کشوررا که ھیچ آدمی را نکشته و ھیچ جنایتی را مرتکب نشده وبرناموس ھیچ کسی ھم 

ساله ۴او را قبل ازدستگیری  متجاوزین به ناموس یک دختر صغیردست درازی ننموده، 

 ساله ۱۲ و۷  و۵ -۴در سرپل ، به زندان می سپارد وآنانی که برناموس دخترکان 

  .تجاوز کرده اند، ازاد میگردند وچرت خود را به دساتیر حکومت خراب نمیکنند

قیقت تا کنون آقای  نصرفیاض، با افشای چھره ھای خاین به ملت و دولت، درح

به حکومت کرزی خدمت کرده است ، درحالی که اومعاشی ھم از دولت کرزی نبرده 

ًونخورده است، زیرا او کارمند تلویزیون آریانای  بیات  است  وطبعا معاش خود را ھم 

آقای کرزی باید متوجه باشد که یک ژورنالیست ، نه تفنگی دارد ونه . از ھمانجا میگیرد

نه تانکی که به جنگ جنایتکاران، رشوت خوران، اختالسگران وتوطئه راکت ونه توپ و

گران و مافیای  موادمخدر برود، بلکه سالح توپ وتانک یک ژورنالیست یا یک نویسنده ، 

فقط قلم اوست وبا این قلم است که  او دزدان و رھزنان وقاچاقچیان وآدم ربایان 
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کند و یا انھا را به مردم معرفی مینماید وغاصبان ملکیت ھای عامه را از سر راه  پس می

تا اگر وجدان داشته باشند نزد مردم شرمنده شوند واز کاری که میکنند دست بگیرند 

واگر دست از اینکارھا نگرفتند، آن نوشته را درجایی ثبت میکند تا درتاریخ بدنام  گردند 

  .د را بفرستندو نسل ھای آینده برانھا وبه جانشینانشان نفرین ولعنت ابدی خو

ًما از دولت وارگان ھای صیانت از حقوق افراد وآزادی مطبوعات جدا تقاضا 

می کنیم نا نصیر فیاض ، این فرزند آگاه ودلسوز افغانستان را ھرچه زودتر از زندان 

وبه اتحادیه ژورنالستان افغانستان و به شخص رئیس آن آقای رحیم . رھاکند

مالحظات را کنار بگذارد ودر دفاع از این نویسنده سمندرگوشزد میکنیم که ھرگونه 

وتحلیلگر موفق برنامه حقیقت تلویزیون اریانای بیات صدای اعتراض خود را بلندکند 

وبخاطر رھائی ھرچه عاجل وی به مقامات ذیربط ومسئول درتماس آمده چگونگی 

  . سازدروشن" حقیقت " موضوع را برای ھواداران شخص نصیرفیاض گرداننده برنامه

  !گرفتاری نصيرفياض ، رسوائی بيشترحکومت کرزی

،ما شاھد میزان محبوبیت آقای نـصیر فیـاض  وتوانمنـدی ۲۰۰۸جوالی ۲۹روز 

وی در ارائه دلچسپ ترین مسایل کشور دربرنامه حقیقت وجلـب رضـائیت بیننـدگان آن 

افغانی  تمام رسانه ھای جمعی افغانھا ، بخصوص رسانه ھای  تصویری وصوتی . بودیم 

در سراسر جھان بخاطر دستگیری نـصیرفیاض، ژورنالـست ورزیـده ونتـرس تلویزیـون 

آریانا، برنامه ھای خاصـی داشـتند وسـاعتھا برعملکـرد دولـت کـرزی بـه گفـت وشـنود 

وبینندگان بازھم شاھد رسوائی بیـشتر مقامـات بلنـد پایـه دولـت . بابینندگان خود پرداختند

  . شورای وزیران افغانستان بودندکرزی ، وتصمیم سبک وخنده آور

معلوم میشود که خرد دسته جمعی در کابینه کرزی به صفر تقرب کـرده و تـوان 

تمیز اصل از فرع را از دست داده اند ومسایل قابل بحث در کابینه را با مسایل عادی و 

ھد صباحی بیشتر عمرکرده ایم وشا ما که چند. روتین ادارات  دولتی فرق کرده نمیتوانند

ونــاظر اجــراآت حکومــت ھــای شــاھی وجمھــوری اســالمی  وجمھــوری بــه اصــطالح  

اسالمی طالبی  بوده ایم، قسم میخورم ، کـه  غیراسالمی وحتی دولت  اسالمی جھادی و

ھیچکس ھم به یاد نخواھد داد که کابینه یی تا این حد کـودن ونفھـم بـوده  ھرگزندیده ایم و
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در اجنـدای بحـث  را اینقـدر بـزرگ جلـوه داده  وباشد که یک موضوع بسیار حاشیه یـی 

  .خود قرارداده باشد

یـک مقالـه ویـا جـزای   ما در عھد ھـیچ حکـومتی نـشنیده ایـم کـه بـرای سانـسور

یـا تھیـه کننـده  یـک برنامـه رادیـوئی یـا تلویزیـونی ، صـدراعظم  انضباطی به نویسنده و

  .زیران افغانستان کشور مداخله کرده باشد، تا چه رسد به کابینه یاشورای و

 آخر مگر نه این است که کار کابینه یاشورای وزیـران، طـرح وتـصویب وبحـث 

روی مبرمترین مسایل،اجتماعی، اقتصادی، انکشافی، دفـاعی، وامنیتـی  کـشور وتنظـیم 

اگرچنین است کـه ھـست، پـس چـرا کابینـه .  ورعایت پرنسیپھای سیاست خارجی است

مـسایل کـشور، منجملـه مـسایل امنیتـی کـه ھـرروز کرزی بجای آنکه روی مبـرم تـرین 

درگوشه وکنار شھرکابل وسایرشـھرھا حمـالت انتحـاری صـورت میگیـرد و زنـدگی را 

برای  ساکنان شھرھا غیر مـصئون سـاخته،بحث کنـد وچـاره بـسنجد، ویـا روی مـسایل 

بیکاری وفقرروز افزون درجامعه و تدارک مواد غذائی و فراھم کـردن زمینـه ھـای کـار 

ــ ــونگی  ب ــا روی چگ ــد، وی ــد و چــاره جــوئی کن ــشکربیکاران درشــھرھا، بحــث نمای رای ل

 درصـدمکاتب بوسـیله مخــالفین در والیـات ھمـسرحد بــا ۷۰جلـوگیری از مـسدود شــدن 

پاکستان بحث کند، ویا اینکه بخـاطر عـدم دسـتگیری اختطـاف کننـدگان اطفـال وتـاجران 

وزیرداخلـه اش  را موردتـوبیخ ) سـاله۱۲ -۴از (ومتجاوزین برناموس دخترکـان ضـغیر

، برعکس  برچگونگی خفه کردن ... و....دستش را از کار بگیرد و بدھد و وسرزنش قرار

آزادی بیان وخاموش ساختن صدای حقیقـت  بـا دسـتگیری نصیرفیاض،ژورنالیـستی کـه 

جز حقیقت ، سخنی نگفته وجزافشای چھره ھای فاسد در دولت وخیانت کاران ومافیـای 

 ودزدان ثروتھای ملی کاری نکرده، درکابینه بحث میکند و بـا ضـایع کـردن غصب زمین

ساعتھا وقت سرانجام یک تصمیم  غلط وغیر قانونی اتخاذ میکند که اگر شـورای تطبیـق 

قانون اساسی از قدرت الزمی بر خور دار مـی بـود، بایـد قبـل از دیگـران، خـود کابینـه 

قانون اساسی شده است، به محاکمه مـی   ۳۴کرزی را که مرتکب یک عمل خالف ماده 

سپرد، مگر افسوس که یک چنین مقامی در کشورتا ھنوزیا وجود ندارد واگر داردصرف 

بنابرین میتوان به صراحت . به نام وجود دارد وازصالحیت الزم قضائی برخوردارنیست

نمیتوانـد بدا واسفا به حال یک چنین کابینه  یی که اصل را از فرع تمیز کـرده : گفت که 

  .وبا تصامیم نابجا و غیرالزم خود را رسوای عام وخاص میسازد
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جوالی از طریق رسانه ھای تصویری افغانھـا ۲۹روزگزارشھا وآگاھی ھای که 

درارتباط  به دستگیر آقای نصیرفیاض به نشر رسید، حـاکی  ازایـن حقیقـت بودنـد کـه، 

 ھـا صـورت گرفتـه ولـذا  قابـل برخالف نص قانون رسانه اینکار از چینل غیر قانونی و

این عمل شورای وزیران با عکس العمـل شـدید برخـی از نماینـدگان ولـسی . تقبیح است

ــل و ــھریان کاب ــه، ش ــل و جرگ ــستان داخ ــارج   ژورنالی ــی درخ ــای جمع ــانه ھ ــام رس تم

ــد کــشورقرارگرفت و ــوم کردن ــرا محک ــای داود . آن ــه آق ــسی جرگ ــدگان ول ــی از نماین یک

اینجـا جنگـل اسـت کـه ھرکـه ھرچـه خواسـت کـرده  مگر: فتسلطانزوی، با صراحت گ

بتواند؟ آخراین اینجا یک دولت است،  قضا دارد، شورا دارد،قانون رسانه ھا دارد ، باید 

  . قانون اساسی صورت میگرفت، نه از طریق امنیت ملی ۳۴این کار مطابق ماده 

سـيله فـشار و متاسفانه بنيادگرايان عقبگرای تنظیمـی، از سـتره محکمـه بحيـث و

ًارعاب برمطبوعات، طرفداران جامعه مدنی و دموکراسی استفاده مينمايند و ھر نـشريه 

و رسانه جمعی وھرژورنالیستی را که به مـذاق شـان برابـر نباشـد ، تکفيـر و مـصادره 

ــنفکران و  ــستان و روش ــادی  ازژورنالی ــده زی ــاکنون ع ــسله ت ــين سل ــه ھم ــد ، و ب مينماين

محکـوم : مثال ھای عمده آن. ید ولت وکوب وزندان قرارگرفته انددگراندیشانی مورد تھد

 سال حبس ، زنـدانی سـاختن نـصیرفیاض گرداننـده برنامـه ۲۰کردن پرویز کامبخش به 

حقیقت تلویزیون آریانا بخاطر انتقاد او از عملکرد وزیرآب وبرق اسـماعیل خـان وامـین 

اننده سایت کابل پرس از طرف فرھنگ وزیر تجارت، به بازجوئی کشاندن میرھزار، گرد

ًموظفین امنیت ملی واخیرا لت وکوب وشکستن قبرغه ھـای  سـید داؤود یعقـوبی، مـدیر 

به ھمـین سلـسله،بنیادگرایان ضـد دموکراسـی وضـد . وغیره است" آئینه روز"روزنامه 

قتـل :مظاھر مدنیت، تا کنون مرتکب قتل تعدادی از ژورنالـستان ن نیزشـده انـد،از جملـه

نه شـیما رضـائی، گوینـده تلویزیـون طلـوع، ترورپیغلـه شکیباسـانگه آمـاج، نطـاق وحشیا

ــصمد  ــروان، ترورعبدال ــو در پ ــک رادی ــده ی ــی، گردانن ــه ذک ــرور ذکی ــوع، ت ــون طل تلویزی

روحاني، خبرنگار بی بـی سـی درھلمنـد، ترورجاویـد، ترورجاويـد احمـد، خبرنگـار یـک 

.  عملکردھـای  ضـدمظاھرمدنیت اسـترسانه کانادائی درکندھار وغیره  از جمله ھمـین 

  . مدت به قتل رسيدند

خـشونت وبازداشـت "برمبناي اعالميه مركـز حمايـت ازخبرنگـاران افغانـستان ،

خبرنگـاران بـي وقفـه از سـوي مخــالفين مـسلح دولت،صـاحبان قـدرت واقتــدار،حكومت 
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مخرب افغانستان وحتي نيروھاي خارجي ادامه دارد وھمواره تالش شده كه براين روند 

ــا درنظرداشــت ايــن وضــعيت اكثريــت خبرنگــاران از بيمــه ." ســرپوش گذاشــته شــود ب

. محرومند وخانواده ھاي مقتولين ومتضررين ازحقوق مسلم شان بدور نگھداشته شده اند

بـا وصــف تمــام ايـن رويــداد ھــاي اسـفناك ،ھنــوز ھــيچ تحقيقــاتي "اعالميـه مــي افزايــد 

نجام نگرفته ويا حداقل تـا اكنـون نتيجـه اقـدامات درراستاي شناسايي عاملين اين فجايع ا

  ."    انجام گرفته از سوي حكومت افغانستان ونيروھاي خارجي افشاء نشده است 

                  .به اميد پيروزی حقيقت برخيانت

  ٢٠٠٨/ ٧/ ٣٠پايان 

  :بيانيه  گزارشگران بدون مرز دربارۀ نصير فياض 

دی  نـصیر فیـاض، روزنامـه نگـار و مجـری گزارشگران بدون مرز خواھان آزا

 اسد با دستور دولت از سوی ماموران امنیت ٧شبکه تلویزیون آریانا شدند که در تاریخ 

بـدون شـک " گزارشگران بدون مرز در اين باره اعـالم ميکنـد .ملی بازداشت شده است 

اره امـا دولـت در بـ. گفته ھایی درشت علیه دو وزیر و رئـیس جمھـور گفتـه شـده اسـت

بازداشت روزنامه نگار و مجری برنامه ای که به آزاد سخن گفتن معروف است ، خطـا 

پردازند، بلکه وظیفه قضات است تا   در دمکراسی وزیران خود به امر قضا نمی. می کند

این حادثه نشانگر فضای پر تـنش میـان . معلوم کند که کسی مرتکب جرم شده است یا نه

 ."ه وزیر اطالعات و فرھنگ استرسانه ھا و دولت و به ویژ

شـبکه تلویزیـون آریانـا دو " حقیقـت"نصیر فیاض روزنامه نگار و مجری برنامه 

وزیر دولت، محمد امين فرھنگ وزيـر تجـارت و صـنايع كـشور و اسـماعيل خـان وزيـر 

امـری کـه منحـر بـه دخالـت پلـیس و تعطیـل شـدن برنامـه . نامید" دزد"انرژي و آب را 

ر فیاض که در بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است پیش از این محمد نصی .گردید

ساالر سابق عبدل رسـول سـیاف  از سوی برخی از نمایندگان ولسی جرگه از جمله جنگ

گزارشگران بدون مرز از دولت افغانستان مـی خواھـد در ....مورد تھدید قرار گرفته بود

ھای خـصوصی بـا شـفافیت و احتیـاط  ناتخاذ تصمیمات تازه برای کنترل فعالیت تلویزیو

 .عمل کند
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افغانستان، در ادامه سرکوب، لـت و کـوب، بازداشـت و زنـدانی ) ؟(امنيت ملی 

کردن خبرنگاران، نصیر فياض خبرنگار تلويزيون آريانارا که مسوول برنامه ی حقيقـت 

ر نـصی. در اين تلويزيون است ، بصورت کامال غير قانونی روز دوشنبه بازداشـت کـرد

فیــاض در برنامــه ی حقيقــت بــه مــسايلی مــی پرداخــت کــه معمــوال مقامــات بلندپایــه ی 

افغانستان از وی راضی نبوده و طبق اظھارات يک منبع که نخواست نامش فاش شـود و 

در تلويزيون آريانا فعاليت دارد، مقامات بارھا خواستار برکناری فيـاض از آريانـا شـده 

ن که معموال ھر از چند گاه دست به بازداشـت و شـکنجه افغانستا) ؟(امنيت ملی . بودند

ی خبرنگاران می زند نيز تاکنون از ارايه ی معلومات درباره ی وضعيت نـصير فيـاض 

 .خودداری کرده است

  :يک خبرخوش 

بـاالخره دوبـاره ) شـاید زنـدان ( نصیرفیاض نیز بعد از یک غیابت پنج شش ماھه

 ظاھرگردیـد وازچنــدماه بــه اینطــرف در پیــشبرد در تلویزیـون اریانابحیــث نطــاق اخبــار

برنامه انتخابات   برای ریاسـت جمھـوری  نقـش فعـال خـود را ایفامیکنـد،ولی دیگـر از 

  .برنامه حقیقت در تلویزیون آریانا خبری نیست 

  پایان
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  مبيستمقاله 

  

 سال حکومت خودمختار يک خانوادۀ پشتون٢٠

  دربلوچستان ايران

  

  :مدخل

میالدی،ضربات مرگباری برپایـه ھـای ۱۹۰۵ مشروطه در ایران در سال انقالب

دولت قاجاری واردکرد که براثر آن ھرج ومرجی عظیم سرتاسر کـشور را فراگرفـت ، 

زیرا انگلیسھا وروسھا مردم را برضد دولت ودولـت را برضـد مـردم  تحریـک میکردنـد 

 را چنـان دچـار اضـطراب این وضعیت مظفرالـدین شـاه.  ونظم عمومی را برھم میزدند

بـا خـارج شـدن . ساخت که دستورداد قوت ھای نظامی  از اطراف به تھران جمع شوند

سپاه از مراکز والیات،صداھای اسـتقالل طلبـی وآزادی خـواھی در ھرگوشـه وکنـارآن 

کشور بلند شد و دربخش ھای زیادی از ایـران رؤسـای قبایـل وعـشایرقدرت را بدسـت 

از جملـه اداره بلوچـستان ھـم .ل ملـوک الطـوایفی بخـود گرفـت گرفتند واداره کـشورشک

  .بدست سردار بھرام خان بارکزی، یکی از فیواالن مقتدر محلی افتاد

سرداربھرام خان که در میان عشایربلوچ از قدرت ونفوذ زیادی برخوردار بـود، 

در رأس نیروھـای محلـی قرارگرفــت، و حکومـت بلوچـستان را از دســت ۱۹۰۷درسـال

) ایرانشھرکنونی(سپس برپھره . خان ناروئی خارج ساخته ودر قبضه خود درآوردسعید 

مرکز بلوچستان حمله کرد وآن رانیـز متـصرف شـد و در تمـام نبردھـای بعـدی  قـشون 

 تاسال بر مکران مستقالنه حکومت کرد و خود را شاه ۱۳قاجاری را شکست داد ومدت 
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وچـستان غربـی، تـصمیم گرفـت بلوچـستان بھرام خان پس از تسلط بربل. بلوچستان نامید

شــــرقی را نیــــز از اشــــغال انگلیــــسھا خــــارج کنــــد و حکومــــت مــــستقل خــــود را 

بـه ایـن منظـور او چنـدین بـار بـا انگلیـسھا بـه نبـرد . برسراسربلوچستان استقرار بخشد

برخاست ودر تمام نبردھا انگلیسھا را  شکست داد، ولی سـرانجام انگلـیس بـا توسـل بـه 

 ودادن رشــوه بــه رؤســای قبایــل بلــوچ آنھــارا علیــه بھــرام خــان تحریــک نیرنــگ وخدعــه

بعـد .وبالنتیجه  او را از حمله برپایگاه ھای انگلیس در بلوچستان شرقی منصرف ساختند

، بـــرادر زاده اش ،ســردار دوســت محمـــدخان ۱۹۲۰از مــرگ ســرداربھرام خــان در

ود، بجـای عمــوی پـسرسردار میرعلـی محمـدخان نیـز کـه جـوان دلیـر وقـدرت طلبـی بـ

خودقرارگرفت وسیاست بھرام خان را در برابر دولـت مرکـزی ادامـه داد وھفـت سـال 

از طــرف لــشکراعزامی رضاشــاه پھلــوی ۱۹۲۸در. درمکــران مــستقالنه حکومــت کــرد

  .فرازوفرود این تحوالت را در سطور زیر پی میگیریم. سرکوب  و اعدام گردید

  منشاء سرداربھرام خان بارکزی؟

رج افشار سیستانی،  به ارتباط سیستان وبلوچستان سه کتاب نوشته است آقای ای

، "مقدمه یـی برشـناخت  طوایـف سـرگلزائی وبـارکزائی سیـستان وبلوچـستان"که، یکی 

. نـام دارد" بلوچستان وتمدن دیرینه آن"وسومی" نگاھی به سیستان وبلوچستان" ودیگری

مـاتی  ارائـه کـرده کـه منـشاء طایفـه دراین سه کتاب وی در باره طایفۀ بـارکزائی معلو

باتوجه بـه .نشان داده است "  نوده فراه"مذکور را، افغانستان وبطور مشخص روستای 

شجره نسب طایفه بارکزائی بلوچستان دراین کتاب ھا  جد اعلی این طایفه شخصی بنام 

ایـب  بگونـه ایکـه، از امیرشـاھو پـسری بنـام امیرنایـب وازامیرن.بوده است" امیر شاھو"

بروایت اقـای ایـرج افـشار . پسری بنام امیرعبدهللا وازاو پسری بنام میرباران بوجودآمد

سیـستانی، نخــستین افــرادی کــه ازطایفــه بــارکزائی افغانــستان ،از قریــه نــوده فــراه بــه 

پــسران (سیــستان کــوچ کردنــد، میربــاران پــسرمیرعبدهللا ومیربابکرخــان ومیرنوراخــان 

بب بروز اختالفات میان برادران وعموھایشان مجبور بـه تـرک بودند که به س) امیرکالن

میربـاران بـارکزائی بـه ھمـراه خـانواده خـود  مـدتی را در سیـستان . زادگاه خود شـدند

میربھرام  بارکزائی در . زندگی کرد واعقاب او در بلوچستان بنام بارانی شناخته میشوند

در سیـستان گـروه . یـز یـاد شـده اسـتمتون تاریخی ایرانی بنام میر بھرام خان بارانی ن

ھای دیگری بنام مرادقلی،عربشاھی وجنگی موجود اند که نظربه مالحظات سیاسی  نـام 
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وھویت قومی خود را گم کرده اند ولی  ھمه بـارکزائی و از اوالده ملـک شـاھو از قریـه 

تان به ھرحال میرباران خان پـس از مـدتی از سیـستان بـه بلوچـس.      نوده فراه ھستند

بعـد ازفـوت . کوچ نمود و به عنـوان رئـیس طایفـه بـارکزائی در بلوچـستان شـناخته شـد

میرباران بارکزی  پسرش شـیخ جمـشید وبعـد ازاو میرعلـی وبعـد  شـیخ مھـراب وبعـد 

از میررستم خان سه پـسر بنـام ھـای . میراعظم خان وبعد نوبت به میررستم خان میرسد

  .امین خان به ثمر رسیدندمیرعلی محمدخان، میربھرام خان ومحمد

آقای ایرج افشار سیستانی از قول محمـدزمان بـارکزائی نواسـه علـی محمـدخان 

ًبارکزی ، مینویسد که، این خاندان اصال ازنوده فراه مدتھا قبل به سیـستان و بلوچـستان 

آمده وبتدریج صاحب  نفوذ واعتبار زیـادی در میـان قبایـل بلـوچ شـدند تـا آنجاکـه شـیخ 

ربزرگ میربھرام خـان، نـه تنھـا برتمـام بلوچـستان تـسلط داشـت، بلکـه تـا الر مھراب،پد

ولـی تـاریخ بـراین ) ۳۰۱بلوچستان وتمدن دیرینه آن، ص.(ومیناب نیززیرفرمان او بودند

بـزعم نگارنـده ایـن سـطور، قـدرت . گفته محمدزمان خان بارکزائی مھرتائید نمی گـذارد

ه ظھور سرداربھرام در دوره انقالب مشروطه ونفوذ این خاندان در بلوچستان ،مربوط ب

به ھرحال،قبل از اینکه به رشادتھای جنگی میربھرام خان وبرادرزاده اش دوسـت . است

محمدخان پرداخته شود ،میخواھم به دو نکته  از شـجره نـسب طایفـه بـارکزائی متـذکره 

  : اقای ایرج افشار سیستانی اشاره کنم

 بارکزائی قریه نوده ،درشجره نسب شاھو، مـا اول اینکه،درروایات ریش سفیدان

درافغانستان مختص به خاندان شاھی بودکه از " امیر"لفظ . نداریم) شاه " (امیر"پیشوند 

امیردوست محمدخان آغاز شده و به امیرامان هللا خان خاتمه یافتـه اسـت، درحـالی کـه 

اوالده اش کـسی بـه بوده ونـه پدروپـدرکالنش امیربـوده ونـه از " امیر"شاھو نه خودش 

ولی احتمال دارد که ، میربھرام خان پس از آنکـه پایـه ھـای  .امارت وشاھی رسیده است

قــدرتش را در بلوچــستان ایــران در دھــه دوم قــرن بیــستم مــستحکم کــرد وخــود را 

را در اول نـام شـجره خـود افـزوده باشـند تـا ) امیـر"( میر"خواند، لفظ " شاه"درمکران

  . ایشان از پدر پدر امیروامیرزاده بوده اندنشان داده باشند که 

را از نسل حاجی جمالخان بارکزائی شمرده  " شاھو"دوم اینکه، آقای افشار، ملک

که این ھم با واقعیت سرنمیخورد، زیرا منھم به ھمین ملک شاھو منسوبم  و در روایاتیکه 
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پـشنونھای بـارکزی ًاصـال از ) ملک شاھو وپـسرانش(از بزرگان خود شنیده ام، نیاکان ما

والیت ھلمنـد وازناحیـه گرشـک  بـه فـراه کـوچ کـرده انـد، امـا خـود را از نـسل حـاجی 

درگرشک وناوه بارکزائی  ھلمندصدھا ھـزار بـارکزائی . جمالخان بارکزائی  نشمرده اند

زندگی میکنند، ولی باوجودیکه با حاجی جمالخـان از یـک تبـار انـد، مگرھریکـی بـه خیـل 

  .شناخته میشوندوطایفه جداگانه 

بــه نظرمیرســد کــه تعــدادی از بارکزائیــان نــوده فــراه ، منجملــه خانــدان کرنیــل 

بـا بـرادرش ) شـیرخیل(ومحمـدایوب خـان بـارکزی ) کـالن خیـل(محمدعمرخان بارکزی

بعـد از تقـسیم سیـستان بـین ایـران وافغانـستان ) جـد نگارنـده(محمدیوسف خان بارکزی 

رسـتاده شـده انـد و در مـرز سیـستان بـا ایـران ، از طرف دولت به سیـستان ف۱۸۷۲در

جابجا شده  و در محل سکونت خود به احداث قریه و مزرعـه  پرداختـه انـد و فرزنـدان 

احتمـال دارد کـه میربـاران خـان . شان تا امروز در نیمـروز و سیـستان بـاقی مانـده انـد

سـپری نمـوده بارکزائی نیز درھمان اوقات به سیستان کوچ کرده و مدتی را در سیستان 

باشد  وبعد بھردلیلی که بوده  از سیستان به بلوچستان رفتـه و در آنجـا بـا ابـراز لیاقـت 

ودالوری درمیان بلوچھا صاحب اعتبار وشھرت ونفوذی شـده باشـد وفرزنـدان شـان بـا 

فرھنگ وسبک زندگی بلوچی بزرگ شده واز فرھنـگ افغـانی جـز خـاطره زادگـاه و اسـم 

مـن درسـویدن بـا خـواھرزاده سـردار . و اطالع بیشتری  ندارندپدران  شان تا ملک شاھ

دوست محمدخان بارکزی، آقای مـددخان بـارکزی معرفـی شـدم کـه مـرد بـا حـرارت و 

پرازاحساسات وطن خواھی است و از جنگ ھا و برخوردھای سردار دوست محمـدخان 

  .وھمرزمان بلوچش با نیروھای دولتی حکایتھای دلچسپی میکند

اط به کرنیل محمدعمرخان بارکزی، یکی از خوانین نامـدار وبارسـوخ  او در ارتب

طایفه بارکزی مقیم قلعه فتح نیمروز، بـرای مـن حکایـت کـرد کـه  کرنیـل صـاحب  گـاه 

چنانکـه یـک بـار .گاھی به دیدن سردار دوست محمدخان بـارکزی در بلوچـستان مـی آمـد

مـد پـسری تولـد میـشود و ھنگام آمدن کرنیل محمدعمرخان، در خانه سـردار دوسـت مح

ایـن پـسربعد از .دوست محمدخان ازروی قوم دوستی اسم نـوزاد را محمـدعمر میگـذارد

پـسرمحمدعمر خـان . رشد از اشخاص بارسوخ بلوچستان درنیمه دوم قرن بیستم میگردد

سردار بھمن خان بارکزائی نیزشخص سرشناسی بود که به نمایندگی از مردم بلوچستان 

 یــا ۲۰۰۰اینــدگان در جمھــوری  اســالمی شــده بــود، مگردرســالبــاری عــضومجلس نم
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میالدی براثر سـوء قـصدی  در بلوچـستان تـرور گردیـد و دیگـر ایـن خـانواده از ۲۰۰۱

اکنـون کـه تاحـدی بـا جزئیـات موضـوع آشـنائی . وجود شخصیت موثری محروم گـشت

  .نحاصل شد، می پردازم به رشادتھای رزمی میربھرام خان بارکزائی دربلوچستا

  رشادتھای سرداربھرام خان بارکزی در مقابل اردوی قاجاری

حکومــت قاجــاری براثــر انقــالب مــشروطه آخــرین نفــس ھــایش را میکــشید ودر 

بسیاری نقاطایران فیوداالن سربلند کرده بودنـد ودم از خـود مختـاری واسـتقالل میزدنـد 

 پایـان حکومـت ایـن رونـد تـا. وامور کشورایران بـصورت ملـوک الطـوایفی اداره میـشد

  .احمدشاه، آخرین شاه  قاجاری ادامه داشت

ــذ  ســردار بھــرام خــان، یکــی از خــوانین متنف

ــکونت  ــرباز س ــه در س ــستان ک ــدربارکزی بلوچ ومقت

 بربمپــور مرکــز حکـــومتی ۱۹۰۷داشــت، درســال 

یورش برد وآنرا از سلطه سعید خـان نـاروئی خـارج 

ــرد ــاروئی در . ک ــعیدخان ن ــردار س ــام س ــن ھنگ درای

ــشھ ــاه نیک ــوچ پایگ ــل بل ــان قبای ــرد ودرمی ــسرمی ب ر ب

ــر  ــول عم ــرا وی در ط ــت ، زی ــدانی نداش واعتبارچن

  بھرامخان نشسته در وسط                   .  نوکری کرده بود  برای دولت قاجاری

زورگــوئی واجحــاف قاجاریھــا بربلوچھــا بحــدی بــوده کــه ھنــوزھم مــردم محــل 

" گجـر"ه بزبان فارسی صحبت کنـد، او راخاطرات آن دوران را به یاد می آورند وھرک

  .می نامند وبدین گونه نفرت خود را از این نام ابراز میکنند

بھرام خان از موقعیت بدست آمده بدرستی استفاد کرد و برنفوذ و قدرت خود در 

حملـه کـرد ) ایرانـشھر کنـونی( میالدی، برپھره ۱۹۰۹ًمتعاقبا درسال  . بلوچستان افزود

سعید خان ثانی باشـنیدن خبـر از دسـت .  سعید خان ثانی خارج ساخت وآنرا نیز ازچنگ

رفتن پھره، نماینده خود رانزد شاه قاجـاری فرسـتاد واز بھـرام خـان شـکایت کـرد و از 

مرکزتقاضای  اعزام لشکر نمود وخود نیز تـدارک لـشکر دیـد، امـا قبـل از آمـاده کـردن 

بـا مـرگ او سلـسله حکومـت  درگذشـت و۱۹۱۵نیروبرای بدسـت آوردن پھـره  درسـال 

 . ناروئی ھا در بلوچستان خاتمه یافت
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سعیدخان شروع میشود وبعد به محراب خان و محمـدعلی   این سلسله ازدروسط

دولـت قاجـاری کـه چنـد سـالی مـصروف .خان، حسین خان وسعیدخان ثانی خـتم میـشود

ام خـان زدوخورد با جنبش مشروطیت بود، باالخره خود را  بـرای سـرکوبی سـرداربھر

( وبرقـراری  دوبـاره ســلطه خـود بــر بلوچـستان،آماده کــرد و لـشکری بــرای فـتح پھــره

فرستاد که چندین نبرد را با نیروھای سردار بھرام بـسر آوردنـد بـدین ) ایرانشھر کنونی

  :قرار

  جنگ اول بھرام خان بالشکر قاجاری

دسـت این جنگ زمانی صرورت گرفت که نماینـده سردارسـعیدخان  نـاروئی  از 

دولـت ھـم سـپاھی مرکـب . رفتن پھرھرا به دولت قاجـاری خبـرداده وکمـک طلبیـده بـود

لـشکریان قاجـاری بـه . ازچندین ھزار سرباز به کمک سردار سـعیدخان نـاروئی فرسـتاد

وبنام جمع آوری مالیات دست به خشونت   وزورگـوئی  .داخل بلوچستان پیشر وی کردند

وچستان شرقی به شستون مرکـز سـراوان بازگـشته رستم خان که تازه از بل.دراز کردند

بھرام .بود، پسرخود بھرام خان را به کمک حاکم سیب و سوران غالم رسول خان فرستاد

. خان در پیشاپیش نیروھای محلی قرارگرفت و به مقابله با نیروھـای  قاجـاری پرداخـت

ه عقـب ،دراین جنگ لـشکریان قاجـاری را شکـست داد ومجبـور بـ"سرجوی" ودر ناحیه

  . از این تاریخ نام بھرام خان در دالوری وشجاعت برسرزبانھا افتاد.نشینی کرد

  جنگ دوم

نیروھـای بلـوچ .قاجاریان مدتی بعد دوباره تجدید قوا نموده برپھـره حملـه نمودنـد

درایـن درگیـری  .تحت فرماندھی سرداربھرام خان در سـوران جلولـشکرقاجاررا گرفتنـد

میل ویکی از سرداران نامدار بلوچ بنام میـرغالم محمـد کـشته تلفات زیادی به طرفین تح

  مگرقاجاریان  بربلوچھا پیروز نشدند وبازھم شکست خوردند. شد

  جنگ سوم

ایـن یـورش کـه بـه . بار سوم نیروھای سرکوبگرقاجاری بربلوچستان حمله کردند

در ایـن یـورش  .جنگ نصرت مشھور اسـت، یـورش نھـائی قاجاریـان بربلوچـستان اسـت

نـصرت .نیروھای رژیم قاجاری  برای ھمیشه شکست خـورده بلوچـستان را تـرک گفتنـد
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فرمانده لشکر دولتی روبه فرارنھادویک قبضه توپ وتعدادزیادی تفنـگ بـه دسـت بلوچھـا  

ــگ ســردار بھــرام خــان تمــام ســرداران شورشــی را درسراســر . افتــاد ــن جن پــس از ای

 چنـدین ھزارنفـری از چنـدین قبایـل وسـپاھی .بلوچستان غربی مطیع ومنقاد خود ساخت

در چنین شرایطی وی خود را شاه بلوچستان  خواند ولقب شاه جھان . مختلف تشکیل داد

  .برخود گذاشت

  جنگ با انگليسھا

پس از آنکه سردار بھـرام خـان دسـت قاجاریـان را از بلوچـستان کوتـاه کرد،بـه 

بی وتمامی بلوچـستان شـرقی  نبردعلیه انگلیسھا که دراین زمان  بخشی از بلوچستان غر

وی ھمانقدر کـه از قاجاریـان  نفـرت داشـت بـه ھمـان . را دراشغال خو داشتند،پرداخت

انگلیـسھا در ایـن وقـت دوپایگـاه نظـامی در بلوچـستان . پیمانه از انگلیسھا نیـز متنفربـود

بود این زمانی . ایجاد کرده بودند) زابل(ایران،  یکی در میرجاوه ودیگری در نصرت اباد

ــد،  ــسھا بــرای اســتحکام موقعیــت خــود درھن کــه  جنــگ جھــان اول درگرفتــه بــودو انگلی

به این منظوربه بلوچستان شرقی اکتفـا نکـرده و . متصرفات پیرامون را گسترش میدادند

دست به اشغال بلوچستان غربی زدند،ولی در عملی ساختن آن بـا اقـدامات ومقاومتھـای 

  . ھرام خان روبروگردیدندشدید قبایل منطقه سرحد وسردار ب

ھمزمان با این حوادث، دولت آلمان که به دنبال مستحکم ساختن موقعیت خود در 

ــد  ــرام خــان شــد وچن ــیس وســردار بھ ــت انگل ــان دول ــه میگــشت، متوجــه تــضاد می منطق

دولت آلمان فکر میکرد که اگر بتواند سـردار بھـرام .مامورمخفی خود را نزد وی فرستاد

ود بکشاند،پایگاه خـوبی در منطقـه بدسـت خواھـد آورد، امـا بھـرام خان را بطرفداری خ

خان، آلمانھا وانگلیسھا ھردو را دو روی یک سکه و دشمن دین ووطن خود مـی پنداشـت 

بلوچھا نسبت به بیگانه گان نظرمساعدی نداشتند . و ازحضور ھردو در منطقه بیزار بود

ی که ترکھـای عثمـانی وآلمانیھـا بـه براین اساس وقت.وآنھا را دشمن خود تصور میکردند

درطول حیات سـردار بھـرام . سردار بھرام خان پیشنھاد کمک نمودند، وی آن را رد کرد

  :خان، جنگ ھایی با نیروھای انگلیسی اتفاق افتاد که عمده ترین آنھا عبارت بودند

  جنگ سراوان
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ای  دراین جنـگ نیروھـ. صورت گرفت) مرکزسراوان کنونی( این جنگ درشستون

مگـر آقـای مـددخان بـارکزی کـه اطالعـات . انگلیسی شکست خورده عقب نشینی کردند

ًدقیقی دراین خصوص دارد،  مدعی است که اصال یکـی از یاغیـان بلـوچ در بلوچـستان 

شرقی از ترس پیگرد انگلیسھا به منطقه سراوان پناه آورده بود و یک قطعه از سـربازان 

خبـر ورود قطعـه . منطقـه شـستون وارد شـده بودنـدانگلیسی به منظور دستگیری وی بـه

ًنظامی انگلیسھا به بھرام خان میرسد واو فورا با یک تعداد از افراد خود به  محـل ورود 

صاحب منصب انگلیسی وقتی چشمش به جمعیت درحـال پیـشروی مـی .انگلیسھا میرود 

ی میکنـد، ولـی افتد از خیمه بیرون می اید وتوسط مترجم به بھرام خان موضـوع را حـال

آورده است وما وی ) پناه (بھرام خان میگوید که این شخص ھرکه باشد به خانه ما مھیار

را به شما تسلیم نمیکنم وبشما نیز اخطار میدھیم که تا سایه گشت ظھرامـروز از منطقـه 

ما خارج شوید، واال خود عاقبت آنرا خواھی دانست، این را گفتـه از آنجـا برمیگردد،بـه 

این اخطار قطعـه انگلیـسی شـستون را بـدون دسـتگیری شـخص مـورد نظـر تـرک دنبال 

  .میگویند

  ُجنگ گومازی

. این جنگ در منطقه گمازی نزدیک مند واقع دربلوچستان شرقی به وقوع پیوسـت

. جنگ مذکوریکی از بزرگترین جنگ ھای سـردار بھـرام خـان بانیروھـای انگلیـسی اسـت

ویکـی از مـردان دلیـر . لوچھـا جـام شـھادت نوشـیدنددراین نبردخونین تعداد زیـادی از ب

ًبارکزی محمدابراھیم خان بود که قبال دوباره با انگلیسھا برخورد کرده بـود ولـی درایـن 

جنگ دشمن ابراھیم خان را ھدف قرارداد واز قضا تیـری بـردھنش اصـابت کـرد کـه از 

یرمحمـدامین، بـرادر این جنگ درواقع به انتقـام قتـل م. زیرزبانش گذشت  ولی کشته نشد

درایـن جنـگ مـسئول پیـاده نظـام ، ابـراھیم خـان . کوچک سرداربھرام خان آغاز شده بود

پسراعظم خان بارکزی ومسئول سواره نظـام دوسـت محمـدخان بـرادرزاده بھـرام خـان 

  .سرانجام سربازان انگلیسی  از دست نیروھای ملی بلوچ باشکست روبروشدند. بود

  جنگ مند

وی . سردار بھرام خان با قوای انگلیس  به جنگ مند معـروف اسـتآخرین مقابله 

 بمنظور بیرون راندن انگلیسھا از مند با لشکری مرکـب از چنـدین ھـزار ۱۹۱۵درسال 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٤١

دراین جنگ متجاوزین انگلیس بسختی شکست خـورده . مرد جنگی برانگلیسھای حمله برد

ًه مددخان بارکزی درمند اصـال مگربگفت. فرارکردند وشھر مند به دست بھرام خان  افتاد

جنگی رخ نداده است،زیرامند در دست طایفه رند بود و لشکر بھرام خـان بیـشترشان از 

بنابرین ھنگامی که بھرام خان به عزم رزم با انگلیسھا حرکت میکرد بـه . این طایفه بودند

بـادا شـما از سران طایفه رند درمند پیغام فرستاد که ماقصد جنگ با انگلیسھا را داریم، م

پشت برما حمله کنید وسبب شکست ما شوید؟ سران مند به بھرام خان پیغام دادند که ما 

می دانیم که بخش عمده لشکر شما از طایفه رند اند ،آیـا مـا میتـوانیم تیـشه بریـشه خـود 

بزنیم؟ بنابرین مند با پیغام دوستانه  بھرام خان در صف بھرام خـان قرارگرفـت،وبھرام 

بگفتـه گلخـان نـصیر . ند گذشت و برانگلیسھا حمله برد و دشمن را شکـست دادخان از م

 ھزارنفر بودند که فعاالنه ۱۴،تعداد افراد مسلح دراین جنگ بالغ بر" تاریخ بلوچستان"در

  .شرکت جسته بودند

در نتیجه تداوم فعالیت ھای سرداربھرام خان، حکومت انگلیس در ھند نگران شده 

انگلیس ھا برای جلوگرفتن پیشروی ھای سـرداربھرام خـان ، . ختو به چاره جوی پردا

. گروھی از سرداران بانفوذ بلوچستان غربی وشرقی را گرد آورده و به بمپـور فرسـتاد

ھیئت مذکور پس از ورود به مکران  بـه منطقـه مـرزی رفتـه وبـا سـران قبایـل مختلـف 

ن را متقاعد ساخت تا دست از بطورجداگانه مالقات نمود و با دادن رشوه ھای کالن، آنا

در نتیجــه وعــده وخدعــه ھــای انگلیــسھا تعــدادی از ایــن . حمایــت بھــرام خــان بردارنــد

. سرداران خود را مستقل اعالم داشتند وحتی برخی، علیه بھرام خان اعالن جنـگ دادنـد

ًاین ھیئت بدنبال پیشبرد سیاست خود مستقیما با سردار بھرام خان نیزدرگومـازی تمـاس 

فت وبا نیرنگھای گوناگون وی را متقاعد ساخت که بیش از ایـن بـا انگلیـسھا دشـمنی گر

بھرام خان چون دو دستگی را درمیان قبایل بلوچ مشاھده  نمود دانست کـه بـیش . نورزد

ازاین در جنگ برد با او نخواھد بود، بنابرین با پادرمیـانی برخـی ازسـران بلـوچ کـه در 

و را نیز باخود ھمراه ساخته بودند،باالخره  به مـصالحه لشکر خودش جای داشتند وپدرا

ایـن حـوادث . با دولت انگلیس راضی گشت و دیگر از حمله بـرانگلیس ھـا دسـت گرفـت

 میالدی رخ داد که وی حکومت تمـام نـواحی مکـران را دراختیـار ۱۹۱۷ظاھرا درسال 

ع رجــو.( مــیالدی درگذشــت۱۹۲۰ خوشــیدی مطــابق ۱۲۹۹داشــت وســرانجام درســال 
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، بلوچستان وتمدن دیرینـه ۴۹ -۴۵تاریخچه جنبش ھای ملی بلوچستان، صفحات : شودبه

  )۳۰۲آن، ص 

  سردار دوست محمدخان بارکزی

 میالدی که سال فوت اوست، ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۰۷سردار بھرام خان از سال 

در بلوچستان بصورت مستقل حکومت کرد وبه دولت مرکزی ایران یک دینار پول مالیه 

 او درگذشت وبرادرزاده او سرداردوست محمدخان ۱۹۲۱ یا ۱۹۲۰در سال. ادنفرست

اما  دوست محمدخان از ھمان آغاز با . بارکزی بجای او برھبری بلوچھا قرارگرفت

مخالفت قبایل مبارکی در سپکه واقع در غرب پھره وقبیله بزرگ زاده ھا درسراوان 

                                                                                                                      .                     درشرق پھره روبرو میشود

محمدخان برای تحکیم موقـف خـود  بـه جنـگ متوسـل شـد وبـرای مطیـع   دوست

ساختن مبارکی ھا پسرعموی خود ابراھیم خـان را در رأس گروھـی جنگجوفرسـتاد واو 

 رشــادت کــم نظیــر توانــست قبیلــه مبــارکی را بــا

شکست بدھد و سران شـان رابـه حـضور دوسـت 

دوســـت محمـــدخان بـــا .محمـــدخان حاضـــرکند

بزرگواری  سران مبارکی را عفـو کـرد ودوبـاره 

واما در جنگ با .آنھا را به حکومت سپکه ابقا نمود

قبیله بزرگ زاده ھا، سرلـشکر دوسـت محمـدخان 

ـــسرمیرمحمدام ـــار ،چنگیزخـــان پ ین خـــان، مردک

ــــایق   ــــست برمخــــالفین ف ــــود ونتوان ــــشائی نب گ

آید،بنابرین دوست محمدخان مجبور شـد خـودکمر 

وپـس ازتحمیـل  به مقابله بـا بـزرگ زاده ھـا ببنـدد

  تصویر سردار دوست محمد بارکزیتلفات سنگین برآنھا، بزرگ زاده ھا رانیز  وادار 

قبیلـه دیگـر شـورش ومخـالفتی از بعد از منکـوب کـردن ایـن دو. به اطاعت  از خودکرد

لوچـستان درایـن موقـع در ب.سوی سایر قبایل بلوچ در مقابل دوست محمدخان دیـده نـشد

تحـت اداره وحکومــت سرداردوسـت محمــدخان بـارکزی، بــصورت یـک حکومــت ملــوک 

الطوایفی وخودمختار درآمده بود وشیوه تولید فیودالی به عالی تـرین شـکل خـود جریـان 
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. ادامـه مـی دادنـد ی پارچه بافی با سرعت ھرچـه بیـشتر بکـار خـویش کارگاه ھا.داشت

بمنظـور تـامین بودجـه حکومـت، مالیـاتی . کشت و زرع نیز فعاالنه رواج پیدا کرده بـود

بردرآمد وضع کرده بودند که از دھقانان به ھنگام برداشت محصول سھمی میگرفتند وبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                .                            خزانه می ریختند

ھمین افـراد . امنیت داخلی را برعھده داشت" کوتوال "نوعی پولیس شھری بنام 

بدلیل اینکه منبع درآمد دیگری جھت تامین نیازمندی ھـای .ماموردریافت مالیات نیز بودند

مالی وجود نداشت، از ھمین مالیتھا، حقوق سـپاھیان واشخاصـی را کـه دسـت انـدرکار 

حکومت دوست محمدخان  را میتوان نمونـه .ه میشدمسایل سیاسی واداری بودند، پرداخت

برجسته ای از یک حکومت فیودالی محلی دانست که میرفـت تـا تمـامی طوایـف  وقبایـل 

  .بلوچستان را زیرچتر واحدی گرد آورد

در ھنگام به قدرت رسیدن سردار دوست محمدخان،مردم افغانستان، بـه رھبـری 

د را از استعمار انگلـیس بـا قربـانی دادن جـان مدبرانه شاه امان هللا غازی  استقالل خو

وصدای استقالل طلبـی نـه تنھـا در نیمقـاره ھنـد، ) ۱۹۱۹(ومال خود بدست آورده بودند

مـردم از ایـستادگی در برابـر زورگویـان . بلکه در ایران وبلوچستان نیز طنین انداز بـود

بـان بزبـان میگـشت استعمار حکایتھای دالنگیـز وغرورافـرین  میگفتنـد وایـن داسـتانھا ز

ًوطبعا مردم بلوچ وسردار دوست محمدخان بارکزی که خـود را از تبـار شـاه امـان هللا 

  .خان غازی میدانست، نیز از آن محظوظ ومتحسس بودند

از لحظه ایکه نیروھای دولتی قاجاری از بلوچستان رانده شـدند تاپایـان حکومـت 

شت، ھیچگونـه رابطـه یـی بـا سرداردوست محمدخان که توسط ارتش پھلوی متالشی گـ

دولت مرکزی وجـود نداشـت و ایـن تـصور کـه دوسـت محمـدخان بخـشی از مالیاتھـای 

دریافتی را خود برمیداشت وبقیه را بـه حکومـت مرکـزی مـی فرسـتاده،از اسـاس پـوچ 

کسانی که دراین مـورد دچـار سـردرگمی انـد بھتراسـت بخـود . وعاری از حقیقت است

شــته ھــای حکــومتگران ونیروھــای  کــه جھــت تحقیــق بــه زحمــت بدھنــد و بــه اثــار ونو

راجع به وابسته بودن آنھا بـه آلمانیھـا تـا کنـون سـندی . بلوچستان آمده اند، مراجعه کنند

بدست نیامده وفقط ژنرال دایرانگلیس چنین اتھامی را علیه کسانی که  در منطقه با او به 

  .نبرد برخاسته بودند نسبت داده است
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  :ربلوچستان حملۀ لشکرشرق ب

با یک کودتای نظامی برضد احمدشـاه قاجـاری ) میرپنج( رضاخان ۱۹۲۱درسال 

رضـاخان . شـاه قاجـاری  بـه اروپـا گریخـت وھرگـز بازنگـشت. قدرت را بدست گرفت

ــاج گــذاری نمــود۱۹۲۶درســال  ــوان پادشــاه ایــران ت  ۱۹۲۸او درســال . ً رســما بــه عن

شرق تحـت فرمانـدھی ژنـرال امـان هللا دستوری مبنی برحمله بربلوچستان را به لشکر 

  .جھانبانی که مرکزش در مشھد بود ابالغ نمود

:" در کتاب شرح حـال رجـال ایـران در بـاره دوسـت محمـدخان آمـده اسـت کـه 

) در بلوچستان او را امیرویا سردار دوست محمدخان خطـاب میکردنـد(دوست محمدخان

دوسـت .اسـت) بـارکزائی(ارانی پسرمحمدعلی خان برادر بھرام خـان بلـوچ از طایفـه بـ

کـه در ) م۱۹۲۰( خورشـیدی۱۲۹۹محمدخان پس از فـوت بھـرام خـان عمـوی خـود در

بلوچستان تسلط وعنوانی داشت جای او را گرفت وپس ازرام کردن سرداران ورؤسـای 

واز دولت مرکزی چندان اطاعتی . بلوچستان تسلط کامل پیداکرده ودم از استقالل می زد

 ۳۹۸مولف کتاب نظری بـه مـشرق در صـفحه . ھمسایه بی ارتباط نبودنمیکرد وبا دول 

امان هللا خان ازابتدا سرحد افغانستان شروع بـه بـدگوئی ...  «:دراین باره چنین مینویسد

برعلیه حکومت ایران نموده واقداماتی درنظرگرفته بود که از جمله درقندھار فرستادگان 

ــ ــوچ را پــذیرفت واو را ب ــدوار ســاخت ] ھــا[ه مــساعدت افغــاندوســت محمــدخان بل امی

وتحریکاتی برعلیه حکومت ایران نمود که ھمین عملیات موجب تـسریع اقـدامات نظـامی 

دولـت وقـت تـصمیم گرفـت کـه ." دولت ایران وشکست ودستگیری دوست محمدخان شد

 خورشـیدی، ۱۳۰۷دراواسـط سـال . درصورت عدم اطاعت او رابکلی قلع وقمع  نمایـد

بفرماندھی سرلشکر امان هللا جھانبانی فرمانده لشکر شرق به بلوچستان عده ای نظامی 

  )۱۲۸ ساله،ص۲۰تاریخ (».فرستاده شد

به ھرحال نیروھای اعزامی رضا شاه باساز وبـرگ کامـل نظـامی کـه دراختیـار 

شان بود، بسوی بلوچستان سرازیرشدند وتـدارک جنگـی عظیمـی را علیـه خلـق محـروم 

افراد طایفه اسماعیل زائی تحـت رھبـری سـردار جمعـه خـان، . وتحت ستم بلوچ گرفتند

در حوالی زاھدان ونـصرت ابـاد، جنـگ سـختی  . خود رابرای مقابله با آنان آماده ساختند

جمعـه خـان .  تعداد زیادی از بلوچھای مبارز دراین جنگ جان باختند. بین آنھا در گرفت
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اه گرفت کـه درنتیجـه توسـط پس از مدتی مقاومت شکست خورده به بلوچستان شرقی پن

ًبعدا به شیراز تبعید ونھایتا مورد عفو .نیروھای انگلیسی دستگیر وبه تھران اعزام گشت 

درپی این تحول حکومتگران نام طایفه اسماعیل .شاه قرارگرفت و به بلوچستان باز گشت

ادامـه سپاه پھلوی به پیشروی خود در قلب بلوچستان . زائی را به شه بخش تبدیل نمودند

بنابرنوشـته رسـاله . عھـده دار بـود) بوالق زائی(سرپرستی طایفه ریگی را عیدوخان.داد

این شخص درخیانت نسبت به خلق بلوچ گوی سـبقت را از : "جنبش ھای ملی بلوچستان

بطوری که در ھنگام یورش ژنرال دایـر وسـپاه انگلیـسی اش . ھرخاین دیگری ربوده بود

صله در رکابش قرارگرفت واز انجام ھرگونه جنایتی نسبت به بلوچستان، عیدوخان بالفا

ھمچنین  عیدوخان با شتاب ھرچـه تمـام تـر بـه اسـتقبال . به مردم بلوچ فروگذاشت نکرد

در نتیجـه از جانـب ایـن .ارتش رضا شاه شتافت وبا آنھا اظھار ھمدردی وھمیاری نمـود

 داشــتند، مقاومــت  طایفــه بــزرگ کــه نــواحی وســیعی را بــین زاھــدان وخــاش در اختیــار

برعکس عیدوخان ھرچه در توان داشت، دراختیار لـشکریان . چشمگیری بوقوع نپیوست

دولـت رضاشـاه بـه ایـن . رضاشاه گذاشت تا بلوچستان را به تصرف خویش در آوردنـد

بدین معنی که افراد وابـسته بـه خـانواده او را از .خوش خدمتی عیدوخان پاسخ مثبت داد

ی که در آن زمـان یکـی از مـشکالت اساسـی مـردم بلـوچ بـشمار رفتن به خدمت سرباز

  )۶۱ص." (میرفت، معاف کرد واز آن ببعد به ھرکدام ماھانه مبلغی پرداخت گردید

متاسفانه ،تنھا طایفه ریگی نسبت به قوم خودمرتکب خیانت نشد، طوایف دیگـری 

شان مـی نیز دست در دست ارتشی ھا گذاشته برضـد بلوچھـای کـه از خـود مقاومـت نـ

نواســه سرداردوســت محمــدخان (بگفتــه مــدد خــان بــارکزائی. دادند،خاینانــه عمــل کردنــد

،نیروھای دولتی از دوطریق یکی تحت رھبری سرھنگ محمدخان نخجوانی که )بارکزائی

از کرمان اعزام شده بود بسوی سراوان ودیگری تحت رھبری سرھنگ باقرداورپنـاه از 

سـرھنگ داور پنـاه بعـد از گـشودن . شروی پرداختنـدلشکر شرق به استقامت پھره به پیـ

قلعه بمپور به استقامت پھره که مرکز اصلی فرمانـدھی سـردار دوسـت محمـدخان بـود 

پیش آمد وقبل از حمله برآن قلعه، شخصی را غـرض مـذاکره وتـسلیمی بـه داخـل قلعـه 

  .فرستاد

ارکزی   در پھره سردار دوست محمدخان وپدرش علی محمدخان وابراھیم خان بـ

شوھر خواھر دوست محمدخان،با یـک نفـرمالی رھبـر مـذھبی شـان بـه بحـث ومـشوره 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٤٦

علی محمدخان پدردوست محمدخان طرفدار جنگ با نیروھای دولتی بود، مگـر . پرداختند

سرداردوست محمدخان که شرایط را بھتر درک مینمود طرفـدار جنـگ نبـود ومیخواسـت 

ابـراھیم خـان .  تا بعدخود را برای جنگ آماده کنـدًعجالتا پیشنھاد سران نظامی را بپذیرد

ًنیزکه مرد جنگ آزموده بود قبـول کـرد کـه فعـال از جنـگ صـرف نظرشـود،وافزود اگـر 

دولت از وعده ھای که داده تخطی نمود آنگاه  اوجنگھـای چریکـی را ادامـه خواھـد داد، 

وبرایش مـسئله مگر علی محمدخان پدردوست محمدخان  با دید مذھبی طرفدار جنگ بود 

بنابرین او بـا خـشم مـذاکرات را قطـع کـرد  و بـه .عدم توازن قوای طرفین  مطرح نبود

دوست محمدخان کـه خـود را در برابـر تـصمیم . عزم جنگ بطرف سراوان حرکت نمود

 نفرنمـی شـدند دراختیـار ۳۰۰پدرناچار دید، نیروھای داخل قلعه پھـره را  کـه بـیش از 

  . د بسوی سرباز رفتابراھیم خان قرارداد وخو

ابراھیم خان با  نیروی اندکی که در اختیار داشت  به سوی سراوان به کمک علی 

ُمحمدخان  رفت ودر ھشک واقع در ھشت کیلومتری غـرب شـھر سـراوان بـا نیروھـای 

دولتی برخورد وجنگ شدیدی میان آنھا درگرفت که براثر آن نیروھای دولتی مجبـور بـه 

دراینجـا گروھـی از طایفـه بـزرگ زاده ھـا .برگـشتند" کھن داود"عقب نشینی شدند و به 

ــی  ــان میرمرادزائ ــاه خ ــان وشھبازخان،ومحمدش ــراب خ ــسرکردگی مھ ــیب ( ب ــاکم س ح

که  درخفا با ارتشی ھا ھمکاری داشتند،با شمشیروکفن  به کمپ قـشون دولتـی )وسوران

مـدخان بجنگنـد، رفتند واز نیروھای دولتی خواستند که برگردنـد وبـا قوتھـای دوسـت مح

زیرا اگر نیروھای دولتی از اینجا ناکام  برگردنـد، دوسـت محمـدخان کـه خیـر، ابـراھیم 

خان فرمانده نیروھای دوست محمدخان در جبھه سراوان که از این راز مطلع است آنھا 

را خواھدکشت، پس بجای آنکه بدست ابراھیم خـان کـشته شـویم  بھتراسـت شـما مـا را 

اینست که نیروی دولتـی دوبـاره خـود را . رنوشت جنگ را معلوم کنیدھمینجابکشید ویا س

  .برای حمله بردزک آماده میکنند

دراین وقت ابراھیم خان بگمان اینکه نیروھـای دولتـی شکـست خـورده و دوبـاره 

ابـراھیم خـان بـارکزائی، مـردی . رفته بود) دژک(ُبرنخواھند گشت،از ھشک به قلعه دزک

او قبــل از ایـن ھـم چنــدین جنـگ را بــا . کــی بـسیار مـاھربوددالور و در جنـگ ھـای چری

درمـاه " جنـگ دشـت "و " جنگ زامران"مثل :انگلیسھا از محل ایرافشان سامان داده بود
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 که در جنگ آخری، میرامین خان خالویش به شـمول نـه نفـر دیگـر از ۱۹۱۷اپریل سال 

  ). ھا موجود انددر سایت رادیوبلوچی لینک اسناد این جنگ(ھمرزمانش کشته شدند

کــه درمــسیر  راه ســراوان " ُگــشت"بــه ھرحــال نیروھــای دولتــی برگــشتند ودر 

قراردارد، با مقاومتھای شدید مردم بلوچ تحت سرکردکی نوشیروان برادرکوچک دوست 

ُگـشت شـاھد نبردھـای حماسـه آفـرین  مـردم  بـا اردوی دولتـی . محمدخان مواجه شـدند

ه جنـگ چنـان فاجعـه آمیزبـود کـه مـردان بخـاطر حفـظ آگاھان بلوچ حکایت میکنند ک.بود

ناموس شان  از ترس تجاوز سربازان دولتی ، زنان ودختران جوان خود را پیشاپیش یـا 

می کشتند و یا دراطاقھای بدون منفذ پنھان میکردند وخود بـه جنـگ میرفتنـد وبـدین گونـه 

ًوضـعیت تقریبـا در . دزنان ودختران زندانی ساعتی بعد بعلت  نرسیدن ھوا جـان میدادنـ

درایـن جنگھـا تعـداد بـسیاری از جنگجویـان بلـوچ بـه قتـل . سراسر بلوچستان چنین بـود

نبـرد رزمنـدگان بلـوچ در . رسیدند وعده ای ھم به کوه ھا فـرار کردنـد و یـا اسیرگـشتند

رزمندگان آنقدراز قلعه معروف آن . دزک  مرکز سراوان زمان، ابعاد باالئی بخود گرفت

ع کردند که سپاه پھلوی چندن روز متوالی با قدرت نظامی برتر خویش آنجـا را شھر دفا

جمع کثیری ازجنگجویان دبلوچ ، ازجمله فرمانـده ابـراھیم خـان بـارکزی .با توپ میکوبید

ورمضان وقادربخش وگل محمدپیری وگل محمدجھان بیک ومحمدخان بارکزی ودرا خان 

از سـربازان دولتـی نیـز . شـھادت رسـیدندبارکزی وعطامحمد بارکزی  دراین جنـگ بـه 

  .تعدادی جان باختند

علی محمدخان بعد از کشته شدن ابراھیم خان، فرمانده دلیر نیروھای محلی، قلعه 

دزک را به شخص دیگری که او ھم ابراھیم نام داشت سپرد وستورداد تا یک شـبانه روز 

 تـن از ۳۰اھیم  فردای آن با مگرابر. دیگر از قلعه دفاع کند وبعد خودش را بیرون بکشد

افراد داخل قلعه به کمپ ارتشیان دولتی  رفت و بـا درخواسـت واگـذاری حکومـت دزک 

برای خودش اظھارکردکه قلعه خالی است وشما میتوانید آنـرا تـسلیم شـوید، ارتـشی ھـا 

قبول کردند و آقای داور پناه بـرای تـسلیم شـدن قلعـه بـه داخـل آن رفت،وقلعـه گیـان را 

 ھتک حرمت قرارداد،مگر از طرف یکی ازافراد داخل قلعه ھدف تفنگ قرارگرفـت مورد

وقتـی خبـر قتـل داور پنـاه بـه کمـپ دولتـی رسـید، بـه انتقـام قتـل داور پنـاه، .وکشته شد

ــاران ۳۰بالفاصــله  ــد تیرب ــپ حاضــر بودن ــه در کم ــده را ک ــسلیم ش ــای ت ــن از بلوچھ  ت

شـھر دزک را بـه نـام داورپنـاه مـسمی دولت بخاطر کشتار بیرحمانه این سـرھنگ .کردند
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پـس از . از قلعه ھای معروف آنزمان بلوچستان یکی بمپور ودیگری قلعه پھره بود.  کرد

یک جنگ شدید وخـونین، لـشکریان پھلـوی موفـق شـدند قلعـه بمپـور رامتـصرف شـوند و 

بسوی قلعه ناگشودنی پھره که مرکزاصلی حکومت سرداردوست محمـدخان بود،حرکـت 

بعد از مقاومتھایی که در آنجا رخ داد، پھره نیـز سـقوط کـرد وحکومـت مرکـزی . کردند

  .دوباره بربلوچستان مسلط شود) بیست ساله( توانست پس از یک وقفه طوالنی

  ًاما سردار دوست محمدخان با فتح قلعه پھره بدست نیامد، زیرا او قبال به طرف 

سرھنگ محمدخان نخجوانی . ته بودسرباز که از قلعه ھای ناگشودنی بلوچستان است، رف

از طرف سرلشکر امان هللا جھانبانی،مامور مذاکره با سردار دوست محمدخان شد و او 

پیامھای  جھانبانی را به دوست محمدخان وبـرعکس از دوسـت محمـدخان را بـه ژنـرال 

دوست محمدخان به سرلشکر پھلوی ژنرال جھانبانی پیغام داد که در صـورت . میرسانید

سرلشکر جھانبـانی قـسم نامـه ذیـل را امـضا . ن امان دست از مقاومت خواھد گرفتداد

من که یکی از صاحب منصبان :" کرد وبه داخل قلعه به سردار دوست محمدخان فرستاد

ھستم به حقه تاج وتخـت ...فدائی ذات اقدس ملوکانه اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه معظم 

  ھمایونی قسم یاد

  

  ، درآغازعھد پھلوی)ايرانشھرکنونی(مدخان بارکزی درپھرهقلعه سردار دوست مح

  میکنم که درصورتیکه سردار دوست محمدخان به اردوی دولتی حاضرشود جان 
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آذرمـاه / ۲ مـورخ -فرماندار لشکر شرق، امـان هللا جھانبـانی. ومال او را محفوظ دارم

  )۳۰۷تاریخ بلوچستان وتمدن دیرینه آن، ص"( ش۱۳۰۷

ســردار دوســت محمــدخان بــه ایــن قــسم نامــه اعتبــار نکــرده بــه نظرمیرســد کــه 

 ۲۰وپیامھای دیگری میان وی وژنرال جھانبانی رد وبدل گردیده وژنرال مذکور در نامه 

آقـای میردوسـت :" عنوانی سـردار دوسـت محمـدخان چنـین مینویـسد۱۳۰۷)جدی(دیماه

ًچه سـابقا مطالب شما توسـط میـرزا ھاشـم ونایـب علـی اکبرخـان رسـید،چنان! محمدخان

ًتذکرداده ام من مایلم تمام امالک شما مستردشود تا بتوانید کـامال زنـدگی  خـود را تـأمین 

البتـه پـس از . نموده وبرای عمران وآبـادی بلوچـستان خـدمات شـایانی را انجـام بنمائیـد

ًارسال قرآن مجید قسمی که یـاد کـرده ایـد کـامال اطمینـان دارم کـه نـسبت بـدولت خـود 

  .... ھید کردخیانتی نخوا

ً به انتظار این ھستم که مراتـب خدمتگـذاری خـود را نـسبت بـدولت عمـال نـشان 

وبھترین طریقه مشروع خدمتگذاری ھمانا آمـدن شـما بـه اردوی دولتـی اسـت کـه . دھید

متاسفانه تا کنون منصرف بوده ونیامده اید،ولی من طمـع دارم کـه اطمینـان شـما نـسبت 

ی کامل شده باردوی دولتی خواھید آمد وخدمات بزرگـی بمقاصد خیرخواھانه دولت روز

] فرزنـدخود[اینکه من اصرارداشـتم محمـدعمر. از طرف دولت بشما مراجعه خواھد شد

را روانه دارید دومقصود داشتم، یکی بدینوسیله نزدیک شدن شما وطایفه شما به پایتخـت 

چنانچـه بخـوبی . وزندگی شھری، ودیگری تربیت شدن پسرشما درمدرسـه عـالی دولتـی

مطلع ھستید که در قرن فعلی تربیت اطفال از واجبات واز وظایف عمده پدران است که 

البته وقت بسیار است که شما بـا اخـالق ومقاصـد . وسایل آن در بلوچستان میسر نیست

ولـی . قشون آشنا شده وبا اطمینان کامل ھمدوش نظامیان در آبادی بلوچستان کمـر بندیـد

ـــن ـــر ای ـــرد بھتراســـتھرچـــه رودت ـــصد صـــورت گی ـــان هللا .  مق ـــشکرشرق ام امیرل

  )  ۳۰۸ھمان منبع،ص "(جھانبانی

به ھرروی سردار دوست محمدخان بازھم حاضر نمیشود که خـود را بـه ژنـرال 

جھانبانی تسلیم کند تا سرانجام فرمان عفو سرداردوست محمدخان از جانب رضـاه شـاه 

بــا عبـارت ذیـل عنـوانی دوســت ۱۳۰۷/  ۱۱/ ۲۶ -۴۱پھلـوی توسـط تلگـراف شـماره 

عریضه تلگرافی دوست محمدخان مالحظه شد،نظر بـه اینکـه :"محمدخان مواصلت میکند
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از اعمــال ســابقه اظھــار نــدامت کــرده وتقاضــای تــأمین نمــوده اســتدعای شــاه پذیرفتــه 

مھــر ( ش۱۳۰۷ بھمــن ۲۰. وبرحــسب ایــن دســتخط مــشمول عفــو شــاھانه خواھــد بــود

  )   ۳۰۶ھمان منبع،ص)"( رضاشاه

پس از وصول این فرمان ، سـردار دوسـت محمـدخان رھبرمقاومـت بلوچـستان، 

درحالی خود را به نیروھای دولتی پھلوی تسلیم میکنـد کـه تفنگـی در دسـت و شمـشیری 

  .  درکمردارد وپانزده تن از محافظین مسلح با خود ھمراه دارد

ی، پــانزده تــن وژنــرال جھانبــانی بــدون آنکــه  وی را خلــع ســالح کنــد،با ھمراھــ

ایـن (شکر رند، غالم قادر فرزند  حاجی شـکر: ازمحافظان مسلح وخدمتگاران او منجمله

،چاکر معروف به چاکرزری، شھداد، مـال فقیـر محمـد )درقید حیات بود۱۹۸۸شخص تا 

، مشتری فرزند رمـضان )ناروئی(فرزند پیرمحمد،حیات  فرزند نصرت، دین محمداورنگ

  .     درآنجا تحت نظارت  شدیدقرارگرفت به تھران فرستاده شدند و

    پايان کار سردار دوست محمدخان

درتاریخ بیست ساله ایران، در باره دستگیری دوسـت محمـدخان آمـده اسـت کـه 

پـس از [دوست محمدخان یکی از سران عمده ومھم بلوچستان بود،درآن منطقـه دسـتگیر 

 خورشیدی او را نـزد ۱۳۰۸ن  فرودی۱۷به تھران اعزام  گردید وروز ] تسلیمی خودش

نامبرده شرحی در باره عقب افتادگی بلوچستان بیان واضافه کرده . بردند)رضا شاه(شاه

بــود کــه عـــدم توجــه بــه بلوچـــستان موجــب پــاره ای حـــوادث شــده کــه امیداســـت 

 ۳۰۰شاه دستور میدھد که دوست محمدخان درتھران بماند وماھیانه . موردعفوقرارگیرد

 او برقرارنماینــد،ولی بایــد تحــت نظربــوده وبــا یــک نفــر مراقــب از تومــان حقــوق بــرای

ــشود . شــھربانی درتھــران ازاد خواھــد بودمــشروط براینکــه از حــوزه پایتخــت خــارج ن

.                                                                           چندماھی بدین منوال سپری شد ودر سالمھا ھم شرکت مینمود

مولف تاریخ بیست ساله مینویسد که، روزی دوست محمـدخان ھـوس شـکار مـی 

بـود رفتـه )پلـیس(کند، چند بارھم به شکار با مراقب خود که یـک نفرگروھبـان شـھربانی 

دونفراز گماشتگانش اثاثیه الزم را برمیدارند و شـش قبـضه . بود، ولی این بارعادی نبود

 خورشـیدی بـسمت حـضرت ۱۳۰۸  ابـان ۱۹روز . زیرتشک اتومبیل مخفی میکنندتفنگ 

محمـدعلی گـروه بـان . پلـیس مـاموردروازه جلـو آنھـا را مـی گیـرد .  عبدالعظیم میروند
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بعـد از جـاده امـین ابـاد میگذرنـد . شھربانی مراقب میگوید من ھمراه ھستم بشکارمیرویم

در نزدیکـی تپـه ھـای فیـروز . ر مـی رونـدوجلوقھوه خانه می ایستند وپیـاده بقـصد شـکا

آبادشکر رند ،گماشته دوست محمدخان از پشت سرسه تیربه محمدعلی شلیک میکنـد کـه 

ــر عمیقــی درآن محــل مخفــی میکنند،ســپس  ــل میرســد ونعــش او را در نھ بالفاصــله بقت

 کـه[در ورامین اتومبیـل را . برمیگردند و سوار اتومبیل شده بسمت ورامین فرارمینمایند

سـرداری . گذاشته وپیاده رشته کوه ھای سمنان را پیش گرفته می رونـد]خراب شده بود

این عـده مـدتھا بـا لبـاس مبـدل در . رئیس پلیس با ده نفرپلیس مامور دستگیری او میشود

دھات وسیاه کوه ورامین سرگردان بودنـد تـا بـاالخره دوسـت محمـدخان را کـه درکنـار 

 تھـران آورده زنـدانی وسـپس تحویـل دادگـاه نظـامی کویر سیاه کـوه دسـتگیرکردند وبـه

  . میدھند

یکــی از وزرای کابینــه مخبرالــسلطنه ھــدایت بــرای نگارنــده نقــل میکــرد کــه مــا 

درحضور شاه بودیم، پیشخدمت اطالع داد کـه دوسـت محمـدخان حاضراسـت میخواھـد 

شرفیاب شـود وشمـشیری حمایـل دارد بـا شمـشیریا بـدون شمـشیرشرفیاب شـود؟ شـاه 

شاه  به او فرمـود . وقتیکه وارد شد با کاله پھلوی بود. رمود مانعی ندارد با شمشیربیایدف

ھرعیـب کـه :" دوسـت محمـدخان ایـن کـاله چطوراسـت؟ دوسـت محمـدخان جـواب داد

. الکن بعد بدون فکر وداشتن نقـشه درسـت بخیـال فـرار افتـاد" سلطان بپسندد ھنر است

امورشھربانی وچندتانوکرانش با اتومبیـل سـواری  باتفاق  م۱۳۰۸ آبان ماه ۱۹درتاریخ 

خود به عنوان شکار بطرف ورامین حرکت کـرد ودر ورامـین سرپاسـبان محمـدعلی را 

اتومبیل در بین راه خراب میشود وفراریان . کشتند وبعد با اتومبیل از بیراھه فرار میکنند

ز راه کــویر بــسمت ناگزیرمیــشوند کــه بــا لبــاس چوپــانی در آمــده بــدون بلــد راه پیــاده ا

آخراالمر بواسطه گرسنگی وتشنگی وخستگی زیاد در اراضی .بلوچستان راه پیمائی کنند

پس از . کویر در حدود سمنان در دیماه  ھمین سال دستگیر شده به تھران اعزام میگردند

ورود به تھران او را به حضور شاه بردند، شاه از وی پرسید که این چه کاری بـود کـه 

چـون مـامور دولـت را ." تقـدیرچنین بـود: "ست محمدخان فقط درجواب گفتکردی؟ دو

تـاریخ ."( دیماه حکم درباره وی اجرا گردید۲۶کشته بود، محکوم به اعدام شد ودرتاریخ 

  )۱۳۰ -۱۲۶ ساله، صفحات ۲۰



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٥٢

باید بخاطرداشت که طایفـه  بـارکزی بلوچـستان یکـی از رزمنـده تـرین وصـادق 

وسردار دوست محمـدخان از آغـاز . مردم بلوچستان بوده اندترین مبارزان آزادی برای 

تا انجام مبارزاتش در برابر قدرت مندان رژیم ھرگـز سـرتملق وکـرنش وچاپلوسـی خـم 

نکرد ومرتکب سخنی یا عملی نگردید کـه سـبب شرمـساری وسرشکـستگی بـرای اقـوام 

  !روانش شادویادش گرامی باد.بلوچ وطایفه بارکزائی باشد

 توجه به منابع زیر وازمصاحبه با آقـای مـددخان بـارکزی، یکـی از این مطلب با

  :اشخاص مطلع محلی تھیه شده

  ،   ۱۳۶۶ تاریخچه جنبش ھای ملی بلوچستان،چاپ -۱ 

ــستان -۲ ــارکزائی سی ــف ســرگلزائی وب ــناخت  طوای ــی برش ــستانی،مقدمه ی ــشار سی ــرج اف  ای

  تھران۱۳۶۶وبلوچستان،چاپ 

   ،۱۳۷۱تان وتمدن دیرینه آن، چاپ  ایرج افشار سیستانی، بلوچس-۳

  ش،۱۳۶۳ ایرج افشار سیستانی، نگاھی به سیستان وبلوچستان،تھران-۴

   ساله ایران، ازحسین مکی،چاپ تھران۲۰ تاریخ -۵ 

  مشھد ۱۳۷۰ زادسروان سیستان، از غالمعلی رئیس الذاکرین،چاپ  -۶ 

       ۱۳۴۵ ذبیح هللا ناصح، بلوچستان،تھران -۷ 

 ۲۰۰۹ /۲/ ۹پایان 
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  م  ويکبيستمقاله 

  

   جبھۀ چھارم جنگ استقQل ونقش  ميرزمان خان کنری

   جنگ استرداد استقQل افغانستان« بنابرکتاب 

  »وجبھه فراموش شده چترال وکنر

  

  

  غازى ميرزمان خان کنرى

  :مدخل 

ُوالیت کنر،  دره یی شاداب وحاصلخیزی است، واقـع درنـشیب ھـای کـوه ھـای 

 وسلیمان، که از شمال شرق کشور به جنوب غرب تا سـند وبلوچـستان امتـداد  سپین غر

این والیت به اسم رودخانه یی یاد می شود که از وسـط ایـن دره میگـذرد وبعـد از . دارد

سیراب کردن زمین ھـای دو طـرف خـود،آب  رودخانـه ھـای الیـشینگ والینگـار وغیـره 
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د به رودکابل می ریزد و بعـد بـسوی جنـوب آبریزه ھا با آن یکجا شده درنزدیک جالل آبا

کوه ھای  سربفلک کـشیده سـپینغر . جریان می یابد ونزدیک اتک به رود سند خالی میگردد

وسلیمان که از شمال شرق کشور به جنوب غرب تـداوم یافته،نـه تنھـا منبـع وسرچـشمه 

ی نشتر رودخانه ھای مذکوراست، بلکه مستور از جنگالت طبیعی  با درختان آسمان سا

وکاج  وصنوبر وبلوط  و ارچه است که یکی از منابع مھم درآمد باشندگان محـل بـشمار 

  .میرود

 درسراسر این دره مردمانی زندگی میکنند که مثل کوھایش با وقارو سر بلنـد از 

غرورآزادی خواھی  ومیھن دوستی اند وسلحشوری ورزم آوری جزوفطرت و سرشـت 

 بخاطر کوه ھـای سـربه فلـک کـشیده ورودخانـه خروشـان ُکنر نه تنھا. زندگی شان است

ــه از لحــاظ داشــتن  ــاج وصــنوبرخود معــروف  اســت، بلک ــشتر وک وجــنگالت وحــشی ن

  .شخصیت ھای دانشمند وضد استعماری خود نیزمعروف ونامداراست

سیدجمالدین افغان، بیدارگرشـرق کـه نـامش جھانـشمول میباشـد ، زاده وپـرورده 

اشـم خـان کنـری  عـم سـید صـفدرپدر سـیدجمالدین افغـان، سیدھ. ھمین آب وخاک اسـت

شخصیت روحانی وپر نفوذ دیگر کنر بودکه درجنگ اول افغان وانگلیس در برابـر قـوای 

استعماری انگلیس  دست به مقاومت ومخالفت زد و بـاقبول خـسارات جـانی ومـالی نـام 

 از اخالف سـیدعلی این خاندان. خود را در دل تاریخ مبارزات مردم افغانستان ثبت کرد

ترمذی معروف به پیر بابا، از مخالفین سرسخت پیـر روشـان انـصاری بـوده واسـالفش 

ھنــوز دروالیــت  کنــر از خــود قلعــه وزمــین وبــاغ وعقــار ونــام ونــشان ونفــوذ وقــدرت 

 .بسیاردارند

افزون برخاندان سیدجمالدین افغان وسیدھاشم خـان کنـری، ماشخـصیت ھـای بـا 

پرست دیگری از این والیت راداریم و مـی شناسـیم کـه درعرصـه ننگ وبافرھنگ ومیھن 

ــری واز خــود گــذری ،وآزادی خــواھی خــودکم  دانــش  ووطــن دوســتی وشــجاعت ودلی

یکی ازاین دلیرمردان آزادی طلب وحریت پسند  کنـر، میرزمـان خـان کنـری ، . نظیراند

ایـن .  وکنر استقوماندان شجاع  وبا تدبیر قوتھای قومی جبھه چھارم یعنی جبھه چترال

افسر شجاع وفداکار میھن چنانکه حق اوست درتاریخ معاصرکشور معرفـی نـشده  وبـه 

ًنظرمیرسد که عمدا به فراموشی سپرده شده است درحـالی کـه مـردم ومـیھن بـه وجـود 
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چنین فرزندان دلیری بخود می بالد و دیـن او برگـردن تمـام کـسانی بـاقی  اسـت کـه در 

  .عرصه تاریخ قلم میزنند

  :کتاب جبھه چھارم جنگ استقQل 

« یک اثر تاریخی  پـر محتـوایی  زیرعنـوان )   خورشیدی۱۳۷۸( در نوروزسال

از قلـم نویـسنده » جنگ استرداد استقالل افغانـستان وجبھـه فرامـوش شـده چتـرال وکنـر

ومحقق ورزیده وجوان کشور، داکتر عبدالرحمن زمانی، بدسـتم رسـید کـه درآن از کـار 

مانخان کنری،این سرباز دلیر وطن  در جبھه چھارم جنگ استرداد کـشوربه وپیکار میرز

  .نیکوئی یادآوری شده است

کتاب مطابق با معیارھای پذیرفته شده تحقیقات تـاریخی، بـا ادبیـات روان وبیـان 

شیوا به زبان دری نگارش یافته است و ھمراه است باعکسھای تاریخی  از غازی امـان 

وماندان قوتھای قومی  جبھه چھارم ، میرزمان خان کنـری وشـرح هللا ومبارزین ملی وق

مختصری ازروحانیون مبارز وسربرآوردگان جھادی محل وھمچنان عکـس ھـای انـواع 

سالح ھای سبک وسنگین بشمول طیارات جنگی انگلیس وبمـب ھـای دسـتی ونقـشه ھـای 

و از آن فـراوان را در یک شبانه روز خواندم )  صفحه۲۲۶(جبھه  جنگ که  من تمام آن 

 در پــشاور پاکــستان از طــرف موســسه ۲۰۰۷کتــاب تــازه درســال . لــذت وفــیض بــردم

  .انتشارات موسکا،در کاغذمرغوب  با قطع وصحافت عالی به چاپ رسیده است

نقش غازیمرد ) جبھه چترال وکنر( با مطالعه این کتاب دانستم که درجبھه چھارم 

زنده بوده است که با وسایل و امکانـات انـدک نامدارمیرزمان خان کنری چقدر موثر وسا

حربی ولی سرشاراز غرور وطن پرستی وعزم راسخ برای کـسب اسـتقالل کـشور، بـا 

قوت ھای قومی محل ضـربات مرگبـاری برنیروھـای انگلیـسی مـستقر در چتـرال وارد 

 کرده و در برابر توپخانه مدرن دشمن با قبول تلفات جانی بیشمار از رزمنـدگان افغـانی

بشمول شھادت  یک برادر خود در نبرد، سرانجام دشمن رامجبور بـه فـرار میکنـد وچنـد 

این پیروزیھای وی، شکـست جبھـه . محل از قلمروچترال اشغالی رابه تصرف می آورد

جالل آباد را بـه قیـادت صـالح محمـدخان، جبـران وبـرای افغانـستان افتخـار وپیـروزی  

  .کمائی مینماید
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ه واز شجاعت وپایمردی قوت ھای قومی کنر تحت رھبـری متاسفانه از این جبھ

بجـز ذکـر (و سرکردگی میرزمان خان کنری در کتب تاریخی کشور مثـل تـاریخ  غبـار 

حتـی نـامی از وی ھـم " افغانستان در پنج قرن اخیر"ودر ) نامی در جمله سایر جھادیان

  . برده نشده وھیچگونه شرحی دیده نمیشود

بدالرحمن زمانی، نواسۀ میرزمان خان غازی ، آستین اینک جناب داکتر صاحب ع

ھمت بر زده وبرای معرفی دقیق ومستند پدربزرگ خود وھمرزمان وی مدتی را صـرف 

مطالعه وپژوھش  تاریخ ھای محلی واسناد آرشیف ھای استخباراتی انگلیس در کتابخانه 

رسی و پـشتو واردو، ھای ھند بریتانوی وانگلستان وکانگرس امریکا ومنابع  انگلیسی وفا

ونشرات سایتھای انترنتی نموده وسرانجام به نگارش یک اثر بسیار دقیق تاریخی وعلمی 

.  زیرنام جبھه چھارم جنگ استقالل توفیق حاصل کرده اندکه قابل تقدیر و شـادباش اسـت

اعتراف میکنم که تا قبل از مطالعه این اثر من کمترین معلوماتی در مورد کارنامه ھـای 

تخار آفرین میرزمانخان کنری ،این شخصیت ملـی کـشور واقـوام شـجاع وفـدا کـارآن اف

  .والیت در جنگ استرداد استقالل کشور نداشتم

من فکـرمیکنم کـه شـوق وذوق وعـشق بـه احیـاء مفـاخر تـاریخی و زنـده کـردن 

کارنامه ھای ماندگاروافتخار برانگیزنیاکان  دلیروشجاع کنـر، در جبھـات نبـرد اسـترداد 

تقالل کشور ودرعین حال بـه فراموشـی سـپردن عمـدی پیـشتازان نبـرد آزادی بخـش اس

انگیزه اصلی مؤلف دربوجود آوردن این اثرمھم تاریخی  بـوده اسـت، نـه ) جبھه چھارم(

شھرت طلبی درصف طویل نویسندگان شوقی که از سر بیکاری درخارج  به نویـسندگی 

  .پناه آورده اند

اب را بــه نــام پــدربزرگ بزرگوارخــود، غــازی مؤلـف کــار خــوبی کــرده کــه  کتـ

اگر من جای مولف بودم . میرزمان خان کنری، وغازیمردان ھمرزم او اھداء نموده است

) کـه مخـتص بـه معرفـی اوسـت۱۷۹صـفحه (عکس رنگـی ایـن غـازیمرد را عـالوه بـر

درصفحه اول کتاب مزبورنیز آزین می بستم تا چشم خواننده قبـل از ھرچیـز بـا سـیمای 

  . قار ونافذ این شخصیت ملی آشنا میگردیدباو

کارخوب دیگرمولف ،اینست که وی اثرش را برای استادان سرشـناس پوھنتـون، 

چون داکتـر صـاحب عبـدهللا کـاظم، سـابق اسـتاد پوھنتـون کابـل، واسـتاد صـمیم اسـتاد 
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پوھنتون ننگرھارودیگر فرھنگیان کشور نشان داده واشخاص مذکورنیز اخالصمندانه اثر 

 مطالعه نموده  ونظریات سودمند علمی خود را در مورد کتاب ابـراز کـرده انـد ووی را

دیـدن تقـریظ داکترصـاحب . نظریات اصالحی وتکمیلی آنھا را نیـز مـدنظر گرفتـه اسـت

عبدهللا کاظم ویا دداشت کوتـاه اسـتاد صـمیم بیشترمـشوق خواننـدگان میـشود تـا متوجـه 

وای آن آشنا ساخته بـه مطالعـه مـتن کامـل اثـر اھمیت کتاب شده وزود تر خود را بامحت

چنانکه من نیز بعد از مطالعه تقریظ ھای  صفحات نخستین کتاب ، بـه مطالعـه . بپردازند

متن کتاب پرداختم وچون با ادبیات روان  واسلوب معیاری به نگـارش آمـده اسـت، مـرا 

روز، کتـاب را نیـز برآن داشت تا با وجود دید وبازدید برخی از دوستان در روز اول نو

  .سراپا بخوانم وحتی برخی نکات را یاد داشت بگیرم

داکترصاحب کاظم درپایان تقریظ تحلیلی سـودمند خـویش در مـورداین کتـاب بـه 

قسمت اول به مسایل عمومی : کتاب مشتمل برسه قسمت است:"درستی نوشته میکند که 

صر شـرایط داخلـی جنگ سوم افغـان وانگلـیس اختـصاص دارد کـه بعـد ازبررسـی مختـ

وخارجی کشورقبل از آغاز جنگ، نگاھی به علل عمده واھمیت این جنگ از نظرانگلیسھا 

در ادامـه . ًانداخته ومتعاقبا تناسب قوای دوطرف را بطور مستندباھم مقایسه کرده اسـت

این مبحث بعد از ذکر مختصرعملیات سه جبھه عمـده نظـامی درجنـگ اسـتقالل، مولـف 

نقـش واھمیـت جبھـات قـومی ومردمـی درتـاریخ افغانـستان پرداختـه محترم به بررسـی 

ًوضمنا یادآورشده است که چگونه انگلیسھا میکوشیدند که با تطمیع وتبلیغـات سـوء ونیـز 

رشوه ووعده اعطای امتیازات به سران قومی وشخصیتھای بانفوذ، آنھا را علیـه دولـت 

  .افغانستان بسیج نمایند

امون موضوعات جببھه چھارم جنـگ اسـتقالل یعنـی قسمت دوم کتاب به بحث پیر

جبھه چترال، کنر تخـصیص یافتـه اسـت کـه مولـف محتـرم نخـست نظـری بـه موقعیـت 

تاریخی وجغرافیائی چترال وکنـر انداختـه واز تقـسیمات سـرحدی بـین دوسـاحه مـذکور 

چتـرال را در ازای موافقـت ویـا مخالفـت بـا ) مھتـران(بحث نموده ونیز نقش زمامداران

نقطه عطـف درایـن مبحـث ھمانـا . نگلیسھایادآورشده که بسیار دلچسپ و آموزنده استا

جریان روی دادھا وعملیات نظامی با مقایسه قوای دوطـرف درایـن جبھـه اسـت کـه بـه 

 جنوری ۱۷تا ]۱۹۱۹ جون۳در[آغاز گردید وباوجود متارکه رسمی ۱۹۱۹ می ۵تاریخ 

  . به نحوی دوام یافت۱۹۲۲
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 سرلـشکرقوای -باط از نقش بارز غازی میرزمان خان کنریمولف محترم درارت

قومی کنـر بـه تنھـائی وھمچنـان بـه ھمکـاری بـا قومانـدان نظـامی جبھـه مـذکور، نایـب 

ساالرعبدالوکیل خان نورستانی به تفصیل بیان داشته وبا ذکراسـمای شـھدای ومجاھـدین 

اه گردیدنـد، بحـث آن جبھه وکسانی که نایل به خلعت از طرف اعلیحضرت امان هللا شـ

قسمت سوم کتـاب بیـشتر بـه ضـمایم اختـصاص . را درآن قسمت به پایان رسانیده است

ومعلوم میشود که این کار را بعد از تکمیل متن کتاب به مشورت دوستان اھل نظر (یافته

وشامل عکسھای تاریخی، نقـشه ھـا، انـواع سـالح مـورد اسـتفاده )  س-انجام داده است

ًحدات عمـده قـوای نظـامی انگلـیس درجنـگ سـوم میباشـد کـه ضـما طرفین ونیز لست وا

اشعار وسروده ھای رزمی وحماسی شاعران جبھه چھارم دراخیر زیب اینکتاب گردیده 

  )۱۲-۱۱ص."( است

اگر از بحث بربخش ھای سه گانه کتاب بگذرم،باید بگـویم کـه  گـردآوری وچـاپ 

 متعددی که خواننده را به منطقه عکسھای تاریخی مبارزین ملی در این کتاب ونقشه ھای

ونقاط درگیری با دشمن بخوبی اشنا میکند، کاری است که براھمیت کتاب بیشتر افـزوده 

  . است

  ميرزمانخان کنری کی بود؟

از مطالعه این کتاب وخواندن  آثار  دیگری چـون 

به قلم محمدھاشم خـان زمـانی فرزنـد " زندانی خاطرات"

خـصیت نامـدار فرھنگـی میرزمان خان کنری  شـاعر وش

که بـه ھمـت داکتـر زمـانی تـدوین " اديدزمانی "کشور، و

وبه چاپ رسـیده ، برمـی آیـد کـه غـازی میرزمـان خـان 

ـــری  ـــداروبا )م۱۹۲۹ -۱۸۶۹(کن ـــال نام ـــی از رج ، یک

وقارکنربودند که قبل ازجنگ استرداد استقالل کـشور، در 

جنگ ھای  آنسوی خـط دیورنـد برضـد انگلیـسھا اشـتراک 

بودند واین سھمگیری درجنگھای ضدانگلیسی   نام او رازبانزد مردم دوسـوی خـط کرده 

ھمـین شـھرت باعـث شـد تـا بـا . دیورند نموده  به گوش شھزاده امـان هللا خـان رسـانید

 آشنا شود و با گذشت زمان این آشنائی به ) عین الدوله( شھزاده جوان امان هللا خان
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  . دوستی رفیقانه مبدل گردد

زمـان خـان کنـری درقیـام  مـسلحانه اقـوام مومنـد برضـد انگلـیس در شرکت میر

ثبـت شـده، سـبب شـد تـا مـورد " سـره غـزا"کـه بنـام ۱۹۰۸آنسوی خط دیورند درسال 

پیگردحکومـت ھنـد برتـانوی واز آنطریـق مـورد پیگـرد امیـر حبیـب هللا خـان قرارگیــرد 

 پس یـک از سـال زنـدان میرزمان خان. وسرانجام به دام امیر بیفتد ودرکابل زندانی شود

ًدر بدل ضمانت به امر شھزاده امان هللا خان که درغیاب پدرمعموال والی کابل می بود، 

اززندان رھا گردید ولی وقتی امیر از رھائی او مطلع شد برشـھزاده خـشم گرفـت و او 

. را محکــوم بــه جریمــه  نمــود و وی ایــن جریمــه رااز معــاش خــود بــه دولــت پرداخــت

درایـن نوبـت شـھزاده عـین الدولـه بـه . ردیگرگرفتارو به زندان امیر افتـادمیرزماخان با

میرزمـان خـان میگویـد کـه ایـن بارنمیتوانــد او را آزاد کنـد مگـر زمینـه فـراراو را اگــر 

اما میرزمان خان  فرارکردن را برای خود عارمیداند . خواسته باشد فراھم کرده میتواند 

میرزمانخـان در دوران زنـدان بـا . بـاقی میمانـدو مـدت پـنج سـال را درزنـدان شـیرپور 

زنـدانیان سیاســی دیگــری از جملــه مــشروطه طلبـان  اشــنا شــد واز تجــارب آنھــا تــاثیر 

سرانجام امیر درشکارگاه کله گوش لغمان شکاررقبای سیاسی  گردید ونوبت به . پذیرفت

  . را آزاد کردشاه امان هللا خان رسید و او تمام زندانیان سیاسی بشمول میرزمانخان 

در دورۀ امانی،پس از اعالم جھاد ونبردبرای استرداد استقالل کشور، میرزمـان 

 تـن ازقوتھـای قـومی را درجبھـه چتـرال وکنربـه ۴۰۰خان کنری رھبـری وسـرکردگی 

دسـت آورد بـزرگ نبردھـای اوفـتح وتـصرف دره ھـای ارنـوی ،دوکـالم ، . عھده داشت

گلیسھا بود که بزودی قوتھـای اوبـا آتـش توپخانـه لمبربټ وگډ، از قلمروچترال مربوط ان

 تن از جنگجـوی دلیـر کنـری وننگرھـاری ۱۲۶انگلیس روبروشد  وبا تحمل تلفات سنگین

نامھای  جانبازان کنـری وننگرھـاری در زمـره سـایر . خود مجبوربه عقب نشینی گردید

تـاب مـورد شھدای راه استقالل کشور،در طاق ظفر پغمان ثبت تاریخ شده  و دراخیـر ک

امامیرزمانخان  باجلب نیروھای کمکی دیگرو سـازماندھی مجـدد . بحث ما ھم آمده است

نیروھای قومی ، بـا تغییـر شـیوه جنـگ  ودر مـشورت بـا قطعـات دولتـی تحـت قومانـده 

عبدالوکیل خان نورستانی وکرنیل خورشید خان دوباره توانـست محـالت از دسـت رفتـه 

وی بسوی مرکز چترال ادامه دھـد وبـاالخره نیروھـای را به تصرف  درآورد و به پیشر

بعد ازمواصلت . انگلیسی و شھزادگان چترالی را در قلعه چترال متحصن وقلعه بند نماید
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پیام شاه امان هللا مبنی برمتارکه جنگ با انگلیس است که نبرد با دشمن را توقف میدھد ، 

تن استقالل کامل افغانستان از ولی محالت متصرفه را تا مذاکرات نھایی برسمیت شناخ

  .وقبول بدیل ھای مھمی در قبضه نیروھای افغانی نگه میدارد۱۹۲۲طرف انگلیس در

میرزمان خان کنری بعـد از نبرداسـترداد اسـتقالل  بـه عـضویت شـورای دولـت 

شورای که وظیفه اش مشورت به شاه وتسوید ویا تعدیل قـوانین جدیـد بـود .امانی در آمد

  . نفربه شورای ملی تغییرنام داد۱۵۰ا کمیت  ب۱۹۲۸ودرسال 

 این غازیمرد تا آخر عمرش از طرفداران صدیق وجدی اعلیحضرت شـاه امـان 

هللا غازی باقی ماند که طی ده سال دوره آن شاه ترقیخـواه ،خـدمات بـسیار ارزنـده در 

وام اشـتراک اوبـا اقـ. راستای تحقق تحوالت اجتماعی واستقرار ثبات درکشور انجام داد

دلیرش درجنگ استقالل وسھمگیری شان درخاموش کـردن شـورش مـالی لنـگ در پکتیـا 

بــرای ۱۹۱۹ و تـدویر یــک جرگــه بـزرگ قــومی در ھــده  جـالل ابــاد دردســمبر۱۹۲۴در

ًھمبستگی وحمایت مـردم مـشرقی از دولـت امـانی ، کـه در آن  تقریبـا پنجھـزار تـن از 

د به دعـوت میرزمـان خـان اشـتراک سران وسرکردگان اقوام وقبایل دوطرف خط دیورن

ورزیده  بودند و آمادگی وحمایت خود را برای دفاع از استقالل، ازادی وتمامیت ارضی 

افغانستان ابراز داشـتند و درآن جرگـه بـه انگلـیس ھـا اخطـار داده شـد تـا از مـداخالت 

فغـان درامور افغانستان خود داری ورزند، ورنه بار دیگـر بـا خـشم اقـوام وقبایـل دلیـر ا

  .روبروخواھند شد،خود مبین نفوذ وتاثیر این زعیم بزرگ کنراست

غازی میرزمان خان کنری به پاس جانفشانی ھای وطن پرستانه اش بـه دریافـت 

از " خـدمت"ومـدال" صـداقت"، مـدال" وفا"،مدال" لوی خان"مدال: چندین مدال از قبیل

قول وغیر منقول مثـل پـول نقـد سوی شاه امان هللا نایل آمد که ھریک ھمراه بامکافات من

یکـی از خـصوصیات بـارز میرزمـان خـان کنـری، ضـدیت . وزمین وتیـول وجـاگیر بـود

ودشمنی عمیق او با انگلیسھا مثل شاه امـان هللا غـازی  بـود کـه ھرگـز ایـن دشـمنی را 

و بـه ھمـین . پنھان نمیکرد وھرگزفریفته تطمیع  انگلیسھا نـشد و بـا انگلیـسھا کنـار نیامـد

بود که پس از سقوط دولت امانی و در اوضاعی که شاه در رأس لشکرھای قومی خاطر 

قندھار وفراه بسوی غزنی پیش می آمد، وی پسرخود غند مشرعـصمت هللا خـان را از 

کنر به قندھار نزد شاه امان هللا فرستاد تا وطن را برای دزدان سقاوی رھا نکند و او به 
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از کنر واز سمت شرق برکابل حمله خواھد کـرد حمایت از شاه با قوت ھای قومی خود 

عـصمت هللا خـان از راه ھـای .و شاه ھم از غرب برسـرنیروھای سـقاوی یـورش آورد

ناشناخته و پرخطر خود را به حضور شاه امان هللا  رساند وپیغام وپیمان پدر را به شاه 

حریـک بیان کرد وتا غزنی لـشکر قنـدھار راھمراھـی نمـود، ولـی درھمـین فرصـت بـه ت

انگلیسھا، میرزمان خان درکنرو در ھنگام نماز خفتن درراه مسجد ناجوانمردانـه بـه قتـل 

کاش با شھادت ایـن مـرد بـزرگ . میرسد  و پسر سقاو ازخطر جبھه شرق آسوده میشود

وزعیم قومی، دل انگلیسھا ونوکران انگلیس درافغانستان تسکین می یافت ودرصدد ریشه 

آنکه ایـن خانـدان را تاسـرحد اضـمحالل زیرشـکنجه  .ی افتادندکردن کردن این خاندان نم

  .وفشارگذاشت، سردارھاشم خان  بودوجانشینانش بودند

  :علت دشمنی سردارھاشم خان باشاه امان هللا  وميرزمانخان کنری 

برخی علت دشمنی سردارھاشم خان رابا شاه امان هللا، مخالفت شاه بـه ازدواج 

بــــا سردارھاشــــم  خــــان ودادن او بــــه ) لــــسراجنورا(خواھرخــــود رضــــیه ســــلطان

سردارمحمدحسن خان میدانند، وبرخی ھم علت این دشمنی را ارتباط خانواده مصاحبین 

با انگلیسھا میدانند  وبنابراین ھرچی را که انگلیسھا میخواستند، نادرخان وھاشم خان در 

م امـان هللا خـان نادرخـان قـدرت را بنـا. حق امان هللا خان وطرفـدارانش روا میداشـتند

گرفت ولـی پـس از پیـروزی بربچـه سـقاو، خـود آنـرا غـصب کـرد وایـن عمـل واکـنش 

نادرخـان درمـدت چھارسـال حکـومتش وبعـد ازاو . ھواداران شاه امان هللا رابرانگیخـت

 ســال صــدارت خــود تــا توانــستند مــشروطه خواھــان ۱۷ســردار ھاشــم خــان در مــدت 

گـر سـرکوب کردنـد وزنـدانی سـاختند وبـا انـواع وھواداران امان هللا خان رایکی پـی دی

ظلم وبیعدالتی درحق خاندان میرزمانخان کنـری .شکنجه ھا وعذابھا آنھا را ازمیان بردند

ــسھا  ــا انگلی نیــز بــه خاطردوســتی وھــواداری از شــاه امــان هللا وبالنتیجــه بــه دشــمنی ب

  .تعبیرمیگردید

 ۱۹۲۰ردر سـالھای نشر  خاطرات سیدسرورخان ، حاکم کنروخوگیـانی وشـینوا

ــــه افغانــــستان ۱۹۲۱و ــــه آئین شــــماره ( ، پدرداکترســــیدخیلیل هللا ھاشــــمیان در مجل

، بیــانگراین واقعیــت اســت کــه انگلیــسھا  بالفاصــله پــس از ) ۶۷ تــا۵۶،صــفحات ۱۱۶

نبرداستقالل، درصدد سقوط رژیم امانی  برآمده بودند واسباب این سقوط را در از میان 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٦٢

 شاه امان هللا ، تشخیص داده بودند وسعی میکردند تا ایـن بردن شخصیت ھای  طرفدار

ــد ــان بردارن ــه ھــر نحــوی شــده از می ــسی .عناصــر را ب ــن عناصرضــد انگلی ویکــی ازای

درایـن . بـود" لوی خان"وطرفدارجدی شاه امان هللا خان، میرزمان خان کنری ملقب به 

 میرزمـان خاطرات من به نکات دیگری از شخـصیت سردارھاشـم خـان و ضـدیت او بـا

  .خان کنری پی بردم که کمی بیشتر برآن مکث میکنم

بنابرخاطرات سیدسرورخان کنری، ھنگامی کـه سـردار محمدھاشـم خـان بحیـث 

اجــــرای وظیفــــه میکرد،حرکــــات وفعالیتھـــــای )۱۹۲۱  -۱۹۱۹(والــــی ننگرھــــار

سید سرورخان کنری تائیدمیکند که سـردار ھاشـم .وی،برمحورمنافع انگلیسھا می چرخید

او . ، والی ننگرھارپس از استرداداستقالل، دشمن سرسخت میرزمانخان کنـری بـودخان

به بھانه شکایات خورده مالکان وپلوان شریکان ودھقانان کنر،مکتوب ھای  متعددی برای  

میرزمان خان کنری ارسال کرده  واو را به جالل اباد، خواسته بـود، امـا میرزمانخـان، 

یک با شخص اعلیحضرت امان هللا خان  وچـه بـه دلیـل چه به دلیل دوستی وشناخت نزد

اطالع ازارتباطات مخفی والی با انگلیسھا، به این مکتوبھا وپیامھای والی  اھمیتی نمیداد 

ازایـن جھـت سردارھاشـم خـان ،نـسبت بـه . واعتنایی نمیکرد وبه سالم والی ھم نمیرفت

ی بزنــد تــا وی را میرزمــان خــان کنــری دل پربــود و میخواســت دســت بــه ھردسیــسه ا

ــد ــوه بدھ ــاک جل ــوب وخطرن ــان هللا ،غیرمطل ــاه ام ــا.درنظرش ــاکم کنرھ ــه ح ــابرین ب ( بن

دستور میدھد تا علیه ایـن زعـیم ملـی توطئـه ) سیدسرورخان ،پدرسیدخلیل هللا ھاشمیان 

چینی کند وبه شاه امان هللا طـوری گـزارش  بدھـد کـه گویـا لـوی خـان قـصد طغیـان و 

 را دارد، مگر از آنجائی که سیدسرور خـان خـود اھـل کنـرو شورش برضد نظام  امانی

میرزمان خان کنـری را  از نزدیـک مـی شـناخت واو را بـه عنـوان یـک شخـصیت ملـی 

احترام میکرد، تـشویق وترغیـب والـی بـراو اثـر نداشـت وبجـای دسیـسه وتوطئـه علیـه 

از ناحیـه میرزمانخان ،توسـط  افردخـود عنـوانی خـان مذکورنامـه یـی فرسـتاد و او را 

سردارھاشم خـان وتوطئـه ھـای وی مطلـع وبرحـذر سـاخت  ومتذکرشـد کـه  بـاری بـه 

  . مالقاتش تشریف بیاورد

میرزمان خان ھم در یک شب با چندنفر محافظ  شخصی به خانه سیدسـرورخان،  

سیدسـرورخان بـه افتخارمیرزمانخـان .میرود ومورداسـتقبال گـرم مھمانـدار قرارمیگیـرد

فردای آنشب تعدادی از رؤسای اقوام کنر رانیـز دعـوت میکنـد و از گوسفند می کشد و 
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ًخدمات وطن پرستانه میرزمان خان کنری تعریف وتمجید بعمل می آورد وضـمنا از وی 

اول اینکه باقیات دولت را ازمدرک  مالیات زمین بپردازد، دوم به : سه چیزخواھش میکند

د، و سوم اینکه به دیدن والـی بـه جـالل رفع شکایات دھقانان وپلوان شریکان خود بپرداز

) سیدسـرورآغا(میرزمانخان نیز به پاس احترام حاکم. اباد برود واز وی رفع کدورت کند

دوتقاضای او را با اسناد شرعی بجا می آورد، ولی از تعمیل تقاضای سوم سرمی پیچد 

  . نمی رود)  سردارھاشم خان(و به دیدن  والی ننگرھار

 بــه دیــدن والــی ننگرھــار،آتش کینــه در دل والــی  شــعله ور نــرفتن میرزمانخــان

ترمیسازد وچون سید سرورآغا ھم علیـه میرزمـان خـان کنـری  بـا سـردار ھاشـم خـان 

ھمنوائی نمیکند، وکـدام گـزارش تخریـب کارانـه علیـه لویخـان صـادر نمینمایـد، بنـابرین 

یرزمانخـان  توطئـه سردارھاشم خان مامورینی ازجانب خود  به کنر میفرستد تـا علیـه م

یکـی ازایـن . چینی کنند وراپورھای خود را بـه کابـل وبـه مرکزوالیـت نیـز ارسـال کننـد

ماموران  میرزامحمدامین از اھل خوگیانی بود، ولی از آنجا که محمـدامین از میرزمـان 

خان کنری مـی  ترسـید، جرئـت نمیکـرد تـا برضـد اوگزارشـی بـه مرکـز ارسـال کنـد ، 

ــه جــالل ابــاد میخواھــدبنــابرین سردارھاشــم چنــدی بعــد . خــان ،محمــدامین را دوبــاره ب

سردارھاشــم خــان بجــای سیدســرورآغا شــخص دیگــری از مرکــز تقاضــا میکنــد وســید 

سرورھم  که از دست سردار ھاشم خان به تنگ آمده بود، بدون اسـتیذان وی بکابـل مـی 

د وحقیقـت را کشد واستعفای خود رابه شاه پیش میکند وچون شـاه علـت را جویـا میـشو

اززبان وی می شنود،  استعفایش را می پذیرد، ولی ده روز بعدشاه  دوبـاره سیدسـرور 

خان را بحضور طلبیده  او رابحیث حاکم خوگیـانی وشـینوار مقـرر میکنـد وبـه وی مـی 

فھماند که برحضور سردارھاشم خان در والیت مشکوک است  وبا جواسیس انگلیس  در 

 بنابرین میخواھد که اودوباره به ننگرھار وبحکومت خوگیانی سمت مشرقی ارتباط دارد،

برود وفعالیت ھای جواسیس انگلیس را در منطقه شینوار وکنر ومومند زیر نظـر بگیـرد 

سید سرورآغا که از دوستان وطرفداران سر سخت  .ومرکز را از وضعیت باخبر بسازد

ول مـسئولیت جدیـد مـشکالتی را امان هللا خان بود، وظیفه جدید را می پذیرد ودرعین قب

که پیشرومی بیند با معین السلطنه مطرح میکند ومعین السلطنه ھم وسایل  وامکانات کار 

را مطابق نظروی  دراختیارش قرارمیدھد وسیدسرور باوجودی که  والی ننگرھار، مانع 

ــات  ــرود، وبعــد از مالق ــود بــه ننگرھــار بــه دیدارســردار ھاشــم خــان می عمــده کــار اوب
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درھمینجا سیدسرور خـان بایـک عـده  از .دارھاشم خان  درصددانجام کارخود میشودسر

محمـدعلم خـان ومحمدافـضل : خوانین وبزرگان شینوارکه از قبل آنھا را میـشناخت مثـل

مالقـات میکنـد و ) بعد ھا از سرکردگان شورش شینواربرضد رژیم امانی(خان شینواری

سیدسـرور درھمینجـا درموردتوزیـع .ینامدآنھا را اشخاص وطندوست ودشمن انگلیـسھام

پول از طرف اجنت ھـای انگلـیس بـه مـردم شـینواروافریدی مطلـع میـشود ونیـز ازایـن 

باخبرمیشود که عده یـی ازافریـدیھا کـه جواسـیس انگلیـسی بودنـد در مھمانخانـه دولتـی 

اقامت دارندونیز مطلع میشود که میرزا محمدشـاه خـان مـامورتحریرات حکومـت اعلـی 

، به حیـث مھمانـدار افریـدیھای  )ًقبال کاتب اداری حکومت کنرھا(رزا محمدامین خان ومی

  .درمھامانخانه دولتی تعیین شده اند

کـه  بعـدھااز (سردارھاشم خان چنـدی بعـد گماشـته خـاص خـود، محمـدامین را 

مامور اطالع رسانی  امور ) طرف ھاشم خان به مقام ریاست تمیز مادام العمر ابقاگردید

ًمجبور میشود که موقتا فعالیت ھای ) سیدسرورآغا(م خوگیانی میکند وحاکم خوگیانی حاک

ضد انگلیـسی را متوقـف بـسازد وسـرانجام رسـما ً از وجـود وضـرورت محمـدامین در 

حکومت خوگیانی معذرت بخواھد،مگر این کاروی با واکنش شدید سردارھاشـم خـان رو 

 سرور موضوع  را بـه سـمع شـاه امـان هللا برو میگردد و این امر باعث  میشود تا سید

امـا کینـه ). ۱۹۲۱(برساند وشاه ھم سردارھاشم خان را از حکومت ننگرھار پـس میکنـد

سردار ھاشم خان نـسبت بـه سیدسـرورکنری  وھمچنـان میرزمـان خـان کنـری دردلـش 

 بعـد از.تا اینکه ورق تاریخ برمیگردد ونوبت به سردار محمدھاشم میرسـد . غوره میماند

سقوط دولت امانی وبرچیدن بساط سقاوی نوبت به نادرخان و سردار محمدھاشم میرسد 

وآنگاه است که صدراعظم محمدھاشم خان، دستورمیدھد  سیدسرورخان از خانه خود به 

بدینـسال درمـدت حکومـت .ًھیچ جایی رفته نمیتواند  وجایدادش نیز قسما مصادره میشود

  .  کنری در منزلش محبوس ومغضوب میماندسیدسرورخان) سال۷(سردارھاشم خان 

واما درباره  میرزمان خان کنری باوجودی که وی بعد از سـقوط شـاه امـان هللا  

از سوی اجنتان انگلیس درکنرشھید شده بـود وھیچکـسی از خانـدان وی حکومـت ھاشـم 

خان را تھدیـد نمیکرد،مگرکینـه ایکـه از وی  دردل سردارھاشـم خـان بـاقی  مانـده بـود، 

صـدراعظم ھاشـم  خـان جواسـیس خـود را بـرای ریـشه کـن کـردن .نوزحل ناشده بودھ

خاندان میرزمانخان کنری موظف ساخت وآنھا توطئه ھای جدیدی  چیدند وسرانجام تمام 
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بازماندگان خاندان بزرگ  وی ، که تعداد شان به یکصد تن میرسید، از زن ومرد وخورد 

محض بجرم طرفداری از شاه ( کدام محکمه ئیوبزرگ بدون کدام جرم وگناه وبدون حکم 

، بـه زنـدان دھمزنـگ انداختـه شـدند )امان هللا ودر حقیقت بجرم ضدیت خود با انگلیـسھا

 سال را در شرایط بسیار بدتر از شـرایط جھـنم در زنـدان  گذراندنـد کـه ۱۳وآنھا مدت 

ر زنـدان  تـن آنـان از اثربیمـاری و بیـدرمانی وشـرایط خـراب زنـدگی د۲۸دراین مدت 

 سـال زجـر وشـکنجه زنـدان بـه والیـت ۱۳مخوف دھمزنگ جان دادند و بقیه ھـم پـس از

ھرات تبعید گردیدند ومدت ھشت سال دیگر را دور از اقارب واقوام خود در ھرات بسر 

فقط در دوره دموکراسی ظاھرخان بود که بقیة السیف ایـن خانـدان اجـازه مـی  .  آوردند

  .  والیت کنر رفته زندگی را دوباره از نو آغاز کنندیابند تا به زادگاه خود در

  :بازھم درباره کتاب جبھه چھارم جنگ استقQل 

داکتر عبدالرحمن زمانی ، پـسرالحاج  محمدارسـالن خـان زمـانی یکـی از نـواده 

ھای با استعداد و وطن پرست میرزمان خان اسـت کـه اینـک درامریکـا زنـدگی میکنـد و 

ھای دردناک رفته بـراین خانـدان وکارنامـه ھـای مانـدگارآنھا دست به تدوین شرح ماجرا

  .زده است

گرچه رشته اصلی مؤلف طبابت است،ولی معلوم میشود که  براثراستعداد ذاتـی 

وذوق سرشار نویسندگی وعالقمنـدی در کارھـای حوصـله فرسـای  تحقیقـی و دقـت در 

 وآزمـوده از عھـده متون تاریخی واسناد ارشیفی، مثل یـک محقـق  ویـک مـؤرخ باتجربـه

کارش برآمده و مواد ومطالبی را که در باره جبھه چھارم جنگ استرداد استقالل کشور، 

ضـرورت بـوده، از درون اسـناد وکتـب  گـردآوری ، تنظـیم وتـصنیف نمـوده و ازتلفیـق 

ًوتالیف آنھا کتابی به وجود آورده است، که در نوع خود اگر بی نظیرنباشد حتماکم نظیر 

زیرا من تا مطالعه این کتاب درباره جبھـه چتـرال وقومانـدان دلیـر آن یعنـی . خواھد بود

  .میرزمان خان کنری چیز نخوانده بودم واطالعات زیادی ھم از این جبھه جنگ نداشتم

مؤلــف ضــمن بــرآوردن ھــدف اصــلی خودبــه معرفــی شخــصیت ھــای روحــانی 

حب بابړه ، حـاجی صـاحب عبدالحیکم آخندزاده ،مالصا:وجھادی  کنر وننگرھار از قبیل 

ترنگزائی، مال صاحب چکنـور، میاصـاحب سـرکانی و دیگـر سـرکردگان جھـاد از قبیـل 

جمدرخان وعبدالرحمن و عبدالودود وکرنیل خورشیدخان ونایب سـاالرعبدل وکیـل خـان 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٦٦

نورستانی وغیره پرداخته  که ھرکدام دربرابر استعمار انگلیس نقش وطن پرسـتانه خـود 

. د ، وسرگذشت شان میتواند برای فرزنـدان افغـان سرمـشق خـوبی باشـدرا ایفا کرده ان

  .نقش عبدالوکیل خان نورستانی نیز در جبھه چترال پررنگ وچشمگیرتوصیف شده است

برای من دراین کتاب در پھلوی کارنامه ھای  ماندگار میرزمانخان کنری، شـرح 

 کـه خـود جـزوی از حال مختصرمولوی عبدالخالق  اخالص شاعرزبردست  زبان پشتو

نبرد استقالل در جبھه چترال  بوده وصحنه ھای جنگ را منظوم کرده و آن کارنامـه ھـا 

نمونه  نظـم اودر ثبـت رویـداد جبھـه . رااز فراموشی نجات داده است خیلی دلچسپ بود

  :چترال چنین است

  چی غازی میرزمان خان په حمله سازشه

  په کفارو باندی جوړ دغم آواز شه

   له تیغه تیر پاتی مردارشوهډیرکفار

  ھغه نورپه تیشته الړ جان بردار شوه

  څلورخایه دکفارو چی محکوم دي

  معلوم دي" گډ " او" المبربټ "او"ارنوی"

  ګوره عیان" ګواټی" بل پړاو د

  داشو فتحه په نصرت د ذوالمنان

  چی غازی میرزمان خان ھلته قرارکړ

  دچترال دمھتر زړه یی ناقرارکړ

  عصوم شاه پاچا وگورهبریکوټ کی م

  وسره ھم خورشیدخان کرنیل وروره

  ھم وسره عبدالحکیم آخند زاده و

  )۹۸صفحه (په نرنګ کی چی ساکن او باشنده و
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  این شاعرفاضل نه تنھا یکی از مبارزان ملی بود، بلکه درامور نظامی تا رتبه 

ر  د۱۳۱۰ش در دولـت امـانی خـدمت کـرده بـود ودر۱۳۰۳کندک مـشری بعـد از سـال 

 در پشتو ټولنـه بـه حیـث مـدیر ۱۳۱۶شورای ملی وقت  عضویت داشته وسپس درسال 

شعبه لغات پشتو کار نموده است ودست به تالیف وتصنیف چندین اثر سـودمند ذیـل زده 

  :است

  داستقالل څلورمه جبھه-۱

  سیف االمان-۲

   تصحیح التالوت فی علم القرائت-۳

  نھضت پشتو-۴

   نورستان جدید االسالم-۵

  د نورستان حاالت-۶

   لوی خوبونه-۷

   نظم اونثر-۸

فرزندان با احساس ننگرھار وکنر بایستی قدر این شخصیت مبارز ووطن پرست 

. را بدانند واز او به عنوان یک عنصرملی ومبارز وقابل احترام فرھنگـی قـدردانی نماینـد

روزگـار من حس میکنم که این مردوطن پرست در ایام مھـاجرت بـه پاکـستان در پـسین 

زندگی چگونه رنج می برده وچه توقعاتی از فرزندان افغـان بـرای آزادی وطـن از کـام 

  . اژدھای سرخ داشته است تا زنده بوطنش بازگردد

در اخیرمطالعه این کتاب پرمحتوارا به تمام افغانھا توصـیه میکـنم وبـرای مولـف 

  .محترم توفیق مزید در انجام کارھای فرھنگی آرزو مینمایم

  !     وخاطر ھمه مبارزین وطن دوست افغان ھمواره  گرامی بادیاد

  ۲۰۰۸/ ۴/ ۱پایان 
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  مبيست ودومقاله  

  !سايزحروف اين مقاله تغييرنخورد

  تصحيح چند نکته از متن تاريخ سيستان

  

را ميتوان ھمسنگ يکی ) ھق٧٢۵ - ۴۴۵تاليف درحدود(تاريخ سيستان

بلعمی،تاريخ گرديزی وتاريخ تاريخ : از سه  قديمثرين متن ھای فارسی
بخش اول کتاب که از ظھور اس.م تا سال .  به حساب آوردبيھقی

ھجری يعنی سال غلبه طغرل سلجوقی وآغاز خطبه بنام او را درسيستان ۴۴۵

اين . صفحه متن را احتوا ميکند۴١۵ صفحه ازجمله ٣٧٢شامل ميگردد، 

 ادبی وتاريخی، بخش  از نگاه کاربرد لغات وترکيبات واصط.حات کھن

از نظرانشاء ودستور،اين بخش . حتی از تاريخ گرديزی کھن ترمعلوم ميشود

تاريخ بلعمی در :کتاب با قديم ترين کتب فارسی که به نظر رسيده چون

شباھت تمام )  ھق٣٧٢( و حدودالعالم) ھق٣۶٠ -٣۵٠(ترجمه تاريخ طبری

د، بقلم  ل- مقدمه تاريخ سيستان، صفحات ح،ط،ی،u: رک.(ميرساند

  )پژوھشگردانشمند ونامدارفقيد  بھارخراسانی

 از لحاظ محتوا -  که مؤلف يا مؤلفان آن معلوم نيست- اين کتاب 

ومضمون، در توضيح اوضاع اجتماعی واقتصادی وسياسی وجغرافيائی 

وفراه وھرات وقندھار وزابل وکابل وغزنی ) ھيرمند(سيستان و وادی ھلمند

) يا عياران سيستان(يھای دودمان صفاریوھمچنان شرح جنگ ھا وپيروز

وھم از لحاظ فتوحات اوليه مسلمين وجنبش ھای مردم سيستان در برابر 

  .استبداد حکمروايان عربی وخلفای عباسی سخت مفيد وممتع است

 خورشيدی به تصحيح وتحشيه ملک ١٣١۴تاريخ سيستان درسال 

ه  وتا کنون چندين الشعراء بھارخراسانی درتھران به زيور طبع آراسته شد
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ًمرتبه  چاپ وتکثيرشده است ،مگراخيرا انتشارات معين درتھران بوسيله 

کامپيوتر، به دوباره نويسی متن کتاب پرداخته و با افزودن فھرست مطالب 

درآغاز و توضيح واژگان وترکيبات درآخرکتاب برصفحات افزوده شده 

اما .  استونسبت به چاپ ھای ديگرصفحات متن اصلی تغييرخورده

شوربختانه  اشتباھات واغ.ط مھمی که در اسامی اع.م جغرافيائی کتاب 

وجود داشته وحل ناشده باقی مانده بود، ھمچنان برسرجايش باقی مانده 

  .وھيچگونه تصحيح واص.حی در آنھا صورت نگرفته است

من درکسوت يک سيستانی و به عنوان يکی از ع.قمندان اين کتاب ، 

ه آن  به نکاتی برخورده ام که مصحح عالی مقام آن مرحوم حين مطالع

بھارخراسانی به علت عدم آشنائی به جغرافيای محلی،از ضبط دقيق وصحيح 

آن عاجز بوده و در برخی موارد خود نيزبدان اعتراف کرده وصورت 

 .درست نامھای جغرافيائی را به اشخاص آگاه ازخود محل حواله داده است

وتصحيح چند نکته را برای ع.قمندان وپژوھشگران افغانی بنابرين توضيح 

  .و ايرانی مفيد و سودمند ميدانم

 شايان يادآوری ميدانم تا به انتشارات معين در تھران خاطرنشان کنم 
تا درتصحيح اين نکات در اصل متن و يا بصورت پيوست در آغاز کتاب 

  .درچاپ ھای بعدی آنرا مدنظر بگيرند

  :اينست آن نکات

متن تاريخ سيستان، در شعر محمدابن وصيف سکزی ٢١ در صفحه -١

  :که در مدح يعقوب ليث وفتوحات او گفته شده، اين بيت ھم ديده ميشود

   آمد زنبيل و لتی خور بلنگبلـتـام

  لتره شدلشکر زنبيل وھبا گشت کنام

بھاردر توضيح پاورقی شماره پنجم ھمان صفحه ابراز عقيده کرده که 

به " لت."باشد" خورد"ھم شايد " خور"ايد اسم محلی بوده است وش" لتام" 

  .معنی ضرب يا گرز است
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" لکان" ، " لتام"به عقيدۀ نگارنده اين سطور، صورت درست ضبط 

ُ کيلومتری شمال قلعه بست، برسر راه ٨ - ٧ در لکاناست، زيرا دشت 

تب وبه گواھی ک.زمينداور ودرجوارشرقی شھرموجوده لشکرگاه قراردارد

تاريخی، يعقوب ليث در ھمين دشت لکان با زنبيل شاه کابل، حيله جنگی 

ُوسپاه او را تار ومارنموده و به بست . بکار برده  و او را کشته است
را محلی در نزديکی بست » لتام « " بھار"اينکه مرحوم . بازگشته است

  .دانسته، درست حدس زده است

د وسلطان مسعود غزنوی، فرخی سيستانی، شاعر دربار سلطان محمو

ُدرقصيده ايکه به مناسبت سفرخود از سيستان به بست وديدار کاخ سلطان 
يادکرده، گفته " دشت لکان"مسعودغزنوی درکرانه ھای ھيرمند گفته است، از

  :است

  اندرين انديشه بودم کزکنارشھر بست        

   بانگ آب ھيرمند آمد بگوشم ناگـھان

  ود از با,ی دژ        منظرعالی شــه بـــنــم

  دشت لکانکاخ سلطانی پديدار آمد از

کاخ سلطان مسعودغزنوی درحاشيۀ دشت لکان که رودخانه ھيرمند 

آنرا قطع کرده، واقع بوده است و امروز خرابه ھای حيرت آورآن گواه 

  .عظمت پارينه آن است

 "بصورت " دشت لکان" متن تاريخ سيستان، ٣٠٨ھمچنان درصفحه 
" دشت لکان"ضبط شده است، که صورت درست ودقيق آن " اندشت بک

درمصرع اول شعر ابن وصيف سکزی که درآغاز نقل شد، کلمۀ . ميباشد

است و در صورتی  معنی مصرع تکميل ميگردد که " خورد"ھمانا " خور"

بخوانيم، يعنی وقتی زنبيل در دشت لکان با يعقوب " لتی خورد بلنگ"آنرا 

 چنان ضربتی به او زد که خودش نابود و لشکرش ليث روبروشد، يعقوب
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پس از اين توضح مختصر بايد بيت مذکور درمتن . پراکنده وخانمانش تباه شد

  :تاريخ سيستان بدينگونه تصحيح شود

  بلکــان آمد زنبيل ولتی خورد بلنگ

  لتره شد لشکر زنبيل وھبا گشت کنام

َـــور ُ متن تاريخ سيستان،ضمن يادآوری از ک٢۶ درصفحه -٢
.  درجمله وuيات سيستان تذکر رفته استخجستانسيستان، از) وuيات(

درمحدوده جغرافيائی سيستان به اين اسم جايی يا ناحيه يی نيست  ودر گذشته 

ھم نبوده است ، مگر در وuيت بادغيس واقع درشمال ھرات، روستايی بنام 

و او ھمان کسی است . بوده است که عبدهللا خجستانی از آنجا بود" خجستان"

 ھجری برعمروليث صفاری بشوريد و نيشاپور را در ٢۶٣که درسال 

بنابرين خجستان ناحيه يی بوده در بادغيس، . خراسان برای خود قبضه نمود

 گلستانواما در شمال شرق وuيت فراه ناحيه معروفی بنام . نه درسيستان

. چار اشتباه شده استد" گلستان"ًاست ، وظاھرا مرحوم بھار درخوانش کلمه 

درمتن ) که روستايی در وuيت بادغيس است،(بجا خواھد اگرکلمه  خجستان 

  .تصحيح شود" گلستان"تاريخ سيستان به 

 متن تاريخ سيستان، درسطراول از مؤلف کتاب فضايل ٢ در ص -٣

سيستان بنام ھ.ل يوسف اوقی نام برده شده ومرحوم بھار در توضيح پاورقی 

معلوم ) ھ.ل يوسف اوقی(اين شخص:" ان صفحه نوشته است ھم١شماره 

 که اين شخص منسوب بدانجاست، جايی است بين بست اوق. نشد کيست

آنرا " ادريسی "ضبط کرده ودرحاشيه بنقل از" اوقل"وغزنه واصطخری آنرا

اين ) بار٢٧(غيراز اين جائی ديده نشد ودراين تاريخ مکرر. اوق نوشته است

، اوقمينويسد که ، ) ۵پاورقی  (٣٨۵  بھار باز درصفحه .محل ذکرشده است

. ودرصفحات بعدی درھمين معنی ذکرشده است. درسيستان بلوکی وروديست

در حوادث دلخراش ترکان " اوق"در صفحات مختلف تاريخ سيستان 

 ھجری  برمح.ت شمال ھامون سيستان ۴٨٠ و۴٧٩سلجوقی که درسالھای 

وغيره ) کوھگه(ه  درق وقلعه برونج وقوقهقلعه جوين وقلعه ,ش وقلعدر 
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 تاريخ سيستان ۴٠۴درصفحه  يکجا. ق.ع آن ناحيه رخداده ، نام برده ميشود

در جمله کارھای عمرانی ايکه بدستور ملک نصيرالدين ملک نيمروز بعد از 

معمور گردانيدن قلعه : " تھاجم مغول در سيستان صورت گرفته، ميخوانيم که
"  است بQش دراوق ، بدست گرفتن  وعمارت فرمودنسفيددژ، کی معروف

نام برده شده که اين خود نشانگر  " و,يت اوق" از ۴٠٨وباز درصفحه 

  . است که قلعه uش وقلعه جوين  متعلق به آن بوده انداوقاھميت 

به اوق بوده و) اوق(جوين دارلحکومه ھوکات" : تيت.پی.جی" به قول 

وامروز . ی uش وجوين اط.ق ميشده استمنطقه پشت در ياچه ھامون يعن

مينامند که بدون ترديد منسوب ) اوقاتی(طايفه يی درسيستان خود را ھوکاتی

، سيستان، ۶٧تيت،ص . پی.سيستان، اثرجی : ديده شود.(به ھمين اوق استند

  )٢٧٢، ٢۵٧، ٢۵۶، ٣٨، صفحات ٣سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا، ج

مال زرنج ، ونه درسمت غرب ناحيه يی بوده در سمت ش" اوق"پس 

  .متذکره اصطخری ھيچ ربطی ندارد" اوقل"وبا . بين راه بست وغزنه

 متن تاريخ سيستان، جمله يی ناقص ديده ميشود که ١٩٨ درصفحه -۴

آنجا که يعقوب ليث وعياران سيستان .بايست درچاپ ھای بعدی تصحيح شود

:" نجام ميگويندبرضد صالح بن نصر بستی باھم شور وص.ح ميکنند وسرا

چنانکه " . را تقويت ميکنيم ما اينحرب ما ھمی کنيم وشھر آنجاست و

فقط از محتوای . م.حظه ميشود اين عبارت ناقص است ومعنی روشنی ندارد

عبارت بعدی معلوم ميگردد که يعقوب ليث وعياران سيستان از دست درازی 

رۀ اموال مردم صالح بستی به دارائی مردم زرنج و زجر وشکنجه و مصاد

او که باشد که :" آنجا نا راحت شده و با ھم به مشوره می پردازند وميگويند
از غارت بزرگان سيستان ) دوميليون درھم( تا کنون دوبار ھزارھزاردرم

ُبست را و  او را خود چه خطر . بدو رسيده و اکنون باز غارت خواھد کرد
  "!باشد

 مادينًظاھرا، "ول مينگارد که جمله ا۶بھار در توضيح پاورقی شماره 

راھرگاه  ضميرآن به صالح بازگردد، درست " اين"چه ". را تقويت ميکنيم
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مگرنادر وبه جای . نيست، چه ضميراين وآن به ذوی العقول باز نگردد

پيدا نيست واز قراين بايستی " اين"خاص ومرجع ديگرھم برای  ضمير

  .باشد و يا عبارت ناتمام است" دين"

ه اينجانب، نه تنھا قسمت دوم جمله ناقص است، بلکه قسمت به عقيد

ببينيد  .نيز ناقص است" حرب ما ھمی کنيم وشھر آنجاست"اول جمله يعنی 

معنی درستی به جمله نميدھد، " حرب ما ھمی کنيم وشھر آنجاست:"جمله 

مگر آنکه منطق ک.م را از جم.ت بعدی متن دريابيم وجمله رابدين گونه 

که دراين عبارت " حرب ما ھمی کنيم وشھرياری او راست:"م تصحيح کني

ما با دشمنان : چه مقصود اينست که. جمله کامل ومعنی آن روشن ميگردد

. برشھر و ديار ما پادشاھی ميکند) صالح بستی ( عياران می جنگيم، ولی او

تقويت او از ماست و اگرنه او و بست چندان اھميتی ندارد که ما از وی 

  .خطر کنيماحساس 

، به عقيده من به جای "ما دين را تقويت می کنيم"واما قسمت دوم جمله

" وی"، "دين"ويا " اين"بپنداريم، اگربجای " دين"را " اين"آنکه ضمير

زيراکه خبر جمله اينطورتکميل . خوانده شود، به صواب نزديک تراست

به صالح اشاره " وی"که البته ضمير."وما وی را تقويت ميکنيم:" ميگردد

چه  صالح به قوت عياران سيستان بر زرنج مستولی گشته بود .بستی است

وسرانجام ھم به زور وقوت عياران سيستان ودر رأس يعقوب ليث از سيستان 

  ) متن تاريخ سيستان١٩٩رک ص .(اخراج گرديد

ضبط "کوھتيز"يا " کوھژ" وغيره قلعه ٢٠٨ و٢٠٧ درصفحات -۵

ھارسراغ داده شد که پناه گاه مھم برای ياغيان شده وموقعيت آن  درحدود قند

به حيث حاکم "  کوھتيز"درتاريخ بيھقی . ضد سلطۀ  صفاريان بوده است

نشين زنبيل شاه ذکرشده واز سياق عبارات تاريخ بيھقی معلوم ميشود که اين 

در حدود العالم نيز نام اين محل آمده . محل در نزديک قندھار بوده است

مقصود از ذکر اين نام به ھردو شکل . سراغ داده شده استونزديک قندھار 

در ولسوالی پنجوائی ، نزديک قندھاراست که خيلی " کوھک"ھمانا قلعه 
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بنابرين . ًمعمور و عمدتا محل زندگی قبايل بارکزی ومحمدزائی است

  .تصحيح گردد" کوھک" تاريخ بيھقی بايد به کوھتيزتاريخ  سيستان وکوھژ

ر سطراول در رابطه به گرفتاری طغان آمده  د٢٨١ در صفحه-۶

آخرطغان را اسيرکردند و به سيستان آوردند بر اشتر وکرسی به پشت :" است

گمان من اينست که اصل آن " کرسی"در مورد کلمه " شتردر زير وی نھاده

. است " نمد"باشد که  معنی آن در زبان پشتوی  مردم محل " کوسی" بايد

 که از پشم گوسفند يا شترساخته  ميشود، واز آن نمد، پارچه پشمينی است

بگونه فرش زير پای وھم بگونه  پوشش پشمی استفاده ميکنند چنانکه چوپانان 

ًمنطقا . در زمستان آنرا می پوشند تا خود را  ازسردی ھوا محفوظ کنند

بر شترسوارکرده  حمل نمايند ) ياکجاوه(لزومی ندارد که دشمن را برکرسی 

 بپذيريم که نمد پاره يی برپشت شترگذاشته وبعد او را سوار ،  ولی اگر

برچنين شتری حمل کرده باشند تعجبی ندارد و از واقعيت امر بدور نخواھد 

  .بود

 ھجری درعھد امارت ۴٢٩ در وقايع سال ٣۶۴ درصفحه -٧

اميرابوالفضل سيستانی، از شورشی تحت رھبری احمدبن طاھر واسحاق کاژ 

وبشھر اندر : " عبارت تاريخ سيستان چنين است. شده استدر محلۀ لشکر ياد

  بسکر دو واسحاق کاژين وشنکلياناحمد بن طاھر ] پس[آمد روز آدينه،

از ] واميرابوالفضل[ آمدند بحرب اميرابوالفضل  ببريانھزار مرد جمع بد و

داشن برفت وعياران وسرھنگان وشحنگان، وآنجا حرب کردند، وايشان 

احمدطاھر واسحاق .  بسياری از ساuران ايشان را بگرفتراغلبه کردند و

دراين عبارت روی دو سه کلمه ." کاژين بگريختند که کس ايشان را نديد

  .بحث ميکنم

 به عقيده من دونفر نيست بلکه اسحاق کاژين وشنکليان اسامی -اول

زيرا درلھجه سيستانی، کاژ يا کاج به معنی چشم کج و احول .نام يکنفر است

به .می نامند) کاژ(وھرکسی که دارای چشم کج واحول باشد، او را کاج. تاس

بخاطر داشتن چشم احول وکج خود بنام اسحاق ) اسحاق( نظرمن اين شخص
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معنی .[است يعنی پسر وشنکليان" بن"ًاص. " ين. "کاژ شھرت يافته است

دراصل " بسکر"و] شنکل، با کاف فارسی يعنی شنگل، خوش وشادمان است

است و آن جايی در بيرون شھر زرنج بوده برای بود و باش " رلشک"

  .لشکريان

ُدوھزارمرد جمع شده بد و ببريان آمدند بحرب " عبارت -دوم
دوھزارمردجمع :"می بايد صورت درست آن اينطور باشد" اميرابوالفضل

نام  شعبه " پريان"، زيرا که "شده بود وبه پريان آمدند بحرب اميرابوالفضل

ودخانه ھيرمند است که تا کنون به ھمين نام ياد ميشود و  در جنوب يی از ر

زرنج از رودخانه ھيرمند جدا ميشود و بسمت غرب در بخش سيستان ايرانی 

 بوده باشد که پريانًع.وتا ممکن است نام محلی ھم به اسم . جريان می يابد

ن با امير اين رودخانه از ميان آن ميگذشته است و باری ميدان نبرد شورشيا

آب ) "٣٧٩ -٣٨٧درصفحات(ونيز درصفحات بعدتر . ابوالفضل بوده است
ضبط شده ومرحوم بھار به علت عدم آگاھی از اسامی " آب بزيان"و" بريان

بايد . جغرافيائی محل نتوانسته  صورت درست اين رودخانه  راضبط کند

  .نوشتيعنی رودخانه پريان خواند و " آب پريان"درچاپ ھای بعدی آنرا 

،بايد توجه داشت که درشھرھای بزرگ لشکر= بسکر، سرلشکر -٨

اوايل عھد اس.می مانند شھرھای کنونی يک حصه جداگانه دور از شھر 

برای سکونت لشکريان واھل اداره معين ميشد و اين مقر عسکری 

ميگفتند، چنانکه " العسکر"و بزبان عربی " لشکرگاه"يا" لشکر"را

 وعسکر رمله وعسکر نيشاپور نزد عسکرمصر، وعسکرمکرم،

در بيرون شھر )  معجم البلدان ياقوت: رک.(جغرافيادانان عرب مشھوراند

  . موجود بود" لشکر"زرنج نيز يک چنين مکانی بنام 

شوربختانه نام اين محل درتاريخ سيستان  به استثنای يک بار اغلب 

يستان  ھجری که س٢٩٩در وقايع سال . ضبط شده  است" بسکر"بصورت 

توسط سپاه سامانی فتح گرديد و اميرسامانی ، سيستان را به پسرعم خود 

منصور بن اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد، لشکريان خود را ھم به 
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داخل شھر درمنازل وسراھای مردم جابجا کرد و سپس به حصول  ماليات 

ام محمد بن يکی از رجال آگاه و زبان آورسيستان بن. گزاف از مردم پرداخت

به نمايندگی از مردم شھر به دادخواھی نزد ) معروف به مولی سندلی(ھرمز

به سيستان رسم نيست که مال :"حکمران سامانی رفت و اظھار داشت 

 باشد که مردمان را زنان و دختران لشکرجایبزيادت خواھند ولشکری به 
  ".مردم بيگانه به منزل وسرای آزادمردان  واجب نکند. باشد

چون حکمران سامانی اين سخن نماينده مردم را نشنيد، وی با  

سرھنگان عياران شھر به مشورت پرداخت و پنج روز بعد مردم برضد حاکم 

سامانی بشورش برخاستند و دست  به قتل سپاه سامانی زدند و ھمه را يا از 

دم تيغ کشيدند و يا مجبور به فرار نمودند و خود حکمران به خانۀ گبری 

پنھان شد مگر دستگير و زندانی گرديد و يکی از بقايای خاندان ) تشتیزر(

صفاری  را که کودکی ده ساله بود بنام ابوحفص عمرو، برخود پادشاه 

  )٢٩٨ -٢٩۶/تاريخ سيستان. (کردند

يا " بسکر"مثال فوق کافی است تا ھرجائی که در اين کتاب 

  .اص.ح گردد" لشکر"ضبط شده باشد، به "سرلشکر"

، آنجا که حسين سرلشکر سامانی از سبکتگين برای ٣٣٩ درصفحه -٩

فتح شھر زرنج برضد اميرخلف کمک ميخواھد وسبکتگين به مدد سپاه 

می رسد، " خان"سامانی، از راه بست، بسوی سيستان می آيد ، در محلی بنام 

مرحوم . ولی در اثر فرستادن مبلغی دينار از جانب اميرخلف واپس برميگردد

:"  ھمان صفحه مينويسد٣درپاورقی شماره " خان"درتوضيح کلمه بھار 

درحدود سيستان تا بست وغزنه به اين نام جايی نيست، ليکن در آن حدود اسم 

خاش يا خابسار وخاست وخاسان بوده و محل ديگری بنام کرامخان در راه 

" خان"و رباط را. کرمان ضبط شده است و نيز بين راه ھا رباط زيادی بود

اين حدس . يکی از آنھا باشد" خان"م ميگفته اند وممکن است اين ھ

  .ھم ميگفته اند " خان"بھاردرست است که رباط را 
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خان " در ھلمند سفلی ، بين رودبار وگرمسير محل معروفی است بنام 
از مربوطات وuيت " خان نشين"که امروز به عنوان حکومت محلی " نشين

  .ھای  يک قلعه تاريخی ھم در آنجا موجود استھلمند شناخته ميشود و خرابه 

رسوuن پيش اميراجل ابوالفضل رفتند " عبارت ٣٧٩ درصفحه - ١٠

خنب "درعبارت فوق ."  نشسته بودخنب کرکيناندرباغ ميمون و او اندر 

باشد، درغيرآن ) يعنی پھلوی پنجره نشسته بود"( جنب کلکين"بايد" کرکين

  .نيز خواند) جوار خندق(گينرا ميتوان جنب پار" خنب کرکين"

را دراين " درق"متن تاريخ، بھار اعراب کلمه ٣٨۶ درصفحه - ١١

ھمان ١نگذاشته و درحاشيه شمارۀ " بازخريدن درق بصدھزاردرم:"عبارت

ناحيتی است در سيستان، اعراب آن معلوم :" صفحه، درحالی که گفته است

به "( َدرگ"ت و بشکل بايد گفت که اين نام امروز ھم در محل زنده اس."نشد

تلفظ ميشود وروستای معروفی در مربوطات ) فتح اول وسکون دوم وسوم

  .ولسوالی جوبن است

" سردرۀ ھندقانان" از محلی بنام) ٣۶٩و٢٠٧، ٢٨( درصفحات- ١٢

" سردره ھندقانان"امروزبنام . که بين فراه وھرات واقع بود،يادشده است

درشمال "  اناردره"ندارد، مگر بنامجايی در سيستان يا نيمروز وفراه وجود 

غرب وuيت فراه بصورت يک درۀ تنگ کوھستانی  موجود است که 

مھمترين محصولش ھمان ميوه خوش مزۀ انار است و به ھمين مناسبت ھم 

بدانيم ، " اناردره"را ميتوان  " سردره"بنابرين . مينامند" اناردره"آنرا 

ارسی ميتوان آنرا به اشکال مختلف زيراکه با اخت.ف در رسم الخط عربی وف

و نيز ازاين عبارت تاريخ سيستان برمی آيد که موقعيت . نوشت وخواند

چنانکه مؤلف تاريخ سيستان . موجوده بوده است" انادره"در محل " سردره"

. وخاتون را بزنی کرد ويکچند ببود] آمد[واميربانصر بخراسان:"ميگويد

سوس بروی بداشت از بست با زانجا بازگشت، طغرل حاجب مودودجا

ص ."(بگرفت" دره ھندقانان"دوھزارسوارجريده تاختن آورد واو را به 

٣۶٩ (  
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نيز بايد گفت که صورت درست  اين کلمه " ھندقانان"واما در مورد

وغيره غلط خوانده و ضبط " پريان"و" اناردره"و" گلستان"نيزمثل کلمات 

  .شده است 

شکل تصحيف شده  " ھند قانان"به ظن قريب به يقين 

در  " سردره"بشکل  " اناردره"است وھمان گونه که کلمه"افغانان"کلمه

ص "(خجستان"به نادرستی بشکل" گلستان"تاريخ سيستان ضبط شده ،وکلمه 

نيزدراينجا بصورت " افغانان"ضبط شده، ميتوانم بگويم که کلمه ) ٢۶

ھرگاه اين . داردضبط شده است که ھيچ معنا ومفھومی ن) ھندقانان(نادرست 

بدست " اناردره افغانان"گمانم را قرين به يقين بسازم، از ترکيب ھردو  کلمه

چنانکه درشھرکابل ، به . می آيد که ھم درست است  وھم بامفھوم ميشود

قلعه " ويا " ده عربھا"گفته ميشود، و دربلخ بنام " ده افغانان" محلی خاص 
نيز از ھمين مقوله است که "  افغانانانادره"پس . جاھايی بوده است" ھندوان

  .در آن عده ای از افغانان زندگی ميکرده اند

 ميشمارند، وتا افغانان قبيله يوسفزائی خود را از  اناردرهمردم

ھنوزبسياری  از بزرگان آنان به زبان پشتوسخن ميگويند مگر اکثريت شان 

 چون در درۀ هاناردرمردم . به لھجه نزديک به لھجه ھراتيان حرف ميزنند

کوھستانی وسرد تر از ساير نواحی فراه زندگی ميکنند، از لحاظ رنگ 

پوست وچھره و لھجه گفتارخود از سايرباشندگان فراه و نيمروز و سيستان 

اينھا دارای جلد روشن ولطيف وچھره جذاب و بينی ھای بلند . فرق دارند

خيلی ھوشيار و وچشمان سياه ونافذ ميباشند واز لحاظ ھوش وذکاوت خود 

تاکنون کسی نديده ونشنيده که يک اناردره ای فريب کسی را . زرنگ استند

ايشان از کودکی ع.قه مفرطی بشغل تجارت وسوداگری دارند . خورده باشد

به . و اشخاص  بيکار و فقير در ميان آنان يا ھيچ نيست و ياخيلی کم است

رمايه دارشدن ، ھرحال زيرکی و زرنگی وھوشياری و زراندوزی ،و س

درسالھای قبل از کودتای ثور ، . يکی از خصوصيات بارز اين مردم است

ًنبض تجارت ودکانداری وuيات فراه و نيمروز و قسما ھرات  دردست مردم 
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خوشا بحال اين مردم  که . اناردره بود و ممکن است اکنون ھم چنين باشد

د و خود را دارای تحرک خستگی ناپذير کار وتفکر اقتصادی استن

درچارچوب  چنان نظم و دسپلينی قرارداده اند که گدا و فقير درميان آنھا 

  ھمواره چنين بادا          . وجود ندارد

  ٢٠٠٨/ ۶ /٢٠پايان 
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  مسوبيست ومقاله  

  

  :قدردانی از مقام علمی دواستاد پوھنتون کابل

  داکتر سيد عبدهللا کاظم وداکتراعظم گل

  

 

رجگذاری وقدردانی از شخصیت ا

ھای علمی ، فرھنگی و اجتماعی کشور در 

حیات شان، کار درخور ستایش فراوان است، 

زیرا این قدرشناسی درزندگی یک شخصیت 

قدر  علمی،به مراتب بھتر وشایسته تر از آن

شناسی ای خواھد بود که بعد از درگذشت 

چنین شخصیتھا صورت بگیرد، زیرا 

 یک شخصیت علمی درصورت اولی قلب

شادمان ومملو از سرور وخوشحالی میشود،و 

ین چن ، حاالنکه در صورت دومی، انرژی می بخشد کارھای بھترعلمی را در انجام او

یاد بودھا ھیچ تاثیری به حال آن شخصیت نخواھد داشت وفقط بازماندگان او را تا 

دیر از خدمات علمی به ھر حال  قدر شناسی  و تق. اندازه ای خوشحال خواھد نمود

 عرصه ھای دانش وفرھنگ و نھضت ھای اجتماعی بدون تردید درس ھای انبزرگ

 بیاموزند  آنھاسودمندی اند تا نسل ھای جوان ما از کارکردھای  علمی وفرھنگی

  .وشخصیت خود را تکامل ببخشند
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 نام صاحبدوتن از استادان ، ازجمله شخصیت ھای علمی خوش نام کشور

ون کابل ، یکی داکتر سیدعبدهللا کاظم ،ودیگری پوھاندداکتراعظم گل می ونشان پوھنت

باشندکه در اویل ماه جون ازسوی افغانی فرھنگی تولنه درکالیفرنیای شمالی امریکا 

ابراز نظر پیرامون شخصیت،علمیت وکارنامه ھای  بحث و. مورد قدردانی قرارگرفتند

ایشان . ن ،کاری بجا، ولی آسان نیستسیاسی وفرھنگی وآموزشی ھریکی ازاین استادا

از جمله معدود استادان تحصیل کرده اند که درطول عمرخویش ، برای فرزندان وطن، 

منظور بیداری شعور وعقول شاگران خود، ه ب درس آزادگی و وطن پرستی داده اند و

نوتھا و نوشتن مقاله  خواب خوش و راحت جان را برخود حرام ساخته و با تھیۀ لکچر

مسائل اجتماعی دیګرھا و رساله ھا و کتابھای سودمند در عرصه ھای تخصصی خود و

بدون شک . کشور ،نقش خود را به حیث استادان شایسته ودانشمند بخوبی ایفا کرده اند

  .تاریخ نام چنین استادان دانشمند را با خط زرین ثبت  اوراق خود خواھد کرد

ن سخن گفته نمیتوانم ،ولی در مورد داکتر ًعجالتا من در بارۀ پوھاند اعظم گل خا

سید عبدهللا کاظم میتوانم اذعان نمایم که وی بدون تردید، یکی از شخصیت ھای علمی، 

اھل  قلم  وفرھنگی نامدار کشورما میباشد که کارنامه ھای ماندگار ایشان درذھن وخاطر

   .و کتاب وھمه شاگردان وی در پوھنتون کابل ھمواره زنده خواھد بود

 ومعرفت نداشتم ولی شناختدر افغانستان متاسفانه من با ایشان از نزدیک 

درخارج از کشور، در سالھای اخیر از طریق نوشته ھا ومقاالت علمی پربار شان در 

پورتال افغان جرمن آنالین، به توانائی فکری وقلمی ایشان پی برده ام واعتراف میکنم 

قابل افتخار کشورما استند فرھنګی خصیت ھای  شاذ واز ش علمیکه یکی از نخبه گان

وتا ھنوزھم یکی از ھواداران پرشورنھضت مشروطیت دوم ودورۀ تجدد ونوآوری عھد 

آخرداکترعبدهللا کاظم، نواسۀ میرھاشم خان،وزیرمالیۀ عھد امانی . امانی بشمارمیروند

 نشینی نادرشاه میباشند، مردی که به گناه ھواداری ازشاه امان هللا در فردای به تخت

میرھاشم خان ھمان مرد شجاعی وحاضر جوابی بود . بطورمرموزی به شھادت رسید

که وقتی بچۀ سقاو حاکم کوھستان رادر ارگ  به درخت از یک پا آویزان کرده 

  :بود،خطاب به میرھاشم گفت

  ! بزرگ ھستی) کافر"(التی" تو
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  .م من کافرنیستم، بلکه مسلمان حقیقی وسیدھست:  جواب داد

  مگر توھمان نیستی که بودیجه را ساختی؟ :  پسرسقاو دوباره پرسید

. میردرپاسخ گفت، بلی،بودیجه یک لفظ کفرنیست، یک سیستم قدیم حساب است

میربا . بودیجه یک نام جدید است که به محاسبه داده اند.درخانه، دکان ھمه بودیجه دارند

 از مرگ نجات یافت وبعد بچۀ سقاو این پاسخ معقول خود، دھن شاه بیسواد را بست و

  )١١٧آتش درافغانستان ،ص . (او را به صرف غذا دعوت نمود

از کارنامه ھای شجاعانۀ ) ریه تالی ستیوارت"(آتش درافغانستان"نویسندۀ کتاب 

میرھاشم « :میرھاشم خان وزیرمالیه شاه امان هللا درجای دیگر یادکرده مینویسد

 از شاگردانی که شاه امان هللا وی را برای آموختن یکی(وزیرمالیه،عمر پيلوت را

بخانه خود برد ویک کيسه طالرا پيش روى وى ) پیلوتی به شوروی وقت فرستاده بود

عمر پيلوت با کمال ! اين طالمال شماست، بشرطيکه طياره را بقندھار ببرى: نھاد وگفت

هللا ا که نام امان اشھامت کيسه طال را به ميرھاشم خان مسترد نمود وصرف يک سکه ر

خان درآن حک شده بودگرفت و روز بعد درحاليکه طياره بيش از رفت و برگشت غزنى 

بنزين نداشت، طياره را آنقدر ارتفاع داد که وى را قادر ساخت به ميدان ھوائى قندھار 

شاه امان هللا توسط این . خان استقبال شدهللا فرود آيد و از طرف ھواداران امان ا

  )١٦٤ھمان،ص . " (تبلیغاتی خودرا برفرازغزنی پخش نمودطیاره اوراق 

در آن زمان ودر آن شرایط برای انجام چنین کار خطرناکی، آدم باید 

خیلی شجاع ونترس باشد تا سرخود وخانوادۀ خود را برای کمک به یک 

واین فداکاری واز خودگذری را میرھاشم . رھبر سیاسی برکفت بگذارد

خون چنین مردی در رگھا و شرائین نواسه .  کردخان درحق شاه امان هللا

اش ،داکترعبدهللا کاظم نیزجریان دارد وبنابرین تعجب آورنیست اگر وقتی 

از استقالل و دورۀ امانی یاد میشود، نوعی احترام وخوش بینی خاصی در 

گفتار ونوشته ھای ایشان نسبت به آن دوره و آن شاه مترقی احساس 

  .میگردد

ایشان مقاالت علمی سودمندی  خوانده ام واز ھای انترنتی از قلم من در رسانه 

  :ًآنھا فیض وبھره برده ام  مخصوصا ازمقاالت دیل
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   به مناسبت نود ودومین سالگرداسترداد استقالل افغانستان،-

   نگاھی به چندسند تاریخی،-

   یک بیانیۀمھم تاریخی،سخنرانی پرمحتوای شاه امان هللا درکراچی،-

  ی به علل وانگیزه ھای سقوط دورۀ امانی، نگاھ-

   برگی ازتاریخ ویادی ازرجال نامدار،-

   دربارۀ فدرالی شدن کشور،-

در "ایشان در برنامه معقول ودلنشین وطن دوستانه  ھایوھمچنان از صحبت

 دعوت محترم عباسی صاحبکه از سوی گردانندۀ  "البالی واقعیت ھای افغانستان

مقاالت ایشان در آرشیف نویسندگان پورتال افغان جرمن .  ام  بسیارفیض بردهمیشدند،

  . تحقیقی  درزمینه مسائل مبرم کشور  میباشد-آنالین یکی از منابع مھم آثارعلمی

زنان افغان،زیر « ازجمله تألیفات مھم و بسیار دلچسپ داکترصاحب کاظم، کتاب 

آثار  اجتماعی است که در نوع خود از مھمترین وبھترین » فشارعنعنه وتجدد

درافغانستان بشمار میرود و تاثیر آن برمن چنان بوده که پس از ختم مطالعۀ آن تقریظ 

  . صفحه برآن نگاشتم ودر پورتال افغان جرمن آنالین گذاشتم ٢٥مفصلی در 

زنان افغان زیرفشارعنعنه « درنخستین برگھای آن تقریظ نوشتم که، کتاب 

 تاریخی  در مورد زنان افغان است که از - تحلیلی، یکی از نخستین کتاب ھای»وتجدد

جانب  دانشمند نامدارکشورجناب داکتر عبدهللا کاظم، سابق استاد اقتصاد پوھنتون کابل 

 ٦٠٢ فصل  و ٢٠با استفاده از منابع ومآخذ متعدد داخلی وخارجی تألیف شده ودر

  .صفحه به چاپ رسیده است

یار روان به نگارش آمده است،من ادبیات کتاب بزبان فارسی دری و با ادبیات بس

آنرا شبیه جریان یک رودخانه سیراب و موجدار  که پیوسته چشم بیننده را بخود جلب 

تحلیل ھای دقیق . میکند، وانسان را گاه دچار حیرت وگاھی ارامش می بخشد، یافتم

 ازاوضاع سیاسی واجتماعی کشور در قرن بیستم،که با شورشھا وبغاوتھا وسرکوب

  حکومتھا یا تجاوز و تھاجم بیگانگان و مقاومتھای مردم ما ھمراه بوده است، شبیه ھمان 
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  .موجھایی اند که ھنگام مد وجزر رودخانه ھا بچشم میخورند

از لحاظ محتوا،این کتاب از نشیب وفراز ھای زندگی اجتماعی وسیاسی 

طول حیات خود با وفرھنگی زنان در جامعه مردساالر افغانستان حکایت دارد که در 

مشقات و مشکالت فراوان روبرو بوده اند و بار این ھمه  مشکالت را صبورانه بردوش 

  .کشیده اند

چه شھری، چه (درکتاب موردبحث ما، مؤلف با قلم توانائی خویش موقف زنان را

در عرصه ھای مختلف زندگی، به عنوان نیمی از جامعه مد ) روستائی وچه کوچی

 زن را به حیث مادر،ھمسر وشریک زندگی مرد و پرورش دھنده نظرگرفته و مقام

ِفرزندان خانواده و تقویت کننده اقتصاد فامیل از راه عرضۀ صنایع دستی ارج گذاشته 

ونقش آنان را در سازماندھی و تشکیل فامیل و تربیت فرزندان سالم و سایر عرصه 

ا دارد ھربخش ازاین تحلیل ھای زندگی اجتماعی و اقتصادی،به تحلیل گرفته است که ج

ھای عالمانه درنصاب آموزشی کشور گنجانیده شوند و در مکاتب ومدارس افغانستان به 

فرزندان افغان تدریس گردد تا کودکان ونوجوانان وطن از آن بیاموزند و از کودکی قدر 

و منزلت زن را به عنوان خواھر، مادر وھمسر وشریک زندگی آینده درجامعه در ذھن 

  .ماغ خود جای دھند ودر بزرگسالی آنرا درحق زن ودختر خویش رعایت کنندود

یکی از خصوصیات مھم این کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موھن ورکیک به 

مولف بدون حب وبغض . آدرس اشخاص وافراد مخالف نظروطرزتفکر مؤلف است

ران وارباب شخصی نسبت به اشخاص مؤثر درتاریخ، با توضیح  روش کارسیاستمدا

قدرت، سودمندی یا عدم سودمندی کار سیاست گذاران کشور را بیان کرده وقضاوت را 

  .به خواننده خود واگذارکرده است که روشی است مطبوع واز توان ھرکسی پوره نیست

کتاب تنھا به شرح مشکالت عدیده برسر راه پیشرفت زنان کشور نمی پردازد، 

الم تحمیل شده از سوی رژیم ھای مستبد متکی به بلکه علل این مشکالت ومصایب وآ

بررسی  وتحلیل ھای . روحانیت متنفذ وابسته به ارتجاع واستعمار را نیز تشریح میکند

علمی ازاوضاع واحوال رژیم ھای برسراقتدار درافغانستان در طول قرن بیستم ، ھمه 

یک ازآن مباحث گی ار جالب ترین وسودمندترین بحث ھای تاریخی اند که خواندن ھر

بطورمثال، تحلیل طومارتکفیر شاه امان . دراین تحلیل ھا دارای کیفیت وارج فراوان اند
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هللا از سوی حبیب هللا کلکانی که به قلم حضرت صاحب فضل احمدمجددی نوشته شده 

ودر پایان آن امضای اراکین دولت حبیب هللا کلکانی گرفته شده است، یکی از تحلیل 

. یست که تا کنون نظیرآنرا من در ھیچ کتاب تاریخی دیگرکشور ندیده امھای عالمانه ا

خواندن آن تحلیل برای آنانی که عالقمند شناخت دقیق ترمسایل آنزمان اند،شاید 

بحث ھای ) ٢٠٤ -١٩٣صص: رک. (جالبترین بخش فصل مربوط به دوره اغتشاش باشد

ه من در مانده ام کدامیک را تازه وتحلیل ھای جالب  دراین کتاب آنقدر زیاد است ک

  .اولتراقتباس وارائه کنم

 تاریخی -بدینسان کتاب زنان افغان ،در زیرفشارعنعنه وتجدد، یکی از آثار علمی

 .میرود است که داشتن آن  برای ھریک از خانواده ھای افغان از ضروریات بشمار

  .میکنممطالعه این کتاب را به زنان صبور ومادران زجردیدۀ افغان توصیه 

  .          برای این استادان فاضل طول عمر وصحت کامل آرزو میکنم

  ٢٠١٣/ ٦/ ٢ پایان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٢٨٦

  

  

  مبيست وچھارمقالۀ 

  جشن شب يلدا

  :یک سخنور روشنضمیر شب یلدا را چنین می ستاید

   يلدا شبی به طول تاريخ

  .تپشھای قلبم را به باورخاطره ھايم پيوند ميزنم

  مزادخاک است وکھن تر ازتاريخ،وسرزمينی را که ھ

  .برای نوباوگان خاک وتازه به دوران رسيدگان تاريخ زمزمه ميکنم

  :زمزمه ميکنم که

  .من از نسل شب شکنان روزگارم

  من از نسل نور آفرينان پاک

  ازسQلۀ پاک آريائيان برد بارم،

  منم ميراث ھزاران سالۀ زمين،

  ھمان از شرق تاغرب گسترده آغوش،

  ام آور مھر ودوستی،ھمان پي

  ھمان گرفته درفش آشتی بردوش

  ١.نه خود ستيزم، نه ديگر ستيز

 ٢١مطابق (شب يلدا، طوالنى ترين شب سال يا آخرين شب پائيز 

در دانشنامۀ آزاد ویکی پیدی،در بارۀ شب یلدا .است )دسمبرسال عیسوی

) ائیانآری(ھای کھن ایرانی ّشب یَلدا یا شب چله یکی از جشن: میخوانیم که

تا طلوع )  دسمبر٢١(=  آذر ۳۰یلدا به زمان بین غروب آفتاب از ... است
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این شب .شود می گفته ) نخستین روز زمستان(آفتاب در اول ماه دی 

مصادف است با شروع فصل زمستان در نیمكره شمالی زمین و به ھمین 

. شوددلیل از این شب به بعد ، طول روز ھا بیشتر و طول شبھا كوتاه تر می

به سخن دیگر،خورشید در حرکت ساالنه خود، در آخر خزان به پایین 

ترین نقطه افق جنوب شرقی میرسد که موجب کوتاه شدن طول روز و 

اما از آغاز زمستان خورشید دگرباره بسوی . افزایش زمان شب میشود

. شمال شرق باز میگردد که نتیجۀ آن افزایش طول روز و کاھش شب است

یگر، در ششماھه آغاز تابستان تا آغاز زمستان، در ھر شبانه به عبارت د

روز خورشید، اندکی پایین تر از محل پیشین خود در افق طلوع میکند تا در 

 ٥/٢٣نھایت در آغاز زمستان به پایین ترین حد جنوبی خود با فاصله 

از این روز به بعد، مسیر جابجایی .درجه از شرق یا نقطه اعتدالین برسد

طلوع خورشید معکوس شده و دوباره بسوی باال و نقطه اوج تابستانی ھای 

آغاز بازگشتن خورشید بسوی شمالشرق و افزایش طول روز، . باز میگردد

در اندیشه و باورھای مردم باستان به عنوان زمان تولد دیگربارۀ خورشید، 

  ١.دانسته میشد بطوری که آن را گرامی و فرخنده میداشتند

ان در دورۀ غزنویان از این جشن در متون تاریخی وادبی در افغانست

وبعد از دورۀ غزنویان از جشن شب یلدا چندان . فراوان ذکر شده است

علت آن، مخالفت روحانیت مسلمان .ذکری در متون تاریخی دیده نمیشود

است که این آئین را رسم پارسیان وزرتشتیان میدانند وبجا آوردن آن را 

ا میخوانند، اما در سال ھای اخیر، شب یلدا رادر غیراسالمی ونارو

واز سوی انجمن ھای شاعران  . گیرند افغانستان  به نام شب چله جشن می

ونویسندگان و تحصیل کردگان در شھرھای بزرگ ھرات و بلخ و کابل، به 

ھایی که این  افغان. شود طور گسترده و ھماھنگ جشن شب یلدا برگزار می

ھای کھن خود یاد  گیرند از آن به عنوانی یکی از سنت رویداد را جشن می
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گویند که بزرگداشت از چنین رویدادھایی به معنی حفظ آیین  کنند و می می

  .تاریخی شان است

اما ایرانیان چرا بیش از دیگران شب یلدا را جشن می گیرند؟ 

شايدعلت این باشد که آریائيان از روزيکه با گردش خورشيد سال آشنا شده 

ند، خرم روز ديماه را يکى از روزھاى خورشيد ناميده اند، زيرا از اين ا

روز است که خورشيد دوباره به رشد ميگذارد و طوالنى و طوالنى تر 

   .ميشود

به باورپارسیان، شب یلدا، شب تولد خورشيد يا شب پيروزى نور بر 

مع و ایرانیان بطور عموم اين شب را با افروختن ش. تاريکى و ظلمت است

آتش و خوردن انار و ھندوانه و چھار مغز و ھسته زردآلو و گفتن حکايات 

دلپذير و شوخى ھاى با مزه جشن ميگيرند و به شادمانى وخوشى مى 

پردازند و معتقد اند که خوردن اين ميوه ھا بيمارى را از تن انسان تا بھار 

      .آينده بدور ميدارد

    

  )گوگل(نمونه ھایی از آرایش سفره ھای شب یلدا 

را نيز جشن » دى «پارسيان درقديم روز فرداى شب يلدا يعنى اول 

  .مى ناميدند» خرم روز«ميگرفتند و آن را 
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براى پاسخ به اين پرسش که چرا پس از نوروز تنھا آئين شب يلدا، 

ريخى بجز ھمچنان به قوت خود باقى مانده است ، ھيچ سرچشمه معتبرتا

نوشته ھاى ابوريحان بيرونى و ھم عصرش گرديزى درين خصوص ما را 

اندرشرح جشنھا « گرديزى در زين االخبار، زيرعنوان . يارى نمي رساند

مر مغان را جشن ھاى فراوان بوده است اندر «: مينويسد» و عيدھاى مغان

ه نخستين و سپس در بار»  روزگار قديم و من آنچه يافتم ، اين جا بياورم 

و اين . اندرين روز جشن خرم روز بود« : ميگويد» ديگان«روز دى وجشن 

ماه دى به نزديک مغان ماه خداى است و اول روز او را ھم به نام او 

 ١» .خوانند، و اين روز را سخت مبارک دانند

جشن اول (» ُخرم روز«ابوريحان بيرونى داستان جالبى از مراسم 

و آن . رخى نميتواند از کنارآن  به سادگی بگذردمى آورد که ھيچ مؤ) دى

ديماه و آن را خورماه نيز ميگويند، نخستين روزآن خرم روز است «: اينکه 

. و اين روز و ماه ھر دو به نام خداى تعالى، که ھرمزد است ، ناميده شده. 

و درين روز عادت ايرانيان . يعنى پادشاه حکيم و صائب رائى آفريدگار

که، پادشاه از تخت شاھى به زيرمى آمد و جامۀ سپيد مى پوشيد چنين بود 

و در بيابان برفرش ھاى سپيد مى نشست و دربان ھا و يساوالن و قراوالن 

و در امور دنيا فارغ البال نظر . راکه ھيبت ملک بدان ھاست، بکنار مى راند

باشد، مينمود و ھرکس که نيازمند ميشد که با پادشاه سخن بگويد، خواه گدا 

يا دارا و شريف باشد يا وضيع ، بدون ھيچ حاجب و دربانى به نزد شاه مى 

رفت و بدون ھيچ مانعى با او گفتگو ميکرد و در اين روز پادشاه با دھقانان 

و برزيگران مجالست ميکرد و در يک سفره با ايشان غذا ميخورد و ميگفت 

درھستم، زيرا قوام دنيا من امروز مانند يکى از شما ھستم و من با شما برا: 

به کارھاى است که به دست شما مى شود و قوام عمارت آن ھم به پادشاه 

و . و نه پادشاه را از رعيت گزيرى است و نه رعيت را ازپادشاه. است 
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چون حقيقت امر چنين باشد، پس من که پادشاه ھستم با شما برزيگران 

به خصوص که دو . يم بودبرادر خواھم بود و مانند دو برادرمھربان خواھ

  ١». برادر مھربان ، ھوشنگ و ديگر چنين بودند

به نظر من ، اين آئین  سابقۀ طوالنی تر از عصرزرتشت دارد وبه 

قبل از زمان زرتشت برمیگردد،یعنی از بقاى آئين میترائی یاخورشيد 

پرستى است که به رنگ وصبغۀ خاصی در ميان ساکنان فالت ايران تا 

 مانده واز آن در تمام شھرھای فالت ایران و حتی در اروپا و کنون  بجا

  .امریکا  تا آسترالیا از سوی ایرانیان تجلیل می کنند

درسیستان شب یلدا را بنام شب چله گرامی میدارند وسالھا پیش که 

ھنوز خبری از برق ووسایل سرگرمی ھای صوتی وشنیدار ودیداری نبود، 

ھیزم در اجاق خانه و یا درمرکز روستا، به مردم با روشن کردن آتشی از 

سخنان وقصه ھای  کھن سال ترین مرد دھکده گوش فرامیدادند و از شنیدن 

حمزه ( داستانھای رزمی شاھنامه ویا قصه ھای امیرحمزۀ صاحب قران

اما . دل ودماغ خود را تر وتازه میکردند) پسرعبدهللا آذرک شاری سیستانی

نیک معاصر که با تلویزیون ودیش آنتن ھای امروزه با ورود وسایل تخ

الکرتونیکی مجھزاند، خود برنامه سازان رسانه ھای صوتی ودیداری ،با 

پیشکش کردن برنامه ھای رنگین زنده، زحمت راوایان وقصه گویان را کم 

میکنند ومردم ھم با خوردن انواع میوه ھای خشکبار وترباردیگر ازطوالنی 

 کالن ھراسی بدل راه نمیدھند وخوش بودن شب یلدا وسردی چلۀ

  .وخوشحال آن شب را به آخر میرسانند

  ٢٠١٤/ ٢١/١٢پایان
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  م پنجبيست ومقاله   

  

  

  ی برمقالۀ پالوچان وعياران نقد

  

خواندم، این » لوچان اوعيارانيپا«مقالۀ آقای محترم باری جھانی را در مورد 

،ازاین جھت دلچسپ است،ولی از چند مقاله ھم انتقادی است وھم تحلیلی وھم تحقیقی

" پایلوچ"و" دزد"از " عیار"لحاظ دارای کمی وکاستی است که درک انسان را در فرق 

مغشوش میکند وبه نظرمیرسد که نویسنده پیام اصلی واساسی مورخان نامورکشوررا 

ھرآدم بیسواد وباسوادی میداند که دزد یعنی چی .در مورد عیاران،در نیافته است

یعنی چی ومرامش " عیار"ش چیست؟ ولی ھرآدم بیسواد وباسوادی نمیداند که  وکار

کدامست ؟ عیار، جوانمرد است، راست گو است،راست کاراست ، نمک شناس 

. است،یار ویاور مظلومان است؛ درحالی که دزد چنین نیست و با اخالق نیک بیگانه است

ام وباالزدن ازجیب مردم دزد ، دروغگواست،پنھان کاراست ،چشمش دنبال مال حر

مقایسه کردن یعقوب لیث عیار با نادرافشار وحبیب هللا کله کانی، به این دلیل که .  است

ھریک شان قبل از به قدرت رسیدن رھزنی کرده اند وھنگام  قدرت، دست به لشکرکشی 

کرکترھای مختلف و . زده ومردم عام را کشته اند ، مقایسۀ چندان دقیق تاریخی نیست

تفاوت از ھمدیگر را که ھریک در مقطعه یی از تاریخ بقدرت رسیده اند و ممکن یک م

کار مشابه اما با ھدف مختلف انجام داده باشند، با ھم مخلوط کردن، به اصطالح ایرانی 

  . ھا ،خوب وبد را قاطی کردن است

 زموږ ځينو مورخينو عيار او کاکه او پايلوچ يو شان خلک«:آقای جھانی مینویسد

بللي دي؛ او څرنګه چي دوی عيارانو ته يو ډول خاصه عقيده درلوده نو ټول ھغه مثبت 

صفتونه چي د عيارانو لپاره ذکر سوي وه ھغه يې کاکه او پايلوچ ته ورانتقال کړي او 
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مرحوم مير غQم محمد غبار، . ھغوی يې د ټولني د يوه مثبت عنصر په حيث پيژندلي دي

 د ټولو اجتماعي، اخQقي او مذھبي ښيګڼو څښتنان بولي، دا وروسته له ھغه چي عياران

ھم زياتوي چي عيارانو د خارجي يرغلګرو او د مQکانو د طبقې او دولت پر ضد مبارزه 

 )٩٠افغانستان در مسير تاريخ ص ( . کوله

مرحوم غبار وروسته د کابل د کاکه ګانو په باب ليکي چي دغو خلکو تر شلمي پيړۍ 

» ...ړی دی او په کابل کي د کاکه او کندھار کي د ځوان په نوم ياديدلپوري ژوند ک

مرحوم غبار وروسته ليکي چي په پای کي کاکه ګي ھم خرابه سوه او ډير بد خلک دغه 

دغه راز مرحوم عبدالحی حبيبي ھم د عيارانو د ښو صفاتو د يادولو .صف ته ور ننوتل

وني تر دې وروستيو وختونو پوري د په ترڅ کي ليکي چي د دې ځوانمردانو پاته ش

دا کسان يې په کابل کي کاکه، په قندھار کي ښه . افغانستان په ښارونو کي موجود وه

  »۶١٣افغانستان بعد ازاس.م ص ( . ځوان او په شمالي و,ياتو کي آلوفته بلل

آنچه در اقوال مرحوم غبار ومرحوم حبیبی دیده میشود،ھیچ یکی پالوچان را در 

ودر قندھار بنام » کاکه«عیاران اسم نبرده اند بلکه از بقایای عیاران در کابل بنام زمرۀ 

جھانی پس .  را با پالوچ یکی پنداشت ښه ځوان یاد کرده اند که نباید»ښه ځوان«

ازبرشمردن نامھای پایلوچان قندھار ومحکوم کردن اخالق ورفتار آنان واینکه امروز 

: واطراف آن کسی سراغ نمیشود، با خوشحالی میگویددیگر ازاین  طایفه در قندھار 

د جاھلو پايلوچانو پر ځای، چي زه خوشاله . بايد ووايم چي کندھار د افتخاراتو ښار دی«

يم نور په کندھار کي نسته، بايد په ميرويس نيکه، ميوند، پاني پټ، احمد شاه بابا، 

 حبيبي صاحب، کاکا شمس الدين کاکړ، ميرزا حنان بارکزي، مھردل خان مشرقي،

سيداحمد، حبو اخوندزاده، عبدالواسع اخوندزاده،محمد ګل نوري، ويښو زلميانو او 

  » .اوسني ژوندي فرھنګ او ښايستو زلميانو او پيغQنو فخر وکړو

کاش روشنفکران کوھدامن وپروان وکاپیسا نیز مثل آقای جھانی از بزرگ نمائی 

ث  یک آدم راھزن، ضد تمدن وضد مکتب وتعلیم حبیب هللا کله کانی که نزد تاریخ بحی

ارتجاع  ثبت شده، در گذرند وبه جای آن به  وتحصیل وسرانجام آلۀ دست انگلیس و

ومیرمسجدی خان کوھستانی )  پروانی-اوپیانی(میربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان 

 وغیره ومیردرویش خان قشقاری ومیرسیف الدین خان گلدره ئی وعلی خان تتمدره ئی 
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مردان مبارز ونیکنام پروان وکوھستان افتخار نمایند وبه یاد بود از شخصیت آنھا  کنفر 

انس ھایی علمی وفرھنگی ترتیب بدھند وکارنامه ھای آنھا را برحسته کنند تا 

  شایسته ئی از آنھا   قدردانی شود؟ بطور

ویسندگان در آقای جھانی ، بر دیدگاه مثبت مرحوم حبیبی، ومرحوم غبار وغیره ن

نبودند، پس چرا از آنھا این ھمه » مQيکه«موردعیاران، با این نتیجه گیری که عیاران 

توصیف میشود، اعتراض کرده واخالق وکردارعیاران را که دست به رھزنی میزدند 

وبرخی ازاین رھزنان مثل یعقوب لیث، نادرافشار وحبیب هللا کله کانی به پادشاھی 

  .تقاد قرار داده استرسیدند نیز مورد ان

چنانکه قبل ازاین اشاره شد،گرچه میان یعقوب لیث ونادرافشار وحبیب هللا کله 

کانی ھم از لحاظ شرایط به قدرت رسیدن  وھم از لحاظ کرکتر واھداف شان ھیچ 

شباھت وھمسانی وجود ندارد، وھیچ مؤرخی آگاه نادرشاه افشار وحبیب هللا کله کانی 

 تاریخ نکرده است، و تنھا مرحوم خلیلی در یک داستان تخیلی او را به صفت عیار ثبت

خوانده  است تا انتقام اعدام  پدرخود میرزا محمدحسین » عیاری از خراسان«را بنام 

خان  مستوفی الممالک را در نخستین ھفته ھای رژیم امانی گرفته باشد؛ آنانی که با 

. ھرگز ارزش تاریخی ندارد»سانعیاری از خرا«تاریخ سروکار دارند میدانند که 

پرداخته نویسنده است که  مجموعه یی از خیالبافی ھا وپیوند زدنھای خود ساخته وخودو

فیض » تذکرة االنقالب«آنچه ارزش تاریخی دارد.ھیچگونه ارزش واعتباری ندارد

محمدکاتب است که چشم دید خود از فجایع تکاندھندۀ دوران حبیب هللا کله کانی را، 

نی که ھمراه با بگیر و ببند وبزن وبکش مشروطه خواھان وتجاوز بر زنان دورا

بدون شک آقای جھانی با . ودختران کابل،توسط دارۀ دزدان بچۀ سقاو بود افشاء میکند

خواندن تذکرة االنقالب کاتب ھزاره چنان برآشفته شده که  تر وخشک وخوب وبد  را 

مردم افغانستان نیک میدانند که . د وخاکستر شوندیکجا در تنور پایلوچان انداخته تا بسوزن

غبار داستان دزدی ھای وی را از .حبیب هللا کله کانی یک دزد به معنی واقعی کلمه بود

ھمین دزد بطور نا آگاھانه در خدمت انگلیس قرارگرفت . زبان خودش تشریح کرده است

قام شکست انگلیس را در وچند تا جیره خوار انگلیس او را حمایت وتشویق کردند تا انت
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در حالی که در به قدرت رساندن یعقوب لیث  و . جنگ استقالل از ملت افغان گرفته باشد

نادر افشار، دست عوامل خارجی ویا استعمار انگلیس درکار نبود، بلکه طبیعت سرکش 

وخصلت ماجراجوئی وقدرت سازماندھی و استعداد ومھارت در امور نظامی، 

 درجنگھا علیه دشمنان و اشغالگران خارجی ، آنھا را به تخت وپیروزھای متواتر

  .پادشاھی رسانید

دراینجا آقای جھانی می باید به پیام مؤرخان نامورکشور در باره عیاران توجه 

شجاعت، : آنھا با یاد کردن از اخالق وکرکتر نیکوی عیاران از قبیل. میکرد

روغ نگفتن، خيانت نورزيدن ،غدر مردانگی، جوانمردی ، پای بندی به عھد وقول ،د

نکردن ، به زن ودختر مردم به چشم بد نديدن ،حق کسی را نخوردن،از مظلومان 

وبينوايان  دفاع کردن و برضد زورمندان ومستبدان قيام کردن واز جان گذشتن، پاس 

دوستی و رفاقت را نگھداشتن، کمک کردن به مستمندان وپول بدست آوردن از طريق 

وانھای تجارتی بين شھرھا از راه ھای دشوار گذشتن وبا قبول خطرجانی بدرقۀ کار

وظايف خود را بدرستی انجام دادن وامثال اين اعمال، که ازمھمترين ارزشھای فرھنگی 

واجتماعی جامعه ما تا ھمين اواخر بشمارميرفت ، در واقع خواسته اند اين فرھنگ 

ان ما شخصيت خود را با اخQق واطوار و ھمچنان در جامعه زنده نگھداشته شود تا جوان

روش پسنديده آراسته سازند واز دروغ و دغل بازی وتجاوز به مال وناموس ديگران 

  .بپرھيزند

 اینکه این فرھنگ بعد از یورش مغول دچار نا ھنجاری گردید وکسان دیگری بنام 

وبرای آن سر برآوردند و صفات فتوت وجوانمردی را با تصوف گره زدند » فتوت«اھل

را تا مرتبۀ اولیا ء باالبردند و رفته رفته » فتی یا جوانمرد« شرط وضع کردند ومقام ٧٢

عناصر اوباش وچاقو کش وچرسی وبنگی و سرانجام پالوچان در آن جای گرفتند وخود 

ّرا مردمان خیر وخداشناس  وانمود کردند، ھیچ ارتباطی به مرحوم غبار ومرحوم 

 .آنرا نتیجه توصیف برحق آنھا  از عیاران عھد باستان دانستحبیبی، ندارد ونباید 

آئين «دراین زمینه باید به کتاب تحقیقی دوجلدی آقای داکتر حیدر یقین زیرنام 

 به نشر رسیده ودر آرشیف ٢٠٠٦رجوع کرد که در سایت آریائی در سال » عياری
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 جاتش کلمۀ عیار را وی در پایان بخش سوم سلسله نوشته.نویسنده قابل دریافت میباشد

عيار در شعر شاعران به معنا  «: شاعران فارسی گوی چنین تعریف میکنداز دید

جلد و ھوشيار ، شيرمرد ، ،زيبايی ، خوبرويی ، شجاع ، دزد و طرار:  چون ھای

مشھور و معروف ، جوانمرد ، چا,ک ،  مفتون و شيدا ، با مکر و حيله ، پردل ، تند رو 

 شب زنده دار ، جانباز و فدايی ، از رنگی به رنگی درآمدن و شعبده ، شبرو و شبگرد ،

دراينجا سوالی به ميان می آيد که چرا اين کلمه در زبان ادب دری . باز بکار رفته است

در اينمورد ميتوان گفت . دارای اين ھمه معنا ھای گوناگون و در عين حال متفاوت است

د ھمه کاره و از اصناف و طبقات مختلف که علتش درآنست که عياران مردمی بودن

ًاجتماعی که دارای آداب و راه و روش زندگی ويژه خود بودند، آنھا برای بدست آوردن 

ھدف و مقصد خود از ھر راه و طريقی که می بود ، می کوشيدند و حتی از دستبرد به 

ه بخاطر مال و ثروت ثروتمندان ستمگر و ظالم دريغ نمی کردند مگر يک اصل را ھميش

داشتند که آنھم کمک و ياری به محتاجان و درماندگان و حفظ نام و ننگ شان بود و به 

ًھمين دليل است که ھر عيار بايد از اوصاف و خصوصيت ويژه که در آيين عياری 

   ١».معمول و مروج بوده است ،برخوردار باشد

ه از لحاظ مقایسه کردن دو گروه اجتماعی مختلف  بنام پایلوچان وعیاران ک

دور از ھم زیست  اھداف خویش ازھم متفاوتند و در دو عصر متفاوت  و و رتکرک

دارای ضعف وکاستی ھای است  که من تصورمیکنم  جوانان از آن  داشته اند نیز

  :بنابرین من چند مورد را خاطرنشان میکنم برداشت درستی نخواھند کرد،

دوصد سال  و  با عیاران ھزار٢٠ن ِ اولین کاستی مقاله، مقایسۀ پایلوچان قر-١

رفتار واھداف این دو گروه باھم  این مقایسه،نه تنھا از جھت اخالق و. قبل است

درست است که کرگس . ھمخوانی ندارد، بلکه شبیه مقایسه کردن کرگس با  عقاب است

پسماندۀ حیوانات  می پرد، اماخوراکش الشه ھای مردار و ھم پرندۀ عظیم الجثه است و

 عد آنرا شکار و گراست، ولی عقاب، خود شکارش را از اوج آسمانھا تمیز میدھد وبدی

این دو . سپس نوش جان میکند بر بلندترین قله کوه یا بلندترین شاخه درخت جابجا  و

  .جز پرواز ھیچ مشابھتی باھم ندارند ھم متفاوتند و پرنده از ھرلحاظ با

                                                             

  داکتر حیدریقین ، آئین عیاری بخش اول، سایت آریائی- ١
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 که ھردو انسان اند، باھم مشابه اند،  پایلوچان با عیاران ، تنھا ازاین جھت-٢

  بسیار ازھم  تشکیالت خویش شبیه ھمدگیر نیستند و اخالق واھداف و ولی در کرکتر و

  .متمایز اند

 چرس وحشیش زیربنای زندگی پالوچ را میسازد، درحالی که عیار،از این -٣

  .یگویدمیان عیاران  سخن نم تاریح ھیچگاھی  از رواج چرس در ماده نفرت دارد و

وضع لباس ونظافت خود بودند،  و بی اعتنا به سر پالوچان،مردان عاطل و-٤

رسیدن به سرو وضع لباس خود مردمان متشخصی  مگرعیاران از لحاظ نظافت و

نیز نه تنھا بار دوش جامعه نبودند، بلکه سعی شان در بر داشتن بار  از روی  بودند، و

  . بودشانه ھای مردم فقیر و ناتوان  ومستمند

 پالوچان در جاده ھای وخیابانھا، برای مردم رھگذر وکسانی که بطرف شان -٥

رعب در دل عابرین میشدند، درحالی  باعث ترس و میدیدند، مزاحمت ایجاد میکردند و

رعب عابرین نمیگردیدند و با رفتار  که عیاران ھنگام گشت وگذار،مایه ترس و

دیگران را بخود جلب میکردند و برای سرو وضع متشخص خود توجه  جوانمردانه و

شکیبائی  و غرور و  بردباری و اطرافیان خود نمونه ھای جوانمردی وشجاعت و

  .سرفرازی پنداشته میشدند

 پالوچان، پایبند  کمک به مظلومان وتنگدستان نبودند، ولی عیاران ، ھدف -٦

ی ودرستی ،  اصلی خود را طرفداری از مظلومان و دستگيری از تنگدستان  وراست

  .استوارکرده بودند

عیاران زبون گیرنبودند یعنی بر ازخود ضعیف تران سخت نمیگرفتند، -٧

درحالی که اگر ضعیفی بسوی پایلوچی چپ نگاه میکرد ویا بصورت غیر مترقبه از 

عقب پایلوچی سرفه مینمود، با غضب وخشم پایلوچ گرفتار می آمد و حیات خود را از 

  .دست میداد
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ن ترین خصوصیت یک پالوچ ، طاقت کردن وتحمل عذاب در برابر   کال-٨

شداید است مثل گذاشتن دست یا پا بر روی آتش وکباب شدن خودش، که ھیچگونه 

صفت نیکی نیست، بلکه نوع خود آزاری وجنون است  که از روی حماقت بدنیال 

خواستند چرس روزی چند پایلوچ می: به این حکایت توجه کنید . شھرت کاذب رفتن است

سرچلم به آتش قوغ ضرورت داشت، به یکی از پایلوچان گفته . بکشند، چلم را پرکردند

پایلوچ بجای اینکه سرچلم را برده وروی آن قوغ بگذارد،رفت ودر . شد که قوغ بیاورد

کف دست خود چند تا قوغ گرفت وآورد، درحالی که قلبش از سوزش آتش آب 

دید که چگونه قوغ را با دست گرفته آوردم؟ پایلوچ دی: میشد،خطاب به دیگران گفت

دیگری که میخواست نشان بدھد که او از پایلوچ اولی پرطاقت تر است، رفت وسماوار 

پر از آب جوش را از جا بلند کرد وبرسر خود ریخت وھماندم گوشت وپوست 

لوچ چنین است جھالت وحماقت یک پا. ازسروصورتش فرویخت وچند دقیقه بعد جان داد

  .، در حالی که در مورد عیاران  تاریخ از چنین حماقتی سخن نمیزند

 عیاران،مردمی دلیر وبا وقار وصبور وجسور بودند که در شبگردی وکمان -٩

ًاندازی ونقب زنی مھارت داشتند واحیانا اگر زن یا دختر کسی را زورمندان به زور 

 شان از کنگرھای قلعه ھا باال می بردند و در قلعه خود پنھان میکردند، برای نجات

میرفتند و یا زمین را نقب میزدند وخود را نزد اسیر میرساندند وبا نشان دادن نشانی، 

زن یا دختر اسیر را نجات میدادند وبه خانواده شان برمیگشتاندند، حاالنکه چنین توقعی 

  .ه انداز پایلوچان نمیشد ونه آنھا در کارنامه ھای خود چنین چیزی را ثبت کرد

 چون کار عياران، بخاطر حمایت از مظلومان و دستگيری از مستمندان بـر -١٠

پرداختـد  چاالکی و چستی و شبروی و شبگردی استواربود، لذا ايشان به بدرقه قوافل می

ھای غير معمول وناشناخته از دل بيابانھا و کوه  و فواصل بين شھرھا و دھات را از راه

، با شتاب و بدون بيم طی ميکردند و ماموريت خـود را انجـام العبور ھای صعب ھا و دره

ميدادند ومزد  خود را از کاروانیان میگرفتند وبر محتاجان ومـستمندان بخـش میکردنـد و 
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پرداخت، ضـرب شـست آنھـا را بگونـه ديگـر  ھرگاه کاروانی، باج خود را به ايشان نمی

  ١. اند  گفته»رھزن«ميخورد و به ھمين جھت است که بعضی ايشان را 

استاد،پیر، پدر عھد، سرھنگ،نقیب و امیر،در :  وجود نامھا والقابی چون-١١

میان بزرگان عیار، نشانگراین است که عیاران ، در دوران قرون وسطی بخصوص قبل 

بدون (زرنج، بست،قھستان، ھرات، بلخ  وغیره : از یورش مغول، در شھرھای  چون

انھای منظم مثل احزاب امروزه بودند وبرمبنای مرام ؛دارای سازم)قندھار وکابل وغزنی

. واھدافی که در پیشروی خود داشتند،به جلب وجذب افراد واجد شرایط می پرداختند

نامه  عياران دارای آداب و شعارھای مخصوص بخود بودند که داوطلب عضويت، عھد

عضويت از سپس داوطلب . ٢خوانده ميشد» پير«يا» پدرعھد«ميداد وخطبه  در محضر 

سوگند به « : آورد و ميگفت سرصدق با الفاظ بسيار موثر مراسم تحليف را بجای می

يزدان دادار کردگار و به نور و نار و مھر و به نان و نمک و نصحيت جوانمردان، که 

   ٣».غدر نکند و خيانت نينديشد

 مردم عيار پيشه بايد که «: گفته میشودسمک عيار درکتاب سمک عیاراز قول

روی دست دارند، و عيار بايد در حيلت استاد  عياری دانند و جوانمرد باشند، و به شب 

ُبود و بسيار چاره باشد، و نکته گوی باشد و حاضر جواب، سخن نرم گويد، و پاسخ ھر 

کس تواند داد و در نماند، و ديده ناديده کند، و عيب کسان نگويد، و زبان نگاه دارد و کم 

از اين ھمه .  د رميدان داری عاجز نبود، و اگر وقتی کاری افتاد در نماندبا اين ھمه. گويد

که گفتم اگر درچيزی نماند او را مسلم است نام عياری بر خود نھادن و در ميان 

 ٤». زدن جوانمردان دم

دانشمندافغان سيد طيب جواد،  نکات ديگری را درسمک عيارسراغ ميدھد و 

دروازۀ جوانمرد ھميشه گشاده باشد، امابی اجازت :  کهدرسمک عيارميخوانيم« :مينويسد

                                                             

  ۴۰۴، ص ۲، مروج الذھب مسعودی، ج ۴۶ يعقوب ليث ص - ١

  ٩٠غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ص- ٢

  ۳۰۷، ص ۱ سمک عيار، ج - ٣

 ۲۲۰ ص ۲ سمک عیار،ج - ٤
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درآمدن به خانه جوانمرد،ناجوانمردی است وبازدرھمان جا ميخوانيم که جوانمرد 

درتعصب کسی راکافر نميخواند وبه . خودفروش نيست و خود را برخلق عرضه نميکند

ی را شرط صاحب قابوسنامه، خوی خوش وگشاده دست. کتاب وعلم غريب انکارنميکند

پاک تن وپاک جامه . جوانمرد بايد متعبد وچرب زبان باشد«: الزم عياری دانسته، ميگويد

چشم و دست و زبان را، ازناديدنی، ناکردنی، وناگفتنی و : وسه چيز را مدام بسته دارد

آقای » .درسرای ، سرسفره و بند کيسه: سه چيز را به دوست ودشمن کشاده دارد

، نفاق، تکبر، ترس، حسد، دروغ پراکنی، عيب جويی، بخل، بھتان، جوادعالوه ميکند که

درحالی که درمیان پای لوچان از چنین .  ١ حرام خوری، جوانمردی را زايل میکند

  .صفات وآدابی اطالعی در دست نیست

گروه فتوت کشور ھای " ًبه حوالۀ مقاله " فرانتس تيشنر"داکتریقین، از قول 

جوانمردان و عياران ھميشه مخالف سرسخت حکومت ھای : " می آورد که"اسQمی 

استبدادی بوده و ميکوشيدند تا ظلم و بی عدالتی را از ميان بردارند ، ازاينرو با 

ستمگران و جباران دشمنی داشته و گاھی نيز آنھا را به قتل می رسانيدند و تمام ثروت 

يکردند و حتی از اقليت ھای غير و دارايی آنھا را در ميان بيچارگان و درماندگان تقسيم م

   ٢".مسلمان نيز دفاع می نمودند

بدینسان دیده میشود که کارنامه ھای عیاران واخالق عیاری وجوانمردی در 

زمانش ، نزد عوام الناس که مثل امروز با انواع علوم وفنون وچال وفریب وبد رفتاری 

 بود که امروز درمیان جامعه ما وبد اخالقی ، بلدیت نداشتند، بسیار پر ارج ودرخور قدر

  .    متاسفانه خریدارندارد وچنین اخالقیات را جز درکتابھا نمیتوان سراغ کرد

آنچه تعجب مرا دربخش دوم مقالۀ آقای جھانی برانگیخت، این است که درمورد 

یعقوب بن لیث وبرادرش  عمرو از کتب ومنابع ضعیف وکم اعتباری که درخارج از 

اظ زمانی پنجصد ششصد سال بعد تر از دوران حکومت یعقوب لیث سیستان واز لح

تألیف شده اند، نکات ومطالبی  اقتباس شده که در آنھا از یعقوب لیث وبرادرش به بدی 
                                                             

 وم ، رندی و قلندری نوشته سيد طيب جواد مجله فردا، سال اول،شماره د- ١

 داکتر حیدریقین ، آئین عیاری بخش اول، سایت آریائی- ٢
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تالیف (کتاب آلوده به افسانه مثل تاریخ گزیده منابع عمده آقای جھانی  چند. یاد کرده اند

 ف میرخواند وتاریخ حبیب السیر ازخواندوتاریخ روضة الصفا تالی) قرن ھشتم ھجری

میباشند که بسیار ) قرن نھم ھجری(ھروی،ھردو از مؤرخین عھد تیموریان ھرات  میر

در محیط ھای بیگانه نوشته شده و از اعتبار کمتری در  دورتر از عصرصفاریان و

  .میان اھل تحقیق پیرامون صفاریان برخورداراند

مت میداد و منابع  وکتب تاریخی دیگری را که آقای جھانی باید کمی به خود زح

از   سال بعد٤٠ -٣٠ویا ) نھم میالدی/قرن سوم ھجری(درعھد صفاریان نخستین

درگذشت رھبران نخستین صفاری درعھد سامانیان وحکومت امیرابوجعفراحمد صفاری 

ه یا کتاب احیاء الملوک ملکشا ، نوشته شده و)ھجری٣٥١ -٣١١(از نوادگان عمرواللیث 

حسین صفاری که در قرن یازدھم ھجری درعھد شاه عباس صفوی نگاشته شده ،مورد 

تاریخ گردیزی وتاریخی : مداقه قرارمیداد  ویا به تاریخھای معتبر عھد غزنوی چون

چون صورت (بیھقی رجوع میکردند ویا اینکه از سفرنامه ھای جغرافیه نگاران عربی 

را  که )قالیم ابوعبدهللا البشاری مقدسی وغیره االرض ابن حوقل والتفھیم فی معرفة اال

یک قرن بعد از یعقوب وعمرولیث، سیستان را ازنزدیک دیده ودر سفرنامه ھای خود در 

مورد عمران وشکوفائی شھرھای سیستان براثر توجه شاھان نخستین صفاری نکات 

تفاده میکرد ھنوزتا آنزمان دراوح شکوه قرار داشتند،اس جالب وخواندنی نوشته اند و

  .ومعلومات خود را تکمیل مینمودند

آقای جھانی بدون توجه به تاریخ با اعتبار سیستان که آیینۀ تمام نمای اوضاع 

سیاسی واجتماعی سیستان وشھرھای بست وغزنی وکابل وبلخ وھرات وغیره است 

ویکی از سه کتاب کھن ومعتبرتاریخی در زبان فارسی دری بشمارمیرود وھمطراز 

یخ بھیقی وتاریخ گردیزی می باشد،و نیز بدون اعتنا به نوشته ھا وکتب ورساالت تار

متعدد نویسندگان معاصر داخلی وخارجی در بارۀ عیاران، صرف با مطالعه سطحی 

چند منبعی که در اختیار داشته، در یک نتیجه گیری کلی در مورد یعقوب لیث وبرادرش 

يث او عمرو بن ليث د څه کم څلويښتو کلونو موږ ګوروچي يعقوب بن ل« :چنین مینویسد

قدرت په زمانه کي د جنګونو، ښارونو ,ندي کولو او خزانو د لوټلو پرته بل ھيڅ کار نه 
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دی کړی؛ او د قدرت په زمانه کي يوه شيبه ھم، د مرحوم غبار د ادعا په خQف، د 

د ھغوی . دیمQکانو څخه د غريبانو د حقوقو د اخيستلو غم ورسره پيدا سوی نه 

جنګونو، د نورو لويو فاتحينو په څير د قدرت د قلمرو د پراخولو، خزانو د لوټلو او 

ھغوی ټول جنګونه د اسQم په قلمرو کي . غQمانو او بنديانو د زياتولو بل ھدف نه درلود

ګواکي .وکړل؛ دواړو خواوو ته مسلمانان، او زياتره بيوزلي او غريب خلک، وژل کيدل

  ». نه دهمQيکه د مورخينو او قابوس نامې د ليکوال د ادعا په خQف عيار زموږ

ما می بینیم که یعقوب لیث وبرادرش در مدت چیزی کم چھل سال  « :ترجمه

سلطنت خود، بجز جنگ ، تخریب شھرھا،غارت کردن خزانه ھا ھیچ کار دیگر نکرده اند 

ت در غم گرفتن حقوق وبرخالف ادعای مرحوم غبار، در عھد زمامداری خود ھیچ وق

آنھا مثل اکثرفاتحین بزرگ دیگر بجز توسعۀ قلمرو . مظلومان ازظالمان و مالکان نبودند

آنھا تمام جنگھا را در .  نداشتند ھدفی دیگرغارت خزاین و ازدیاد بردگان خود  قدرت و

یی گو. قلمرو اسالمی کردند که زیاد تر مردم مظلوم وناتوان دراین جنگ ھا کشته میشدند

  ." نبودندمQيکهکه عیار، برخالف ادعای مورخین ما ونویسندۀ قابوسنامه،

دراینجا باید اشاره کرد که ھیچ یک از مورخین ما، نگفته ویا ننوشته اند که 

مالیکه موجودات نامرئی آسمانی اند که بگفته مالھا کارشان  .بوده اند» مQيکه«عیاران 

 .میباشد) که خود آگاه به اعمال انسانست( به هللاراپوردادن اعمال انسانھا ثبت وضبط و

شرما آدمھا ندارند، ولی عیاران، موجودات زمینی وانسان بودند  و آنھا کاری به خیر

وکار وھدف  شان خیر رسانی و دستگیری از انسانھای مظلوم بوده است ، واگر ازاین 

ات مفید تر از مالیکه به آنھا نگاه شود، آنھا از جھت خدمت به خلق هللا موجود منظر

  .بوده اند

به ھرحال ، جمالت فوق الذکر آقای جھانی  بوضاحت نشان میدھد که ایشان، در 

 سیاسی تاریخ کشور، از دقت الزم کارنگرفته و -یک موضوع بسیارمھم  اجتماعی

عجوالنه حکمی صادر کرده  که نباید صادر میکرد، زیرا با این حکم خود خواسته  

ران وانمود کند که جز ایشان، کس دیگری تاریخ را نمیداند و اگرمیداند طوری  به دیگ

یا تحریف  داشتن چنین ذھنیتی در واقع  جز تخربب تاریخ کشور. صادقانه نوشته نمیکند
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توقع من از نویسنده و دانشمندی مثل آقای جھانی بسیار . تاریخ ، تعبیردیگری ندارد

  . قیق و کمی احساساتی بودغیرد باالتر ازچنین نوشته ھای جزمی و

توجه به متون معتبر تاریخی بیانگر این حقایق اند که یعقوب لیث و برادرش  

عمرو و سایر افراد دانشمند منسوب به  خانواده صفاری در سیستان در حق مردم تحت 

قلمرو خود کارھای ماندگار بسیاری کرده اند که برای فرزندان این آب وخاک مایۀ 

  .نه مایۀ شرمساریافتخار است  

" سرتیپ"دراینجا ، فقط میخواھم اشاره کنم که چند ماه قبل ھموطنی بنام 

از قندھار درایمیلی از من تقاضا کرده بود تا در مورد عیاران مطلبی برای جوانان 

ترین فرصت این تقاضای شان  برایش وعده دادم  که بزود. بنویسم وبه نشر بسپارم 

، من فرصت یافتم تا در مورد عیاران به حیث ٢٠١٣اه سپتمبر در م. برآورده خواھد شد

نقش شان در جلوگیری از ظلم  خراسان و یک قشرمھم اجتماعی درشھرھای سیستان و

مظلومان در دوران زمامداری صفاریان وسامانیان وغزنویان  واجحاف زورمندان بر

 و حد زیادی جامع ترفراھم آورم که نسبت به اطالعات مرحوم غبار ومرحوم حبیبی، تا 

عياران،کيھا وازکجا بودند؟ مرام ومقصد شان «درچند بخش زیرعنوان  مفصلتر است، و

در پورتال معتبر افغان جرمن آنالین به نشر » چی بود؟کارنامھای شان کدام است؟

بعدھا سه مقاله .  ببعد قابل دسترسی است٤٢١سپردم که در آرشیف مقاالتم از شماره 

 ممتاز وتاریخی یعقوب لیث به عنوان کسی که از عیاری خود را به در باره شخصیت

پادشاھی رساند، و پرچم استقالل سرزمین ھای تحت قلمرو صفاری را در برابر خلیفۀ 

 در ٤٢٦این مقاالتم نیز بعد از شماره . بغداد به اھتزاز در آورد، تھیه ونشر کردم

این مقاالت که  ماحصل  ی برکاش آقای جھان. آرشیف مقاالتم قابل دسترسی است

خراسان  تاریخ وجغرافیای سیستان و مطالعات ده ھای کتاب ورساله وسیاحت نامه و

وماوراء النھرو ایران زمین است ، نظری می انداخت و نتایج زحمات چندین ساله ما را 

یادداشت ھای استواردو مؤرخ نامور کشور، ھریک مرحوم  که در استقامت نظریات و

رحوم حبیبی،تھیه وتالیف شده است، به نظر استحسان میدید وبحث عیاران را غبار وم

  . که جالب ترین فصل تاریخ افغانستان به حساب می آید، چنین لکدکوب نمیکرد
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ًآقای جھانی ظاھرا با یک نوع تجاھل عارفانه، بدون ذکر کارکردھای دیگران 

د دلير وشجاع سيستانی ،اين نثاريعقوب ،اين فرزندراین زمینه، نفرت عمیق خود را 

پيشتاز نبردھای رھائی بخش واحياگر زبان وفرھنگ فارسی دری  کرده، با واردکردن  

پشتو : ظ(اتھام ھای چند خواسته از مقام آن قھرمان کم نظيرتاريخ کشور درميان مردم 

قوب بکاھد ، درحالی که فرزندان آگاه پشتون که خودم يکی از آنھا ھستم مقام يع) زبانان

ليث و برادرش عمرو را کمتر از مقام ميرويس نيکه و احمدشاه ابدالی نميدانم وبنام 

  .وکارنامه ھای شان ھمانقدر مينازم که به کارنامه ھای خوب احمدشاه درانی می بالم

من بدین باورم که کارنامه ھای ماندگار یعقوب لیث وعمرولیث را فرزندان آگاه 

ھمین سه چھار روز قبل، یعنی روز  .ھرگز فراموش نمیکنندسیستان و افغانستان وایران 

ھفتم جدی، درایران بنام روز بزرگداشت زبان وفرھنگ فارسی دری نام گذاری گردید 

ماوراء النھر وافغانستان وبخشی از ( وبیش از یکصد ملیون باشندگان فالت ایران شامل

 ر احیاء این زبان سپاساز یعقئوب لیث رویگرزادۀ سیستانی بخاط) ترکیه وپاکستان

این عمل شھامت آمیز  او ثبت تاریخ ادب وفرھنگ زبان دری  گزاری کردند و

  !روان آن بزرگ مرد شجاع شاد ويادش ھميشه گرامی باد.١شد

آقای جھانی خود میداند که درجغرافیای  جھان نمیتوان کشوری را  سراغ داد که 

از خود گذری وبدون دست بردن مردم آن برای بدست گرفتن سرنوشت خویش، بدون 

                                                             

روز زبان ) ھفتم جدی(نوشت که ھفتم دیماه) خبرگزاری رسمی دولت ایران( ایرنا -١

وطن دوستی به نام یعقوب لیث صفاری ] سیستانی[قرن ھا پیش ایرانی. فارسی نام گرفت

رسمی و در راه اعتالی آن ] در قلمروحکومت صفاری[سی را در ایراندگرباره زبان فار

کوشش بسیاری کرد تا این میراث کھن و گنجینه پرفروغ فرھنگ و ادب جھان، ھماره 

قرن سوم ھجری ( میالدی ٨٦٨یعقوب لیث در : ایرنا می افزایدکه .جاوید و مانا بماند

این . سمی ھمه ایرانیان اعالم کردپس از آزادسازی کرمان، پارسی را زبان ر) خورشیدی

پارسی دری که زبان شعرھای . رخداد ھمزمان با ھفتم دی در تاریخ ایران زمین است

فردوسی، رودکی، حافظ، سعدی، خیام، جامی، مولوی و نظامی محسوب می شود به 

این زبان فرزند پارسی میانه و نوه پارسی باستان به شمار می . تدریج تکامل یافته است

  ) دسمبر٢٨ارشیف اخبار آریائی(».ودر
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. به شمشیر وقربانی دادن وقربانی گرفتن،موفق به تشکیل یک کشور مشخص شده باشد

پس برای نایل شدن به آزادی  وتعیین سرنوشت خویش باید در ھنگامه ھای سیاسی 

ھدفی جزمغلوب کردن دشمن )  مبارزات سیاسی(سھیم شدن در ھنگامه ھا. سھیم شد

وقتی دشمن مغلوب گردید، باید قدرت را بدست گرفت و بعد  ت ووکسب پیروزی نیس

نگھداشتن قدرت ، ایجاب سپاه . برای حفظ این قدرت عقل وخرد خود را بکار انداخت

ًمقتدر را مینماید و طبعا تشکیل و نگھداشت یک چنین سپاھی ، به مخارج و پول  منظم و

ز مردم تحت قلمرو، دیگر در آن زمان که بجز مالیات ھای شرعی ا. ضرورت دارد

مدرکی وجود نداشت، ومثل امروز نه صنایع ماشینی وتولیدات وجود داشت ونه 

صادرات و واردات ونه کمک ھای جامعه جھانی، فتوحات ولشکرکشی ھای برای 

تصرف قلمروھای بیشتر وغارت ملل مغلوبه، یگانه منبع تأمین چنین مخارج برای سپاه 

انجام  آنرا برای ادامه زندگی ضرورت  می  مه اجرا ووذھنیت عا. پنداشته میشد

  .پنداشت

انگیزۀ لشکرکشیھا برای تحقق اھداف نظامی  واقتصادی ویا مذھبی ، از ھمان 

زر و زیور و زن وبرده وکنیز و اموال : آغاز نشراسالم، جمع آوری غنایم از قبیل

عدۀ رفتن به منقول از سرزمین ھای مغلوب بوده است، و در صورت کشته شدن و

آغاز اسالم تا لشکرکشی ھای صفاریان  این مضمون کلی تمام فتوحات از. بھشت 

وسامانیان وغزنویان وغوریان و باالخره سلطان محمود واحمدشاه ابدالی به ھند بوده 

من ازتبصره بیشتر بر مقالۀ آقای جھانی درمیگذرم و خواننده عالقمند را به  .است

  . زیر معطوف میدارمخواندن این چند کارنامه

  : اھداف نخستین یعقوب لیث پس از کسب قدرت، با این عبارت مشخص شده بود-١

ما باعتقاد نيکو برخاستيم، که سيستان نيز فراکس ندھيم، و اگر خدای « 

    ١»....تعالی نصرت کند، به و,يت سيستان اندر فزاييم آنچه توانيم

                                                             

  ٢٠٣ص ، تاریخ سیستان، از پیام یعقوب لیث به عمار خارجی- ١
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م سیستان را به اتحاد ویک دلی فرا میخواند با چنین ھدف ونیتی است که یعقوب لیث مرد

واز آنھا نیروی عظیمی جنگی میسازد وبا این نیرو،درمدت کوتاھی نه تنھا سیستان،بلکه 

) افغانستان(بست وقندھار، وغزنی وکابل ولغمان وبامیان وبلخ وھرات وسراسرخراسان 

توری بزرگی را فتح و تحت فرمانروائی خود در می آورد و امپرا) ایران(وفارس 

تشکیل میدھد که  مرزھای شمالی اش تا آمودریا میرسید ومرزھای جنوبی اش تا دریای 

دراین قلمرو وسیع . عمان،مرز شرقی اش تا ھندوستان وغربی اش تا دجله گسترده بود

  . ھجری حکم راند ٢٦٥ تا ٢٤٧او از 

ا به به سخن دیگر،توجه خاص يعقوب نسبت به استقالل ملی ،مردم سيستان ر

ئی در آنھا پديد آورد که در  ھای اجتماعی برانگيخت و روحيه  شدن و ھمکاری متشکل 

زير لوای يعقوب لیث عيار، اسپان خود را در کنار دجله و در ساحل خزر و حاشيه 

ھا يک اثر عظيم اقتصادی برای سيستان  گشائی اين فتوحات و کشور . جيحون آب دادند

ھای باج و خراج درھم و دينارھای سيستان و  اروانيعنی با نرفتن ک.در برداشت

خراسان به بغداد و با آمدن اموال بسيار از کرمان و فارس و کابل و بلخ و خراسان به 

سيستان، يک تحول اقتصادی بزرگ در زرنج پديد آمد و کار بجای رسيد که اين شھر در 

شھرھای آسيا در شرق از بزرگترين ) نھم و دھم ميالدی(قرنھای سوم و چھارم ھجری 

» ليث و بازار عمر«ميانه بشمار ميرفت و تنھا اجاره بھای يکی از بازارھای آن که بنام 

وعمرو این اجاره بھا را برای مصارف بیت هللا به . ١ياد ميشد روزی ھزار درھم بود

  . مکه میفرستاد

وآنرا لیث ارج نھاد ای بزرگ یعقوب لیث وبرادرش عمروبدین گونه باید به کارھ

  . توصیه نمود زعمای کشور سرمشقی برای سایر رھبران و

بجای زبان    رافارسی دری دومین کارمھم یعقوب لیث این بود که زبان -٢

با رسمیت بخشیدن زبان دری  عربی در دربار وقلمرو دولت صفاری رسمیت داد و

ر جھت از این طریق د فارسی در دربار خود، نوشتن به زبان عربی را لغو کرد و
                                                             

 ۶۷۴ ص ۱ افغانستان بعد از اسالم، ج - ١
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احیاء زبان وفرھنگ فارسی خدمت بزرگی به مردمان سیستان وخراسان وماوراء النھر 

محمدابن وصیف سکزی . زبان فارسی دری را از نابودی نجات داد وفارس انجام داد و

  .، رئیس داراالنشاء یعقوب نخستین کسی بود که بزبان فارسی دری شعر سرود

  نه تنھا سلطۀ سياسی عرب را ) ليثيعقوب(دولت صفاری" :غبار مینویسد که

بکلی از افغانستان برانداخت، بلکه درمقابل زبان عرب، زبان دری افغانستان را که  

بشکل محلی مانده بود وتحت نفوذقوی عربی قرار گرفته بود،برکشيد وآنرا بشکل زبان 

  ١."ملی و رسمی کشور قرار داد

 دستگاه جبار بغداد وتعصب این عمل یعقوب در آن زمان با درنظرگرفتن قدرت

  .عرب نسبت به عجم یک کار سخت انقالبی بود که از توان ھرکس دیگر پوره نبود

 یعقوب که سرش از اندیشه ھای میھن پرستی  واستقالل طلبی وداستانھای -٣

رشادت و مردانگی خاندان رستم وزال وسام نریمان پر ومشبوع بود، نخستین زعیمی 

پرچم استقالل وحریت عجم را در برابر سلطۀ دونیم قرنه دستگاه از سرزمین ما بود که 

امپراتوری  خالفت بغداد به اھتزاز در آورد و قصد کرد تا دست خالفت عباسی را از

يعقوب بسيار «: مؤلف تاريخ سيستان از قول یعقوب لیث ميگويد. صفاری کوتاه سازد

بينی که با بوسلمه و گفتی که دولت عباسيان بر غدر و مکر بنا کرده اند، ن

ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سھل با چندان نيکوئی که ايشان را اندر آن 

  ٢».دولت  بود، چه کردند؟ کس مباد که بر ايشان اعتماد کند

درسايۀ رھبری يعقوب وعمرو بن ليث، « به عقيدۀ بوسورت مستشرق انگلیسی

تنگنا و ناگزير به دادن باج کردند و سگزيان پابرھنه و بی چيز، خلفای عباسی را گرفتار 

برسراسر جنوب ايران تا اھواز و . طاھريان اشرافی را از واليتداری خراسان برداشتند

اصفھان استيال يافتند وبلند پروازی ھای آنان تابدانجا رسيد که بر آن شدند تاحاکميت 

 اين گذشته،  از.خود را درآن سوی آمودريا و سرزمين ماوراءالنھر نيز گسترش دھند

                                                             

  ٩٥ غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ص -١

 ٢٦٧ٍش، ص ١٣١٤ تاریخ سیستان ،چاپ ملک الشعرا بھار،- ٢
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سالحھای مسلمانان با چنان شور وگرمی از راه زمينداور و زابلستان به کابل و 

  »١ .فراسوی آن برده می شد که تا آن زمان سابقه نداشته است

 کار مھم دیگر یعقوب لیث ،تأمین حاکمیت ملی وقطع ارسال باج وخراج -٤

لخ  وھرات وسایر سرزمین سیستان وشھرھای بست و قندھار وغزنی و کابل وبامیان وب

میزان مالیات ھای که با جبر وعنف ازمردم  .ھای تحت قلمرو صفاری به خلیفۀ بغداد بود

سیستان ھرساله گرفته میشد و به بغداد  ارسال میگردید،بقول یعقوبی به  ده میلیون 

     .٢درھم میرسید

  : نمونه ای ازعدالت  يعقوب ليث-٥

ا چمنی داشت که یعقوب برای بارعام در قصر یعقوب درشھرزرنج، خضراء ی

آنجا می نشست تا مردم عرض حال و شکوای خود را بوی تقدیم کنند و او به داد 

تاریخ سیستان داستان جالبی از عدالت و رسیدگی یعقوب را . دادخواھان می پرداخت 

 :تاریخ سیستان مینویسد. دراین خضراء بیاد می دھد که ھم دلچسپ است وھم کم نظیر

  روزی یعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام نشسته بود، 

مردی بديد به سر کوی سينک نشسته و سر به زانوی اندوه نھاده، «

حال بر : اندر وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پيش من آر، بياورد گفت

ای : گفت. گوی ، گفت اگرملک فرمايد تا خالی کنند، فرمود تا مردمان برفتند

سرھنگی از آن ملک .  من صعب تر از آن است که بر توانم گفتملک حال

ھر شب يا ھر دو شب بر دختر من فرود آيد از بام بی خواست من و از 

گفت ,حول و, قوة . دختر، و ناجوانمردی ھمی کند و مرا با او طاقت نيست

ا,باµ چرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شو، چون او بيايد اينجا بيا به پای 

خضراء مردی با سپر و شمشير بينی باتو بيايد و انصاف تو بستاند، چنانکه 

                                                             

 ۲۵۲ص .  بوسورت، تاريخ سيستان- ١

   ۴۵۶ستان بعد از اسالم ، ص  افغان-٤
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مرد برفت آن شب نيامد ديگر شب آمد، مردی . خدای فرمودست ناحفاظان را

با سپر و شمشير آنجا بود با او برفت و به سرای او شد بکوی عبدهللا 

حفص بدر پارس و آن سرھنگ اندر سرای آن مرد بود، يکی شمشير 

آبم ]: گفت[ارکش بزد و بدونيم کرد و گفت چراغی بيفروز چون بفروخت برت

پدر نگاه کرد يعقوب بود . گفت نان آور، نان آورد،  بخورد. ده، آب بخورد

باµ العظيم که تابا من اين  سخن : پس مرد را گفت . خود به نفس خود

خورم تا بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که ھيچ ن

    ١ »...دل تو از اين شغل فارغ کنم 

معلوم میشود که یعقوب برای گرفتن داد مظلوم از ظالم، دوشبانه روز روزه 

این غصۀ بزرگ ، روزه اش را  فارغ کردن دل آن خانواده از گرفته بود تا آنکه آنشب با

  .در حضور خانواده متضرر بازکرد

  توجه به مسائل اجتماعی و عمرانی – ٦

ايد گفت، يعقوب برخالف بسياری از فاتحان بزرگ جھان که چون تمام عمر را ب

اند، وی  اند، توفيق اصالحات اجتماعی و عمران و آبادی نيافته  کشی گذرانده در لشکر

او با اينکه شب و روز يک لحظه از جنگ آسايش . درين مورد نيز موفق بوده است

 گذارند و در واقع موزه از پای بيرون نداشت و تمام  دوران قدرت را بر پشت اسپ

 به کمک برادرش ،٢» به پا افگندن شارستان غزنين«نکرد، اما باز ھم توفيق او در 

،و تعمير مسجدی در )صفر(عمرو وبرپا کردن مناره ای در مسجد آدینۀ زرنج از روی

                                                             

 ٢٦٦ ، ٢٦٥ تاریخ سیستان، ص - ١

رتبيـل را بکـشت و پنجـوائی بـر « گرديزی در شرح فتوحات يعقوب ليث مينويسد کـه - ٢

خــود بگرفــت و از آنجــا بــه غــزنين آمــد و زابلــستان بگرفــت و شارســتان غــزنين را بپــا 

ــد ــاپ ۱۳۹ص (»...افگن ــران۱۳۲۷چ ــ)  تھ ــز اي ــی ني ــاريخ بيھق ــبدر ت ــه از ̃ ن مطل انجاک

 .امده است̃ سرازيرشدن سيالب در شھر يادشده
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مراه سيرجان و امثال آنھا بس عجيب و شگفت مينمايد وعالقه او را به جھانداری به ھ

  ١ ».جھانگيری نشان ميدھد

ُاز باب تعبد اندر « : در عين حال يعقوب، ھرگز از عبادت خدای غافل نبود

  از ٢»شبانه روز صد و ھفتاد رکعت نماز زيادت کردی از فرض و سنت

اين جھت در تعمير مساجد و بنای محال خيريه کوشا بوده است و با اينکه درمدت 

 جدال ومسافرت بود، از آبادانی و بنای مساجد غافل حکومت خود دايم مصروف جنگ و

 .نبود

 سال اول ھجری ، بارھبری رتبیل شاھان برھمنی در ٢٥٠ مردم کابل تا -٧

برابرلشکرھای اعراب مقاومت کردند وحاضر به پذیرش دین اسالم که دین رستگاری 

ب لیث قدرت را ودرستکاری و رسیدن به خدا وبھشت تبلیغ میشد، نمیشدند، تا آنکه  یعقو

 ھجری دین ٢٥٨در سیستان بدست گرفت و اودرزمرۀ فتواحات خود توانست در سال 

اسالم را در کابل ولغمان تا مرزھای ھندوستان نشروپخش کند وتعدادی بت ھای زرین 

پس باید مردم کابل .وسیمین ازمعابد بودائی  این نواحی جمع نموده به دارالخالفه فرستد

   اسالم عزیز از یعقوب لیث ممنون ومشکور باشند؟بخاطرمشرف شدن به

  : توجه  به حال مردم کم درآمد-٨

وران و  او به پيشه . درآمد را داشت  ھمیشه رعايت حال مردم ناتوان و کم یعقوب

کشاورزان و طبقات پائين اجتماع که خود از ته آن برخاسته بود، بديدۀ عطوفت و 

تر از پنجصد درھم درآمد داشتند، از دادن مالیات مھربانی مينگريست و  کساني راکه کم

ولی متمولين و مالکين بزرگ ھرگز از . ٣ .معاف کرده بود وحتی به آنھا صدقه ھم ميداد

از « ليث  بنا به گفته مؤلف تاريخ سيستان، يعقوب  آسيب مصادرۀ او در امان نبودند  

ی و آزادگی ھرگز عطا کم باب صدقه ھر روز، ھزار دينار ھمی داد و از باب جوانمرد
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و ده ھزار و بيست ھزار و پنجاه ھزار دينار و درم بسيار داد و . از ھزار دينار نداد 

 ١ ».پانصد ھزار دينار داد عبدهللا بن زيا درا  که نيز نزديک او آمده بود

يعقوب برای تأمين زندگانی لشکريان خود جايداد مردمان متمول را ضبط ميکرد  

پيه اندر شکم گنجشک « :کلمات کوتاه برادرش عمرو که گفته بودو چنانچه از 

 آيد که درآمد ديوانی را از متمولين و  برمی»  ٢ .نباشد، اندر شکم گاو گرد آيد

  . آورد، نه از فقرا و ناتوانان پولداران بدست می

  

  :مثالی از روش کارعمرو ليث-٩

را تعقيب میکرد و عمرو برادر يعقوب و جانشين وی روش وسیاست برادر   

عمرو شغل امارت خراسان را «بگفته گرديزی . »ھرگز ضعيف را نيازردی«

تر ضبط کرد و سياستی چنان پيش گرفت چنانکه ھيچکس بر آنگونه  ھرچه نيکوتر و تمام 

ُعمرو بس ھوشيار و گربز و روشن. نگرفته بود   اقتدار عمرو مانند »٣.رائی بود ُ

تأمين ميشد و بدان جھت بود که عمرو مجبور ميگرديد برادرش يعقوب باساس شمشير 

ھا را از طريق  عمرو اين پول. برای پيشرفت پالنھای جنگی خويش پول داشته باشد

پيه اندر شکم گنجشک نباشد، «: داران تھيه ميديد و ميگفت ضبط اموال متمولين و پول

» پولداران«را از شکم ) ھا پول(ھا    و بنابرين وی اين پيه،٤ ».اندر شکم گاو گرد آيد

ايکه باسيستم بسيارمنظم اقتصادی اداره ميشد،می  آورد و بقول بار تولد، درخزينه درمی

   ٥ .انباشت

                                                             

 ۶۳ تاريخ سيستان، ص - ١

 ۸۶ تاريخ سيستان، ص - ٢

 )۱ ح ۲۶۳بحواله تاريخ سيستان ص  (۱۷۰، ص ۷ ابن اثير الکامل، ج - ٣

 ۲۶۸ن، ص  تاريخ سيستا- ٤

، تـاريخ اجتمـاعی و سياسـی آسـيای مرکـزی، ۴۷۵ ص ۱ بار تولد، ترکـستاننامه، ج - ٥

  ببعد،۷۶ترجمه پوھاند زھما ص 
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تاريخ  اشاره ميکند که عمرو نخستین پادشاھی بود که امر امر داد نام خليفه را از 

فت حکم خطبه براندازند و در عوض نام خودش را بر منبرھا ذکر کنند، دستگاه خال

  ١.تکفير و لعن او را صادر کرد و ھدايت داد در منابر خراسان وی را نفرين کنند

خراسان از ديرباز چون عمرو فرمانروای ماھر و زرنگ «به عقيده ابن خلکان  

  در باره سياست اداری عمرو گفته اند که باری سپاه عمرو از يکی از .  »٢ نديده بود

لی عبور ميکردند که شاخه ھای پر از سيب از ديوار باغ کوچه باغ ھای نيشاپور در حا

در کوچه خميده بود، عمرو بيکی از افراد خود دستور داد تا ببيند کدام يک از سپاھيان او 

 سپاھيان از کوچه باغ .دست دراز ميکند و سيبی از درخت ميکند و بعد به او اطالع بدھد

  . عمرو ازين نظم لشکريان شادمان گشت. گذشتند اما ھيچ د ستی بسوی سيبھا دراز نشد

در ھمان نيشاپور گويند عمرو روزی به گردش بيرون شد، گريۀ کودکی از داخل 

عمرو پيش رفت و ديد که کودک از مادرش . يک باغ توجه او را به خود جلب کرد 

عمرو از مادر  پرسید  . ميخواھد تا سيبی به او بدھد ، اما مادر زير بار کودک نمی رود

چرا از دادن سيب به کودکت دريغ ميکنید؟ مادرکودک که عمرو را نمی شناخت، جواب 

داد که تا ھنوز مامورين ماليات اين ميوه ھا را نديده و مالياتش را تعيين ننموده اند 

عمرو از متانت اين مادر مسرور شد و . بنابرين نميتواند به کودکش سيبی بدھد

ھمان روح تقوی و خداپرستی  .٣يوه  ماليات گرفته نشوددستورداد تا منبعد از باغ ھای م

 اش پنجصد مناره  در برادر او عمرو نيز بوده است چنانکه او ھم در دوره حکمروايی

کرد و از جمله مسجد جامع شيراز را ساخت و ) کاروان سرای(مسجد و ھزار رباط 

                                                             

  .٨١ھما ، ص   بار تولد ، تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی ترجمه ز - ١

 ٥٠ ، ص ١٣٤٦سـال   لشکریان صفاری از بوسورت ، ترجمه ھمایون ، مجله آریانـا - ٢

 شماره اول و دوم

 )زیرنام عمرولیث دیده شود...( اخالق ناصری،ص - ٣
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 آن افروخته مسجد جيرفت را بنا کرد که معروف است ھر شب ھزار شمع در شبستان

   ١ .ميشده است

آیا این ھمه کارھا از نظراجتماعی  کارھای مفید وعام المنفعه نبودند ومردم آن 

را نمی پسندیدند که آقای جھانی میفرمایند که آنھا ھیچ کار مثبتی جزجنگ برای توسعه 

 .قلمروخود  وغارت خزانه ھا وازدیاد برده ھا نکرده اند

 ، در بارۀ عملکرد ٢١که نمیتوان با معیارھای قرن درعین حال،باید متوجه بود 

دولتمردان ورھبران وزعمای چندین  قرن قبل از امروز بدرستی قضاوت کرد، زیرا 

،بسیاری از اعمالی که امروز ما به آن به نظر بداخالقی و غیر انسانی مینگریم، وآنرا 

ت عامه وھمان نقض صریح حقوق بشر میدانیم،در گذشته ھای تاریخی، بنابر ذھنی

  .عصر، بجا و روا  ومشروع ارزیابی میشده اند

 ٢٠١٤ / ١/١پایان 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ۲۹۹ يعقوب ليث، ص- ١
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  بيست وششممقالۀ 

  

  

  !جاسوس ھرکه باشد بايد رسوا گردد

  )٢٠٠٩/ ١/ ٣نوشته شده در(

  

اکثریت رھبران سیاسی کشورما در سه دھه اخیر یـا درخـدمت  بدبختانه تمام ویا 

 اند یا درخدمت سـرویس ھـای اطالعـاتی  امریکـا جاسوسی شوروی بوده سرویس ھای 

درخدمت  آی اس آی پاکستان و ایران وعربـستان سـعودی بـوده انـد و درایـن میـان  ویا 

عوامل استخباراتی ھند وترکیه وچـین وانگلـیس وفرانـسه نیزمعـاش بگیـران خـود را در  

  .کشور ما داشته اند

) بـی.گـی.کـی(ای جواسـیس من تعجب میکنم که برخی از قلم بدسـتان مـا،از افـش

  CIA شوروی ھیجان زده میشوند، ولی از افشای چھـره ھـای جاسوسـی درخـدمت سـیا  

این قلم، فرقی میـان  از نظر. ھیجان زده میشوند  پاکستان کمتر ISI یا درخدمت  امریکا و 

یـا جاسوســی بــه )  ISI (وجاسوسـی بــه )  CIA (وجاسوسـی  بــه ) ب. گ. ک(جاسوسـی بــه 

چین وانگلـیس وفرانـسه وآلمـان وغیـره  و العاتی ایران یا ترکیه و ازبکستان سازمان اط

ویا کسب قدرت درخدمت یکی از این شبکه ھـا  ھرکس که بخاطرمنفعت شخصی . نیست

وبه نفع بیگانه ھا خدمت نماید، خاین گفته میشود وبایـد  قرارگرفته و به ضرر کشورخود 

من .  قرارگیرد و دراذھان جامعه کوبیده شودوشماتت ملت افغانستان یکسان مورد نفرت 

بـی .گـی.کـی(دررسـاله ) بـی.گـی.کـی(که عالوه برآنھائی که به عنوان اجنت  فکر میکنم 

لـست  معرفی شده اند، میتوان تمام اعضای پولیت بیروی رژیـم را  شـامل ) درافغانستان 

  .دانست.) بی.گی.کی(جیره خواران 
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ــه  ــه ترجم ــد ب ــان میتوانن ــده گ ــاب خوانن ــی(  کت ــی.ک ــستان. گ ــی درافغان توســط ) ب

   . جرمن آنالین رجوع کنند-دکتورسیماب در افغان

  

عاملين کشتار وويرانی شھر کابل، احمدشاه مسعـوددرکنار چپ جنرال حميدگل، 
و گلبدين حکمتيار درکنارترکی فيصل ) ISI(رئيس سازمان جاسوسی نظامی پاکستان 
دی با چھره ھای بشاش از قرارگرفتن خود رئيس سازمان استخبارات عربستان سعو

  .درکنار روسای استخبارات کشورھای بيگانه ديده ميشوند

حال ھرقدرنفرتی که ملت افغان میتواند نسبت به این اشخاص از خودنشان بدھد، 

بـروز  نیـز از خـود )  ISI (می باید نسبت به جواسیس دستگاه استخبارات نظامی پاکـستان 

واحمدشـاه  گلبـدین حکمتیـار، ربـانی :اند منکر این حقیقـت باشـد کـه ھیچکسی نمیتو. دھند

ــی ــبکه جاسوس ــان  ش ــت پروردگ ــستین دس ــسعود، از نخ ــد)  ISI (م ــوده ان ــات  . ب اعتراف

وجنـرال حمیـد گـل  نصیرهللا بابر  :وافشاگری ھای  رؤسای استخبارات نظامی پاکستان 

دستوراسـتخبارات  ان  بـه ایـن سـه تـن رھبـر .را نباید درحق این عناصر فرامـوش کـرد

درخوگيـانی ،و حــصارک   ۱۹۷۵نظـامی پاکـستان بـرای سـقوط رژیـم داودخـان درسـال 

نقاط کشور دسـت بـه عملیـات  بدخشان وغیره  ننگرھار و در لغمان وپنچشيرو اندراب و

امنیتـی کـشور سـرکوب وبرخـی  طـرف  نیـرو ھـای  تخریبکارانه زدند، ولی بسرعت از

   . ه پاکستان فرارکردنددستگیروبرخی دوباره ب

بعد از کودتای ثور، برتعداد این رھبران از طـرف ایـن سـازمان مخـوف منطقـه 

ــزوده شــد   ــروال یوســف . اف ــستان(دگ ــستان درافغان ــه پاک ــات مخفیان ــاب ) آمرعملی دوکت
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وقوماندانان  در باره کارنامه ھای سیاه  رھبران " خاموش مجاھد"و" تلک خرس" بنامھای 

   . ی ھفت گانه نوشته استمشھور تنظیم ھا

ملت افغانستان این رھبران وطـن  فـروش ونـوکران بیگانـه را خـوبتر ازمـا مـی 

وخـدماتی  شناسند، بخصوص که پس از قدرت یابی به تخریب تمام زیربناھای اقتـصادی  

پرداختند، وشھرکابل را به  وفرھنگی وصحی و قطع کردن شاھرگ ھای حیاتی افغانستان 

وراکـت وھـاوان از میـان بردنـد   ھزارانسان را با تـوپ ۶۵بدل کردند وویرانه مخوفی م

   .اعضای بدن انسانھای اسیرپرداختند وبه قطع . وبرزن وناموس مردم تجاوز روا داشتند

 در خـاد رژیـم حـزب  KGB جنرال دوستم نیز یکی ازھمین مھره ھای جاسوسی  

  .  تباه کن مبدل گشتدموکراتیک خلق پرورش یافته است و بعد به یک ھیوالی 

آقای حکیم نعیم ازروی اسناد وزارت خارجه امریکا مقاله یی دراین رابطه نوشته 

ُبنـابراین مقالـه، دوسـتم نـه تنھـا از .  جرمن به نشر رسانده است-وآنرا در پورتال افغان 

دریافـت  روسیه و پاکستان ھـم پـول  ترکیه ، بلکه از سازمانھای استخباراتی ازبکستان و 

 قرن بیـستم، ھمینکـه ۹۰در دھه )  ISI (سازمان استخبارات نظامی پاکستان . یکرده استم

تنظیمھای جھادی خشتی را در زیربنـای اقتـصادی وعمرانـی کـشور سـالم نگذاشـتند  دید 

تلقـی  وکابل را به ویرانه موحشی مبدل نمودند، دیگر عمر این رھبران را تـاریخ گذشـته  

طالبـان وارد  ری بنـام مالعمـر را در رأس گـروه متحجـر کرد و اجنت تربیـت شـده دیگـ

   . ببینند بازی سیاسی افغانستان نمود و مردم دیدند آنچه را که نمی بایست 

نام حزب وحدت اسالمی وتحت رھبـری  زیر البته رھبران ھشتگانه اھل تشیع در

یـران ا مزاری وخلیلی ومحقق واکبری ، وغیره  نیـز ازسـوی سـازمان ھـای اطالعـاتی  

درکـشتار  ساخته وپرداخته شدند و به عنوان رھبران اھل تشیع به کشور گسیل شـدند تـا 

   .وویرانی  از تنظیم ھای ھفت گانه ساخت پاکستان عقب نمانده باشند

از چھره ھای سیاه تاریخ کشور ما در سی سال اخیر،عالوه برگلبـدین  حکمتیـار 

عزیـز، درمقـاالت   داکترمیرعبـدالرحیم وربانی، یکی ھم احمدشاه مسعود است  که بقـول

(  یـا )مسعود پرده بر میدارد قومندان سابق شوروی از پیمان  مخفی : (متعددشان منجمله

افغانی که نمیخواھد (و مقاله CIA ِاز گری برنتسن، عضو )مروری بر كتاب االشه شكن 

ه  مفصل آقای  از قلم بروس ریچاردسن، و روابط واحمدشاه مسعود وغیره و مقال) بجنگد
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زیـرک  ومقالـه محققانـه داکتـر " مراحل جھاد احمدشاه مـسعود"حمیدانوری تحت عنوان  

تحـت عنـوان  جنـاب حکـیم نعـیم  ، وھمچنان نوشـته مـستند)دسیاست الجبره(یار،درکتاب 

خورشید (سھراب زیرنام  رساله آقای  و) طالبان تکنوکرات بجای طالبان قرون وسطائی(

در عـین زمـان بـرای چنـدین  گر ایـن واقعیـت تلـخ اسـتند کـه مـسعود ھمه بیـان) خراسان

   .سرویس استخباراتی  کار میکرده است

گـری "  از قـول " جنگ اوراح"ستیوکول، ژورنالیست معروف امریکائی  درکتاب 

بــه آن ســازمان  ، درمــورد  جاسوســی احمدشــاه مــسعود CIA یکــی از مــدیران " شــرون

پنجصد ھزار دالر به بـرادرش  رر یاد کرده واز پرداخت غرض بدام انداختن بن الدن مک

  .مسعود تاروز مرگش تذکر داده است  ھزار دالر به خود ۲۰۰احمدضیا مسعود وماھیانه 

 از داستان مسعود وسیا،که با قلم داکتر صاحب رحیم عزیزشـرح یافتـه، بـه ایـن  

پاکـستان    ISI : ز قبیـلنتیجه میرسیم که مسعود، زیرکانه باچنـدین سـرویس اسـتخباراتی،ا 

،CIA  ،امریکــا  KGB  انگلــیس  شــوروی ، ســازمان امنیــت خــارجی) MI ســازمان )٦ ،

پیوند با سیا میخواسـته بـن الدن  اطالعات مخفی فرانسه، ھمکاری داشته است، واما در 

شکارکند، ولی )  وقرارگرفتن خودش بجای شان طرد طالبان (را دربدل یک پاداش بزرگ 

وی نمیـداد، مـسعود ھـم اطالعـات کجـدار و مریـزی  رایـن مـورد تعھـدی بـه چون سیا د

و باالخره مشتش نزد سیا باز ومعلوم گردید که با وجـود  دراختیار اجنتان  سیا میگذاشت 

احتمـال دارد کـه سـیاھم عـوض آن ھمـه پـول و .را فریب میدھد گرفتن پول از سیا، آنھا 

ت غیـر مـستقیم برمـسعود وارد کـرده وقت کشی وخجالت زدگی، ضربۀ خود را بـصور

شد که دوتن از پیـروان القاعـده در لبـاس ژورنالیـست بـا نـابود کـردن  باشد وعاقبت آن 

   . مسعود را نیز از صحنه سیاسی ونظامی افغانستان نابود کردند خود، احمدشاه 

  بدبختی بزرگ مردم افغانستان اینست که ھمین شـخص بـا آن سـوابق سـیاھش    

فقیروگرسـنه  برشـانه ھـای ملـت سـوار گردیـده و مـردم " قھرمان ملـی" به حیث اکنون  

به حساب  مـسعود  ًافغانستان مجبوراند ھرماه از پول بیت المال تقریبا پانزده ھزار دالر 

ــن مــردم جــز بــدبختی وســیه روزی  وفقــر اســتخوان  انتقــال بدھنــد،چرا کــه او بــرای ای

   .سوزچیزدیگری به ارمغان نیاورده است
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نکتــه دیگــری کــه میخــواھم بــدان اشــاره کــنم اینــست کــه جاســوس در ھرســطح 

است، بلکه  وھرمقامی که باشد، نه تنھا در فرھنگ ما افغانھا یک موجود پست وبی ارزش  

وھمینکـه تـاریخ  . بـی ارزش تلقـی میـشود در نزد اربابـان خـود نیـز یـک موجـود ذلیـل و

عاقبـت جاسوسـی بـه "  درمقالـت . مصرفش  گذشت ، دیگراورا به خـسی ھـم نمـی خـرد

جاسوسـان را ھنگـام تجـاوز اول  مـن ذلـت و بـی مقـداری " بیگانه از زبان یـک جاسـوس

خود دیدیم که شـورویھا چگونـه دسـت  انگلیس برکشور برشمرده ام، در سه دھه اخیر ما 

بعـد ھریـک را علیـه  کودتا به قـدرت رسـاندند و را از طریق یک " بی. جی. کی"آموزان 

بعد امین را بـرای  کی را توسط امین از میان بردند و تره : ری تحریک وتقویت کردنددیگ

سپس وقتی کارمل ھم در تخته بازی منـافع  نیست کردند و به  بقدرت رساندن کارمل سر

سپس آن ھمه رفاقت  را ھم توسط نجیب از صحنه دورکردند و شوروی  از کار افتاد او 

( ک خلق را در طبق اخـالص گذاشـته بـه  نـوکران جدیـد حزب دموراتی ھای ایدئولوژیک 

ربانی ومسعود نیز آن ھمه برادری و اخوت اسـالمی را  تقدیم کردند و) ومسعود  ربانی 

درکابـل  برسـر انحـصار قـدرت  حکمتیار که مورد حمایت پاکستان بود نادیده گرفتند و با 

وتجـاوز  افـراد  ئـی عامـه ودارا قتل،غارت،چپـاول مـال و. حمام خـون را بـراه انداختنـد

زدنھـا و تماشـای  برناموس مسلمان، کوبیدن  میخھای شش انچه  برفرق انسانھا وگـردن 

 -دوران حاکمیـت ربـانی رقص مرده وزنده  وده ھا جنایت دیگر، ازکارنامه ھای  سـیاه  

   . است) ۱۹۹۶ -۱۹۹۹۲از( حکمتیار-مسعود

رسـید کـه  طالبان ختم گردیـد و روزگـاری  سپتمبر در امریکا به پای بن الدن و۱۱حادثه 

آورده بودنـد،در  ھمان پاکستان و امریکا وانگلیس که خود طالبـان وبـن الدن را بـه میـان 

ھزار کیلوئی آنھا را از  با ریختن بمب ھای ھفت  صف اول حمله برطالبان قرارگرفتند و

در ارگ کابــل جـای مالعمـر  تمـام شـھر ھـای افغانـستان  روفتنـد و آقـای کـرزی را بـه 

آنھـا .دست پیروان مسعود بـاقی مانـد قراردادند، درحالی که قدرت وصالحیت اصلی در 

دیگـری از رھبرخـود یـاد نگرفتـه انـد، در  که بجز غارت ودزدی و خدمت به بیگانه چیز 

روزگار مردم راسـیاه سـاخته انـد و بـا آنکـه بیـست  مدت ھفت سال حاکمیت مجدد خود، 

کـشورما سرازیرشـده، مـردم از شـدت بیکـاری و فقـر  ی جھانی به میلیارد دالر کمک ھا

اختطـاف و . وفروش جگرگوشه ھای خـود  روی آورده انـد وتنگ دستی به خوردن علف 

 -۵-۴فساد گسترده وتجـاوز برکودکـان  مخدر ورشوت ستانی و آدم ربائی وقاچاق مواد 
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 امـان قـوای خـارجی در وبی بازخواستی ھمراه با بمباردمانھای بی ساله ۱۰ -۹ و۷ -۶

. وجنـوب شـرق وغـرب کـشور  دمـار از روزگـار مـردم بـرآورده اسـت والیات جنـوب 

  پايان.زارمردم ھردم شھید ما اینست حالت 
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       بيست وھفتم مقالۀ

  

  استبداد اقليت حاکم  و نقض حقوق اکثريت محکوم

  

شخصی بنام فرید یونس حکایت خانم مبارز  ماللی نظام در مقالتی جامع از 

ما نمیگذاریم پشتونھا : وشکایت دارد که در تلویزیون نور در امریکا با بیباکی گفته است 

از زور : " ضرب المثلی افغانی بیادم آمد که میگوید. درافغانستان قوم اکثریت شود

ذاریم مانمی گ:"حال اگر فرید یونس باصراحت میفرماید" کاکاست که انگورا د تاکھاست

شاید درست بفرماید، زیرا او این سخن را " که پشتونھا درافغانستان قوم اکثریت شود؟

به آنانی که )١٩٩٢در اخیر اپریل (از سران شورای نظار شنیده که ھنگام ورود به کابل 

من وقتی خوشبخت : "ورود آمرصاحب را به شھرکابل تبریک گفته بودند، بیان کرده بود 

څوک ئی : "  در کابل دروازه ھا را بکوبید و صدای نشنوید که بگویدخواھم بود که شما

پس فرید یونس، به میخ شورای نظارمی پرد و شورای نظار و ائتالف شمال در " ؟

مجموع مورد حمایت امریکا قرار دارند و بنابرین اگر وضع به ھمینگونه تحت سلطۀ 

ابد، بدون تردید قوم پشتون ائتالف شمال با رھبری کرزی تا یک دورۀ دیگر ادامه ی

  . درافغانستان به یک اقلیت کوچک تنزل خواھد نمود

 تا امروز برھنمائی و کمک  شورای ٢٠٠١ما میدانیم که امریکا از اکتوبر 

نظاریھا ھزاران بمب و توپ  ومرمی ھای آتش افروز برسر پشتونھا ریخته است  وھر 

  .  اعمال کرده استستم و ظلمی  که از دستش آمده ، درحق پشتونھا

ھواپيماھاي " دسمبر امسال،١٢ بگزارش سایت خبری رادیو صدای آلمان،در

 حمله را انجام داده اند که سه برابر ميزان حمالت ٨٥٠نظامي امریکا در ماه نوامبر 

، نیروھای ٢٠١٠از اوایل جنوري تا آخر نوامبر. ھوايي در نوامبر سال گذشته مي باشد
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موريت ھوايي جنگی درافغانستان  انجام داده اند که نسبت به سال  ھزار ما٣٠امریکائی 

اگر با ھریک از این عملیات ویژه  دونفر  ." درصد افزايش را نشان مي دھد١٣گذشته، 

.  ھزار افغان درسال  گذشته  کشته شده باشند٦٠افراد ملکی افغان کشته شده باشند باید 

ت ھوائی است، اماھرشب ما از طریق البته این رقم اندک کشتار مربوط  به حمال

 تا ٢٠رادیوھا و تلویزیونھای داخلی گزارش ھایی را می شنویم که خبر ازکشته شدن 

 نفررا از اثرحمالت انتحاری و انفجارات بمب ھای جاسازی شده و یا عملیات ٥٠

فات نیروھای دولتی و پولیس ملی در فالن ولسوالی و فالن والیت میدھند که تمام  این تل

انسانی مربوط به مناطق پشتون نشین اند، بنابرین با تمام خوشبینی واحتیاط  میتوان 

گفت که تلفات پشتونھا اعم از ملکی ونظامی وپولیس ملی ساالنه به ده ھا ھزار انسان 

  .میرسد

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله در یک نشست مطبوعاتی در اخیر سال 

وی .  تن مجروح شده اند٢٤٤٧پولیس کشته شده و  ١٢٩٢ بیان کرد که بتعداد٢٠١٠

،   مجروح شده اند٣٥٧١ افراد ملکي کشته شده و ٢٠٤٣افزود که دراین سال بتعداد 

تلفات نیروھای ناتو در سال .این تلفات غیر از تلفات افراد اردو  ونیروھای ناتو است

ین سو در والیات  سال بد٩این تراژیدی متاسفانه از .   تن رسیده بود٧١٣گذشته به 

پشتون نشین تطبیق میگردد، ومعنی این عملیاتھای نظامی اینست که  امریکا و ناتو قصد 

دارد تا  نفوس پشتونھا را در افغانستان به نفع  اقلیت ھای که با حضور نیروھای 

  .خارجی  در افغانستان ھمنوائی دارند، کاھش بدھد

  :استبداداقليت حاکم

ست انتصابش بقدرت تا امروزدرحاکمیت افغانستان   کرزی از ھمان روز نخ

نقش سمبولیک دارد  و قدرت اصلی در دست ائتالف شمال وگروه  شورای نظار، یا 

کرزی درمدت زعامت خود به عنوان یک . شورای مزدوران پول وقدرت می باشد

پشتون، ھیچگاھی درزمان تصدی حکومت مؤقت وحکومت عبوری وحکومت انتخابی 

انسته جلو تجاوز و زورگوئی  وحق کشی نیروھای منسوب به ائتالف شمال خود،  نتو

را  برجان ومال و ناموس پشتونھای مسکون در والیات شمال و جنوب کشور بگیرد، 

بلکه ھمچنان نتوانسته مقامات دولتی ونظامی وامنیتی را با درنظرداشت تناسب قومی 
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ه حیث رئیس جمھور منتخب ھم  این عادالنه تقسیم کند، و حتی بعد از انتخاب خود ب

موازنه را نتواست بخصوص در بخش نظامی وامنیتی و پولیس تحقق بخشد و بنابرین، 

پشتونھا بازھم محروم واز مراکز قدرت بدور نگھداشته شدند وفقط بطور سمبولیک 

رحیم وردک در وزارت دفاع وانورالحق احدی دروزارت : برخی افراد محافظه کارچون

فاروق وردک در وزارت معارف ویکی دونفر دیگر در وزارتھا نصب شدند که مالیه و

  .نقش چندانی درجلب رضائیت پشتونھا نداشته وندارند

کسي قادر : "georgesLefebvre«بقول نویسنده فرانسوی، آقای جورج لفیر

نيست خانواده اي را که نيمي از اعضاي آنرا کنار زده باشند به سازگاري و آشتي 

که از تاريک انديشي طالبان به ھراس افتاده و بخشي از يک » جامعۀ بين المللي«. دوادار

سھم ] پاره اي از يک ملت[کل را به اشتباه ھمۀ آن انگاشته بود، خود در کنار نھادن 

اگر قبائل پشتون توانسته بودند که حرف خود را به کرسي بنشانند، شايد طالبان . داشت

 ھمچون قطره آبي در ۲۰۰۱ر ماه ھاي اکتبر و نوامبر پس از شکست و ھزيمتشان د

، دولت تازه افعان ۲۰۰۱ره آورد توافقنامه ھاي بن در دسامبر . شنزار ناپديد شده بودند

.  وزير پشتون را در بر مي گرفت٧ وزير گمارده ائتالف شمال، در برابر٢٣بود که

بازیچه ئی در [ن درست است که رئيس جمھور کرزي خود پشتون است اما وي را چو

ھمين گفته بس تا در يابيم که جامعه مدني پشتون . می انگارند] دست شورای نظار

احساس نمي کند که در اين ساختار قدرت نقشي به وي سپرده شده و ناگزير از 

، مقالۀ خط مرزی ٢٠١٠لوموند دپلوماتیک ، اکتوبر ." (ناخشنودي عميقي  رنج  می برد

  )وھم کلید صلحھم منشاء جنگ : دیورند

، یکی از نویسندگان مشھور امریکائی "Selig S.Harrison"سلیگ ھاریسن

درنیویارک ) ظلم واستبداد اقلیت حاکم درافغانستان(مقاله بسیار مھمی تحت عنوان

به نشررسانده و در آن پرده از بی عدالتی اقلیت حاکمی ) ۲۰۰۹ اگست ۱۷(تایمز

ال بدینسو ھرچه از دست شان  آمده درحق   س٩برداشته است که در حکومت کرزی از

ھاریسن دراین مقاله بربی موازنگی تناسب قومی . پشتونھای افغانستان روا داشته اند

قدرت در دولت کرزی بحث کرده، وآن را مسبب تمام جنگھا وخون ریزیھا در طول  

گی سالھای حضور نیروھای خارجی درکشورمیداند ومتذکر میشود که تا این بی موازن
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قومی در ساختار قدرت دولتی از میان نرود ، طالبان دست از ستیزه نخواھند گرفت و 

  . پول  وقدرت نظامی امریکا در مقابله با طالبان به ھدر خواھد رفت

درحالی که  برای آوردن صلح وثبات درافغانستان بحثھا :"سلیک ھاریسن مینویسد

ن حال دراین مباحثات ازیک پرابلم درادارۀ بارک اوباما شدت گرفته است، مگر درعی

این معضله نارضایتی وناخوشنودی وفاصله گرفتن : بسیارمھم چشم پوشی میشود

 ۳۳پشتونھا، از مجموع نفوس . روزافزون یک اکثریت مھم قومی از حکومت است

یکی از دالیل مھم واصلی حمایت پشتونھا   . ٪ را تشکیل میدھند۴۲میلیونی افغانستان، 

شورش طالبان اینست که درحکومت کابل قدرت اصلی ومرکزی  در دست ازبغاوت و

آنھا بر اردو، امنیت .  فیصد نفوس کشوررا تشکیل میدھند۲۴تاجیکان . تاجیکان است

ملی وپولیس وبخش استخبارات بطورکامل کنترول دارند وھمین قوای امنیتی درزندگی 

  ."ًروزانه پشتونھا مستقیما مداخله میکند

امی امریکا نیز متوجه این تقسیمات غیر عادالنه شده اند واین را نیز مقامات نظ

میدانند که تا زمانی که قبایل پشتون افغانستان با دولت ھمکاری نکند، سرکوب شورشیان 

 genral" طالب از توان نیروھای خارجی بیرون است و بنابرین، جنرال پترائوس

Petraeus" را " اربکی"برنامۀ ایجاد گروه ھای برای جلب حمایت پشتونھا چندی قبل

در میان قبایل پشتون با کرزی مطرح ساخت  ومیخواست با دادن پول وسالح عده ئی 

از افراد قبایل پشتون را که از بیکاری رنج میبرند در این پروسه شامل کند، ولی وقتی 

ی موضوع را با کرزی مطرح کرد، کرزی یا از روی نافھمی و یا از ترس سران شورا

نظار، اظھار داشت که در صورتی با این طرح موافقت میکند که این پول و این بودیجه 

که وزیر آن یکی از جنراالن مقتدر ( وتشکیل ملیشیای اربکی  در اختیار وزارات داخله

، قرار داده شود و این شرط به معنی این بود که  مناطق پشتون )شورای نظار است

. ار گذاشته شود و یا اینکه  از گاو غدودی به آنھا نرسدبازھم  از این چشمۀ روزی کن

وچنانکه جریان این پروسه دیده میشود، این بودیجه در مسلح ساختن مناطق تاجیک نشین 

ًتخار و کندز و بلخ و بدخشان که اصال مخالفتی با حضور نیروھای خارجی ندارند به 

ظف شده است تا به مسلح مصرف میرسد و جنرال داود داود از طرف وزیر داخله مو

را که " اربکی"ساختن اقوام تاجیک در والیات شمال بپردازد، حاالنکه معنی اصطالح 
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یک کود ودستور قبایلی است، تاجیکان  نمیدانند و قوانین آن راھم  درک  و رعایت 

  .نخواھند کرد

درھفته ھای اخیر که کرزی مخالفت ھای خود را با امریکا علنی تر کرده است 

یده میشود که جنگ ساالران ازاین امکانات مالی امریکا بازھم برای تقویت خود به د

ساختن اردوھای شخصی مپردازند، چنانکه جنرال عطا نور والی برحال بلخ خود 

اردوی شخصی دارد و معاش وحقوق این اردوی شخصی را از مدرک ھمین بودیجه می 

ا را از کاندید شدن و دادن رأی در پردازد وتوسط ھمین اردوی شخصی بود که پشتونھ

روز شکایات مردم پشتون در ولسوالی  دراین شب و. پارلمان فعلی محروم ساخت

چھاربولک بلخ از دست قوت ھای مسلح غیر مسئول وابسته به عطا نوروالی بلخ بلند 

وال ستریت "شده است وتعدادی ازبا شندگان آن ولسوالی به روزنامۀ امریکائی 

ست جنگ ساالران و زورمندان والی بلخ شکایت کرده اند که برآنھا از ازد"ژورنال

قوماندان ملیشه ھای عطانورمورد ظلم وشکنجه وتحریم از حق  "الل"سوی قوماندان 

این شیوۀ حکومت داری والی بلخ  عطامحمدنورنشان میدھد . رأی دادن قرار گرفته اند

خله و ھمکاری جنرال داود داود در که وی  برای تحکیم مواضع خود با حمایت وزیر دا

بلخ وتخار و کندز و بغالن وغیره والیات شمال  برای یک جنگ داخلی آماده گی میگیرد 

افزون برھمۀ اینھا مناطق . وپیوسته  مصروف تصفیه ھای قومی در شمال کشور است 

ھمه روزه مورد حمالت ھوائی وزمینی نیروھای خارجی  پشتون نشین در جنوب کشور

یا زخمی و معلول  صدھا تن از افراد ملکی کشته و ز قرار دارد و ھر روز ده ھا ونی

  . میگردند

روشنفکران وآنھائی که امکانات بلندکردن صدای این ملت را دارند، بھتراست 

وقت و انرژی  خود را بجای خط دیورند وقف  نواقص کار  و اشتباھات امریکا 

  جنگ ساالران ائتالف شمال و بخصوص شورای درافغانستان بنمایند تا دست ازحمایت

نظار وکرزی و حاکمان محلی بردارد و بجای آن ھا اشخاص الیق وشایسته  واھل فن 

را مورد حمایت خود قرار بدھد تا ھم جلو فساد اداری گرفته شود وھم  کمک ھای جامعه 

رف برسد و بین المللی در راه دوباره سازی  واحیاء پروژه ھای عام المنفعه به مص

مردم فقیرو بیکار ھم صاحب کار  واشتغال گردند و افغانستان را از سراشیبی سقوط  

  .       ووقوع یک جنگ داخلی دیگر در امان نگھدارند
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 تلویزیون آشنای صدای امریکا از قول مسئول نظارت بر وضعیت مھاجران 

 ٢٥٠، ٢٠١٠ال داخلی افغانستان وابسته به سازمان ملل متحد گزارش دادکه درس

میتوان .ھزارافغان از خانه و محالت خود بیجا شده اند و به جاھای امن تر پناه برده اند 

گفت که بیشترین این بیجا شدگان مردمان مارجه وگرشک ونادعلی والیت ھلمند و 

باشندگان  پنجوائی قندھار  ومحالت اطراف قندھار بوده اند که مورد عملیات تصفیه ئی 

بدینسان گفته آقای . رجی ودولتی قرارگرفته بودند وھمگی پشتون تباربودندنیروھای خا

چون در میان پشتونھا سر یا رھبری وجود ندارد که به امریکا .فریدیونس تحقق می یابد

درغیر آن تمام اقوام پشتون ! بعد از سقوط طالبان، دیگر پشتون کشی بس است: بگوید 

اال خواھند شد وآنگاه قبل از ھمه انتقام کشتن دست از جان خواھند شست وبکوه ھای ب

. پشتونھا را ازنوکران وجواسیسی که باعث کشتن این قوم شده اند خواھند گرفت

یکی از .متاسفانه چنین شھامتی در وجود کرزی به عنوان یک زعیم پشتون دیده نمیشود

ش فجیع ترین حوادث قوم کشی در صفحات شمال گزارشی است که آژانس خبری آت

آتش ازکارنه ھای نسل کشی  یکی از قوماندان جنگی . چند سال قبل به دست نشر سپرد

  :فاریاب بنام مولوی قره یاد میکند ومینویسد

  

  مولوی قره و نسل کشی قومی در فارياب       

 پشتونھا در سمت شمال نابود گردند و یا بطرف جنوب متواری :آتش

بنام مولوی غفور که در کوه صیاد ولسوالی دروالیت فاریاب مردی سیاه چرده !شوند

تگاب شرین زنده گی میکرد وابسته گان تنظیم حرکت انقالب اسالمی به رھبری مولوی 

را بلند " خلق" نبی محمدی را مسلح ساخت و بیرق نبرد با حزب تازه به دوران رسیده 

 .نمود

ب روبرو میشد وقتی با افراد با سواد چون معلمان،مامورین دولتی ومتعلمین مکت

امر کشتار شانرا با این استدالل صادر میکرد که اگر مسلمان باشند مستقیم به بھشت 

 .میروند و اگر نباشند به سزای عمل غیر مسلمان بودن خود می رسند

به نقل از آنعده باشنده گان فاریاب که حکایت باال را تایید میکنند ، مال غفور باور 

 درمکتب ، مسلمان باشند،نامبرده مسوولیت حادثه ھفت نداشت که افراد تحصیل کرده
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رابدوش افراد مکتب خوانده می انداخت و بنابر این برداشت، اکثریت ١٣٥٧ثور سال

قریب به مطلق افراد مکتب خوانده وقتی به چنگ مولوی موصوف می افتادند، به قتل می 

شھرت یافت از )هبه زبان ازبکی سیا(مولوی غفور که بزودی به مولوی قره.رسیدند

احساسات مذھبی مردم استفاده نموده تعدادی کثیری از جنگجویان را سازمان دھی کرد 

 .و لشکر عظیمی از داواطلبان جنگ را گرد ھم نمود

فردی که در رکاب مولوی قره ماه ھا را سپری کرده و دریور آقای قره بوده و 

 که مولوی مذکور لباس نو نخواست در رسانه ھا مشخص نامش برده شود حکایت میکند

 .به تن مینمود و جنگ ھای چریکی، با روسھا را رھبری میکرد

دراکثر برخورد ھا با روسھا، آقای قره، بعد از مختصر جنگ وگریز،ساعتی از 

انظار مردم پنھان میشد و پنھانی با آتش سگرت و یا آتش مشابه سگرت ،لباسھای خود 

وبعد . صور کند مرمی دشمن اصابت نموده استرا طوری سوراخ مینمود که بیننده ت

چاپلوسان دربارخود را وظیفه میداد تا تبلیغ کنند که مرمی روسھا نمیتواند از جسم 

مولوی قره که در راه خدا به جنگ مقدس برخواسته است عبور کند و با استفاده ازین 

گروه گروه در شیوه برای خود مقام روحانی تدارک میکرد واز مردم مذھبی افغانستان 

مولوی قره با استفاده از این تاکتیک توانست در .صفوف لشکر خود سرباز گیری مینمود

زمان کم اکثریت قریب به مطلق ولسوالی ھای والیت فاریاب را تحت تسلط خود در 

 .آورد 

که مالی مسجد یک قریه گمنام دریکی از ولسوالی ھای یک والیت )قره (مال غفور

وانست در کمتر از یکسال ھزاران مرد جنگی را متشکل سازد و چند دور افتاده بود،ت

ولسوالی را بصورت کامل ازدست افراد دولتی وقت آزاد ساخته به تسلط در 

فرمانبرداری صدھا دھکده مربوط ولسوالی ھای فاریاب این مالی دھاتی را چنان .آورد

دریا، غلبله ، خوجه مغرور ساخت که سر از پا نشناخت و تصمیم گرفت که مناطق شور

گوھر، لنگر، مین درخت و نقاط دیگر پشتون نشین فاریاب زمین را از وجود باشنده گان 

 .و با این ھدف جنگھای قومی را آغاز نمود. آن پاکسازی نماید

محمد صادق دریور سالخورده که وظیفه انتقال نیروی ھای جنگی مولوی قره را 

 :د خاطرات خود را چنین بیان نمود از سنگری به سنگر دیگر عھده دار بو
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 جنگھای خونین با پشتون ھا توسط مولوی قره شروع ١٣٥٩درماه سنبله سال" 

  شدو در یکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم به دھا نفر اسیر گرفته می شد که 

 ."اکثر اسیران به قتل رسانده میشدند

ار شدید جریان پیدا کرد وبعد آقای صادق مدعی شد که این جنگھا یکسال تمام بسی

 .از مرگ قره ھم تا سالھای ظھور طالبان توسط قوماندانھای مال قره ادامه یافت 

قوماندانھای مولوی قره ھر یک امان پھلوان گرزیوانی،رسول پھلوان فیض آبادی، 

عبدالروف ثوری قیصاری،حق بیردی تگابی،شراب بیگ جمعه بازاری و چند قوماندان 

 .که ھر کدام بعد ھا فرماندھان نامدار سمت شمال کشور گردیدنددیگربودند 

آقای صادق حکایت نمود که باری من از مولوی قره پرسیدم که شما با روسھا 

را آغاز نموده بودید و حال اینھمه جنگ با این مردم مسلمان برای )جنگ مقدس ( جھاد

ت وبعد از دقایقی گفت چیست؟مال قره مکثی نمود ودست روی پیشانی گذاشته بفکر رف

که این مردم کافران را یاری می رسانند و در عھد که با من بسته بودند بیوفایی کرده 

اند و حال باید پشتون ھا در سمت شمال نابود گردند و یا بطرف جنوب متواری 

ھزاران تن ازپشتون ھا ی اطراف فاریاب در نتیجه این جنگھا قتل عام گردیدند و .شوند

 .ن دیگربا خانه و کاشانه شان تا ظھور طالبان متواری شدندھزاران ت

وقتی عساکر قره در مناطق :"آدم خان باشنده قریه شور دریا فاریاب میگوید 

مردمان پشتو زبان حمله میکرد تعدادی را سر میبریدند؛ زنان و دختران که به اسارت 

 مواشی به غارت برده میشد قوماندانھا او می افتادند مورد تجاوز جنسی قرار میگرفتند؛

و اموال منقول تا آنجا که ممکن بود انتقال می یافت و غژدی ھا و خانه ھا به آتش کشیده 

آدم خان مدعیست که تعداد کثیری از عاملین این نوع جنایات، از جمله افراد ."میشد

ند و مولوی قره ھنوز زنده میباشند ودر مناطق خود، صاحب مال و جاه و مقام ھم شده ا

آقای .بدون کوچکترین دغدغه از محاکمه و پاسخگویی به اعمال گذشته زنده گی میکنند

آدم خان لشکر کشی ھا و جنگھای مولوی قره را سر آغاز تباھی پشتون ھای شمال 

 .وانمود کرد

   توسط افراد خودش به شکل مرموز و مخفیانه به ١٣٦١/ ٧/٧مولوی قره در



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٣٢٧

 نظامی مولوی قره منحیث قاضی کمیته -کمیته اداریمولوی غیاث که در . قتل رسید

تنظیم حرکت انقالب اسالمی بخش والیات شمال افغانستان ایفای وظیفه میکرد سخنان 

آدم خان را بی بنیاد و تبلیغات زھر آگین علیه شخصیت جھادی و دینی مولوی 

 قوم پرستی مولوی غفور فی سبیل هللا جھاد کرد؛تبعیض و: "دانسته میگوید) قره(غفور

آقای غیاث که مدعیست استاد ." نداشت؛با دوست دین دوست و با دشمن دین دشمن بود

مولوی قره در مدرسه بوده و ھمیشه در کنار او چون یار وفادارحضور داشته است و 

به اتھام ھمکاری با مولوی مذکور از طرف نیرو ھای دولت وقت باز داشت گردیده 

دان سپری نموده، مسوولیت کشتار پشتونھای شمال کشور اضافه از پنج سال را در زن

را بدوش قوماندانھای بیسواد و افراد عقده مند دیگر که در کنار مولوی قره با روسھا 

 .جنگ می کردند می اندازد 

مال غیاث ادعا میکند که در نسل کشی ھای قومی دستھای پیدا و پنھان از 

قوماندانھای خود فروش،آتش این جنایت ضد خارجی ھا نیز دخیل بودند و با خریداری 

استاد و صاحب نظر در امور سیاسی جاوید .بشری وضداسالمی را مشتعل نگه داشتند

تا وقتیکه مردم افغانستان اخوان الشیاطین داخلی و خارجی را :" لھیب معتعقد است 

 "نشناسند روز خوبی را نمی بینند 

ن را در سه دھه جنگ جز پالیسی و آقای لھیب نسل کشی ھای قومی در افغانستا

ھدف احزاب به قول استاد موصوف اخوان الشیاطین وانمود میکند و باور دارد که این 

کتله سیاسی جز استفاده از نام دین مقدس اسالم ،جنگ و ویرانی، ثروت اندوزی 

شخصی و معامله کردن افغانستان با چھل کشور کفری ، کوچکترین خدمت به مردم 

 .ن نکرده اند ، نمی کنند و نخواھند کردافغانستا

استاد لھیب در ادامه صحبت ھایش افزود که غفور قره یکی ازین مھره ھای 

شیطانی بود که خصومت ھای قومی را در والیت فاریاب به اوج رساند و اقوام با ھم 

 .برادر را دشمن خونی با یکدیگر ساخت

 پشتون بودند و توسط لشکریان قره ارقام دقیق انسانھای بیگناه که منسوب به قوم

نابود گردیده اند از طرف ھیچ مرجع و منبعی انتشار داده نشده است و ھنوز که ھنوز 

است در باره نسل کشی ھای قومی در افغانستان پژوھش و تحقیق درست و منظم 
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نسل کشی قومی و قوم پرستی بعد از سقوط داکتر نجیب هللا از .صورت نگرفته است

 وبا آغاز ریاست جمھوری برھان الدین ربانی به اوج خود ١٣٧١درت در سال اریکه ق

رسید که جنگھای حزب سیاف پشتون و حزب وحدت ھزاره از جمله نمونه ھای مشھور 

 .آنست و زبانزد عام خاص میباشد

که کنوانسیون کشتار جمعی نامیده شده ازکشور ھای ١٩٤٨یکی از کنواسیون 

 مینمایید تا از کشتار دسته جمعی جلوگیری نموده عاملین آنرا عضو و امضا کننده تقاضا

 .به محکمه بکشانند

افغانستان نیز یکی از امضا کننده گان کنوانسیونھای بین المللی محسوب میگردد 

و متاسفانه که بخش اعظم بدنه اساسی دولت امروزی از افرادی تشکیل گردیده که متھم 

قوام ساکن درین سر زمین میباشند و دولت کرزی به نسل کشی و کشتار دسته جمعی ا

بدین . میباشند قرار دارد !!! در حمایت قدرتھای بزرگ که مدعی دموکراسی و عدالت

لحاظ تحت فشارجنایت کارانی که وارد پارلمان کشور گردیده اند منشور نامنھاد 

ان سه مصالحه ملی از طرف شورای ملی افغانستان تصویب گردیده است و جنایت کار

منشور مصالحه ملی در یازدھم .بخشش شده اند"کیسه خلیفه " دھه جنگ در افغانستان از

ازطرف پارلمان افغانستان تصویب شد و پیگیری پروسه عدالت انتقالی را به ١٣٨٥دلو 

  )٢٠٠٥برگرفته از سایت آریائی ."(با مشکل مواجه نمود

  ٢٠١٠/ ١٢/ ٢٢پایان 
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  متشھبيست ومقاله  

  

  ! ندارندوراجنگسا,ران ھرگز به دموکراسی ب

  

ًبا تاسف باید گفت که تحقق  دموکراسی دریک جامعـه جنـگ زده واکثـرا بیـسواد، 

ــت و ــه پرس ــرو عنعن ــاالران تنظی فقی ــگ س ــادگرا و جن ــت بنی ــوذ روحانی ــار زیرنف می،ک

بسیاردشوار است وامروز دموکراسـی درافغانـستان  بـا انارشـيزم ، آدم ربـائى ، تفرقـه 

ھای قومى ،زبانی ، مذھبى وسمتی، تجاوز برحقوق وناموس مردم، غصب دارائی ھـای 

عامه وملکیت ھای شخصی،غارت آثار تاریخی وثروتھای ملی واختالس کمک ھـای بـین 

ه اداری و قاچاق مواد مخـدر وتحقيـر زنـان و تـذليل  المللی، رشوه خواری ،فساد گسترد

  .تمام مظاھر مدنى، تعبير مى شود

ــدهللا،  ســابق  ــق دموکراســی درکــشورما،داکتر عب ــدعیان تحق ــی ازم ــی از یک یک

اکنــون  نــامزد    و در دولــت کــرزی،امورخارجــه وزیــرمــدتی  جنگــساالران تنظیمــی و

(  بیـدریغ پـول از کیـسه خلیفـهریاست جمھوری است  که دراین روزھا بـا خـرچ کـردن

( ترتیب دعوتھای چند ھزار نفری  ودادن شعارھای  نظام فدرالی خود و)حامیان خارجی

به حمایـت بیگانگـان مغرورشـده  ، چنان از خود راضی و) مقدمه یی برای تجزیه کشور

 اگـروی  برنـده کـه دھدمیناظران بین المللی  اخطار  است که پیش از پیش  به کرزی و

گرچه این .(خابات نشود، ھوادارانش به خیابانھا خواھند ریخت وآشوب بپا خواھند کردانت

کلمات را عبدهللا برزبان نیاورده ، ولی سخنگویش چنین پیامی را به رسانه ھا و کـرزی 

  ) ۱ ().وکمیسیون انتخابات داده است

شـد مبارزات انتخابـاتی ایـن با وقتی فھم وبرداشت یک نامزد ریاست جمھوری از

زد، میتـوان گفـت کـه وی تاھنوزمعنـای  خواھـدتفنـگ که اگر وی برنده نشود، دست بـه 
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تصورکرده که دموکراسـی بایـد بـاخون ریـزی ھمـراه  بدرستی نفھمیده و دموکراسی را

ابراز چنین سخنانی قبل از ھمه  از تشویشی  منشاء میگیرد که داکترعبدهللا خـود . باشد

داکتر عبـدهللا ایـن را .  بازنده می بیند  کرزی ضعیف تر ورا در برابر کمپاین انتخاباتی

بـاالخره یـک  وشـوند  نند درمبارزات انتخـابی پیـروزخوب میداند که ھمه کاندیدان نمیتوا

برنده اعالم میگردد و بقیه باخت خود را مـی  نفر آرای بیشتری را از آن خود میسازد و

ید بمشاھده برسد ممکن است انتخابات پذیرند ودرصورتی که تفاوت اندکی درمیان دوکاند

آخـر نـاظرین انتخابـات بـشمول حـضورنماینده گـان نـامزدان . به دور دوم کـشانده شـود

وباالخره کمیسیون سمع شکایات برای  ھمین ایجاد شده اند که نگذارند تقلبی درانتخابات 

صورت بگیرد واگر با نظرداشت خطرحمالت طالبان در برخـی محـالت تقلبـی صـورت 

پـس بـه اظھـارات غیرمـسئوالنه چـی .بگیرد، مراجع قانونی باید به شکایات رسیدگی کند

  ناظرین بین المللی را مغشوش کند؟ حاجت است که پیش از پیش اذھان عامه و

 ۹۰ آیا کشت وکشتارھای مردم افغانستان توسط او وتنظیمھای جھـادی  در دھـه

ه بازمیخواھد آن دوران را زنده کند قرن گذشته برای ھفت پشت مردم ما کفایت نمیکند ک

یک باردیگر مردم را به ماتم  بنشاند؟ برمبنای ھمین اظھارات غیرمسئوالنه اسـت کـه  و

سازمان  عفو بین المللی  اعالمیه ای خطاب به کاندیدان ریاست جمھوری افغانستان بـه 

  . نشر سپرده است

 ضـمن اعالمیـه یـی ۲۰۰۹ / ۸ /  ۵سازمان  عفـو بـین المللـی مقـیم لنـدن روز 

خطاب به کاندیدان ریاست جمھوری  افغانستان گفت كه ميليون ھا مردم افغانستان تا بـه 

در . حال از تخطي ھاي فاحش حقوق بشر، باوجود فروپاشي رژيم طالبان رنج مي برنـد

افغان ھا تا به حال از فقر بـي انـدازه، فقـدان : "بيانه سازمان عفو بين المللي آمده است 

ن ھمراه با تجارت رو به افزايش مواد مخدر، حكومـت بـي صـالحيت، فـساد اداري قانو

فوق العاده مروج، نظام ضعيف و بيكاره ي حقوقي و عدم سيستماتيك رعايـت قـانون در 

اين براي نامزدان رياست جمھوري ”: در بيانيه تاكيد شده است كه ."رنج و عذاب ھستند

مـايوس كننـده  حقـوق بـشر را در مبــارزات بـسيار مھـم اسـت تـا وضـعيت نابـسامان و 

ــامزدان، گــروه ھــا و رســانه ھــا مطــرح ســازند ــا ديگــر ن ــاتي و ھمــايش ھــا ب ."( انتخاب

  )۲۰۰۹ اگست ۵: رادیوصدای آلمان
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دموکلس از  آقای داکترعبدهللا فراموش کرده که خطر طالبان ھنوز چون شمشیر

أمین امنیت وبرخورد با طالبان خودش نیز برای ت دولت آینده پس  نشده و او و فراز سر

ًکدام طرح  عملی ندارد واحیانا اگر او در انتخابات  برنده  ھم  بشود، حکومت او قـرین 

، دسـت در )۲(زیرا او بود که در بـدل گـرفتن   میلیونھـادالر.با امنیت وثبات نخواھد بود

،بـــسا ازمـــردم عـــادی وغریبکارپـــشتون را ۲۰۰۱دســـت بیگانـــه گذاشـــت و دراکتـــوبر

بستند ودرکانتینر ھا انداختند وکشتند وتـاھنوز  رصفحات شمال به بھانه طالبان گرفتند ود

شـد و بـا تکبـرو  ھرگاه اوخیـال میکنـد کـه او برنـده خواھـد. به ھمین بھانه کشته میشوند

تبختر بر پشتونھا حکم خواھد راند،باید بداند که دیری  نخواھد گذشت که باقیـام عمـومی 

ھــد گردیــد، زیــرا زورگــوئی وتجــاوز ائــتالف شــمال برجــان ومــال پــشتونھا روبــرو خوا

پــس از یــورش امریکــا برافغانــستان وبمبارانھــای دھــات ) ۳(ونــاموس پــشتونھای شــمال

وروستاھای اقوام پشتون در تمام والیات جنوب وجنوب شرقی وغربـی کـشور، درمـدت 

 پـشتونھا تـا کنـون . سال گذشته، از حد گذشته وکارد را به استخوان آنھا رسانده است۸

تحمــل کــرده، فقــط بخــاطر   ھـرظلم  وزورگــویی را کــه از ســوی ائــتالف شــمال دیــده و

حامدکرزی به عنوان یک رئیس جمھورپشتون تحمل کـرده اند،ھرچنـد کـه کـرزی درایـن 

مدت ھیچ کـاری بـرای رفـاه پـشتونھا ونجـات آنـان از بمبـاران قوتھـای خـارجی نکـرده 

بـه ھمـین خـاطر  ترسران  ائـتالف شـمال کـرده اسـت ووھرچه کرده بـرای اقتـدار بیـش

وی سخت ناراض ھستند،ولی اگراین بارکـسی برسـرقدرت بیایـد کـه بـازھم  پشتونھا از

بربادی پشتونھا گام بردارد، فکر میکنم پشتونھا  آنقدر بـی غیـرت وبـی  درجھت تباھی و

طـار ھـای یـاران از اخ. حمیت نخواھند بود که بگذارند باز دوران سقوی سوم آغاز شود

 . حکومت سقوی سوم درافغانستان استداکترعبدهللا معلوم میشود که وی آرزومند احیاء

داکترعبدهللا ، یکی از ویرانگران شھر کابـل وقاتـل مـردم ھـزاره درافـشار کابـل  ودزد 

  ....ثروتھای ملی است

چنانکه تاریخ گواھی میدھـد مـردم ھـزاره بـا حاکمیـت پـشتونھا بیـشتر ھمـسوئی 

بعـد ازتاسـیس دولـت معاصـر افغانـستان، دوبـار تاجیکھـا . اشته اند تا حاکمیت تاجیکھـاد

بعـد از انکـه انگلیـسھا ۱۹۲۹بـاراول در. باھدایت خارجی ھا برسریر قـدرت تکیـه زدنـد

توسط روحانیـت متنفـذ درافغانـستان سـقوط دادند،پـسر سـقاو را بجـایش  رژیم امانی را

بـا نیروھـای رژیـم   به رژیم سقوی تسلیم نـشدند وولی مردم ھزاره  تا آخر.نصب کردند
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باردوم  که بکمک پاکـستان برھـان الـدین ربـانی برتخـت . غارت وتباھی وتجاوز رزمیدند

کابل نشست، بازھم ھزاره ھا با حکومت قومگرای او سرسـازگاری نداشـتند وبـه ھمـین 

درتـاریخ خاطر مورد غضب وخشونت بیرحمانه ربانی واحمدشـاه مـسعود قرارگرفتنـد و

 درحدود چھارھزار از مردم ھزاره در افشار به تـوپ بـسته شـدند وقتـل ۱۳۷۳ دلو ۱۰

عبدالعلی مزاری، رھبرحزب وحدت ، نیز براثر دسـایس مـسعود  ازسـوی . عام گردیدند

مسعود ھنگام دیدارخود با طالبان درنزدیک میدانشھر، بـه طالبـان  طالبان کشته شد، زیرا

 حاصرم به شما تسلیم شوم بـشرطی کـه شـما اول ھـزاره ھـارا پیشنھاد کرده بود که من

ھمانست که طالبان اول مزاری را که بقصد مالقات با طالبـان . خلع سالح کنید وبعد مرا

زیرپرتاب ه به قندھار فرستادند ودر راه از طیاره ب راھی ریشخوربود ،دستگیر کردند و

قاومـت زد تـا آنکـه  از کابـل بعـد کـه نوبـت بـه مـسعود رسـید، وی دسـت بـه م کردند و

اکنون ھم ھزاره ھا درکنار حامدکرزی قرارگرفتنـد تـا درکنـار داکتـر عبـدهللا . فرارکرد

  .اندیشه ھای احمدشاه مسعود ملھم از

 داکترعبدهللا که یکی ازقاتلین مردم ھزاره درافشارکابل  و ملھم از اندیشه ھـای 

مرشدش با تمام تجـارب حیلـه،جنگ  و احمدشاه مسعود است ،خوب بخاطردارد که رھبر

وگریزھای خود نتوانست در مقابل مشتی طالب پابرھنه تاب بیاورد و پیوسته از دره یی 

به دره یی واز غاری بغاری وازقریه یی به قریه یی درگریز بود تا آنکه در بـدل تحویـل 

نست دادن صدھاتوپ و تانک و طیارات جت جنگی افغانستان به حامیان خارجی خود،توا

داکترعبـدهللا  آنروزگـار  جای پایی برای خود در کوالب تاجکستان پید اکند، اکنون مگـر

را فراموش کرده که دم از اغتشاش میزند و با اخطار دادنھای خود به  کرزی میخواھـد 

میگویند تاریخ . تمام پشتونھا، این فرزندان صدیق میرویس نیکه واحمدشاه بابا را بترساند

ھوادارانش  به یقین بداند که  عبدهللا و شود ولی اگراین بارتکرارشد، بایدگاھی تکرار می

دزدان ثروتھای ملی  ھزاره ھا درکنار پشتونھا قرارخواھند گرفت و آنگه گلیم قدرت او و

  . از کشوربکلی جمع خواھد گردید

به امید روزی که دیگر سایه شـوم دزدان ثروتھـای ملـی  ونـوکران حلقـه بگـوش 

  ۲۰۰۹/ ۸ /۶پایان .  سرمردم زجرکشیده افغانستان برای ابد گم شوداجنبی از 

_____________________  
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ــان نشــست -۱ ــاتی حامــدکرزی در جری ــاین انتخاب ــر ســخنگوی کمپ ــد عم  وحی

مطبوعاتی خود، به مندرجات یکی از سایت ھای عربی که از قـول سـخنگوی انتخابـاتی 

نتخابات را مطرح کرده بود، تاخت و آن را داکتر عبدهللا احتمال ایجاد اغتشاش پس از ا

اشاره  وحیـدعمر بـه اظھـارات عبدالـستار . غیر مسئوالنه و خالف قانون اساسی خواند

اگـر عبـدهللا رئـيس جمھـور آينـده "دکتر عبدهللا بود مبنى بـر اينکـه کمپاین مراد مسئول 

ت تلویزیـون  اگـس۴شـب ". افغانستان نشود، آنان به تظاھرات و تنشج دست خواھنـد زد

جھانی  آریانـا ایـن عبـارات را از زبـان وحیـد عمـر تکرارکـرد و عـالوه نمـود کـه ایـن 

موضوع درنشرات کابل بازتاب  گسترده  داشته وسبب پریـشانی مـردم گردیـده اسـت و 

  .وزارت امور داخله موضوع را پی گیری  میکند

ب په پاڼه په یوه  جرمن آنالین، د يوټيو- بگزارش سایت لر وبرو پورتال افغان-۲

 نٻټه خپره شوې ده ولسمشرۍ ته نومانـد ۱۶خپره شوې ويډيو کې چې د دې مياشتې په 

عبدهللا عبدهللا اعتراف کړی دی چې د طالبانو د پرزولو په وخت یې له امريکا څخه لس 

نومـوړی دا اعتـراف د یـوې افغـانې ښـځې د نيوکـو پـه .مليونه ډالر رشوت اخيستی دی

 چې په امریکا کې د عبدهللا عبـدهللا -وه افغانه ښځه په دغه ويډيو کې ی. ځواب کې کوي

 پـه عبـدهللا عبـدهللا -د بھرنیو چارو د وزارت په مھال په یوه غونډه کې ثبـت شـوې ده 

په ويډيو کې افغانه ډاکتر عبدهللا ته وایي چـې پـه اوس وخـت کـې د . ډٻرې نيوکي کوي 

وایـي، عبـدهللا تـرې پوښـتنه کـوي چـې پخـوا عزت په مانا نه پوھٻږو چې عزت څه تـه 

پخوا افغانانو عزت لرلو، ابرو یـې لرلـه، پـه : عزت څه مانا لرلو، افغانه ورته وایي چې

پيسو یې ځان نه خرڅاوه، مـزدور نـه وو، غـالم نـه وو، جاسـوس نـه وو، خـاين نـه وو، 

  .منافق نه وو، د شخصي ګټو لپاره یې د ملت ګټې د پښو الندې کولې نه

غانه ښځه ډٻره احـساساتي کٻـږي او چٻغـې وھـې چـې افغانـستان زنـده بـاد، د اف

افغانستان ملت زنده باد، مرګ په انسان وژونکو، مـرګ د افغانـستان د ملـت پـه خـاينينو، 

بيـا . مرګ د پښتنو په وژونکو، مرګ د تاجکانو پـه وژونکـو، مـرګ د ازبکـانو پـه وژونکـو

کتاب کې یې ليکلي دي او ته یې په نوم یاد کړی »بوش په جګړه«ورته افغانه وایي چې د 

یې چې له امريکايانو دې لس مليون ډالر رشوت اخيـستی دی، عبـدهللا عبـدهللا اعتـراف 

 -دا ویدئوی خبری ھمدا اوس په یوتیوب اوپه افغان" ښه مو کړي دي:کوي او وايي چې 

  .جرمن پورتال او لر اوبرسایت کی قابل ددسترسی  ده
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 ( ول کې د پښتـنو کـړول او ځـور په شمالافغانستاند :هی د جنایاتو بد طالبانو -۳

  )،  افغان جرمن آنالینترجمه رحمت اریا

اشتې له پیله را په دیخوا چې په شـمالي افغانـستان  ز کال د نوامبر د می۲۰۰۱د 

کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنگیدا له نٻټـې سـره سـمون خـوري ، د شـمالي افغانـستان پـه 

رخو کې پښتانه د وژنو ، وھلو   ، ټکولو ، کړٻدلو ، جنسي تیریو ، لوټ او شوکو   ډیریو ب

پـښتانه ځکـه و . په گډون د ځورونو او کړاوونو له بـیال بیلـو ډولونـو سـره مخـامخ شـول

ځورول شول چې له طالبانو سره ھمپیونده وبلل شول ، د طالبانو د مشرتابه د ډلې ډیري 

 .    ه ديغړي له سویلي افغانستان څخ

په شمالي افغانستان کې د ځورولو او کړولو د پازوالۍ نٻغـه گوتـه درو توکمپـالو 

 : یا توکم بنسټو گوندونو او د ھغوی ملیشو ته نیول کیږي 

  اوزبک واکه ملي اسالمي جنبش - 

  تاجیک واکه اسالمي جمعیت او-

  ھزاره واکه د وحدت ډلې  ته- 

بکــو ، تــاجیکو او ھــزاره گــانو تــه چــې لــه ھمـدا رنگــه یــو شــمیر وســله والــو وز

پورتـنـیـو پوځي ډلو سره په ټلواله کې نه ول گوته نیول شوې چې د بې وسو ، بې وسلو 

شویو پښتـنو په غوره کولو او د ھغوی له بې وســۍ څخـه پـه نـاوړه گټـه اخیـستنې یـې 

 .تیریو ته الس اچولی دی

تـنې او ځواب کې د بشري حقونو د پـښـتـنـو پر وړاندې نوموړو ځورونو ته په کـ

زکال د مـارچ پـه مٻاشـت کـې خپـل څلـور تنـه پــلټــونکي شـمالي ۲۰۰۲د څار ټولنې د 

پلټونکې ډلې د شمال په څلورو والیتونو بلخ ، فاریـاب ، سـمنگان او . افغانستان ته ولیږل

ې ډلـې بغالن کې له یو شمیرپښتون میشتو کلیو او ټولنو څخه لیدنه وکړه ؛ ھمدا شان دغ

د افغانستان د  لنډمھالي دولت له استازو ، د دیپلومـاتیکي ټـولنې لـه اسـتازو او د بـشري 

 .    مرستو له کارکوونکو سره ولیدل

زموږ پلـټونکې  ډلې د خپلو پلـټـنـو په لـړ کـې  پـه سـیمه کـې د پـښتـنـي تولنـو د 

د نیولـو د پـیــښـو پـه شتمـنـیـو د لوټ او تاال او په وچ زور د ھغوی د ځمکو او ځـایونو 
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د فاریاب والیت د شور دریا په سیمه کې . اړه مالومات په السوند شوي ډول راټول کړل

سـیمه ییـزو کلیوالـو ویـل چـې د . ھم د لوټ او تاال پٻـښـې په َورتـه ډول رامنځتـه شـوې

پرتـه لـه دې چـې د نـورو ( نوامبر په نیماییو کې له جنبش سره ھمکارو وزبکو وسـلوالو 

د ھغوی وسـلې یـې پـه زوراټـولې  او د )  مونو له  وگړو څخه وسلې را ټولې کړي توک

څو راتلونکو اونیو په لـړ کـې یـې ددوی کلـي لـوټ او تـال کـړل ، څـاروي یـې ورڅخـه 

واخیستل ، غنم او دانه باب یې ولوټـل ، د کورنـو د اړتیـا وړتـوکي او شـتمني ، غـالۍ ، 

څلویـښت " ه کلیوال د دغه لوټ او تـاال لـړۍ یو–پیسې او سره زریې ټول را ټول کړل 

  .   وبلله" ورځنۍ ترھگري 

تاسـو پـښتانه : د بغالن په والیت کې د جمعیت یو بولندوی یوه پښتانه کلیـوال تـه 

او سـیمه مـوږ تـه ئ تاسـو بایـد کابـل تـه والړ شــ. تاسو د دغې سیمې نـه یاسـت. یاست

: نگیـالیو د ځورونـو پـه اړه وایـي یو پښتون سپین روبـی د وحـدت د ډلـې د ج.ئراپریږد

یو بل پښتون توکمه سـپین روبـی چـې . طالبانو جنایات وکړل خو سزا یې اوس موږ وینو

  :کوریې د جمعیت ځواکونو لوټ کړی وایي 

آیا زموږ غږ اوري؟ خو کله چې له خدایه  گیلـه . زما گیله یوازې له هللا څخه ده

د توپکوالـو . لته توپکوال وسـه او زور لـريد. موږ وسه نه لرو. کوو ھمغومره سزا وینو

دوی لـه دغـه ځایـه . او بولندویانو د کړاو له السه ، اوبه زموږ ترخځ ته را رسـیدلي دي

  .چې خپله بزگري وکړوئ ورک کړي ،  پریږد

 ٢ .NO ,١٤ .VOL ٢٠٠٢ HUMAN RIGHTS WATCH APRIL    منبع

(C)  
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   منھبيست و مقاله

  

  انائی زعامت کشور را دارد ؟آيا  حامد کرزی تو

  )٨/٢٠٠٩/ ٢٨(نوشته شده در

  

به حامـدکرزی نمیتـوان بـه آسـانی کلمـه زعـیم را 

آنچــه بــرای زعــیم یــک کــشور و یــا یــک جامعــه . بکــاربرد

ضروری می باشد، استعداد سـازماندھی ،قـدرت رھبـری 

با اجرای قـانون، قـدرت رھبـری . وقاطعیت درعمل است

طریـق اطمینـان و اعتمـاد مـردم  تبلور مـی یابـد و از ایـن 

عدم اجرای قانون از سـوی زعـیم کـشور،بیانگر فقـدان . نسبت به زعامت فراھم میگردد

قـدرت رھبـری زعـیم اسـت وبزرگتــرین ضـعف او بـشمارمیرود واز ھمینجـا اسـت کــه 

زیردستان چنـین زعیمـی دسـت بـه تخطـی از قـانون میزننـد واسـباب نارضـائیتی مـردم 

  .کنندوجامعه رافراھم می 

ھنگـامی کــه امریکا،بعــد از برچیـدن بــساط طالبــان، حامـدکرزی را  بــه زعامــت 

افغانستان برداشت، چنین پنداشته میشد که به حرف وسـخن اوگـوش فـرا داده میـشود و 

پس کرزی  می بایستی قـدرت . ھر حاکم نافرمانی رابا یک اشاره  برسرجایش می نشاند

 قاطعیت است، در آغاز کاربه زیردستان خـود رھبری خود را که ھمان اجرای قانون با

نشان میداد وال اقل درعرصه فساد اداری،  جلوسوء استفاده ھای مقامات حکومت خـود 

را میگرفت و اگـر از دسـاتیر او سـرپیچی صـورت میگرفـت وامریکـا درایـن راه او را 

را بـرای  یاری نمیکرد، میتوانست مردانه و آبرومندانه از قدرت کنـاربرود و جـای خـود 

  .کس دیگری که از عھده اینکار بھتر بدر شده میتوانست خالی کند

  درجھان نتوان اگر مردان زیست         ھمچومردان میتوان مردانه مرد
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متاسفانه آقای کرزی یک شخصیت  محافظه کار ،غیرقاطع ،غیـر مـصمم  وفاقـد 

ی  جنگ سـاالران استعداد سازماندھی وقدرت رھبری است وبه ھمین دلیل جلوتخطی ھا

و قاچاقچیان مواد مخدر وناقضین حقـوق بـشررا ازقـانون گرفتـه نمیتوانـد و بـدتر اینکـه 

ازآنھاحمایت میکند و به مردم عامه و بخصوص  پشتونھا که بزرگترین گروه قـومی  را 

وی نه تنھا جلوکشتار بالوقفه پشتونھا  . درافغانستان تشکیل میدھند ، پشت گشتانده  است

وتھـای خـارجی را گرفتـه نمیتوانـد ، بلکـه تـوان سـازماندھی  ورھبـری درسـت توسط ق

  .پشتونھا را برای دفاع از حیات وبقای خود ھم ندارد

تجربه ھشت سال گذشته حاکمیت کرزی درافغانستان، به اثبات رسانید که دراین 

مدت پـشتونھا بطـور کـل وبخـصوص درتمـام والیـات پـشتون نـشین، درجنـوب و شـرق 

غرب مورد ظلم واجحاف قوت ھـای خـارجی  قرارگرفتـه انـد وبارھـا دھـات و وجنوب 

خانه وکاشانۀ شان بمبـاران وویـران شـده بلکـه بـا ایـن بمبارانھـا ده ھـاھزار  زن ومـرد 

وکودک وجوان پشتون حیات خود را از دسـت داده انـد وھـستی وزنـدگی فقیرانـه مـردم 

 درگـزارش ۱۳۸۷حمـل سـال۲۹یھـان درچنانکـه روزنامـه ک. بیگناه به باد فنا رفته است

جاللـی : نوشـت  کـه ) بعدکاندید ریاست جمھوری (سیاسی خوداز زبان علی احمدجاللی

تا کنون :  فروردین، در دیدار جمعی ازافغانھای مقیم نایکرک ھلند اعالم کرد۲۹درتاریخ 

ســایت آزاد ."(  بــار نیروھــای ھــوائی  خــارجی بــه افغانــستان حملــه کــرده انــد۳۴۵۰۰

  ) ۲۰۰۸ اکتوبر۱۵غانستان، بخش خبر، اف

این خبرکه آخرین رقم  حمالت  ھوائی ناتو وامریکا رادر افغانستان از زبان یـک 

مقام ارشد افغان امریکائی بیان میکند، اگر در ھربمباردمـان یـک نفـر کـشته شـده باشـد، 

 و  نفر کشته شده اند واگر کمی منصفانه تـر قـضاوت کنـیم۳۴۵۰۰ ،۱۳۸۷تاپایان سال 

البته در برخی مـوارد تعـداد ( در ھرحمله ھوائی تعداد کشته شدگان را ده  نفر بشماریم 

 ۲۶۰تلفات از صدنفر ھم گذشته است ،مثل بمباران یـک عروسـی  درروزگان،کـه درآن 

 نفرکـشته ۱۵۰نفرکشته وزخمـی داشـت، وبمبـاران قریـه گرانـی در بـاالبلوک فـراه کـه 

 نفرکشته وزحمـی ۹۵وسی در دھله قندھار که حدودوزخمی بجاگذاشت وبمباران یک عر

 نفر زخمی وکشته بـه ھمـراه داشـت ودر ھمـان ۹۱داشت وبمباران عزیرآباد شیندند که 

 نفــر کــشته ۲۵۰زمـان دوقریــه در ولـسوالی ســنگین والیــت ھلمنـد بمباردمــان شـدندکه  

شته ھـزار نفـر پـشتون  کـ۳۴۵ در حدود ۱۳۸۷تا پایان حمل .) وزخمی  برجای گذاشت
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ــی چــون  ــاوین مختلف ــه عن ــم ب ــاھنوز ھ ــشتار ت ــن ک ــد و ای ــان صــحرا،پنجه :شــده ان طوف

  .پلنگ،عملیان خنجر وغیره وغیره  بشدت ادامه دارد

اینست قیمت انتصاب یک زعیم پشتون مثل حامدکرزی، که از قوم سـرکوب شـده 

 او آیا بھتـر نیـست کـه.و بشدت ازادی دوست پشتون در جنوب  افغانستان گرفته میشود

  را از پشتونھا بگیرند و از بمباران  دھات وروستاھای شان درگذرند ؟

کـرزی درمــدت زعامــت خـود بــه عنــوان یـک پشتون،ھرگزنتوانــسته جلــوحمالت 

زمینی وھوائی و بمباردمانھای تباھکن قوت ھای خارجی را بگیرد، بلکه حتی جلو تجاوز 

 ھم نتوانـسته برجـان ومـال وزورگوئی  وحق کشی نیروھای منسوب به ائتالف شمال را

براثر ھمـین ضـعف ونـاتوانی . وناموس پشتونھای مسکون در والیات شمال کشور بگیرد

کرزی بود که در نخستین ماه ھای پس از سقوط طالبان، تصفيه ھـای قـومی در والیـات 

مزارشریف، فاریاب، قندز، بغالن،تخار،جوزجان، سمنگان ،بـادغیس وھـرات آغـاز وتـا 

ــشد۲۰۰۳ســال  ــاموس  ب ــال ون ــه برجــان وم ــت کاران ــه جنای ــه یافت،صــدھا حمل ت ادام

پشتونھای شمال کشورصورت گرفت وبراثر این حمالت وزورگوئی وتجـاوزات، ده ھـا 

ھزار خانوار پشتون برای نجات عزت وشـرف ونـاموس وحیـات خـود مجبـور بـه تـرک 

 وکنــدھار خانــه و روســتای خــود گردیدنــد و  دوبــاره بــه پاکــستان ویــا بــه والیــت ھلمنــد

وننگرھار آواره شدند وتا اکنون ھم شرایط برای بازگشت آنھا مساعد نگردیده واز جانب 

  . کرزی نیز کمکی الزم ودرخورتوجه به آنھا صورت نگرفته است

بنابرگزارش سازمان حقوق بشرملل متحد،اسـامی دھـات وروسـتاھای متعلـق بـه 

رت وچپـاول  وتجاوزقرارگرفتـه پشتونھا که از سوی تفنگداران ائـتالف شـمال  موردغـا

بارگـاه افغـانی،ینگی قلعـه،مرکز ولـسوالی چمتـال، : دروالیت بلخ ، دھـات: عبارت انداز

مرکز ولسوالی چاربولک باسه قریه پشتون نـشین آن،  ولـسوالی بلـخ بخـصوص نـواحی  

نوواردجنغوزه،ککرک،خان آبـاد، : مینه،ودھاتسپین کوټ توروی کی مینه، آغاگدام مینه، 

شـور : قریـه جـات  فاریـاب روالیـتد، نگاراخان،  باغ ذخیره،ترماوک،،ی مشھد افغانيپا

اسـالم ، خواجه عبـاس ، حاجي مال ھاشم ، قریه  )مخفف نام قریه است(ک. م.، قریهدریا

 حسن :، درلسوالی ایبک، دھات خواجه پیرشان وُشورکــل: دھاتسمنگانقلعه، ودروالیت 

دارن ، برکـی ، ځـ، لکڼ خیـلقلعه،کھنه : ، دھات بغالن روالیتد، وغازي مال قربان،خیل
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 تمـام قریـه جـات پـشتون نـشین مثـل دشـت ارچـی کنـدز،وھمچنان دروالیت  کیلگۍ رهد

ودر دیگروالیات شـمالی مثـل  تخار،سـرپل، جوزجـان، بـادغیس وھـرات ،ازایـن  وغیره

  .گونه تجاوزات وغارتگریھای فروان صورت گرفته است

 نيروھـای اسـماعيلخان برچنـد ۲۰۰۳ ماه اپريـل ۲۸ در  بگزارش بی بی سی، ،

 زن و دو کــودک را ۳ نفــر بــشمول ۳۸روســتای پــشتون در باالمرغــاب حملــه کردنــد و 

دوسه روز بعد در اوايل ماه می، در برخوردھای . کشتند و دارائی مردم را غارت کردند

 زن و کـودک ۱۵ جناحی در واليت بادغيس وفارياب پنجاه تن از پشتونھا کـشته شـدند و

ــا  ــه ھ ــد و غــرق شــدند و خان ــرت کردن ــاب پ ــه باالمرغ ــود را در رودخان ــرس ، خ از ت

  )۲۰۰۳می bbc  ۵.(وفروشگاه ھای قريه جات پشتون غارت گردید ند

برای درک این واقعیتھای تکاندھنده  نگاھی بیندازید به گزارش دلخراش سـازمان 

 توسـط ھیئتھـای اعزامـی آن ۲۰۰۲حقوق بشرملل متحد  که در ماه ھای مـارچ واپریـل 

نھاد در والیت شمال ومحالت فوق الذکر  آن راتھیـه کـرده انـد ویـک یـک کـاپی آنـرا بـه 

دراین روزھا آن گزارش از . شورای امنیت لل متحد ودولت کرزی نیز ارسال داشته اند

 جرمن آنالین بطـور -طرف آقای رحمت آریا ترجمه شده و ھمین اکنون درپورتال افغان

  .سلسل به نشرمیرسدم

 خانواده از این پشتونھای آواره ازپاکستان به خانـه وقریـه ابـائی ۷۹سال گذشته 

خود در تخار برگشتند، ولی از سوی جنگساالران محل تھدید به مرگ شدند ومـاه ھـا در 

چھاردیواری یک محبس خرابه زندانی شده بودند وحتی ازدسترسی  بـه آب آشـامیدنی و 

 گردیدنــد،باوجود پخــش خبردلخــراش از وضــعیت ایــن خــانواده ھــا، موادغـذائی محــروم

کرزی نتوانست  به داد آنھا برسد ومشکل این مردم را حل کند و بعدھم  معلوم نـشد کـه 

  . چه بالئی برسرآن قوم بدبخت وارد آمد

کرزی نه تنھا درزمان تصدی حکومت مؤقت وحکومـت عبـوری خـود، نتوانـست 

یتی را با درنظرداشت تناسب قومی عادالنه تقسیم کند، وآنرا مقامات دولتی ونظامی وامن

کنفرانس بن می انداخت، بلکه حتی بعد از انتخاب خـود بـه حیـث رئـیس جمھـور  بگردن

منتخب ھم  این موازنـه را بخـصوص در بخـش نظـامی وامنیتـی وپـولیس تحقـق نبخـشد 

ــته ــدور نگھداش ــدرت ب ــز ق ــروم واز مراک ــازھم مح ــشتونھا ب ــابرین، پ ــط وبن ــدند وفق  ش



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٣٤٠

رحـیم وردک در وزارت دفـاع وانورالحـق : بطورسمبولیک برخی افراد محافظه کـارچون

احدی دروزارت مالیه ویکی دونفردیگر در وزارتھا نصب شدند که نقش چندانی درجلـب 

  .رضائیت پشتونھا نداشته اند

دراین اواخر ،سلیک ھاریسن، یکی از نویسندگان مشھور امریکـائی مقالـه بـسیار 

  ظلم واستبداد اقلیت -په افغانستان کي د واکمن اقليت ظلم او استبداد(می تحت عنوانمھ

به نشررسانده و در آن پـرده از ) ۲۰۰۹ اگست ۱۷(درنیویارک تایمز) حاکم درافغانستان

 سال بدینـسو ھرچـه از ۸بیعدالتی اقلیت حاکمی برداشته است که در حکومت کرزی از 

ھریـسن درایـن مقالـه بربـی .ای افغانستان روا داشته انـددست شان  امده درحق  پشتونھ

موازنگی تناسب قومی قدرت در دولت کـرزی بحـث کـرده، وآن را مـسبب تمـام جنگھـا 

وخون ریزیھا در طـول ھـشت سـال حـضور نیروھـای خـارجی درکـشورمیداند ومتـذکر 

لبـان میشود که تا این بی موازنگی قـومی در سـاختار قـدرت دولتـی از میـان نـرود ، طا

دست از ستیزه نخواھند گرفت و پول  وقدرت نظامی امریکا در مقابله با طالبان به ھدر 

 جـرمن -این مقاله را آقای ھاری  به پشتو ترجمه کـرده ودرپورتـال افغـان. خواھد رفت

  .گذاشته اند ومن برگردان دری آنرا دراینجا بازتاب میدھم

 صلح وثبات درافغانستان بحثھا درحالی که  برای آوردن:"سلیک ھاریسن مینویسد

دراداره بارک اوباما شدت گرفته اسـت،مگر درعـین حـال درایـن مباحثـات ازیـک پـرابلم 

ایــن معــضله نارضــایتی وناخوشــنودی وفاصــله گــرفتن : بــسیارمھم چــشم پوشــی میــشود

 ۳۳پـشتونھا، از مجمـوع نفـوس . روزافزون یـک اکثریـت مھـم قـومی از حکومـت اسـت

یکی از دالیل مھم واصلی حمایـت پـشتونھا   . ٪ را تشکیل میدھند۴۲، میلیونی افغانستان

ازبغاوت وشورش طالبان اینست که درحکومت کابل قدرت اصـلی ومرکـزی  در دسـت 

آنھـا بـر اردو، امنیـت .  فیصد نفوس کـشوررا تـشکیل میدھنـد۲۴تاجیکان . تاجیکان است

مین قوای امنیتی درزنـدگی وھ. ملی وپولیس وبخش استخبارات بطورکامل کنترول دارند

  .ًروزانه پشتونھا مستقیما مداخله میکند

تمـام تبلیغـات ]  اگست۲۰[جای تعجب نیست که طالبان در انتخابات روزپنجشنبه

خـود را متوجــه ایــن کــرده انــد کــه معــاون اول حامــدکرزی، محمدقــسیم فھــیم یــک جنــگ 

قـوای امریکـا رژیـم   بدینـسوکه ۲۰۰۱از. ساالرمنفور تاجیـک، ووزیردفـاع سـابق  اسـت
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طالبــان را ســقوط داد ، فھــیم ورفقــای ائــتالف شــمال وی درکابــل ســنگرگرفته وبــسیار 

یـاد " پنجـشیریان" در روزھـای نخـست، افـسران تـاجیکی کـه بـه نـام . نیرومند شده اند

ایـن کـار را آنھـا .میشوند، بر تمام مقامات و پوست ھای مھم وکلیدی امنیتی حـاکم شـدند

  .ھا کردند وتا اکنون ھم آنھا این پوست ھای خود را حفظ کرده اندبکمک امریکائی 

 حامدکرزی را رئیس جمھور مقررکرد تا بـه حکومـت کابـل ، ،درآغاز واشنگتن 

مگـر از ھمـان روزاول، پـشتونھا بـه حامـدکرزی ، ریـشخند  ،رنگ وصبغه پشتونی بدھـد

خالف حکومـت ،ھمـواره پشتون ھای م. داده اند" پنجشیرزی"واو را لقب  وطعنه میزدند

دالـر مـی بـارد وبرپـشتونھا بمـب مـی ) برشورای نظار(بر آنھا:"شکایت میکنند ومیگویند

آن پول ھای است که از طریق قراردادھا وکمک ھای بین "  دالرھا"منظورآنھا از ." بارد

شـاره  ا"بمب ھا"المللی به جیب جنگ ساالران تاجیک ودیگر اقلیتھا می ریزد ومنظوراز 

  . ن بمب باریھای است که برسرپشتونھا در جنوب وجنوب شرق می باردبه آ

گرچه حامدکرزی سعی کرده بـه غـرض مغـشوش کـردن وپنھـان نمـودن قـدرت 

صریح وحاکمیت آشکارای تاجیکان، بطور نمایشی ومحض بنام دربرخی مقامھا پـشتونھا 

بطورمثـال، . اما تا ھنوز قدرت اصـلی دراختیـار جنگـساالران تاجیـک اسـت،را مقررکند

حامدکرزی، عبدالرحیم وردک را بجای قسیم فھیم مقررکـرد، مگـر یـک پنجـشیری بـسیار 

مقتدربنام بسم هللا تا ھنوزبحیث لـوی درسـتیزنقش فعـالی در اردو دارد وتاجیکـان دیگـر 

 رئـیس اسـتخبارات اردو وسـارنواالن .مقامات مھم وحساسی را در اردودراختیار دارند

رئیس امنیت ملی،که در  .مبارزه با مواد مخدر، تمام از تاجیکان اندمقتدر نظامی ورئیس 

سطح تمام کشوررئیس استخبارات وپولیس مخفی است، امرهللا صـالح ،عـضو مـشھور 

  .ائتالف شمال می باشد

امـرهللا صـالح :" بـرای مـن گفـت کـه، مایکـل سـمپل، نمایندۀ سابق اتحادیه اروپا

مگرتـا ھنـوز تمـام .تونھا رامقررکـرده اسـتدراین اواخر دربعـضی والیـات بعـضی پـش

در ساختارقدرت اسـتخباراتی، .ادارات استخباراتی، ادارات ضد پشتونی پنداشته میشوند

آنھــا " وی اضــافه کــرد کــه." ائــتالف شــمال قــدرت مطلقــه خــود را حفــظ کــرده اســت

 یـک کارمنـد ملـل متحـد." برسارنوالی، قضا ومحابس وقوای امنیتی، کنترول کامل دارنـد

در اردوی افغانستان یک مشکل بزرگ در راه جلب وجذب پـشتونھا بـه " : برای من گفت
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،دلیل دیگراینست که ."  ٪ افسران اردو افسران تاجیک اند۷۰اردو این است که تا ھنوز 

مشکل دیگر اینست که عساکری کـه . طالبان خانواده ھای عساکر پشتون را تھدید میکنند

ً میشوند، تماما تاجیکانی اند که بزبان  پـشتو صـحبت کـرده به مناطق پشتون نشین اعزام

  .نمیتوانند 

پشتونھا در آغازمیخواستند که ظاھرشاه را به حیث رئیس جمھور مؤقت خود .... 

آنھا آرزوداشتند برای ظاھرشاه که مورد حرمت شان بـود . برگزینند۲۰۰۴ تا ۲۰۰۲از 

م وی برگزینند، مگرجنگساالران قدرت محدودی بدھند وحامدکرزی را به حیث صدراعظ

تاجیک با این خواست پشتونھا مخالفت کردند و درلویه جرگـۀ تـصویب قـانون اساسـی ، 

 دقیقـه ۴۰خلیلـزاد . نماینده ویژه بوش، زلمی خلیلزاد از جنگساالران تاجیک حمایت کرد 

 با ظاھرشاه از موضع زور صحبت نمود و وی را تھید ومجبور کرد تـا از کاندیـد شـدن

  .خود صرف نظرکند

یـک . قدرت وطاقت طالبان تنھا با نیشنلیزم پشتون توضیح وتشریح شـده نمیتوانـد 

ُبعد دیگر این شورش ،تـب واشـتیاق . بعد شورش طالبان با قاچاق مواد مخدره پیوند دارد

اسالم است، وجـود جنگـساالران فاسـد درحکومـت، نفـرت از اشـغال امریکـا، ھژمـونی 

ھای پنھانی استخبارات نظامی پاکـستان وحمایتھـای سـایرحلقات از پنجابیھا و مساعدت 

 اماعلت اصلی ھمبستگی گروه ھـای مختلـف .طالبان، ابعاد دیگر این شورش را میسازند

تا ھنگامی که قدرت . حاکمیت مطلق تاجیکان درحکومت کرزی است روحیه ضد طالبان،

قت نظامی اش نخواھد توانـست پنجشیریان لگام زده نشود، تالش ھای امریکا و پول وطا

  ."به بغات و شورش جاری درافغانستان خاتمه بدھد

کـاش . واقعیت ھم ھمین اسـت کـه ھاریـسن، آنـرا بررسـی وتـشریح کـرده اسـت

ھاریسن، به این نکته ھم اشاره میکرد که خشت اول این حکومت در بن کج گذاشته شـده 

حکــومتی بــود کــه ســه وزارت براســتی ایــن چگونــه . والبــد دیــوار کــج بــاال رفتــه اســت

با پوست ریاست امنیت ملی، باچھارسفارت و لقب قھرمـان ) خارجه، داخله، دفاع(کلیدی

ھمـراه بـاده ھاپوسـت  دپلوماتیـک وصـدھا معـین وصـدھا )  به اعضای یک خانواده(ملی 

 کیلومتربـا ۲۰ کیلـومتر در ۲با مساخت( رئیس و قوماندان پولیس به یک ولسوالی کوچک

 والیت پـشتون نـشین ۱۵تعلق بگیرد، ولی برای )  ھزارنفری ۸۰ -۷۰رحدود جمعیتی د
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 ولسوالی که نیم مساحت کشور رابا اکثریـت نفـوس آن احتـوا میکنـد، بـه ۱۴۰با بیش از

  اندازۀ ھمین یک ولسوالی قدرت داده نشود؟ 

مردم میگویند ایا تنھا شورای نظار جھاد کـرده وسـایرمردم افغانـستان در برابـر 

ز اتخادشوری جھادنکرده وقربانی نداده اند؟ پس یـک ونـیم میلیـون قربـانی درجھـاد تجاو

معلومدارھمـه مـردم . افغانستان از کجا شد؟ نفوس پنجشیرکه به یکصدھزار ھم نمیرسـد

افغانستان بدون درنظرداشت سمت ومنطقه وزبان ومذھب دراین جھاد سھم داشتند وھمه 

 ونه یک بخـش بـسیارکوچک کـه ھمـه چیـز وھمـه مستحق  تحسین وپاداش وامتیاز ھستند

با چنین خـود خـواھی ھـا وانحـصار طلبـی ھـای یـک .  امتیازات را برای خود میخواھند

اقلیت در گرفتن قدرت دولتی است که پشتونھا چنین دولتی را از خود ندانسته ومخالفـت 

نـون نماینـده اک(دارن ځـآقای پاچا خـان : بطورمثال.خود راازھمان آغاز باآن ابرازکردند

درآغاز حکومت انتقالی کـرزی عـدم رضـائیت خـود را ) مردم والیت خوست درپارلمان

ابراز وعلم بغاوت  بلند کرد واگر خواھش وتمنای ظاھرشاه نمی بود،او ھرگز حاضر به 

سایر پشتونھا نیز اگر بغاوت نکردنـد،مگردل خـوش . اطاعت از دولت کرزی نمی گردید

ند به ھمـین دلیـل از ھمکـاری بـا آن دوری گزیدنـد ونتیجـه آن از کرزی ودولت او نداشت

  . ھمانا بی امنیتی وتداوم جنگ  وخشونت است 

به نظراین قلم،باید این ساختار قدرت  بـشکند و بـه تناسـب نفـوس قـومی  قـدرت 

توزیع گردد وسپس از میان سھمیه ھرقوم بھترین وپاک نفس ترین اشخاص برای تـشکیل 

 تابـدین وسـیله ھـربخش جامعـه خـود را درقـدرت سـھیم دانـسته در دولت برگزیده شوند

  .تامین امنیت وعمران دوباره کشورسھم شایسته گرفته بتوانند
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  مسی امقالۀ 

  

   را ندارد)رھبری(ليدرشپیقدرت  ًاصQکرزی 

  

 در باره توانائی، وضع روحی، شخـصیتی و کرکتروظرفیـت  لیدرشـیپی کـرزی 

ژورنالیست امریکائی کـه از مـدتھا اسـت درکابـل زنـدگی میکنـد و یک " الیزابت رابین"،

برای روزنامه نیویارک تایمز مقاله مینویسد، تحقیقی جالبی بعمـل آورده وبرداشـت خـود 

را ازکرزی ،برادران، دوستان واعـضای کابینـه او، طـی یـک مقالـه مفـصل درنیویـارک 

 آنـرا تحـت عنـوان دھاری کنـبه نشر رسانده  که شـاغلی ھـاری) ۲۰۰۹ اگست ۶(تایمز

 جـرمن آنالیـن  -ترجمـه  ودرپورتـال افغـان) حامد کـرزی پخپـل چـال کـښي راګیـر دی(

درزیـر بازتـاب بـه زبـان دری من بخش ھایی از ایـن پـژوھش مفـصل را . شته استاگذ

  .میدھم

درزمستان گذشته، من چنـدروز را بـا حامـدکرزی در :" این ژورنالیست مینویسد

خواستم حامدکرزی را از نزدیک ببینم تا بدانم که او چگونه آدمـی من می.ارگ سپری کردم

است؟ ایا او ھرعمل برادران خود را تحمل میکند؟ ایااو نمیتواند جلو آنھـارا بگیرد؟آیـا 

غرب درباره حامدکرزی بازی خورده است؟ با تمام این ضعف ھا چرا بـاز او خـود را 

کـسی کـه درارگ زنـدگی وکـار میکنـد، کاندید کرده است؟  من ھمین سوال اخیر را از 

بس یـک روزبـا خـود فیـصله .من نمیدانم چه واقع شد« :حامدکرزی درجوابم گفت.پرسیدم

 ۲۲من .من شخص ساده ای استم،من پول وجایداد ندارم. کردم که درانتخابات داخل شوم

مـن بـه . مـن ھرگـز زنـدگی خـصوصی نکـرده ام. سال است که دنبال ایـن مـسایل اسـتم

  . ت وزندگی خصوصی ضرورت دارماستراح

وقتی کرزی  از خواب بیدار میشود، ھرروز خود را با انتقادات :"رابین می گوید

در دفتـر خـود  ریمـوت کنتـرول . دپلوماتان ، مطبوعات  و سیاستمداران روبرو می بینـد

TV راگرفته  پیوسته تکمه ھا را فشار میدھد وبا عصبانیت از یک کانـال بـه کانـال دیگـر 
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نظریات وعقایـد او معلـوم  .فلم  را دارد  حامدکرزی  کرکتریک ھنرمند  تیاتر یا. ی پردم

رفقـایش  .وضع صحی وی خوب نیـست. ًنیست ، شایداصال عقیده ونظری از خود ندارد

ھمیـشه خـسته، کـسل، بـی حوصـله . برای من تعریف کردنـد کـه صـحتش خـوب نیـست

راز حقیقـت واشـخاص خـوب متنفـر چاپلوسی وتملق را خـوش دارد، مگـ.وخشک میباشد

یـک چـشم کـرزی   .از دشمنان خود می ترسد وبا دوستان خود، رویه مناسبی نـدارد.است

کرزی میخواھد اشخاص  مقتدر وکشورھای قدرتمنـد . پیوسته چشمک میزند پرش دارد و

بـا تمـام ایـن . امریکا، اروپا، ایران وکشورھای اسالمی را از خود راضی نگھدارد: مثل 

 درجلـسه  کابینـه بـین او درماه جنوری. تھا گذاره کردن از توان کرزی خارج  استقدر

کـرزی تھدیـد کـرد . سخنان زشتی درسطح دشنام رد وبدل شد) ضیاء مسعود(ومعاونش 

ازاین ببعـد در ارگ . شد وبرضد اشغالگران  اسلحه  خواھد گرفت که به کوه باال خواھد

یـک . مثـل سـابق  از دسـت داده اسـت اعصابش  راآوازه افتاد که او دیوانه شده است و

رفیقی ندارد، او در ارگ قلعـه بنـد  ھیچ دوست و .کرزی تنھاست: دپلومات غربی میگوید

رفقایش میگویند کـه کـرزی بـه مـرض سـندروم  .وخانواده خود  را  زندانی ساخته است

  .ارگ مبتال است 

 چرا او فھیم را بحیـث  دراین آواخر من از دوستان وھمکاران کرزی پرسیدم که

یکـی کـرزی گمـان میکنـد کـه دواشـتباه بـرزگش ،: "معاون خود تعیین کرده؟ آنھـا گفتنـد

ھردوی آنھا تحـت فـشار غربیھـا ." شیرمحمدآخندزاده استدیگرش برطرفی قسیم فھیم و

کـه ]۲۰۰۹[درمـاه جـون . شیرمحمدآخندزاده سـابق والـی ھلمنـد بـود  .برطرف شده اند

اوبرای من گفت ... وی را مالقات کردم  ریک محفل عروسی  درکابل،د آفتاب میدرخشید

  تن مواد مخدر درمنزل من پیدا شـد، آنھـا را انگلیـسھا در منـزل ۹  که ۲۰۰۵درسال : 

اگرکسی مرا قاچاق بر بگوید، درست است ،اما من پول : اوافزود. من جابجا کرده  بودند

 جیــب طالبـان میــرود کــه فرزنــدان آنرامـصرف عــساکر میکــردم ولــی حـاال آن پــول بــه

فھـیم را  چـرا آنھـا:" شـیرمحمدآخندزاده میگویـد. امریکائی وانگلیسی  وافغان را میکشند

ازانتخابات پس نمیکنند؟ مگر دوستم  یک جنایتکار نیست؟ ایا محقـق یـک دزد وجنایتکـار 

ته ام شکی راھـم نکـشیـنیست؟ تنھا من آدم بدی استم؟  من قسم میخورم که من تاکنون پ

  .ولی آنھا  بسیارمردم را کشته اند
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در دوران ھـرج ومـرج مجاھـدین، ائـتالف .  فھیم وکـرزی سـابقه طـوالنی دارنـد

شمال گمان میکرد که حامدکرزی برای حکمتیار جاسوسی میکند، به ھمین سبب فھیم  او 

درسـال . بعد از این لت وکـوب، کـرزی بـه پاکـستان فرارنمـود .را بندی وبمرگ لت کرد

درآغــاز طالبــان میخواســتند .  طالبـان ائــتالف شــمال را از کابــل فـراری ســاختند۱۹۹۶

 ۲۰۰۱مگربعـد از .کرزی را به حیث سفیر مقررکنند ولی از این کار صرف نظرکردنـد

وقتـی فھـیم بـا او . که رژیم طالبان توسط امریکا سقوط داده شد، اقبال کـرزی درخـشید 

! افراد من شما استید:  کرزی جواب داد اد تو؟کجاست افر: روبرو گردید، از وی پرسید

کمی بعد روابط  میان فھیم وکـرزی خـراب شـد، . فھیم  در دل خوشحال ولی حیران بود

ھنگامی که حاجی قدیر درکابل بقتل رسید، حامـدکرزی  حفاظـت خـود رابـه بادیگـاردان 

وکراتــان درھمــین  اوقــات ھــرروز در کابینــه بــین جنــگ ســاالران وتکن. امریکـائی ســپرد

 شـاخ بـشاخ  بیشتربین  اشرف غنی احمدزی وفھیم ھرروز جنگ بود وبـاھم.کشمکش بود

  .می شدند

کـشورھای نـاتو ھریـک درکابینـه "  : بقول ضیاء مجددی سفیرافغانـستان درپولنـد

مثـال خـوب آن  .کرزی یک وزیر دارند وھرکـشور دسـت نـشانده خـود را حمایـت میکنـد

وقتی او برحریـف . الم، جانی وفاسق وشرابی استاو یک شخص ظ.،جنرال دوستم است

مگـر  ،برطرفی ومحاکمه او از ھرطرف تقاضا شد،)منظوراکبربای است(خود حمله کرد

کرد وحامدکرزی ھم بـرای رضـائیت ترکیـه  ایـن جنایتکارمقتـدر را حمایت ترکیه از او 

به سـازمان مامورین عالی رت. مثال دیگر ضراراحمدمقبل، وزیرداخله است. آزاد گذاشت

بشری ودزدی واختالس دسـت دارد، مگـر دسـت  ملل متحد میگویند که او درجنایات ضد

ًقـبال سـخنگوی حامـدکرزی (جاویـد لـودین .حمایت یک خانم امریکائی باالی سراو اسـت 

تا چـه وقـت کـرزی را مالمـت میکنیـد؟ یـک : میگوید) واکنون سفیر افغانستان در ناروی

را میخواستند وآن طرف امریکائی از او حمایـت میکردنـد طرف انگلیسھا برطرفی مقبل 

  .به او پول بیشتر میدادند و

ُیــک بعــد . مــسئله مھــم دیگــر ظرفیــت رھبــری یــا ســتایل لیدرشــیپی کــرزی اســت

 .پدر کرزی، یکی از سران قومی بود:" علی احمدجاللی میگوید. لیدرشیپی او قومی است

در سیاسـت . داری اشخاص تکیـه میـشود،بروفا]حقوقی[درفرھنگ قبایل بجای موسسات 

ـــنایان مدنظرمیباشـــد ـــایلی ھمـــواره خـــاطر دوســـتان وآش ُبعـــد دیگرلیدرشـــیپی  ."قب
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. حامدکرزی،سیاست جھـادی فرقـه ھـای مقـیم پـشاور مبتنـی بردسیـسه وسـازش  اسـت

درایـن سیاسـت، ھیچگونـه . سیاست جھادیان برمعامله وچانه مـی چرخیـد: جاللی میگوید

 بـدین معنـا کـه ،بعـضی را ازخـود.بلکـه سراسـر تـاکتیکی بـود.داشـتاستراتیژی وجود ن

یک  ." امروز وعده کن وفردا آن وعده را بشکن. خوشحال کن وبعضی دیگر را بفروش 

حامـدکرزی بـه دموکراسـی : "جاللـی میگویـد. ُبعد دیگرسیاست قومی دموکراسـی اسـت

یگـــر رئـــیس یـــک رفیـــق د. عقیـــده دارد، مگـــر از موســـسات دموکراتیـــک نفـــرت دارد

کرزی ، حقوق بشر، ازادی مطبوعات، وحاکمیت قانون وقانون اساسـی : "جمھورمیگوید

  ."را زنجیرھایی بردست وپای خود میداند

من به رئیس جمھورگفتم که  برادرانت : ً امین ارسال قبال مشاورکرزی، میگوید

یک برادر . شھرت ونام ترا خراب میکنند، مگر او ھرگز جلو برادران خود را نگرفت 

او حامدکرزی را به . او درامریکا چند رستورانت دارد. کرزی، محمودکرزی نام دارد

در وقت (محمودکرزی اکنون .امریکائیھا معرفی کرد وخود را استاد وپیشوای اومیداند

طالبان را در حکومت  وقصد دارد  در عربستان سعودی زندگی میکند)نگارش مقاله

ھدف او پیدا کردن پول . ر حامدکرزی، قیوم کرزی استبرادر دیگ. کرزی شامل سازد

وی درکابل بانک نیز سھم .  ٪ سھمیه دارد۵۰است واکنون در بزنس موترتویوتا درکابل 

قیوم کرزی با استفاده از نام رئیس جمھور پول زیادی به  افغانھا میگویند. عمده دارد

دی از امریکائیھا گرفت وی درپروژه خانه سازی درکندھار مبلغ زیا. جیب زده است 

 دالر خریده بود، آنرا از قرار فی ۲۵۰درکندھار فی جریب  وزمینھای که به این منظور

که برادرم حامدکرزی نه به : او درکندھار برای من گفت .  دالر فروخت ۲۸۰۰جریب 

برادر دیگر حامدکرزی احمدولی کرزی نام دارد که برای . اقتصاد میداند ونه به سیاست

درمیان دپلوماتان کابل ضرب المثلی است که ھمیشه . آورتراست  کندھار دردسرمردم

حامدکرزی روزی دریک محفل از احمدولی کرزی : تکرار میشود وآن این است که

پرسیده بود که ایا راستی  تو در قاچاق مواد مخدر دست داری؟ احمدولی با قھر از 

اخراب میکنم ، مگر توتمام  مملکت رھار بلی حامد، من ال اقل تنھا قند:  جاپرید وگفت 

  !" راخراب میکنی

خانواده کرزی درقاچاق مواد : "درقندھار یک مامور استخبارات غربی برایم گفت

دروالیت کسانی را مقرر میکند که درقاچاق مواد مخدر  .مخدر وکشتن مردم دست دارند
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تجزیه شود، فساد اداری، وقتی تاریخ حامدکرزی وخانواده او تحلیل و. " با وی کمک کند

ھمین خانواده را غربیھـا . رشوتخواری و قاچاق موادمخدر، تمام دوره او را احتوا میکند

  ."تحمیل کرده  وحفظ میکنند

درحـال حاضـر تـیم حامـدکرزی بـه نـام :"  این ژورنالیست امریکائی مـی افزایـد

او جـای پیـدا کرزی میگوید که ھرکس زیرچترحمایت .شھرت دارد "تکت جنگ ساالران"

ھرگاه ھدف این باشـد : "مگر یک کاندید دیگر، اشرف غنی احمدزی میگوید. کرده میتواند

اخـل باشـند، پـس ھـدف از ماموریـت که بخاطرامنیت نسبی قاچاقبران ھم در حکومـت د

 ساله که میخواھد دراینده  انجنیرکامپیوتر یا داکتر بشود،او ۲۰ست ؟  آیا یک دوشیزه چی

 رابنـام برادران حامـدکرزی ی را میخواھد؟ احمدزی درویب سایت خودین یک حکومتنچ

 .درافغانستان بزرگترین خطر خود ھمـین حکومـت اسـت و میگویدخانواده مافیا یاد میکند

من برریکاردکارکردھا وسابقه او قـضاوت .رزوھای رئیس جمھورقضاوت نمیکنم آمن بر

ایـن ریکـارد .  فاسد وبیکاره داریـمما نسبت به تمام  کشورھای جھان یک حکومت. میکنم 

. باز رئیس جمھـور شـود او با ھمین ریکارد میخواھد درزمان حکومت کرزی قایم شده و

 حامـد کـرزی ھـاری،(."شده یـی علیـه مـردم اسـت]نا[رفقایش جنگ اعالم  حکومت او و

  )      جرمن ان الین -افغانپخپل چال کښي راګیر دی،

بـا سـفارت ) داودعمرزی(ه رئیس دفتر کرزی باری واشنگتن پوست افشا نمود ک

ایران سروسری دارد واز آن مقام پول میگیرد، کرزی خود پا درمیان گذاشت واعتـراف 

نمود که بلی رئیس دفترمن از سفارت ایران سال یک یا دوبار  وھر بار در حدود ھفتصد 

 پـول را در پـول نقدگرفتـه اسـت ومـا ایـن) معادل یک میلیون دالر(تا ھشتصد ھزار یورو

اعتـراف رئـیس جمھـورکرزی بـه رشـوت .  راھی که  الزم ببینیم به مـصرف میرسـانیم

گرفتن از ایران، در واقع آب سردی بود که برسرملت افغان ریختانده شد ، زیرا تـاریخ 

ایـن . افغانستان، تا کنون چنین عمل خجالـت آوری  را در حافظـۀ خـود ثبـت نکـرده بـود

ه حیثیــت وآبــروی یـک ملــت بــشمار میــرود واگــر پارلمــان عمـل در ذات خــود خیانــت بــ

ًافغانستان واقعا یک پارلمان سالم وصادق  و دارای شعور وغرور ملی می بود، می بایـد 

از آن تاریخ ببعـد نـزد تمـام اشـخاص وافـراد . ًفورا از رئیس جمھور سلب قدرت میکرد

ین زبـون شـود کـه آگاه این سوال مطرح گردید کـه وقتـی رئـیس جمھورمملکـت ایـن چنـ

برخالف  تمام نورم ھای مملکت داری حاضـر بـه گـرفتن رشـوت از یـک کـشورخارجی 
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گردد، پس او در حیـف ومیـل کـردن کمـک ھـای  جامعـه جھـانی  ھـیچ کوتـاھی نخواھـد 

درعین حال این عمل رئیس جمھور چراغ سبزی به زیردستان وی نیز بود کـه آنھـا .کرد

ف خود دست به رشوت خوری وسوء استفاده از ھرامکان نیز میتوانند با استفاده از موق

  . وھرکشوری  بزنند، واین جای تاسف فراوان است

خالصه با توجـه بـه آنچـه ژورنالیـست امریکـائی  در بـارۀ کـرزی تحقیـق کـرده 

ونوشته است، میتوان اذعاداشت که کرزی دارای اتوریتـه و اھلیـت لیدرشـیپی نیـست و 

  .بیشتر از ھمه پشتونھا صدمه می بیننددر وجود او در رھبری کشور 

 اینکه برای میکنم، برجسته  قومی تناسب برمبنای را  قدرت توزیع من، چرا

 تا نیست کرده وتحصیل باسواد رسیده، جامعۀ ،یک غرب جوامع مثل افغانستان جامعه

 عقب ایست جامعه باشد،بلکه مطرح ساالری شایسته و دموکراسی ارزشھای شان برای

. دارند پیوند  باھم قومی وعنعنات رسوم رشته یک و ھزار با مردم که وسنتی مانده

 نمی کمتر دیگری وطایفۀ قوم از را خود یی طایفه وھیچ قوم ھیچ یی، جامعه درچنین

 آن گرفتن شایسته را خود ھم دیگران بگیرد، تعلق امتیازی یکی به وقتی وبنابرین شمارد

 کرده بجا را قومی وھوډ ننگ تا میدھند کشتن به را دخو نیابند دست آن به واگر میدانند

 نرخھا از سخن اینجا.نیست درمیان ساالری وشایسته دموکراسی از سخن اینجا.باشند

 ، ساالری وشایسته دموکراسی ما جامعه برای. است عشیرتی و قومی ھای وارزش

 یک وقوارۀ قد به که میماند گشادی لباس وبه است وقت از وقبل بسیارفیشنی ھنوزسخنی

  . مگردد دیگران وریشخند خنده وموجب اید درنمی جور اندام وبی الغر آدم

 به وھیچکسی میشمارد برنده خودرا ھرکاندیدی اکنون بنگرید، را انتخابات ھمین

 دست نشود، برنده اگر که میدھد اخطار ازپیش پیش و حاضرنمیگردد خود بودن بازنده

 وھم اند کرده تحصیل گویا ھم که میزنند کسانی را نانسخ این.زد خواھد وآشوب قیام به

 ستون" انتخابات "که اند کرده فراموش را این ولی میدانند، دموکراسی به متعھد را خود

 می اکثریت رأی به واحترام باختن و بردن  وبرمحور است دموکراسی فقرات

 خود رقیب از اگرو جانش، نوش گردد، کاندید یک نصیبت اکثریت درانتخابات اگر.چرخد

 تحصیل که آنجا از ولی بشمارد، برنده را وطرف بپذیرد را خود باخت باید آورد کم

 را باختن دارد، قومی ونرخھای سنن در ریشه ما، جمھوری ریاست مدعی باسواد یافتۀ
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 به متوسل خود باخت نپذیرفتن برای ولذا شمارد می شرمندگی ومایه عیب خود برای

 مدعی این تن در دموکراسی لباس که اید برمی ازاین. یگرددم ریزی وخون خشونت

 دموکراسی لباس پوشیدن برای را خود اندام وباید میکند فراخی جمھوری ریاست نحیف

  .حاضرگردد انتخابات میدان به وبعد کند آماده

 ھیچ حمایت مورد گذشته، سال درھشت خود حکومت بودن ناکام بخاطر کرزی

 آدم ھیچ تائید مورد عبدهللا داکتر که ھمانگونه نیست، اندیشی موسال دوست وطن  افغان

 تحصیل بی دانش، بی کفایت، بی جو،ناالیق، استفاده تقرراشخاص.نیست پرستی وطن

 بلند ھای پست در پرستی وطن احساس وفاقد خور الوقت،رشوت مسلکی،ابن وغیر

 ودر باشد ترینھا بدنام از جھان حکومتھای درمیان کرزی حکومت تا گردیده سبب  دولتی

 درمیان ۲۰۰۸ سال در افغانستان. اید حساب به ھا آمدترین کار نا از کشور داخل

 فاسدترین درمیان امسال اما داشت، قرار نھم دردرجه  جھان حکومتھای فاسدترین

  .است کشورفقیرجھان چھارمین فقر لحاظ واز است کرده رااحراز پنجم مقام حکوتھا

 کنگره نمایندگان از یکی برای افغانستان مالیه وزیر تایمز روزنامه روایت به

 کند می اعالم صراحت به وال عمرزاخیل نامه این ودر  فرستاده ئی نامه متحده ایاالت

 نیتا .است شده خارج افغانستان از دالر میلیارد ٤ مبلغ گذشته سال چھار در حداقل که

 قانون این. است گرفته قرار مخاطب نامه این در که است امریکایی گذار قانون لویی

 عضویت است دار عھده را امریکا کنگره در بودجه مسئولیت که بانفوذی کمیته در گذار

 زمان تا را افغانستان به کمک روند فعال متحده ؛ایاالت نامه این انتشار دنبال به . دارد

 یاالتا که روزھایی در درست . است کرده متوقف مبالغ این تکلیف شدن مشخص

 از ھا نارضایتی حجم بر روز ھر و کند می نرم پنجه و دست اقتصادی بحران با متحده

 کاسه افغانستان در دالری میلیارد چند مالی فساد خبر شود، می افزوده افغانستان نبرد

 زمانی تا  : گوید می خصوص این در نیز لویی . است کرده لبریز را ھا امریکایی صبر

 قرار استفاده سوء مورد آمریکایی دھندگان مالیات پول که نشود صلحا اطمینان این که

 قرار افغانستان در چیان قاچاق و ھا تروریست  دولتی، فاسد مقامات جیب در و نگرفته

  .شود می متوقف افغانستان به ھا کمک روند ، است نگرفته

   بطروا از که ھایی افغان: نویسد می جنجالی گزارشی در شپیگل المانی مجله
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 متحده امارات به چمدان با را غربی دالرھای ھستند، برخوردار دولتی سطح در خوبی

 امارات. کنند می خریداری را امارات ویالھای ترین گران و کنند می منتقل عربی

 مقایسه . است فارس خلیج حاشیه در بھشتی نیز)فاسد ی(ھا افغان برای عربی متحده

 می نشان است گریبان به دست ان با افغانستان دولت که اقتصادی مشکالت با مبلغ این

 را افغان دولتمردان جیب قانونی مجرای از تواند نمی دوبی به شده راھی مبالغ که دھد

 با مبارزه برای ھا غربی سوی از شدت به کرزی حامد که آنجا از . باشد کرده سنگین

 از دارایی امور و دولت به نزدیک منابع ، دارد قرار فشار تحت اداری و مالی فساد

 : گوید می خصوص این در دولت به نزدیک افراد از یکی. کنند می حذر خود نام افشای

 این انتقال امکال آن اساس بر که است کرده امضا را ای توافقنامه مرکزی بانک با دولت

 ٢٠٠١ سال از تنھایی به متحده ایاالت . دارد وجود کشور از خارج به نقد وجوه میزان

 دولت حساب به افغانستان اجتماعی و نظامی بازسازی برای دالر میلیارد ٣٠٠ کنون تا

 مبلغ شک بی که کند می ادعا ، افغانستان مالیه وزیر . است کرده واریز کشور این

 افغان دولتمردان. است شده اعالم رقم این از بیش کشورھا دیگر به افغانستان از انتقالی

 ھرگونه از افغانستان از خروج ھنگام ھمه جمھوری رئیس طحس تا رده ترین پایین از

 خود ھای جیب در که دالری میزان برای نیز محدودیتی و ھستند معاف بدنی بازرسی

 ھای چھره بھشت به تبدیل افغانستان گذشته سال نه در .ندارد وجود اند، کرده پنھان

. اند برده را استفاده مالک قدرت، در ھایی البی از برخورداری با که است شده سیاسی

 کرده خریداری ویال عربی متحده امارات در که افغانی دولتمردان نام افشای با اشپیگل

 دوره در جمھوری رئیس اول معاون ، کرزی حامد عموی پسر و برادر: نویسد می اند

 امارات در که ھستند افرادی جمله از کرزی فعلی ھای معاون از یکی برادر و گذشته

 از بسیاری . اند کرده خریداری را ویالھا ترین گران خود رسم و نام با عربی همتحد

 دیگر و کابل در مرکزی بانک از دارند، قدرت در که ھایی البی از استفاده با افراد این

 از ریکاردی چنین با کرزی ." اند گرفته کالن ھای وام افغانستان بزرگ شھرھای

 است، متھم بشری ضد جنایات به تنھا نه ایکه ھرهچ فھیم، قسیم  بازھم داری حکومت

 فایننشل روزنامه وھمچنان تایمز نیویارک روزنامه گزارش براساس بلکه

 چارترکردن درسطح مخدر مواد عمده قاچاق در دستش اگست، ۲۶تایمزامریکادر

 نا خود حکومت ازآینده را افغانستان مردم ھم ، است دخیل روسیه به  نظامی طیارات
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 با کرزی.است شده نیز امریکا بخصوص جھانی، جامعه تشویش مایه وھم ساخته، امید

 به تنھا نه ایکه چھره فھیم، قسیم  اینده درحکومت بازھم داری حکومت از ریکاردی چنین

 وھمچنان * تایمز نیویارک روزنامه گزارش براساس بلکه است، متھم بشری ضد جنایات

 درسطح مخدر مواد  قاچاق در دستش اگست،۲۷و ۲۶در** ھرالدتربیون انترنیشنل

 ازآینده را افغانستان مردم ھم ، است دخیل روسیه به  نظامی طیارات چارترکردن

 شده  امریکا بخصوص جھانی، جامعه تشویش مایه وھم ساخته، امید نا خود حکومت

  .است

 و کرزی دیدار دادکه گزارش اگست ۲۷ روز  سی بی بی  منجمله ھا رسانه

 نگرانی دیدار این در ھولبروک ریچارد. شد انجام انتخابات از پس روز یک کھولبرو

 که گفت و کرد مطرح را رای ھای صندوق دستکاری و تقلب درباره امریکا ھای

 می منابع.بخشد بیشتری اعتبار  را فرآیند این تواند می انتخابات دوم دور برگزاری

 پایان آن از پس لختی مالقات و داد شانن واکنش شدید عصبانیت با کرزی آقای که گویند

  ) ۲۰۰۹/ ۸ /۲۷ سی، بی بی.( یافت

 بی آن به ونه شور شوری این به نه:" میشود گفته که داریم معروفی المثل ضرب

 بدھد؟ نمایش افغانستان مردم به را چیزی چه میخواھد ھا ژست این با کرزی!"  نمکی

 حمایت با ایا نمیشد؟ تامین امریکائی نبادیگاردا توسط او شخصی امنیت دیروز تا آیا

 ملی زعیم وی که میکند فکر وفھیم،او وخلیلی دوستم و محقق: چون ساالرانی ازجنگ

 ھمین که دولتی نماینده با برخورد گونه این نمیرسد؟ وی به امریکا وزور است شده

   . دارد درکشورما ھزارعسکر ازھفتاد بیش اکنون

 شده افغانستان به کمک دالر وھشتصدمیلیون میلیارد یک ساالنه پرداخت به ومتعھد

 بحرانی شرایط چنین دریک کشور علیای مصالح از دور و نگری عاقبت از دور است،

 کشورھا وتقسیم درتجزیه که ھولبروک کاری سوابق آوردن یاد با بخصوص. است

 نوکران اامریک که بداند باید کرزی. بود محتاط پیش از بیش داردباید فراوان تجربه

  . بشوراند برضدش را میتواندھریکی اشاره یک با  که دارد کرزی دراطراف در فراوانی

 قبول با آینده حکومت در انتخابات ازاین پس امریکا که چنانست امیدواری

 وصلح امنیت درتامین را مرکزی نقش افغانستان، به مالی مساعدتھای بیشترین
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 اداری فساد با درمبارزه وھمچنان کشور واقتصادی اجتماعی انکشاف و وبازسازی

 با که کرزی اما کند، ایفا  وبحران فساد ھای میکروب از دولت مخدروتصفیه ومواد

 میکند احساس را خود وشایدباختن بیشتر امنی خطرنا دوم دور به انتخابات کشیدن

 یمبن شکایت دوھزار از بیش وجود. است داده دست از را خود فکری تعادل ً،تقریبا

 تضمینی ھیچ بکشاند،ھرچند دوم بدور را انتخابات میتواند درانتخابات وتخلف برتقلب

 کرزی، برای. بماند باقی ھمچنان وشکایات نگیرد صورت تقلبی دوم در که ندارد وجود

 انتخابات نتایج اعالم از بعد که دارد وجود تشویش این ، نکند رارعایت اگرنظرھالبروک

 کردن روشن برای وطن دشمنان که خیابانی ھای جنگ و ونتخش با توأم تظاھرات با

  .بود خواھد روبرو میکنند، فعالیت بشدت آن آتش

 ما وطن برای وقاطع وھوشمند سالم زعیم یک  کارآمدن روی امید  به  

  ٨/٢٠٠٩/ ٢٨ پایان!                                      افغانستان
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  ميکوسی ۀ لمقا

  

  بيشترپشتونھاسرکوب ، به معنای مجدد کرزی انتخاب 

  حيف وميل بيشترکمک ھای بين المللیو

  )٨/٢٠٠٩/ ٢٨نوشته شده در(

  

 تھدید طالبان وخطرنا امنی، از جان مایه گذاشتند با وجود مردم دلیرافغانستان 

داکتر . کاندید مورد عالقه خود را سرفرازساختند و وبه پای  صندوق ھای رأی  رفتند

، داکتر اشرف غنی احمدزی وداکتر رمضان بشردوست، به عنوان رقبای عمدۀ عبدهللا

ھر آدم .حامدکرزی وسایر کاندیدان مدعی اند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است

عاقلی  این را میداند ومی پذیرد که بلی انتخابات افغانستان شفاف نبود و بگفته  رمضان 

امدکرزی ودیگری داکترعبدهللا، تقلب صورت بشردوست  از سوی دوکاندید، یکی ح

بی بی سی  درروز .گرفته است، وبنابرین ھریکی از این دو خود را برنده می پندارند 

 اگست ،بساعت چھاربعد از ظھر،گزارش داد که کرزی  در شمارش مقدماتی  ده ۲۵

داکترعبدهللا ورمضان : درصد آراء از سوی کمیسیون انتخابات  بر رقیبان خود

مگرجای . بشردوست وداکتراشرف غنی احمدزی  پیشی گرفته و برنده معلوم میشود

آنھاھم  تعجب اینست که  آنعده  کاندیدانی که  صندوق ھای شان  خالی از رأی  میباشد

مدعی اند که ھرگاه تقلب صورت نمیگرفت، برنده میشدند؟  وبا این دلیل خود را تسلی 

  . یک ورقیب خود بھانه می تراشندمیدھند ونزد زن وفرزند وسیال وشر

این کاندیدان که حتی ارزش یک خبرساده و یک مصاحبه چند دقیقه یی را با یک 

ژورنالیست  نداشتند، قبل از ظاھر شدن روی صحنه سیاست، باید یکباربه سوابق 

تحصیلی وتجارب  کاری وخرد سیاسی خود نظر می انداختند و میزان محبوبیت خود را 

ت گزاری به مردم ازچشم یک دوست راستگوی خود ارزیابی میکردند تا ده از اثر خدم
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ھا وصدھا ھزار دالروحتی ملیونھا دالر خود را ھدر نمیدادند وامروز ناکام ومایه خنده 

شاید بعضیھا این صحنه را فرصتی برای قاپیدن جیب . سیال ورقیب خود نمی شدند

زاری این انتخابات می پنداشتند سازمان ملل متحد به عنوان سپانسر مصارف برگ

  .وبنابرین دراین نمایشنامه سیاسی چندروزی بدون مزد بازی کردند

ازاین بحث کـه بگـذریم، بایـد گفـت کـه ، ایکـاش بجـای کـرزی ، داکتـر رمـضان 

بشردوست ویا داکتر اشرف غنی احمدزی درانتخابـات برنـده میـشدند، کـه بـدون تردیـد 

 دسـت شـان بخـون -ًزیـرا، اوال. م بـسیار مفیـد بودنـدبرای مردم افغانـستان بطـور عمـو

  . ھموطنان ما آلوده نیست، وبا دزدان مثل کرزی دھن جوال را نمی گرفتند

 عزم جزم داشتند تاجنایتکاران وناقضین حقوق بشر را به محاکمـه بـسپارند -ًثانیا

  .وعدالت انتقالی را  درکشورپیاده کنند

 کــار بــسپارند واشــخاص فاســد ورشــوتخور  میخواســتندکارھا را بــه اھــل- ثالثــا

وبرای بیکـاران  وجوانـان کـشور بـا . ومختلس وضدملی را از مقامات دولتی بدورسازند

طرح وتطبیق پروژه ھای زراعتی وساختمانی اشتغال آفرینی کنند تا دامن فقراز کـشور 

  .برچیده شود

 ومصمم ھـستند  این ھردو کاندید، مردان دانشمند، صادق،پاک نفس، وقاطع-ًرابعا

  .وتوانائی آنرا داشتند که افغانستان را از بحران موجوده نجات دھند

 ولی بدبختانه که ایـن دوشخـصیت اکادمیـک برنـده نـشدند وکـرزی بـا ھـر تقلـب 

ودسیسه ایکه بکاربرد،توانست بازھم برنده گردد وبرای پـنج سـال دیگـر بایـد ملـت رنـج 

  .وفقر توان سوز را بردوش ناتوان خود بکشدکشیده وفقیروبدبخت افغانستان بار ذلت  

گفتم که انتخاب مجدد کرزی ، بـه  معنـای تـداوم جنـگ وسـرکوبی وقتـل وکـشتار 

بیشترپشتونھا است  وبه بدبختی مضاعف  طبقه فرودست جامعـه  تمـام میـشود،  بـرای 

  :اثبات این نظر سه  دلیل دارم

ر فـراھم شـود ومنـاطق ً کرزی اگر واقعا میخواست که زمینه  صلح  درکـشو-۱

پشتون نشین، از بمباردمانھای قوتھای خارجی نجات یابد، بھتربود که متھمین بـه جنایـت 

فھـیم ومحقـق و دوسـتم  وخلیلـی را کـه دشـمنان درجـه یـک طالبـان :علیه بشریت چـون 
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ایـستادن ایـن اشـخاص درپھلـوی . وپشتونھا اند، در دولت جدید خود شامل نمـی سـاخت

پس جنگ ادامه می یابـد و بخـاطر . اشیدن را بر زخمھای طالبان داردکرزی ،حکم نمک پ

قسیم فھیم، جنرال دوسـتم، محقـق، خلیلـی بـه : حضور پر رنگ سران ائتالف شمال چون

عنوان معاونین کرزی  وتعلق گرفتن چندین  وزرارت ووالیت  به ھریکی ازاین ھا، آتش 

و حمـالت طالبـان برمواضـع غضب وخشم طالبـان را بـیش از پـیش شـعله ور میـسازد 

نیروھای خارجی وداخلی در والیات پشتون نشین شدت خواھد گرفت وبالنتیجـه حمـالت 

زمینی وھوائی قوتھای خارجی ونیروھای داخلی بازھم متوجـه منـاطق پـشتون نـشین در 

وســبب . جنـوب وجنـوب شـرق تـا جنــوب غـرب بـه بھانـه ســرکوب طالبـان خواھـد شـد

متاسفانه درنخستین سـاعات بعـد از اعـالم . شتون خواھد گردیدکشتارمردم فقیروبیگناه پ

نتایج مقدماتی انتخابات وجلو بودن کرزی ، در قندھار یک مـوتر مملـو از مـواد منفجـره 

دریکی  از محالت مزدحم شھر قندھار منفجرشد که  از لحاظ قدرت تخریب خود مشابه 

براثــر ایـن انفجـار یــک  . بـودبـا انفجـار ھوتــل مـاریوت پاکـستان درسپتامبرســال گذشـته 

ساختمان بزرگ  متعلق به یک کمپنی جاپانی ویک صالون عروسی با ده ھا دکان و منـزل 

 نفرازمـردم ۷۰نفـر کـشته و بـیش  از ۴۰اطراف این حادثه  بشدت تخریـب ودر حـدود 

  .مسئولیت این حادثه را طالبان بردوش نگرفته اند. ملکی  مجروح شدند 

ه مقامات دولتی به جنگ ساالران ومجرمین جنگی درعرصه  توزیع غیرعادالن-۲

ھای امنیت ملی، پولیس ملی  واردوی ملی،درمرکز ووالیـات، حیـف ومیـل بـی شـرمانه 

کمک ھای مالی جامعه جھانی به بازسازی بازھم ازسوی ھمین مقامـات بلنـد پایـه دولـت 

د وفقروبیکاری کرزی صورت میگیرد وبرای مردم فقیرکشور از گاوغدودی نخواھد رسی

  .روز افزون خواھد شد

ــه دســت -۳ ــد داشــت ، چونک ــق خواھ ــازھم رون ــدر ب ــواد مخ ــاق م  کــشت وقاچ

  .اکثرمقامات دولتی در تولید وقاچاق این تجارت پرسود مافیائی دخیل است

آقای مھشید، در یک تحلیل روشنگرانه در مـورد بحـران فـساد  در دولـت کـرزی 

 اینکه در آتش سکوت کرزی در برابـر تمـامی ،م است  در این میان آنچه مسل:" مینویسد

فساد و ناروایی ھا در کشور تنھا مردم افغانستان می سوزند و این ھا اند که بایـد بھـای 

این سـوختن ھـا آنقـدر ھـا بـرای جنـاب ریـیس جمھـور و معـاونش . گرانش را بپردازند 
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خـوردنی ھـا ونوشـیدنی چندان زننده نیست ؛ زیرا در فراز این آتش دیگ ھـای مملـو از 

ھای لذیذی پخته می شوند که از غذا و بوی آن نزدیکترین خانوادھھای این جنابان یعنـی 

در برابر این بھره مندی بزرگ تکـان نخـوردن وجـدان . برادران ایشان بھره مند میشوند 

  . ھای سنگین چندان شگفتی آور ھم  نیست 

 بـرای مفـسد پـروران و ،یـرد خالف قول قرآنکریم اگر جمعیتـی و جامعـه یـی بم

ا چند تنی بـه مستبدان حیف نیست که در برابر مرگ یک جامعه و جمعیتی کثیری فردی ی

در  حالیکه قرآن برای حاکمـان جمھـوری اسـالمی دسـتور میدھـد کـه . نام و نان  برسند

یعنی در نظام . ھشدارید که نجات فرد در نجات جمع و رھایی جمع در رھایی فرد است 

 بـه ،. و دینی اسالم که جمھوری اسالمی افغانسان از آن فرسنگ ھـا فاصـله دارد فکری

حیات یک فرد در جامعه آنقدر حیثیت قایل است که به حیات یک جمع باور دارد ونزد آن 

از این جفایی بیش نیست که حاکمی زنده گی جمعی را فدای رفاه و آسـایش چنـد فـردی 

ٔسوف انسان گرای فربدون ھرگونه تفاوت مـسوول آن سارتر  فیل. مفسد و غارتگر نماید 

تمامی انسان ھای روی زمین ھستند ؛ اما قرآن با امامت پیامبر بزرگوارش چھارده صد 

  .سال پیش چنین پیام رھایی بخش را برای انسان ھای روی زمین به ارمغان داده  است 

است کـه دیـن را  تن پرور و فساد گستر در جھان اسالم ، این حاکمان نامسلمان 

این ھا با ھر فاسدی زود . ابزاری برای استبداد و سرکوب ملت ھای شان قرار داده اند 

 دست ھر ستمگری را به گرمی می فـشرند و بـه نـوازش غـارتگران مـی ،کنار می آیند 

 ،پردازند و اما با به دل بدست آوردن شماری انگشت شمار دلھای عزیزی را می شکنند 

یی را می ترکند و دل ھایی را می شکنند که خانقـای کبریـایی خوانـده قلب ھای شکسته 

این ھا در برابر ھیاھوی این بشکن بشکن ھا تن بـه سـکوت داده  و بـا گـزینش . شده اند 

زنده گی ننگین و ذلت بار مرگ تدریجی و دردبار مردم خود را ناجوانمردنه بـه اسـتقبال 

  )سایت اریائی. "(انی است گرفته اند که خیلی ناعادالنه و غیر انس

  اشتباه نابخشودنی کرزی

کرزی با آوردن فھیم میخواست چشم  ضیا مـسعود را بـسوزاند، درحـالی کـه بـا 

کـرزی اگـر کمتـرین درایـت سیاسـی . انتخاب  فھیم، اشتباه نابخـشودنی را مرتکـب شـد

. میداشـت،باید ایــن بــار ھیچیــک از جنــگ ســاالرن را بحیــث معــاونین خــود برنمــی گزیــد
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ًدرانتخابات قبلی ھم که کرزی برنده شد، غالبا بخاطر دور کردن فھـیم از معاونیـت اول 

ریاست جمھوری بـود، ومـردم تـصورمیکردند کـه کـرزی میخواھـد بعـد ازایـن از خـود 

جرئت وقاطعیت نشان بدھـد، مگربـا آوردن مجـدد قـسیم فھـیم بحیـث معـاون اول، مـردم  

منیتی درکشور در دوره دوم ریاسـت جمھـوری  بشدت از بھبودی وضعیت  اقتصادی و ا

بــازھم کــرزی  اگرقرارمــی بــود کــه معــاونین خــود را از میــان . کــرزی نــا امیــد شــدند

جنگساالران ومتھمین به نقض حقـوق بـشر برگزینـد، پـس بھتربـود بجـای فھـیم، جنـرال 

دی کـه اول اینکه دوستم در تعھـ. دوستم را برمیگزید که از چند لحاظ برفھیم برتری دارد

با کرزی نموده بود، وفـاکرد ودر جوزجـان تمـام مـردم بـا یـک اشـاره وی  رأی خـودرا 

ازاین لحاظ معلوم میشود که دوستم برقول وقرارخود محکم تر .درصندوق  کرزی ریختند

وسرانجام خـوبی ایـن . دوم اینکه دوستم روشنفکر تر از مالفھیم است. ازقسیم فھیم است

با این کار خود، قدرت را ازدست جنگساالرن شـورای نظـار گزینش این بود که کرزی  

طوریکـه از . خارج میکرد وبدست دیگری میداد کـه شـورای نظـار از او چـشم بـیم دارد

 رأی بـرده بـود ولـی  ۲۲۵تلویزیونھای کابل شنیده شد، در والیـت پنجـشیر کـرزی فقـط 

 وتخـار وبدخـشان رأی داکتر عبـدهللا بـه ھـزاران میرسـید وھمچنـین در والیـات پـروان

کـرزی  بایـد از  . وتالقان مزارشریف  نیزرأی عبدهللا نـسبت بـه کـرزی بـسیارزیاد بـود

فھیم به عنوان معاون اول خود بپرسد که ،جناب مارشال، شما با این ھمه عرض وطـول  

 رأی اوردی ودر والیـات ۲۲۵وادعا، دروالیتی که خود برآن فخر میفروشـی،  صـرف 

ای کمپاین رفته بودی، بازھم تعداد رأی من وتو از عبدهللا بـسیار دیگرشمال شرق که بر

ــت  ــا من ــدی وبرم ــی بالی ــه   برخــود م ــس کجاســت آن طــرف داران شــما ک ــود، پ کمترب

  میگذاشتی؟ 

به نظرمیرسد که، ھم  قرارگرفتن فھیم  درکنار کرزی و ھم پیش کردن 

 فھیم صورت گرفته داکترعبدهللا به عنوان کاندید شورای نظاربا مشورت وصوابدید

واکنون ھم که کرزی  برنده . است ودر ھردوحال او خود را برنده به حساب می آورد

شده، مقام معاون اول دراختیاراوست و چون او یک مرتبه کرزی را تاسرحد مرگ لت 

و . کرده است، کرزی ھرگز جرئت ندارد مانع کارھای غیرقانونی او بشود

او نمیتواند  به فھیم بگوید . رد زدنھای فھیم را مھارکندھرگزنمیتواند خود سریھا ودستب

پس . که دیگراز تجاوز برمال وجان ودارائیھای عامه وکمک ھای پولی بین المللی درگذرد
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حال که فھیم معاون اول رئیس جمھور شده، بدا بحال مردم فقیروھردم شھید افغانستان با 

  ملکیت ھای شخصی و عامه در این رئیس جمھور لتخور  وآن معاون سرزور وغاصب

  !      شیرپورو شھرک ده سبز وغیره جاھا

ولسمشر کرزی د پنجشيريانو په «روزنامه ملی محورمطلبی تحت عنوان ًاخیرا 

 .ًواقعا تاسف آوراستبه نشر رسانده که » انحصار کې

يوه تازه ترسره شوې احصايه په ډاګه کوي، چې په اوسني «:روزنامه مینویسد

 سلنه مھم مقامونه له جميعت ګوند سره دي، چې لويه برخه يې بياھم ۷۰ دولت کې

د قومي مشارکت په معيار د دولتي واک د وٻش په تړاو . پنجشيري جميعتيان تشکيلوي

ډٻری تاجکان نيوکه کوي، چې د دوی مشروع ونډه يوازې د يوې وړې درې زورواکو 

  .ل دییجفا کې په بشپړه توګه ښکقوماندانانو ته ورکول کٻږي او ولسمشر کرزی پدې 

په داسې حال کې چې د ټاکنو په کمٻسيون کې د فضل احمد معنوي جنجالي رول 

په تمامیدو دی، ولسمشر کرزي په ډٻره بیړه په نھو کمیشنرانو کې سرير برمک چې د یو 

پنجشيري برحال وزیر ورور دی، د خپل لومړي مرستيال په ټينګار د تاجکانو په 

د ھمدې اقدام ترڅنګ په یو بل حکم کې .  دغه کمیسيون ته ورمعرفي کړی دیاستازيتوب

د تفتیش او کنترول ادارې د مشر شريف شريفي ماموريت چې له لسو کلونو وړاندې 

  .پيل شوی د شپږو نورو کلونو لپاره تمديد شوی دی

په افغانستان کې د ملي مصلحتونو په عنوان افغان ولسمشر په تیرو لسو کلونو 

کې د قومي تناسب په انډول دولتي مشارکت مھم معيار ګڼلی او په ھمدې اساس د واک 

وٻش او دولتي ټاکنې کوي، خو اوس ډٻر تاجکان نیوکه کوي، چې ددوی ونډه يوازې د 

پنجشیر اړوند زورواکانو په انحصار کې ساتل شوې او ولسمشر کرزی په لوی الس 

  .ته سپاريدغه قومي استازيتوب خپلو سازش کارانو 

په وروستيو دريو ورځو کې د کابل پوھنتون د حقوقو پوھنځي استاد ښاغلي 

جالل جالل اعتراضونو د کابل د ميډيا کوڅې خورا غالمغالي کړې، چې ھمدا موضوع 

ښاغلی جالل او پلويان يې وايي، له قومي مشارکتي . يې په جديت سره راپورته کوي

  .و د پنجشير او مارشال له انحصاره راوايستل شيانډول سره بايد منصفانه چلند وشي ا
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له بلې خوا په دولتي مقامونو کې د پنجشيريانو د ونډې په اړه یوه تازه سروې په 

ډاګه کوي، چې د لسو کلونو په تيرٻدو سره الھم مھمې دولتي څوکۍ له پنجشيري 

وب معيارونه قوماندانانو سره دي، چې په ھیڅ ډول د مسلکي کادرونو او قومي استازيت

  .نشي پوره کوالی

د سروې په جزياتو کې راغلي، چې د دولتي مقامونو په لومړۍ، دویمه او درٻيمه 

 سلنه چارواکي په جميعت ګوند او نظار شورا پورې تړاو لري، خو د ۷۰کټګورۍ کې 

معلومات په ډاګه کوي، ھر . دغې ونډې زياتره يې له پنجشيري جميعتيانو سره ده

م د خپل دولتي ارګان په دننه کې په چټکۍ سره ټاکنې او تر پنځوس سلنې پنجشیري مقا

  .تغيرات راولي چې تر زياتې کچې په مسلکي معيارونو برابر ندي

د دفاع، کليو پراختيا وزارتونو مشرتابه او د ملي امنيت سرپرستي، د ترافيکو 

مپيک رياست، د لوی ریاست، د بانک رھبري، د تفتیش او کنترول ادارې ریاست، د ال

ماليې وزارت، مشرانو جرګې مرستيالي د دغو ونډو په سرکې راځي چې رھبري يې په 

 جنراالن او په دفاع ۱۰۰په کورنيو چارو وزارت کې .مطلق ډول له پنجشيريانو سره ده

جنراالن چې اکثره یې نالوستي او اعزازي مقامونو واله دي، په ۲۰۰وزارت کې 

  .ورې تړاو لريجميعت ګوند او پنجشير پ

د دريو مھمو قول اردوګانو مشرۍ او يوازې د کابل ښار څلور امنيتي حوزو 

د سروې جزيات په ډاګه کوي، چې د ملي . امريتونه له پنجشيري چارواکو سره دي

امنيت د مشر اسدهللا خالد له ټپي کیدو وروسته د دغه ادارې مرستيال حسام الدين حسام 

 په والیتونو کې د دغه ادارې په مھمو مقامونو ګومارلي ترڅلور سوه زيات جميعتيان

  .دي

معينان ) ۱۷(په ملکي ارګانونو کې د وضاحت یوه برخه څرګندوي، چې اوه لس 

د افغان سفارتونو په اړه په ډاګه شوې، چې په سفيرانو . په نظار شورا پورې تړاو لري

 د ډاکترعبدهللا عبدهللا د  سلنه کارکوونکي پنجشيريان دي، چې۸۰سربیره د دغو ادارو 

  .واک پرمھال بھرنيو ھیوادونوته تللي او الھم خپلو دندو ته په ناقانونه توګه دوام ورکوي

د سروې تر ټولو اساسي برخه د ملي المپيک کمیټې په مشر د مرکه کوونکو انتقاد 

 مطلق دی، چې پخپله اداره کې د جنګي قوماندانۍ په دود چلند کوي او زياتره ټاکنې يې
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ھمدا رنګه سروې وايي، د افغانستان د ملي راډيو تلويزيون . ذوقي او سيمه یيزې دي

ًمرستيال جالل چې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستيال قسيم فھيم خوریی دی، اجبارا 

په ھغه اداره تپل شوی او یوازې د مارشال د مالقاتونو د رپوټونو څارنه يې لومړيتوب 

  .ټاکل شوی دی

 کرزي یو تازه اقدام چې له مخې يې د تفتیش ادارې مشر شريف د ولسمشر

شريفي دنده شپږ کاله نوره تمديد شوې او د کليو پراختيا وزير ورور سرير برمک 

کمیشنر ټاکل شوی، خلک سخت پارولي چې په قومي مشارکت کې د تاجکانو ونډه يوازې 

قانوني او سرير برمک شريف شريفي د یونس . پنجشیري جنګساالرانو ته ورکول کیږي

  .د کليو پراختيا وزیر ویس برمک وروڼه دي

 کال په حوت میاشت کې د حکومت د تشکيالتو یوې څانګې معلوماتو په ۱۳۹۱د 

تر . یې د پنجشيریانو له خوا اداره کيدل۹۸۰ ریاستونو ۱۴۰۰ډاګه کړې وه، چې د 

يز قوماندان ھم پنجشيريانو وراخوا ډٻری نور پخواني تنظيمي مشران او سيمه ي

ولسمشر کرزی مجبوروي چې په ھر وزارت، والیت او دولتي ارګان کې مناسبه ونډه 

د والیتونو په کچه قومي تناسب تر يوې کچې مراعات شوی خو پنجشير بياھم . ورکړي

 سلنه چارواکي او مامورين یې له پنجشير والیت څخه ۹۹یوازينی والیت دی، چې 

مقام ويلي، چې ولسمشر کرزي ته د بانفوذه جميعتيانو په محور ته يو مھم دولتي .دي

شمول ډٻری تاجکانو په بيا بيا د لیکونو او مستقيمو تماسونو په ترڅ کې شکایت کړی، 

چې په ډٻره بې انصافۍ يې ونډه د پنجشيريانو په انحصار کې ورکړل شوې ده او د 

 )۲۰۱۳ / ۳/۸  محور،(».حکومت لومړی سړی پکې د معاملې په دود ښکیل دی

  پایان

با فھیم قسیم چگونـه :  ،به مقاله انترنیشنل ھرالدتربیون ٢٠٠٩ /٨/ ٢٨ به سایت رادیو آزادی-*

  .رجوع شود باید صورت گیرد؟ برخورد
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  م ودومقاله سی 

  

  با حامدکرزیشاه شجاع مقايسۀ 

 

  

  شاه شجاع درانی

 وبسیاربدنام است که شاه شجاع، درتاریخ افغانستان از آن جھت یک چھره منفور

او . به خاطر کسب قدرت ورسیدن به تخت سلطنت ،حاضر به تجاوز بیگانه برکـشورشد

  برای نخستین باربا ھیئت انگلیسی بسرکردگی مونت ستوارت الفنـستون ۱۸۰۹درسال 

در پشاور مالقات کرد ودرنتیجه حاضر به عقـد پیمـانی بـا انگلـیس گردیـد کـه در برابـر 

 فرانسه بر ھند، نگذارد پاى ھيچ عسکر فرانسوى و فارسی وروسی  خطر حمله فارس و

بالمقابل انگليس متعھـد شـده بـود کـه در صـورت وقـوع حملـه . به افغانستان داخل گردد

ھمچنان . فارس يا فرانسه يا روسيه بر افغانستان ، افغانستان را کمک نظامى خواھد نمود

ان  پنجـاب را بـا يـک مـانور نظـامى  انگليسھا، رنجيت سنگ حکمـر١٨٠٩در ھمين سال 

وادار ساختند تا عھد نامه يى را به امضاء برساند که در آن دوست و دشـمن انگلـيس را 

دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايد که بدون از انگليس با ھيچ کشور ديگرى داخل 
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جاوز بر عین تعھد را شاه شجاع نیز زمانی که پیمان ت)۱.(روابط سياسى و نظامى نگردد

  .افغانستان را درالھور با رنجیت سنگ وانگلیس  امضا میکرد نیزقبول وتکرارنمود

انگليس ھا می دانستند که شاه شجاع ، شیفته وکـشتۀ جـاه وجـالل سـلطنت اسـت 

وبخاطر دست یافتن برآن، تن به ھرپستى و خفت، بشمول واگذارى نیمی ازافغانستان را 

پيام ) کوويچوي(دھد، پس وقتی که نماينده روس کند، میبھرکسی که به او دراین راه کمک 

قيصر روسيه را بـه اميـر دوسـت محمـدخان در کابـل پـیش کـرد، ایـن سـرخوردگی بـه 

انگلیسھا دست داد که روس ھا در ديپلوماسى خود از آنھـا پیـشی گرفتـه و اينـک بدنبالـۀ 

 دسـت آنھـا قـرار نفوذ خود بردولت قاجاری، ممکن است با فتح ھرات ، قنـدھار نيـز در

گيرد و آنگاه متصرفات بريتانيـا در ھندوسـتان از طريـق کابـل و قنـدھار مـورد تھديـد و 

معھذا انگلیسھا جھت جلوگیری از چنین خطری، مردى منفـور . حمله قرار خواھد گرفت

وضعیف النفسی  چون شاه شجاع را کـه از سـی سـال بدنـسو آواره آن دیـار بـود، پيـدا 

نوان وارث تاج وتخت سلطنت درانی مورد حمایت خود قرار دادنـد و کردند و او رابه ع

:  ميان۱۸۳۸ جو ن ۲۶این پیمان، به تاريخ . در یک پیمان سه جانبه بخود وابسته ساختند

مكناتن نمايندهء وايسراي ھند، رنجتت سنگ زعیم پنجاب و شاه شجاع در الھوربه امضا 

  . رسيد

ت کابـل ، تمـام خـاک ھـای افغـانى را در شاه شجاع در ازاء رسیدن به تاج وتخـ

دوطرف رودخانه سند، بشمول کشمير و پشاور و ديره جات از کیسه خلیفـه بـه رنجيـت 

سنگ واگذار شد و به انگليس ھا تعھد سپرد که بجز از انگلـيس بـا ھـيچ قـدرت داخلـى و 

خارجى ديگرى داخل روابط دوستى و اتحاد نگردد و دوست و دشمن انگلـيس را دوسـت 

و دشمن خود بداند و ھرچه در افغانستان انجام ميدھد به اجازه و مشورت انگليس خواھد 

  ).ماده چھاردھم پیمان الھور(کرد

آن چـه ممالـك متعلقـه ايـن روي آب « : در مواد اول و چھارم آن پیمان آمده بـود

سند و آن روي آب سند مذكور كه در تحت تصرف و داخل عالقه سـركار خالـصه جـي 

چون صوبه كشمير با حدود شرقي و غربـي و جنـوبي و شـمالي اتـك و . است" رنجيت"

چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور بـا يوسـفزايي و غيـره و ختـك و 

ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبـر و بنـو و وزيـر و تانـك و 
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توابع آن و ديره اسمعيل خـان و توابـع آن و گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با 

ديره غـازي خـان و كـوت مـشھین و عمركـوت و غيـره بـا جميـع توابـع آن و سـھنگر و 

اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمـام حـدود 

و سـايرخاندان › شـه شـجاع‹سـركار شـاه موصـوف . آن، و صوبه ملتان با تمام ملـك آن

سدوزايي را در ممالك مرقومه الصدر، ھيچ دعوي نسال بعد نسل و بطنا بعد بطن نبـوده 

  )۲. "(و نخواھدبود

شاه شجاع پس از واگذاري بخش ھایی از خاک افغانستان ویک سلـسله امتيـازات 

 ھزار کـشنده و خورنـده و چرنـده ، لـشکر ٨٠دیگر براي رنجيت سنگ، به دنبالۀ اردوى 

گليسى بحرکت افتاد و در حـالى کـه ھـزاران زن رقاصـه  از پـس و پنجابى و ھندى و ان

پيش شاه نگون بخت دھل و سرنا و دف و سارنگ مى نواختند و مي رقـصيدند، در بھـار 

ابتـدا برقنـدھار وسـپس .  از طريق سند و بلوچستان بـر افغانـستان ھجـوم آوردنـد١٨٣٩

کابـل درباالحـصار برکابل چيره شدند و شاه شجاع را چـون عروسـک مـضحک برتخـت 

جلوس دادند و اطراف او را با کار گزارى يساوالن و اردليان ھندى و انگليـسى حـصار 

  ).  م١٨٣٩ اگست ٧(کشيدند

سان انگليس ھا نخستين تجاوز خود را بر افغانستان که تـا آن روز از ملـت و بدین

ن کـار خـود دولت افغانستان ھيچ بدى و سوء نيتى نديـده بودنـد ، عملـى سـاختند و بـا ايـ

ّظاھرا زھر چشمى به رقيب ديرينۀ خود روسھا نشان دادند و وانمود کردنـد کـه انگلـيس 

تـا سـرزمين ھـاى  است، ميتواند قلمرو نفوذ خود راھمانگونه که بر قلب آسيا تسلط يافته

  .دور دست ترى ، يعنى آسياى ميانه توسعه وگسترش دھد 

 درنقــاط ســوق ۱۸۳۹ا درســال پــس از آنکــه انگلیــسھ« :مرحــوم غبــار مینویــسد 

الجیــشی قنــدھار، غزنی،بامیــان ،پــروان وکابــل وجــالل آبــاد بــا ســوار وپیــاده وتوپخانــه 

دیگـر انگلیـسھا دوسـت . وجباخانه مستحکم گردید،وضع ورفتار انگلیسھا ھم تغییر خـورد

ًمکنــاتن عمــال درچھــره . نــی، بلکــه زمامــداران اصــلی وحــاکم نظــامی افغانــستان بودنــد

عـزل ونـصب : تمـام اموردولـت از جملـه. ونایب السلطنه افغانستان ظاھرشدصدراعظم 

وزراء وافسران افغانی، بودجه ومالیات دولت، مجازات ومکافات وغیره ھمـه دراختیـار 

شاه شجاع که در اوایـل، در روزھـای معـین  دربارعـامی تـشکیل وبـه عـرایض . او بود
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ه تدریج به موقعیتی رسانیده شد که وشکایات مردم گوش میداد وامر ونھی صادرمیکرد،ب

عمـارت شـاه ودربـار او توسـط افـسر وعـسکر . از حرم خود خارج شده نمـی توانـست

ھـیچ افغـانی بـدون اجـازه صـاحب منـصبان انگلـیس حـق دیـدن . انگلیس محافظت میـشد

واسطه سوال وجواب بین شاه وانگلیس یک نفرمستخدم انگلیسی، .ومالقات شاه را نداشت

انگلیسھا ، نه تنھا به واسطه قوه، شاه را . حیدرعلی لشکر نویس معین شده بودبنام میرزا

در دست داشتند، بلکه از لحاظ سیاست ھم او را محتاج به خود ودرعین حال مورد تھدید 

نگه می داشتند، زیرا تمام اوامری که برضد منافع مملکت ومردم ورؤسای متنفـذ صـادر 

از طـرف دیگـر، انگلیـسھا . ھمـه دشـمن او گردیـده بودنـدلھذا. میشد، ھمه به نام شاه بود

نـواب محمـدزمانخان وسـردار :رقبای شاه را علیرغم میـل او مقتدرنگـه میداشـتند، ماننـد

محمدعثمانخان، برادرزادگـان امیردوسـت محمـدخان کـه سـخت بـا شـاه شـجاع دشـمنی 

یی در دسـت شاه شجاع با چنین جریان سیاسی ونظامی نمی توانست جزبازیچه . داشتند

  )۳(» .انگلیس ھا باشد

ھمینکه انگلیسھا درنقاط مھم واستراتیژیک کشور جابجا شـدند، دیگـر نـام از شـاه 

موھن الل،جاسوس ومنـشی بـرنس ،یـک . شجاع بود وحکمروائی وامر ونھی از انگلیسھا

یک نفـر سـید کـه شـاه مریـد او بـود، :"نمونه از بی صالحیتی شاه را چنین تصویر میکند

قبض وبه زمـین ھـای ) محمد عثما نخان  نظام الدوله(وجایداد او توسط وزیرجدید زمین 

سید به شاه شجاع شکایت کـرد، امـاوزیر بـه اوامـر . نوکر شخصی وزیر ضمیمه گردید

سید بار دیگر بدربارشاه رفت  واز بی اعتنائی وزیـر شـکایت . متعدد شاه ترتیب اثر نداد

مـن بـاالی وزیرخـود قـدرت وصـالحیت :" گفـتشاه حقیقت را بجـواب سـید چنـین. کرد

ندارم، تو میتوانی درحق او دعای بد کنی، اما بیشترمزاحم من نشو، زیرا من پادشاه نی، 

  )۴."(بلکه یک غالم ھستم

مکناتن امور صـدارت .تشکیالت انگلیس درافغانستان بسیط بود« :غبار می افزاید

مــوھن الل، وظیفــه ریاســت بــرنس بحیــث وزیرداخلــه ومنــشی او . را در دســت داشــت

نماینـدگان سیاسـی انگلـیس در والیـات بـه حیـث والـی . استخبارات را نیز بدوش داشـت

منتھـا، مکنـاتن وبـرنس ونماینـدگان آنھـا . ونماینده مکناتن، امور ملکی را به عھده داشـتند

ًاسما این عناوین را نداشتند، اما عمال عین وظایف را اجرا می کردند  در امـا انگلیـسھا. ً

مرکز ووالیات ھنوز ناچـار بودنـد کـه حکـام ومـامورین افغـانی را در پھلـوی نماینـدگان 
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سیاسی خود، خواھی نخواھی بپذیرد، زیراتوده ھای مـردم متوجـه اوضـاع شـده بودنـد، 

ًلھذا انگلیسھا فعالیت خود را ظاھرا توسط حکام ومامورین افغانی بـه نـام شـاه دوام مـی 

  . دادند

 رجال صادق  وملی را ازشاه دور و امور دولت را به  اشخاص انگلیسھا بتدریج

ایـن یکـی ازمختـصات سیاسـت انگلـیس بـود کـه . فرومایه وخائن بـه وطـن مـی سـپردند

درکشورھای مورد دسترسی، رجال کارفھم ملی را موقع تبارز ندھد وبا فـشار وتبلیـغ و 

آلـه دسـت را بـازور اتھام آنھا را دراجتماع خنثی سازد وبرعکس اشخاص ھـیچ کـاره و

از آن جمله یکی ھم محمـدعثمان خـان . پروپاگند وجاه وجالل وارد صحنه ومشھورسازد

دوسـت شـاه شـجاع [ملقب به نظام الدوله سدوزائی بود که به جای مالشکور والـی کابـل

نظام الدوله خدمتگار صادق انگلیس ومخالف . ، به امر مکناتن مقرر شد]ومخالف انگلیسھا

  )۵."(و شاه تشخیص شده بودمنافع مردم 

استعمار انگلیس در تبانی باعناصر فاسد و وطن فروش، چون شاه شـجاع، نظـام 

الدوله، میرزاعبدالرزاق مستوفی وسید حسین دفتری وغیـره از مراتـب کامیـابی مـؤقتی 

نظام الدوله،وزیر شاه شجاع که اجرای مقاصد بیگانه کمال آرزوی . خویش شادمان بودند

میان شاه پوشالی ونماینده مختار انگلیس طـوری بـا منفعـت جـوئی واغـراض اوبود، در 

شخصی کارھا راسربه راه میکرد که ملت را زبون وقوم را ذلیـل و سـرافکنده ومملکـت 

  . را به سوی نیستی سوق میداد

ــسھا،چندمثال از دســت  ــردم از انگلی ــومی م ــل تنفرعم ــه دالی ــوھن الل، در جمل م

  :مردم کابل بدست میدھد و مینویسددرازی انگلیسھا به ناموس 

شـوھرخانم .  یک منصبدار انگلیس، خانم ناظرعلی محمد را به منزل خـود بـرد-۱

آمـد وشـکایت کـرد، مـن بـه الکـساندربرنس گـزارش دادم، منـصبدار ) موھن الل(نزد من

. نـاظرنزد وزیرشـاه شـجاع بـه شـکایت رفـت.بـرنس نـاظر را رخـصت کـرد.انکار نمود

کوتــوال .  اداره انگلــیس فرســتاد تــا زن عــارض را مــسترد کننــدوزیریادداشــتی بــه

ًزن را درمنزل صاحب منـصب دیـده بـود وشـھادت او ھـم رسـما ثبـت ) خضرخان(شھر

اما برنس از منصبدار انگلیس حمایت کرد و بـه عـرض عـارض گـوش .شکایت شده بود

نس امـر بر. روز بعد ھمان صاحب منصب نزد برنس رفته وازکوتوال شکایت کرد. نکرد
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کوتــوال ونــاظرھرگزاین تــوھین وبــی عــدالتی را . برطرفــی کوتــوال را از شــاه گرفــت

فراموش نکردند ودر ھنگام قیام عمومی آنھا با عبـدهللا خـان اچکزائـی پیوسـتند وھمینھـا 

  . بودند که اولین ضربات انتقام جویانه خود را بر برنس وارد کردند

ت بریک زن عاشق شـد وبعـد ازتـالش  یک نفرتاجرثروتمند دوسال قبل در ھرا-۲

. زیاد ومصرف پول بسیار موفق شده بود تـا بـا آن زن عروسـی کنـد وبـه کابـل برگـردد

ــارا  ــه بخ ــارت ب ــرای تج ــته ب ــود گذاش ــارب خ ــزد اق ــد زن را ن ــدتی بع ــاجر مذکورم ت

وقتـی . درغیاب او یک منصبدار انگلیس آن زن را باخود به قشله عسکری می برد.میرود

یه مطلع میگردد تمام بار وبنه ومال التجاره خود را در بخارا رھا کـرده شوھرش از قض

به کابل می آید و به تمام مقامات انگلیسی عارض میشود تا زنـش را مـسترد کننـد، ولـی 

باالخره مجبور میشود  بـشاه شـکایت کنـد وحاضـر میگـردد . کس به داد او گوش نمیدھد

شـاه ھـم . ا خـانمش را دوبـاره بـه دسـت آوردتمام دارائی وھستی خود را به شاه بدھد ت

راضی میشود تا به مکناتن وساطت نماید، مکناتن دونفر از حاضرباشان خود را به خانه 

ھمان منصبدار میفرستد تا خانم  را به شوھرش  تسلیم کنند، آن صاحب منصب خـانم را 

نظرخـانمی به خانه دیگری منتقل میکند وحاضرباشان خبـر مـی آورنـد کـه درخانـه مورد

آنگاه ھمان صاحب منصبی که زن ناظرعلی محمد را ربوده بود، نزد برنس . وجود ندارد

رفته خواھش کرد تا مانع تصمیم مکناتن در مستردکردن زن تـاجر گـردد ودرعـوض بـه 

بـرنس نایـب . تاجر چارصد تا پنجصد کلدار پیشنھاد میکنند تا از زن خود منصرف شـود

تـاجرمظلوم کـه . قافله باشی را موظـف بـه وسـاطت میکنـدشریف خان وحیات هللا خان 

زنش را سخت دوست داشت،صالح در آن می بیند تا کابل را بقصد ترکستان برای دایـم 

امـا صـاحب منـصب انگلیـسی . ترک گوید، بدون آنکه پولی در بـدل خـانمش گرفتـه باشـد

ل ابـاد کـشته  جـال-درھنگام عقب نشینی ازکابل از طرف مردم غلزائی دربـین راه کابـل

  )۶.(شد و آن زن نیز توسط غلزائیھا  به قتل رسید

 بنابر روایت نوای معارک، صاحب منصبی از زیردسـتان بـرنس، کنیزکـی از -۳

عبـدهللا خـان وقتـی از . کنیزان عبدهللا خان اچکزائی رابا زور از راه با خود بـرده بـود

برنس یـک .ًنیزرا فورا رھا سازدقضیه آگاه شد، برادرزاده خود را نزد برنس فرستاد تا ک

نفرمستخدم را بابرادرزاده عبدهللا خان به منزل آن صاحب منصب فرستاد تا کنیـزک را 

به عارض مسترد کند، وقتی مستخدم به آن خانـه رسـید، منـصبدارکنیزک را پنھـان کـرد 
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دنـد آنھا نزد بـرنس برگـشتند وآنچـه شـنیده بو. وعبدهللا خان را متھم به دروغ گفتن نمود

بیان کردند،ولی برنس بجای آنکه عارض را دالسا کرده، رخصت نماید براو قھروعتاب 

  )۷.(کرده او را ازمنزل خود بیرون راند

مردم آزادی دوست افغانستان، متوجه اعمال کارداران فاسد واجنبی پرست وطن 

واجحاف وزورگوئی ودست اندازی انگلیسھا برمال ودارائی وشرف ونـاموس ھموطنـان 

خویش بودند وانتظار فرصتی رامی کشیدند که انتقام آن ھمه توھین، ھتـک حرمـت و بـی 

  .ناموسی اجنبی رابگیرند

ــصورخان چــاوش  ــی دســت زد ومن ــه ی ــات مذبوحان ــه حرک ــاری شــاه شــجاع ب ب

را به بھانه یـی بـه قنـدھار فرسـتاد وھـدایت داد تـا از مخـالفین ) سرکرده نظامیان(باشی

والـی قنـدھار کـه درخـدمت . داری وحمایـت شـاه تـشکیل نمایـدانگلیسھا حلقه یی به طرف

خبـرداد واو جریـان را بـا گـوش خـود )راولینسن(انگلیسھا بود به نماینده سیاسی انگلیسھا

مکناتن شاه را مقھور ومجبور نمـود . شنید وتصدیق کرد ومنصورخان را به کابل آوردند

. ھـای کابـل تـشھیر نمایـدتا روی منـصورخان را سـیاه کـرده برخـری سـوار ودر بازار

اینـست عاقبـت خـدمت بـه : منصورخان ھم ھنگام تشھیر به مردم خطاب وفریاد می کرد

  )۸!(شاه؟

به قول غبار،انگلیسھا عقیـده داشـتند کـه بـرای اداره کـردن یـک کـشور، از ھمـه 

بیشتر فقرعمـومی وشـدت احتیـاج مـردم عامـل مـوثر اسـت وملتـی کـه در مـرداب فقـر 

 بزند، به خود مشغول میگردد ودیگر فرصـت دیـدن بـه جانـب دسـتگاه واحتیاج دست و پا

حاکمه راندارد، واگر فی المثل خواسته باشد سراز لجنـزار فقـر بردارد،تنھـا بـا ضـرب 

 ھزارنفـری ۵۴مـصارف اردوی . مشتی کافی است که او را درقعـر مـرداب فـرو ببـرد

ی شد، وتزئید مالیات زمین انگلیس که به حساب دھقانان وروستائیان کم بضاعت تامین م

ایجـاد خـصومتھای . به استثنای مالیات گمرکی، کمر دھقانـان را روز تـاروز خـم میکـرد

قومی، نژادی، لسانی ومذھبی، یکی دیگر از خصوصیات پالیسی انگلیس بود که درمیـان 

  )۹.(ملت دامن زده میشد

در شھرکابل  ببعد نرخ غله ۱۸۴۰موھن الل، متذکر میشود که از نیمه ھای سال 

صعود کرد، زیرا انگلیس ھا غله جات را به قیمت گزاف می خریدند ودر گدامھا ذخیـره 
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بدین سبب قحطی .  می کردند و در بازارھای برای خرید مردم چیزی باقی نمی گذاشتند

اداره :" وفاقگی دامنگیر مردم شد وشکایتھا ازدست  انگلیس ھاباال گرفت،مردم می گفتنـد

روشان وکاه فروشان وغیره راثروتمند ساخت، اما خانزاده ھا واشراف را انگلیس گندم ف

." با فقر مواجه کرد و ھزاران غریـب ونـاتوان را از طریـق فـاقگی بـه مـرگ سـوق داد

مالھا نیز که عدم صالحیت وناتوانی شاه را در رفع مشکالت مردم دیدنـد ، درنمازھـای 

.  ادای نمــاز جمعــه  حاضــر نمــی شــدندجمعــه نــام شــاه را از خطبــه برانداختنــد ویــا بــه

چون مالھا کشور را تحت اشـغال انگلیـسھا مـی : مالشکوروالی کابل به انگلیسھا میگفت

ًبینند وشاه را اسیری دردست انگلیسھا ، بنابرین شرعا در منابر مساجد نمیتوانند از شاه 

  )۱۰.(نام ببرند

مردم  از شاه شجاع، این حذف نام شاه از خطبه در منابرمساجد، بیانگراوج تنفر 

، برخی شورش ھای بطور پراکنده ، در ھلمنـد ۱۸۴۰بعد ازنیمه سال  . شاه پوشالی بود

به رھبری اخترمحمد خان علیزائی ودرکنر برھبری سیدھاشم خان کنـری ودر ننگرھـار 

ــومبر  ــا دوم ن ــاه اکتوبرت ــل  ودرم ــدالعزیزخان جبارخی ــسرکردگی عب ــروان ۱۸۴۰ب  درپ

دی خان برضد انگلیسھا به راه افتادند ، مگر چون این شورشھا دارای برھبری میر مسج

ًانسجام ورھبری واحدی نبودند، تماما از جانب انگلیسھا بشدت سرکوب گردیدند وتـا یـک 

مـردم ) ۱۸۴۱ نـومبر ۲در( امـا سـال بعـد. سال دیگرصدای شورشی از جایی بلنـد نـشد

ان به دشمن،ابتدا مکنـاتن نماینـده سیاسـی افغانستان قیام کردند وبا واردکردن تلفات فراو

جـالل -نفرازقـشون انگلـیس در بـین راه کابـل ۱۶۵۰۰انگلیس را درکابل کشتند وسپس  

دریک کالم، ھدف انگليس از تجاوز بـر ) ۱۸۴۲ جنوری ۱۳ -۶.(اباد سر به نیست کردند

د و در افغانستان اين بود تا در صورت امکان سرحدات ھند را تـا دريـاى آمـو بـاال بکـش

غير اين صورت کوه ھاى ھندوکش را به عنوان سرحد طبيعى و تـسخير نـا پذيرھنـد در 

برابر روس ھا قرار بدھد، ولى مردم افغانستان بـا اتحـاد ویکـدلی و قیـام  برضـد سـلطه 

  . بیگانه  مشتی محکمی  بردھن استعمارانگلیس کوبیدند وانگلیس به  آرزويش نرسيد

  حمله امريکا برافغانستان

انسان بیگنـاه  ) ٣٠٦٧( سپتامبر حادثه  ناگواری در امریکا رخداد که جان ۱۱در

امریکا بالفاصله بن الدن  را متھم کرد وسپس بابدنبال کشیدن  شورای امنیـت . را گرفت
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کشور جھان برای سرنگونی رژیم طالبان ودستگیری بـن الدن ۴۰ملل متحد وبا ھمراھی 

 به تھاجم برافغانستان زد و دوماه تمام با ریختن بمـب رھبر القاعده در افغانستان،  دست

ــا  ھــای ھفــت ھزارکیلــوئی برســرمردم افغانــستان طالبــان را از قــدرت ســاقط کــرد و ب

رھنمائی وھمیاری ائتالف شمال به دنبال بن الدن در دره ھا وکـوه پایـه ھـای افغانـستان  

 ھمـین ائـتالف شـمال بـه درحالی که بن الدن بـا کمـک. گشت، مگر اثر از بن الدن نیافت

درپاکـستان تحـت نظـر ومراقبـت اسـتخبارات تـا روز مـرگش پاکستان انتقال داده شد و 

  .د مذھبی قابل احترام  نگھداری میشنظامی آنکشور درمنطقه چترال مثل یک رھبر

 )رئيس پروژه امنيت ملـى مرکـزبين المللـى پـوليس در واشـنگتن( سريک اريسون

افغانستان، به اين باور است که اوضـاع افغانـستان در شـرايط مولف آثار متعدددر بارۀ 

عدم توسعه قواى صلح و فقدان تالش جدى براى بازسازى اقتصادى بـه سـوى انارشـى 

تلفاتى که به اثر بمباردمان امريکا برمردمـان ملکـى تحميـل شـده عامـل . انکشاف مينمايد

که ) اول جوالى(در روزگان بمباردمان يک محفل عروسى . مزيد براين امرگرديده است 

ــل  ــه قت ــد ١٥٠منجــر ب ــر ملکــى گردي ــى در  . نف ــسيار دقيق ــه ب ــائى مقال ــام امريک ــن مق اي

رقـم حقيقـى « : بچـاپ رسـانده و در بخـشى از آن ميگويـد) ٢٠٠٢مى (لوموندديپلوماتيک

تلفات مردمان ملکى ناشـى از بمباردمـان امريکـا در افغانـستان را کـه بالتـدريج موجـب 

اما طبق سروى دقيقى که ازجانب يک ردم ميگردد، کسى بدرستى نمى داند، متحريک خشم

پس از گفت و شنيد با تعـداد زيـادى ) ارولد. دبليو. ام(» نيوامپشير«اقتصاد دان پوھنتون 

 ھفتـه ٨از کارمندان موسسات کمک بشرى و ژورناليستان صـورت گرفتـه اسـت ، طـى 

ايـن تعـداد .  نفـر بـوده اسـت٣٧١٢ ملکـى اول بمباردمان امريکا، تعداد تلفـات اشـخاص

  ) ۱۱.( سپتامبرنيويارک به قتل رسيدند١١ نفرى است که در انفجار ٣٠٦٧زيادتر از

ھـزار طـالبی را افزودکـه از سـوی جنـرال دوسـتم دربـین ۳۰۰۰براین عده باید 

 تیرباران وخفه شدند وبعـد در زیـر ریـگ ھـای دشـت ۲۰۰۱کانتیرھا سربسته در دسمبر

نفرکـشته ۴۰۰۰البته نباید فراموش کردکه سازمان ملل متحد . گردیدندان دفن لیلی شبرغ

  اعالن نمود ودر پایان سال ۲۰۰۶را درافغانستان براثر بمباردمانھای ناتو درپایان سال 

نفرشبه نظامی وغیـر نظـامی بـاال گرفـت وسـال ۸۰۰۰ رقم این تلفات انسانی به ۲۰۰۷

گرفتـه  شـده ر انسانھا در افغانستان به حساب  خطرناک ترین سال از لحاظ کشتا۲۰۰۸

بد به ھمین تعداد مجروح ومعیوب ھم با خـود داشـته  کـه مجمـوع اين کشتارھا ال.  است
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 نفـرى اسـت کـه در ٣٠٦٧ ھـزار نفـر میرسـد وایـن  خیلـی زيـادتر از۴۰آنھا درحدود 

  . سپتامبر نيويارک به قتل رسيدند١١انفجار 

ان کاندیـد یکی از( خوداز زبان علی احمدجاللیروزنامه کیھان درگزارش سیاسی

گذشـته، در ) حمـل( فـروردین۲۹درتـاریخ :"امروزنوشت ) ریاست جمھوری افغانستان 

 بـار نیروھـای ۳۴۵۰۰دیدار جمعی ازافغانھای مقیم نـایکرک ھلنـد اعـالم کـرد تـا کنـون 

 ۱۵خبـر، سـایت آزاد افغانـستان، بخـش ."( ھوائی  خارجی به افغانستان حمله کرده انـد

  ) ۲۰۰۸اکتوبر

این خبرکه تازه ترین رقم تلفات انسانی در افغانستان را از زبان یک مقـام ارشـد 

 نفـر  واگـر کمـی ۳۴۵۰۰افغان بیان میکند، اگر در ھربمباردمان یک نفر کشته شده باشد

( منصفانه تر قضاوت کنیم و در ھرحمله ھوائی تعداد کشته شدگان را ده  نفـر بـشماریم 

 ۳۴۵۰۰۰ حـدود ۱۳۸۷تا پایان حمـل ) برخی موارد از صد نفر ھم گذشته  استکه در 

اینـست قیمــت . پــشتتون بـوده انـد، جـان خــود را ازدسـت داده انـدبیـشترشان اففـان کـه 

بازسازی و دموکراسـی امریکـائی کـه بـه مـردم فقیـرو بیـسواد و بـشدت ازادی دوسـت 

  .افغانستان تحت زعامت حامد کرزی  عرضه شده است

   بمباران امريکا بوی نفت  می آيداز

، تحت فشار دول ۱۹بدبختانه افغانستان از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک خود درقرن 

اســتعماری انگلــیس وروســیه قرارداشــت، روســیه میخواســت بــه ثروتھــای ھنــد از راه 

، ایـن کـشور زیربمبـاران ۲۱در قـرن  .افغانستان دست یابد، ولی انگلیس مانع آن میـشد

آنرا کوتاه تـرین راه  بخاطردسترسی  به چاه ھای نفت آسیای میانه قرارگرفته  وامریکا 

امریکـا میخواھـد بھرقیمیتـی شـده يـک . برای رسیدن به آسیای میانه تشخیص داده اسـت

محيط مطمئنی را برای استخراج و راه ھای انتقال ذخـایرانرژی آسـیای میانـه و دريـای 

ن راسـتا در زمـان حکومـت کلينـتن آغـاز شـد، مـساعی امريکـا در ايـ. خزر تضمين کند

زمانی که پنتاگون نخستين تماس را با قوای جنگی آذر بائيجان ، گرجستان ، قزاقستان ، 

قيرغزستان و ازبکستان بر قرار ساخت و به اين کشورھا کمکھای نظامی و آموزشی را 

  .پيشنھادکرد
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اران خانـه وکاشـانه خـود را مـصروف بمبـ  بنابرین امریکا از ھفت سال بدینسود

مردم  مناطق ھم مـرز بـا پاکـستان در جنـوب وجنـوب شـرق وجنـوب غـرب افغانـستان 

نیروھای ائتالف ضد تروریزم برھبـری امریکا،پیوسـته محـالت مـسکونی . ساخته است 

ــان  ــات کودکــان، وزن اقــوام پــشتون را از زمــین وھــوا بمباردمــان میکننــد کــه ســبب تلف

یکی از نمونه ھای بارز آن بمباردمـان قریـه عزیـز . میشودوسالمندان وافرادغیر نظامی 

 نفر غیر نظـامی جانھـای خـود را ازدسـت د ۹۱سپتمبربود که در آن  ۲۲آیاد شیندند در

ایـن جنایـت نـه .  تن آن را زنان تشکیل میدادنـد۱۵ نفر آن را کودکان و۶۰ازجمله . ادند

ن المللـی ،از جملـه سـازمان ملـل تنھا خشم مردم افغانستان را برانگیخت، بلکه مجامع بی

ًمتحد را وادار ساخت موضوع را از نزدیک مورد تحقیق قراربدھد وگزارش آنرا رسـما 

رئیس جمھـور کـرزی نیـز مجبـور شـد بـه دلجـوئی مـصیبت . به مقامات ناتو ارسال کند

کـرزی بـه . رسیدگان بپردازد وانزجـار خـود را از اینگونـه عملیـات غیردقیـق بیـان کنـد

 قریه عزیراباد اعتراف نمودکه از پنج سال بدینسو او به نیروھای نـاتو وامریکـا بزرگان

در فـردای ایـن . از این ناحیه شکایت کرده است، اما آنھا به سـخنان او گـوش نـداده انـد

اظھارات نیروھای ناتو در ولسوالی سنگین والیت ھلمند دوقریه را بمباردمان کردنـد کـه 

این خبر از تلویوزیون آریانـا . مردکشته ومجروح گردیدند نفر زن وکودک  و۲۵۰در آن 

درپـنجم .[گزارش یافت ولی رسانه ھای دولتی ازتبصره  در بـاره آن خـود داری نمودنـد

 نیروھای امریکائی برقریه گرانی در ولـسوالی بـاالبلوک فـراه بمباردمـان ۲۰۰۹ماه می 

فریـاد . ین خـود راباختنـد نفر جـان ھـای شـیر۱۴۷نمودند که در اثرآن بقول مردم محل 

اعتـراض مـردم محـل بـه گـوش جھانیــان رسـید وامریکـا فقـط قومانـدان نیروھـای خــود 

 با حامـدکرزی  بـه والیـت فـراه رفـتدرافغانستان را تبدل کرد وسفیر آن کشور ھمراه 

واز مصیبت رسیدگان معذرت خواست وسپس وعده داد که به اعمـار مجـدد خانـه ھـای 

داخته خواھد شد ولی از عزیران ازدست رفتـه  کـه برخـی نـان مردم مصیبت رسیده پر

پس از این حادثه ده ھا مورد دیگر درنقاط . آور خانواده ھای خود بودند تذکری داده نشد

مختلف جنوب وجنوب شرق تکـرار شـده اسـت،مگر مرجعـی کـه بـه داد مـردم مـصیبت 

ه اند که براثـر بازرسـی تازه امریکائیان اعتراف کرد. رسیده برسدتاھنوز سراغ نمیشود

ی صـورت تمجدد موضوع  گویا بمباردمان قریه جات در باالبلوک براثراطالعاتی نادرس
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 نفـر ۲۶گرفته  که از جانب مراجع افغانی  به آنھا رسیده است وتعداد تلف شده گان از 

     .]بیشتر نبوده اند

  :مقايسه کرزی با شاه شجاع 

   سال از آن سپری میشود، ۱۷۰ا امروز که از تجاوز اول انگلیس برافغانستان ت

مردم نام شاه شجاع را با کراھت ونوعی سبکی و نفرت به زبان  می آورند واز آن پـس  

ھرکسی که با حمایت یک کشور بیگانه درافغانستان به قدرت رسـیده،مردم  بـرای ابـراز 

زش میگذارند درترازوی ار"  شاه شجاع" نفرت دورنی خود از چنین کسی ، او را با نام

بدبختانـه افغانـستان در . وغیره"شاه شجاع سوم"یا  " شاه شجاع دوم" اینک:وبعد میگویند

سه دھه اخیر با چندین کرکتر شاه شجاع گونه  روبرو شده  که برخـی از لحـاظ قـدرت 

این .زبون تر وضعیف تر بوده اند حتی از شاه شجاع اول بسیاروصالحیت  اجرائی خود

رنـج بیکـران بـرای  خت اجانب ھمگـی مایـه بـدبختی وسـرافگندگی وشاه شجاع ھای سا

  .تاریخ این کشور منفور ومحکوم اند مردم افغانستان بوده اند وبنابرین نزد ملت و

متاسفانه آقای کرزی اکنون در میان مردم افغانستان از بسا جھات نسبت به شاه 

که به ملت غیر قاطع شجاع   ضعیف تر و منفورتر است وبه  یک چھرۀ  غیرمحبوب و

 پشت کرده  وحامی جنگساالران وناقضین حقوق بشر است،شھرت یافته است ، خود

را توسط قوتھای خارجی ندارد، بلکه  مردم توان جلوگیری ازکشتار  وی نه تنھا زیرا

. توان مبارزه با فساد اداری را بخاطر دست داشتن مقامات بلند پایه دولت خود ھم ندارد

ن وگرسنه گان وفقیران ومھاجران برگشته از ایران وپاکستان وآنانی که لشکر بیکارا

ًبمباردمانھا از دست داده اند،  بارھا علنا نارضایتی  خود را از  عزیران خود را دراثر

کرده اند ولی  کرزی برضد این ھمه فجایع و بی عدالتی  وزور  وضعیت موجود ابراز

 درمقابل کامره ھای تلویزیونھا از دست آورد  وبیگانه بی تفاوت است  گوئیھای خودی و

  . ھای حکومت خود تعریف میکند

قرارگرفتن اشخاص استفاده جو،ناالیق، بی کفایت، بی دانش، بی تحـصیل وغیـر 

مسلکی،ابن الوقت،رشوت خور وفاقد احساس وطـن پرسـتی در پـست ھـای بلنـد دولتـی 

با نا امنی،قحطی  وصعود نرخھای   وقوم پرستی ، یکجا  اندازی ومصاب به مرض تفرقه 

مواد اولیه ،ازدیاد فقر وبیکاری، درکشور بیداد میکند و مردم را چنان بیچاره وغـرق در 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٣٧٤

 به پیداکردن یـک لـب نـان و غم تھیه نان وسرپناه برای خانواده خود ساخته است که جز

د درحــالی کــه حــدو. ســیرکردن شــکم اوالد خــود بــه چیــز دیگــری فکــر کــرده نمیتواننــد

قحطـی و  و میلیارد دالر به حکومت کرزی کمک شده است، امـا مـردم بـه علـت فقـر٦٠

  گرسنگی به خوردن علف روی آورده اند ودر برخی موارد دست به فروش کودکان خود 

  .یا فرزندان جوان  خود را دراختیارگروه طالبان قرارمیدھند میزنند و

جاع درانـی کـه ھـردو از یـک با آنچه گفته آمدیم ھرگاه میان حامدکرزی وشاه شـ

زمان متفاوت بر سرقدرت آمده اند،مقایسه یی  صورت گیرد میتوان گفت  خاندان در دو

بـرای  ی که افتخار منتخب بـودن از سـوی مـردم رازی  با وجودکه، رئیس جمھور  کر

ناتوان تـر از شـاه شـجاع درانـی تـا کنـون  باردوم  با خود دارد ،به مراتب ضعیف تر و

شاه شجاع درانی ، ال اقل این شجاعت  را داشت کـه از نـاتوانی  زیرا.  استعمل کرده

من بنام پاشاھم،کاری از : و به آنھا گفت وبی صالحیتی خود به سران کابل اعتراف کرد

ان چاره کار خود را بکنند، ولی کرزی نه جرئت اعتراف به خود تدست من پوره نیست،

 اسـتفادۀ درسـت کـرده کـه مـردم بـه او داده انـد ،نه از مقـامی  نا توانی خود را دارد و

او درحالی که جرئت برطرفی ھیچیک از . استعفا میدھد از آن شرافت مندانه میتواند ونه 

را نـدارد،مگر دم از صـداقت ھمکـاران  وزیران  و والیان  فاسد و تبھکار  حکومت خـود

. تعریف میکند فساد تمجید وبلند پایه خود میزند و از  وزیران  نا اھل و والیان غرق در 

ًواحیانا  اگر وزیر  یا والی ای  را از مقامش بخواھد پس کند، فقط چوکی اش را عوض 

امتیازات  به مقام باالتری می نشاند و با دادن مدال و یا اینکه او را میکند نه خودش را و

امنـی و  ه درناچنانکه وقتی ضرار احمدمقبل ،وزیر داخله را ک. تمجید میکند دیگر  از او

، وقتی کرزی  خواست او  مقام ھای پولیس شھرت بسزائی دارددزدی واختالس وفروش

درضـمن بـا  را از آن وزارت پس کند، یـک وزارات دیگـر را بـه وی پـیش کـش نمـود و

ویـا وقتـی . اھدای مدالھای صداقت وخدمت وغیـره از وی تمجیـد وتوصـیف بعمـل آورد

وی ابـراز کرد،وبحیـث عـضوجبھه ملـی   خـود را ازدضیاء مخالفت علنیممعاون او اح

یـا خـود از  وتـوبیخ قـرار بدھـد  را ازیوی بـه فعایـت  پرداخـت، او نتوانـست برضد و

تنفر با معاون خود در کابینه  روبرو میـشد  ھر روزبا احساس انزجار و کارکنار برود و

  . ودم برنمی آورد
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 مـیالدی ۸۰ و   ۷۰ھـه   کـرزی از تکـرار تجربـه د:  صبح٨به نوشتۀ روزنامه 

  اما دو سناریوی احتمالی، ترس شخصی کرزی از گرفتار شدن با روزگار . ھراس دارد

مـیالدی، ۱۹۸۹با خـروج از افغانـستان در   : هللا و شاه شجاع است داکتر نجیب

  . هللا در کابل مستقر کردند  نشانده خود را به رھبری داکتر نجیب ھا دولت دست شوروی

ھـای  ھای سیاسی و نظامی از کابـل گـروه ھا و قطع حمایت از خروج شورویاندکی بعد 

سپس طالبان آمدند و او را کـه در دفتـر سـازمان ملـل . تندروی مجاھدین کابل را گرفتند

  .نشانده خارجی بود کشتند و به دار آویختند  که دست پناه برده بود، به جرم این

ھـا  نـشانده خـارجی ولـتش را دسـت کـه طالبـان ھمیـشه کـرزی و د با توجه به این

اند، تـصویری محتمـل کـه کـرزی از سرنوشـت  خوانده و بارھا به جانش سوءقصد کرده

ھایی که تجربه شکست و کشتن یک رئـیس دولـت را  محتوم خود و دولتش در دست گروه

  .شدت برای کرزی ترسناک باشد تواند به  با جرم مشابه در پرونده خود دارد، می

خـاطر   میالدی بود کـه بـه۱۹نشانده انگلیس در قرن    ز حاکم دست شاه شجاع نی

. ھا به قتل رسید ھا مورد انتقاد قرار داشت و پس از خروج انگلیس ھایش با انگلیسی پیمان

 شاه شجاع است و طالبان نیـز از  قبیلهای، کرزی از ھمان   قبیله در واقع از لحاظ شجره

این تحلیـل تـاریخی ممکـن .  سقوط داد۱۸۴۲ در   ای است که دولت شاه شجاع را قبیله

ای است که پیوند ناگسستنی با   نظر برسد، اما سیاست در افغانستان پدیده است گزاف به

خود کرزی ھمـین چنـدی پـیش در یـک مـصاحبه گفـت . ھای تاریخی دارد تاریخ و روایت

تلویحی اشـاره صورت  ھا در مورد کارنامه دولت خود است که به  نگران قضاوت افغان

  .خاطر بستن پیمان استراتژیک با امریکا دارد به ترس از ھمان قضاوت تاریخی به

  ۲۰۰۸/ ۸/ ۱۱پایان 

  رويکردھا

      ۱۸۵، چاپ سويدن ، ص ١٩ نظامى افغانستان در قرن - سیستانی،دونابغه سياسى-۲ -۱

  ۵۳۴ غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص -۳ 

،ص ۲ محمـدخان، ترجمـه دکتـور ھاشـمیان، چـاپ امریکـا، ج  موھن الل، زندگی امیردوست-۴
۲۸۷          
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            ۵۳۷ -۵۳۵ غبار،ھمان اثر،ص -۵

                             ۳۰۷،۳۰۹ -۳۰۶، ص۲ موھن الل،زندگی امیردوست محمدخان،ج-۶

             ۳۰۸ ،ص ۲ ج،موھن الل، ١۵١ میرزاعطامحمدشکارپوری، نوای معارک، ص-۷ 

           ۲۹۴، ص۲موھن الل، ، ج-۸ 

   غبار، ھمانجا   -۹  

        ،۲۴۱، ۲۳۸،۲۳۹،ص۲موھن الل، ج-۱۰

  ٢٠٠٢لوموندديپلوماتيک،مى --١١
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  سی وسوممقالۀ 

  

  دفاع از کرزی،خاک زدن بچشم ملت است؟

  )٢٠١٢/ ٩/ ٥نوشته شده در   (

  

مقالۀ    یکی از ھواداران کرزی مقیم فرانسه ،در جواب

تا |من که در آن از پارلمان افغانستان خواسته بودم 

 قانون اساسی کرزی را استیضاح ٦٤مطابق ماده 

کنند، نوشته بود که پدر آقای کرزی از شخصیت ھای 

نامدار قندھار بود ونباید از ضعف وناتوانی ھای کرزی 

  .سخن زد

د، ضروری وحتمی  اگرپدر کسی آدم خوب ونیکنامی باش نکته اساسی دراین است که

فقط عملکرد شخص محکی است . نیست تا بپذیریم که  پسرش نیز آدم خوبی خواھد بود

سخن . مردم در مورد آن  شخص که وی را خوب ویا بد تشخیص دھند برای  قضاوت

  : معروفی است که گفته اند

  !پشت نام پدرچی ميگردی؟             پدر خويش باش اگر مردی

مورشاه ھم پادشاه مقتدری بود و عظمت امپراتوری پدر شاه شجاع، تی

احمدشاھی را مثل پدرخود حفظ کرد ولی پسرش  شاه شجاع برای رسیدن به تاج وتخت 

کابل حاضر گردید نیمی از کشور را به رنجیت سنگ زعیم پنجاب  وانگلیسھا بدھد تا 

شمن سوز چند صباحی برتخت کابل جلوس داشته باشد، سرانجام با قیام مرگبار ود

 روبروگردید و بدست ھموطنان خود در جبه زار سیاه سنگ کابل ١٨٤١کابلیان درنومبر 

با فضیحت کشته شد ونام بدی در تاریخ از خود بجای گذاشت، وبعد از آن نزد افغانھا 

  .بحیث  سمبول وطنفروشی شناخته شد
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یل ھای با توجه به گزارش ھای رسانه ھای ملی وبین المللی وشنیدن ودیدن تحل

سیاسی ، نظامی،اقتصادی واجتماعی صاحب نظران افغان به اثبات میرسد که حکومت 

کرزی یکی از ناکام ترین،ضعیف ترین، فاسد ترین، آلوده ترین وغیرملی ترین حکومت 

  . ھا درافغانستان میباشد

سال حکمرانی ضعیف، وبی رمق کرزی با حضور یکنواخت جنگساالن ١١

منیتی، فساد گسترده مالی، رشوت واختالس وغصب ملکیت ھای تنظیمی توأم  با بی ا

عامه وغارت بانکھا و کمک ھای بین المللی ومداخله کشورھای ھمسایه وتجاوز آشکار 

پاکستان برحریم مقدس کشور با پیشروی در اینسوی خط دیورند وایجاد پوسته ھای 

ونورستان وننگرھار سرحدی در داخل خاک افغانستان وآواره کردن مردم والیات کنر 

به اصطالح پکو کرده که  امید و از خانه وکاشانه شان وداد وفریاد شان مردم را چنان نا

  .راه زندگی خود را گم کرده اند

ھیچ افغان وطنخواه و باشعوری گرفتن خریطه ھای پول رئیس جمھور را از یک 

 راکت پراگنی پاکستان بی تفاوتی وعدم تحرک او را در برابر! کشورھمسایه تائید نمیکند

ِبرمردم بیچارۀ کنر ونورستان و ننگرھار تائید نمیکند، ھیچ افغان وطن دوستی پیشروی 
دشمن را بداخل خاک مقدس کشور حتی یک سانتی مترھم تائید وتحمل نمیکند تا چه رسد 

این را ھم مقامات امنیتی کشور از . به پنج تا سی کیلومترپیش آمدن در داخل افغانستان

کرده اند وھم مردم محل شاھدان عینی واقعه اند  مدتھا قبل به رئیس جمھوری گوشزد

وتظاھراتی ھم برضد این تجاوز دشمن براه انداخته اند، ولی کرزی به حیث مسئول 

درجه اول مملکت در برابر پاکستان جز کرنش وچاپلوسی و روز گذرانی کاری نمیکند 

ب باری جرئت کرد ودو وزیر بی کفایت و پارلمان مرکب از ھمان عناصر  نابا

واختالسگر ورشتخور وقوم گرا وآلوده به فساد را سبکدوش ساخت، اما رئیس جمھور 

ترسو و مصلحت گرای شما، بجای اینکه بر این اقدام قانونی ولسی جرگه مھر تائید بزند 

پرده نه آنھا را مورد پیگرد قانونی قرار بدھد، با مصلحت گرائی ومعامله ھای پشت  و

که پایش در  تنھا آنھا را با دادن مدال ھای افتخار تقدیر نمود، بلکه باردیگر آن یکی را

از شفاخانه سردار محمدداوود، بند است و وزارت داخله را چنان  اختالس میلونھا دالر

 از جنراالن شورای نظاری اشباع نموده بود که به عنوان یکی از دالیل سبکدوشی او از

 محسوب شد، وگفته میشود در ھنگامی که او بحیث معاون وزارت دفاع این وزارت
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  در صد افسران وجنراالن وزارت دفاع متشکل از افراد٧٠اجرای وظیفه میکرد،

 درصد دیگر برای تمام اقوام پشتون ٣٠منسوب به شورای نظارو جمعیت اسالمی بود و

ار دیگر به آن وزارت واین ازبک وھزاره وبلوچ ونورستانی وغیره گذاشته شد بود، ب و

  .به ولسی جرگه معرفی شده است بار در رأس وزارت دفاع از سوی کرزی کاندید و

 منحیث یکی از افغانھای که درد بی وطنی را دیده ام ورنج مھاجرت را من

چشیده ام ونسبت به سرنوشت مردم ومیھنم مثل سایر ھموطنان با احساس می اندیشم به 

 که تا کرزی بر سرقدرت باشد، امید وانتظار ھیچگونه تحول این نتیجه رسیده ام

بودن کرزی در رھبری دولت وحکومت . وتغییری را به نفع مردم کشور نباید داشت

افغانستان، به معنی تداوم حضور جنایتکاران جنگی، غارت مستمردارائی ھای عامه، 

د مخدر وگسترش فساد و رشوتخوری روز افزون در ادارات دولتی، رونق قاچاق موا

فقر وبیکاری توده ھای محروم وحیف ومیل کمکھای جامعه جھانی توسط مقامات بلند 

رتبه دولتی وفراھم شدن زمینه ھای فعالیت ھرچه مخرب تر استخبارات کشورھای 

 کشورجھان را ٤٨نظامی کرزی با آنکه حمایت مالی و. ھمسایه در وطن ما خواھد بود

دود چھل  میلیارد دالرکمک ھای جامعه جھانی را برای احیاء با خود دارد وتا کنون در ح

از سوی تیم ھمکاران  واعمار مجدد کشور گرفته است، اما بخش بیشتر این کمک ھا

دولتی کرزی حیف ومیل شده و ھیچگونه بھبودی در وضعیت زندگی مردم حتی در پای 

  . تخت کشوربه نظر نمیخورد

ور ودیگر رسانه ھای ملی یابین المللی وقتی به تلویزینھای داخل وخارج کش

توجه کنید،  تمام افغانھا ،اعم از پشتون وتاجک، ازبک وھزاره وبلوچ ونورستانی 

وغیره،چی تحصیل کرده وچی غیر تحصیل کرده، چی غرب دیده وچی غرب نادیده، 

چی روشنفکر وچی غیر روشنفکر،چی اپوزیسیون سیاسی وچی اپوزیسیون 

ین اردو وچی منسوبان پولیس، چی مامورین ملکی،چی اجیر غیرسیاسی، چی منسوب

ومستخدم، چی تاجر و دکاندار، چی دھقان و مالدار،چی گلکار، نجار و کسبه کار ، چی 

اھالی مطبوعات، چی غیر اھالی مطبوعات،چی استادان موسسات تحصیالت عالی 

اسی چپ یا  وچی استادان مکاتب ابتدائی وعالی، چی  وکیالن شورا، چی احزاب سی

ًراست ، خالصه تمام افغانھای که صاحب شعور وتمیزکردن خوب از بد استند ، متفقا 

از حکومت کرزی شاکی وفوق العاده ناراض اند واو را یک رئیس جمھور ضعیف،غیر 
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مصلحت گرا،مقام پرست، بی اعتنا نسبت به مصالح علیای کشور  مصمم، غیر قاطع،

» بارز«اما نمیدانم که جناب . مسایه در افغانستان میدانندوتأمین کنندۀ منافع کشورھای ھ

چگونه و روی چه انگیزه یی به حمایت از کرزی برخاسته وتا کنون بیش از دوبار  از 

تاجای که معلوم . در عرصۀ داخلی وخارجی  پشتی بانی کرده است سیاست او کرزی و

سات قوم گرائی دست به است آقای بارز، نه قوم کرزی است تا بتوان گفت روی احسا

ًاین عمل میزند، پس احتماال از سوی ریاست جمھوری، چراغ سبزی به جناب شان 

ًنشان داده شده و مقامی در کدام سفارت ویا اقال در گمرکات افغانستان وعده داده شده 

است که اینقدر موازی با سمت حرکت باد ھمساز شده خود را در خارج از کشور 

  .کرزی نشان میدھدحمایتگرسینه چاک 

درحالی که تمام مردم افغانستان میدانند  که کرزی ضعیف ترین  وناتوان ترین 

ونامصمم ترین و بدنام ترین  رئیس جمھوری است که افغانستان در تاریخ معاصر خود 

آقای بارز بفرماید بما نشان بدھد که افغانستان  در طول تاریخ موجودیت . به یاد دارد

یک کشور مستقل، درچه زمانی رئیس جمھور آن یا رئیس حکومت آن از خود به عنوان 

کشور را در امور داخلی  وطن  یک کشور خارجی پول رشوت گرفته است ودست آن

آزاد گذاشته تا ھرچه بخواھد برای اھداف سیاسی وفرھنگی خود  علنا ًفعالیت داشته 

  باشد ؟ 

یه توانسته دست تجاوز برخاک درکدام برھه از تاریخ افغانستان، یک کشور ھمسا

ما دراز کند و حکومت افغانستان خود را چپ گرفته است؟ درکدام عھد ودوره یی از 

 کیلومتر بداخل خاک ماپیشروی ٣٠تاریخ افغانستان یکی ازھمسایه ھا توانسته از پنج تا 

 کند ودست به ایجاد پوسته ھای سرحدی بزند وعساکر خود را در آن جابجا نماید، وبا

مشت محکم مردم ودولت افغانستان روبرو نشده باشد؟ مگر اینک با کمال تاسف در عھد 

ریاست جمھوری کرزی پاکستان دست به این کار زده است وکرزی منحیث قوماندان 

اعلی اردوی ملی افغانستان برطبق قانون اساسی نافذۀ کشور مسئوول ومکلف است تا 

، ولی او ھیچگونه عکس العمل بالمثل از خود به دفاع از تمامیت ارضی کشور برخیزد 

بروز نداده ونمیدھد واینک مردم والیات کنر وننگرھار وکابل دست به اعتراض به این 

بی تفاوتی حکومت کرزی زده انزجار ونفرت خود را ازاین سیاست وطن ستیزانه ابراز 

  .کرده اند
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که کرزی  نمیخواھد آقای بارز بما بگویند که وطن فروشی مگر شاخ دارد یا دم 

جواب راکت پراگنی نیروھای سرحدی پاکستان را با راکت ویا پرتاب سنگ توسط مردم 

مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمھوری برای این به کرزی رأی داده . محل بدھد 

اند که درصورت برنده شدن مطابق به صالحیت ھا ومکلفیت ھای قانونی ازحیات 

اموس وطن دفاع کند، نه اینکه به بھانه ھای غیر معقول وممات وجان ومال ون

وغیرموجه  از دفاع از تمامیت ارضی طفره برود وھر روز ما شاھد ویرانی وبربادی 

مردمان بیچارۀ کنر وننگرھار ونورستان در شرق کشور باشیم وآقای بارز، مردم را از 

سی نیست که بجایش و ک» قشالق ویران میشود« این  بترساند که اگر کرزی نباشد

  ؟؟!!قرار بگیرد 

این وطن در دامان پرمھرش فرزندان دلیر وبادرایتی دارد که بھتر وشایسته تر 

مردم افغانستان مردمان . از کرزی از عھدۀ اداره وتنظیم وتأمین آن برآمده میتواند

شجاع ودلیر وآزادی دوستی اند که بدون کرزی ھم میتوانند از وطن خود حفاظت 

ت نمایند، موجودیت افغانستان مرھون حضور کرزی نیست، صاحبان اصلی این وصیان

  .وطن با دشمنان وطن می رزمند و آن را از دست ھرمتجاوزی  نجات خواھند داد

ی ړی،خو بیغیرت چاکړخوار دی خدای ک «:درپشتو متلی است که گفته میشود

  )؟فقیرترا خدا آفرید، اما  کی ترا بیغیرت ساخت( »

ھم میخواھم به  آقای بارز یادآورشوم که افغانھا  فقیرھستند  ولی بیغیرت نیستند اکنون 

خپ وچپ بگیرند و زبونانه  که ببینند کسی برخاک وناموس شان تجاوز کند، آنھا خود را

افغانھا غیرت وشھامت وطن دوستی خود . بھانه بیاورند که زور ما به زور آور نمیرسد

 انگلیسھا ویک نبرد نابرابر با اتحاد شوروی سابق تجربه کرده را در سه نبرد نا برابر با

 . ُاند و در ھمه میدانھا، برد با افغانھا بوده است

  

  است        " زبونیمقابل دشمن "اظھارعجز

  اشک کباب باعث طغيان آتش است
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  :چاپلوسی به کرزی 

وت پاکی یک زمان فکر میشد فقط در نظام  سلطنتی بازار مداحی و چاپلوسی و ب

گرم است و اگر آن نظام برچیده شود، وبجایش نظام  جمھوری دموکراتیک یا جمھوری 

اسالمی جاگزین گردد، دیگر بازار بوت پاکی ومداحی وثناگوئی رو به کساد خواھد نھاد 

و چاپلوسان و مداحان فطری  دست ازاین عادت سخیف و پست خواھند گرفت، چون 

یی شایسته ساالری واھلیت و تخصص، محک انتصاب تصور میشد که در چنین نظامھا

اما متاسفانه که این عادت پست در نظام ھای .  اشخاص در مقامات دولتی خواھد بود

 سلطنت نیز چشمگیر و بطور وسیعی رواج داشت و ھنوز ھم از رواج نیفتاده  ازپس

  . است

لوقت و این خصلت پست بیشتردر وجود عناصر کم سواد، تحصیل ناکرده، ابن ا

فرصت طلب قابل تشخیص است وعالیم آنرا از گفتار و نوشتار شان در رسانه ھای 

چنین اشخاص با آنکه ممکن احتیاج شدید مادی ھم نداشته . جمعی  میتوان تمیز داد

باشند، ولی برای بدست آوردن دل قدرتمندان وارباب زر و زور،از ھیچگونه تملق و 

 اینان عناصر ابن الوقت وضعیف النفسی می باشند .چاپلوسی و مداحی دریغ نمیورزند

که ھمواره بدنبال ممدوحی میگردند تا متاع دروغین خود را به وی عرضه کنند و منفعت 

  .بدست آورند

یکی ازاین عناصر متملق ، آقای نعیم بارز مقیم فرانسه است که با وجود آگاھی 

کراتیک وآلوده به فساد وارتشا از انزجار عمومی مردم افغانستان ازحکومت سھامی بیرو

رئیس جمھور کرزی، از مافراریان « وارتجاع حامدکرزی  در چند مقاله خود منجمله 

در افغان جرمن آنالین با پر روئی  تمام  به » !درغرب ترسوتر نیست، واقعبین تراست

حمد و ثنا گوئی از وی برخاسته و خواسته اورا ناجی زمانه و نابغۀ عرصۀ سیاست 

انستان  وانمود کند، درحالی که به اعتقاد مردم افغانستان ،کرزی رئیس جمھوری افغ

ضعیف ومصلحت گرا وغیر قاطع  است که حکومتش تا دو گوش  در فساد ارتشاء 

واختالس غرق است وغارت کابل بانک نمونۀ کوچکی ازدزدی حکومت دزدان چراغ 

تان وزیرانش به امر ونھی کرزی ًعالوتا والیان ووزیران و زیردس. بدست اوتواند بود
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پیاز پوست نمیکنند و بخش اعظم کمک ھای جامعه جھانی را که برای باز سازی 

  .افغانستان داده شده؛ ته جیب میزنند

از چندی بدینسورئیس ادارۀ مبارزه با فساد حکومت کرزی از دست وزیران 

 دارائی ھای عامه ووکیالن رشتخور واختالس گر و دوسیه دار وابسته به مافیای غصب

چرا، برای اینکه منافع کرزی  .فریادش تا گوش آسمان میرسد ولی بگوش کرزی نمیرسد

در عرصۀ سیاست خارجی نیز عملکرد کرزی .  با منافع ھمین مافیا گره خورده است

چنان غیر ملی است که از دو سال بدینسو روزانه ده ھا وصدھا راکت از داخل پاکستان 

ن فیر میشود، ولی با وجود خسارات وارده برجان ومال مردم شرق برمردم افغانستا

افغانستان  او ھیچگونه اقدامی بالمثل دردفاع ازحیات مردم خود و تمامیت ارضی کشور  

و جلوگیری از تجاوز پاکستان برخاک کشور در والیات کنر و نورستان و ننگرھار نشان 

  .نداده است

افغانستان خاطرنشان کرده بودم تا به دلیل من باری  ضمن مقالتی به پارلمان 

غفلت وبی تفاوتی کرزی در دفاع از تمامیت ارضی کشور که مورد تجاوز آشکار 

پاکستان قرارگرفته وبخش ھایی از خاک ما را اشغال نموده است، مطابق احکام ماده 

 من   قانون اساسی او را  استیضاح  نمایند، اما آقای بارز براین موضع گیری ملی٦٤

   انتقاد برآقای کرزی ؛ به معنی انسان ستيزی است؟: برآشفته شده میگوید

کرزی  ھرگز به  ھای کردکاربی سواد ترین فرد وطن ھم میداند که انتقاد بر

آقای بارز با انتخاب یک . معنای آن چیزی نیست که آقای بارز از آن برداشت میکند

 ترحم خواننده را به حال کرزی، به حیث ًعنوان عامیانه وعاطفی میخواھد توجه واحیانا

شکی نیست که کرزی یک انسان است، ولی باید گفت که ھمه . یک انسان برانگیزد

انسانھا نظر به دانش، فضایل اخالقی . دلسوزی  نیستند انسانھا یک سان قابل احترام و

ز ھرگ. ورویه انسانی  ومیزان سودمندی وخیراندیشی خود از ھمدیگر متفاوت اند

نمیتوان انسانھای جنایتکار، آدمکش،غاصب، خاین؛ وطن فروش، وبی مسئولیت وبی 

پروا نسبت به منافع ملی را بایک انسان صادق ووطن پرست وخدمتگار مردم  ودارای 

فقط انسانھای نیکو، پاک طینت . دانش و شھرت نیک یک سان دید و یک سان احترام کرد

زاوار ستایش ونیکوداشت اند، ولی انسانھای وصادق به وطن ومردم قابل احترام وس
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خاین،فاسد، رشتخوار، غارتگر، قاچاقبر،غاصب حقوق دیگران، ناقضین حقوق بشر 

واجنت ھای کشور ھای بیگانه الیق ھیچگونه ستایش وپشتی بانی نیستند وکسانی که از 

  .دنچنین انسان ھایی دفاع میکنند، خود از شرکای خیانت وجنایت آنھا بشمار میرو

   انسانی که با سرنوشت یک ملت بازی کند ونسبت به سالمت ارضی وصیانت 

روی سخن و انتقاد من !"  عدمش به زوجود"مملکتش بی تفاوت وبی اعتنا باشد،

در بدر بدنبال  درضدیت با انسان ھای عادی وبی صالحیت و شھروندان بیکار وفقیر و

قمه نانی نیست، بلکه روی سخن عرضۀ نیروی جسمی و دماغی خود جھت پیدا کردن ل

من متوجه  مسئوالن درجه اول و دوم دولت است که بجای خدمت به مردم ، در فکر 

پرکردن جیب ھای خود  وگروه ھای وابستۀ بخود اند و کمک ھای جامعه جھانی را که 

بمنظور بازسازی کشور ونجات مردم از فقر و بیکاری و بیسوادی و مرض اعطا 

میزنند واز قتل وجنایت وظلم وحق کشی و غصب ملکیت ھای شخصی میشود، ته جیب 

ودولتی دریغ نمیورزند وبا  قاچاقچیان مواد مخدر و گروه ھای دھشت افکن واختالس 

گران واختطاف چیان ودزدان ثروت ھای ملی ھمدست اند و ھرگز در غم منافع ملی 

  .نیستند

کسانی که تجاوز پاکستان و آقای نعیم بارز،بحیث مدافع سر بکفت آقای کرزی،بر

راکت پراگنی آن کشور را برمردم والیات کنر و نورستان وننگرھار تقبیح میکنند و 

برحال زارمردم بیچاره وبینوای والیات مذکور خون دل میخورند واشک بینوائی 

میریزند، برآنانی که کرزی را به خاطر غفلت وبی تفاوتی در برابرتجاوز پاکستان وعدم  

گیری الزم در دفاع از تمامیت ارضی کشور، مسئول و فاقد کفایت رھبری تصمیم 

کشور میدانند و از پارلمان توقع دارند تامطابق احکام قانون اساسی او را  استیضاح  

لجوجانه تالش میکند ،ضعف وترس وعدم قاطعیت رئیس جمھور و نمایند، برآشفته شده 

 . را نتیجه درایت سیاسی وی توجیه کند

شما حق دارید در مورد رئیس جمھور حامدکرزی، پارلمان، وطن ! ای بارزآق 

ومردم افغانستان ھرطورکه میخواھد بیندیشید وابراز نظرکنید، ولی باید بدانید که روش 

حکومتداری کرزی کارد را به استخوان مردم رسانده  ودرخارج از کشور به استثنای 
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ان ارگ نشین کرزی، ھیچ آدم وطن شما ودر داخل کشور به جزحلقۀ خاص اطرافی

  .دوست وبا منطقی او را تائید نمیکند

 مقاله در ھمین پورتال در مورد ٢٠آیا متوجه ھستید که در ھرھفته بیش از 

  در صد نویسندگان و٩٠مسایل گوناگون افغانستان به نشر میرسید و روی سخن 

 روی سخن مقالۀ آیا ملتفت ھستید که.تحلیلگران این مقاالت متوجه کرزی است

 که مدت یک ماه دردریچۀ نظر)ترجمه جناب عارف عباسی(افشاگرانۀ نیویارک تایمز

خواھی پورتال افغان جرمن آنالین گذاشته شده بود، متوجه کرزی وناکارآمدی حکومت 

  یا اکثریت نظریات نظریه دھندگان از بیکفایتی کرزی داد میزدند ؟ اوبود وتمام و

سی را در مورد تقرر مجدد بسم هللا محمدی خوانده اید، آیا مقالۀ  آقای عبا

اگرخوانده باشید، سخن او متوجه کیست؟ آیا دراین مقاله اقدام ومشی کرزی تائید 

میشود یا بخاطر غیرموجه بودن آن به حال کشورنفی میگردد؟ آیا میخواھید نشان بدھید 

ی تشخیص داده نمیتواند که جزشما ھیچ کسی دیگر وضع افغانستان ومردم آن را بدرست

وبه ھمین دلیل وجود حامدکرزی را بخاطر گرفتن خریطه ھای رشوت از کشورھای 

ھمسایه، برای مردم افغانستان وحتی برای آنانی که از بد حادثه خود را تا اروپا وامریکا  

، موھبت آسمانی ) فراریان ترسو خوانده شده اند-و ازسوی شما(واسترالیا رسانده اند

 . میکنیدتلقی

شما جناب بارز، آیا در عقل و فراست واحساس وطن پرستی ومردم دوستی 

وعدالت خواھی از تمام روشنفکران وصاحب نظران وآگاھان سیاسی افغان که سیاست 

حکومتداری حامد کرزی را انتقاد میکنند، باالتر وآگاه تر ھستید که برخالف دیدگاه 

 محق میشمارید ؟ آیا غیرازشما درچھار قارۀ واستدالل منطقی دیگران او را تائید و

اروپا وامریکا وآسترالیا وافریقا از میان مھاجرین افغان شما چھارکس را سراغ داده 

 میتوانید که مثل شما از مشی کرزی حمایت کند؟

یکی از ھمکاران قلمی پورتال افغان جرمن آنالین در رابطه به موقف آقای بارز 

رز یک لنگ مرغ آقای با«:  در ایمیلی برای من نوشته بودنسبت به سیاست حامدکرزی

این سخن آن ھمکارمحترم،مرا به یاد قصۀ مالنصرالدین انداخت که از وی » .دارد

ده سال بعد باز . چھل سال:مالصاحب چند سال داری؟ جواب داده بود: پرسیده بودند 
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به یادش داد که سوال کننده .ھمین سوال را از مال کردند واو ھمان جواب راداد

 ساله ام وامروز که از آن تاریخ ده سال ٤٠مالصاحب، شما ده سال قبل ھم گفته بودید 

  !گپ مردھا یکی است: گذشته چطورمیگوئید چھل ساله ام ؟مال  جواب داد

بلی خواننده گرامی ، گپ مردھای نوع مالنصرالدین باید ھمواره یکی باشد، زیرا 

ده نمیتوانند وتصور میکنند، ھمگی مثل کرخود را درک که خواسته ھای جامعه وکشور 

    پایان . یزنند ودر نقطۀ صفر قرار دارنداو درجا م
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  مچھارسی ومقالۀ 

 

  !رئيس جمھور رشوتخور،مايۀ سرافگندگی ملت است 

  )٢٠١٣/ ١٠/١٢نوشته شده در (

عکس دو ) ایرنا( خبرگزاری رسمی ایران,٢٠١٣ دسامبر ٩روزدوشنبه 

ازکرزی وھمراھانش ھنگام برگشت شان از تھران بدست نشر سپرده که در اکثر رسانه 

 .ھا داخلی وخارجی انعکاس یافته، وبرای بیننده بسیار سوال برانگیز وحیرت آور میباشد

         

دراين عکس ھا دونفر از محافظان کرزی با چند خريطۀ سفيد برشانه ھای شان ديده 
بق موضوع پول گيری رئيس دفتر کرزی از ايران، رسانه ھاحدس برمبنای سوا. ميشود

ميزنندکه اين کيسه ھا حاوی پول گدائی کرزی از دولت ايران است، ولی صاحب نظران  
بدين باوراند که اين پولھا ،پول گدائی نيست بلکه اين پولھا مکافات لجاجت عاقبت نه 

امريکاست که از طرف دولت ايران انديشانۀ کرزی دربدل عدم امضای پيمان امنيتی با 
به دوعکس با,توجه کنيد که  .بشکل رسوا کننده وشرم آوری به کرزی داده شده است

يکی کرزی را درحالت عذر وتضرع درمقابل يکی از مقامات  ايرانی نشان ميدھد 
ًوديگری حمل خريطه ھای احتما, مملو از پول را توسط محافظان کرزی حين برآمدن از 
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اين عکسھا به منظورخاصی گرفته شده وبه .بسوی طياره نشان ميدھد) VIP(ۀ درواز
نشر رسيده است تا اگر روزی کرزی از ديکته رشوه دھنده سرپيچی کند، آنرا برخش 

  .بکشند و فضيحتش کنند

اینست خجالت وسرافگندگی بزرگ تاریخی  یک ملت مغرور که ابرقدرتھا را 

ت، ولی رئیس جمھور منتخب شان، گردنش را نزد درکشور خود به زانو در آورده اس

یک مقام پائین تر ازخودش بخاطرگرفتن یک یا دو میلیون دالر به حساب شخصی،َپت 

رئیس جمھوری که آینده کشورش را با بحران ھای مختلف سیاسی . کرده است

واقتصادی ونظامی تا مرز نابودی روبرو کند، و کمک ھای  میلیارد دالری  را که از 

سوی امریکا وجامعه جھانی در کنفرانس توکیو به مردم افغانستان وعده  داده 

پرداخت آن کمک ھا را در آینده منوط به امضای  پیمان » ناتو«،وسازمان دفاعی )١(شده

امنیتی با امریکا میداند  ولی آقای رئیس جمھورمطابق دیکتۀ دشمنان منافع علیای 

ند، آیاچنین رئیس جمھوری قابل تائید و حمایت کشورآن را فدای منافع شخصی خود میک

  !!است؟ ھرگز نه

ایستاده و با خطر غلتیدن در دوزخ ھرج » پل صراط«کشوری که روی " 

ومرج،یک مو فاصله دارد ؛ کشوری که باھزار ویک مشکل روبرو است وبشدت از ناحیۀ 

قومی، نا امنی، بی ثباتی، فقر، بیکاری، تفرقه جوئی،تفوق طلبی ھای گروھی،

مذھبی،سمتی، تنظیمی،زبانی، فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی ، فساد اداری واختالس 

ورشوه خوری وقاچاق موادمخدر و داشتن میلوینھا انسان آواره، معیوب ، معلول ومعتاد 

وبیجا شده گان داخلی رنج می برد ؛ کشوری که  توان جلوگیری متجاوزان برکودکان 

                                                             

 میلیارد ۱۶ میالدی درشھرتوکیوی جاپان بصورت مجموعی مبلغ ۲۰۱۲ درسال -  ١
دالربرای مدت  چھار سال آینده برای افغانستان تعھد داده شد و درمقابل آن کرزی مبارزه  

 درسطح جھان به صفت قھرمان فساد و  موادمخد رشناخته را برضد فساد که کشورش
  توضیح ۲۰۱۲ جوالی سال ۹روزنامه ھشت صبح کابل بتاریخ . شده است ، وعده نمود 

اگرتمامی مفسدین وخائنین به محکمه کشانیده میشدند درحقیقت ما دیگر حکومتی . " نمود 
اران جنګی وقاچاقبران ھیروئین  جنګساالر ، جنایتک۱۱۰کرزی به تعداد"  داشته نمیبودیم 

را به حیث مشاورین دراطراف خویش جمع آوری نموده که ھرکدام ازآنھا ماھواره مبلغ 
مقالۀ ،بعدازخروج اشغالگران،کشتن افغان توسط :رک.( دالرامریکایی معاش دارد ۵۰۰۰

  )٢٠١٣ دسمبر٥افغان،ترجمه دکتور شفیق هللا انوری،سایت آریائی، بخش سیاسی 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٣٨٩

به اساس گزارش سازمان ملل   را ندارد ، کشوری که ساله٨ .٧ .٦ .٥ .٤خوردسال 

متحد، ازنظرفساد اداری وسایرتخلفات اخالقی واجتماعی،ازتمام کشورھای جھان بدنام 

تراست،رئیس جمھور آن به جای  آنکه برای نجات کشور ازاین ھمه مصیبتھا وبدختی 

نده کشور را تضمین ، ثبات آی)امریکا(ھا با امضای پیمان امنیتی با یک ابرقدرت جھانی

کند، در مقام مقابله با این  ابرقدرت برخاسته و از امضای پیمانی که بخشی از پیمان 

ًاستراتیژیک است که قبال آنرا امضا نموده است ولویه جرگه مشورتی آنرا تائید کرده، 

به بھانه ھای واھی وبا اتھامات تخریش کننده امریکا را توھین ودر سخنرانیھای خود، 

میگویند آدم ھوشیار .  را کشوراستعماری و غیر قابل دوستی و  اعتماد معرفی میکندآن

طناب را آنقدر به شدت نمی کشد تا طرف مقابل به روی بخورد، زیرامی داند مردی که 

  . ًبا دماغ داغ، طناب را پیوسته به سوی خود می کشد، حتما به زمین میخورد 

وری سروکار داریم که درعین حالی که خود ما در تاریخ افغانستان با رئیس جمھ

از سازمانھای استخباراتی » غیرقانونی«را خیلی ھوشیار میداند، اما بطور نامشروع و

ما با . ًکشور ھای خارجی پول میگیرد وطبعا به خواسته ھای نامشروع آنان عمل میکند

بین رئیس جمھوری روبرو ھستیم که بجای بازخواست از اخاللگران امنیت وغاص

ملکیت ھای عامه ودزدان میلیونھا دالر ازکمک ھای بین المللی به امر بازسازی 

ونوسازی کشور، وجلوگیری از خشونت علیه زنان که به طرز وحشیانه ای ھر روز در 

گوشه وکنار کشور رخ میدھد، مملکت را به جوالنگاه تروریستان وجنایتکاران وخاطیان 

ر تبدیل کرده؛ علی رغم آن که ملتش از گرسنه گی، وتجاوزگران وقاچاقچیان مواد مخد

بیکاری، بی عدالتی و نداشتن دولتمردانی صادق وعدالتخواه، فریاد می زند؛ خود را 

تصور نموده، به بھانه ھای الیعنی، برای امتیاز گیری ھای خصوصی از » شیرجنگل«

  .امریکا، دست به بازی ھای سیاسی جنون آمیزی میزند

ین آماتور آقای کرزی مقیم اروپا،گرفتن خریطه ھای پول از یک برخی از مدافع

کشور خارجی را با گرفتن کمک ھای جامعه بین المللی برای باز سازی افغانستان 

ورھائی مردم ازبیکاری وفقر و آوارگی ، یکسان تلقی مینماید، غافل ازاینکه کمک ھای 

یشود، ولی گرفتن خریطه ھای بین المللی به حساب بیت المال ودارائی عامه واریز م

پول ازیک کشور ھمسایه به منظور خاصی و در حساب خصوص کرزی ورئیس دفترش 

  !! میریزد
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شکی نیست که دادن : "مینویسد" مقصر کیست؟" صبح زیرعنوان ٨روزنامۀ 

رو  از این. پول ھمواره در برابر توقعاتی است که برای دھنده پول قابل تصور است

به ارگ داده شده است، نیز ] یاسازمان دیگرخارجی[»ای آی سی«پولی که از سوی 

ترین موضوعاتی که در رابطه به تقصیر ارگ از  یکی از مھم.  تواند بدون توقع باشد نمی

جھت گرفتن این پول متصور است، این است که این پول باعث شده است که ارگ 

سایر ادارات کشور ] انونیق[عنوان دستگاھی که باید الگوی رفتار جمھوری به ریاست 

جمھور مسوولیت دارد که  این در حالیست که رییس. باشد، گرفتار نقض قانون شده است

 جمھوری نیز باید در این راستا  از قانون اساسی افغانستان محافظت کند و نھاد ریاست

  ....جمھور کمک شود به رییس

ت که سرنوشت جمھوری داده شده اس این پول به این دلیل به ارگ ریاست

رو این پول باید شامل خزانه شده و از  از این. خورد سیاسی افغانستان از ارگ رقم می

شود که در تعامل مستقیم و  دیده می. رسید مصرف می طریق بودجه عمومی دوباره به

صورت گرفته این اصل مھم نقض » ای آی سی«بدور از چشم ھمگانی که بین ارگ و 

ھای خارجی یکی از مسایلی است که در بسیاری از  از شبکهگرفتن پول ....شده است

در برخی از قوانین تاکید شده . قوانین افغانستان بدان حساسیت نشان داده شده است

است که احزاب سیاسی و یا کاندیداھای انتخاباتی نباید از منابع خارجی پول دریافت 

ھد که جامعه افغانستان نسبت به د ھا نشان می تاکید بر عدم دریافت پول از خارجی. کنند

اما پرسش این است که . گرفتن پول از منابع خارجی خاطره و ذھنیت خوشی ندارد

جمھوری  شود، چرا ارگ ریاست وقتی دیگران از گرفتن پول از منابع خارجی منع می

اگر قرار است پولی به افغانستان کمک شود، باید این کار . دھد این کار را انجام می

وقتی خارج از چوکات پول بین یک نھاد خارجی . ساس معیارھای قانونی انجام شودبرا,

شود، شک و تردیدھایی را در خصوص میزان  و یک نھاد اساسی افغانستان رد و بدل می

جمھوری به حاکمیت ملی  ترین نھادھای ملی چون ارگ ریاست دھی یکی از مھم  اھمیت 

  )۱۳۹۲ور  ث۱۱چھارشنبه :صبح٨."( کند ایجاد می

تاثیرات سوء چنین پول گرفتن ھایی را میتوان در عدم امضای پیمان امنیتی با 

معضلۀ پیمان امنیتی با امریکا وچانه زنی ھای حامدکرزی رئیس .امریکا مشاھده کرد

جمھوردولت اسالمی غرق در فساد وارتشاء واختالس وغارت وچپاول دارائی ھای 
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نیتی وبی ثباتی ، بی عدالتی وبیکاری وفقر عامه وخصوصی ومصاب به بحران بی ام

 قرن ٩٠استخوان سوز،مردم را دچار سردر گمی ودلھره وھراس بازگشت سالھای 

تدویر جرگه مشورتی ، یکی ازاین چانه زنی ھای کرزی در برابر .گذشته نموده است

امریکا، برای کسب امتیازات خصوصی رئیس جمھور به حساب می اید که برخالف 

  .وی، امضای آن با اکثریت قاطع اعضای جرگه مشورتی مورد تائید قرارگرفتانتظار 

مردم افغانستان ،که جنگ تباھکن سی وچندساله را پشت سرگذاشته اند،بخوبی 

میدانند که به پا ایستادن دوباره کشور، بدون کمک دولت ھای مقتدر غربی امکان 

یکا در ھمسایگی شان حضور پذیرنیست وچون کشورھای ھمسایه تالش میورزند تا امر

نداشته باشد،وحضور آن کشور را در افغانستان ، مخل ومانع برای تحقق اھداف خود 

می بینند، بنابرین توسط اجنت ھای خود سعی میورزند تاعلیه مفاد این پیمان تبلیغات 

زھرآگین نمایند وحامدکرزی را از عواقب امضای این پیمان بترسانند واو را مجبور به 

 .میل خواسته ھای ناروای خویش سازند تع

 نفری متشکل ازتمام اقشار وطبقات واقوام ٢٥٠٠از آنجایی که اعضای جرگه 

کشور، با تقبل خطرات حیاتی باالخره به این نتیجه رسیدند که امضا پیمان به نفع آینده 

کشور بمننظور جلوگیری از خطر جنگ داخلی ودست درازی ھا ومداخالت ھمسایه ھای 

شور است، و میتوان گفت جرگه تصمیمی درست گرفته است، بنابرین ماھم امضای ک

این پیمان امنیتی را به نفع حال وآینده کشور تشخیص میدھیم واز رئیس جمھور کشور 

توقع داریم تا این شانس را از مردم افغانستان دریغ نفرماید وبا امضای آن، زمینه 

ًیه گذاری وکمک ھای بین المللی ، خاصتا امریکا بازگشت ثبات وامنیت وکار یابی وسرما

  .را برای کشور دردمند ما فراھم کند و بر دسایس دشمنان افغانستان چلیپا بکشد

فضای رسانه ھای داخلی وخارجی میرساند که اکثریت مردم افغانستان از 

تحلیلگر وسیاستمدار ومعلم وداکتر وشاگرد مکتب گرفته تا سران ورؤسای اقوام 

حانیون وصاحب نظران ومفسران مسایل سیاسی افغانستان ، امضای موافتنامه ورو

امنیتی را به نفع افغانستان تشخیص کرده وتشخصی میدھند، ولی جناب کرزی ھمان 

موضعی را اتخاذ کرده که طالبان وحزب اسالمی واجنت ھای کشورھای صاحب 

  غرض ھمسایه در داخل ، آنرا اتخاذ کرده اند؟ 
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 صبح به ارتباط موضع گیری رئیس جمھور در برابر امریکا،در یک ٨روزنامه 

اگر «المللی زیرعنوان   پژوھشگر امور بین-تحلیل عالمانه از قلم داکترملک ستیز

 ھای  بر بنیاد اصول و ارزش« :مینویسد» کند جمھور برخQف منافع ملی عمل  رييس

. ی ملی شھروندان را تمثیل کنند ارادهاند  ھا مکلف المللی، رھبران دولت ی بین شده پذیرفته

اند که از دیدگاه حقوق  ھایی  ی ملی و جغرافیای سیاسی، مقوله منافع ملی، اراده

این اصل، در اکثریت قوانین اساسی، . بخشند ھای ملی را مشروعیت می الملل، دولت بین

در مناسبات ھا که نظام سیاسی را  رھبران دولت. بر بنیاد قوانین ملی، نیز آمده است

 ھای ملی ھستند؛ اما عملکرد کنند، حامل و مجری مشروعیت نظام المللی تمثیل می بین

این . شوند ھای نظارتی وارسی می ھای آنان در ھرنوع نظامی، توسط میکانیزم

، دادگاه عالی و یا دادگاه قانون )ھر دو اتاق پارلمان(ھا  ھا، از سوی پارلمان میکانیزم

که رھبران سیاسی نظام، از منافع ملی تخطی کنند،  در صورتی. وندش اساسی اعمال می

تاریخ نشان داده . کنند می) Impeachment(این ساختارھا آنان را سلب صالحیت

جمھور را فرا  ھای پارلمان، بیشترینه با برگزاری نشست مشترک، رییس است که اتاق

 سلب صالحیت و سبب اعتماد جمھور، بر بنیاد تخطی از منافع ملی، خوانند و رییس می

کار  ی چھاردھم به این میکانیزم، برای بار نخست در بریتانیای کبیر، در سده. گردد می

روسای جمھوری که . المللی نھادینه گردید ی فرسایشی، در مناسبات بین گونه رفت و به

وزیرانی   گردند؛ نخست گرایند، بیشتر از ھمه قربانی ھمین میکانیزم می به خودکامگی می

از میکانیزم .آیند کنند نیز در دام این میکانیزم گیر می ھای ملی عمل می که برخالف برنامه

، در کشورھای اتریش، ایتالیا، بلغاریا، برازیل، روسیه، رومانیا و »سلب صالحیت«

جمھور  سلب صالحیت بنی صدر، نخستین رییس. شود کشورھای زیاد دیگر استفاده می

 در ۱۹۹۳ توسط مجلس، و یا سلب صالحیت گورباچف در سال ۱۹۸۱ایران، در سال 

حساب   ھای این میکانیزم در کشورھای ھمسایه به اتحاد شوروی، از بھترین نمونه

جستن از میکانیزم  دھد که بھره  می المللی نشان ی بین تجارب جامعه.آیند می

»Impeachment«ُت کل صور  پذیری رھبران سیاسی را به  ، فرھنگ مسوولیت

را در برابر رھبران، به محدود ترین میزان تقلیل » برائت از قوانین«بخشد و  تقویت می

پژوھشگران حقوقی به این باور ھستند که این میکانیزم، نه تنھا بھترین . بخشد می

 حاکمیت قانون را در جامعه نیز  ی فشار و نظارت از منافع ملی است، بل زمینه وسیله
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 مدنی و احزاب  ھا، در حمایت جامعه  جوامع دموکراتیک، پارلماندر. بخشد تقویت می

، مشروعیت »Impeachment « برند تا سازوکار  سیاسی از این میکانیزم استفاده می

جمھور قرغزستان، عسگر آقایف، در سال  که رییس زمانی. الزمی را با خود داشته باشد

ی  گرفت، مردم و جامعهپارلمان این کشور قرار » Impeachment« مورد ۲۰۰۵

آقایف با این فیصله مخالفت کرد و این مخالفت، . مدنی نیز از این روند حمایت کردند

و اما در .موجب انقالبی اجتماعی گردید که در نتیجه، وی مجبور به ترک حاکمیت شد

سو، ما نھادھای  ای ندارد؛ دلیلش ھم این است که از یک افغانستان، این میکانیزم پیشینه

کمیسیون نظارت بر . جا قانون حاکمیت ندارد دموکراتیک نداریم و از سوی دیگر، این

جمھور   حاکمیت رییس تطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی و حتا شورای ملی، در چنبره

واقعیت تلخ دیگر این . اند و استفاده از این میکانیزم محدود شده است محصور گردیده

 دھی خیلی باریک گردانیده است،   راه را برای حساب اداری، است که فساد گسترده

که،  بینند و سرانجام این دھی نمی کنند و ھیچ دلیلی را برای حساب فسادپیشگان رشد می

ھا ناآشنا است و حتا اعضای  خیلی» Impeachment«در نظام حقوقی ما، فرھنگ 

  )۱۳۹۲ قوس ۱۳چھارشنبه /  صبح٨."(دانند شورای ملی اھمیت آن را نمی

  باید افزود که خودداری رییسبا تائید از تحلیل این نویسنده دانشمند افغان،

 تن ٣٣احترامی به خون  اعتنایی به منافع ملی و بی جمھور از امضای این قرارداد، بی 

جرگه   عضو لویه۲۵۰۰روز پیش از تدویر لویه جرگه و آرای  شھید ومجروح بیگناه دو

مجددی به عنوان یک شخصیت روحانی طرفدار امضای این به آقای » توھین«و باالخره 

ھرکه از امضای این سند حمایت نماید، : بجا نخواھد بود اگرگفته شود. پیمان خواھد بود

نه خیراینچنین نیست ،مردم افغانستان دگر امروز خیر وشر خود . به امریکا خدمت میکند

بنابرین در لویه جرگه مشورتی با را بھتر از ھر دایۀ مھربان تر از مادر  میدانند  و 

اکثریت قاطع اعالم داشتند که رئیس جمھور باید پیمان امنیتی با امریکا را ظرف یک ماه 

آینده امضا کند ، درغیر آن با خروج نیروھای خارجی از کشور، افغانستان  نه تنھا یک 

 زمینه یک رفاه عمومی را از دست خواھد داد، بلکه انکشاف و فرصت طالئی  توسعه و

جنگ داخلی را با مداخالت ھمین ھمسایه ھا فراھم کرده مردم افغانستان را با مصیبت 

       !!که ھرگز چنین مباد.  قرن گذشته روبرو خواھد ساخت٩٠بزرگ جنگ ھای سالھای 
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  مسی وپنجمقالۀ 

  

  کرزی در فکرخود است يا درفکر وطن؟

  )٢٠١٤/ ١/٢نوشته شده در (

پیمان امنیتی با امریکا از سوی کرزی، مردم افغانستان را معضلۀ عدم امضای 

در مجموع دچار سردر گمی  ودلھره وھراس از افتادن سرنوشت کشور بدست پاکستان 

بیکاری و فقر روز افزون، .  قرن گذشته نموده است٩٠وبازگشت طالبان مثل دھه 

ی در داخل پایتخت، سبب ھمراه با باال رفتن نرخ مواد اولیه، بی امنیتی و حمالت انتحار

جریان کار ھای عمرانی متوقف گردیده  نگرانی وتشوشات روانی مردم گردیده است و

دولت توان جلوگیری از بحران .  و سرمایه و سرمایه دار از کشور در حال فرار استند

خروج نیرو ھای بین المللی از افغانستان،بدون تردید موجب . رو به وخامت را ندارد

ھای امریکا وکشورھای ناتو به افغانستان میشود و درنتیجه اردوی ملی قطع کمک 

وپولیس ملی که متکی به تجھیزات ومعاش دالری ازامریکا میباشند، از ھم می پاشند، و 

دست مداخالت کشورھای ھمسایه بخصوص پاکستان در امور داخلی از آستین طالبان 

ر زیر سلطۀ طالبان با ایده ھای دراز میگردد و دیری نخواھد گذشت که سراسر کشو

  . قرون وسطی شان قرارخواھد گرفت

لھذا برای جلوگیری از چنین یک فاجعه تاریخی و ضد منافع ملی، بھتراست تا 

آقای کرزی پیمان امنیتی را که لویه جرگه مشورتی،امضای آنرا با ایاالت متحده امریکا 

عه مدنی واتحادیۀ ملی ژورنالیستان پارلمان افغانستان و نھاد ھای جام تائید نموده و

آینده نگر و شخصیتھای وطندوست افغانستان در داخل وخارج  وسایرعناصر دلسوز و

اما آقای رئئیس . تر امضاء کند کشور، موقف لویه جرگه را تائید کرده اند، زود

تا شرایط من از  پا را دریک کفش نموده میگوید من سیاست بازی میکنم و جمھوردو

  . کردممریکا عملی نگردد، سند را امضاء نخواهسوی ا
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  یکی از نتایج زود رس سیاست بازیھای نابخردانۀ کرزی این است، 

که سنای امریکا یک میلیارد و یک صد میلیون دالررا از رقم  پشنھادی رئیس 

، ٢٠١٤جمھور اوباما برای کمک به پروژه ھای نیمکاره افغانستان در سال 

وضع گیری کرزی ضربت کمر شکنی به ملت ومردم در واقع م. حذف نمود

مردم افغانستان باید این صدمۀ بزرگ اقتصادی به . افغانستان وارد کرد

پیکر کشور زخم خورده و پاره پارۀ افغانستان را به مثابۀ خیانت کرزی به 

ملت تلقی نموده، روزی که دیگر بر اریکۀ قدرت نباشد  وی را مواخذه 

  .نمایند

 یک صد میلیون دالر،که ھیچ کشور دیگری از حامیان کرزی آنرا کمک یکھزارو

ًجبیره نمیکند، طبعا در راه اعمار مکاتب عصری و پوھنتونھا یا شفاخانه ھا یا اسفالت 

 خوست  و یا احداب -مزارشریف ، کابل- قندھار، کابل -وترمیم شاھراه ھای کابل

زراعتی در والیات خوست، پروژه ھای  بندھای برق وکشیدن کانال ھای آبیاری و

ننگرھار، پروان، بامیان، بدخشان، ھلمند وغیره والیات کشور به مصرف میرسید ودر 

پھلوی آن شاید چند ھزار کارگر بیکار و مقام دولتی به عنوان قرارادی نیز از آن بھره 

  .مند میشدند

 درحال :"نوشت"بازی خطرناک کرزی"نیویارک تایمز درمقاله یی زیرعنوان 

 بودجه افغانستان، به سختی از حساب درآمد ھای خود کشورقابل   اضر یک دھمح

 درواقع تمامی مصارف نظامی و بودجه توسعه ای از کمک امریکا و .وصول است

واشگتن بر امضای ھرچه زودتر پیمان اصرار ....  اش تأمین می شود متحدان غربی

زمینه را به فراھم  عیت داده و مشرو٢٠٢٤دارد  که به حضور نظامیان امریکا تا سال 

درین جاست که .آوری میلیارد ھای دالر کمک ھای مورد نیاز بین المللی مساعد می نماید

آقای کرزی به شیوه تخته چرخان . حرکت آقای کرزی برای افغانستان خطرناک است

با گذاشتن تفنگچه به شقیقه کشور خودش، بازی ای را به ) رولت روسی(قمار روسی 

سایت آریائی، . "(ُانداخته که حتی خودش ھم درک نمی کند که جاغور چقدر پر استراه 

  )،٢٠١٣/ ٢٠/١٢آرشیف اخبار 
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بدبختانه دشمنان اصلی افغانستان،امروز درارگ ریاست جمھوری در کنار 

  . کرزی جا گرفته اند و مانع تمام اقداماتی میگردند که به خیر وصالح مملکت باشد

ذ استخبارات کشورھای منطقه در ارگ و سلطه مجرمین جنگی ًعالوتا حضور ونفو

وجنایت کاران  در پست ھای مھم دولتی در مرکز  و والیات کشور، سبب شده تا 

ھای بین المللی  توسط زورمندان و بلندپایگان دولت کرزی  حیف ومیل  دوسوم  کمک

 فقر و تندگدستی وبالنتیجه  تولیدی سامان نیابد و گردد وھیچ پروژه مھم اقتصادی و

بیکاری وبی سرنوشتی بطرز وحشتناکی افزایش یابد ومخالفان دولت از این وضعیت 

کرزی با تمام این بدبختی ھای که دامنگیر . بھره برداری کرده بیش از پیش تقویت گردند

در صدد اصالح کارھا برآید، بلکه  دولت وملت است حاضر نیست به رفع آن بپردازد و

دم خود با ھمین تیم کاری اش راضی به نظرمیرسد و میخواھد تامدت از بدبختی مر

زیادی قدرتمندان خشن و فاسد وجنگ ساالران جنایت کار او شیره جان مردم فقیر و 

تا آنھا  دربدرتر ساخته و ملت را گرسنه تر وفقیر تر و ناتوان افغانستان را بمکنند و

  .  وفساد دولتی بسوزند وبسازندبرسرقدرت باشند،مردم در تنور داغ  بی عدالتی

ھمین اکنون بیکاری وفقر، فغان مردم را به آسمانھا بلندکرده است ولی دولت 

 سال گذشته ١٣دولت درطول . توانائی ایجاد شغل و جلب وجذب نیروھای کاررا ندارد

 میلیارد دالر کمک ھای بین المللی نتوانسته حتی در بخش ٥۰با وجودگرفتن تخمین 

یا تولید انرژی دست به تاسیس پروژه ھای بزند که در کوتاه مدت مردم را از زراعت و 

  . رنج گرسنگی نجات دھد

بیش . امروز درافغانستان ، بیکاری و فقر وصعود نرخھای مواد اولیه، بیداد میکند

به ھمین لحاظ  افغانستان چھارمين  از بیست میلیون انسان زیرخط فقر قراردارند و

اکنون درکشورما صرف  دوطبقه . لین کشورفاسد درجھان بشمارمیرودكشور  فقیر واو

متشکل از جنگساالرن وقاچاقچیان مواد ( یکی طبقه اغنیا وپولدارھا: مردم وجود دارد

 که پنج تاده درصد مردم را تشکیل میدھند و)  مخدر وماموران بلند رتبه وفاسد دولت

.  درصد مردم را تشکیل میدھند٩٥ تا ۹۰دیگری طبقه فقیر ونادار ومحتاج نان شب، که 

غرق  اند که جزبه  شکم  این اکثریت فقیر، چنان در غم  پیداکردن نان خانواده خود

بعضی از این مردم به علت بیکاری وفقرو . اوالد خود به چیز دیگری فکر کرده نمیتوانند
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آورده اند گرسنگی به خوردن پسمانده ھای بویناک که خوراک موشھا وسگ ھا اند، روی 

در برخی موارد دست به فروش کودکان خود میزنند ویا فرزندان جوان  خود را  و

  . دراختیارگروه ھای عملیات  انتحاری قرارمیدھند

فقر انسان را از .بیکاری وفقر، بد ترین مرض یک جامعه است 

فقر انسان را وادار به انجام ھرعمل . اخالق و شرف وعزت تھی میکند

جنایت . فقر نا امنی ببار می آورد، بد اخالقی ببار می آورد. پست میسازد

. باید حکومت عالج فقررا بکند، عالج فقر،ایجاد کاراست. ببار می آورد

امنیت به جامعه .ھرجا که کار باشد، ،گرسنگی وفقر رخت برمی بندد

مردم احساس آرامش . اخالقی ھا گرفته میشود بازمیگردد، جلو دزدیھا و بد

برای بھبود زندگی خود و جامعه می اندیشند وخالقیت بوجود می  میکنند و

  . اید

کرزی نه شجاعت اعتراف به نا توانی خود را دارد و نه براثر ناکامی اش  به 

او درحالی که جرئت . وعده ھای که داده، شرافت مندانه از مقام خود کنارمیرود

ی ووزیران و والیان  فاسد و یا به قانون سپردن ھیچیک از جنایتکاران جنگ برطرفی و

تبھکار  حکومت خود را ندارد، مگر بارھا سخن از صداقت ھمکاران بلند پایه خود زده 

ًواحیانا  اگر . ومیزند و از  وزیران  نا اھل و والیان غرق در فساد تمجید وتعریف میکند

ا و وزیر  یا والی ای  را از مقامش پس کرده، فقط جایش را عوض کرده نه خودش ر

یا اینکه او را به مقام باالتری نشانده و با دادن مدال وامتیازات دیگر  از اوتمجید کرده 

  .است

 کرزی از والی بلخ عطامحمدنور، چنان میترسد که جن ازگفتن بسم هللا ،عطانور

در ھنگام کاندیداتوری کرزی بریاست جمھوری چندین مرتبه از برسمیت شناختن کرزی 

. کرزی جرئت ھیچگونه جوابی را به او نداشت و آوری نمود  یادبه صفت رئیس جمھور

وی برای مسافرت به کشورھای خارج ھرگز از مرکز مشورت نمیخواھد، ودر واقع او 

خود صاحب دولتی در درون دولت کرزی است که باز وبند امر ونھی کرزی نیست، 

نور در غصب عطا. مگرکرزی دل به این خوش میکند که رئیس جمھور شھرکابل است

فروش آن زمین ھا برای ساختن شھرکھا  ده ھا ھزارجریب زمین ھای دولتی و
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ومارکیتھای تجارتی و مغازه ھای فروش لوازم لوکس  وته جیب زدن پول فروش زمینھا 

وحیف ومیل کردن عواید گمرکات بندر حیرتان توسط وابستگان خود دست آزاد دارد و 

ز دارائی شخصی واجراآت خود به دولت نشده تا کنون ھرگز حاضر به حسابدھی ا

کرزی از این جھت در جلوگیری از فساد اداری وتصفیه دولت از وجود . است

  . عناصرفاسد عاجزاست که خودش متھم به فساد است

کرزی برای پوشاندن این ضعف بزرگ دولتمداری خود، اکنون زورآزمائی با 

وع کرده ومیخواھد به دیکته ھمسایگان امریکا را که شبیه کشتی پشه با فیل است، شر

ًامضای پیمان امنیتی با امریکا به بھانه ھای ظاھراملی  طماع وبدخواه افغانستان ،از

 سالۀ حکومت  غرق درفساد و ارتشاء ١٣دوران  گرایانه،  خود داری ورزد و بر

واختالس وغارت  وچپاول دارائی ھای عامه وخصوصی ومصاب به بحران بی امنیتی 

ی ثباتی ، بی عدالتی وبیکاری خود، سرپوش بگذارد و ژست یک رھبر ملی قاطع وب

اماجرئت ندارد برراکت پرانی ھای پاکستان . ودلسوز به حال ملت ومملکت را بازی کند

بروالیات شرقی کشور وحتی ایجاد پوسته ھای سرحدی به عمق پنجاه کیلومتردرداخل 

کستان دروالیات جنوب وشرقی حرفی بزند خاک افغانستان از سوی نیروھای نظامی پا

  . ودشمن را وادار به عقب نشینی نماید

تدویر لویه جرگه مشورتی ، یکی ازاین بھانه جوئی ھای کرزی در برابر امریکا، 

برای کسب امتیازات خصوصی وی به حساب می اید که برخالف انتظار وی، امضای 

به گفتۀ صاحب .ورد تائید قرارگرفتآن با اکثریت قاطع  اعضای لویه جرگه مشورتی م

امضاء پیمان امنیتی با امریکا یکی از ضرورت ھای مھم و حیاتی برای تامین نظران ، 

ثبات و امنیت در افغانستان پنداشته می شود و دولت افغانستان می باید با درک این 

امضاء این پیمان شرایطی را برای دولت . ضرورت به امضاء آن مبادرت ورزد

انستان فراھم خواھد نمود که با استفاده از آن می تواند در برابر دسایس ھمسایگان با افغ

  . توانمندی بیشتر مقابله نموده و آرامش جانی و روانی مردم را تامین نماید

 کرزی چی مشکلی « درمقالتی ممتع زیرنامداکتر نجیب هللا بارکزیآقای 

ۀ خاص ملل متحد برای افغانستان  و فرستادهنمایند" کای آیدی"از قول » دارد؟

 این حقیقت را افشاء "نمبارزۀ قدرت در افغانستا"عنوان زیر مینویسد که او درکتابش
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نموده که تمامی پالن ھای جامعۀ بین المللی برای ایجاد اصالحات در اداره، کنار زدن 

تی و جنایتکاران و جنگساالران از صحنه، روی کار آوردن افراد پاک در ادارات دول

  در مورد " اوباما"ایجاد حکومتداری سالم در افغانستان که اساس سیاست و ستراتیژی 

  .شده است" کرزی" افغانستان را تشکیل میداد، قربانی خودخواھی ھای آقای

یک " کرزی"م برای ٢٠٠٩در ھمان آغاز یعنی در نوامبر سال " بارک اوباما"  

اد در اداره تعیین کرد، ولی آقای کرزی ضرب االجل شش ماھه بخاطر از بین بردن فس

  .  تا امروز کمافی السابق ادامه می دھد

زیر " کای آیدی"من یک بخش از کتاب آقای :آقای بارکزی عالوه میکند که  

را ترجمه کرده ام که می تواند یک " جنگساالران سابق وارد صحنه میگردند"عنوان 

در برابر " کرزی"ری فعلی آقای مثال خوب برای قضاوت در مورد منطق موقف گی

  .امضاء موافقت نامۀ امنیتی  افغانستان با ایاالت متحده امریکا، باشد

جنگساالران سابق دوباره روی صحنه " را به بیستم کتابش فصل   ، کای آیدی

م  آقای کرزی مرا به یک ٢٠٠٩در بھار سال :" اختصاص داده مینویسد" می آیند

 بحث روی انتخاب معاونینش در انتخابات ریاست مالقات دعوت کرد که ھدفش

سرسخن را آغاز ) کریم خلیلی(کرزی با معرفی نمودن معاون دومش . جمھوری بود

 سال پنجکه در دورۀ قبلی ھمچنان برای ) رادیتو(یک افغان ھزاره تبار” کریم خلیلی“کرد، 

خلیلی در جامعۀ از نظر من انتخاب خوب بود و کریم .  در ھمین سمت باقی مانده بود

نام برد، که " فھیم خان" در مورد معاون اولش از . بین المللی شخص بحث برانگیز نبود

یکی از جنگساالران سابق با ریکارد از تخطی ھای وسیع حقوق بشر و قاچاق مواد 

م زمانیکه معین وزارت خارجه بود، ١٩٩٤در سال " کرزی"مخدر بوده، حتی خود

 سال قبل ھم وی را پنجکرزی .  ت و کوب ھم قرار گرفته بودتوسط افراد فھیم مورد ل

به حیث معاونش پیشنھاد کرده بود، ولی با عکس العمل شدید جامعۀ بین المللی مواجه 

من فکر نمی کنم که جامعۀ بین " من برای کرزی گفتم .  شد و از آن منصرف گردید

ن اول ریاست جمھوری المللی ازین اقدام شما خوشنود شود که فھیم خان را معاو

من از آقای کرزی یک روز وقت گرفتم تا این موضوع را مورد "  افغانستان بسازید

  .بحث قرار دھم
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این وظیفۀ من نبود که به کرزی بگویم کی را معاون بگیرد و کی را نگیرد، ولی  

وجود داشت، درین صورت ما " کرزی"چون احتمال قوی دوباره برنده شدن آقای 

این یک ضرورت . ھیم بود با کسانیکه کرزی نصب کرده است، معامله نمائیممجبور خوا

و حق مسلم ما بود که از در صحنه آمدن کسانیکه باعث تیرگی روابط افغانستان با 

من دوباره به طرف .  جامعۀ بین المللی و دونرھا می گردند جلوگیری به عمل آوریم

) ًاحتماال سفیر امریکا و انگلستان(فیران مھم دفتر خود رفتم، این مسئله را با دو تن از س

بحث کردم، آنھا حیرت زده شدند و قضیه را به من واگذار کردند تا راه حلی برایش 

  . جست و جو کنم

فھیم یک "روز دیگر بازھم با کرزی مالقات کردم و برایش تصریح نمودم که 

اب فھیم به این سمت انتخ" ً، کرزی ظاھرا قبول کرد، و برایش گفتم که "قاتل است

تاثیرات ناگوار و جدی بر روابط تان با جامعۀ بین المللی و کشورھای کمک کننده 

خواھد داشت، شما چرا این خطر را قبول می کنید؟  او یکی از بدترین چھره ) دونرھا(

ھای جنگساالر با یک ریکارد بد از وحشی گری، قساوت و بدرفتاری را به حیث معاون 

کردید؟  شما چرا یک شخصی راکه باید از صحنه کنار زده می شد دوباره تان انتخاب 

انتخاب فھیم به حیث معاون اول ریاست "و باز ادامه دادم " روی صحنه می آورید؟

جمھوری نه تنھا باعث رنجش جامعۀ بین المللی شده بلکه مردم افغانستان را که انتظار 

نه کنار زده خواھند شد و اداره بدست داشتند تا جنگساالران و قانون شکنان از صح

کرزی مدعی ".  سیاستدان ھای پاک و جدید خواھد افتاد، مأیوس و ناراض خواھد ساخت

فھیم بازیکن مھم در سیاست روزمرۀ کشور نخواھد بود، و ھیچ نوع کنترول "شد که 

فھیم به "وی اظافه نمود که " باالی کابینه نخواھد داشت و ھیچ جای تشویش نیست

من دیدگاه امریکایی ھا را برایش تذکر دادم ".  اندازه ایکه شما می گوئید ھم بد نیست؟

معاون اول رئیس جمھور فقط یک تپش قلب از کرسی ریاست دولت : "که می گویند

ٍاگر کدام اتفاق به رئیس جمھور بیافتد، این معاون اول خواھد بود که ادارۀ " فاصله دارد
کرزی با .  ، و آنگاه این شخص یک مھرۀ ضعیف نخواھد ماندتمام دولت را بدست بگیرد

در قانون اساسی " اعتراض به این سخن من از قانون اساسی یاد آوری کرد و گفت 

تصریح گردیده که در صورت اتقاق افتادن واقعه ایکه رئیس جمھور از فعالیت باز می 

: سخ به این مسئله گفتممن در پا. ماند، در ظرف سه ماه باید انتخابات برگذار گردد
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درست است که در قانون اساسی این موضوع تصریح یافته است، ولی من و شما خوب 

  می دانیم که برگذاری انتخابات در افغانستان امروزی در ظرف سه ماه ممکن نیست و 

  ".حد اقل یک سال را ضرورت خواھد داشت

  که باھم یکجا نزد تصمیم گرفتیم " آیکن بیری"روز دیگر من و سفیر امریکا 

حال دیگر " کرزی"برویم تا این مسئله را حل نمائیم، نتیجه بازھم ھمان بود و " کرزی"

من .  از فھیم خان به حیث یک آدم بد نه، بلکه یک شخصیت خوب یاد آوری می کند

تصور می کردم که حال که واشنگتن به صورت مستقیم در مسئله دخیل شده است، شاید 

آیکن “. را در قبال این قضیه قبل ازینکه دیر شود، تغییر دھد" یکرز"موضعگیری 

محترمانه ولی خیلی قاطع، جدی به طور قوی موقفش را به کرزی رسانید ولی ” بیری

ًحال سفیر جبرا آخرین قطعه ای را بازی .  کرزی ھیچ نوع انعطاف پذیری نشان نداد

" آیکن بیری. "شنگتن دعوت کردرا به وا" کرزی"وی . میکرد که نزدش باقی مانده بود

اگر قبل از رسیدن به واشنگتن ازین تصمیمش صرف نظر کند، باز این "توضیح داد که 

  ". دعوت از اھمیت کمتر برخوردار خواھد بود

وزیر خارجۀ امریکا ھم با برقرار نمودن ارتباط تلیفونی با " ھیلری کلنتن"

خواست تا این " کرزی"د و از ، درین مسئله مھم به طور مستقیم دخیل ش"کرزی"

" کرزی"بازھم به مالقات ” آیکن بیری“روز دیگر من با . تصمیمش را به تعویق بیاندازد

رفتیم، تصور برین بود که این مالقات مسئله را نھایی خواھد ساخت و این قضیه حل 

خلیلی و (من خودم ھمراه دو معاونینم " ما گفت  ولی برعکس کرزی برای.  خواھد شد

ھمین امروز خود را برای انتخابات راجستر می کنیم، وھیچ اراده برای تغییر ) فھیم

وی قصد داشت تا در سفرش به واشنگتن این مسئله مضمون "  درین تصمیم خود ندارم

  .اصلی بحث نباشد

من ازین تصمیم کرزی خیلی مأیوس شده بودم، من یک سال انرژی و قدرتم را  

دانھای اصالح طلب و تقویۀ آنھا مصرف کرده بودم و  ستبخاطر روی کار آوردن سیا

آنھا را در ادارۀ دولتی سھیم سازد، من فکر می کردم که این " کرزی"آرزو داشتم 

نامزد شدن فھیم به حیث معاون .  کوشش من یک کامیابی بزرگ را در قبال خواھد داشت

د را نمی کرزی یک عقب نشینی بسیار جدی محسوب می شد، من دیگر شکست خو

  .توانستم پنھان کنم
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  فقط چند روز قبل از انتخابات خبر دیگری سر زبان ھا شد که یک جنگساالر   ...

 که به طور داوطلب در ترکیه در تبعید به سر می برد به "مدوست"دیگر 

در ” دوستم“.  افغانستان بر می گردد تا از کرزی در پروسه انتخابات حمایت کند

م، ١٩٩٤ًھور بود، خصوصا در بمباردمان کابل در سالوحشت و قساوت خود مش

  کرزی از وی درخواست 

تأکید زیاد نمودیم که از به روی صحنه آوردن " آیکن بیری"من و. کمک کرد

تصمیمش را گرفته و کسی نمی " کرزی"دوستم بپرھیزد، ولی به زودی معلوم شد که 

حتی خودم قدرت آن را  "حتی خود کرزی ھم اقرار کرد. تواند از آن جلوگیری کند

  ."ندارم که از آمدن دوستم به روی صحنه جلوگیری کنم

اشرف غنی، بشردوست و (در شام ھمان روز که یک مناظره بین کاندیدان 

در تلویزیون جریان داشت، دوستم به میدان ھوایی کابل رسید و بعد از یک وقفۀ ) کرزی

ول آمدنم به کابل افتادم که کرزی من به فکر ھفتۀ ا. کوتاه به صوب شمال حرکت کرد

فھیم خان دوباره به صحنه آمد، دوستم از تعبید .می خواست دوستم را دستگیر کند

برگشت، اسماعیل از قبل ھم وزیر انرژی و آب بود، اینھا ھمه به ظلم و قساوت شان 

  ".مشھور بودند

ن نتیجه  بعد از یک تبصرۀ جالب درختم گفته ھای کای ایدی،به ایآقای بارکزی

م ھم یک ضربۀ بزرگ را ٢٠٠٩این بازی ھا، قبل ازین در سال :گیری  رسیده و مینویسد

بر پیکر زخمی ملت وارد نموده است که جبران کامل آن برای رئیس جمھور آینده دور 

از امکان خواھد بود، ولی این بار شاید ضربۀ مھلک دیگری بر پیکر کشور عزیز ما 

نی اگر ھمکاری جامعۀ بین المللی را از دست بدھیم، شاید افغانستان وارد گردد، یع

افغان جرمن "(. ھزار ساله اش به خطر بیافتد٥موجودیت افغانستان با تأریخ 

  )١٣/١/٢٠١٤آنالین،

مقالۀ آقای  داکترنجیب هللا بارکزی،چنانکه بخش ھایی از آن در فوق مالحظه 

رانه از نیات شوم وخود خواھانۀ ًشد، واقعا یکی از مقاالت پرمحتوا وھمچنان افشاگ

تا امروز وتا قبل از خواندن .  ملیونی افغانستان است٣٠کرزی در برابر سرنوشت ملت 

این مقاله من تصور میکردم که بزرگترین خبط امریکا درافغانستان ،اینست که   به جای 

ایجاد یک دولت سالم متشکل از عناصر تحصیل کرده  ونیک نام  ومسلکی در رآس 
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ادارات دولت افغانستان ،با به قدرت رساندن جنایتکاران ومجرمین جنگی وحمایت از 

آنھا، بزرگترین ظلم را در حق ملت افغانستان مرتکب شده است ، ولی پس از مطالعۀ 

ًاین مقاله به من روشن گردید، که دولت امریکا بخصوص درعھد بارک اوما، جدا 

قسیم فھیم، جنرال دوستم، :مثل(ان جنگی میخواسته که کرزی از انتخاب جنابتکار

در پست ھای مھم دولتی  اجتناب ورزد ودر مدت حد اکثر )اسماعیل خان وامثال شان

شش ماه به برکناری  رجال فاسد از بدنۀ دولت خود بپردازد، ولی کرزی بخاطر حفظ 

 قدرت خود ومنافع شخصی وخانوادگی خود، ھیچ یک از توصیه ھای وگفته ھای مقامات

ًامریکائی را نپذیرفته و صرفا برای منافع شخصی ، با فاسدترتین وبدنام ترین عناصر 

متھم به جنایات جنگی وضد بشری، ھمدست شده ،افغانستان را به یکی از بدنام ترین 

  .کشورھای فاسد در جھان مبدل کرد

ز آقای داکتر بارکزی درمقاله اش به این نکته نیزاشاره کرده که کرزی در یکی ا

مردم افغانستان ھمیشه درجنگ با ابرقدرتھا پیروز بوده اند، :"سخنرانی ھایش گفته بود 

  ." اما درمیدان سیاست باخته اند، بگذارید بعد از این من سیاست بازی کنم

 سال حکومتداری ضعیف وآغشته به ١٢آقای کرزی با این طرز صحبت ، بعد از

کا ومتحدینش، اینک قصد کرده تا امریکا را فساد خود در سایۀ توپ وتانک ابرقدرت امری

در بازی سیاست شکست دھد و در اولین روند این جنگ سرد یک تعداد عکس ھایی را از 

بمباردمان نیروھای امریکائی بریکی از دھات غوربند والیت پروان به نمایش گذاشت که 

ریاست فردای آن روزنامۀ نیویارک تایمز بجواب کرزی نوشت که گزارش تصویری 

ھا  جمھوری افغانستان درباره حمله ھوایی به روستای وازغر والیت پروان به رسانه

در گزارش این . نادرست و دو عکس این گزارش نیز مربوط به سه سال قبل است

ھای حمله نیروھای امریکایی را به غیر نظامیان  روزنامه آمده که طالبان ھمواره گزارش

ھای تخریب شده و خون آلود، اجساد تکه تکه   از خانهکنند که شامل تصاویری نشر می

شده و نوارھای تصویری از خاکسپاری افرادی است که ھیچ مدرکی بر درستی این 

  .اسناد وجود ندارد

ھای دولت افغانستان درباره کشته شدگان  این روزنامه با اشاره به نشر گزارش

ومت افغانستان کار مشابه غیر نظامی در والیت پروان نوشته است که این بار حک

به نوشته نیویورک تایمز یکی از این تصاویر مربوط به  .است طالبان را انجام داده 
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 بود که در والیت ۲۰۰۹مراسم خاکسپاری قربانیان در یک حمله ھوایی ناتو در سال 

گرفته شده بود و در ) Getty Images(قندوز در شمال افغانستان توسط گیتی امیج 

 غیر نظامی ۷۰در این حمله .  نشر شد۲۰۰۹ سپتامبر سال ۵مز به تاریخ مجله تای

عکس دوم که کمی خیره و مربوط به دو کودکی است که در کفن .کشته شده بودند

ھا به نام  براساس ھمین گزارش این عکس سالھا است که در وب سایت. اند پیچانده شده

نشین در پاکستان استفاده شده کشتار غیر نظامیان توسط حمله ھواپیماھای بدون سر

نویسد  نیویورک تایمز می.کنند است و اکنون دولت افغانستان و طالبان از آن استفاده می

ھا  این عکس دو روز پیش قبل از اینکه دولت تصاویر را در سی دی کپی و به رسانه

  .ارسال کند، در وبسایت طالبان نیز در ارتباط به ھمین حادثه استفاده شده بود

والی پروان بصیر سالنگی نیز گفته که در حمله والیت پروان اعضای ارشد 

یاب دولت در گزارشش به رئیس جمھوری  گروه طالبان کشته شدند و ھیات حقیقت

به گفته او تعداد کشته شدگان غیر نظامی نیز تنھا ." کامال از طالبان حمایت کرده است"

 ٢٦بی بی سی،. "(میان حقیقت ندارددو کودک بوده و ادعای کشتار بیشتر غیر نظا

  )٢٠١٤جنوری 

چنین است سیاست بازی کرزی در برابر ابرقدرتی که او را ازآغیل گوسفندان 

امروز در برابر ولی نعمت  برتخت کابل جلوس داد و چوپانی در ارزگان برون آورد و

م این عمل کرزی نشان  میدھد که اوھنوزدرسیاست خا .خود دست به سبوتاژ میزند

دومین بازی سیاسی کرزی ، اتھام دست . »ُخام پورته مکنه«است وبه اصطالح وطنی

داشتن امریکا در حمله انتحاری رستورانت لبنانی در وزیراکبرخان کابل است که 

قوماندان آیساف بشدت آنرا رد  سفیرامریکا آنرا یک اتھام پوچ وھذیان گونه خواند و

  .نمود

در فکرمنافع خود است نه در فکر وطن ومردم پس دیده می شود که کرزی فقط 

بازھم داشتن نقشی در قدرت، دست از بازی ھای  وبخاطر تضمین آینده خود و. وطنش

سیاسی طفالنه برنمیدارد وحتی حاضراست، دوباره سرنوشت کشور رابدست پاکستان 

،  قرن بیستم برگرداند ولی حاضرنیست٩٠بسپارد وعقربۀ تاریخ را به عقب  به دھه 

ملت ومملکت را از خطرسقوط وجنگ ھای داخلی براثر مداخالت کشورھای ھمسایه 

  .نجات بدھد
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مردم افغانستان ،که جنگ تباھکن سی وچندساله را پشت سرگذاشته اند،بخوبی 

میدانند که به پا ایستادن دوباره کشور ، بدون کمک مالی دول مقتدر غربی وپیش از ھمه 

ن کشورھای ھمسایه،حضور امریکا را در افغانستان امریکا، امکان پذیرنیست وچو

،مخل ومانع برای تحقق اھداف خود می بینند ، بنابرین سعی میورزند تاعلیه مفاد این 

پیمان  تبلیغات زھرآگین نمایند وکرزی را از عواقب امضای این پیمان برحذردارند واو 

ن رئیس جمھور خود یک چنی.را مجبور به تعمیل خواسته ھای ناروای خویش سازند 

بی پروا نسبت به منافع ملت را تاریخ افغانستان وحتی تاریخ منطقه به  و خواه، لج باز

کسانی که از چنین یک رئیس جمھورخود خواه،  ودشمن مردم، به دمی یا قلمی . یاد ندارد

یا قدمی حمایت وپشتی بانی میکند، بدون تردید، عناصر خود فروخته ای خواھند بود که 

  .ن را در بدل منافع شخصی به حراج میگذارندوط

 نفری متشکل ازتمام اقشار وطبقات ٢٥٠٠از آنجایی که اعضای لویه جرگه  

واقوام کشور، با تقبل خطرات حیاتی باالخره به این نتیجه رسیدند که امضا پیمان به نفع 

 آینده کشور به مننظورجلوگیری از خطر جنگ داخلی ودست درازی ھا ومداخالت

ھمسایه ھا است،میتوان گفت لویه جرگه تصمیمی درست گرفته است، بنابرین امضای 

بنابرین کرزی می باید  . این پیمان امنیتی  به نفع حال وآینده کشور تشخیص داده میشود

مطابق فیصله وخواست لویه جرگۀ مشورتی ونظریات و پیشنھادات وطن دوستانۀ 

داکتر نجیب هللا بارکزی، نویسنده و ژورنالیست دانشمندانی چون داکترعبدهللا کاظم، 

نامدارکشورآقای مبارز و تحلیلگران خوب آقایان عباسی و جلیل غنی و دیگر صاحب 

نظران دلسوز وطن،با امضای پیمان امنیتی ،زمینه بازگشت آرامش روانی مردم، ثبات 

 را برای وامنیت وکار یابی وسرمایه گذاری وکمک ھای جامعه جھانی بخصوص امریکا

  .  کشور دردمند ما فراھم کند و بر دسایس دشمنان افغانستان چلیپا بکشد

مکثی برقرينه سازی کرزی ميان پيمان امنيتی با معاھدات گندمک 
  :وديورند

برای روشن شدن مسأله، نگاھی می اندازیم به  معاھدات گندمک و دیورند و 

  سازی کرزی  درست است یا خیر؟ نامۀ امنیتی تا معلوم شود که این قرینه  موافقت

در معاھده ای که بین امیر محمد یعقوب خان وکیوناری افسر سیاسی در امور 

 در گندمک امضاء شد، ١٨٧٩می سال ٢٦مخصوص به نمایندگی از دولت برتاینه در 
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امیر افغانستان و متعلقات آن متعھد است که در روابط با حکومت ھای «:میخوانیم

 با حکومت برتانیه بوده و با این حکومات عھدی نبندد و سالح بر خارجی پابند مشوره

ضد شان نبردارد و در صورت حملۀ خارجی امداد نظامی و اسلحه و پول انگلیس 

 »...بغرض دفاع، طوریکه انگلیس مناسب داند، استعمال خواھد شد

 بین امیر عبدرالرحمن خان و ١٨٩٣ نوامبر١٢و در معاھدۀ دیورند که در 

 :آمده است ند به نمایندگی از برتانیه امضاءء شد چنیندیور

حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به - ١

درازی خطی که در نقشه کشیده شده و آن نقشه ھمراه عھد نامه ملحق است خواھد 

 .رفت

 واقع  دولت عالیۀ ھند در ملک ھای که آنطرف این خط به جانب افغانستان-٢

نخواھند کرد و جناب امیر صاحب نیز در  میباشند ھیچ وقت مداخله و دست اندازی 

ملک ھای که بیرون این خط بطرف ھندوستان واقع می باشند، ھیچ وقت مداخله ودست 

 .اندازی نخواھند کرد

 دولت بھیۀ برتانیه متعھد می شوند که جناب امیر صاحب اسمار و وادی - ٣

 در قبضۀ خود نگه بدارند وطرف دیگر جناب امیر صاحب متعھد باالی آنرا تا چنگ

میشوند که ھیچ وقت در سوات و باجور و چترال معه وادی ارنوی یا باشگل مداخلت 

ودست اندازی نخواھند کرد، دولت بھیۀ برتانیه نیز متعھد می شوند که ملک برمل چنانکه 

شده نوشته شد، به جناب امیر در نقشه ای مفصل که به جناب امیرصاحب از قبل داده 

صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعای خود به باقی 

  ».ملت وزیری و داور می باشند و نیز دست بر دار از ادعای خود به چاگی می باشند

و اما در مورد معاھدۀ دیورند باید گفت ھمانطوریکه متن مواد یکم تا سوم این 

جدا ساختن خطۀ بزرگی از پیکر  ال تذکر داده شد آن معاھده باعثمعاھده در با

 افغانستان و تعلق آن به ھند برتانوی را در بر دارد و حدود جغرافیائی شرق و جنوب

افغانستان تا سرحد ایران را تعیین کرده و تعھداتی از امیر عبدالرحمن خان برای عدم 

 امروز منشاء اختالفات عمیق و گره باز که تا مداخله به آنطرف خط دیورند گرفته شده

ساله در  نشدنی مناسبات افغانستان و پاکستان و ھستۀ تشنجات و بی ثباتی ھای چندین

 ، افغان جنگ سرد کرزی و بازی با سرنوشت افغانستانجلیل غنی، . (افغانستان است
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 )جرمن آنالین

وقت  باید تذکر داد که برخالف معاھدات گندمک و دیورند که انگلیس در آن

نامۀ امنیتی میان  شناخت، در موافقت استقالل خارجی افغانستان را به رسمیت نمی

 کشور دارای حاکمیت ملی و استقالل ملی، حیث دو افغانستان و امریکا ھر دو طرف به

ًنامه کامال برابر با معیارھای  چنان محتوای این موافقت اند و ھم مورد خطاب قرار گرفته

دیگر  ِالمللی است که از احترام متقابل دو طرف نسبت به یک دیپلماسی مدرن و روابط بین

  .کند حکایت می

 ارجۀ افغانستان نشر شده،سایت وزارت امور خ  بر اساس متنی که در وب

درھیچ یک ازمواد موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحده اشاره ای ھم به 

محدودیت ھای بر روابط افغانستان با کشورھای دیگر که حتی با ایاالت متحده مناسبات 

و بر استقالل کامل، تمامیت ارضی، . دپلوماتیک  ندارند مثل ایران،ھم نشده است 

 کمیت ملی و وحدت ملی افغانستان تأکید شده است نه اینکه محدودیت ھای بر آن مثلحا

معاھدۀ گندمک وضع شده باشد که اقای کرزی این موافقتنامه را با آن معاھده در یک 

 .ردیف قرار داده است

طرفین برای تقویت امنیت و «:نامۀ امنیتی چنین صراحت دارد  مادۀ دوم موافقت

یی و  گیری در صلح و ثبات منطقه تان، مبارزه با تروریسم، سھمثبات در افغانس

مندی افغانستان برای دفع تھدیدات داخلی و خارجی علیه  المللی و ارتقای توان بین

حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، 

گونه  نیروھای ایاالت متحده ھیچ. ھندد دیگر ادامه می ھای نزدیک با یک به تقویت ھمکاری

که طرفین طور دیگری توافق  کنند، مگر این عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی

نامه در مورد تجاوز کشورھای خارجی به   ِچنان در مادۀ ششم این موافقت ھم.»کنند

مواره برخالف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان ھ«: افغانستان چنین آمده است

ھای خارجی و  خوش تجاوزات کشورھای بیگانه و استفادۀ نیرو توسط دولت دست

ھای مسلح شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا  گروه

مطابق این قرارداد، طرفین با ھرگونه استفاده . ھا قرار داشته اند مورد حمایت این دولت

شمول  لیه تمامیت ارضی، استقالل سیاسی افغانستان، بهاز نیروی مسلح یا تھدید ع

ھای مسلح از جمله تأمین پناھگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور  حمایت از گروه
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کنند تا در زمینۀ  طرفین توافق می. کنند ًھای مسلح دیگر، قویا مقابله می خارجی و یا گروه

  ت علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ھای دفاعی افغانستان در برابر تھدیدا تحکیم قابلیت

  .»یا استقالل سیاسی این کشور، با ھم ھمکاری کنند

سپارد که به تقویت و توانمندی  در بندھای دیگر این ماده، جانب امریکا تعھد می

پذیرد که در  چنان می دھد و ھم ِنیروھای مسلح افغانستان، مطابق معیارھای ناتو ادامه می

ستان با تجاوز خارجی، به صورت فوری، به مشورت و صورت مواجه شدن افغان

ھای مناسب سیاسی، اقتصادی و نظامی را به منظور  ھمکاری افغانستان، واکنش

  .کند جلوگیری از تجاوز خارجی اتخاذ می

در چندین ماده و یا فقرۀ این موافقتنامه بر وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت 

لذا . مبارزه با تروریزم تأکید شده است نطقه وارضی، صلح و ثبات در افغانستان و م

 .ھیچگونه تشابه و ارتباطی بین این موافقتنامه و معاھدۀ گندمک نمیتوان سراغ کرد

نامه توجه کنیم،  اگر به ھمین دو سه نمونۀ فوق الذکراز مفاد این موافقت

ِات گندمک و نامۀ امنیتی و معاھد یابیم که ھیچ نوع قرینه و شباھتی میان موافقت درمی

ِدر آن دو معاھده، افغانستان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود را . دیورند وجود ندارد

ھای عملی را برای  کوشد تا ضمانت نامه می از دست داده بود، در حالیکه این موافقت

  .ِثبات و تحکیم حاکمیت ملی در کشور ارایه دھد

یست ودرفکر وطن ومردم آن ًاگررئیس جمھور کشور واقعا در فکر منافع خود ن

می باشد،می بایدازسخنرانی ھای بیجا وغیر ضروری ومثال زدنھای نادرست این پیمان 

با پیمانھای گندمک ودیورند ومقایسه کردن خود با امیرعبدالرحمن خان درگذرد، زیرا  

ای مردم میدانند که این پیمان نه ازلحاظ محتوا ونه از لحاظ شکل خود با محتوای پیمان ھ

امنیت ،  ایجاد ثبات و گندمک ودیورند ھمسان نیست، ونه کرزی در اداره مملکت و

  .صالبت امیر عبدالرحمن خان است ھیبت و دارای سیاست و

  پايان
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  مقالۀ سی وششم 

  

 تا يک نھاد  باشدخصيت ملی  بايد دارای کدام صفاتش
  ؟ی شودمسمی بنامش ملبزرگ ع

  )٢٠١٤/ ١٠/ ٦ شده درنوشته( 

پوھنتونھا، شھرھا : ھرگاه درنظر باشد تا یکی ازنھادھای بزرگ ملی کشور، مثل

و یا بنادر تجارتی و یا میدان ھای ھوائی بنام یکی ازشخصیت ملی یا علمی کشور نام 

گداری شود، باید چنین شخصیت ھایی چه سیاسی و چه علمی برای مردم مشخص 

خصوصیات وویژه گی ھای میباشند که ومعرفی گردند که آنھا کی ھستند ، دارای  چی 

  سائر مردم عادی  آن خصوصیات را ندارند ؟

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

ِزده باشد که ھم از لحاظ کیفیت ونیز ازنظرکمیت خود درکشور بی نظیر و یا کم 

م را کمک نماید واما شخصیت ملی نظیرباشد و برای بیداری وتحرک جامعه به پیش مرد

کسی است که ھیچگاه درخدمت سرویس ھای اطالعاتی بیگانه وخودی  نبوده وھرگز 

کار ھای بزرگ و . برای کسب قدرت و یا انحصار قدرت برفرق ملت خود نکوبیده باشد

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

  .ت شده و درمیان مردم کشورخود از محبوبیت خاصی بر خوردار باشدثاب

یک شخصیت ملی، باید زمانی به عنوان شخصیت ملی مطرح شود که در دوران 

حیات خود کار فوق العاده مفید سیاسی یا نظامی انجام داده باشد که منتج به رھائی 

 حافظۀ تاریخ یا حافظۀ مردم  جامعه از چنگ بیگانه و یا استبداد داخلی شده باشد ونیزدر

ًجا پیداکرده باشد، زیرا مردم معموال وقتی ازکسی یا کاری که خوشنود باشند، در 

  . لحظات فراغت و یا خوشی از آن به نیکی  یاد میکنند
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 مین سالگرد استقالل کشور در ٩٤ به  مناسبت٢٠٠٤در سیمناریکه درسال 

ولنه تدویرشده بود ھندیه دافغانستان ټُحومۀ شھرکلن آلمان از سوی افغان کلتوری 

واحسان هللا دافغانستان دختر وپسر شاه امان هللا غازی در آن اشتراک ورزیده بودند، 

 بودم که در تمام مدت سخنرانی ھندیه دختر  ساله ای ۷۰من متوجه مردی محاسن سفید

یدم که چرا از وی پرس در ختم محفل من نزدش رفتم و. شاه امان هللا غازی ، میگریست

  جواب داد، نه ؟یبود از نزدیک دیده  رااینھمه گریه میکردی،آیا غازی امان هللا خان

م اادگی آن غازیمرد را شنیده زخیر، من از پدرخود در کودکی اوصاف نیکوئی وآ

را در برابر خود مجسم می بینم وافسوس دورۀ او  آن شاه، سردیدن دختر وپ واکنون با

  .او را میخورم

اریخ معاصر کشور، یعنی پس از تأسیس دولت مستقل افغانستان توسط در ت

احمدشاه درانی،  چند شخصیت ملی در صحنۀ سیاسی کشور بظھور رسیده اند که 

کارنامه ھای ماندگاری از خود به یادگار  ھریک در مقاطع معینی از تاریخ معاصر،

  :گذاشته و خود رفته اند، از آنجمله اند

 دولت معاصر ١٧٤٧شاه بابا، مؤسس افغانستان  که در  اعلیحضرت احمد-١

افغانستان را بنیاد گذاشت و ملت افغانستان را صاحب قلمروجغرافیائی وسیع تر از 

  .امروز ساخت و بمردم ما اعتبار حاکمیت ملی  وھویت ملی بخشید و رفت

 وزیراکبر،قھرمان ملی جنگ اول افغان  وانگلیس که با زیرکی ودرایت -٢

 تمام دسایس وتوطئه ھای نمایندۀ سیاسی انگلیس مکناتن را در از میان بردن خاص،

سران جنگ اول افغان وانگلیس ، خنثی ساخت وسرانجام وی را در یک نبرد تن به تن از 

پای در آورد و سپس قوای اشغالگر انگلیس را مجبور به خروج فوری از افغانستان 

ھزار وپنجصد نفرقشون  ١٦از) ١٨٤٢ جنوری ١٣ -٦(نمود ودر ظرف یک ھفته 

اشغال گر فقط یک نفر بنام داکتر برایدن، زنده خود را تا قشلۀ نظامی جالل اباد رساند 

  .وخبر تباھی عساکر اشغالگر را به دیگر عساکر محصور در قشله انگلیسی رسانید

سردار ایوب خان، فاتح میوند، در جنگ دوم افغان وانگلیس، توانست در رأس -٣

 قوای انگلیس را در دشت میوند ھلمند شکست دھد ١٨٨٠ھای ملی در اخیرجوالی نیرو

  .وسرانجام مجبور به تخلیه از افغانستان نماید
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، )مشروطیت دوم(اعلیحضرت شاه مان هللا غازی،رھبرجنبش جوانان افغان -٤

 با ١٩١٩ ماه می ٣بخاطرحصول استقالل کامل سیاسی افغانستان، درتاریخ 

س اعالم جنگ داد که درنتیجۀ جانبازی وفداکاری فرزندان دلیر وطن، یک استعمارانگلی

جون، دشمن مجبور به متارکۀ جنگ وامضای پیمان صلح راولپندی گردید و ٣ماه بعد در

  . بالنتیجه استقالل کامل سیاسی افغانستان بدست آمد

 - ١٩٥٣( پنجمین شخصیت ملی افغانستان، سردار محمدداؤد،صدراعظم -٥

خدمات داودخان در . بود) م١٩٧٨ -١٩٧٣(ونخستین رئیس جمھورافغانستان) ١٩٦٣

ھردو دوره زمامداری اش، برای انکشاف وترقی وتعالی افغانستان ،و آزادی زنان 

  .کشور از زندان چادری، وطن پرستانه و خیلی صادقانه بوده است

 ثور، ٧ًعالوتا داؤودخان  شخصیت شجاع ومغرور وبا وقاری بود که درکودتای 

کودتا چیان، ۲۱ ساعت تمام در برابر بمباردمان وغرش طاقت شکن طیارات میک ۲۰

برارگ ریاست جمھوری، برسرپا ایستاد واز غرورش نکاست ودر آخرین دقایق حیاتش 

وقتی به او ابالغ شد که اگر میخواھد زنده بماند،باید تسلیم شود، ولی او با شھامت 

 !"جز خدا، ھرگز به کمونيستان تسليم نمی شومب: "وشجاعت کم نظیر افغانی گفت

داؤودخان با بیان این سخن خواست این درس شجاعت را به فرزندان آگاه افغان بدھد 

که در برابر دشمن عقیده وایمان خود  نبایستی زبون شد و نباید تسلیمی را بخاطر زنده 

  .ماندن در ذلت وخفت قبول نمود

 تن از فرزندان ١٧نھا خودش را فدا کرد، بلکه داوودخان با این تصمیم خود نه ت

در عرصۀ مناسبات بین المللی با قدرتھای خارجی . و وابستگان خود را نیز قربانی داد

نیز داؤودخان ، شھامت وغرور ملی خود را  حفظ کرده است،چنانکه در برابر رھبر 

و درمالقات با خودخواه اتحادشوروی  بریژنوف،از حاکمیت ملی افغانستان دفاع نمود 

  .رھبران پاکستان نیز غرورملی و وقار افغانی را حفظ کرده است

برمبنای شھادت مرحوم پژواک در سفریکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر 

مالقات با جنرال ایوب خان رھبر نظامی پاکستان که بشکل احساساتی صحبت میکرده ، 

اش به حیث یک زعیم ملی صبور می ستاید  تحمل داودخان را در برابر حریف پاکستانی 

نظریۀ اکثریت مردم را .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصیت وی«:و میگوید
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سردار مردی «: که من مایل بودم برآن صحت قایل شوم، غلط یافتم که میگفتند

اما معلوم شد که مردی بی سنجش نبود واگر اظھار عصبیت » احساساتی وعصبی است

در مذاکرات ) ًاقال با خارجیان(آن را نیز سنجیده به کار می بست واحساسات اومیکرد، 

ًانصافا شخصی ملی « :پژواک عالوه میکند» .مھم در اختیار وزیرکنترول او بود

ووطنخواه بود و بعد از وزیراکبرخان نمیتوان نظیر ومثال او را  در تاریخ افغانھا سراغ 

  )٢٠١٢مبر  نو١٧پورتال افغان جرمن ،(» .کرد

کشورونگذاشتن ھیچ  با ھمه سستی وعدم سھمگیری در امر توسعۀ( ظاھرشاه،-٦

 ده سال مشق  دیموکراسی ازبزرگترین کارنامه ھای دورۀ )یادگار تاریخی از خود 

ظاھرشاه چون مردی دیموکرات وصلحجو ودور اندیش بود، سعی . ظاھرشاه است

ھاشم خان وشاه (وامنیتی که توسط کاکاھامینمود تا مطابق توان جامعه در پناه ثبات 

در کشور قایم شده بود،دموکراسی را تعمیم بخشد ) داودخان(وپسرکاکایش) محمودخان

ولی متاسفانه که کشورھا ھمسایه با استفاده از مھره ھای خاص خود ، از این 

دیموکراسی سوء استفاده نمودند ودر حوزۀ تحصیالت عالی وتعلیم وتربیت، جریان 

یل را از مسیر نورمال آن با راه اندازی تظاھرات روزه مره منحرف ساختند تحص

داودخان با انجام یک کودتای سفید، نظام شاھی رابه نظام . ودچار بحران نمودند

ظاھرشاه . جمھوری تعویض نمود،وبه بحران پایان داد ومدت پنج سال آنرا رھبری نمود

 دوباره به کشور ٢٠٠٢سال مدت سی سال را در ھجرت وغربت بسربرد و در

بازگشت و مردم انتظارداشتند تا وی نقشی را در اعاده نظم وثبات بازی کند ولی با 

مخالفت نیروھای ارتجاعی بخصوص رھبرجمعیت اسالمی وسران شورای نظار 

ظاھرشاه درلویۀ جرگۀ . گردید درتبانی وھمدستی با خلیلزاد سفیرامریکا درکابل روبرو

به انصراف از ایفای نقش سیاسی خود گردید و از سوی لویه جرگه اضطراری  مجبور 

  .به لقب بابای ملت نامیده شد وسپس بودن خود در وطن را بر نقش  سیاسی ترجیح داد

 عالوه برشخصیت ھای فوق الذکر، ما شخصیت ھای مبارز وآزادی دوست -٧

ه اند وکارنامه دیگری نیزداشته ایم که درکنار شخصیت ھای مزبور شجاعانه ایستاد

میرمسجدیخان کوھستانی، عبدهللا خان اچکزائی،امین هللا خان :آفریده اند مانند

  .لوگری،میر بچه خان کوھدامنی، عبدالقادرخان اوپیانی،غازی میرزمانخان کنری وغیره
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د که سناتوران افغانستان، حامدکرزی،رئیس جمھور ناکام افغانستان واما شنیده ش

مستحق آن دانسته اند تا میدان ھوائی کابل به اسم او ، ملی را، منحیث یک شخصیت

چنین بخششھای بیمورد وغیر واقع بینانه، یکی از سیاست ھای خام . نامگذاری گردد

 سال حکومت وی بوده است، که او را یکی از ١٣ومصلحت گرایانۀ کرزی در طول 

  . سال اخیر ثبت میکند٣٠٠بدنام ترین زعمای افغانستان درتاریخ 

در دومقالۀ با محتوای آقایان نجیب داوری و حفیظ هللا خالد موضوع نامگذاری 

میدان ھوائی کابل بنام حامدکرزی مطرح شده است وھردوی این نویسندگان جوان، 

چ صورت نباید قابل انکاری ارائه کرده  وگفته اند که در ھی دالیل وشواھد ملموس وغیر

، زیرا حامد کرزی، نه مبتکر کدام پروژه گرددمی  بنام حامدکرزی مسمیدان ھوائی کابل

نه اقدامی برای کوتاه کردن دست اختالسگران  زیربنائی اقتصادی درکشوراست و

درعین حال، حامدکرزی فقر . ومجرمین جنگی از یخن مردم ستمدیدۀ کشور کرده است

وانی وبیکاری ودزدی وجرم  و فساد را درکشور تعمیم داده  و فرصت ھای طالئی فرا

  . را در امر توسعه و انکشاف کشور از دست داده است

کرزی تنھا بعد از خیمه شب بازی ھای تدویرلویۀ جرگه برای  امضا ویا عدم 

امضای پیمان امنیتی با امریکا ،بیش ازشش میلیارد کمک ھای امریکا وجامعه جھانی را 

 فقیر ومحتاج خود وگویا  لقمۀ نان را از گلوی ملت. برای عمران کشوراز دست داد

گرفت، تا نقش یک چھرۀ ملی را بازی کرده باشد ،اما او فراموش کرده بود که با گرفتن 

کیسه ھای پول از یکی ازکشورھای ھمسایه بطورغیرقانونی، وقار وحیثیت تاریخی 

کشور را  به زمین زد ، وخود را بحیث یک چھرۀ خاین به ملت  ثبت تاریخ افغانستان 

  .  نمود

تا  ًکرزی پروسۀ انتخابات اخیر را چنان با بحران روبرو ساخت که کشور  عالو

را تا لبۀ پرتگاه سقوط نردیک برد و اگر پا درمیانی امریکا وملل متحد نمی بود، شاید یک 

به گفته مسؤوالن . باردیگر این ملت زخمی ورنجور با یک جنگ داخلی رو برو میشد

 ميليارد ٥د اقتصادي در کشور شد و نزديک به وزارت ماليه بحران انتخابات سبب رکو

دالر در بخش ھاي گوناگون فرصت ھاي شغلي و سرمايه گذاري را از افغانستان گرفت 

  .و ضربه بزرگي به زندگي مردم عادي وارد کرد
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کرزی دوسیۀ حیف ومیل کردن نھصد میلیون دالر سرمایۀ کابل بانک را بخاطر 

خود حفظ کرد و از جیب ملت بھای این دزدی را نجات برادرخود وبرادرمعاون اول 

پرداخت و اگر دوسیۀ کابل بانک بدرستی بررسی گردد،امکان دارد که پای خودحامد 

کرزی نیز دراین خورد وبردھا دخیل باشد، با در نظرداشت ده ھا جرم مصلحت گرائی 

که با دیگر،کرزی باید محاکمه شود، حال آقای داکتر اشرف غنی، رئیس جمھورجدید 

رویدست گرفتن مجدد دوسیۀ کابل بانک آبروی از دست رفتۀ افغانستان را دوباره احیا 

آنھمه خطا ھا چطور  و امید ھای زیادی را در دلھای مردم زنده ساخته است، هکرد

 وبجای به محاکمه سپردن او، میدان ھوائی فتسیاسی وغیر سیاسی کرزی را نادیده گر

  حامدکرزی فقط مستحق یک لقب است وآن لقب،ه است؟درککابل را نیز بنام او مسمی 

درمیان یک صد اتھامی که براقای کرزی ، توسط  .میباشد»  فساد درافغانستانپدر«

ًوارد آمده، ودر پورتال افغان جرمن قبال » عزیزاحمدعزیزی«جمالخان بارکزی و آقای 

 تائید شده ودانشمند به نشر رسیده، تمام آن اتھامات از سوی خوانندگان این پورتال

افغان اقای داکتر سید عبدهللا کاظم وآقای احسان هللا مایار حتی یک مورد خالف آن را 

 ١٣نیافته اند تا از دوش حامدکرزی پس کنند، بنابرین معلوم میشود که کرزی درمدت 

سال حکومت خود بجای کارھای خوب، که امکان انجام آن از عھده اش پوره بوده ولی 

  .نداده است،باید بجای مکافات، مجازات شودانجام 

 ١٧ميدان ھوائی کابل می بايد بنام مؤسس اين ميدان ، يعنی داودخان شھيد که 

تن از فرزندان واعضای خانوادۀ خود را قربانی داده است ،گذاشته شود تا حرمت جان 

ا ميدان داودخان نه تنھ.  ثور بجا آورده شود٧بازی وشھامت وی در برابر کودتاگران 

ھوائی کابل را ساخت، که ميدانھای ھوائی بزرگ  قندھار، مزارشريف و شيندند، وبگرام 

را ھم  اعمار نمود و به بھره برداری سپرد، اکنون انصاف نيست که ثمرۀ کار وفعاليت 

. يک شخصيت نيک نام شھيد به يک آدم بی عرضه ای چون حامدکرزی داده شود

خدمتگار وشھيد درجه اول وطن را به ديگری که ھرکس تصميم بگيرد که حق يک 

مستحق يک مدال فلزی ھم نيست، بدھد، بدون شک عمل خاينانه ای انجام داده است که 

  .تاريخ او را محکوم خواھد نمود

  گذاریمنامستحق پس  شخصيت ملی نبود،کرزی، مثلربانی،ھم 

  !ھم نيست یپوھنتون
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: با مشکالت فراوان وحادی چونحکومت کرزی از زمان رویکار آمدن تا کنون 

بحران بی امنیتی، بحران مداخلۀ کشورھای ھمسایه ، بحران مقابله با طالبان وعملیات 

ھای انتحاری ، بحران کشت وقاچاق مواد مخدر،بحران فقروبیکاری ومھاجرتھای داخلی 

، بحران غصب ملکیت ھای دولتی  ) رشوت خوری واختالس(، بحران فساد اداری 

بحران غارت بانکھا و کمک ھای بازسازی  جامعه جھانی ،  بحران فرار وشخصی، 

سرمایه ھای ملی به خارج از کشور، بحران تجاوز و راکت پرانی ھای اردوی پاکستان 

بروالیات جنوبی وشرقی افغانستان، بحران بلند رفتن نرخ مواد اولیه در بازارھای کابل 

برھان الدین «ی براثر نامگذاری نام وسایر شھرھا، واینک بحران فرھنگی وتحصیل

  )٢٠١٢(آغاز ماه اکتوبربرپوھنتون تعلیم وتربیه کابل،از»  بحران الدین ربانی-ربانی

بدینسو تمام موسسات تحصیالت عالی را متاثر ساخته ونظام درسی را در پوھنتون 

    .تعلیم وتربیه کابل بکلی مختل کرده است

حران فرھنگی نامگذاری کرد، تراوش ذھنی این بحران آخری که میتوان آنرا ب

حکومت افغانستان است و به نظرم بدتراز ھمه بحرانات است، واگر بزودی جلو آن 

گرفته نشود، میتواند بدترین وخشن ترین سناریورا برای حیات تحصیلی فرزندان کشور 

، بلکه رقم زند ومسئول آن نه فقط ارائه کنندگان این طرح واین نامگذاری خواھند بود

ھر چند این نام . آنھای که براین پیشنھاد مھر تائید گذاشته اند نیزمسئول خواھند بود

گذازی بیشتر بخاطر ردپا گم کردن مجرمین جنگی از نزد نھادھای مدافع حقوق بشر 

صورت گرفته است،مگر چنین نامگذاریھای از دید »  پروژه عدالت انتقالی« ومحققین 

می ماند وتاریخ براعمال خوب وبد انسانھا بدون مالحظات زبانی تیز بین تاریخ پنھان ن

ًوقومی وسمتی ومذھبی  قضاوت خود را  میکند ودر بارۀ ربانی این قضاوت را قبال 

  .کرده است

کسیکه در تمام گزارش (ربیه  بنام برھان الدین ربانینامگذاری پوھنتون تعلیم وت

 نامش در لست مجرمین جنگی قبل از ھای سازمان نظارت برحقوق بشر درافغانستان،

نام ھای عبدالرشید دوستم؛ محمد محقق،کریم خلیلی، اسماعیل خان وقسیم فھیم وسیاف 

سبب عکس العمل شدید محصالن  ،)جلب توجه میکند وعطامحمدنور وغیره باخط درشت

یک کم از کم مدت واستادان پوھنتون تعلیم وتربیه کابل وسایرنھاد ھای مدنی  گردیده و 

  .ًنظام تدریسی تحصیالت عالی را تقریبا فلج نمودماه 
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مردم  ومنسوبان موسسات  تحصیالت عالی، اعم از استادان و محصالن  بخوبی 

میدانند که در پوھنتون تعلیم تربیه وسایر پوھنتونھای افغانستان ، شاگردانی مصروف 

ی از وابستگان نزدیک تحصیل ھستند که پدر، مادر،برادر، خواھر، کاکا، ماما، ویا یک

 قرن بیستم قربانی داده ٩٠خود را براثر جنگھا وآدمکشی ھای تنظیمھای جھادی در دھه 

. و یکی از رھبران قسی القلب وخون ریز این تنظیمھا، برھان الدین ربانی بود. اند

ھیچکس به یاد ندارد که ربانی در طول عمر زمامداری خود حتی یک دالر از آن ھمه 

اد آورده را در راه اعمار یک مکتب، یا یک مرکز صحی یا اعمار یک مسجد یایک پولھای ب

پل ویا یک موسسۀ خیریه به مصرف رسانده باشد، پس براساس کدام دلیل ومنطق 

حکومت افغانستان حاضر شده است  تا یک پوھنتون را بنام کسی که ھیچ عمل خیری از 

ن کار خود نمک بر زخم ھزاران محصل وی بمالحظه نرسیده است،نامگذاری کند وبا ای

 و یا برادر وخواھرش در عھد حاکمیت ھمین ربانی رو دانشجوئی بریزد که پدر یا ماد

این اقدام حکومت ،یک ظلم نه که یک جفای نابخشودنی . با قساوت از بین رفته باشد

درحق ملتی است که زن ومرد وکودک وپیر وکھنسال آن  شاھد ویرانگری و غارت 

  . اول وکشت وکشتار  افراد تحت فرمان ربانی بوده اندوچپ

داکتر سیدخلیل هللا ھاشمیان سابق استاد پوھنتون کابل،درمقالت ممتع اش  

لقب داده وکارنامه ھای ننگین » خوجه ئين«بدرستی  این سوداگر خون مردم کابل را 

 مومند نامش رایکی دیگر از قلم بدستان افغان آقای محمدداود  و.او را برشمرده است

، شتنوی» تعلیم وتربیت-بحران الدین «ا   وی رمیتوانمینویسد واینک » بحران الدین «

زیرا که ازدست این آدم ھم دین به بحران کشیده شده، ھم خاک و مردم آن وھم تعلیم 

وتربیت جوانان معصوم آن که سرمایۀ امروز وفردای افغانستان عزیز اند،  دچار 

  .بحران گردیده است

استادان چھارپوھنتون کابل ھمراه با محصالن پوھنتون تعلیم وتربیه ونمایندگان 

جامعه مدنی در یک گردھم آئی درکابل بصورت یک اجماع علمی از خواست برحق 

محصالن پوھنتون تعلیم وتربیه حمایت کرده طی یک ابالغیه به حکومت افغانستان 

لوث نام ربانی آلوده نماید، درغیر ھوشدار دادند که نباید عرصۀ پوھنتون را با 

حمایت از محصالن پوھنتون تعلیم ه ب اینصورت استادان پوھنتونھای افغانستان نیز

  عرصۀ تدریس درموسسات عالی را  وتربیه  دست به اعتصاب واعتراض  خواھند زد و
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  .مختل خواھند نمود

ت چھارماھۀ مردم فراموش نکرده اند که ھمین برھان الدین ربانی بود که حکوم

ساخت پاکستان خود را با توطئه ونیرنگ به چھار سال تمدید کرد ودراین مدت شھر 

تاریخی کابل وقصر پرشکوه داراالمان را به خاکدان مبدل نمود ودوملیون جمعیت کابل 

  . را  بازھم دربدر و آوارۀ دیاربیگانگان نمود

گان گرفتن زنان در زمان ربانی، تجاوز واختطاف زنان ودختران جوان وگرو

درزمان ھمین . شوھردار توسط قوماندانان تنظیم ھای جھادی به اوج خود رسیده بود

ربانی بود که دختری بنام ناھید برای نجات عزت وشرف خود  از دست تجاوز 

 مکروریان سوم بزیرانداخت ودر دم جان داد، ٦تفنگداران جمعیتی خود را از منزل 

بسوی ارگ ربانی براه افتادند تا آن را برخ  انه ھا گرفتند وووقتی مردم جنازۀ او را برش

حکومت داری اوبکشند، تشییع جنازۀ آن دختر با عفت، نارسیده به چھاراھی آریانا با 

  .فیرتفنگ وماشیندار قوای دولتی استقبال گردید وچند زخمی ای برجای گذاشت

م ھزاره ربانی کسی است که در مدت حکومت خود، دمار از روزگار مرد

 در یک روز ۱۹۹۳، فبروری۱۳۷۲درافشار کابل وجمال مینه برآورد ودر دھم ماه دلو

« این جریان سبعانۀ غیر بشری بنام. بیش از چھارھزار مردم  ھزاره را به قتل رسانید

ثبت صفحات تاریخ و جزئی از راپور ھای معتبر و مستند مؤسسات » قتل عام افشار

و فامیل   رافگندگی آن  جنایت بزرگ بدون شک به ربانیحقوق بشر گردیده است، که س

  !او میرسد

ربانی ، کسی است که غرامات جنگی افغانستان را که از سوی ملل متحد و بانک 

 میلیارد دالر برآورد شده بود به رئیس جمھور روسیه آقای پوتین ۷٨جھانی بالغ به 

ن پول تاوان بربادی وتخریب بخشید وننگ وابستگی ابدی را بجان خرید، درحالی که ای

سرزمین ما و حق مشروع ملت افغانستان بود، و نظر به پروتوکول ھا و مؤافقه ھای 

بین المللی و رویداد ھای مشابه در قرن بیستم، او ھرگز اختیار آنرا نداشت که چنین 

  !حاتم بخشی را به بادار خویش، والدیمیر پوتین بنماید

 صدظامی اردوی افغانستان را که چندرات نربانی کسی است که یکی از طیا

 ھزاردالر فروخت وپول آنرا در ۴۰۰میلیون دالر ارزش داشت در مشھد ایران به مبلغ 

خائنانۀ ری از شاھکار ھای گ با تعداد دیربانی این خیانت. حساب شخصی خود وارد کرد
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نامه تلویزیونی به ًنامبرده، قبال توسط خانم ماللی نظام وخانم سجیه کامرانی از طریق بر

  .اطالع ھموطنان ما رسید ودر دیگر رسانه به نشر سپرده شده است

ربانی کسی است که صدھا وسایط زره ھی وتانک وتوپ وطیارات اردوی 

افغانستان را که صدھا میلیاردالر ارزش داشتند،به تاجیکستان انتقال داد وبعد کس 

ا فروخت وپول آنرا به حساب شخصی ندانست که آنھا را به حکومت تاجکستان بخشید ی

  خود انتقال داد؟

ربانی کسی است که قصد داشت افغانستان را تجزیه کند وبخش شمال کشور را 

با تاجیکستان یکجا کرده از آن تاجیکستان بزرگ بسازد، ولی این طرح خاینه او از جانب 

ین المللی، استخبارات خارجی روسیۀ فدراتیف،افشاگردید وبراثر عکس العمل ھای ب

  .ربانی ازاین قصد خود منکر شد واظھار بیخبری نمود

کرزی میتواند یک بار به عقب بنگرد وآثار شوم ویرانگری رھبران تنظیمھای 

در عھد حکومت ربانی رھبران تنظيم ھاى جھادی بنام .جھادی ومنجمله ربانی را ببیند

د را به توپ و راکت و اسالم، مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم مخالف خو پاسدارى از

پستان زنان  . برزنان گروه ھاى مخالف خود تجاوز دسته جمعى نمودند بمباران بستند،

بريدند وبر سر مسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگر  ھموطن مسلمان گروه مخالف را

دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى  افغان ميخھاى شش انچه کوبيدند و شکم

  !!فرماندھان خود در آوردند  زنان شوھردار را بزور به نکاحآويختند و

برای ربانی ھمان بس که تپۀ بی بی مھرو بنام او نامگذاری شده ویک ھوتل لوکس 

ول ھای نامشروع مردم پ از نیز بنام او در آنجا اعمار میگردد، وحساب درآمدش

  .از دالر مملو خواھد بود  ھمواره در چھار گوشۀ عالمافغانستان

  پايان
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  تمف  مقالۀ سی وھ

  

   ھموطنان عزيز، کتاب داکترکاکړ را

  !از فھرست مآخذ خود حذف کنيد

  )٢٠١٥/ ٣/ ٣ نوشته شده در( 

  

 از. است ١٩٦٠ دھه در تاریخ رشتۀ یافته تحصیل استادان از یکی داکترکاکړ،

 میشد، ردهشم انگلستان در آنھم تاریخ مسلک در کرده تحصیل شخص یگانه وی که آنجا

 یک و دانشمند یک چشم به او به بشری وعلوم ادبیات پوھنځی محصالن اکثریت

 کاکړ داکتر به نسبت نیز من. بودند قایل احترام او به و نگریستند می تاریخ متخصص

 ومیتود شیوه که تاریخ رشتۀ در ای مقالۀ وی از ھرگز ولی بودم وامیدوار خوشبین

  . ام خواندهن کند تشریح را نگاری تاریخی

 افغان، (زیرعنوان ای رسالۀ به  بارچشمم اولین برای میالدی ۲۰۰۰درسال

 وآنرا شد روشن) وافغانستان فارس ھندوستان، در دولت وتشکیل وافغانھا افغانستان

 اثر یک محتوا لحاظ از خود،  وغیرمعمول طوالنی عنوان با رساله این. مرورکردم

 کلمات مورد در داکترکاکړ، که داشتم  توقع.است ھاوکمبودی خالء پراز و ضعیف بسیار

 به مفصلی توضیحات وخارجی داخلی کھن تاریخی متون به مراجعه با وافغانستان افغان

 از دولت تشکیل چگونگی مورد  در.است نکرده متاسفانه که باشد کرده ارائه خواننده

 که است ناقصو فشرده،سطحی بحدی موضوع نیز وفارس ھندوستان در افغانھا سوی

 توجه با اثرکه این. نمیشود پنداشته کافی ھم مکتب ۱۲ صنف لکچرنوت یک برای حتی

 درتاریخ را ړکاک داکتر جایگاه ګردیده، چا افسیت بطور وبعد شده خطاطی ابتدا زیاد

 در مندی حوصله محقق وی که دانستم واینقدر آورد پائین خیلی من نظر در نگاری
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 رفیع هللا حبیب حد در کشور تاریخی مسائل وتشریح توضیح ودر نیست، نگاری تاریخ

  .نیست واستدالل بیان جرئت صاحب  ھم افغانستان تاریخ انجمن در حبیبی پوھاند شاگرد

 یوه ته واکمنی هللا امان پاچا د  «رسید، من داکترکاکړبدست از که کتابی دومین

 در که  را آن از ھای قسمت ولی بخوانم پا سرا را آن نکردم فرصت که بود »کتنه نوی

 وغالم دروازی خان محمدولی آن ودر بود امانی دولت برضد شینوار شورش مورد

 محرک خان هللا امان بار در منشی احمدحان علی قول از  وغیره  چرخی خان صدیق

 محمدولی آیا«زیرعنوان خود مقاالت از یکی در  وحتی .ام خوانده اند، شده دانسته غایله

 قول ونقل ام جسته استناد آن به »داشت؟ نقش امانی دولت سقوط در ازیو در خان

 ازکتاب بخش این من که زمانی ھمان از. ام خودکرده مقاله استوارداشتن برای ھای

 وغالم دروازی خان محمدولی به نسبت من ھنیتذ ،)٢٠٠٥(کردم مطالعه را داکترکاکړ

 فوق ازاشخاص درونم رد من که وبراستی گردید خراب سخت چرخی خان صدیق

 مستدل وبسیار عالمانه نقد خواندن از پس اما. میکردم ونفرت انزار احساس الذکر

 کتاب، اصلی نویسنده که گردید معلوم داکترکاکړ، برکتاب زمانی داکتر آقای ومستند

 بوده درکابل انگلیس جواسیس از یکی محبوب علي شيخ بلکه نه، غزنیچی احمدخان علی

 بخورد مغرضانه را انگلیس اجنت یک ھای نوشته ودانسته دیده کاکړداکتر و.است

 محتویات که میگردد واضح زمانی داکتر نقد روی از. است داده خود اثر خوانندگان

 وبرضد انگلیس نفع به صد در صد) کتنه نوی یوه ته واکمنی هللا امان دپاچان (کتاب

  .  است هللا امان کشورشاه استقالل ومحصل دوم مشروطیت نھضت

 جانب از کشورما تاریخ درحق چرا که اینست ساخت متاثر خیلی مرا چیزیکه

 زده تکیه تاریخ برکرسی کابل پوھنتون در زیادی وسالھای است تاریخ داکتر که کسی

 داده کشور تاریخ عالقمندان و شاگردان خورد به چیزھای و سرزده خیانتی چنین بود،

  . تاریخ حقیقت نه میشود، شمرده تاریخ تحریف انی،زم داکتر مقاله  براساس که است

 احمدخان علی منشی به که را) خان هللا امان سقوط (کتاب کاکړ داکتر اگر البته

 کاسته کتاب اعتبار از ْطبعا میکرد، برمال آنرا وماھیت کشید می نقد به شده، داده نسبت

 که بود طبیعی است، هنھفت استعماری نیات کتاب دراین که میدانست وخواننده میشد

 جعل یک واقع در داکترکاکړ آقای نمیکرد،مگرمتاسفانه اعتبار آن محتویات به خواننده
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 میخواھم من .میکرد را کار این باید نمی که است داده خوانندگان بخورد را تاریخی

 وشماتت بگیریم پس استعماری ضد دوشخصیت آن آدرس به را سخنانم آن بدینوسیله

 جاسوس این نوشته داکترکاکړ اگر زیرا. بکشم داکترکاړ آقای رخه ب را کار این وندامت

 شاید نمیداد انعکاس خود درکتاب هللا امان شاه دربار منشی را،بنام انگلیس کارکشتۀ

  . نمیخوردند فریب من مثل بسیاری انسانھای

 شورش دربرانگیختن را انگلیس مخرب نقش تنھا زمانی،نه صاحب داکتر نقد

 آمیز تفتین تبلیغات چگونه که میدھد نشان بلکه میسازد، برمال امانی حکومت دض ھای

 از جوان ھای ونسل مردم بخورد تاریخی حقایق بجای درافغانستان انگلیس جواسیس

 داکتری القاب خود نام پیشوند در متاسفانه که میشود داده کسانی سوی

 کتاب که نکته این ودانستن ھمف وجود با ایشان که است داکترکاکړ منظورجناب.دارند

 واز است، شده نوشته درکابل انگلیس جواسیس از یکی بوسیله خان هللا امان سقوط

 امان روزھای آخرین منشی احمد علی بنام آنرا و شده ترجمه دیگر نفراجنت یک سوی

 شورشھای مورد در که روایاتی که باشد داده نشان تا  کرده ثبت درقندھار خان هللا

 گزارش هللا امان شاه کارکنان ترین نزدیک زبان یابد،از می گزارش کابل وشمال رشینوا

 از روایات دراین. نماید جلب شده درج ھای روایت به را خواننده باور تا میشود داده

 چرخی خان صدیق غالم بوسیله شینوار شورش که شده گفته خان احمد علی زبان

 جمھوریت حزب به مربوط که) خان هللا امان شاه وباجۀ امانی دولت وزیرخارجۀ(

 ړداکترکاک آقای چرا که اینست سوال. است گرفته بود،صورت خان محمدولی برھبری

 بوده کابل در آنکشور سفارت در انگلیس ازکارمندان یکی که را کتاب اصلی نویسنده

 در موثق اطالعات بصورت را او ھای ونوشته نکرده معرفی خود کتاب بخوانندگان

 کارشان این آیا است؟ بوده چی اینکار از شان ھدف است؟ داده انعکاس خود بکتا

 نداشته نیزمرعی خود سایرکتب در را کار این او آیا نیست؟ تاریخ وتحریف جعل

   است؟

 پیدا شک اثر این به نسبت زمانی داکتر که ھنگامی ،کاکړ داکتر چرا وباالخره

 ھموطن یک به اثر دادن نشان از ببیند، اآنر تا نمود تقاضا وی از را متن واصل کرد

 قبل آنرا چرا نداشت، خود کفش در ریگی کاکړ داکتر اگر ورزید؟ دریغ خویش محترم

  نداد؟ قرار وی اخیتار در بکشد، رسوائی به موضوع اینکه از
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 عالمانه نقد از بعد) کتنه نوی یوه ته واکمنی هللا امان دپاچا(کاکړ داکتر کتاب

 اثر یک حیث به را واعتبارخود ارزش دیگر زمانی، عبدالرحمن حبصا داکتر ودقیق

 جوان نسل جزگمراھی ماخذ، یک منحیث آن وجود و است داده دست از تاریخی

 داکترزمانی نقد سوم بخش  خواندن از بعد من. ندارد ای ثمره کشور، ازتاریخ وکمترآگاه

 برقلم خداوند. انداختم انید کثافات ودر برداشتم کتابھایم رفک ار کتاب،آنرا براین

 پنھان با رایکجا هللا امان سقوط کتاب ماھیت که نھد وبرکت خیر داکترزمانی وبرعمر

 وجعل گمراھی از را عالمی و نمود داکترکاکر،برمال سوی از تاریخ وتحریف کاری

  .داد نجات خوانی

 بخود را توجھم نکته چند زمانی، داکترعبدالرحمن جناب وتحلیل نقد سوم دربخش

 از زمانی داکتر نقد در دیگری جای. نمایم مکث برآنھا قدری است الزم که نمود جلب

 که بدھد نشان تا ام برنخورده سندى به اکنون تا من « که میشود کاکړگفته داکتر قول

  ».باشند داشته دست خان هللا امان اعليحضرت سقوط توطئۀ در ھا انگليس

 ومدارک اسناد دارید انتظار آیا که میشود پرسیده داکتر جناب از مورد دراین

 آیند بحرکت خود لندن موزیم ھای آرشیف ویا برتانوی ھند ھای آرشیف در محفوظ

 بلی که وبگویند  بیایند عالی جناب نزد  دورکرده خود از را ساله ٩٠ - ٨٠ وخاک وگرد

 تا ایم دهش مشرف بحضورتان که استیم انگلیس ھای وتوطئه مداخالت اسنادمحرمانۀ ما

 گفته خود دوستان به خصوصی محافل در بارھا کاکر داکتر. بفرمائید مالحظه را ما

 ھای توطئه مورد در اسنادی است،تا دیده را ھندبرتانوی ھای آرشیف تمام وی که است

 نشده  اسنادی چنین کشف به موفق او ولی کند کشف امانی دولت برضد انګلیس

  است؟؟؟

 راست و نیست صادق خود ادعای دراین کاکړ رداکت که میگویم من اما

 داکترکاکړ ادعای که شناسم می را گوئی وحقیقت زنده شاھد یک من اینکه نمیگوید،برای

 حاکمیت سالھای ودر کابل پوھنتون استاد سابق رشید داکترخالق: میکند ثابت غلط را

 به عشق بنابر که او است، بوده جدید دردھلی نھرو لعل جواھر پوھنتون استاد کرزی

 تاریخ به متعلق ھند ملی موزیم آرشیفی اسناد یکصدھزار از بیش افغانستان تاریخ

 درماه من برای است، داده نجات نابودی از را بیستم قرن اوایل و ١٩ قرن افغانستان
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 آرشیف در را سند ورق ٨ صرف ړکاک داکتر آقای که داد شرح تلیفون در دسمبرگذشته

 نھم سند واگرداکترمذکور است، کرده امضاء آن ودرپای کرده ظهمالح ھند ملی موزیم

 من  است، دیده برتانوی ھند ملی موزیم آرشیف در او بدھد،که نشان من به توانست را

 بخواھم، معذرت او واز کنم پاره را خود دکترای سند افغان دانشمندان ھمه نزد حاضرم

 ام نیافته سندی ، ام دیده را ندبرتانویھ ھای آرشیف تمام من که بگوید نباید آن غیر در

 حقیقت از وعاری پوچ ادعای یک بدھد،این نشان را امانی دولت برضد انگلیس توطته که

  . است

 داکتر . دارم کامل باور رشید خالق استاد وگفتار قول سطوربه این نگارندۀ

 سخنان این وی. است وحقیقتجو وحقیقتگو پرست وطن بسیار انسان رشید خالق صاحب

 زنی افغان  باباجان، " بارۀ در خود محققانه مقالۀ ارسال بمناسبت  دسمبرگذشته در را

 یا ٢ از بیش که نمود وعالوه کرد بیان من برای ،" بود عصرش روحانٮت شاھنشاه كه

 شرح را افغانستان سیاسی حوادث که  را ھند ملی موزیم آرشیفی اسناد ھزار٢٠

 قرن تاریخ برای آنھا وترجمۀ تنظیم ومصروف ام آورده ودباخ گرفته میدھند،فوتوکاپی

 داکتر که میرسیم نتیجه این به رشید داکتر سخنان ازاین. باشم می افغانستان ٢٠و ١٩

 امانی دورۀ تاریخ وبه. ندارد  ای عالقه ًاصال  تاریخی وتحقیقات تاریخ مسلک به ،ړکاک

 نه میگردد محسوب ما تاریخ طالئی دورۀ کشور، دیگرتاریخ ھای دوره با مقایسه در که

 در دشمنی این ھای ونمونه.میورزد ھم دشمنی آن با بدبختانه بلکه ندارد، ای عالقه تنھا

  .است مالحظه قابل زمانی داکتر نقد سوم بخش

دارای صدھا سند ) بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگلیس(کتاب داکتر زمانی 

انی وشخص مرحوم اعلیحضرت امان هللا غازی توطئه آمیز انگلیس علیه حکومت ام

  مبنی عدم موجودین اسناد توطئۀ انگلیس علیه ړوخط بطالن برادعای داکتر کاک.است

  .دولت امانی راثابت میسازد 

  پورتال نظریات دردریچۀ  ٢٠١٥/ ٣/ ١:درتاریخ   کاظم صاحب داکتر ًعالوتا

 مؤرخ یک دیگر عبارت به یا تاریخ محقق یک مھم بسیار وظایف از یکی...« :اند نوشته

 ذکر ًفوقا ھمانطوریکه اصلی منابع تشخیص و است اصلی منابع و مآخذ به اتکا ھمانا

 داکتر جناب روزھا این در.سازد می سند اعتبار تشخیص به مکلف را محقق شد،
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 کتاب اصلی مأخذ یک با ارتباط در را مھم بسیار موضوع یک زمانی عبدالرحمن

 کتاب محتوای که اند داده قرار بحث مطرح" هللا امان شاه حاکمیت به دیدج نگاھی..."

 فراخ با ما محقق ھموطنان امروز که ھستم خوشحال. برد می سؤال زیر را مذکور

 ھای واقعیت آن استناد به که گردند می تاریخی مسائل در شواھدی و اسناد دنبال نظری

 حینی ٢٠٠٥ سال در که بودم کسانی اولین جمله از کمینه این. سازند متجلی را تاریخی

 ھیچ"گویا که نظر براین نوشتم، را" تجدد و عنعنه فشار زیر افغان زنان "کتاب که

 کردم انتقاد" باشند داشته دست امانی دورۀ سقوط در انگلیسھا که نیست دست در سندی

 جناب زحمات نمرھو بعد به آنروز از و کردم ارائه را دالئلی و دانسته ناموجه آنرا و

 در تاریخی معتبر اسناد به رجوع و ھا موشگافی با که ھستم زمانی عبدالرحمن داکتر

 اخیر مقاله در نیز و" انگلیس ھای توطئه و امانی دورۀ نگری باز" خود پرمحتوای کتاب

 کمینه این که اند کرده ارائه را اسنادی" کاکر پوھاند امانی دورۀ برکتاب مروری "خود

  ».میکنم مباھات زمانی داکتر جناب بررسی و تحلیل ماھیت به

 این علت است، حبیبی پوھاند مرحوم با ړکاک داکتر شدید مخالفت دیگر نکتۀ

 خود کاری بخاطرکم داکتر آقای که میخورد آب آنجا از مرحوم آن با داکتر مخالفت

 المللی بینو ملی سطح در علمی مجامع در را حبیبی پوھاند علمی جایگاه نتوانست ھرگز

 برابر در حقارت عقده واین بگیرد مرگش از بعد  وھم دانشمند آن حیات زمان در ھم

  .آزارد می را کاکړداکتر آقای روان و روح مرحوم پوھاند بزرگی

 محصول را کشور استقالل استرداد او، که آید برمی داکترکاکړ ھای نوشته از

. نمیداند هللا امان شاه  وشجاعت انخواھ مشروطه دقیق ھای ریزی برنامه و قربانیھا

 ۳۹ از بعد صلح و جنگ طريق از هللا امان شاه رھبری به ھا افغان« :است نوشته کاکړ

 مقالۀ سوم بخش(». آورند بدست ھا انگليس از را شان کامل استقالل تا شدند مؤفق سال

  )داکترزمانی

 بقدرت ریختا از  چیست؟ افغانھا وصلح جنگ سال ٣٩ از داکترکاکړ منظور

 درست ١٩١٩ در خان هللا امیرحبیب تامرگ ١٨٨٠ در خان امیرعبدالرجمن رسیدن

 استراداد برای جنگی امیر، دو این حکمراوئی سال ٣٩ مدت در میگذرد، سال ٣٩

 داشته بدوش را جنگ قیادت خان هللا امان تا  نگرفته صورت انگلیسھا با کشور استقالل
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 هللا امان برھبری افغانستان مردم ساله ٣٩ ھای ازجنگکاکر داکتر آقای چرا پس. باشد

 که ھای قربانی ھمه با را مشروطیت نھضت وجود میخواھد که بخاطراین برد؟ می نام

 که برساند را پیام این دیگران به و دھد جلوه مؤثر غیر و اھمیت بی شدند، متحمل

  مشروطیت نھضت یھا ریزی وبرنامه ھا جانبازی نتیجه نه کشور، استقالل استرداد

   وشھامت وشجاعت پایمردی نتیجۀ ونه  است بوده

  .انگلیس برابراستعمار در هللا امان شاه

 نھضت این ظھورمجدد وچگونگی مشروطیت نھضت از ،ړداکترکاک اقای ًعالوتا

 بمیان وبحثی سخنی گونه ھیچ خود درکتاب هللا امان شھزاده آن وفعال ورھبراکتیف

 هللا امان شاه از بردن نام بدون کشور، استقالل از یادکردن هحاالنک. است نیاورده

 ذکر وبدون مشروطیت جنبش از یادکردن بدون هللا، امان شاه از بردن نام وبازھنگام

 منتج باالخره که نھضت این  وپیروزی قوام در او ومدبرانۀ موثر ونقش محمودطرزی،

  .بود خواھد وناقصی هبھیود کار ، گردید خان هللا امان آمدن کار روی به

 مطابق هللا امان شاه: که بگوید نمیخواھد ًاصال یا و کرده فراموشړکاک داکتر

 از پیش ١٩١٩ فبروری ٢٨در خود گذاری تاج روز در »خواھان مشروطه «قبلى طرح

 اين :اظھارکرد ، بگذارد هللا امان شاه برسر را سلطنت تاج شوربازار، حضرت آنکه

 سپس و !گذارم که استق.ل کامل کشور را حاصل  کنمتاج را بشرطی بسرمی 

 اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين «: گفت کابل شھریان به  خطاب

را اع.ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استق.ل وحاکميت 

 ی،امان دوره حبيب، داکتراسدهللا( » .داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

  )۱۰ص

 دانشمند  محقق سوی ازړداکترکاک کتاب ومحتوای متن وتحلیل نقد  خالصه  

 در تنھا نه" انگلیس ھای توطئه و امانی دورۀ نگری باز " کتاب مثل زمانی، داکتر وطن

 تاریخ، متخصص وپای دست مقاله، این سوم بخش در بلکه نظیراست، بی خود نوع

  مطالعۀ  نیم قرنمدت در من که کنم عالوه یدبا. است بسته پشت از را کاکړ داکتر

 کابل پوھنتون اجتماعی علوم بخش استادان بشمول کسی ھیچ از کشور، تاریخ

 اثر ومحتوای  متن برتحلیل مبتنی نقدی چنین افغانستان، علوم اکادمی ودانشمندان
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 ای واگرذره ام نخوانده نقد، مورد کتاب ازمتن مختلف وشواھد براسناد واستوار

 پاره را خود تاریخ داکتری دیپلوم یا باید می شود، کاکړسراغ داکتر وجود در ازغیرت

 تاریخی تحریفات و جعلیات ھمه این مورد در خود سوء نیات تمام به اینکه یا و نماید

  .بخواھد معذرت خود کتاب وخوانندگان افغانستان ازمردم و نماید اعتراف خود

اطر خوشنودی انگليس تاريخ کشور بھرحال خدا کند که داکترکاکړ بخ
   پايان   !را تحريف نکرده باشد
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  متھش      مقالۀ سی و

 

  آيا ممکن است يک کشورچھل سال غيرحاضر تاريخ باشد؟ 

  ) ٢٠١٢/ ٢/ ١٤نوشته شده در (

   

وزارت : ، نوشت١٤/٢/٢٠١٢=١٣٩٠ دلو ٢٥رسانۀ کليد گروپ درتاریخ 

ه است که تاریخ چھل سال اخیر افغانستان را از مضمون تاریخ معارف تصمیم گرفت

این وزارت گفته است، بخاطر جلوگیری از اثرات منفی روی ذھنیت . مکاتب حذف کند

نسل جدید، تحوالت سه تا چھار دھه گذشته را در مضمون تاریخ مکاتب افغانستان نه 

در واقع نوعی گریز دولتمردان در اولین تحلیل می توان گفت که این کار . گنجانیده است

برای بسیاری ھا این سوال . از تاریخی می باشد که توسط خود آنھا رقم خورده است

خلق می گردد که اگر دولتمردان کشور از درج جریانات این سالھا در تاریخ شرم 

به عبارت ساده تر باید . دارند، چرا این حوادث را در تاریخ چھل ساله کشور رقم زدند

این رھبران پرسیده شود که چرا مبادرت به خلق تلخ ترین صحنه ھا در تاریخ کشور از 

  .کرده اند که اکنون از بازگو شدن آن به نسل ھای آینده شرم دارند

از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که آیا نسل آینده حق ندارد که از 

ھای سیاه و تلخ چھل سال تاریخ واقعی کشور خود باخبر شود؟ آیا پنھان کردن واقعیت 

گذشته حکم پنھان کردن آتش زیر خاکستر را نخواھد داشت؟ آیا انکار اینکه افغان ھا 

بدلیل رھبری ناسالم، خون یکدیگر را ریخته اند، باعث تعمیق وحدت و برادری بین نسل 

 آینده خواھد شد، یا اینکه تشریح این واقعیت تلخ که ریشه ھای وطنداری در افغانستان

در این دوره ضربه پذیر شده و باید عوامل این نابسامانی ھا شناسایی شوند، می تواند 

  ".زمینه ساز ھمبستگی ملی گردد

 ازتاریخ کشور، که دورۀ جمھوریت مرحوم     حذف حوادث خونین چھل سال اخیر

میگیرد، خبری بس ناگوار وتکاندھنده ایست که ھر قدر  محمد داوود خان را نیز در بر 
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معنی آنست که  این اقدام به .آدم بی تفاوت باشد نمیتواند از کنار آن  بی توجه عبور کند

 رخداده و تان رخ نداده است، نه کودتای ثوردراین چھل سال ھیچ حادثۀ مھمی درافغانس

شوروی به این کشور تجاوز کرده است و نه مردمی دراین سرزمین وجود  نه اتحاد 

کابلی وجود داشت تا گروه ھای تنظیمی دود از  ومت بزنند و نه داشته اند تا دست به مقا

افغانستان    برای  نھادش برآورند وگویا که  آب از آب تکان نخورده است، خالصه که 

  ! ؟.چھل سال در روند حوادث تاریخی غایب بوده وغیر حاضر دایمی پنداشته میشود

سلکی و تخنیکی وزارت در رسانه ھا گفته شده است که محمد آصف ننگ معین م

معارف در مصاحبه با برخی از رسانه ھا با اشاره به اینکه باید مسایلی در مضمون 

تاریخ باید نسل « :تاریخ مکاتب ذکرشود که در برگیرنده افتخارات ملی باشد، گفته است 

 ننگ ھمچنین گفته است که تاریخ باید بیانگر واقعیت ھا،. ساز باشد و ویران کننده نباشد

افتخارات بزرگ مردی ھا و درس عبرت باشد، نه اینکه زمینه ساز خشونت، انتقام 

بر ھمین اساس وزارت معارف تصمیم گرفته است که آن . گیری و منازعه در آینده شود

بخش از تاریخ که به باور گردانندگان این وزارت، عقده و منازعات را زنده می کند و 

 ».اریخ حذف کندوحدت ملی از بین می برد را از ت

آخر مگر تاریخ  وبخصوص تاریخ این چھل سال اخیر، تاریخ خانوادۀ 

وامثال آن است که ھر آدم کم ) آصف ننگ(وزیرمعارف فاروق وردک ومعین مسلکی آن

وبی شعور وفاقد احساس ملی بخواھد آنرا از نصاب تعلیمی فرزندان این کشور  سواد 

ضد ملی بی تفاوت باقی بمانند و چیزی  ل حذف کند، ومردم در برابر یک چنین عم

  نگویند؟

 ٦٥ تا ٦٠نسل جوان افغانستان که ازچھل سال کمتر دارند، حجمی به بزرگی 

این نسل در شرایط خیلی بحرانی و ناگوارو  . جامعه کنونی افغانستان را احتوا میکند% 

شوروی  د جماھیر اتحاوتجاوزمشحون از مبارزات میھن پرستانه افغانھا در برابر تھاجم 

بدنیا آمده اند و درھوا وفضای دود وآتش راکت و بمباردمانھای وحشت آور متجاوزین 

پدر ومادر وخواھر وبرادر واقارب : اند، وبر اثراین بمباردمانھا برافغانستان بزرگ شده 

این حوادث خونبار درمغز . اند ودوستان وھمسایگان و خویشاوندان خود را قربانی داده 

ساس و شعور نسل جوان کشور تاثیرناگوار خود را وارد کرده است وھریک خود واح

اینھا بخوبی میدانند که کدام اشخاص وکدام . تاریخ زندۀ رخدادھای خونبار کشورخود اند 
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احزاب سیاسی برای آنھا مصیبت آورده و کدام اشخاص  گروه ھا وکدام تنظیمھا وکدام 

توھین وتحقیر تالش ورزیده  گ تجاوز وغارت و وکدام احزاب برای نجات شان از چن

  است؟

 ماھۀ حکومت حبیب هللا کله ٩ که ھیچ مورخی نمیتواند حتی دورۀ     ھمانگونه

کس وھیچ وزیر یا وکیل شورا وھیچ آخند  کانی را برافغانستان ، از قلم بیندازد، ھیچ 

فداکاریھای یک ملت ومالیی ھم حق ندارد تاریخ یک دورۀ داغ ومشحون از جان بازیھا و

. بی پروائی وخودسری از حیات سیاسی ملت آزادی دوست افغانستان حذف کند را با 

عمل غیر ملی را گرفته اند ، باید بخوبی بدانند که  آنھائی که تصمیم به اجرای یک چنین 

  .این کار باالتر از صالحیت حاکمیت چند روزۀ  شان است

این حرکت غیرملی قراردارد؟ گرچه از    چه کسی در پشت سراین بدعت و  

انحالل اردوی ملی  وتخریب پایتخت کشور  احتمال بدور نیست که این کارنیز مثل 

ولی   انجام گرفته باشد، )آی اس آی(ونابودی ھمه آثار فرھنگی وطن بازھم بدستور 

. نمیتوان نقش مخرب جنگ ساالران تنظیمی را در اجرای این کار از نظر دور داشت

انتقالی تمام این تالش ھا برای یک چیز انجام داده میشود و آن جلوگیری از تحقق عدالت  

  .و به محاکمه کشیدن مجرمین جنگی دراین سی سال اخیراست

ھمه مردم آگاه  افغانستان میدانند که چنین فکر غیر وطنپرستانه وخاینانه فقط 

خت زیبای افغانستان را بدستور شھرکابل، پایت زاده کله ھای پوک جنایتکارانی است که 

پیشا پیش  در .  به خاکدان مبدل کردند١٩٩٦ -١٩٩٢حامیان خارجی خود در سالھای 

ربانی ، احمدشاه مسعود، گلبدین، سیاف، :  این جنایت تاریخی ونابخشودنی افرادی چون

بیش رشید دوستم قرارداشتند که خاک کابل را به توبره کردند و  و محسنی ، کریم خلیلی 

تمام تاسیسات زیربنائی  و   ھزار از باشندگان آن شھر را قتل عام نمودند و ٦٥از 

اردوی ملی یکصد سالۀ افغانستان را منحل نمودند ودل . خدماتی شھری را نابود کردند

   .را شاد نمودند) آی. اس.آی( و سازمان استخبارات نظامی آن پاکستان 

که با حذف نام  جنایتکاران تنظیمی وآنھای آیا وزارت معارف توانائی آنرا دارد 

نشانده اند، از اذھان و افکار مردم که شاھد  که افغانستان را در کل به این روز سیه 

موسسات تعیلمی  عینی جنایات ضد بشری بوده اند پاک کند؟ محصالن ودانش آموزان 

کنالوژی این نسل امروز با انترنت وت. کشور حیثیت مغز متفکر جامعه را دارند
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ًدارد و اصال امکان ندارد که با بستن یک روزنه، بتوان  اطالعات الکترونیکی سر و کار 

سیاست وفرھنگ واقتصاد   را از گرفتن اطالعات  متعلق به تاریخ، ٢١فرزندان قرن 

آنھا توانائی آنرا دارند تا این اطالعات را از طریق وسایل . وھنریک کشور محروم کرد

یگر، چون ویب سایتھای انترنتی،  تلویزیون و نشرات آزاد وغیر وابسته ارتباط جمعی د 

میلیونھا دالرپولی می آید که برای چاپ  منتھا حیف انسان به . به دولت حاصل کنند

کتابھای تعلیمی شاگردان به ھدر داده میشود وھمینکه فردا کرزی و وزیر معارف او 

عقالنی  وغیر ملی بدور انداخته میشود فاروق وردک پس شوند، این برنامه ھای غیر  

یک بودیجه کالن دیگر برای چاپ مجدد کتاب ھای که  وحکومت جدید مجبور خواھد شد، 

و پرداختۀ آقای  حاوی تاریخ دوره چھل سال اخیر باشد، مدنظر بگیرد و کتابھای ساخته 

   .وردک  را از رده خارج کنند

ومت قھرمانانه مردم افغانستان در سوال عمده دیگر اینست که اگر از ذکر مقا

سال اخیر صرف نظر شود، چگونه میتوان روحیۀ  دفاع از وطن و استقالل آن در چھل 

مرکب از  وطن دوستی وصیانت ازوطن ونوامیس ملی را به سربازان کشور که 

پرشورترین جوانان اند در آنھا تلقین نمود؟ واگر سربازان وافسران اردوی ملی بدانند 

فداکاری وجانبازی آنان یاد نخواھد کرد، چگونه میتوان آنھا را در  ریخ دیگر ازاین که تا

یک کشورمتجاوز دیگر وادار کرد؟  دفاع از وطن در مقابل تجاوزات مکرر پاکستان یا 

ًآیا این کار عمدا بمنظور تضعیف روحیه آزادی طلبی وحس مھین دوستی در جوانان 

 وزیرصاحب معارف این جرئت را دارد که متحدالمالی ؟ آیاتافغان بکارگرفته نشده اس

صادر نماید که منبعد در مکاتب و موسسات تعیلمی افغانستان  از جنگساال ران تنظیمی 

  بزرگ نمائی نشود؟  به عنوان قھرمانان دروغین  تجلیل و

دانشمند افغان جناب سید ھاشم  سدید در مقالتی به این موضوع بدرستی اشاره 

شرح شرارت ھائ که به امردوستم ومزاری  و ذکر«:اگرمیگوئید«ه میکند،کرده نوشت

اتفاق افتیده باید ازحافظۀ تاریخ ... وربانی و مسعود وگلبدین وحقانی ومالعمر وسیاف و 

ما زدوده شود،با مسؤولیتی که درمقابل نسلھای بعدی خویش که ازاین ھمه جنایات بی 

ھاحق ندارند ازتاریخ، ازگذشته وازخوب وبدخویش خبرباقی میمانند،چه کارکنیم؟ آیا این

آنگونه که بوده است، اطالع داشته باشند؟ آیا درست خواھد بودکه اخالف ما ندانند که 

درکدام برشی ازتاریخ در کشورشان چی و بدست کی اتفاق افتیده است؟ آیا الزم نیست 
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زمان وشاه شجاع وفرق که بچه ھای ما وبچه ھای بچه ھای ما بدانند که فرق میان شاه 

میان یک مجاھد پا برھنه ژنده پوش گرسنه شکمی که بی مدعا سالح برداشت و برای 

حفظ خاک وحفظ ناموس ھمۀ ما جنگید وجان داد و آن رھبر وقوماندان وفعال سیاسیی که 

برای جاه ومقا م وپول ھم خاک ووطن را فروخت، ھم آبروی خود وملت را به بیگانه ھا 

ص ھدیه نمود و ھم دست ھای کثیفش را درخون ده ھا ھزارھموطن درطبق اخال

آیا نسل ھای آیندۀ ماحق دانستن این را ندارند که ! بیگناھش آغشت،چه بود وچه است؟

عاملین اینھمه جنایت وخیانت وشرارت کیھا بودند ودلیل این ھمه جنایت وخیانت 

 اوباشان فاسد وخائن وشرارت چه بوده است ونظرماھا،به عنوان عناصرھمعصراین

وجنایت پیشه، وشاھدان عینی ھمه جنایات وخیانتھا وشرارتھا وفسادھاچه بوده است؟ 

آیا الزم است اینھمه وقایع غیرانسانی و دردناک وخونین ازحافظۀ تاریخ سی واند سال 

گذشته ما محوشود؟ آیا درست است که وقایع شرم گین سی وچندسال گذشته واعمال 

  » آن ازدروس مراکزتعلیمی کشور و کتابھای تاریخ حذف شود؟چرکین عاملین

بسیاری از کارشناسان به این تاکید دارند، که انکار مشکالت به حل آن کمک نمی 

کند، بلکه برای غلبه بر مشکل باید به موجودیت آن اعتراف شود و در زمینه شناسایی 

از این رو . مشکل پیدا شودعلل و عوامل آن کار صورت گیرد تا راه بیرون رفت از آن 

بسیار خوب است که برای نسل آینده گفته شود که گذشتگان آنان چگونه با رھبری غیر 

خردمندانه زعمای خویش، خون ھموطنان شان را به زمین ریختانده اند، تا جاییکه حتی 

اجرای این طرح، به معنای این می باشد .از انعکاس آن در تاریخ احساس شرم کرده اند

ه دست اندرکاران معارف می خواھند آینده سازان این مرز و بوم را با باور بر یک ک

این کار سبب می گردد تا نسل آینده با بی . گذشته کاذب و نصفه و نیمه بار بیاورند

توجھی به منازعات و ریشه ھای منازعات، نتوانند راھی را برای گرفتار نشدن به 

این موضوع سبب می گردد تا اذھان به سمت و سوی . دمنازعات مشابه در آینده پیدا کنن

 .پروژه ھمزیستی کاذب و غیر واقعی در کشور جھت دھی شود

واقعیت این است که افغان ھا زمانی می توانند از این مشکالت رھایی یابند که 

رھبری ناسالم جامعه در چھل سال گذشته یکی از اساسی . عوامل آن را ریشه یابی کنند

رھبرانی که جوانان این مرز و .  ھای گرفتاری جامعه به مشکالت بوده استترین علت

بوم را تشویق می کردند که به ھر علتی، بخشی دیگر از جوانان ھمین سرزمین را با 
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تفنگ ھای شان نشانه گیرند، از مشکالت و ریشه ھای اساسی مشکالت این جامعه بوده 

 .است

آینده افغانستان گرفتار منازعات چھل سال از این رو برای اینکه در آینده نسل 

نسل نو و آینده سازان . گذشته نشود، چاره این نیست که به شاگردان دروغ گفته شود

افغانستان باید بدانند که پیشینیان شان کابل را به توپ بسته اند، تخریب کرده اند، بیش 

ین نسل آینده باید بداند ھمچن. از ده ھا ھزار انسان را در ھمین شھر به قتل رسانده اند

که پیشینیان شان در برخی از مناطق کشور مرتکب قتل عام ھا شده اند و برای رسیدن 

 .به قدرت، از کشتار ھمنوع و ھموطن خویش دریغ نکرده اند

ھمچنین شاگردان باید بدانند که چون در بسیاری از موارد موجبات معقولی برای 

، مردم از عوامل این نابسامانی ھا به نیکی یاد نمی توجیه این مظالم وجود نداشته است

این آگاھی سبب می شود که  نسل آینده از گرفتار شدن به وضعیت مشابه . کرده اند

مصئون بمانند و از رویدادھای تلخ گذشته به عنوان یک تجربه ارزشمند در آینده استفاده 

 .نمایند

آینده است که می توان به آنان در واقع با بیان کردن این حوادث تلخ برای نسل 

کمک کرد که با تجربه از این حوادث آینده خویش را به گونه ای سازماندھی و رھبری و 

عیار کنند که مانند نسل ما گرفتار نابسامانی ھایی شرم آمیزی نگردند که آنان نیز در 

  .         آینده از انعکاس آن خود را شرمنده احساس کنند

  پایان
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  سی ونھممقالۀ   

  

  جھان بی صدايی زن افغان

  

بی بـی : نکته اساسی ایکه در تمام گزارشات رسانه ھای معتبر بین المللی،چون  

سی، صدای آلمان، صـدای امریکـا، رادیـو بـین المللـی فرانـسه، وروزنامـه ھـای معتبـر 

ن داخلی و سازمان ھای بین المللی حقـوق بـشرونھادھای مـدافع حقـوق زنـان و کمیـسیو

حقوق بشرافغانستان، وزارت امورزنان ، وزارت صحت عامه وھمچنان خبرنامـه ھـای 

نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان ونیزگـزارش سـازمان حمایـت از کودکـان ملـل 

، نھاد ھای کمک به زنـان وکودکـان افغـان درکـشورھای اروپـائی وغیـره )یونیسف(متحد

خـشونت چـون ه چـشم میخـورد ، اینـست کـه مراجع قابل اعتبار ملی وبین المللـی، بـ

شالق جانسوز پیوسته برزندگی زنان افغان فرود می آیـد وھرقـدر آنـان از 

حتـی پارلمـان . درد این شالق فریاد میکشند، کس صدای آنھا را نمی شـنود

افغانستان، به عنوان نمایندگان مردم،با تفکـر مـرد سـاالری خـویش، قـانون 

ورکـه رئـیس جمھـور پذیرفتـه بود،تـصویب منع خشونت علیه زنـان را آنط

نکرد،زیرا برخی ازعناصر عقب گرای درولسی جرگه  آنرا مغـایر احکـام 

شـرعی تفـسیرنموده برضـد آن موضــع گرفتنـد و خـشونت علیــه زن را از 

 .سوی مردان خانواده جایز شمردند

در واقع جھان زن در افغانستان، جھان تنھـایی و جھـان بـی صـدایی 

  :دلبگفتۀ بی. است

  گوش ترحمی کو کز ما نظر نپوشد              

  دست غریق یعنی فریاد بی صداییم
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 مـارچ ٨  بـه مناسـبت ٢٠١١سازمان حقوق بـشرملل متحـد درسـال

 کشورمـــستقل جھـــان، ١٩٠روزجھـــانی زن، گـــزارش داد کـــه در میـــان 

خوشبخت ترین زنان دنیـا زنـان نـاروی و بـدبخت تـرین زنـان دنیـا، زنـان  

  . اندافغانستان 

 سـال گذشـته در جھـت ١٢با آنکه نمیتوان اقدامات دولت وجامعـه جھـانی را در 

بھبود وضعیت زنان نـسبت بـه دوران طالبـان نادیـده گرفت،امـا بایـد گفـت کـه متاسـفانه 

ھنوزھم زنان افغان  با ھـزاران درد . تاھنوزھم زنان افغان با مشکالت فروان روبرو اند

ز مردان خانواده روبرو ھستند وزندگی اش ھر لحظه و رنج  وغم وخشونت ھای جانسو

درخطرتجاوز ولت وکوب و داد و فریـاد شـوھر ومـادر شـوھر و پـدر وبـرادر وخـواھر 

شوھر، خورد وخمیر شده میرود وھیچ روزنۀ  امیدی برای رھائی از این ھمه مـشکالت 

ارھـای زنـان افغـان حتـی درشـھرھا نیـز در پـايين تـرين سـطح معی. زندگی سراغ ندارد

 اقتصادی و سياسـی خـود –قرار دارند و از موقعيت پائين اجتماعی  جھانی حقوق بشر 

  .رنج می برند

به نظرشکریه بارکزی، عضوپارلمان و یکـی ازفعـاالن حقـوق زنـان 

ھر گاه موجودی را در زير کوله باری از ھـزاران درد ھـستی، ":افغانستان

نزوی از جھان تمدن  وفاقد منجمد و بی روح و دردمند از حوادث زمان و م

  "!آزادی ھای بشری، می يابيد، اين زن افغان است

بــاری مجــسم ســازیم کــه زنــی کــه مــورد خــشونت یعنــی لــت وکــوب شــوھر یــا 

سـروکله و دسـت یاپـایش  برادرشوھر ویا پدرشوھر قـرار میگیـرد،ودر اثـر لـت وکـوب

البته عرف .ده نشان بدھدمیشکند،چه عکس العملی  میتواند در برابر این ظلم آشکارخانوا

جاری اینست که زن خوب آنست که صدایش را نکشد وبار ایـن مـشکالت راتحمـل کنـد 

وبه ھیچکس حتی با خانواده خود نیز شکایت نکند، واما اگرچنین زنی بخواھد صدایش را 

ًبلندتر بکشد وبه مراجع امنیتی وقضائی شکایت کند،باید چه بھای سنگینی بپـردازد؟ اوال 

ًبه صدای  زن شـاکی تـوجھی نمیکنـد واگـر احیانـا توجـه بکند،بـه ) پولیس(ات امنیتیادار

قضیه از لحاظ اقتصادی توجه میکند، یعنی شکایت زن مظلوم را به حیث یک منبع اخاذی  

ورشــوه ســتانی ازعامــل خــشونت مــورد پیگــرد قرارمیدھــد ودر صــورتی کــه بتوانــد از 
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رنـگ موضـوع پـیش پـا افتـاده را بـه خـود مرتکب خشونت پول کافی بدست آورد،قضیه 

میگیرد و تحقیق مسئله روزھا ھای متوالی به تعویق می افتـد تـا زن مظلـوم از شـکایتش 

حال اگرمنصرف شـود یـا نـشود،نتیجۀ ایـن . بیزارگردد و از تعقیب قضیه منصرف شود

  شکایت چه میشود؟

گیـرد و  زن مظلوم، بیشترمورد خشم وغضب شوھر واعـضای خـانواده قرارمی-

با این ذھنیت که این زن بی حیا شده ودیگر بدرد این خانواده نمیخورد، اولین قیمتـی کـه 

  . زن باید بپردازد، طالق دادن اوست

طالق دادن یک زن از سوی یک مرد، درجامعـه سـنتی افغانـستان عیـب بزرگـی -

یـرد، زیرا مرد میتواند بـدون ھـیچ مـشکلی فـردا زن دیگـری بگ.برای زن شمرده میشود 

ولی برای زن مطلقه چنین امکانی وجود ندارد وھیچ مـرد دیگـری رغبـت بگـرفتن چنـین 

ًزنی را نمیکند که قبال از دست شـوھر خـشن وبـدخو ویـا معتـاد خـود بـه مراجـع عـدلی 

  . واین  دومین بھای میباشد که زن باید متقبل شود.شکایت کرده باشد

ن از داشـتن فرزنـد یـا فرزنـدان  سومین بھایی که زن باید بپردازد، محروم شـد-

زن مطلقه اگر از شوھر اولی صاحب فرزند یا فرزندان  سرونیم سر باشـد، . خود است

حضانت وسرپرستی چنین اطفالی به پدر تعلق میگیرد وزن به عنوان مادر از نگھداشـتن 

  .اطفال خود محروم میگردد

باید زن قبـول کنـد  این محرومیتھای زجردھنده، فشارھا ومشکالت زیادی اند که 

براثـر . تا بتواند از دست خشونت یکی از اعضای خانواده به مراجع عـدلی شـکایت کنـد

ھمین خشونت ھاست که برخی از زنان جوان دست به خودکشی یا خود سـوزی میزننـد 

  . و به حیات خود خاتمه میدھند

 در کشوری که امریکا مدعی است  آنان را از چنگ طالبان رھانیده اسـت، ھنـوز

زنان  سنگـسار میگردنـد،دختران بـا سـگ تبادلـه میـشوند، بـر . دوزخ بنیادگرایی میسوزد

 ساله تجاوز صورت میگیرد، آب جوش بـر آنـان ١٢ و١٠ و٧، ٦، ٥، ٤زنان و کودکان 

بطورمثـال، .ریختانده شـده ، گـوش و بینـی و انگـشتان وحتـی زبـان شـان  قطـع میگـردد

درواليـت جوزجـان توسـط پـدر و مـادر انـدرش زبان يك دختر ھفت ساله ٢٠٠٨درسال 

  . بريده شد
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افزایش خشونت علیه زنان به خصوص در والیت ھرات و اتفاقات تکان دھنده 

ای مثل بریدن لب و بینی خانم ستاره توسط شوھرش،نشانگراین حقیقت است که 

دراین والیت . خشونت برزنان در والیت ھرات نسبت به سایر والیات کشور بیشتراست

ھای اجباری و تجاوزھای جنسی و حتی خود سوزی   وکوب زنان گرفته تا ازدواج از لت

،  در واليت ٢٠١٠درسال. ھای مختلف باربارمطرح  وبازتاب یافته است زنان در رسانه

درھمین والیت چند ھفته بعد از آن . ھرات يک مرد انگشتان پاى خانمش را قطع کرد

 .را بعد ازلت وکوب زياد بريدحادثۀ دلخراش  شوھری گوشھای زنش 

   

   

درسایر والیات کشور نیزمتاسفانه خـشونت در اشـکال تجـاوز بردختـران خـورد 

سال و زنان  شوھردار با زور وعنف به يک پديده عام مبدل شده اسـت و کمتـر مجـرای 

  . قانونی برای رسيدگی به آن وجود دارد

 تجاوز صورت گرفت وچند روز بعـد دروالیت سرپل به یک طفل چھار ونیم ساله

 سال از طرف سه جوان تجـاوز دسـت جمعـی صـورت ۱۲تر از این حادثه بریک دختر 

گرفت وچون مجرمین مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند،خانواده دختر اخطار داد که اگر 

ــشت ــد ک ــدنامی خواھن ــه ب ــردن لک ــاک ک ــر را بخــاطر پ ــد دخت . حکومــت بازخواســت نکن

،از قول محمدکاظم اللھیارمعاون والی غزنی ،گزارش داد کـه سـه تـن خبرگزاری وخت 
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 ساله درحوزه اول شھر غزنـی تجاوزجنـسی نمـوده بودنـد کـه بعـد ٤پولیس بر یک دختر

  . دستگیر گردیدند

در والیـت ) که چارتـای آن پـولیس بـوده انـد( نفرمرد مسلح ۹در یک حادثه دیگر 

ــق  تجاوزدســته جمعــی نمود۱۳کنــدز بریــک دختــر  نــد وبرخــی  ازمجــرمین قبــل ازتحقی

ھمچنان پنج فرد مسلح شب ھنگام بر يک منـزل در واليـت سـرپل ھجـوم . فرارداده شدند

ھمچنان چند ھفته بعد سـه .  ساله آنھا را مورد تجاوز جنسى قرار دادند١٢برده و دختر 

فرد مسلح  بر يک دختر ھشت ساله در شھر کندز تجاوز نمودند که حالـت صـحى دختـر 

  . وخيم خوانده شد

ــگ ۲۰۰۶درســال  ــان از ســوی جن ــه زن ــدی خــشونت علی ــرین تراژی ،شــرم آورت

ُساالران تنظیم جمعیت ربانی در کندز بظھور پیوست وآن تبادله یک دختریـازده سـاله بـا  ُ

اگـر انـدک تـرین احــساس مـسئولیت در وجـودرھبر تنظـیم جمعیــت  .یـک سـگ جنگـی بــود

بایـستی بخـاطر ھمـین رخـداد دور از کرامـت وحکومت افغانستان وجود میداشـت، مـی 

وشرافت انسانی از وظایف خود استعفا میدادند و شـرافتمندانه اعتـراف میکردنـد کـه بـا 

وجود حضور ده ھا ھزار نیروھای تامین صلح ناتو درکشور،توان و کفایت تامین امنیـت 

مـادر ايـن . دیدنددر این کشور را ندارند،تابدین وسیله  در دادگاه تاریخ سپید روی  میگر

دخترم را در روز روشن از مقابل چشمانم ربودند و ھيچ کسی به داد و : دخترفریاد میزد

  .فريادم نرسيد

مسووالن وزارت امور زنان عواملی چون ازدواج ھای اجباری و قبـل از وقـت، 

سلب حقـوق زنـان در جامعـه وانـواع خـشونت ھـا در خـانواده را در افغانـستان رو بـه 

مطابق آمار وزارت زنـان افغانـستان دو سـوم ازدواج ھـا در افغانـستان . یدانندافزایش م

 سال داشته اند که ۱۶اجباری صورت میگیرد و بيش از نصف دختران عروس کمتر از 

 .سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد

خـانمی را بــه یکــی از خانــه ھـای امــن آوردنــد کــه « ٢٠٠٨در اویـل مــاه نــومبر

خانـۀ .   دست ھایش را شکستانده بود و  گوش ھا، بینی و زبانش را بریـده بـودشوھرش

امن و ھمه نھاد ھـای مـدافع حقـوق زنـان دسـت بـه کـار شـدند و بعـد از عملیـات ھـای 

  )۲۰۰۸ نومبر ۲۵صبح۸( ».جراحی، این خانم توانست سالمتي اش را باز یابد
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رخی از والیات کشور خبرتکاھنده وخجالت آور دیگر اینست که تا ھنوز در ب

زنان شوھردار وبی شوھر، با کودک وبی کودک،مثل حیوانات به بازار برده میشوند 

وخرید وفروش میگردند وھیچکس وھیچ مرجعی مانع این عمل غیر انسانی وغیر مدنی 

پخش این خبر از طریق تلویزیون طلوع نه تنھا برای انسانھای متمدن تکاندھنده . نمیگردد

اما با تأسف باید گفت که . رای ھرانسان چیز فھم بھت آور وگیچ کننده نیز بودبود، بلکه ب

فروش زنان در کشوربه بھانه ھا واشکال مختلف صورت میگیرد ودر برخی از مناطق 

بشکل برده فروشی قرون وسطائی تا ھنوز مروج است و شھامت ممانعت این عمل 

 .وحشیانه را ھیچکس ندارد

 یک مرد خانمش راکه صاحب سه فرزنـد از وی بـود ۲۰۰۸دراواخر ماه جوالی 

 ساله اش از پدرخودپرسید که چرامادرش را بـا ۱۲با یک قاطر تعویض کرد ووقتی پسر

یک قاطرعوض کرده ؟ پدرجواب داد که با این قـاطرمن میتـوانم خـرج ومـصارف تـو و 

برادرتو وھم مادر برادران ترا فراھم کنم، درحالی که اگر اینکار را نمیکردم، ھم تو وھم 

  .شما از گرسنگی میمردند

عدم دستگیری وبه محاکمه کشاندن تجاوزگران بردختران خوردسال 

دخترو زن ديگر درچند سال گذشته از سوي قوماندانان  وفقیر وده ھا

تنظيمي ، چنان نا اميدي را در میان زنان افغان بوجود آورده است که 

ق نخواھد یافت ومتجاوزین به میگویند، ھرگز عدالت دراین کشور تحق

حقوق زنان ھیچگاھی به سزاي اعمال خود نخواھند رسيد وتجاوز 

  . وخشونت عليه زن افغان ھمچنان بقوت خود باقي خواھد ماند

دراین شکی نیست که درپامال نمودن حقـوق اجتمـاعی ومـدنی زنـان افغانـستان، 

 مھمی دارند، ولـی نکتـه فرھنگ سنتی جامعه وطرز برداشت این فرھنگ ازشریعت، نقش

ای که نباید فراموش گردد ، مساله تفکر مرد ساالری است که ریشه در بیسوادی وعـدم 

 در صـدمردان آن ٨٥یعنی دریـک جامعـۀ سـنتی کـه بـیش از . دانش الزم درجامعه دارد

 درصد زنان آن بیسواد اند ،مردان که دارای طرزتفکرمـرد سـاالرانه اند،میکوشـند ٩٠و

  . کارسلطه وحاکمیت بال مانع خود را بر زنان ثابت نگھدارندبصورت خود 

  نھادھای حقوق بشر به اين باور رسيده اند که حل مشکل زنان افغانستان به ھيچ 
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سطح تحصیل ودانش مردان وزنان درايـن کـشور  صورت ممکن نخواھد بود، مگر اينکه

ت که با وجود مساعد بودن دانش در افغانستان خود امريس اما باال بردن سطح. باال برود

  .  دست کم دو نسل ديگرزمان الزم دارد شرايط

برای جلوگیری از خشونت خانوادگی می باید قوانین حمایت از 

حقوق زنان، مثل قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مراجع عدلی 

وزارت . وتقنینی تصویب گردد و دولت باید از آن قاطعانه حمایت نماید

تواند با ھمکاری وزارت حج واوقاف ازخطیبان نماز جمعه  امور زنان می

بخواھد تا ھرھفته درمورد حقوق زنان  به مردان ونمازگزاران آگاھی ھای 

ایجاد مراکز مشورت دھی حقوقی وتسھیالت حمایتی از جمله . الزم بدھند

دسترسی به وکیل مدافع برای زنان درتمام ولسوالیھای کشور نیز میتواند 

ھمچنان .  برای تعقیب قضایای خشونت آمیز مساعد سازدزمینه را

،عدلی وقضائی )پولیس(حضورفعال زنان در مدیریت درنھادھای امنیتی

وسارنوالی کشور بیشتر گردد و رسانه ھای صوتی وتصویری وکتبی 

والکترونیکی می باید در آگاھی دادن به مردم  در بارۀ حقوق زنان سھم 

اما آیا این آرزومندی را میتوان از یک دولت .ونقش فعالتری بدوش بگیرند

  .غیر ملی انتظار داشت، ھرگز نه

خالصه انواع خشونت،از گوش وبنینی بریدن،وزبان بریدن ولت وکوب وسروپا 

شکستن زنان، تا تبادلۀ شان به سگ وخر وقاطر وگاو وگوسفند وپول وقاچاق کردن شان 

واین در . لوم افغان اعمال میگرددبمنظور سکس در بازارھای منطقه در حق زنان مظ

واقع برای ھرمرد افغان جای شرمساری است، جای ننگ وخجالت است که با مادر و 

خواھر و زن و ناموس خود چنین وحشیانه برخورد میکنند وآنگاه خود را افغان ومسلمان 

 که از این لحاظ آن ژورنالیستی امریکائی. و مجاھد ،مال وپیشوای روحانی خطاب میکنند

   . ، بجا نوشته بود"زن افغان، شھروند درجه ھیچ: "پس از سقوط طالبان نوشته بود

دراخیر انزجاروتأثرات عمیق خود را به مقابل طرزتفکرطالبانۀ کسانی ابراز 

که زنان را با ( سال است که ھم از خوان گستردۀ دموکراسی ١٢مینمایم که بیش از 

مارچ ٢(ًوھم سر درآخور طالبان داشتند و اخیرا خوردند )مردان متساوی الحقوق میداند
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به عنوان شورای علمای افغانستان با صدور یک فتوای بسیارعقب گرایانه ،زن ) ٢٠١٤

از (ستیزانه حضور زنان را در اجتماع ،  بخصوص در محیط تحصیلی ومحیط کار 

میت وحتی در سفر وحضر در بیرون از منزل درست مثل دوران حاک) جمله درپارلمان

طالبان، منع اعالم کرد  ورئیس جمھورافغانستان، به حیث آخرین مرجع ومدافع حقوق 

ًزنان عمال در صف مالیان خشک اندیش قرون وسطی  قرار گرفت وآن فتوا را تائید 

ًاین اقدام صریحا یک عمل . نمود تا خاطر طالبان دھشت افگن را خوش ساخته باشد

ان ومردان را دارای حقوق مساوی اعالم کرده خالف قانون اساسی است که درآن زن

  )      به مقالۀ خانم فرزانه فارانی:رک.(است

  ٢٠١٤/ ٦/٣   پایان
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  ممقالۀ چھل

  

  برداشت نادرست از پاسخ داؤودخان  به بريژنف

  نوشتۀ عبدالصمدغوث" سقوط افغانستان "درکتاب 

٢٠١٣/ ١٥/٨  

  

ام افغان از امریکا مصاحبۀ یک ژورنالیست دوشنبه شب ھفته جاری  تلویزیون پی

 را با چند تن از صاحب نظران افغان bbcایرانی بنام داریوش کریمی از بخش فارسی 

پخش ونشرنمود که موضوع اصلی را پاسخ رئیس جمھورافغانستان  شھیدداودخان در 

به رھبر اتحادشوروی سابق لیونید بریژنف ١٩٧٧آخرین سفررسمی اش به مسکو در 

  . شکیل میدادت

گزارشگر بی بی سی  از یکی از صاحب نظران افغان بنام سید سرور می پرسد 

آیا برای رئیس جمھورداودخان الزم بود تا پاسخ میزبان خود را با عصبانیت و : که

زشتی جواب بدھد وبعد بدون رعایت قواعد دپلومالتیک از جایش بلند شده وبسوی در 

گویند که معین وزارت خارجه خود را به رئیس خروجی روان گردد؟ گزارشھا می

جمھور داود خان  رساند وبه اوگوشزد کرد که قواعد دپلوماتیک ایجاب میکند تا با رئیس 

واعضای ھیأت شوروی دست داده خداحافظی نماید، در واقع اگر معین وزارت خارجه  

ذاکرات  خارج نمیبود ممکن بود رئیس جمھور افغانستان بدون خدا حافظی از صالون م

  شود،دراین مورد نظرشما چیست ؟

از ھواداران طاھر ( یکی دیگرازافغانان دراین مصاحبه آقای انجنیر سکندری 

چرا رئیس جمھور : بر صحبت آقای شھسوارسنگروال انگشت گذاشت که) بدخشی

داودخان جواب بریژنف را به تندی وعصبانیت داد؟ آیا داودخان درک نمیکرد که  
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ن نسبت به شوروی یک کشورفقیر وناتوان است؟ پس چرا به تندی جواب افغانستا

بریژنف را داد؟ آقای سکندری میخواست بگوید که ، آیا ھمین موضعگیری داودخان در 

   ومرگ او وخرابی افغانستان نشد؟١٣٥٧برابر بریژنف عامل کودتای ثور

قیرآمیزمتوجه دراینجا باید ملتفت بود که پیام مسموم کنندۀ این پرسشھای تح

شخصیت سیاسی  شھیدداودخان بود که میخواستند او را بحیث یک رھبر عصبی مزاج 

وفاقد درک سیاسی ونشناختن جایگاه خود وکشورخود در مقایسه با ابرقدرت  شوروی 

  .نشان بدھند

ًاصال این ذھنیت برای گزارشگر بی بی سی از کجا پدید آمده بود تا او یک 

 که از خرد سیاسی وتجربه کافی دولتمداری برخوردار بود ، با رھبرشایستۀ افغان را

  یک یک سلسله سوالھای پھلودارکوچک جلوه دھد؟

نوشتۀ عبدالصمد غوث " سقوط افغانستان"حقیقت اینست که این ذھنیت از کتاب

وی درآن کتاب گزارش  . معین سیاسی وزارت امورخارجه افغانستان آب میخورد

 داودخان  را در پاسخ به رھبر اتحادشوروی بشکل تحریف آخرین مذاکرات و سخنان

درعین .شده ضبط وثبت نموده است که باعث این نوع  برداشتھا وذھنیت ھای شده است

حال روایتی دیگری ھم در دست است که داودخان منحیث یک سیاستمدارمجرب  ھمه  

گذرانیم وبعد به ھردو گزارش را از نظرمی. نزاکتھای دپلوماتیک را رعایت کرده است

  .تبصره خود ادامه میدھیم

  :گزارش عبدالصمدغوث

رویداد آخرین مذاکرات داودخان را با " سقوط افغانستان"عبدالصمدغوث درکتاب

برژنف گفت که بیطرفی وعدم :".... بریژنف رھبراتحاد شوروی چنین گزارش داده است

 در آسیا اساسی است و تعھد افغانستان برای اتحاد شوروی مھم و برای پیشرفت صلح

درین . اظھار امید کرد که چنین عدم تعھد قربانی توطئه ھا و دسائیس امپریالیزم نشود

ًلحظه برژنف بطرف داود خان نگاه کرد و چیزی گفت که ظاھرا گوریلو ترجمان را 

بسیار نارام سا خت، اما پس از مکث مختصر با درنگ و تأمل کلمات برژنف را ترجمه 

برژنف شکایت کرد که شمار از . ه ما شنیدیم خشن وغیر منتظره بودکرد و آنچ

کارشناسان عضو ناتو که در افغانستان کار می کنند و ھمچنان در پروژه ھای سازمان 
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. ملل و دیگر پروژه ھای کمکی چند جانبه در افغانستان، بقدر تأملی افزایش یافته است

 نمی دادند که کار شناسان کشورھای در گذشته حکومت ھای افغانستان دست کم اجازه

. عضو ناتو در قسمت ھای شمال کشور مستقر شوند، اما این روش دنبال نشده است

اتحاد شوروی این انکشاف را خطرناک و وخیم میداند و از حکومت افغانستان میخواھد 

که کارشناسان را که جزء جاسوسان گماشته شده برای پیشبرد مقاصد امپریالیزم 

 .، بیرون کندھستند

بعضی از روسھا بطور آشکار شرمنده به . سکوت سردی برفضا مستولی شد

به داود خان نگاه کردم، صورتشان گرفته و . نظر میرسیدند و افغانھا بسیارنا خوشنود

انگار منتظر جواب از طرف رئیس . برژنف صحبش را قطع کرد. تاریک شده بود

ی سرد و خشک بجواب برژنف پرداخت و ظاھر داود خان با صدا. جمھور افغانستان بود

  . ًا پاسخ او برای روسھا چنین غیر منتظره بود که کلمات برژنف برای ما

ٔداود خان به برژنف جواب داد، که آنچه حاال بوسیله رھبر اتحاد شوروی گفته 

از نظر افغانھا این اظھارات دخالت . شد ھرگز مورد قبول افغانھا قرار نخواھد گرفت

داود خان افزود که به عالیق خود به اتحاد . ح در امور داخلی افغانستان استصری

شوروی ارج می گذارد، اما این عالیق باید بصورت روابط میان دو جانب که با ھم 

ًد قیقا کلمات داود خان را بیاد دارم که خطاب ) صمدغوث (ومن . مساوی اند باقی بماند

ازه نخواھیم داد که بما دیکته کنید که چگونه مملکت ما ھرگز به شما اج:" به برژنف گفت

اینکه چگونه و در کجا . خود را اداره کنیم و چه کسی را در افغانستان استخدام نمایم

. ًکارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصارا و کا مال حق دولت افغانستان خواھد بود

مل و تصمیم گیری خود آزادی خود افغانستان اگر الزم باشد فقیر خواھد ماند، اما در ع

  ." را حفظ خواھد کرد

داود خان پس از گفتن این جمالت بطور ناگھانی از جا برخاست، افغانھا ھمه از 

بطرف روسھا سر تکان داد و بطرف ) به عالمت خداحافظی(داود خان. جا برخاستند

 مانند کسی درین لحظه بود که برژنف. ٔدروازه خروجی اطاق بزرگ کنفرانس راھی شد

که از یک حالت تکان بخود آید، بمشکل از چوکی خود برخاست و در حالیکه پادگورنی و 

کاسیگین ھمراھی اش میکردند و ترجمان روسی پشت سر او روان بود، بعجله بطرف 
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. آشکار بود که برژنف میخواھد آنچه را رخداده ترمیم کند. داود خان قدم بر میداشت

 داود خان گفت که بخاطر نزاکت دیپلو ماتیک بھتر است با روسھا وحید عبداله آھسته به

معلوم نیست ( .بطور صحیح وداع کنیم و گرنه مسافرت مسکو کامال نا فرجام خواھد بود

 او بازھم التماس )که صمدغوث صدای آھسته وحید عبدهللا را از دور چګونه شنید؟

بطرف . ه اش ذایل شده بودعصبانیت از چھر. داود خان مکث کرد و باز گشت. کرد

برژنف . روسھا پیش آمد و با برژنف که د ستش را بطرف او دراز کرده بود دست داد

بمن گفتند که جال لتمآب شما مایل اند یک صحبت خصوصی بامن : با تبسم گشاده گفت

من در اختیار شما ھستم، ھروقت که برای شما مساعد باشد با ھم می . داشته باشید

می خواھم به جال : " ود خان باصدای صا ف و بلند که ھمه بشنوند جواب داددا. بینییم

رسالۀ "برگرفته از ."(لتمآب تان اطالع دھم که دیگر احتیاجی به چنین صحبتی نیست

 تحقیقی  پورتال افغان -نوشتۀ انجنیرعطائی، منتشر دربخش آثار علمی"  سرطان٢٦

 )٢٠١٣جرمن آنالین

   :گزارش اقای جميلی

ابطه به ھمین گزارش آقای عبدالصمدغوث،یکی از منسوبان وزارت خارجه در ر

 ١٤روز وعضو ھمان ھیأت ، آقای عبدالجلیل جمیلی می باشد که به ارتباط  مذکرات 

در کاخ کرملین، ضمن مقالتی مفصل، اصل رویداد ونکات اصلی گفتار یا م ١٩٧٧اپریل 

 در ٢٠٠٥ نوشته و در سال اخطاریۀ بریژنف وپاسخ معقول ومنطقی داودخان را

  :او مینویسد. پورتال افغان جرمن آنالین بازتاب داده است

منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی با آغاز بیانیۀ خویش روز دوم  «

 ٢٥ الی ٢٠جلسات را افتتاح کرد، موصوف بعد از شرح یک قسمت بیانیۀ خود، که 

ه شکل جدی تر و صدای بلندتر رو ب کرده و دقیقه دوام کرد، با توقف متن بیانیه سر بلند

  :بطرف رئیس جمھور افغانستان کرده چنین به سخن آغاز کرد

  

  ! آقای رئیس جمھور« 
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شما بخوبی میدانید که کشورما ھمیشه نزدیکترین دوست افغانستان بوده و در ھر 

وقت و مرحله یی دست دوستی را بطرف افغانستان پیش کرده و از ھیچ نوع کمکی 

حال ھم ما به خوشی حاضریم که برای اجرای پالن جدید اقتصادی . ریغ نکرده استد

افغانستان کمک کنیم  ولی طوریکه اطالع دارید دشمنان ما میخواھند که درین دوستی ما 

 Peace(را زیر عنوان پیسکور  رخنه و آنرا خراب سازند، بدین لحاظ عمال خود ھا

Corps (ستان اعزام می دارند که آنھا زیر عنوان کمک و و رضا کار و غیره به افغان

باید حکومت افغانستان تمام . ًھمکاری، اساسا در تخریب روابط ذات البینی ما میکوشند

  »!این اشخاص را از افغانستان خارج کند

ترجمان جانب شوروی آنقدر این مطلب را جویده ولی گوارا و واژگونه جلوه داد 

 که به لسان دری آشنائی نداشتند و جانب افغانی که و ترجمه کرد که جانب شوروی

میده بودند، ھیچ انتباھی خرابی از آن ھرا به روسی نف" برژنف"اصل مطلب و کلمات 

ِنگرفتند و این ھمان فرصتی بود که باید درک واقعیت گفتار  عواقب خواھش و " برژنف"ِ

تم و به این خاطر بدون ، منحیث وظیفه، ھیأت افغانستان را حالی می ساخیا ھدایت او

) وزیر امور خارجه(وقفه و تأمل، به مرحوم  سید وحیدهللا معاون وزارت امور خارجه 

که یک نفر بعد ازمن بطرف چپ و قریب شخص رئیس جمھور افغانستان نشسته بودند، 

  با ادای محض این کلمه ! معاون صاحب، ترجمه درست نیست: رو کرده و آھسته گفتم

ھید مرحوم محمد داوود خان روبمن کرده و قدری با عصبانیت من، ش از طرف

عرض کردم که ھمین مطلب اخیر را ترجمان درست ترجمه " چه گپ است؟: "گفتند

  .نکرده است

درین وقت است که لیونید برژنف متوجه شد که ھیأت افغانی به بحث دربین خود 

ن می دانست که من مصروف اند، ھم ممکن نظر خاص خود را محرک آن میدانست؛ چو

ًبه لسان او بلدم، روبه من کرده و باصدای جدی پرسید که چه گپ است؟ فورا رو به او 

تکرار عین جمالت (کرده گفتم که جاللتمآب، شما ھمین لحظه این چنین اظھار داشتید 

ولی ترجمان شما مطلب شما را نه آنچه شما اظھار داشتید، بلکه برنگ ) روسی خودش 

ترجمه کرده که ) عین متن دری ترجمان شانرا البته به لسان روسی (یگری و مفھومی د

  .به نظر شما ھم درست نخواھد بود



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٤٤٦

ًبرژنف فورا به عقب خود  نگاه کرد و با صدای شدید و بلند به ترجمان ھدایت 

داد که گفتارم را منحرف نکنید و آنچه گفته ام ترجمه کنید، که ترجمان مذکور درین 

ً او را که فوقا تقدیم گردید، مکمال توضیح دادمرتبه گفتار ً.  

 دقیقه بود به پایان ٤٥ًبرژنف بعد از این ھم بقیه گفتار خود را که جمعا بیش از 

رسانیده و نوبت به رئیس جمھور افغانستان رسیده بود تا بیانیۀ خود را ایراد نماید؛ و او 

گرفته بودند که با اشاره به شان نه متن داشتند و نه مدرکی، بلکه نوتھای مختصری 

  :ھریک آن آغاز به سخن کردند

مرحوم محمد داوود خان رئیس جمھور افغانستان بیانیۀ خود را با تشکر از 

استقبال گرم دوستانۀ مقامات شوروی و روابط ھمکارانۀ ایشان با افغانستان شروع 

رت سیستماتیک کرده و ھریک از جمالت و پاراگراف ھای برژنف را قدم به قدم و بصو

 منقاد کنندۀ برژنف اخطاریۀ دپلوماسیجواب دادند تا اینکه به ھمان تذکر جدی و یا 

ًرسیدند و در آن مورد جوابا چنین گفتند؛ مرحوم محمد داوود خان که درین لحظه جدی 

زدن کردند،  ًتر و صریحتر و با صدای نسبتا بلندتر از آغاز بیانیۀ خود شروع به حرف

  :چنین گفتند

  !جاللتمآب برژنف« 

شما و ھمه خوب می دانند که افغانستان یک کشور رو به انکشاف بوده و برای 

رفع مشکالت اقتصادی خود به کمک تمام کشور ھای دوست خود در جھان ضرورت 

دارد، و ما ھمیشه از کمک ھای ھمه کشور ھای دوست منجمله اتحاد شوروی صمیمانه 

ه خواھش مندیم تا کشور ھای دوست با کمک ھای تشکر می کنیم، بنا براین ھمیش

اقتصادی و اعزام متخصصین خود به افغانستان با ما کمک کنند، ولی اگر این کمک ھا 

و اعزام متخصصین به منزلۀ مداخله در امور داخلی ما بحساب برود، ما از بازوی 

حظه حرکتی را با درین ل( این ھا گرفته و تمام شان را از افغانستان بیرون می اندازیم 

 ٦ -٥دست راست خود اجرا کردند مانند شخصی که شی دست داشته اش را بفاصلۀ 

ولو که از جرمنی، فرانسه، اتحادشوروی، ) متر دورتر از خود مانند دیسکی پرتاب کند

و بعد از ترجمۀ این گفتار خود، یک بار دیگر عالوه . امریکا، بلغاریا و غیره باشند

ۀ شما یکبار دیگر سخنانم را تکرار می کنم و عین مطلب خود را با کردند که با اجاز
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البته : ھمان حرکت دست و نام بردن از ھمان کشور ھا تکرار کردند و افزودند

 است، ولی یک کشور مستقل و آزاد است، و به ھیچ )فقیر(افغانستان یک کشور غریب

تعیین سرنوشت . خله کندکشوری اجازه نمی دھد که بنام کمک در امور داخلی اش مدا

افغانستان تنھا بدست ملت افغان بوده و تنھا مردم افغانستان حق دارند که در ان باره 

  » .تصمیم بگیرند

ًبا پایان این جمله ، فورا کاسیگین صدر اعظم اتحاد شوروی که شخص دراک و 

ده بود، سیاست مدار ورزیده بود و ادامۀ ھمچو بیانات را با وخامت آن بخوبی درک کر

رو به رئیس جمھوری افغنستان کرده و سؤال خود را که بکلی خارج موضوع و 

  :پروگرام و به اصطالح آب انداختن بر آتش افروختۀ  بود مطرح کرد

  !آقای رئیس جمھور« 

ًچون شما یکی از سیاست مداران مجرب بوده و مخصوصا در منطقۀ شرق و 

 در امور دولتی و سیاسی سابقه و تجربه ھمجواری با ایران و پاکستان و ھند و چین

کافی دارید و چون دید و نقطۀ نظرشما منحیث سیاست مدار و رئیس جمھور 

افغانستان، برای ما ارزش زیاد دارد، ممکن است بفرمایید که شما اوضاع منطقه و 

احواالت کشورھای ھمجوار و روش سیاسی شانرا به چه نظری دیده و تحلیل میکنید 

 ». شنیدن نظر شما درین باره ارجناک می باشدًکه یقینا

ًدرین لحظه مرحوم محمد داوود خان واقعا با چنان متانت و سنگینی و چنان لھجۀ 

ًآرامی شروع به گفتن جواب و صحبت کردند که بکلی حیرت آور بود و اصال گمان ھم 

ند، مانند نمی رفت که دریک چشم برھم زدن به این ترتیب چنین خویشتن داری بخرچ دھ

مرحوم محمد داوود . ادثه ای رخ نداده باشدحاین که ھمین لحظه قبل ھیچ جریانی یا 

خان با آغاز سخن و توضیح چگونگی اوضاع ھریک از کشورھای ھمجوار بشمول او 

ضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و ارتباط آن بامسایل بین المللی و سپس 

  د کشور شوراھا از دید کشور خویش افغانستان و حتی خو

افغان ھا و ھمسایه ھا، آنقدر توضیحات و معلومات مکفی و الزم، با اتکاء به 

اعداد و ارقام و احصائیه ھا ارائه کردند که صدر اعظم اتحادشوروی در اخیر معلومات 

  :ارائه کردگی شان با ابراز تشکر و قدر دانی گفتند
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رغنی و پرمحتوی و حتی مطالب ًو اقعا تو ضیحات و معلومات شما آنقد« 

بکربود که از آن مستفید  شدیم و با صراحت به شما می گویم که به مطالبی رسیدیم و 

ًآن معلوماتی را یافتیم که قبال نمی دانستیم و یا برنگ دیگری آنرا تعبیرمی کردیم و 

  ».توضیحات شما مارا به راه ھای بھتر و معلومات درست تری رھنمائی کرده است

باختم «قای جمیلی درموردختم جلسه متذکر میشود که رئیس جمھورافغانستان آ

( ُسخن وبرخاستن ازپشت میزبزرگ مذاکرات درحالیکه بزیژنیف وپودگورنی وکاسیگین

رئیس شورای عالی ، رئیس جمھور وصدراعظم وگرومیکو وزیر امور خارجۀ 

میز نزدیک درب پیش قدم تر ازمجموع ھیأت مذاکراتی شوروی، برلبۀ ) شوروی

جناب مرحوم محمد داود خان ازچوکی خودھم بطرف درب خروجی . خروجی برآمدند

حرکت کرده و درآنجامرحوم سید وحید عبدهللا و یک نفراز وزرا ونفرسوم من بودم که 

جناب رئیس جمھوربا مالیمت و متانت کاملی که تبسمی ھم برلب داشتند با محض وداع 

 درحالیکه بادیگر اعضای ھیأت -زیرخارجۀ شورویودست دادن با سه زعیم وو

  ». بطرف درب خروجی رفتند(شوروی بدون دادن دست با اشارۀ سر وداع کردند 

  :آقای جمیلی در اخیر خواننده مقاله را مخاطب ساخته  می افزاید

  ! دۀ گرامی نخوانمگر«

اثر برای روشن ساختن و راست ساختن انحرافاتی که بعد از ھمین لحظه توسط 

ًمحترم عبدالصمد غوث به اذھان عامه و نیز نشرات بعدی مانده و باید حتما شسته شود 

مرحوم محمد داوود خان نه کدام حرکت بی : و اصالح گردد ھمین قدر می افزایم که

حرمتانۀ از خود بروز دادند و نه از جای خود و حتی از کرسی خود حرکت کردند و نه 

به مرحوم سید وحیدهللا معاون وزارت امور خارجه فرصت سخن را به آن رسانیدند که 

داده شود تا  او در تشریفات دپلوماسی دست و پاچه گردد و نه ھم ھیأت شوروی 

وضعیتی کردند که باعث بروز مشکالت و نارسایی درمجلس شود؛ این مسایل یک 

ده است انحراف محض ذھنیت ھا و تاریک جلوه دادن تاریخ روشن زعمای افغانستان بو

  . و بس

، به شما خواننده ... من به حکم وجدان و شھود محترم زندۀ حضور در آن جلسه 

و شنوندۀ این مطلب مھم و تاریخی  بحضور خدا و ایمانم اطمینان می دھم که مرحوم 
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ۀ مسایل وطن جدی رتحمل ولی در بابامحمد داوود خان آنقدر انسان متین و با تمکین و 

 به غرض و ذھنیت شخصی و یا که واژگون نشان دادن آنرا یاو شکست ناپذیر بود 

ًتخریبی و یا بی خبری و داشتن مطالب و مدارک انحرافی، شخصا تعبیری دیگری کرده 

   .نمی توانم

قرابت ) داودخان(نه با ایشان] من[ویک موضوع رابصراحت عرض کنم که  

تگاه، این جبھه یا آن گروه، قومی وشخصی دارم ونه در تمام حیاتم با این حزب یا آن دس

گرھی وبستگی داشته ام وفقط منحیث یک فرد افغان، وطن و افغانیت ،دین وخدای خالقم 

عقیده به وحدانیت . را در بدل ھیچ چیزی درھیچ زمانی وبه ھیچ قیمیت تحریف نکرده ام

انیت ودیانت را با قدسیت خاک وافغانیت وخدمت مردم با افتخارم را اساس انسانیت وافغ

میشمارم وتمنی میکنم نوشته ام را شخصی،جانبداری و دور از صداقت تعبیر 

  )١٢آرشیف مقاالت جمیلی در افغان جرمن آنالین،مقالۀ شماره :رک(»...نکنند

  

  :مکثی بر ماھيت اين دوگزارش 

با توجه به متن این دوگزارش به نظرمیرسد که میان این دو روایت تفاوتھای 

درگزارش آقای جمیلی،در سخنان رھبرشوروی،از . داردشکلی وماھوی وجود 

متخصصین یا کارشناسان خارجی درافغانستان ذکری به عمل نیامده است، وصرف از 

اما در پاسخ داودخان به .حضور افراد پیسکور درافغانستان نامبرده شده است

ن تذکر داودخان از متخصصی. بریژنف،از اعزام متخصصین خارجی نام گرفته میشود

خارجی درافغانستان ، بیانگر این نکته است که باید در سخنان بریژنف لفظ متخصصین 

خارجی بکار رفته باشد، زیرا کلمه پیسکور به معنای متخصصین معدن شناسی 

ًدرافغانستان بکار نمیرفت، بلکه حضورافراد پیسکور عموما در ساحه  تعلیم وتدریس  

ًرت معارف وندرتا وزارت تحصیالت عالی زبان انگلیسی درمکاتب ولیسه ھای وزا

مطرح بود،آنھم در عھد سلطنت ظاھرشاھی ،نه در عھد جمھوریت داودخان تا رھبر 

شوروی از وجود وحضور آنھا به عنوان متخصصین مطالعات معادن زیرزمینی یاد 

بنابرین آقای جمیلی تذکر مرحوم داودخان را از حضور متخصصین خارجی . میکرد

  ر امور جیولوچی ومعدن شناسی چگونه توجیه وتفسیرمیکنند؟برای کمک د
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از سوی دیگردر گزارش آقای جمیلی، جمالت اعتراض آمیز داودخان به 

  غوث از قول .بریژنف آنطورکه در گزارش عبدالصمدغوث آمده است،دیده نمیشود

  :داودخان  خطاب به برژنف مینویسد

ه شد ھرگز مورد قبول افغانھا قرار ٔآنچه حاال بوسیله رھبر اتحاد شوروی گفت " 

از نظر افغانھا این اظھارات دخالت صریح در امور داخلی افغانستان . نخواھد گرفت

ما ھرگز به شما اجازه نخواھیم داد : " و باز از قول داودخان می فزاید که گفت."است

نستان که بما دیکته کنید که چگونه مملکت خود را اداره کنیم و چه کسی را در افغا

ًاینکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصارا و . استخدام نمایم

  ."کا مال حق دولت افغانستان خواھد بود

نسبت دادن این دو جمله تند واعتراض آمیز به داودخان رئیس 

جمھورافغانستان،با توجه به گزارش آقای جمیلی ، یک تھمت ویک افترای بزرگ به 

 میتواند -یاسی و دور اندیشی شھید داودخان به حساب میرود وھمین دو جملهدرایت س

به اندازۀ پرتاب  دو بمب چند ھزارکیلوئی برکاخ کرملین  از سوی رئیس 

متاسفانه منشاء ومنبع تمام برداشت ھای . جمھورافغانستان خطرناک تلقی وتعبیر شود

جمله ثبت شده درگزارش نادرست از سخنان داودخان به آدرس بریژنف  ھمین دو

عبدالصمد غوث معین وزارت امورخارجه است که دست آویز سواالت وبرداشت ھای 

تحقیرآمیز نسبت به آن شھید شده است ودر میان نسل ھای بعدی تاثیری سخت مخرب 

  .دارد

داود خان پس از گفتن این جمالت بطور ناگھانی " ًعالوتا صمدغوث میگویدکه 

بطرف ) به عالمت خداحافظی(داود خان. ھا ھمه از جا برخاستنداز جا برخاست، افغان

." ٔروسھا سر تکان داد و بطرف دروازه خروجی اطاق بزرگ کنفرانس راھی شد

وازاینکه الکسی کاسیگین صدراعظم شوروی بالفاصله از داودخان سوالی را مطرح  

 نمیکند، درحالی که میکند و دوادخان ھم به او پاسخ دقیق وھمه جانبه میدھد، اشاره ای

بعد از پاسخ به سوال یس جمھورئراقای جمیلی به این نکته اشاره وتاکید دارد که 

صدراعظم اتحاد شوروی، از جابلند شده با برژنف وپودگورنی وکاسیگین وگرومیکو 

ودراین میان . دست داده خدا حافظی میکند وبا دیگران باعالمت سر خداحافظی میگوید
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مناسبی از داودخان سر نزده است تا وحید عبدهللا وسیلۀ اصالح آن ھیچگونه حرکت نا

 مرحوم محمد داوود خان نه کدام «:به این جمالت آقای جمیلی توجه کنید . حرکت شود

حرکت بی حرمتانۀ از خود بروز دادند و نه از جای خود و حتی از کرسی خود حرکت 

ید وحیدهللا معاون وزارت امور کردند و نه سخن را به آن رسانیدند که به مرحوم س

خارجه فرصت داده شود تا  او در تشریفات دپلوماسی دست و پاچه گردد و نه ھم ھیأت 

شوروی وضعیتی کردند که باعث بروز مشکالت و نارسایی درمجلس شود؛ این مسایل 

یک انحراف محض ذھنیت ھا و تاریک جلوه دادن تاریخ روشن زعمای افغانستان بوده 

  ».ساست و ب

به نظر من گزارش آقای جمیلی منحیث  یک دپلومات دراک که درآن سفر بحیث 

عضو ھیات افغانی ومترجم زبان روسی با شھید داودخان ھمراه بوده است بھترین سند 

وقوی ترین  گواھی است که برخالف آنچه آقای صمدغوث از زبان شھید داودخان 

انی صورت میگیرد که سردار شھید این شھادت در زم.ضبط کرده است، شھادت میدھد

سالھا قبل رخ در نقاب خاک پوشیده واز وی ھیچ کس وکویی باقی نمانده تا تصور شود 

من به نوشته ھا ومقاالت . که نویسنده بخاطر پاداش از کسی این حقایق را افشا میکند

ومصاحبات پرارزش دپلومات آگاه، وطن پرست، حقیقتگو،حق شناس وبا وجدان، جناب 

 سالگی قراردارد وضرورت به ھیچ نوع ٨٠عبدالجلیل جمیلی که اکنون درسن باالتر از 

تملق وگزافه  گوئی ندارد باور وایمان کامل دارم واز دیگرھموطنان پاک طینت وصاف 

  .نیت خود میخواھم بدان باور داشته باشند

 در آقای جمیلی سابق مامور وزارت امورخارجه افغانستان و عضو ھیئت افغانی

سفر داودخان ، یکی ازھواداران دلیر وقدر شناس وحقیقت گوی افغان است که بدون بیم 

ًیا امید از کسی ایمانا گواھی میدھد که آنچه عبدالصمد غوث از زبان رئیس جمھور فقید 

ثبت وضبط کرده است، خالف حقیقت است وآن )  سقوط افغانستان(در کتاب خود 

غانستان خطاب به رھبر اتحاد شوروی برزبان آورده سخنانی نیست که رئیس جمھوراف

آقای جمیلی این موضوع را تا کنون چندین مرتبه از طریق نوشته ھا ومصاحبه . است

ھای خود با رسانه ھای جمعی توضیح  داده است، معھذا بادریغ ودرد که آنچه را 

خالف صمدغوث در کتابش ثبت کرده وبخورد خوانندگان کتاب خود داده است، ولو

واقعیت وحقیقت ھم باشد، مگرتوانسته ذھنیت وافکار بسیاری ازخوانندگان را برضد 
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در اینجاست که آن مقولۀ . موضعگیری برحق رئیس جمھور داودخان منحرف کند 

  : معروف مصداق پیدا میکند که میگویند 

  خشت اول گرنھد معمار کج           تا ثریا میرود دیوارکج

دیوارکج  را راست نمود، جزآنکه آنرا از بیخ وبنیان ویران و چگونه میتوان این 

دیوار را از سر تھداب گذاری کرد؟ آیا چنین کاری بدون ھمیاری وھمدلی صادقانه 

  .ھواداران آن شھید وطن پرست ممکن است؟  فکر نمی کنم

آقای جمیلی، : پس ھواداران پاک ضمیر آن شھید راستین ملت افغانستان از قبیل

کریم عطائی؛ آقای تواب آصفی ،آقای داکترعبدهللا کاظم ، آقای فروغ  وآقای آقای 

عبدهللا نوابی وآقای مسکین یار گرداننده شبکۀ جھانی تلویزیون آریانا افغانستان 

ودیگرذوات ارادتمند به آن شخصیت  شھید، می باید دست ھمت به کمر زنند ودرپی  

رست برمبنای شھادت وگفتار ونوشتار آقای اصالح این غلط فھمی تاریخی وبرداشت ناد

جمیلی برآیند و این تھمت ناحق را از دامن آن شھید قھرمان وشخصیت ملی وعاشق 

افغانستان ، با نوشتن مقاالت تحلیلی وتدویر میزگردھای توضیحی مربوط به آن رویداد  

پاک بشکل نادرست ومغرضانه بازتاب یافته است، " سقوط افغانستان"که در کتاب 

  .نمایند

 درتائید از سخنان آقای جمیلی که رئیس جمھور داودخان را در آن سفر رسمی 

ھمراھی کرده و در مورد حفظ وقار ومتانت افغانی در برابر سخنان رھبر متکبر 

وفرتوت شوروی و نیزدرک دقیق داودخان از اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه 

ند، میخواھم از قول یک دپلومات ناموردیگر افغان وجھان، دراین مقاله بدان اذعان کرده ا

مرحوم عبدالرحمن پژواک جمالتی را نقل نمایم که در مقالۀ خانم داکتر پروین پژواک 

  .درج گردیده است

برمبنای مقالۀ مذکور، مرحوم پژواک در سفریکه با داودخان به پاکستان داشته ، 

تان که بشکل احساساتی صحبت ودر مالقات با جنرال ایوب خان رھبر نظامی پاکس

میکرده  ووی سخنان وی را با نرمی ترجمه میکرده است تا احساسات افغانی سردار 

جریحه دار نشود، تحمل داودخان را در برابر حریف پاکستانی اش به حیث یک زعیم 

  :ملی صبور می ستاید  و میگوید
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نظريه .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصيت وی«

مردم را که من مايل بودم برآن صحت قايل شوم، غلط يافتم که اکثريت 

اما معلوم شد که » سردار مردی احساساتی وعصبی است«: ميگفتند

مردی بی سنجش نبود واگر اظھار عصبيت ميکرد، آن رانيز سنجيده به 

در مذاکرات مھم در اختيار ) ًاقQ با خارجيان(کار می بست واحساسات او

ًانصافا شخصی ملی « :پژواک ادامه ميدھد» .دوزيرکنترول او بو

ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان نظيرومثال او را  در تاريخ 

  )٢٠١٢ نومبر ١٧پورتال افغان جرمن ،(» .افغانھا سراغ کرد

کسانی که در دورۀ حیات و اقتدار داؤودخان زندگی کرده  و با او ھمکار بوده 

مورد شخصیت  وکرکتر ومتانت داودخان در مواقع حساس سیاسی اند، بھتر میتوانند در 

نظر بدھند، چنانکه آقایان انجنیر کریم عطائی وعبدالجلیل جمیلی از ھمکاران نزدیک 

داؤدخان درمواقع مختلف از کارکرد ھای وطن پرستانه داودخان در ھردو دوره 

نه وصادقانه ابراز نظر زمامداری شان، برای انکشاف وترقی وتعالی افغانستان ، خالصا

  ٢٠١٣/ ١٥/٨پایان . کرده اند که بسیار آموزنده است
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  مچھل ويکمقالۀ 

 

ِشبه تاريخی" نقدی بر چند مقالۀ    داکتر يوسفی" ِ

  

  :مقدمه

خود " اصول نقد وتحلیل اثر"در بارۀ نقد، پژوھشگرایرانی رضا دھقانی در مقالۀ 

لي به معناي قضاوت و ارزيابي درباره اعمال، افكار و نقد در يك مفھوم ك... «: مینویسد

سنجش و ارزشيابي : آثار ديگران است و آنچه بيشتر از نقد به طور اخص مدنظر است

دقيق و علمي درباره آثار و دستاوردھاي علمي نويسندگان، ھنرمندان و دانشمندان در 

يابد و نقاط  اعتبار ميبه كمك نقد است كه يك اثر . ھاي دانش بشري است تمامي عرصه

دھقانی » .شود ضعف و قوت آن عيان و موجب اصالح مداوم الگوھاي دانش بشري مي

البته . ُنقد را از سه بعد یعنی نقد بيروني، نقد دروني و تحليل محتوا قابل بررسي میداند

به ًدراینجا مراد  از نقد، نقد آثاري است كه در قالب نوشتاري پديد مي آيند و اصطالحا 

سایت سازمان :رک(» .آن متن مي گويند، مانند كتاب ، مقاله و يا ھر اثر نوشتاري ديگر

  )تبلیغات اسالمی 

درانتقاد بريك اثر نوشتاری، نه تنھا آگاھی مسلکی «:ھمین نویسنده می افزاید که 

در موضوع تحت نقد برای ناقد ضروری است، بلکه ضروري است تا ناقد تصوري از 

ًمثال اینکه مؤلف از نظر علمي . ثر نیز در اختيار داشته باشدشخصيت صاحب ا

ومسلکی در چه سطحي قرار دارد؟ گرايش ھاي سياسي، فكري و ایدیالوژیک مؤلف 

  »ھنری درچه حد وميزانی است؟ -چيست؟ موقعيت علمي مؤلف در محافل علمی

 ناقد  می .ناگفته پیداست که آنچه ارزش یک نقد را باال می برد، صداقت ناقداست

  باید ھنگام نقد کردن اثری، وجدان خود را حاضر و ناظر و قاضی بشمارد تا قلمش  در 
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  . وادي دروغ و بھتان و افترا حركت نکند

دانشمدان افغان، داکتر عبدهللا کاظم، باری در یکی از مقاالت خویش نوشته بود 

 .حتوای اثر می باشدیکی از عمده ترین اصول نقد یک اثر،تمسک دقیق به عبارات وم«:

ھرگاه چنین نباشد،نقد بدون تمسک متن حرفھای واھی و بی اساس بوده وحتی میتوان 

داکتر کاظم،فرق نقدوحرف واھی، افغان جرمن آنالین ."( آنرا افترا وتھمت خواند

،٣/٢/٢٠١٠(  

بھترین شیوه نقد یک اثر،آنست تا نقد عینی وقسمی باشد، یعنی ناقد مھمترین 

سپس برای . نقطه ضعف ھای اثر را نشانی کند و یاد داشت نماید کمبودیھا وکاستیھا، 

نشان دادن نواقص وکاستی ھای اثر،آن جمالت، پرگرافھا ویا سطور را درنقد خود 

کاستی شاید در محتوا یا درونمایه متن، درجمالت یا پرگرافھا نھفته . انعکاس دھد

در ھر صورت ناقد باید سعی کند . ر آیدباشد،یا در شیوه بیان و پرداخت موضوع به نظ

تا پیام نویسنده را اگر گنگ ومبھم باشد،از متن جمالت و پرگرافھا کشف کند و آنچه در 

ًمعموال روشي  كه به كشف . پشت ظاھر کلمات و جمالت متن نھفته است،آشکار نماید

تحليل "مايد، آنرا رمز پنھان پيام نویسنده بپردازد و به عمق ساختار متون و اسناد نفوذ ن

  . گویند" محتوا

در بررسي شکل یک اثر، الزم است به روش نگارش مؤلف، انسجام مطالب، 

شيوه ارجاع دھي، نقل قول، سيستم استدالل و تشریح وتفسیر اسناد مورد تحقيق، توجه 

. شکل ظاھری یا ادبیات نگارشی  یک اثر نیز از اھمیت خاصی برخورداراست. شود

يي نثر نویسنده، درجلب توجه وکسب باور خواننده نقش بسیارموثری شيوايي و رسا

اگرنویسنده  دراصول و قواعد نگارش، گزینش واژه ھا و اصطالحات ، زیبائی . دارد

جمله بندي وپراگراف ھا از توجه الزم کارنگیرد،در واقع  با  ادبیات ناقص خویش 

که با بکارگیری کلمات و واژه يك متن خوب آنست . اعتماد خواننده را از دست میدھد

ھای زیبا و اصطالحات مناسب و پرمعنی وبافت وانسجام این کلمات واصطالحات توجه 

  . خواننده را جلب وايجاد اعتماد كند

ناقد می باید برای جلب باور خواننده، پیوسته نمونه ھای قابل نقد را بازتاب دھد 

.  پذیرش آن استدالل خود را پیشکش کندوسپس برنکات قابل نقد مکث نماید و برای رد یا
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بدینسان اگر انتقاد بجا و منطقی وقابل پذیرش باشد، آنرا انتقاد سالم گویند که بدون تردید 

سازنده خواھد بود وکسی که اثرش مورد نقد وارزیابی قرارگرفته است، با ھمه 

ش دارای کمی ًناگواری حتما در رفع کاستی ھای اثرش می پردازد و در نوبت بعدی اثر

  .وکاستی اندکتری خواھد بود

سوگند میخورم که آدم بدبین ومتعصبی نیستم، و از خواندن نوشته ھای خوب و 

با محتوا از قلم ھرکه باشد، تمجید وتوصیف میکنم ، ولی از خواندن نوشته ھای بد و نا 

ن و زیبا و بی  مفھوم  و بی سر و پا خوشم نمی آید و از اینکه سبب ضیاع وقت م

  .دیگران میگردد،نا راحت میشوم واگر وقت داشته باشم به تردید آنھا می پردازم

از سوانح مختصر داکتریوسفی که درپورتال افغان جرمن آنالین به نشر سپرده، 

برمی آید که وی در رشته ریاضی وفزیک تا سطح لیسانس در افغانستان درس خوانده و 

ته اقتصاد سیاسی دکتورا گرفته است، ولی بعد بطورغیابی از کشور آلمان  در رش

از وی . اکنون برای افغانھا، نه ریاضی، نه فزیک ونه اقتصاد،بلکه تاریخ مینگارد

وازموقف و موقعیت حزبی خود درکمیتۀ عضویت خود در حزب دموکراتیک خلق 

  مرکزی آن حزب در دوران تجاوز شوروی برافغانستان ھیچ سخن نگفته است ؟

شناخت من با . ھم به این بخش از زندگی وی اشاره ای داشته باشماما من میخوا

اکبریوسفی از دوران مکتب ابن سینا که او در صنف ھفتم ومن در صنف نھم بودم،آغاز 

  . وی از والیت فراه از ولسوالی گلستان واز پشتون ھای آنجااست. میشود

جوان خیلی که ) محمدانورمعلم لیسۀ زراعت ھلمند(برادرخورد داکتریوسفی

ًموقتا سرپرست آن لیسه بودم، تعریف میکرد ١٣٥١بشاش وسرحال بود، برای من که در

عضوحزب دموکراتیک (وھرسه تای ما خلقی) اکبر،انور ،اختر(که ماسه برادریم

 ماھه ١٨او میگفت که برادر بزرگم اکبر، با استفاده از یک بورس تحصیلی . استیم)خلق

  . به آلمان رفته است

 ماه، ده سال  در کشورآلمان باقی ماند وھمین که ١٨برخان بجای ولی اک

شوروی برافغانستان تجاوز نمود و جناح پرچم حزب بر جناح خلقی تفوق حاصل نمود، 

وی با مھارتی شگفتی انگیز درلباس یک پرچمی تمام عیار،از آلمان  به شعبۀ روابط 

الی در رأس آن قرار داشت، خارجی کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق که محمود بری
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چون محمودبریالی . نازل گردید و در حضر و سفر محشور ومحبوب محمود بریالی بود

از خلقی ھا و زبان پشتو نفرت داشت، داکتر یوسفی رابطۀ خود را با برادران خلقی 

خود و با زبان پشتو قطع نمود وھرگز حاضر نبود بزبان پشتو در دفتر خود با کسی 

 وی درکمیتۀ مرکزی حزب، به عنوان یک ایدیولوگ، مدتی برای کارمندان .صحبت کند

وزارت خارجه  مارکسیزم لنینیزم درس میداد، و ھمین که کارمل از چشم شورویھا 

برافتاد و داکتر نجیب بجایش قرار گرفت، داکتر یوسفی از ھواداران پروپا قرص داکتر 

یالی در سفرھایش پرداخت و از  محمود برکاریب شد و به افشاگری خصوصیات نجی

این طریق خود را به داکتر نجیب نزدیک ساخت،تا آنجا که این نزدیکی حزبی به 

گردید   "تینسلط"ر یوسفی عضوخاندان به اصطالحخویشاوندی میان آندو کشید و داکت

واو به بحیث یک . ولی بعد از سقوط  نجیب هللا ، آن قدح بشکست و آن ساقی نماند

شکست خورده وبگیل نمیدانست چی کاری بکند تا آنکه از ترس مجاھدین از ایدیولوگ 

افغانستان فرار کرد وخود را به آلمان رساند واکنون در آلمان زندگی میکند وازھمینجا 

اینکه  مقاالتش تا چه حد بدرد تاریخ  . برای پورتال افغان جرمن آنالین مقاله مینویسد

رده میتوانند که یکی دو مقاله اش را مطالعه کرده کشور میخورد،کسانی بھتر قضاوت ک

باشند،اما آنچه را من خوانده ام،باید بگویم که  تحمل مطالعۀ آن مقاالت، دل شیر و 

  . طاقت فیل میخواھد

 آيا مقا,ت داکتر يوسفی در بارۀ تاريخ،سودمند اند؟

 داکتر اکبر در پرتو آنچه در مقدمه متذکرشدم، میخواھم برچند مقالۀ شبه تاریخی 

یوسفی،که در رسانۀ معتبر افغان جرمن آنالین چیزھایی بنام تاریخ بخورد خوانندگان 

میدھد،مکث کنم  وکاستی ھا و نقاط ضعف وحتی مضر وتخریش کنندۀ نوشته ھای او را 

  . بخصوص درتاریخ نگاری برمال سازم 

ل کرده وبا مؤرخ یا تاریخ نویس به کسی گفته میشود که، در مسلک تاریخ تحصی

اساسات واسلوب تاریخ نگاری آشنا باشد و یا اگر دراین رشته تحصیل نکرده باشد، می 

باید درین عرصه مطالعات عمیقی داشته و استعداد خود را در این زمینه آزموده باشد و 

آثاری رقم زده باشد که بحیث آثارتاریخی مورد قبول مجامع علمی واکادمیک قرارگرفته 

 تاریخی -ه داکتر سیاه سنگ و داکتر زمانی با نگارش مقاالت وکتب  تحقیقیچنانک. باشد
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خود ثابت کرده اند که در عرصۀ تاریخ صاحب مطالعات وسیع بوده و از استعداد و 

  .صالحیت نگارش آثار تاریخی برخوردار استند

نه رشته .  حاالنکه آقای داکتر یوسفی از چنین خصوصیاتی برخوردار نیست

  .  تاریخ است و نه استعداد نوشتن در مورد  مسائل  تاریخی کشور را داردومسلک او

 تحقیقی، کاریست مشکل و مستلزم آگاھی برمیتودولوژی -نوشتن مقاالت تاریخی

تاریخ، تسلط بر زبان و ادبیات  و  بکارگیری مناسب واژه ھای آن زبان، حوصله مندی 

سناد ثقه از اسناد نا ثقه، حقیقت از برای رجوع به اسناد تاریخی ، دقت در تشخیص ا

  .دروغ، طبقه بندی اسناد و سپس برشتۀ  تحریر در آوردن اسناد مورد استفاده میباشد

تحریف وجعل تاریخ جفا «سلسله مقاالتی که داکتریوسفی تحت عنوان 

 در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر رسانده، من اکثر »واھانت به انسانیت است

رای دریافت یک سخن تازه ویک نکتۀ جدید مرور کرده ام ولی اعتراف میکنم که آنھا را، ب

یعنی نفھمیده ام که اوچه میخواھد بگوید؟ .  از مطالعه آنھا چیزی دستگیرم نشده است

 وکجای آن تحریف تاریخ است؟ وکجای آن  تاریخ است؟نفھمیدم که کجای آن

یراعنوان مقاله یک چیز است و   وپیام وی به خواننده چیست؟ زجعل تاریخ است؟

نوشته یی که متن با عنوان ھمسوئی وھمخوانی نداشته باشد، . متن چیز دیگری میگوید

گاھی از تاریخ غرب و زمانی ازتاریخ شرق، سخن بزند وھیچ پیوند منطقی میان 

رخدادھا غرب وشرق وکشورما در آن سراغ نشود و  فکت ھا وحقایق بدرد بخور و 

 ای برای خواننده ارائه نکند، نه تنھا که سودمند نیست، بلکه باعث قابل استفاده

پس چنین . سردرگمی و تلف کردن وقت  خواننده شده و ثمری از آن متصورنیست

نوشته ھایی  به قول معروف حکم آسمان وریسمان را دارد و قابل خواندن نیست و الیق 

  . نشر در رسانه ھای با اعتبار نیستند

تحریف وجعل تاریخ جفا واھانت به «سفی، در سلسله  مقاالت آقای داکتریو

تحریف «خویش که در آنھا میتودلوژی تاریخ مفقود است، نه از» انسانیت است

تعریف مشخصی ارائه کرده ، و نیز ھیچ نمونه ای از » جعل تاریخ«و نه از » تاریخ

تند نشان داده تحریف یا جعل تاریخی را در اثر یا آثار مورد انتقاد خود بطورمس

نتوانسته است، و ھم نگفته است که از میان مؤرخین مرده و زندۀ افغانی ، کدام شان در 
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کرده اند؟ وقتی چنین سند وبرگه  » تحریف«کدام یک از آثار خویش ، تاریخ کشور را 

یی نشان داده نمیتواند،نمیدانم چرا آقای داکتر با نوشتن ونشر چنین مقاالت طوالنی 

  نده ، تخم شک و تردید می پاشد و میخواھد ذھن جوانان را مسموم کند؟وخسته کن

  :يوسفی تاريخ  را تحريف ميکند

تا آنجا که از مقاالت داکتر یوسفی فھیمده میشود، آگاھی موصوف از تاریخ و 

تاریخ شناسی و تاریخ کشور و تاریخ منطقه بسیار ابتدایی است، وچون دسترسی کافی 

  .  کرده است" تحريف"رد، خودش تاریخ را به این رشته ھا ندا

، دریک مقاله دیگر اقای داکتر زیرعنوان  تحریف تاریخ این واقعیت ، یعنی 

شاه عباس بزرگ زمانی به نزد سرکردۀ « :اومیگوید. برمال شده است" طلسم خونین"

 دايکندی پناه برد، و بعد از آنکه بر تاج  و تخت ايران جلوس کرد، تمام ھمان سران

اين اقدام بعد از ذکر نام ھای افراد تقرر . ھزاره را در دستگاه قدرت خويش مقرر داشت

يافته  و ارتقای آنان باعث تحريک دشمنی و خصومت سران دايزنگی، که حريف آنھا  

: ١٩١١ٌاقQ تا سال ترتيب گزارش(شمرده می شدند، گرديده است،  عواقب آن تا امروز 

  ».دوام داشته است) مترجم 

مردم وسران  ایجاد نفاق میان شھدفاین دروغ شاخدار را ھرکه گفته باشد،

مؤرخ بیطرف نمی باید آنرا بدون دقت و بدون معلوم کردن صحت وسقم  ھزاره است و

آن بحیث یک فکت تاریخی در مقاله یا کتاب خود به نشر بسپارد،واگر به نشر ھم بسپارد 

اقتباس، درپاورقی یا درمتن نظرخود را بنویسد می باید در تردید آن بالفاصله بعد از 

این جمله  کفر تاریخ . وخواننده را آگاه کند، ولی  داکتر یوسفی چنین کاری نکرده است

به حساب می آید واز خواندن آن ھرکه اطالع اندکی از تاریخ داشته باشد،ازخنده گرده 

 میالدی بود و در ١٧شاه عباس کبیرشاه  صفوی ایران، فرزند قرن . کفک خواھد شد

 سال با قدرت واستبدادکم ٤٢سن شانزده سالگی به پادشاھی ایران برگزیده شد ومدت 

نظیری برایران حکمراند وھیچگاھی مجبور به مھاجرت آنھم به ھزاره جات نشده است، 

آیا بھترنبود که نویسنده قبل از نشرآن  دریک رسانۀ با اعتبار، سری به کتابخانه ای 

. لومات خود را در باره شاه عباس تکمیل میکرد تا مایۀ ریشخند دیگران نمیشدمیزد و مع

از آن روز ببعد فھمیده شد که فھم آقای یوسفی از تاریخ خیلی اندک است واکنون ھم 
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نباید تالش کند تا گفته ھای نویسندگان خارجی را نا درست ترجمه و بنام خود به عنوان 

 ھرگز بدرد کس نمیخورد و خواننده آگاه در دل بریشش تاریخ بخورد خوانندگان بدھد که

  .دمی خند

در نوشته ھای آقای داکتر یوسفی که نه با دستور زبان بلدیت دارد،ونه با ادبیات 

دری آشنائی، گاھی آدم با عباراتی روبرو میشود که جز خودیوسفی ھیچکسی دیگر قادر 

تحریف وجعل «لسله مقاالت در بخش پنجم از س:بطورمثال. به درک منظور وی نیست

به رضايت :جان مالکولم مينويسد«: داکتر یوسفی به این جمله توجه کنید» ....تاریخ 

ميخواھد برای چند سال آينده، ھمچنين دراين محل خيلی مصروف ]شاه زمان[خداوند، او

  ».خواھد ماند

گرامر باور دارم که ھیچکس ازاین جمله چیزی نخواھد فھمید، این جمله از لحاظ 

به رضایت « ببینید . ودستورزبان ومبتدا وخبرخود، در ادبیات  دری کفر ادبی است

 ، ھمچنین در او میخواھد برای چندسال آینده،)که اصل آن انشاء هللا است(خداوند

این جمله ترجمه ایست از زبان انگلیسی » محل خود مصروف خواھد ماند

افاده نمیکند ، زیرا ازلحاظ گرامر و  را وخواننده ملتفت میشود که ھیچ معنی ای 

معلوم است که نویستده  مقاله نه تنھا دردستور وادبیات .  دستورزبان دری غلط است

دری مشکالت دارد، بلکه در ترجمهءمتون تاریخی از زبان انگلیسی نیز نا بلد است و 

ه به مقصود نویسنده را بدرستی انعکاس داده نمیتواند و بشکل نا درست ترجمه کرد

  . خواننده انتقال میدھد

در زبان فارسی پیرامون کارھای خام وسست وغیر اختصاصی مقوله ھایی گفته 

شیخ سعدی ھفت صد سال پیش از امروز  ! کار بوزینه نیست نجاری: اند، مثل 

  : گفته بود

  بورياباف گرچه بافنده است            نبرنــدش به کارگاه حــرير

ھم در جمله بافندگان قلمداد میشود، ولی از عھدۀ بافتن  بوریا باف گرچه بلی،

  به سخن . انتظار داشت تا پارچه ای نفیس ابریشمین ببافدابریشم برنمی اید ونباید از او 

دیگر، ھرکسی که روی چند صفحه کاغذ را سیاه کند و در انترنت بگذارد، نویسنده به 

  . حساب نمی آید
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آنچه که « : جوان افغان دراین مورد مینویسد زبان شناسحميدهللا مفيد،داکتر 

نویسنده قبل از ھمه نیاز دارد ،آشنایی با اصول نگارش زبان ، دستور زبان 

، گنجینه بزرگ از لغات و واژه ھا ، قوه تخیل بدیع، ودقت در کاربرد 

درست واژه ھاست که می تواند، اثر نویسنده را جاویدانه و پایدار و 

  ».تی سازد و به ستایش وا داردخواننده را دچار شگف

آقای یوسفی ھیچیک از شرایط نویسندگی را ،این توضیح با در نظرداشت 

زبان وفراگیری لغات وادب فارسی گرامرندارد،وبھتر است مدتی را صرف یاد گرفتن 

  .نماید

  :فقدان فصاحت در کQم يوسفی

ارکند و یک مقدار ّداکتر یوسفی می باید خود را با معیارھای دستور زبان دری َعی

کتابھای ادبیات را مطالعه نماید و خود را با دستور زبان و فن نویسندگی و ترتیب و 

ترکیب جمله بندی آشنا بسازد، بعد نوشته ھای خود را از نظر یک نفر استاد رھنما که 

در نویسندگی مھارت داشته باشد،بگذراند، سپس برای نشر در رسانه ھای جمعی افغانھا 

وضعیت فعلی با زبان وادبیات مورداستفاده  خود در واقع تیشه   بدھد،ولی دراشاعه

  .بریشۀ خود و ریشۀ تاریخ کشور میزند

  جمله دیگری را نقل  و بر آن  مکث »...تحريف وجعل تاريخ« ازھمان مقاله 

وقتی به کتب تاریخی چاپ شده کشورما،که عدۀ کثیری « :وی مینویسد. میکنیم

میکنند، درعین حال » رونویس«ا، متونی را از آن منبع از نویسندگان م

سراج «حال اگر. گرفته اند» سراج التواریخ ؟«متذکر میگردند که ھمه از

قبول شده باشد،باید از آن مشابه با  »کتاب مقدس«بحیث یک » التواریخ

ھمه آنچه .بدسترس ھمه اتباع گذاشته شود »فرقان«و» انجیل«، »تورات«

ًآیا واقعا چنین یک طرزدید .تغییر برھمه تحمیل گردداست، ال» درخط«

معقول است؟آیا وقایعی تاریخی کشورما را دیگران ھم مشاھده ننموده 

  »اند؟

  این پراگراف ھم که در آن نه فصاحت کالم ونه وضاحت بیان بچشم میخورد، و 
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وم درعین حال نشانگر عدم آگاھی وی از سراج التواریخ است، خیلی صوری و بی مفھ

نوشته شده و معلوم نیست که منظور و ھدف نویسنده ازاین جمله ھای عاری از مبتدا و 

خبر چیست؟ آخر این نویسنده لقب داکتری دارد ، آنچه به مردم عرضه میکند نباید 

  !اینقدر ناقص باشد

وقتی به کتب تاریخی چاپ شده کشورما،که عدۀ «: قسمت اول پراگراف

میکنند، درعین » رونویس«تونی را از آن منبع کثیری از نویسندگان ما، م

  » .گرفته اند»سراج التواریخ؟«حال متذکرمیگردند که ھمه از

این جمله ازنظرادبیات فارسی دری غلط محض است، زیرا تا نطقه ایکه ختم 

پس جمله . جمله را اعالم میکند، مبتدای جمله شمرده میشود وخبر جمله ھنوز درک ندارد

وقتی «. ھمین جمله  باید چنین شروع شود وبا نقطه ختم گردد. م استفاقد فصاحت کال

عدۀ کثیری ]نظربیندازیم، دیده میشود که [ به کتب تاریخی چاپ شده کشورما،

  ».میکنند» رونویس«از نویسندگان ما، متونی را از آن منبع 

" سراج التواريخ ؟"درعين حال متذکرميگردند که ھمه از :" قسمت دوم جمله

  " .ته اندگرف

ًچیزیکه باعث تعجب خواننده میگردد اینست که  اوال، معنی گذاشتن عالمه 

سوالیه بعد از نام  سراج التواریخ چیست ؟ آیا آقای داکتر به موجودیت کتابی بنام 

سراج "شک دارد؟ یا اینکه  تاکنون چشم شان باین کتاب نیفتاده و" سراج التواریخ"

  ی می پندارد ؟ را یک نام بی مسم" التواریخ 

می باید بگوید از  ًثانیا ،ھرکسی که از سراج التواریخ، مطلبی را اقتباس میکند،

سراج التواریخ گرفته است، ویا اگرکسی دیگربگوید فالن مؤرخ در نوشتن این مطلب یا 

آن مطلب به سراج التواریخ توجه داشته است، عیب آن درکجاست؟ زیرا که سراج 

تبرترین منابع کتبی افغانستان است که از روی منابع معتبر تاریخی التواریخ، یکی از مع

در عھد امیر عبدالرحمن خان وامیر حبیب هللا سراج الملت والدین وسایر منابع قرن 

 نوشته شده و نزد مؤرخین افغان وھمه محققین داخلی وخارجی بخاطر مطالب موثق ١٩

ای شناخت رویدادھای دورهء بنحویکه بر. خود از اعتبار باالئی برخورداراست

 محمدزائی ، کدام اثرمعتبردیگری سراغ نداریم و ھیچ محققی جز مراجعه به –بارکزایی 
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ًھرکسیکه مطلبی را از آن اقتباس میکند اصوال باید بگوید . آن  چاره واثر بھتری ندارد

گرفته است ، که درآنصورت بر وزن اثرش می " سراج التواریخ"که آن مطلب را از 

البته تاریخ ھای دیگری ھم وجوددارند که انگلیس ھا یا محققین روسی و . افزاید

انگلیس نوشته - افغانستان ومنجمله جنگ اول افغان١٩امریکایی راجع به واقعات قرن 

اند، ولی اکثر آن کتاب ھا تاکنون بزبانھای افغانستان ترجمه نشده وبدسترس ھمگان 

 - ھندوستاتی که وقایع و رویدادھای جنگ اول افغان قرارندارند، حتی تاریخ موھن الل 

 سال بعداز تالیف آن، آنھم درامریکا توسط ١٦٠انگلیس را نوشته ، از یکطرف پس از 

داکتر سیدخلیل هللا ھاشمیان دردوجلد ترجمه شده که تاکنون بداخل افغانستان چاپ 

ھن الل درلندن وتوزیع نشده وبدسترس ھمگان قرارندارد، وازجانب دیگر تاریخ مو

زیرنظرملکه ویکتوریا تالیف شده که درآن بعوض رشادت وجانبازی افغانھا ، از  تدبیر 

ھیچکدام ازین تاریخھا از لحاظ اطالعات . وحق بجانبی انگلیسھا بیشترصحبت شده است

دست اول بمقام وارزش سراج التواریخ  وواقعه نگاری مرحوم فیض محمد کاتب 

ست که سراج التواریخ تاکنون چند بار در ایران تجدید طبع شده، بھمین دلیل ا. نمیرسد

 افغانی درکتاب ١٣٠٠وجلد چھارم آن در چھارمجلد درسال جاری چاپ وبقیمت 

بخاطر اعتبار واھمیت مطالب مندرج درین کتاب .  فروشی ھای کابل  بفروش میرسد

ه فیض محمد کاتب عالم"است که پوھنتون والیت بامیان بنام مولف آن کتاب، مرحوم 

  . مسمی شده است"  ھزاره

به قسمت اول بخش اخیرعبارت فوق الذکر در مقالۀ آقای داکتریوسفی توجه کنید 

قبول "  کتاب مقدس"بحیث یک " سراج التواریخ"حال اگر « : که نوشته است 

بدسترس " فرقان"و " انجیل"، " تورات"شده باشد، باید از آن مشابه با 

  » .ته شودھمه اتباع گذاش

زیرا .  جملۀ فوق ھم ازلحاظ محتوی نادرست است وھم از لحاظ انشاء نارسا 

اوآل نه تنھا ھیچیک از مورخین افغان ، بلکه ھیچیک از اتباع باسواد افغان  سراج 

نگفته است ، ثانیآ یک کتاب تاریخ را باقران مجید وسایر کتب " کتاب مقدس"التواریخ را 

، بی احترامی به کتب آسمانی و خالف  تعلیمات قرآن مسلمین دانستن" مشابه"آسمانی 

باید اتباع افغانستان باشد که ھمه الحمدÀ مسلمانند، این " اتباع"است ، ثالثآ منظور از 

چه ضرورت دارند ؟ رابعآ این ادعای نویسنده که سراج " انجیل"و " تورات"مردم به 
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آیا وظیفهء دولت افغانستان !  گذاشته شودالتواریخ باید بدسترس ھمه اتباع افغانستان 

 ٢٠است که یک کتاب تاریخ را بدسترس ھمه اتباع خود بگذارد، درحالیکه درحدود 

فیصد با سواد دارد؟ یا اینکه وظیفه اشخاص باسواد، و از آنجمله عالقمندان تاریخ است 

غنی امریکا که خودشان کتاب موردعالقۀ خود را از بازار دستیاب نمایند؟ حتی دولت 

  ؟!اینکار را نکرده تا چه رسد بدولت فقیر افغانستان 

 سراج التواریخ درکتابخانه عامه کابل، درکتابخانه پوھنتون و درکتابخانه ھای 

بعضی والیات موجود است و عالقمندان تاریخ از آن استفاده میتوانند، اینکه  اقای داکتر 

 جلوه داده ، ولی خودش تاکنون آنرا ندیده ،  " مقدس"درحالیکه این تاریخ را درنزد مردم 

پس چرا باالی آن تبصره میکند؟  آیا آقای داکتر ملتفت شده که تبصرۀ او باالی متنی که 

  ندیده ونخوانده ، بلقب داکتری و ادعای تاریخ نویسی  اش صدمه میرساند ؟ 

 ھمه ":او میگوید . به قسمت دوم بخش اخیر نوشتۀ آقای داکتر توجه فرمائید

  " .است ، التغییر برھمه تحمیل گردد" درخط"آنچه 

درینجا چه معنی دارد؟ خط کی  یا خط کدام مرجع ؟ اگرمنظور " خط"این کلمۀ 

التغییر برھمه تحمیل "یا متن مندرج درسراج التواریخ باشد که " خط "آقای داکتر 

نکرده  تا مقصداو و نام سراج التواریخ را اضافه " خط"، پس چرا در پھلوی کلمه "گردد

ذھن خواننده روشن  میشد؟ چه کسی چنین گفته که ھرچه درسراج التواریخ درج شده، 

  افغانستان حتمی و قابل تحمیل است ؟ " اتباع "خواندن و باورکردن آن بر ھمه 

بازھم از قلم اقای داکتر که خود را مؤرخ قلمداد میکند ، یک نکته جالب دیکر 

 آیا وقایع تاریخی کشور ما را دیگران ھم : "نقرار تراوش کرده است، ازی

   " مشاھده ننموده اند؟

جواب این سوالیه در ذھن اقای داکتر مثبت است، یعنی دیگران  وقایع تاریخی 

، ھمه کشورھای دنیا و ازکلمۀ " دیگران"خواننده از کلمۀ ! کشورما را مشاھده نموده اند

پس سواالتی  بمیان می آیند که غیر ازدو نفر . چشم دید را تصور میتواند"  مشاھده"

منصبدار انگلیس کدام خارجی دیگری قتل سفیر انگلیس  را بدست وزیرمحمداکبرخان 

ھزار قشون مجھز انگلیس را ١٦درکابل دیده است؟  آیا کدام خارجی دیگر ماجرای قتل 
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ارجی شھادت  جالل آباد بچشم خود دیده است ؟ آیا کدام خ-در مسافۀ بین خورد کابل 

  امیرحبیب هللا خان را بچشم خود در گله گوش لغمان دیده است ؟ 

. ازنگاه تاریخ، مشاھده نمودن یک واقعه باضبط و ثبت کردن یک واقعه فرق دارد

شاید یکعده افغانھا چگونگی حمالت مجاھدین افغان را برلشکر انگلیس دیده و یکی به 

م فیض محمدکاتب به ضبط وثبت آن پرداخته دیگر روایت کرده باشند ، اما تنھا مرحو

  . است

در باال گفتیم که خارجیان نیز باالی  وقایع مھم تاریخی در افغالنستان چیزھایی 

بینانه تر از  نوشته اند، اما افغانھا باید ضبط وثبت سراج التواریخ را اصیل تر و واقع

اریخی درقرن بیستم،  ھکذا درشرح وتحلیل رویدادھای ت. نوشته ھای خارجیان بدانند

که قیام افغانھا بمقابل انگلیس درآن از سراج ) غبار(اثری بھتر و رساتر ازتاریخ 

  . التواریخ اقتباس شده، درافغانستان تالیف نشده است

  : حسادت يوسفی با مقا,ت  داکتر زمانی

سنده روشي  كه به كشف رمز پنھان پيام نوی:  درمقدمۀ این نقد اشاره شد که

در تحلیل . ن و اسناد نفوذ نمايد، آنرا تحليل محتوا گویندازد و به عمق ساختار متبپرد

محتوا، ناقد باید سعی کند تا پیام نویسنده را اگر گنگ ومبھم باشد،از متن جمالت و 

  . پرگرافھا کشف کند و آنچه در پشت ظاھر کلمات و جمالت متن نھفته است،آشکار نماید

سفی که در رابطه به مسائل تاریخی نوشته است، بوی از اکثر مقاالت داکتر یو

به . حسادت وکینه توزی نسبت به  نوشته ھای داکتر عبدالرحمن زمانی به مشام می آید

تحریف وجعل «نظرمیرسد که ھدف اصلی داکتر یوسفی ازنوشتن مقالۀ دنباله دار

انستان انقالبات تاریخی افغ«ونیز مقالۀ» تاریخ جفا واھانت به انسانیت است

، حسادت وحتی تخریب مقاالت تحقیقی و تاریخی آقای »یا انقالبی ساختن تاریخ

  »توطئه ھای انگلیس علیه حکومت امانی«داکتر عبدالرحمن زمانی زیرعنوان 

  . است

دقت در مجموع نوشته ھای شبه تاریخی داکتریوسفی، نشان میدھد که او در 

، بلکه نسبت به بھتران از خود، کینه مسائل تاریخی نه تنھا که شخص بیطرفی نیست
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وحسادت میورزد و سعی میکند با پیش کشیدن سواالت سفسطه گونه، ذھنیت خواننده را 

  .نسبت به کسانی که در تحقیقات تاریخی سر فراز تر از وی باشند ، تخریب کند

انقالبات تاریخی افغانستان یا انقالبی « آقای داکتر یوسفی زیرعنوان 

مقاله یی در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده است،اما ازمتن آن » خساختن تاری

فھمیده نمیشود که او چه چیز را خواسته به اثبات برساند ؟  او درعنوان مقاله خود از 

نام می برد، ولی درمتن مقاله یک نمونه کوچک از " انقالبات تاریخی افغانستان"

عرف نویسندگی اینست که آنچه نویسنده . دچنین انقالباتی بخوانندگان عرضه نمی نمای

ًدرعنوان مقاله خود مطرح میکند،لزوما می باید آن را در متن مقاله به اثبات  برساند ، 

یک پرچمی . ولی این عنوان ھنوزھم از سوی داکتر یوسفی بدون تشریح باقی مانده است

 را بدون پیوند با عنوان و مارکس  میزد، نباید یک متن" دیالکتیک"بلند پایه که زمانی دم از

شاید که او از ! ارائه نمونه ھا و مثالھا برای اثبات آن ، روی کاغذ ال جواب بگذارد

  ؟!دیالکتیک ھم چیزی نمیداند

 اجازه میخواھم از آقای داکتر بپرسم که آیا درافغانستان انقالباتی نظیر انقالب 

نظیر انقالبات کشورھای عربی چون کبیر فرانسه یا انقالب کبیر اکتوبر در روسیه و یا 

تونس، مصر، يمن ، لیبیا وسوریه ، بظھور پیوسته اند که افغانھا تاکنون از آن  بیخبر : 

مانده باشند ؟  چه میشد اگر آقای داکتر از چند تای آن انقالبات درافغانستان نام می برد 

قالب تاریخی می پندارد تا خوانندگان ملتفت میشدند که چه نوع واقعات را آقای داکتر ان

؟ مگر شخص اقای داکتر از جملهء ھمان بلند پایگان حزب کمونست افغانستان نمیباشد 

که در زمان سلطنت ظاھر شاه ، شعار مرگ بر آن پاشاه و مرگ برخاندان اھل یحیی 

می خواندند ؟ آیا "  انقالبرگشت ناپذیرثور"را  " کودتای ثور"میدادند  وسپس 

انقالب " ھمان  " انقالبات تاریخی افغانستان"تر از عنوان کردن ھدف  اقای داک

  میباشد یا چیز دیگری ؟"  برگشت نا پذیر ثور

تا آنجا که ما از تاریخ وطن خود میدانیم، ما درکشور خود برای تغییر رژیم یا 

را نظام سیاسی انقالب نکرده ایم، ولی کودتا کرده ایم و نتایج شوم ونامیمون آن کودتا ھا 

درگذشته  . مردم ما با گوشت و پوست واستخوان خود در سه دھه اخیر احساس کرده اند

شورش ھا و بغاوتھایی برای فرار از مرکز داشته ایم، شورش ھای محلی برضد دولت 
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مرکزی، اغلب برای کاھش ستم مالیاتی وخراج زمین صورت میگرفته است که با 

ند ویا یک مدعی سلطنت بر ضد مدعی سرکوب دولت مرکزی بزودی خاموش میشده ا

دیگرقدرت چنین شورش ھایی را سازمان میدادند و در اولین برخورد نظامی سرنوشت 

بنابرین ایشان آنچه را در عنوان مقالۀ خود . شورش وشورگران معلوم میشده است

 مطرح کرده اند، می باید در متن به اثبات آن می پرداختند، نه اینکه خواننده را دچار

سردرگمی کرده بجای دنبال کردن موضوع عنوان، از شاخی به شاخی دیگر بپرند و 

یقین داشته باشند که جامعه، اوھام نگاری را به عنوان تاریخ . افسانه سرمگسک بگویند

شاید ھم برای دلخوشی کسی  این اوھام را مینویسند و اگر چنین باشد سوال . نمی پذیرد

  دیولوگ پرچمی به چنین خفتی تن درداده است؟برانگیز خواھد بود که یک ای

، »انقالبی ساختن تاریخ«:در مورد بخش دوم عنوان مقالۀ شان که گفته است 

ًبازھم فھیمده نمیشود که منظور شان ازکار برد و استعمال این اصطالح چیست؟ اصال 

ر تاریخ چگونه انقالبی میشود؟ درکدامیک از مقاالت داکتر زمانی که مخاطب داکت

یوسفی است، چنین اشاره ای را نشان داده میتواند؟  دم زدن از انقالب  وانقالبی نمائی 

و کودتا را انقالب نامیدن ، کار حزبیان بقدرت رسیده بعد از کودتای ثور بود، نه کار 

یک دانشمند که با زایل کردن نور چشم خود ھزاران سند تاریخی را از آرشیف ھای 

آرشیف ھای ھند بریتانوی مورد مطالعه و بررسی قرارداده واز بریتش موزیم و یا از 

آنھا مقاالت مستند وسرانجام کتابی میسازد که برای روشن شدن یک دورۀ مھم تاریخ 

اگر ھدف از کار برد آن عنوان کنایه و کتره . معاصرکشور در نوع خود کم نظیراست

ًت که یوسفی واقعا مرد کینه توز  تاریخی داکتر زمانی باشد، باید گف-زدن به کار تحقیقی

وحسودی است که چشم دیدن بھتر و برتر از خود را ندارد و با سفسطه گوئی میخواھد 

ذھنیت آنانی را مسموم نماید که تازه به دانش تاریخ روی آورده اند و میخواھند از تاریخ 

ی آنکه با داکتریوسفی بجا. واقعی کشور خود بھتر وخوبتر با خبرشوند و آگاھی یابند

ارائۀ یک کار بھتر نسبت به  داکتر زمانی ، برای خود جایی درصف تاریخ نگاران 

کشور پیدا نماید، سعی می ورزد تا کار دیگران را با منفی بافی ھا و ُخرده گیری ھای 

نابخردانه کم اھمیت جلوه بدھد  و بدینوسیله خود را آدم صائب نظر و وارد درموضوع  

 که تمام ایده ھا ونظریات وی از ایدیالوژی ای آب میخورد که جا بزند ، درحالی

  . مدتھاست بازار آن روبه کساد گذاشته ومتاع آن دیگر خریداری ندارد
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 درذھن داکتر زمانیآقای یوسفی برای آنکه درصحت اسناد مورد استفادۀ 

»  ...ستان یاانقالبات تاریخی افغان«خواننده شک و تردید ایجاد کند، جای دیگری در مقاله 

  :اذھان را چنین مغشوش میکند ومینویسد

که درھیچ مرجع، قبول کدام سند بدون نشان » پیشرفته«درجوامع «

» مراجع باصالحیت قانونی«تصدیق شده از »فوتوکاپی«ویا» اصل«دادن

از آن »نویسنده«ممکن نیست،دربخش تحقیقاتی ھم، معمول است که

» ریفرنس«رخود بخواھند،از رویاگ» خواننده«می کند،که » نقل«مطلبی

در امر قناعت خود،به آن دسترسی داشته وبه قناعت خود پرداخته 

ھمچو مسایل حساس تاریخی یک کشور، میتواند، برای ایجاد ....بتواند

در جوامع، حتی درھمان وقت ھم،درمطبوعات ویا مراجع » درزنفاق«

لی دربدل پول، مح» مخبران«ممکن بوده میتواند،که ازطریق» دپلوماتیک«

» دپلوماتیک«اطالعات ناقص راھم شامل،مکتوب پوستۀ سیاسی شعبه 

ًبناء در استفاده ازھمچو موارد، باید ھریک ازما . ساخته باشند

خوانندگان،دقت نمائیم که تصاویرمشکوک ونادرست را دربارۀ وطن ومردم 

  ».خود، بسادگی نپذیریم

گزیده که ازمیان اسناد آرشیفی، اسناد خوانندۀ ارجمند،آیا مگر سر محقق  را مار 

مشکوکی را که بضرر مردم وکشورش باشد، برگزیند و اشاعه دھد؟ پراگراف فوق 

الذکر با وجود توصیه ھای خود بزرگ بینانه، خالی از خبث نیت نیست،زیرا ھدف 

نویسنده، عطف توجه خواننده به مقاالت مستند داکتر زمانی است که در جاھای مورد 

از این گذشته، ھیچ . ، فوتوکاپی اسناد را نیز در مقاالت خود بازتاب داده استضرورت

مؤرخی در ھیچ کشور پیشرفته و پسرفته جھان، مجبور نیست که ھنگام تذکر نشماره و 

را ھم » مرجع باصالحیت قانونی«تاریخ ھرسند آرشیفی، یک فوتوکاپی تصدیق نامه از 

ً کند،واگرکتابی مثال از ھزار سند آرشیفی برای قناعت خواننده درکتاب خود چاپ

برای قناعت خواننده ) بگفتۀ یوسفی(استفاده کرده باشد، وپژوھشگر، ھزار تا تصدیق 

بخواھد ضمیمه کند، پس این کتاب تاریخ نخواھد بود بلکه مجموعه ای ازتصدیق نامه 

ر پھلوی ھرسند ًعالوتا اگر د. ھای خواھد بود که اسناد آرشیفی را مھر تائید زده است

نیم صفحه تحلیل و نتیجه گیری مؤلف را بدان اضافه کنیم، حجم کتاب به ھزاران صفحه 
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بدون . خواھد رسید، که شایدھیچ خواننده ای حاضر نباشد روی چنین کتابی را باز نماید

تردید چنین کتابی تا کنون از سوی ھیچ کسی در دنیا به نشر نرسیده است واگر  داکتر 

  .اغ داشته باشد،آنرا به ما  نشان بدھدیوسفی سر

خود چنین پرازیت پاشی » ...انقالب ھای تاریخی«یوسفی درجای دیگرازمقالۀ 

ًمکررا معذرت می خواھم که امید است این نوشته ، آغازی را برای ": میکند

اسناد بیشتر موثق و رھنمود دھندۀ، » آرشیف ھای«ساختن دروازۀ ھای 

درینجا بنابر . اریخ واقعی کشورما، یاری رسانددر کار تحقیقاتی روی ت

اھمیت اصول ، حصول شناسانی با اسناد تاریخی که چه از جھت 

رسم الخط وچاپ معمول » شناخت « وچه از روی » کیمیایی«و» فزیکی«

  . "ھمان مرحلۀ تاریخی ، مطرح شده میتواند

 نوع نوشته عبارت باال ،صرف نظر ازگنگ بودن پیام و فقدان فصاحت بیان،از

این معذرت خواھی مکرر از کی وبرای چی؟ در نوشته . ھای آسمان و ریسمان است

ھای که مخاطب آن یک کتله و یا طیف وسیعی از مردم مدنظر باشد، گفتن عذرخواھی 

آغازی را برای (ودر ادامه آن جملۀ . نابجا است واظھار آن عذر بدتر از گناه 

سناد بیشتر موثق و رھنمود دھندۀ، ا» آرشیف ھای«ساختن دروازۀ ھای 

  .)در کار تحقیقاتی روی تاریخ واقعی کشورما، یاری رساند

میماند و خواننده " ھنجروت" این جمله از نظر ادبیات،نه تنھا نارسا است که به 

جملۀ بعدی آن نیز بدتر . ًرا اگردچار تھوع ننماید،حتما از خنده دل درد خواھد ساخت

خالصه ھردوجمله از نقطه نظر ادبیات وفصاحت .  اولی استوخنده آور تراز جملۀ

از اینگونه کاستی ھای ادبی وانشائی و . زبان دری بی مفھوم وسر تا پا غلط، است

را ن دستوری ومحتوائی در مقاالت آقای یوسفی ، بسیار است که فقط دو سه نمونه آ

الۀ شان را ارزیابی و از گفته، بیان کردم و اگر بنا باشد که ھرمق »مشت نمونۀ خروار«

لحاظ دستور زبان وانشاء ادبیات دری سبک وسنگین کنم، مثنوی ھفتاد من کاغذ خواھد 

  . شد

  زنبور درشت بی مـــــروت را گــو

  !باری چو عسل نمی دھی نیش مزن
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توطئه ھای انگلیس علیه حکومت « مقاالت  داکتر زمانی تحت عنوان 

بسیار پر ارجی استند و تا زمانی که داکتر یوسفی یا  تحقیقی –مقاالت تاریخی » امانی

کسی دیگر اسناد خالف آنرا ارائه نکند و برویت اسناد موثق از آرشیف ھای ھند 

برتانوی خالف گفته ھا ونوشته ھای داکتر زمانی را به اثبات نرساند، ھیچکس با منفی 

از اھمیت آن کاسته بافی ھای غیر عالمانه و سفسطه گوئی خود خواھانه  ذره یی ھم 

  .نمیتواند

کار آقای داکتر زمانی در تاریخ معاصر افغانستان وبخصوص آنچه به دورۀ 

چنین کاری را نه . امانی تعلق میگیرد، روشمند ودرمطابقت با میتدولوژی تاریخ است

، ھیچ یک ړمرحوم پوھاند حبیبی، ونه مرحوم کھزاد ونه مرحوم غبار ونه داکتر حسن کاک

از این نظرمیتوان گفت کار داکتر زمانی درتاریخ دورۀ امانی یک . د انجام دھندنتوانستن

اگر ارزش علمی نمی داشت، مورد تقدیر و تائید چندین شخصیت  کار بی نظیراست و

داکترسید عبدهللا کاظم، دکتوراکرم عثمان، من، و سرمحقق :  اکادمیک کشوراز جمله

م افغانستان   وسایر ھموطنان چیز فھم وتاریخ حبیب هللا رفیع مشاور علمی اکادمی علو

دانھای کشور که ھیچ قرابت سمتی یا سازمانی با وی ندارند، قرار نمی گرفت، درحالی 

که مقاالت ونوشته ھای آقای داکتر یوسفی تا کنون مورد تائید واستفادۀ ھیچکسی از 

  . اھالی قلم قرار نگرفته است

 استنباط میشود که اطالعات و نوشته ھای با اندک دقت درمقاالت داکتر یوسفی

شان در مورد تاریخ، از تئوریھای عام مارکسیستی آب میخورد که نیم قرن پیش در 

حوزه ھای حزبی حزب دموکراتیک خلق به ایشان دیکته میشده است و اکنون 

تصورمیکند که تاریخی که برپایه آن تئوریھا نوشته نشده باشد و در آن اصطالحاتی 

، » طبقات ستمکش«،» مناسبات تولیدی«،» نیروھای مولده«،» مبارزات طبقاتی «:نظیر

وغیره مورد بحث و » استثمار شونده«و» استثمارگر«وگروه ھای » طبقات ستمگر«

در جواب .  است» تحریف یا جعل تاریخ«فحص قرارنگرفته باشد، تاریخ نیست بلکه 

تاریخ نگاری با بکارگیری ترمینولوژی این نوع برداشت شان باید گفته شود که این نوع 

ماتریالیزم تاریخی، دیگراز مود افتاده است وکشورھای پیروشوروی سابق اکنون به 

غلط گیری ھای تاریخ خود مشغول اند ومیخواھند تاریخ ھای خود را دوباره از سر 

  .بنویسند
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اریخ یک دراینجا باید از آقای یوسفی پرسید که، آیا خود شان توانائی نگاشتن ت

دوره کوتاه کشور، حتی با نظرداشت تئوری ھای مارکسیستی  را دارند و اگر داشته 

 سالۀ حزب ١٤تاریخ افغانستان را در دورۀ حاکمیت باشند، پس بفرمایند و 

 که خودشان افتخارعضویت آن را داشتند، بنگارند و در دیدگاه دموکراتیک خلق

نقد و ارزیابی خوانندگان ، مردم وصاحب قضاوت خوانندکان قرار بدھند تا بعد از 

نظران عرصۀ تاریخ کشور قضاوت کنند که آیا ایشان استعداد و صالحیت تاریخ نگاری 

را دارند؟ و آیا نظریاتی که در بارۀ تاریخ ارائه میدھند قابل باور واعتبار استند یا 

  خیر؟

مانی،در نوشته  داکتر یوسفی به ارتباط نوشته ھای محققانۀ داکتر عبدالرحمن ز

ھای شبه تاریخی خود خواسته شانه به شانۀ داکتر زمانی بزند  وبگوید که او تاریخ را 

بھتر ازدیگران  میداند و تالش کرده وانمود کند که یک نوشته تاریخی باید دارای چنان و 

چنین خصوصیاتی باشد؛ درحالی که داکتر زمانی ، مسائل تاریخی را بدون حب و بغض 

لی روان و زیبا می نویسد و بدرستی نوشته ھایش با ادبیات عالی و با شخصی خی

معیارھای تاریخ نگاری نیز منطبق است و تا کنون ھیچکسی ھم نگفته یا ننوشته که 

نوشته ھای وی نا مفھوم و نارسا و بی پیام است،  ولی متاسفانه داکتر یوسفی از چنین 

دی ھای او، از لحاظ دستور زبان واصول جمله بن. توانائی وصالحیتی برخوردار نیست

از ھمین سبب نوشته ھای داکتر یوسفی از . نگارش دری اغلب ناقص ونا مفھوم است

لحاظ ادبیات نوشتاری وانتقال مفاھیم خیلی ضعیف ونارسا و در سطح بسیار پائینی 

  . قرار دارد

ل و جع«خالصه میتوان گفت که مقاالتی که داکتر یوسفی تاکنون زیرعنوان 

انقالبات تاریخی افغانستان یا انقالبی « یا تحت عنوان»....تحریف تاریخ

 به نشر رسانده است، نه تنھا که تاریخ نیستند، بلکه صورت مسخ شدۀ »ساختن تاریخ

تاریخ اند وبجای خواندن، سزوار انداختن در زباله دانی تاریخ استند که وی بزعم خود 

  .تاریخ گفته به خورد دیگران میدھد

چیزدیگری که از لحاظ شکل، در نوشته ھای داکتریوسفی جلب توجه میکند ، 

گیمه یا قوس ناخنک آنگونه که .  یا قوس ناخنک است«  »بکار بردن بیمورد عالمت گیمه 
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ًگیمه یا قوس ناخنک معموال آنجا . داکتر یوسفی از آن فراوان استفاده میکند، بکار نمیرود

پرگرافی یا عنوان کتاب ومقاله یی از کسی دیگر نقل میگردد، که کلمه یی یا جمله یی یا 

بکار گرفته میشود ویا درھنگام نشان دادن نامھای خاص واعالم جغرافیائی یا 

اصطالحات خاص سیاسی واقتصادی و فلسفی بکارمیرود، نه  برای کلمات عادی 

  . ومعمولی

یچ مرجع، که درھ»پیشرفته«درجوامع « :به  این پرگراف او توجه کنید

تصدیق شده از »فوتوکاپی«ویا» اصل«قبول کدام سند بدون نشان دادن

ممکن نیست، در بخش تحقیقاتی ھم، معمول » مراجع باصالحیت قانونی«

اگرخود »خواننده«می کند،که» نقل«از آن مطلبی»نویسنده«است که

در امر قناعت خود،به آن دسترسی داشته و » ریفرنس«بخواھند،از روی 

ھمچو مسایل حساس تاریخی یک کشور، ....ت خود پرداخته بتواندبه قناع

در جوامع،حتی درھمان وقت » درزنفاق«میتواند، برای ایجاد 

ممکن بوده میتواند،که » دپلوماتیک«ھم،درمطبوعات ویا مراجع 

محلی دربدل پول، اطالعات ناقص راھم شامل،مکتوب » مخبران «ازطریق

  ».ساخته باشند» دپلوماتیک«پوستۀ سیاسی شعبه 

مراجع با «، »فوتوکاپی«، »اصل«، » پیشرفته«: گراف کلماتادراین پر

،  »ریفرنس«، »خواننده«، »نقل«، »نویسنده«،» صالحیت قانونی

ھمه کلمات عادی ومروج روزمره اند، » مخبران «، » دپلوماتیک« ،» درزنفاق«

یع میکند، سبک خود را اما او با چنین روشی که ھم وقت خود وھم وقت خواننده را ضا

از سایر نویسندگان  مشخص میسازد وبا درنظر داشت ھمین روش نگارش وی  میتوان 

حکیم سامع، عبدالمنان کریم و :سایر نوشته ھای او را که بنام ھای مستعاراز قبیل

عبدالرشید قدوسی، در پورتال افغان جرمن آنالین اشاعه داده است، تمیز کرد و باز 

  .شناخت

  : شک درمورد ياد داشتھای مرحوم پژواکايجاد

 "آقای یوسفی درمورد نوشته ھای مرحوم پژواک بزرگ درمقاله ای تحت عنوان 

خاک پشتونستان حق مسلم مردم افغانستان و جزء الینفک خاک افغانستان 
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پخش نموده است، وفھمیده نمیشود که ھدف یوسفی از این » پرازیت «،  نیز"است

  وارکردن  تفاله ھای تاریخ، چیست؟پرازیت پاشی یا نشخ

به نظرمیرسد که آقای داکتریوسفی تالش میورزد با سفسطه گویی و طرح 

سواالت منفی بافانۀ خود، خواننده را درمورد دیدگاه ونظریات شخصیت ھای مطرح 

داشت ھای مرحوم استاد عبدالرحمن  مثال درمورد یاد. کشور متردد و دو دله سازد

کترپروین پژواک به پورتال افغان جرمن آنالین فرستاده شده  وبه پژواک،که توسط دا

  :درجایی از آن یادداشت در مورد داؤودخان گفته شدهنشر رسیده، 

نظريه .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصيت وی«
اکثريت مردم را که من مايل بودم برآن صحت قايل شوم، غلط يافتم که 

اما معلوم شد که » اتی وعصبی استسردار مردی احساس«: ميگفتند
مردی بی سنجش نبود واگر اظھار عصبيت ميکرد، آن رانيز سنجيده به 

در مذاکرات مھم در اختيار ) ًاقQ با خارجيان(کار می بست واحساسات او
ًانصافا شخصی ملی « :پژواک ادامه ميدھد» .وزيرکنترول او بود

 نظيرومثال او را  در تاريخ ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان
  )٢٠١٢ نومبر ١٧پورتال افغان جرمن ،(» .افغانھا سراغ کرد

سعی کرده است تا سواالت بیھود ه ای رامطرح کند که واقعا خنده آور و یوسفی 

خاک " مثال درمقاله ای تحت عنوان . زادۀ  یک ذھن آشفته و  عقده منداست 

، "زء الینفک خاک افغانستان استپشتونستان حق مسلم مردم افغانستان و ج

سواالت ذیل را برای ایجاد شک وتردید درخواننده با اسلوب مخصوص خود، چنین 

آیا پژواک این یاد داشت ھا را در زمان اقتدار داودخان نوشته اند :  مطرح ساخته است

یا بعداز آن ؟ آیا درھنگام  نوشتن این یادداشت ھا، او جسمآ صحتمند بوده یا مریض 

مقالهء خود یوسفی را دراینجا  روانی بوده است؟ بھتر است عین کلمات شامل در

  :بازتاب دھیم 

ھائیکه گفته شده از مرحوم پژواک " یادداشت" آنچه دررابطه  به "

است ، صراحت نداشت،  بدین معنی که گفته نشده است که مرحوم، ھمین 

 رسمی در ھمان را در چه مقطع زمانی نوشته اند، وظیفهء" یادداشتھا"

 مھمتر از ھمه این : "و چند سطربعد تر باز می پرسد " زمان چه بوده است ؟ 
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" و" جسمی"ممتاز درحالت صحت کامل  است که آیا بقلم پژواک سفیر

تحریر یافته است یا  خدای نخواسته درروزھای اخیر زندگی ، " روانی

  "مھاجر؟ "پژواک معروف 

ت بر سراستاد پژواک چه آمده بود که نوشتن نمیدانیم در روزھای اخیر مھاجر

در آن روزھا به نظرداکتر یوسفی عجیب، نا بجا یا نا معقول  جلوه میکند؟ فقط اینقدر 

آیا در ھنگام نوشتن فشارخون مرحوم پژواک نورمال بوده یا غیر : مانده بود که بپرسد

وشته یا بعد ازشاور نورمال؟ آیا استاد پژواک این یاداشتھا را قبل از شاور گرفتن ن

  گرفتن نوشته است؟ 

مرحوم پژواک در آن خاطره یا یادداشتی که بقلم خود اونوشته شده و نواسه اش 

، ) افغان جرمن آنالین(ازمجموع خاطرات آن مرحوم به ارتباط صحبت آنروز درپورتال 

وشته آن خاطره را برای نشر ارسال کرده بود، اوآل چرا این سوال ایجاد شود که آن ن

موضوع آن یادداشت بیانگر این واقعیت است که  از پژواک مرحوم نیست؟ زیرا متن و

که مرحوم پژواک در آن  ثانیآ آقای یوسفی سوال میکند. بقلم پژواک نوشته شده است

آیا این سوال، مضحک  ، یعنی درچه مقامی کارمیکرده است؟" چه بوده است ؟"زمان 

شته که به معیت صدراعظم وقت مرحوم داودخان وخنده آورنیست ، زیرا پژواک نو

برای مذاکرات با رئیس جمھور پاکستان، جنرال محمدایوب خان، به پاکستان رفته بود و 

او در آن زمان مدیر عمومی سیاسی وزارت امورخارجه بود که آقای یوسفی ازین 

 پژواک موقف مرحوم پژواک خبرنداشته و تکلیف معلوم کردن آنرا ازکسانی که مرحوم

را خوبتر می شناسند،  بخود روا نداشته است ، و یک شخصیت معروف و خدمتگار 

  . صادق افغانستان  را باسواالت  سبک سرانه خود خواسته توھین نماید 

مرحوم پژواک سالھا بعد از مالقات با جنرال ایوب خان ، بحیث سفیرکبیر 

سپس . ازده سال درآن مقام باقی ماندونماینده افغانستان درملل متحد مقررگردید و بیشتر 

بحیث سفیر افغانستان در دھلی و بعد از آن  بحیث سفیرکبیر افغانستان در لندن 

ًکارکرده و درتمام این ماموریت ھا طبعا از صحت جسمی و روانی برخوردار بوده که 

. ناتوانی عھده سفارت را دوام میداد درغیر آن اوشخصی نبود که درحالت مریضی و

فته میشود که سفیر پژواک به پذیرایی حفیظ هللا امین وزیرخارجه رژیم خلقی به میدان گ
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ھوایی لندن نرفت، او را بکابل احضار کردند و بدون ترس وبیم بکابل بازگشت و بخانه 

برادرخود مرحوم عتیق هللا پژواک رفت و اقامت اختیار کرد، چونکه تا آنزمان درکابل 

درکابل مریض شد و برای تداوی بدھلی رفت و ازآنجا به . تاز خود خانۀ شخصی نداش

و درمدت پناھندگی مقاالت واشعار او در مخالفت جدی با اشغال . نیویارک پناھنده شد

سواالت آقای . شوروی در نشرات برون مرزی نشره شده و به ھمگان معلوم است

ر طرح داکتریوسفی که درمورد صحت جسمی و روانی یک شخصیت برازندۀ کشو

کرده، مانند سایر موارد دیگر، از بی خبری و بی مباالتی او نمانیدگی میکند، ونمودار 

  .این واقعیت است که او نمیداند ازقلمش چگونه استفاده کند 

نواسۀ مرحوم پژواک درپیشگفتاربرکتاب خالصۀ فصلی از زندگی یک افغان 

سالھای اخیر زندگی « :مھاجر، که تازه درکابل از چاپ برآمده است، مینویسدکه

ًدرایام پیری ومحرومیت ومھاجرت گذشت، لیکن روحا ومعنا ھمچنان  استادپژواک ً

درنامه ای خطاب . استوار بود ودست حوادث نتوانست از عظمت بینش ودانشش بکاھد

ًاگر جسما ناتوان وبیمارم روحا ومعنا « :از احوال خود چنین نوشته وبد) فرھاد(به من ً ً

از ناتوانی به اشاره نماز .  نعمت امید به آزادی وطن ومردم آن برخورداراستوارم واز

میکنم ولیعقاید وافکارم را به نیروی آزادی وایمان بدون تلبیس ولباس وترس وھراس 

بخیرمردم ومیھن ابراز وغلبۀ حق را بر باطل، ظفر مبارزۀ ملی براسارت ھای معنوی، 

چون از پیری یارای آختن سرافشاندن .می نمایمدانش را بربیدانشی تلقین وارزو ونیاز 

ندارم از نیام به قلمدان  رو آورده ام ووطن خود را مانند ضمیر خود آرام وآزاد می 

  ) پیشگفتار٨ص(».خواھم

دریادداشت مرحوم پژواک یک نکته بحیث نظرشخص خود او درمورد پشتونستان 

 شوند، صرف پول برای آنکه مردم پشتونستان جلب:" درج است که میگوید 

بعقیدۀ من باید قوانین و تطبیق . کشور فقیری مانند افغانستان درست نیست 

قوانین درافغانستان بطورفوری وضع وموردعمل قرارگیرد که مردم 

پشتونستان درپیوستن بیک کشورقانونی براساس مساوات وعدالت 

. نداجتماعی، مراعات آزادیھای اساسی  وحقوق بشری تاخیر و تعلل نکن

از پشتونستان به بیم ) غیرپشتون(بدون اینگونه قوانین ، دیگر طوایف افغان 

وھراس بیشتری مواجه خواھند شد، زیرا نفوس پشتون درافغانستان دوچند 
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خواھد شد و با اکثریتی که از قرنھا باینسو داشته است ، پشتونھا اقوام 

ینرو افغانستانی دیگر مملکت را بیشتر تحت نفوذ خود خواھند آورد، و ازا

وجود نخواھد داشت، وافغانستان عزیزپشتونستان غیر قابل تحمل خواھد 

   ."گردید

کسانیکه مرحوم پژواک را می شناسند، او جرأت بیان ھمین مطالب را به 

صدراعظم و پادشاه وقت ھم داشت ، بلکه عین نظر خود را درمواقعش بیان کرده و از 

نه راه نمی دادند، درحالیکه وزیرخارجه بھتری از او ھمین بابت بود که او را درکابی

  .نداشتیم 

دراینجا باید از داکتر یوسفی پرسید که دلیل تان برای عدم پذیرش نظراستاد 

پژواک ،جز ایجاد شک وتردید نسبت به یک شخصیت قابل اعتبار سیاسی وفرھنگی 

 پژواک نیست یا به کشور چه چیز دیگری بوده میتواند؟ آیا کدام جمله آن  از مرحوم

نظرتان دروغ و جعلی می آید؟ وآیا آنرا برخالف منافع ملی تصور میکنید؟ داکتر 

یوسفی  این سواالت را در مورد مرحوم پژواک ویاد داشت ھای او درحالی بیان می کند 

واین ادعا کمتر از یک . که مدعی است سخت به آن مرحومی احترام واخالص  دارد

  .تدروغ خنده دار نیس

 بررسی میتوان نتیجه گرفت که فھم آقای یوسفی از تاریخ و ای فوقاز  مثالھ

را مالک تاریخ اطالعات ناقص خود ھای تاریخی خیلی ناچیز است و نباید تالش کند تا 

شناسی  قرار داده به عنوان مقاالت تاریخی بخورد جوانان افغان بدھد که ھرگز بدرد 

 ختم .د بریشش می خندکس نمیخورد وخواننده آگاه در دل

٢٠١٤/ ٢٣/٨  
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  موچھل ودمقالۀ 

  

   ھزار سالۀ  کيانيان درسيستان رادتقاانقراض 

  

یکی ازطوايف بومی وخيلی معروف سيستان، ھمانا طايفه کيانی است که خود را 

در ھنگامی که الفنستون . از اعقاب خاندان شاھی کيانيان سی قرن قبل می دانند

بود، رئيس نامداراين طايفه ملک بھرام کيانی بود ۱۸۰۹خود درمصروف نوشتن کتاب 

که با چنين نسبی برخود مي باليد و با يک ھزار نفر نيروی محلی خود درجالل آباد مرکز 

اين شخص دختر خود را به شاھزاده کامران پسرشاه . آن روزی سيستان سکنی داشت

د وشاه کامران سدوزائی با پول محمود به زنی داد و بعد ھم درتمام اقدامات شاه محمو

 ]١.[وقشون کمک شان کرد

  :سيستان وطن اصلی کيانيان

بنابر روایات مذھبی زرتشتیان و داستانھای کھن حماسی سلطنت کیانیان پس از 

  .ًکیخسرو مستقیما به سیستان تعلق گرفته و اینجا وطن اصلی کیانیان شناخته شده است 

ت که کیانسی در جایی است که آنجا  مندرج اس٧ بندھش فقره ٢١در فصل 

 از کتاب فوق الذکر فقره پنجم تصریح شده که ١٣منزل خاندان کیانی است و در فصل 

  ]٢.[دریای کیانسی در سیستان است 

در اوستا نیز سیستان وطن خاندان کیانی شناخته شده چنانکه در کرده نھم فقره 

  : زمیادیشت اینطور آمده٦٦

ی است که شھریاری خود را در آنجائی که رودھیرمند َّفرکیانی از آن کس« 

  ]٣[».را تشکیل می دھد برانگیزد) ھامون (دریاچه کیانسی 
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 آبـان يـشت آمـده كـه ١٠٨در فقـره ) كتاب مقدس زرتشتيان(دريشت ھاي اوستا 

نذر ) ناھيد ، ايزد آب (از براي اناھيتا " فرزادنو"كي شتاسپ بلند ھمت روبروي آب  «:

  ».ستار شد كه بر ارجاسپ توراني و ديگر تورانيان چيره شودنمود و خوا

ِدر بندھش   فقرۀ پنج آمده ١٢در فصل  ) يكي از كتب ديني زرتشتي بزبان پھلوي(ُ

  ]٤.[در  سيستان است» فرزدان «كه درياچه 

نخستين موعود (ھوشيدر : آمده كه  ) ٢ فقرۀ ٧فصل (ھمچنان در زند بھمن يشت 

برخي گويند كه ] و بعد عالوه شده .[ياچه فرزدان متولد خواھد شددر كنار در) زرتشتي 

  .از كنار زره كيانسيه ، متولد خواھد شد

كيانـسي در جـايي اسـت كـه « : مندرج اسـت كـه ) ٧ فقرۀ ٢١فصل (در بندھش 

 فقـرۀ پـنج بنـدھش تـصريح شـده كـه ١٣و در فـصل »  .آنجا منزل خاندان كياني اسـت 

  ]٥.[است درياي كيانسي در سيستان 

ًچنانکه مالحظه می شود در اینجا صراحتا سلطنت سلسله کیانی اراده شده و 

 .سیستان و یا پیرامون دریاچه ھامون وطن اصلی خاندان کیانی معین شده است 

بنابرين ترديدی نيست که کيانيان از جمله قديمترين باشندگان آريائی استند که در 

( مال به جنوب در حوزه دلتای رود ھيرمندنخستين مرحله مھاجرت آريائيھا از ش

متمکن شده اند و دراينجا شالوده مدنيت وسلطنت و زندگی شھر نشينی را بنياد ) سيستان

گذاشته اند و از اينجا سراسر افغانستان وايران را اداره ميکرده اند وبخش عمده کتاب 

  . شاھنامه، وقف شرح شأن و شوکت سلطنت کيانيان شده است

بنابر شاھنامه، سیستان محل نشو ونمای قھرمانانی است « رسی سایکس،بگفتۀ پ

. که طرفدار سالطین کیانی ویکی از عوامل مھم جلوس آنھا به تخت سلطنت بوده اند

است که پھلوان داستان حماسی فردوسی » رستم«یکی از دالوران معروف سیستان

. ضرب المثل می باشداست واین ایام نیزمثل ھزاران سال قبل رشادت وشجاعت وی 

«]٧[  

از روایات کھن ملی چون شاھنامه وگرشاسپ نامه ودیگر روایات کتب پھلوی 

این دختر پسری آورد موسوم . برمی آید، که جمشید دختر پادشاه سیستان را بزنی گرفت
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. به اثرط، از او گرشاسپ بدنیا آمد و بعد نریمان، بعد سام وبعد زال که پدر رستم است

دشاه باالستحقاق سیستان می نامند که منوچھر شھریار ایران او را فرمانروای سام را پا

  .سیستان وکابل نمود وتا شمال رود سند در اختیار او قرار داد

معروف است که سیستان میدان جنگ ھای کیخسرو و افراسیاب بوده است، بعد 

  .آنجا را بدست آوردبھمن به آنجا لشکرکشی نمود، پس از آن  آذر برزین از نوادۀ رستم 

در دوره اسالمی، تمام و يا قرين به تمام شاھان و امرائی که درسيستان حکومت 

کيانی (کرده اند، خود را به خاندان معروف کيانی منسوب کرده و يا از اعقاب صفاريان 

ودریک جمله،تا نیمه قرن نزدھم میالدی سلطنت یا حکومت سیـستان . دانسته اند) االصل 

  .ھا در دست ھمین خاندان بوده استبا وقفه 

ارجمند سیـستان، در اثـری  ومحقـقجوادمحمدی خمک سیستانی، نویسنده وشاعر 

تـالیف کـرده اسـت،در »  خوشـیدی١٣٣٠ بھمـن ١٩سیستان ورویداد « که تحت عنوان 

سـرزمین سیـستان، از قیـام یعقـوب لیـث تـا زمـان سـلطنت «:مقدمـۀ اثرخـویش مینویـسد

ھمواره با استثناھایی اندک زیرفرمان خاندانی بوده )  نزدھم١٩قرن نیمۀ (محمدشاه قاجار

که اوالد واحفاد خاندان صفاریان بوده، به ملوک نیمروز یا شاھان سیستان شھرت داشته 

  .اند

این توضیح را دراینجا واجب میدانم کـه در سلـسله انـساب :محمدی می افزاید که

/ ق٤٦٥درگذشـته .م١٠٣٠/خ٤٠٨/ق٤٢١جلوس (این ملوک، تا ابوالفضل نصر بن احمد

ھیچ انفصال وانقطاعی وجود ندارد، اما میان این ملک وآخرین بازماندۀ )م١٠٧٢/خ ٤٥١

 ٣٩٣از برافتادن خلف بن احمد در سال ( ساله ای ٢٨صفاریان نخستین، فاصلۀ زمانی 

وجـود )  م١٠٣٠/خ٤٠٨/ق٤٢١م تا برآمدن ابوالفضل نـصر بـن احمـد١٠٠٢/خ٣٨١ق،

ایـن . ر آن فاصله نامی از صفاریان حکمران برسیـستان بـه چـشم نمـی خـورددارد که د

] نیمروز[مساله باعث شده است تا برای کسانی که احتیاط بیشتری میکنند، انتساب ملوک

  .به صفاریان مورد تردید قرارگیرد

ملوک نیمروز یا کیانیان سیستان به اندازه ای درتاریخ محلی وملی وحتی اسالمی 

. د کـه ھرگونـه توضـیحی در بـارۀ آنھـا از مقولـۀ توضـیح واضـحات اسـتسرشناس انـ

ھمینقدر وبه اختصار اشاره کنیم که ذکر احوال ملوک این خاندان، درتاریخ کھن سیستان 
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. واحیاء الملوک ملک شاه حسین کیانی وتاریخ منظوم شجرة الملوک وکتـاب سیـستان جـی

  .تیت، به تفصیل آمده است. پی

تواریخ ملی واسالمی ھم، به مناسبت ازاین خانـدان وحکمرانـان عالوه براین، در

تـــاریخ طبـــری، تـــاریخ مـــسعودی بیھقـــی، زیـــن :آن یـــاد شـــده کـــه از آنجملـــه اســـت

االخبارگردیزی،کامل ابن اثیر، راحة الصدور، طبقات ناصـری، مطلـع الـسعدین، جـامع 

 التـواریخ حـافظ التواریخ، تاریخ مبارک غازانی، ظفرنامۀ شامی، ظفرنامـۀ یـزدی، زبـدة

ابرو، منتخب التواریخ نطنزی، مجمـل فـصیحی، تـاریخ الفـی، زبـدة التـواریخ مـستوفی، 

ـــسیر، قـــصص الخاقانی،دســـتور  احـــسن التـــواریخ، عـــالم آرای عباســـی، خالصـــۀ ال

شھریاران،مرآت واردات، جھانگشای نادری، عالم آرای نادری،تاریخ احمدشاھی، مجمع 

  .وغیره] السیر ، روضة الصفاتاریخ حبیب [التواریخ مرعشی، 

شعرای بزرگی چون رودکی سمرقندی وبدیع الزمان ھمدانی وابونصر فراھی ھم 

  ]٨[». شاھانی از این خاندان را در سروده ھای پارسی وعربی خویش ستوده اند

تا دوران سامانی و غزنوی و از دوره ) ھق٢٤٧(از ظھور یعقوب لیث صفاری 

يموری و پس از آن درعھد صفوي ، سيستان بطور کلی سلجوقی تا دوره مغول وعھد ت

و آخرين مرد مقتدر اين خاندان در ربع اول قرن . در تيول اين خاندان قرار داشت

او نه تنھا سيستان را دراختيار داشت ، .ھژدھم درعھد نادرافشار، ملک محمود کیانی بود

ر، خراسان را بلکه ھنگام قشون کشی شاه محمودھوتکی به اصفھان وتصرف آن شھ

نيزضميمه قلمروخود ساخت و درمشھد بنام خودسکه ضرب کرد و تاجی برسم کيانيان 

دولت او بوسيله نادرقلی )۱۷۲۷( قرن قبل از خود برسرگذاشت، ولی پنج سال بعد ۳۰

 ]٩. [افشارسقوط کرد و سپس توسط اسماعیل خزیمه به قتل رسيد

ی را آخرین مرد مقتدر این بقول سرپرسی سایکس میتوان ملک محمود سیستان

سلسله بشمار آورد که در نیمه اول قرن ھژدھم میالدی حین لشکر کشی ھوتکیان بر 

اصفھان او نه تنھا در سیستان حکم میراند، بلکه مشھد و قسمتی از خراسان را نیز تحت 

  ]١٠.[سلطه اش در آورد

ح عليخان کيانی فت( آخرين قيام سيستان برضد نادرافشاربه رھبری  ملوک کیانی  

برادر يا بردرزاده ملک محمود و ميرکوچک خان سربندی درسال )ولطفعلی خان کیانی
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ميالدی به وقوع پيوست که تا دوسال به اشتراک توده ھای وسيع دھقانان ۱۷۴۶

  ]١١.[ًومخصوصا کيانيان از ارباب گرفته تا رعيت بطول انجاميد

در دست ملک ھای کیانی در ھرحال حکومت سیستان در عھد سالطین صفوی 

برخی ازاین . بوده وآنھا ھم مدعی بودند که نسبت شان به سالطین کیانی میرسد

ملکوک در عھد صفوی برای اینکه نشان داده باشند آنھا از نژاد ونسب 

ًواقعا نمونه بوده  خاندان بزرگ وتاریخی اند، دست به اعمالی میزدند که 

شاه  معاصر (ود بن ملک یحی کیانی چنانکه در عھد ملک سلطان محم. است 

برخوردار بودند  اکثریت مردم  از یک نوع بیمه اجتماعی ) اسمعیل صفوی 

و سادات و مشایخ و ) ساالر دھقانان ( و اکثر ملوک و امیران و پاداران 

« : و نقیبان و سپاھساالران و غیره از حکومت نان  راتبه داشتند  قضات 

داشت ، ) استحقاق(ن و تا یک نان ھر کس وظیفه نا اعلی سه نان ،اوسط دو 

) دارایی شخصی ( از سر کار خاصه  ھنگام عروسی و یا ماتم داری مردم 

سیستان بجای دیگر رفته  ملک داده میشد و حقوق آنھایی را که پنج سال از 

و برای  و باز آمده بودند ، از آرد و روغن گرفته تا لباس سنجش میگردید 

   ] ١٢[.»شان داده میشد

نمونه دیگر از این طبقه ، ملک نجم الدین بن ملک سلطان محمود کیانی 

قافله ده ھزار ) قرن ھفدھم م اوایل ( است که در اواخر قرن دھم ھجری

اھل قافله که به عزم عراق از ھند  شتری امیر محمد امین مشھدی را با 

سیستان یک ماه در  حرکت کرده بود و از سیستان می گذشت برای مدت 

  ]١٣[.نزد خود طور مھمانی نگھداشت

. نادر افشار با وطن و وطنداران ملک محمود کیانی رفتاری بس خشن بعمل آورد

مردم را بسیار کشت و خرابی فراوان انجام داد، با آنھم مقاومت و رشادت ھای مردم 

آن سیستان در برابر قشون نادر شاه افشار تا ھنوز افسانه وار بر سر زبان مردم 

نادر ھمچنانکه زمانی و لی نعمتش را بقتل آورده بود سرانجام خودش . سامان می گردد

  . نیز به ھمان سرنوشت دچار شد

  بعد از قتل نادر افشاردرخبوشان خراسان، احمدخان درانى به فکر تاسیس دولت 
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افغانستان افتاد و پس از آنکه درقندھار به پادشاھی افغانستان برگزیده شد، 

رتوسعه قلمرو افغانى دست به لشکرکشی زد و در اواخر ھمان سال در رأس بمنظو

نيروھاى افغانى رھسپار ھندوستان گرديد، اما قبل از حرکت به جانب ھند به 

ميربرخوردارخان اچکزائى ماموريت داد تا به سيستان برود و بزرگان و خوانين آنجا را 

ردار خان برطبق دستور پادشاه درانى ميربرخو. به اطاعت از دولت افغانى دعوت نمايد

وارد سيستان شد و با تدبيرتوانست ھمبستگى ملک سليمان کیانی  را با دولت احمدشاه 

  . درانى جلب کند

به نظر ميربرخوردارخان بھترين کار براى استحکام ھمبستگى و حمايت ملک 

از اين طريق سليمان اين بود که دختر او را براى احمدشاه بزنى خواستگارى کند و 

او اين کار را کرد و ملک سليمان کیانی با کمال خوشوقتى اين . رشته مؤدت قايم نمايد

ببعد ملک سليمان باقدم ودرھم ) م١٧٤٧(از اين تاريخ. وصلت و خويشاوندى را پذيرفت

 ] ١٤[ .احمدشاه را يارى میرسانيد

 مورد گولد سمید، بر اساس اسناد و مدارک رسمی و تحقیقات تاریخی در

سلیمان کیانی تحت اوامر احمد شاه درانی سیستان را اداره می کرد : سیستان مینویسد

این شخص . مالیات به عمال او می پرداخت و  در جنگ ھا قشون به کمکش می فرستاد

 ھجری قمری ١١٨٧ تا ١١٦٠دخترش را به احمد شاه درانی بزنی داده بود و از سال 

 بعد از مرگ احمد شاه درانی، تیمورشاه درانی حکومت .اداره سیستان سپرده باو بود

 ١٢٠٧ تا ١١٨٧این شخص از سال . سیستان را به ناصرخان پسرسلیمان خان داد

در دوره اوالده  تیمور شاه در زمان شاه محمود . ھجری حکومت سیستان را داشت

  .بھرام خان کیانی حکومت سیستان را اداره می کرد

 ملک ،  به سیستان رونما شده بود١٩لوچھا در آغاز قرن نا امنى ایکه با ورود ب

بھرام را واداشت تا روابط خود را با مدعیان سلطنت درافغانستان مستحکم سازد و به 

ھنگامى که او دختر خود را به ھمسرى شاھزاده کامران . يک وصلت قومى متوسل شود

يد آمد و شايد به خاطر در آورد، نوعى رابطۀ  سياسى بين رھبران افغان و سيستان پد

اين رابطه بود که ھنگام حمله محمدشاه قاجار به ھرات ، ملک بھرام ھمراه با نیروھای 

بين ( ًعالوتا  در جنگ کافر قلعه .سيستانى  به پشتى بانى حکمران ھرات برخاسته بود



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٤٨٣

م  اتفاق ١٨١٨که ميان نيروھاى ايران و وزير فتح خان در ) تربت حيدريه و گناباد

  ]١٥.[تاد، نيز ملک بھرام خان به مدد وزير فتح خان شتافته بوداف

  

  :زوال کيانيان درسيستان

تاخت و تاز لشکريان قاجاری به کرمان ومکران  در اوايل سلطنت فتحعلی شاه 

سرکوب بی امان طوایف بلوچ که از طرفداران لطفعلی خان زند بودند، سبب  و قاجار

با  .اھوئی و برخی از طوايف دیگربه سيستان شدکوچ وسيع طوايف بلوچ ناروئی وبر

 فاصله زمانی اندکی چادرنشينان براھوئی و بلوچان ناروئی از نواحی مورد تاخت وتاز،

و  البته سنجرانی ھا پيش از اين دوطايفه در منطقه رودبار). م۱۸۰۰(وارد سيستان شدند

ان و طوايف سربندی و بر اثر مواصلت ھايی که ميان اين. گرمسير اقامت گزيده بودند

شھرکی سیستان انجام يافت ، زمينه عناد و دوگانگی اينان با حاکمیت خاندان کیانی در 

سيستان فراھم گرديد، اما صولت وقدرت ملک بھرام خان کیانی مانع از آن گرديد که تا 

 ] ١٦.[دوران حيات وی اين عناد و دو گانگی علنی شود

در دھۀ سوم [  درمحل به عمل آورده، ١٨٧٢ بنابر تحقيقاتی که گولد سميد در

ميرخان سربندی و ھاشم خان شھرکی و از بلوچھاعلم خان ناروئی و ] ۱۹قرن 

خانجھان خان سنجرانی در ميان سيستان صاحب نام و آوازه ای شده بودند ، اينک 

پسرملک ]خوانین فوق الذکر[درغياب ملک بھرام فرصتی مناسب فراھم آمده بود تا 

 ملک جالل الدين کيانی را از سيستان بيرون کنند و متصرفات وی را در ميان بھرام،

اين نيت به منصه عمل کشيده شد و ملک جالل الدين کيانی را از . خود تقسيم نمایند

سيستان اخراج کردند، اما بزودی شاھزاده کامران از ھرات خود را به سيستان رسانيد 

را ) سربندی( يگانگی ، دختر محمدرضاخان و شورش را خاموش ساخت و برای اثبات

برای فرزند وزيرخود يارمحمدخان الکوزائی عقد بست و ملک جالل الدين را برای بار 

 .دوم به حکومت سيستان برقرارساخت 

ھرات از جانب محمدشاه قاجار مورد )  ھجری۱۲۵۴( ميالدی ۱٨۳۷در سال  

ھرام کیانی با نیروھای خود به ھنگامی که ملک ب[حمله ومحاصره شديد قرارگرفت و 

در ھيمن فرصت محمدرضاخان پسرمیرخان ] کمک شاه کامران به ھرات رفته بود



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٤٨٤

سربندی که جانشين پدرشده بود به اتفاق ھاشم خان شھرکی و بلوچھای ديگر، جالل 

الدين کيانی را برای بار دوم از سيستان اخراج و متصرفات کيانيان را بين خود تقسيم 

ز اين پس ديگر نشد کمکی به خاندان کيانی سيستان برسد و اين خاندان بکلی ا. کردند

  ]١٧.[روبه زوال رفت و از قدرت افتاد

ازمطالعۀ  تاریخ این دوره برمی آید که جالل الدین پسربھرام خان کیانی، قبل از 

اخراجش از سیستان،جالل آباد، بنجار وسایر قطعات دیگر را درشمال ومغرب 

در اختیار خود داشته، محمدرضاخان سربندی سه کوھه، چلنگ و بعضی رودھیرمند 

جایھای دیگر را درطرف مغرب  وجنوب غربی مالک بوده، ھاشم خان شھرکی دشتک، 

وقسمت ھای دیگر را در مرکز کانال بزرگ دار بوده، بلوچھای ناروئی ) پولکی(پولچی

نوب شرقی را در دست که رئیس شان دوست محمد خان بوده، برج علم خان وقسمت ج

داشته، علیخان یا ابراھیم خان سنجرانی متصرفات او محدود بوده به چخانسور وساحل 

موقعی که جالل الدین کیانی از سیستان رانده شد، محمدرضاخان جالل آباد . مقابل اینھا

وسایر قسمت ھای شمالی را ھم مالک شد ومحتمل است ھمدستان او نیز ھریکی سھمی 

  .دبرده باشن

م که شيرازۀ دولت مرکزى در اين ١٨٣٩پس ازتجاوز انگليس بر افغانستان در 

کشور از ھم پاشيده شد، طوایف عمده درسيستان عبارت از سربنديھا و شھرکي ھا و 

ًکامال از اقتدار و شھرت ) م١٨٤٥(بلوچھای سنجرانی و ناروئی بودند و طایفۀ کیانی تا 

 ميالدى سيستان به ھرات وابسته بود و بعد از ١٨٥١در حالى که تا سال . افتاده بودند

فقط پس از . آن به قندھار پيوسته شد و به امراى افغانستان ماليات و قشون مي فرستاد

 است که برخى از سران طوايف سيستان در ١٨٥٧حمله ايران بر ھرات در سال 

دند،ولى پس از تالش فرار از مرکز افتادند و حتى براى مدتى بطور مستقل حکمرانى کر

آنکه ايران بنابر تھديد انگليس از ھرات عقب کشید، توجه خود را به سيستان معطوف 

نمود و توسط حکمران بيرجند ميرعلم خان خزیمه عرب برخى از رؤساى محل را چه 

دراین ھنگام علیخان .  از راه تطميع و چه از طريق تخويف متمايل به ايران ساخت

رفات محمد رضا خان سربندی بود و امراء دیگر ھاشم سربندی یگانه وارث متص

شھرکی ، دوست محمدخان ناروئی و ابراھیم خان سنجرانی بعد از برادرش علیخان 

على خان سربندى . سنجرانی ھر یک نماینده بزرگ خانواده ھای خود درسیستان  بودند
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 و چند ماه بعد  به تھران دعوت شد١٨٥٧بنابر وعده ھای حکمران بیرجند در پايان سال 

با ازدواج با يک شھزاده خانم قاجارى به سيستان برگشت ،ولى پنج ماه بعد توسط 

برادرزاده خود تاج محمد پسر رضاخان سربندی در قلعۀ سه کوھه به قتل رسيد و خود 

ًبرجاى عمويش تکيه زد و متعاقبا بر ابراھيم خان بلوچ که در جھان آباد سکنى داشت ، 

از آن پس ابراھیم خان در قلعۀ چخانسور مسکن . را از آنجا بيرون کردحمله برد و او 

گزید ونفوذ خود را در شرق تا کده وخاشرود بسط داد ودرشمال تا الش وجوین که در 

  .تیول صالح محمدخان ساکزی معروف به شاه پسندخان بود،توسعه داد

نيان فقط دو نوه  ميالدى يادآور ميشود که از اوالدۀ کيا١٨٧٢گولد سميد درسال 

از ملک بھرام کيانى در سيستان باقى مانده اند که يکى در بھرام آباد و ديگرش در جالل 

ولى او از اين دونفر اسم نمى برد و معلوم مى شود که با عروج قبايل . آباد سکنى دارند

  ] ١٨.[بلوچ  و سربنديھا در سيستان، از اھميت و اقتدار اين طايفه کاسته شده است

 ميالدى ، سيستان را بدقت گردش کرده ، در مورد ١٨٩٨سى سايکس که در پر

جالل آباد مرکز طايفه کيانى در ميان کنگى واقع است که اھميتى : طايفه کيانى ميگويد

ًظاھرا  حشمت (رئيس اين طايفه از دست مخالفين خود . چندان به آن داده نمى شود

پس از تحقيق در . فته و در آنجا زندگى ميکندًفعال از اين ناحيه به سرخس ر) الملک علم

اطراف اينکه آيا طايفه کيانى نوشته ھا و شجره نامه ھايى ھم از قديم در دست دارند يا 

نه ؟ معلوم شد که قديمى ترين منشوري که اينک در دست آنھاست ، فرمانى است که از 

 ]١٩ .[ طرف يکى از سالطين صفوى به عنوان آنھا صادر شده است 

 ميالدى در ١٩سایکس ياد آور ميشودکه، ايل ناروئى بلوچ در اوايل قرن 

سيستان اقامت گزيدند و با شھرکى ھا و سربنديھا، دوطايفه نيرومند فارسى سيستان 

خود را از اعقاب عربھاى نھروان عراق ميدانند ) يا نھروئى(ايل ناروئی . ايتالف نمودند

يستان در تحت سرکردگى سعيدخان پسر سردار و در حدود دو ھزار خانوار آنھا در س

شھرکى ھا در حدود پنجصد خانوارھستند که آنقدر . شريف خان ناروئى بسر مى برند

 ايل سربندى ١٩مھم شمرده نمى شوند، ولى مقتدرترين ايالت سيستان در اواخر قرن 

د بودند، به بود که بقول سايکس ، تيمور لنگ آنھا راقلع و قمع کرد و معدودى که باقيمان
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نادرافشار عده يى از سربنديھا را که حدود سه ھزار خانوار بودند ، . بروجرد کوچ داد

 ]  ٢٠[ .به سيستان فرستاد

جى ، پى ،تيت ، يکى از صاحب منصبان نقشه بردار ھيئت ماکماھون درسال 

م، آنجا که از نسل شرقى ايران سخن ميگويد، از کيانيان به عنوان وارث ١٩٠٥-١٩٠٣

شاھان ايران ياد کرده ابراز عقيده ميکند که ، کيانيان ويژه گى نسل خود را بحد کافى 

مسن ترين وارث خاندان کيانى ، ملک عظيم خان  از پدر خويش ملک . حقظ کرده اند

در قيافه و شکل وصورت ملک عظيم خان . جالل الدين نقشى زيبا به ارث برده است 

چشم ھاى غزال . نسب قديمى آشکار است تربيت مخصوص و متوقعى از حسب و 

مانند که در حلقه ھاى جلى نصب اند و کاسه متناسب سر و ريش قشنگ و کامل و دست 

با ھم ، وى ) که اکنون بعلت پيرى خميده است( ھا و بازوھاى قوى و يک ھيکل متوازن 

صوص در البته در افراد کم سن و سال تر بخ. را نمونه کامل ٓان نسل و نژاد ميسازد 

برادرزادگان عظيم خان و خويشاوندان ديگر او آثار تنزل برجسته و آشکارى وجود 

 ] ٢١.[دارد که اينک ويژه جمعيت بخارا شده است 

در ھرحال خاندان کيانى ديگر روبه زوال : تيت ، درجاى ديگرى متذکر ميشود 

يز در سيستان ديگر از نھاده و از رونق مانده اند و حتى بقايا و نمايندگان اين خاندان ن

گل سرسبد و بھتر از ھمه جوانان کيانى پسر جوان . آتيه اى روشن برخوردار نيستند

ملک محمدعظيم خان ، بنام حيدرعلى است که ھنوز به افيون و ديگر مواد مخدر آلوده 

نشده و در تحت نفوذ او، اوالده اين خاندان سلطنتى جزئيات حقارت آميز فقر و افالس 

گفته ميشود حشمت الملک حاکم اخير ، شکايت و تظلم عليه . ا فراموش نکرده اندخويش ر

کيانيان را رسم کرد و خواه به عنوان يک حربه سياسى و يا به علت اغراض شخصى 

شايعه اى موجود بود و ميان مردم نجوا ميشد که . بصورت شديدى برآنھا فشار آورد

. اباء ورزيده بودند) حشمت الملک(د به حاکم کيانيان از بوصلت دادن يکى از دختران خو

در نتيجه حشمت الملک، ملک گلزارکيانى را مجبور به دادن دخترش به کدخدا تاج محمد 

بدين ترتيب بر . کدخدا تاج محمد از تبار غالم زادگان و به طبقه کولى متعلق بود . نمود

  ) ٢٢.[دى درگذشتغرور و غيرت ملک ضربه وارد شد که در اثر آن ملک گلزار بزو

  در زمان :  ميالدى ، ميخوانيم که ١٩در تاريخ روابط ايران و انگليس در قرن 



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٤٨٧

کسانى از اعقاب کيانيان در سيستان وجود ) ١٩٠٥-١٩٠٣(مکماھون در سيستان 

داشتند که بحال فقر و فالکت زندگى ميکردند و براى تميز شان از سايرعناصر غريب 

  ] ٢٣.[بکار ميرفت» سيستانى«کلمه 

 حین مطالعات بشرشناسی خود در ١٩٠٥ -١٩٠٢تيت  طی سالھای .پی.جی

: سیستان، با بقايای خاندان کيانی از نزديک مالقات نموده در مورد خاندان کیانی میگوید 

درھرحال با مرگ ملک بھرام کيانی ،خاندان کيانی ديگر روبه زوال نھاده واز رونق مانده 

ن اين خاندان نيز درسيستان ديگر از آتيه ای روشن و اميدوار اند وحتی بقايا و نمايندگا

فخر و غرور به ايشان اجازه نميدھد که دختران خود را به . کننده برخوردار نيستند

گرچه از سوی ديگر بقدری فقير و ضعيف اند که . ازدواج با رؤسای ديگراين ديار بدھند

ه ای و محلی سرزمينھای مجاور دخترانشان قادر به وصلت با خانوادھای بزرگ منطق

ًنيستند وبه نظر ميرسد که محتمال مرگ و ميرکودکان مؤنث درميان آنھا قابل مالحظه 

  . است

گل سرسبد جوانان کيانی پسرجوان ملک عظيم خان بنام حيدرعلی است که ھنوز 

 به افيون وديگر مواد مخدره آلوده نشده و درتحت نفوذ او، اوالد اين خاندان سلطنتی

گفته ميشود، حشمت . جزئيات حقارت آميزفقر وفالکت خويش را فراموش کرده اند

الملک داماد شريف خان ناروئی، حاکم سيستان در اوايل قرن بيستم ، شکايت و تظلم 

برضد کيانيان را خواه به عنوان يک حربۀ سياسی وخواه به علت اغراض شخصی 

جود بود که کيانيان از دادن يکی شايعه ای مو: تيت ميگويد. بصورت جدی رسم کرد

بنابرين حشمت الملک، ملک گلزار کيانی .ازدختران خانواده خود به او ابا ورزيده بودند

راچنان تحت فشارگذاشت تا مجبور شد يکی از دختران خود را به عقد کدخدا تاج محمد 

يرت ملک بود، برغرور وغ) از طايفه کول(چون اين مرد از تبار غالمان . کول در آورد

 ]٢٤.[چنان ضربه وارد نمود که بزودی باعث سکتۀ قلبی ومرگ ملک گلزارشد

در بارۀ اینکه ملوک کیانی، برغم گردن کشی ھای ایالت تابع شان ھمچنان محترم 

بوده اند، عالوه برگزارش کریستی،سندی ھم در دست داریم که در آن سران شھرکی، 

ق آئین روابط بزرگان کشوری با دربار، پیش آنگاه که عزم عزیمت به بم را دارند، طب

، اما سرانجام این احترام ] ٢٥[از عزیمت از ملک بھرام خان کیانی کسب اجازت میکنند
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در زمان فرزند ملک بھرام خان،یعنی ملک جالل الدین خان،از بین میرود و ملوک به کلی 

  ]٢٦[ .منقرض می شوند

  

  :علل زوال  کيانيان 

دۀ اجتماعی یا طبیعی پس از تولد رشد میکند،جوان میشود مسلم  است که ھرپدی

وبتدریج پیر میگردد وسرانجام رو به زوال و نابودی می نھد و جای خود را به یک پدیدۀ 

اقتدار کیانیان نیزمنحیث یک پدیدۀ اجتماعی ، دوران عروج و پراز فراز . نو خالی میکند

معھذا مواردعمدۀ علل . ز میان رفتخود را پیمود تا سرانجام رو به نزول نھاد و ا

  .انقراض ملوک کیانی را میتوان چنین برشمرد

(  درمیان علل متفاوت انقراض این طایفۀ تاریخی ، یکی ھم اختالف مذھبی-١

کیانیان . ،میان ملوک وملک زادگان وافراد منسوب به این طایفه است)شیعه وسنی

رایران، پیروان مذھب تسنن واکثریت مردم سیستان تا قبل از تسلط صفویان ب

بودند،ظھور صفویه و رسمی شدن مذھب شیعی درایران، خط فاصل درشتی میان اھل 

  . تسنن وتشیع کشید ومردم را از ھم بدو گروه سنی وشیعه از ھم جدا کرد

 رفتار پراز خشونت وتحقیرآمیزحشمت الملک میرعلم خان خزیمه، حاکم -٢

رعھد محمد شاه قاجار، بسیار چشمگیر و برازنده سیستان بعد از اشغال وتقسیم آن،د

حشمت الملک حاکم اخير ، «: تیت، ھم از رفتار خشن او یاد کرده مینویسد. بوده است

شکايت و تظلم عليه کيانيان را رسم کرد و خواه به عنوان يک حربه سياسى و يا به علت 

ر آغاز تصرف میرعلم خان که د» .اغراض شخصى بصورت شديدى برآنھا فشار آورد

سیستان میخواست در سیستان برای خود پایگاه مردمی دست وپا کند، قصد داشت با 

دختر یکی از ملوک کیانی ازدواج نماید، اما ملک کیانی از دادن دختر خود به میرعلم 

خان ابا ورزید واین امر سبب شد تا میرعلم خزیمه نسبت به این خاندان که از ھواداران 

 بودند،کینه بدل گیرد و از ھر امکان و زمینه یی علیه این خاندان سوء دولت افغانستان

این حاکم مستبد ومتجاوز، ملک گلزارخان پسرملک جالل الدین کیانی را .استفاده کند

ازتبار (مجبور ساخت تا علیرغم آرزوی قلبی،دخترش  را به ازدواج تاج محمدکول

 ننگ دق مرگ شد وبزودی دچار سکتۀ در آورد، گلزار خان از غم این) غالمان زادگان
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میرعلم خان خزیمه فشار بر افراد با اعتباراین خاندان . قلبی گردید وبا زندگی وداع کرد

را ونیز خاندان شھرکی را افزایش داد و در نتیجه آنھایی که تحمل توھین ھا وتحقیرھای 

  .دندوارده از سوی حشمت الملک علم را نداشتند ، مجبور به ترک سیستان ش

 جواد محمدی خمک سیستانی عوامل زیادی را برای انقراض کیانی ھا -٣

برمیشمارد، ویکی از آن موارد مھاجرت کیانیان از سیستان به ھند وبلوچستان وسرخس 

محمدی خمک سیستانی . وتون وتربت حیدریه وھرات ونقاط دیگر است

ن به جاھای دیگر، از جمله مھاجرت بیش از اندازۀ افراد این خاندان از سیستا«:مینویسد

گفتنی دربارۀ این مھاجرتھا اینکه بیشتر کیانی ھا ھجرت کرده از .( به ھندوستان است

نمونه . ًسیستان،سرانجام پیوند خویش رابا کیانی ھای سیستان عمال از دست داده اند

ن در سراوا» جالق«دراین باره ملک زاده ھای بلوچستان وبه ویژه ملک زاده ھای منطقۀ 

اند که با تکیه برھویت بلوچی خویش، نسبت به سیستان وھویت سیستانی گرایش 

این ملک زاده ھا از .ندارندھیچ، که تا اندازه ای نمیخواھند که این ھویت را داشته باشند

  .)جھت مذھبی به کلی سنی مذھب اند

 به باور من بقایای کیانی ھای بلوچستان از ھمان آغاز در تسنن خویش پای...«

. فشرده اند، نه اینکه چون برخی از قبایل، پس از افول صفویه مذھب عوض کرده باشند

به ھمین دلیل ھم ھست که امروزه آنچه که از کیانیان در سیستان باقی مانده اند ھمان 

  ]٢٨[». فرزندان ملوک کیانی اند وال غرو تمامی شیعه مذھبند

ی  از عوامل عمدۀ تفرقه به باور من یک« :محمدی خمک سیستانی می افزاید

. وانشعاب بین کیانی ھا، گرایش ملوک شان به تشیع وسنی شدن بدنۀ کیانیھا بوده است

ًواینکه اینک ملک زاده ھا در بلوچستان کال سنی اند، مسأله ای است که برمیگردد به 

. نه اینکه بعدھا عده ای از کیانیھا از تشیع برگشته باشند. ھمان آغاز شیعه شدن ملوک

شاید براثر این اختالف ھا است که سرانجام کیانی ھا چنان باھم بیگانه می شوند که 

بلوچ شده ، در زمان ملک ) ًاحتماال شیروانی ھا یاد شده در نژادنامه افغان(نوشیروانیھا

به رغم ھمجواری باوی، ھیچ ) ٢٠حسن احمدی،جغرافیای تاریخی، ص(بھرام خان

حسن ( می بینیم که در یورش آزادخان خارانی به قاینارتباطی با او ندارند وبعد ھا

ھیچ اشاره ای به ارتباطش با کیانی ھای سیستان نمیشود ) ٢٧١احمدی، ھمان اثر، ص



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٤٩٠

و به یاد دااشته باشیم که ھم اکنون فرزندان آزادخان ، درخاران بلوچستان پاکستان بلوچ 

  ]٢٩"[ .اند

ت گسترده کیانیان را به زمان آقای جواد محمدی خمک سیستانی ، تاریخ مھاجر

براثر کم لطفی « سلطنت شاه تھماسب اول صفوی درایران به عقب برده مینویسد که، 

ایکه شاه صفوی نسبت به ملک سلطان محمود پیدا میکند وملک سلطان محمود نزد 

خویشاوند مادری خود،ھمایون گورکانی رفته، الھور به عنوان تیول به او پیشنھاد 

امروز کیانیھا در پنجاب پاکستان جمعیت انبوھی  ) ١٥٨-١٥٤اء الملوک، صاحی.(میشود

را تشکیل میدھند وبقایای شان ھنوز ھم در بلوچستان ھم با نام کیانی، ملکی وملک زاده 

وباز این عده به غیر ازابواب ) ٢٣٠سایکس ده ھزارمیل درایران،ص .(ھا معروفند

وفرزندان اویند، که تا کنون در بلوچستان ) نژادنامه افغان:نک(جمعی آزدادخان خارانی

ھمچنین غیر از کیانی ھای اند که نژادنامۀ افغان حضور شان . پاکستان بود و باش دارند

 خانوارذکر کرده ٧٢٠]در عھد امیرعبدالرحمن خان[را در اطراف ھرات وقندھار

با ھمین نام از کیانی ھای ھمراه ملک محمود سیستانی ھم، امروز چند صد خانوار، .است

کیانی، درمحوالت تربت حیدریه موجود اند که ھنوز ھم کم وبیش با سیستانی ھا در 

  ]٣٠[» .ھمچنان که کیانی ھای سرخس. ارتباط اند

در نيمه اول قرن بيستم، آخرين مردنامدار خاندان کيانی، خان ملک کيانی از 

در سيستان برخوردار نوادگان ملک محمودسيستانی بود که از شھرت و اعتبار فراوان 

  . بوده است

 : خانملک ، آخرين بازماندۀ کيانيان 

ملک « :در کتاب زاد سروان سيستان در باره اين مرد نامدار کيانى ميخوانيم که 

محمدعلى خان مشھور به خان ملک پسر ملک خان ابن ملک محمدخان اين ملک رستم اين 

 وى بى بى دوران دختر ملک على مادر. بود) شاه خراسان( ملک شاه محمودسيستانى 

 . ابن ملک بھرام خان بود.... اکبر ابن

ملک محمدخان يعنى پدربزرگ خان ملک در منطقه برج محمدخان سکونت داشت و 

ملک محمدخان عليرغم آنکه خويشتن را به . ارگ وى به نام خود او جايگاه زندگى او بود

ى مستحق برترى و شايد جھت شخصيت بارز جد خويش يعنى ملک محمود سيستان
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شايسته حکومت مى ديد، به سبب آشفتگى محيط و از ھم پاشيدگى قدرت کيانيان ناگزير 

نا بسامانى وضع آب و يا تغيير مسير . گرديد تا به مالکيت برج محمدخان قناعت کند

شاخه اى از ھيرمند که اراضى ويرا مشروب ميکرد، به ويرانى امالک او انجاميد و ملک 

کشانده شود و اين قريه را با سيصد سھم " ده خانم"سرش ناگزير گرديد تا به خان پ

طغيان رودھيرمند و ھمچنان خشک سالى . زمين مزروعى آن به تصرف خويش در آورد

ًھاى پى در پى سيستان ھمآھنگ با نفوذ خاندان عـلـم  در اين منطقه ) حشمت الملک( ً

  . خان يا خان ملک پديد آورددوران نوجوانى تلخى را براى ملک محمدعلى

بدون ترديد در ميان معاصرين خان ملک در سيستان، مردان بزرگ و سرکردگان و 

خاطره بسيارى از اين مردان بزرگ . ريش سفيدان زبده و صاحب مال و نام کم نبوده اند

اما . و پاک سرشت حد اقل در ذھن وابستگان شان و در ميان طوايف باقى مانده است 

 که از اينان سخن بميان مى آيد خان ملک از نام و شخصيت استثنائى برخوردار ھنگامى

جميع بزرگان و آگاھان و معمرين خودى و بيگانه سيستانى تبار از خان ملک به . است

بگونۀ نمونه نظریکی از مخالفان وی  دراینجا  بازتاب داده میشود تا . افتخار ياد ميکنند

  .پی برده شودبه عظمت و پایگاه شخصیت وی 

  دشمن دربارۀ خان ملک چه ميگويد؟

آنچه مسجل : آقاى رئيس الذاکرين که زندگى نامه خان ملک را تشريح کرده ميگويد

ھنگامى که از حمید . است، دشمنى آشتى ناپذيربین خان ملک و غالم حسين بارانى بود

 نمودم، بارانی پسرغالم حسین بارانی در بارۀ زندگى خان ملک مطالبى درخواست

بدريافت نامه اى موفق شدم که الحق به عظمت وجودى خان ملک و علو ھمت حميد 

ًبارانى اعتقادى محکم يافتم، اينک قسمتى از مضمون اين نامه راعينا به عنوان سند 

  : افتخارى از اصالت ھاى قومى سيستان تقديم مى دارم 

او ھمه . ، کم است ھرچه در مورد سخاوت ، شجاعت و پاکى خان ملک بنويسم « 

روزه به استثناى اندرونى سيصد نفرمرد را با برنج و گوشت تغذيه ميکرده  و ھميشه 

شبھا در اندرون غذا ميخورد و بيشتر اوقات غذاى . باجمع مردم ناھار مى خورده است 

در پاکى آنچنان بود که با وسعت منطقه به زن و دختر مردم بابا .شبانه اوجگر مرغ بود

يکرد و چشمى پاک داشت و اقوامش را نيز تحت کنترول قرار ميداد و با خطاب م
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کوچکترين خطا به آنان مثل ساير خطاکاران رفتار مى شد و براى تنبيه آنان زندان 

. داشت و باکنده و زنجير دست و پاى شان را مى بست و دستور مى داد تا شالق زنند

 در ماجراى جنگ مارونگى در شجاعت در زابل منحصر به فرد بود، به خصوص

امور کشاورزى خان ملک را از خيرآباد تا کياباد قربان بارانى . شجاعت آو آشکارشد

امور باغات را کربالئى . اداره ميکرد و امور خزانه و انبار ھا را شاھدوست بارانى 

على و نوکران بسياربود که به ھنگام آمدن بشھر با صد سوار وارد شھر و بالعکس وارد 

رمه گوسفند و گله گاو خان ملک قابل شمارش نبود، تنھا ھفتصد اسپ . الل آباد مى شدج

آشپزخانه وى بزرگ ترين و جالب ترين بود و . رھوار در جالل آباد و ده خانم داشت 

سر پرست آشپزخانه حاج عباس خرسند بود و عدۀ زيادى آشپز شب و روز زير دست 

مسران او با تقبل مخارج آنھا راعروس ميکرد و ھريک از ھ. او انجام وظيفه ميکردند

براى . به راستى که او بسيار بسيار باشرف زندگى کرد. کلفت جديد وارد ارگ مى نمود

  . زير دستان و رعايا به گونه پدرى مھربان بود

 شمسى بين خان ملک و غالم حسين بارانى که مثل فرزند او بود ١٣١٨در سال 

نه پانزده سال طول ميکشد و طرفين ھستى و امکانات خود را اختالف مى افتد که متاسفا

غالم حسين بارانى که پسر قربان بود ادعاى قريه خانم را مى . در اين راه از بين میبرند

نمايد و اراضى اين قريه را بين چھار صد نفر از افراد طايفه بارانى و طوايف ديگر 

در اين مدت تمام ثروت قربان و . ز میشودتقسيم ميکند و از اينجا مبارزه بین آن دو آغا

شاھدوست در اين راه خرج مى شود تا غالم حسين بارانى پس از زندانھاى مکررکه 

  .ًجمعا ھفت سال و سه ماه طول ميکشد، پيروز شده زمين ھا را در اختيار مى گيرد

 شمسى جنگ ھاى زياد بين رعايا و سواران خان ملک با ١٣٣٢ تا ١٣٢٠ از 

اين کينه و عداوت ادامه داشت . ارانى اتفاق مى افتد که بدون تلفات نبوده است طايفه ب

 خان ملک در حالى فوت کرد که از عظمت و قدرت و ثروتش اثرى ١٣٣٢تا در سال 

يک سال بعد شاھدوست در ھمان شبى که خان درگذشته بود، ديده از جھان . نبود

ھمان شب غالم حسين بارانى کشته فروبست و يک سال بعد از مرگ شاھدوست باز به 

شد و در نتيجه کوچکترين بھره اى از اين ھمه تالش ھاو مرارت نبرد و علت آن ھم 

برادر من قلم من قاصر است که . روح بزرگ خان بودکه خداوندعدالت را اجرا کرد

 محسنات خان ملک را بنويسم ، به ھمين بسنده ميکنم که ھمه چيز که يک انسان بايد داشته
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باشد، او در حد کمال ذاشته است و شما مى توانيد کتابھا از عظمت روحى و فکرى او 

ًضمنا انقراض کيانيان براى بار دوم در اين زمان شروع مى شود و با مرگ . بنويسيد

  ]٣١[»... خان ملک ھمه چيز مرد

در رثای این ) سھی سیستانی(شاعر معاصر سیستان، آقای رضا آرمین 

  :ری سروده  که چند بیت آن اینجا می آیدشخصیت کیانی شع

  

  ارگ  جQل آباد محل سکونت خان ملک کيانی

 برمزارخان ملک کيانى

 د بـيـدار سيستان ديــدمخـفــته در داخــل جالل آباد          مـــر

 در دل ارگ ديـرسال کــھن           گـــــور آزادۀ جــھــان ديـدم

 گورمردي که بى نشانان را          داد از مــردمى نـشـان ديــدم

 زان ھمـــاى سعــادت ايــام          مشت خاکى و استخوان ديدم

  جلوه گر از دل غبار زمان          

  ]٣٢[ـت کيان ديدم شـرف و شوکـ

  ٢٠١٤/ ١/٨پایان  
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  :مآخذ و رويکردھا

  ]١[ ۴۳۷ -۴۳۶ الفنستون، افغانان، ص -

 .، ٢٢١ ،ص ٢ ابراھيم پور داود، پشتھا، ج - ]٢[

 ١٣٤٣اوستا نگارش جليل دوستخواه ، تھران : ، نیز٢٤٣ ایضاد، ص - ]٣[

 .٣٠٣ص 

  .٢٩٤ ص ٢ تھران ج ١٣٤٧ ابراھيم پور داود، يشت ھا ، -]٤[

 . ھمانجا-]٥[

، ١٣٣٦ پرسي سايكس ، ده ھزار ميل در ايران، ترجمه حسین نوري -]٧[

 ٣١فصل 

 ١٣٣٠ بھمــن ١٩جــواد محمــدی ســکائی سیستانی،سیــستان ورویــداد -]٨[

 ٢٥خورشیدی،ص 

، سـايکس ، ۶۴۲، ص ۲ دکتر مھدی بھار، ميراث خـوار اسـتعمار ،ج -]٩[

   ۴۳۷ن، ص ، الفنستون، افغانا۳۵۶، ص ۲تاريخ ايران ،  ج 

  .٦٩، فصل ٢  تاریخ ایران،  سرپرسی سایکس، ج -]١٠[

 دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم اشرافيان وخانم ارونووا، ص -]١١[

۶۴- ۲۱۰  

، مجله آريانا، شماره ۴۳۸ الفنستون، افغانان، ترجمه فکرت،ص -]١٣[ 

  ھشتم، مقاله سيستان صدسال پيش،نبی کھزاد 

 ٩٤نی، احیاء الملوک درتاریخ سیستان، ص  ملک شاه حسین کیا-]١٤[

   ٢٢٤ - ٢٢٠ ھمان اثر ، ص -]١٥[

  ١٧٤ رئيس الذاکرين ، غالمعلى دھبانى ، زادسروان سيستان ، ص -]١٦[

، محمود محمود، ھمـان اثـر، ١٧٩- ١٧٧ زاد سروان سيستان ، ص -]١٧[

  ببعد٧٥٣، ص ٣ج 

  ببعد١٧٨ رئیس الذاکرین، زادسروان سیستان،ص-]١٨[

  ، حکميت گولد سميددر سيستان ديده شود۳ محمود محمود، ، ج -]١٩[
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، ج ۱۹ محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلـیس درقـرن -]٢٠[

 ٤٣، فصل ٣

 سايکس ، ده ھزار ميـل در ايـران ،ترجمـه حـسين سـعادت نـورى ، -]٢١[

، نيزتاريخ ايران از ھمـين مولـف ، ج ٣٢ و ٣١، فصل ھاى ١٣٣٦چاپ ، 

 ٥٢٠ ، ص٢

  ٣٩٥، ص ،٢ پرسى سايکس ، ج -]٢٢[

 ١٨٧ - ١٨٦،ص ٢تيت ، سيستان ، ج . جی، پی-]٢٣[

 ،١٨٣، ص ١ جى ، پى ، تيت ، ج -[٢٤[

 ١٩٥٣، ص ٧ محمود محمود، ج -]٢٥[

   ۱۸۳، ص ۱جی ، پی، تيت ، سيستان، ج -]٢٦[

، ٧٢ جواد محمدی، بحوالـۀ مجموعـۀ اسـناد تـاریخی سیـستان، ص -]٢٧[

 ٢٨سند شماره 

ــــداد -]٢٨[ ــــستان وروی ــــدی سکائی،سی ــــواد محم ــــن ١٩ ج  ١٣٣٠ بھم

 ٤٠ -٣٦خورشیدی،ص 

  ٣٠ھمان اثر، ص-]٢٩[

  ١٤٦ھمان اثر، ص-]٣٠[

  ١٩٦ – ١٩٤ زادسروان سيستان ، ص -]٣١[

  .١٩٧ زادسروان سيستان ، ص  -]٣٢[
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  مل وسوچھمقالۀ 

  

   خليفۀ عباسیمعتمد  به   پيام يعقوب ليث

دولت صفاریان عیارمنش،یکی از سیماھای یعقوب لیث، مؤسس 

تابناک تاریخ کشورما و دلیرمردی ازعیاران وجوانمرد ان شبگرد سیستان 

  . بود که کورۀ رویگری او را چون سندان استوار و پایدار بار آورده بود

کـه طبعـی بخـشنده داشـت ) پدر یعقوب ،عمرو، طاھر وعلی(بگفته گرديزی، ليث

پـسران ليـث ھـم چـون بـر دسـترخوان پـدر » .اران خـوردیھرچه بدست آوردی با عي«

آنھـا بـزودی در ميـان رفقـای خـود . خورده بودند، روش پدر را تعقيـب و تقليـد ميکردنـد

پروری،دوسـتان  مردان برجسته و بارزی شدند و با شيوۀ سخاوت و جـوانمردی و رفيـق

 و جـوانمردان ًمخصوصا يعقوب که ھرچه پيـدا ميکـرد، صـرف جوانـان. زياد پيدا کردند

  .مينمود

سـبب «گرديزی ، يعقوب شغل رویگری وروزی نـيم درھـم مـزد داشـت و بقول

رشد او آن شـد کـه بـدان چـه يـافتی و داشـتی جـوانمرد بـودی و بـا مـردان 

خوردی و نيز با آن ھوشيار بود و مردانه، و بھر شغلی که بيفتادی از ميان 

  ]١[».ھم شغالن پيشرو او بودی

 با شغلش نميخواند و چون دارای خياالت بلندی بود، از پای روح سرکش يعقوب 

بدين طريق يعقوب از . کوره رويگری برخاست و در حلقه عياران و جوانمردان درآمد

رويگری به عياری شد و از آنجا به به راھداری وبدرقۀ کاروانھا و سپس سرھنگی يافت 

                                    ]٢.[يافت) گله اسپ و سواران(و خيل 

در دھه سوم قرن سوم ھجری یعقوب در گروه اجتماعی مھم وقابل اعتنای آن روزگار 

یعنی عیاران یا جوانمردان سیستان قرارگرفت و باشرکت درھنگامه ھا وفعالیت ھای 
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 اجتماعی عیاران ازمراحل دشواری عبور نمود و در پرتو ھوش ودلیری -سیاسی

پس از آنکه یعقوب . وفق گردید تا بر سریر پادشاھی بنشیندوبرتری بر ھمقطاران خود م

خود عقب   لیث ، صالح بستی ودرھم بن نصرحکمران سیستان را با اقدامات جسورانه

 ََّعمارزد وزمام امورسیستان را در دست گرفت، به یگانه مردمقتدرمخالف خود، 

باعتقاد نيکو ما « :خارجی مقیم کش صفار درھلمند سفلی این پیغام را فرستاد

برخاستيم، که سيستان نيز فراکس ندھيم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به 

  ]٣[»....و,يت سيستان اندر فزاييم آنچه توانيم

  

  

  ستانیتصوير يعقوب ليث ، اثری ازشھبازی سي

   

  با چنین شعاری است که یعقوب لیث مردم سیستان را به گرد خود گردآورد  
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ونیروی عظیمی جنگی سازمان داد وبا این نیرو،درمدت کوتاھی نه تنھا سیستان،بلکه 

) افغانستان(بست وقندھار، وغزنی وکابل وبامیان وبلخ وھرات وسراسرخراسان 

 خود در آورد و امپراتوری بزرگی تشکیل را فتح و تحت فرمانروائی) ایران(وفارس 

 مرزھای شمالی اش تا آمودریا میرسید ومرزھای جنوبی اش تا دریای   داد که

دراین قلمرو وسیع . عمان،مرز شرقی اش تا ھندوستان وغربی اش تا دجله گسترده بود

 را بجای زبان عربی در دربار زبان دری. ھجری حکم راند ٢٦٥ تا ٢٤٧او از 

ود رسمیت داد ومحمدابن وصیف سکزی ، رئیس داراالنشاء یعقوب نخستین وقلمرو خ

  .کسی بود که بزبان فارسی دری شعر سرود

پیروزی ھای جنگی یعقـوب لیـث در سـرزمین ھـای خراسـان وفـارس ، دسـتگاه 

خالفت را دچار نگرانی ساخت وبرای جلـوگیری از پیـشرفت ھـای بـرق آسـای یعقـوب 

  .ی را صادر نمودلیث، خلیف معتمدامرتکفیر و

   : تکفير يعقوب از سوی خليفه

ھنگامی که یعقوب از طبرستان به حاکم ری نامه نوشت واسترداد عبدهللا سگزی 

وبرادران وی را از وی تقاضا نمود واو ھم آنھا را دست بسته به خدمت یعقوب 

یعقوب  گزارش داد و اشاره کرد که  جریان کار یعقوب را به خلیفه  فرستاد،درعین حال 

خلیفه معتمد از پیشرفت کار یعقوب سخت خشمگین شد و . حکومت ری را دارد ادعای 

داد تا یاران و غالمان یعقوب را که در دستگاه خالفت بودند توقیف کنند و اموال  دستور 

این عبدهللا پسرطاھر (ًضمنا نامه یی به عبدهللا بن طاھر. مصادره نمایند آنان را 

 و گرگان و  ّحجاج و زوار خراسان و طبرستان اکم عراق نوشت تا ح) ذوالیمینین نیست

یعقوب دیگر حاکم خراسان « اینکه   و فرمان خلیفه را در بارۀ  ری را جمع کند

ّعبدهللا نیز فرمان را در محضر زوار خواند و سی نسخه  . برای شان بخواند  » نیست

   ] ٤.[م از آن آگاه شوندنواحی فرستاد تا مرد از روی آن نقل کرد و به کلیه 

ما قبل از اين يعقوب ليث را به ايالت سيستان  «:مضمون فرمان خلیفه چنین بود

  افراز کرده بوديم، اکنون که عQمات طغيان از وجنات حال او ظاھر شد ، حکم ميکنيم  سر 

  ] ٥[»!بروی لعنت کنيد که 
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را تکفیر   باشد ، او خلیفه برای اینکه آخرین ضربت خود را بر یعقوب وارد کرده

به امراء خراسان نامه فرستاد « بر او بست و ] ٦[»باطنی بودن « کرد و تھمت 

یعقوب دعوت بواطنه پذیرفته است و میخواھد که در دین شکست آرد،  که 

   ] ٧[ ».است در متابعت او مخالفت کند ھر که دیندار 

این حرف « زده شد ومھر تکفیر باطنی بودن بر پیشانی یعقوب  بدین ترتیب  

ِیعقوب را بفریفتند و در سر در بیعت اسماعلیان  در دھن ھا افتاد که داعیان 

متوجه شد که اقدامات او علیه سادات   یعقوب  ] ٨[».شد ، و با خلیفه دل بد کرد

نگرفته است، سخت آزرده واز  علوی ھر چند به نفع خلیفه بوده ولی مورد توجه قرار 

که  به نایب خویش ، تا علویان را   به سیستان نامه نوشت «خلیفه متنفرشد، و

 و به آنجا فرستاده بود خالص دھد و نفقه، تا به والیت خویش شوند،   گرفته

او نبشت ھمه را خالص دادند و یکی از سادات برادر حسن  و چنانکه 

 مقام ً این دو برادر مجددا در طبرستان ] ٩[ ».بود زید،ابو عبدهللا محمد بن زید 

   . ھجری بدست اسماعیل سامانی برافتادند   ٢٨٧خود را باز یافتند تا اینکه در 

  :نظريعقوب ليث نسبت خلفای عباسی

  :مؤلف تاريخ سيستان مي نويسد

. يعقوب بسيار گفتي كه دول�ت عباس�يان ب�ر غ�در و مك�ر بن�ا ك�رده ان�د«
 نيك�وئي ك�ه ِنبيني كه بابوسلمه و بومسلم وآل برامك�ه وف�ضل س�ھل ب�ا چن�دان

اي��شان را ان��در آن دول��ت ب��ود، چ��ه كردن��د؟ ك��س مب��اد ك��ه ب��ر اي��شان اعتم��اد 
  ]١٠[».كند

دولتی بود که حاصل رنج و . براستی دولت عباسیان دولت غدر وخیانت بود

فداکاری واز جان گذشتگی خراسانیان بود، اما آنھا تمام کسانی را که در راه به قدرت 

، با ابوسلمۀ خالل. بودند، با غدر وخیانت ھالک کردندرساندن آنان جان فشانی کرده 

. ھمه سعی وکوشش خود که در نشر دعوت آنھا کرده بود، به سبب بدگمانی کشته شد

 نیز که درواقع دولت عباسیان ساخته و پرداختۀ او بود، از بدگمانی آنھا در ابومسلم

 سھلخاندان . ی نیافتند وغم انگیز رھائ  ھم از این سرنوشت شومبرمکیان. امان نماند
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نیز ھمین سزا را دید واین رفتار خدعه آمیزی که عباسیان، در حق سرکردگان 

  .خراسانی کردند، بی تردید نفرت انگیزبود

بيھقی از ظلم وستم علی بن عيسی ،حکمران ھارون الرشید بر مردم 

خراسان وسیستان ، کرمان و ری وسپاھان وخوارزم وماوراء 

واز ارسال ھديه ھای اعجاب انگيز او به دربار بغداد  ھا النھر،وسایر شھر

  : چنين تعريف میکند

 خراسان و ماوراءالنھرو ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاھان و «

پس از . خوارزم و نيمروز و سيستان بکند و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار بگذشت 

 نساخته بود و نه پس از وی بساختند و آن ھديه يی ساخت رشيد را که پيش از وی کس

آن ھديه نزديک بغداد رسيد و نسخت آن بر رشيد عرضه کردند سخت شاد شد ديگر روز 

که رشيد دل ( و دوپسرانش را بنشاند) برمکی(بر خضراء ميدان آمد و بنشست و يحيی 

جب حا( ، و فضل ربيع )گران کرده بود برآل برمک و دولت ايشان بپايان خواست آمد

ھزار غQم : و آن ھديه ھا را بميدان آوردند . و قوم ديگر و گروھی بايستادند ) بزرگ 

ترک بود بدست ھريکی دوجامه ملون از ششتری و سپاھانی و سقQطون و ملحم ديباجی 

و ديبای ترکی و ديداری وديگر اجناس ، غQمان بايستادند با اين جامه ھا و براثر ايشان 

د بدست ھريکی جامی زرين ياسيمين پر از مشک و کافور و عنبر ھزار کنيزک ترک آم

و صدغQم ھندو و صدکنيزک ھندو بغايت نيکو رو و . واصناف عطر وطرايف شھرھا 

شارھای قيمتی پوشيده و غQمان تيغھای ھندوی داشتند ھرچه خياره تر ، و کنيزکان 

پيل نرآوردند و دوماده، و با ايشان پنج . شارھای باريک در سفطھای نيکوتر از قصب 

نران با برگستوانھای ديبا و آئينه ھای زرين و سيمين و مادگان با مھد ھای زر و کمرھا 

و بيست اسب آوردند بر اثر پيQن با زين ھای زرين ، نعل . و ساختھای مرصع بجواھر

زربرزده ، و ساختھای مرصع بجواھر بدخشی و پيروزه ، و اسپان گيلی ، و دويست 

خراسانی با جلھای ديبا ، و بيست عقاب و بيست شاھين ، و ھزار اشتر آوردند اسپ 

دويست با پا,ن و افسار ھای ابريشمين ، ديباھا درکشيده در پا,ن ، ديگر اسباب و جوال 

سخت آراسته ، و سيصداشتر از آن بامحمل و مھد ، بيست با مھد ھای بزر و پانصد 

ی ، و صد جفت گاو و بيست عقدگوھر سخت قيمتی و ھزار و سيصد پاره بلور از ھر دست

سيصد ھزار مرواريد و دويست عدد چينی فغفوری از صحن و کاسه و غيره که ھريک 

از آن در سرکار ھيچ پادشاھی نديده بودند و دو ھزار چينی ديگر از لنگری و کاسه ھای 
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و دويست خانه کQن و خمره ھای چينی کQن و خورد و انواع ديگر و سيصد شاد روان 

  . قالی و دويست خانه محفوری 

چون اين اصناف نعمت بمجلس خQفت و ميدان رسيد تکبيری از لشکر بر آمد و  

ھرون . دھل وبوق بزدند آنچنانکه کس مانند آن ياد نداشت و نخوانده بود و نشنوده 

فضل اين چيزھا کجابود در روزگار پسرت : الرشيد روی سوی يحيی برمکی کرد و گفت 

زندگانی امير المؤمنين دراز باد، اين چيزھا در روزگار امارت پسرم در : ؟ يحيی گفت

ھرون الرشيد از اين . خانه ھای خداوندان اين چيزھا بود بشھرھای عراق و خراسان 

جواب سخت تيره شدچنانکه آن ھديه بر وی منغص شد و روی ترش کرد و برخاست و 

  ] ١١[».از آن خضرا برفت 

قصر التاج (  عباسی در اثر غارت ملل تابعه بجای رسیدند که برای خود خلفای

 امیرالمومنین المقتدربا�  « : حکایت این قصر چنان است که. اعمار نمودند ) 

در این . کاخ و باغ بسیار زیبایی پدید آورد که آن را دارالشجر می خواندند 

اچه ء بزرگی جلو  که میان دری کاخ درختی از زر و سیم ساخته بودند

این درخت ھشت شاخهء بزرگ از زر و سیم . ایوان کاخ قرار داشت 

داشت و بر ھر شاخهء آن شاخه ھای کوچک ، میوه ھای گوناگونی از 

به عالوه از پرندگان زرین و سمین صدای . جواھر رنگا رنگ دیده می شد

سوت و آواز چھچه بر می خاست و در اطراف راست و چب دریاچه 

هء پانزده سوار بود که لباس حریر پوشیده و شمشیر در کمر داشتند مجسم

  ]١٢[». و چنین به نظر می رسید که به جنگ یکد یگر می شتابند

شايان ياد آوری است که اين ثروت ھای سرشار وھديه ھای کالن و مال ھای 

خراج از سيستان و بلخ وھرات ونیشاپور وسایر شھرھای خراسان وایران به سواحل 

دجله سرازير ميشد و در آنجا کاخھای و باغھای با شکوھی برای خلفا و سرداران شان 

بر پا ميگرديد و آنچه باقی ميماند صرف عياشي ھا و خلعت ھا و خريد کنيزکان زيبا 

   .روي از نواحی دور دست ميشد

  :پيام يعقوب ليث به خليفۀ عباسی

  فه معتمد فرستاده شده برمی آید که از شعر المتوکلی که از جانب یعقوب لیث برای خلی
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او در صدد بوده تا درسایۀ درفش کاویان بر ھمه امم سیادت جوید وبر سریر ملوک عجم 

 - ٢٣٢(المتوکلی اصفھانی از ندمای المتوکل عباسی. برآید وخاندان عباسی را براندازد

ب لیث به اشعار زیرین او که از قول یعقو.ھجری از تند ترین افراد شعوبیه بود)٢٤٨

  :  درمعجم االدباء یاقوت حموی بدین گونه نقل شده است خلیفۀ بغداد نوشته شده،

   وحائـز ارث ملوک العجم          انا ابن ا,کارم من نسل جم

   وعـفی علـيه طوال القــد م          ومحيی الذی بادمن عـزھم

  نم فـمــن نام عـن حقھم لم ا          چھــرة  وطالب او تار ھــم

   به ارتــجی ان اسود ا,مم           بيان الــذی  الکا  معی علم

   ھلمــوا الی الخلع قبل الندم          اجــمعــين فقل لـبنی ھاشم

ً ح طعنا وضربا بسيف خذم          بالــرما  ملکنا کم عنـــــوة ً  

   فـما ان و فيتم بشکر النعم           نا   آبـاء  المـلک و او, کم

   ,لکم الضباب و رعی الغنم        وا الی ارضکم بالحجازفعود

  ]١٣[ بحــد الحسام وحرف القلم           ساعلو ســرير ملوک     فانی

من فرزند آزادگان جم نژاد « :ترجمۀ این شعردر فارسی چنین است

وزنده کنندۀ آنچه عزت آنان که از میان . وصاحب ارث پادشاھان عجم استم

من آشکارا خواھان .  قدیم برآنھا قلم فراموشی کشیده استرفته وطول ایام

.  چشم پوشد،من چشم نخواھم بست انتقام آنانم واگر کسی ازحق ایشان

. َّدرفش کاویان با من است وامیدوارم که با فر آن برتمام ملل برتری یابم

ما به قھر .پس به ھمه بنی ھاشم بگو که پیش از پشیمانی آمادۀ خلع شوید

یزه وضرب شمشیر ھا شما را جکومت دادیم وپدران ما پادشاھی وطعن ن

را به شما دادند، اما شما به شکر نعمت ھا وفا نکردید، پس بازگردید به 

  وآنگاه . حجاز سرزمین خود برای خوردن سوسمار ووچرانیدن گوسپندان

  ]١٤[». به یاری شمشیرتیز نوک قلم، من برتخت پادشاھان خواھم نشست

استانھاي ملي و قھرماني كـه يادگـار عظمـت و سـربلندي يعقوب به د

در نظر يعقوب ھيچ چيـز بھتـر . نياكان نامدار او بود، اھميت بسيار مي داد



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٥٠٣

از شجاعت، پيروزي و سربلندي و كـسب افتخـارات نبـود و ايـن خـوي از 

ھمـان آوان كـودكي كـه بداســتانھاي ملـي و حماسـي آزاده مـردان سيــستان 

زال ورسـتم ، گـوش میـداد، خميـرۀ جـان او شـده خاندان سـام و بخصوص 

وبا ھمین روحیه بود که خواسـت بربغـداد حملـه کنـد وخلیفـه معتمـد را .بود

ایـن رخ داسـتان .ازقدرت بزیرکشد وخود برسریرسـلطنت عجـم فـراز آیـد

  .یعقوب نیز خواندنی است که در زمانی دیگر بدان پرداخته خواھدشد

  ١/٦/٢٠١٤پایان 

  :مآخذوزيرنويسھا

 منتخب   و نيز۳۴۶ ص ۲السير، ج   ، حبيب٧-٦زین االخبارگردیزی،چاپ قزوینی، ص -]١[

   زین االخبار،ھمانجا-]٢[           .الحکايات چاپ بھار دیده شود جوامع

  ٢٠٣ص ، تاریخ سیستان، از پیام یعقوب لیث به عمار خارجی-]٣[

  ٢٧ احیا الملوک ، ص -]٥[  ٢١٤ پاریزی،یعقوب لیث ، ص -]٤[

غیر از )  احادیث -قرآن( جوانب شرع   باطنی به کسانی گفته می شد که عقیده داشتند ھمه -]٦[

 ھفت امامیه متحمـل  میان مردم اسماعیلیه ظواھر، باطنی ھم دارد و قایل به تاویل بودند ، ازآن 

  .عذاب ھا و کشتارھای زیاد شده اند

  ٣٣٤ تاریخ گزیده ، ص -]٧[

  ١٦لملک ، طبع عالمه قزوینی، ص  سیاستنامه، نظام ا-]٨[

   .٢٦٧ تاريخ سيستان ص - ]١٠[        ٢٤٦ تاریخ طبرستان ، ص -]٩[

  ۱۵۲ -۱۵۱ص ۲مرتضی راوندی، ج-]١٢[   ۵۳۷– ۵۳۶،صص   تاريخ بيھقی ،-]١١[

  ١٤٨ دکتر ذبیح هللا صفا،حماسه سرائی در ایران، ص - ]١٣[

   به شرح زیر تیوب لینک پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی دریو-]١٤[

  https://www.youtube.com/watch?v=uC٨VIwfU_G:است
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  مچھارمقالۀ چھل و

 

  نگاھی برخاطرات مرحوم عبدالرحمن پژواک 

  )فصلی از سرگذشت يک مھاجرافغان(

  

وقتی نام پژواک بزرگ برزبان آورده میشود، در ذھن من سیستانی، 

ده ،یک ادیب وشاعر سیمای  یک شخصیت ایده آل، یک دانشمند برازن

ریالیست ،یک دیپلومات آگاه وبا وقار، یک انسان صادق وشجاع ، یک متفکر 

سرشار ازحب وطن ومردم دوستی، ویک افغان عاری از ریا ودروغ وخود 

  . خواھی مجسم میشود

من در زندگی خود متاسفانه با این 

انسان بزرگ و شخصیت ممتاز کشور 

ی از روبرو یا ھم صحبت نشده ام، ول

ھرکس در مورد او  شنیده ام، از فھم و 

تفکربلند و وطندوستی و غرور و شجاعت 

او در برابر باال دستان سخن گفته اند و این 

سخنان یکجا با مطالعۀ کمی از آثارش که 

در مطبوعات کشوربه نشر میرسید، 

وجودم  را لبریز از عشق واحترام قلبی 

  ١٩٦٧    عبدالرحمن پژواک درسال                  .       نسبت به او کرده است

باری در رابطه به پژواک نوشته بودم که،تاریخ سیستان، مثل تاریخ 

این کتاب  . بیھقی از متون کھن تاریخی وادبی کشور ما به حساب می آید
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سخنی نغز وپرمغزی دارد از زبان بزرگان در بار نصربن احمدسامانی که 

رودکی، در مدح ابوجعفراحمد پادشاه » یمادرم«درپایان شنیدن قصیدۀ 

اندراو ھرچه مديح گوئی « :خردمند سیستان،ھمه به یک زبان گفتند
اکنون منھم ھرچه در بارۀ خرد ودانش  »١.مقصرباشی که مردی تمامست

سیاسی وشخصیت ادبی وفرھنگی واجتماعی وفلسفی مرحوم پژواک بگویم، 

گزاین سعادت را نداشتم که خود را مقصر میدانم ،زیرا که در زندگی ھر

آن شخصیت ممتازفرھنگی وسیاسی را از نزدیک مالقات کنم و از 

  .محضرشان کسب فیض نمایم

فقط اینقدر باید بگویم که مرحوم پژواک با بجا گذاشتن آثار پرارج 

معنوی از خود برای مردم افغانستان، دیگر تنھا به خانوادۀ خود متعلق 

انستان تعلق دارد و به ھمین خاطر اھالی قلم نیست، بلکه او به ملت افغ

واندیشه افغانستان قدر او را برخود واجب میدانند وبه ھیچکسی اجازه 

نخواھند داد که نسبت به شخصیت وجھان بینی اش بی حرمتی و یا خدای 

نکرده توھین صورت بگیرد، ولو اگر 

چنین ھتک حرمتی از سوی منسوبین 

، خاندانش ھم صورت گرفته باشد

آنکس را متوجه خطایش خواھند 

ساخت ومانع چنین روشی خواھند 

  .گردید

ھفتۀ قبل ،آقای حمیدهللا 

 کتاب خاطرات PDFعبیدی،متن 

مرحوم عبدالرحمن پژواک را که 

خالصۀ فصلی از سرگذشت یک "

،عنوان  دارد و تازه "افغان مھاجر

در کابل از چاپ برآمده است ، برای 

                                                             

  ٣٢٤ص ريخ سيستان،تا- ١
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من .   مرور کنم واگرنظری داشته باشم، بیان نمایممن فرستادند تا منھم آنرا

بال درنگ فایل کتاب را بازکردم و ھمینکه چشمم به طرح  روی جلد افتاد، 

وتصویری رسامی شده  مرحوم عبدالرحمان پژواک را دیدم،لب بادندان 

تعجب گزیدم که این چی تصویریست که براطراف کله پژواک اندیشمند، 

د؟ چی شد که آن مرد متفکر،واندیشمند بزرگ شمشیر و سالح می درخش

کشور، از سوی وابستگانش درسیما وشمایل یک جنگساالر تجسم کرده 

  است؟ 

بال معطلی لینک کتاب را برای دوستم اقای مسعودفارانی  که او ھم 

یکی از ارادتمندان مرحوم پژواک است ، فرستادم واز وی پرسیدم که شما 

چیزی را می بینید؟ جواب دادند که من در تصویر روی جلد کتاب چه 

دراین تصویر، یک جنگ ساالر جھادی را می بینم که پکول برسرگذاشته 

ودریک طرف کله اش شمشیرو یک ماشینداربرشانه اش  قراردارد، واین 

نشانگراین است که درکله اش،جزفکرجنگ وآدمکشی وبگیر وبکش 

مرحوم را خواسته اند وعالوه نمود که متاسفانه استاد. چیزدیگری نیست

شبیه احمدشاه مسعود تصویر کنند،درحالی که تشبیه کردن پژواک بزرگ به 

احمدشاه مسعود، توھین کالن به مقام بلند علمی وسیاسی وفرھنگی  مرحوم 

  . پژواک  است

 قرن قبل،رمز ٨٠خوانندگان آگاه میدانند که کاله پکول در دھه 

  با سرازیر٩٠بود، مگردر دھۀ مقاومت وجھاد در برابر تجاوز شوروی 

شدن تنظیم ھای جھادی به کابل وآغاز تخریب وویرانگری وکشت وکشتار 

وغارت وتجاوز برمال وناموس ھموطنان خود، مردم چنان از پکول وپکول 

پوشان نفرت پیدا کردند، که ھرکس از دور پکول پوشی را می دید، آھسته 

ی که آدمکش آمد،دزد آمد، غارتگر یعن( اونه پکول آمد:به نفرپھلویش میگفت 

 سال از آن دوره ٢٠بنابرین حتی امروز که . ،بریم که رنگشه نبینیم)آمد

میگذرد،ھنوزم ھم مردم از دیدن پکول احساس نفرت وانزاجار میکنند،زیرا 

دیدن یک پکول پوش، سالھای آدمکشی وغارت وتجاوز برمال وناموس 
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شیدن پکول، امروز کدام افتخاری به بنابرین پو. ھموطنان را به یاد میدھد

 .ھمراه ندارد بلکه ریشخند کردن خود درانظار دیگران است

با بیاد آوردن کارنامه ھای ننگین پکول پوشان جھادی در نیمۀ اول 

اما چند . ، فایل کتاب را بستم واز مطالعه اش صرف نظرکردم٩٠دھه 

تصویرمرحوم ساعت بعد که اعصابم کمی آرامتر شد،با خود گفتم که 

پژواک را، ھژبرشینواری کشیده، گناه کتاب ونویسنده اش چیست که من از 

. خواندنش صرف نظرکنم؟ دوباره کتاب را باز وبه مطالعه آن آغازنمودم

درساعت اول پیشگفتار کتاب را از قلم  آقای فرھاد،نواسۀ مرحوم پژواک 

 .ًخواندم،که واقعا جالب وھمه جانبه است، وآنرا پسندیدم

فردا بعد از ظھردوباره کتاب را بازنمودم واز جای شروع بخواندن 

 ١٦٠واین خاطرات را که . کردم که خاطرات مرحوم پژواک شروع میشد

صفحه میشود، تا تمام نکردم، 

دراینجا باید بگویم که   .نبستم

بعد از پیشگفتار کتاب،توجھم 

را یک عکس بسیار زیبا 

وجالب از مرحوم پژواک در 

 ملی با کاله پکول که لباس

قدری کج برسرگذاشته 

وموھای بلند خاکستری از 

زیرکاله بردو طرف شانه 

ھایش فرریخته است، جلب 

 کرد ومعلوم شد که ھژبر

شینواری ھمین عکس را 

انتخاب و بجای اینکه اصل عکس را برروی جلد کتاب بگذارد، با رسامی 

 ،خالف واقعیت از کردن آن ونشان دادن شمشیر آخته دریک طرف پکولش

پژواک،این مرد مردم دوست، جنگساالری ساخته است که  جز کشتن 

وخون ریختن چیزی دیگر درفکرش خطورنمیکند،وآن تصویر میتواند پیام 
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من پیشنھاد میکنم که آقای فرھاد ھرچه زود .بسیاربدی به بیننده مخابره کند

 مرحوم پژواک تر این روی جلد را تعویض کنند، ویکی از عکس ھای جالب

را که با کار وکرکتر وشخصیتش ھمخوانی داشته باشد ،درشکل و شمایل 

یک شخصیت دیپلومات ، چنانکه در آغاز این نوشته دیده میشود بر روی 

.                                                                      ًجلد کتاب چاپ  وآنرا مجددا به بازار عرضه کنند

بايد نگذاريم که تاريخ « :ژواک به فرزندان وطن  توصیه میکند پ

بطورناشايستۀ آن تکرارشود، به اين معنی که درميدان جنگ مظفرباشيم ودرميدان 
  ».سياست ببازيم

مرحوم پژواک، مردی دانشمند وبا وقار ودارای مناعت نفس عالی 

 وبی بود که بیشترین بخش عمرش را در کسوت یک سیاستمدار ورزیده

بدیل ، در مجامع دیپلوماتیک  به عنوان سفیرکبیر ونماینده فوق العاده 

افغانستان درحل و فصل منازعات منطقه ئی و فرامنطقه ئی وظایفش را با 

  . کمال صداقت و وطن پرستی وسرفرازی بسر رسانده است

مرحوم عبدالرحمن پژواک، به حيث نماينده دايمى افغانستان در 

 د، وسفيرکبیر افغانستان در ھند، آلمان و کانادا، انگلستان،سازمان ملل متح

مدير مطبوعات وزارت خارجه، اتشه مطبوعاتى و کلتورى سفارت ھاى 

افغانستان در لندن و اياالت متحدۀ امريکا، رئيس کميته خاص براى حل 

معضله ويتنام، رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مدير 

ئول آژانس باختر وغيره ايفاى وظيفه کرده روزنامه اصالح، ومس

وی در تمام دوره ھای ماموریتش ، ملبس با لباس درخور شأن یک .است

  . دیپلومات در مجالس ومحافل رسمی حضور به ھم میرسانیده است

اویکی از نیک نام ترین شخصیت ھای سیاسی، فرھنگی واجتماعی 

 علوم اجتماعی تا افغانستان است، که نظیرش را در عرصه ھای مختلف

در عین حال او در مسایل فرھنگی وتسلط بر  . نداریمکشورسراغکنون در

زبان وادبیات دری و پشتو و انگلیسی  ونگاشتن در سطح عالی درھرسه 
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نیز درسرودن شعر  و داستان نویسی از سرآمدان روزگار خویش  زبان و

  .یود

آنجا  ھجرى شمسى درغزنی که پدرش در ١٢٩٨پژواک، در سال 

 در شھر پشاور پاکستان ١٣٧٤وظیفۀ قاضی داشت متولد شد و در سال 

چشم از جھان فروبست و در ولسوالی سرخرود ننگرھاردر قريه باغبانی 

  . در ھدیرۀ آبائی اش به خاک سپرده شد

بگفتۀ فرھاد نواسۀ دختری پژواک، ده ھا اثر و مقاله سیاسی، علمی و 

ات داخل و خارج از کشور اقبال چاپ ادبی عبدالرحمن پژواک، در مطبوع

یافته، اما بيست اثر او شامل مقاالت، افکار و داستان ھا ھنوزبه چاپ 

خالصۀ "روان، اثر مورد بحث پژواک بنام  درماه عقرب سال. نرسیده اند

، از سوى فرھاد پژواک در کابل "فصلی از سرگذشت یک افغان مھاجر

 صفحه اى، حاوى ۲۹۴اين کتاب . چاپ و به مردم عرضه شد

خاطرات،مقاله ھا و اشعار پژواک در مورد مسايل  اجتماعى و  سياسى 

ونیز دوسه مقالۀ بامحتوا از داکترنعمت هللا پژواک،برمک پژواک .است

  .وداکترسید خلیل هللا ھاشمیان را درضمیمه دارد

را که به » فصلی از سرگذشت یک مھاجرافغان«پژواک، خاطرات

 اش فرھادپژواک به تحریر در آورده ، ازتلخ ترین خواھش وتمنای نواسه

روزھای سرگذشت سیاسی خود، ازلحظۀ شنیدن اخبارکودتای ثور 

درافغانستان وشھادت داودخان وخانواده اش بدست کودتاچیان آغاز میکند 

وسپس از رویکار آمدن حزب دموکراتیک خلق وسفرحفیظ هللا امین به 

به استقبال امین درمیدان ھوائی لندن ھاوانا از راه لندن ونرفتن خودش 

وازاستعفای خود از سفارت لندن و بازگشت به وطن واستقبالش از سوی 

برادران وخانواده اش در میدان ھوائی کابل و رفتن به خانۀ برادرزاده اش 

نعمت هللا پژواک در وزیراکبرخان که درعین حال دامادش بود، و 

نه دامادش به امر تلیفونی داود  ماه در خا١٨محصورومحبوس شدنش مدت 

ون، قوماندان عمومی پولیس رژیم، تا تجاوز قشون سرخ شوروی به ړت
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افغانستان واستقرار ببرک کارمل بجای امین ویافتن امکان رفتن از 

در آنجا . وزیراکبرخان به جمال مینه به منزل برادرخود عتیق هللا پژواک 

ش شب نامه ھا برضد رژیم مرحوم پژواک به مبارزات خود از طریق پخ

در . وگویا نوک قلم را بجای نوک شمشیر برتن رژیم فرومیزد. آغازنمود

ھمینجا است که پیام ببرک کارمل به او میرسد وپاسخ درخوربه ببرک 

این پاسخ با محتوای . کارمل میفرستد ولی کدام نتیجه ای از آن نمیگیرد

حظه ای را احتوا بخش قابل مال) ٥٨-٤٢صص(عالی در کتاب حاضر از

  .کرده است

مرحوم  پژواک درکابل از اشغال کشور توسط قشون سرخ شوروی 

وکشت وکشتار ھموطنانش رنج می برد واین رنج سبب زخم معده وخون 

این  خون ریزی نزدیک بود جانش را از وی بگیرد، .ریزی معده اش گردید

 بازگشت سرانجام به تصدیق داکتران کابل حکومت اجازه داد که بشرط

پژواک پول تداوی خود را نداشت و . دوباره به کشور، به دھلی سفرنماید

بعد از انجام عملیات .  برادرانش پول معالجه اش را به وی کمک کردند

معده در دھلی بخاطرآنکه نزد دولت دروغگو به حساب نیاید،دوباره  به 

چون . دوطن بازگشت و باردیگر به فعالیت ھای زیرزمینی اش ادامه دا

ازتغییر اوضاع به نفع کشور نتیجۀ دلخواه بدست نیاورد، به منظور مبارزه  

. از خارج کشورعلیه رژیم  دوباره مجبور شد وطن را برای دایم ترک گوید

از افغانستان به دھلی واز آنجه به آلمان وسپس بدعوت حکومت پاکستان به 

بران تنظیمھا به پاکستان رفت و چون پاکستان دید پژواک مثل سایر رھ

سازآن کشور نمی رقصد، شرایط را براو برای ترک پاکستان تنگ 

ترساخت و پژواک مجبورشد به امریکا وسازمان ملل متحد برود وازطریق 

  .آن سازمان صدای افغانھا را علیه اتحادشوروی وقت بلند نماید

ل ھدف مبارزه ملى تنھا استقQ": پژواک   دراين کتاب نوشته میکند که 

سياسى از يوغ سلطه و نفوذ اجنبيان نيست و حاکميت ملى و تماميت خاک آن را تکميل 
بايد به اساس ) زن، مرد و طفل(نمى کند، ھمه حقوق و آزادى ھاى اساسى ھر فرد 
  ورنه مملکت غيرمستقل و مردم . عدالت و مساوات بدون ھيچ گونه تبعيض، تامين شود
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  )٢١٠ص ."(اسير مى مانند

ت پژواک معلوم میشود که او یک شخصیت آزادیخواه، از خاطرا

مردم دوست، عدالتخواه، و طرفدار یک نظام مردم ساالر فارغ از ظلم 

وستم وتبعیض درکشوربود، رژیمی که در آن قانون حرف اول وآخر را 

خدا خودش «: پژواک درخاطراتش میگوید. بزند و برھمه یکسان تطبیق گردد 

استه ام،درکشورمن دادگری وداوری بياورد، اگرنخستين کسيکه ميداند که بارھا ازو خو
اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، بھشت . ازگفتار وکردار او باز پرسند من باشم

این خواست پژواک از خدا، بدان معناست که اواز فقدان ) ٢١٠ص(».منست

عدالت واز عدم احترام به حقوق وآزادی ھای فردی در کشور رنج می 

  .برد

مرحوم پژواک درعین حالی که یک سیاستمدار ضد استبداد واستثمار 

چه درشرق وچه «:او میگوید.بود، یک مرد مومن وخداپرست نیز بود

درغرب ھرجا که بوده ام وھستم عقیدۀ من به اینکه درجھان ھستی در 

ھرساحه ای که باشد در ھرزمان ومکان در ھمه احوال وتحت ھرگونه 

و قوه حقیقی وپاینده وجود دارد که نخست ذات پاک شرایط تنھا وتنھا د

توکل . است وبعد از وی مردم] صانع الصنایع[اقدس و اعلی خدای گرگر

این امر به .به نخست واعتماد به دوم صواب وبه ھرنیروی دیگری خطاست

ویژه درساحۀ سیاست وحکمرانی صدق میکند واز آغاز زندگی مدنی تا 

  )١١١ص (». آینده نیز پاینده وباقی خواھد بودامروز تغییر نکرده است ودر

پژواک در دورۀ مھاجرت خود، از شخصیت ھا وافرادی که او را با 

دم ودرم وکرم خود یاری رسانده بودند، به نیکی یاد میکند، بخصوص 

قیوم نوابی پدرداکتر عصمت هللا نوابی، سید : ازرجالی چون 

غالم فاروق خان لوی ،داکتر خالدمعروف،جنرال )علومی(محمدمیوند

درستیز، عبدالعزیز خان خاوری،حسن خان صافی ،حمیرا سلجوقی ، 

پیرسید احمدگیالنی ، صبغت هللا مجددی، ازجنرال غالم عمر علومی 

برادر غالم علی کریمی، سید محمد قاسم ،  داکتر یوسف ، موسی شفیق  و 

نیز از ظاھرشاه و سردار داودخان که نسبت به او توجه داشته اند، و
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ھمنوائی برادران خود عتیق هللا پژواک وفضل ربی پژواک وبرادرزاده اش 

  .نعمت هللا پژواک  وغیره از ھریک به نیکی یاد میکند

 پژواک دوستان ورفقای شخصی خود را نیزاز یاد نمی برد و کمی 

درمورد ھریک شان مینویسد، وی اشخاص ذیل را از جمله دوستان خود 

رورگویا اعتمادی برادرزادۀ سردار عبدالقدوس خان محمدس:معرفی میکند

اعتمادی، مرحوم رشید لطیفی،مرحوم عبدالغفور برشنا،مرحوم دکتور 

عبدالرحمن محمودی ،مرحوم عبدالحی حبیبی، مرحوم الالمحمدسعید 

، دکتور محمدرسول وسا،مرحوم جیالنی خان )پدر ناشناس(قندھاری

، ناصر ضیاء،مرحوم عالمه عبدالواحد رشیدی اریزوی، مرحوم دکتور

سلجوقی،دکتور محمد آصف سھیل وجیالنی خان پوپل از اقارب دکتور 

علی احمدخان پوپل،ھریک را با بخشی از سوابق دوستی وکرکترشان به 

  .یاد می آورد 

دراین یادواره، گاھی از زیرقلم پژواک بزرگ ، نکاتی برون چکیده که 

ًمثال .شاه  به انسان کمک میکنددرشناختن علل دوام  دولت خاندان نادر

درتاریخ گذشتۀ افغانستان،سالطین وخاندان ھای شاھی یک « :مینویسد که

ضعف قوی وجود داشت وآن بی اتفاقی درمیان اعضای خاندان سلطنتی 

ًبود که مردم ویا اقال خوانین قبایلی واشخاص با نفوذ وصاحب نیروی 

ً درخاندان یحیی مخصوصا در قومی می توانستند از آن استفاده کنند، اما

زمان حیات محمدنادرشاه، اتفاق میان برادران وبرادرزادگان وپسرھای 

عموی محکمتر بود و اگر درمیان اختالفات یا مخالفت ھایی ھم داشتند آن 

را از انظار عامه در پرده نگھداشته و بحیث یک پالیسی طرح شده درمقابل 

این پالیسی تا . م متحد ویکی بودندمردم افغانستان، در برابر مردم با ھ

) سردار محمدداود وسردار محمدنعیم(زمانی که عموزادگان ظاھرشاه

واعلیحضرت محمدظاھرشاه اتفاق را میان خویش را برھم زدند و یا 

این . نتوانستند آنرا دوام بدھند، قدرت این خاندان را از زوال حفظ نمود

الن جمھوریت بعد از کودتای حوادث و تحوالتی که واقع شد از قبیل اع
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محمدداود خان و الغای نظام شاھی وغیره معلوم است و الزم نیست 

  )١٤٢ص (».دراینجا مورد بحث قرار داده شود

پژواک درجمله اصول منشور جھانی حقوق بشرسازمان ملل متحد 

جامعه است که براثر پافشاری واستدالل » حق خود ارادیت«مبتکراصل

وبرمبنای ھمین اصل داعیه پشتونستان .ل آنراپذیرفتنداواعضای سازمان مل

پژواک در حالیکه در رژیم . ازسوی دولت افغانستان رنگ  حقوقی گرفت

سلطنتی ونیز در رژیم جمھوریت داودخان،به حیث یک مامور بلند رتبه در 

پوست ھای سفارت کبرای افغانستان درخارج کارمیکرد،مگرتا آخر 

خود یک منزل شخصی درکابل بخرد وھر وقتی عمرنتوانست از پول معاش 

برای رخصتی به کابل می آمد، درھوتل مقیم می بود و یا در منزل برادران 

چند شبی را سپری میکرد و باز به ماموریت خود برمیگشت وتا آخر ھم در 

بزرگترين مايۀ «:پژواک خود میگوید که. فکر تھیه سرپناھی برای خود نشد

ھيچ تن تواناتر از من به ياد ندارد که نزد او چاپلوسی کرده ويا نازوخوشی من آنست که 
اگرنتوانستم راست بگويم، خاموش ماندم، نميدانم چرا ازياد اين .دروغ گفته باشم

  ) ٢١٦ص(».تنھا خاموش ماندن مردی نيست. خموشی سرخ نمی شوم

باری «پژواک حکایت میکند که در یکی از رخصتی ھا درکابل

بعد ازصرف چاشت به صحبت . ر دفترخود پذیرفتظاھرشاه  مرا د

در کاریز .پرداخت و بعد از آن گفت پروگرام دارد که به کاریز میر برود

میر زمین داشت ودر آن یک دھقان خان برای حفظ وتربیۀ حیوانات 

وقتی .ساخته بود وھرروزچند ساعت در آن مشغول می بود) فارم(ونباتات

 امر کرد که در پھلوی او درموتر بنشینم از دفتر وی پائین آمدیم به من

جلو موتررا خود بدست گرفت ودر موتر تنھا . وباوی به کاریزمیر برویم

به کاریزمیر . بودیم واز ھردری صحبت میکرد ومن گوش میدادم

زمین ھا ودھقان خانه حیوانات را بمن نشان داد وآنگاه دریک نقطه .رسیدیم

بکجا اراضی به وی متعلق است و بعد ایستاده اشاره کرد که از کجا تا 

گفت که این دھقان خانه یک نمونه است وامیدواراست که ھموطنان نظیر 

با اشاره به یک . ومثال آنرا زیاد کنند و تطبیق این مفکوره را وسعت بخشند
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زمین عالوه کرد که من به ھمسایگان خوب احتیاج دارم از این رو این 

بزمین دیگری . ن دادم تا ھمسایه باشیمزمین را به دکتور محمدظاھرخا

اشاره کرد وگفت میخواھم این زمین را به شما بدھم تا ھمسایه ای نیک 

من ناگھان خود را در دست پر نیروی سکوت دیدم . دیگری ھم داشته باشم

با کمال صمیمیت وخلوص بعرض . که با فشار خود مرا خرد میسازند

ور اعلیحضرت کلماتی میخواھد رسانیدم  که اظھار سپاس گزاری  ازحض

کمال امتنان دارم اما من متاسفانه . که نمیتوانم از عھدۀ آن بیرون شوم

شوق وذوق زمینداری را ندارم و اگر داشته باشم ھمه دارائی مادی ایکه از 

پدرانم مانده است به شکل زمین است، یقین دارم شخص مستحق تری 

اعلیحضرت ھیچ . مرغوب وبھترکندمیتواند از این عطیۀ گرانبھا استفاده 

از . نگفتند اما از وجنات شان به وضاحت ظاھرشد که خاطرشان رنجه شد

کاریز میربازگشتیم ودر ارگ ایشان به حرمسرا تشریف بردند و من با 

دروقت بازگشت از وطن به ماموریت منتظرماندم که . موترخویش برگشتم

اع کنم واگر ھدایتی داشته مانند ھمیشه مرا احضار خواھند فرمود تا ود

حسب عادت تاریخ بازگشت خود را به رئیس تشریفات . باشند آنرا بگیرم

اقای علومی که حیات دارند خبردادم، امری نرسید از رئیس تشریفات جویا 

شدم، بمن فھماند که اعلیحضرت ضرورتی نمی بیند که شما به حضورشان 

چون اعلیحضرت . استبرسید، دانستم که رنجش اعلیحضرت علت حقیقی

دیده ام، این بارکه )گذشت(را در ھمه موارد مرد حلیم، صابر وصاحب گذر

 -١٤٧ص .(ًحتما ازرده شده بودند، بردل من گران وگرانتر حس میشد

١٤٨(  

چند « پژواک بازھم حکایت میکند که بعد از بازگشت از سفرپاکستان

ل آلدین روز بعد درکابل رئیس تشریفات وزارت خارجه مرحوم جال

طرزی بمن تلفون کرد وگفت که واالحضرت صدراعظم بعد از ظھر با یک 

امریکائی مالقات دارند وامر کردند  که من ھم پیشتر از رفتن مھمان آنجا 

در صدارت اعظمی رفتم واشاره به ) داودخان(به دفتر سردارمرحوم. باشم

ومالقات انجام چند دقیقه بعد رئیس تشریفات امریکائی را آورد .نشستن کرد
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 من یاداشت ھای خود را جمع کردم ومیخواستم مرخص شوم،.یافت

سردار .نشستم ومنتظرامر بودم. سردارمرحوم گفتند چند دقیقه باشید

مرحوم گفت من خبردارم که تو یگانه مامور دولت ھستی که درکابل خانه 

من . نداری، خانه داشتن از لوازم زندگانی است باید یک خانه داشته باشی

ًاز مدتی است به این فکر بوده ام که خانه ای خوب شخصا نقشه کنم وآنرا 

برای تو تعمیر نمایم و از جانب حکومت در مقابل خدمات برجسته ای تو به 

من ! تو بسپارم، تکلیف تو ھمینقدر است که آنجا رفته ودر آن زندگی کنی

از التفات :مخود را دراختیار سکوت مطلق یافتم وبعد از یک لحظه گفت

ومھربانی واالحضرت کمال امتنان دارم اما شاید من یگانه مامور دولت 

باشم که خانه ندارد، اما یگانه افغان بیخانه نیستم وھم نمیتوانم پایبند دارائی 

  .باشم

آن را رسیده میدانم :سردار فرمود یعنی که قبول نمیکنی؟ گفتم

کار او که من نشسته از چوکی برخاست وبه آنطرف میز .وممنون ھستم

. فھمیدم وحرف را ھمینجا میگذاریم:گفت. بودم آمد، من نیز از جا برخاستم

منکه شاه را . خداوند مثل ترا زیاد کند: ناگھان مرا در آغوش گرفت وگفت

رنجیده ساخته بودم،ناگھان فرحت وآرامشی حس کردم که نظیر آن 

  .احساس سرور وجمعیت خاطر را به خاطرندارم

ز آن احترام والتفات سردار بمن زیادتر از ھمه وقت بود و روز بعد ا

افزون گردید و این بحدی رسید که ھنگامی که مرا به کنفرانس سران دول 

وحکومات کشورھای غیرمنسلک در الجزایر بجای خود در سال اول 

من ترا بحیث نمایندۀ خاص خود میفرستم، زیرا من : جمھوری فرستاد گفت

....  و بعد از برادرم این کار را تنھا به تو اعتماد کرده میتوانمرفته نمیتوانم

بعد ازاین بود که من ھم احترام خاصی به شخصیت سردار محمدداود 

البته احترام به شخصیت یک شخص معنای موافقت با ھمه .مرحوم پیداکردم

خواندن ) ١٥٧ھمان ،ص (» . افکار وپالیسی سیاسی آن شخص را ندارد

عالوه براینکه تفاوت این دو پسرعمو را بخوبی نشان میدھد، این حکایت 

این نکته را نیز روشن میسازد که پژواک، این مرد بلند ھمت، چنان 
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ازمناعت نفسی سرشاربود  که حتی بخشش از سوی شاه و  رئیس جمھور 

داودخان  به خود را ھم نمی پذیرفت، درحالی که اگر بجای او ، کدام مامور 

ین التفاتی روبرو میشد، سر سجده در پای مخدوم میگذاشت دیگری با چن

  .وآن را بردیدۀ  منت میمالید و می پذیرفت

درمورد مناعت نفس و شجاعت مرحوم پژواک، داکترسید خلیل هللا 

ھاشمیان از چشمدید خود در لندن حکایتی از بر خورد پژواک با صدراعظم 

فراء ومحصلین افغانی وقت شاه محمودخان برمیز نانی که تعدادی از س

حضور داشتند، روایت میکند که خواندن آن ھنوز ھم مو براندام خواننده 

داکتر ھاشمیان مینویسد، که صدراعظم شاه محمودخان . راست میکند

  : خطاب به پژواک گفت

شما دراین رساله نوشته اید که استقالل افغانستان را : صدراعظم

  اساس این مطلب را نوشته اید؟امان هللا خان گرفته ،شما به کدام 

واالحضرت شما بھترمیدانید که استقالل ما از انگلیس گرفته : پژواک

این رساله که بار اول سیاست . شد وانگلیسبا تاریخ ما آشنائی کامل دارد

خارجی حکومت شما را به زبان انگلیسی بیان میدارد واز سفارت شما در 

 تاریخی در آن بیان نمیشد، مردم لندن تھیه وتوزیع شده، اگرواقعیت ھای

انگلیس آنرا نمیخواندند وسعی ومصرف ما به ھدر می رفت، اما حاال نسل 

نو انگلیس بحق جانبی داعیۀ ملی ما متوجه شده وانعکاسات مثبت این 

  ...رساله را من ضمن راپوری به ریاست مطبوعات نوشته ام

دی که ما پژواک توچه خبرداری، تو درشکم مادرت بو: صدراعظم

  ...استقالل را گرفتیم

واالحضرت، موضوع درشکم مادر بودن یک امر طبیعی :پژواک

است، من ،شماوھرانسان دیگری درشکم مادر خود می باشد، اما در 

  ...سیاست نمیتوان واقعیت تاریخ را پوشاند

  من دیدم که از شنیدن سخنان پژواک رنگ و رخ واالحضرت 
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 که وقتی دست خود را به جیب خود برد صدراعظم سرخ ومتلون شده بود

فکر میکردم تفنگچه ای دارد و فیرمیکند، اما دستمال بینی خود را کشیده 

 محمدعمر درینوقت سفیرمحمدعثمانخان امیر وسفیر. روی خود را پوشاند

خان، پژواک را بغل گرفته از اطاق نان برون بردند، صدراعظم دوسه 

ًا برخاست ونان ناخورده از راه دروازۀ دقیقه دیگر بجای خود ماند ودفعت

این ضیافت وطعام عالی که تھیه شده بود، . عقبی به اطاق خواب خود رفت

اما . ًسفراء ھم متعاقبا اطاق نان را ترک کردند. ھمه شد" زھر"به اصطالح

من از محصلین ومھمانان دیگر تقاضا کردم به آرامی نان خود را بخورند، 

ات وشیرینی که خواسته باشند با خود برده بلکه ھرقدر از میوه ج

  )٢٤٠ -٢٣٩ص( ».میتوانند

این درحالی بود که قبل ازاین واقعه مرحوم پژواک با مارشال شاه 

ولیخان نیز برسرحذف پرگرافی از رسالۀ پشتونستان، چنان جدی شد که 

اگرشما این پراگراف را از رساله حذف :به سفیر شاه ولیخان درلندن گفت

،من این رساله رانشرنمیکنم وھمین حاال ازوظیفه ام استعفا میدھم ، نمائید 

مگر مارشال شاه ولیخان باخنده ازحذف پراگراف رساله منصرف 

 )٢٢٩ص .(گردید

استعداد، «:فرھاد نواسۀ مرحوم پژواک درپیشگفتارکتاب مینویسد که

ابتکار وعملکرد استاد پژواک درکارزار عرصۀ دیپلوماسی در دھه شصت 

فتاد از ھرباب چشمگیر بود ووظایف خطیردیپلوماتیک در صحنۀ بین وھ

المللی بدوش شان گذاشته شد که از آن جمع ریاست کمیسیون تجدید 

نظربرمنشور سازمان ملل،ریاست کمیسیون حقوق بشر، ریاست مجمع 

این گوشه از حیات .  را میتوان نام برد١٩٦٦عمومی سازمان ملل درسال 

نۀ بین المللی باید به التفات عمیق وجدی مطالعه استاد پژواک در صح

به ویژه نقش، نظریات وتالش استاد پژواک به ارتباط حقوق . وتحقیق شود

بشر وحقوق ملل در خور مطالعه وتحلیل برای آگاھی جوانان وتحقق 

اسناد ومنابع انترنتی ملل . حقوق بشر ودیموکراسی درافغانستان است

گرافغانی وجھانی شاھد این میراث معنوی متحد،مراکزعلمی ونشرات دی
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جای شگفت نیست که سران ملل متحد تا امروز .برای ملت افغان است

  ) ١٤ص(». ازعملکرد وافکارژرف اوقدردانی میکنند

من پيشنھاد ميکنم تا برای شناخت ابعاد شخصيت سياسی وادبی 
وفلسفی مرحوم پژواک ،ازطرف دولت سيمناری درسطح ملی که در آن 

نشمندانی از کشور ھای منطقه وسازمان ملل دعوت شده باشند، دا
تدويرگردد،وکتب وآثارش به کمک دانشمندان اکادمی علوم و پوھنتون کابل 
تدقيق واز سوی وزارت اطQعات وفرھنگ واکادمی علوم افغانستان 
وبنيادپژواک چاپ شوند و در ميزھای گرد تلويزيونی ابعاد شخصيت وی 

بی قرارگيرد، دراينصورت است که حق استاد پژواک از مورد بحث وارزيا
  !گردن دولت ادا خواھد شد

مرحوم پژواک، در سفریکه با داودخان به پاکستان داشته ، ودر 

مالقات با جنرال ایوب خان رھبر نظامی پاکستان که بشکل احساساتی 

صحبت میکرده  و وی سخنان جنرال را با نرمی ترجمه میکرده است تا 

ات افغانی سردار جریحه دار نشود، تحمل داودخان را در برابر احساس

  :حریف پاکستانی اش به حیث یک زعیم ملی صبور می ستاید  و میگوید

نظریه .کشفی نو دست داد) سردار(در شناخت شخصیت وی«

اکثریت مردم را که من مایل بودم برآن صحت قایل شوم، غلط یافتم که 

اما معلوم شد که مردی » تی وعصبی استسردار مردی احساسا«: میگفتند

بی سنجش نبود واگر اظھار عصبیت میکرد، آن رانیز سنجیده به کار می 

در مذاکرات مھم در اختیار ) ًاقال با خارجیان(بست واحساسات او

ًانصافا شخصی ملی « :پژواک درادامه میگوید» .وزیرکنترول او بود

ان نظیرومثال او را  در تاریخ ووطنخواه بود و بعد از وزیراکبرخان نمیتو

  )١٥٥-١٥٤ص ...فصلی ازسرگذشت (» .افغانھا سراغ کرد

برخی از ابجد نویسان افغان،به این بخش ازسخنان  مرحوم پژواک 

که از سوی داکترپروین پژواک نواسۀ آن بزرگمرد درپورتال افغان جرمن 

ضحکی به نشررسیده بود،به نظرشک وتردید نگریسته آنرا با پرسشھای م
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ھائیکه گفته شده " یادداشت"آنچه دررابطه  به « : چنین زیرسوال برده اند

از مرحوم پژواک است ، صراحت نداشت،  بدین معنی که گفته نشده است 

را در چه مقطع زمانی نوشته اند، وظیفهء " یادداشتھا"که مرحوم، ھمین 

ر از ھمه مھمت: " و باز می پرسد " رسمی در ھمان زمان چه بوده است ؟ 

" و" جسمی"این است که آیا بقلم پژواک سفیر ممتاز درحالت صحت کامل 

تحریر یافته است یا  خدای نخواسته در روزھای اخیر زندگی ، " روانی

خاک " آرشیف مقاالت داکتریوسفی،مقالۀ : رک"(مھاجر؟ "پژواک معروف 

"  استپشتونستان حق مسلم مردم افغانستان و جزء الینفک خاک افغانستان

  )افغان جرمن آنالین

فرھاد درپیشگفتارکتاب خالصۀ فصلی از زندگی یک افغان مھاجر، 

سالھای اخیر زندگی استاد پژواک درایام پیری و محرومیت «:مینویسدکه 

ًومھاجرت گذشت، لیکن روحا ومعنا ھمچنان استوار بود ودست حوادث  ً

) فرھاد(ب به مندرنامه ای خطا. نتوانست از عظمت بینش و دانشش بکاھد

ًاگر جسما ناتوان وبیمارم روحا ومعنا « :از احوال خود چنین نوشته بود ً ً

از ناتوانی به . استوارم واز نعمت امید به آزادی وطن ومردم آن برخوردار

اشاره نماز میکنم ولی عقاید و افکارم را به نیروی آزادی وایمان بدون 

راز وغلبۀ حق را بر باطل، تلبیس ولباس ترس وھراس بخیرمردم ومیھن اب

ظفر مبارزۀ ملی براسارت ھای معنوی، دانش را بر بیدانشی تلقین و آرزو 

چون از پیری یارای آختن سر افشاندن ندارم از نیام به .ونیاز می نمایم

قلمدان  رو آورده ام و وطن خود را مانند ضمیر خود آرام وآزاد می 

  )٨ص(».خواھم

ش نواسه خود فرھاد در امریکا پژواک این خاطرات را بخواھ

 ٣ آغاز نموده و لحظات ختم خاطرات خود را ساعت ١٩٨٩دراواخر سال 

 -ویرجینیا) روز نوروز ملی باستانی (١٩٩١ مارچ٢١صبح روزپنجشنبه  

ودر آخرین سطراین یاد داشتھا به فرھاد تذکر داده . اتازونی قید کرده است

رت چیزی مانده باشد معذور دوباره خوانده نشده است اگردرعبا«:که 

و فرھاد پژواک میگوید که این خاطرات متاسفانه دراثر ) ١٦١ص (».دارید
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 ١٣٦٨سفر غیر مترقبه وآخر استاد پژواک به طرف پشاور در آغاز سال 

بھتراست آنچه را استاد .عیسوی نامکمل ماند١٩٩١ مارچ ٢١مطابق / ش

فرھاد، من «:ینجا نقل کنمدر آخریاد داشت ھا خطاب به من نوشته اند، درا

آرزوداشتم که این فصل را به پایان برسانم، اما قدرت قادرمتعال مقدر 

کرده بود که فرصت رفتن به پاکستان برخالف توقع بعد از سالھا تبعید از 

آن کشور از طرف حکومت آن به امریکا دست دھد و فصل یاد داشت ھای 

انی درحال مریضی وعدم قابلیت طوریکه تو مید. من برای تو نا تمام بماند

. حرکت ندای وظیفۀ ملی وایمانی را لبیک گفته و از امریکا حرکت میکنم

بھرصورت به اولین فرصت دنبالۀ این یاد داشت ھا را انشاء هللا، نوشته و 

نزد یکی از اعضای فامیل میگذارم که آنرا درصورتی که من باردیگر در 

  )١٢ص(» .زندگی ترا نبینم بتو برساند

 آقای فرھادپژواک، متذکر میشود که آثار استاد پژواک، به زبان ھاى 

ودر نظردارد که آثار چاپ نشدۀ . پشتو، درى و انگليسى نوشته شده است

پدرکالنش را در آینده چاپ و برخى اين آثار را به زبان ھاى انگليسى، 

کر من از تبصره براشعار وذ. فرانسوى و آلمانى نيز ترجمه و چاپ کند

نمونه ھای نظم ونثرآن بخاطرجلوگیری از تطویل کالم،دراینجا صرف 

نظرمیکنم و چاپ این کتاب را به نواسۀ دانشمند پژواک بزرگ فرھاد،وھمه 

وابستگان استادمرحوم پژواک تبریک میگویم وخواندن آنرا به جوانان وطن 

  .   توصیه میکنم

رتقریظ من در تبصرۀ خانم دکتورزرغونه عبیدی، ب :ياد داشت 

پوھاند دکتور « :دربخش نظرسنجی ، توجه مرا این جمالت جلب نمودکه

محمد حسن کاکر در دو سطر شان یکی از مھمترین شاخص شخصیت 

بزرگترين ميراث پژواک اين : "عبدالرحمن پژواک را چنین توضیح داده اند

است که او داراي نصب العين معين بود و با وجود فراز و نشيب ھاي 

ار بر افغان ھا و افغانستان اين نصب العين او نه تنھا بر جا ماند بل روزگ

در واقع چنين شخصيت ھا انگشت . تا آخرين رمق و توان براي آن رزميد

  ".شمار بوده اند
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من دوبار این دوسطر داکتر کاکړ را خواندم، به سراوالدھایم سوگند 

 یا کسی دیگر میخورم که من از آن چیزی نفھمیدم، اگر دکتور زرغونه

نصب «فھمیده باشد، برای من توصیح دھند که این دوسطر چه معنی دارد؟

مدنظر، (»نصب العین«یعنی چی؟ در فرھنگ دھخدا، » العین معین

معنا شده است،از کاربرد این کلمه شما چه دانستید که ما از )ومنظور نظر

دانستن آن عاجزیم وشما آنرا با الفاظ اعجاب آمیز بحیث شاخص 

شخصیت مرحوم پژواک میدانید؟ درکجای این دوسطرچنین معنایی نھفته 

است؟ من دوسطر داکتر کاکړ را دوسطر بی معنا وبی مفھوم یعنی 

  .دوسطربازی باکلمات وبه اصطالح پرزدن درکاله ممدوح میدانم

منظور (» نصب العین معین پژواک«چرا آقای داکتر کاکړ نگفته که 

 بود؟ آیا دوام رژیم شاھی مطلقه بود؟ یا رژیم چه چیزی) نظر معین پژواک

شاھی مشروطه؟ یا جمھوری؟ یا نظام اسالمی از نوع حکومت ربانی یا 

  مالعمر؟ 

به نظرمن نصب العین پژواک ھیچکدام ازاینھا نبود، بلکه برقراری 

یک نظام ملی که با ارادۀ آزاد مردم و براثر انتخابات مستقیم وسری 

. ی آید، تحت زعامت یک شخص دادگر وعادل بودمردمان کشور بمیان م

خدا خودش میداند که بارھا ازو «:پژواک خود در خاطرات خود میگوید

خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری بیاورد، اگرنخستین کسیکه 

اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند، .ازگفتار وکردار او باز پرسند من باشم

ژواک از خدا، بدان معناست که این خواست پ )٢١٠ص(».بھشت منست

اواز فقدان عدالت واز عدم احترام به حقوق وآزادی ھای فردی مردم در 

 : کشور رنج می برد، ورنه دراشعارش نمی گفت که 

  !از آن ديارمرا ياد ميدھد امروز             که مردمانش اسيرند ومملکت آزاد

 پايان
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  م پنجوچھل مقاله  

  

  ز جنايات قشون سرخ درافغانستانداستان دو جنايت ا

  )٢٠١٤/ ١٢/ ٢٥نوشته شده در(

  

 خورشيدى ، روز تجاوزقشون سرخ ١٣٥٨ جدى ٦= ١٩٧٩دسمبر٢٧روز

. شوروى برافغانستان و روز بقدرت رسيدن ببرک کارمل بجای حفیظ هللا امین است

اه است که فاجعه ھای ھولناکی به ھمر" مرحلۀ تکاملی انقالب ثور"جدی،روزاعالم ٦

آورد ومردم مظلوم وطن با بدبختی ھا وبی عزتی ھا وتجاوزات بی نظیر تاریخ، ھم از 

  .دست منسوبین حزب برسراقتدار وھم از سوی گروه ھای مخالف شان روبرو گردیدند

اگر ھدف تاریخ درس عبرت برای دیگران وآیندگان باشد، افشای 

شد،از دید من عاملین خیانت  به وطن  وبه مردم وطن درھرسطحی که با

متاسفانه ویروس ایدیولوژی، ریشه ھای تفکر . یک عمل وطن پرستانه است

سالم  ومستقل را در انسان می خشکاند وچشم راکور وعقل را زایل 

میسازد تا آنچه در اطراف انسان میگذرد بدرستی نبیند وآنرا به حساب 

ورنه . گیردعملکرد رفقای  حزب وگروه وابسته به ایدیولوژی خود نادیده ب

کیست که دعوت قشون شوروی را به افغانستان خیانت به وطن نشمارد؟ 

آنانی که سوار برتانکھای روسی وارد افغانستان شدند،  و برکرسی قدرت 

تکیه زدند، مسبب اصلی بدبختی ھای آتیۀ کشور به حساب می آیند و با ھیچ 

  .ۀ تاریخ برائت داداستدالل ایدیولوژیک یا سیاسی  نمیتوان آنان را در محکم

متاسفانه اعضای حزب  ھیچگاھی ازاشتباھات ونامردی ھای خود  درحق مردم 

افغانستان سخن نمیگویند، ولی خود روسھا از فجایعی که در حق مردم ما کرده اند پرده 

در پشت پرده "کتاب . برمیدارند وگوشه ھایی از جنایات جنگی خود را افشا میکنند
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 نوشتۀ جنرال الکساندرمایوروف سرمشاور نظامی شوروی در "ھای جنگ افغانستان

در : افغانستان یکی ازمنابع دست اول تاریخی به حساب می آید که در آن میخوانیم که 

می ) الکساندرمایوروف(از سرمشاور نظامی " اوستینف"، وزیر دفاع شوروی،۱۹۸۰

) ۴۲ص"( دگرید یا نه؟آیا افغانستان به زودی به جمھوریت شانزدھم مبدل خواھ:"پرسد

آن معطوف میکنم تا جنایات رھبران ) ۱۶۰ تا ۱۵۱صفحات ( ونیز توجه خواننده را به 

حزب دموکراتیک وقشون شوروی را درافغانستان بدانند وبعد بگویند که مسئول آن ھمه 

  جنایات در حق مردم ما کی بوده است؟ 

 قشون سرخ را برای دراین کتاب سرمشاورنظامی شوروی درافغانستان، جنایات

 قبل از ۱۱ساعت ۱۹۸۱ فبروری۱۴روز :رھبری خود چین گزارش میدھد

نفرسرباز شوروی که مشغول گزمه در حومۀ جالل آباد بودند تصمیم میگیرند ۱۱ظھر

) یا سراچه ھای(ھنگامی که وارد یکی ازباغچه ھا .گوسفندی را بربایند وکباب نمایند

نان جوان افغان می افتد که آنطرف دو پیرمرد  تن ازز۳محل میشوند، چشم شان بر 

سرکردۀ سربازان  بقصد تجاوزبرزنان .  ساله نیز دیده میشدند۶-۷ ھفت کودک –وشش 

  :بررفقای خودصدا میزند

سخنان سرکردۀ گروه مثل آذرخش در خرمن ديگران ! چه زنھای زيبائی! اوه « 

ان انترناسيوناليست تا آتش می افگند ودر برابر چشم پيرمردان وکودکان، سرباز
کودکان داد و فريادميکردند وبدين سان ميکوشيدند به . توانستند بر زنان تجاوزکردند
پيرمردان با ترس ولرز دعا ميکردند و از خدا کمک . مادران خود ياری رسانند

وخود ! ... آتش: پس از پايان کارسرکرده فرمان ميدھد. ميخواستند آنان را نجات بخشد
بسرعت ھمه را تيرباران . يگران بر زنی آتش ميگشايد که از اوکام گرفته بودپيش از د

سپس روی کشته شدگان بنزين پاشيدند وھرچه از جامه و پارچه و چوب بدست . کردند
سپس برای پنھان کردن جنايت شان چند گوسفند به . شان رسيد برآن ريختند وآتش زدند

-۱۸۳ص (». ا خود به قرارگاه بردندعنوان تحفه به مناسبت روز ارتش شوروی ب

۱۸۲(  

 ساله که برادر یکی از ۱۱ بعد از دورشدن سربازان از محل جنایت، یک پسر 

کشته شدگان بود، ودرگوشه ای پنھان وصحنه ھای جنایت رادیده  وسرکردۀ گروه را 

نشانی کرده بود، ھمسایه ھا راخبر میکند ومردم محل دسته جمعی به مسئولین افغانی 
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ایت میبرند وموضوع بگوش مشاورین نظامی شوروی میرسد وھمان پسرک، شک

جریان چگونگی این جنایت به . سرکردۀ گروه جنایتکار را به موظفین نشان میدھد

یکی » سامویلنکو«ًمیرسد واو فورا) جنرال مایوروف(سرمشاور نظامی شوروی در کابل

وی .  به جالل اباد میفرستداز افسران مورد اعتماد خودرا برای معلوم کردن حقایق

جریان حادثه را تحقیق واعترافات سربازان را میگیرد وبه کابل برمیگردد وبه 

سرمشاور تصمیم میگیرد بخاطر این جنایت به نمایندگی .سرمشاور نظامی گزارش میدھد

پوزش بخواھد، ولی وقتی ) صدراعظم (از ملت افغانستان با شرمساری ازکشتمند 

دفتر کشمتند داخل میشود، پیش از اینکه سرمشاور لب به سخن فردای آنروزبه 

جنايت، کار : چندلحظه پيش بمن گزارش دادند... « :بگشاید،کشتمند به سرمشاور میگوید

  »....گروھی از دشمنھاست که يونيفرم سپاھيان شوروی را پوشيده بودند

سپاھيان  اين جنايت کار : "ولی این جنرال با وجدان برای کشتمند میگوید
باید باردیگر :"  باورکرده بود ، میگویدKGB کشتمند که به دروغ ھای عضو ".ماست

ھمین امروز این کار را میکنم  وشما در "سرمشاور میگوید ." ھمه چیز رابررسی کرد

وسپس از جنایتی که درحق مردم ...." ترکیب ھیئت یکی از معاونین خود را شامل سازید

دیده .(باد صورت گرفته بودبا زبان خودمعذرت خواست بیگناه افغان در جالل آ

اما کشتمند برای اینکه ازشرمساری سرمشاور کاسته )...۱۸۷-۱۸۹شودصفحات

منھم باید ازاین بابت از :" باشد،بار مسئولیت این جنایت را بدوش افغانھا انداخته  میگوید

  )۱۸۹-۱۹۱دیده شودصفحات." (شما پوزش بخواھم

واندن آن جنایت که یگانه جنایت قشون سرخ در افغانستان یقین دارم که با خ

نبوده، ھرعضو با وجدان وباشرف حزب ، صد بار از انتساب خود در آن حزب با ھمان 

رھبری خجالت خواھد کشید وھیچ عنصر باوجدان آن حزب از آن رژیم دفاع نخواھد 

  .کرد

رۀ افغان بخاطر باور دارم که اگر مقاومت سرسختانه مردم پا برھنه ویخن پا

دفاع ازناموس خویش نمیبود، افغانستان به عنوان جمھوریت شانزدھم کشورشوراھا در 

ومتاسفانه . می آمد و آنگاه ھیچکسی بخاطر چنین جنایاتی از مردم ما معذرت نمیخواست

که خدمات رھبران حزب دموکراتیک  خلق در مرحلۀ تکاملی انقالب ثور در ھمین راستا 
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ولی خوشبختانه با ھمه سرسپردگی به سویتزم، به این آرزوی خود صورت میگرفت 

  .نرسیدند

 یکی از روشنفکران فراه است که چشم دید ھای خود را از اسد هللا الم،

کشتار دسته "برخورد وحشیانه روسھا با مردم ومسافرین فراه بیان میکند، اوزیرعنوان 

 ۱۳۵۹در :"  مینویسد"جمعی مسافرين توسط اشغالگران روسی در و,يت فراه

ًم، تقريبا به غير از مرکز واليت فراه ھمه اطراف تحت کنترول مجاھدين ١٩٨٠/ش

 ماه ۱۳۵۹تابستان سال . سيل آوارگان به طرف ايران و پاکستان جاری بود.  بود

جوان تازه داماد به عزم عروسی با نامزدش که به [سرطان  و يا اسد بود که علی ياور

 با پدر مادر و سه خواھرش راھی ولسوالی جوين شد تا از آنجا به زابل ]ایران رفته بود

چند کيلومتری مسافه را طی کرده ... از قضا من ھم با آنھا ھم سفر شدم. ايران برود

بوديم که چند نفر از مجاھدين مسلح جلوی موتر ما را گرفتند و گفتند که ما نيز با شما 

ھوای . ه آھسته گرمتر و گرمتر شده می رفتھوا آھست. به ولسوالی جوين می رويم

درست در . تابستان فراه در آن دشت سوزان و آن موتر بدون کولر طاقت فرسا بود

دردغال . [دغال دختروسط راه واليت فراه و ولسوالی جوين منطقه ای بود به نام 

می ما در حاليکه رفع خستگی .] دختر، مسافرین برای چند لحظه از موتر پیاده شدند

در اين حال يکی از مسافرھا صدا . کرديم يک دفعه از دور گرد و غباری را متوجه شديم

و ھمزمان با دست خود به طرف آن گرد و . زد، تانک، تانک به خدا تانک روسھا است

تانک ھنوز از ما زياد فاصله داشت و درست تشخيص نمی شد که . غبار اشاره می کرد

فضای دود و . ھرکس تبصره ای میکرد. ر و يا چيز ديگریتانک است يا موتر، يا تراکتو

آھسته آھسته ھمه به اين نتيجه رسيده بوديم . خاک به طرف ما نزديکتر و نزديکتر می شد

بعد متوجه شديم که يک تانک نه بلکه . که اين تانک است که به طرف ما نزديک می شود 

. بر ھمه مستولی شده بودفضای ترس و ھيجان . دو تا تانک به طرف ما روان اند

سه نفر از مجاھدين که با ما . بيشترين ترس ما از سالح ھای بود که در بين موتر بود

ھمسفر بودند قبل از اينکه تانکھا به ما زياد نزديک شوند ھمراه با تفنگھای در دست 

  .داشته خويش فرار نمودند و تفنگھای باقيمانده شانرا در بين موتر گذاشتند

تانک ديگر به .  تانکھا تا حدودی آنھا را تعقيب نمود اما دوباره برگشت يکی از

مسافرھا يکی . طرف ما نزديک می شد و ھمزمان ما را زير رگبار داشکه ھا گرفته بودند
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خود را بر روی زمين می انداخت ديگری می خواست از ترس جان به سوی فرار کند 

انسانھا به مانند برگھای . ین می شدنقش بر زم" قوای دوست"که در اثر فیر مرمی 

به ھر طرف نگاه می کرديم يکی از . خزانی به پيش چشمان مان پرپر می شدند

ضربان قلب ھایمان تندتر از رگبار مسلسلھای . ھمسفران ما با خاک و خون يکی می شد

 زنھا اطفال شانرا در زير بغل می کردند تا که خود سپری باشند برای جگر. آنھا بودند

صدای  گريه و شيون  در آن دشت سوزان آنقدر طنين افگن شده بود . گوشه ھای شان

.  يکی فرياد می زد، و آن ديگری کلمه اشرا می خواند. که برايم شرح آن مقدور نيست

صدای گريه اطفال قلب سنگ را آب می کرد، اما از دست ھيچ کس کاری ساخته نبود و 

حالت که روسھا بدون وقفه باالی ما فير میکردند و اين . ھر کس به فکر جان خودش بود

برای . مسافرين را با خاک و خون يکی می کردند نمی دانم که چه قدر وقت طول کشيد

بعد از لحظاتی که . ھر ثانيه مرگ خود را به چشم سر می ديديم. ما ھر ثانيه يک سال بود

د، رگبار مسلسل ھای روسھا متوجه شدند که از جانب ما به سوی آنھا فير نمی شو

شانرا کم نمودند و آھسته آھسته در حاليکه کالشينکوفھای خود را به طرف ما نشانه 

اما اگر کسی سرش را باال میکرد و می خواست . گرفته بودند به ما نزديک می شدند

ًچيزی بگويد، آنھا بی وقفه به طرفش فير میکردند و او و يا احتماال چند تفر ديگری که 

سرانجام ما فھميديم که بايد خود را تکان ندھيم و سر .  بود را با او يکجا میکشتندپھلويش

برای .  ھای خود را بلند نکنيم در غير آن آنھا بدون وقفه فير میکنند و ما را می کشند

در اين ھنگام . آنھای که تا آن وقت کشته نشده بودند کمی اميد زنده ماندن پيدا شده بود

ه طرف موتر رفتند و در بين موتر سالح ھای باقيمانده مجاھدين را دو سرباز روسی ب

. آنھا بدون وقفه از بين موتر پياده شدند و باز به کشتار مسافرھا پرداختند. پيدا نمودند

آنھا مانند حيوانات درنده بر سرما ايستاده بوند و ھر کس را که از شدت گرما و يا ترس 

ای آنھا خود را  تکان می دادند به ضرب گلوله می مرگ و يا از شدت درد زخم مرمی ھ

  . بستند و از پای در می آوردند

آنھا باالی سر ما می گشتند و زنده و مرده را تالشی می کردند و پول و ھر 

آنھا با خود حرف می زدند  و گاه گاه بلند می . متاعی را که می ديدند با خود می گرفتند

ود که اين صحنه غم انگيز برای آنھا چقدر لذت بخش خنديدند و از رفتارشان معلوم ب

فرق . چھار طرف ما را خون گرفته بود. برای ما ديگر اميد زنده ماندن نمانده بود. بود
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بين ھر چند مسافر که بر روی خاک افتاده بودند فقط يکی دو . بين زنده و مرده نمی شد

در اين ھنگام يکی از مسافرين که . بقيه ھمه کشته شده بودند. تا زنده و يا زخمی بودند

چندسالی به روسيه تحصيل کرده بود، بدون آنکه خود را تکان بدھد در حاليکه سرش 

روسھا به . پائين بود يک دل را صد دل نموده و به زبان روسی به آنھا کدام چيزی گفت

کر می تمام بدن اين مسافر می لرزيد و ف. نزديک او آمدند و از پشت او را باال کردند

اين جوان که عبدالمنان نام داشت از قريه نوده . کرد که او را می خواھند تيرباران کنند

من بعدھا با او خوب دوست شدم و با ھم در يک جبھه عليه روسھا و . واليت فراه بود

منان بعد ھا در يک عمليات نظامی . دست نشاندگان آنھا برای استقالل کشور می جنگيديم

  . واليت نيمروز شھيد شد] ایران نزدیک مرز[مد در ده دوست مح

شھيد منان برايم گفت که من برای روسھا گفتم که شما مسافرين را می کشيد و 

. ما مسافر و  بيگناه می باشيم. سالحھا از آن مجاھدينی می باشند که در اول فرار کردند

 گفتگوی شھيد منان بعد از.... من خودم رفيق شما می باشم و به شوروی تحصيل کرده ام

با روسھا، آنھا تا لحظاتی ديگر باالی سر ما ايستاده بودند و به چھار طرف ما مانند 

آنھا گاه  شھيدان و . حيوانات درنده که به دور شکار خود دور می زنند، دور می زدند

آن آنھای که تا . زخمی ھا را و گاه ھم چند نفری را که زنده مانده بودند، با لگد می زدند

. لحظه جان به سالمت به سر برده بودند به تدريج از شدت تشنگی و ترس جان می دادند

تشنگی،  مرگ، شھادت، دشت سوزان فرياد و ناله انسانھای  بی گناه و بی دفاع در يک 

طرف و گروه ظالم، قاتل و آدم کش در طرف ديگر، انسان را به ياد داستان کربال می 

  . انداخت

شھيد منان مدتی آنھا ديگر باالی ما فير نمی کردند، يکی از بعد از گفتگوی 

مسافرھا فکر می کرد که روسھا متوجه شده اند که ما مسافر می باشيم و ديگر کسی را 

نمی کشند از جايش باال شد و با نشان دادن دست به يکی از عساکر روسی می خواست 

ز روسی به بين دھان او با اما سربا. به او بفھماند که تشنه است و آب می خواھد

کالشينکوف فير نمود و مغز سر او را به پيش ما پاشان نمود و خود باز از فرط لذت و 

. اين آخرين مسافری بود که در آنروز به شھادت رسيد. خوشحالی قھقه می خنديد

روسھا بعد از شھادت اين مسافر به ما حکم نمودند که از روی زمين به پا نشويم در 

ما در حاليکه از تشنگی، گرما، غم .  آنھای که زنده مانده اند نيز کشته می شوندغير آن
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از دست رفتگان و زخمی ھا و ترس مرگ بجان رسيده بوديم، بازھم مجبور به اطاعت 

  .بعد از لحظاتی از صدای تانکھا  متوجه شديم که آنھا از ما دور شده اند. بوديم

پدر علی ياور . نده  و زخمی مانده بودند نفر ز۱۳ تا۱۲ نفر فقط ۴۵ تا۴۰ از 

اولين کسی بود که از سر جايش بلند شد و به طرف فرزندش رفت و می خواست تا 

اما علی . بازويش را بگيرد و او را بلند کند و می گفت بچيم به پا شو که سگھا رفتند

مچون ياور ديگر توان باالشدن را نداشت و لباسھای سفيد عروسی اش با خون پاکش ھ

علی ياور می خواست فرياد بزند اما توان فرياد زدن . دستان حناکرده اش سرخ شده بود

بعد رفت تا در چندمتری ديگر با خانمش، مادر علی ياور، ھمصدا شود و ديد . را نداشت

. که از خانمش نيز ديگر صدای بلند نمی شود و بدنش سوراخ سوراخ و پر خون است

اھر کوچک علی ياور بود که در بغل مادر شھيدش غرق تنھا صدا، صدای گريان خو

  . خون و عرق شده بود

مجاھدينی که . چند نفر از ما که نيمه جان مانده بوديم توان حرکت نداشتيم

نزديکی عصرشده بود که . فرارکرده بودند مردم محل را از اين فاجعه خبر کرده بودند

 شھيدان را بين يک موتر و يک تراکتور نعش. مردم محل با يک تراکتور به کمک ما آمدند

ھر کس شھيدش را با خود . نمودند و چند نفر زنده و زخمی را بين موتر ديگر نمودند

ما با جنازه علی ياور و مادرش و سه تن ديگر از مردم محل مان که دو خانم و يک .  برد

که ] ع شدیمفردا مطل.[ ساله بودند دوباره به طرف شھر فراه برگشتيم۱۱ الی۱۰طفل 

مجاھدين فراه چند ساعت بعدتر از وقوع اين تراژیدی سربازان ھر دو تانک را در يک 

منطقه ديگر در طی يک زد وخورد کشته اند و تمامی اموال ربوده شده مسافرھا را از 

غالم با به خاک . "ھم معلوم شد صحت داشت" اين خبر طوريکه بعدا. نزد آنھا گرفته اند

ندش تمام آرزو ھايش را بخاک سپرد و تمام مواد خوراکی را که برای سپردن زن و فرز

برگرفته از ." (عروسی فرزندش تھيه نموده بود به مراسم سوگواری او مصرف کرد

  پایان           )۲۰۰۷/ ١ / ٤سایت گفــتمان 
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  مششچھل ومقالۀ 

  

  

  تجاوز شوروی برافغانستان 

  درمنطقهورشد بنيادگرائی 

وجھاد ) ۱۹۸۹ تا فبروری ۱۹۷۹از دسمبر( شوروی برافغانستاندھه تجاوز

برضد آن کشور،دھه اوج  بنیاد گرائی در سراسرمنطقه وبه خصوص درمیان قبایل 

جنرال ضیا ًالحق جھاد در افغانستان را به مثابه . پشتون در دوسوی خط دیورند است

یمش مشروعیت وی که میخواست به رژ. بخشی از اولویت ھای رژیمش انکشاف داد

ببخشد، با حمایت اسالم گرائی  مناطق مرزی را به مرکز پرورش افراطیون اسالمی 

نه تنھا رژیم نظامی ضیاء این روند را حمایت کرد، بلکه امریکا نیز برای . مبدل نمود

  .انتقام کشی از اتحادشوروی،بسیار زیاد به بنیادگرائی بھا داد وآنرا تقویت نمود

:" تاد فيزيک درپوھنتون قائد اعظم در اسالم آباد، مینویسدپرويز ھودبھوی اس

ًائتالف دولت با اسالم وبنیاد گرايان سابقه ای نيم قرنه دارد واساسا از بدو استقالل و به 

ويژه بعد از کودتای ايوب خان به عنوان اھرمی در خدمت تحکيم قدرت، حفظ توازن قوا 

اما . مورد استفاده قرار ميگرفت] ی افغانستانبرابرادعا[ با ھند و نيز حفظ پاکستان در

بنا بر يکی . در دوره جنگ با اشغال شوروی اين روند يک جھت جنون آميز به خود گرفت

از تحليل ھای نشريه اکونوميست سنت فراموش شدۀ جھاد بعد از قرن ھا به ھمت 

زندگی امريکا در پاکستان و در خدمت جنگ جھادی در افغانستان دوباره به عرصۀ 

امريکا از باال و پائين با چنان فشاری اسالم را به اين جامعه تزريق کرد که . بازگشت

اسالمی کردن جامعه پاکستان به امری که امروز ھمه .  از ھيچ پيامبری ساخته نبود

  ميدانند، يعنی تقويت تعدادی گروه جھادی و استفاده از بن الدن ھا در جنگ با شوروی 
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   ١." امريکا، دولت و جامعه مدنی را در پاکستان جھادی کردسياست. منحصرنبود

به تشویق سیا،اسالم گرايان افراطی نه فقط از کشورھای اسالمی مانند الجزاير، 

عربستان سعودی، مصر و اندونزیا، بلکه از ميان جوامع مسلمان خود اياالت متحده و 

ی از نمونه ھای معروف  اين يک. بريتانيا روانه اردوگاه ھای نظامی در پاکستان شدند

 نقش بسیاراساسی در به  ۱۹۸۰اسالم گرايان شيخ عبدهللا اعظم است که در سالھای 

لورنس رايت در مجله . راه انداختن جھاد آمريکايی در جھان اسالم را بازی کرد

شيخ عبدهللا اعظم، روحانی فلسطينی، دارنده «: نيويورکر در باره او چنين می نويسد

او برای تدريس به پوھنتون . ر حقوق اسالمی از پوھنتون االزھر قاھره استدکترا د

» .سلطان عبدالعزيز در جده رفت و در آنجا اسامه بن الدن يکی از دانشجويان او بود

اعظم تحت حمايت سيا به سراسر جھان سفر می کرد، در تلويزيون عربستان سعودی و 

 .  متحده برگزار می شد، حضور می يافتدر گردھمايی ھا و تظاھراتی که در اياالت

در آن سالھا، شيخ اعظم يکی از دارايی ھای سيا و نماد و تبلور جھادگران مورد 

شرکت در جھاد نه فقط يک وظيفه سياسی بلکه : پيام اعظم روشن بود. عالقه آمريکا بود

ده بلکه نبو) در آن زمان روسھا(ھدف از جھاد تنھا کشتن دشمن . يک وظيفه مذھبی است

فقط جھاد و «: فرمول شيخ اعظم برای جھاد ساده بود. نيز ھست» شھادت«دعوت به 

و اين ھمان ھدفی بود که دولت ريگن و » تفنگ، نه مذاکره، نه کنفرانس و نه گفتگو

سازمان ھای اطالعاتی آمريکا و پاکستان در ارتباط با حضور نيروھای شوروی در 

 .  افغانستان دنبال می کردند

ر آنموقع نزديک به صد سال از آخرين جھاد مسلحانه در جھان اسالم می د

اما سيا مصمم بود برای رسيدن به ھدف خود در افغانستان، در دوران جديد يک . گذشت

در تاريخ اسالم چھار جھاد مسلحانه بمثابه جنگ عادالنه در . جھاد مسلحانه راه بياندازد

اول، جھاد عليه متجاوزين : وجود دارد)  يا کافرمسلمان(برابر متجاوزين و اشغالگران 

                                                             

١ - http://www.roshangari.net / 
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جھاد عليه غير (صليبی در قرن دوازدھم ميالدی و به رھبری صالح الدين ايوبی 

؛ دوم، جھاد مسلحانه صوفيان عليه اريستوکراسی تاجران برده در )مسلمانان اشغالگر

ھاد وھابی ؛ سوم ج)جھاد عليه مسلمانان ستمگر(غرب آفريقا در قرن ھفدھم ميالدی 

جھاد عليه (عليه استعمارگران عثمانی در شبه جزيره عربستان در قرن ھجدھم ميالدی 

؛ و چھار، مبارزات ضد استعماری مھدی در سودان عليه قدرتھای )مسلمانان اشغالگر

جھاد عليه اشغالگران مسلمان و غير (مصر و انگليس در قرن نوزدھم ميالدی -عثمانی

  ).مسلمان

الت متحده از براه انداختن جھاد افغانستان اين بود که يک ميليارد  ھدف اول ايا

ھدف دوم آمريکا . مسلمان جھان را در يک جنگ مقدس  عليه اتحاد شووری متحد کند

دامن زدن به اختالف بين شيعه و سنی و از آن طريق مقابله با نفوذ اسالم سياسی 

ھدايت جھاد افغانستان را به دست ۱۹۸۶ويليام کيسی رئیس  سيا در سال . وانقالبی بود

گام اول سيا متقاعد کردن کنگره آمريکا به سرعت بخشيدن به دخالت آمريکا در . گرفت

افغانستان از طريق اعزام مشاوران نظامی به ميان مجاھدين و دادن راکتھاي  

گام دوم گسترش جنگ چريکی به درون جمھوریتھای . ضدھوايی ستينگر به آنھا بود

تان و ازبکستان اتحاد شوروی بود که تنھا بعد از تھديد شوروی به حمالت تالفی تاجيکس

گام سوم بسيج و . جويانه بدرون خاک پاکستان، سيا اين بخش از نقشه خود را رھا کرد

جلب افراطيون اسالم گرا از سراسر جھان و آموزش آنھا در پاکستان برای جنگيدن در 

  . کنار مجاھدين بود

ھاد افغانستان، بخش خارج از حکومت راست افراطی اسالمگرا از قبل از ج...

ًنظر اجتماعی و تشکيالتی عمال منزوی و ناتوان بود، و در يک بن بست تاريخی بسر 

می برد، نه از امکان جلب حمايت عمومی برخوردار بود، نه می توانست به منابع مادی 

ت ريگان راست افراطی اسالمگرا دول. الزم برای فعاليت ھای مورد نظر خود دست يابد

جھاد آمريکايی در عمل با ايجاد زيرساخت مادی . را از اين بن بست تاريخی نجات داد

ترور و با استفاده از نمادھای اسالمی برای رسوخ به شبکه ھا و جوامع اسالمی، 

  . موجب خصوصی سازی خشونت در سطح گسترده ای شد
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  :ی نقش مدارس مذھبی در رشد دھشت افگن

 ديليپ ھيرو، روزنامه نگار ھندی که در لندن زندگی می کند در باره مواد 

تم «: در آن تعليم می ديدند چنين گزارش می دھد...درسی مدارس مذھبی که جھادگران 

سياسی کامل است، اينکه اسالم از -ھای غالب اين بود که اسالم يک ايدئولوژی اجتماعی

تجاوز قرار گرفته است، و اينکه مردم مسلمان طرف سربازان بی خدای شوروی مورد 

افغانستان می توانند با سرنگون کردن رژيم چپگرای افغانستان استقالل خود را بدست 

مدارس مذھبی پاکستان نه فقط درھای خود را بروی اسالمگرايان افراطی » .آورند

می در سراسر جھان گشودند، بلکه اين موضوع را آموزش می دادند که انقالب اسال

افغانستان پيش درآمدی بر انقالب ھای اسالمی در کشورھايی که اکثريت جمعيت آنھا 

در اواخر ). بويژه جمھوری ھای مسلمان اتحاد شوروی(مسلمانان ھستند خواھد شد

ًمنحصرا داوطلبان افراطی از آسيای «، مدارس عمده ديوبندی پاکستان ۱۹۸۰سالھای 

» .ا آموزش رايگان و کمک ھزينه تحصيلی می دادندمرکزی را می پذيرفتند و به آنھ

  . طالبان از ميان اين طلبه ھا سربرآوردند

پرويز ھودبھوی ضمن گزارشی در باره برخی از کتب درسی مورد استفاده 

» يو اس ايد«سيا از طريق : می گويد" مرکز آموزشی افغانستان"مدارس تحت کنترول 

قرارداد پنجاه  ميليون دالری انتشار )  المللیسرويس اياالت متحده برای توسعه بين(

استفاده از . کتب درسی مورد نظر خود را به انتشارات پوھنتون نبراسکا واگذار کرد

يکی از مسائل کتاب رياضيات سال .  شروع شد۱۹۸۶اين کتابھا بطور رسمی در سال

 آن حمله در. سرباز روسی حمله می کنند۵۰يک گروه از مجاھدين به «: سوم می پرسد

کتاب رياضيات » چند نفر روسی فرار می کنند؟.  سرباز روسی کشته می شوند۲۰

سال چھارم از اينھم پيشتر رفته و مسائل رياضی را برای نوآموزان مھاجرافغانی و 

.  متر در ثانيه است۸۰۰سرعت يک گلوله کالشينکوف«: پاکستانی چنين طرح می کند

ز يک مجاھد باشد، و آن مجاھد سر روسی را متری ا۳۲۰۰اگر يک روسی در فاصله 

ھدف قرار دھد، حساب کنيد چند ثانيه طول خواھد کشيد تا گلوله به پيشانی روسی 

کتاب ھای درسی چاپ « خاتمه يافت اما ۱۹۹۴ًاين برنامه رسما در سال » .اصابت کند
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درآورند آمريکا، که کودکان افغانی را تشويق می کرد چشمان دشمنان شان را از حدقه 

و يا گوش و پای آنھا را قطع کنند، ھنوز ھم بطور وسيع در افغانستان و پاکستان در 

 » .شکل اوليه شان وجود دارند

به دو گروه مجاھدين افغانی و ) دولتی و خصوصی( مربيان اين مدارس 

دگروال يوسف، که بمدت چھار سال سرپرستی . جھادگران غير افغانی تقسیم می شدند

طی چھار سال «:نستان سازمان اطالعاتی پاکستان را عھده دار بود می گويدبخش افغا

  ». ھزار مجاھد آموزش ديدند۸۰من، حدود 

 کشور ۴۳ ھزار مسلمان افراطی از ۳۵ احمد رشيد تخمين می زندکه حدود 

خروج نيروھای شوروی .  در کنار مجاھدين افغانی جنگيذند۱۹۹۲ تا ۱۹۸۲اسالمی از

بين خروج نيروھای شوروی در فبروري . فعاليت اين مدارس نشدموجب متوقف شدن 

 داوطلب خارجی ديگر ۲۵۰۰ حداقل۱۹۹۲ تا سقوط دولت نجبيب هللا دراپریل۱۹۸۹

ھزار ۱۰۰به گفته احمد رشيد در آن سالھا بيش از . در اين مراکز آموزش نظامی ديدند

مستقيم با پاکستان و اسالمگرای افراطی از طريق برنامه سيا بطور مستقيم يا غير 

آنچه که به شرايط امروز پاکستان مربوط می شود اين است که . افغانستان مرتبط شدند

اکثر فارغ التحصيالن اين مدارس برای شرکت در رقابت ھای سياسی پاکستان تربيت 

ھدف سيا آن بود که آموزش ھای چريکی را با تعاليم اسالم در ھم آميزد و . می شدند

 ۲۲۵ مدرسه ساالنه حدود ۲۵۰۰به نظر طارق علی . توليد کند» سالمیچريکھای ا«

ھزار فارغ التحصيل تحويل جامعه می دادند، فارغ التحصيالنی که الفبای زبان ھای 

» خ«يعنی کالشينکوف، » کاف«يعنی توپ، » ت«: اردو و دری را چنين ياد گرفته بودند

  . يعنی جھاد» جيم«يعنی خون و 

 چھار «که پيامدھای جھاد افغانستان در » الس آنجلس تايمز«گروه خبرنگاران 

جھان را بررسی کرده به اين نتيجه رسيده است که رھبران کليدی تمام عمليات و » قاره

حمالت تروريستی، از نيويارک تا اسالم آباد، از فرانسه تا عربستان سعودی، از اسپانيا 

ی تعليم داوطلبان شرکت در جھاد افغانستان تا کنيا بدون استثنا در اردوگاه ھای سيا برا
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» کميته نيروھای مسلح سنا«بينفورد پری، در برابر . اچ. جنرال جی. آموزش ديده اند

آنکشور که انفجار ظھران عربستان را بررسی می کرد انفجاری که موجب کشته 

: ت در تاييد اين واقعيت گف- نفر ديگر شد۲۵۰ نظامی آمريکايی و زخمی شدن ۱۹شدن

 ملی بوده ايم که از افراط گرايان اسالمی -ًاخيرا ما شاھد رشد گروه ھای فرا«

متعصبی تشکيل می شوند که اکثر آنھا در افغانستان جنگيدند و اکنون با ھدف تاسيس 

 غرب از طريق بی ثبات کردن دولت ھای سنتی و حمله به -رژيم ھای بنيادگرای ضد

ديگران، مانند مھفود بنون، » .ای ديگر رفته اندھدفھای آمريکايی و غربی، به کشورھ

در الجزيره مصاحبه کرده » الس آنجلس تايمز«جامعه شناس الجزايری، که با خبرنگار 

شانزده ! خود شما اين ھيوال را آفريديد«: است، خيلی رک و راست حقيقت  را گفته اند

ار بود که اکنون خود ھزار عربی که در افغانستان آموزش داديد، يک ماشين قتل و کشت

 » .شما را ھدف قرار داده است

آسيب واقعی که سيا وارد کرد اين بود که عالوه بر تأمين پول و اسلحه 

اين . اسالمگرايان افراطی، اطالعات برای توليد و گسترش خشونت را خصوصی کرد

کار از طريق ايجاد ميليشاھای خصوصی که قادر به ايجاد ترور و دھشت بودند، 

  . رت گرفتصو

کوولی خاطرنشان می کند که تعليمات سيا در اردوگاه ھا و پايگاه ھای اياالت 

متحده از شيوه ھای رسوخ برای آزاد کردن زندانی يا اسلحه از پشت خطوط دشمن تا 

مھارت ھايی که به داوطلبان منتقل می شد . را در برمی گرفت» شيوه مرگبار«۶۰

، بمب ھا و مواد منفجره ساعتدار، سالح ھای چاشنی ھای بمب«شامل استفاده از 

» .خودکار با مھمات ضدتانک، دستگاھای به کاراندازی مين و بمب از راه دور می شد

سيا به اين مھارت ھا شيوه ھای بومی خاص افغانستان مانند بريدن سر و قطع اعضای 

  ١.بدن را اضافه کرد

                                                             

  آرشيف مقا,ت سايت آريائی،مقالۀ مروری برروابط پيچيده  افغانستان وپاکستان- ١
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کمکھای   جاوز شوروی ومردم افغانستان برضد ت  قرن بیستم جھاد۸۰در دھه 

مالی عربستان سعودی و حمایت ھای پولی ولوژیستیکی امریکا وسایرکشورھای غربی 

وسرمایه داران عرب خلیج به مجاھدین  افغان درپاکستان  بخاطر شکست شوروی 

تا بنیادگرائی  درافغانستان وبھره برداری ھای سیاسی پاکستان ازاین روند سبب شد

نطفه ايکه جھاد افغانستان برضد . کند الی ترین سطح ممکن رشداسالمی درمنطقه تا ع

  .شوروی در بطن خود پرورش داد سرانجام از آن القاعده زائيد 

 مسعود از اسامه بن الدن رھبر القاعده دعوت کردند - ربانی ۱۹۹۶در ماه می 

ری سایرکدرھای رھب  مسعود به اسامه و-بنابرین دولت ربانی و به افغانستان بیاید

القاعده پاسپورت ھای افغانی و حتی تذکره ھای افغانی ارسال کرده  آنھا را از سودان 

  .به جا کردند به افغانستان خواستند و درجالل آباد جا

ُ دراینجا اسامه  تمام کسانى را که آموزش دھشت افگنى ديده بودند و اکنون به 

، اردن، مراکش، لبنان، ياد ميشدند، از مصر ، سودان، يمن ، تونس» افغان«نام 

به  عربستان، ايران ،اندونيزيا، ماليزيا،ھند و پاکستان و ديگر کشورھا، فراخواند و

  .پرداخت"القاعده"رھبری شبکه دھشت افگنى  سازماندھی و

رھبر طالبان  ، اسامه با مالعمر۱۹۹۶بعد از فتح کابل توسط طالبان در سپتامبر 

استخبارات .جالل آباد به قندھار برده شد از ١٩٩٧طرح دوستى ريخت و در سال 

. درمعرفى اسامه به رھبرى طالبان در قندھارنقش عمده داشت.نظامی  پاکستان 

با اين حرکت میخواست کمپ تربیتی دھشت افگنی خوست را که در تصرف . ای.اس.آی

  .طالبان بود، براى تربيه رزمندگان کشمير به کمک مالى اسامه فعال نگھدارد

مديربررسى انجمن مطالعه نبردھاى استراتيژيک ، ( »يوسف بودانسکى"به قول 

در پايان "  ):و مشاور عالى مقام در وزارت دفاع امريکا و وزارت امورخارجه آنکشور

و استخبارات ايران، زيربناى ساختار ھاى دھشت افگنى را . آى . اس. ، آى ١٩٩٤سال 

آموزش دھشت » بھشت«ا سرعت به اينجا ب. ر خوست در افغانستان ريختندَودر َژ

افگنى تروريستان تاجيکستان، چيچنيا، بوسنى ھرزه گوئين، فلسطين ، فليپين ،مولداويا، 

. اس . آى (سرنخ تمام اين شبکه به دست خبره گان جنگى . اوکراين و تاتاران بدل شد

ن گسيل افغانستا» دھليز«از اينجا بود که مبارزان به سراسر جھان از. قرارداشت ) آى
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گوھر انديشه " بن الدن"  دايرشد، ۱۹۹۶در کنفرانس تھران که در پايان سال . ميشدند

حاال ديگر او در افغانستان . ارائه داشت » اعالن جنگ با امريکا«و ايديولوژى اش را با 

اين شاھنشاھى را تغذيه . آى. اس. آى. دھشت افگنى فرمان ميراند» شاھنشاھى«بر 

 روشنى ، شماره :رک."(اسالمى را راھى کشمير ميساختند» مبارزان«ازھيمنجا . ميکرد

  ) ١٥، ص ١٥

چون بن الدن ھیچگاھی دشمنی خود را از حضور امریکا درعربستان سعودی 

 دو سفارت امريکا را ۱۹۹۷ اگست ۷پنھان نمیکرد، بنابرین وقتی  دو انفجار ھمزمان در

ريب کرد، مقامات امريکائى بال فاصله بن تخ) تانزانيا(و دارالسالم ) کينيا(در نايروبى 

از رژيم طالبان خواستند تا بن  ساختند وسفارت خانه ھای خود الدن را متھم به انفجار 

الدن را به دولت امريکا تسليم کنند، اما طالبان از تسلیمی بن الدن به امریکا خود داری 

لبان را مورد تحریم امریکا طا.ورزیدند واز دولت امریکا سند اثبات جرم خواستند

  . ھزاردالری گذاشت۲۵قرارداد و برای سر بن الدن جایزه 

، )رھبرگروه الجھاد مصر( ايمن ظواھرى ١٩٩٨فبرورى  بن الدن ھم در

عبدالسالم محمد بنگله ديشى، و فضل الرحمن خليلى رھبرجنبش انصار پاکستان را 

سيراحمد طھـا مذاکره و مالقات کرد و از مجموع گروه ھاى المغرب با ابو نصيرو ي

جبھه اسالمى بين المللى را برضد يھودى ھا و  مفاھمه نمود و به توافق رسيدند تا

. ميثاق اين جبھه به وسيله پنج رھبر، گروه ھاى اسالمى امضاء شد. مسيحیھا ايجاد کنند

يان ميثاق با ب. در متن ميثاق به قدر کافى به قرآن و قول و قرارابن تيميه اتکا شده است

بر ھر مسلمان فرض عين است که در صورت  امکان امريکائيان و « اين فتوا که 

برخورد » متحدين ملکى و نظامى آنھا را در ھر کشورکه مى بينند، به قتل برساننند

  . جدیدی مى نمايد را وارد مرحله جدى و خشونت آميز

»CIA «الدن به تھديدى جدى گرفت و برای از بین بردن بن  اين اعالميه را

ضیاء مسعود  دالرپول نقد به احمد ھزار با دادن پنجصد احمدشاه مسعود توسل جست و

درپاکستان و معاش  ماھانه دوصد ھزار دالرو دیگرکمک ھای تخنیکی از  برادر مسعود

اوخواست بن الدن را شکار کند، مگرمسعود سیا را بازی داده به غرض در آمد بیشتر 
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این جریان مطلع گردید و افراد شبکۀ القاعده  اینکه اسامه ازروزگذرانی می نمود ، تا 

 .کردند مسعود را در اقامتگاه او در خواجه بھاءالدین حین مصاحبه نابود

 سپتمبردر ۱۱ناگوار  احمدشاه مسعود،حادثه  تکان دھنده و روز بعد از ترور دو

میم گرفت با ھمراھی سپس تص امریکا بالفاصله بن الدن  را متھم کرد،و رخداد و امریکا

کشور جھان برای سرنگونی رژیم طالبان ودستگیری بن الدن رھبر القاعده در ۳۷

افغانستان،  دست به تھاجم تاریخی بزند و دوماه  کامل برسرمردم افغانستان بمب ھای 

ھفت ھزارکیلوئی بریزد تا طالبان را از قدرت ساقط کند و با ھمیاری ائتالف شمال به 

درحالی که بن الدن . دن در دره ھا وکوه پایه ھای افغانستان  سرگردان بگردددنبال بن ال

با کمک ھمین ائتالف شمال به پاکستان انتقال داده شد و درپاکستان تحت نظر ومراقبت 

بن الدن . د مذھبی قابل احترام  نگھداری میشاستخبارات نظامی آنکشور مثل یک رھبر

ائی در خانه ک عملیات برق آسای کوماندوھای امریدر اثر یک٢٠١١ می باالخره در اول

  .از بین برده شدپاکستان نظامی اکادمی اش در ایبت اباد نزدیک 

   در پاکستانافراطیگروه ھای 

 خدا را ھمسایه و برادر :"باری گفته بود)رئیس جمھورعراق(طالبانی جالل

 اما است انسان خود اراده به آغازش که انتخابی آدم، خود را دوست و کند می انتخاب

 با پاکستان رفاقت و رابطه چنین انتخابی نمونه ،»نیست آدم خود اراده به لزوما پایانش

 گلستان و گرمابه رفیق زمانی در که پاکستان .است منطقه در سنی بنیادگرای ھای گروه

 رفیق بین شد مجبور بوش، دولت فشار دنبال به سپتامبر، ١١ حمالت از پس بود، طالبان

 که شد آن نیز امر نھایت برگزیند، را یکی زروزور صاحب با خود گلستان و رمابهگ

 و کرد فراموش را خود اتمی آزمایش نخستین افتخاری میھمان و خود دوست پاکستان

 آمریکا نبرد آن از پس و طالبان ایدئولوژیک برادر القاعده، با آمریکا جنگ در شد مجبور

  .گیرد ارقر آمریکا کنار در طالبان، با

 یکدیگر، سمت به خود ھای دست درازکردن جای به طالبان و پاکستان آن از پس

 را مختلفی اھداف بنیادگرا، ھای گروه سایر کنار در طالبان و گشودند آتش ھم سوی به

 و گذشته رفیق دو این درگیری. داد قرار ھدف غیرنظامی و نظامی از اعم پاکستان در

 رساند آنجا به را کار طرف دو ھر برای سنگین تلفات و ھزینه صرف با معاصر، دشمن
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 ماه، بھمن١٧ در مذاکره، در نمایندگان انتخاب مسیر در طوالنی پروسه یک از پس که

 را خود و کردند تمام را مذاکرات نیز روز ھمان در و کنند آغاز را مذاکرات دور اولین

 این کنند می تالش زیادی  عده چندھر کنند، می آماده آینده در مذاکرات دور دومین برای

 حاضر جریان دو این که دلیل این به کنند، تلقی مفید ای پدیده خود، خودی به را مذاکرات

 دانست؛ رو روبه جدی موانع با را مذاکرات این باید اما بنشینند ھم با میز یک دور شدند

 اراده به منوط بلکه و ندارد مذاکره میز طرف دو به ارتباطی آنان از برخی که موانعی

 مذاکرات عرصه در که است منطقه در بنیادگرا ھای گروه سایر باالخص بازیگران سایر

 در که دارند ژرفی گذاری اثر و عمده نقش پاکستان میدانی تحوالت در اما ندارند نقشی

  .پردازیم می آنھا معرفی به ادامه

  ساير بازيگران

 فرھنگ گسترده حضور افغانستان، با گیھمسای قومی، پراکندگی لحاظ به پاکستان

 به اسمش برخالف... و جغرافیایی ناھمواری سیاسی، ثباتی بی ھند، با نزاع کار، محافظه

 محلی سطح در ھم که ھایی گروه است؛ شده تبدیل بنیادگرا ھای گروه برای امنی پناھگاه

 توان می را آنان ینتر مھم که پردازند می خرابکارانه ھای عملیات به کالن سطح در ھم و

  .برشمرد اینگونه

  سپاه صحابه پاکستان

 نواز حق «توسط ١٩٨٥ سال در که است تروریستی واحدی صحابه، سپاه

 پاکستان اطالعات سازمان  خواست به و العلماءاالسالم جمعیت روحانیون از »جھنگوی

 فقه تحریک تشکیالت باالخص پاکستان شیعیان محدودکردن منظور به) آی-اس-آی(

 و پاکستان اسالمی جماعت مشترک کنفرانس دنبال به که گروه این. شد تشکیل جعفری

 انجمن عنوان نخست، شد، تشکیل مھاجر مسلمانان از ای بدنه با اسالم علماء جمعیت

 گروه. شد معروف پاکستان صحابه سپاه به ھا بعد که گرفت نام پاکستان صحابه سپاه

 مورد را پاکستان مقیم ایرانیان شیعیان، ضد بر خود حمالت بر عالوه »صحابه سپاه«

 ایران در شیعی حکومت ناحیه از ایشان که بھانه این به دادند، قرار خود تھاجمی ھدف

 صادق ترور به توان می که شوند برداشته میان از باید و گیرند می قرار حمایت مورد

 ١٩٩٠ سال سامبرد در جھنگوی مرگ تالفی در الھور در ایران سرکنسول گنجی،
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 فرھنگی مرکز به ١٩٩٧ سال ژانویه در صحابه سپاه ھای افراطی ھمچنین. کرد اشاره

 شھادت به را مولتان در ایرانی دیپلمات ھفت نیز و کردند حمله الھور در ایران

 ایران نظامی افسر پنج) گروه این رھبر (فروغی ضیاءالرحمن مرگ تالفی در. رساندند

. شدند کشته جھنگوی لشکر و صحابه سپاه توسط ،١٩٩٧ سال مبرسپتا در پاکستان در

 رسمی طور به پاکستان که است کرده اعالم این را خود ھدف »صحابه سپاه «گروه

 این سنگرھای و نظامی ھای قلعه رو این از و شود معرفی نشین سنی سرزمینی عنوان به

 و »پنجاب «جمعیتپر و مرکزی منطقه در پاکستان جنوبی نواحی در بیشتر گروه

 بالغ مرکز ٥٠٠ به گروه این فعالیت مراکز و دفاتر تعداد و شده واقع کراچی مرزھای

 حدود و دارد وجود گروه این از ای شاخه پنجاب استان از بخش ھر در و شود می

 برای مراکزی نیز خارجی کشورھای در و نام ثبت گروه این عضویت در صدھزارنفر

 سعودی، عربستان عربی، متحده امارات: چون کشورھایی اند؛ کرده دایر خود فعالیت

 این توسط پنجاب ایالت در مدارس و علمیه ھای حوزه از بسیاری... . و کانادا بنگالدش،

 کشور از خارج در سنی ھای مدرسه از بسیاری که شود می گفته و شود می اداره گروه

 خود افراد و شوند می اداره »صحابه سپاه «نیروھای و معلمان نظارت تحت پاکستان،

 پرویز سوی از ٢٠٠٢ سال در گروه این. دھند می آموزش مخالفان ترور برای را

 و شد معرفی تروریستی سازمانی عنوان به پاکستان وقت جمھوری رییس مشرف،

 بسیاری افراد و داد قرار حمله مورد را صحابه سپاه گروه پاکستان، دولت آن، دنبال به

 فعالیت گروه، آن رھبر ،»طارق اعظم «صحابه، سپاه فروپاشی از پس. دکر دستگیر را

 ھواداران ناحیه از ھنگفتی مبالغ و کرد آغاز »اسالمیه ملت «نام به جدیدی نام با را خود

 نیز را گروه این پاکستان دولت ٢٠٠٣ نوامبر پانزدھم در. آورد دست به خود خارجی

 و کرد مصادره را آنھا بانکی حساب و یردستگ را آن اصلی اعضای و اعالم ممنوع

  .داد قرار حمله مورد اماکن دیگر و مساجد ھا، خانه در را ایشان اجتماعات محل

  لشکر  جھنگوی

  عده که است جھنگوی لشکر پاکستان تروریستی ھای گروه ترین مھم از دیگر یکی

 گروه یک جھنگوی، کرلش. کنند می یاد پاکستان در القاعده جانشین عنوان به آن از زیادی

 اعضای از گروھی دست به ۱۹۹۶ سال در که است ضدشیعه و ای فرقه نظامی شبه

 ساختار جھنگوی لشکر ھرچند.  شد ایجاد »پاکستان صحابه سپاه «ای فرقه سازمان
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 نام به فردی گروه، این ارشد رھبران از یکی اما دارد، می نگه پنھان را خود رھبری

 ،»جھنگوی نواز حق موالنا «افکار تاثیر تحت شدت به اسحاق ملک. است »اسحاق ملک«

 سال در جھنگوی موالنا با دیدار از پس اسحاق. است بوده صحابه سپاه گذار پایه

 را خود ضدشیعه ھای فعالیت سال ھمان   در و پیوست صحابه سپاه به رسما ،۱۹۸۹

 ۱۹۹۶ سال رد جھنگوی لشکر و ترور ۱۹۹۰ سال در جھنگوی موالنا. کرد آغاز

 حقیقت، در. ماندند باقی مرتبط یکدیگر با گروه دو این اختالفات، وجود با. شد تاسیس

 که شود می گرفته نظر در نیز صحابه سپاه نظامی بازوی دومین عنوان به جھنگوی لشکر

 نفاذ تحریک «شیعی حزب نظامی شاخه ،»محمد سپاه «با مقابله آن وظیفه خاص طور به

 با را خود ارتباط صحابه سپاه ھرچند میان، این در. است شده ریفتع »جعفریه فقه

 به را حزب این ۲۰۰۲ سال در پاکستان دولت سرانجام کرد، می پنھان جھنگوی لشکر

 رھبر نام نشدن اعالم وجود با. کرد اعالم غیرقانونی نظامی، اقدامات در مشارکت دلیل

 سال در زندان، سال ١٤ ملتح از پس-اسحاق که است آن بر عمومی باور گروه،

 تنھا که است آن مدعا این شاھد و دارد آن در را اصلی نقش اکنون ھم -شد آزاد ۲۰۱۱

 ای سابقه بی طور به پاکستان در شیعیان به حمالت شمار اسحاق، آزادی از پس اندکی

  .یافت افزایش

  لشکر طيبه

 در قساب شوروی علیه جنگ به آن چریکی جنگجویان و طیبه لشکر ریشه

 وی نزدیک افراد از الدن بن اسامه که عزام عبدهللا. گردد برمی ١٩٨٠ دھه در افغانستان

 ھای جنگ در گروه این افراد.  است گروه این بنیانگذاران جمله از رود، می شمار به

 فرقه در تروریستی گروه این اولیه ھسته. داشتند شرکت نیز بوسنیا و تاجیکستان داخلی

 در مبارزه داوطلبان آموزش جھت نخست تروریستی گروه این آمد، پدید حدیق اھل

 ویژه به پاکستان اطالعات سازمان) آی.اس.آی(  ناحیه از طیبه لشکر. شد تاسیس کشمیر

 که ھاست اسالمیست  پان مشابه گروه این فلسفه. است شده حمایت ١٩٩٦ سال از پس

 این خود رسمی اعالمیه در. ھستند جنوبی آسیای در اسالمی خالفت ایجاد خواھان

 اثر زیر اروپا زمان یک کنند، می این از صحبت آنھا. است شده اروپا فتح خواھان گروه

 در طیبه لشکر. شد غصب عیسویان توسط صلیبی، ھای جنگ اثر در ولی بود، مسلمانان

 نیز اش عملیاتی منطقه نخستین و بوده آموزشی متعدد ھای اردوگاه دارای کشمیر منطقه
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 مردم حمایت و محبوبیت از پنجاب و کشمیر در گروه این است، کشمیر و اموج

 بانک و سیار ھای کلینیک ایجاد مثل بشری ھای کمک طیبه لشکر که جایی. است برخوردار

 ھای گروه ترین مھم از یکی عنوان به طیبه لشکر. دھد می قرار مردم اختیار در را خون

 عنوان به آنھا از تا است مذھبی بنیادگرای ھای وهگر تقویت درصدد پاکستان، تروریستی

 تشکیالت این. کند استفاده غیرنظامی و دموکراتیک ھای جنبش ظھور سرسخت مخالفان

 صدور موجب و کرده تھدید را منطقه ثبات بلکه پاکستان ثبات تنھا نه تروریستی

 ھای فعالیت دامها برای طیبه لشکر فعلی مرامنامه. شود می جھان سراسر به ھا تروریست

  .است کشمیر و جامو بر ھند حاکمیت کشیدن چالش به ایدئولوژی خود تروریستی

 اتحاد و ھمکاری تا داشت خویشاوندی پیوند بیشتر القاعده با نخست طیبه لشکر

 جلوگیری منظور به و آمریکا شدید فشار تحت مشرف دولت آنکه از پس اما تشکیالتی،

 و اعالم تروریستی واحد یک٢٠٠١ سال در را طیبه لشکر ھندی،-آمریکایی ائتالف از

 کرد پیدا تر قوی تشکیالتی ارتباط القاعده با طیبه لشکر کرد، اعالم ممنوع را آن فعالیت

 قبایلی مناطق به طیبه لشکر معنوی رھبر کشمیری، الیاس موالنا آنکه از پس باالخص

  .گرفت قرار افغانستان انطالب گروه و القاعده رھبران کنار در و رفت پاکستان

  جيش محمد

 سال در که است پاکستان در نوظھور تروریستی ھای گروه از المحمد جیش گروه

 حوزه گروه این. شد گذاشته بنیان کراچی شھر در اظھر مسعود رھبری به ٢٠٠٠

 برپایه بیشتر گروه این لوژی ایدئو است، داده قرار کشمیر و موج مناطق را خود فعالیت

 نخستین در گروه این رھبر. است گرفته شکل ضدآمریکایی و ضدھندی اتاحساس

  :کرد اعالم اینگونه را المحمد جیش تروریستی گروه تشکیل از ھدف خود، سخنرانی

 آمریکا و ھند که زمانی تا بگویم که ام آمده اینجا به وظیفه انجام راستای در من«

 جزو محمد جیش» .بمانند آرامش و صلح وضعیت در نباید مسلمانان ایم، نکرده نابود را

 جمھور رییس »مشرف پرویز «جان به ناکام سوءقصدھای ارتکاب به که است ھایی گروه

 و جھنگوی لشکر با تروریستی گروه این شود می گفته. است شده متھم پاکستان، سابق

  .دارد تنگاتنگی ارتباطات صحابه سپاه

  تحريک نفاذ شريعت محمدی



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٥٤٢

 ،١٩٩٢ سال در محمدی شریعت اجرای نھضت یا محمدی تشریع نفاذ تحریک

 جماعت فعال اعضای از و وھابی مکتب پیرو -محمد صوفی موالنا. گرفت شکل

 را خود فعالیت و تشکیل از ھدف گروه این. است تروریستی گروه این موسس -اسالمی

 گروه این رھبران. است کرده مطرح پاکستان در شریعت از خود برداشت اجرای

 صوفی موالنا. شود اداره طالبان حکومت شیوه به نیز پاکستان که ھستند این واھانخ

 ھوادارانش از نفر ھزاران ھمراه به افغانستان، به آمریکا نیروھای حمله از پس محمد

 توسط او مبارزان از زیادی تعداد. کرد حرکت افغانستان سمت به طالبان به کمک برای

 جمله از آنھا از کمی تعداد فقط و شدند کشته یا دستگیر افغانستان شمال ائتالف جبھه

 به بازگشت پی در نیز ٢٠٠٧ سال در محمد صوفی. بازگشتند پاکستان به محمد صوفی

 وی، دستگیری از بعد شد، زندان روانه و دستگیر کشور این مقامات توسط پاکستان

 شریعت نفاذ یکتحر ھدایت رھبری رادیو مال به معروف هللا فضل موالنا دامادش

 از که است این جدید، رھبر این خاص ھای ویژگی از یکی. گرفت برعھده را محمدی

 مدارس تعطیلی ھمچون شریعت دستورات خشن اجرای خود، رادیویی ایستگاه طریق

 کرده اعالم ضروری را... و افغانستان در طالبان به کمک برای نیروھا بسیج دخترانه،

  .است

  شبکه حقانی

 که رود می شمار به تروریستی ھای گروه ترین مرموز و ماھرترین از انیحق شبکه

 و پکتیا مرزی مناطق ویژه به پاکستان شمال و افغانستان جنوب آن عملیاتی حوزه

 سوی از افغانستان اشغال با ھمزمان و ١٩٨٠ دھه از حقانی شبکه. است خوست

 زمان تا که گرفت شکل یحقان الدین جالل رھبری به خارجی، ھای حمایت با شوروی

 گروه، این رھبر اولین. بود آمریکا ھای حمایت مورد ٢٠٠١ سپتامبر١١ حمالت انجام

 پسر به گروه رھبری او از پس. بود افغان مجاھدین رھبران از »حقانی الدین جالل«

 و است مبتنی ای قبیله نظام بر حقانی شبکه. شد منتقل حقانی الدین سراج ارشدش

 مولوی. ھستند پکتیا والیت ساکن پشتون قوم ،»زدران «قبیله از شبکه این رھبران

 شمال در طالبان فرماندھی ھمچون ھایی پست و بود طالبان متحدان از حقانی الدین جالل

 از پس گروه این قدرت اوج. داشت برعھده را قبایلی امور و مرزی مناطق وزیر کابل،

 منافع علیه عمده حمله سه که طوری به شد اننمای پیش دوسال حدود از افغانستان اشغال
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 در مھم ھدف چند به ھمزمان حمله. است رسانده انجام به افغانستان در ناتو و غرب

 حمله و کابل در آمریکا سفارت به حمله کابل، »اینترکنتینانتال «ھتل به حمله کابل، شھر

 از پس دوھفته از ترکم حمالت این که است داده رخ افغانستان در »بگرام «پایگاه به

 باعث حمالت این. دادند رخ آمریکایی، ویژه نیروھای دست به الدن بن مرگ خبر انتشار

 قصد کرد اعالم پاکستان دولت فشارھا، این دنبال به. شد پاکستان بر غرب فشار افزایش

 رھبران از گروھی آن از پس که دھد صورت بنیادگرایان علیه را جدیدی حمالت دارد

 نیز آمریکایی نیروھای. گریختند افغانستان به پاکستان خاک داخل از ھا گروه ینا ارشد

 بھره آنان ارشد رھبران از نفر چند شکار برای جایی جابه فرصت این از اند توانسته

 دوم نفر و حقانی شبکه ارشد رھبران از »حقانی بدرالدین «آنان از یکی ظاھرا. ببرند

 حقانی شبکه داخلی انسجام به جدی ای ضربه او مرگ که است بوده نظامی شبه گروه این

 حقانی شبکه رھبری ھسته که داشت را برداشت این توان می که طوری به کرد، وارد

 دولتی نیروھای و ناتو زیرا آورد دست به را خود سابق انسجام نشد موفق دیگر

 پس. کنند مھار را یحقان رھبری کادر از توجھی قابل بخش اند توانسته تاکنون افغانستان

 اصلی حامیان از که باجور منطقه در پاکستانی طالبان فرمانده مالدادهللا، نیز آن از

 خان، مالی حاجی ھم نیز آن از پیش. شد کشته افغانستان شرق در بود حقانی شبکه

 او. شد دستگیر ناتو توسط حقانی شبکه ارشد فرماندھان از و حقانی الدین جالل برادرزن

 مورد در. داشت عھده بر است، منسوب آن به حقانی خانواده که را ای قبیله رھبری

 طالبان و حقانی گروه رابط بدرالدین، شود می گفته حقانی شبکه تشکیالتی ارتباطات

 شورشیان تدارکاتی و مالی حمایت برای را اردوگاھی پیش دوسال حدود که بود پاکستان

  .است کرده ایجاد ستانافغان شرق در »منگل «منطقه در افغان

  حرکت الجھاد اسQمی و حرکت المجاھدين

 توسعه به موفق اخیرا که ھستند محلی بیشتر و خرد تروریستی ھای گروه از

 ارشد موالنا «توسط اسالمی الجھاد حرکت تروریستی گروه اند، شده خود عملیاتی حوزه

 مورد در حال این با. شد تشکیل افغان جھادی گروه یک عنوان به ١٩٨٠ سال در »احمد

 گروه، این اھداف. دارد وجود نقیضی و ضد ھای گزارش آن، گیری شکل نحوه و زمان

 جامعه این ونشؤ تمام در اسالم گسترش و پاکستان به کشمیر و موج ھای ایالت الحاق
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 عنوان به ١٩٨٥ سال در »خلیل الرحمن فضل موالنا «توسط نیز المجاھدین حرکت.است

  .شد تاسیس اسالمی، الجھاد حرکت از ابیانشع جناح یک

  تحريک طالبان پاکستان 

 باعث عکس العمل ٢٠٠٧ درسال حادثه لعل مسجد در اسالم آباد

به دنبال  .ھای گسترده درمناطق قبایلی دروزیرستان جنوبی وشمالی گردید

وات ايالت سرحد سھبر مذھبي طالبان محلي در منطقه هللا ر متواري شدن موالنا فضل

این جنبش بعد از  نشست . طالبان پاکستان شکل گرفتتحریک اكستان،جنبش جدید پ

مشترك نمايندگان بیست گروه مختلف  طالبان قبايل سرحدی از جمله طالبان وزيرستان 

مالكند، شمالي، وزیرستان جنوبي، خيبر، كرم، باجور، وركزي، مھمند، بونير، 

طالبان گرد آمده از نقاط مختلف مناطق . وات به وجود آمد سكوھستان، درۀ آدم خيل و 

عنوان فرمانده و مولوي محمدعمر را به عنوان سخنگوي   هللا محسود را به قبایلی بيت

ھدف این جنبش ، مقابله با عملیات نظامی پاکستان  .اين جنبش تعيين كردند

این جنبش تا کنون ضربات مرگباری به نیروھای نظامی  .درمناطق قبایلی  است

   .نیتی پاکستان وارد کرده استوام

بـرادرش حکـیم هللا محـسود رھبـری ٢٠٠٩در  بیـت هللا محـسود بعد از مـرگ

 دوی گروه طالبان پاکستان را بدوش گرفـت و یـک رشـته عملیـات انتحـاری را برضـد ار

پاکستان ومراکز نظامی  آنکشور  سازماندھی کرد که درنتیجه تلفات زیادی به نیروھای 

ز حمـالت اردوی  بیـشترین ایـن عملیـات انتحـاری  پـس ا.  وارد سـاختامنیتی پاکـستان

)  اشــنا( تلویزیــون.   اجــرا گردیــد٢٠٠٩روزیرســتان جنــوبی در مــاه اکتــوبر پاکــستان  ب

صدای امریکاروز اول فبروری خبردادکه حکـیم هللا محـسود نیـز براثـر حمـالت ھـوائی 

وده مجروح شده وبعد درگذشته طیارات بی پیلوت امریکا در اواخر ماه جنوری دوھزار 

این خبربدنبال خبر روزسی ویکم ماه جنوریی به نشر رسید که گفته شده بودقوای . است

نظـامی پاکـستان  گـزارش ھــای را تحـت بررسـی قـرار داده اســت کـه گویـا حکــیم هللا 

محسود، رھبر طالبان پاکستانی به اثر جراحات برداشته  از حملـۀ ھـوایی طیـارۀ بـدون 

اکنون رھبری جنـبش تحریـک طالبـان پاکـستان را مولـوی .امریکا ھالک شده استپیلوت 

 .فضل هللا بدوش دارد
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   با طالبانهمذاکرپاکستان برای تQش 

 است، مبارک ای پدیده عالم تمام در مذاکرات نفس اینکه باوجود که شد متذکر باید

 بنیادگرا ھای گروه با صلح مذاکرات حوزه در باالخص پاکستان خاص، مورد در اما

 خارجی فشارھای ھمراھی با پاکستان دولت اینکه وجود با بود، خوشبین آن به توان نمی

 را مذاکرات این نتیجه نباید اما بکشاند مذاکره میز به را طالبان است، شده موفق

 که ھمانطور زیرا دانست، پاکستان در بنیادگرایی گسترش و ھا ناآرامی برای حلی راه

 این تنھا نه آنھا و ھستند فعال نیز دیگر تروریستی گروه چندین طالبان، کنار در شد گفته

 برای که مریکایی اضد ذات به توجه با بلکه دھند، می قرار پذیرش مورد را مذاکرات

 یا کند می حمایت آن از مریکاا که بپیوندند مذاکراتی به توانند نمی اند، کرده تعریف خود

 کرده ھمراھی افغانستان در بنیادگرایی با جنگ در را مریکاا که است دولتی آن طرف یک

 طالبان، مواضع به مریکاا سرنشین بی ھواپیماھای درپی پی حمالت دیگر سوی از. است

 زنی چانه قدرت از طالبان که است شده باعث  افغانستان جنوب در طالبان تضعیف

 مذاکره نتیجه ذیرشپ یا مذاکره به تروریستی ھای گروه سایر اجبار برای کافی

 در تروریستی ھای گروه پیش از بیش یافتن قدرت کنار در که وضعیتی نباشد، برخوردار

 خود که است شده موجب ای، فرقه نزاعات گرفتن شدت و ھا کوھستان و ای قبیله مناطق

 عوامل این مجموع و شود وارد قدرت موضع از چندان نتواند نیز پاکستان دولت

 عمال است ممکن و کرده رو روبه دشواری با راه نقشه پیداکردن سیرم در را مذاکرات

  )سایت اریائی ،ارشیف اخبار( .کند »مذاکره برای مذاکره «پدیده به تبدیل را آن
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  تممقالۀ چھل وھف

  

  افغانستان  برای مصيبت بزرگبنيادگرائی 

  وکشورھای منطقه

  

بايد توجه . پيوند جدائی ناپذيردارد که اسالم سياسی با بنيادگرائیناگفته پيداست

داشت که پاکستان حامی درجه اول بنيادگرايی و يکی از طراحان بوجود  آوردن طالبان 

. درافغانستان بوده ، ھمانگونه که سازنده و پرورنده رھبران ھفتگانه مجاھدين بوده است

ستی در منطقه افزون برين پاکستان خود يکی از کانون ھای پرورش بنیادگرائی و تروري

است و تروريستان پاکستان در کشمير ھمواره مشغول عمليات تخريب کارانه اند و 

ھمين اکنون بيش از . کشور ھند بيشتر از اعمال تروريستی پاکستان دل پرخون دارد

 ھزار مدرسه دينی در پاکستان وجود دارد که در آنھا در پھلوی تدريس مسايل ۳۰

ای بکارگيری عملیات تروريستی آموزش داده می شود، مذھبی ، به شاگردان شيوه ھ

 .طالبان نيز دست پروردگان و تربيت ديدگان مدارس ديوبندی پاکستان اند 

مناطق قبايلی شمال غرب پاکستان ھمين اکنون به حيث  النه بنيادگرائی و 

ای تروريزم محل ستر و اختفای تروريستان القاعده و طالبان وساير گروه ھای بنياد گر

يکی از شاھدان عينی در گفتگوی راديويی در مجله آسيای ميانه بی بی .  اسالمی است

گفت که قاضی حسين احمد رھبر جماعت اسالمی ) ۲۰۰۳ جنوری ۲۳روزجمعه (سی 

پاکستان و موالنا فضل الرحمن رھبر جمعيت العلمای پاکستان و ژنرال حميدگل رئيس 

 حکمتيار و مال عمر رھبر پيشين طالبان در پيشين سازمان جاسوسی ارتش پاکستان با

مناطق قبايل آزاد پاکستان مصروف توطئه و تبليغ عليه دولت افغانستان ونيروھای بين 
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اما حکومت پاکستان با دروغ و ترفند خود را ھم پيمان امريکا . المللی برھبری امريکا اند

  . امتياز ميگيرددر نبرد عليه تروريزم به حساب می آورد و از امريکا پول و 

در سه دھه اخيرتاريخ کشورما، ھواداران اسالم سياسی از صبغت هللا مجددی 

گرفته تامولوی محمدنبی و مولوی يونس خالص و از استادربانی واستاد سياف گرفته 

تاگلبدين حکمتيار وقاضی وقاد و از شيخ آصف محسنی گرفته تااکبری و خليلی و غيره 

ُ جھادی، و ازمالعمر به عنوان رھبر طالبان تا اسامه بن الدن درلباس رھبران تنظيمھای

ھمگی بنيادگرايانی ھستند که بر ضرورت برپائی حکومت » گروه القاعده«رھبر 

 قرن بيستم و ۹۰و ما نمونه اين نوع حکومت اسالمی را در دھه  .اسالمی تأکيد ميورزند

 مجددی و حکومت ربانی اوايل قرن بيست و يکم، در دوره حکومت حضرت صبغت هللا

 . و شرکاء و صدارت گلبدين حکمتيار و مالعمر درافغانستان تجربه کرديم

 استبداد خشن تنظيمی و بی بند و باری نسبت به امنيت جان و مال مردم و  

دارائی ھای عامه و کشتن و بستن و زورگوئی و حق تلفی و تعدد مراکز قدرت در 

 شھرھا و ويران کردن و به آتش کشيدن ھمه دار و پايتخت وپرتاب راکت و خمپاره بر

ندار جامعه وتخريب تمام نھادھای اقتصادی و فرھنگی و خدماتی و محروم کردن  زنان 

از حق کار در بيرون از منزل با روی گشاده و اختطاف آنھا و تجاوز بر ناموس آنھا و 

  . ی جھادی بودغيره خطوط کلی کارنامه ھای حکومت اسالمی تحت رھبری تنظیم ھا

 دادن سيمای نفرت انگیزخشونت بار از  بدين سان تنظيم ھای جھادی بانشان

خود، بدترين و نا بخشودنی ترين حزبی ھای رژيم گذشته رابرائت دادند، و براثر ھمين 

ھرج و مرج سياسی در کشور بود که  گروه طالبان با حمايت پاکستان درتبانى 

  . صحنه سياسى افغانستان شدندباعربستان سعودى و سيا، وارد 

فکر روی کارآوردن طالبان ازانگليسھا بود، «: بينظيربوتو باری درلندن گفته بود 

مديريت آنرا امريکايی ھا کردند، ھزينه آنرا سعودی ھا پرداختند و من اسباب آنرا فراھم 

ير طالبان که از حمايت ھمه جانبه دولت خانم بی نظ» آوردم و طرح را اجرا کردم 

 - پدر خوانده طالبان-»جمیعت علمای اسالم«بوتو، و شريک دولت ائتالفی او يعنی 

دو  برخوردار بود و توانست در عرض کمتر از سه ماه کنترول چھارده واليت از سي و

که بر  مگرھمين. در آغاز طالبان  با استقبال مردم روبروشدند. واليت را بدست گيرد 
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ردند، قوانين اسالمی را که حکومت ربانی وضع کرده شھرکابل تسلط خود را قايم ک

که زندگی را برمردم به جھنم مبدل  بود، چنان باشدت وحدت به منصه تطبيق قرار دادند

برخالف منطق  طالبان که از انديشه بنيادگرائی مشبوع بودند، سعی داشتند تا. ساختند

ند که تاريخ پاسخ دندان  سال قبل به عقب برگردان۱۴۰۰زمان، مردم ما را به شرايط 

 . بروساخت امریکا رو شکنی به آنھا داد و آنھا را با ابرقدرت جھان،

   امريکا عليه طالبانۀحمل

 سپتامبر که دومرکز تجارت بين المللى يا دو آسمان ١١حادثه ناگوارتروريستى 

تن در نيويارک و واشنگ) وزارت دفاع امريکا( طبقه ئى را با پنتاگون ١١٠خراش بزرگ 

ويران ساخت و باعث مرگ بيش ازسه ھزار نفرگرديد، امريکا را برآن داشت تا 

بصورت جدى مبارزه با تروريزم و بخصوص اسامه بن الدن مظنون اصلى اين حوادث 

يکبار ديگر امريکا رژيم طالبان را تحت فشار قرار داد تا اسامه را به . را آغاز کند

سازمان القاعده را در افغانستان مسدود کند ، اما امريکا تسليم دھد و مراکز تروريستى 

عواقب اخطار امريکا را  طالبان که فاقد خرد سياسى وفاقد فھم کشوردارى بودند و

بدرستى درک کرده نمى توانستند، از قبول شرايط امريکا سرباز زدند و در نتيجه امريکا 

 )يزه تعيين کرده بود مليون دالر را براى سر بن الدن جا٢٥در حالى که اين بار (

 اکتوبر ٧ضد طالبان و محو آن رژيم از افغانستان در تاريخ  عمليات نظامى خود را بر

 آغاز نمود و با پرتاب پنجاه موشک کروز ازعرشه کشتى ھوا پيمابرامريکائى ٢٠٠١

که بعد از (واقع در خليج عمان و نيزبا فرو ريختن بمب ھاى ھفت ھزار کيلوگرامى 

 برمواضع طالبان B٥٢ و F١٦بوسيله ميگ ھاى ) گترين بمب بحساب ميرودبمب اتم بزر

در شھرھاى کابل، جالل آباد، مزار شريف ، ھرات و تالقان و قندھار، ضربات شديدى 

وارد آورد وديرى نگذشت که طالبان مواضع خود را بر اثر بمباران بى امان امريکا از 

  . دست دادند و شروع به عقب نشينى نمودند

شھر مزار . البان از مزارشريف عقب نشستند و بسوى قندز روى آوردندط

ّشريف به تصرف نيروھاى جنرال دوستم درآمد و متعاقبا شھر قندز که پناھگاه بيش از 

 ھزار مليشه ھاى طالبان فرارى از تالقان و مزارشريف و سمنگان قرار گرفته بود ٢٠

بمباردمان بمب افگن ھاى امريکائى سقوط و به مقاومت خود ادامه ميدادند نيز بر اثر 
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 نفر از اسراى طالبان از مزارشريف به ٣٥٠٠ّنمود و طالبان قسما تسليم و بيش از 

شبرغان توسط کانتنر ھاى سربسته انتقال گرديد و در مسير راه و در حضور نيروھاى 

 و بعدھا امريکائى ھمه بقتل رسيدند و بطور دسته جمعى درگودالھاى بزرگ دفن گرديدند

فلمى که از کشتار اسيران طالبان در دشت ليلى شبرغان در پارلمان اروپا به نمايش 

ھمزمان با . گذاشت و موجب سرو صداى بسيارى در رسانه ھاى جمعى اروپائى گرديد

سقوط شھر مزارشريف، ھرات نيز سقوط نمود و جنرال اسماعيل خان قسمت ھاى 

اخت و فراه و نيمروز را در تحت تصرف خود غرب کشور را از وجود طالبان پاک س

 نومبر طالبان کابل را تخليه کردند و کابل بدست نيروھاى ايتالف ١٢در تاريخ . گرف

طالبان بقندھار رفتند و درقندھار سنگرگرفتند، و به مقاومت بيھوده خود . شمال افتاد

 اطراف ميدان ھوائى  نفر از نيروھاى امريکائى و انگليسى در١٥٠٠ادامه دادند تا آنکه 

قندھار فرود آمدند تا با ھمراھى نيروھاى ضد طالبان در تسليمى شھر قندھار و از بين 

  . ّبردن مالعمر رھبر طالبان و اسامه بن الدن عمال داخل عمليات شوند

حاضر شد قندھار، آخرين ٢٠٠١ دسامبر ٧گفتنى است که مالعمردرست بتاريخ 

يم کند درحالى که در اثر بمباران جنگنده ھاى امريکائى سنگر خود را براى امریکا تسل

بقيه بسوى مرزھاى پاکستان در حال  ھزاران نفر از مردم قندھار کشته شده بودند و

بدينسان پس از دوماه مقاومت بيھوده نظام طالبى در افغانستان توسط امريکا . فرار بودند

توره «در محل ) سفيدکوه(ين غراما بن الدن در کوه ھاى سپ. با سقوط مواجه گرديد 

براثر بمباران بى امان امريکا در توره بوره، . در واليت ننگرھارپنھان شده بود» بوره

 دسامبرافراد بن الدن که اکثريت شان از اعراب الجزايرى و فلسطينى ١١در تاريخ 

ومصرى و سودانى و سايراعراب افغانى شده متشکل است به گروه مخالفين افغانى 

 دسامبر خود را به نيروھاى افغانى تسليم خواھند نمود، اما ١٢ع دادند که به صبح اطال

در تاريخ مزبور از تسليم کردن خود استنکاف ورزيدند و شرط گذاشتند که فقط 

حاضرند در حضور نمايندگان ملل متحد خود را تسليم کنند و اال تا دم مرگ دست از 

راى از بين بردن اسامه و گروه القاعده بشدت بنابرين جنگ ب. مقاومت نخواھند گرفت

ّ دسامبر کوه ھاى توره بوره کامال فتح و از ١٦بعد در تاريخ  ادامه يافت و چھار روز

  . وجود افراد القاعده تخليه گرديد
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 اعالم داشت ٢٠٠١ دسمبر ١٧رئيس جمھور امريکا دبليو جورج بوش درتاريخ 

اما امریکا نتوانست .مرده بن الدن بايد بدست آيدکه بن الدن راه فرار ندارد ، زنده يا 

حزب اسالمی حکمتیار به بن الدن  افراد مرده یا زندۀ بن الدن را بدست آورد، زیرا

  .  به جای مصئونی در پاکستان انتقال دادندهکمک کردند ووی را از مخفیگاه توره بور

امريکا درمدت ، ٢٠٠٢ اکتوبر٧در تاريخ ) بى بى سى(بر طبق ارزيابى راديو  

و کوه ھاى  يک سال بمباردمان خود درافغانستان مقدار ده ھزار تن بمب باالى قندھار

ُو کندز  و  مزارشريف و ديگر جاھايى که گمان برده ميشد شبکه القاعده » توره بوره«

 نفر ٣٧٠٠اين بمباردمان ھا در حدود . آنجا مخفى شده اند، ريخته است و طالبان در

سريک .نظامى افغان شامل زنان و کودکان و پيرمردان گرفته است م غيرقربانى ازمرد

 مولف آثار متعدد )رئيس پروژه امنيت ملى مرکزبين المللى پوليس در واشنگتن( اريسون

در بارۀ افغانستان، به اين باور است که اوضاع افغانستان در شرايط عدم توسعه قواى 

. صادى به سوى انارشى انکشاف مينمايدصلح و فقدان تالش جدى براى بازسازى اقت

مردمان ملکى تحميل شده عامل مزيد براين  تلفاتى که به اثر بمباردمان امريکا بر

  . امرگرديده است 

که منجر به قتل و ) اول جوالى(بمباردمان يک محفل عروسى در روزگان 

 در لومونداين مقام امريکائى مقاله بسيار دقيقى  . نفر ملکى گرديد١٥٠مجروح شدن 

رقم حقيقى تلفات « : بچاپ رسانده و در بخشى از آن ميگويد) ٢٠٠٢مى (ديپلوماتيک

مردمان ملکى ناشى از بمباردمان امريکا در افغانستان را که بالتدريج موجب تحريک 

اما طبق سروى دقيقى که ازجانب يک  .خشم مردم ميگردد، کسى بدرستى نمى داند

پس از گفت و شنيد با تعداد زيادى ) ارولد. دبليو. ام(» شيرنيوامپ«اقتصاد دان پوھنتون 

 ھفته اول ٨از کارمندان موسسات کمک بشرى و ژورناليستان صورت گرفته است، طى 

اين تعداد زيادتر .  نفر بوده است٣٧١٢بمباردمان امريکا، تعداد تلفات اشخاص ملکى 

خالصه امريکا  .تل رسيدندنيويارک به ق سپتامبر١١ نفرى است که در انفجار ٣٠٦٧از

ُطالبان را سقوط داد و با تدوير کنفرانس بن اداره مؤقت افغانستان را به رياست حامد 

کرزی و کابينه آنچنانی برای شش ماه ايجاد نمود و سپس با تدوير لويه جرگه 

اما شگرد حکومت . اضطراری حکومت دوره انتقالی با رياست آقای کرزی شکل گرفت

مھا ھمچنان برسرنوشت مردم مسلط است، بگفته ژورنالستان خارجی، اسالمی تنظي
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تجاوز و دست اندازی و غارت اموال و دارائی مردم و اختطاف و تھديد زنان در 

پايتخت از ميان نرفته و ھنوز نيمی از جامعه يعنی طبقه نسوان کشور ھمچنان در پشت 

ھنه و بدون نقاب در بيرون از چادری زندانی مانده اند و ميترسند که اگر با روی بر

خانه ظاھر شوند، مورد اذيت و حتی تجاوز تفنگدارانی قرار بگيرند که وابسته به تنظيم 

  .ھای جھادی اند

نيروھای امريکائی مستقر در واليت خوست گاه گاھی جنگجويان مذھبی را تا 

دروان اسالمی امريکا ازپاکستان اجازه خواسته تا تن. داخل خاک پاکستان تعقيب ميکنند

را در داخل مناطق مرزی پاکستان بمباران کند،ولی نظاميان پاکستان ازاين تشويش 

نام حکمتيار . دارندکه دراينصورت ده ھاھزارمردم منطقه دست به تظاھرات خواھند زد

 در تاريخ  . اکنون در ليست رھبران القاعده و طالبان به عنوان تروريست ذکر شده است

ر يک برخورد غيرمترقبه ميان تندروان اسالمی و نيروھای ھوائی و  جنوری در اث۲۸

 ۱۸ کيلومتری شرق سپين بولدک قندھار ، ۲۵در » ادی غر«زمينی امريکا در کوه 

 جنگجوی متعلق به طالبان و والقاعده وحکمتيار کشته شدند و چند نفر ديگر از ۲۰تا

ادی «ائی ده مغاره را در کوه بدنبال اين عمليات سربازان امريک. ايشان دستگيرشدند

سپين بولدک کنترول نمودند و شواھدی مبنی بر استفاده شش مغاره توسط نيروھای » غر

 درکوه .ھستد اسيران از افراد وابسته به طالبان وحکمتيار. شورشی را بدست آوردند

 مغاره تخريب شده ۲۲ مغاره تالشی و ۴۹ مغاره وجود دارد که تا کنون ۷۷» ادی غر«

نيروھای امريکا ھمچنان يکصدمغاره را درکوھستانھای ھم مرزبا پاکستان کنترول . ستا

نبرد ھفته جاری : پل اندرسون گزارشگربی بی سی دراسالم آباد خبر ميدھد. کرده اند

، و درکنار آن انفجار بمب در يک بس در نزديکی ) ۲۰۰۰۳ جنوری۲۸(درافغانستان 

، بار ديگر اين )تن زن و کودک را قطعه قطعه کرد ۱۸ يا ۸ جنوری که ۳۱جمعه (قندھار

پرسش را درکانون توجه قرار داده است که آياجنگجويان القاعده و طالبان برای نبرد 

درحال حاضر {تازه ای با نيروھای امريکا و دولت افغانستان ، آماده می شونديا خير؟ 

بان و القاعده در  ھزار سرباز امرکائی بخاطر عمليات نظامی برضد طال۲۸درحدود 

 ) بخشی از این قوا در چوکات ناتوعمل میکنند. افغانستان مستقراند

به تازگي وزارت دفاع امريكا در گزارشي تلفات اين كشوررا در افغانستان از  

 نفر اعالم كرد كه از اين تعداد ۳۵۷میالدی ۲۰۰۶ ميالدي تاپایان سال ۲۰۰۱سال 
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سخنگوي ارشد نيروھاي سازمان پيمان ناتو در .  نفر در جريان نبرد كشته شدند۱۹۲

 سرباز اين سازمان درافغانستان كشته ۵۸ ميالدي ، ۲۰۰۶در سال : افغانستان گفت

تا آغاز ماه . حمله انتحاري بود۱۳۱ ميالدي شاھد ۲۰۰۶افغانستان در سال . شدند

ت ھلمند به تن از سربازان بریتانیائی درنبرد با طالبان در والی۸۱  بتعداد ۲۰۰۷دسمبر

  .کشته شده اند۲۰۰۷تن امریکائی نیز در۱۱۲و.قتل رسیده اند

كننده  نفر شامل اشخاص حمله۱۱۶۶ھاي محلی، در اين حمالت  به گزارش رسانه

سال ميالدي گذشته . ، افراد غيرنظامي، سربازان داخلي و خارجي كشته و زخمي شدند

ردم غيرنظامي در مقايسه با كه با حمله انتحاري آغاز شد، با تلفات سنگيني به م

  . نيروھاي خارجي و دولتي به پايان رسيد

  

  :به آسياي ميانه) داعش(افغانستان معبر القاعده 

بزرگترين خطري كه در حال حاضر امنيت دولت ھاي حاكم بر آسياي ميانه به 

ويژه ازبكستان و تاجيكستان را تھديد مي كند خطر القاعده و تروريسم برخاسته از 

ستان است كه با تبديل کردن افغانستان به صحنه جنگ و نبرد، اكنون گروه ھاي پاك

مسلح وابسته به اين شبكه خود را در نزديكي مرزھاي جنوبي اين دو جمھوري در 

  . شمال شرق افغانستان رسانيده اند

اگرچه كشورھاي آسياي ميانه براي حفظ امنيت جمعي خود، از يكسو با روسيه 

رك نظامي و سياسي منعقد كرده اند و از جانب ديگر در پيمان شانگھاي پيمان ھاي مشت

نيز عضويت دارند با اين حال احتمال نفوذ گروه ھاي مسلح طالبان و القاعده از طريق 

خاك افغانستان به اين جمھوري ھا، خواب را از چشمان دولتمردان آسياي ميانه ربوده 

 روسيه نيز به شدت نگران گسترش موج اين درحالي است كه جمھوري فدارتيف. است

تروريسم در داخل قلمرو روسيه از طريق چچن و آسياي ميانه است، يعني از منطقه اي 

  . كه دروازه جنوبي روسيه و نقطه آسيب پذير آن محسوب مي شود

بعد از اوج گرفتن نبردھا در مناطق قبايلي پاكستان و پس از آن كه روسيه و 

 و تاجيكستان اجازه ترانزيت كاروان ھاي حامل وسايل نظامي جمھوري ھاي ازبكستان

و لوژستيكي ناتو را از طريق روسيه و آسياي ميانه به افغانستان صادر كردند گروه 
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ھاي مسلح چچني، ازبكستاني و تاجيكستاني كه در قالب تشكيالت شبكه القاعده در 

 تدريج از طريق واليات غزني مناطق قبايلي پاكستان و جنوب افغانستان مستقر بودند به

، لوگر  و كاپيسا و ھمچنين از راه واليت نورستان  خود را به واليت شمالي قندز  

 بغالن  و -رسانيده و در نواحي چاردره ، علي آباد ، خان آباد  و در امتداد جاده قندز 

طبق اظھارات شاھدان عيني، گروه ھاي مسلح چچني، .  تخار  جاي گرفتند-قندز

به عھده دارد " طاھر يولداش "بكستاني و تاجيكستاني كه قيادت و رھبري آن ھا را از

 درصد مناطق واليت قندز و حتي در پنج كيلومتري مركز اين واليت حضور ٧٠در 

اين گروھھا با حمايت طالبان محلي، كم كم دامنۀ فعاليت خود را ابتدا در . مسلحانه دارند

تخار و قندز، پاشنه آشيل جمھوري . خار گسترش دادندواليت بغالن و سپس در واليت ت

كم جمعيت و ضعيف تاجيكستان ھستند زيرا تنھا يك رودخانه، مرز مشترك تاجيكستان با 

  . اين دو واليت شمال شرقي افغانستان را تشكيل مي دھد

خطر مھمتري كه جمھوري ھاي ازبكستان و تاجيكستان را تھديد مي كند حضور 

. ھواداران گروه ھاي وابسته به شبكۀ القاعده در داخل اين كشورھا استتعداد بيشمار 

كه از سوي برخي گروه ھاي عربستان سعودي و ساير شيخ نشين " حزب التحرير "

  . ھاي عرب تغذيه و حمايت مي شود در اين كشورھا ھواداران ويژه اي دارد

 ايجاد امارت مبارزه براي سرنگون ساختن رژيم ھاي حاكم بر آسياي ميانه و

ھاي وابسته به عربستان سعودي مھمترين ھدف مبارزين حزب التحرير در اين منطقه 

شاخه فعال تر وابسته به شبكه القاعده در آسياي ميانه، حركت اسالمي به رھبري . است

طاھر يولداش ازبكستاني است كه از نزديكان اسامه بن الدن و ايمن الظواھري و فرد 

اعضاي حركت اسالمي كه در .  در كل منطقه آسياي ميانه استمورد اعتماد آنھا

افغانستان نيز در كنار طالبان عليه دولت افغانستان و نيروھاي ناتو مي جنگند تالش 

. دارند تا از طريق مرزھاي شمالي افغانستان خود را به تاجيكستان و ازبكستان برسانند

ر در داخل قلمرو آسياي ميانه حركت اسالمي طاھر يولداش نيز مانند حزب التحري

ھزاران ھوادار بالقوه دارد اما به دليل سركوب ھاي خونين و نظام استبدادي حاكم بر 

تا ھنوز نتوانسته اند فعاليت " اندي جان "ازبكستان، ھواداران اين حزب بعد از واقعه 

  . ھاي چشمگير نظامي داشته باشند
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نھضت اسالمي، به شدت در جمھوري تاجيكستان نيز يك شاخه از حزب 

طرفدار شبكه القاعده واستقرار نظام طالباني در اين كشور از طريق نيروھاي نظامي 

اعضاي فعال تر و جنگجويان مسلح اين سه حزب سياسي و ايدوئولوژيك آسياي . است

ميانه در حال حاضر در افغانستان، كشمير و مناطق قبايلي پاكستان مشغول فعاليت ھاي 

لحانه ھستند اما درعين حال ھسته ھاي پنھان اين گروھھا در داخل نظامي و مس

. جمھوري ھاي ازبكستان و تاجيكستان به فعاليت ھاي سري و مخفيانه مشغول ھستند

حضور گسترده نيروھاي ارتش روسيه در مرزھاي تاجيكستان با افغانستان از يك سو، 

 ديگر باعث شده است كه و موجوديت نظام خشن و سركوب گر در ازبكستان از جانب

جنگجويان چچني، ازبكستاني و تاجيكستاني به عنوان پيش مرگان شبكه تروريستي 

با اين حال پيشروي به سمت آسياي ميانه . القاعده نتوانند در اين جمھوري ھا نفوذ كنند

از طريق افغانستان جزو اھداف اصلي و استراتيژيك سازمان القاعده در اين منطقه از 

است و اين دقيقا ھمان چيزي است كه مسكو را وادار كرده است تا براي مبارزه جھان 

با طالبان والقاعده در افغانستان به رغم ميل باطني خود با اياالت متحده و ناتو ھمكاري 

  .كند

   یافراطگرايان و مQحظات ايدئولوژيک

 ار مرکزی آسیای منطقه اول فرضیه :است مطرح  فرضیه دو زمینه این در

 مالحظات بر تاکید با و داند می ژئوپلتیکی ھای شاخص نظر از مھمی سرزمین ھمچون

  .بود خواھد بحران کانون آینده در منطقه این گوید می ایدئولوژیکی

 جھان بحران کانون از پذیرایی برای مرکزی آسیای بودن مستعد از صحبت البته

 ھم اثبات برای عملی و ریکتئو ھای شاخصه یکسری به نیاز مذھبی مالحظات اثر بر

 از منطقه تاریخی انقطاع از حاصل دولت و دین میان تعارض تئوریک، بعد در. دارد

 قوانین و اسالمی اصول با ضدیت سیاست ادامه و ھا کمونیست تسلط  دوران در اسالم

 تحمل تاب مسلمان، تندروھای برخی تا آورد فراھم را شرایطی حاضر، زمان در دینی

   کسب برای بیرونی، و درونی عوامل تحریک با و باشند نداشته را الئیک ھای منظا سلطه

 ما تمرکز مورد منطقه در تواند می که امری.زنند دست تحرکاتی به زور راه از قدرت

 گیری کناره از پس مرکزی آسیای تندروھای دیگر، عبارت به. شود »سازی ھمان این«
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 از استفاده با و دیده مھیا را فضا منطقه، نیتام کنترل موضوع از آمریکا بنام قدرتی

 شروع برای را ترکمنستان دروازه افغانستان، امنیتی نیروھای ھماھنگی عدم وضعیت

  .کردند انتخاب اسالمی خالفت بنیان آھسته تشکیل و منطقه کردن ثبات بی

 مرکزی آسیای اتباع تاثیرگذار حضور ھمچون دیگری موضوعات حال ھمین در

 با مقابله ھای طرح قالب در تندروھا تحرکات شمار افزایش سوریه، رھایدرگی در

 تفکرات القا و تندرو ھای گروه و اجتماعی ھای شبکه معنادار رشد دولتی، ھای سیاست

 ھای توده گرایش و سنتی اسالم اصول به توجھی بی مجازی، فضای طریق از تکفیری

 ھمچنین و دولتی اسالم جایگزین یالگو نبود سایه در سلفی تفکرات سمت به مردمی

 عالوه سوریه، در داعش خودخوانده خلیفه از افراطگرایان از مھمی بخش حمایت اعالم

 برای منطقه باالی پتانسیل از نشانی ھمگی ایدئولوژیکی، فرضیه کردن پررنگ بر

  .دارد نیز را آینده در افراط جریان از پذیرایی

 مرکزی آسیای جنوبی مرزھای تحرکات بودن ایدئولوژیک فرضیه به معتقدین

 برای گرایان افراط اکنون فرغانه، دره شامل مرکزی-شرقی مسیر بر عالوه گویند، می

  .شوند می مھیا گذرد، می ترکمنستان از که غربی مسیر در نفوذ و رخنه

 خانه سوزاندن غیرنظامی، صدھا کشتن مانند ھایی مثال کارشناسان از عده این

 اسالمی دولت «رویه و شیوه یادآور را. شد نمی رویت منطقه این در پیشتر که ھا،

 که مبالغی و ترکمنستان سرشار انرژی منابع گیرند، می نتیجه و دانند می »شام و عراق

 چرخ محرکه بعنوان شود، گرا افراط ھای گروه نصیب آن فروش طریق از تواند می

 به و کنند انتخاب خود قربانی اولین بعنوان را ترکمنستان گردیده باعث اسالمی خالفت

 تفسیر عده این نیز ترکمنستان مسلح نیروھای نقش خصوص در.آورند ھجوم کشور این

 رادیکال گرایان اسالم با عراق موصل در که ارتشی گویند، می آنان. دارند را خود خاص

 این اما بود شده تسلیح و تجھیز بھتر خیلی و بوده بیشتر خیلی است، کرده می مبارزه

  .گردد شام و عراق اسالمی دولت گروه سوی از شھر تصرف مانع نتوانست ارتش

 سریعتر دسترسی برای ترکمنستان جنوب در حاضر گرایان افراط معتقدند آنان

 از »تگتابازار «روستای از سرعت به توانند می کار ادامه برای قوی مالی منابع به

 بزرگ بسیار معادن از گروھی که کنند روی یشپ »یولوتان «شھر تا آسفالته جاده طریق
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 آن نزدیکی در دارد، قرار مناسبی وضعیت در انرژی ذخایر لحاظ به که »گالکینیش«

 مبدل تفکر نوع این جاری ھای ھزینه مالی تامین منبع به زود خیلی تواند می و دارند قرار

 برای تالش و مذھبی یھا دغدغه موضوع ھمچنان اول، فرضیه به قائلین بنابراین، .گردد

 تجمع اھداف بعنوان را مرکزی آسیای منطقه در عراق و سوریه مدل ایجاد

  .دانند می مرکزی آسیای منطقه جنوب و افغانستان شمالی مناطق در افراطگرایان

   برای تاثير بر خطوط انتقال انرژییافراطگرايان ابزار

 چرایی در »لوله خطوط جنگ «طرح به قائل تفکر، نوع این رقیب و دوم فرضیه

  .است ترکمنستان-افغانستان مرزھای در گرایان افراط تجمع

 اگر گوید می گردد، می مطرح روس کارشناسان سوی از بیشتر البته که تفکر این

 به را »بادغیس «و »فاریاب «بین مسیر آینده ھای ماه و روزھا ظرف افراطگرایان

 این اندازند، دردسر به را ترکمنستان نمرزبانا و درآورده خود تصرف به کامل صورت

 ھمھمه و صدا و سر ایجاد یا لوله خط کردن احاطه تاپی، ھا آن ھدف که است معنا بدان

 این نمایند، نفوذ ترکمنستان قلمرو عمق به »مرغاب «طریق از ھا آن اگر ھمچنین. است

 ھدیدت معرض در »خزر ترنس «و »غرب-شرق «ھای پروژه که است معنا بدان نیز

 مواجه مشکل با نیز تاپی پروژه سازی  عملیاتی صورت، این در که دارند قرار مستقیم

  .شد خواھد

. است برخوردار مریکاا حمایت و پشتیبانی از خزر ترنس لوله خط نکنیم فراموش

 و داده کاھش را چین به گاز انتقال کند می تالش  لوله خط این از حمایت با کشور این

 این طبیعی بطور که برساند صفر به را روسیه طریق از ترکمنستان زگا مجدد صادرات

  .داشت خواھد قرار روسیه مخالفت مورد وضعیت

 طالبان فعالیت تشدید و. شود می پشتیبانی مریکاا سوی از نیز تاپی لوله خط

 خط این ساخت به ای عالقه نیز قطر اینکه ضمن. است لوله خط این توسعه یبرا مانعی

 تاپی لوله خط و کند می تامین قطر را پاکستان گاز از ای عمده قسمت زیرا ردندا لوله

 از بنابراین، پس داده دست از را آسیا جنوب رقابتی بازار قطر که دارد را خطر این

  .کند می حمایت تاپی رسیدن سرانجام به از ممانعت برای راھی ھرگونه
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 در خارجی اقتصاد و یاستس فعالیت ھای حوزه ھمه در که ھم سعودی عربستان 

 در ھست، نیز پاکستان منافع تامین بدنبال و دارد قرار قطر با مواجھه و مبارزه شرایط

  .گذارد عقیم را پروژه این است صدد

 از یکی ترکمنستان اخیر ھای سال در که است آنجایی در ھم سکه دیگر روی

 خط ٤ است قرار ساله ١٥ انداز چشم یک در و شده نیز چین گاز عمده کنندگان تامین

 ساخته تاجیکستان و قرقیزستان قزاقستان، ازبکستان، طریق از چین به گاز انتقال لوله

  .رفت خواھد چین به ترکمن گاز درصد ٩٠ شده انجام محاسبات بنابر و شود

 این اتمام و ساخت برای ای عالقه ھیچ قطر نه و مریکاا نه حال، ھمین در

 بنابراین،. یابد تبدیل ترکمنستان گاز اصلی خریدار به دیگر شورک یک که ندارند ھا پروژه

 مستقر مرو و سرخس در بویژه مرزی نواحی در تا کنند می تحریک را افراطگرایان

  .دھند قرار خود تاثیر تحت را چین-ترکمن لوله خط بتوانند طریق این از تا شوند

 از قدرتمند ایکشورھ دوم، فرضیه به قائلین اعتقاد به و حالت این در

 بدنبال طریق این از و بوده خود منافع اختیار در که اند ساخته ابزاری افراطگرایان

 یک ھر اینرو از و ھستند ترکمنستان انرژی انتقال خطوط شدن اجرایی بر تاثیرگذاری

 اریائی، ارشیف اخبار(  .کنند می ھدایت منطقه این در را افراطگرایان نوعی به

  )٢٠١٥می

  پایان
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  مشتھچھل ومقالۀ 

  

   کتاب عياری از خراسانرۀبازھم دربا

  ونويسندۀ آن 

  )٢٠١٥/ ٤/ ٥نوشته شده در (  

به :" برتوضيحی مقاله ای از قلم آقای جلیل غنی زیرعنوان ٢٠١٥ اپریل ٣روز 

 و .در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر رسید" ياد تو سخنور بی ھمتای ملت افغان

از قلم آقای داکتر سید عبدهللا کاظم به ارتباط پیدا شدن سرنخ ی مقاله دیگرًمتعاقبا 

ًخلیلی درمقالۀ اقای جلیل غنی در این پورتال آنالین گردید، اتفاقا من ھردو » میزبان«

 روز که شاید مهاما درنی. آرشیف مقاالت خود کاپی گرفتمبرای مقاله را خواندم وآنھا را 

ًت را خوانده باشند، دفعتا ھردو مقاله از صفحه تحلیالت حذف آن مقاالتن دیگرھزاران 

بعضی دوستان بمن زنگ زدند وعلت حذف آن مقاالت را جویا شدند، من اظھار  .گردیدند

وقتی دوباره مقالۀ آقای جلیل . ً روزبعد مجددا آن مقاالت آنالین شدند.بی اطالعی کردم

 است ف شده ای  تغییرداده شدهبشکل تحریغنی را مرور کردم، دیدم متن مقاله 

 ١٩٨٢خلیلی درپاکستان درسالھای  ونویسنده که ھدف خود را معرفی میزبان استاد

 برھبری »جمعیت اسالمی« نشان داده بود،وبا برشمردن سه فقره دفترمرکز ١٩٨٣و

برھان الدین ربانی را محل اقامت استاد خلیلی سراغ داده بود واز اینجا سرنخ میزبان 

، خلیلی به گماشتۀ آی اس ایمعلوم گردید که بخواھش یا فرمایش این میزبان خلیلی 

ده  کرتا اینجا آقای جلیل غنی کار خوبی . نوشتن کتاب عیاری از خراسان دست یازید

بود که به سوال آقای داکترکاظم وآقای مایار جوابی ارائه کرده وحتی اذعان داشته بود 

نیست و نه ھم کوشش دارم » عیاری از خراسان« ھدف از این نوشته دفاع  از «که

 ١٩٨٣این رساله زمانی در اوایل سال . استاد سخن را در نوشتن این رساله برائت دھم

در پاکستان چاپ شد که من ھم مثل استاد سخن خلیل هللا خلیلی در پاکستان مھاجر بودم 
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شنای داشتم بمن داد و و این رساله را فرزند شان مسعود خلیل که با او از سالیان پیش آ

بعد از مطالعۀ این اثر درست بخاطر دارم که این جمله را  به مسعود خلیلی . خواندم 

اما در نوشتۀ دوم خویش اقای غنی این » ايکاش استاد اين رساله را نمی نوشتند «گفتم

 ابتدا به پسر استاد  او چرا وبه چه دلیلینمیدانم . جملۀ اعتراضیه را حذف کرده است

 آقای غنی مگر این کتاب از نظر» ایکاش استاد این رساله را نمی نوشتند« میگویدخلیلی 

 که آنرا ناول در آن زمان  چه عیبی داشت وامروز چگونه این عیب برطرف گردید

 - عیاری ازخراسان"میخواند تا بزعم خود نویسنده را تبرئه کند،درحالی که عنوان کتاب 

قید شده ودرصفحه اول پشتی آن عکس حبیب هللا " سول Àامیر حبیب هللا خادم دین ر 

نمیدانم که جناب غنی تا کنون کدام ناول دیگری را ھم  .وبرادرش بچاپ رسیده است

 ؟؟؟ سراغ داده میتواند که عکس قھرمان داستان در روی جلد ناول نشرشده باشد

بحث من  بحث من برسر ناول بودن یا تاریخ بودن اثرخلیلی نیست،در ھرحال، 

است که امروز برمبنای آن  »عیاری از خراسان«دریافتن ھدف نویسنده وکاویدن 

اخوت وبرادری واتحاد بجای دراین کنفرانسھا کنفرانسھا وسیمنارھا دایرمیگردد و

زورگوئی فرھنگ وھمدلی با سایراقوام افغانستان، به جوانان کوھدامن وکله کان وپروان 

دیگران تجاوز برمال وناموس طاف فرزندان مردم واخت ولومپنی ورھزنیقلدری وو

ترویج داده میشود، و یکی از نمونه ھای ھمین تلقینات وتبلیغات خطرناک علیه باشندگان  

کابل ظھورحبیب هللا استالفی است که چندی قبل در حادثۀ، تجاوزدسته جمعی برناموس 

نفرت از او به  و انزجار واما مردم استالف بجای مردم درپغمان دستگیر واعدام گردید

 .عنوان یک قھرمان شکست ناپذیرمیدان ھای نبرد تجلیل بعمل آوردند

 آقای جلیل غنی  در سیمای یک سارنوال ویک وکیل دعوای ،در متن جدید مقاله

خلیلی عرض اندام کرده است وعلیه تمام نویسندگانی که در خارج از افغانستان در 

تقبیح انتقاد وو را بنابر خبط وخطاھای ھای سیاسی اش مورد خلیلی مقاله نوشته اند وا

 بزعم خود  صدراعظمکرده اند، با طرح سخنانی بشیوۀ سارنوال ھای عھد ھاشم خان

این تغییر . میخواھد بچه ترسانک نماید واز این طریق برخیانتھای خلیلی سرپوش بگذارد

راین تغییر موضع در ذھن انسان سواالت عجبی خلق میکند که معلوم نیست د

  درھرحال،مقام ومنزلتی  چشم سبز دلبر؟نقش بازی کرده است یا چشم سبزدالر،موضع

  رموضع یکه  آقای جلیل غنی در ذھن من تا قبل ازنشر مقاله دوم شان  داشت با این تغی
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 .تنزل نموداستوار  مذبذب ونایک انسان حیث دراماتیک، فروغلتید وبه 

تن بعد ادبی شخصیت استاد خلیلی و توصیف آقای جلیل غنی، با برجسته ساخ

مبالغه آمیز ونقل اشعاراو در مقالۀ خویش میخواھد، عواطف وترحم خواننده را نسبت 

ملی  د تا بخاطر اشعار فرمایشی وموسمی خلیلی از کارکردھای ضدبرانگیزانبه خلیلی 

ایی را جعوامفریبانه او چشم پوشی نماید، ولی توجه نکرده است که این توصیفات 

 نامیدند، ولی مادیدیم »نابغۀ شرق«تره کی را ھم  نمیگیرند، چنانکه پس از کوتای ثور 

میدانیم که آقای جلیل  ما.  وشاگردش با بالشی او را خفه نمودکه آن کم بخت نابغه نبود

شاعر نیست وبر رموز شعر وشاعری وفنون ادبی بلدیت ومھارت ندارد زیرا  غنی خود

: دادن القابی چون قاله ای دراین زمینه  نخوانده ایم ،بنابرین صالحیت تا کنون از او م

» ؟سرآمد شعر و ادب دری«دری و» نابغۀ ادب؟«دری و » شعر؟] اسطوره[استورۀ«

اگر چنین القابی به . را به خلیلی ندارد» استاد سخن«ی دری و»؟ شاعر بی ھمتا«و

 ونگارگر و داکتر لطیف ناظمی و یدانم به واصف باختری و استادخلیلی داده شود، نم

رازق فانی ومحمودفارنی  زینب نور وصالحه وھاب واصل وو عبدالرحمن پژواک،

ومسعودفارانی وفاروق فارانی وشریف سعیدی و ودادبارش وغیره شاعران متعھد چه 

  القابی باید داد؟ 

 :اکنون برچند مورد از متن دوم مقالۀ آقای غنی مکث میکنم

درین اواخر عده ای از نویسندگان افغان بیرون از «:میفرمایداقای غنی  -اول

افغانستان جلسۀ لندن را بھانه گرفته و شخصیت ادبی و فرھنگی این شاعر بی ھمتای 

ُکشور را مورد حمله قرار داده و ھتک حرمت کرده اند و تا سرحدی این حمالت پیش 

ا نه تنھا در افغانستان بلکه در رفته که استاد خلیل هللا خلیلی سرآمد شعر و ادب دری ر

فارسی زبان، به خیانت ملی متھم نموده اند، اتھامی بس /کشورھای ھمسایه و دری

 . بزرگ و بدون اثبات جرم ملی که نمی توان به دالیل ذیل بر کسی به آسانی وارد کرد

چنین اتھامی تنھا در صورتی می تواند بر کسی وارد شود که مراحل قانونی 

ولی .... پیماید و با اسناد و شواھد بعد از طی مراحل محاکم، متھم محکوم گرددخود را ب

اینھا بر شخصیت استاد خلیل هللا خلیلی بزرگ بی حرمتی و بر کرامت ایشان تجاوز 

 ». کرده اند
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 :"گفته میشود اول اینکه:  بچشم میخوردباه یا غلط فھمیاشتدراین پرگراف دو

ر بی ھمتای کشور را مورد حمله قرار داده و ھتک شخصیت ادبی و فرھنگی این شاع

جلیل غنی رسانیده شود که ھیچ یکی ازآنھای که آقای  باید به عرض ».ُحرمت کرده اند

شاعری  و فرھنگی خلیلی یعنی برشعر بعد ادبی و برخلیلی قلم انتقاد کشیده اند، بر

ھای سیاسی خلیلی توجه بلکه برعملکردبحث نرانده اند، وتوانائی ھای او برادبیات دری 

ولی تنھا مداحی ھای او را از حاکم نظامی پاکستان ضیاء الحق این دشمن داشته اند،

که  صدھا تن از روشنفکران و وطنپرستان افغاندرجه اول افغانستان،محکوم کرده اند و

نیز اگر ذره ای   وھرافغان دیگرندمیکنکرده وتقبیح خوانده اند، وی را خلیلی را این شعر

  وطن پرستی داشته باشد، خلیلی را بخاطراین ستایش بیجایش محکوم وتقبیح اساحس

 این شعر خلیلی را  پسندیده  و در پھلوی خلیلی قرار گرفته آقای جلیل غنیمیکند، اینکه 

برایش د، نمیدانم  یسرسجده در پای دشمن وطن ضیاء الحق پاکستانی بسامیخواھد و

 دوست ضیاء الحق؟دوست افغانستان خطاب کنم  یا 

 کنفرانس تجلیل از حبیب هللا میگویددوم مدافع خلیلی اینست که غلط فھمی 

ھیچ ارتباطی ندارد، درحالی که از نظر من بحث ) عیاری از خراسان(کتاب با کلکانی

. داردمستقیم ًکامال با کنفرانس تجلیل از حبیب هللا کلکانی ارتباط ونقد برخلیلی وکتاب او 

در  پورتال در ادامۀ نقد برکنفرانس تجلیل ازکلکانی  بحث ونقد برخلیلی گر،به عبارت دی

ف حبیب هللا کلکانی ، یوصت در که »عیاری از خراسان«افغان جرمن آنالین، از کتاب 

 نوشتهآن دزد معروف سرگردنه  وآلۀ دست انگلیس برضد اقدامات مدنی رژیم امانی 

م تا علت نگارش چنین کتابی را دریابم که ً ومن شخصا در صدد برآمد.،آغازگردیدشده

اینک برمبنای آن عده ای از تحصیل یافتگان پروان وکوھستان در لندن برای تثبیت 

محفل حبیب هللا کلکانی در لندن . کرده بودند پا جایکاه حبیب هللا درتاریخ، محفلی بر

یافته بود، تا زیانبخش  کتاب عیاری از خرسان خلیلی تدویر سخت برمبنای  اندرزھای 

نشان بدھند که حبیب هللا کلکانی ، دزد نبوده، بلکه عیاری از جمله عیاران خراسان بوده 

 ٩در مدت است وھرقدرغارت وچپاول وتجاوزی که برمال وھستی وناموس مردم کابل 

عیاری بوده نه از روی ومسلک   اخالق ، از روی استانجام دادهماه حاکمیت خود 

دار ودستۀ حبیب هللا فقر فرھنگی سوادی وخصلت درنده خوئی ونادانی وبیجھالت و

کلکانی؟؟؟ درحالی که دست درازی بر ناموس مردم  وغارت وچپاول ھستی  دیگران 
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متاسفانه این کتاب .بوده استدر خراسان زمین  جوانمردی  دور از رسم وآئین عیاری و

 .استبه پیروان خلیلی یک جرئت غیراخالقی تلقین وتزریق  کرده 

اقای جلیل غنی باید بدانند که تمسک شان برماده ای از قانون اساسی افغانستان، 

 تأمین مصئونیتیک تمسک بیھوده است که حتی پولیس افغانستان به عنوان حافظ قانون و

 مردم  به آن اعتنائی ندارند، شما آن قانون را که  حق دادن رأی را از ما سلب کرده،

ان وتعویذ نویسوقھرمانان ویرانگر کابل ان مفت را به مجاھدین این سخن وکشیدنبرخ ما 

 تبلیغ کنید که دوھفته قبل جان یک دختر مظلوم وبیگناه را بشکل وحشیانه ای واوشبانی

 .گرفتنددر مرکز شھرکابل 

 برای پژوھشگریا محقق ھنگام برخورد با یک سند تاریخی اگرآن سند درکتابی یا 

آرشیف دولتی یا شخصی ویا یک رسانه الکترونیکی یا ویا درمجله ای ویا روزنامه ای 

شده باشد  کفایت میکند تا با نشان دادن منبع سند،آنرا  کتاب خانه ای ثبت و راجستر

مورد استفاده وتحلیل قرار بدھد وضرورتی ندارد تا برای تثبیت اصالت سند منتظر 

که مردم از خورد تا بزرگ ن ھمه جنایتکاران جنگی افغانستا. محکمه ای بنشیندفیصلۀ 

از سوی وقتی که کسی تا « شما میگوئید ایکه بھانه گونهبا ھمینآنھا را می شناشند 

، »کسی حق ندارد وی را مجرم یا جنایتکار بگوید،باشدمحکمۀ با صالحیت محکوم نشده 

موقع یافته اند تا با بیشرمی در انتخابات ریاست جمھوری وپارلمانی شرکت ورزند 

ونین اونین ریاست جمھوری ومعاوز در پارلمان ومقامات بلند دولتی تا سطح معامرو

 و ثروت  و برظلم وجنایت وتجاوزکشور و والیان مقتدرجا گرفته اندرئیس اجرائیه 

 سال حاکمیت سھامی قدرتمندان تنظیمی نشان داد ١٤تجربه . خود دوام میدھنداندوزی 

ھرگز گی بدون یک حکومت ملی مقتدرجن خاین وجنایتکاران شخاص کمه اامحکه 

واین وظیفۀ نویسندگان رسالتمند ومؤرخین با وجدان است تا چھره ،شدنخواھد تدویر

ای کاش ھمین .ھای خاینین به ملت وکشور را ثبت تاریخ نماید وبه آیندگان انتقال بدھند

  مطرح میگردید تا اگر خیانت او باصالحیتسند خیانت خلیلی در یک محکمه بیطرف

 نعش او را از پای مقبرۀ سید جمالدین افغان پس میکردند و ال اقل تثبیت واعالم میشد،

 بخاک می سپردند،وجای او را به استخوان ھای شاگرد  درحسین کوتدرھدیرۀ آبائیش

سید جمالدین افغان یعنی محمودطرزی میدادند که ثمرۀ کار وتالش او برای افغانستان 

خلیلی  واگر.وسط این جنبش حصول استقالل کشور استایجاد جنبش مشروطیت دوم وت
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این اسناد در کتابھا ورسانه ھای جمعی باطل تنھا  برائت میگرفت، نه ازاین محکمه 

 مگر افسوس که ھیچگاه ،شناخته میشد، بلکه ما ھم از بازماندگانش معذرت میخواستیم

 خلیلی ھا دایرنخواھد محکمه ای برای تثبت واعالم جرم جنایتکاران وخاینان ملی بشمول

ناحق خود را بحیث وکیل دعوای کسی جا زده اید که ارزش اجتماعی ه شد وشما ب

 .وانسانی وی نسبت به شما خیلی پائین تراست

به خود حق میدھد تا » استاد سخن،خلیلی بزرگ شما«واما ناگفته نگذرم که وقتی 

 بگذارد وآنرا در زیرپای وطنم افغانستان عزیز را بخاطرمنافع شخصی خود به معامله

» فاقدکرامت«آن سخنسرای مداح وچاپلوس » برکرامت«بیگانه بیندازد، من نه تنھا 

تجاوزخواھم کرد، بلکه ھرکلمه تلخی که شما بنام ھتک حرمت  می شناسید ھمان کلمات 

 . ندارم ھم باکی کسیرا نثارش خواھم نمود واز

تشویق [ اقدام خاینانۀ خلیلیاین ن آقای جلیل غنی، برای کم ارزش جلوه داد-دوم

 ازجرم وجنایات احزاب خلق وپرچم ]دولت شاھنشاھی ایران برای حمله به افغانستان

استاد خلیلی مانند ھر انسان «وتنظیم ھای جھادی در افغانستان یاد می کند ومیگوید که 

وت ھم و حتی شاید شقا.  دیگر سھو و اشتباه کرده است زیرا انسان جایز الخطا است

اما نباید فراموش کرد که اشتباھات او در مقایسه با اشتباھات و شقاوت ھای . کرده باشد

ُکه بعد از کودتای کمونیستی ھفت ثور از طرف رھبران و عمال رژیم کمونیستی و 

متعاقب آن توسط یک عده از رھبران و پیروان تنظیم ھای جھادی  در افغانستان ارتکاب 

 ». قابل مقایسه نیستشده به مراتب کمتر و

جنایتھا وشقاوتھا رھبران احزاب خلق اشتباھات با راینجا بحث روی مقایسۀ د

وپرجم وتنظیم ھای جھادی وپیروان شان نیست، جنایت ویا خیانت یک عمل شخصی 

نزد مردم وتاریخ می باید است وھرکسی که مرتکب جنایت یا خیانتی شده باشد،

ھایی که به انتقاد از خلیلی در بعد سیاسی وی پرداخته ھیچکسی ازجمله آن.  پاسخگوباشد

اند، در دفاع از جرم وجنایت ھای رھبران احزاب خلق وپرچم ورھبران تنظیم ھای 

 برنخاسته اند، اقای غنی وخوانندگان ارجمند این پورتال شاھد در افغانستانجھادی 

 ٢٧وروز )  سرخروز تجاوز قشون( دسمبر٢٧استند که حد اقل سال دوبار بمناسبت 

، مقاالت زیادی در تقبیح رھبران حزب خلق  روز کودتای شوم ثور ثور٧اپریل مطابق 

وپرچم در ھمین پورتال به نشر میرسد و در روز ھشتم ثور نیز از رھبران تنظیم ھای 
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 ولی چرا نبايد جھادی که کابل را بخاکدان مبدل کردند نیز نکوھش صورت میگیرد،

 د؟نشوامات ضد ملی اودر حق وطن ما انتقاد ازخليلی بخاطر  اقد

 آیا مگر ھمین خلیلی نبود که قبل از احزاب خلق وپرچم وتنظیمھای جھادی، 

تباھی  ازاوج خودخواھی، خود  نابود نماید و دوبار قصد نمود تا افغانستان را تجزیه و

 این کشور را به نظاره بنشیند؟

 صفحه ای در رد کتاب ٢١مقاله پس از مرحوم داکتر کاروان که گمان میکنم 

افغانستان آقای وبیدار ین نویسنده حساس دوم خلیلی نوشت،" عیاری از خراسان "

 محققانه در مورد اقدامات سیاسی ت مقاال٢٠٠٩احسان لمرمقیم فرانسه میباشد که در 

شاید و» کابل ناتھه«و» پیام افغان«و» اصالت«در سایتھای  نوشت و وپدرش خلیلی

برطبق این مقاله که نقل قول ھایی ازعزیز آریانفر،مترجم . ھای افغانی گذاشتدیگرسایت

از منابع روسی  در آن صورت گرفته است،خلیل هللا خلیلی یک بار در موفق 

 میخواست والیات شمال افغانستان را تا ھندوکش جدا وحکومت خود ١٩٢٩اکتوبرسال 

وی دلیل اینکار را . سمیت بشناسندرا اعالن نماید، بشرطی که روسھا حکومت او را بر

برای روسھا وابستگی نادرخان به انگلیسھا که دشمن تاریخی ورقیب استعماری روسھا 

بودعنوان کرده بود،وموضوع را به اطالع قونسلگری بلشویک ھا درمزارشریف  

خبرداد، آما از آنجائی که جنرال نادرخان درکابل بساط حکومت سقوی را برچیده وخود 

 قدرت را بدست گرفته بود ،روس ھا به این تقاضای خلیلی لبیک نگفتند ویک ھفته زمام

  ١.بعد خلیلی محبور شد به تاشکند فرار نماید

 ھنگامی که ھنوز سفیربرحال افغانستان در درعراق ١٩٧٥باردوم خلیلی درسال 

بود، بعد از سفرداودخان به عراق، قصد نمود تا زعامت ایران را برای اشغال 

فغانستان به این بھانه که مردم افغانستان شاھنشاه ایران را شاھنشاه خود می ا

شمارند،ترغیب به لشکرکشی نماید، اما اولیای امور ایران به این خوش خدمتی ھای وی 

وقعی نگذاشتند، تا اینکه آقای موسوی سی سال بعد براین سند خیانت خلیلی دست یافت 

این سند برای اولین بار در اگست سال  .نھا قرار دادوآنرا در دسترس افکار عامۀ افغا

                                                             

 احسان لمر،مقاله عزیز آریانفرــ رازھای سربه مھر تاریخ دپلماسی افغانستان در نیمه -  ١

  ٢٠١٥ن جرمن آنالین،جنوری افغا) آغاززندگی خلیل هللا خلیلی. (نخست سده بیستم



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٥٦٥

 در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر رسید وبحیث سند خیانت ملی خلیلی ٢٠٠٧

به نشر  ) ۱۰۵شمارۀ  (رسانه ای گردید وبار دیگر عین سند در مجلۀ آئینۀ افغانستان 

نیزبا یک تبصرۀ » وارا«ھمین سند در سایت . رسید ونویسنده عین ادعا را تکرار نمود

 .قوی وھمه جانبه به نشر رسید وھماکنون در آن سایت قابل دسترسی است

اری یچرا استادخلیلی کتاب ع« وقتی من مقاله ای ٢٠١٥یعنی  ودر سال جاری

آنرا از روی مقالۀ نشر شده سید حسین موسوی در پورتال » از خراسان را نوشت؟

ًمجددا بدست » راوا«د منتشره درسایت انترنتی افغان جرمن آنالین و مقایسۀ آن با سن

نشر سپردم ومتن سند را نیز نقل کردم تا اگر کسی مشکلی درمطالۀ سند فوتوکاپی 

 .داشته باشد، آنرا از روی نقل آن مطالعه فرماید

ھمین نکته اساسی که تا مغز استخوان ھواداران خلیلی اثر کرده است، افشای 

ش چندین بار به سفارت ایران در ١٣٥٤فیرافغانستان در خلیلی س:سند است که میگوید

خواسته بود تا زمینه مالقاتش را با ) آقای شھید زاده(بغداد مراجعه کرده وازسفیرایران

او بصراحت یاد آور شده که .شاه ایران دریکی ازشھرھای ھم مرز با عراق فراھم کند 

رند و اگر شاھنشاه به افغانستان مردم افغانستان شاھنشاه ایران را شاھنشاه خود میشما

لشکر بکشد، تمام مردم افغانستان ازاین لشکرکشی شاھنشاه استقبال خواھند نمود،و 

سند درخواست . ھیچگونه مقاومتی از سوی افغانھا در برابر حمله ایران نخواھد دید

کاپی خلیلی نه تنھا درکتاب خاطرات اسدهللا علم وزیر دربار ایران ثبت شده است، بلکه 

مکتوب محرمانه سفیر ایران در بغداد که عنوانی وزارت دربار شاھنشاھی ایران 

 در سایت ۲۰۰۷ مجله آئینه افغانستان ونیز در اگست ۱۰۵فرستاده شده ، درشماره 

  .  جرمن وسایت راوا به نشر رسیده است-افغان

 جلیل غنی آخرین راه نجات خلیلی از این رسوائی تاریخی ضعف آقای-سوم

 وقتی به متن این سند نظر انداخته شود دیده می شود «:مالء وانشاء سند دانسته  میگویدا

 درکجا وچند تا اغالط امالئی؟[که در آن اغالط امالئی و انشایی زیادی وجود دارد

چنین سواد کمی داشته بوده  بعید به نظر می رسد که سفیر ایران در عراق ]سیستانی

  ».ر دربار شاه ایران فرستاده باشدامه را به اسدهللا علم وزیبا چنین اغالطی این نباشدو

بدون  اقای سفیر ایران  پیام خلیلی سفیرافغانستان را بطورکامل وبه نظرمن 

 ومتن سند از لحاظ امالء وانشای خود .ابھام به اولیای اموردولت خود اطالع داده است
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در مقالۀ آقای غنی . ر شده استبا اغالط امالئی کمتری از امالء اقای جلیل غنی تحری

را " مذمت"وکلمۀ " استوره"را بصورت " اسطوره"دو صفحه ای خود کلمۀ 

غلط نوشته است وکلمات دیگری ھم در نوشته شان از لحاظ " مزمت"بصورت

که صورت درست » ١٩٧٣«و » به نحوی از انحا« ،» ھتگ حرمت«ًمثال انشاءغلط است، 

ولی این اغالط اند » ش١٣٥٤= ١٩٧٥«و سال » از آنحاءبه نحوی «و» حرمتھتک «:  آنھا

برای یک محقق افزون براین  .ھرگز معنی ومفھوم عبارت او را تغییرداده نمیتواند

این درحالی است  .تاریخ، امالء وانشاء وادبیات سند مھم نیست، بلکه پیام سند مھم است

را تا کنون ارائه  ذکورنمونۀ دیگری از نامه ھای سفیرمکه اقای غنی ویاران دیگرش 

 :سند را یک بار دیگر با ھم میخوانیم.نداده است تا بتوان براصالت سند شک نمود

  

  :میدھد وادامه شده آغاز عبارت این با فوق تلگراف متن
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  دربار شاھنشاھی

  نهادارۀ رمز ومحرما

   بغداد-کشف تلگراف رمز سفارت شاھنشاھی ايران

  جناب آقای اسدهللا علم وزيرمحترم دربار شاھنشاھی

 خلیلی هللا خلیل استاد گذشته شب میرساند عالی ستحضار با محترما

 رژیم وموقعیت افغانستان ازوضع صحبت. آمد اینجانب بدیدار بغداد در سفیرافغانستان

 متاسفانه اظھارداشت بود تأثر ازکمال حاکی که لحنی با نسفیرافغانستا.آمد پیش فعلی

 داودخان سردار پای زود یا دیر واگر است کننده ونگران تاریک بسیار افغانستان آیندۀ

 کار و افتاد خواھد کمونیست عناصر بچنگ کشور که نیست شکی ھیچ برود ازمیان

 ایران شاھنشاه لیحضرتاع دست در افغانستان نجات راه یگانه گفت. شد خواھد یکسره

 او که ایران شاھنشاه ویاری بکمک چشم افغانستان وشاھدوست پرست وطن مردم. است

 ایران شاھنشاه صحبت درمیان ًکرارا سفیرافغانستان. اند دوخته میدانند خود شاھنشاه را

 است رسانیده ملوکانه مبارک عرض بشرف ًشخصا گویا و خواند خود ومخدوم پادشاه را

 وبجنورد مشھد وضع کند پیدا وبخارا سمرقند شبیه وضعی وقندھار کابل روزی اگر که

 دارد بستگی باین منطقه کشورھای وسایر ایران و افغانستان آیندۀ گفت. بود خواھد چه

 راست براه اکنون از را افغانستان بخصوص منطقه این آیندۀ میتواند کسیکه ویگانه

. است ایران معظم شھریار فقط و فقط آورد لبعم جلوگیری آن سقوط از و کند رھبری

 وضع افغانستان در که نباشد میل بی خود باطن در ھم داودخان سردار که بسا چه گفت

 راھی در پا ندانسته او زیرا شود، مستقر ًمجددا آن در پادشاھی رژیم و شود دگرگون

 را بمطل این گفت. است آورده ببار میھن و خود برای بزرگ مشکل که گذاشته

 او به تا نداشته اوجوابی لیکن است گفته باو آمده بغداد به  داودخان که موقعی ًصریحا

 با که کرد بازگو را نکته این مختلف عبارت با بار چند صحبت طی سفیرافغانستان. بدھد

 خطرخواھد در منطقه تمام کمونیزم دامان در افغانستان وسقوط داودخان رفتن بین از

 مفسده وعناصر ندارد جاویدان زندگی داودخان. بود چاره بفکر باید نوناک ھم واز افتاد

 چون میرساند عالی باستحضار آگاھی مزید برای. ھستند رفتن ایران از مترصد جو

 را مطلب واین آمد اینجانب بدیدن سفیرافغانستان که بود بار دومین این ماه دو این ظرف
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 عرض شرف به موضوع است مایل که شد حاصل یقین اینجانب برای میداشت اظھار

 اظھاراتش گزارش بارۀ در او نظر جویای مستقیم منغیر لذا شود رسانیده ملوکانه مبارک

 بوسیلۀ تنھا یا مستقیم بطور عرایضش که خواست ازاینجانب قسم قید با شدم بتھران

 پیدا اطالع آن از غیر واحدی شود رسانیده شاھنشاه مبارک عرض بشرف عالی جناب

 فراھم فرصتی اگر دارد را کرمانشاه به مسافرت قصد آینده روز ده ظرف گفت. نکند

 ای نامه در گفت. میشد حاصل مطلوب نتیجه نماید مالقات را جنابعالی میخواست که شد

 بایران او قبلی سفر در که اید فرموده اشاره اید داشته مرقوم او برای عالی جناب که

 بھرحال. میشد فراھم مالقاتی ترتیب بود ممکن آید می کجا او که میدانستیم پیش از اگر

 زیارت توفیق تھران از غیر محلی در است مایل بسیار که است این اینجانب استنباط

 مبارک پیشگاه به وشرفیابی بتھران او آمدن است معتقد چون. نماید پیدا را جنابعالی

 صحبت ضمن سفیر که لبیمط. بیاورد افغانستان در تغییراتی است ممکن شاھنشاه

 که بود آن است توجه کمال شایان اینجانب بنظر و کرد اشاره آن به ندانسته یا دانسته

 معاش وامرار کار کردن پیدا جھت افاغنه از زیادی تعداد روز ھر اکنون ھم گفت

 پیدا تماس آنھا با کسانی که ھستند آن مترصد واینھا آیند می ایران به مختلف بصورتھای

 بوجود افغانستان فعلی حکومت علیه را مسائلی ًاحیانا تا نماید متشکل را آنھا هکرد

. شود پیدا او بارۀ در ای شبھه چنین بیاید بتھران اگر که است ازاین او ترس.آورند

 سوئی عواقب لحاظ از باشد الزم شاید که است موجود تغییراتی گفته دراین است بدیھی

  .شود واقع امور اولیای  توجه مورد بطورمجدانه وردآ ببار است ممکن ًاحتماال که

     ١»٥٤/ ٢٧/١١ -٢٨٨٠       زاده شھید ارادت عرض با

 که است محرمانه تلگرام یک)۵۴ /۱۱ /۲۷ -۲۸۸۰ شماره تلگرام (سند این

  :میسازد ثابت ذیل دلیل چند به را طلب وفرصت الوقت ابن  اما شاعرپرآوازه این خیانت

 آنرا سفیر یک ًاوال که است اعتبار قابل مورخین برای جھت نازای سند این -١

   شخص نمایندۀ که وسفیر است داده گزارش شاھنشاه یعنی خود دولت مقام ترین عالی به

                                                             

 ٢٠٠٧اگست )نقل متن سند از سايت افغان جرمن آنQين(-١

 ���� http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf 
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 رئیس یا پادشاه به نمیتواند ھرگز است خود کشورمتبوع منافع ومدافع خود مملکت اول

 امور اولیای به را مطلبی وھوسانه بگوید دروغ ، میکند نمایندگی او از که جمھورخود

  .بدھد گزارش خود

 سالھا ایران شاھنشاھی دربار وزیر که است اھمیتی چنان دارای سند این -٢

  .است کرده نگھداری  خود مھم اسناد درجملۀ آنرا

 ایران شاه انکه از وبعد ایران، در شاھی نظام تغییر از بعد سالھا سند این -٣

 ًظاھرا که(ایران شاھنشاھی وزیردربار علم اسدهللا خاطرات ابکت در ، نبود زنده دیگر

  .است ونشرگردیده درج) میکرد زندگی درپاریس

 ماموریت ودوران بغداد در خلیلی سفارت دوران تاریخ ،با سند این تاریخ -٤

  .معتبراست سند یک وبنابرین دارد ھمخوانی بغداد در سفیرایران زاده شھید اقای

 حسین سید سوی از ٢٠٠٧ درسال دارم اطالع من که ایج تا  سند این -٥

 این فعال ھمکار وسابق)آزاد افغانستان -افغانستان آزاد سایت گردانندۀ اکنون(موسوی

 شده گذاشته زیر در آن لینک که رسیده نشر به خلیلی خیانت سند عنوان به پورتال

 آنزمان در غنی جلیل واقای فرزندان بشمول خلیلی امروزی ازھواخواھان وھیچیکی

 سند این آن از پس. کنند شک ابراز یا اعتراض سند این محتوای برخالف نداشتند جرئت

 »راوا «وسایت  افغانستان آئینۀ مجلۀ مثل وغیرموقوته موقوته جمعی نشرات سائر در

 چرا «مقالۀ وقتیکه ٢٠١٥ جنوری ماه در که باشم من کس آخرین وشاید. رسید نشر به

 مقالۀ مقدمۀ عنوان به نوشتم، را» نوشت؟ را خراسان از عیاری تابک خلیلی استاد

 دوشخصیت ھای روایت و سند این سراغ به وبیشترخلیلی بھتر شناخت وبرای  خود

. رفتم آھنگ آصف آقای ودیگری ، سراج حمیدهللا مرحوم یکی افغانی معتبرومعروف

 خود اثر در را نظر مورد دسن  منابع، این از یکی به اتکا با میتواند مؤرخ بنابرین

 را ملی خیانت لکۀ این تا برآنست غنی جلیل اگراقای. قراردھد بررسی ومورد بگنجاند

 خاطرات کتاب: چون منابعی از را سند این اول بفرمایند کند، پس خلیلی پیشانی از

 افغان وپورتال افغانستان آیئنۀ ومجلۀ راوا سایت شاھنشاھی، وزیردربار علم اسدهللا

 باشند، نداشته دسترسی ھا آن به دیگران منبعد تا کند پاک منابع وغیره آنالین رمنج
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 پوره دالرھم گزاف مبالغ دریافت بدل در حتی شان توان اینکاراز میکنم فکر که درحالی

  .بود نخواھد

 اقای که نمود،اینست جلب بخود مقاله این در را توجھم که دیگری نکته-چھارم

 نا توطئه درین توان نمی ھم را پرچم و خلق پیروان از حلقاتی لتدخا« :مینویسد جلیل

 ھای جفای و آنھا]مذمت [مزمت در که را اشعاری انتقام خواھند می که گرفت دیده

 و زمان شوروی قدرت ابر برابر در افغانستان ملت مقاومت جریان در ملت بر حزب

 مقاله ھمین در ھا سروده نوع این از ھای نمونه. بگیرند سروده، افغانستان در آنھا ُعمال

  ».گردد می تقدیم

 نمیتواند ھیچوجه به ذھنیتھا کردن بخاطرمغشوش ھا خیالپردازی گونه این

. بردارد خلیلی  ھای شانه روی از  وطن درحق را خلیلی خاینانۀ ھای تالش مسئولیت

 را وی و داده قرار نقد بین ذره زیر را خلیلی اعمال که آنھایی از ھیچکدام خوشبختانه

  ونه من نه یعنی ندارند، خلق دموکراتیک حزب با نسبتی ھیچ اند، کرده وشماتت تقبیح

 ونه بارکزی هللا نجیب داکتر نه و کاروان داکتر نه ، موسوی سیدحسین لمر،نه احسان

 عزیز نه و باز قاسم ،نه نظام موسی ماللی نه ، مسعودفارانی نه جھانی، باری

 میان دراین البته ایم نبوده وپرچم خلق حزب عضو)مسعود احمدشاه انھوادار از(آریانفر

 فدائی دلباختگان از نمیداند یا میداند شعر اگر روغ حمید  یعنی نامدار پرچمیان از یکی

 مدت در مذکور حزب درھجو را خلیلی از شعری من اگر شوم کور واما میباشد خلیلی

 پس. باشم دیده بودم درکابل من که انافغانست خلق کراتیکدمو حزب حاکمیت سال ١٤

 گرفته عقده خلق حزب برضد خلیلی اشعار از گویا که خلق ازمنسوبین گروھی به اشاره

 کردن رنگ کم برای بیجا توھم یک این اند، بسته کمر خلیلی شخصیت ترور برای واکنون

  .است »شخصیت بی «مداح این برفرق کوبنده ضربات

  پایان
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  مھچھل ونمقالۀ 

  

 اين  شاه دوشمشيره کيست که

  مراد ميطلبند؟  مردم از او

  

درمرکزشــھرکابل ، در دوصــد متــری پــل بــاغ عمــومی در وســط جــاده ایکــه بــه 

استقامت دھمزنگ کشیده شده،امروزمسجدی به نام شـاه دوشمـشيره، مـسمی اسـت ودر 

ت   مقبره ای مـسمی بـه شـاه دوشمـشیره موقعیـهنزدیک این مسجد در دست راست جاد

دارد که مردم بسیاری به آنجا میروند و بـا نـذر وخیـرات وگـرفتن تعویـذ بـازار رمـاالن 

واگر کسی بـه آنجـا بـرود وبـه متولیـان . وجادوگران وتعویذ نویسان را رونق می بخشند

ومجاوران زیارت بذل وخیرات وبخششی ندھد وبخواھد برخالف خرافات رایج درمیـان 

  ن وکف شناسان وتعویذ نویسان وجادوگران وحقه بازان َّزوار واز جمله بر خالف رماال

  

   کابلمرکزشھرمسجدشاه دوشمشيره در

  ناک  کمین گرفته دراطراف زیارت  کالمی بگوید، خیلی ممکن است به سرنوشت درد
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  .شودفرخنده دچار شود، زیرا آنھا نمیخواھند این دکان پر درآمد بر روی شان بسته 

فتـوح البلـدان بـالذری : تين فتـوح اسـالمی ماننـددرتاريخ ھـا و گزارشـھای نخـس

وتاریخ یعقوبی وتاریخ طبری از شاه دوشمشیره  نام وآدرسی نيـست، ولـی مـردم کابـل 

                                                                       . ، مـسجدی و درپھلـوی آن زیـارتی نـسبت ميدھنـد)؟(بنـام او

. ان روایت میشود اینست که وی  با ھردو دست آدم می کشته استدر ھرحال آنچه یکس

خنده آورتر اینست که گفته میشود وقتی وی از طرف مـردم کابـل کـشته شـد، او بـازھم  

مـردم مـا از بـس درقعـر ). زھـی نـادانی وجھالـت؟(بدون سر با دو شمشیر آدم میکـشت

ود نمی اندیشند که مـرده ، بیسوادی و خرافات غرق اند، برای یک لحظه ھم که شده با خ

تاریخی که برای این مـرد درسـت شـده نـام . دیگرحرکت کرده نمیتواند تا کسی را بکشد

  . ونشان آنرا لیث بن قیس بن عباس نوشته اند

بـه «: مرحوم کھزاد در کتاب باالحصار کابل وپیشآمدھای تاریخی،روایت میکندکه

زار نفـر، چھـل ھـزار مـرد جنگـی قرار گزارش تاریخ سیستان از میان یکصدوبیـست ھـ

مجھز با بھترین اسلحه و ادوات و اسپ ھای تـازی انتخـاب نمودنـد کـه بـه تحـت قیـادت 

عمر بن عطا یا عطارد بن عمیـر التمیمـی و سرپرسـتی عبـدالرحمن بـن محمـد االشـعت 

بین سـپاه رایـان و قـشون طاؤسـان . الکندی و الی سیستان علیه کابل و کابلشاه فرستادند

ای سختی در گرفت قسمتی از حصص غربی مملکت  بدست عرب ھا افتـاد ولـی جنگ ھ

فتوحات خود را تا کابل ادامـه داده نتوانـستند و در حـوالی غزنـی متوقـف شـدند و بـاقی 

  .اقدامات را به سال ھای آینده موکول کردند

ھجری عبدالرحمن بن اشعث عده یی از سپاه خـویش را تحـت ادارۀ ۸۰در سال 

 بن حضرت عبـاس  پیـشتر بطـرف کابـل فرسـتاد و خـود از عقـب مـشغول لیث بن قیس

گرفتن آماده گی ھای دیگر شد باز جنگ ھای سخت بیرون شھر کابـل در گرفـت، رتبیـل 

سپاه عربی در حـصص غربـی شـھر . شاه از باالحضار امر مدافعه شھر را صادر کرد

.  تـن بـه تـن شـروغ شـددر دیوارھای رخنه کردند و در امتداد رودخانهء کابل جنگ ھای

می گویند سرلشکر سپاه عرب حضرت لیث بن قیس که از فرط قھـر دو شمـشیر در دو 

دست گرفته و پیشاپیش سپاه خود جنگیده داخل شھر شـد، زخـم برداشـته و شـھید شـد و 

جسد مبارکش را در کرانه ھای متصل رود خانه بـه خـاک سـپرده انـد و مـزار شـان بـه 
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مــسلمانان معابــد و درمــسال ھــای ھنــدویی و . روف اســتزیـارت شــاه دو شمــشیره معــ

شیوایی را که در سواحل رودخانه وقـوع داشـت، ویـران کردنـد و اسـاس اولـین مـسجد 

  ] ١[» .اسالمی در کابل در جوار حضرت شاه دو شمشیره گذاشته شد

آقـای سـلیمان " سیطرۀ ھزار وچھارصد سالۀ اعـراب برافغانـستان"مؤلف کتاب 

روایت را نقـل کـرده اسـت، منتھـا وی تعـداد لـشکرطاؤوسان را بجـای راوش نیز ھمین 

 ]٢. [چھل ھزار، چھل مرد قید کرده که معلومدار اشتباه تایپی خواھد بود

مرحــوم کھــزاد منبــع روایــت خــود را چنانکــه در بــاال دیــده شــد،تاریخ سیــستان 

، نـه از ]۳[سپاه طاؤوسان معرفی میکند، درحالی که در حکایت تاریخ سیـستانوداستان 

لیث بن قیس نامی است ونه خودعبدالرحمن بن اشعث کسی را به این کاربرگزیده، بلکـه 

حتـی .او خود فرمانده سپاه طاؤوسان بود و درآن سال خود اوھم نتوانست تا کابـل برسـد

محقق نامدار انگلیسی که تاریخ منطقه را در قرون نخستین اسـالمی بـدقت » بوسورت«

ن شــورش ســپاه طاؤوســان را برھبــری عبــدالرحمن بــن اشــعث بررســی کــرده و داســتا

 است، درھیچیک از منابع تاریخی عربـی وغیرعربـی خـود از کـسی باجزئیات آن نوشته

 درجمله سـرداران سـپاه طاؤوسـان نـام نمـی بـرد، معلـوم نیـست کـه ليث بن قيس بنام

ام لیـث بـن مرحوم کھزاد برمبنای چه سند ومدرک تاریخی ازکسی که تاریخی نـدارد، بنـ

  قیس بن حضرت عباس ومقبره او درجوار مسجد شاه دوشمشیره متذکرشده است؟

 ۳۶ واما به گواھی تـاریخ سیـستان کـه ازتـواریخ معتبـر منطقـه اسـت ، درسـال

ً ظاھرا درھمان سال یـا ھجری عبدالرحمن ابن سمره به دستور معاویه به سیستان آمد و

عبدالرحمن ھمراه با رجـال جنـگ آوری  ھجری ۳۷یک سال پس از ورودش یعنی درسال

عمر بن عبیدهللا تمیمی وعبدهللا بن خازم سلمی وقطری بن فجاة ومھلـب بـن ابـی : چون

ًصفره و عباد بن الحصین وغیره در راس لشکرھای عربـی بعـزم جنـگ بـا زنبیـل عـازم 

ُبست شد و پس ازغارت خاش درشرق زرنج از راه بیابان به بـست رسـید واز آنجـا بـه  ُ

شــتافت وبعــد از فـتح آن بــه زابلـستان وســپس خــود را ) قنـدھار= ُرخج،اراکوزیــا(خـدُر

سپاه عرب شھررا پیوسته .درپشت دروازه ھای کابل رساند وبه محاصره شھر پرداخت 

سر انجام نبردی خونین میان نیروھای عرب ومدافعین کابل به سرآمد .با منجنیق میکوفتند

کابلـشاه مـردی پرقـوت وجنـگ . اک وخون علطیدنـدو گروھی انبوه از مھاجمان عرب بخ
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آور دلیری بود که ھمواره در پیشاپیش سپاه خود قرار میگرفـت و بـا لـشکر دشـمن مـی 

ش��اه کاب�ل ح�رب ب��نفس خ�ويش ھم�ی ک��رد، م�ردی بودک��ه «: بنــابر تــاریخ سیـستان. جنگیـد

ھ�يچکس ب�رو براب�ری نک�رد، ب�سيار بک��شت ت�ا بي�ست واندھزارم�سلمان بردس�ت اوش��ھيد 

 معھذاپس از آنکه دیوارھای کابل براثـر پرتـاب منجنیـق  شـگاف برداشـت و ]۴[».گشت

دیگر مجال مرمت میسر نگشت و سپاه مھاجم ازآن شگاف بدرون شھر ریختند و به قتـل 

ــا باســردار ســپاه عــرب،  ــد ت ــشاه چــاره درآن دی ــد، کابل عــام مــردم غیرنظــامی پرداختن

ًش آید وموقتا شر عرب را در بدل پرداخت عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره وصلح پی

کاب�ل بگ�شاد «وبقول تاریخ سیـستان،عبدالرحمن . پول و برده از سر کابل بر طرف نماید

   ]۵[».... وبردگان بسيار از آنجا بياورد و بسيار بزرگان بودند

 ۴۳گرچه ابن اثیر این موفقیـت اعـراب را تحـت سـرکردگی عبـدالرحمن بـسال 

 ھجـری کـه ۴۱مگر واقعیـت اینـست کـه عبـدالرحمن قبـل از سـالھجری نسبت میدھد، 

معاویه خالفتش را اعالم میکند، در راه بازگشت به شام در بصره از دنیا درگذشـته بـود 

ھجری است ۴۰و آنچه که بر سر کابل ازدست اعراب آمده است مربوط به قبل ازسال 

  .ین نکته اشارت داردوتاریخ سیستان که یگانه تاریخی معتبر وقایع محلی است برا

 ھجـری، ھمينکـه حجـاج از طـرف خلیفـه ۷۸بنابر تاریخ سیـستان، درسـال       

خود مھلب را به خراسـان و عبدالملک به فرمانداری کل خراسان مقرر شد، او از جانب 

 درزمان خالفت معاويـه ًعبيدهللا قبال.عبيدهللا ين ابی بکره را به حکومت سيستان برگزيد

 .  ھجری نيز والی سيستان بود و به رموز منطقه بلديت داشت۵۳ -۵۱طی سالھای 

عبيدهللا بـه سيـستان رسـيد و وظيفـه اصـلی )  م۶۹۶( ھـ ۷۸به ھرحال در سال  

ًمتعاقبا عبيدهللا فرمانی از حجـاج دريافـت کـه حکـم . خود جنگ قطعی با کابلشاه قرارداد

نب�ردکن و ب�از ) ، شاه کابلزنبيل(با او با مسلمانانی که نزد تو ھستند« : ميکرد
مگ���رد ت���ا س���رزمينش را ب���ه غ���ارت دھ���ی وقلع���ه ھ���ايش را وي���ران کن���ی و 

   ]۶ [»!جنگاورانش را بکشی وفرزندانش را اسير کنی

دراین فرمان چنانکه دیده میشود از اسالم وقبول آن از جانب مردم حرفی نیـست 

 سـپاھی مرکـب از عبيـدهللا. وفقط دستور دستور غارت وویرانی ھست وبود مردم است

 ھزار نفر رابسوی کابل سوق نمود وخـود دررأس سـپاھی قرارگرفـت کـه از مـردم ۲۰
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بصره فراھم آمده بودند و سرداری سپاه منسوب به کوفه را به شريح بـن ھـانی حـارثی 

زنبيـل بـدفاع برخاسـت و عبيـدهللا را . داد و سپس بسوی بست و زابلـستان تاخـت آورد

زنبيل بـه آھـستگی . گی، در دھن دره ھای مھيب کوھستانی کشانيدباھمان تاکتيک قديم جن

عقب می نشست و سپاه عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب کـه در طـول راه 

قلعه ھا را ويران و اموال مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين بار شده بودند کـه تـوان 

ای دشـوارگذار، فـصل زمـستان را حرکت سريع را نداشتند، اين کندی حرکت در راه ھ

 . نزديک ميساخت

 که سربازی کھنه کار بود به عبيدهللا اصرار ميکرد که به غنايم فراوانـی  شريح 

که بدست آورده اند خرسند باشند و چنان نکند که زنبيل دست از جان بشويد و در برابـر 

 پرورانيـد، پنـد او اما عبيدهللا که ھوای تـسخيروغارت کابـل را درسـرمی. ايشان بايستد

در نتيجـه سـپاه عبيـده هللا بـا کمبـود شـديد . نشنيد و سرانجام دردامی سخت گرفتار آمـد

سپاه عرب چنان در . خواربار روبرو گرديد وسربازانش به خوردن اسپان خود پرداختند

تنگنا گرفتار آمد که عبيدهللا مجبورشد غرور خويش زيرپا نھـد و از زنبيـل طلـب صـلح 

 ھزار درھم غرامت دھد وشماری از بزرگان عرب و سـه ۷۰۰ پيشنھاد کردکه نمايد، و

اواز زنبيـل پـوزش خواسـت و ادامـه جنـگ را . تن از پسرانش را به نوا پيش او بفرسـتد

 ۷۰۰ر۰۰۰پـس ازپرداخـت . نافرمانی سـپاه از دسـتورات فرمانـده شـان وانمودسـاخت

 اجـازه يافـت کـه بقيـه سـپاھش را از درھم واعزام گروگانھايی به نزد کابلشاه، عبيـدهللا

دامی که درآن گير افتاده بودند بيرون آورد، اما اينان به سبب سـرما وگرسـنگی متحمـل 

و چون سـخت . ُ تن از ايشان خود را تا بست رساندند۵۰۰تلفات سنگين شدند وسرانجام 

  ]۷)[ ھجری۷۹.(گرسنه بودند پس از آنکه شکم سير نان خوردند، ھمگی جان دادند

ھيچکس از آن سپاه نماند، يا کشته شدند يـا «: مولف تاريخ سيستان يادآور ميشود

  ]۸[» نام کردند»جيش الفنا«چنانکه ايشان را ... بمردند

در دورۀ اموی شاعران به عنوان ابزارتبلیغ وجلب پشتیبان برای ممـدوحان خـود 

و فرمانـدھان مورد توجه خاصی قرارداشتند و این شاعران درحضر وسـفر بـا رھبـران 

 ازشاعری بنام اعـشی ھمـدان کـوفی یـاد میکنـد کـه بـا سـپاه  بالذری.بزرگ ھمراه بودند

. عبیدهللا در حمله برزنبیل وھمچنان با سپاه طاؤوسان در حمله برکابل ھمراه بوده اسـت
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وی بــه ارتبــاط شکــست عبیــدهللا از زنبیــل شــعری دارد کــه از سراســرآن بــوی نفــرت 

به مشام میرسد و ازتلفات غم انگیزی یاد میکند کـه برسـپاه عـرب واستخفاف ازعبیدهللا 

  .وارد آمده بود

  اين اندوه سوزان در سينه چيست، وچرا سيل اشک فرومی باری؟" 

ھيچ ازسپاھی شنيده ای که بکلی درھم شکست و به نگون بختی بسيار "
  گرفتارآمد؟

  ه ازسربيچارگی،درکابل برای ايشان بسيارسخت گرفتند وآنان را واداشتند ک"

  .ًازگوشت اسپان نژاده خويش بخورند ودر بد ترين جاھا لشکرگاه بسازند

  ھيچ سپاھی درآن سرزمين به چنين سرنوشتی شوم گرفتار نيامده است،"

چنان بگرييد که راه گلويتان "به زنان نوحه گر بگوييد که برای چنان قربانيانی"
  ".بگيرد

ردان، ازاين بيست ھزارمرد که اسپان ازعبيدهللا بپرسيد چگونه ازاين م"
  زرھپوش داشتندوغرق درسQح بودند حراست کرده ای؟

  سپاھيان گزيده که اميری آنان را بخاطرپايداری شان درنبرد برگزيده بود،"

  .پا در راه نھادند) کوفه وبصره(سپاھيانی با ارواح شريف از دوشھر نيرومند"

 اميرکرده اند، اما تو نابودشان کرده ای، ترا سا,ری ايشان داده اند و برايشان"
 ]٩[ ." درحاليکه آتش جنگ ھنوزبا تندی فراوان زبانه ميکشد

دربقیه شعرگفته میشود که، عبیدهللا سرکرده ای بسیارسختگیر وسنگ دل بود وبا 

 میکرد، وبدتراز آن اینکه وی از فرصت گرفتـاری سربازان ھمچون جباری مستبد رفتار

صره افتاده بود، سود می جست وخود به خرید آذوقه می پرداخت و به سپاھی که درمحا

  . بھایی گزاف به ایشان میفروخت

اما ازاین شاعرباید پرسید که آیا کشتار مردم بیگناه وبرده کردن زنـان وکودکـان 

کابل به دست سپاه عرب درطول تسلط اعراب برسیستان وتجاوز برقلمرو زنبیـل درد و 

 سـپاه چـرا از ھـزاران کیلـومتر دوربـه ایـن سـرزمین حملـه آورده دریغ  نداشت؟  ایـن

 بودند؟ و آیا جزغارت وگرفتن برده وکنیز ھدف دیگری داشتند؟

  :واما داستان سپاه طاؤوسان 
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  ّحجاج که از خبر شکست عبيدهللا در کابل مطلع گشته بود، خیلی برآشفت وبه 

 فرسـتاده  نـشود، ھـر آئینـه رتبیـل خلیفه عبدالملک خبر دادکه اگر لشکرفراوان بـه کابـل

چون این  نامه بـدربار خلیفـه رسـید، خلیفـه عبـدالملک بـه . ویارانش براعراب غالب آیند

نامه ات رس�يد واز آنچ�ه در سي�ستان ب�ه م�سلمانان رس�يد، آک�اه :" جواب او چنین نوشت

مينی آنھای که کشته شدند اجرشان بر خداست،اما در باره فرستادن لشکر به سرز. گشتم

ک��ه م��سلمانان در آن چن��ين سرنوش��تی را ديدن��د، رأی م��ن ھمان��ست، ک��ه رأی ت��و ب��رآن 

   ]١٠[ ."قرارگيرد،موفق باشی

ــار ســپاھی مرکــب از  ــن ب ــر از بــصره و ۲۰۰۰۰حجــاج ای ــر از ۲۰۰۰۰ نف  نف

. جنگجويان کوفه را انتخاب و در تحت قيادت عبدالرحمن بن اشعث بجنگ کابلشاه فرستاد

 و حقوق اين سپاه را که دو ميليون درھم ميشد پـيش از پـيش بـه ايـن حجاج کليه مواجب

سربازان آن را به اسـپ وسـالح بياراسـت و ايـن سـپاه آنقـدر مجھـز و . قشون پرداخت

 ] ۱١.[ يعنی لشکر طاؤوسان را بخود گرفت» جيش الطواويس«مجلل بود که نام 

يـستان مواصـلت بـه س)  ميالدی۶۹۹اوايل (  ھجری۷۹اين سپاه در اواخر سال  

 و درخطبه ايکه ابن اشعث در زرنگ ايراد کردھمه جنگ آوران عرب سيـستان را ورزيد

درھمين وقت سپاه ديگـری از طبرسـتان بـسرکردگی بـرادران . زير پرچم خود فراخواند

 بقـصد حملـه ۸۰ابـن اشـعث درسـال. اشعث به نامھای قاسم وصباح نيـز بـه او پيوسـتند

کابلـشاه از . ست را پايگاه عملياتی خود بسوی کابـل برگزيـدبرکابل شاه حرکت نمود و ب

ابـراز " جـيش الفنـا"اين لشکرکشی به ھراس افتاد و از تلفات مسلمانان در سفر جنگـی 

تأسف کردو پيشنھاد نمود که به قرار گذشته خراج به پردازد و گروگانھايی کـه عبيـدهللا 

امـا ايـن پيـشنھاد مـورد قبـول . برای دستيابی به صلح پـيش اوفرسـتاده اسـت بازفرسـتد

  . سپاھساالر عرب قرار نگرفت

 داشـت کـه از زمـان زيـاد بـن ابيـه )عـرب(زنبيـل مـشاور ھوشـياری از خـوارج 

به مشورت او زنبيل از پـيش سـپاه طاؤوسـان بـه شـرق عقـب . درسيستان زندگی ميکرد

رآنجـا مـستقر فرسـتاد تـا د) قنـدھار (َّ الـرُخجابن اشعث برادر خود قاسم را بـه. نشست 

زنبيل . قاسم وقتی به الرخج رسيد دريافت که جز بيوه زنان کسی باقی نمانده است. شود
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مثل گذشته به آھستگی عقب می نشست و سپاه عرب او را تعقيب ميکرد، امـا لـشکريان 

عرب که در طـول راه گـاو وگوسـفند و اندوختـه ھـای مـردم را اغتنـام ميکردنـد، آنقـدر 

ايـن کنـدی حرکـت در راه ھـای . ندکه توان حرکت سريع را نداشـتندسنگين بار شده بود

عبدالرحمن مجبورشد جنگ فيصله کن را . دشوارگذار، فصل زمستان را نزديک ميساخت

به بھار سال آينده موکول کند وبنابرین توسط نامـه از حجـاج اجـازه خواسـت، ولـی ايـن 

ن را مـورد عتـاب قـرار داد و چيزی بودکه حجاج آن رانمی پذيرفت و بنابرين عبدالرحم

عبـدالرحمن کـه مـردی مـدبر و . ّکتبا او را متھم به ترس و جبن و تھديـد بـه عـزل نمـود

دليری بود، برآشفت و فرمان حجاج را با دستکاری در اجتماع سپاه قرائت نمـود کـه در 

آن برخی از رجال و سرکردگان سپاه برطرف و برخی بجای آنھـا نـامزد شـده بودنـد و 

بدون درنگ بر زابل وکابل حمله کننـد، آباديھـا را ويـران و زنـان و  :امر شده بود کهنيز 

سرداران عرب چون ابوطفيل عامر و عبدالمؤمن ربيعی مخالفـت . مردان را اسير نمايند

 :خود را با اين فرمان ابراز داشتند و اولی خطابه ای برضد حجاج داد وگفت

 وخراج از آن حجاج است و اگردشمن برشما اگر سپاه پيروز شود، غنايم و باج « 

درح�الی ک�ه اي�ن مملک�ت . چيره شود، شما درنظ�ر حج�اج پ�ست و دون ھم�ت خواھي�د ب�ود
. گورس��تان اب��دی شماس��ت و ديگ��ر ب��ه دي��دارعزيزان وخ��انواده ھ��ای خودنخواھي��د رس��يد

پ�س بيائي�د ک�ه . س�وقيات حج�اج در اي�ن ک�شور، ش�بيه س�وقيات فرع�ون در رود ني�ل اس�ت
راخلع وبا اميرخود عبدالرحمن بيعت کنيم و عوض کابل به کوفه رويم ) حجاج( خدادشمن

  ]١٢[» .و حجاج را از وطن خود طرد نمائيم

ســپس .   قـرآن بيعــت کردنـدبــه سـپاه عـرب بــا شـخص عبــدالرحمن بـا ســوگند

عبدالرحمن ابن اشعث عیاض بن ھمیان بکری سدوسـی وعبـدهللا بـن عـامرتمیمی را بـه 

درسیستان برگزید واولی را به حکومت بست ودومی را به حکومت زرنگ جانشینی خود 

ھمچنــان بازنبیــل صــلح کــرد بــه ایــن شــرط کــه اگــر اوپیروزگــردد از زنبیــل . گماشــت

ــاه  دیگرخــراج نخواھــد گرفــت واگــراز حجــاج شکــست خــورد زنبیــل وی را درکابــل پن

 در نزديکـی کوفـه ،  سپاه طاؤوسان را باخودگرفت و برحجاج بشوريد و گوينـد]١٣[دھد

درھشتاد حرب، حجاج را ھزيمت داد ولی در حرب ھشتاد ویکم از طرف قشون حجـاج 

شکست خورد و دوباره به سيستان روی آورد ولـی حـاکم دسـت نـشانده ً او عبـدهللا بـن 

عامر دروازه ھای زرنگ را بروی ابـن اشـعث بـست ، امـامردم سيـستان از او حمايـت 
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نـد روزی در بیـرون شـھر لـشکرگاه زد، ولـی مجبـور شـد عبدالرحمن نـاگزیر چ. کردند

حاکم بست عياض بن ھميان ابن اشعث را پذیرفت ولـی ھمینکـه بـه . رھسپار بست گردد

شھر داخل شد وی را در بند کرد بدان اميد که با دستگيری ابن اشعث حجاج به او امـان 

 بست آمد و آن شھررا اما وقتی زنبيل از قضيه مطلع شد، به. دھد و از گناھانش درگذرد

درمحاصره گرفت وعياض را تھديد کرد که اگر به او آزار رسانی ويا آسيبی دھی، مـن 

. از اينجا نخواھم رفت تا ترا نکشم و خانواده تـرا اسـير و امـوال تـرا بـه غـارت نـسپرم

عياض از تھديد زنبيل برجان خود ترسيد و ابـن اشـعث را بـا گروھـی از سـپاھيانش بـه 

  ] ۱٤.[ يل داد و زنبيل وی را بگرمی پذيرفت و حرمت بسيار نھادزنبيل تحو

برادریزیـد والـی » مفضل«بدستور حجاج، سپاه عظيمی از خراسان تحت قيادت 

خراسان، برای دسـتگيری ابـن اشـعث بـسوی سيـستان حرکـت کـرد و در نبردھـای کـه 

نبیل کـشيد باسپاه ابن اشعث در سيستان نمود، ابن اشعث شکست خورد وبسوی قلمرو ز

 ]١٥. [وسپاھيان قتیبه سيستان را به جرم ھواداری ازابن اشعث ويران نمودند

حجاج نامه تھديد آميزی به رتبيل نوشت و ابـن  حبیبی، از قول طبری میگوید که، 

حجاج  تھدید کرده بود که اگر ابن اشعث را به او نسپارد با .اشعث را از او مطالبه کرد

مگر مقدسـی ،مـورخ عربـی کـه . کشوراو را تباه خواھد ساختفرستادن یک میلیون سپاه

 ھجری درشھر بست نوشـته، متـذکر شـده کـه ۳۵۵کتاب البدء والتاریخ خود را درسال 

حجاج مبلغ یک میلیون وچھارصدھزار درھم را با عماره بن تمیم پیش رتبیل فرسـتاد، تـا 

غـل و زنجیرکـشید وتـسلیم را در) عبـدالرحمن(رتبیـل او. عبدالرحمن را به او تحویل کند

  ]  ١٦[ .نمود

سرانجام عربی که در دربار زنبيل حضور داشـت بـاب گفتگـو بـا حجـاج را بـاز 

حجاج پيشنھاد کرد که اگر زنبيل ابن اشعث را بدو تسليم کند،وی تا ھفت سال از . نمود 

: سرانجام پيمانی بسته شد که در آن شرط گرديده بـود . پرداخت خراج معاف خواھد بود

 ۹۰۰مسلمانان تا ده سال به قلمرو زنبيـل نتازنـد و پـس از پايـان ايـن مـدت وی سـاالنه 

قرار شد ابن اشعث را با تنی چند از ھمراھان و خانواده اش به .  ھزار درھم خراج دھد
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نماينده حجاج عماره بن تميم تسليم کنند، اما پيش از اينکه اين کار انجام کيرد، ابن اشعث 

  ] ۱٧.[ خود را کشت

بروايت تاريخ سيستان، کابلشاه عبدالرحمن راگرفت ويک پای او را بايک زنـدانی 

سرانجام ابن اشـعث خـود را از بـامی . ديگر دربند نھاد واين دو ھمبند مدتھا در بند بودند

بدستور رتبیل سر عبـدالرحمن ). ھجری۸۵(در رخج فرو افگند و ھردو ھمبند جان دادند 

بدین ترتیب داستان شـورش سـپاه طاوسـان ] ۱٨.[  فرستاده شداز تن جدا و برای حجاج

  .به پایان رسید

 ھجری،درحالی که ازقول وقرار حجاج بـا رتبیـل مبنـی برمعافیـت ده ٨٨درسال 

ساله از خراج کابل سه سال بیشتر نگذشـته بـود، سـپاه عـرب بدسـتور حکمـران عربـی 

. با رتبیل به نبرد پرداختت ب�سسیستان بسرکردگی اشعث برقلمرو رتبیل حمله برد و در

رتبيل ناچار شد بـا پرداخـت مبلغـی بـا اشـعث صـلح کند،اشـعث موضـوع را بـه حجـاج 

وبه ) ھجری۸۸(گزارش داد ولی حجاج اين مال الصلح را نپذيرفت و او را معزول کرد 

ھجری مصروف ۹۰ تا ۸۷اما قتیبه که ازسال . قتیبه دستور داد خود به جنگ رتبیل برود

ا وخوارزم وسرکوب کردن شورش تخارستان بود، فرصت نکرد به نبرد رتبیـل فتح بخار

برود، بناچارباز برادرخود عمرو را به سیستان فرستاد وعمرو ازسیستان به عـزم نبـرد 

کابلشاه که می دانست اعـراب بخـاطرپول وغنیمـت مـی جنگنـد، ایـن . عازم بست گردید

عمـرو . ھم خراج با عمرو صلح کنـد ھزار در۸۰۰بارحاضرشد در بدل پرداخت ساالنه 

موضوع را به قتیبه اطالع داد و او به حجاج نوشت، مگرحجاج از این سازش عمرو بـا 

ًرتبیل نیز بخشم آمد و وی را از سیستان فراخواند و به قتیبه دستورداد شخصا بـه جنـگ 

 ھجری بسرکوبی شـورش نیـزک بادغیـسی۹۲ تا ۹۰قتیبه که ازسال ]  ١٩.[رتبیل بشتابد

سیـستان بـرود و رتبیـل راکـه ه ھجـری توانـست دوبـاره بـ۹۲فقـط درسـالمشغول بود، 

درسیستان بعد ازعزل برادرش عمرو شورشی برپاکرده بود به مصاف بطلبد وبرقلمـرو 

ً ھجری قتیبه در راس لشکرفراوان برسیستان تاخت وپس از کشتاری ۹۲درسال .اوبتازد

  . حرکت کردعظیم درآنجا ،بقصد حرب زنبیل و بسوی بست
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مردی چنگ نوازدرکوی وبرزن شھرسيستان که غرق « : بگفته علی ميرفطروس 

قـصه ھـا ميگفـت و اشـک خـونين از » قتيبـه«درخون وآتش بود، از کـشتارھا و جنايـات 

 و آنگـاه چنـگ ،اری ميـساخت و خـود نيزخـون ميگريـستديدگان بازماندگان مقتولين، جـ

 غم درخانه دل،اندکی شادی بايد،که گـاه نـوروز با اين ھمه: خويش برميگرفت و ميخواند

  ] ٢٠[» ...است

ًقتیبه ھنگام ترک سیستان،عبدربه بن عبدهللا لیثی را بحیث نماینده خود درسیستان 

بگفتـه صـاحب تـاریخ . گذاشت و بعد نعمان بن عوف یشکری را بجـای عبدربـه گماشـت

این [ کارگر جمع کرد اوھزار جفت گ قتیبه از سیستان به بست رفت ودر بست  سیستان

و دوھـزار مـرد برزگـر بـا ادوات ]ناحیه درجنوب بست اکنون بنام ھزارجفت یاد میـشود

وطـوری وانمـود . کشت با سپاه ھمراه ساخت و به جنگ رتبیل،یا زنبیل بسوی کابل کشید

کرد که با این ھزارجفت گاو زمینھایی را کـه میتوانـد بـه تـصرف درآورد کـشت میکنـد 

 صرف سپاه می نماید وتـا رتبیـل را شکـست ندھـد از نبـرد دسـت نخواھـد وحاصل آنرا

رتبیل وقتی از این تصمیم قتیبه مطلع گردید، دچـار خـوف و اضـطراب شـد وبـه . گرفت

درھـم خـراج بـه او ) دومیلیـون(قتیبه پیشنھاد نمود که حاضراست ساالنه دوھـزار ھـزار

  ] ٢١[ .بپردازد وبه این گونه با قتیبه مصالحه کرد

قتیبه که از این نمایش قـدرت خوشـنود بـود واپـس بخراسـان برگـشت وحکومـت 

واین ھنگـامی بودکـه . سیستان را به عبدربه بن عبدهللا داد وسپس به نعمان بن عوف داد

حجاج وولیدبن عبدالملک ھردو چشم از جھان فروبستند وموقعیـت قتیبـه نیـز درخراسـان 

  ]٢٢.[متزلزل گردید

 لشکرکشی اعراب بر کابل ، دیـده شـد کـه در میـان رجـال با شرح کوتاه از چند

پـس .  نیـستنامی از ليث بن قيس بن عب�اس برکابل ھانامدار سھیم دراین لشکرکشی

عدم تذکرنام لیث بن قیس  درمنابع تاریخی میتواند این حدس وگمان را در ذھن ایجاد کند 

ًکه ممکن است مقبره شاه دوشمـشیره اصـال مقبـره کابلـشاه بـود ه  باشـد زیـرا چـون در ً

ــن ســابق خــود ــه دی ــل  ب ــسیاری از مــردم کاب  -دوصــد ســال اول دورۀ اســالمی،ھنوز ب
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ــر -شــیوائی،بودائی ــد وبخاطرقدرشناســی از شــاه خــود کــه شــاه دلی ھنــدوئی  پابنــد بودن

رنگ و صبغه مذھبی داده انـد شاه دوشمیره نامیدند وبه آن وجنگجویی بوده، مقبره او را 

مسلمانان  در امان بماند؛چنانکه ایرانیان برای آنکه ابنیۀ تخت جمشید تا ازتخریب بدست 

پیغمبـر را گذاشـتند تـا حـضرت سـلیمان را از تخریب نجات داده باشند، برآن نام مقبرۀ 

  . کسی بفکر تخریب آن نیفتد

بھرحال اگر این حدس مقرون بـه حقیقـت نباشـد وکـسی کـه بـه شـاه دوشمـشیره 

سیطره " بیرحم عرب بوده باشد، نویسندهقسی القلب ورجال شھرت یافته است، یکی از 

از مردمی که برمزار شاه دوشمـشیره میرونـد و درود " ساله اعراب برافغانستان۱۴۰۰

این شاه دوشمشیره، کی ھـا را بـا «: ودعا میخوانند وبند مشکل کشا می بندند، می پرسد

ش ھرکه بوده، مردان و عرب شمشیرکًطبعا این ]  ٢٢[»دوشمشیربه قتل رسانده است؟

زنان کابل را کـه ازفرھنـگ ، نـاموس وشـرف خـود دربرابرمھاجمـان متجـاوز بـه دفـاع  

  .برخاسته بودند کشته است

ًواقعا چقدر مسخره وخنده داراسـت کـه بیگانـه متجـاوز وآدمکـشی راکـه بخـاطر  ً

پـسران شـان کمـر  زنـان و دختـران و به بردگی کشاندن مـردان و غارت ھستی مردم و

از فرط خون خواری با دو دسـت شمـشیرمیزد ومـدافعان کابـل را میکـشت،  بسته بود و

بنامش مزار ومسجد و مدرسه درست کننـد و از او بخـاطر کـشتار پـدران وبـه اسـارت 

بردن مادران و دختران خود سپاس گزار باشند، ولی نیاکان وپدرانی که از وطن خـود و 

قربـانی کـرده انـد، بـه  و درایـن راه خـود راازفرھنگ و ناموس خود به دفـاع برخاسـته 

  زشتی یاد کنند؟

ً ظاھرا آن مسجد زمانی اعمارشده که مردم کابل بطور عموم اسـالم را پذيرفتـه 

نياکانی که کم ازکم دوصـد سـال در . اند و به بدگوئی از پدران و نياکان خود پرداخته اند

ه دفاع کرده اند،ولی امروز برابر مھاجمان عرب از شرف و ناموس وفرھنگ خود مردان

آنان را بنام کفار به چشم نکوھش مينگرند و مذمت ميکنند و درعوض کـسی را کـه گويـا 

باگرفتن دوشمشيردردودست خود پدران و مـادران وکودکـان مـا  جنون آدمکشی داشته و

زھـی . برقبـراو شـمع روشـن کـرده مرادمـي طلبنـد را سرميزده است، ستايش ميکننـد و

  !انیجھالت وناد
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 متاسفانه مردم ما که از سواد ودانش الزم بی بھـره انـد، در زیـر تـاثیر تبلیغـات 

مذھبی خیلی زود نه تنھا گذشته تلخ خـود را فرامـوش میکننـد، بلکـه بـه سـتایش ونیـایش 

یکــی از : شـنیده ام . فرزنــدان خـود نیزمـی پردازنــد متجـاوزی بیگانـه وقــاتلین  پـدران و

، در کوھـدامن شــمالی توسـط مـردم کــشته شـده بــود، ٩٠ھـهطالبـانی کـه در نیمــه دوم د

شفای دردھا، زیارتگاه مردم محل قرار گرفته است و  امروزقبراو به مرجع طلب مراد و

فراموش کرده اند که آن طالب یکی از ھزاران جانیانی بوده که خانه وکاشانه وتاکـستان 

  . بور ساخته استشان را به آتش کشیده  وزن و فرزندان شان رابه آوارگی مج

به اميد روزی که مردم ما از سواد ودانش ,زم برخوردار گردند وفق�ر 

وجھ��ل را از ک��شور خ��ود نابودکنن��د، دس��ت از خراف��ه پرس��تی بردارن��د وخ��رد 

ودرايت ان�سانی خ�ود را در راه رف�اه اجتم�اعی وبھب�ود زن�دگی ف�ردی خ�ويش 

  .بکار گيرند وبه مدارج عالی دموکراسی گام گذارند

  انپاي

  :ھاپاورقی مآخذ و

  ١٤-١٣،ميوند،ص ٢٠٠٨ کھزاد، با+ حصار کابل وپيشآمدھای تاريخی،چاپ -]١[

   ١١٩، آلمان، ص٢٠٠۵ساله اعراب برافغانستان، چاپ ١۴٠٠ سليمان راوش، سيطره -]٢[

  ببعد ١١٢صبه تصحيح ملک الشعراء بھار، تاريخ سيستان،-]٣[

    ٨۵ تاريخ سيستان،ص، -]۴[

  ٨٧تان ،ص، تاريخ سيس-]۵[

  ٣۶۶۴ ، ص ٨، طبری، ج١١٨ بوسورت ، سيستان، ص-]۶[

   ١١١،تاريخ سيستان، ص١١٩ بوسورت، سيستان، ص -]٧[

   ١١١تاريخ سيستان، ص-]٨[

  ١٢٠ بوسورت، سيستان،ص -]٩[

  ٥٣ حبيبی، افغانستان بعد ازاسEم،چاپ ايران، ص-]١٠[

  ١١٢ تاريخ سيستان، ص -]١١[

 ٧٣رتاريخ، ص  غبار، افغانستان درمسي]١٢[
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  ١٢٧ بوسورت،سيستان، ص -]١٣[

  ١٣٢بوسورت، ھمان، ص-]١٤[

، تHHHاريخ سيHHHستان، ٣٧١٧ -٣٧٢٨ص، ص٨HHH، طبHHHری ج ١٣٣ بوسHHHورت، ھمHHHان ،ص -]١٥[

  ١١٧-١١۶صص

  ١١٧-١١۶تاريخ سيستان، ص] ١٦[

   ،١٣۴ بوسورت،ھمان، ص -]١٧[

 ١۴۶ تاريخ سيستان ،ص-]١٨[

، ٩، طبHHری، ج ٢٧٨ ص ���ـ�ان، �ــ�ح ا، بEHذری،١٣۴ بوسHورت، ص -]١٩ [

  ١١٠ ص ،، گرديزی، چاپ حبيبی٣٧۶۴ص

 ۴۴، ص١٩٩٣ علی ميرفطروس ، ديدگاه ھا، چاپ - ]٢٠ [

 ١٢٠ تاريخ سيستان ، ص-]٢١[

  ١٢۵ تاريخ سيستان، ص-] ٢٢[

  ١١٩، آلمان، ص٢٠٠۵ساله اعراب برافغانستان، چاپ ١۴٠٠ سليمان راوش،سيطره -]٢٣[
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  ممقالۀ پنجاھ

  

  آقای صديق رھپو"ِروشنگرسنت زده"ِمکثی بر نقد

  در رابطه با جرگۀ انتخاب احمدشاه درانی

 

 را در سالھای اقتدار کارمل درافغانستان شنیده بودم که  نام آقای رھپو

مدیرمسؤول اخبار کابل تایمز بود وچون این اخباریگانه روزنامه انگلیسی زبان کابل 

ن برزبان انگلیسی تسلط دارند وتسلط براین زبان مھم بین بود، لھذا میتوان گفت که ایشا

  .المللی درمیان اعضای حزب برسراقتدار یک امتیاز بزرگ شمرده  میشد

بعدھا شنیدم که جناب رھپو،بحیث سفیرافغانستان در جمھوری بلغاریا تقرریافته 

ن اند وچندسالی گوشش از شنیدن صدای مھیب انفجار راکتھای که از سوی مجاھدی

  .شدند، آسوده وآرام شده است برکابل فیرمی

 قرن گذشته اطالع یافتم که جناب رھپو در ٩٠درایام مھاجرت در نیمه دھه 

طریق  از تر بعد. آلمان اقامت دارند ومجله ای بنام روشنی را رھبری ونشرمیکنند

ل ھمکاری قلمی با آن مجله رابطه مکتوبی میان ما ایجادگردید وسپس در یکی دو محف

فرھنگی که از سوی کلوپ قلم افغانھا در سویدن برگزارگردیده بود، باھم روبرو 

آدم خوش برخورد ومؤدب است ودر . شنا گردیدیمآومعرفی شدیم وکمی بیشتر باھم 

ابراز نظریات خود کمی بی پرواست وباکی ندارد اگر از ابراز نظرش کسی آزرده یا 

  .خفه شود

حصیل کرده ودرفعالیت ھای سیاسی حزب وی در حالی که در رشتۀ حقوق ت

ًدموکراتیک خلق  عمال اشتراک داشته است، با ادبیات ونویسندگی عالقمند وسروکار 

دارد و در بخش ھای دیگری چون تاریخ وباستان شناسی نیزدست میزند وچون زبان 

د انگلیسی میداند باخواندن  یک مطلب تاریخی در متون انگلیسی،گاھی چنان موقف میگیر



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٥٨٦

که وی در بخش تاریخ افغانستان نیز مؤرخ ورزیده و پیشتازی است که کسی به او 

 نمیرسد، به ھمین خاطر او برتاریخ ھای غبار و نوشته ھای حبیبی وغیره به چشم 

  حقارت می بیند وفھم وآگاھی  آنھا را در تاریخ نگاری بسی پائین تر از خود می شمارد، 

  . کند که انسان را دچار حیرت میسازدوگاھی احکامی درتاریخ صادر می

روشنگر سنت «  صفحه یی اخیرخود تحت عنوان٢٥ًمثال وی در مقالۀ مطول 

غ، را که موضع گیری ھای متغیر وپس روانۀ یک عضوارشد پرچمی بنام حمید رو» زده

، مگر آنجا که موضوع جرگه استوسخت جالب وخواندنی مورد نقد خود قرار داده 

فغانستان مطرح شده وآقای روغ، بحق دولت معاصرافغانستان را درحیات سیاسی ا

شمرده است،مرکب تاریخ دانی اقای رھپومیلنگد و برای تردید نظر اقای " جرگه"نتیجۀ 

روغ، نه تنھا از تدویر جرگه برای انتخاب احمد شاه درانی  انکار میکند، بلکه  مدعی 

 را پادشاه اعالن نموده بود  ووقتی میشود که احمدشاه قبل از رسیدن به قندھار خودش

  به قندھار رسید، برتخت شاھی نشست؟؟؟

سپس دولت نوين ) روغ(او« :رھپو چنین استعین جمالت آقای صدیق 

به باورم از دولت نوين افغانستان با . ـ را محصول جرگه می داند١٧۴٧افغانستان را ـ 
به باورم او بی . ن تر از آ، گپ زد، نی پيش١٨٨٠مرز ھای جھانی کنونی می توان در 

 احمد خبر از اين امر است  که آن مفھومی که سياستمداران ما به مردم قبو,ندند که
   .ٔابدالی در نتيجه جرگه به قدرت رسيد، از پای بست نادرست است

 پس از آن که نادر افشار به  احمد ابدالیاين ديگر روشن تر از آفتاب است که
 کشته شد، احمد ابدالی با مقام نظاميی که خپوشانخودش در ٔوسيله گروه رقيب درون 

در آن ساختار داشت، ھمراه با لشکر جرار، خپوشان را ترک نمود و با سرعت باد و 
او حتی پيش از آن که وارد کندھار شود، پادشاھی اش را اعQم . برق راھی کندھار شد

و ديگر قومان کشور، بر )  پشتون( او ھمراه با ياری سران قبيله گان ديگر  افغان .نمود
دست يافتن او به غنيمت ھايی که البته ياد مان نرود که در اين خط . سرير تخت نشست

 بود، نقش مھمی در تحکيم خپوشان و اين گنجينه، راھی نادرافشار از ھند گردآورده بود
 ديگران بعد مورخان رسمی در آن ميان غQم محمد غبار، و. پايه ھای قدرتش بازی نمود

  .ٔاين افسانه جرگه را سر و سامان دادند

        جمالتی که زیرآنھا خط کشیده شده از طرف من قابل تأمل وایراد اند ومن 

 .برھمین جمالت کمی بحث خواھم نمود
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احمدشاه درانی به سبب .اولین ایراد من برآقای رھپو، برنام احمدشاه درانی است

 وتوسعه وتحکیم قلمروش ١٧٤٧عاصرافغانستان درخدمات ارزنده اش درتأسیس دولت م

یاد میگردد و این لقب را مردم قندھار از روی احترام " بابا"از سوی مردم ما به لقب 

ھمواره با نامش یاد میکنند،ولی آقای رھپو،دراین دو پرگراف ھمه جا نام احمدشاه درانی 

طرف است که اھل ذکرمیکند، توگوئی او با یک نوکرخود " احمدابدالی"رابصورت

اگر شما در ! نه خیرآقای رھپو.  خانواده اش او را باسم احمدابدالی صدا میکرده اند

 کجاست، مردم خواھندگفت ما در قندھار بنام احمدابدالیقندھار بروید و بپرسید که خانۀ 

احمدابدالی کسی را نمی شناسیم ولی اگر بگوئید که گنبداحمدشاه بابا  کجاست؟ ھرکس 

بنابرین توقع ما اینست تا کسی را که خدمتگار این مردم بوده . نشانی آن را میدھدبشما 

و به فرزندان این آب وخاک، کشوری بنام افغانستان از خود به میراث گذاشت تا 

بطورمستقل در آن زندگی کنند و صاحب ھویت ملی خود باشند، نباید به چشم خورد 

ینقدرنسبت به بزرگان تاریخ کشور خود اگر ما تحصیل کردگان ا. وسبک دیده شود

ناسپاس وبی باک باشیم، از افراد مکتب نخوانده  چه توقعی میتوان داشت؟ مقام ومنزلت 

بیان سلطنت «احمدشاه را مؤرخ انگلیس الفنستن بھترازما شما درک کرده و درکتاب 

ود باشد، براستی اگرپادشاھی در آسیا سزوار احترام ملت خ«:چنین نوشته میکند» کابل

الفنستن،افغانان، ترجمۀ آصف فکرت، ص ( ».آن شاه جز احمدشاه  کسی دیگری نیست

٣٨١(  

قبل از ) احمدشاه درانی( او«: ایراد دوم من برسخنان آقای رھپواینست که میگوید

رسیدن به قندھار خود را پادشاه اعالم کرده بود وھمینکه به قندھار رسید، برتخت شاھی 

 آقای رھپو،فقط باورشخصی اوست ومبنای تاریخی ندارد و اگر این ادعای» نشست 

میداشت باید سند ارائه میکرد و اگر سندی برای اثبات ادعای خود ندارد باید سخنش را 

باید توجه داشت که در اردوی افغانی که از . پس بگیرد تا جوانان  گمراه نگردند

رجال نظامی مقتدری مثل خراسان بسوی قندھار حرکت میکرد،) نه خپوشان(خبوشان

وجود داشت که قوماندان این اردو بود و " میرافغان"نورمحمدخان علیزائی معروف به 

از لحاظ مقام نظامی وقوت قومی نیرومند تر از احمدخان ابدالی معاون خود شمرده 

ًعالوتا سران لشکرافغانی افزون  بر نورمحمدخان علیزائی، محبت خان . میشد

ان اسحاقزائی، نصرهللا خان نورزی وحاجی جمالحان بارکزای، پوپلزائی،موسی خ
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ھریکی با پشتوانۀ قومی نیرومند خود در آن لشکر حضور داشتند که خود را بیشتر از 

 روز مباحثه در جرگه حاضر ٨وحتی در . احمدخان ابدالی مستحق پادشاھی میدانستند

د،پس چطور ممکن بود که نبودند از حق خود درگذرند و او را به پادشاھی برگزینن

احمدخان ابدالی در راه بازگشت اعالن پادشاھی نماید وپادشاھی اش بدون چون وچرا 

روحیۀ قدرت طلبی ھریک از سران ) سدوزائی(پذیرفته شود؟ معلوم است که احمدخان

سپاه افغانی را بدرستی درک مینمود وبنابرین موضوع انتخاب پادشاه را مطرح نکرد تا 

آنچه منابع  ومدارک کتبی برآن اتفاق . مخالفت ھا وجنگ درمیان شان نگرددباعث بروز

پس از مواصلت به قندھار و پیش از ) سدوزائی(نظردارند، اینست که احمدخان ابدالی

رخصت کردن سپاه ، سران وبزرگان لشکر را در نزدیک شھرنادرآباد در محل زیارت 

از میان خود یک نفر را بحیث پادشاه به مشوره فراخواند که ) یاشیرسرخ"(شیخ سرخ"

انتخاب کنند تا منبعد از اوامر آن پادشاه اطاعت کنند و ازکسی دیگر فرمان نپذیرند 

، گنداسنگھه،درانی ١٢،ص١سراج التواریخ،ج.(ومالیات به کشوردیگری نپردازند

،تاریخ سلطانی، ٤٥-٣٥،ص١٣٦٦احمدشاه،ترجمه پشتوازنصرهللا سوبمن،

  )بئیبم١٨٨١،چاپ ١٢٢ص

شیخ «به حیث پادشاه درجرگۀ ) سدوزائی(موضوع انتخاب احمد خان ابدالی 

در تاریخ ھای متعدد دیگر عالوه از سراج التواریخ، درتاریخ )  شیرسرخ(یا "سرخ

احمدشاھی نوشتۀ سیدحسین شیرازی، تاریخ حیات افغانی، تاریخ سلطانی،صولت 

فغان،ظفرنامۀ رنجیت سنگھه، تاریخ افغانی،شوکت افغانی، تتمة البیان سید جمالدین ا

تنوتاریخ قاضی عطاء هللا خان، ښد پغبار،از  احمدشاه باباتاریخمختصرافغانستان ، 

وغیره تاریخھا ذکرشده است که ھمگی قبل اکی ازظفرکاکاخیل، ڼتانه دتاریخ په رښپ

باری جھانی نیز زیر . نوشته شده اند) افغانستان درمسیرتاریخ(ازنشر تاریخ غبار

د « مقالتی درسایت پیام وطن  به استناد کتاب» ھم شاعر اوھم پاچا«: عنوان

اثر مرحوم عبدالروف بینوا،نوشته ودر آن  جریان جرگه ) خوشه ھای گندم(»یږغنموو

پس این نوشته ھا افسانۀ ساخته وبافتۀ دولتمردان . شیرسرخ قندھار را  شرح داده است

  .افغانستان بعد از احمدشاه نیستند

ًکتر گندا سنگھه در تاریخ احمدشاه درانی ازمنابع فراوانی یاد میکند که اکثرا دا

معاصر و یا نزذیک به عصراحمدشاه درانی نوشته شده اند ومبنای تاریخ تشکیل دولت 
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دراین منابع ھمه گی از انتخاب احمدشاه ابدالی در . معاصر افغانستان شمرده میشوند

ًا  جرگۀ شیرسرخ وانتخاب احمدشاه ابدالی بحیث عالوت.جرگۀ شیرسرخ یاد کرده اند

از قندھار دیدن کرده ١٨٤٦پادشاه افغانستان توسط جنرال فریه فرانسوی که در سال 

ومحل این جرگه را دیده بود، بطورمشرح ذکر شده است وگواه مھمی بر تدویرجرگۀ 

ی محلی در مورد انتخاب احمدشاه است که نام آن محل در ادبیات شفاھ» شیخ سرخ«

تاریخ افغانھا،ترجمۀ سھیل سبزواری،فصل .(اعالم گشته است» شیرسرخ«بصورت 

بنابرین تردید مسئاله انتخاب احمدشاه درانی درجرگۀ شیخ سرخ، ) ششم،سایت آریائی

ضرورت به اسناد قوی تاریخی دارد، نه به سخن غیرمستند که برخالف ھمه منابع 

 سال بعد از انتخاب ٤دشاه، محمودالحسینی،که حتی مؤرخ درباراحم.تاریخی گفته میشود

احمدشاه ، بحیث مورخ دربار استخدام شده بود، با آنکه ازجرگه نام نمیبرد، اما وقتی 

تمام خوانین عظام ورؤسا وسرکردگان واالمقام بعد از مصلحت وکنکاش « :مینویسد

 متفق اللفظ ازخواص وعوام به جمعیت وازدحام تمام وارد درگاه سپھراحتشام گردیده

تاریخ (»...والکلمه استدعای جلوس میمنت مأنوس اقدس براورنگ سلطنت موروثی نمودند

نشان میدھد که مسئلۀ انتخاب احمدشاه درمیان سران وبزرگان » ١٨احمدشاھی، ص 

لشکر مورد بحث وکنکاش ومشورت قرارگرفته است ومعنی جرگه نیز ھمین بحث 

  . ومشورت وکنکاش است

ان اعالم پادشاھی حتی بعد از مرگ احمدشاه درانی بدون تائید جرگۀ  در افغانست

سران اقوام و روحانیون، مشروعیت نداشته است وجانشین شاه ولوپسرشاه ھم می 

بوده، مجبور بوده ،تائید بزرگان لشکری را که مرکب از بزرگان وسران اقوام بودند، با 

نظرھای غیر دقیق وغیرمستند، آب به امیدوارم آقای رھپو با ابراز.  خود داشته باشد

آسیاب دشمنان تاریخ افغانستان وبخصوص خراسان طلبان نیندازند و ذھنیت کتله ھای 

  .انبوه اقوام وقبایل  پشتون را تخریش وتحریک نه نمایند

اشارۀ آقای رھپو به خزینه ایکه بنام غنیمت ھای جنگی نادرافشار -سومین ایراد

که آن خزینه غنیمت نبوده بلکه مالیاتی بودکه سالھا بعد از فتح یادکرده،باید توضیح کنم 

ھند توسط نادر،ازملتان و سند وبلوچستان وھند توسط عمال نادر جمع آوری شده بود و 

ھزارطال ونقد ٣٦٠به خراسان انتقال می یافت،این خزانۀ غیبی که معادل یک ملیون و

 به قندھار رسید، نه قبل از ، بعد از انتخاب احمدشاه)٣٦٠غبار،ص( وجنس میشد
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انتخابش واحمدشاه بابا از آن بطورمعقولی  در تقویت سپاه وتوسعۀ حاکمیتش استفاده 

  .کرد

  افغانھا ھنوزدرجریان مراسم تاجگذاری میباشند که « :فریه ھم متذکرمیشود که

آغا خان شیرازی، رئیس گمرک یا خزانۀ نادرشاه در سند و پنجاب، با دو کرور پول 

ًاحمد شاه فورا این خزانه را . ، الماس و شال به کندھارمیرسد) لیره١٣٦٠٠٠٠(

تصرف نموده وآنرا دربین افسران، افراد ارتش ومستخدمین حکومت توزیع میکند؛ این 

سخاوت بزرگ، نقش بزرگی نسبت بھمه فضایل شخصی ومنشای نجیبانۀ اودرحرفۀ 

  )فریه، فصل ششم( ». آینده اوبازی میکند

به باورم از دولت نوین  «:ن ایراد من براقای رھپو اینست که مینویسدمیچھار

  »  . ن، گپ زد، نی پیش تر از آ۱۸۸۰افغانستان با مرز ھای جھانی کنونی می توان در 

شکل گرفت، ١٨٨٠دولتی که توسط امیر عبدالرحمن خان در!نه خیراقای رھپو

ش وبراثر زد وخورد ھا ادامۀ دولت احمدشاه درانی است که بنابر ضعف جانشیان

وکشمکش ھای قومی وقبیلوی از یکسو،  وتجاوز وپیشروی دو قدرت استعماری وقت 

از سوی دیگر، کوچک وکوچک ترشد تا اینکه امیر عبدالرحمن ) انگلیس و روسیۀ تزاری(

،برای جلوگیری از پیشروی بیشتر دول ١٨٨٠خان، بعد از روی کارشدنش در

بنابرین بنیاد . آنرا در داخل مرزھای موجوده محدود نموداستعماری با وساطت انگلیس 

 گذاشته شد که وسعتش خیلی زیادتر ١٧٤٧دولت افغانستان  توسط احمدشاه درانی در

  .از حدود جغرافیائی موجوده بود

 ھرگاه تاریخ دولت معاصرافغانستان را به زمان امیرعبدالرحمن خان 

ب دشمنان افغانستان انداخته ایم  که مدعی به عقب بکشیم، در واقع آب به آسیا١٨٨٠در

اند نام افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان براین خطه گذاشته شده است و قبل از 

ھرگاه .آن خراسان نامیده میشد ومی باید این کشور دوباره بنام خراسان نامیده شود

 را در مقابل تجاوز نظرشما را بپذیریم، دراین صورت می باید قیام ھای مردم افغانستان

اول ودوم انگلیس از تاریخ خود پاک کنیم ، زیرا که به زعم  شما،قبل از امیر 

عبدالرحمن خان، دولتی وسرزمینی بنام افغانستان وجود نداشته است تا در برابر تجاوز 

 ونیم ھزار قشون ١٦بیگانگان از خود عکس العمل ومقاومت نشان بدھد،وگویا نابودی 

ّ جالل آباد توسط ملیون افغان بسرکردگی وزیراکبرخان دردو –اه کابل انگلیس در ر ِ



     پنجاه مقالۀ سيستانی

 

٥٩١

 یک افسانه است وما به ناحق به احساسات وروحیۀ آزادی ١٨٤٢ھفتۀ اول جنوری 

خواھی مردم خود مباھات مینمائیم؟ چنین سخنان از زبان کسی که درس حقوق خوانده 

النه،ظلم وتجاوز  صریح در وعمری در راه سیاست قدم زده است، به نظرم غیرمسئو

ومردم .  حق تاریخ کشور وتاریخ مبارزات آزادی خواھی مردم ما به حساب میرود

چیزفھم کشور تحمل چنین ظلمی را نخواھند داشت وخواھی نخواھی دست رد به سینۀ 

  .ظالم خواھند زد

مورخان رسمی در آن میان «: پنجمین ایراد برنوشتۀ آقای رھپو این است که

باید توجه داشت  » .ٔمحمد غبار، و دیگران این افسانه جرگه را سر و سامان دادندغالم 

که مرحوم غبار مؤرخ  درباری نبوده است وھنگامی که کتاب افغانستان درمسیرتاریخ 

پس . ، ھیچگونه شغل رسمی ودولتی نداشت)م١٩٦٧/ش١٣٤٦(خود رابه چاپ رساند

 محمدکاتب،مؤرخ دربار امیر حبیب هللا خان نمیتوان براو تاپۀ مؤرخ دولتی مثل مالفیض

از جانب دیگر، غبار بخاطر موضعگیری روشنفکرانه اش،  وسوابق مشروطه . را زد

ًخواھی،اغلبا مغضوب رژیم شاھی نیز بود ومدتھا ازعمرخود را بخاطر داشتن روحیۀ 

  .ضد سلطنتی یا در تبعید ویا در زندان سپری نموده است

مگرافسانه نیست که به سفارش دولتمردان توسط سنت است، " جرگه"واما

ًاساسا یک نھاد عرفی متعلق بدوره »  جرگه«. مؤرخان ساخته وپرداخته شده باشد

. است که در مجامع کم رشد براى حل و فصل امور قبیله تشکيل ميشد» پدرساالرى«

نگل و يا بر در افغانستان ھر وقتيکه در بين افراد قبيله بر سر استفاده از چراگاه يا ج

سر اراضى قابل کشت و استفاده از حقابه آن يا برسرتقسيم ميراث ميان ورثه در يک 

خانواده نزاعى رخ ميداد، جرگه ريش سفيدان براى رفع غايله و صلح ميان طرف ھاى 

درگيرداير ميشد و برموضوع مورد نزاع حکميت وداوری صورت ميگرفت وھرفيصله 

در کشور . ين قابل احترام و مرعى االجرا پنداشته ميشداى که جرگه مينمود براى طرف

البته متناسب با رشد . نقش مھمى ايفا ميکنند» ھا جرگه«ما ھنوز ھم در ميان قبايل 

ريش «ھا نيز ازحالت ساده ابتدائى که شکل خالص مشورتى  مناسبات فيودالى، جرگه

 يا منطقه تبديل شده قبيله را داشت، بيک شوراى اشرافى و فيودالى قبيله» سفيدان

  ھاى افغانستان ھم تشکيل اين جرگه دولت) خان عھد مير ويس(از قرن ھژدھم ببعد .رفت

ھا را روى مسايل مھم ملى، به عنوان یکی از پایه ھای مشروعیت قدرت برسمیت 
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ویکی از زمینه ھای مساعد برای اعالم آزادی از زیر . شاختند و به آن اعتبار بخشیدند

 بنابرین . نه گان وعامل موثردرتشکیل دولت معاصر افغانستان بوده استسلطه بیگا

  یک واقعیت تاریخی  در جوامع کمتر رشد، بخصوص  در میان پشتونھا در " جرگه"

  :گفته است خوشحالخان خټک .دوسوی خط دیورند ھنوزھم زنده وپویا و کارآئی دارد

     که خبر شی د جرګی په برکتبی جرګی نه به ھیڅ کار به الس وانخلی            

 ، میرویس خان ھوتکی  در ١٧٤٧قبل از جرگۀ انتخاب احمدشاه درانی دراکتوبر

یر ستم حاکمیت گورگین حکمران صفوی ز برای رھائی مردم  از ١٧٠٧قندھار در

دایرکرد )شش ميلى غرب شھرقندھار(نخستين جرگه رؤساى اقوام را در کوکرانایران، 

دراین جرگه تصمیم گرفته شدتا .مظالم حکام صفوی را مطرح نمودو در آن راه دفع 

شکایت نامه ای از دست والی خودکامۀ صفوی نوشته شود ورؤسای اقوام آنرا امضاء 

این نامه بجای رسیدن به دربار صفوی بدست کسان والی .وبدربار اصفھان بفرستند

جرگه بعدی پس از . قندھار افتاد ودرنتیجه به زندانی شدن میرویس خان انجامید

 ميلى شمال شرقى ٢٠(» مانجه« درموضع ١٧٠٩بازگشت میرویس خان ازسفرحج در

دایرشد که درآن میرویس خان فتواى علماى دينى مکه را براى سران ملى ) شھر قندھار

که در جرگه حضوريافته بودندعلنى ساخت و توضيح داد که قيام برضد گرگين وسپاھش 

سيدالخان : ن جرگه رؤسا و خوانين ذيل اشتراک داشتنددراي. توجيه شرعى دارد

ناصرى، بابوجان بابى، بھادرخان، پيرمحمد مياجى ھوتک، يوسفخان ھوتک، عزيز خان 

نورزايى، گلخان بابر، نورخان بريچ ، نصروخان الکوزايى ، يحيى خان 

تاريخ حبيبى ، .( برادرميرويس،محمد خان برادر زاده او، يونس خان کاکروبرخى ديگر

پس از گفتگوى طوالنى اعضاى جرگه،با سوگند بر ) ٢٤٣مختصر افغانستان ، ص 

قرآن قرار قطعى اتخاذ کردند که گرگين با قشون وى يکجا معدوم گردند و حکومت آزاد 

  .ملى تشکيل گردد

بنابرین انکار از وجود جرگه درقندھار،واعالن پادشاھی از سوی احمدشاه 

ندھار، ھیچ تیؤری جدید اقای رھپو را ثابت نمیکند، جزاینکه درانی قبل از رسیدن به ق

معلوم دار است که وی در . شک وتردیداھل خبره را نسبت به تاریخ فھمی او سبب شود

عرصۀ تاریخ نه در سطح غبار ونه در سطح حبیبی ونه  درسطح عالمه رشاد، نه 
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د، پس بھتراست تا حکم مطالعه ونه دسترسی به منابع تاریخی افغانستان مثل آنھا دار

 :  بقول حافظزیرا.نکنند ھای  غیرمستند درمسائل تاریخ کشور صادر

 نه ھرکه طرف کله کج نھاد وتند نشست         کــاله داری  وآئــــیــن ســروری داند

  ٢٠١٥/ ٤/ ٢٧پایان


