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 «اه و تحلیل اهدیدگاه»  دوم کتاب سودمند   رۀ نشر جلد رد با
گر با بصیرت، رپکار و تحلیل  اهی ارزشمند نویسندۀاز نوشته مجموهعجای مسرت است که جلد دوم 

 گردد. می اهل مطالعه و تحقیق  محترم دستگیر صادقی تقدیم عالقمندان
 2005پیرامون حوادث سالهای ) اهی سودمند نویسنده است که اه و تحلیلدیدگاه کتاب حاضر مجموهع

   الت حاد دامنگیر وطن ن واقیع، حوادث و معض    ما نوشته شده  و رد آه  ن نشست   هب خو   ( وطن 2014ـ 
کامل مورد تحلیل و تجزهی قرارگرفته و با اضافه       طرفیو بی  ما با شیوه خاص و قلم زیبا ه جامع و 

 ن  بیرون کشیده شده است.     اهی استقامت دهنده و آموزندۀ  از آگیرینتیجه
توأم با ارباز تبریکی ربای رفیق عززی و شفیقم دستگیر صادقی نسبت نشر این مجموهع، طول عمر و  

اهی دیگری از این سلسله را  زبودی از قلم موفقیت اهی بیشتری اورا خوااهنم. امید است بخش
 موصوف بخوانیم و بهره گیریم.  اقسم آسمایی          
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 بیان فشرده در ارتباط به این مجموعه 

هایی است که در غربت و از بخشی از نوشته ییمجموعه «هادگاهید»

ز به نشر یرون مرزی نیمطبوعات ب دور از وطن نگاشته شده و در

جلد اول، شامل سی و شش مقاله در هایی نوشتهده است. سلسله یرس

ن یآغاز هایسالوپنجاه برگ که به نحوی باهم در پیوند اند، از  دوصد

م طالبان در یا سقوط رژت 1997ل سال یدر غربت، اواگی زنده

جلد دوم های نوشته. ردیگ یرا در بر م 2004و اواخرسال  افغانستان

را در بر  "وحدت ملی"ایجاد حکومت  2014 ـ 2005 هایسالسلسله 

به همین  می باشد. صفحه 312بیست و شش مقاله در  گرفته و شامل

 و به نشر خواهد رسید. هیافت ادامه سوم نیزسلسله جلد 

ها اه مشقین سیکه ا هایسال»جلد اول چنین آمده است:  ۀدر بیان فشرد

مردم  ین دوران زنده گیترن و تیرهیآمده اند، دشوارترکاغذ به روی 

 ۀن برهیق ایهای جانسوز و عمزخمسازند. آثار  یافغانستان را م

دراز، همچنان روح و روان مردم افغانستان های زمانهتاریخی، برای 

 را آزار خواهد داد.
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به هر صورت، نگارنده ادعا ندارد که منظرگاه وی در ارتباط به این 

ن باور یفاجعه بار، گسترده و همه جانبه است؛ صرف به اهای دادروی

ا درک کرده، صادقانه یده، خوانده، شنیده و یاست، آنچه را که وی د

گردد که از  ییهاتیواقعاز هایی گوشهبازتاب یابد و به نحوی بیانگر 

از  یندگین نظرگاه، نمایا ه دیگر به نمایش گذاشته شده است.یک زوای

آن چه را  کردهکند که تالش  یدید و برداشت شخصی نویسنده م

ز بگذارد، یعز ۀا به دسترس خوانندیر ید و درک کرد، بیت دتوانسیم

کن بوده، ی که برای وی ممیتا جاها دیدگاهو  هابرداشتن یو دربازتاب ا

 .کندرت برخورد یبا بص

ق شبکه یمجلد از طرک ی در های نوینن اثر با استفاده از فن آورییا 

 هایبکتاهای که رسد و در سایتمی به نشر  انترنیت المللینیب

شود تا عالقمندان کتاب، بسیار می شته اد، گذکنندیجیتالی را پیشکش می 

به سهولت و بدون کدام هزینۀ اضافی به آن دسترسی یابند. آنانی که به 

ما عالقمند هستند، ر خ غمبار کشوین برهۀ از تاریواقعی اهای دادیرو

بر ضرورت از آن استفاده برند. به این امید که این مراجعه می توانند بنا

گری که ممکن با نظرگاه خواننده همخوانی یدگاه دیک دیاز  یو بررس

یده ر پیچیداشته و یا نداشته باشد، در شناخت یک بخشی از تصو

 «اری رساند.ی زمانی، ۀوضعیت رقتبار کشور در آن بره
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کران که دامن مردم افغانستان یبهای غصهو  هارنجن همه یبا وجود ا

خواهان افغانستان، یبهتر که وطن دوستان و ترقرا گرفته است، چه 

ر و صالح وطن و مردم همواره در قلب و ذهن شان جا یآنانی که خ

شمار بوده اند، یبهای قربانی ها واشته است و بخاطر آن شاهد سربازید

 ۀفانه که همانا توسعیر شریک مسیدربدست هم دهند و  حاال دست

ن کشور است، گام بگذارند. یاسی و فرهنگی ایاجتماعی، اقتصادی، س

د در گذر از گذرگاه پُر رنج و عذاب تحجر و استبداد به سوی یآنان با

اری یکشور خویش  ۀدی و رفاه اجتماعی، بمردم ستمدید، آزایترق

 رسانند. 

ها با استقبال  دگاهیدانم که نشر جلد نخست کتاب د یم یآور ادیقابل 

فرهنگ وادب،  است،یاز بزرگان س یادیشمار ز مانهیگرم و صم

قرار گرفته است.  ،یارجمند و عالقمندان به کتاب و آگاه اریدوستان بس

 یهاتیکتاب بنابر تقاضا به دسترس آن شخص نیا لیصدها نسخه از فا

راه  یهاتیشده است. اضافه بر آن، نشر کتاب در سا هارجمند گذاشت

که  یهاتیو سا یسبوکیف یوطندار، صفحه ها ،ییایپرچم، مشعل، آر

فرصت  نیکنند، ا یم شکشیدارند و پ یگانیرا به با تلیجید یهاکتاب

اثر  نیاز عالقمندان به کتاب به ا یبزرگ یرا مساعد ساخت که گروه

. از همه بزرگان و دوستان ابندی یدسترس یبنده به گونه مجان زیناچ
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نشان داده اند، ابراز سپاس و امتنان  یکتاب عالقمند نیکه به ا یمحترم

 ییاز دوست بزرگوار، محمد قاسم آسما ژهیدانم که به و یم ستهیدارم. با

 یهاپرکار که در عرصه نشر و پخش کتابارجمند و  تیشخص نیا

 دیمف اریبس یعالوه بر کارها ند،ارزشم اریوبازنشر آثار بس یجتالید

نخست و  یهاکشند، و جلد یو م دهیزحمت و مشقت فراوان کش گر،ید

کرده اند، اظهار  نیمل و تحمل تدوأبا کمال ت زیها را ندگاهیدوم کتاب د

  کنم. انیپا یب یسپاس و قدردان

 دستگیر صادقی

 2020سال  فبروریپانزدهم ماه 

  1398دلو سال  26برابر با 
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 :قریظت

 هاها و رویدادها، تحلیلنگاهی به جلد نخست کتاب دیدگاه

از خامه دوست گرامی، شخصیت سیاسی، نظامی و فرهنگی کشور جناب نبی 

 عظیمی

خ  1397ثور  2۶برابر با  2018ماه می  1۵این کتاب که به تاریخ 

صادقی به شکل کتاب یر صادقی که به اهتمام کاوه گنوشته جناب دست

دیجیتال در شبکه جهانی انترنت گذاشته شده است، دارای دو بخش می 

و واکاوی ژرف  نظر نویسنده و نقد وهای دیدگاهدربخش نخست  باشد:

اجتماعی و اقتصادی کشور  امنیتی و ،وی در پیرامون اوضاع سیاسی

 وی وبخش دوم حا ها است واثر، درهمین گستره ۀهای نویسندتحلیلو 

پسین در حضور  هایسالاست که در این هایی رویداددربرگیرنده 

کشور جهان در کشور  ۴0نظامی امریکا و بیش از نیروهای داشت 

گار و خفته به خون نویسنده اتفاق افتاده و وی شاهد و ناظر سیه روز

مقاله و مطلبی که به درد تاریخ می خورند 3۶ آن بوده است. در کتاب

 ،می کنندگی زندهو برای جوانانی که دور از وطن هستند و در غربت 

 .برگ گنجانیده شده اند 312در 
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  گی ودر مورد این کتاب و محتویات گهربار آن نمی توان به ساده

زیرا هر مطلب کتاب را باید به دقت مطالعه کرد  .ارزانی دادگری کرد

اما من چون  ؛و سجایا و یا معایب آن را از پرویزن نقد و نظر گذشتاند

خوانده گی زندهستره گبرخی از این مطلب را در سخن روز صفحه در 

های های ناب و دادگریاندیشهقلم و تراوش  ۀام و از جانبی هم با رشح

س از مرور کوتاهی بر س عزیزم آشنا هستم پرفیق و همدر ۀبی طرفان

های کتاب به خود اجازه دادم تا با این چند سطر فشرده برخی از برگ

را به معرفی گیرم تا زمان یاری کند و تقریظ یا نقد  بهااین گنج قیمت 

 .مفصلی براین کتاب به نبشت آوریم

دانش آموز . دستگیر صادقی را از مکتب حبیبیه کابل می شناسم

کوشا و پویا و دارای استعداد خداداد در  ،لباس، نیکو محضرخوش

شاگرد آرام و با نظم و ترتیب و به نحو  ،هاها و سبقفراگیری درس

شدیم و با هم به دانشگاه ما با هم از حبیبیه فارغ  .رشک انگیزی مؤدب

( در زمان صدارت سردار محمد داوود بر نظامی )حربی پوهنتون

به خدمت در اردوی آن زمان. ما  میل مان افگنده شدیم و مجبورخالف 

هردو عضو  هاسالهمان  در .افسر شدیم ،با هم ازدانشگاه فارغ شدیم

های دیدگاهیات و حزب دیموکراتیک خلق افغانستان شدیم و صاحب نظر

شانس با بعدها مشخصی برای آوردن تغییر در نظام و خدمت به مردم. 
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دولت های خانهصادقی یاری کرد که تقاعد گرفت و در یکی از وزارت 

یکی از مدیران دانشمند و مدبر در اداره بعدها مصروف کار شد و 

او در آن جا بسیار آموخت و  .امور شورای وزیران آن زمان گردید

با کفایتی شد که هم قلمش و هم اندیشه اش و  تجربه حاصل کرد و مدیر

 .کش نمونه بودهم رفتار و سلو

 اما این مرد نیکو خصایل در دوران غربت هم بیکار ننشست و روز و

گویی و دخواهان به بگویان و ژاژانند برخی از بیهودهروزگارش را م

ی گیروزش ضایع نساخت؛ بل با فرهیختهمذمت از رهبران و رفقای د

دین ها مقاله و مطلب ، قلم و کاغذ گرفت و با نوشتن دهتمام و کمال

های کرد که اینک برخی از آن فرآورده فرهنگی اش را اداء گبزر

ضرورت نوشته  ۀبار در .قلمی اش را در این مجموعه مطالعه می کنیم

نه با خودنمایی  ـو نشر این مجموعه جناب صادقی با تواضع و انکسار

  :چنین می نویسد ،و غرور

ن و یکاغذ آمده اند، دشوارترها به روی اه مشقین سیکه ا هایسال »...

های زخمسازند. آثار  یمردم افغانستان را م ین دوران زنده گیتیره تر

دراز، همچنان های زمانهتاریخی، برای  ۀن برهیق ایجانسوز و عم

 .روح و روان مردم افغانستان را آزار خواهد داد
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 اینبه هر صورت، نگارنده ادعا ندارد که منظرگاه وی در ارتباط به 

ن باور یفاجعه بار، گسترده و همه جانبه است؛ صرف به اهای رویداد

ا درک کرده، صادقانه یده، خوانده، شنیده و یاست، آنچه را که وی د

یی گردد که از هاتیواقعاز هایی گوشهبازتاب یابد و به نحوی بیانگر 

 .ه دیگر به نمایش گذاشته شده استیک زوای

کند که  یاز دید و برداشت شخصی نویسنده م یگندهینمان نظرگاه، یا

ا به دسترس یر یدرک کرد، بد و یتوانست دیتالش نموده آن چه را م

ی یتا جاها دیدگاهو ها برداشتن یبازتاب ا ز بگذارد، و دریعز ۀخوانند

 «.دیرت برخورد نمایکه برای وی ممکن بوده، با بص

کاوشگر که دُر را از ر کتاب را ورق بزنیم و به حیث یک گآری، ا

ثمین و صدف را از خزف جدا می کند مطالب کتاب را به واکاوی 

و تعهد خود تا چه حد ها گفتهمتوجه می شویم که وی به این  ،بگیریم

 ،راوی حقایق استها نوشتهوسواس برانگیزی وفادار است. او دراین 

ش است. او با جامعه ا هایانسانگزارشگر اعمال و کردار نیک و بد 

چشم باز و ضمیر بیدار قضاوت می کند، سفید را سفید و سیاه را سیاه 

بی ترس و بی هراس قلم می زند و بی طرفی یک نویسنده  .می بیند

به قهر  فاجعه بار وطن حفظ می کند وهای رویدادفرهیخته را حتی در 

  .و خشمی که آتش به جانش می زند غلبه می کند
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فخیم نگارش یافته اند و قلم نویسنده با وصف زیبایی  ۀبا خامها روایت

دید نویسنده مترقی و روشنگرانه  .بی تکلف و ساده و قابل فهم است

 .است ولی وی کوشش نمی کند تا دید ونظر خود را به خواننده القاء کند

نخستین مقاله کتاب را که در  ی ازهایبخشها ونکتهدلم می خواست 

در افغانستان  هاجنگاز در منطقه و ادامه گاستفاده از منابع نفت و  ۀبار

نویسی کرده در این جا ه است برای اثبات این ادعایم بازنوشته شد

اما چون این نوشته فقط در سطح یک معرفی است نخواستم  .ذارمگب

البته یقین دارم که خواننده پس از خواندن  .بیشتر از این دراز دامن شود

 .عقیده خواهد شد که گوهر نایابی تولد یافته استبا من همکتاب 

را از طرف خود و  بهانشر این اثر گران ،فرصت را غنیمت شمرده

تبریک و تهنیت گفته گی زندهاعضای گروه دبیران صفحه در گستره 

 هابا درود .های بیشتر این فرهیخته مرد را خواهانیمپیروزی
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 در پاسخ به تقریظ دوست بزرگوار نبی عظیمی گرامی

" رویدادهاو ها تحلیل، هادیدگاهمعرفی نشر جلد اول کتاب " ۀنبهابه 

مطالبی را شخصیت فرزانۀ سیاسی، نظامی و ادبی کشور جناب محترم 

را شایسته آن نمی خودسبت به من، نگاشته اند که محمد نبی عظیمی ن

دوست خیلی ارجمندی که با هم این برای من جای افتخار است که دانم. 

 ،سالیاز نو جوانی تا جوانی، و از میانه سالی تا کهن زیادی را هایسال

های کار و مبارزۀ ها و سردیگی، گرمیفرودهای زنده در فراز و

خواهانه، گام گذاشته ایم و مشترک، یکجا با هم زیر یک درفش ترقی 

این راه بسیار دشوار را با متانت و با ایمان قاطع به خاطر خدمت به 

انسان زحکمتکش و انسانیت، آزادی و عدالت، ترقی و رفاه اجتماعی، 

با دقت  ها، یکجا پیموده ایم،بی داد، جهل، ستم، تعصب و خرافه بر علیه

مرور شان را نگاشته اند. های دیدگاهنش گرفته و ااین مجموعه را به خو

 آنهای مشترک خوش و ناخوش ین نوشته ارزشمند شان تمام خاطرها

 را در ذهن و روان من برجسته ساخته است. گی زندهدوران طوالنی 

از دوست عزیز، شخصیت ارجمند، نویسنده توانا و مرد رزم و بزم، 

جناب محترم نبی عظیمی که با این معرفی نامه مفصل شان در ارتباط 



 ز
 

و رویدادها" بر من منت ها تحلیلـ ها دیدگاهبه نشر جلد اول کتاب "

 نمی دانم که با کدام زبان ابراز سپاس و امتنان نمایم.  ،بزرگی گذاشته اند

 و دوستانه می گویم: تشکر عظیمی عزیز!  ، رفیقانهرف خیلی سادهص
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 در افغانستان یاسیفساد س

رفته شده یارها و ضوابط پذیمعاد یاسی، بر بنیمقوله فساد س ۀدر بار

.  ده یبه نشر رس های انترنیتیتین قلم در سایلی، سخنی چند از االملنیب

ط افغانستان با آن یاز آنجا که شرا یول قابل دسترسی و مطالعه است.

د یخاصی برخوردار است و شاهای ژه گییود و از یجور نمی آارها یمع

ز بازتاب نداشته، یت نیشفافالمللی نیبدر گزارش سازمان  لین دلیروی هم

جستار "در باره )گرفته می شود.  یجداگانه به بررسر به صورت یناگز

مقوله فساد سیاسی" را در جلد نخست کتاب دیدگاه ها نیز می توان مطالعه 

 (.کرد

اتی یبی از تمام آن خصوصیترک یط کنونیافغانستان در شراهای یگژهیو

ن قرار یک حد معیا به صورت جداگانه و در گر کشورهیاست که در د

افته یخته توسعه ین کشور به شکل لجام گسیدر ا یاسیفساد س دارد؛ ولی

و  یاسیده اند که کشورهای در حال گذار سین عقیاست. کارشناسان به ا

ن اتفاق در ین کشورها هستند. ایاقتصادی، بطور معمول از جمله فاسدتر

ق آزاد یهای خودکامانه از طرکنترولدهد که یدوران گذار وقتی رخ م

اسی با چالش جدی روبرو شده یهای سییهای اقتصادی و تمرکززداسازی

مردم ساالرانه های کنترولارها و یروند، اما هنوز مع یو رو به نابودی م

ن نظام سابق نشده است. اضافه بر یگزیمشروع و پاسخگو جانهادهای و 
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طوالنی  ۀشی و غارتگرانیفغانستان جنگ فرسار اآنچه در باال گفته شد، د

د و قاچاق مواد یق اجتماعی و فرهنگی به جا گذاشته، تولیکه اثرات عم

ن عرصه به شدت ین قدرت در ایکجا با اراکی یالمللنیبای یمخدر که ماف

گر یدهد، و از جانب دیل میرا تشک یک بخش مهم اقتصاد ملینفوذ کرده و 

ک اداره سالم، همه دست به یدر نبود  یجامعۀ جهان هایکمکم یل عظیس

و به اصطالح  ار گستردهیرا برای فساد بسی یهانهیزمدست هم داده و 

 شترمساعد ساخته است.یچه بق عوام "چور" هریدق

ن مقال خارج است. بنابران یاز حوصله ا هانهیزمن یبحث باالی همۀ ا

آنها، به نظر نگارنده،  ریتأثکه  اسییک بخشی از رهبران سیصرف نقش 

ن ییتع جامعۀ افغانی یو مذهب ی، اخالقیاجتماع هایارزشب یباالی تخر

 ده بوده است را برجسته می گردد. کنن

اسی و اقتصادی یاد آوری است که فساد در مجموع، به شمول فساد سیقابل 

اسی و یاز نخبگان س یک بخشیهمواره در افغانستان وجود داشته است. 

برخی از کارمندان در شماری از اداراتی که به حل و فصل  اداری و

 آلوده شده بودند.  ستانیم مشغول بوده اند به فساد و رشوهل مردیمسا

کارمندان دولتی و گی زندهن بودن سطح ییاد دارد که با پاینسل امروز به 

عی از کارمندانی که یاقتصادی ناشی از آن، بودند گروه وسهای دشواری

ت دولتی را بمثابه یکار و مامور یمی کردند؛ ولگی زندهار سختی یبه بس
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ت اجتماعی، بیشتر یثیفساد آلوده نمی ساختند. کار برای آنها در کنار ح

د. یضه مقدس تلقی می گردیک فریبمنظور خدمتگزاری بمردم، و بمثابه 

نان خشک و چای  توان گفت که تا نود در صد کارمندان، بایم جرأتبا 

د فاسد و رشوه خوار ک کارمنیخواستند تا به صفت  یمی ساختند و نمتلخ 

 معرفی گردند.

اخالقی و  هایارزشاز جنگ که در آن  یط نامساعد ناشیمح جنگ و

گذارند،  یب و غارت میاجتماعی جای خود را به خشونت، کشتار و تخر

ده ین پدینه و بستر مساعد را برای همه فسادها فراهم می گرداند. ایزم

کی از اصول اخالقی یچ یروهای متجاوزی که به هیان نیبخصوص در م

جاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان یپابندی ندارند و هدف شان تنها ا

ت یگران سراینها به دآق یابد و از طریگسترده گی می ها لییخمی باشد، 

رش مبدل می گردد. یده معمول و قابل پذیک پدیج به یمی کند و به تدر

ابند، نه تنها یان ناهنجار و شرم آور رشد می ین جریاد زیادی که در اافر

ز یه افتخار نیاحساس شرم و خجالت ندارند؛ بل آنرا ماها گیآلودهن یاز ا

رسند، یبه قدرت م ن افراد متشکل از همچو اشخاصیمی دانند. آنگاهی که ا

مت گرفته یناهنجار را با خود به دولتی به اصطالح به غنهای عادتآن 

ی که یل می کنند. به گونه یگران تحمیشده انتقال می دهند و از باال بر د

زمان افغانستان مشاهده می کنیم. یت را درکشور عزین وضعیامروز ا

از مردم حکم  یک بخشیاستمداران، آنانی که باالی ینقش رهبران و س
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ن به یمق هیجدی بوده و از طرها یلیخج فساد موجود، یرانند، در ترویم

بزرگی از جامعه  یج بخشیاصطالح رهبران مفسد، فساد گسترده به تدر

 را در برگرفته است.

و  از آن جایی که فساد و انحطاط اخالقی در جامعه دامن گسترده

ش را به نفع یگری جای خوید پی یکیاجتماعی و فرهنگی  هایارزش

و خطرناک ار مزمن یرض بسک میدهد و حاال به یها از دست مناهنجاری

ثبات و از اثر آن  بطور دقیق  سرطانی مبدل شده است که  ۀهمچون غد

 د می کند.یکشور را تهد تیت استقالل و تمامیت و در نهایامن

که  دهیب گردیده و تخریاخالقی جامعه زمانی به شدت صدمه د هایارزش

ت آراسته، با محاسن و یشماری از اشخاص، در ظاهر با جامه روحان

ست ممثل و مروج یبا یکه در اصل م و کالم خدا بر زبان دیفدستار س

از  دند و در عملیبودند، به اغوای مردم کوش یکو میب و اخالق نیتذه

ن ی. آنها به اش گذاشتندیو ظالمی را به نما ستمگر ،غارتگر ۀخود چهر

 ،اخالقی هایارزشو  دهیدر جامعه گردها له مشوق همه بداخالقییوس

 ب کرده اند. یمردم را سخت تخر نییفرهنگی و د

عامه را های ییداراهمۀ  "تیوال"افه در ظاهر روحانی در مقام یکی با قی

برای خود گارد احترام با  یدانست، حتا در سفرهای معمولیاز آن خود م

ر پای جناب شان یون، زیآراست و حوار یم یفات رسمیک و تشریموز
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محافل عربی به  هایمساعدتگری، بخش بزرگی از یافشاندند؛ د یگل م

های دولتی و مردم نیجهاد را تاراج و حاال با غصب زم لیمنظور تمو

 ار گزاف به فروش می رساند.یبس هایمتیقآنها را نمره گذاری کرده و به 

بدون  یها افغاناردیهای ناداده شده، ملتیصالحسومی با استفاده از 

دن به بانک مرکزی، یاز رسقانونی نشر و قبل ریصورت غ پشتوانه را به

ب یکرد. از عجا یم مین خود و شرکا تقسیرا ب هاپولهای مملو از نریکانت

ارزش را بانک مرکزی به پول  یتقلبی و ب هایپولن ین که همیروزگار ا

عامه و های ییداراض کرد! آنها در پهلوی غارت یتعو یبا اعتبار افغان

برای  های عربخیغربی و ش یهادولت ۀباد آورد هایکمکاختالس 

اقتصاد ملی،  یرانیمت فقر جانسوز عمومی، غارت و ویجهاد، به ق

لی یها خنمونهبی حسابی را جمع آوری کنند. همچو های هیسرماتوانستند 

ز یهای شان حتا در مطبوعات داخل کشور ناهکارییفراوان اند و س

شناسند و روزی  یم ی آنها رایع دارد. خوشبختانه مردم همه یبارتاب وس

 با آنها محاسبه خواهند کرد.

نامشروع که بوی  کامالا های های نجومی و اندوختهن ثروتیبا استفاده از ا

ها د، حاال با افتخار و روی هم چشمییخون و باروت از آنها به مشام می آ

ده گرفتن کامل مردم، قصرهای باشکوه می سازند و در یگر و نادیکدیبا 

ن یو هوا و به شکرانه ا ن حالیلولند. سرخوش از ا یم ش و عشرتیع

 ها، حتا با دختران نابالغ ازدواج می کنند. همه نعمت
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ست در پاکی یهای در ظاهر روحانی که در اصل می بارهبرانی با چهره

و طهارت، صفا و محبت، صداقت و وفاداری، عطوفت و مهربانی، مردم 

، معلم اخالق جامعه می بودند، عثار به همنویدوستی و نوع پروری و ا

عامه و تجارت خون مردم زده اند و های ییداراعکس دست به غارت بر

ی که به "معلم اخالق" شهرت ینی به جا گذاشته اند. آنهایادگار ننگیاز خود 

 ج داده اند!؟ یداشته اند، چه اخالقی را اشاعه و ترو

سفری به خارج  ن رهبران هر گاهی کهیست که برخی از ایموجب ن یب

های پولت یکطرف از وضعیزنند تا از  یو مشهد م یدارند سری به دوب

)!(  یگر از رهبران شرعیدا کنند و از جانب دیپ یآگاهجمع آوری شده 

 ف کنند. یکسب تکل

مشهور آن را به های چهرهن ید، ایان آیهر گاهی که از فساد سخنی در م

دانند. آنها یاقتصاد مردم م عی و ناشی از ضعفیطب ۀدیک پدیه بمثاب

اقتصادی مردم و بخصوص از های دشواریفراموش می کنند که 

از  یمیسال انبوهی عظ هایسالست و یده تازه نیکارمندان دولت، پد

بان یلی دشوار دست به گریت خین وضعین کشور با ایکارمندان با شرف ا

شان نمی گذاشت  یاخالق اجتماعی و عزت و غرور شخص یبوده اند؛ ول

خود را  یت و اعتبار اجتماعیثیق حین طریبه فساد آلوده شوند و از ا که

 لکه دار سازند.
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در آن سخت  یاخالق هایارزشکه  یدر کشورهای مستعمره و جوامع

ک یفرهنگ آنها شده و سرانجام به  ج شاملیفساد به تدر ،دهیصدمه د

 یا " فالنیمی شود که گو با افتخار گفته یصفت حسنه مبدل می گردد. گاه

" و توانسته است در مدت زمان کوتاه مالک !گ روغن می کشدیاز ر

ن صحنه معرکه یشرقی و جنوبی ما دراهای هیهمساثروت بزرگ گردد. 

اسی و کارکنان یادی از رهبران سیشمار ز می کنند و شهرت جهانی دارند.

های بزرگی از ادارهبوده و امروز بخش که در پاکستان مستقر  هایمیتنظ

اسی و اقتصادی آن کشور عادت یدولتی را پُر کرده اند، با فساد مشهور س

ند که از گنداب آن همۀ کرده و چنان فرهنگی را به افغانستان منتقل کرده ا

 ده اند.یز گردمردم مشمئ

ن و یروهای مجاهدیپس از اشغال کابل توسط ن ت می کند کهیدوستی حکا

ها، مامور معاش بر آن اداره هایمقامهای دولتی و غصب ادارهتصرف 

آورده بود. زمانی  می نزد شانیطبق معمول معاش ماهانه آنها را برای تسل

معاش خود را در جدول معاش مالحظه کردند با خنده و  ۀکه آنها انداز

ک شب یتمسخر از گرفتن آن خودداری کرده و می گفتند که مصارف 

ن یکه هزارها کارمند با شرف ا ین مبلغ است. در حالیز اشتر ایشان ب

زی معاش ماهانه، صادقانه در خدمت ین مقدار ناچیوطن تنها بخاطر هم

کرده اند یت خود افتخار میش قرار داشته اند و به کار و ماموریمردم خو

ش می گذاشته اند. ین کاری را از خود به نماین نظم و دسپلیتر یو عال
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از کارمندان باشرفی که با موجودیت این همه فساد، به  یهنوز هم شمار

 های دولتی بمثابه خارچشم وجود دارند.ادارهفساد آلوده نشده اند در 

ادی ی، شمار زیج انارشیغ که پس از فروپاشی نظام دولتی و ترویبا در 

ک ارگان یحکومتی و در مجموع به حکومت نه به صفت  هایمقامبه 

و منبع بزرگ درآمد  "خوان نعمت"خدمتگزار مردم، بل به بمثابه 

ز یدن به قدرت نیاد برای رسینگرند و تالش ز یشخصی و گروهی م

"کسب منفعت ار ساده خالصه می گردد و آن یک منظور بسیصرف به 

ن یوه عادت کرده اند، در این شیمی باشد. تعدادی که با ا شتر"یهر چه ب

ارهای اخالقی یهر نوع معامله شرم آور می زنند و همه مع هراه، دست ب

دولتی های ادارهبرای آنها  .پا می گذارندریمأمول زن یدن به ایرا برای رس

تجارتی های موسسهت و اعتبار یثیمحلی ح ۀهای قدرت و ادارارگانو 

دولتی و های اداره ۀجرا گرفته است. از نظر آنها بود شخصی و گروهی

د اقتصادی حاصل از محله ها، همه در مجموع یمحلی و عوا هایارگان

 ن قدرتمند و شرکا را می سازند.یه شخصی اراکیسرما

دن دامن فساد از کشور یها ناهنجار، برچلییت خین وضعیبنابران در چن

ن مردم اتخاذ می یری که گاه گاه برای تسکیچگاه با چند تدبیتوان هیرا نم

ی یهاییداران "بی دندان"، عملی کرد. حتا ثبت یصدور فرام یو حت گردد

 گروهی هایرسانهش شرط آغاز کار و نشر آن توسط یوزرا بمثابه پ
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 ده است.یآنطوری که وعده داده شده بود تا به حال عملی نگرد 

مردمی  ۀاسی و همچنان اداریقوی س ۀن عرصه در واقعیت ارادیاگر در ا

ت یبا حما ش از همهیجاب می کند تا پیوجود داشته باشد، در آنصورت ا

 ه فساد،یمبارزه عل یالمللنیبثاق یو متکی بر م یالمللنیبقاطع جامعه 

ن و ییو اشخاص مشهور به فساد را تع اسییتمام رهبران سهای ییدارا

جهان  بانکی آنها را در همه کشورهایی بهاحسات کرده، تمام یتثب

ن ییو تع هابحسان یموجودی ا ءبه منشا یزمان بررسی و تا یشناسا

 ین مبالغ، مسدود گردانند، و از چگونگیابی صاحبان آنها به اینحوه دست

 نه همواره به مردم گزارش بدهند. ین زمیاجراات در ا

آلود است و از چنان دانند که آب از سرچشمه گلیمردم مر آن یدر غ

  !توان همچو انتظاری داشتین اشخاصی نمیچن دستگاهی با

 1383برابر به ماه جدی  2005جنوری 
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 بحران اخالقی در جامعۀ افغانی

ن جامعه یها در ااست. سنت ک جامعه سنتییدر مجموع  یافغان ۀجامع

متفاوت در اجتماع و های گونهق داشته و به یو نهادهای عمها شهیر

ن رسوم و ییز در تبین و مذهب نید ده است.یمتبارز گرد فرهنگ آن

جامعۀ های مختلف کیهای متفاوتی از اتنبخشگی زنده هایروش

برجسته ها لییخند ـ نقش یـ آنچه امروز فرهنگ عامه می گو افغانی

بازی نموده و اخالق اجتماعی جامعه را متبلور می ساخته است. اگر 

ار یبسهای نمونهدور ـ های گذشتهم ـ آنهم نه یبنگرها گذشتهبه 

ه مباهات یاخالق اجتماعی را که همواره ما هایارزشارزشمندی از 

بیم. ک به نحوی آنها را در ذهن خود جا داده ایم، می یایما بوده و هر 

گانگانی یدر آثار ادبی و تاریخی ما و حتا در آثار ادبی ب هاارزشاین 

ز فراوان بازتاب یکه به نحوی با مردم این کشور در تماس بوده اند، ن

 وانش آنها هر یک بخود می بالیم. افت آنها و با خیدر دارد که با

بسیار مهم های مقولهار فشرده ساخته و تنها به یرا بس هاارزشن یاگر ا

جوانمردی و ن برشمرد: یتوان آنها را چنیم، میو برجسته آنها اکتفا کن

 ت ـ ننگ ویاری ـ صداقت و وفاداری ـ مهمان نوازی و صفای نیع

 گانگان و حتا دشمنان ـیرت ـ ناموسداری و حرمت به ناموس بیغ

 



بحران اخالقی در جامعۀ افغانی     
 

11 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

در معاشرت  یشیمت و پاکی ـ سادگی و بی آالیقناعت و تواضع ـ صم

 و امثال آن.  ...جستن از فساد و حرامدوری  ـ

کشور  ۀسانی و اخالقی که ممثل فرهنگ عامواالی ان هایارزشن یا

ن می باشد، از اثر جنگ ین سرزمیما و اقوام مختلف ساکن در ا

ش یبه فرما یهاست و آنهم جنگشی و تحمیلی که مادر همۀ فسادیسافر

راث بزرگ و گنج یده و از آن میصدمه د ت دشمنان وطن، سختیو هدا

باقی مانده است. اگر هستی مادی جامعه را که در  یز کمی، چبهاپُر

برباد رفت، بتوان با کار پُر تالش و صادقانه،  هاجنگن یان ایجر

 هایارزشدوباره بازسازی و نوسازی کرد، هستی معنوی جامعه و 

ده، ین بحبوحه سخت صدمه دیده و مسخ گردیاخالقی آن را که در ا

کرد؟ آنهم در چنان حال و هوایی که از هم  ینیتوان باز آفریچگونه م

شتر گسترده گی و یگسیختگی و بحران عمومی در مجموع، هر چه ب

دارد، بخشی از فرهنگ جامعه می گردد و  یارزش یابد و بیژرفا می 

 سلد و روان آن را مسموم می سازد.تار و پود آن را از هم می گ

ارزشمند اخالقی،  هایراثیمنی یآفرگفت که بازبا اطمینان میتوان  

در  بعدی و آنهم هاینسلدشوار بوده و صرف با کار جانسوز ها خیلی

 د.یسر خواهد گردیار طوالنی، میزمان بس



بحران اخالقی در جامعۀ افغانی     
 

12 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

وارد  یاخالفی جامعه، زمان هایارزشن صدمه به فرهنگ و یبزرگتر

 ۀفانیشر اریسات آن، از احساسات بسن و مقدیر نام دید، که زیگرد

شد، که عامه در جهتی سمت داده م، سوء استفاده بعمل آمد و افکارمرد

ها استوار ن و عنعنهیاد دیاجتماعی که بربن هایرازهین، شیبنام دفاع از د

د فساد و بحران یت به تشدیده شود و در نهایده بود، از هم دریگرد

ت، و به یروحاناستبازان به ظاهر روحانی و در قبای یبانجامد. نقش س

، ولی در عمل خونخوار، فاسد، ظالم و "یرهبران مذهب"اصطالح 

ر داشته است. یجامعه، اثر کم نظ ید بحران اخالقیص، در تشدیحر

ن همه فساد در قبای یدن این و مسلمان افغانستان، با دیمردم متد

از آن، با وجود مقاومت گستردۀ برخی  یبی ناشیت و عوام فریروحان

 یاخالق هایارزشنسبت به حفظ  های اجتماعی،هیها و الگروهاز 

های اخالقی از باور شدند و امراض و ناهنجاری یبج یجامعه، به تدر

 د.یچیاز جامعه را درهم پ یش بزرگباال، بخ

 یالبته در جوامع و کشورهای مانند افغانستان، که از اثر عقب ماندگ

ه های مختلف یطوالنی و انقطاب جامعه، همواره، ال هایجنگمدهش، 

اعتمادی، به  یمردم مقابل هم قرار گرفته اند و خشونت، ترس و ب

ن فرهنگ به یداشت که ا توانیفرهنگ حاکم مبدل شده است، انتظار نم

د خاطر یکند. با یتر جا خالبانهیاالتر و نجک فرهنگ ویسهولت به 
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ن جهان بوده یپنج کشور عقب مانده ترنشان گردد که افغانستان شامل 

واقعی آن نیز می باشد. روشنفکران  یک دولت به معنیو برعالوه، فاقد 

ن جامعه را به نحوی در پیشانی دارند و با خود یما، که مهر و نشان هم

باوری(  ین فرهنگ )فرهنگ خشونت و بیز متاثر از ایکنند، نیحمل م

ن احساس یند. ایخالفان خود کنار آده و به دشواری می توانند با میگرد

کردن و  یش را دشمن تلقیخو ۀدیو رفتار ناهنجار، که مخالف عق منفی

ز دانستن، در درون ذهن بخش ین بردن آن هر اقدامی را جایبرای از ب

ا شدت و توان متفاوت جا دارد، و  ما با یاسیبزرگی از نخبگان س  عمدتا

 د سخت جانی نشان می دهد.و از خو ز غلبه می کندیش نیبر عامل خو

 هنجار را در هر گروهی و در هر مقطعی با صراحتن رفتار نایچن 

منتخب مردم و برخاسته از جهنم به  ۀندید. در پارلمان، نمایتوان دیم

خواهد صدای یمهاجران افغانی که مهای اردوگاها ی هاکمپاصطالح 

ن و تحقیر یشکل توهن یکران مردم خود باشد، به بدتریی بهارنجای یگو

ش یف خویهای کثها و چپلکمی کنند و به روی مبارک وی با کفش

اطالع  ۀفیالر، نامه نگاری که صادقانه وظن تایکوبند، و در همیم

را بر دوش دارد، با رفتار مضحک و حرکات فلمی از جانب  یرسان

 رد.یدم، مورد لت و کوب قرار می گل منتخب مریبه اصطالح وک

 ش را یع خویانتقاد به اعمال شنها یبرخن که، یزتر از آن ایشگفت انگ 
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های گذشتهله، ین وسین تلقی می کنند و می خواهند به ایاهانت به د

بدست  تیمصئونن بپوشانند و یو چادر د ر سپریش را در زیزشت خو

د باالی چشم جناب شان ینکند که بگو جرأتچ کسی یگر هیآورند؛ تا د

دستگاه  دولت و ش در ادارهیآنها با نفوذ گستردۀ خو !ابرو است

ت یت روزنامه نگاران محدودیاستخبارات، در تالش هستند، تا در فعال

جرم  هارسانهرا در « جنگساالر»شتر وضع کنند و حتا بکاربرد کلمه یب

 هارسانهن که، شماری از یح تر، ایبق شناخته و ممنوع سازند. از همه

ن رفتارهای ناهنجار، یدر خدمت موجه جلوه دادن چنوابسته و مزدور 

له به چشم مردم خاک ین وسیی می کنند و می خواهند به ایقلم فرسا

ا بهتر است گفته یو  ین نوع بحران اخالقین روش، بدتریبپاشند. چن

به  جامعۀ افغانیرا در  اسی ـ اجتماعییشود بحران اخالق و فرهنگ س

  ش می گذارد.ینما

در  ده است،یرا در مجموع درنورد یجامعۀ افغانبحران اخالقی که  

ز بازتاب یرون مرزی مبتذل نیو مطبوعت درون مرزی و ب هارسانه

 تیمسئوول ین و بین، به بی رحمانه تریدارد. آنها با دروغ، بهتان و تفت

اه سازند. در یمخالفان شان را س ن شکل ممکن، تالش می کنند تایتر

ده یمخالفان عق ت و حرمت انسانیی، بدون توجه به شخصها رسانهاین 

گری که با آن سر ناسازگاری دارند، می تازند و یش و هر انسان دیخو
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ر می کنند. این قلم یخورد و خمش یبی رحمانه آنان را به گمان خو

کنند و بخود می بالند  یم ییح، افتخاری کماین عمل قبیا با ایگو دستانبه

رفته یپذمعیارهای و  هانورمدر حالی که بر اساس  و فخر می فروشند.

قابل احترام است و از ت هر انسان همواره یشده حقوق بشری، شخص

 تعرض مصون.

چنین بیماری مزمن، حتا، دامن آنهایی که ادعای روشنفکری و ترقی  

و  دهیاع از ترقی و عدالت رزمدر سنگر دف هاسالز دارند و یخواهی ن

ز پاک نگذاشته است. هستند کسانی که صرف بخاطر یکار کرده اند را ن

سعی می کنند تا  جدی ـ اختالفی ـ نه کدام یقه یات کوچک سلاختالف

اعتبار سازند.  یبنده بیهمراهان شان را با پخش مطالب نادرست و فر

مذبوحانه،  هایتالشغافل از ان که عمر دروغ کوتاه است و همچو 

 زد.یر یگردد و آبروی وی را میر منده بیدوباره به گو

 بازتاب دارد، به گونه مثال، صرف هارسانهکه در  ییها نمونهاز ده

شکل و نحوۀ  ۀنیسازم. منظورم جدال در زم یته مک نمونه را برجسی

مورد ن یاست. در ا یو محل یدولت هایارگانم قدرت و ا داره، در یتنظ

ا یمعتقد اند که گو یدگاه متفاوت وجود دارد. برخیبیشتر دو تا سه د

ع مناسب و متعادل قدرت در یو توز یعدالت اجتماع نیتأمبرای 

گر بر یستم فدرالی است. شمار دیستم، سین سیافغانستان واحد، بهتر
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ط موجود، موجب یستم فدرالی در شرایا سین باور اند که گویعکس به ا

 یه کشور را بوجود میتجز حتمالات ملی می گردد و ف وحدیتضع

ن باور یدگاه فوق قرار دارند و به ایاورد. شماری هم در وسط هر دو د

شتر داده شود، و مقامات یب هایتیصالح یمحل هایارگاناند که به 

ن سلسله و رشته یبهم محل انتخاب گردند وشوراهای محلی از جانب 

 ل.یر مسایسا

دگاه متفاوت مواجه می گردند. هر ید ا سهیقت مخاطبان با دو و یدر حق 

گردد، و هر کدام برای موجه جلوه دادن یمطرح م تیمسئوولدگاه، با ید

م که یریار دارند. اگر می پذیل کافی در اختیش دالیو قبوالندن نظر خو

ش را داشته باشد یکس حق دارد نظر خو، هرکیجامعۀ دموکراتک یدر 

ن یست؟ و چرا مخالفیو برای چاهین همه هیدفاع کند، پس ا و از آن

م؟ در حالی یمحکوم می کن« انت ملییخ»ش را تا سرحد یهای خوباور

ه مطرح ساختن و در آن منافع و مسئووالنش را یی خوهادگاهیدکه، 

 ،ان کردنیشجاعانه ب مصالح علیای کشور را در نظر داشتن، وآن را

 می باشد.ملی  مسألهک یک با یدموکرات کامالا ک برخورد ی

ووالنه ئتوان مانع ابراز نظر مسیچگاه نمی، هکیجامعۀ دموکراتک یدر  

ت ین مباحثه و گفتمان داغ وطنی، چرا به شخصیاشخاص شد. ولی در ا

دگاه مخالف، خصمانه ینده تعرض می شود و چرا با دیا گویسنده و ینو
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متهم می شود؟ « انت ملییخ» ان کننده بهیبرخورد می گردد و حتا ب

ک جامعه یشه در بافت روابط و مناسبات اجتماعی یپرسشی است که ر

ها، که در اصول می ها و مناظرهمباحثهبسته و سنتی دارد. همچو 

گشا باشد، در عوض رنگ لی داشته، رهیک و تحلیست محتوی اکادمیبا

های تیابد، و عصبی یی میی و برتری جوپرستی، قوم پرستو بوی نژاد

جه، ین برخورد نابخردانه، در نتیزند. چنیرا دامن م یکیو اتن یقوم

د و یان سالم و آرام مباحثه و گفتمان را که می تواند از هر لحاظ مفیجر

های یها و بدفهمناراحتیراهه می کشاند و موجب یسازنده باشد، به ب

که در  فه روشنفکران آگاه و آزاده ما هستین وظیا فراوان می گردد.

اسی کشور حرکت کنند و بر ضرورت یجهت غنی سازی فرهنگ س

ن روش نمونه یند، و خود در اینما دیتأکاسی یات سیت اخالق در ادبیرعا

ل موجود را با دقت و حوصله مندی و یمسا د،یمثال باشند. آنها با

 یگران مورد بررسیی دهادگاهیدت و یو احترام به شخص تیمسئوول

 حل راه های ن مشکل،یرون رفت از ایقرار دهند، و برای حل آن و ب

  مناسب را جستجو کنند.

اسی یهای سجانیثباتی و ه یه کشور، دستخوش بک یطیدرچنین شرا

روهای عقبگرا، یناشی از دوران گذار قرار دارد، و دست ارتجاع و ن

کی، تفاهم یش از همه به نزدیش و پیب ستیابد، بای یروز تا روز قوت م
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خواه، توجه دوست و عدالتشرونده، آزادی یروهای پیو همکاری ن

ن پروسه و روند، و آنهم بخاطر یجاد ایاندازی در راه ا داشت. سنگ

 درت، جفا به مردم افغانستان است.دلخوشی اربابان ق

های فیروهای مؤثر، شامل طیک ساختن تمام نیتالش در جهت نزد 

وطن و خدمت به وطن و زحمتکشان افغانستان اد یگوناگونی که هنوز 

ک تالش انسانی و وطن دوستانه می ی ،در روح و روان شان زنده است

فه یک وظیث یابند و منحیگر را دریکدیمانه ید صمیروها باین نیباشد. ا

ک رود خروشان یک شدن و به یر بهم نزدین وطنی، در مسیسترگ و د

توانند در کاهش یق مین طریااز  رند. آنها صرفیقرار گ ،مبدل شدن

ک جز متشکله آن است، سهم یبحران عمومی، که بحران اخالقی هم 

و فردی را با وسعت نظر  یت اجتماعیرند؛ صلح و امنیشرافتمندانه گ

و رشد متوازن اجتماعی،  یر ترقیکنند؛ و کشور را در مس نیتأم

 اقتصادی و فرهنگی سمت و سو دهند.

های نایجررا اخالل می کنند و حتا در  یان عمومین جریآنهای که ا

 یکوچک موجب افتراق می گردند و مانع تجمع و تشکل سراسری م

و آالم  هارنجده اند، و یگانه گردیقت از وطن و مردم بیشوند، در حق

اب دشمنان یق، آب به آسین طریآنها را درست درک نمی کنند و از ا

ان به اصطالح برخی از یدر من رفتار ناهنجار، یزند. چنیر یم مردم
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ز، تا یاست نیحتا، اهل س ،اسی ما، به معنای آن است کهینخبه گان س

د یآنها با ده است.ینرس یاسید، چندان به بلوغ سیکنون آنطوری که با

رش یز پذیی مستقل، و نیریگمیحق تصم یعنیانسان،  یآزادبدانند، که 

ف شده یآن تعر ۀامدهای ناخواستیها و حتا پمیتصمدر قبال  تیمسئوول

كند و او سازنده و همزمان محصول یاست. انسان در جمع زندگی م

 جامعه است.

تی، دهیار متفاوت عقیبسهای رییموضعگدر جوامع متمدن با وجود 

و ها مناظره نده گان آنها، دریو احزاب، نما مختلف اجتماعیهای گروه

ت تمام و منطق کوبنده می کوشند یبا جداسی، یار داغ سیبسها مناظره

پس از بحث  یول ح و از آن دفاع کنند.یش را توضیی خوهادگاهیدکه 

دهند و به روی یمانه دست میگر صمیکدیدشوار و خسته کننده، آنان با 

ن نمی کنند؛ یگر توهیکدیت یثیت و حیچگاهی به شخصیخندند و هیهم م

عالوه از لحاظ ست است؛ و بریناشان روش، اخالقا یدانند که چنیرا میز

 یب عدلیز تلقی می گردد و مرتکب به آن مورد تعقیقانونی نیز جرم ن

ز، روابطه عادی یرد. آنها فردا و پس فردای آن نیقرار می گ یو قانون

مانه یده نگرفته، با هم در صورت ضروت صمیش را نادیخو یانسان

ک کدورت یچگاه به ین جدال داغ و کوبنده، هیمعاشرت می کنند. ا

ن که، همواره یر مبدل نمی گردد؛ بل ایناپذ یا خصومت آشتیق و یعم
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ز یروند قانونمند مبارزات مسالمت آم ءل، جزین برخورد با مسایچن

دگاه یرود. آنها می دانند که حق دارند نظر و دیبشمار م یاسیس یزنده گ

گران ی، و دن وجه دفاع کنندیش را داشته باشند، و از آن به بهتریخو

ن یا در چنیش را داشته باشند. و گویدگاه خویهم حق دارند، نظر و د

ست. در یقت را در دست داشتن، در اصل مطرح نیط، انحصار حقیشرا

ی شان، هادگاهیدات و ین مردم اند که در بارۀ چند و چون نظریت اینها

ن می سازند. یاستمداران را سبک و سنگیقضاوت می کنند و وزنه س

اسی می یک سطح بلند فرهنگ و اخالق سیاز  یگندهینمان رفتار، یچن

 کند.

اخالق »م که: یاسی را در نظر داشته باشن اصل اسید ایبنابران، با

ل، ین تحلیر آخراست دیاسی است. اجرای سیبحثی از فلسفه س یاسیس

عنی یست. یبندی بدان نت و پاییو رعا یزی جز عقد قرارداد اجتماعیچ

توان امری صوری )فرمال(، ظاهری یاست به اخالق را نمیس یوابستگ

است، دست کم، عبارت از فراهم نمودن و یر دانست. هدف سیو جدا پذ

های و همکاری می باشد. مطابق آموزش ین صلح، آشتیحفظ و تضم

است بدون اخالق، تصوری است اشتباه که یکانت، تصور وجود س

بدون خرد عملی )اخالق( است یدارای تناقض درونی هست، چرا که س

دموکراسی و  نیتأمت است. برقراری و یست، بربریاست نیس اصالا 

ک، تنها راه ممکن و شناخته شده برای یل حکومت حقوقی دموکراتیتشک
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ده است که از درون یاست است. اخالق پدیی اخالق در سیشگوفا

 1« شگوفد. یجوشد و م یک میمردمی و دموکراتهای استیس

 1383برابر به ماه جدی  2005جنوری 
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 های بودا در بامیاندر سوگ تندیس

بزرگی از  یبخش 2001ل ماه مارچ سال یدر اواخر ماه فبروری و اوا

افغانستان، به الم در فرهنگی قبل از اس هایراثیمخی و یافتخارات تار

ان و شمار بی شماری از یبامر بودا در یبی نظ هایسیتندشمول 

های منقول کوشانی در موزیمهای دورههای گوناگون مربوط به کرهیپ

دند. یمنقول افغانستان، با قصاوت و بربرمنشی خاصی منهدم گردرو غی

تندیس بزرگ این درامۀ فاجعه بار در دوازدهم ماه مارچ با انفجار دادن 

 بودا در یک محفل رسمی جالدان تاریخ و فرهنگ به پایان رسید.

از رهبران طالبان در  یبرخدر این فرصتی که حکومت اسالمی با  

ن یاز مدت طوالنی به ا ها قرار گرفته و میان آنهایها و تبانسرگوشی

ان یدر جر یاسیشتر سیب هایگرفتبمنظور داد و گفتگوها طرف، 

ن آن ی، نمیتوان انتظار داشت که چنان جنایت عظیم و اعمال ننگاست

رژیم جنایتکار و متحجراز جانب حکومت افغانستان برجسته و انتقاد 

خی و یگردد؛ ولی بطور یقین مردم افغانستان که به گذشته تار

نه یش افتخار می کنند و آن را نسل به نسل و سیفرهنگی خو هایراثیم

خ خود حفظ کرده و بهم انتقال یمشقتبار تار هایدورانم نه در تمایبه س

 نیهای فرهنگی سرزمراثیمه فرهنگ و یت علیداده اند، آن اقدام راجنا
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 ش می دانند.یخو 

نه یافغانستان که گنج سالۀن هزار یخی و فرهنگی چندیتار هایراثیم

افغانستان، راث فرهنگ بشری بشمار میرود، نی تنها به مردم یی از می

که در  هاراثیمن یت با فرهنگ جهان تعلق دارند. ایبل به تمام بشر

خ یار با ارزش و مهمی را در تاریفصل بس ،ی اندیاری موارد استثنایبس

 سازند. یم ما و در مجموع جهانحوزۀ تمدنی 

خی و فرهنگی افغانستان یتار هایراثیمیی از قابل مالحظه یک بخشی

ی یهای استثنادهند که از ویژه گییل میسالم تشکباستانی قبل از اآثار  را

ت یث با اهمیخی، منحیبرخورداربوده اند. افغانستان در آن دوران تار

به مثابه متفاوت فرهنگی و های نایجرو ها تمدنن مرکز تقاطع یتر

فرهنگی ملل مختلف جهان آوردهای ستد دست شاهراهی انتقال و داد و

ای ین، هند، آسیاحان و هنرمندان از چیس ،است. بازرگانان شناخته شده

 ین حوزه باستانیشم، در ایمرکزی و اروپا با استفاده از راه مشهور ابر

رفت و آمد داشتند، و دست آوردهای شان را به معامله می گذاشتند و 

مختلف  هایفرهنگی که از یی آنهایدند. همه یق غنا می بخشین طریاز ا

ز، با یمی کردند و باورهای متفاوت داشتند، بطور مسالمت آم یندگینما

ا  بردباری و تساهل،  می کردند، و به غنا و عظمتگی زندهبا هم  مشترکا
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 افزودند. ین باستانی مین سرزمیا خییتار 

خی، و بنابر همان اشتراکات و داد و ستدها، ین دوران بزرگ تاریدر ا

وجود آمدند که بخش از افتخارات آثار فرهنگی منحصر به فردی به 

ن آثار یادی از ایزهای نمونهسازند. ما  ین را میواپسهای نسلخی یتار

داخل و خارج از کشور، های میموزو  هاها و مغارهرا در دل خاک

غ و یم؛ ولی با دریستینگر یم که با افتخار و مباهات به آنها میداشته ا

ی ین همه آثار استثنایادی از ایری از شمار زیحاال صرف تصاو ،درد

انترنت  یالمللنیبشبکه های صفحهو در  هابکتاتوان در یخی را میتار

گر ید ست.یبه آنها نگر انیافت و با صد آه و افسوس و چشم گریدر

م فرهنگی، وجود خارجی یعظ هاینهیگنجن همه یادی از ایزهای نمونه

ست یخ، نیجالدان تار ۀر سلطیز لی کوتاه،یاره در زمان خک بیندارند و 

 ! !و نابود گردیدند

خی دوران پرعظمت امپراتوری کنشکا یبودا و از آثار تار هایسیتنداز 

ن امپراتوری بزرگ، همچون یم که در ایان می گویم؛ و از بامیمی گو

ن عظمت یا نماد ایول بودا، سمب هایسیتندن درخشان می تابید و ینگ

 بود. یخیتار

 کیلومتر در  231ان در افغانستان مرکزی، و نزدیک به مسافت یبام
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متری  2500شمال غرب کابل و در قلب کوه هندوکش، در ارتفاع 

الدی یش از هفت قرن ـ از قرن دوم میبرای ب ن شهریت دارد. ایموقع

ن یکی از بزرگتریالدی در آن، یتا دخول لشکر اسالمی در قرن نهم م

در  هاقرنان همچنان برای یبشمار میرفت. بامی در شرق یمراکز بودا

قرار داشت و محل استراحت  «شمیراه ابر»خی مشهور به یقلب راه تار

ن و امپراتوری روم در ین چیاموال تجارتی که ب هایکاروانو اقامت 

ت یک موقعین شهر به یک اید. از لحاظ استراتژیرفت و آمد بودند، گرد

از شمال به جنوب، و از شرق به غرب در  مرکزی برای مسافرانی که

ای یدن هایفرهنگله، به محل تالقی یرفت و آمد بودند و به این وس

 ده بود.یمبدل گرد باستان

ده شدند و شمار یاشبزرگ بودا تر ۀکریخی سه پین وادی تاریدر ا

های کرهین پیوند دادن ایبرای وصل و پها، ها در دل کوهبیشماری مغاره

بزرگ در قرن  کرهیده بودند. کار ساختمان دو پیبا هم، حفر گردم یعظ

د و شاید در یر آغاز گردیت کنشکای کبیت و حمایالدی به هدایدوم م

 ده باشد.یان رسیل قرن پنجم به پایاواخر قرن چهارم و اوا

ی ی، محل بود و باش هزاران راهب بوداهاکوهحفرشده در دل های مغاره

ث مهمانخانه برای مسافران، یهمچنان بح ل می دادند ویرا تشک

ی، مورد استفاده قرار می گرفتند. ین مرکز بودایبازرگانان، و زائران ا
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مختلف بودند که همزمان با تراش و های نقاشیمملو از ها مغارهن یا

وسته حفر شده بودند. یی بهم پیمجموعه کیث یبحها کرهیپساختمان 

دو مجسمه بزرگ  عنییی و غربی، ل، قسمت شرقیک مایآنها به طول 

م یتوان به سه بخش تقسیرا با هم وصل می کردند. وادی بامیان را م

 55 یتیمتری )به روا 53زرگ ی که مجسمه بیکرد: بخش غربی، جا

منقوش را در بر می های مغارهن بخش یشتری( قرار دارد و بمتری

ا کره یک پیبخش مرکزی، که  گرفت، در حالت  حتماالا اکوچک ) نسبتا

بر ها را درمغارهادی از یو شمار ز ده شده بودیز تراشینشسته( ن

متری  38 ی که دارای مجسمه بزرگش شرقی، وادگرفت، و بخیم

دو مجسمه بزرگ، مجسمۀ دیگری هم برعالوۀ این  بودا بوده است.

هیوان تسانگ زایر  بفاصله هزار قدم دورتر بشکل خوابیده موجود بود.

اول قرن هفتم میالدی از بامیان دیدن کرده بود ازین  نیمۀچینایی که در 

و موقعیت آن را در  یادآوری کرده ریده نیخواب بزرگ بودای کرهیپ

بامیان ذکر کرده است. این  ستاده بودا دریبزرگ اهای کرهیپمجاورت 

 می گوید: و یاد کرده« فان ین نا»ایر چینایی بامیان را بنام کشورز

ن موجود بوده و درآنها هزاران راهب به اخذ تعلیمات معابد متعدد درآ»

 «.بودند و تدریس مصروف

 توان در ساختمانیترانه را مین تا مدیره دست از چیهنرمندان چ ریتأث
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افت که گواهی بر نقش و یان دریبامهای مغارهو ها کرهیپ نییو تز 

ای یکه دنن منطقه در رابطه به امتداد و تقاطع راه های تجارتی یت ایاهم

ن وصل می کرد، می یای مرکزی و چیکو ـ رومن را با هند، آسیگر

 دهد.

ر آثار یان و سایم بودا در بامیعظ هایسیتندهمانطوری که گفته آمد، 

ی یر مناطق کشور، همچون سومعه بزرگ بوداین دوره در سایباستانی ا

برخورد  ریتأثر یدر هده جالل آباد که به استوپه هده شهرت دارد، ز

ونانی که بنام یی و یفرهنگ بودامتفاوت و بخصوص  هایفرهنگ

م یافته و ممثل هنر قدیشهرت  «گندهارا»ا یو  «کیکوبودیگر»

بودا در های مجسمهر یافغانستان باستان می باشد، شکل گرفته و با سا

ها گیویژهن ین آثار با چنیار متفاوت بوده اند. ایر مناطق جهان بسیسا

 یعنیطی که این سرزمین کهن قرار داشت، یمی توانست در شرا صرف

د و از یایای باستان، بوجود بیدی و چارراه تمدن دنیت کلیبماثبه موقع

بودای های کرهیپاری موارد منحصر به فرد گردد. ین لحاظ در بسیا

بودا در های کرهیپرا یی است، زیاستثناهای نمونهن یکی از ایان یبام

ده و یی، بر حسب معمول بودا را در حالت خوابیایکشورهای آسر یسا

ن یی دیندگی از درونگرایت خلسه که نمایا نشسته و همچنان در وضعی

بودا های مجسمهش می گذارد؛ ولی برعکس، یی می کند، به نمایبودا
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ک )گندهارا( قد برافراشته و یکوبودیان، از برکت هنر گریدر بام

ای یانه دنیندگی از طرز دید و تفکر عملگرایت نماقیستاده اند و در حقیا

های کرهیپز با ینها کرهیپن یلباس ا ،ونان باستان می کنند. اضافه بر آنی

، هاکرهیپ ونان باستان در برخی موارد شباهت می رساند.یان یخدا

قت همه بصورت یسات مربوط به آن، در حقیتأسر یو ساها مغاره

ار با شکوه و مجللی را یبس هایساختماناز ی یمجموعهمشترک یک 

 حتمالاار بزرگ، به ین مجموعۀ بسیل می دادند. ساختمان کامل ایتشک

زیاد دو تا سه قرن را دربر گرفته باشد که آنهم صرف در همان مقطع 

ها، با مجسمهداخل و اطراف  هایاطاقد. یخی می توانست بوجود آیتار

ن شده بودند و در یک مزیموزائر یهای مرغوب و تصاونقش و نگار

ر و سفر معنوی بودند. یمشغول عبادت و س ییآنها هزاران راهب بودا

ن یکره بزرگتر که بزرگتریخی متن لباس پیتارهای روایتبر اساس 

ستاده بودا در جهان می باشد، به رنگ سرخ و از مجسمه یمجسمه ا

 هایتدسبودا و های کرهیپروشن بود. صورت  یدومی به رنگ آب

ی و یهای طالها و ورقهاز بدنه آن با ماسک هایبخشکره و یهردو پ

ت یده شده بودند و طوری موقعیمتی پوشانیق هایسنگن با یورات مزیز

ساخت  ید آنها را درخشان مین اشعه خورشیداشتند که صبحگاهان اول

 هایساختمانو ها کرهیپاز ی یمجموعهن یافزود. ا یو به عظمت آنها م

ادآوری یان یب عالم دانست. شایاز عجا یکیست یبا یمربوط به آن را م
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 ،ار گوناگون بودایبسهای کرهیپاست که در استوپه هده در کنار 

  ده شده بودند.یزتراشیونانی مانند هرکلیس نیان یخداهای مجسمه

اثر و  های تیمحدودفراوان باید گفت که بنابر عقب مانده گی و  تألمبا تا

داخلی، و همچنان نبود توجه 

فرهنگی های موسسهکافی 

ن آثار یبه االمللی نیبداخلی و 

خی و فرهنگی، در یم تاریعظ

مورد این آثار پژوهش و 

ق کافی و همه جانبه یتحق

ک یصورت نگرفته و حتا 

ر متنوع و کامل یتصاو سری

 یرونیدرونی و ب هایبخشاز 

ای مختلف ین آثار و از زوایا

خی یم تاریراث عظین میاز تخریب، وجود ندارد. آگاهی ما از از قبل ین

  ار اندک است.یو فرهنگی بشری بس

ـ یبودا در درازنای تار هایسیتند الی یچه در زمان است خ پرشکوه خود 

ـ زیچه حتا در تهاجم چنگ اعراب و ب یاد و بطور کامل تخریز و هالکو 

را به غارت ها کرهیپی یورات و پوشش طالیدند. آنها صرف زینگرد
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موده و یم را پین شاهراه عظیخ که ایبردند. هر جهانگشای مشهور تار

م، یبت و عظیپر ههای مجسمهن یش پای ایدر پ ،ان گذشتهیاز بام

که در دوران احساس حقارت و کوچکی کرده است. جالب است 

ان مرکز امپراتوری آنها بود و یان که بامشاهزمامداری خوارزم

با شکوه، همچنان با عظمت های کرهیپن یز جاری، ایسالمی نعت ایشر

ن یخی ایاز گذشتۀ درخشان تار بهاگرانراثی یث میو وقار، و منح

ک هزار و دوصد یان بودند. در یبام یخینت بخش شهر تاریسرزمین، ز

ن که شمار ین سرزمین مسلمان بر ایسال حاکمیت زمامداران و سالط

راث باستانی ین میبسیار متعصب هم بودند، ا ادی از آنها مردمانیز

 د و همچنان پابرجا ماند.یب نگردیکشور تخر

عصر کم و در یست و ین سال قرن بیبا غم و اندوه فراوان که در آغاز

ابی ساختمان جسمانی و یشه یر ۀگسترشی پژوهش و کنکاش در بار

ناشی ری ینظ یبآوردهای آن، و دست  یخیو گذشته تار روانی انسان

، پس از یخین آثار منحصر به فرد تاری، ایعلمهای یبررسن یاز ا

ل و جابجا نمودن مواد یثقهای سالحفراوان، با آتشباری های زخم

های و با استفاده از وسایل و فن آوریاز بدنه آن  هایبخشمنفجره در 

دند و بر یمنفجر گرد ،2001خ دوازدهم مارچ سال یپیشرفته، به تار

 !!ختندیفرورن یزم
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م فرهنگی ما با فتوای مال محمد عمر آخوند و در یعظهای راثیمن یا

ت رهبران سازمان القاعده و سازمان آی اس آی پاکستان یقت به هدایحق

و توسط لشکر جاهل و متحجری که در بطن دشمنان مردم افغانستان 

بسته شده و رشد کرده بود، نابود 

ار، دند. در این هنگامۀ ناهنجیگرد

کره ارجمند، بل ینی تنها آن دو پ

هزاران اثر باستانی قبل از اسالم 

های حوزهدر افغانستان، در 

 ،انیمشهور باستانشناسی مانند: بام

قندهار و  ،یننگرهار، غزن ،کابل

هرات در طی مراسم بزرگ و 

فبروری های ماهان یخاصی در جر

 کسان شدند! یمنهدم و با خاک  2001و مارچ سال 

های تقاضابه  رژیم خودکامه و متعفن طالبان و حامیان خارجی شان،

مشهور  هایتیشخص، یو اسالمالمللی نیبمعتبر  هاسازمانمکرر 

 ن توجه نشان ندادند.یی کوچکترین بودایروان آئیجهانی، عالقمندان و پ

 هاسازمان تکارانه، نی تنها طالبان و شرکاء، که تمامین عمل جنایدر ا

والی ین هیدولتی، استخباراتی و مذهبی خارجی که در بوجود آوردن ا
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ل آنها، نقش اساسی یح و تمویز، تسلیوحشت و دهشت، آموزش، تجه

 خی دارند.یمشترک تار تیمسئوولداشته اند، مقصراند و 

 هایارزشفرهنگی و  هایراثیمب کشور و تمام یی که در تخریآنها

ک عمل کرده اند، و در تبانی با یستماتیآن بطور سخی یملی و تار

ه هر دست یادگرای اسالمی و در مبارزه علیدهشت افگن و بن هاسازمان

ز به یاز خود چهره زشت، متحجر، متعصب و تمدن ست یآورد فرهنگ

نده یچ وجه نمی توانند از مردم افغانستان نمایش گذاشته اند، به هینما

 گی کنند.

ش را یق خوین و جامعۀ آگاه جهانی، نفرت و انزجار عممردم افغانستا

ابراز داشته، و آن را برای همه  ن اعمال ددمنشانهیهمواره نسبت به ا

ت یر دانسته، و به آن به مثابه جنایک فاجعه جبران ناپذیت ییی بشر

ن باور ینگرند. آنها به ا یه فرهنگ میخ و علیه تاریت، علیه بشریعل

ت و یه بشریان علید هم مانند با جانیع باین فجاین ایمسئوولاند که 

ا رند و یقرار گ یب عدلیتکاران جنگی مورد تعقیجنا  یبه جزا حتما

 اعمالشان برسند.

به افغانستان، جامعۀ جهانی پس از سقوط طالبان و بازگشت دوباره 

فرهنگی افغانستان عالقۀ  هایمیراثدر ارتباط به  Unescoیونسکو 
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باستانی بامیان را  هایمیراثبقایای  2003بیشتر گرفت و در سال 

فرهنگی جهان گردانید. پس از آن شماری از  هایمیراثشامل فهرست 

کار و مطالعات  و پژوهشگران مربوط،المللی بینباستان شناسان 

 باقی مانده در بامیانهای آبدهخویش را در ارتباط به حفاظت و ترمیم 

 د.آغاز کردن

تیم باستانشناسی فرانسوی به ریاست داکتر زمریالی طرزی در 

جستجوی پیدا نمودن بودای خوابیده به طول سه صد متر گردید. اگر 

چه این تیم تا حال موفق به این کار نشده، ولی آنها آثار تاریخی جالبی 

از مجسمه بودا به طول پانزده متر  هایبخشرا بدست آورده اند که 

 گردد. شامل آن می

ها، کشفیات جدیدی در وادی بامیان در جریان این مطالعات و بررسی

از جمله به شمول یکی از برجسته ترین کشفیات باستان شناسی در سال 

گ عبارت بود از اینکه در نیزبوجود آمد. این کشف بزر 2008

و گی زندههایی که زمانی زایران بودایی های مغارهدیوارههای نقاشی

عبادت می کردند، از رنگ روغنی استفاده شده بود. برگردان گفتگوی 

جالب داشمند جاپانی را در این زمینه در پیوند با این نوشتار تقدیم می 

 کنم. 
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یونیما  2010مارچ  15همچنان بر اساس گزارش تاریخی 

UNAMA،  2008یک تیم باستانشناسی آلمانی در ماه اکتوبر سال ،

را نیز بدست آورد. آنها یک خریطه دست نخورده کشف بزرگ دیگری 

های بودا کشف کردند و به و مهر و الک شده را در بخش شرقی تندیس

تحفه یی از جانب هند برای تجلیل و بزرگداشت  حتماالا ااین باوراند که 

 .و تقدیس از آفرینش پیکره های بودا بوده باشد

انشگاه پروفیسور در د Erwin Emmerling« ایروین ایممیلنگ»

این کشف کمک خواهد کرد که معمای »تخنیکی مونیخ میگوید که 

 «بودا آشکار گردد.های مجسمهپیرامون آفرینش 

خ و فرهنگ باستانی خود افتخار می کنند یافغانان وطن دوست که به تار

ری ید مصرانه بخاطر جلوگینده وطن نگران اند، بایو از سرنوشت و آ

خی و فرهنگی ما دست بکار یتار هایراثیمشتر یچه ب از بربادی هر

تکاری که دست به غارت یجناهای چهرهشوند و در افشای آن 

له ممکن اقدام کنند. هنوز هم یفرهنگی می زنند، به هر وس هایمیراث

 هایارگانن کشور حتا گاهی به موافقت یاز ا بهاگرانروز تا روز آثار 

دالالن و قاچاقبران  ،توسط جنگساالران یامور فرهنگ مسئوول

 هایارگانروند. حکومت افغانستان و یبغارت م کیستماتیبصورت س

 هاسازماننه اقدام قاطع و موثری نمی کنند. ین زمیموظف در ا
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ن عرصه آنطوری ینیز در ا UNESCOسکو یونیبخصوص  یالمللنیب

کنند. از جانب دولت و موسسات  ید همکاری و مساعدت الزم نمیکه با

کابل که با به قدرت  یم ملیموز یدر بازگشتاندن آثار باستانالمللی نیب

ن معلوم یجهادی غارت شده و بازپرس از مسؤول هایمیتنظدن یرس

 است.تا حال کدام اقدام عملی صورت نگرفته  ،الحال آنها

ست به خاطر یپس با شه است.یر یملت ب ،یخیهای تاروندیبدون پ یملت

ن یر و افتخار افرینظ یب ،یخیتار هاینهیگنجن همه یاز دست رفتن ا

 فرستاد.  یشگین همیعامالن آن نفرکشور مان، سوگوار بود و به 

 1383حوت  4برابر به  2005 فبروری. 22

با افزودن کشفیات تازه در این  2008این نوشته در ماه فبروری سال 

 است. عرصه ویرایش و تکمیل گردیده
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 با رنگ روغنیها نقاشینخستین 
 تاریخی افغانستانهای مغارهدر 

یک پژوهشگر جاپانی می گوید: رنساس یا روشنگری در اروپا را 

به اقل ها، حدرنگ روغنی در دیوارهبا ها نقاشیفراموش کنید. نخستین 

بامیان افغانستان بر میگردد. های های مغارهدیوارهچهارده قرن پیش در 

قبل  650تصاویر نقاشی شده بودایی در حوزه افغانستان مرکزی حدود 

استفاده از رنگ روغنی در تاریخ های نمونهاز میالد یکی از قدیمترین 

کارشناس موسسه ملی  Yoko Taniguchi)است. یاکو تنی گوشی )

 پژوهشی جاپانی برای داشته های فرهنگی می گوید: 

 

 

 

 1386دلو  4برابر به  2008جنوری  24ای اف پی 

یگ گروهی از دانشمندان جاپانی، اروپایی، ایاالت متحده امریکا با »

وادی بامیان های مغارهآسیب دیده در های دیوارهم همکاری می کنند تا 
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 2001دو مجسمه بسیار بزرگ بودا شهرت دارند و در سال که بخاطر 

 «توسط طالبان تخریب گردیدند، را ترمیم کنند.

حالت نشسته  ها، هزاران نمایه بودا با ردای قرمز دردر دیواره 

بسیار زیبا  های جمع شده و تاب خورده به نحوی)چهارزانو( و با موی

دوال شده را در حالی که در دیگر، زایران های نمونهنقاشی شده است. 

های خرما به شکل ماهرانه پیچانیده مقابل هم قرار گرفته اند و با برگ

شده اند یکجا با مخلوقات افسانه یی و اسطوره یی بنمایش میگذارند. 

مخلوطی از تأثیرگذاری چین و هند را برجسته می سازد و ها نقاشی

که در راه ابریشم، بزرگترین دارد که کار هنرمندانی باشد  لحتمابسیار ا

با هم وصل می کرد، راه بازرگانی و فرهنگی که شرق و غرب را 

 سفر می کردند.

 53الس انجلس موقعیت دارد، که در  Gettyموسسه حفاظتی گیتی 

برداشته شده بود، بررسی و تحلیل کرده اند. ها هدیواریی را که از نمونه

از کرموتوگرافی استفاده کرده این موسسه، در تحقیقات شان ازروش گ

نمونه دارای رنگ روغنی می باشند.  19اند. پژوهشگران دریافتند که 

  به آژانس خبررسانی ای اف پی می گوید:« تنی گوشی»

 هاینقاشیدر  انواع مختلف روغن با یک فن آوری بسیار پیچیده»
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 و چنین احساس میشود که گویا دیواری بکار گرفته شده است 

 هایی از قرن چهاردهم و پانزدهم ایتالیا را تماشا می کنیم.ینقاش

روغنی های نقاشیاین کشف برداشت و تصور عمومی در باره منبع 

برد. تکنیک و فنی که به باور گسترده در اروپای دوره  را به عقب می

 رنسانس از قرن چهارده تا شانزدهم میالدی شگوفان شد، پدید آمده باشد. 

برای  GiorgioVasari «گیورگو واسری»س ایتالیایی هنرمند و مهند

روغنی مطالبی را در کتاب خود های نقاشینخستین بار در باره 

 در اواسط قرن شانزدهم نوشته بود.« هنرمندگی زنده»

اگر چه استدالل می کنند که در قرن پانزدهم، نقاش  ،تاریخنگاران هنری

فن و تکنیک این  ممکن است به Jan van Eyck «یان وان ایوک»

نوع نقاشی آشنا بوده باشد، زیرا وی نوعی پالش یا ورنس با ثبات را 

 «انکشاف داده بود، ولی وی این راز را تا مرگ خود پنهان نگهداشت.

این بسیار برانگیزنده است که کشف گردد که »می گوید: « تنیگوشی»

شده آسیای مرکزی بکار برده های دیوارهچنین روش پیش رفته در 

باشد. وی اضافه می کند: همکاران اروپایی من تکان خوردند، زیرا 

روغنی در اروپا اختراع های نقاشیآنان همواره به این باور بودند که 

  «شده است.
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ها، از مواد عضوی کار خویش در دیوارههای نقاشیبودایی در  نقاشان

گرفته اند. به شمول رزین یا صمغ طبیعی، چسپ یا صمغ درختی، 

روغن خشک و پروتین حیوانی. چنین یک ترکیبی که حتا امروز هم 

روغنی را میسازند و بافتی که مواد های نقاشیعناصر با اهمیت در 

 برد. را از پوسیده گی بلند بها نقاشی رنگی را قادر میسازد تا مقاومت

محافظت نموده و آنرا ترمیم ها هدیوارپژوهشگران کوشش میکنند که از 

های بامیان باقی مانده آنچه را که از تندیسالمللی بینکنند و با مساعی 

 است از خطر نابودی نجات دهند.

در مصر باستان، یونان ها نقاشیاگر چه روغن در » تنیگوشی میگوید:

از چنین های نمونهو روم ممکن مورد استفاده قرار گرفته باشد ولی 

هم اکنون در دسترس نیست. روغن برای ادویه، آرایش، ها نقاشی

باستان که امروز  هایتمدنبکار برده میشد. در سایر ها کشتیروکشی 

به شمول ایران، چین، ترکیه، پاکستان و هند تقسیم شده های کشوربه 

های خرابهاند، ممکن است از چنین فن آوری استفاده شده باشد، ولی 

آنها بمثابه موضوع پژوهش پیش رفته، وسیع و پهناور قرار گرفته نمی 

زی من توقع کهن در اروپا و آسیای مرکهای دیوارهتواند. برای بررسی 

های نقاشی با رنگ روغنی بیشتر روشنی ریشه دارم که در مورد

«انداخته شود.
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 انتخابات پارلمانی ـ چالش ها و پی آمدها

( و جرگه یندگان )ولسیعضو مجلس نما 249انتخاب قرار است برای 

ست و هفتم ماه سنبله، یک شنبه بیبه روز  ،یتیوالشوراهای عضو  420

افغانستان انتخابات برگزار مطابق هژدهم ماه سپتمبر سال جاری، در 

م یتنظ نۀیزمم انتخابات در یگردد. قرار معلوم از جانب دفتر مشترک تنظ

ری اتخاذ یصورت گرفته و تداب یکار انتخابات، اقدامات یامور مقدمات

 یامور مقدمات ین دفتر، برای آمادگیاهای ینیشبیپشده است. بر اساس 

د و یموظف خواهند گرد یو خارج یبه تعداد پنج هزار کارمند داخل

هزار نفر  186ن دفتر در روز برگزاری انتخابات به یشمار کارکنان ا

 ید. انتخابات در سراسر افغانستان در پنج هزار مرکز و سیخواهد رس

مصارف  نامبردهصورت خواهد گرفت. دفتر  یهزار محل رای ده

نموده  ینیشبیون دالر پیکصدوپنجاه ملیرا در حدود  یانتخابات پارلمان

 است.

از  یتیوالشوراهای آن و در  68 یکرس 249جرگه از جمله  یدر ولس

برای زنان  یکرس 105 یعنیک چهارم آن ی یکرس 420جمله 

ث ینفر بح 2705خ دوم جوزا به تعداد یاختصاص داده شده است. تا تار

ثبت  یتیث نامزد شوراهای والینفر به ح 2826جرگه و  ید ولسیکاند
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جرگه و  یزن به ولس 319به تعداد  شمار باالاند. از جمله  کردهنام 

  ث نامزد ثبت شده اند.یبه ح یتیزن به شوراهای وال 212

ن ارگان یتر یث عالیبح یشورای مل ،موجود یبر اساس قانون اساس

ده و از قاطبه ملت یگرد یو مظهر اراده مردم افغانستان تلق ینیتقن

 یدر موقع اظهار رای مصالح عمومکند و هر عضو شورا یم یندگینما

. بر عالوه دهدیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میو منافع عل

 ،یعموم ،انتخابات آزادق یندگان توسط مردم از طریاعضای مجلس نما

 ،ستم رای واحدیگردند. انتخابات بر اساس سی م م انتخابیسری و مستق

در نظر گرفته  یآن نظام تناسبش خواهد رفت و در یر قابل انتقال به پیغ

م شده است. یت تقسیت هر والیجمع شماربر اساس ها یکرسنشده است. 

 یکرس 33ت را دارد با ین جمعیشتریکه ب یتیکابل به عنوان وال

 17نده را در پارلمان افغانستان خواهد داشت. هرات با ین نمایشتریب

گاه سوم را دارد. ینده جاینما 14گاه دوم و ننگرهار با ینده جاینما

 یاتینده از شمار والینما 11هر کدام با  یقندهار و غزن ،بلخ هایتیوال

خ یدان از تاریندگان را در مجلس دارند. ثبت نام کاندین نمایشتریاند که ب

 د.یختم گرد خ دوم جوزاید به تاریدهم ماه ثور آغاز و با سه روز تمد

موجود در کشور در بسا موارد ت یمطالب باال، وضع یاددهانیبا وجود 

آزاد و  ،انتخابات سالمتواند روند یده و بغرنج است که میچیچنان پ
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راهه برد و یبه ب بطور کاملرا  یتیوالشوراهای و  یمنصفانه پارلمان

گر مبدل ید یاسیـ س یا معضل اجتماعیک گره کور و یدر فرجام به 

 گرداند.

 م:یریگیم یرا به بررس هاچالشن یا

 تیاول: نبود امن

برای برگزاری انتخابات  یتیی مساعد امنهانهیزمفراهم کردن 

و  یداخل یتیروهای امنیفه در برابر نین وظیمهمتر ، به مثابهیپارلمان

در سراسر کشورـ با  یتیپوشش امن قرار داشته است. یالمللنیبائتالف 

کابل شکننده حتا در شهر  روهای ائتالف ـین ینظام اتید عملیوجود تشد

با دامن  ت را مخالفان نظم و استقرار ثبات در کشور،ین وضعیا است.

است ینبود س توانند به بحران بکشانند.ی ها به سرعت میزدن به نا امن

ی که یروهایگماری ن، و بکاریتیق و مناسب امنیستراتژی دقاو 

نند، موجب ادامه یب یت و قدرت شان را در ادامه بحران میموجود

ن ین هنوز هم افغانستان مساعدتریده است. بنابرایت موجود گردیوضع

 در منطقه محسوب یاسیـ س یهای اجتماعتنش دیجاد و تشدیبستر برای ا

 گردد.ی م 



آمدها پی و ها چالش ـ پارلمانی انتخابات     
 

43 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

از جنوب و شرق کشور  هایبخشدر  یستیترور هایتیفعالد یتشد 

 هایبه قران، قتل یحرمت ینه ببهابه ت یزده والیر در سیت اخظاهراا وت

و تجاوز به جان،  یرهزن ،دزدی ،ییآدم ربا ،ریی، گروگان گیاسیس

با لباس  به گونه گستردهمال و شرف مردم از جانب دشمنان کشور که 

ز ین یگروه هایرسانهتوسط  بطور منظمرد و یگی صورت م ینظام

 ن ادعا است.ین ثبوت ایخود بهتر ،رسدیبه نشر م

و  یروهای مسلح شخصین شد خلع سالحیم ینیشبیآنطوری که پ 

نه تنها به اتمام  یوابسته به جنگساالران و قوماندانان محل یگروه

نه یشتریون دالر، بینکه پروسه مذکور باصرف صدها ملیبل ا ،دینرس

ک نمونه شرم آور آن یش استوار بوده است. یبکاری و نمایه فریبر پا

بنام  یمحل است که در یاز سالح و مهمات ید در انبار بزرگیانفجار شد

وست و موجب یت بغالن بوقوع پیخنجان وال یباجگاه مربوط ولسوال

ب کامل یازده نفر و تخریشدن  یو زخم و چهار نفر یکشته شدن س

وستن ید. قوماندان موصوف که افتخار پیی آن محل گردیمنازل روستا

در کهنه خود را های سالحاز  یسازی را داشت، بخش یبه روند ملک

مربوط نموده  هایمقامل یتحو یبر اساس برنامه خلع سالح عموم گذشته

د هم یبود. شا ز بدست آوردهین ین مدرک پول قابل توجهیو از ا

به شمول  یازات اضافی" محترم از امتک "مجاهدیموصوف بمثابه 
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ست قوماندان یز برخوردار شده باشد. معلوم نین یمعاش و رتبه بلند نظام

ن ارتباط یاست به ا یت اسالمیسته جمعک عضو برجیموصوف که 

حاکم بر  یرا در انارشیر؛ زیا خیمورد بازپرس قانونی قرار گرفته و 

رار داد! به هر توان مجرمان را مورد بازپرس قینم همین اکنونکشور، 

ت یگری وجود دارند که تحت حمایها قوماندان دصورت مانند وی ده

ل یش را تحویخو یهنوز سالح و مهمات اصل ،بزرگان شان در دولت

گذرند.  یما همچنان خرسوار میونیساف و یش آیر رینداده اند و از ز

آنها منتظراند تا در صورت ضرورت و به دستور اربابان خویش، 

جالب است که  زند.یبرند و آتش و خون ر دست به اسلحه گریکبار دی

ش صفوف آتش افروزان یپشایتی در پیدر شورش جالل آباد، مقامات وال

" نیس جمهور از آنها بمثابه "مار آستیکه رئ جا نبود یقرار داشتند و ب

از  د که چه گونه و چه وقتید از جناب شان پرسیاد کرده است. بای

 ن خود را نجات خواهند داد؟ین مارهای آستیخطر کشنده ا

 یملکظاهر خلع سالح شده و شامل برنامه در افرادی که  ییبر عالوه 

ش را برای روز مبادا نگهداشته یعمل سالح خودر  یسازی شده اند، ول

 یبرنامه ملک یاند، بر اساس معلومات ارائه شده از جانب دفتر مطبوعات

هنوز سالح  ،ست هزار نفرخارج از آن برنامهیکصدوبیسازی، به تعداد 

داشته  بیان مربوطدفتر  یدر دست دارند. مسؤول مطبوعات یقانونریغ
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زار و کهیدر تمام کشور  ،است که بر اساس سروی که صورت گرفته

شان به  شمارموجود است که  یقانونریهشتصد گروپ افراد مسلح غ

  حمل ( 21رسد. ) آژانس خبری پژواک یست هزار نفر میکصدو بی

ز گفته یت آن سازمان نیک مقام ارشد سازمان ملل متحد به شورای امنی

است یتر از انتخابات رده یچیار پیبس یاست که انتخابات پارلمان

خواهد بود. وی گفت که عدم  یتیامنهای ینگراننده از گجمهوری و آ

 یو شبکه درهم ی، نفوذ فرماندهان محلیحضور دولت در سطح محل

جدی در سر راه انتخابات  یتواند موانعیحات، میاز مواد مخدر و تسل

 ( 2004ده نومبر  یس یب یمشروع به وجود آورد. ) ب

از نامزدان  شمارین راستا قتل یشود که در ا یقابل تذکر دانسته م

ی که م یاشخاص محترم دیو تهد گریق منزل تعداد دیحر ،جرگه یولس

د برجسته ساخت. یز بایخواهند نامزد انتخابات در پارلمان باشند را ن

ت مردم بر طبق توافقات یامن نیتأمانگر آن است که در امر ین همه بیا

ف حکومت و دوستان ین وظایتر یاز اساس یکیث یو منحالمللی نیب

ق یستراتژی مناسب و دقاد یشان در افغانستان، آنطوری که با یالمللنیب

باکانه  یافته است. هنوز هم بیده و کار مؤثر انجام نیوضع نگرد یتیامن

مانند گذشته گلوی مردم تکاران یدست جنگساالران و قوماندانان و جنا

فشارد و امکان تنفس را از آنها گرفته است. جان، مال و شرف  یرا م
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در کشور به مثابه  یامن یمردم هر روز در معرض خطر قرار دارد. ب

ت نابسامان ین وضعیکند. در چنیداد میه مردم بید جدی علیک تهدی

که  ،اناند جنگساالران و قوماندیتهد ه تفنگ ویر سایو در ز یتیامن

 یاز آنها جامه بدل کرده اند، چگونه مردم از حق قانون شماری ظاهراا 

که بتواند  یش در ارتباط به انتخاب نامزد مناسب، آگاه و مردم دوستیخو

اد کند، استفاده یشان را در پارلمان افغانستان فر درد و برحقصدای پُر

 خواهند برد؟

 مواد مخدر کید و ترافیتول ،کشت خشخاش یگسترش :دوم

اک در جهان است. ترویج ید کننده ترین تولیافغانستان هم اکنون بزرگتر

گسترده کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر در افغانستان به سالیان 

گردد. از  یک افغانستان بر میجنگ مجاهدین علیه جمهوری دمکرات

افغانستان اداره مناطق روستایی و شهرهای کوچک  زمانی که دولت

به اصطالح آزاد شده در کنترل فرماندهان  یدست داد و مناطق را از

ن یهم قرار گرفت، بخش مهمی از امتخاصم با بیشترینهو  بی شمار

 ق، تفاهم و همکاریینواحی بخصوص در جنوب و شرق کشور با تشو

همچنان اشتراک  و ماورای منطقه و منطقه یاسیو س یتیامن هاسازمان

کشت خشخاش قرار گرفت و  زیرمواد مخدر،  یالمللنیبای یم مافیمستق

لی قاچاق مواد مخدر پیوست. سقوط للماه تدریج افغانستان به شبکه بینب
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 یجمهوری افغانستان و تشکیل حکومت مجاهدین به علت وابستگ

به تجارت مواد  یو فرماندهان محل یاسیـ س ینظام هایمیتنظرهبران 

شتر ساحه نفوذ و یه بمخدر و تداوم جنگ داخلی برای کسب هرچ

اک و قاچاقچیان یقدرت، فرصت بیشتری در اختیار تولید کنندگان تر

مواد مخدر قرار داد و مناطق بیشتری زیر کشت خشخاش قرار گرفت. 

ی یعد تازه نظامی کشور، بُ  ـورود طالبان در عرصه منازعات سیاسی 

در  به گسترش، تولید و قاچاق مواد مخدر داد و درآمد حاصل از آن

زمره منابع مهم تامین مالی ماشین جنگی آنان قرار گرفت. اقدامات 

ان یری از کشت خشخاش ـ در جرین طالبان در ارتباط به جلوگینماد

اک و یمت تریری از سقوط قین ـ صرف بخاطر جلوگییک زمان معی

 ده است.یگرد یابیارز یالمللنیباز آن، در بازارهای  یمواد مخدر ناش

مبارزه با مواد مخدر وابسته به  یالمللنیببر اساس گزارش سازمان 

جاد یان سال گذشته، برغم ایاک در افغانستان در جرید تریملل متحد، تول

زان یبه م یالمللنیبو حضور گسترده جامعه  یبه اصطالح قانون یدولت

مقدار چهارهزار و دوصد  افته و بهین کشور رشد یخ ایسابقه در تار یب

با معادل هشتاد و پنج درصد کل ین مقدار تقریده است. ایتن در سال رس

و  یباشد. هم اکنون از جمله سی ن ماده در جهان میا یرقانونیغد یتول

شود.  یت خشخاش کشت میست و هشت والیت افغانستان در بیدو وال
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کصدهزار هکتار ی ،کایخارجه امربر اساس گزارش وزارت امور

ست یر کشت خشخاش رفته که رشدی معادل بیبه زن در افغانستان یزم

ن گسترش، یدهد. چنیرا بازتاب م گذشتهتا چهل درصد نسبت به سال 

از  ی، بل بخشجامعۀ افغانیت و اقتصاد یامن ،قا، نه تنها سالمتیدق

 کند.ی د میرا بطور جدی تهد یجوامع بزرگ انسان

قاچاق شده به آن ن ییا اعالم نموده است که نود و پنج درصد هرویتانیبر

  د افغانستان است.یکشور، تول

ن آمار ارائه شده از جانب دفتر یاست که بر اساس آخر یاددهانیقابل 

 2003مواد مخدر در سال  یمربوط به ملل متحد ارزش قاچاق جهان

ارد دالر در عمده یمل 94د، یارد دالر در سطح تولیمل 13در حدود 

ده یگرد یابیارز یرده فروشارد دالر در سطح خیمل 320و  یفروش

 است.

موسسات  ییهای ابتدایابیت ـ بر اساس ارزیفعال ۀن عرصیدر ا

ب زارعان، یر نصالون دیدو هزار و هشتصد مل بطور تقریبی مربوط،

ن گزارش آمده یگردد. در ای م ستانافغان یدولت هایمقامقاچاقبران و 

ناخالص  است که درآمد حاصل از مواد مخدر، شصت در صد محصول

تکان دهنده است خاطر بسیار دهد. اما ی ل میافغانستان را تشک یداخل
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ن یمولد ه صفتن عرصه بیدر ا ستاننشان گردد که سهم زارعان افغان

ن سهم یگر اید و به عبارت ون دالر بودهیدر حدود ششصد مل یواقع

ست در صد و بر اساس ارزش پرچون یدر حدود ب ید داخلیاساس عوابر

درصد  ه دویدر حدود کمتر از صفر اعشار یدر سطح جهان یفروش

 گردد. ی م یابیارز

ا ک مواد مخدر در افغانستان ید و ترافیتول ،کشت ۀدرعرص  عمدتا

 ،دالالن ،ت اند: زارعان، فرماندهانین مشغول فعالیریهای زوریگکت

دهند و ی که مواد آماده شده را به خارج از کشور انتقال م یقاچاقبران

را به دست  ینیدر مجموع سهم معن یان ایکه در جر یدولت هایمقام

. در بازی می کنند ک نقشین ترافیدر ا بطور مستقیم یآورند و گاه یم

ر خط فقر یت آن در زیش از نصف جمعیکشوری مانند افغانستان که ب

ن و یاز عقب مانده تر یکیبمثابه  یرسمبطور کند و ی م یزنده گ

ار کوچک و یت بسیک اقلیده، یکشورهای جهان ثبت گردن یرتریفق

و می ن مدرک بدست آورده یرا از ا یار هنگفتیه بسیمفتخوار، سرما

در تمام سطوح، در مرکز  یقدرت و اداره دولت هایارگان. آنها با آورد

ی منظم قرار دارند و هاگرفتدر روابط تنگاتنگ و داد و  ت هایو وال

گران روز بمثابه بازیز که امیافغانستان نالمللی نیباز دوستان  یبخش

ن یاصلی قدرت در صحنه حضور دارند، با آنها در مراحل مختلف ا



آمدها پی و ها چالش ـ پارلمانی انتخابات     
 

50 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

قت ین حقیرند. ایگی مکافی و سهم  کنند یمعامالت به نحوی همکاری م

ن حجم و مقدار بزرگ از یک مواد مخدر با چنیقابل درک است که تراف

باالتر است و در این ترافیک محافل و ها یلیخ هاافغان ییتوانا

 یک بخشیاری دارند و یه همیدر کشورهای همسا ینیمع هایارگان

آورند. نقش  یز بدست مین مدرک را نیاز ا ید ناشیاز عوا یبزرگ

بطور شان که  ییبه رهبری اربابان باال یا قوماندانان محلیفرماندهان و 

ن تجارت یگسترش دامنه اافته اند، در یمشترک به جنگساالران شهرت 

باشد. آنها با وجود رقابتهای کشنده، ی برجسته مها یلیخ، یر قانونیغ

برخوردار  یالتیتشک سازمان و ک نوعیاز  بخاطر حفظ منافع مشترک

 رسانند.یاری میهم  اب یده اند که به نحوی گاه گاهیگرد

دارد ار مقتدر و گستاخ که هم سالح دردست یبس یت کوچک ولین اقلیا

ه یدر کشورهای همسا ینیت محافل معیو همچنان از حما ،وهم پول وافر

 هایتیفعالکند تا در عرصه ی ست، سخت تالش منیز ا برخوردار

 یاسیـ س یو اثر گذاری بر روند کندسازی توسعه اجتماع یاسیس

های گوناگون ر شعاریاسته ها و منافع خودشان زافغانستان بر طبق خو

 زد ویمردم، برنامه ر یدات مذهباعتقااستفاده از  ءسو بطور عمدهو 

 ،ن حال و هوایت کوچک در چنین اقلیروهای وابسته به ایعمل کند. ن

ش را به یندگان وابسته به خویاهم نمایا خود و ی سخت در تالش اند
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که در  یشیگر اندیپارلمان افغانستان بفرستند و صحنه را برای هر د

واهد از نام مردم و برای مردم و بخاطر خی ست و مین بازی شامل نیا

ن یکامل تنگ سازند. هر کدام ابطور  ،دیخدمت به مردم به صحنه آ

ن مسلح بودن تا یمواد مخدر و اربابان قدرت که در ع "هایبارون"

ت موجود یحاکمهای هیپاز بمثابه ین یدولت هایازیدندان، از امت

قدرت  هایارگان هایمقامعمل دردر از آنها  یبرخوردار هستند و برخ

توانند با استفاده ی قرار دارند، م ت هایدر مرکز و وال یو اداره دولت

رای مردم را بخرند و با آزر و زور( به سهولت ) هان همه امکانیاز ا

های ب دادن دعوتیو ترت یفاتیمحافل تشر ییش قدرت و برپاینما

 یاسیق فساد سیطرهای پلو از گید بزرگ و به اصطالح با بار نمودن

 ابند. یبه خانه ملت راه 

قدرت  ین اربابان واقعینند که حکومت در مبارزه با ایب یم عمالا مردم 

دولتی مبارزه با کشت نهادهای ر فعال است. یتا چه حد ناتوان و غ

از  پیشن خود را یری را که حاصل زمیکشت دهقان فقخشخاش، 

د و نکنی ب میبرداشت به فرمانده و دالل فروخته است با خشونت تخر

ر خود را در یشود تا به حکم شورای محل دختر صغی وی ناچار م

ا یاز قبل فروخته شده، بدست فرمانده  یاز حاصل یناش یبدل قرض

را با ناز و نعمت فراوان از  یاربابان واقع یبسپارد؛ ول دالل مربوط
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 رد. بارها مقام وزارت داخله اظهانسازی خوردار مش بریت خویحما

در تجارت مواد مخدر دست دارند و  یدولت یداشته که مقامات عال

؛ کند ین کار ادامه بدهند نام شان را افشاء میکه اگر به ا د نمودهیتهد

افشاگری را  نیچن جرأتدر حکومت  یچ مقامیدرعمل هرگز ه یول

با آن ادعای بلند باالیش در همچو موارد ر داخله ینداشته است. چرا وز

ت مشهور به فساد یدو شخص یکیاقل و حد کندتواند اقدام قاطع ی نم

ها و بافت ، وابستگیقوی حتمالابه ؟ نماید ین عرصه را معرفیدر ا

 ولو کوچک ین راستا گامیدر ا کهگذارد ی قدرت در اداره موجود نم

دارند که به ی سربلندی اظهار مبا  ن مقاماتیگذاشته شود. ا به پیش

ده یروی آموزش دینفر ن 7۵0س ضد مواد مخدر دارای یپل زودی

 یلیک انسان خیات حضور خواهند داشت! یخواهد شد که در تمامی وال

ت و مبارزه یودو وال ین تعداد نفر در سیم ایداند که تقسی ساده هم م

تواند به بار ی مرا  یجیع، چه نتاین ابعاد وسیوال و در چنیبا چنان ه

 آورد!؟

 یاز گزارش یک بخشیز را به برگردان یباری توجه خواننده عز

از جالل  2004دسمبر سال  ام یخ سیموسسه جنگ و صلح که به تار

 م.ینما یده جلب میآباد به نشر رس



آمدها پی و ها چالش ـ پارلمانی انتخابات     
 

53 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

که پدر  یبا پُراز اشک است، زمانیچشمان ز» :در گزارش آمده است

 یم مردی میده ساله از بازوی وی گرفته و وی را تسل کن دختریا

هزار دالر قرض کیمعادل  یکه از آن مرد مبلغ پنجاه هزار افغان کند

ت یک دهقان ساده در والیساله  42ران یگرفته بود. پدر وی گل م

قرض  گرییق دیتوانم از طرید: " من نمیگوی ننگرهار به قرضدار م

گر در یدهقانان داز اری ی" مانند بس!ریدخترم را بگ ،میتو را ادا نما

خواست که قرض خود را از فروش حاصل ی ران میافغانستان، گل م

ن ییرویه برداشت حاصل از آناز  پس کشت خشخاش بپردازد که

مبارزه با مواد مخدر،  یاتیشود. بر اساس پالن عملی ساخته م

و برای وی  کردهب ین تحت کشت وی را تخریزم یمحل هایارگان

ران قرض یب هللا که برای گل مینق ینگذاشته اند. حاج یزی باقیچ

د:" من دختر را در بدل قرض خود قبول یگوی داده بود به جواب م

د پول یم که وی بایما موافقت کرده بود»: کند ی." وی عالوه مکردم

ب کشت یا تخریهوا و  یط مانند خرابیقرض مرا در هرگونه شرا

ا هژده ماه بعد من دختر را برای یکسال بعد و یبپردازد.  تتوسط دول

کنم. پسرم نزده ساله است و دو سال قبل زن اول وی ی پسرم نکاح م

نده گل که یپا «ک طفل است.یو حاال وی دارای  کردمش عقد یرا برا

ز یباشد نی ه شنوار دهقان است و مصروف کشت خشخاش میدر ناح

ک مرد زندار دربدل یده تا دختر هفده ساله اش را به یمجبور گرد
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ک دالل مواد یبا  یشخص یوقت »د: یگوی ش بدهد. وی میقرض خو

اک قابل پرداخت یر از تریزی به غیچ چیکند، هی مخدر موافقت م

نده گل دولت را مسؤول یپا «کنند.ی آنها دختر را رد نم یول ؛ستین

توانند کاری با  یآنها نم» :کند یداند و عالوه می ت مین وضعیچن

دالالن بزرگ مواد مخدر داشته باشند و در عوض کشت کوچک مرا 

ی ن دهاقانان نمیا «گردد.ی ن موجب مشکالت میو ا کنند یب میتخر

مراجعه کنند و در صورت مراجعه  یاداره دولت هایارگانتوانند به 

ل مربوط یشوند. مسای م یاک زندانید تریبه جرم کشت خشخاش و تول

 «گردد.یمحل، حل و فصل مشوراهای به آنها در 

ظاهر در ا و بُرنده است و یگو یلین مورد خیمنطق ساده دهقان در ا

نه وانمود ین زمیامور حکومت در ا مسئووالنشتر از عقل یار بیبس

ز بازتاب دارد یگری نیدردی دن گزارش قصه های پُری. در اگرددی م

ر ستم فرماندهان و دالالن و ی، در زرکشوکه از غم جانسوز دهقانان 

ند شوی ر میرد و خمگر زر ساالران و زور ساالران، خُ یبه عنوان د

ز یپژواک ن یرسانر کردم. آژانس خبرظکه از برگردان آن صرف ن

ت رقتبار دهقانان در ین راستا از وضعیخ هفده جوزا در همیبه تار

 ییدالالن مواد مخدر با آنها مطالب تکاندهنده  معاملۀت هلمند و یوال

 و یاجتماع یت عمومیوضع ۀده که بازتاب دهندیا به نشر رسانر
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 ست.از ما یاز کشور عز یک بخش بزرگیاقتصادی در  

ک بخش یو اقتصاد وابسته به مواد مخدر که  اه در مجموعیاقتصاد س

وز در سازد ـ بصورت اخص ـ روز تا ری ن اقتصاد را میا عمدۀ

ار ناهنجار به نحوی به یامدهای بسیداوند و با پی شه میشتر ریکشور ب

نده مبارزه با آن، یگردد. در آی از فرهنگ جامعه مبدل م یبخش

از  ینه خواهد بود. فرهنگ ناشیپُر هز دشوار و از هر لحاظها یلیخ

جامعه  یو اجتماع یاخالق هایارزشهمه  یک غده سرطانیآن مانند 

 بلعد.یرا م

ن یتواند بهتر از چنی ز منطقا نمین اهیبرخاسته از اقتصاد س یاستیس 

فرماندهان و  ادی از چنانیز شمارد منتظر بود و یاقتصاد باشد. با

تمام  ید که با گستاخیملت د خانۀ" در دالالن را بمثابه "وکالی مردم

م هر چه یهر صدای مخالف را در پارلمان خفه کنند و در جهت تحک

ق نافذ کردن یآن از طرنه ساختن یش و نهادیقدرت خوهای هیپاشتر یب

عربده کشند  ،و مصالح عامه یک و ضد منافع ملیدموکراترین غیقوان

 !نه زنندیو با غرور سنگ به س

  یسوم: تداوم مداخله کشورهای خارج
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ی هانهیزمافغانستان،  یاست و روابط خارجیدر س یموازنگ یبا آغاز ب

شتر مساعد یهرچه بها هیهمسابخصوص  یکشورهای خارجمداخله 

 اصوالا ن کشور کمک رساند. یثبات سازی ا یجه به بید و در نتیگرد

ه بخصوص یز بر اساس دخالت کشورهای همساین یموازنگ ین بیا

داده بودند  پاکستان که جمهوری محمد داوود را تحت فشار قرار ران ویا

انسالک افغانستان و حسن و عدم یطرفیاست بیتا از موقف س

د، شکل گرفت یبا تمام کشورها صرف نظرنما یهمجواری و دوست

ناآگاه در از عناصر وابسته و  شماریاری یافت. آنها با همید یوتشد

شکش ین و به اصطالح پیو دروغ یان تهیهای منه، با ارائه وعدهیکاب

ار یبس ییراید و پذیارد دالری و نشان دادن چک سفیملهای کمکنمودن 

 یخیس دولت، تالش نمودند تا به نحوی روابط تاریشاندار از رئ

رار دهند. قرا محدود ساخته و در مخاصمت  افغانستان با اتحاد شوروی

و عدم انسالک  یطرفیاست بیله سین وسین کشورها به ایزمامداران ا

با همه ملل جهان را که ضامن استقالل کشور بود،  یافغانستان و دوست

  .نشانه گرفته بودند

 ییک منطقه یستراتژاو  یاسیس النۀیمحار یبسهای بازین یدر فرجام ا

افغانستان،  یوطن دوست و عالقمند به ترق تیک شخصی، ین المللیو ب

د. وی در سن یگرد یع قربانیبه شکل فج سرانجامج منزوی و یبه تدر
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اری رسان، در یآگاه و منابع  هایتیشخصکهولت و دور شدن از 

ق محافل یان متعصب و تشویاز نابخردان و ماجراجو یچنگال مشت

ز یرا به قربانگاه برد. افغانستان ن ، خود و خانواده خودیرونیمغرض ب

را  یبرای توسعه اقتصادی و رشد اجتماع یخیبزرگ تار هایفرصت

های یر که جهان شاهد دگرگونیسال اخ ین سیان ایاز دست داد. در جر

ها و رشد اقتصادی بوده است، افغانستان شگرف در گسترش فن آوری

 ییو منطقه یالمللنیبفان یحر یشیو فرسا یلیتحم هایجنگبه بستر داغ 

ع عقب نشست تا آنجا که به دامان ید و به صورت منظم و سریمبدل گرد

د. در یغلت یو ُعمال استخبارات پاکستان ینوع طالب ییادگرایناپاک بن

ن عقب گرد یاه نشست و در ایف، کشور به خاک سین بازی کثیا ۀجینت

ش را که یمادی و معنوی خو یاز هست یبخش بزرگ ،، مردمیخیتار

به نمادی  کشور تین نسل بوده از دست داد و در نهایمحصول کار چند

 د. یل از فقر و تحجر مبدل گردیبد یب

در  یه با استفاده از ضعف عمومیهمساهای کشورهنوز هم حکمرانان 

در افغانستان،  یمیت اداره فاسد و تنظی، و موجودیت ملیو حاکم اقتدار

های گروهم و همچنان با بهره برداری از محافل و یبا دخالت مستق

افغانستان  یدر امور داخل بمثابه عوامل فشار ـ مزدور و مامور ـ

دادن آنها با تحت فشار قرار اضافه بر آن،کنند. ی شرمانه مداخله میب
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ه یعل یروان تحمیلی و ری از آنها به جنگیو سربازگ یپناهندگان افغان

 زنند. ین کشور دامن میمردم ا

ه مردم افغانستان، یعل یشیو فرسا یلیتحم هایجنگان یدر جر

ران و پاکستان در یرفته بودند که ایبه نحوی پذ یالمللنیب هایقدرت

ن منافع ید ایدارند و در هر مذاکره و معامله با منافع مشروعافغانستان 

جاد یو ا یری مهاجران افغانیدر نظر گرفته شود. آنها هم با گروگان گ

، در تمام مذاکرات مربوط به حل و فصل یاسیـ س ینظام هایمیتنظ

در  یگرفتند، ول یمردم افغانستان سهم م میق   مسائل افغانستان بمثابه

 بردند. ی ن سود مین سرزمیزدن ا و آتش هاافغانختن خون یعمل از ر

دن آن، یبا قوی شدن دست پاکستان در امور افغانستان و آرزوی بلع

ن را در ین شکست ننگیکه داغ چند ییهاهای جنرالایو رو بهاخوا

ب یفتح و نصرت نص وقت مبدل گردد یرفت که به حقیدارند، م یشانیپ

 یاسیا ـ سیت جغرافیم موقعیک و تحکیستراتژاآنها شود و توهم عمق 

آلود به خاک ر زهرین تین نشد و ایثمر رسد. چنآنکشور به نحوی به 

 "جام شکران" یگر با شرمندگیکبار دی یل پاکستانینشست. جنراالن مح

همنوا  ،ده آنچه خود خلق کرده بودنیمبارزه عل باظاهر در دند و ینوش

 سم شدند. یه تروریروهای ائتالف علین با
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هم از مقاصد و  ییروهای ائتالف آنها را برای لحظه یبا ن یین همنوایا

اهداف ناپاک شان دور نساخت و از هر فرصت ممکن برای مداخله در 

ع ساختن آن دست برنداشتند. آنها با یطو م فیامور افغانستان و ضع

است آن کشور بوده یس یشگیهم ۀکه مشخصاستفاده از رفتار دوگانه 

اقامت مصون  نیتأمروهای ائتالف، در یبا ن ییاست، در ضمن همنوا

روهای پراگنده یم مجدد نیرهبران القاعده و طالبان در پاکستان، تنظ

روهای القاعده یمشترک آنها با ن یمساع نیتأمو  یطالبان و حزب اسالم

و  یاسالم هایسازمانشتر یری بیی سهمگهانهیزمو مساعد ساختن 

در صوبه سرحد و  یالتیا هایحکومتعمل در ی آنکشور که یادگرایبن

پشت  یکیو لوژست یر انسانیبلوچستان را بدست دارند، بمثابه ذخا

پاکستان، فعاالنه  یم سازمان استخبارات نظامینظر مستق زیرجبهه، 

 یمعتدل اسالمظاهر در جاد احزاب یبرعالوه آنها با ا رند.یگی سهم م

کجا با بخش یانتقال آنها  یرسم ۀبگونطالبان و  ۀبدن از یک بخشیاز 

به داخل افغانستان و شامل ساختن آنها در  یاز حزب اسالم یبزرگ

 دهند.یعدی را همچنان ادامه مف و چند بُ ین بازی کثی، ایدولت هایمقام

کند. یب میرا تعق ینید بحران در افغانستان اهداف معیپاکستان در تشد

که  ین مخلوق ناقص و پوشالید خاطر نشان ساخت، ایش از همه بایب

باشد، در یبحران م ۀدر رنج هست و خود زاد یخیت تاریاز فقدان هو
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تشنج  ادامۀقت، یت خود ادامه دهد. در حقینبود بحران نمیتواند به موجود

ت یگانه ضامن تداوم حاکمی، یگر دشمن تراشید یو بحران و به معن

ن منطقه یکه درا یباشد. هر زمانی ان در کشوری بنام پاکستان میامنظ

ن ید، و مردمان ایدار بوجود آیو آرامش پا گردد، صلح ییتشنج زدا

د و گر آزادانه دایبا همد یو دوست یخیق تاریق عمیکشورها بنابر عال

به اصل  یاصل ۀی جدا شده از بدنهاپارچه یعیستد کنند، بصورت طب

 یاسیای سین نام در جغرافیگر کشوری به ایوندند و دیپ یش میخو

 جهان وجود نخواهد داشت.

شرمانه که جهان  یح و بیار صریجالب است، با وجود مداخالت بس

ز از جانب یست و حتا در مطبوعات داخل آنکشور ناشاهد آن 

پاکستان  یبازتاب دارد، مقامات نظام به گونه وسیع نیلگران واقع بیتحل

هر نوع مداخله را با شدت و خشونت  ینانه و با کمال گستاخیر واقعبیغ

خورد و  ینکه در آن کشور آب از آب تکان نمیا ایو گو ی کنندرد م

ن یشود! ایش برده میپ یهمه امور بر طبق نظم و قانون و اخالق انسان

 یس جمهور و رهبر نظامیکنند که شخص رئی جنابان فراموش م یعال

 ژیقصد قرار گرفت و اگر مساعدت تکنالو ءسوآنکشور چند بار مورد 

ش از وقت محموله های انفجاری به یل در کشف پیشرفته اسرائیار پیبس

 پاکستان دید، حاال جناب شان در فهرست قهرمان شهیرسی دادش نم
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 یمقامات افغان یار شرم آور است که برخین هم بسیبودند. و ا یثبت م

و  یو نزد مقامات نظام خوردهشه شان در پاکستان گره یکه رگ و ر

دهن پُری دارند، حتا  پادوی کرده و یآنکشور به اصطالح وطن یتیامن

 !کنندی ز خودداری میاز گرفتن نام پاکستان در همچو موارد ن

ران و پاکستان ـ که تداوم بحران در یه ـ ایحکمرانان کشورهای همسا

و در خدمت  یافغانستان را آزمندانه و تنگنظرانه جزی از منافع مل

 ۀ، سخت در تالش اند تا با ادامی کنندم یک شان تلقیستراتژااهداف 

 تندور(تنور ) ،جاد تشنجیکطرف با ایاست از یدر س یهمان دوگانگ

نفوذ شانرا با  ۀگر دامنیاغ نگهدارند و از جانب دافغانستان را گرم و د

 هایمساعدتشکش نمودن یو محافل وابسته و پها گروهاستفاده از 

های عرصهظاهر دوستانه، در تمام در های همکاریاقتصادی و 

 شتر گسترش دهند. یافغانان هر چه بگی زنده

 یس جمهور از جاسوسان خارجیحاال که ادارات افغانستان به گفته رئ

 یخارجهای کشور یو جاسوس یاطالعات هاسازمانو افراد وابسته به 

نده یت پارلمان آیساختار و نحوه فعال یچگونگده، بنابران یمشبوع گرد

و  یتیامن هایارگاندر افغانستان مورد توجه جدی  یتیوالشوراهای و 

دن و برجسته یش کشین کشورها قرار دارد. آنها در پیدر ا یاسیس

، یمل هایتیشخصوابسته و همزمان بدنام ساختن  هایتیشخصساختن 
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دان مورد نظر و یکاند و مادی برای یع مالیفراهم ساختن امکانات وس

غ خواهند یدریو تالش ب یشان، سع یم کارزار انتخاباتیمساعدت به تنظ

و نوسازی ساختار  گذشته هایمیتنظکرد. آنها با به دست داشتن رهبران 

که به  یاستفاده از آن احزابءن و سوینو یاسیجاد احزاب سیآنها، در ا

و  ی کنندباشند، اقدام می دچار اند و مستعد خدمت م یمشکالت مال

انتخاب های نهیزمن احزاب و مساعد ساختن یت ایبرای توسعه فعال

ضروری را به  هایمساعدتو  هاکمکنامزدان شان به پارلمان، 

 ار آنها خواهند گذاشت.یل گوناگون به اختیوسا

ه، که یهمسا ن دویص ایتداوم بحران و ادامه مداخالت زمامداران حر

و استقرار  یاسیجاد ثبات سیدر تالش اند تا موانع گوناگون در جهت ا

گران عمده و یر بازیت قانون در افغانستان بوجود آورند، سایحاکم

قوی وجود دارد  حتمالان ین منطقه را حساس ساخته و ایعالقمند به ا

  شتر از گذشته فعال گردند.ین عرصه، بیز در ایکه آنها ن

ف، مردم افغانستان با اندوه ین بازی کثیب و در تداوم این ترتیبه ا

ن یا جریانرا که در  یشناخته شده و بدنامهای چهره یفراوان، برخ

گانگان یب و استخبارات یجاسوسهای دستگاهدر خدمت  هاسالهمه 

مردم را خته اند و یر هموطن شان را بوده اند و به فرمان آنها خون
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دهند یم اری همچنان با افتخار ادامهزن خدمتگیبه ا غارت کرده اند و

 د.ی" خواهند دث "وکالی مردمیرا در خانه ملت به ح

 ت و کارآمدیباکفا ادارۀچهارم: نبود 

در  یاسیم ثبات سیجاد و تحکیبه ا یجامعۀ جهانوجود عالقمندی با

گرفته  یکه به بررس هایچالشن همه یدر بطن ا متأسفانهافغانستان، 

ت و یفیدر افغانستان شکل گرفت که از لحاظ ک ییظاهر ادارهدر شد، 

 ن سطح قرار دارد. یافغانستان در نازلترارهای یمعحتا بر اساس  ییکارآ

که از  یهای جذابد بر طبق شعاریجد ۀادار ،شدی تصور م آنچنان که

ا ده برخاسته بود و یاز جنگ خسته و سخت صدمه د یدل مردم  عمدتا

، بازسازی و نوسازی، یو اجتماع یت شخصیامن نیتأمدر وجود 

ک و یدموکرات ادارۀجاد یا سرانجامت، و یو قانون یعدالت اجتماع

 امد.یگرفت، به وجود نی ات سرچشمه میدر مرکز و وال یمردم

ظواهر امر و  رییشکل گرفت که صرف با تغی یادارهبرعکس، 

بدنام کننده های از آن مهر و نشان ی، بخشیمیعناصر تنظ ییجابجا

است. بازپرس و مبارزه  کردهاق تمام در خود حفظ یگذشته را با اشت

جنگساالری و تفنگساالری، و عناصر فاسدی که دستان شان  دهیه پدیعل

ست، و با شرف و عزت مردم اگناه افغانستان آلوده یبه خون مردم ب
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ق ین طریو از ا عامه را غارت نمودههای ییدارا، اند معامله کرده

د. نه تنها فراموش یکسره فراموش گردیکران اندوخته اند، یب یثروت

ن عناصر بدنام در اداره و یاز ا یت برخین که موقعید، بل ایگرد

 هایدستابد و ی یم می، روز تا روز تحکیت به اصطالح دولتیحاکم

مردم، درازتر گی زندهمختلف های عرصهشتر، در یناپاک شان هر چه ب

 گردد.ی م

ق یاز طر یمعاش کارمندان ادارات دولت ۀکه بخش عمد یطیدر شرا

ار یگردد و آنهم به شکل بسی ل میتمو یمساعدت منابع خارج

آورد،  یاد میر و روبا را به یو قصه ش ،شودی ع میعادالنه توزریغ

و همچنان سازش و مصلحت  ع عناصر مقتدریهنوزهم بخاطر تطم

ر نام ی، آنهم زیدولتالت اداره ی، روز تا روز تشکیافراط ییجو

اقل تواند به حدین داره نمیدر عمل، ا یول ؛ابدی یوسعت م !اصالحات

مشکل  و عادالنه مردم جواب مثبت و قانع کننده بدهد و یمطالبات قانون

ات یو حل کند. شکا یت و منافع عامه بررسیع قانونآنها را از موض

 یو اقتصادی به نحوی ب یات اجتماعیمختلف حهای عرصهمردم در

 هایرسانهفراوان آن همواره از طریق های نمونهماند و ی جواب م

 رسد. یبه نشر م یگروه

 عیت وسین همه حمایدهد که اگر این تصور دست میبه نگارنده ا یگاه
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 یقبل هایحکومتکران موجود به دسترس یب هایو مساعدت یالمللنیب

ی در تین کشور در کدام مقام و موقعیشد، حاال ای افغانستان گذاشته م

م و به یگذری ن تصور میداشت؟ به هر صورت از ایقرار م جهان

و در  ین اداره به انتخابات پارلمانیهم م کهینگری موجود م یتوضع

نگرد و تالش ی م یک ارگان اداره دولتیز بمثابه یمجموع به پارلمان ن

را که در  یو ناراض ین و هواخوان راضیاز متنفذ یک بخشیدارد تا 

افته اند، به نحوی در یجاه و مقام مناسب حال ن یدولت اداره هایارگان

ز برخوردار یادی نیز ازاتیاز امت حتماالا اپارلمان مصروف سازد و 

که  یانتخابات یل برخورد در ارتباط به سازماندهین دلیبر همگرداند. بنا

، کنند مردم بتوانند در آن آزادانه و فارغ از فشار زر و زور شرکت

و  یبرعالوه منابع فراوان مال بوده است. یه و سطحمسئووالنریغ

ستم کارآمد برای انتخابات بعدی، یجاد سیز بعوض این راه نیدر ا یانسان

 رود.یق ثبت احوال نفوس، به هدر میستم دقیمانند اساس گذاری س

 :ی کنیمر مکث میزهای نمونه صرف به

را  ید قانونیبا یاسیس هایتیفعالل یحکومت در ارتباط به تمو .1

ل یتمو یگه کرد تا برطبق آن کنترول بر چگونین میطرح و تدو

افت. در قانون احزاب و قانون ی یم افزایش هاتیفعالهمچو 

دو ماده عام اکتفا شده که به  یکین مورد به یانتخابات در ا
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مانع گسترش  باشد و یجوابگوی مطالبات امروز نم وجهچیه

گردد. بر طبق ی د آرای مردم نمیاز خر یناش یاسیفساد س

و نامزدان  یاجتماع هایسازمان، یاسیهمچو قانون، احزاب س

د و یست عوایبا یم یتیوالشوراهای پارلمان و های یکرس

ک زمان یطرف و مستقل در یک ارگان بیمصارف شان را به 

ن منظور در یرا به ا ین معلومات بدهند و حساب مشخصیمع

ت در یق شفافین طریکردند تا از ا یها باز ماز بانک یکی

 یقسمبطور  یانتخابات هایتیفعالنه یل و هزیتمو یچگونگ

د. در همچو مواردی سرنوشت ساز، مردم حق یگردی م نیتأم

 ،رسدیبمصرف م یکه در مبارزات انتخابات یدارند بدانند، پول

ادی یز شمارچگونه و از کدام منابع بدست آمده است. حتا در 

حد اکثر  ،هاسوء استفادهن یری از چنیازکشورها، بمنظور جلوگ

ش یخو ین انتخاباتیکه نامزدان حق دارند در کمپا یمقدار پول

شتر یگردد و مصارف بی ن مییتع پیشاپیشرسانند ببمصرف 

شمرده شده و مورد بازخواست  یرقانونیغ ،هنییاز آن حدی مع

 بسیارهای نهیزمبا تمام امکانات و  ،متأسفانهرد. یگی قرار م

در کشور وجود  یاسیج فساد سیمساعدی که در ارتباط به ترو

 کردهن اقدام نیری از آن کوچکتریدارد، حکومت برای جلوگ

 است.
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ات ون نظارت بر انتخابیه کمسیبراساس قانون انتخابات و اعالم .2

ات شان را در ارتباط به یکابه مردم حق داده شده است که ش

ون مربوط ارائه بدارند. مردم هم یبه کمس یهای انتخاباتنامزد

ه پنج صدو پنجاوشش نامزد یت علیو دوصد شکا ش از هزاریب

 متأسفانهارسال داشته اند که  یات انتخاباتیون شکایرا به کمس

نکه یه بر ایون با تکیمورد توجه و بازپرس قرار نگرفت. کمس

نهمه یحکم محکمه در ارتباط به ارتکاب جرم وجود ندارد ا

را که مشت نمونه خروار بود مورد اعتبار قرار نداد  هاتیشکا

 هایتیشکاشناخته شده که در مورد شان های چهرهو همان 

 ییفهرست نها د دریث کاندیهمچنان به ح ،وافر وجود داشت

ها تنامهیعلوم نشد که سرنوشت آن شکاد. باالخره میحفظ گرد

ا یسپرده شد و  یب قانونیجهت تعق یرنوالڅابه  ؟دیبه کجا رس

ن صورت چه ضرورت ید؟ در ایف مربوط حفظ گردیدر آرش

ون یشان را به کمس هایتیشکاتا  گرددبود که از مردم تقاضا 

ها را به دیتوانست فهرست کاندیون می. کمسکنندمربوط ارسال 

ستره محکمه بفرستد و فتوای مال شنواری را در ارتباط به 

دانند که ین فتوا را همه میجه چنیدها به دست آورد! نتیکاند

 د.یگردی دان میاز کاند یمتوجه کدام بخش
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ار جامع و یک گزارش بسیسازمان نظارت بر حقوق بشر در  .3

ده است، یروان به نشر رسمستند که در هفتم ماه جوالی سال 

را که در دوران پس از  یادی از رهبران و فرماندهانیز شمار

ع یار شنیات بسیت جمهوری افغانستان مرتکب جنایسقوط حاکم

" دستان رنام یز ن گزارش کهینموده است. ا ی، معرفبودندشده 

 یعدالت یراث بیع گذشته در کابل و میبخون آلوده: فجا

ق یو سه صفحه و بر اساس تحق یکصدو سیدر  افغانستان "

و  ینیادی از شاهدان عیز شماردو ساله و مصاحبه با  ۀگسترد

ان و به استناد یو جنگجو یدولت هایمقامبازماندگان حوادث، 

ات ین شده است به شرح جنایتدو یالمللنیبارهای ین و معیقوان

 یزمان م ۀن برهیدر هم یهای حقوق بشریو تخط یجنگ

های تیجناکه مرتکب  ۀپردازد. به نظر آن سازمان آن عد

ه در ین بلندپایوولئهنوز هم در جمله مس ،گذشته اند جنگی در

ث یا هم منحیو  وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان

از گری یعدۀ د. ی کننده مفیفای وظیس جمهور این رئیمشاور

خود را  یتیوالشوراهای و  یپارلمان یآنان برای احراز کرس

ادی از رهبران و ین سازمان، شمار زینامزد کرده اند. ا

گذشته های تیجناکه در  یرا بخاطر نقشها گروهفرماندهان 

کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر از دولت ی متهم م ،داشته اند
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ک ی سیتأسخواسته است که با جامعۀ جهانی افغانستان و 

تکاران یکه جهت محاکمه جنا هایتالشاز  یمحکمه اختصاص

ت کند. همچنان از دولت افغانستان یحما ،دیآ یگذشته بعمل م

و برکناری  یخواسته شده است که ساختاری را جهت بررس

رد. همه یدست گیرو یدولت هایمقامن حقوق بشر از یمتهم

ن درخواست سازمان نظارت بر حقوق یدانند که حکومت به ایم

ده مردم مظلوم افغانستان یقلب رنجدقت ندای یبشر که در حق

 ین نمیگذارد. اگر چنی ده میدهد و آن را نادیب اثر نمیاست ترت

و شاهد و توجه به  یهزار شاکها دهاز  یتأسحد اقل به  ،بود

ن یا ین مطالبات مستند و قانونیکران آنها و همچنیی بهارنج

بر  دیتأک، و البته با در نظرداشت و ین المللیسازمان معتبر ب

و  یاسیت سیفعال ،اقل، حدیمل یت روند آشتیحفظ و تقو

ت و فساد که نامزد یار مشهور به جنایبس عدۀک یتاتوری یکاند

اند را تا روشن شدن  یتیوالشوراهای پارلمان و های یکرس

 داد.یق قرار میه در حالت تعلیقض

فقر ل مربوط به یمسا ،عمده در باال هایچالشاز  یبا بر شمردن بخش

با اعتبار نهادهای سوادی و سطح نازل سواد، نبود ی، بیگسترده اجتماع

های هیاتحاد، یسراسری و مل یاسیس هاسازمانبه شمول  یمدن
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ره همه یک دورنمای روشن و غیباوری به  ی، بییو حرفه  یاجتماع

ت قانون در افغانستان یجاد حاکمیدهند و در راه ای دست به دست هم م

در افغانستان  یکنند. دشمنان آزادی و دموکراسی جاد میا موانع بزرگ

خواهند با استفاده از ی ار دارند، میکه در اخت یبه زور پول و سالح

 ۀش صفحیابند و با ورود خویان راه وضع ناهنجار موجود به پارلم

ن یخ کشور رقم زنند. آنها با استفاده از ایدی را در تاریدردناک جد

ت بخشند، آزادی یخواهند کرد تا استبداد و تحجر را قانون یموقف سع

و دموکرات را به شدت  یت احزاب ملیان، آزادی مطبوعات و فعالیب

دان یهراس کاند یارانه عمل نکنند و بیاگر مردم هوش محدود سازند.

 حتمالا، کنندان نامزدان آگاه و وطن دوست انتخاب نیمناسب را از م

ش فضای یه گشایسنگری استبداد عل انستان بهدارد که پارلمان افغ

جامعه مبدل گردد. در آنجا به هر صدای مخالف، با  یو فرهنگ یاسیس

جواب داده خواهد شد. مردم  یکیشدت و خشونت و حتا برخورد فز

 ه جرگه را تا هنوز فراموش نکرده اند.یصحنه های دلخراش جلسات لو

کند به تمام ید میکه انتخابات را تهد هایچالشوضع موجود و 

در سراسر کشور، روشنفکران آزاد  یبا اعتبار اجتماع هایتیشخص

که آرزوی خدمت  یدموکرات و مل یاسیو احزاب س خواه یش و ترقیاند

دهد که با شهامت و درک یدارند، هوشدار م مردم افغانستان را به

با هم  ینه ساختن دموکراسیدر جهت استقرار و نهاد یخیت تاریولئمس
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فشرده و مستحکم عمل کنند و از سنگر واحدی به دفاع از آزادی 

ق مشکالت موجود و با در یع، با درک عمیف وسین طیزند. ایبرخ

جاد و استقرار دولت یکه در راه ای یعمدههای دشوارینظرداشت 

ردای بخاطر ف با اطمینان، بر اراده آزاد مردم وجود دارد، یمتک یقانون

دهند و در انتخاب اشخاص وطن پرست و یروشن، دست بدست هم م

کشور و سربلندی مردم  یو تعال یمردم دوست که آرزوی جز ترق

ا پرورانند، با هم  یافغانستان به دل نم . ی کنندکار و مبارزه م مشترکا

ادی از اشخاص یز شمارنا مطمئ یآزمون بزرگ اگر نه همه، ولن یدر ا

و شهامت، صدای  جرأتمردم، با  یندگان واقعینما با شرف به مثابه

دارند و یم قت و ندای مادر وطن را در خانه ملت بلند نگهیحق و حق

 ین خانه راه میل گوناگون در ایگذارند تا عناصر فاسدی که به حی نم

 گردند. یک و ملیت دموکراتیابند، مانع استقرار حاکمی

ن یر و شجاع افغانستان پس از ان باور است که مردم صبوینگارنده به ا

ن ین عناصر فاسد و خائیکه ازا یبا شناخت ،رنج و دربدری هاسالهمه 

نده یاز آنها به صفت نما یمیل عظیدهند که خی به وطن دارند، اجازه نم

 ینده گین مردم آزاده و زحمتکش نمایمردم در پارلمان افغانستان از ا

  کنند.

 ست.اروزی از آن مردم یت پیدر نها

 1384برابر به ماه جورا  2005ماه می سال 
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 های شاندم در کابوس از دست دادن جگرگوشهمر

هم  یکیموجود در کشور  یهای مزمن اجتماعناهنجاریها دهدر کنار 

ده یی مادران و پدران ستمدیهاک جگرگوشهیستماتیقاچاق ساختطاف و 

ن عمل که سابقه یابد. ای یعتر میهموطن است که روز تا روز ابعاد وس

 یطدر است که  ییهایختگیستان نداشت، ارمغان لجام گسدر افغان یی

ر فرمان دشمنان مردم افغانستان و یو ز یجنگ و برادر کش هایسال

 ده است.یل گردیتحم مردمجهاد " بر م "بنا

توسط  "جهاد" هایسال یتکار که طیهزار عرب ماجراجو و جناها ده

ها دالر برای جنگ در اردیبا صرف مل یاستخبارات هایسازمان

 ،و دهشت یرحم یجاد بیدند، در ایج شدند و آموزش دیافغانستان بس

" نقش ر شدهیدشان "تکفگانه و به اصطالح خویک کشور بیآنهم در 

در  آنها یفا کردند. دست پروردگان افغانیار مهم و جدی ایبس

ز سنگ تمام گذاشتند. مردم ی" نن راه "پر افتخاریخدمتگزاری و ادامه ا

را که جز بربادی  "ن "برادرانیا یمیتنظ هایجنگ افغانستان فاجعه

 یناش ینداشت، و انحطاط اخالق یمادی و معنوی کشور حاصل یهست

 توانند کرد.یز فراموش نمیگر نین نسل دیاز آن را برای چند
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 ۀسندینوک ین لشکر خانمانسوز، باری یت اینه وحشت و بربریدر زم

 یط 1998اگست سال  31خ یراردت به تاریبنام ادوارد گ ییکایامر

در »ن نوشت: یتور چنینس مانیبرای روزنامه سا از افغانستان یگزارش

ترس و وحشت خود را از  هاافغان ،کابلم یه رژیان جنگ علیجر

اسرا را با قطع گلوی  تا ل بودندیکه ما بهارحم و خشن عر یعت بیطب

شمار عالوه من شاهد بودم که بر. داشتندی شان به قتل برسانند ابراز م

های افغانستان ها و روستاهیر شده از قریز زنان و اطفال اسا زیادی

ث برده انتقال یانه بحیکشورهای شرق مق سرحد پاکستان به یاز طر

ز یحقوق بشر ن هاسازمانرا منابع افغان و  مسألهن یشدند. ا یداده م

دولت پاکستان و استخبارات  ین انتقاالت انسانی. از استا کردهد یتائ

 (از نگارنده است. دیتأک) " اطالع داشت. کامالا ز یکا نیامر

که با رحم و عطوفت برای  یآنان حاال هم ین انتقاالت انسانیبه ادامه هم

 یو گروه یسود آزمندانه شخص ش وداع گفته اند و جز منافع ویهم

ن راستا همواره در خدمت دشمنان کشور قرار یندارند و در ا یهدف

زنند.  یدشته اند، دست به اختطاف و قاچاق فرزندان معصوم وطن م

احساس را سخت ت وحشتناک که روح و قلب هر انسان با ین جنایا

حراست از قانون در  هایارگانسازد، مورد توجه  یحه دار میجر

گر با یناهنجار د ۀدیپدها دهکشور قرار نداشته و از مقابل آن مانند 
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به نحوی آن را  ی کنندم یگذرند و حتا سعی خونسردی تمام م

ات افراد گم نام و ین جناین ایدانند که عاملی. مردم منمایند یمالماست

شه در یاند که ر ییایدر مافتبل باندهای بزرگ و مق ،ستندیمحدودی ن

دارند و از سوابق پر افتخار "جهادی"  یقدرت و اداره دولت هایارگان

ماورای سرحد باندهای با  یباشند. آنها در تبان یز برخوردار مین

کار  بصورت مستمر و منظمالمللی نیب یایمافباندهای افغانستان و 

ا یتکار به فرزندان معصوم وطن بمثابه مال یجناباندهای ن یاکنند. یم

سته و در هر گوشه و کنار کشور بدون ینگر با مارک بلند یامتعه تجارت

 گردند.ی ش میدر جستجوی شکار ارزان و فراوان خو یکدام مشکل

 بیشترینهگردند ی تکار اختطاف میجناباندهای ن یکه توسط ا یاطفال

 رند: یگی مورد استفاده قرار م زیرینمقاصد  نیتأمبمنظور 

 یه داران عربیانه برای سرمایهای شرق مفروش در بازار .1

ها ن بازاری"جهاد" هم هایسال یث برده. همانطوری که طیبح

 دند.یگردی ق مشبوع مین طریاز هم

سکس منطقه و حتا خارج تجارت بازارهای فروش اطفال در  .2

 . یاز آن بمنظور سوء استفاده جنس

که به  یه دارانیها و سرمافروش اعضای بدن آنها به شفاخانه .3

 صبرانه منتظر جابجا ساختن ین اعضا ضرورت دارند و بیا



مردم در کابوس از دست دادن جگر...     

75 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 ش اند.یف خویده و کثیهای گندآنها در اندام 

 ع و قاچاق مواد مخدر.ید، توزیفروش و استفاده در تول .4

ر ین، و سایری از والدیفروش اطفال به قوماندانان و باجگ .5

 .ها نهیزم

توسط مردم  ،ت افغانستانین والین باندها، در چندیاز اعضای ا شماری

ن یم در ایسپرده شده اند. اما رژ یتیامن هایمقامده اند و به یر گردیدستگ

ر یاورده است و اعضای دستگینه تا به حال کدام اقدام جدی بعمل نیزم

ف یاعمال کثد بر طبق قانون به جزای ین باندها آنطوری که بایشده ا

ده اند، یر گردیی که توسط مردم دستگیاز آنها شماریده اند. یشان نرس

از زمان کوتاه به  پسا هم یو  دهیرها گرد یتیامن هایارگانا توسط ی

ص داده یخگناه تش یدر محاکمه ب ل مختلف حتا مجنون بودن متهم،یدال

 ده اند.یشده و آزاد گرد

توان یر را حتا نمیاخ هایسال یطدر اطفال اختطاف شده  مجموع 

ان یصرف در جر یگروه هایرسانهن کرد. بر اساس گزارش یتخم

ده است یو افغانستان به نشررسیاعالن مفقودی از راد 400سال گذشته 

د توجه نمود که در یرد. بایگی شهر کابل را در بر م هعمدبطور که 

 نهاد و یا کدامهای کشور برای مردم عادی دهات و روستا ،ت هایوال

از مفقودی  به آن مراجعه کنند و وجود ندارد که آنها بتوانند یارگان
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به نشر رسانند.  آن را ا به نحوییهای شان اطالع دهند، و جگرگوشه

دانه یو نا ام کنندصبرانه تحمل  ین درد جانسوز را بیر اند ایآنها ناگز

 زان گمشدها خود باشند. یازگشت عزمنتظر ب

از  یطفل افغان 164ن اواخر در حدود یسف در ایونیمنابع  به نقل از

به آن  در گذشتهکشور عربستان سعودی به کشور برگشتانده شده اند که 

ت بغالن ین اطفال از والیکشور قاچاق شده بودند. قرار معلوم اکثر ا

 .می باشند

ش از ده یدو جوان افغان که ب یگروه هایرسانه هایگزارشبر اساس 

 هایکدر این نزدیبودند،  یآدم ربای پاکستانهای گروهسال در اسارت 

از آنها ساکن  یکیند و به افغانستان بر گشته اند. ه اموفق به فرار شد

گر همراه با یگفته است که هفتاد نفر د می باشد، بغالن یله گیمنطقه ک

سال در  شدند. وی دوازدهی در الهور نگهداری م یآنان در اسارتگاه

که  یبسر برده است. او در هری پور پاکستان هنگام آدم ربایان اسارت

هوش یله افرادی بیک اتوبوس شهری به وسیش از ده سال نداشت، در یب

ن جوان آزاد یدر الهور انتقال داده شده است. پدر ا ییشده و به منطقه 

ک ید که فرزندش مشغول آموزش در یگو یان میشده از دست آدم ربا

   د شد.یدر هری پور بود و ناگهان ناپد ینیمدرسه د
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 ل سال جاری آژانس اطالعاتیاه اپرازدهم میبر اساس گزارش مورخ 

ک نفر قاچاقبر اطفال را در آن یت هرات یس والین پلیباختر موظف

ت هرات ین قاچاقبر شش طفل از مربوطات والیر کردند. ایت دستگیوال

 د انتظار نداشت کهیداد و شایانتقال مران یرا بطور قاچاق به کشور ا

انگر آن است یک شخص بیرا انتقال شش طفل توسط یر گردد. زیدستگ

 یتیامن هایارگانن عمل را انجام داده و از جانب ید بارها ایکه وی شا

 داشته است. یخاطر جمع

ت کابل که پسر هشت ساله اش بنام یوال یسروب یک خانم از ولسوالی 

اسالم در کجای »آر( گفته است:  یو پیآی دبلده به )ینثار الدرک گرد

افغانستان است. من سه ماه متواتر در جستجوی پسرم در افغانستان و 

سروصدای حقوق بشر در  افتم.یو اما اثری از وی ن پاکستان گشتم

 «اد است، اما عمل وجود ندارد. یافغانستان ز

از گزارش  هایبخشز را به برگردان دری یعز ۀحاال توجه خوانند

ل سال جاری از شهر قندهار یخ ده اپریآژانس فرانس پرس که به تار

 م.ینمایده، جلب میشهر به نشر رس های آن یدر ارتباط به ناآرام

ر محمد طاهر دوازده ساله یدر تصو»دهد: یفرانس پرس گزارش م

 خون آلود دست چپ وی را  ۀکهن ۀک تکیهوش است. یمه بیرا نآشکا
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و آنرا  کردهندگان انگشت وی را قطع یکه ربا ییجا ،است پوشانده

 لش ارسال داشته اند.یکجا با عکس وی به فامی( )انگشت وی را

 یم. ما خدا را نمیستیما مسلمان ن»: نوشته شده است اداشتیدر 

 «د.یبرای ما صرف پول بفرست د.یما ترحم نخواه م و ازیشناس

دالر را بر اساس تقاضای ل وی با قرض و وام مبلغ ده هزار یفام

از مکاتب شهر  یکیندگان فراهم کردند و آن را بر طبق وعده، در یربا

ده طفل یپس از دو روز جسدی سخت صدمه د یقندهار گذاشتند؛ ول

 دا کردند.یمحل پ یکیش را در نزدیخو

قابل ریمتهم به اجرای آن اند، جسدی غ ن باندیگر که همید ۀک واقعیدر 

ل وی یروز قبل فام هافت شد که نُ ی یزده ساله وقتیس ب هللایص نقیتشخ

ندگان در بدل آزادی طفل شان پرداخته بودند. ین مقدار پول را به ربایهم

 ن بردهیو بازوی راست پسر معصوم را از ب صورت یوانات وحشیح

 است. یداد که وی کیده شده دست چپ وی نشان میو صرف انگشت بر

و  افتیبسم هللا پدر طفل بعد از آنکه پسرش را ماه ها قبل مرده  یحاج

ی م رن اظهایکند، چنی اکنون کمتر اطاق محل اقامت خود را ترک م

 یمن م .داشتم یدم، چه احساسیکه آنجا رفتم و پسرم را د زمانی» :دارد

 «م.یدانم، قلبم و خدا
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 :ی کندم اضافهآژانس فرانس پرس 

خ هفتم یاز آتش را شعله ورساخت. به تار یطوفان ،هاد شدنین ناپدیا» 

نفر در جاده های قندهار برآمدند و  رش از سه هزایمارچ سال روان ب

س را متهم یکردند. آنها پلی ه را تقاضا میو قوماندان امن یاستعفای وال

و تقاضای حفظ نظم و قانون را داشتند.  کردهندگان یبه همکاری با ربا

و دکتوران  یتید. بر اساس گفتار منابع امنیانجام اعتراض به خشونت

 یشفاخانه، سه نفر به ضرب گلوله کشته شدند و پانزده نفر زخم

  .دندیگرد

خ شانزده ید. به تاریجه رسیتظاهرکنندگان به نحوی به نتهای خواسته

رات ییتغ یتیس والیس جمهور کرزی در مقام پلیمارچ بر اساس حکم رئ

 یه شهر قندهار به شهر شمالیمحمد قوماندان امنبه عمل آمد و خان 

 ل شد.یف تبدیمزارشر

را طالبان یشان باشد. زیکرزی حق دارد که پر»سد: ینو یگزارشگر م

ز فرزندان مردم ین زماندند که در آن یبه قدرت رس یدر قندهار زمان

قندهار بر های که قوماندانان جهادی در کوچه آنگاهشدند. ی اختطاف م

دند، یجنگ یباهم م یک پسر بچه به منظور استفاده جنسیسر تصاحب 

 یجه پسر آزاد شد و اهالین مورد مداخله کرد و در نتیرهبر طالبان در ا
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باره بخاطر واستقبال کردند. حاال مردم د یشهر از ورود طالبان به خوش

 «شان اند.یفرزندان شان پر

مستقل حقوق بشر افغانستان در  ر بخش اطفال سازمانین مدیشمس الد

د که سه نفر از پسران یگوی م ییآدم رباهای تیفعالارتباط به گسترش 

ار خشن به قتل یوه بسیاستفاده قرار گرفته بودند و بعد به ش ءمورد سو

ز قرار گرفته ین یرسانده شده بودند. دو نفر از آنها مورد تجاوز جنس

 بودند.

اطفال »د: یگو یدر قندهار به آژانس فرانس پرس م یمنبع غرب کی

 ین آنها بنابر کوچیو بلوچ که والد یگردند. اطفال کوچ ید میادی ناپدیز

مفقودی  مسألهچگاه یباشند، و ه یستم نمیاز س یشامل بخش ،بودن شان

 «توانند.ی ب کرده نمیاطفال شانرا تعق

ت دارد گزارش داد یفعالوی افغانستان مستقل که در شهر قندهار یراد

سازد.  ین اعالنات رامیاز عامتر یکیکه اعالن مفقودی اطفال 

و یشن رادیاست»د: یگوی و میراد هایپروگرامر یل طاهر مدیاسماع

می ثبت  یرا بخاطر بررسها دهمفقود شدارد که نام و آدرس  یی برنامه

مقدم جستجوی اطفال گمشده قرار دارد،  ۀو در جبهی. دستگاه رادکند

ن قوماندان یحتا هم «ن آمده است.ییپا یلیس خیرا اعتماد مردم به پلیز
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در  یفساد دولت حتمالاد کرد که یز تائین یوب سالنگیه جنرال اید امنیجد

ن اختطافها وجود دارد. وی به آژانس فرانس پرس گفت که: یعقب ا

ن یدر ا یو قوماندانان قوم یهای محلشه یشود که ملین معلوم میچن»

 «دخل اند.یذ مسأله

دست  د که آنها پسرشان را ازیآغاز گرد یل محمد طاهر وقتیکابوس فام

 یکیو  کرد های پسر مفقود شده را گرفتارس دو نفر از کاکایدادند. پل

. عبدالظاهر برای مدت هژده روز تحت شکنجه نمودف یاز آنها را توق

د: یگویبه جرم اختطاف برادرزاده اش اعتراف کند. وی مقرار گرفت تا 

را من کاری نکرده بودم. حاال تمام یتوانستم اعتراف بکنم ز یمن نم»

م که یکنی را ما فکر میخواهند که قندهار را ترک کنند. زیل من میفام

که عکس  یوی در حال «ه اشخاص قدرتمندی شامل اند.ین قضیدر ا

ک از یچ یه»: ی کنددهد عالوه میبرادرزاده کشته شده اش را نشان م

های که فرستاده شده بود نگاه س وجود نداشت تا به عکسیبازرسان پل

ها وجود ن قتلیکه در عقب ا یاشخاص کردندا یکند و آن را بمنظور پ

 «ب قرار دهد.یندگان را مورد تعقیو ربا کرده یداشت، بررس

از  شماریکند. یم یرا بررس مسألهن یس هنوز ایگفت که پل یسالنگ

د. وی یمتهم نگرد یو کس هبعدها رها شد یول شدند شهر گرفتار یاهال

م ینجا با آن روبرو هستیکه ما ا ین مشکلیاز بزرگتر یکی»: می افزاید
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تواند  یس نمیپل یس و قضا است. وقتیعبارت از فساد در دستگاه پل

گناه را  ید تا تعدادی از مردم بینما یتالش م ،دا کندیرا پ یقاتل واقع

 «رد.یو از آنها اقرار بگ کردهگرفتار 

د یدوارم که اوضاع تحت اداره قوماندان جدید که امیگو یعبدالظاهر م

ک پشتون یابد. وی تاجک و از شمال افغانستان است و به عوض یبهبود 

ن شده است. وی ییمقام تعن یسازد به ا یت مردم قندهار را میکه اکثر

م که وی پشتون، تاجک و یتفاوت هست ین مورد بیما در ا»د: یگو یم

 نیتأمت ما را یم که امنیخواه یم ما صرف از وی یول ؛وان باشدیا حی

 «.کند

ت مردم یامن یول ؛کند ینم یوان هم باشد فرقیاگر ح !زیخواننده عز یبل

ستم زر و زور ر یاست که مردم در ز ین بدان معنی. اکند نیتأمرا 

ت ندارند. یشوند و در وطن خود حد اقل امنی ر میو خم ردخُ  ساالران

فه را نتواند انجام دهد و نسبت به آن ین وظیتر ین اساسیا یاگر نظام

که طشت  ی؟ هر گاهکندت یتواند ادعای مشروعیتفاوت بماند، م یب

افتد، وی بنام  یاز بام م یتیو امن یدولت هایمقاماز  یکی ییرسوا

ن به اصطالح یگردد، مگر ایل میگری تبدیبه مقام د "اداری اصالحات"

د؟ ینام اصالحاتتوان یماز یک مقام به مقام دیگر ها را "لول دادن"

 وس کننده است.یار مایبس منفی و متأسفانهن پرسشها یپاسخ به ا
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 یدر افغانستان که تصور م یقدرت و اداره دولتهای ارگان در هامقام

ی اند حتا به خود زحمت نم "مسئوولر ی"واجب االحترام و غ کنند

قرار  یرا بصورت همه جانبه مورد بررس یاتیل حیدهند که همچو مسا

شان و در انتظار را آگاه یمردم سخت پرها یبررسن یج ایداده و از نتا

 تیمسئوولما به اصل  یدولت هایمقامشود که ی ن معلوم میسازند. چن

 باور ندارند. در برابر مردم ییو پاسخگو فیری در مقابل وظایپذ

 1384ثور  23برابر به  2005می  13
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 "اننخبگجستاری در مقوله "

که در  ( elite (ت یکلمه ال ن نبشته واژه " نخبگان " در برابریدر ا

" گرفته شده، مورد استفاده  electusو  elegereن " یاصل از معادل الت

 :دهدیرا افاده م ی زیرعموم یقرار گرفته است. واژه نخبگان دو معنا

 ییه های باالیت و الیقت در موقعیاز افرادی که در حق یگروه .1

قرار « یو مذهب ینظام ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس» ۀجامع

کند. بصورت عموم یرا رهبری مها گروهن ینکه، ایا ایداشته و 

 شود.ی ـ اقتصادی نام برده م یاسین گروه بمثابه نخبگان سیاز ا

ز یگر را نید یک معنای عمومیواژه نخبگان  ،اضافه بر آن .2

بر  ا اشخاصیو ها گروهن است که یرساند و آن عبارت از ایم

های شهیرو  یعیماورای طب یاساس موهبت و نعمات اختصاص

مستحق  قرار داده و یت نخبه گیخود را در موقع یاجتماع

که  یفیاز اجرای وظا اندانسته اند. آنیاد مید و احترام زیعوا

ن یکردند. ایگران مکلف به اجرای آنها بودند، خودداری مید

ی ش میرا پ یها ومطالباتشهیاند ات،یگروه از نخبگان نظر

ی ت میآنها مشروع یت برازندگیاد آن به موقعیبندند که بر یکش
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رش قوم یهودی و پذیات هیاز آن را در الهای نمونه د.یبخش

ه برتری نژادی استوار بوده و یکه بر پاهای شهیانددانستند، تا 

کای قبل از یامر یاالت جنوبیدر مالکان مزارع بزرگ ا

و سم برخاسته از اروپا یم و فاشیسی، نازیداخل هایجنگ

افزون بر افت. یتوان دریبه وضاحت م یقای جنوبید افریاپارتا

 ییت اروپایو اشراف ید خاطر نشان ساخت که ارستوکراسیبا آن

ده را در خود یو برگز ییار استثنایت بسیل موقعیشه تحمیز اندین

ن باور بود یبه ا ین ارستوکراسیکه حتا ا ییپرورانده، به گونه 

 خون گران، رنگ سرخ نداشته بلکهیکه خون شان مانند خون د

اد قدرت یت ممتاز آنها بر بنی. موقعمی باشد" یآب برنگ" آنها

از  بیشترو رسوم مردم استوار بوده و  ه هاو در عنعن یموروث

 گرفت.ی شه مین ریت بر زمیمالک

 یاسینخبگان در تفکر س ۀمقول

بار از ن یبرای نخستن افالطون بود که یا یاسیسهای شهیاندخ یدر تار

له ین وسیمحدود فالسفه بر جامعه دفاع کرد و به اریحق رهبری غ

د. قول معروف وی یش کشین آن پیه نخبگان را در مراحل نخستینظر

لسوف رهبر در مجامع یا فی لسوف باشد ویا رهبر فی گویا که

 بازتاب داشت. هاقرن یو فلسف یاسیورزان سشهیاند
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دو جامعه شناس و پژوهشگر تئوری نخبگان در عصر حاضر توسط 

 «تانو موسکایگ»و  «تویدو پاریلفریو»به نام های  ییایتالیا یاجتماع

تو ادعا داشت که تمام جوامع یقرار گرفت. پار یقتر مورد بررسیعم

بدون درنظرداشت شکل و نوع اداره آن به دو بخش جدا  یانسان

گر یت( و دیده )همواره در اقلنخبگان رهبری کنن یکی :گردندیم

د یگوی ز سخن مین مورد نیت(. وی در اینخبه ها )همواره در اکثرریغ

باشند که ی ن رهبری کنندگان هم در تالش میریا زی یکه گروه تحتان

ن نظر بود که اعضای یتو به ایوندند. پاریبه گروه رهبری کنندگان بپ

ن آنها را یریدهند و گروه زی ل میتشک هاارستوکراتنخبگان را 

آورند. منظور وی  یت تجاری بوجود میها و اشرافی، نظامونیروحان

ق یعم ریتأثشامل قدرت و استفاده از قدرت که های گروهاز جداسازی 

قتر ی، عمیاسین گروهای ممثل قدرت سیا کهدارند، آن بود  یاسیس

 به معنای ی. برای وی دموکراسیرندگ ی قرارل و بررسیتحلمورد 

 طرحنکن یتوسط مردم که توسط ابراهام لحکومت مردم، برای مردم و 

که حتا در انقالب  مسألهن ید. وی ایگردی م یتلق یر عملیده بود، غیگر

ی مسلط م ید نخبگان بجای نخبگان قبلیک گروه جدیز بنام مردم ین

به  وی کنند را مطرح کرد.ی ش عمل میشوند و آنها بر طبق منافع خو

مردم به حكومت دست  به عنوان مثالبا انقالب فرانسه  ن باور بود کهیا

نیافتند، بل نخبگان جدید در پوشش شعارهای تازه، اشرافیت سنتی را 
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این  انیدر جر. پس ندها نشستاز حكوت بركنار كرده و خود به جای آن

تحول، تنها بورژواها یا نخبگان جدید، جای نخبگان قدیمی یعنی 

 یدند. كه مردم به قدرت رساشراف را گرفتند نه این

ست. انخبگان بوده  جا به جایی تنها تویز برای پرین یستیالیانقالب سوس 

ش را در یه و تئوری مشهورخویم نظرین مفاهیک با ایوند نزدیوی در پ

 سعه داد.طرح و تو« گردش نخبگان»باره 

هستند  یکسان یاسین باور اند که نخبگان سیه به این نظریطرفداران ا

اداره حکومت  یتیت، ظرفی، استعداد و قابلیست، روانیکه از لحاظ ز

چگاه در یر نخبگان )عامه مردم( هیکه غ یباشند. در حالی را دارا م

و  یستگیرا آنها واجد شایندارند، ز یاست نقش اصلیصحنه س

در  تنهاباشند. عامه مردم ی های الزم برای اداره حکومت نمتیظرف

کنند و نقش آنها ی ا مدیاست نقش پیچارچوب نزاع نخبگان در صحنه س

است یو منفعالنه است. دخالت مردم در س ییه ی، حاشینه تبعین زمیدرا

که نخبگان با به کار این  شود؛ بلی ت آنها منجر نمیهرگز به حاکم

 رند.یگی گر را میکدیگر برخاسته و جای یکدیری آنها به نزاع با یگ

كنند قلمرو سیاست خاص نخبگان طرفداران این نظریه تاكید می

حكومتی است و آنها هستند كه بر حسب توانایی در این عرصه نقش 
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توان قلمرو حکومت را به توده مردم احاله و واگذار یو نم كنندبازی می

گرایی یك نظریه توصیفی است، نظریه نخبهنکه یان ایآنها با ب کرد.

دست شدن قدرت  به واقعیت در عرصه سیاست جز دستکه معتقدند 

هر تحولی در  در اساستوسط نخبگان نیست. از این منظر توصیفی، 

حوزه حاكمیت معنایی جز تغییر یا گردش نخبگان ندارد؛ به همین دلیل 

بر پایه این نظریه، هر گروهی كه به قدرت دست یابد، نخبه است؛ چون 

صرف دستیابی  و مطرح نیستآن رزشی ی اورداو در این نظریه بحث 

زدن به قدرت یا توفیق در نزاع با نخبگان حكومتی موجود از طریق پس

 دگاهیدآنها از حكومت، دلیلی نخبگی حاكمان جدید است. به این دلیل از 

معناست. بی ؟كه حاكمان موجود نخبه هستند یا نه این نظریه بحث این

نباید این  آنخبگی آنهاست؛ بنابرنفس دستیابی آنها به قدرت دلیل ن

 خلط كرد. آن نخبگی را با شایستگی به معنای اخالقی و ارزشی 

 گردش نخبگان مسألهک و یدموکراتهای نظام

ج یک امروزی به تدریدموکراتهای نظامنخبگان در  ه گردشینظر

های نهیزمک یدموکراتهای نظامافته است. در یشکل و محتوای تازه 

 در كنار، یاسیسموثر و قابل قبول در عرصه  ،همگانىمشاركت 

ن گردش را مسالمت یتا حدودی که ا و اقتصادی یاسینخبگان سرقابت 

 .ده استیری بعمل آورد، فراهم گردیزی جلوگیز سازد و از خونریآم
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ان، یر آزادى بیهاى همگانى نظاز قواعد عمومى و آزادى ییمجموعه

و حقوق ر عنوان یدر ز و مانند آن اجتماعابى، آزادى ی سازمان آزادى

به نحوی در  است وت شناخته شده یبه رسمانسان  یاساسهای آزادی

 گردد.ی اده میعمل پ

 یجیک، بزرگ شدن تدریدموکراتهای نظامهای یژگیاز و یکیدر واقع 

نهادهای زان قدامت ین جوامع به میاست. در ا یاسیو مردان سنهادها 

ز شکل گرفته است که ین یاسینخبه پروری س ینوع ،یاسیو س یمدن

 ند:یجو یدر گردش نخبگان بهره م یاساس یژگیدر آن احزاب از دو و

به  یاسیالت ضروری برای ورود آزاد فعاالن سیتسه نیتأم .1

 ؛تیاحزاب و کسب عضو

 یجیط مساعد برای رشد و پرورش تدریفراهم نمودن شرا .2

  ؛ک از آنهایهر  یستگیو شاها تیفعالاعضا با اتکا به 

ار سهل و ممتنع یک بسیدموکراتهای نظامبنابران گردش نخبگان در 

دن یاما رس ،است سادهیقت سهولت در ورود به چرخه سیاست. در حق

همواره به گذر  یاسیباالتر در احزاب و ساختار های س هایمقامبه 

ن نکته را از ید ایافراد وابسته است. البته نبا یزمان، پرورش و پختگ

سم اقتصادی یبرالیبه الگوهای ل بطور کاملاد برد که در کشورهای که ی
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از گردش نخبگان بر  بسیار بزرگیاند، بخش  یه داری متکیسرما و

 رد.یگی اقتصادی و اصحاب تجارت شکل مهای قدرته یپا

ت الزم یاز شفاف ساختار رسمی ا باز،یك و یاسی دمكراتیسهای نظامدر 

 همواره مورد نظر است. ،پاسخگو بودن نهادها برخوردار بوده و اصل

ست كه در قالب ین تاسیس در ییکثرتگران به معنای انكار یالبته ا

كالن نظام  هایاستیسكند بلكه اجرای ب ظهور مییاسی رقیاحزاب س

ن علت احزاب ناتوان از برآورده یبراساس خواست مردم است و به هم

اسی خارج شوند و یر از صحنه سید ناگزیبامی هاخواستن یكردن ا

و  گذشتههای یها و خط مشاستیسق بازنگری در یاز طر دوباره

ن قواعد بازی كامال روشن است. یم آنها بازگردند. بنابرایو ترم اصالح

نی در جامعه شناسی و یهای معوهیمالك رای مردم است هر چند كه ش

اما  ؛گذاشت ریتأثروانشناسی جمعی ابداع شده تا بتوان بر افكار مردم 

ی نخواهند برد. یاسی بدون رای مردم راه به جایبه هر حال احزاب س

های وهیه رانده شده با شیالبته همانگونه كه گفته شد، احزاب به حاش

مردم تالش نموده از های گروه یدر جلب افکار عموم مییمختلف ترم

نه یزم ورسانده زان دور بودن از قدرت را به حداقل یم بین ترتیو به ا

های نظام. سازندی فراهم م ییدوره به نحوی چرخش قدرت را برای

 باشند.ن نوع میین مثال از ایهتراسی اروپای غربی بیس
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ت اگرچه نه بصورت مطلق اما متعارف در جوامع یاصل شفاف

ف حوزه عمل واحدهای اجتماعی موجب یدارد. تعرك وجود یدمكرات

در آزادی عمل قابل قبولی وجود داشته باشد.  ییده تا در هر حوزهیگرد

به علت تعدد مراكز كنترل بر قدرت همواره امكان كنترل  ستمیسن یا

ی معنای خود را از دست یها است كه كنترل نهاوجود دارد. اكنون مدت

بکار  ،م و عملیندهای تصمیدر تمام فران عمل یداده و كنترل در ح

ری یپذ تیمسئوولره یبنام زنج یگر وجود اصلیاز سوی د شود.می برده

ری یستم بمظور بکارگین سین مقام در ایتوسط با التر تیمسئوولو قبول 

 همواره مورد نظر است. ،ری از خطایکنترول و جلوگ وسایل

اسی یزان توسعه سیبستگی كامل به مز ین دو ساختار نیا ریتأثزان یاما م

نه شدن دمكراسی و نهادهای مربوط به آن دارد. در جوامع یو نهاد

دهند و ز را پوشش مییا باز، ساختارهای رسمی همه چیك و یدمكرات

ن یاسی برای در دست گرفتن ایطبقات اجتماعی در قالب احزاب س

 :ی مانندر رسمیشوند. نقش ساختارهای غسازمان دهی می ،ساختار

قابل  در اصولقاتی یاسی، اقتصادی و تحقیادهای مختلف سیكاها، بنیسند

 رد كهیگاما در چارچوب قواعد خاصی صورت می ؛ستیكتمان ن

شود. نفوذ و فشار را موجب مییهای ذو گروهنخبگان  كیدمكرات گردش

اسی یاحزاب س .شونداسی از نظر مالی كنترل مییدر غرب مبارزات س
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 ،شدن آن برمالن قواعد عمل كنند اما یتوانند خارج از امیهر چند 

ن حوزه عمل یل خواهد كرد. بنابرایشتری را بر آنها تحمینه بیهز

 معلوم و محدود است. ،ر رسمییساختار غ

آزاد و  یو اطالع رسان یارتباطهای ستمیسو  یمدن یهاجود نهادو

ل یگذار شده است. وسا ریتأثار یت گردش نخبگان بسیفیمستقل در ک

پیش ن یتر یآزاد و مستقل از اساس یو اطالع رسان یارتباط جمع

 ،و شناساندن نخبه ییشناسا .است ییپرورش نخبه و نخبه گرا هاینیاز

ل ارتباط یابد. آن جا که وسای یم یآزاد معن یفقط در امر اطالع رسان

صحبت از نخبه و  ،ت باشدیدر انحصار حاکم یو اطالع رسان یجمع

 مورد است.ی ب یینخبه گرا

 است:  یقابل دسته بند یو افق ینخبگان در دو سطح عمود گردش

می  ارتقا ن تر به مقام باالترییپا تیافراد از موقع یگردش عموددر 

شوند. گردش ی تر تنزل داده منیینكه از مقام باالتر به مقام پایا ایكنند و 

بر حداقل  یو مبتن یقانونهای نظامنخبگان فقط در چارچوب  یعمود

 ر است.یامكان پذ یاصول بروكراس

ها و كه پست یرات تنها در سطح افراد و اشخاصییتغ یگردش افق در

شود. به ی كنند مالحظه می را اشغال م یساختاردرون یهاتیموقع

 ایگر، از وزارت و یک مقام به مقام هم سطح دیر از ییتغطور مثال 
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 گر. یاست دیا ریاست به وزارت و یر 

مشاركت در ، یاروپای غرب در دموكراسىت که د گفیبطور فشرده با

سطح و در كنار  نیز در باالترین حد و متناسب با آن رقابت نیباالتر

ت یت به اكثریل اقلیكننده تبد نیتضمهاى آزادىاز ی یمجموعهن دو یا

دموكراسى  ن نوعیوجود دارد. ا نخبگان زیآم مسالمتآزاد و  گردش و

 دهنده آن است، داراى كه مشاركت و رقابت صورت عالوه بر شكل

هاى ادى و ارزشیبنهاى آزادىكه همان ز هست یمضمون و محتوا ن

است به روی همگان باز ین نظام، صحنه سیدر ا .باشدی مك یدموكرات

ه شده ختیدرهم آم یسته گیت و شایصالح مسألهبا  ینخبگ مسألهبوده و 

، یها و استعداد فکری و اخالقییها، توانانش افراد بمقامیاست. در گز

همواره  تیمسئوولو مفهوم  یای الزم برای رهبری و درک معنیسجا

 .مدنظر است

، مانند هر عضوی ییال نخبگان در هر جامعه یک و سیگردش دموکرات

ک و شاداب بودن آن جامعه دارد و عالمت ینامیگری، نشان از دیزنده د

 ت ویماری مزمن و عدم ظرفیز از بیآن نظام است. نبود آن ن یسالمت

گردد. انسداد ی ت دارد و موجب انسداد میدر ساختار نظام حکا ییایپو

است و ساختار یدر همچو حالت، چرخه س برای نظام کشنده است و

گر یر دیک تعبی او ب انقالبق توطئه، کودتا و یاز طر ریقدرت ناگز

ی شمار میعات بیضا تلفات و ابد و موجبی یر مییتغ یبا جراح تنها

 گردد.

 1384 قوس 27برابر به  2005. دسمبر 18
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 فرهنگی و تاریخی افغانستان هایمیراثغارت 

اند.  دهینام 2" پژوهشگران، افغانستان را "چار راه جهانری از شما

 ار حساسیت بسیبنابر موقع ،ییایجغراف حوزۀن ین باور اند که ایآنها به ا

 شرق و غرب را با هم گره زده هایتمدن ،شمیابر یخیر راه تاریدر مس

ای یمتفاوت دن هایفرهنگری یداد و گرفت و اثرپذ نهیو همچنان زم

مختص به خود، رنگ و  ییهاگیژهیرشد کرد که در کنار و ن حوزهیا

داد. بنابران فرهنگ یبازتاب م م را در مجموعیای قدیدن هایتمدنبوی 

ن حوزه تمدن، ممثل فرهنگی است که در بخش یخی در این دوران تاریا

خ با افتخاز ید و آن را تاریدرخش یبزرگی از جهان متمدن آن زمان م

 باستانی تمدن بشری ثبت نموده است.  هاینهیگنجث یو مباهات، منح

سالۀ ن هزار یخی و فرهنگی چندیتار هایراثیمبر آنچه گفته آمد، بنا

فرهنگ بشری محسوب  یبهاگرانراث یی از مینهیاین سرزمین که گنج

ت تعلق دارند. یمی گردند، نه تنها به مردم افغانستان، که به تمام بشر

ار با ارزش یی اند، فصل بسیاری موارد استثنایکه در بس هاراثیمن یا

 سازند. یما و در مجموعی جهان محوزۀ تمدنی خ یو مهمی را در تار

 خی و فرهنگی افغانستانیتار هایراثیماز  قابل مالحظۀ یک بخشی
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های بطور گیویژهدهند که از یل میپیش از اسالم تشک یرا، آثار باستان 

خی، یی برخورداربوده اند. افغانستان در آن دوران تاریاستثناکامل 

متفاوت های نایجرو ها تمدنن مرکز تقاطع یت تریث با اهمیمنح

فرهنگی آوردهای فرهنگی و به مثابه شاهراهی انتقال و داد و ستد دست 

احان و هنرمندان یملل مختلف جهان شناخته می شده است. بازرگانان، س

شم، یاز راه مشهور ابرای مرکزی و اروپا با استفاده یآسن، هند، یاز چ

ی یاشتند. آنها دست آوردهای خالقانهباستانی رفت و آمد د ۀن حوزیدر ا

 یق به آن غنا مین طریگذاشتند و از ایفرهنگی شان را به معامله م

ن، آن همه مردمی ین سرزمیخ و در ایی از تارین برههیدند. در ایبخش

مختلف  هایفرهنگخی در رفت و آمد بودند از یتار رین مسیکه در ا

می کردند. آنها با وجود باورهای متفاوت، باهم بطور مسالمت  یندگینما

ن اشتراک با همی یکرده و اگی زندهیکجا  ،ز، با بردباری و تساهلیآم

 ن باستانی می افزود.ین سرزمیخی ایبه غنامندی وعظمت تار

بر می که بیشتر عصر کوشانی ها را در  خیین دوران بزرگ تاریدر ا

ها و داد و ستدها، آثار فرهنگی و هنری رد، و بنابر همان ارتباطیگ

خی یمنحصر به فردی به وجود آمدند که بخشی از افتخارات تار

ن یادی از ایزهای نمونهسازند. ما  ین این سرزمین را میواپسهای نسل

های میموزو  ر منقول(یغهای میموز)ها مغارهها و آثار را در دل خاک



افغانستان یخیو تار یفرهنگ یهاراثیمغارت      

96 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

م که با افتخار و مباهات به آنها می یخی داخل کشور داشته ایتار

ن یری از ایتوان تصاویحاال صرف م ،غ و دردیم؛ ولی با دریستینگر

 هابکتابزرگ فرهنگی را در های میراثخی و یی تاریهمه آثار استثنا

افت و با صد آه یانترنت در یالمللنیبهای شبکه و سایتها صفحهو در 

ن یک بخش بزرگی ازایست. اکنون یبه آنها نگر انیو افسوس و چشم گر

خی، وجود یتار هایراثیمفرهنگی و  بسیار بزرگ هاینهیگنجهمه 

ر یز ،ک باره و در زمان بسیار کوتاهی ،هاگنجینهندارند. این  یخارج

گر آن با یگ دبزر ست و نابود شدند، و بخشین ،خیسلطۀ جالدان تار

گانه به غارت برده شده یعناصر فروخته شده و ب ۀدستان به خون آلود

 اند. 

خی یتارهای میموزکشور از  یفرهنگ هایراثیمدر گام نخست، غارت 

خی دوران یب آن آثار تارید؛ و به تعقیم کابل آغاز گردیو بویژه موز

 هایسیتندشگاه ها( و حتا یایها )نم ها، ستوپهیپیش از اسالم در موز

ن یمنهدم گردیدند. به هم انهیان بی رحمانه و وحشیبزرگ بودا در بام

ات یحفر قانونی وریهای غآثار گرانسنگی از اثر کاوش سلسله هنوز هم

ه در تمام مناطقی که از لحاظ باستانشناسی مسئووالنریخودسرانه و غ

شرمانه یب ند،یآ یمی گردند و در هر محلی که به دست م یت تلقیبا اهم

 غارت می شوند. 
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غارت منظم و سیستماتیک آثار با ارزش باستانی از افغانستان و قاچاق 

آغاز  الدیینود م هایسالل یاز اواها کشورر یآنها به پاکستان و سا

ک یستماتیافغانستان در کابل بصورت س یم ملیاست. موز دهیگرد

روهای متخاصم جهادی، بمنظور کنترول ید که نیزمانی غارت گرد

 یخیم ملی و تاری، موزهاجنگدند. در این یهم می جنگبا تخت کشوریپا

روهای وحشی و اشغالگر ینکه، آنها نیدست به دست می شد و گو ا

ن توجه و ین کشور کمتریفرهنگی ا هایراثیمخارجی بودند و به 

آنها که ی نداشتند. یعالقه 

با فرهنگ افغانستان 

بیگانه بودند، به نوبت هر 

مت با یآنچه را از لحاظ ق

کردند با یارزش تلقی م

خود می بردند و متباقی را 

 ب می کردند. یتخر

آوران جهادی بصورت متواتر دروازه آهنی گروه بزرگی از جنگ

خی رخنه کرده یم تارین حرق به آین طریب و از ایم ملی را تخریموز

 ن نیروهاییک به غارت بردند. ایستماتیهای آنها را بصورت سداشته و

 مزدور و وابسته به دشمنان افغانستان توسط دالالن افغانی و پاکستانی
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   ی می شدند.یشیای با ارزشتر رهنماقه برای انتخاب ایآثار عت 

م یم دروازه موزیپس از ترم، ین المللیب هایرسانهبر اساس گزارش 

 خی را توسط موادیوار آن بنای تاریات، جنگ آوران جهادی دئیتوسط ه

بزرگ  هایونیکلکسبه شمول  ،شماری یختند و آثار بیمنفجره درهم ر

 ند.م خارج کردیه از موزیط نقلیمسکوکات را با استفاده از وسا یمیو قد

بل  ،ن غارتگران منفور، نه تنها آثاری مورد نظر را غارت کردندیا 

کان ت تر تلقی می گردید و امیآثاربی شماری را که از نظر آنها کم اهم

ب می کردند. یانتقال آنها را نداشتند، صدمه می رساندند و حتا تخر

کره جنگ آور یک پی س بزرگ بودا وین برخورد شامل حال تندیچن

ک قدامت دو صد یده شده بود و هر یتراش یعیکوشان که به اندازه طب

 د.یز گردیالد را داشت، نیاز مش یسال پ

گروهی از  ،3 ویویرک یکونومیسترن ایبر اساس نبشته روزنامه فار ا

م ملی یاز موز 1995در سال  یالمللنیب هایرسانهروزنامه نگاران 

ها از جا کنده شده، دند که دروازهیکردند و متوجه گردد یکابل بازد

ن مملو از آثار آهای که پیش از ه و جعبهیتخلهای الماری ها روک

خی بود شکسته و در روی  پراگنده شده بودند. غارتگران برای یتار

وار ین باز کنند، حتا دیی معهااتاقن که بتوانند راه خود را در داخل یا
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ک اتاق، یجر کرده بودند. در م را نیز منفیهای داخل موزها و دروازه

شده بودند که پیش از آن به تعداد  ی پراگندهیهای آهنی شکسته شده جعبه

ها ونین کلکسین و بزرگتریاز کهنتر یکیمی را که یچهل هزار سکه قد

در نوع خود در جهان را می ساخت، جا داده بود. براساس ادعای 

خی و یدر حدود نود در صد آثار تار 1995باستانشناسان، تا ختم سال 

ن باور اند یاسان به ادند. باستانشنیغارت گرد یم ملیفرهنگی از موز

ن یمنطقه بود. در اهای میموزن یتر یکی از غنیکابل  یم ملیکه موز

اثار سنگی متعلق به ماقبل تاریخ که قدامت  خی،یم تاریعظ ۀمجموع

ز شامل بودند؛ به شمول مجسمه یشان به چهل هزارسال قبل برمیگشت ن

 انسان باشد.صورت یک  ی که پیش بینی می شد، قدیمی ترین اثر ازی

ه که شامل چهل کرزیگنج م افت شده ازیهای درون آثار و سکهیکلکس

الد تا اواخر قرن نزدهم یش از مید و از قرن هشتم پیهزار اثر می گرد

خی را در جهان یآثار تار نیاز با ارزشتر یکیگرفت، یرا در بر م

 ونانی وین مجموعه بیشتر مشتمل بودند از مسکوکات یداد. ایل میتشک

ازده یدا نشده است. آثار متذکره شامل یر آنها پیرومی که تا کنون نظ

ی و نقره یطالهای پارچهگرام لویار و پنج صد سکه، و دو هزار کهز

د ین را در بر می گرفتند، همه ناپدیاز روم تا چ هایتمدنی که از ی

 دهیونر های شخصی در تمام جهان به فروش رسانیو به کلکس دندیگرد
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 د. شده ان 

ا و در یه در پکتکرزیز مجموع آثار باستانی که از معاله بر آنچه ا

د، بنابر یل غارت گردم کابیز بدست آمده بود و از موزیکی گردینزد

 1997تا  1994 هایسالقانونی در همان منطقه، در ریهای غکاوش

های مجسمهورات و یخی شامل زیر تارینظ یمی از آثار بیعظ ۀنیگنج

خی یتار هایدوراندر آن  اب کهیهای ناشمار بزرگی از سکه ی ویطال

 دند. یز کشف و غارت گردین ،معمول بودند

ک یبه قول  2005در تاریخ هشت مارچ  4س( یوز سرویشن نی)هندو ا

گر چهار ین )به عباره دباستان شناس مشهور ادعا می کند که چهارتُ 

ی یورات طالیگرام ز لویباستانی و پنج صد کهای سکهگرام( لویهزار ک

از  1994و  1992 هایسالن یدر ب یخیو تعدادی از آثار هنری و تار

و  ین آثار باستانیافغانستان خارج و به پاکستان قاچاق شده است. ا

ا همسرحد با یت پکتیه در والکرزیفرهنگی از منطقه م هایراثیم

  پاکستان به دست آمده بودند.

ر آثار باستان، دوصد تا پنج صد سال یورات و سایادشده، زیهای سکه

ونانو باختری را یر و یسکندر کب ۀالد قدامت داشتند و دوریش از میپ

 در بر می گرفتند. 
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ی که از بهاگرانار ین باستان شناس، آثار باستانی بسیبر اساس نظر ا

ا و آلمان قاچاق یتانیس، بریکا، جاپان، سوئیاالت متحده امریپاکستان به ا

 حتمالاو همچنان به  رزکهیماز رقانونی یغ هایکاوششده اند، از اثر 

ا بدست آمده یزیاد ساحه آمو در

کند که  یباشند. موصوف عالوه م

دش از افغانستان ین بازدیدر آخر

 هاینهیگنجن یری از ایوی تصاو

خی را که یار با ارزش تاریبس

غ می دالر بال هاونیملارزش آن به 

نشان داده  رزکهیمد به اهالی یگرد

است و آنها گفته اند که آثار نامبرده 

و  کاوش شده یرقانونیغبصورت 

به پاکستان قاچاق شده است. 

بی های نمونه، ها سکهن یان ایاساس گفتار این باستانشناس، در مبر

ون دالر یست ملیکی از آن ها در حدود بیمت تنها یری هم بودند که قینظ

قاچاق شده، بدست اشخاص انفرادی  یابی می گردید. آثار باستانیارز

ن در با سه تُ یون آن به وزن تقرین کلکسیبزرگتر یقرار گرفته؛ ول

 سل نگهداری می شود.کبرو
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ک گزارش مفصل، ی، در 1373سرطان سال  22اخبار وفا در شماره  

های رمجاز تپهیرفنی و غیغ هایکاوشدر مورد چگونگی کار 

را به نشر رسانده بود که در آن نبشته در مورد  ی، مطالبرزکهیم

 و همچنان محل نگهداری ها سکهورها و یها و مقدار زها، گونهگیویژه

رده محل به دست آو ین مدرک برخی از اهالیآنها و اندازه پولی که از ا

 ل معلومات داده شده است.یبه تفص بودند،

مورخ و باستان شناس  یحسن دن

ن باور است یمشهور پاکستانی به ا

آثار ساخته شده از  هایونیکلکسکه 

ها، ، نقاشیهامجسمهل، یعاج ف

ورها، جنگ افزارها و یها ، زسکه

خ تا یران ماقبل تارها از دولباس

، تمدن هاها، کوشانیباختری دوران

ی، یهندو هایدورانگندهارا و در 

ش می یر قابل تصوری را به نمایک مجموعه یی غی ی و اسالمی،یبودا

  .گذاشتند

وو بر اساس مصاحبه با کارشناسان غربی و یک ریکونامیفار استرن ا

ک یسد: که بصورت آشکارا ینو یدرپاکستان و افغانستان م هاپلماتید
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قاچاق آثار دزدی شده، مشتمل از کارمندان استخبارات المللی نیبشبکه 

که از  ییو گمرک پاکستان، جنگساالران جهادی و قاچاقبران حرفه 

ور و اسالم آباد، تا به قه در کابل، پشایاشخاص منفرد و دالالن آثار عت

ت، یو، اسالم آباد، جده، کویهای شخصی آثار هنری در توکونریکلکس

روزنامه بر اساس  به وجود آمده است. ،ردیمی گو را در بر یلندن و ژن

پلومات برجسته غربی که در جستجوی آثار باستانی است یک دیگفتار 

قه بعد از تجارت مواد مخدر، یسد که تجارت آثار عتینو یم

می  یواحد عمل ایین منبع درآمد بوده و همواره توسط مافیسودآورتر

ست یور است که در حدود بن بایآثار باستانی به ا ک کارشناسیگردد. 

م ملی در خارج از منطقه به فروش یت موزیار با اهمیدرصد آثار بس

افت یده شده و متباقی آن در پاکستان و افغانستان منتظر دریرسان

 داران مساعد می باشد.یخر

و کارمندان دولتی آمده است  هاپلماتیدن گزارش، بر اساس گفتار یدرا

م یی که باری در موزیوا خدای هندویاز شی یکه در پشاور دو سر طال

ش گذاشته شده بود و قدامت دوهزار و پنج صد سال داشت، یکابل به نما

 ک هفت هزار دالر به فروش گذاشته شده است.یمت هر یبه ق

ی ساخته شده از عاج مربوط به قرن دوم یهای هندوالهههای مجسمه

هزار دالر برای فروش  35مت هر کدام یق الد در اسالم آباد بهیش از میپ
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کنده کاری های مجسمهکه دوازده نوع از  یگذاشته شده است. در حال

ک یمت شش صد هزار دالر به یشده و ساخته شده از عاج در لندن، به ق

ده یبه فروش رسان ونر جاپانییکلکس

 شده است.

چنانچه گفته آمد، افغانستان برای 

طع هزاران سال بمثابه محل تقا

ران یان وبازرگانان از ایکشورگشا

ای مرکزی قرار یم، هند و آسیقد

م یموز هایونیکلکسداشت؛ بنابران 

ار غنی و یبس هایراثیمکابل از 

نده گی می کردند. در این جمله، آثار بدست آمده از ینما متفاوت باهم

سا یی است. بگرام که در کاپیبطور کامل استثنا مسألهک یبگرام 

الد و در زمان سلطنت یش از دوقرن قبل از میت دارد، در پیموقع

شده بود. تخت تابستانی آن ساخته یث پایکنشکا پادشاه کوشانی به ح

انه امتداد یای مین دوران از شمال هند تا آسیها در ایامپراتوری کوشان

ن برقرار یداشت و آن زمانی را در بر می گرفت که صلح از روم تا چ

شم یری که مشهور به نام ابرین مسیرت، هنر ومذهب در تمام ابود و تجا

 قرار ن تقاطعیها در مرکز ا یاست، آزادانه در حرکت بود و کوشان
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 داشتند.  

زمانی که باستان شناسان قلعه کوشان را مورد کاوش  1939در سال 

قرار می دادند، بصورت تصادفی با 

فل شده و بر اساس گفتار دو اطاق ق

فتگان یاز ش یکی 5ری پدو ینانس

ن یفرهنگ باستانی افغانستان که در ا

ارجمندی از خود کارهای عرصه 

ن یدرخشانتر"بجا گذاشته است با 

 "ستمیقرن ب یافت باستانشناسیدر

به تعداد  هااطاقن یبرخوردند. در ا

هزار و هشتصد اثر برونزی، 

از  هایسیتندی و یشه یعاجی، ش

 ای مرکزی وجود داشت.یهند و آسن، یونان، مصر، چیروم، 

بگرام در صدر فهرست غارتگران قرار داشتند. در قلب  هایونیکلکس

و ها مجسمه شتر از آنیا بیا برجسته تر از همه به تعداد صد و یآن و 

ها ها و رقاصهازعاج هندی که بیشتر آنها، الهه ساخته شدههای پارچه

وو که از یاساس گزارش رش می گذاشتند، جاداشت. بر یرا به نما

ر در ینظ ین آثار بین بدست آمده، ایمقامات دولتی و رهبران مجاهد
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ت اسالمی، یروهای وابسته به جمعیمی توسط نیتنظ هایجنگان یجر

ی دالالن و کارشناسان آثار یحزب وحدت و حزب اسالمی به رهنما

ساحه احزاب متخاصم،  نیده شده اند. ایقه پاکستانی و افغانی دزدیعت

ن بصورت ین شهر توسط مجاهدیم کابل را پس از اشغال ایاطراف موز

آن آثار از راه های مختلف باالخره به پشاور  ار داشتند.یمتناوب در اخت

ک دالل یدند. دوازده مجسمه به یو سپس به اسالم آباد و اروپا رس

ن یسی اید. دالل انگلیمت سه صد هزار دالر به فروش رسیسی به قیانگل

ونر جاپانی به شش صد هزار دالر به فروش یرا به کلکسها سمهمج

عاجی هنوز هم در های پارچهو  هاسیتندن یادی از ایدند. شمار زیرسان

ن پاکستانی که یاز مورخ یکیاسالم آباد برای فروش آماده می باشند. 

 نیکند که بر برخی از ا یق میدن کرده، تصدیس دین آثار نفیاز ا

براساس  مت گذاشته شده است.یو پنج هزار دالر ق یمبلغ س هاسیتند

ر یبی نظ ها را،ن عاج پارهی، شماری از اها رسانهادعای برخی از 

 ار دارند.یرهللا بابر در اختیبوتو و نص

های مشهور ها و پاکستانیافغانن باور اند که یی غربی به اهاپلماتید

ه ینت برای سرمادالل و اج بمثابهمی کنند، گی زندهکه در پشاور و کابل 

افت یانه و جاپان که در جستجوی دریهای شرق مونریداران و کلکس

ک یبودا اند، کار می کنند. در های مجسمهاسالمی و های سکهآثار و 
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ان، به یی بودا از بامیرود که مجسمه طالین گمان میخاص چن مسأله

 ها گذاشته شده باشد.  یجاپانار یلوگرام، حاال در اختیش از دو کیوزن ب

ع دست نخورده و مکشوف یهای وساگر چه در افغانستان تاکنون ساحه

تی به دست یخی با اهمیناشدۀ باستانی وجود دارد که از آنها آثار تار

ن باور اند که غارت ین به ایباستان شناسان و مورخ یخواهد آمد، ول

 هایراثیماز  یبزرگب بخش یم کابل موجب تخریآثار باستانی موز

به  خی آنها را برهم زده است.یده و سلسله تاریفرهنگی افغانستان گرد

م کابل یم کتالک های موزیب و تنظیدر ترت که 6سمن یباور کالرا کر

رون آورده ین بیز از دل زمید نیآثار جدهمکاری داشت، اگر  هاسال

ط خواهند ماند، ارتباها کشف شده بودند بی هتشوند با آنچه در گذش

م و یموز هاینهیگنجن رفته اند. حاال که یها از بکاردیرا تمام ریز

مانده  یزی کمی باقین رفته اند، برای نسل جوان چیهای آن از بکاردیر

خی خود دور یز از سلسله تاریاست که از آن بتوانند آموخت. همه چ

آگاه می  هاینافغاار کمی از یمانده و جدا شده است. تنها شمار بس

ش را به دست یآثار خو م چگونه و چه وقت و از کجایدانند که موز

آثار دزدی شده را می شناسند و ساحات باستانی  ،آورد. و تنها آنها

ن گروه کوچک در حدود پانزده نفر افغانی یش را می دانند. ایکشور خو
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همه  زیرا می سازد که تا هنوز در کشور باقی مانده و با رفتن آنها ن

 ان می رسد. یز به پایچ

ک یکونومیسترن اید خاطرنشان گردد که معلومات داده شده در فار ایبا

را در بر  1995تا  1992 هایسالبیشترینه  هارسانهر یو و سایروو

ده به کدام گزارش جامعی که در ، نگارنهاسالن یپس از ا رند.یمی گ

آثار به  رنده چگونگییگبر

ت یشده و وضعغارت برده 

فرهنگی و  هایراثیمموجود 

افغانستان باشد، های میموز

ن معلوم یبرنخورده است. چن

ن عرصۀ یمی شود که در ا

ت از نگاه یبا اهمها لییخ

خی و ملی، یافتخارات تار

کدام کار با ارزشی از جانب 

مربوط انجام نیافته  هایارگان

فرهنگی افغانستان  هاینهیگنجت موجود یو در مورد چگونگی وضع

 به گونه منظماما آنچه ده است. یز کدام گزارش جامعی به نشر نرسین

خی و یتار هاینهیگنج غ و درد، غارتیبا در ن است:یابد ای یبازتاب م
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ک و هدفمند ادامه دارد. یستماتیافغانستان همچنان بصورت س یفرهنگ

وولی ئو نهاد مسکر، کدام ارگان ین کشوری بی در و بی پیدر ا ییتو گو

بزرگ  هایراثیمبه حفاظت و حراست از  وجود ندارد که در ارتباط

ن یس جمهور این اوضاع و احوال، رئی. در همخی پاسخگو باشدیتار

ونسکو را ین سالگرد سازمان جهانی یکشور با افتخار اجالس شصتم

ن که در یش افتتاح می کند، و شگفت آورتر از آن ایبا سخنرانی خو

ن حرفی در ارتباط به غارت بزرگ یه جناب شان کوچکتریانیب

قه یعتبازارهای افغانستان و فروش آنها در  یفرهنگ هایراثیم

ن فرصت مساعد توجه ید و حتا در ایآ یان نمیفروشی جهان به م

اری رساندن ی در ارتباط به تیاهم ن سازمان بایو االمللی نیبجامعه 

 خی به کشور اصلی شانیهمه افتخارات تارن ینه بازگشتاندن ایدر زم

 ز جلب نمی گردد!یعنی افغانستان نی 

 هایراثیماداره دولتی در برابر  هایارگانانگر آن است که ین خود بیا

ن امر را یکنند و ا ینم تیمسئوولخی افغانستان احساس یفرهنگی و تار

ت شان یفعالرفته اند که آنها در ارتباط به کار و یتاکنون نپذ

مردم حق  .باید همواره به مردم گزارش بدهند مربوطهای عرصهدر

و  ن عرصه تا حال چه اقدامی صورت گرفتهیدارند بفهمند که در ا

ت چه ین وضعیبرای بهبود ا و همچنان ت موجود چگونه است؟یوضع
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دست گرفته شده است؟ با غم و اندوه فراوان که نسبت یهای روبرنامه

بی تفاوتی  یخی و فرهنگیبسیار بزرگ تار هاینهیگنجن یبه غارت ا

نه ین زمیشود که در این معلوم میراند، و چنیحکم م ق و جانسوزییعم

 و جواب دهی وجود ندارد. مسئوولکدام ارگان و مقام 

ورزند،  یی کشور شان عشق مبهافغانان وطن دوست که به فرهنگ پُرا

 ش اند و می خواهند بدانند: یتشو سخت در

آرامگاه  ۀت سنگ مزار شاعر نامدار، دروازیکه حتا امن یطیدر شرا

خی یک مسجد تاریت ارجمند روحانی و فرش مسجد و آنهم یک شخصی

ت قوماندانان جهادی یه دولت اسالمی و از برکت موجودیر سایدر ز

کشور  باستانیهای حوزهات و کاوش یست، دست زدن به حفرین نیتأم

 کند؟یبه چه مفهوم است و چه را افاده م

و واجب االحترام"  مسئوولر یقت "غیو در حق مسئوول هایارگانا یآ

فرهنگی کشور را از دل های راثیمخی و یتار هاینهیگنجمی خواهند 

ش یکه در عمل وجود ندارند به نماهای میموزخاک برآورند و در 

و قاچاق و  هانهیگنجن یبدست آوردن اا این که خود بمنظور یگذارند و 

قه یآثار عت ییایماف ییفروش آن به خارج از کشور به نحوی با شبکه ها

 همکاری می کنند؟
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داخل کشور در فضای دست کم باز  هایرسانهچرا مطبوعات و 

کنند و صرف  یری نمیگیت مطرح و پیموجود، همچو مسائل را با جد

کنند؟  یا سقوط میو قضا ک گزارشگر ساده حوادثیدر سطح 

را  مسئوول هایارگانخن ید در همچو موارد یبا هارسانهمطبوعات و 

اداره  هایارگاند چنان تکان بدهند که یرند و آن را همواره و شدیبگ

اند و نه صرف  و جواب ده مسئوولدرک کنند که در برابر مردم  دولتی

ش یگذارند و برای خوالم بیکه غرور و افتخارات ملی را به ل مقاماتی

 ق سود های نجومی بدست آورند. ین طریاز ا

ن هرم یگروهی به صفت عمده تر هایرسانه ،در جهان امروزی

 و هاارگانت یکنترول کننده در جامعه، چگونگی کار و فعال

ن نقد قرار می دهند و یر ذره بیرا همواره در ز مسئوول هایتیشخص

، ها رسانهمی سازند. مطبوعات و  آشکارن تخلف آنها را یکوچکتر

ب قرار می یتعق ی مورد جستجویرانه به گونه یگیرا پ همچو مسائل

 ییفه ملی و حرفه یی برسند و وظیجه نهایدهند که تا سرانجام به نت

دادها به مردم هست به یق و کامل رویدن سالم، دقیبخش یآگاهشانرا که 

ر در جهان شاهد سلسله یاخ هایسالان ینحوی انجام دهند. ما در جر

ده اند و سپس بی یق مطبوعات آشکار گردیم که از طریای بوده ایقضا

ب شده اند. چه ین مرحله تعقیری وهدفمند تا آخریگیهراس و با پ
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ده اند تا از یر گردینشسته اند و ناگز نام آوری که به ذلت هایتیشخص

نانه معذرت یشرمگش یو اخالقی خون قانونی یکار و اقدام خالف مواز

 افگنده از صحنه کنار روند.بخواهند و با سر

ار داغ و یداخل و خارج از کشور صدها سوژه بس هایرسانهبرای 

ل، صرف محتاج یجالب وجود دارد که کنکاش و بررسی آن مسا

ن عرصه هم گاهی یشهامت و جسارت نامه نگاران است. اگر در ا

 ر بسیار محدود و گذری بوده است.یباشد آن ناقدامی صورت گرفته 

ن ین سرزمیگان فرهنگ افتهیده است که شیهم فرصت آن نرس ا هنوزیآ

جهان، از  یو فرهنگ یبا جلب همکاری نام آوران و سرشناسان علم

، در مورد هاافغانمربوط به  هایرسانهو  یالمللنیب هایرسانهق یطر

فرهنگی کشور که در  هایراثیمز و ناهنجار یار غم انگیت بسیوضع

ت بشمار میروند و شرم یبشر یفرهنگ هایراثیمقت جزی از یحق

غما می رسند، صدای اعتراض شان را هرچه رساتر و یآورانه به 

 ین همه بیا ق جلوین طریسانند و از اان بریبلندتر به گوش جهان

 رند؟یهای استخوان سوز را بگ یتفاوت

 1384برابر به ماه قوس  2005 دسمبر سالماه 
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 و بازسازی افغانستانردولتی یهای غسازمان

، ده می شوندینام«  NGO»انجو ردولتی كه به اختصار یغ هایسازمان

عنی ین گونه، ینه به همیشتریشده و ب نهیز نهادیات امروز ما نیدر ادب

ن یبا بار منفی مورد استفاده قرار دارد. ا متأسفانهولی « انجو»

و در  ار مهمی دارندیگاه و كاركرد بسیای معاصر جایدر دن هاسازمان

. اد برخوردار می باشندیت زیاسی جامعه از اهمیتوسعه اجتماعی و س

دولتی و بازسازی ریغ هایسازمانبنابرآن قبل از آن که در ارتباط به 

الزم است تا بمنظور رفع سوء تفاهماتی که ،دیان آیافغانستان حرفی بم

 هاسازمانن ینه درک و شناخت انجوها وجود دارد، چند و چون ایدر زم

ار فشرده مورد بررسی قرار یبا استفاده از منابع بانک جهانی، بگونه بس

 رد.یگ

امروزی، بمنظور کوتاه ساختن نظارت و دخالت شرفته یجوامع پ

به سوی افراد جامعه، در روند حرکت گی زندهدر امور  هاحکومت

گام می ردولتی یغ هایسازمانش امور به یش از پیواگذاركردن ب

ل و یدر جهت حل مساز ین هاسازمانن یش ایش از پیتالش ب گذارند.

های محلی، باعث تیها و قابلییافراد جامعه بر مبنای تواناهای دشواری

 است. دهیگرد هاسازمانن یش روزافزون توجه به ایافزا

 



افغانستان یو بازساز یغیردولت یهاسازمان     

114 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

و  دهینگردبخشی از دولت محسوب ردولتی یهای غسازمانبنابران 

مستقل از دولت  اساس. آنها در نده گذاری نمی شویز پایتوسط دولت ن

انتفاعی های موسسهف می تواند شامل ین تعری. اگرچه ات می کنندیفعال

های گروه آن بطور عموم محدود به )انجو( ن اصطالحیا یگردد ولز ین

 اجتماعی لیحقوق بشر و حل مسا ،ستیز طیمح می گردد که در دفاع از

. می باشند انتفاعی ریغ کاملبطور  آنها اهداف فعال بوده و انسانی و

، یگروهرا از منابع  شیه خویحداقل بخشی از سرما هاسازمان نیا

 می كنند. نیتأم شخصی و خصوصی

کن در عرصۀ توسعه ین بازیر، انجوها به عمده تریدر چند دهه اخ

ت انجوها در یمبدل شده اند. از اواسط دهه هشتاد عرصه فعالالمللی نیب

افته و رو به توسعه، رشد قابل مالحظه را تجربه یتوسعه های کشور

مجموع  1985تا  1970از سال  یکرده است. بر اساس آمار بانک جهان

ده، یبمصرف رس یالمللنیبانکشافی که توسط انجوهای  هایمساعدت

 ده برابر رشد داشته است.

ون دالر مساعدت یبل 7.6ش از یب 1992در سال  ین الملیانجوهای ب 

ن می ین تخمیرا به کشورهای رو به توسعه، سمت داده اند. اکنون چن

انکشافی ماورای های کمکد مجموع ش از پانزده در صیشود که ب

تعداد  ۀاجرا شده است. در حالی که در بارق انجوها یابحار از طر
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ده، ولی یالزم جمع آوری نگردهای هیاحصائ یانجوها در سطح جهان

ن می شود که در حدود سی هزار انجوهای ملی ین تخمیهم اکنون چن

به انکشاف وجود دارند. شمار انجوها در سطح  در کشورهای رو

 ن می گردد.یه صدها هزار تخمافته بیکشورهای توسعه 

انتفاعی که در ریف می کند: موسسه غین تعریرا چنانجو  یبانک جهان

ست، یط زیفقرا، حفاظت از محگی زندهن آالم و بهبود یعرصه تسک

ت می یها، فعاله خدمات اساسی اجتماعی و توسعه محله ها و ده یته

ک از یتر، اصطالح انجو می تواند به هر یکند. در استفاده وسع

انجوها  یمستقل از دولت بکار رود؛ ول یرانتفاعیغهای موسسه

بطور عمده  ،ندیاد ارزشی بوجود می آیکه بر بنهای موسسهبخصوص 

ه و خدمات داوطلبانه و یریخ هایمساعدتا بخشی از آن به یو 

ان دو یمی باشند. اگر چه بخشی از انجوها در جر متکی رضاکارانه

های نوع پیی شده اند، ولی اصول و پرنسیر به تدریج حرفه یدهه اخ

اسی آنها همچنان باقی دوستانه و داوطلبانه بودن، به مثابه مشخصه اس

 مانده است.

رد. یرا در بر می گ هاسازمانانواع متفاوت « انجو»در اصطالح 

وجود دارد. ردولتی یهای غسازمانادی برای طبقه بندی یزارهای یمع

( CAREر ) یین مانند کیدر ساحه انکشاف و توسعه، انجوها از بزرگتر
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( که در جهت کاهش فقر تالش می کنند تا OXFAMو آکس فام ) 

سطح گروهای خودگردان و کمک رسان کوچک محلی محدود می 

قاتی، بهداشتی، یه، تحقیریخ هایسازمانن انجوها شامل یگردند. ا

 آنها می گردند. مربوط بههای گروهی و یحرفه های موسسهآموزشی، 

 م می شوند:یه دو کتگوری عمده تقسانجوها ب یاز نظر بانک جهان

ق یاتی که هدف اساسی آنها را طرح و تطبیانجوهای عمل .1

 ل می دهد.یی وابسته به انکشاف و توسعه تشکهاپروژه

ت از یکننده که هدف اساسی آنها را دفاع و حماانجوهای مدافع  .2

است ها یاختصاصی انکشافی و اثر گذاری باالی س مسألهک ی

 ل می دهد.یو عمل ها تشک

 م می کند:یا به سه گروه عمده تقساتی ریانجوهای عمل یبانک جهان

نی از یک بخش معیها که برای وابسته به محله هاسازمان .1

 کنند.یت میی فعالیایجغراف ک ساحه محدودیت در یجمع

جداگانۀ رو به انکشاف در های کشورملی که در  هاسازمان .2

 ت می کند.یحوزه ملی فعال
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افته یکه مرکز آن در کشورهای توسعه المللی نیب هایسازمان .3

ت یا چند کشور روبه انکشاف فعالیک و یقرار داشته و در 

 کنند.یم

بطور عمده شامل  یبانک جهانا دهه هفتاد و هشاد همکاری یدر جر

ش ین گرایر ایاخ هایسالد؛ اگر چه در یمی گردالمللی نیبانجوهای 

انجوها در های همکاریی شامل هاپروژهان یمعکوس شده است. در م

 هاسازمانچهل در صد شامل انجوهای محلی ) ،1994طی سال مالی 

ملی و ده درصد  هاسازمانو هفتاد درصد شامل  وابسته به محله ها(

 د.یمی گردالمللی نیب هاسازمانشامل 

مردمی نهادهای ا یی و یشه یرهای موسسهمحلی که بمثابه  هاسازمان

ر انجوها متفاوت می یبا سا هاهدفت و ییاد می گردند از لحاظ طبع

های موسسهبه صفت المللی نیبکه انجوهای ملی و  یباشند. در حال

به انجوهای  عمل کرده و بمنظور خدمت« مساعدت کننده انجی ویم»

 ند.یمحلی بوجود می آ

متشکل از افراد بوده که از  هاسازمانانجوهای محلی حسب معمول 

های گروه، هاسازمانن یند. ایآ یبوجود م« تیعضو»ق جلب یطر

کجا و متحد یمنافع مشترک شان باهم  نیتأمبخاطر  افراد را نی ازیمع
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های موسسههای جوانان، سازند. مانند: گروهای زنان، کلوپمی 

 ۀرندیه پذنبیشتری یمحل هاسازمانفی دهقانی و مانند آنها. یکوپرات

 مسأله، هاپروژهق ی، اموال و خدمات می باشند. در طرح و تطبهاپروژه

 ،به انکشاف و توسعه ریشه ییها موسسهق اعضای یزه ها وتشویانگ

 هاسازماننه، ین زمین در ایاهداف مع نیتأمبمنظور  داشته ودی ینقش کل

له منافع اشتراک ین وسیرند. به ایمحلی مورد مشاوره قرار می گ

ابند. اکثر ی یبازتاب م هاپروژهکنندگان در نظر گرفته شده و در 

وابسته در محل کار  هاسازمانو ملی با اشتراک المللی نیبانجوهای 

ه خدمات و ی، تههاپروژهل یمنابع انکشافی را در جهت تمومی کنند و 

بزرگ  یهاسازمانبا « انجییم»فنی سمت داده و بمثابه  هایکمک

 نقش برجسته بازی می کنند. یالمللنیب

اتی بر اساس چگونگی اهداف، حکمت، یهر کدام از انجوهای عمل

بوده، ساحه ار متفاوت یگر بسیکدیت با یی و عرصه فعالیتجارب رشته 

ه یر می باشد. منبع اصلی سرماییار متغیز، بسیت آنها نیو حدود فعال

افت یت، فروش کار و خدمات، دریرا حق عضوردولتی یغ یهاسازمان

ه یریخهای کمکا یملی و  یهادولتن المللی، یبنهادهای کمک از 

 ل می دهد.یخصوصی تشک
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 افغانستانردولتی و بازسازی یهای غسازمان

در افغانستان از سابقه طوالنی برخوردار نبوده ردولتی یهای غسازمان

ن یالدی بر می گردد. ایهشتاد م هایسالخچه آن به یو اغلب تار

دن یت دولتی و به قدرت رسیختنن حاکمیبخصوص با فرور هاسازمان

از افغانستان  هایبخشجهادی وسلطه طالبانی به نحوی در  هایمیتنظ

ار محدود بود. با وجود آن، برخی یت آنها بسیافته؛ ولی فعالیگسترش 

از  یکاهش آالم مردم، ناشن دوره، در جهت یدر ا هاسازمانن یاز ا

جاد مراکز یمی، ایتنظ هایجنگهای فراوان زییها و خونررانییو

با کارهای بهداشتی و آموزشی ـ بخصوص برای زنان و اطفال ـ 

 دند.ین عرصه مصدر خدماتی گردیر ارا انجام دادند و د یزشار

های بزرگ منابع مالی ل اداره موقت و انتقالی و بازشدن چشمهیشکبا ت

ظور کاهش فاجعه انسانی، شمار نمبه افغانستان و بالمللی نیبجامعه 

که توانایی کار در این عرصه را ردولتی یهای غسازمانادی از یز

ت بوجود آمده، بخش ین وضعیآمدند؛ ولی در عمل، از اداشتند، بوجود 

بهره بردند و تا توانستند  یو خارج یده داخلیگرگان باران داز  یبزرگ

ن کشور ین فاجعه انسانی به ایکه برای کاهش بخشی از اهای کمکاز 

ش سوءاستفاده یشگی به نفع خویطبق عادت همر شده بود، بر یسراز

عامه های داراییر یاستفاده کرده اند، بل مانند ساکرده اند. نه تنها سوء
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بزرگ را های هیسرمان یو مردم آنرا به غارت برده اند. آنها نه تنها ا

های سازمانبه غارت برده اند، که مفکوره عالی انسانی را که در نهاد 

ده یته اند و به افتضاح کشانز سخت بدنام ساخین ،نهفته استردولتی یغ

 اند.

های سازمانکه در فلسفه و حکمت المللی نیارهای بیمعخالف تمام 

نهفته است و آن عبارت از نوع دوستانه بودن، داوطلبانه ردولتی یغ

که تنها بمنظور هایی موسسهن یا ،بودن آنها است یرانتفاعیغبودن و 

به  طییجاد شده بوده اند، بعوض خدمات انسانی و محیچپاولگری ا

ده اند و در مقابل بی تفاوتی یانتفاعی و تجارتی مبادرت ورزخدمات 

را به ها کمکن یاز ا یاداره دولتی، بخش بزرگ هایارگانق یعم

  ی خود مبدل کرده اند. ه شخصیسرما

ارد دالری که یم ملیان چهار سال گذشته از مجموع هشت و نیدر جر

آن را سازمان  ۀفغانستان کمک کرده است، قسمت عمدبه اجامعۀ جهانی 

ش ین اکنون بیمصرف کرده اند. همردولتی یهای غسازمانملل متحد و 

ست. بخش در افغانستان فعال اردولتی یغاز دوهزار و دوصد سازمان 

های خاصی که بر طبق قانون تنها شامل حال ازیبزرگی از آنها از امت

ن بشمول پرداخت نکرد ،ه و عام المنفعه می گردندیریخهای موسسه

ازها، آنها در ین امتیه و محصول بهره می برند. با استفاده از ایمال
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ساختمانی و تجارتی های موسسهها شرکت کرده و بمثابه داوطلبی

حساب دهی به  ۀتی در باریکدام مکلف هاسازمانن یت می کنند. ایفعال

ی بهاحساه ندارند. یوزارت ماله اداره دولتی بخصوص ب هایارگان

و  هاارگانست و نسبت به یتی برخوردار نیچگونه شفافیآنها از همالی 

ز نداشته و خود را مکلف به یی نتیمسئوولدولتی کدام نهادهای 

رفته شده یپذارهای یمعل، ین دلینمی دانند، و روی هم یگزارشده

اداره  هایارگانان یت نمی کنند. میرعا هاپروژهق یرا در تطبالمللی نیب

وجود ندارد.  الزم یز هم آهنگینردولتی یهای غسازمانو  یدولت

مربوط دولتی بخاطر هم آهنگ سازی و های ادارهت یت و ظرفیصالح

ار نازل قرار دارد. یت آنها، در سطح بسیشتر و شفافتر فعالیم بیتنظ

ل یدولتی در برابر انجوها ـ بنابر دالهای ادارهن معلوم می شود که یچن

 جرأتار نازلتر قرار داشته و حتا یت بسیـ در موقع ن و قابل درکییمع

 از انجوها، از آنها سلب شده است.برخورد و بازپرس 

ابد، مردم در حال حاضر یجمعی گزارش می  هایرسانهآن گونه که در 

سخت ناراضی اند و بطور جدی  یردولتیغ هاسازمانت یاز نحوه فعال

را در پرداخت معاش ها کمکبخش بزرگ  هاسازمانن یانتقاد دارند. ا

سه با معاش های کارمندان دولتی، یر قابل مقایار گزاف و غیهای بس

ار لوکس یه دفاتر بسیو مدرن، کرا بهاگرانار یه بسیل نقلیداری وسایخر
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ن دست یدر چند هاپروژهن، مصرف می کنند. یان نشیدر محالت ع

مکلف به ساختمان پروژه می  ر سازمانی کهیمعامله می شوند و در اخ

فیت آماده و به اصطالح به بهره برداری ین کیگردد آن را در نازلتر

می سپارد. بارها دیده شده است که حتا در روز افتتاح پروژه و در 

ندگان کشورهای کمک کننده، ساختمانی یدولت و نما هایمقامحضور 

غ و یاست. با درختن قرار داشته ید افتتاح گردد، در حال فروریکه با

مفسد  هایمقاماستفاده جو با  هاسازمانن یدرد فراوان که شماری از ا

 هاسازمانن یدولتی نه تنها در ارتباط اند که آنها در عمل در ا هیو بلند پا

ل ین دلیشناخته می شوند. بنابر هم هاسازمانم بوده و مالک آن یسه

جدی مواجه می گردد و های دشواریغارتگر با  هاسازمانبرخورد با 

گانه مرجع کنترول کننده، بنابر ضعف یتا حال وزارت اقتصاد بمثابه 

نه گزارش قانع کننده ین زمیستگی، نتوانسته است در ایت و شایصالح

 مردم ارائه کند.ه ب

ل منتخب شهر کابل یر سابق پالن و اکنون وکیدوست وزباری آقای بشر

جرگه( در گفتگو با بی بی سی گفته بود:  ی)ولسندگان یدر شورای نما

ف جنگساالران و بدتر از یهستند که در رد یهاسازمان "...

جنگساالران قرار دارند. آنها در همکاری با جنگساالران، حکومت ما 

 رند."یگیده میو قانون ما را نا د
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اسی، اقتصادی و مالی در تمام سطوح دولت یکه فساد س یطیدر شرا

جامعه  هایمساعدتشه دارد، عالقمندی به انتقال تمام یق ریعمبطور 

را  یاتی، کدام مشکلین خصوصین دولتی و با چنیبه چنالمللی نیب

صرف در کانال های  هامساعدتن یتواند حل کند؟ اگر قرار باشد که ایم

ت تر به یفی، بهتر و با کهاپروژها در آنصورت یابد، آیان یدولتی جر

د گفت یفراوان در جواب با تأسفسپرده خواهند شد؟ با بهره برداری 

 ت و فاسدی هرگز نه.یقامات بی کفان میت چنیکه در موجود

ت ناهنجار موجود، ضرور است تا هرچه یبرای بهتر شدن وضع 

ق اجرا یو به گونه دق اصالحنه ین زمیهای مربوط در اودتر قانونز

کنترول در تمام سطوح ت، بازپرس و یت، صالحیگردد، سطح ظرف

های سازمانت ینۀ گسترش فعالیق زمین طریدولت بلند برده شود و از ا

مردم، در عرصه بازسازی اقتصاد ملی و ه خدمتگزار بردولتی یغ

ه ید با تکیشتر فراهم گردد. بایاسی، هر چه بیتوسعه اجتماعی و س

ری و یسهمگغارتگر را که با  یهاسازمانت آن عده از یبرمردم، فعال

د یرا که با و منابعی هاکمکمفسد دولتی و شبه دولتی،  هایمقامت یحما

د، به یمردم بمصرف می رس یها و بهبود زنده گبتیبرای رفع مص

همچو ی بهاحساب زده اند، هر چه زودتر متوقف ساخت، و تمام یج
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 کرد، اشخاص متنفذ پشت پرده یق بررسیبدنام را بطور دق یهاسازمان

 گزارش داد.  بمردم ج اجرااتیرا افشا نمود و از نتا

ک رکن ی یردولتیغ هاسازماند خاطر نشان سازم که یر بایدر اخ

ق یل می دهند و مشارکت مردم از طریاساسی جامعه مدنی را تشک

 ،اسی آنهایو س یاجتماعگی زندهبهبود و توسعه  ، درهاسازمانن یهم

ات یشتر مردم در حیچه بری هریمی گردد. برای سهمگ نیتأم

های سازمانشتر یگسترش و توسعه هر چه بهای نهیزمد یاجتماعی، با

های هیپاق ین طرید و از ایرا در مجموع، فراهم گردانردولتی یغ

طبق  م که برید فراموش کنینبارا مستحکم ساخت.  یت مردمیحاکم

بر اساس  کیجامعۀ دموکراتجاد ی، ایالمللن یرفته شده بیپذارهای یمع

ت دولت شفاف یانتخابات آزاد و عادالنه در تمام سطوح قدرت، موجود

تمام شهروندان و سرانجام  یاسیو س یت حقوق مدنیو پاسخگو، رعا

ک را یدموکرات یاسیر ساخت نظام سیاست که ز یجاد جامعه مدنیا

 آورد. یبوجود م

 1384دلو  7برابر به  006جنوری . 27 
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 فرصت سوزی ها

ن سال روز بازگشت قطعات شوروی از ین چندی قبل، از هفدهمیهم

ای یمتفاوت بزرگداشت بعمل آمد. در آنسوی درهای وهیشافغانستان به 

 هایجنگادی از اشتراک کنندگان و بازماندگان یآمو، شمار ز

 هایسیتندستند و در پای یاران از دست رفته گریاد یافغانستان، به 

در  یگل گذاشتند؛ ولهای دستهشان، های کشته شدگان ادگاری و مقبرهی

گر یها کردند و بار دها گفتند و شادیروزییا از پین سوی آمو دریا

ک روز یست و ششم ماه دلو را بمثابه یمطابق بپانزدهم ماه فروری 

 اعالم کردند. یل عمومیتعط یخیتار

خواهم با استفاده از ی، میخین روز تاریاز ا یبا وجود سپری شدن مدت

ت پرده تراژدى ق پشیبخش قابل مالحظهٴ حقا ار ارزنده، كهیک اثر بسی

ن یخواننده اهای را برای خوانش سازد، جستاری م برمالافغانستان را 

خارج از »عنوان  زیر. اثر مورد نظر كتابى است کنمشکش یسطور پ

ن المللى كه  در مسائل یت شناخته شدۀ بیكه توسط دو شخص «افغانستان

ت عبارت اند ین دو شخصیافغانستان ورود دارند، نوشته شده است. ا

اسى یملل متحد در امور سمعاون سرمنشى وقت  «زیاگو كوردووید »از

 «سنیگ هریسل»ل افغانستان و یشخصى موصوف در مسا ۀندینماو 
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ى كه در ارتباط به مسائل افغانستان یكایلگر و محقق مشهور امریتحل

ن كه یا هسنده گان كتاب بر عالویاست. نو کردهى طوالنى كار هاسال

ول در امور افغانستان سئوت و میت هاى با صالحیهبران و شخصبا ر

ده یبه نشر رسان تیمسئوولالب دست اول آنان را با و مط ندتماس بود در

هاى فیه افغانستان در آرشیربوط به قضار محرم میاند، به اسناد بس

ز دسترسى داشته و از آنها ینكشورها ر یكا و سایت ملى امریامن

ن كتاب یادآوری است كه ایبصورت گسترده استفاده کرده اند. قابل 

ده و در یاكسفورد انگلستان به نشر رستوسط نشرات دانشگاه مشهور 

 قى معرفى شده است. یار معتبر تحقیك سند بسیث یقت به حیحق

به  كه دىیار كلیبس ك مسألۀین اثر، صرف در مورد یبا استفاده از ا 

ك افغانستان و اتحاد شوروى به خروج قواى یجمهورى دموكرات رهبری

رد، مطالبی را یگی ارتباط م 1983شوروى ازافغانستان در سال 

، هدف نگارنده، مشخص ساختن مأمولن یبرجسته میسازم. البته در ا

مقاصد و  اغلب ك سلسله مسائلى است كه بنابر اهداف خاص ـیوبیان 

 غاتى ـیاسى و سوء استفادهٴ تبلیس ن و آزمندانۀیبهره بردارى هاى مع

درت ده است و در همچو موارد به نیا مسخ گردیپنهان نگهداشته شده و 

دا كردن گوشه ید برای پیكه جستجوگر با یشود. در حالی صحبت م

ها ها و كلمهجملهنه تنها  «جان مطلب»قت و به اصطالح یى از حقیها
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 هز رفتین «ان سطوریم»در  هنکیا را به خوانش گیرد و بررسى كند، بل

 تا بمقصد رسد. 

 ممكن بوده ـى كه یادى ـ تا جایل زیدر كتاب مورد بحث، دست کم مسا

ق و یرا بنابر اصل پذیرفته شده، اهل تحقیبا وضاحت بیان شده است. ز

و بررسی، كنكاش و  بررسى، جستجوى دایمی و گسترده، پژوهش

ن یدانسته و از ا شیف اساسى خویكى از وظایرى را بمثابۀ یجه گینت

لى یقت را كه پس از آن خین حقیرسند. آنگاه ایقت میراه به نحوی، به حق

ار تشنگان و عالقمندان یکشند و به اخت شود، به پیش می ساده پنداشته می

  گذراند. یآن م

ناشى از  «توهم»ن اثر ارجمند به ویژه براى آنانى كه در یمطالعه ا

از  برند،ی مخالفان بسر م ۀكجانبه و خودساختیغات یو سنگینی تبل ثقلت

 گردد.ی ابى مید ارزیمفهرحیث 

در فصل سوم كتاب « زیاگو كوردووید»گردم. یبه اصل مطلب برم

« شودیت من آغاز میمامور»تحت عنوان  «خارج از افغانستان»

ت خود نگاشته است كه صرف یمطالبى مفصلى در ارتباط به كار و فعال

ی ارتباط م مباحثهرا كه به موضوع مورد  هابه گونه فشرده برخى از آن

 م. یگذرانی رد، از نظرمیگ
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از ورد قطعات نظامى اتحاد شوروى به افغانستان، دولت پنج ماه بعد »

ن عالمهٴ آمادگى خود را به مذاكرات نشان داد. كابل به یافغانستان اول

ران یشنهادها را مبنى بر مذاكرات با ایك تعداد پیخ پانزدهم ماه مى یتار

ن بود كه معضله یمتذكره اشنهادهاى یپو پاكستان به نشر سپرد. هدف از 

اسى طورى حل گردد كه منتج به قطع مداخالت یق سیستان از طرافغان

ن كشور گردد. یخارجى در افعانستان و عودت عساكر شوروى از ا

ك منطقه یج فارس به یكرد كه بحر هند و خلیشنهاد میكابل همچنان پ

طرفدار  اا ك افغانستان جدیصلح مبدل گردد. زعامت جمهورى دموكرات

 ران بود.ین و ام با پاكستایمذاكرات مستق

شنهادهاى یك سلسله پی (1980)افغانستان در ماه اگست سال متذكره 

ى یشنهادها نرمش قابل مالحظه ین پیبه نشر سپرد. در انیز گرى را ید

ده بود كه ین معنى كه كابل آماده گردیدر موقف كابل بوجود آمده بود. بد

ن در یرد، و ایرا بپذ «رانیافغانستان ـ پاكستان ـ ا»مذاكرات سه جانبه 

 قبالا را یز ؛شدیلى ضرورى پنداشته میقت براى آغاز مذاكرات خیحق

گرفت. یشنهادى داشت كه مورد قبول افغانستان قرار نمین پیپاكستان چن

گر یرا رد نمود. بار د مسألهن یزعامت پاكستان خالف طرح قبلى خود ا

د در حل معضله افغانستان افغانستان موافقه نمود تا نقش و سهم ملل متح

 شتر گردد.یب
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نده شخصى سرمنشى ملل یث نمایبح« زیاگو كور دووید»ن ییبعد از تع

نقش ملل متحد در حل معضله  (1982فبرورى سال  22) متحد

ك طرح كلى آجندا بشمول ید. موصوف روى یافغانستان برجسته گرد

المللى، ن ینات بین و تضمیعودت مهاجر ،خروج عساكر، قطع مداخله

صله بعمل آمد تا مذاكراتى یمذاكره با جوانب مختلف را آغاز كرد. ف

 و آغاز گردد.یدر ژنم یرمستقیغ

رفت ین شرط پذیرا صرف به ام یرمستقیغحكومت افغانستان مذاكرات 

ار كند، یم را بخود اختین مذاكرات شكل مستقیكه در كدام مرحله بعدى ا

ك كل حل یه به صورت یتمام جوانب قضو همچنان موافقه شده بود كه 

 گردد.

شنهاد نموده بود كه در موافقه نهائى دسته یپ« زیاگو كوردووید»آقاى 

ب متقابل شامل شود كه بر اساس آن اصول قبول شدۀ حقوق یى از وجای

نكه در گذشته هر دو یق گردد. با در نظر داشت ایذ و تطبین الدول تنفیب

گر خود را به مداخله متهم ساخته یك دی (افغانستان و پاكستان)كشور 

چ طرفى در امور ینده هین حاصل شود كه در آیقیاند، بنابران بهتر است 

ت موافقتنامه را ین المللى، رعاینات بید. تضمیطرف مقابل مداخله ننما

ن مطابق اصول قبول شده یر مربوط به عودت مهاجرینى سازد و تدابیقی

  ردد.و طرزالعمل ملل متحد اتخاذ گ
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ن افغانستان و یو بیژنم یرمستقیغب دوراول مذاكرات ین ترتیبه ا

 د.یآغاز گرد 1982خ شانزدهم ماه مى سال یپاكستان به تار

در فصل چهارم كتاب مورد بحث، تحت عنوان « سنیك هریسل»آقاى 

ادى را در ارتباط به یز مطالب «: فرصت از دست رفتهاندروپوف »

ز مسساله یشوروى و افغانستان به حل صلح آمهاى اتحاد گىآماده

 ساخته است. برمال 1983و  1982ى هاسالافغانستان طى 

قانع  به شواهد« اندروپوف»ك یسد كه همكاران نزدیموصوف مى نو

كنند كه وى آماده بود تا قواى اتحاد شوروى را تحت یى اشاره میكننده 

كرد یفكر م« اندرپوف» سرپرستى ملل متحد از افغانستان خارج سازد.

ش باقى بماند كه پاكستان از یتواند محفوظ به جایم كابل زمانى میكه رژ

د كه در بدل خروج عساكر اتحاد شوروى از یق ملل متحد تعهد نمایطر

د. وى همچنان الزم ین كمك خود را قطع نمایافغانستان به مجاهد

ز متقبل شود كه ینن تعهد پاكستان، افغانستان یپنداشت كه در مقابل چنیم

 د. یت ننمایاز قواى ضد حكومت پاكستان در آن كشور حما

« اندروپوف»با  1983ل سال یزمانى كه مذاكرات ملل متحد در ماه اپر

شد كه پاكستان آماده است كه مفكوره ید، چنان معلوم میآغاز گرد

ان یرد. اما در جرین بپذیرا مبنى بر قطع كمك به مجاهد« اندروپوف»
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گن از موضع یم نظامى پاكستان تحت فشار حكومت ریات رژمذاكر

و، كشمكشى در یژنم یرمستقیغخود برگشت. بعد از دور اول مذاكرات 

ر یعقوب خان وزیوست. ین اعضاى حكومت پاكستان به وقوع پیب

خواستند در مقابل خروج عساكر یگرى كه میك عدۀ دیخارجه پاكستان و 

كطرف قرار یاز بدهند، در یمقابل امتشوروى از افغانستان به طرف 

ى واقع بودند یهااالحق، جنرالیگر به شمول ضیداشتند، و در طرف د

كا مى پنداشتند و از یامرهاى كمکد به دست آوردن یكه جنگ را كل

 د. یكه جنگ براى مدت نامعلوم دوام نما ن جهت عالقمند بودندیهم

اندكى قبل از مرگش سن كه یك هریبا سل ك مصاحبهیاالحق در یض

كه  ن بودهین گفته بود كه هدفش از ابتداى جنگ ایصورت گرفت چن

م دست نشاندهٴ پاكستان یك رژیسم را از افغانستان بركند و یشه كمونیر

ا یك جنوب آسیژیرا در آنجا بوجود آورد، و در صف بندى هاى استرات

 د. ید نظر بعمل آیتجد

منشى عمومى حزب  1982ل بعد از آن كه اندروپوف در نومبر سا

ر ین تعبیش در مورد افغانستان چنا ید، اقدامات اولیست گردیكمون

ن یدر شرف وقوع است. بعد از مراسم تدفى یعمدهرات یكه تغ دیگرد

لحق اایهم نوامبر، اندروپوف با جنرال ضخ دوازدیبه تار« فیژنیبر»

قه بطور خصوصى یعقوب خان براى چهل دقیر خارجه اش یو وز
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ى اظهار یطى تبصره اءین مالقات جنرال ضیمود. بعد از امالقات ن

 ى بوجود آمده است. یك انعطاف تازه یداشت كه در اتحاد شوروى 

« اریكویز دیپر»و « زیكوردوو»و، یل مذاكرات ژنیدر آستانهٴ دور اپر

مارچ در  26خ یك ساعته به تاریخى یك مالقات تاریبا اندروپوف در 

ن مالقات به حل یو مشوره نمودند. اندروپوف در ایبارهٴ مذاكرات ژن

د، تا حدى كه سرمنشى ملل متحد ید ورزیه افغانستان تأكیاسى قضیس

ه ین قضیامكان حل ا ۀمن در بار» :بعد از مالقات اعالم داشت كه

ت یاد دارم. مذاكرات من با رهبران اتحاد شوروى نهاینى زیخوشب

در ظاهر امر مذاكرات  «كنند.یت میاز مساعى من حما دلچسپ بود. آنان

كا را در ارتباط یدر باره موافقتنامه به الفاظى كه آماده گى پاكستان و امر

افته بود. عالوه از آن یح سازد تمركز ین تصریبه قطع كمك به مجاهد

در مذاكرات در مورد شكل حقوقى تعهد اتحاد شوروى مبنى بر اخراج 

م یا پاكستان قبل از بدست آوردن تقسین امر كه آیه اعساكرش و در بار

اوقات بازگشت قواى شوروى احكام مربوط به قطع كمك را شكل نهائى 

عقوب خان در یر، بحث و مناقشه صورت گرفت. یا خیخواهد داد و 

قت در دور اول مذاكرات موافقه نمود كه با احكام مربوط به قطع یحق

ق یق آنرا منوط به تطبیه شود، اما تطبن شكل نهائى دادیكمك به مجاهد

گر قابل یز دیه دانست. چیموافقتنامهٴ همه جانبه در مورد حل كلى قض
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م كابل از خود ینده رژیعقوب خان بود كه در باره آیت انعطاف یاهم

ت مهم یك موضوع نهایم كابل ینده رژینشان داد. از نظر اندروپوف آ

م یم موجود در كابل، رژیرژمذاكرات بود. وى آماده نبود كه بعوض 

، وى «گانگوفسكى»و « نكویكورن»رد. برطبق قول یگرى را بپذید

م موجود در كابل كه نسبت به یم شده رژیك شكل ترمیكرد كه یتصور م

عتر داشته باشد، بعد از بازگشت قواى شوروى به یم فعلى قاعده وسیرژ

تى یامنش ادامه خواهد داد و در قواى مسلح و خدمات یت خویفعال

 رى وارد نخواهد شد. ییتغ

ن بار یچند 1983ف در سال یستاتیگنادى  ،اریكویز دیسكرتر خاص پر

اندروپوف آماده بود كه در دور جون » :سن گفته بود كهیك هریبه سل

م اوقات هشت ماهه را براى خروج عساكر یك تقسیو یمذاكرات ژن

  «د.یشوروى از افغانستان قبول نما

و یبازگشت قواى شوروى از افغانستان و انكشافات مذاكرات ژن مسأله

ا یوسدر سفر ماه اگست ببرك كارمل به مسكو با اندروپوف  مورد  عا

« رنوفیتالى سمیو»ر شوروى در اسالم آباد یبررسى قرارگرفت. سف

كابل آماده » :د نمود كهین موضوع را علنا تائیماه مى ا 19خ یبه تار

م اوقاتى را ارائه یج تمام قطعات عساكر شوروى تقساست كه براى خرو

 «د. ینما
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هار ظه اى ایانیطى ب« زیاگو كوردووید»ن انكشافات بود كه یاد همیبر بن

ل شده است. ید موافقه نهائى تكمیدرصد كار تسو داشت كه نود و پنج

ز یۀ كوردوویانین بیا» :سن گفتیك هریارك به سلیویعقوب خان در نی

به را  در اسالم آباد و خارج كشور ه افغانستانین حل قضیتمام مخالف

 «جان آوده است.یه

ى موافقتنامه یی راكه تحت یست و چهار صفحهیك مسوده بیستان پاك

كا سپرد. یاالت متحده امرید به ایگردیم امضاءد یسرپرستى ملل متحد با

كا، جورج شولتز در یر خارجه امرین مسوده را با وزیعقوب خان ای

كجا مطالعه نمودند. با یمى صورت گرفت  2۵خ یمالقاتى كه به تار

كا ین جلسه اظهار داشت كه امریكا در ایر خارجه امرینكه وزیوجود ا

ى را مسدود نخواهد كرد كه براى پاكستان قابل قبول یراه موافقتنامه 

ن آن وزارت اظهار داشت یمع« گل برگریا»ن جلسه یباشد؛ ولى در هم

ح در باره یى را كه حكم صریكا آن موافتنامه یتحده امراالت میكه ا

 داند.یر عملى میم كابل را در بر نداشته باشد غیض رژیتعو

كا در ارتباط یاالت متحده امریاست ایگن سیدن رونالد ریبا بقدرت رس

گن در ماه یس جمهور ریافت. ریر ییبه اتحاد شوروى بطور جدى تغ

امپراتورى »مارچ، نطق مشهورش را كه در آن اتحاد شوروى را 

ك یژیستراتاه، وى ابتكار دفاع یانیراد نمود. بعد از آن بیخواند، ا «ریشر
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شتر دامن یحاتى هر چه بیله به مسابقات تسلین وسیرا اعالن كرد و بد

 ساخت. متشنج  داا یشدن المللى را یك بیپلوماتیاسى و دیزد؛ و فضاى س

م یان عظیفضاى بوجود آمده بعد از آن و اقدامات عملى به شمول جر

كى و مالى به پاكستان و یكى، لوژستیكران نظامى، تخنیمساعدت هاى ب

ن یز به شمول مذاكرات در باره افغانستان را زهر آگین، همه چیمجاهد

نمود تا هر ین فرصت سعى میكا در ایاالت متحده امریساخت. حكومت ا

الق افغانستان فرو رود و خون تعداد تشتر پاى شوروى در بایبچه 

 زد. یشترى از فرزندان آن كشور در افغانستان بریب

ا مجاز است كه یآ»س سى آى اى گفته بود: یر« لد تارنریستانف»بارى، 

مخاطره ه گر بیات مردم دیكا حیاسى امریبراى بر آورده ساختن منافع س

ن بود كه یكا ایسى امریحت بود كه پاللى نارایوى خ «انداخته شود؟

ز از جنگ یابد؛ ولى سرانجام نامبرده نین افغان دوام ید تا آخریجنگ با

 كرد.یت میحما هاافغان

شود كه مردم افغانستان و یده میدر روشنى مطالب باال به وضاحت د

ن منطقه و یخى را براى حل بحران در ایك فرصت بسیار تاریمنطقه 

 ثبات و آرامش، صلح و صفا، ترقى و تعالى از دست دادند. نیتأم

 وى خروج یك سناریگرباچوف به چنان  1988پنج سال بعد، در سال 
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م كابل را در ینى جهت دوام رژیعساكر شوروى موافقه كرد كه نه تضم

رى از مداخله، كارآئى ین المللى براى جلوگیبرداشت و نه ضمانتهاى ب

ن یمساعد و عملى براى بازگشت مهاجرهاى نهیزمالزم و نه همچنان 

 د. یفراهم گرد

جه، هفده سال پس ازخروج سربازان شوروی از افغانستان، هنوز یدر نت

ن ین متفاوت به زمیهم جنگ ادامه دارد و خون فرزندان افغان به عناو

ه یهمساهای کشورافغان آواره با حقارت و فالکت در  هاونیملزد و یریم

ار بزرگ در یرات بسیین کشوربا وجود تغیبرند. دورنمای ای به سر م

و ناتو  یالمللنیبروهای یت نیو موجود جهان و منطقه یاسیجوی س

  ست.یدرافغانستان چندان روشن ن

همچنان به  «ن افغانیجنگ تا آخر»تراژدى افغانستان و بقول تارنر 

  گر ادامه دارد.یگونۀ د

 1385برابر به ماه حمل  2006مارچ ماه 
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 در افغانستان یثبات یدر پاکستان و تداوم ب ییگرا ینظام

ن معلوم یدر جنوب و شرق افغانستان چن یات گسترده نظامیبا وجود عمل

ـ القاعده در خاک افغانستان  ه هاین اواخر حملیشود که در ای م طالبان 

که از  ینظام هایکیتکتده است. یگرد مؤثرترمنسجمتر، منظمتر و 

 هایکیتکتشود سخت مشابه به همان ی روها بکار برده مین نیجانب ا

با استفاده  1988ان دهه هشتاد و بخصوص در سال یاست که در جر

را  هاکیتکتن نوع یدر مجموع اشد. ی ن افغان بکار برده میاز مجاهد

ب ی، تخریو صح یجاد رعب و وحشت، آتش زدن موسسات آموزشیا

و ادارات  یی ساختمانهاپروژهب ی، تخریخدمات عامه و اجتماع

، یاز عامه، قتل کارمندان دولتی، اختالل در انتقاالت اموال مورد نیدولت

آموزگاران و ف، بخصوص معلمان و یون شریو روحان ین محلیمتنفذ

از  یها، و همچنان کوچ دادن اجباری اهالیآتش زدن اجساد قربان

حمالت  تنهادارد  یدهد. آنچه تازگیل میآنها تشک یمناطق مسکون

گردد. با ی م یعمل هاافغانر یتوسط غ بیشترباشد که آنهم ی انتحاری م

م و یسطح تلفات کارمندان عرصه تعلاز جمله ات ین عملیگسترش ا

 هایرسانه های شود و بر اساس گزارشی ، روز تا روز بلندتر مهیترب

ن، ییک مقدار پول معیران مکاتب، یحتا برای سر معلمان و مد یداخل
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دانند که یم یرا آنها بخوبیص داده شده است. زیزه تخصیبمثابه جا

که  ییو تحجر است و در آنجا یشیک اندیتار یمعارف دشمن اصل

 کرده نمی توانند.گی زندهن خفاشان یست اه ییروشنا

طالبان ـ القاعده همه  ینظام اتیعمل 7« نیم آن الیشا تایا»به قول منابع 

صد تا دو صد نفری که وارد های گروهروزه ادامه داشته و در آن 

ات یان نه تنها عملین جنگجویکنند. ا یگردند، اشتراک می افغانستان م

ات منظم را با استفاده از یکه عملدهند ی ز را انجام میضربه و گر

 کردهجاد یمحل ا یا فشار باالی اهالیهای شان که به همکاری و گاهیپا

شتری از یبهای قربانیهمه روزه  کمابیشکنند و ی م یاند، سازمانده

ات مؤفقانه آنها را ین عملیرند. تازه تریگی م یو خارج یروهای داخلین

لومتری شهر قندهار که یدر چهل ک ییحمله به قطار سربازان کانادا

ها گاهیپا بیشتر. آنها می سازدد، یگرد ییموجب قتل چهار سرباز کانادا

ا و ی، خوست، پکتیمانند نورستان، غزن یات شانرا در مناطقیوعمل

بخش  ،دن فصل زمستانیخواهند تا رسیکا متمرکز ساخته اند. آنها میپکت

و جنوب شرق افغانستان را قابل مالحظه محالت نوار سرحدی جنوب 

 کنترول کامل خود درآورند. زیر

پاکستان  یلیشود که درمناطق قبای ن معلوم مین گزارش چنیبر اساس ا

و افراد مسلح  یت کافیرستان ـ طالبان از حمایـ در شمال و جنوب وز
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ن افراد مسلح در یـ در حدود چهل هزار نفرـ برخوردار بوده و تنها ا

گردد. بر ی ن میست و هفت هزار نفر تخمیحدود ب رستان دریشمال وز

پاکستان اشاره  یاستخباراتهای دستگاهاز  که با ستفاده آماریاساس 

وارد  2001تا  1996 هایسالان یون نفر در جریم ملیدارد، در حدود ن

که  یده اند، در حالید یآنها آموزش نظام بیشترینده و یافغانستان گرد

ن باور یقرار داشته اند. چن یطالبانهای شهیاند ریتأثر یآنها ز ییهمه 

 هاسازمانوجود دارد که در حدود پنجاه هزار نفر آنها به مثابه اعضای 

 باشند.ی جهادی هنوز هم در خاک پاکستان فعال م

ن پرسش مطرح گردد که یجا دارد ا ها،ط و انکشافین شرایدر چن

ت یفیبزرگ هشتاد هزار نفری و کت یپاکستان که با کم یروهای نظامین

در زات محاربوی در نوار سرحدی جابجا شده اند، یبلند سالح و تجه

ن بردن یا آنها برای از بیف اند؟ آیاساس مشغول انجام کدام وظا

ا سرکوب یعمل فعال اند و در روهای وابسته به طالبان و الفاعده ین

آنکشور با م مناطق سرحدی یو تحک یلیخواهان مناطق قباآزادی

 محاربویهای تیفعالطالبان و گسترش  دوبارهش یافغانستان؟ از آرا

روها از پشتوانه قوی ین نید که ایآ ین بر میآنها در داخل افغانستان چن

در آنطرف سرحد برخوردار اند و ادعای پاکستان  یو منابع اکماالت

 یف میضع بطور کاملسم را یری در مبارزه با تروریر بر سهمگیدا
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 سازد. 

ه گان مربوط به طالبان و القاعده به مقامات یپس از ارائه فهرست بلند پا

آنکشور در مبارزه با های همکاریت از یو عدم رضا یپاکستان

با خبرنگار  ییپاکستان در مصاحبه  یسم، زمامدار نظامیترور

 با خشونت اظهار داشت که:  ABC یس یون ای بیزیتلو

دارم.  یمالعمر در افغانستان اطالع استخباراتت یمن در باره موجود»

رومند تر است. یما از استخبارات آنها )افغان ها( ن یدستگاه استخبارات

چه اداره  یم. كرزینیب یاو را م م ویشنو یرا م )مال عمر( ما سخنان او

 «ار دارد؟یدر اخت یاستخبارات

ت یتواند فعال یکه م کند یپاکستان ادعا م یآقای مشرف زمامدار نظام

ن ید که در اید از جناب شان پرسیند و هم بشنود". بایطالبان را "هم بب

 هایمقامن چرا بدسترس یصورت اطالعات شانرا بر اساس توافق جانب

ن اطالعات را با یو همچنان چرا ا ؟گذارند ینم ییکایمربوط امر

 یپاکستان م هایمقامکنند؟ اگر ی مربوط افغانستان مبادله نم هایمقام

مخالفان دولت افغانستان را  یو دهشت افگن یبیتخرهای تیفعالتوانند 

 ها در عمل همچو اقدام هامقامن یانگر آن است که ایب «نند و بشنوندیبب»

زد یر یگناه افغان میرا که درآن خون فرزندان ب یبیتخر هایتیفعالو 
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رهبری و گردد، ی ب میو اقتصادی تخر یاجتماعهای موسسهو 

مربوط افغانستان  هایمقامک از یچ یه تأسفکنند. با کمال ی نظارت م

 هایمقامن مورد از یو در ا نکردهری یگیپ دقیق ۀگونبرا  مسألهن یا

 !خواهند یح نمیتوض یپاکستان

رانه یگیر پیاست پاکستان در قبال افغانستان بخصوص در سه دهه اخیس

در  یت دولتیب حاکمیثبات سازی و تخر یو گسترده در جهت ب

ن حکومت یافغانستان بوده است. همانطوری که بارها تکرار شده است ا

ک هدف ی تنهاو  تنهاگران پاکستان( در ارتباط به افغانستان ی)نظام

 یاز طلبیکنند و آن امتی ب میتعق و با قاطعیت ک را مصممانهیاستراتژ

و  وابسته به آن کشور کامالا م یرژک یت استقرار یگام به گام و در نها

از آن تحت عنوان  یا بخش بزرگیدر صورت امکان الحاق افغانستان و 

 ییک برای لحظه ین هدف استراتژیباشد. ا یون با پاکستان میکنفدراس

د یگرای پاکستان ناپدیکران زعامت نظامیهای باها و آرزومندییاز رو

 ده اند.یخواب نیا های شرین رویده و همواره با همینگرد

شوم را که های هدفن همه یا یل گران افغانیتحل ین راستا برخیدر ا

ی ت آنکشور متبارز میدر سرتاپای حاکم یو گستاخ ییده درایبا کمال د

گردند که ی م هایاملع کردندا یده گرفته و در جستجوی پیگردد، ناد

 یدشمنسند که ینو یم یست. گاهیبرخوردار ن یت چندانیحاال از اهم
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ت آنکشور و بنا بر مخالفت دولت یپاکستان با افغانستان از آغاز موجود

رد یگی ت پاکستان در سازمان ملل متحد سرچشمه میافغانستان به عضو

ورند از جانب یت شناخته نشدن خط مرزی دیبرسم مسألههم  یو گاه

 سازند.ی ار برجسته میافغانستان را بس

بزرگ های استیسو  یپلماسیدر دکنند که ین دوستان فراموش میا

مشخص و آنهم کهنه شده و از بازار  مسألهدو  یکیتوان صرف به ینم

کا در جنگ یاالت متحده امریاد دارند که اید. همه به یده چسپیاست افتیس

دن آن با استفاده ار دو بمب یان رسیو آنهم در آستانه به پا یدوم جهان

جاپان را ورشکست ساخت و به زانو درآورد.  یکشور پادشاه یاتوم

وب ید و معیبه خاک و خون غلط گناه آن کشور یصدها هزار فرزند ب

ها در روابط یدند. جاپانیشهر بزرگ منهدم گرد د و دویگرد

م را اساس قرار ین فاجعه عظیکا ایک امروزی شان با امریپلموماتید

االت متحده یبا ا این کشور های موجود، حاالازمندییند و بنابر ننداده ا

به اشتراک هم و اقتصادی دارد و  یاسیک سیار نزدیکا روابط بسیامر

در  یخیتار یه شوم آن فاجعه فراموش ناشدنیبرند. سای از آن نفع م

ا ین امرآیده است. با توجه به اید گردیپدن دو کشور نایا یاسیروابط س

پاکستان در سازمان ملل ت یتوان گفت که مخالفت افغانستان به عضویم

آنقدر بزرگ و استخوان  ییط خاص منطقه یمتحد و آنهم در آن شرا
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 یاز جانب زمامداران پاکستان یطیچ شرایست که تحت هاسوز بوده 

ره )!( ید کفاره گناه کبیگردد؟ و مردم افغانستان هنوز هم بایفراموش نم

ای یک دنیپلوماتیزمامداران آن وقت را بپردازند؟ مگر در روابط د

ار حاد یل بسیدر مسا« ا موافقتیمخالفت و »معاصر همچو برخوردها 

 یاسیل سیل و برخورد با مساین تحلیچن ده است؟یمعمول نگرد یاسیس

 گردد.ی م یساده لحوانه تلق یلیک خیپلوماتیو د

ان افغانستان و پاکستان نگارنده یورند میدر ارتباط به خط مرزی بنام د

ن ییار در حلقه های معیاهوی بسیکه صرف نظر از هن باور است یبه ا

ن خط مرزی بصورت یت شناحته نشدن ایبه رسم مسألهو مشخص، 

آنطوری که  هاسالن یا جریان افغانستان در یهادولتاز جانب  یرسم

افغانستان  یهادولتن خط مرزی از جانب یده است. اید مطرح نگردیبا

ت شناختن یو دو جانبه و به برسم یالمللنیبدر مواقع گوناگون در اسناد 

م در مراکز هر دو کشور به یجاد سفارت کبرای مقیدولت پاکستان و ا

 مسألهده یآنچه همواره مطرح گرد ت شناخته شده است.یبه رسم ییگونه 

با  مسألهن یبوده است که ا« ت پشتونها و بلوچهاین حق خود ارادییتع»

ان افغانستان و یخط مرزی مشترک م نکردن ا قبولیو  کردن قبول

بطور قت دو موضوع یدر حق مسألهن دو یباشد. ا یپاکستان در ارتباط نم

 دارد که هر کدام جداگانه قابل بحث است و دریان میمتفاوت را ب کامل
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 8گنجد.  ین نوشتار فشرده نمیا 

 د که درتمام معاهده های پس ازیتوجه رسانن رابطه به یاست در ا یکاف

سرحدات  مسألهبه ا یتانیستم با بریل قرن بیدر اواورند یعقد معاهده د

ستم یدر اواخر قرن ب .افغانستان صحه گذاشته شده است یو شرق یجنوب

ن جمهوری افغانستان و جمهوری یو و موافقتنامه دو جانبه بیمعاهده ژن

ژه عدم مداخله به یپاکستان در مورد اصول روابط دو جانبه بو یاسالم

کا و اتحادشوروی یاالت متحده امریا ملل متحد و به ضمانت یسرپرست

 یالمللنیبک سند یث ید و منحیعقد گرد 1988ل سال یدر چهاردهم اپر

ن آمده ین معاهده چنیه دوم اش خاتمه داد. در مادیبرای هم مسألهن یبه ا

 است:

 ماده دوم:

به انجام تعهدات ن یبمنظور تحقق اصل عدم مداخله هر کدام از طرف

 ل متعهد شوند:یذ

وحدت  ،یت ارضیتمام، یاسی، استقالل ستیاحترام به حاکم (1

ن یگر طرف معظم متعاهد و همچنیت و عدم تعهد دیامن ،یمل

 مردمان آن؛ یراث فرهنگیو م یت ملیبه هو

 گر طرف معظم متعاهد دریدنفک یت و حق الیاحترام به حاکم (2
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 یو اجتماع ی، اقتصادی، فرهنگیاسین آزادانه نظام سییتع 

ت دائم بر منابع یو اعمال حاکمالمللی نیبخود، گسترش روابط 

خود، بر اساس خواست مردمانش و بدون مداخله و  یعیطب

که  ید به هر شکلیا تهدی، فشار و ی، سرنگونیمعارضه خارج

 باشد؛

برای نقض ری زور به هر شکل ید و بکارگیخودداری از تهد (3

گر طرف معظم ی، برهم زدن نظم دمرزهای طرف متقابل

 گریطرف معظم د یاسیر نظام سییا تغی یا سرنگونیمتعاهد، 

ان طرفهای معظم یا بوجود آوردن تنش میا حکومت آن، ی

 متعاهد؛

نقض برای  یقیچ طرین که قلمروش به هینان دادن به ایاطم (4

ا ی ،یو وحدت مل یت ارضی، تمامیاسیاستقالل ست، یحاکم

گر طرف ید ی، اقتصادی و اجتماعیاسیبرهم زدن ثبات س

 .ردیمعظم متعاهد مورد استفاده قرار نگ

ر موضوعات مربوط به ین ماده سایزدهمیهای پنج تا سدر فقره

 دیتأک)9ده شده است. یق و مفصل گنجانیخودداری از مداخله بصورت دق

 از نگارنده است(

ن در افغانستان یمحافل مع یرخهای بن باور است که ادعاینگارنده به ا

و به  یورند که هر چند گاهیرش خط مرزی دیدر ارتباط به عدم پذ

استفاده وءس تنها گرددی ا میده و یمناسبت های گوناگون مطرح گرد
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 دیتأکد یرساند. با یرا م یخیو معضل تار یمل مسألهک یاز  یاسیس

افغانستان  یهادولتورند از جانب یرش خط مرزی دیکرد که عدم پذ

ن درخواست رسما در کدام ارگان یده و چنیارائه نگرد رسمی ۀبگون

نشده است.  یبشمول سازمان ملل متحد ثبت و بررس یالمللنیبمعتبر 

 ین مورد روشنیسخت آرزمندم تا آگاهان امور در ا ،ستین نیاگر چن

رند یگ یرا به بررس با اهمیت ملی مسألهن یای مختلف ایاندازند و زوا

 ن امر آگاه سازند.یق ایرا به حقاو عالقمندان 

افغانستان با مطرح  یهادولتد خاطر نشان ساخت که یبا تأسفبا 

ک خط مرزی با پاکستان به نحوی با احساسات برادران یساختن سمبول

ک یپشتون و بلوچ ما در دو طرف سرحد بازی کرده اند و از آن بمثابه 

 له فشار استفاده برده اند.یوس

هم مطرح است، کاش و صد کاش اگر  ییمسألهن یم که چنیریاگر بپذ

ت شناحته شدن خط مرزی یان صرف به برسمتگران پاکس ینظام

گری نداشته یو ادعای د کننداکتفا  رند از جانب دولت افغانستانوید

 باشند!؟

ط یکه در زمان صدارت خود و در آن شرا سردار محمد داوود

 ن مسافرتش به پاکستانیرا حاد ساخت، ح« پشتونستان هیداع»خاص
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االحق از وی، یشاندار جنرال ض ییرایاست دولت و پذیزمان ر در 

 یی مسألهگر کدام یه دیدو کشور برادر و همسان ین ایاظهار داشت که ب

 یکه به آن عشق م ییهین داعیاز ا یقت به سادگیوجود ندارد و در حق

ت ین حق خود ارادییتع مسألهخ که ین برهه از تاریدر ا د گذشت.یورز

دولت افغانستان خواستار  ،د بودیبرادران پشتون و بلوچ مطرح گرد

سازی رهبران دربند پشتون و همچنان آزادازات مشخص و یسله امتسل

ر نام صوبه سرحد ییر انتخابات آزاد و منصفانه و همچنان تغیبلوچ، تدو

ا ن سطور یالت پشتونخواه را مطرح کرده بود. خواننده ایبه ا  یآگاه حتما

ن یر نام در همیین تغیگران پاکستان در ارتباط به ا یدارد که نظام

ت یر در صوبه سرحد از اکثریین تغیموافق ا ر که احزابیاخ هایسال

نشان دادند.  یت منفیقابل مالحظه برخوردار بودند تا چه حد حساس

بنابر مداخله  یر از مجرای قانونیین تغیاحزاب آرزومند ا یمساع

 د.یپاکستان به ثمر نرس یمنافع ملدن یش کشیها و پینظام

 یاست توسعه طلبیک، سین استراتژییان پاکستان روی اهداف معینظام

 در سرلوحه کار شان یاتیحها لییخفه یک وظیث یبه شمال را منح

رومند و مستحکم بخاطر ارضای یگاه نهیک تکیقرار داده اند. آنها به 

ازمند اند و برای تحقق آن به هر یانه شان سخت نیماجراجوهای استیس

ورزند. آنها به افغانستان  یله ممکن و هر بازی خطرناک مبادرت میوس
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 یچرب م ۀک لقمیه و دوست، بل بمثابه یهمساک کشور یث ینه بح

ن بازی گرگ و یدر پاکستان ا ییگرا ینگرند. بنابران با ادامه نظام

 یرع دست دوستضبا ت طین شرایافت. در چنیرمه همچنان ادامه خواهد 

آن  ینظامرخواهانه زمامداران یات خیو برادی دراز کردن و طالب ن

است و به اصطالح آب در  یاسیک خطای بزرگ سی ،کشور شدن

م که یر شاهد آن نبوده این چند سال اخیهاون کفتن است. ما مگر در هم

ن فرصت و امکانات یپاکستان با بدست آوردن کوچکتر یزعامت نظام

ارباب و »دن سلسله معامالت دوجانبه و جالب با یش کشیو با پ

ر دولت و مردم افغانستان یخصمانه اش را حتا با تحقات ین« دوستانش

 !ش گذاشته استیچند بار به نما

که  ساختعادی و دوستانه  ران روابط یا ی می توانصرف در صورت

ابد و به همت مردم پاکستان و یدر پاکستان خاتمه  ییگرا ینظام

ها و دوباره به بارک ی، جنراالن پاکستانیمساعدت جامعه جهان

است یاست و سیشان برگردانده شوند و دست شان از س یی نظامهاقشله

در  یث دولتیکه بح ییادگرایبن ین حامیبازی کوتاه گردد. آی اس آی ا

ه شوم آن ارگان بدنام که یابد و سایر ییشه تغیاز ر کند یدولت عمل م

ده شود. مردم یبرچ ی کند،م ییدر افغانستان خودنما یثبات یدر وجود ب

ها و های آنطرف سرحد، سندیها و پشتونشمول بلوچپاکستان به 
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ک، یدر فضای آزاد و دموکرات به اشتراک همر اقوام یها و سایپنجاب

 .کنندجاد یشانرا خود ا یقانونگذاری و اداره دولت هایارگان

ن دو کشور یمردمان ا ،توان گفت که در چنان حال و هواینان میبا اطم

ق یدو طرف نوار مرزی، بنابر عالل ساکن یه و بخصوص قبایهمسا

در صلح و آرامش بسر خواهند برد و از  ،یو فرهنگ یخیق تاریعم

بزرگ هست، به نفع ها لییخن دو کشور که یمنابع و امکانات بالقوه ا

 ،ر کشورهای منطقهین و سایو رفاه مردم هر دو سرزم یو تعال یترق

 خواهد شد.  مطلوب استفاده

 1385برابر به ماه جوزا  2006می ماه  
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 چندگانه هایاستیسدوگانه و  هایشخصیت

طی و آموزشی یط نامتجانس محیدوگانه، محصول شرا هایتیشخص

ن استعداد یا ط،ین شرایهم متضاد می باشند. چن یر متعادل و گاهیغ

هم  یآورد که همزمان دو و گاه یدرآنها بوجود م منفی و ناهنجار را

ن ین چنیت متضاد را در خود پرورش بدهند. ایشتر از دو شخصیب

ند و همچنان یاشخاص در پرادوکس آنچه فکر می کنند با آنچه می گو

 قت پندار، گفتار و رفتاریرند. در حقیبه آنچه عمل می کنند، قرار می گ

دا نمودن چهره و یارمتفاوت باشد. پیگر می تواند بسیآنها، از همد

گری که یمتضاد دهای چهرهان یهمچو اشخاص در م یت واقعیشخص

ن زمانی یاز خود تبارز می دهند، به دشواری ممکن می گردد. آنها در ع

نه ورزی یو ک ک دوست ظاهر می گردند، دشمنییکه در قبای 

 مهارت پنهان نگه می دارند.  ز در خود بایسرسختی را ن

متفاوت روان شناختی و  ۀت دوگانه و اخالق دوگانه دو مقولیشخص

های اخالقی برای ان توقع و انتظاریخالق دوگانه، مفلسفی است. در ا

ا گروه خود، تفاوت گذاشتن است. مفهوم اخالق دوگانه یشخص خود و 

شتر اشاره به یدر نوشتارهای فلسفی، ب« استاندارد دوگانه»ند مان

اداری دارد که خود های دستگاهو  هاحکومتهای متفاوت رفتار
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ا از آنها می خواهند، عمل می یبرخالف آنچه به مردم سفارش نموده و 

ن موضع یش ایدایخ پیگان، تاراز پژوهنده یکنند. مطابق نظر برخ

خودی استوار است، ریم خودی و غیه تقسیقی که بر پاری دوگانه اخالیگ

اسی ـ اجتماعی می باشد. به این یخ سلطه و قدرت سیرابطه با تار در

شه و هم یگر هم ریکدی ری قدرت بایمعنی که اخالق دوگانه و شکل گ

 زاد ا ند. 

 یلیخ ۀدین دو پدیما، در اسارت ا ۀاستمداران زمانیشماری از س

چگاهی به یت و اخالق دوگانه قرار دارند که هیعنی شخصیناهنجار، 

از بخت بد، در صحنه  اخالقی و انسانی پابند بوده نمی توانند.اصول 

 یم؛ ولیابیاستمداران را فراوان می یاسی امروز افغانستان، همچو سیس

 هایتیشخص رییرونی که در شکل گیب هایتیشخصن یکی از ای

ن رهبر یات نقش برجسته داشته است، همین خصوصیوطنی ما هم با چن

ز مشرف می باشد. اگر به یه ما، جناب جنرال پرویهمسانظامی کشور 

ن عرصه، یشود، در هم ستهیرت نگریده بصیکارنامه جناب شان با د

ت و اخالق، چه آثار بکر و ارزشمندی را یگی در شخصعنی دوگانهی

ر یگانه از خود به ساچند هایاستیسن یاست و تدویای سیدر دن

راث یده اند، به میکشور بالکشن یجنراالنی که منتظر کسب قدرت در ا

  !گذاشته است
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اسی، اجتماعی و یت سیچگونگی وضع دانند، که جنرال از لحاظیهمه م

نده آن یده و حتا، آیدچار گرد یبزرگهای دشواریاقتصادی پاکستان با 

دوگانه و مسخره، سخت به مخاطره افگنده های بازین یکشور را با ا

بزرگ های قدرتد یتحت فشار شدوی همچنان  است. عالوه بر آن،

قت ین حقیو تجارب هر روز آن، اگی زنده یز قرار دارد؛ ولینالمللی نیب

ن یسازد که وی نمی تواند از اسارت ا یسرسخت را همچنان آشکار م

 ت و اخالق، خود را نجات دهد.یدوگانگی در شخص یعنیده، یدو پد

ن یصرف به همگذرم و های گذشته جنرال میاز همه کارنامه

بر  دیتأکم. ینما یم یر بسنده می کنم و آن را تداعیاخهای دادیرو

ت بی یها از خبررسانی باختر و سااز نگارنده است و نقل قولها نوشته

 ده است.یبی سی اقتباس گرد

ر جنرال با خانمش به افغانستان )ششم و هفتم سپتمبر یقبل از مسافرت اخ

و « یخیتار»ن سفر، یا اید که گویگردن وانمود می یسال جاری(، چن

ان دو یآن که سلسله مسائل موجود م حتمالاخواهد بود و « آغاز نوی»

کشور با در نظرداشت منافع هر دو جانب، بطور جدی مطرح و در 

د. ین گذاشته خواهد شد، برجسته می گردینخستهای گامجهت حل آنها 

 ن مسافرتیب اج مطلوینی فراوان به نتایطرف افغانی با خوشب
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 ست و پیش از مسافرت رسمی جنرال به افغانستان، چگونه گییمینگر 

 قرار گرفت.  یران با آب و تاب مورد بررسیسفر در شورای وز

خبرى در  روساى جمهور افغانستان و پاکستان طى کنفرانس مشترک

کردند که بدون داشتن  دیتأکن شهر، ین ورود موصوف به ایکابل، ح

شرفتى در جهت مبارزه با یچ پین دو کشور به هیهمکارى و اعتماد ب

س جمهورپاکستان در ییز مشرف ریافت. پرویزم دست نخواهند یترور

در  ن هر دو کشوریسوء تفاهم های باد شده گفت که یکنفرانس خبرى 

تالش شود. د در جهت رفع آن یزم وجود دارد که بایراه مبارزه با ترور

دن روابط یبهبود بخش به افغانستان، به گفته مشرف هدف از سفر وى

ن بردن بعضى یبه )افغانستان و پاکستان( و از یان دو کشور همسایم

 . رات سوء مى باشدیتعب

سى پاکستان در مقابل افغانستان دوگانه مى یوى در مورد سوالى که پال

 :گفت باشد،

م از قلبم مى یرد و هر آنچه که مى گواست دوگانه ندایپاکستان س» 

 «.عملى مى کنم م و آنرایگو

های وزارت امور خارجه به اشتراک ییرایکه در تاالر پذ یدر نشست

 تأکیدده بود، جنرال یم گردیتنظ یشماری از وزرا و وکالی شورای مل



چندگانه هایسیاست و دوگانه هایشخصیت     

154 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 پاکستان نمی خواهد در امور داخلی افغانستان دخالت کند،"  کرد که

خود را در نظر گیریم و در  خود فکر نمائیم و منافع باید به حال و آیندۀ

 خود همکار شویم. ما پیشرفت و هایضعف رفع مشکالت موجود و

پایدار افغانستان را می خواهیم و تالش می ورزیم که در این راه  امن

 باید دو کشور با یک »همکار خوب شما باشیم." جنرال اظهار داشت، 

منافع هردو کشور در آن حفظ باشد در مقابل تروریزم  استراتیژ ی که

اعتماد داشته باشند و تکرار میگویم، که  عمل کنند و باالی یکدیگر

 «.پاکستان در تامین امنیت و ثبات در افغانستان همکار شمااست

ه ین هم آقای جنرال در حالی که به مبارزه جدی کشورش علیبا ا

او و  ت"ی"نمی کرد از مقامات افغان خواست نسبت به  دیتأکسم یترور

ان یاو گفت با شورش د نشوند.یحکومت اش در قبال افغانستان دچار ترد

ی ید به شدت مبارزه شود و افزود مراکز آنها در هر جایزم بایو ترور

تکرار کرد که کشورش در امور داخلی  ب گردد.ید تخریکه باشد، با

ی خود را هاتالش نه نخواهد کرد و همه ایچگاه مداخلیافغانستان ه

 ت و ثبات برقرار شود.ین متمرکز کرده که در افغانستان امنیبه ا

من مطمئن هستم که پاکستان در برخورد با افغانستان تنها به »او گفت: 

اگر قرار است  »وی عالوه نمود  «شد.یشرفت می اندیثبات، صلح و پ

د گذشته را یجاد شود، بایمنطقه ان دو کشور و یدار در ایثبات پا
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د به یما نبا»او گفت:  «د. یشینده اندیفراموش کرد و تنها به حال و آ

م گذشته، به حال یم و بگذاریزیکه گذشته است اشک بر هایسالخاطر 

  «.جاد کندینده ما مزاحمت ایو آ

کرد که افغانستان و پاکستان  دیتأکن موضوع یآقای جنرال با توجه به ا

کنند. او گی زنده" اتحاد و باهمین ندارند که در "یانتخاب دوم به جز ا

د یشود، با نیتأمم در منطقه صلح و ثبات یاگر می خواه »تکرار کرد: 

م و من حتی نمی یکجا باشید ما )افغانستان و پاکستان( با هم یو با

 ن اظهار داشتیوی همچن «کنم.ن فکر یتوانم به انتخاب دومی به جز ا

از خاک آن کشور به که هنوز برخی اعضای القاعده و طالبان 

 است. "مشکل"که کنترول آن به گفته او  ندیافغانستان می آ

ه مشترک دو یرسانی باختر در اعالمبر اساس گزارش آژانس خبر

و  در فضای دوستانه دو رئیس جمهور مذاکرات»کشور آمده است که: 

 تعهد خود را کشور هردو رهبرانو  گردید برگزار صراحت از مملو

 در تما م و همکاری روابط دوستانه و توسعه تعمیق، تحکیم برای

که  کردند توافق دوکشور روسای جمهور همچنین .نمودند تجدید ابعاد

 مشترک علیه گرایی، یک تهدید طالب و پدیده افراطیت، تروریزم

نیز  و جهان خطر برای منطقه حال درعیناست و  پاکستان و افغانستان

  .می باشد



چندگانه هایسیاست و دوگانه هایشخصیت     

156 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 در مبارزه خود را و هماهنگی تا همکاری» :تعهد کردند هر دو جانب 

 «علیه این تهدید ها تشدید بخشند. مشترک

دی هر افغان ه خوشنویری و چه تعهدات جالبی که مایدلپذ هایحرفچه 

پاکستان به امور گران یهای بی شرمانۀ نظامده از مداخلهیستم رس

آورد که  یدواری را به وجود مین امیافغانستان می گردد، و ا یداخل

ش را از فضای اندوه بار یه شوم خویاه، ساین کابوس سیگر ایا دیگو

ن یغ و درد که چنیبا در یبود؛ ول ین میند. کاش چنیچ یافغانستان بر م

 ست.ین

م یکه پاکستان در تنظبا صراحت افشا کرده اند  یالمللنیب هایرسانه

ح و یان جهادی، تسلینظامی برای آموزش داوطلبان و فدائهای گاهیپا

ت یامن نیتأمستکی و استخباراتی، یپشتوانه لوژ نیتأمل آنها، یتمو

روهای یقرارگاه ها و رهبران آنها، و تداوی رخمی های جنگ، با ن

 غ می کند.یطالبان و القاعده همکاری و مساعدت بی در

پلمات ارشد یک دیز مشرف به کابل، یش از ورود پرویساعاتی پ حتا

دار در افغانستان تا زمانی یت و ثبات پایامن نیتأمی گفت که یایتانیبر

 " بسته نشود.ستها در پاکستانیمراکز آموزش ترورست که "یممکن ن

ک کنفرانس خبری در یا در یتانیر خارجه بریم هاوس، معاون وزیک
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م شود، یت و ثبات در افغانستان تحکیقرار است امنکابل گفت که اگر 

د تعهد کند که برای برهم زدن ثبات در افغانستان هیچ یپاکستان با

  تالشی به خرج نمی دهد.

وعده  فقط شش روز پس از مسافرت جنرال به افغانستان و با آنهمه

ه یان علی، آنهم در فرصتی که انگشت اتهام جهانیهای برادری و دوست

ستی متوجه زمامداران ین مرکز خطر تروریان بمثابه عمده ترپاکست

روهای ناتو در یش نیافزا مسألهده است و همچنان یآنکشور گرد

ندگان پارلمان اروپا یافغانستان مورد مباحثه قرار داشت، در برابر نما

ح یک ساعت را صرف توضیبا یدر بروکسل سخنرانی کرد و تقر

نبرد برای کنترول افغانستان و عواقب آن ی خود نسبت به هادگاهید

ندگان پارلمان اروپا هشدار داد که نبرد برای افغانستان یکرد. وی به نما

ستی اکنون یترورهای تیفعالر کرده است و به گفته وی مرکز ثقل ییتغ

از القاعده به طالبان انتقال داده شده و آنها به عوض القاعده و اسامه 

ت یرا آنها از حماید را متوجه ثبات می کنند، زیهدن تیبن الدن بزرگتر

ت یمردم برخوردار اند. وی هوشدار داد که طالبان می توانند جمع

ه یعل« هاتوسط پشتون یجنگ مل»ک یکی پشتون افغاستان را به یاتن

ن فرصت اضافه بر آزاد ساختن دست یروهای خارجی بکشاند. در همین

رستان یآنطرف سرحد، بخصوص وزلی یو عمل طالبان در مناطق قبا
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متهم به  یزندانی خارج 2500شمالی، هزاران زندانی به شمول 

همکاری با القاعده و طالبان را از زندان آزاد ساخته و شماری از آنها 

 را به کشورهای شان بازپس فرستاده است.

جنرال در بروکسل فراموش کرد که درکابل گفته بود: اعضای القاعده 

که کنترول آن به گفته  ندیز خاک آن کشور به افغانستان می آاو طالبان 

ت ینجا در بروکسل وی طالبان را از حمایاست. در ا "مشکل"او 

مناقشه » ک یجاد یمردم برخوردار دانست و آنها را قادر به ا یعموم

ی یقت وی می خواست اروپایدر افغانستان معرفی کرد. در حق«  یمل

جه است ید که جنگ شان در افغانستان بی نتن امر سازیها را متوجه ا

ان از نمونه ید اروپاین افاده دهد که بایانجامد، و چن یو به شکست م

 یرستان شمالیل وزیروی کنند و به مانند قرار داد صلح با قبایپاکستان پ

که همان اجنتهای استخبارات نظامی پاکستان « افغانی»با طالبان 

عقد گردد و آنها بطور گسترده در ساختار ن قرار داد یز چنیهستند، ن

ل پشتون دو یقدرت دولتی افغانستان شامل گردند. به نظر جنرال، قبا

طالبانی م یمی بجز از رژیطرف سرحد آنقدر عقب مانده هستند که رژ

م نوع طالبانی در ین رژید بگذارند که همیها باییرند و اروپایپذ یرا نم

ق پاکستان دوباره باالی ین طریاز ا تقین کشور حاکم گردد و در حقیا

ن برخورد نه تنها با قوم یچن ابد.ین کشور دست بلند و باز بیسرنوشت ا
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با همت و دلیر پشتون که با تمام مردم افغانستان، اهانت آشکار است و 

ق ساختن مردم جهان است که با چشمان باز به همه یبرعالوۀ تحم

 هایپاکستانی می نگرند و مداخلهگران یانۀ نظامیهای ماجراجورنگین

شرمانه و آشکار آنها را در افغانستان محکوم می کنند. مردمان یب

 یعالقمند به مسائل منطقه، بخوب هایتیشخصافغانستان و پاکستان، 

مصروف  «دُم مار»روهای ائتالف و ناتو در افغانستان با یمی دانند که ن

در پاکستان قرار « خانۀ مار»و « سرمار»دانند یدر حالی که م ،شده اند

 د می کند.یدارد و منافع ملی هر دو کشور را بگونه جدی تهد

کنم و ین جا رها میت و اخالقش همیجنرال را با دو گانگی در شخص

پرسم که چگونه و چه وقت در برابر  یاز زمامداران افغانی م

ستگی یع ملی کشور، شافبر مبنای منا یهای حاکمان پاکستانرنگین

 هااستیسابند و ی یبرخورد مدبرانه، ضروری، قاطع و شجاعانه را م

نه، مورد ین زمیش را در ایفعال و سازشکارانۀ خوریپلماسی غیو د

 بازنگری کلی و جدی قرار می دهند؟

های رنگیس و نیده است که در مقابله با دسایا فرصت آن نرسیآ 

جمهوری هند، هر چه ی کشوردوست بهاگرانپاکستان، از تجارب 

 د ؟یشتر استفاده به عمل آیب

1385سنبله  26برابر به  2006سپتمبر  17
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 خ سازیت تاریک شخصیگا ـ یاورت

مبارز نستوه و  ،ت نام آوریشخص «درایگا ساویل اورتیژوسه دان»

ک یگر در یدکاراگوا باریصادق مردم زحمتکش ن ارزخدمت گ

ک و منصفانه و تحت نظارت ناظران یانتخابات آزاد، دموکرات

د. یس جمهور آن کشور منتخب گردیث رئیدر دور نخست بحالمللی نیب

س جمهور یز رئین 1990تا سال  1985از سال  پیش از اینموصوف 

را به  یمبارزه انتخابات 1995گا در انتخابات سال یآن کشور بود. اورت

ستا یه چهارده حزب مخالف ساندانینفع چمورا باخت. وی از جانب اتحاد

ی اد می National Opposition Unionن یمخالف ملی هیکه بنام اتحاد

االت یا ،1995از انتخابات سال  پیشد. دو ماه یگردی ت میحما ،شدند

ج یباالی نتا یرگبز ریتأثن یو ا کردکا پانامه را اشغال یمتحده امر

ت مردم در انتخابات یحما ضعیف شدن انتخابات گذاشت و موجب

و  یه مالیق حمایح از طریاداره بوش بطور صر نآافزون بر د. یگرد

کاراگوا را ین که محاصره نید به این و همچنان تهدیمخالف یاسیس

در المللی نیبرفته شده یپذارهای یمعهمچنان ادامه خواهد داد، خالف 

 .کردمداخله  انتخابات

 زین 2001و نومبر سال  1996گا در انتخابات اکتوبر سال یاورت
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غات یه وی تبلیعل ،ن دو انتخاباتیا موفق نشد. در یاشتراک کرد ول 

ت ارجمند و ین شخصید و تالش شد تا چهرۀ ایگرد یع سازماندهیوس

برای ن دو انتخابات تالش یحه دار سازند. در ایمبارز نستوه را جر

ق یاز طر گسترده ۀبه گونستا یساندن یت مردمیف ساختن حمایضع

االت یمستقر در ا یهاسازمانکاراگوا وابسته به ین یل ارتباط جمعیوسا

کا دامن یمربوط امر هایارگانع یت وسیکا و البته به حمایمتحده امر

، رهبری حزب یث عضو اسامبله ملیگا منحیشد. اورتی زده م

ن اسامبله بود به عهده یدر ا یکه دارای چهل و سه چوکستا را یساندن

گا یداد. اورتیل میتشک ن حزب بزرگ کشور راین حزب دومیداشت و ا

برال و همکاری یک با حزب لیمان استراتژیک پی زیال برانگبا عقد سو

ر یر داد و سهم ساییک جبهه بزرگ، ساختار دولت را تغیث یبا آن، منح

کاراگوا به نفع جنبش و یمان در نین پیقد ااحزاب را محدود ساخت. ع

ار مذبوحانه یبس هایتالشرهبری آن تمام شد. همان بود که با وجود 

االت یم اید مستقین و حتا تهدیکای التیکا و امریمحافل قدرت در امر

های کمکآن کشور  ،گایروزی اورتیکا که در صورت پیمتحده امر

ع یت وسیبا اتکا به حما یو ،کندیکاراگوا قطع میش را به نیخو یمال

 افت.یدست  یروزیمردم به پ

 از  یاست و بخش بزرگ 1945ال ازدهم نومبر سیگا متولد یاورت
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ت جبهه آزادی بخش یرهبر برجسته و با اهم صفتش را به یخو یگزنده

ک خانواده مربوط به طبقه یاست. وی در  کردهستا سپری یساندن یمل

مبارزات آزادی  نزاز جمله فعاالین وی نیمتولد شده و والد متوسط

 اورتیگا و سموزا بودند.یساته دکتاتوری اناسیکارگوا علیبخش مردم ن

 باشد.ی ازداج نموده و دارای هفت فرزند م

های تیفعالبخاطر  ین بار به عمر پانزده سالگیا برای نخستگیاورت

 یمرکز یکایشامل دانشگاه امر 1963د. در سال یگرفتار گرد یاسیس

د. یجبهه گرد یمخفهای تیفعالدر موناگوا شد و به سرعت شامل 

 ییث فرمانده جبهه در مبارزات گروالیبح 1967گا در سال یاورت

د. در یو به زودی گرفتار گرد کردش را آغاز یت خویشهری فعال

را در  یدولت هایتیشخص ی،یالیک گروه گوری 1974دسمبرسال 

ر زراعت در مونوگا به گروگان گرفتند. در یک محفل در خانه وزی

ند. دز شامل بوین و اقارب سموزا یرتبه دولت یان آنها کارمندان عالیم

و و روزنامه یق رادیش را از طرین فرصت مرام خویآنها با استفاده از ا

 ،ستا را در بدل معاوضهیساندن یدند و چهارده زندانیها به نشر رسان

 گا بود. ین آزاد شدگان اورتیاز ا یکیآزاد ساختند که 

  هایکمکو  هامساعدتت سموزا حتا از یکفا یدکتاتوری فاسد و ب
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مردم از اثر  یهابتیکه بمنظور رفع خسارات و کاهش مصالمللی نیب

تخت را به خاک یموناگوا پا 1972دسمبر سال  23دی که در یزلزله شد

از مجموع نفوس ن زلزله یسوء استفاده نمود. ا کامالا  کرد،هموار 

چهارصد هزارنفری آن شهر به تعداد ده هزار نفر را به قتل رساند و 

هشتاد درصد  ،ن زلزلهیخانمان ساخت. از اثر ا یهزار نفر را ب 250

مقدار  ،م سموزاید. رژیب گردیموناگوا تخر یمراکز تجاری و اقتصاد

س یو رئ کردل یف و میرا حالمللی نیب هایمساعدتو ها کمکاد یز

ا جمهور   زلزله زده مردم بین منابع که برای رفع آسیاز ا شخصا

ن یاستفاده کرد. چن به گونه وسیعش یبه نفع خو ،صورت گرفته بود

ون یمل 400به  1974سموزا در سال  یه شخصیشد که سرمای ن میتخم

د که حتا هواخواهان یموجب آن گرد ید. گسترش فساد دولتیرسیدالر م

رند و یه سموزا قرار گیرهبران تجاری و اقتصادی علم به شمول یرژ

  خواهان خلع وی شوند.

د. یسموزا خلع قدرت گرد 1979کاراگوا در جوالی یبا انقالب ن

ستا که در سقوط یروهای ساندنیاز فرزندان برجسته ن یکیگا یاورت

ته یرهبری کم ،سهم برجسته داشت 1979دکتاتوری ساموزا در جوالی 

رونالد  1981آن کشور را به عهده گرفت. در سال  یالبم انقیرژ یدولت

ستا را بخاطر یساندنهای تیفعالکا یس جمهور سابق امریگان رئیر
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کای یامر یستیمارکس یه جنبش انقالبیاری کوبا و حمایو  یهمبستگ

ح و یل، تسلیت داد که تمویا صالحیگن به سی. اداره رکردن محکوم یالت

 یماندگان گارد ملاز آن باز یکه بخش یان ضد دولتیآموزش شورش

داد و در مجموع به یل میستا را تشکیهای ضد ساندنالیسموزا و گور

ت یبه حما ی. جنگ داخلکندده بود، آغاز یمسما گرد Contras کانتراس

 1984د. درسال یگرد ییکاراگوایا موجب مرگ شصت هزار نیس

انتخابات با کسب ن یادر  یوو را دعوت نمود  یگا انتخابات ملیاورت

 یالمللنیببرنده شد. با وجود آن که تمام ناظران  ءدر صد آر 63

گن یم ریاز جانب رژ یول ؛کردند یابیانتخابات را آزاد و منصفانه ارز

ه دولت یاس علد و مبارزه کانترین انتخابات، نامناسب اعالم گردیا

 افت.یهمچنان ادامه 

  FSLNستا یساندن یجبهه آزادی بخش مل

د و یجاد گردیزم ایالیر سوسیبر اساس اصول فراگ یاسین حزب سیا

ت یرهبری کرد و موجب سقوط حاکم 1979را در سال  یانقالب مردم

 1979ستا برای مدت دوازده سال از سال یدکتاتوری سموزا شد. ساندن

 نویستو ساندیاز اگ ستایکاراگوا را رهبری کرد. نام ساندنین 1995 یال

Augusto Cesar Sandino (1895 – 1934)  ت یک شخصیکه

ل یکا در اوایه اشغال امریگرا عل یمبارزان مل یخیجذاب و رهبر تار
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نو در سال ی( بود، گرفته شده است. ساند1934ـ  1922ستم )یقرن ب

االت یان ایکه توسط نظام یتیروهای امنیس و نیتوسط گارد پول 1934

و سموزا قدرت یکه اناستاز یکا مجهز شده بودند و در فرصتیمتحده امر

ه یستا درمبارزه علیکشته شد. ساندن ،را در کشور متمرکز ساخته بود

 یدولت برسر اقتدار، توسط گروه یو اقتصاد یهای اجتماعیعدالت یب

د. یجاد گردیو ا یسازمانده 1961از محصالن دانشگاه موناگا در سال 

و  ، محصالندهقانان یت کافیل دهه هفتاد، حماین سازمان در اوایا

 .کردجلب  یات محدود نظامیاده کردن عملیشاگردان را برای پ

ان آن یان بود که دو جریمتشکل از سه جر یجبهه آزادی بخش مل

ک و یپراگماتهای شهیاند ،ان سومیاد چپ روانه داشت وجریالت زیتما

گا و برادرش یساخت و توسط اورتیرا مطرح م یاسیزم سیپلورال

ست به یمارکسریغهای گروهبا  یشد. آنها همکاری رهبری م هامبورتو

ت و یم را بخاطر تقویمخالف با رژ یدست راست هایهشمول حلق

. بر اساس کردنددکتاتوری سموزا مطرح  در برابرک جنبش یتحر

به شمول  روهای متفاوت کشوریان، اتحاد با نیجر نیاهای شهیاند

 هایتیشخصش ها، یسا و کشی، کلیو اقتصاد ین موسسات تجاریمالک

محصالن و شاگردان، طبقه متوسط، جوانان  ،یو علم ییبرجسته حرفه 

م دکتاتوری یکه خواهان برکناری رژ ن شهرییزاغه نش یکار و اهالیب
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 ،کردند یم یکا سازماندهیسموزا بودند و دولت موقت را در کوستار

 د.یگرد یعمل

 یک جنگ طوالنیستا را در یساندن اورتیگا در در جریان دهه هشتاد،

کا کمک یاالت متحده امریه کانتراس که از جانب ایعل ین داخلیخون و

ک یدر  1997شد، رهبری کرد. وی در ماه سپتمبر سال ی ت میو حما

نشر شد  CNNق یکه از طر« جنگ سرد»نام  زیر یونیزیپروگرام تلو

م آزادی یدانست یم که نمیبزرگ شد یتیما در وضع»ن اظهار داشت: یچن

ه یکتاتوری سرمایکاراگوا تحت ستم خشن دی.. مردم ن.چه یعنیو عدالت 

ن ستم در رنج یکا قرار داشت و ازایاالت متحده امریداری وابسته به ا

 «برد.یو عذاب به سر م

د: یگوی ن میستا و کانتراس چنیگا در ارتباط به جنگ ساندنیاورت 

االت یکاراگوا رخ داد ایدر نن است که در عقب آنچه که یقت ایحق»

ق و ین کشور کرد عبارت از تشویکا قرار داشت و آنچه ایمتحده امر

فهمند که چه  یها بود. حاال همه مییکاراگویان نیب منازعه میترغ

دالری و سالح برای آنها و برای جنگ در  هاونیملبه  یمقدار پول

االت متحده یدر ا تحاوضبه که  یلید و مسایگردی کاراگوا فراهم مین

گرفت، نقض کامل و اهانت ی کا در کانگرس مورد مباحثه قرار میامر

میم ت ملل متحد و تصیشورای امن ه های، مصوبین المللین بیز قوانیآم
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ار یبس ،شد. البتهی عدالت و امثال آن شمرده مالمللی نیبدادگاه  های

از  یدر منازعه با بخش بطور اجباریم که ما یریدردآور بود که بپذ

ستا که از انقالب یز مانند ساندنیم که آنها نیکاراگوا قرار داشتیمردم ن

 هایاستیسن منازعه بمثابه ابزار یر بودند. اما در ایکردند، فقی دفاع م

  «؟ی کردندعمل م یستیالیامپر

ی کاراگوا شکل میبود که در ماورای ن ین جنگیا» اضافه می کند:وی 

توانست زنده بماند. یکا، کانتراس نمیاالت متحده امریبدون اگرفت و 

د یسموزا تجد یناممکن بود که گارد قبل کایاالت متحده امریبدون ا

 یالت ضد انقالبیهای تشکن واحدینها بودند که نخستیسازمان گردد و ا

ک اغتشاش یکا بطور ساده یاالت متحده امریرا بوجود آوردند. بدون ا

  «د.یتوانست بوجود آ یکشور ما نممسلحانه در 

دهد یح میکاراگوا توضیجنگ ن در یخارجعامل گا در مورد نقش یاورت 

 مسألهن یار واضح است که در این بسیکنم که ایبنابران من فکر م»که: 

کنم یمن تکرار م ،. بخاطری کهکردنقش برجسته بازی  یعامل خارج

ر یآنصورت آن را در ساداشتم، در یه جنگ را میکه اگر منابع تغذ

کا. اول یاالت متحده امریبردم. بطور نمونه در ا یش میمناطق جهان پ

 یک کرد و بعد برای شان سالح فراهم نمود تا از حقید مردم را تحریبا

خواهم  یند. میدر نظر گرفته نشده، دفاع نما کنند یکه آنها احساس م
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کا. یاالت متحده امریبا ابود  ییداد منازعه ینجا رخ میم که آنچه درایبگو

ند. من آنها بود که چگونه کانتراس را آموزش بده مسألهن گفتمان و یا

سخن  ینآموزش دادند که با مردم چن انها را چننین باورم که آنها ایبه ا

ر یک دکتاتور زیرا بمثابه زا خودزد. سمویند که سموزا حرف میبگو

د و یباال کش زم در کشوریزم و جنگ با کمونیه کمونینام مبارزه عل

ن طور یهم ست بود ویک کمونیز ینو نیبراساس نظر سموزا حتا ساند

کانترا  که آنها به ین بود. بنابران آموزشیز چنیها ن ییکایدر چشم امر

ک یب داده بود متوجه یا ترتیهای که سدادند، مجموع دستورالعمل

درصد نفوس  60ش از یبا ب یتیده بود. جمعیت عقب مانده گردیذهن

ت عقب مانده بود و بخش عمده یک جمعیانگر یب آشکاراسواد که یب

 «برخواسته بودند. یتین جمعیه های چنیز از الیکانتراس ن

کاراگوا و ین یو اقتصاد یاسی، سیت اجتماعیق وضعیبا درک عم

خردمندانه و مدبرانه،  یو بنابر رهبرالمللی نیبو  ییط منطقه یشرا

م سموزا یروهای مخالف رژیاز ن یتوانست بخش بزرگگا یل اورتیدان

 را در آن کشور ی، انقالب مردمیعال یرا متحد سازد و با سازمانده

 روزی برساند.یبه پ

د یاز قدرت دست کش ییگا به گونه یاورت ی،یت و تواناین قابلیبنابر هم

روهای خودی متفرق و پراگنده نشدند و رابطه آنها یو عقب رفت که ن
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و  یاسی، وحدت سیبرهم نخورد. در وجود جبهه مل یمردم و رهبربا 

د که یحفظ گرد یو دموکرات به نحو یروهای مترقین یسازمان

از خارج و وابسته گان آن در داخل، با تمام امکانات  یرونیهای بتوطئه

موفق به درهم شکستن جبهه  ار داشتندیکه در اخت یو مال یاقتصاد

 نشدند.

خ ساز مبدل یت تاریک زمان کوتاه، سه بار به شخصیگا در یل اورتیدان

رساندن انقالب  یروزیو به پ یعال یبا سازمانده نخست:د. بار یگرد

داوطلبانه، منظم و مدبرانه  ینیبا عقب نش :بار دوم ؛کاراگواین یمردم

ان یرت جهانیکه موجب ح اناز قدرت و سپردن آن به جبهه مخالف

س جمهور منتخب یروزمندانه بمثابه رئیبرگشت پ :و بار سوم ؛دیگرد

 ک و منصفانه.یابات آزاد، دموکراتک انتخیکاراگوا در ین

 گا.یل اورتیو رهبر خردمند آن دانکاراگوا یافتخار به مردم قهرمان ن

 1385قوس  2برابر به  2006نومبر  23
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 با مهاجران افغانانسانی ریغرفتار 

ر، از بدحادثه یسال اخ یس یط ه ویژه درمتمادی و ب هایسالدر جریان 

 ر به ترکین کشور ناگزیاز باشنده گان ا یمی، موج عظرو جور روزگا

ه و دوردست یده و به کشورهای همسایش گردیخو ییخانه و کاشانۀ آبا

 ی، عوامل بهاافغان ییکتله  هایمهاجرت نیدرا اند. کردهمهاجرت 

، یعی، حوادث طبیداخل هایجنگشماری به شمول تداوم 

ب و یتعق ،هم، ظلم و ستم حکمرانان، زجر، شکنجهیهای پیخشکسال

داشته  یآنها، همواره نقش اساس ترس از دست دادن جان، مال و شرف

 است. 

ت کشور، خارج از افغانستان یاز جمع یبخش بزرگ ن اکنونیهم

ران به سر یشماری از آنها در پاکستان و ا یو تعدادی ب می کندگی زنده

ن یدر ا ین طرف تعداد مهاجران افغانیها به ابرند. از مدتی م

ی ون نفر را نشان میک رقم ثابت در حدود چهارم ملیهم یکشورها، پ

حتا در  یالمللنیبهای موسسهدهد. بر اساس آمار ارائه شده از جانب 

ون و از آنجمله یمجموع مهاجران افغان در حدود چهار مل 2001سال 

ون نشان یم ملیکنیران در حدود یون و در ایدر پاکستان در حدود دو مل

 یز است که با وجود برگشت شمار بزرگیداده شده بود. تعجب بر انگ
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جامعۀ دالر از جانب  هاونیملمصرف  ن دو کشورویاز ا هاافغاناز 

ن عرصه، نه تنها رقم ارائه شده کم یدر ا یالمللنیبو موسسات جهانی 

ن رقم روز یاها کشورنکه بنابر ادعای مسوالن مربوط آن ینشده، بل ا

های ادعا شود که سرشماریی ن معلوم میافته است. چنیش یتا روز افزا

از ها کشورمربوط به آنهای ارگانشده از جانب دفاتر ملل متحد و 

اساس بوده  یب سراسرشان  یهار ادعایساز مانند ین یمهاجران افغان

مشروع ه نایک منبع تغذی ین افغانیمهاجر مسألهاست و هنوز هم 

 سازد.  یمربوط به آنها را مهای موسسه

ن دو یا ـ رانیدر پاکستان و ا هاافغانم ین کتله عظیبه هر صورت، هم

برند. آنها ی با ذلت و فالکت به سر م ـ ه، مسلمان و برادریکشور همسا

ندارند و همواره با  یو قانون یت حقوقین کشورها امنیدر مجموع، در ا

ل حکمرانان و مصلحت روز برخورد شده و بمثابه ابزار یآنان بنابر م

ده یف و ستمدیرن مهاجران شیمورد استفاده قرار گرفته اند. ا یاسیس

ز یار ناچیت شاقه و با مزد بسینها یبکارهای ها، به ن کشوریافغان در ا

، ی می کنندسع یزند و با همت و سخت کوشیریپردازند و عرق م یم

قت یش را فراهم سازند. در حقیشت خانواده و فرزندان خویمع یتا حد اقل

زی در برابر زحمت یار ناچیران، با مزد بسیصوص در اآنها، بخ

 ربناهای اقتصادییو زها موسسهو در ساختمان  کردهگی زندهش یخو
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 سهم گرفته اند. آنکشور صادقانه 

در بازسازی و  یسابقه مهاجران و کارگران افغان یبا وجود سهم ب

 دییمه سال گذشته خورشیران، از نیاقتصادی اهای موسسهساختمان 

، یاز آغاز سال نو هجری شمس یین سو و به صورت استثنایبه ا

ار یاخراج اجباری آنها را بشکل بس مسأله مربوط آن کشور هایمقام

با ها وهیشن یدست گرفته اند و با ناهنجارتریروانسانی ریغظالمانه و 

بازتاب  هارسانهکه بطور گسترده در مطبوعات و  ی کنندآنها برخورد م

 افته است.ی

ز در ین هاافغانبا  یهای آگاه، انسان دوست و عالقمند به دوستیرانیا

ن معرکه ساکت نماندند و انزجار و نفرت شان را از چنان برخورد یا

سد: ینو ین باره میت روشنگری در ایسا ،ابراز داشته اند. از آنجمله

آنها دامنه ران و اخراج ین افغانی در ایگرد و آزار مهاجریفشار و پ»

غ یستی و نژادپرستانه، تبلیغات آشکارا راسیعی گرفته است. تبلیوس

ن بحراهای شهیرنه ینی در زمگه، فرافیفرت و دشمنی با ملت همسان

ت و نسبت دادن یو جرم و جنا بهایران و گسترش آسیاجتماعی در ا

کاری گسترده ین زحمتکش افغانی، سرپوش نهادن بر بیآنها به مهاجر

های تیجاد محرومین، این مهاجریوجود انه بهاه آن به یو توج

ری از یران، جلوگین در ایل کودکان مهاجرینه تحصیرانسانی در زمیغ
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های استیسانه به جزئی از یاشتغال آنها و اخراج اجباری و وحش

ع اخراج اجباری و یل شده است. در مقابل موج وسیم تبدیروزمره رژ

ران نمی توان سکوت کرد. نه فقط ین افغانی از ایمهاجرسرکوبگرانه 

ها  یرانینوازی سنتی ان سرکوبگری ها با مهمانین که ایابه خاطر 

ران نوشته شده یر است، نه به خاطر آن که بر سر در فرهنگ ایمغا

ن که فقر و ینه فقط به خاطر ا ،«گرندیکدیبنی آدم اعضای »است که 

ن ندارد و در سلسله یران ربطی به مهاجریکاری و تنگدستی مردم ایب

های جامعه نیترها و لگدمال شدهنیراتب اجتماعی آنها جزو محرومترم

ز که ملتی که در ین نیها به خاطر انیند. عالوه بر همه ایحساب می آ به

ن آحادش سکوت کند، هرگز یبرابر ظلم و بی داد در برابر بی حقوق تر

ران و یبداد رها کند. عامل اصلی فالکت او استینمی تواند خود را از د

ت یم جمهوری اسالمی است. حکومت انحصاری روحانیرانی رژیا

د. حمله به ید آیی مردم پدیط رهایده شود تا شراید برچیمستبد است که با

رانه و جنگ زده ین افغانی و بازپس فرستادن آنها به کشوری ویمهاجر

 «ت است.یه انسانیت علیجنا ،که همچنان در آتش بحران می سوزد

از صدها مورد  رانیدر ا یبرخورد با مهاجران افغان یدر مورد چگونگ

ن یاز اردوگاه مهاجر یگزارش»و با استفاده از  کردهآن اکتفا  یکیبه 

 ار وحشتناک آنیط بسیاز شرا «ن یدر عسکرآباد و رام یافغان
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 م.ینمای ت نقل میرا از همان سا یها، مطلباردوگاه 

ر ین افغانی که در پاکدشت )مامازند( دستگیکی از مهاجرینثار احمد 

ن می یری تا لحظه آزادی چنیشده بود از نحوه برخورد از هنگام دستگ

 د: یگو

 18/02/1386بعد از ظهر روز سه شنبه  3 ظهر بود. ساعت حدوداا »

ت خود را جهت ر کردند. چند روز قبل پاسپوریمرا از محل کار دستگ

افت آباد تهران داده یراه قهوه خانه به اداره گذرنامه واقع در چهارد یتمد

ن کاغذی یه مامورن که مدرکی در دست نداشتم اما بیبودم. آن روز با ا

نامه به من داده بود را نشان دادم. آنها بال فاصله می را که اداره گذر

تم. را از آنها گرفع کاغذیغذ را پاره کنند که من سرخواستند که آن کا

پاکدشت منتقل کردند.  11ن را به اداره آگاهی یمن و چند تن از مهاجر

ز یمرتبه کل کالنتری را تم 10شتر از یدر آنجا ما را مجبور کردند که ب

م. هر مرتبه اگر در گوشه ای ذره ای گرد و خاک مشاهده می شد یکن

ه ه را به باد کتک می گرفتند. پس از آن ما را به بازداشتگایمن و بق

ن آگاهی ین ایکی از ماموریک قطره آب هم نمی دادند. یبردند. حتی 

نه ای ما را با مشت و لگد بهابه اسم اصغری تا می توانست به هر 

ساله بود  20 م که جوانی حدوداا یکی از هم سلولی هایرائی می کرد. یپذ

ک لقمه نان به ما بده. از صبح یداد زد که آقای اصغری تو را به خدا 
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ن حال آن مامور وارد ید. در همیرمان کنیم الاقل سینجا هستیتا حاال که ا

ت داد زد کدام کره خری بود که عرعر می کرد؟ جوان یشد و با عصبان

زی نخورده ام. آن مامور یگفت من بودم گرسنه ام.از صبح تا حاال چ

رت کنم. جوان با خوشحالی رفت اما یرون تا سیا بیار خوب بیگفت بس

لی و مشت یاو را چنان با س لی های اصغری مواجه شد.یناگهان با س

 ه ام گرفت.یزد که من گریم

ک کتک کاری جانانه او را با فحاشی که اکثرا فحش ناموسی یبعد از 

بود به داخل بازداشتگاه انداخت. روز چهارشنبه ساعت چهار صبح ما 

د که ساعت یباشدار کردند و گفتند آماده حرکت به سوی اردوگاه یرا ب

ش از هزاران ین بیآباد ورامرکما را حرکت دادند. در اردوگاه عسشش 

 «.ک سالن جای داده بودندینفر را داخل 

ران که از جامعه یا یو اجتماع یفرهنگ هایتیشخصادی از یز شمار

در اعتراض به  ییه یاعالم یکنند، طی م ینده گیآن کشور نما یمدن

از جمله  یبرخوردهای سرکوبگرانه و اخراج اجباری مهاجران افغان

هنوز کشورشان  طی کهیاخراج مهاجران افغان در شرا»سند که: ینو یم

طی که یر است، و در شرایاخ هایجنگامد یهای پ یخوش ناآرامدست

ن یاری از مناطق ایت در بسیارهای حداقلی زندگی و امنیهنوز مع

 رفتنییو ناپذانسانی ریغاستی یکشور متزلزل و دور از دسترس، س
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 «است.  

و یا  اخراج شده وجود دارند که اطفال، خانمهاى خانوادهاد یز شمار

شان در ایران باقی مانده اند و خودشان با ۀدیگر اعضای خانواد

ا برعکس خود شان در یران رد مرز شده اند و یس ایت خشن پولیوضع

 یمانده اند و فرزندان کوچک شان با کمال خشونت و ب ین باقرایا

 ات هم مرز رانده شده اند.یبه وال یرحم

کرد به ی ه میکه گر یدر حال یبه گزارش روزنامه افغانستان، نورباش

که پدرو مادرش به مهمانی رفته بودند،  آژانس خبری پژواک گفت

نیمروز رد مرز کرد!  ازراهده و یران آمد و آنها را از خانه کشیس ایپول

ساله اش از  3ساله است که به ادعاى خودش با خواهر  9نورباشى 

ت یک کمپ در منطقه سرحدى والیران اخراج شده و اکنون در یا

گرى یز دیگى چیهاى ربه جزء از دشت سوزان و طوفان مروز کهین

 ک خانوادهینموده و آنها را گی زندهط دشوار یوجود ندارد، در شرا

گر که از یک طفل پنج ساله دیکند. فاضله ی گر اخراج شده کمک مید

د که از سوى یک خانواده یگوی م ،ران اخراج شدهیران شهر ایالت ایا

 شود.ی مروز،سرپرستی میدیگر اخراج شده در کمپ ن

 در هاسالز وجود دارند که یگری از مهاجران اخراج شده نید شمار
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ان گذاشته یخته های شان را نزد کارفرماکردند و اندوی ران کار میا 

ه یو مراکز کوچک صنعتى به نحوی سرماها کهیفابردر  ایبودند و 

شان های هیسرماافتند که ین فرصت را نیآنها ا یول ؛بودند کردهگذاری 

ن ساله شان را ار دست یجه حاصل زحمات چندیرا بدست آورند و در نت

 دادند.

م اخراج شدگان که بنابر گزارش ین گروه عظین که همیجالب ا

ن شده است، با یهزار نفر تخمش از صدیب یالمللنیبهای موسسه

های دشواریمحل که خود سخت به  یز اهالیار ناچیامکانات بس

ر محل با کمال یفق یا اهالیگردند، گوی چار اند کمک ماقتصادی د

بدبخت ن رانده شده گان یک قرص نان خشک خود را با ایسخاوتمندی 

امداد  هاسازماندولت و  هایمساعدترا از ارسال یاند. ز کردهم یتقس

 یکه شرح آن در باال گذشت، برای مدت طوالن ین آوارگانیرسان، به ا

 ار آنها گذاشته نشده است. یخبری نبوده و کمک الزم در اخت

د ـ در مجموع، در مقابل یدولت افغانستان ـ اگر بتوان آن را دولت نام

ده یاز مردم ستمد یر بخش بزرگیکه دامنگ یبزرگ انسان ۀن فاجعیا

ن رفتار حتا از یکه چن کردهبرخورد  یتفاوت یافغانستان شده، با کمال ب

ده نمانده است. به عوض یپوشز ین وطن نیک انسان ساده اینگاه 

مشترک  یمساع نیتأمت ناهنجار اخراج شده گان و یبه وضع یگدهیرس
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است بازان ین آالم، سیفع ابخاطر ر یربط دولتیذ هایارگانتمام 

در فکر منافع  یبا استفاده ازهر فرصت گر ما که عادت کرده اند،معامله

جاد یاهو به راه انداخته اند، بحران ایخود باشند، ه یو گروه یشخص

شتر برآمده اند. چنانچه گفته یکرده اند و در فکر معامله و کسب درامد ب

ش ان حکومت و پارلمان، معایبحران موجود م شود که در عوض حلیم

 ابد.ی یش میوکالی ملت )!( افزا

ت فالکتبار مهاجران ی، وضعهها دور مانداهو آنچه از نظرین هیدر ا 

هزار اخراج شده از ها دهه و بخصوص یدر کشورهای همسا یافغان

را برای  جامعۀ افغانیکر رنجور یران است که همچون زخم ناسور پیا

 یخواهد داشت. اگربرخ هسخت در رنج و عذاب نگ یطوالن هایسال

م یهای پُرمدعا که در مقابل رژو جبهه هاسازمانزمامداران موجود، 

توانند ی ع مین همه فجایران گوش به فرمان اند و از کنار ایمسلط در ا

ن پرسش یند، اه ان هم کردیبگذرند و چن یتفاوت یبا خونسردی و ب

ه یکه از داع یافغانستان، احزاب یا جامعه جوان مدنیگردد که آمطرح 

در خارج  یمهاجران افغان هاسازمانو ها هیاتحادکنند، ی مردم دفاع م

انجام  یر به درستین امر خطیف شان را در ایف وتکالیاز کشور وظا

 ست.یغ ودرد پاسخ آن مثبت نیر؟ با دریا خیداده اند و 

1386برابر به ماه ثور  2007ماه می 
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 به چند در ارتباط یسخن

 و دموکرات افغانستان در اروپا ی، مترقیروهای ملیر اجالس نیتدو

، یروهای ملیسال روان(، اجالس ن لیاپر19قرار است به زودی )

الند ندوفن کشور هیو دموکرات افغانستان در اروپا، در شهر ا یمترق

ون تدارک و برگزاری اجالس یهای کمسهیر گردد. بر اساس اطالعیدا

در جهت  یاسین اجالس را هم اکنون گفتمان سیا یمتذکره، بخش اصل

روها ین نیگذاری ا ریتأثنقش و  کشور، یرون رفت از حالت بحرانیب

 یگه کشور، و چگون یو فرهنگ یاقتصادی، اجتماع، یاسیل سیدر مسا

ه از تمام ی. در اطالعدهدی ل می، تشکها نهیزماین کار مشترک در 

و دموکرات،  ی، مترقیروهای ملی، نیاسیمان های سزاحزاب و سا

افغانستان دعوت بعمل آمده  یو اجتماع یاسیمستقل س هایتیشخص

 .کننداست تا در کار اجالس فعاالنه اشتراک 

ون تدارک یکمس 2008مارچ سال  17ه مورخ یقبل از آن، در اطالع

ن که: بحران یا و آنهم یری کلیجه گیک نتیاز  پسو برگزاری اجالس، 

کشور  ی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعیاسیسگی زندهدر تمام ابعاد 

و جنبش  یتیق تر شده است و از اثر آن موج نارضایگسترده تر و عم
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ش است، آمده است یز رو به افزایمردم ن یو مل یدادخواهانۀ اجتماع

، یروهای ملیدر مقابل ن ری رایف مبرم و خطیت، وظاین وضعیچنکه: 

ت ضرورت تشکل، ین وضعی. و در چندهدی و دموکرات قرار م یمترق

و  یمترق ،یروهای ملی، همکاری و عمل مشترک نییهمگرا، ییهمسو

ه یدر آن اعالم بر آن عالوه گردد.ی شتر احساس میدموکرات هر چه ب

 م که: یخوانی م

ملی همه نیروهای ترقیخواه است تا دراین  ۀیفه و وجیباین وظ»

لحظاتی که بازهم بود و نبود کشور عزیز ما مطرح است، صرف نظر 

ات سیاسی، سلیقوی، قومی و گروهی به خاطر تأمین حاکمیت اختالفاز 

ملی، وحدت ملی، منافع ملی، دموکراسی واقعی، حاکمیت قانون، 

یک عدالت اجتماعی، تساوی حقوق و اعمار مجدد کشور، بمثابه 

دور هم جمع گردیده وبا ارائه ها، بنیروی قوی تاثیر گذار درسیاست

ت موثر و مشترک در امر نجات های سازندۀ ابتکاری و اقداماطرح

رسالت تاریخی و کشور از بحران موجود و ساختن مجدد آن، نقش و 

 «نمایند. اءوطنی خویش را ایف

ع یش وسیوست با همایدر پ یید خاطر نشان ساخت که اجالس اروپایبا

خواه افغانستان در کابل )مورخ دهم  ی، دموکرات و ترقیروهای ملین

 گردد.ی مبرگزار  (1386عقرب سال 
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درهمایش کابل، کلی ترین ومبرمترین مسایل مربوط به حیات سیاسی، 

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و چگونگی تامین امنیت پایدار و

داری سالم ودموکراتیک، ضرورت همبستگی نیروهای ملی، حکومت

دمکرات و وطندوست، چالش ها، ضرورت ها، امکانات وراهکارهای 

ود کشور، در فضای همبستگی صمیمانه برون رفت ازوضعیت موج

  .مورد بحث دسته جمعی وهمه جانبه قرارگرفت

در قطعنامه همایش وسیع نیروهای ملی، دموکرات وترقی خواه 

 افغانستان در کابل امده است که:

بحث سازنده و وسیع بادرک وتحلیل  اشتراک کننده گان همایش بعد از» 

بحث، م پیرامون مسایل مورد عمیق از حساسیت وضعیت کنونی با تفاه

 بدین گونه به توافق رسیدند:

مین حاکمیت أت های دموکراتیک قانون اساسی ودفاع از ارزش .1

دینه ساختن نها و قانون ومساعی مشترک درراستای استقرار

یت پذیر، دموکراتیک، مسئوولسالم،  ۀدموکراسی، ایجاد ادار

  .ارمردمزفساد ناپذیر وخدمتگ

 پشتیبانی وتالش به خاطرتامین امنیت پایدار، تقویت اردو و  .2

پولیس ملی، و تشدید مبارزه ء گسترده علیه مافیای مواد مخدر، 

 تروریزم وافراطیت درکشور.
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  ۀدر زمین یک پارچه، مبارزۀ پیگیر افغانستان متحد و دفاع از .3

 تحکیم وحدت ملی مبتنی بر اصل حفظ تعادل مرکزیت و

به محالت طبق قانون اساسی کشور، اصول  تفویض صالحیت

وفرهنگی  دموکراسی و رشد متوازن اقتصادی، اجتماعی

 .محالت

کراسی، تساوی حقوق دمو ۀتالش و مبارزه در زمینه توسع .4

گرایی، حقوق بشر، قانون گذاری مدنی و شهروندی، کثرت

 دموکراتیک درکشور.

 ازی کشورراستای بازس درالمللی بینمساعی جامعه  حمایت از .5

 .فرهنگی وامنیتی ،اجتماعی ،اعم ازاقتصادی

مبارزات سیاسی، اجتماعی و صنفی اقشارمختلف  پشتیبانی از .6

 مردم به خاطربهبود شرایط زندگی وکار، تامینات مادی و

 .نانآاجتماعی 

ی به سود بازسازی اقتصادی ازطریق یهاتالشپشتیبانی از  .7

 وخصوصی اعم از داخلیسرمایه گذاری های دولتی، مختلط 

 وخارجی.

 هایو ازمیان برداشتن شگاف فقرزدایی مبارزه به خاطر .8

 ثروت از طریق توزیع عادالنه و های فقراجتماعی، فاصله 

مین عدالت أت های اجتماعی وایجاد سیستم بیمه ،عواید ملی

 اجتماعی.
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 حقوق زن و مرد، به ویژه ایجاد مبارزه به خاطر برابری .9

فرصت های مناسب برای مشارکت گسترده زنان در مدیریت 

 سیاسی واقتصادی کشور. 

ل یکه به مسا یو کل ینکات اساس یبرخ ،گرددی چنانچه مالحظه م

ن قطعنامه بازتاب دارد و موجب یرد، در ایگی کشور ارتباط م یعموم

و  یاسی و روشنفکران ملیس هایسازمانادی از یز شمارد یتائ

وابسته به چپ  روهاییع نیف وسیاز ط یگندهیخواه که نمایترق

ع قست در وایبا یز قرار گرفته است. بنابران می، نی کنندک میدموکرات

که در داخل کشور قرار دارند و بصورت  یو توافقات آنان هابرداشتبه 

ر نظر دارند و یانات و تحوالت کشور را زی، جریشه گیمنظم و هم

داده و  بهادانند، ی م یز بخوبیش را نیو امکانات خوها ییهمچنان توانا

زمان  یک بخش کلین صورت یبه آنها توجه جدی معطوف گردد. در ا

ن عرصه یدر ا یهای طوالنجهت مصروف بحث یر جلسه که بیتدو

کار در اروپا های عرصهل و یر مسایتوان به ساید را میخواهد گرد

 ص داد. یتخص

برخوردار  ییت استثنایآنچه از نظر نگارنده از اهم، یط کنونیدر شرا

، دموکرات و یروهای ملیتوان نین است که چگونه میگردد ای م

را  ییپراگنده اسی یس هایسازمانگر یا به عباره دیخواه را، و یترق
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ک خلق افغانستان )حزب وطن( و یای حزب دموکراتیکه شامل بقا

ک سازمان یگردد و در اروپا اقامت دارند به دور ی آن م یاسین سیمتحد

ن یمتشکل ساخت. هم یاسیک جبهه واحد سیحد اقل ا یو  یاسیواحد س

 ییکه به تنها رفته اندیکه هم اکنون به نحوی فعال اند، پذ هایسازمان

راه  ،رشین پذیقت با همیتوانند و در حق یشده نم ۀمصدر کدام کار عمد

شترین ید بیاند. پس با کرده، همکاری و اتحاد باز ییرا برای همسو

روها ین نیص داد. ایتخص مسألهن یا یین امر و بازگشایفرصت را به ا

به  د در ارتباطیش از همه با در نظرداشت وجوه اشتراک، بایش و پیب

آنها به  کیوحدت ارگان نیتأمت یدر نهاهمکاری مشترک و  یچگونگ

و  یو راه های عمل کردهتبادل نظر  یاسیک سازمان واحد سیدور 

م و اراده جدی ی. تصمکنندرا جستجو  مأمولن یدن به ایکوتاه برای رس

 ییدر جهت همسو یاسیس هایسازمانو وطن پرستانه رهبران  یاسیس

در سمت  یاسیری فعاالنه کادر های سیو همکاری، و همچنان سهمگ

صراحت، برای ک با شجاعت و یو دموکرات یاسین گفتمان سیدادن ا

 یم یابیموثر ارزها یلیخوهمکاری مشترک،  ییدن به همسویرس

 د.یل ممکن استفاده بعمل آین راستا از همه وساید در ایگردد. با

م که هدف مشترک ما را خدمت صادقانه به مردم ین باوریهمه به ا

ن یغ و درد، ایدهد. با دریل میزحمتکش کشوری بنام افغانستان تشک
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ت اقتصادی، ین سطح وضعیغارت شده است و در نازلترکشور سخت 

ش از شصت در یقرار دارد. هم اکنون ب یو فرهنگ یاسی، سیاجتماع

به  ن فقری. امی کنندگی زنده خط فقر مرز و ریصد نفوس کشور در ز

مردم را در گی زندههای عرصهن که تمام یست، بل ایاقتصادی ن تنهایی

 یاسی، هم سیاقتصادی هست و هم اجتماع فقر هم نیرد. ایگی بر م

 میعظهای بتیمصن فقر جان سوز، ی. در کنار ایهست و هم فرهنگ

مادی و  ی، تجاوز و غارت هستیطوالن یشیاز جنگ فرسا یناش

که در حال و هوای  ید اضافه کرد. بنابران آنهاییز بایمعنوی مردم را ن

ها ن مشخصهیا ییش همه ید در گفتمان خویکنند، بای است میاروپا س

ز و مشترک ما وجود دارد، در نظر داشته باشند. یرا که در وطن عز

ن مردم یچ دردی از ایهای دهن سوز و جان سوز، هبا طرح شعار تنها

ها و غرق شدن گردد. به عوض تئوری پردازیی فالکت زده درمان نم

 ، بهتر است با دریاسیها و اصطالحات سهای واژهفیدر تعر

ط یدر شراها طرحبودن  یشتر به عملیها، هرچه بتیظرداشت اولون

ک خط فکری قابل قبول و مشخص ید یژه افغانستان، توجه گردد. بایو

ادی توافق یو بن یک سلسله اصول کلید و در یبرای همه بوجود آ

در  ی، کار و بازهم کار عملین اصول کلیاد همیرد. بر بنیصورت گ

 ، دور از بلندیالتیو تشک یهای سازمانوندیپم یت گسترش و تحکجه

مانه و یقانه، صمیک برخورد رفیها، با ها و خود محوریپروازی
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دست به دست هم داده با  جه همهیگردد، و در نت یصادقانه، سازمانده

 م. یش رویت به پیمتانت و درا

 یاسیسهای مقولهها و ک سلسله واژهیاد آوری است که یل البته قاب

جانب از  ی، حقوق بشر و عدالت اجتماعیمعمول به شمول دموکراس

های متفاوت، مورد م و افادهیبا مفاه چپ و راست یهاسازمانهمه 

را در شناخت  یاستفاده فراوان قرار دارد و بطور عموم سوء تفاهمات

ن خط فکری فارغ یید در تعیآورند. چرا نبا یو کار مشترک به بار م

م؟ ییح ننمایا را مشخصتر توضهن مقولهیها، اپارادوکس ها وتناقضاز 

سکوالر  یم، منظور ما دموکراسیگوی م یمثال: اگر ما دموکراس ۀبگون

است  ی؟ منظور از حقوق بشر آن حقوق« یافغان» یا دموکراسیاست و 

ا آنچه علمای یافته است، و یحقوق بشر بازتاب  یه جهانیکه در اعالم

انه در یحق اشتراک مساو یور از عدالت اجتماعظند؟ منیرماف یکرام م

و برخورداری از  یو اقتصادی و فرهنگ یاسی، سیاجتماعگی زنده

ا یاست و  یهای ملری عادالنه از ثروتیو سهمگگی زندهه ینعمات اول

برال یار لیه داری بسیقت سرمایآنچه که امروز بنام بازار آزاد و در حق

راند؟ یشدن م یشدت به طرف دو قطبخته، جامعه را به یو لجام گس

اردرها( یونرها و ملیار کوچک و فاسد )ملیت بسیک اقلیبوجود آوردن 

ح یدقت در توض یم فقرا و توده های مردم. کمیار عظیت بسیک اکثریو 
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ع فکری ما را مشخصتر ساخته، در درک و یم، موضیهمچو مفاه

رساند. اگر ی اری می یاسیس ین مشییت تعیگر و در نهایکدیشناخت 

ی ک خط فکری مشخص نمین یو اشخاص، با چن هاسازمان یبرخ

هرگز  ین حق مشروع آنهاست؛ ولیبگذار نباشند! و ا ،توانند با ما باشند

مورد معامله قرار  یاسیک سازمان سین یادیاصول بن د گذاشت تاینبا

متعصب نشستن و حرف از آخوندهای ش یر ریر آن در زیرد. در غیگ

زدن است که موجب  یحقوق بشر و عدالت اجتماع ،یدموکراس

 گردد.ی زی و شرم ساری میآبرور

گردند، ممکن است ی اران جمع میاز  یکه گروه بزرگ ین فرصتیدر ا

که  ی کنندکه تصور م یهایو اشخاص و حتا آن هاسازماناز  شماری

اند و همواره از نام هزاران  یاسیک سازمان سی ییخودشان به تنها

ا یکه گو ی کنندن وانمود میچن یزنند و گاهی دم م حرف و عضو حزب

کنند و بنام آن اعضای با شرف دست به ی م یگندهیآنها نما ییهمه از

 یین گردهم آیدر تالش باشند تا از ا ،زنندی ز میمعامالت شرم آور ن

 هایآرماناستفاده سوء برده و نگذارند که اجالس بر اساس آرزوها و 

و مردم زحمتکش افغانستان در که هنوز عشق وطن  یهزاران انسان

که در معامالت پنهان و  ییند. آنهایجوشد، به ثمر نشی های شان منهیس

نگرند و ی م یدولت هایمقامصرف به  یو شخص یزد و بندهای گروه
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کاره، یم بین رژین ایکه شده در چپن چرک یمتیتالش اند، به هر قدر 

ی را مرتکب م یچنگ اندازند و بهره برند، اشتباه بزرگ ییایفاسد و ماف

آن را به  یین مقاصد، به گونه یشوند. اشتراک در کار اجالس با چن

آن  یسازد و از اهداف اصلی مبدل م یاسیش و مانور سیک نمای

شود و ی ها، به سرعت افشا میین ماجراجویچن گرداند.ی منحرف م

صرف با کار با  یاسیرد. حزب و سازمان سیگی گرد قرار میمورد پ

ی رد و به قوام میگی رو و توان میان مردم است که نیمردم و در م

 رسد.

ما به  یاسیاز فعاالن و روشنفکران س یبزرگ شمارد اجازه داد که ینبا

اهداف و مقاصد و منافع  نیتأم، بخاطر ییرسانه  یغاتیزم تنور تبلیه

ر اجالس یکار تدو یمبدل گردند. اگر سازمانده ین و مشخصیگروه مع

راهه رود، در آنصورت تعداد یم نگردد و به بیاری تنظیت و هوشیبا درا

گر خسته و کوفته با سر افگنده و یکبار دیبزرگ اشتراک کننده گان، 

دان، بدون دست آورد ملموس به یم یدان و طیم یده، هیشانه های خم

ن خواهند یش برخواهند گشت و نفریخوهای خانهکشورهای مربوط و 

 فرستاد.

نهمه تجارب یما ـ با ا یاسین باور است که فعاالن سینگارنده به ا

شتر از آنچه یل را بین مسایـ ا یت کنونیق از وضعیو درک دق بهاگران
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ق یشبرد کار جلسه، دقیپ ی. اگر چگونگی کنندکه گفته شد درک م

ش برده شود، یت و اعتماد به پیت، حسن نیگردد و با درا یسازمانده

و عدالت  یهواخواهان آزادی، ترق گسترده ه سرافرازی و استقبالیما

 گردد. ی م یاجتماع

و دموکرات افغانستان در  ی، مترقیروهای ملیروزی و بهروزی نیپ

 ،ج کار اجالسیدوارم نتایو ام کنم یقانه آرزو میمانه و رفیاروپا را صم

چه متکاملتری  برازنده و ملموس باشد و روز تا روز به مرحله های هر

 ابد.یدست 

 1386برابر به ماه سرطان  2007جوالی ماه 
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 دولت و دولتمداری

ک عامل را یی به اشتراک هم حقوق اساسن الملل و یدانشمندان حقوق ب

دانند و آن عبارت است از یدولت م ۀل دهندیتشک یبمثابه عامل اساس

وجود داشته باشد  یاز افراد انسان ید تجمعی. بدون شک بایعامل انسان

 ل دولت گردد.یتشک ۀو سرچشم د و آن جامعه منشایبوجود آ ییتا جامعه

ست یاصول بادر ، یاز افراد انسان یتجمع نین است: که چنیبحث در ا

گردد و دولتی بیافریند.  یتلق« جامعه» هباشد تا بمثاب یتیفیحاوی چه ک

ا جامعه یباشد، « یافراد انسان»فقط مرکب از « جامعه»ست یا کافیآ

و ها گروهها و های متشکل در کانونانسانگردد که ی ل میتشک یوقت

بوجود  ی راعیک تجمع وسیکوچک، با هم متحد شوند و  هایتجمع

دهد و دولت ی ل میجامعه را خانواده تشک یا هستۀ اولی« سلول»آورند. 

ها دهاز تجمع خانوا ینکه اجتماعیبل ا ؛ستیتنها عبارت از تجمع افراد ن

 است.ها گروهو 

ت فراوان قایل است و یت مستقل انسان اهمیژان ژاک روسو، به شخص

ل افراد یو بر حسب تما یعیک امر ضروری و طبیرا  یماع انساناجت

 دور  یک قرارداد ضمنیداند. وی معتقد است که افراد براساس ی م
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 گر جمع شده اند و جامعه و دولت را بوجود آورده اند.یهمد

ا گروه، عبارت از تجمع افراد یه یا اتحادیمفهوم خانواده  ،بر آن عالوه

د، تجمع انسان، اول در ید است. بدون تردیا عقایا منافع یاز راه خون 

تجمع  یعنی، هاگروهو ها هیاتحادرفته و پس از آن یخانواده تحقق پذ

معنای امروزی کلمه ه ک جامعه بین شده و بصورت یعتری تکویوس

 یلیو قباها دهامروزی، در اصل خانواهای جامعهشترینه یدرآمده است. ب

دا کرده یزش و اشتراک خون و منافع پیگر الفت و آمیکدیبوده اند که با 

های تجمعو ها هیاتحادات مادی بشر، نوع یاند و سپس برحسب ترق

 یبین تجمع ترکیا یز به آن افزوده شده است. ولین یو فرهنگ یمذهب

آن دارای تشابه و  یشود، مگر آنکه اجزا ینش دولت نمیسبب آفر

 یاسیمادی و اقتصادی و س یو هماهنگ یگالزم باشند و همرن یهمبستگ

 آنها را بهم متصل کرده باشد.

شود، در یمادی موجب دوام دولت م یهمبستگ»د: یگویسل مژرژ

روح »بنام  یمعنو یو همرنگ یک هماهنگیکه توأم با  یصورت

ک مفهوم ی« روح مشترک»ده دارد که یباشد. وی عق« یمشترک مل

ک یاست که افراد  یو الزمست، مقصود احساسات مشترک ین یادب

 مشتاقدهد و ی و اتفاق م یوندد و به آنها حس همبستگیپ یملت را بهم م

 یمشترک و همکاری برای مقاصد مشترک تا حد بذل جان مگی زندهب



دولت و دولتمداری     

192 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

دار ینش دولت پایماند و سبب آفری جا می پا بریجامعهن یک چنید. ینما

  «گردد.ی م

ن یک حقوق بیه کالسینظر»سد: ینوی ف دولت میتعر ژرژسل در

متشکل از سه « یاسیس یحقوق»ت یک ماهیالملل، دولت را به عنوان 

ی ف میتعر یالت حکومتیو تشک یقلمروی دولت ،یعامل: اجتماع مل

باشد و « تیواقع»ست بشرط آنکه محدود به یه، غلط نین نظریکند. ا

 یجسم مشخصاتا عوامل واجد ی« شخص»ک یبمثابه  نخواهد از دولت

 «بسازد. یو روح

ف شده است: دولت ینطور تعری، دولت ایدر اصول حقوق عموم

کند، و ین حکومت میدر قلمرو مع یتیاست که بر جمع یاسیسازمان س

ن حدود ییحکومت عبارت از استقرار نظم و مخالفت با هرج و مرج، تع

ف افراد، قطع و فصل دعاوی افراد، دفع ضرر و جلب نفع، و یو تکال

ف به نحوی سه معنای ین تعریافراد است. در ا یمنافع خصوص حفظ

 قضاوت و اجرا موجود است.  ،نیرندۀ تقنیدر برگ یاساس

ده یک پدیدولت »د: یگویل خود راجع به دولت مین تحلیژرژسل در آخر

 ینین درسرزمیمع یاسیک اجتماع سیاز وجود  یاست، نوع یاجتماع

  ک سازمانیمستقل و  یک نظام حقوقیاست که در آن  یمحدود
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 «دا کرده است.ی، تکامل پیسیتأس

ها، مفهوم اقتصادی دولت را مدنظر دارند. آنها اقتصاد را ستیمارکس

دانند ی ن صفت برجسته نقش دولت میبارزتر یدانند؛ ولی ن دولت نمیع

زیر های آنرا ر جنبهیاقتصادی دولت، سا ده دارند که جنبهیو عق

اکمه است له استفاده طبقه حیوس یدولت هر»دهد. ی قرار م درخشش

ه ب« .یاسیل سیاقتصادی او به کمک وسا ۀت سلطیم و تقویبرای تحک

 یعنی ،کندی شه در امر اقتصاد مداخله میل است که دولت همین دلیهم

 یستیالینه، دولت سوسین زمیو در ا ،ردیگی ف اقتصادی بعهده میتکل

افزار تحقق  یستیالیدولت سوسشود. ی ز میمتما یستیتالیاز دولت کاپ

 «است. یستیالیاقتصاد سوس

که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر  یکسان یبطور کل

است و حقوق را در یچون س یستند؛ ولیدولت ن یو حقوق یاسیم سیمفاه

نست که اقتصاد را نقطه شروع نقش یکنند، ای استخدام اقتصاد فرض م

ه یبعنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجدانند و ی فه دولت میو وظ

 کنند.ی م

جاد یصلح و ا نیتأمهدف دولت حصول آرامش و »د: یگویجان الک م

دولت را جان الک  «ه موجبات رفاء افراد جامعه است.یت و تهیامن
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ی م یمعرف« با قدرت محدود یمردم میانبرای حفظ نظم  ییله یوس»

 کند.

م، عنوان جامعه از آن یکه قبول کن یهر عنوانه ف دولت را بیتعر یول

ک اجتماع یدولت، وجود  یل اصلیاز دال یعنی ؛شودی استخراج م

رد. خواه، آن اجتماع یگی رو میاست و دولت از آن جامعه ن یاسیس

ا جامعۀ بدون طبقات باشد. دولت یمتشکل از طبقات فرض شود و 

از  یکیرا یل شود، زیست که از خارج جامعه بر جامعه تحمین یقدرت

همان جامعه ه د متعلق بیبا یعنی ؛آنست« اصالت»دولت  یط اساسیشرا

 باشد.

که مطرح شود، در هر صورت،  یل دولت بهر عنوانیۀ تشکیفرض

متولد  یاسیس ۀداند که از جامعی م یک مخلوق ذهنیدولت را بعنوان 

افته و بر همان جامعه تسلط یرو گرفته و در آن توسعه یشده و از آن ن

 دا کرده است.یت پیحاکم و

 ؛خود ملت است« عکس برگردان»، دولت ت هان جهیگذشته از تمام ا

خزد ی ان خود مردم برمیاست که از م یست. قدرتیزی جدا از او نیچ

کند. ی دا میت و آرامش بر آنها سلطه پیو برای ادارۀ نظم و حفظ امن

 کیات و وجود مردم متشکل و مجتمع بصورت یدولت، عالمت ح
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 است.  یئت اجتماعیه 

ده اند: که دولت ین مفهوم رسیف دولت به ایدر تعر یدانشمندان بطور کل

است که از اجتماع مردم  ییرویاز خود ملت است؛ ن یفتیعبارت از ک

شود. منشأ دولت، اجتماع ی ن و محدود آزاد مین معیمتشکل و در سرزم

نظم اج به یتباشد که احی افته مردم بصورت ملت میمتشکل و سازمان 

ت یو امن اج جامعه به حفظ نظمیدارند. پس اجتماع مردم و احت تیو امن

ن یا یوقت یآورد؛ ول یکند و دولت را بوجود می رو را آزاد مین نیا

شه خارج شود، قدرتش یو افسانوی که از شیرو بوجود آمد، مانند دین

ی رد و بر آن مسلط میگی مافوق اجتماع بوجود آورنده خود قرار م

تا  د؛ا نبودن جامعه داریبه بودن  یا نبودن دولت بستگیشود. بودن و 

را جامعه، بهر یدولت هم با آن خواهد بود. ز ،هست یییجامعه یوقت

خواهد داشت  تیاستقرار نظم و عدالت و امن اج بهیکه باشد احت یشکل

 یاجتماعگی زندهن سه رکن یاج به ایفارغ از احتی یجامعهچ یو ه

 نخواهد بود.

 «دولتمداری» هتر است در مورد صفت گفته آمد، ب« دولت»حاال که از 

ت، و به یو قابل یید. دولتمداری عبارت از توانایان آیدر م یز مطالبین

روی یمشروع و انحصاری از ن گر دانش و هنر استفادۀیعنوان د

باشد. استفاده ی ن می( در چوکات قلمروی معی)قدرت دولت یکیفز
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به نفع کشور، جامعه و مردم است  یستم دولتیمشروع از امکانات س

ها را در یین امکانات و توانایسازد. ای که نقش دولتمدار را برجسته م

گذارند. در ی ار میدر اخت یقدرت و اداره دولت هایارگانمجموع، 

، مصالح جامعه و در ی، منافع ملیاستفاده مشروع از قدرت دولت

ل دهنده دولت یتشک یکه عنصر اساس سان جامعهمنافع انمجموع 

 شود.ی است، در نظر گرفته م

است و در  یل به توسعه انسانین یک عامل اصلیدولتمداری دموکرات

 دیتأکبصورت توأم  یاسیو س یبه آن، بر توسعه اقتصاد یابیند دستیفرا

است به اندازۀ یدار، سیشده است؛ و آمده است که برای رشد و توسعه پا

را  یهای اساسادی، بنیبرای بهبود دولتمدارت است. یاقتصاد پُراهم

 سازند. یت قانون، میو حقوق بشر و حاکم یتوسعه دموکراس

رفته شده یپذارهای یمعاد یمشابه به آن ـ بر بنهای کشوردر افغانستان و 

وجود ندارد. اگر چه  ـ دولت و دولتمداری بمفهوم واقعی آن یجهان

ی های را ممدرن شباهت یهادولتاز لحاظ شکل با  هادولتهمچون 

ک و یک دولت دموکراتیچگاه، مضمون و محتوای یه یول ؛رسانند

رد و مکلف و یگی م مردم شکل میمدرن که براساس مشارکت مستق

ی م تیمسئوولباشد و در مقابل مردم احساس ی ل آن میتوانا به حل مسا

ن یح ایف و توضیافت. برای تعریدر هادولتن یتوان در چنیرا نم کند
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ده است و آن عبارت از یک مفهوم تازه وضع گردیکشورها، 

 یفیضع یهادولتناکام به  یهادولتباشد. ی م «ناکام یهادولت»

ز یناچ یگردد که حکومت مرکزی، کنترول و نظارت عملی اطالق م

ل کشور و ین مسایتر یبه حل اساسباالی قلمروی مربوط داشته و قادر 

 ست.یمردم ن

 The Fund for یقاتیموسسه تحق 2006بر اساس شاخصهای سال 

Peace هدشکا نشر یاالت متحده امریا یاست خارجیکه در مجله س ،

 در هادولتن یناکام بوده و در فهرست ا یهادولتاز جمله  افغانستان

گردد که کشور سودان، مقام ی م ازدهم قرار دارد. خاطر نشانیمقام 

مقام دهم را کسب  ،«یاتوم»پاکستان  یعنیه ماجراجوی ما یاول و همسا

 2005و چهارم در سال  ی)پاکستان( از مقام س ن کشوریکرده است. ا

 است. کردهسقوط  تشدبه  2006به مقام دهم در سال 

ملل  ، بر اساس گزارش ساالنه دفتر برنامۀ توسعۀ سازمانبر آن عالوه

گردد، ی ت توسعه انسانی در جهان منتشر میدر مورد وضع متحد که

ر خط فقر دانسته یز ان افغانستانییشتی سه چهارم روستایت معیوضع

که دو  شود یزده کشور جهان شناخته میکی از سین کشور یشده و ا

ه یر کودکان جهان در آنجا رخ می دهد. از نظر تهیسوم مرگ و م

عبارت اند: از  یهای توسعه انسانشاخص ن گزارش،یکنندگان ا
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به بهداشت و سطح  یت آموزش و پرورش، دسترسیوضع یچگونگ

دن به یافغانستان رس با درآمد افراد جامعه. برای کشورهای همانند

ک نسل فاصله، یش از ین کرده است، بییکه سازمان ملل تع یاهداف

 گردد.ی م ینیشبیپ

ت جامعه یاز پنج سال از موجودبنابر آن، با وجود سپری شدن بیش 

و  هاکمکاز  یلیر شدن سیو ناتو در افغانستان، و سرازالمللی نیب

، یو خارج یچ ارگان داخلیکه ه یالمللنیبحساب  یب ییمساعدت ها

ی جه مین نتیداند، به ا ینم یز بدرستیرا ن هاکمکن یا یقیحتا مقدار حق

 یهادولتر یتناسب سات دولتمداری در افغانستان به یم که وضعیرس

دولت موجود در  یفالکتبارتر است. دو مشخصه اساس یلیناکام، خ

ن دولت یدهد. در ای ل میتشک فساد و دوم یتیکفا یب اولافغانستان را 

ن حد آن ی، در باالتر«فساد گسترده»ن سطح و یدر نازلتر« تیکفا»

 قرار دارد.

جاد و استقرار دولت یکه مانع ا یان دادن به بن بستیچشم انداز برای پا

 زیردر مجموع،  یادارۀ دولت هایارگانگردد و در آن ی ک میدموکرات

باشند، ی رند و در خدمت مردم میگی نظارت و مراقبت مردم قرار م

 ست.یچندان روشن ن

1386اسد  12برابر به  2007سوم اگست  
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 بینیجهانجستاری در 

 موالنا جالل الدین محمد بلخی

، عارف، شاعر و متفکر بزرگ ین محمد بلخیالد موالنا جالل 

 ین مینامه شهرت دارد، چن یکه به ن ی، در آغاز مثنوی معنواهزمانه

 د:یسرا

 کند یچون حکایت م یبشنو از ن

 کند یشکایت م هااز جدایی

 دده انیستان تا مرا ببریکز ن

 ده اندیرم مرد و زن نالیاز نف
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 نه خواهم شرحه شرحه از فراقیس

 اقیم شرح درد اشتیتا بگو

 شیکه دور ماند از اصل خو یهر کس

 شید روزگار وصل خویباز جو

 تی ناالن شدمیمن به هر جمع

 جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم

 ار منیاز ظن خود شد  یهر کس

 از درون من نجست اسرار من

 ستیسر من از ناله من دور ن

 ستیک چشم و گوش را آن نور نیل

 ستیتن زجان و جان ز تن مستور ن

 ستیلیک چشم و گوش را آن نور ن

 ست بادینای و ن نگن بایآتش است ا

 ست بادیهر که این آتش ندارد ن

 فتاد یآتش عشق است کاندر ن

 فتاد یجوشش عشق است کاندر م
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 دیاری بریف هر که از یحر ین

 دیش پرده های ما دریپرده ها

 دیکه د یاقی، زهری و تریهمچو ن

 دیکه د یمساز و مشتاقد، یهمچو ن

 کند یث راه پر خون میحد ین

 کند یقصه های عشق مجنون م

 ستیهوش ن یمحرم این هوش جز ب

 ستیمر زبان را مشتری جز گوش ن

 گاه شدیدر غم ما روزها ب

 روزها با سوزها همراه شد

 ستیروزها گر رفت، گو رو باک ن

 ستیتو بمان، ای آنک چون تو پاک ن

 ر شدیهر که جز ماهی ز آبش س

 ر شدیروزی است روزش د یهر که ب

 چ خامیابد حال پخته هیدر ن

 لسالمو  دیپس سخن کوتاه با
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چ و خم یو در وادی پر پ هاقرندر فراز و فرود  نوای جانسوز موالنا،

ده است. ینش را بخود کشانیفته و با بیش هایانسانعرفان، همواره روان 

که از جدال انسان  یشه انسانیتفکر و اند هاقرنن نوا، تبلوری است از یا

 افته است.یج ضه گرفته و نیش، مایخو یشناسبرای خود

 یمثنو»ت اول یهجده ب یعنینامه،  ین نیاند که موالنا، درهمگفته 

مثنوی  یم کلی، تمام مفاه«قران در زبان پهلوی هستمولوی،  یمعنو

گر، یا به عبارت دیده است و یگنجان ار فشردهیر را بصورت بسیکب

گار ت اول است که آن را خداوندیجده بن هیح همیر و توضیتفس یمثنو

اشعار مثنوی را آنطوری که  یبلخ به قلم خود نوشته بودند. البته، متباق

ار و ی ژهیما در احوال گوناگون سروده و بو یمشهور است، موالنا

اور پاک نهاد وی حسام الدین چلبی آنها را با کمال اخالص نوشته ی

 است. 

در دو ر موالنا، بخصوص یآثار فناناپذو جان مطلب در  یکل ۀعصار 

ک کلمه یوان شمس، صرف یمثنوی معنوی و د یعنیاثر گرانسنگ آن، 

 ی موالنا را م ینیجهان ب یاست که ستون اساس« عشق»است و آنهم 

 را مکتب عشق گفته اند، و وی قت و مکتب موالنایسازد. از آنرو طر

 ند:یفرما یچنانچه جناب شان م ده اند.یامبر عشق نامیرا پ
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 از عشق در جان برفروز یآتش

 سربه سر، فكر و عبادت را بسوز

 خدا، جان را تو بنما آن مقام یا

 د كالمیرو یحرف، م یكاندرو ب

 ر زبان، روشنگر استیگرچه تفس

 زبان، روشن تر است یك عشق بیل

 ند:یفرمایگر میو در جای د

 رسد از چپ و راستی هر نفس آواز عشق، م

 عزم تماشا کراست ،میرویما بفلک م

 د:یگوی ن میچن ها کرد ون مذهبیموالنا، مذهب عشق را جانش 

 ستیت نیعشق جز دولت و عنا

 ستیت نیجز گشاد دل و هدا

 فه درس نگفتیعشق را بو حن

 ستیت نیرا در او روا یشافع

 خبر است یمالک از سر عشق ب
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 ستیت نیرا در او روا یحنبل

 ست سوره عشقیبوالعجب سوره ا

 ستیت نیچهار مصحف در او حکا

  جوز تا اجل استیجوز و یال 

 ستیت نیابتدا و غاعشق را 

 ینیدگاه و جهان بیق در دیر و تحول عمییز است که تغیشگفت انگ

که  یش و عارفیزی، آن درویبا شمس تبر ییموالنا، پس از آشنا

« شمس من و خدای من»د و وی را یموالنا در وی نور حق را بد

ات و سمت یدر ادب یرات اساسییعمل به تغدر بوجود آمد و  د،ینام

، از یر عشق الهینظ یمتعال مید. مفاهیانجام یعرفان اسالم یو سو

د و عرفان و یگرد یعرفان اسالم هاین موضوعیتر یمحور

مبدل  یدگیا به نگرش سراپا شوریو ترك دن یتصوف از خمودگ

 درمان جمله علتها شد: گشت و عشق

 ما یعشق خوش سودا یشاد باش ا

 نخوت و ناموس ما یدوا یا

 ما یعلتهاب جمله یطب یا

 نوس مایتو افالطون و جال یا
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 یو هست ینیجهان ب ، حرکت و توانمندیییایپو یعشق عامل اصل

ن یشه موالنا دارد. ایگاه محوری در اندیموالناست. عشق جا یشناس

ان شده و شرحه شرحه از یب ینامه در آغاز مثنو یکه در ن یفراق

عرفان موالنا، د، همان درد عشق است. یگوی اق سخن میدرد اشت

ن است یکند. سخن موالنا همه ای وی را مذمت نمیا و جنبه های دنیدن

ده شده و یست و به حق آفریهوده نی، باطل و بین جهان و هستیکه ا

ن که، انسان یدارد و ا یتیر و مقصد و غاین جهان مسیدارد. ا یمعنای

 یقت ملکوتیو آن حق یقیآن معنای حق ین جهان، حاصل اصلیدر ا

 یایاز در یموج ،عرفا یده ی، بعقیروح بشر است. یو اله یبیو غ

ن امواج، آن یاست كه خداوند نام دارد و بدون ا یتیپهناور روحان

 ست.ین امواج نیا، ایا و بدون آن دریدر

 د و بگفتیوانه شدم عشق مرا دیدوش د

 چ مگویآمدم نعره مزن جامه مدر ه

 دا شدیدر ره دل پ یجان صفت یقمر

 چ مگویف است سفر هیره دل چه لطدر 

 ر و زبر خواهم شدیست بگو زین چیگفتم ا

 چ مگویر و زبر هین زیباش چنیگفت م
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 ا بشر استیفرشته است عجب  ین رویگفتم ا

 چ مگویر فرشته است و بشر هین غیگفت ا

 ن وصف خداستیكن نه كه ا یجان، پدر یگفتم ا

 چ مگویجان پدر ه ین هست ولیگفت ا

 یم ین مذاهب را صوریدر اثر اعتقاد به وحدت وجود، بموالنا، 

خاص انسان  ۀفیعشق عام را، قانون عالم، و وظ رد، قانون جذبه ویگ

 رسد.ی سم میورسالیونیا ی یجهان وطن ینجا به نوعیداند و از ا یم

ان خاص است یموالنا فراتر از اد یاز آموزه ها یارین رو، بسیاز ا

محصور كند به اهداف  ین خاصیآنكه خود را در قالب د یو به جا

ان، یهمه اد یشد. به زعم ویاند یقت میل به حقیان و به نیاد یاصل

 یب میرا تعق یگرفته اند و هدف مشترك سرچشمه یاز نور واحد

 كنند.

 خلق از نام اوفتاد اختالف

 آرام اوفتاد ،رفت یچون به معن

 نکه:یا ایو 

 برون است نشانماز کفر و ز اسالم 

 ندانم زانم و زناریاز فرقه گر
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ان و مذاهب یروان ادیاز پ یاریبس یبرا یبنابرآن، عرفان مولو

 ده است. یبرخوردارگرد یت خاصیز از جذابیگر نید

عت، انسان و خدا به مثابه واحدی به هم یموالنا، طب ینیدر جهان ب

و فقط  عت زنده استی، طبیدگاه ویشوند. از د یوسته مطرح میپ

عرفان، جهان  شود. یك نمیو ارگان یعیا محسوس و طبیشامل اش

 یضان او میاو، و ف یتجل یرا انباشته از گوهر خداوند و ثمره 

و غرق شدن در  یدن از دوگانه گین برداشت و بریداند. بنابر هم

و ها شهیاندان، یش را باالتر از همه ادیوحدت وجود، موالنا، خو

داند ی م وستهین واحد به هم پیعنصری وابسته به همم، و بمثابه یاقل

 د:یفرما یو با صراحت م

 دانمخود را نمی من که مسلمانان تدبیر ای چه

 مسلمانم گبر و نه نه ،امیهودی ترسا نه نه

 امُسفلی نه امعلوی نه ،امغربی نه امشرقی نه

  گردانم ِافالکاز  نه ،ام طبیعی ِارکان ز نه

 از بلغار و مغسینم نه از چینم نه از هندم نه

  خراسانم ِاز خاک نه ، عراقینم ِاز ملک نه

 مكان باشدنشان باشد، مكان ال ینشانم ب

 نه تن باشد، نه جان باشد كه من خود جان جانانم
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 دمید یكیرا چون برون كردم، دو عالم را  ییدو

 خوانم یكیدانم،  یكیم، یجو یكینم، یب یكی

 د: یگو یم یبا اشاره به آن مبدا ی تجل یمولو 

 كانروز همچون آفتاب ،آن لطف كو ایساق    

 یختیب یها مبر ذره ،ز رایرقص انگ نور    

نش خاص، در نگرش به عالم هستى است. جهان یموالنا، داراى ب

عرفانى نى ینى عرفانى است كه محور جهان بیك جهان بینى وی، یب

نى، وحدت وجود و یبن جهانیو اساس و محور ا وحدت وجود است

« ك تجلى حق به وجود آمده استیعنى جهان با ی»وحدت تجلى است؛ 

از ذات حق  یی كجا به عنوان جلوهیافت تمام هستى ین رهیو در ا

ن تجلى عشق یو راز ا« نهییعنى خدا در آیعالم  اصالا »تعالى است؛ 

 ینیداند. بنابران در جهان بش جهان را عشق مىیدایاست؛ و منشأ پ

ست، وحدت هه وحدت است، هر آنچه یبر نظر یموالنا، که مبتن

 است.

 مثنوی ما دکان وحدت است

 بت است ینیر واحد هر چه بیغ

، همه هستى مظهر تجلى اسم خداوندى است. از یدر نزد عرفای اسالم

ى و جز عدل یبایجمال و زنى عارفانه مولوى، جز ین رو در جهان بیا
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عنى عالم مظهر جمال و جالل حق است یست؛ ین فرما گرى حكمیز دیچ

 ستى در كار جهان وجود ندارد.یو نقص و نبا

نى عرفانى موالنا، بازگشت یهاى معرفتى جهان بانیگر از بنیكى دی

اند به همان ى كه بوجود آمدهیاء از همان مبدأیاش .اء به حق استیاش

را  مسألهن یى ایبایاتى، به زیگردند؛ چنانچه موالنا در ابمى مبدأ باز

 كند: م مىیترس

 ها سوى كل استیجزءها را رو

 بلبالن را عشق با روى گل است

 رودا مىیا به دریآنچه از در

 روداز همانجا كامد، آنجا مى

 مسألهنى عرفانى، یبژه او در جهانیگاه وینگاه خاص به انسان و جا

ق انسانى یان حقایوه و روش مولوى در بیگرى است كه در شیمهم د

دهد. ات به خوبى خود را نشان مىیارى از ابیمؤثر بوده است و در بس

اند ولى دگاه عرفا هر موجودى مظهر اسمى از اسماى الهى یگرچه از د

 ر: یر است و جهان عالم صغیالم كبنى عین جهان بیانسان در ا

 ستیهر نست اندر خم كه اندر نیچ

 ستیست اندر خانه، كاندر شهر نیچ
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 ن جهان خم است و دل چون جوى آبیا

 ن جهان خانه است، دل شهرى ُعجابیا

، انسان را مظهر كامل اسماء حق یبر عرفان اسالم یموالنا، مبتن

و مظهر « هللا االعظمفةیخل»نى و قرآنى او را یر دیداند و به تعببمى

ل ین عرفان، براى انسان مقامى قایا ن است كهیا .داندروح خدا مى

 ست.یل نیچ مكتبى چنان مقامى، براى انسان قایهست كه ه

ن زبان در ادب غنى یان عرفانى است كه ایزبان موالنا در مثنوى، ب 

ان یگردد. اما در بی ات عرفانى برجسته میگر ادبیعرفانى فارسى و د

اشت؛ در روش و ز توجه دید به روش عرفانى او نیعرفانى موالنا، با

شود. موالنا زى از جهان و انسان حذف نمىیمتد عرفانى موالنا، چ

با نظر به مجموع آثارى كه موالنا »ن باور اند که: یشناسان بزرگ به ا

زى را از ابعاد و استعدادها و یادگار گذاشته است، نه چیاز خود به 

نى،... یتى را از جهان عیز آدمى منفى ساخته است و نه واقعیغرا

روند و ر عرفان مثبت به كار مىیموالنا همگى در س ن، معرفتیبنابرا

آورد، در همه معلوماتى كه از شناخت انسان و جهان به دست مى

افت آهنگ ارغنون هستى كه خود یك معرفت عالى درباره دریاستخدام 

 «. آورددرمى ،موجى از آن قرار خواهد گرفت
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، شور عرفانى ین محمد بلخیجالل الدگر در روش عرفانى ید مسأله

جان به وجود یاست. او شورعرفانى را حالت زودگذرى كه در وجد و ه

ى را محكوم كرده، آن را حال ین شورگرای، بل انمی شماردد یآمى

موالنا، حركت و  یعرفان ینیداند و نه خداپرستى. جهان بپرستى مى

هاى شهیمستند به ر تحول جهان و انسان را نه با ذوق ادبى محض، كه

اد ی... و فرکند ت انسان، مطرح مىینى جهان و موجودیاساسى نظم ع

 ،«م و هم تماشاگریگریشنامه بزرگ وجود، هم بازیما در نما»زند مى

 نى درباره حركت است. یانه عیك نگرش واقع گراین یا

وقفه به  یک حرکت بیات را ی، حیشیخو یک عرفانیالکتیموالنا در د

تضاد  ؛است یمیر و تبدل و تکامل داییدر تغ یهست ؛داندی م یتعال یسو

راه  ینهفته است. سکون در هستها دهیاء و پدینبرد اضداد در متن اش و

موالنا از  یگر. وقتیاست به نحوی دگی زندهندارد و حتا مرگ ادامه 

، یات جمادی، نباتیح تنهاد، منظورش نه یگوی ر تکامل آن میات و سیح

ی شتر از آن است و به آنجا مینکه بسا بیبل ا ؛است یو انسان یوانیح

 گنجد. یرود که در وهم نم

 شدم یاز جمادی مردم و نام

 وان آمدمیاز نما مردم به ح
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 و آدم شدم یوانیمردم از ح

 پس چه ترسم که زمردن کم شدم

 رم از بشریگر بمید یهمره

 ک بال و پرییتا برارم از مال

 پران شومگر از ملك یبار د

 د آن شومیآنچه اندر وهم نا

ی م یتلق یگاده، اسارت و بندهدر عالم مگی زنده ،موالنا ینیدر جهان ب

 هیقى. برای انسان، سایات حقیح أش در زندان و مبدیدد و مرگ، گشاگر

ن مرحله كه گذشت به ین اسارت نهفته است، از ایهول و هراس در هم

 رسد. همه از مرگ مى ترسند، اوی د مینور مطلق و زندگانى جاو

 د.یمرگ را مى ستا 

 ش منید پیمرگ اگر مرد است آ

 تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ

 من از او جانى برم بى رنگ و بو

 او زمن دلقى ستاند رنگ رنگ

 نکه:یا ایو 



ینیبجهاندر  یجستار     

213 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 ستیآزمودم مرگ من در زندگ

 ستیندگین زندگى پایچون رهم ز

 ند:یفرمایگر میت دیو درب

 چون جان بقا دارى ،شىیاند از مرگ چه

 داری چون نور خدا ،در گور كجا گنجى

 یمعنو یمثنو یكی، یو یدو اثر منظوم و اصل موالنا در ینیجهان ب

ی به زبان فارس ین آثار عرفانیات شمس، که از مهمتری، كلیگریو د

س و روان و سهل، آنگونه سروده شده یبا زبان سل به شمار می رود

، نه تنها قابل فهم اند هازمانهو گذشت  هاقرنن همه یپس از ا اند که

که  یباشند. زبانیز میهای آن ورد زبان عامه مردم نتیکه شاه ب

ل، یر بکار برده است، زبان استعاره، تمثین دو اثر فناناپذیموالنا در ا

معنا در  یهاختن دانهیاست و ر یو قصه پرداز یت گریحكا

ف و یان ظرایب یبرا یقصه و استفاده از بستر داستان یهامانهیپ

 ف.یلطا

 میما چو خود را در سخن آغشته ا

 میت گشته ایتها حكایاز حكا
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 استیكه دام اول یاالتیآن خ

 ان بستان خداستیعكس مه رو

 سرانجامنات و ییت و کایکه از باور موالنا به انسان، طبع یاتینظر

ام و حافظ که زرق یخ یشیاند گردد، با آزادی م یوحدت وجود ناش

ه یهان و صومعه داران و زاهدان گمراه را به باد سخریای فقیو ر

 ،داده اندیهای جهان را اندرز م ییبایگرفتند و برخورداری از زی م

 .بجا گذاشته است یشه انسانیتفکر و اند یدر تعال یار مترقیبس ینقش

بسود  یانقالبان یطغ یدر آن روز نوع ینین جهان بیمحتوی ا

م بقول موالنا "مرگ یه تعالیعل ،گیزندهانسان، بسود  یوارستگ

 غمبر و مردم سبا، یزده پیت سیدر حکا یشانه" بود. در مثنویاند

 ند:یگویغمبران میسبا به آن پ یاهال

 م مایقند و شکر بود یطوط

 م از شمایش گشتیمرغ مرگ اند

ه شوم و وحشتناک یسا گریکبار دی، «شانهیمرگ اند»م یحاال که تعال

گستراند و روز تا روز ابعاد  یشتر از گذشته به هرسو میش را بیخو

زهری است که روان آشفته و موالنا پاد ینیابد، جهان بی یتازه م
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و  یکشاند و از عرفان اسالمی را به آرامش م هاانسانشان یپر

مای جذاب و یک سی ن،یو پرمحتوای خراسان زم یفرهنگ غن

ش یسازد و به نما یم هافرهنگو ها شهیاندجهانشمول، برای همه 

 گذارد.ی م

 ن گفته است و درد انسان را سرودهش از انسایموالنا در همه آثار خو

  ت گم شده بوده است.یاست و همواره در جستجوی انسان

 خ با چراغ همی گشت گرد شهریدی ش

 کز دیو دد ملولم و انسانم آرزوست

 م ماینشود، جسته ا یگفتند: یافت م

 نشود آنم آرزوست یافت میگفت: آنکه 

 یم ییکاود و به جا یرا استادانه م یظاهر یهاها و پردههیموالنا ال

ه شده و از یانسان تک یازل یهایژگیرسد که در تمام آثار او بر و

را بمثابه  یاو مثنو .فراتر رفته است یو قرارداد یتصنع یمرزها

 .ی کندش کش میکشاند، پی که انسان را بسوی آسمان م ینردبان

ن یموالنا، اهای شهیاندنهفته در  یواالی انسان هایارزشپاسداشت  

ن است، یم آن سرزمیه مباهات و افتخار عظیما فرزند بلخ باستان، که

ن ین فرزند نام آور، به بزرگداشت از هشتصمدیو امروز از ا

و کشورهای مختلف جهان، المللی نیبد وی، در مجامع سالروز تول

بنام وی نامگذاری کرده را  2007د و حتا سال یآ یش بعمل میستا
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است که با  ییآنها ه ویژههر انسان آگاه جامعه بشری و ب ۀفیاند، وظ

 شد.یاند یت میجان پردرد و دل پرسوز به سود انسان

را بمثابه  یو یواالی انسانهای شهیاندو  ین محمد بلخیموالنا جاللد

 م.یکنی ش میم و ستایدار راث ارزشمند فرهنگ بشری پاس میک می

 1386سنبله  26برابر به  2007سپتمبر  17
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 پژوهش مشعل دانش است

ل سال یپنجم ماه اپرست و یخ بیدر تار« کانون پژوهشگران افغانستان»

ادی از یز شمار( در شهر هامبورگ آلمان به اشتراک  2009روان ) 

دوستداران دانش و فرهنگ، به شمول پژوهشگران، دانشمندان، 

اعم  ،یو فرهنگ یبرجسته اجتماع هایتیشخصسنده گان، شاعران، ینو

 .ردکش آغاز یاز مردان، زنان و جوانان، به کار هدفمند و سازنده خو

 یک نهاد اجتماعین کانون بمثابه یادنامه کانون آمده است، که ایدر بن 

خ یو تار یکیمتفاوت اتن هایفرهنگو به آرزوی خدمت به  یو فرهنگ

ک، یراتک سازمان دموکی یافغانستان بنا نهاده شده و از نگاه چگونگ

و  یقانونهای وهیشو به  باشدی م یانتفاعریو غ یردولتی، غیحزبریغ

 یافگن یادنامه، هدف از پین بنیبر عالوه بر طبق ا کند.یکار م یعلن

شه، یفرهنگ و اندهای نهیزمدر  ین کانون را، انجام کارهای پژوهشیا

 سازد. ی است و اقتصاد افغانستان، میخ، سیو تار یجامعه شناس

کانون » یافگن ی، که در پیگسترده و علم ن اساسیبر همبنا

از دوستداران  یعیف وسیمدنظر بوده است، ط« پژوهشگران افغانستان

 ی، جنسیده تیو عق یاسیی سهادگاهیددانش و فرهنگ، صرف نظر از 

ت و به گونه یمیو صم ین نهاد را با گرمیام اساسگذاری ای، پیکیو اتن
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نشان داده اند، که در کار کانون و به  یمثبت پاسخ گفته اند و آماده گ

ن راستا یرند. در ایگی سهم م ییسته یثمر رساندن اهداف آن بطرز شا

ی های افغانستان مانب دانشمندان و استادان دانشگاهام های که از جیپ

 فراوان است. یه سرافرازی و دلگرمیرسد، ما

گی زندههای عرصهعرصه دانش و فرهنگ در افغانستان مانند همه 

های مزمن و تباه کن در رنج و عذاب از بحران یاسیو س یاجتماع

طره تعصب، یر سیستم ما، در ز زیراست. جامعه عقب نگهداشته شده و 

ابد ی یرا نم یو فقر، مجال آرامش و ترق یض، خرافات، خودکامگیتبع

 رد. یگی و از کاروان تمدن امروز بشری، فرسخها فاصله م

خانمانسوز،  هایجنگ، یخیگوار تارث ناهنجار و ناراین میا با وجود

های ربنایب کامل زی، تخریو فرهنگ یخیتار هایراثیمبربادی 

ات و کوچ ی، و از همه مهمتر از دست رفتن حیاقتصادی و اجتماع

، یو فرهنگ یاز دانش آموختگان کشور به شمول نخبه گان علم یمیعظ

های عرصهپژوهشگران، استادان، معلمان، دوکتوران، کارشناسان 

ه و یهمساهای کشورآنان در  ی، دربدری و آواره گیمختلف اقتصاد مل

بت و فالکت مردم افغانسان را در مجموع دو یرون از آن، همه مصیب

 چندان ساخته است.
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، دانش یو فرهنگ یعلم هایتیشخصاز  یک بخش بزرگیحاال 

 هایسالی بهاگرانآموختگان کشورما، با برخورداری از تجارب 

رند یبه سر م ییکایو امر ییی، اروپایایکار، در کشورهای آس یطوالن

های ارزشمند، استفاده به ت بزرگ و استعدادین ظرفیأسف از او با ت

، همچنان در کمیار یبس شمارن جمع بزرگ، یاز ا د.یآ یعمل نم

مصروف اند و به مردم  یاسیو س یو ادب یخالقانه فرهنگکارهای 

، یو فرهنگ یخینشهای تاریشند و با نشر و پخش آفریاند یکشورشان م

اس و نا یطلسم  ریتأثر یز یبزرگ شمارکنند. ی به افغانستان خدمت م

در مهاجرت، همچنان ساکت اند که گی زندههای  یدی، و سرخوردگیام

که امکان دارد،  ییج شکست و تا جایطلسم را به تدرن یست ایبا یم

 ان آنان زنده ساخت.ینفس را در م د و باور و اعتماد بهیباره فضای امود

ج و یدر بس« کانون پژوهشگران افغانستان»ن جاست که کار یاز ا

ن راستا که یگردد و در ای ت ارزشمند، برجسته مین ظرفیا یسامانده

و تالش فراوان،  یسازد، سع یرا مفه بزرگ کانون ین وظینخست

 رد. یگی صورت م

های ن کانون با کانونیوند دادن ایسترگ کانون را پ ۀفین وظیدوم

سازد. از گزارش ی در داخل کشور م یو دانشگاه یقاتیو تحق یپژوهش

ن یشود که کار در ای ن معلوم مید، چنیکه در کانون ارائه گرد یاساس
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مت مورد توجه و یانگذاری کانون با صمیده و بنیعرصه آغاز گرد

عالقمندی استادان و پژوهشگران در داخل کشور قرار گرفته است. 

مشابه در نهادهای کانون با موسسات و  وند همکاریی، پاضافه بر آن

، با در نظرداشت مسائل موجود در افغانستان، هم ییکشورهای اروپا

 هاینسلوند یکانون، پهمچنان، برای  مطرح است. یاز جمله مسائل

گردد. ی برخوردار م ییت استثنایروز، امروز و فردای کشور از اهمید

مانه یما با کوله باری از دانش و تجربه، صم یو فرهنگ ینخبگان علم

گذارند و با آنان کار ی ان مین اندوخته ها را با نسل امروز در میا

 هاینسله ها به ن اندوختیق این طریدهند و از ای مشترک را سازمان م

شمند که به وطن یو اند هختهیابد. شماری از جوانان فریی فردا انتقال م

ورزند و از استعداد سرشاری برخوردار اند، در  یشان عشق م ییآبا

 مانه سهم گرفته اند. یکانون صم ییبرپا کار

و  یعلم هایتیشخصن یدور، بزرگترهای گذشتهبا وجود آن که در 

ط و امکانات، ین شراین آثار شان را در بدتریمشهورتر ،ما یفرهنگ

ادگار یبه  یدانیها نگاشته اند و آثار جاواه چالیحتا در زندانها و س

کنند و از ی مگی زندهکه در اروپا  یآنان ویژهامروز، ب یگذاشته اند؛ ول

ن یق و پژوهش برخوردار اند، از ایالزم برای تحق ها و منابعبزازهمه ا

ل یع به وسایوس یبرند. منظورم دسترس یاستفاده الزم نم امکانات
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ار مجهز پُر از یبسهای خانه. کتاباست وتر و انترنتیک، کمپیالکترون

های یگانیکه در با یجالب و ارزشمند، و حتا اسناد و مدارک هایبکتا

ن یک ایپلماتیو امور د ی، استخباراتیاطالعاتهای موسسهو ها اداره

شد، حاال به ی پنهان نگهداری م یطوالن هایسالبرای ها کشور

ن اسناد و یهای ما، از اخ نگاریتار دسترس عامه گذاشته شده است.

ار یشان را با استفاده از منابع بس هایبکتابودند و  اطالع یمدارک ب

خواننده گان را به  ینگاشته اند که گاه یها و خاطراتمعدود، نقل قول

سازند. بنابر آن ضرور است تا یدُچار م هایو گمراهها دشواری

به برگردان  ی مسلط اندیهای اروپازبانبه که  یمحترم هایتیشخص

اری از مسائل ین آثار و اسناد همت بگمارند و گره کور بسیو ترجمه ا

از  کمیر، شمار یاخ هایسالدر جریان ند. یکشورمان را بگشا یخیتار

های استواری گذاشته ن راستا گامینشور و آگاه ما در ادا هایتیشخص

 عرضه داشته اند. ،را به اهل دانش و خرد یاند و آثار گران ارج

دانند که پژوهش یک روند فعاالنه، یم یعلمهای یبررسق و یاهل تحق

ها، رخدادها، هشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده

  10هاست. رفتارها و فرضیه

ن یبه ا یگپژوهندهست در یبا ین باور اند که میشمندان بزرگ به ایاند

ل و اجتهاد است توجه مفرط یحه تحلیک: تبحر و دو: قریدو اصل که 
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ق از یع و عمیاطالع وس یعنی Eruditionا یرد. تبحر یصورت گ

ق یق از سرچشمه های تحقیدرست و دق یآگاهموضوع مورد پژوهش و 

 یعنیحه اجتهاد ی. و اما قرهاتیواقعها و و احاطه بر اسناد و مدرک

و  هاتیواقعق بر کوه گران یتحق یح و علمیقدرت انطباق اسلوب صح

روی انتزاع و یکه گرد آورده است و داشتن ن یمدونریهای غمدرک

دۀ یبرای کشف رشته تکامل پد یم و احتجاج فلسفیو تعم یاستنتاج منطق

ن تکامل. پژوهنده ای که متبحر یا ین درونیافت قوانیق و یمورد تحق

شه انبوه یل و اجتهاد عاری است، شما را در بیحه تحلیاز قر یاست ول

ست یکند و قادر نیگم ذله مود، سردرالعات درهم و شاخ در شاخ خاط

ق خود بگسترد و آنکه یر از مبحث مورد تحقیر و دلپذیی چشم گی منظره

پای سمند تبحر و تخصصش  یول ،ل و اجتهاد استیحه تحلیصاحب قر

گردد و ی مات عبث میو تعم یاعات تهزلنگد، بناچار دچار انت یم

خود را که  ر واردیات غیهای ذهن و مصنوعات عقل و حدسساخته

کند و شما را در شوره ی ل میست به شما تحمیغالبا مستند و مستدل ن

که  یتازه آن کس کشد.ی ش بگمراه میی خوبها یزار احتجاجات ب

شد به اسلوب  دیتأکد همچنان که یل و اجتهاد است بایحه تحلیصاحب قر

ر عمده، یع، عمده را از غیتا بتواند در انبوه وقا آشنا باشد، یح علمیصح

ل ینده را از پژمرده باز شناسد، حوادث را تحلی، رویرا از فرع یاصل

وند یبه هم پ یات مادی و معنوی اجتماع را بدرستیکند، شئون مختلف ح
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د یه نمایات مادی و معنوی جامعه توجیرا در متن ح یات ادبیدهد و ح

 و خم و چیحوادث را درست بدان نحو که در جادۀ پرپ یو تسلسل واقع

 11رد، عرضه دارد.یپذ یخ انجام میب تاریپر فراز و نش

رکانه و یپژوهشگری ز ۀفین رهگذر وظینده از ایآهای نسلما و 

د اذعان یم. با صراحت بایش رو داریگرانباری را در پ ییخردمندانه

ش و یست به پیگام« کانون پژوهشگران افغانستان»جاد یداشت که ا

تر دوستداران دانش و فرهنگ، شتر و گسترده یری هرچه بیسهمگ

دن به اهداف مطروحه یدانشمندان و پژوهشگران، کانون را در رس

 رساند. ی اری می

 1388ثور  12برابر به  2009 یدوم ماه م
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 به مناسبت بیست و یکمین سالروز

 1371افغانستان در هشتم ثور سال  سقوط اندوه بار جمهوری

این سقوط فاجعه بار چه وقت ریخته شد و در سازماندهی  ۀطرح برنام

 آن چه رازهای نهفته است؟

ها سازمان یافته کدام ۀآغازین در راستای تحقق این توطیهای اقدام

 بودند؟

تبلیغات خصمانه   ۀنبا وجود تشدید جنگ اعالم ناشده و گسترش دام

های همسایه ۀستان، توأم با مداخله لجام گسیختری افغانعلیه جمهو

شرقی و غربی، بویژه دولت نظامیگر پاکستان در امور داخلی 

خورشیدی اوضاع سیاسی، امنیتی و دفاعی  1364افغانستان، در سال 

در کشور بهبود نسبی یافته بود و وضعیت داشت آرام آرام بسوی ثبات 

استواری را به های گام. دولت سیاسی و اقتصادی به پیش می رفت

 ۀایان بخشیدن به تجاوز ها و مداخلخاطر قطع جنگ و خونریزی و پ

صلح در  ۀو ابتکار سیاسی را به مقصد اعاد آشکار خارجی برداشت

مورخ چاردهم های اعالمیهکشور به دست گرفت که تهداب آن با صدور 

نهاده  1981و تاریخی بیست و چارم اگست سال  1980ماه می سال 
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های قدرتو ها همسایهبا  اختالفشده بود. هدف این بود تا مسایل مورد 

جهانی، از جمله بازگشت هر چه رودتر قطعات نظامی شوروی به 

 میهن شان، از طریق سیاسی حل و فصل گردد.

چون در سازمان ملل متحد، دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان 

رسمیت داشت، از این رو بر بنیاد سیاست صلح جویانه رهبری 

افغانستان، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بین 

نمایندگان افغانستان و پاکستان با میانجیگری نماینده ویژه آن سازمان، 

آغاز گردید. )البته در غیرمستقیم مذاکرات  در ژنیو، 1982در سال 

هیچ شرطی برای مشارک »های صلح، در قطعنامه ملل متحد گفت وگو

گنجانیده نشده بود( که پس از هشت دور مذاکرات بتاریخ « مجاهدین

 امضاءهای ژنیو به ( عقد نامه 26.1.1367) 1988پریل چهاردهم ا

 رسید.

سیاسی و نظامی در های یدادرواگر ما در جایگاه شاهدان عینی 

افغانستان را به بررسی بگیریم، از یک طرف دلیل تحقق نیافتن کامل 

حاکمیت های پایهرشد اقتصاد ملی، استحکام پیدا نکردن های برنامه

دولتی در سراسر کشور و نهادینه نشدن دگرگونی های سیاسی ـ 

ـ اجتماعی را در افغانستان تا نیمه اول دهه ش صت خورشیدی، اقتصادی 

در موجودیت مشکالت داخلی )سنگینی بار جنگ با مخالفان مسلح 
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پیدایش  ،های ح.د.خ.ا.میان جناح اختالفدولت، رقابت و 

د در درون یخرابکار و ماجراجو و سلطه طلب جدهای فراکسیون

حزب(، شدت فشار جنگ اعالم ناشده بر ضد نظام سیاسی در 

و تبلیغاتی بر ضد ح.د.خ.ا. و نظام  افغانستان، گسترش جنگ روانی

سیاسی در افغانستان به هدف ایجاد فاصله بین مردم و دولت، همچنان 

المللی بینابعاد وسیع مداخله و سنگ اندازی دول امپریالیستی و ارتجاع 

و منطقه یی در امور داخلی افغانستان، به شمول نیات شوم و مقاصد 

.. می .انستان )پاکستان و ایران(شرقی و غربی افغهای همسایه ناپاک

جدی را که موقف و موضعگیری های دشواریدانیم؛ از سوی دیگر 

رسمی های دیدگاهدوگانه مقامات حزبی ـ دولتی اتحاد شوروی، تفاوت 

و علنی آنان با افکار و نظریات غیر رسمی نسبت به حاکمیت سیاسی 

در سر  1984و زعامت حزبی ـ دولتی در افغانستان که پس از سال 

راه تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در میهن مان بمیان آورده 

 داشت. نبودند، نیز نباید از نظر دور 

آقای دیگو کوردووز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای 

افغانستان و آقای سلیک اس. هاریسون تحلیلگر برجسته ی امریکایی، 

پشت »کتاب با ارزشی را زیر عنوان در رابطه به قضایای افغانستان، 

به چاپ رسانیده اند که در حقیقت به مثابه یک سند با « پرده افغانستان
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شناخته می شود. در متن این کتاب،در ارتباط به المللی بیناعتبار 

های اقدامریزی سقوط حاکمیت سیاسی در افغانستان و نخستین برنامه

عملی جهت تحقق این پروسه، مطالب مشخص و روشنی وجود دارد 

آنها را در این جا، بگونه نمونه، برجسته می  هایبخشکه مهم ترین 

 سازیم:

با دوست خوب پاکستانی  ۀچه من ]دیه گو کوردووز[ طی مصاحبآن.. .»

درصد متن پیش نویس یک توافق  95»علی گفتم این بود که ام افتخار

صحیح بود. شاید به همین دلیل  کامالا این البته  «ده استجامع آماده ش

سفیر شوروی در اسالم آباد گفت که کابل مایل است جدول زمانی برای 

خروج ارائه شود، این اولین بار بود که یکی از مقامات شوروی به 

 صراحت از چنین چیزی سخن به میان می آورد.

ها آمده بود، این تعبیربه دست  1983درصد در ماه می  95اگر چه این 

به من ]دیگو کوردووز[ برگشت داده می شد.  1984در اوایل سال 

متشنج شده و شرایط حاکی از المللی بینچرا که در این دوره روابط 

کاهش اعتبار مذاکرات سازمان ملل متحد پس از گفتگوی ماه ژوین 

 بود. 1983

 ق، خروج نیروهای دراین شرایط یکبار دیگر تکرار کردم که کلید تواف
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شوروی است. این موضوع برای ایاالت متحده امریکا و تمام 

کشورهای دیگر غربی اهمیت داشت. بنابرین باید راهی برای ترغیب 

به منظور گفتگو در باره جدول زمانی خروج می یافتم. برای  هاروس

را وادار می کردم که در مورد عدم مداخله ها پاکستانیاین منظور باید 

 «اطمینان کافی بدهند.

در صد  95»باال، به مالحظه می رسد که در اصل  هایحرفبه استناد 

در ماه مه « تانتوافق بر سر خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانس

زمامداری زنده نام ببرک کارمل بدست آمده بود.  ۀ، در دور1983سال 

اما این که چرا این پروسه نهایی نگردید، باید به سراغ عوامل آن رفت 

 و دید که دشواری کار در کجا بود؟

به همگان معلوم است که حکومت نظامی پاکستان به رهبری جنرال 

الحق، در قبال جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت زعامت اءیض

 کردبی نهایت خشن و خصمانه را دنبال می  هایسیاسترک کارمل، بب

و دراین عرصه پشتیبانی همه جانبه ایاالت متحده امریکا، دولت چین 

لیک با وجود آن، در پیاده  را با خود داشت. والمللی بینو ارتجاع 

آقای دیگو کوردووز  ۀها در افغانستان به نوشتپاکستانیساختن سیاست 

عمیقی بین وزارت خارجه و آژانس قدرتمند آی. اس. آی به  اختالف»

ت. این البته تنها بخشی از ریاست ژنرال حمید گل وجود داش
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ی حتمالاهای وسیع تر، بین آنانی بود که به دلیل مخاطرات کشمکش

بحران برای پاکستانی ها، طرفدار توافق بودند و آنهای که احساس می 

ی امریکا باید به حتمالاهای کمککردند توافق تنها بعد از دریافت کلیه 

 «نتیجه برسد.

ز نگاشته است که در حاشیه نشست کنفرانس کشورهای یدیگو کور دوو

ه یعقوب خان اسالمی در کازا بالنکا در دیدار مفصلی که با صاحب زاد

مانند گذشته به نظر می رسید برای  او»وزیر خارجه پاکستان داشت: 

شدیدی مواجه های مخالفتحصول توافق آماده است، اما در کشورش با 

 بود."

ضیاءالحق در پهلوی این که دولت نظامی پاکستان به رهبری جنرال 

در برابر روند تحوالت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در جمهوری 

افغانستان خصومت می ورزید و سازمان آی اس آی حادثه آفرینی می 

مخالف را سازماندهی و رهبری می نمود، های گروهو جنگ  کرد

آخوندهای برسر اقتدار در جمهوری اسالمی ایران نیز در ایجاد 

ها پاکستانیمشکالت بر سراه حاکمیت سیاسی در افغانستان، کم از 

بر ضد دولت افغانستان را رهبری و  نبودند و بخشی از ناسامانی

 سارماندهی می کردند.
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در رابطه به بحران افغانستان او .. .»دیگو کوردووز نگاشته است:  

برای اولین بار قبول کرد که  ]دکتور والیتی وزیر خارجه ایران[

ع دولت خود را در فرایند مذاکرات سازمان ملل برای من مشخص موض

دولت ایران از توافق جامع شامل خروج نیروهای های یادداشتکند. در 

شوروی از افغانستان و بازگشت آوارگان به کشور شان، طرفداری شده 

 بود...

همیشه خود را طرفداران و حامیان اصلی حقوق مجاهدین ها ایرانی

نشان میدادند و طی اقامت در تهران ما دراین باره گفتگو کردیم. آنان 

دوست وفادار مجاهدین می دانستند. هر ها انیپاکستخود را بیشتر از 

من خاطر نشان میکردم که موقعی که از این موضوع صحبت می شد 

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرسی افغانستان در این سازمان را

به رژیم کابل داده است و همچنین یادآور می شدم که قطعنامه ای که 

دهد، هیچ شرطی برای  اساس فرایند دیپلماسی ژینو را تشکیل می

 «.مشارکت مجاهدین در بر ندارد

در این جا به خوبی به مشاهده میرسد که جمهوری دموکراتیک 

افغانستان با نظامیگران در پاکستان و والیت فقیه در ایران مشکل 

آنها  ۀلیسی های غرض آلود و مداخله گرانسیاسی داشت و پیوسته با پا

مسلح مخالف به منظور تحقق های هگرودر گیر و دار بود. آنها از 
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 ۀبطه به افغانستان و منطقه استفادسیاسی خویش در راهای برنامه

ابزاری می کردند. به همین لحاظ در نزد سازمان ملل متحد حامیان آنان 

مطرح بودند تا گفتگوهای صلح را با دولت افغانستان به پیش ببرند، نه 

 !گانه مستقر در پاکستان و ایرانجهادی هفتگانه و نه های تنظیمخود 

دیگو کوردووز به صراحت بیان داشته که در دیدار با سیاستمداران در 

بخاطر رسیدن به توافق قابل پذیرش برای همه، روشن ها دیدگاهکابل، 

بوده است و در سیاست دولت افغانستان در زمینه ی حل مشکالت از 

 طریق سیاسی، عالیم مثبت وجود داشت:

مذاکرات با شاه محمد دوست، وی پذیرفت و قبول کرد  ۀادامر اما د»

کند،  امضاءکه اگر پاکستان توافق دوجانبه در مورد عدم مداخله را 

کابل و مسکو به طور همزمان بحث در مورد خروج را شروع خواهند 

 «کرد...

تصریح کرد که گفتگوها یعقوب خان ]وزیر خارجه پاکستان[ در ادامه 

مستقیم و به نتیجه رسیدن گفتگوهای از نظر او تفاوتی بین برگزاری 

یک توافق دوجانبه وجود ندارد. اما من ]دیگو کور دووز[ جواب دادم 

 کتوافق  مهمی وجود دارد. در صورت مذاکره در مورد یهای تفاوتکه 

 که آنپاکستان همیشه این حق را برای خود محفوظ می دارد  ،هدو جانب
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 . کند امضاءرا با کسی به جز کارمل  

کرد که حاضر است در گفتگوهای مستقیم  تأکیدیکبار دیگر ضیاءالحق 

 تأکید.. .وکار داشته باشد اما با خود وی نه حتی با برادر کارمل سر

کردم که اگر او ]جنرال ضیاء الحق[ توافق دو جانبه را قبول کند، من 

به کار  هاروسم را برای ترغیب هایتالش]دیگو کور دووز[ همه 

 خواهم برد که این مرد ]زنده نام ببرک کارمل[ را عوض کنند.

ضیاءالحق ی کارمل را مورد بحث قرار دادیم، حتمالاوقتی ما جابجایی 

تذکر داد که شانس حضور شاه سابق در یک دولت انتقالی افزایش یافته 

او را مورد حمایت  چه میزان درها شورویاست، اما معلوم نیست 

 «قراردهند...

های خزنده و حرکتاصلی تمام  ۀین ترتیب مشاهده می شود که انگیزبد

ود فروش روسی، قربان ساختن از سیاستمداران خ ۀپنهانی عد

سیاسی با اعتبار افغانستان، در بدل حصول توافق با  هایشخصیت

ندگی از سازمان )به نمایضیاءالحق غرب و راضی نگهداشتن جنرال 

 آی ( بود. .پر قدرت آی. اس

روز افزون سیاسی و نظامی را که مستشاران روسی و های دشواری

نظامیان ارشد ارتش سرخ در افغانستان در نیمه اول دهه شصت 
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خورشیدی در برابر حاکمیت سیاسی ودر ضدیت با رهبری حزبی ـ 

ایاالت متحده امریکا و پاکستان در     ، ریشه درکردنددولتی ایجاد می 

حتی دیگوکوردووز حاضرشده بود که ارتباط به افغانستان داشت که 

، زنده نام ببرک هاروسش را به خرج دهد تا با ترغیب هایتالشکلیه 

 !کارمل را از صحنه بردارد

های فاسد روسی )سکلوف، اخرمیوف، ورنیکوف، مایوروف، جنرال

غرض آلود، های دیدگاه، شبارشین وغیره( در وارنیکف، سپورنیگف

جنایتکارانه و نا بخشودنی خویش با چسبیدن به ذهنی گری، منفی گرایی 

، از بیان یک هاشخصیتو دروغ بافی، ترور سیاسی و بدنام ساختن 

امی پاکستان به حقیقت روشن طفره رفته اند و آنهم این که حکومت نظ

گونه توافق را در قضیه هر رهبری جنرال ضیاءالحق، رسیدن به

افغانستان، مشروط به برکناری زنده یاد ببرک کارمل می دانست و 

درست نمایندگان سیاسی شوروی جهت برآورده ساختن این خواست، 

خود را در هم آهنگی با پاکستان و ایاالت متحده، سمت و  هایفعالیت

ئه گری و نظام سیاسی را در افغانستان با توطهای پایهسو دادند و 

 مداخله آشکار متزلزل کردند.

ظاهر دست یابی به یک توافق در چند امریکا و سایر دول غربی،  هر

را مبنی بر حل قضایا از طریق سیاسی، در جدول بندی زمانی خروج 
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نیروهای شوروی از افغانستان، عنوان می کردند و از حاکم نظامی در 

مداخله در امور داخلی  پاکستان مطالبه می نمودند تا در مورد عدم

افغانستان، اطمینان دهد، لیکن دیگو کوردووز از مطلب دیگری حرف 

 زده است:

اسالم آباد را به مقصد تهران ترک کردم و پس از این که مقامات »

ایران را در جریان آخرین گفتگوهای انجام شده در اسالم آباد و کابل 

ا سردبیر روزنامه ی مسلم .. چندی بعد ب.قرار دادم، عازم نیویورک شدم

چاپ پاکستان دیدار کردم. او گفت که ضیاء عالقمند به توافق نیست، 

 «چرا بحران افغانستان باعث تقویت رژیمش شده است.

در حالی که موقف رسمی دولت افغانستان در قبال خروج نیروهای 

شوروی از افغانستان و رسیدن به یک توافق قابل قبول برای همه طرف 

 ذیدخل، همیشه شفاف و روشن بود.های 

ـ دولتی  اما با صعود گرباچف و همکارانش بر سکان های قدرت حزبی 

برنامه ریزی های هدفسازمان یافته و های پالندر اتحاد شوروی، 

امی پاکستان شده ایاالت متحده امریکا )سی. آی. ای( و حکومت نظ

ند تا کردافغانستان، مجال تحقق همه جانبه پیدا  ۀ)آی. اس. آی( در بار

 این که تهداب ح. د. خ. ا. و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را
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 متزلزل ساخت و در عمل به استقامت نابودی سوق داد. 

 خواست و تمایل پاکستان را به عنوانضیاءالحق در یک مقطع زمانی، 

ر ژنیو، در گزینش یک مستقیم دطرف مهم مذاکره در گفتگوهای غیر

عنصر پشتون در رهبری حزب و دولت در افغانستان مطرح کرد که 

بعدی با وارد آوردن تغییر تحمیلی و زورگویانه در رهبری های رویداد

حزبی و دولتی در افغانستان، بر موجودیت یک برنامه ی هم آهنگ و 

و اتحاد  توافق شده بین پاکستان )آی. اس. آی.(، امریکا )سی. آی. ای(

 شوروی )کی. جی. بی( گواهی میدهد.

سلیک هاریسون نیز راجع به موضوع باال در فصل هشتم این کتاب 

 حرف های دلچسپی دارد که پاره ی از آنها در زیر نقل میگردد:

کارمل با رئیس آژانس اطالعاتی اش نجیب هللا که عضو جناح خودش »

شت. افراسیاب ختک یکی دا اختالفبود در مورد لیبرالیزه کردن رژیم 

از رهبران کمونیست پاکستان که هفت سال در کابل تبعید سیاسی بود، 

آن دو بوده است. ختک دیدگاه مشترکی با نجیب هللا  اختالفناظر 

کابل  هایسیاستداشت، چرا که هر دو پشتون بودند و در شکل گیری 

سال  در مورد قبایل پشتون پاکستان با هم کار می کردند. ختک در

به من ]سلیک هاریسون[ گفت که نجیب هللا اهمیت تغییرات به  1993
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وجود آمده در مسکو در زمان گرباچوف را زود درک کرد و فرصت 

 بر کارمل برای تصاحب پست ریاست جمهوری، از را برای پیروزی

 جدید روس ها، مناسب دید. هایسیاستطریق همنوایی با 

های تون بود، او را در نظر دیپلماتاین واقعیت که نجیب هللا یک پش

نبود « واقعی»روسی جالب توجه جلوه داد. چرا که کارمل یک پشتون 

ها ایجاد و، نارضایتی وسیعی در میان پشتونقومی رژیم ا هایسیاستو 

کرده بود... کارمل اگر چه خود را منسوب به پشتون میدانست، اغلب 

ها با اشاره به منشأ فرهنگی او در میان نخبگان کابل او را جزی پشتون

از خود نمی دانستند... همان طور که کشمکش بر سر قدرت طی سال 

در داخل رژیم افزایش یافت، نجیت هللا، کارمل را بیشتر تحت  1985

کمونیست به های با نفوذ غیرپشتونفشار گذاشت که عالوه بر آوردن 

 «بران کمونیست پشتون قدرت بیشتری بدهد.داخل رژیم، به ره

در ژنیو، دایر بر خروج نیروهای شوروی از غیرمستقیم مذاکرات 

افغانستان و پایان بخشیدن به مداخله آشکار دول همسایه، بویژه پاکستان 

مبنی بر عدم تکرار المللی بیندر امور داخلی افغانستان و دادن تضمین 

پیمود و باالخره به تاریخ چهاردهم  مداخالت، با جدیت راه خود را

رسید؛ و لیک گرباچوف و همکارانش در  امضاءبه  1988آوریل سال 

رابطه به جنبش صلح و عدالت خواهی و سرنوشت نیروهای پشتیبان و 
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مدافع صلح و ترقی در جهان، همچنان امنیت بین المللی، در معامالت 

ده با این روند، از زوایه ی خاینانه پشت پرده و در تبانی با ایاالت متح

های موافقتنامهدیگری نگاه می کردند. از این رو بسیار سازمان یافته، 

بود و اساس روابط عادی و المللی بینژنیو را که یک سند با اعتبار 

دوستانه بین افغانستان و پاکستان را فراهم می ساخت و زمینه را برای 

ع حیاتی مردمان این منطقه، مهیا صلح و آرامش در منطقه بر بنیاد مناف

بی اعتبار شناخته المللی بینهای . تضمینکردندمی گردانید، سبوتاژ 

بار سازمان ی دولت جمهوری افغانستان که عضو با اعتیشد، از شناسا

های افغانستان در ایران و پاکستان و از این ملل متحد بود و سفارت

ل بودند، خالف اصول فعا یرسمبه گونه کشورها در افغانستان 

نیز هیچگاه به غیرمستقیم دیپلماتیک، خودداری به عمل آمد. مذاکرات 

با بکنار گذاشتن زنده یاد ضیاءالحق مذاکرات مستقیم، آن طوری که 

ببرک کارمل وعده داده بود، تغییر نکرد؛ بل این که جنگ و خون 

 ریزی با ابعاد بسیار وسیعترهمچنان ادامه یافت. 

گرباچوف و همکارانش در همدستی با دنیای ستم سرمایه و ارتجاع 

و منطقه یی، اولین ضربه بر پیکر جنبش مترقی را از المللی بین

اجتماعی را در کشور  افغانستان آغاز نهاد و نظم سیاسی ـ اقتصادی ـ

 ناشی از و در مسیری سقوط سوق داد که هرج و مرج بما در سراشی
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 ه دارد.آن تا آمروز ادام 

 دیه گو کوردووز نگاشته است:

الحق[ به تحوالت ]در دیدار با ضیاء ،سپس من ]دیه گو کوردووز[»

لت و جدید در کابل اشاره کردم. ببرک کارمل از پست های که در دو

الحق، البته از تحرکات نجیب هللا آگاه حزب داشت، دست کشیده و ضیاء

درست است که افغانستان بگویم، ها شورویبود. او از من خواست به 

نمی تواند یک حکومت ضد شوروی داشته باشد، اما روح افغان با حل 

بار توضیح داده ها چندشورویخارجی قضیه مخالف است. گفتم برای 

روشن نمی خواست با کارمل سروکار داشته  کامالا به دالیل  ام که او

الحق[ هنگام خدا حافظی ون کارمل در میان نیست. او ]ضیاءباشد، و اکن

 «فیل از دروازه گذشته و فقط دم آن باقی مانده است.به شوخی گفت:" 

و سر !و همین حرف پایان ماجرا بود و به صدا در آوردن ناقوس سقوط

م با دریغ و درد دیدند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان انجام مرد

ده داخلی، با این )آی. اس. آی( با همکاری عناصر خایین و فروخته ش

؟ شگفت انگیز آن که تا هنوز هم این عناصر !چه ها که نکردند« دم»

آگاه از این مسایل، تالش با استفاده از اشخاص ناوابسته و فروخته شده، 

 تا نقش بسیار خصمانه و ددمنشانه نظامیان پاکستانی در فاجعه  کنندمی 
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  افغانستان را نادیده بگیرند و کتمان کنند.

پشت پرده »از کتاب  زیرین برگه هایی به ی آگاهی بیشتربرا

 .گرددمراجعه « افغانستان

 182الی  180فصل هفتم برگه های 

 212الی  207فصل هشتم برگه های 

 242و  232فصل نهم برگه های 

 2013جون سال 

، نو به نشر رسیدهکه در سایت پندار راستا ندر ایهایی نوشتهبه سلسله 

غفار عریف نگاشته شده جناب به اشتراک دوست گرانمایه  جستاراین 

 است.

1392جوزا  19برابر به  2013جون  9



جنرال عبدالقادر یاسیبر خاطرات س ینگاه     

240 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر نگاهی بر

جانبه در مورد خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر بررسی جالب و همه 

از جانب نویسنده پرکار و توانا سیاه سنگ عزیز و گرامی صورت 

گرفته و مطالب زیادی نیز توسط دوستان نگاشته شده است. با آنهم می 

 خواهم مراتب زیر را به توجه برسانم:

حاد شوروی و آنهم در نخستین به اتقادرخان در مورد مسافرت 

ر که گویا وی به صفت ها و پس از آزادی از زندان، چنین تصوفرصت

در آن قادرخان وزیر دفاع به آن کشور مسافرت نموده، درست نیست. 

هنگام عضو هیات رییسه شورای انقالبی بود و محمد رفیع بحیث وزیر 

دفاع ایفای وظیفه می کرد. خودش می نویسد که آن سفر چنان با عجله 

از  صورت گرفت که حتا لباس الزم برای پوشیدن نداشت. کرتی را

(  342کسی و پطلون را هم از کسی دیگری گرفتند که پوشید. )برگه 

باالپوش و کالی گرم را هم در تاشکنت برایش دادند. پس در چنین 

وضع روحی من بعد از زندان » وضعیت و حالت و به گفته خودش 

پس  344برگه « چندان خوب نبود و سالمت جسمی چندانی هم نداشتم.

های طوالنی شکنجه شدن و سپری نمودن تچگونه شخصی پس از مد

زندان با شرایط بسیار دشوار )نشستن و خوابیدن باال دو عدد خشت( و 
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در انتظار تطبیق حکم اعدام سپری کردن و سه بار هم به محل اعدام 

مترقبه آزاد شدن از زندان، ل داده شدن و در نهایت بصورت غیرانتقا

بر افروخته باشد و از حضور نظامیان شوروی در افغانستان شاکی؛ نه 

 هایمقامتنها شاکی که این مخالفت صریح خویش را به باالترین 

ها شوروی و به رهبری شوروی با صراحت کامل بیان نماید. ساعت

ناسان های خویش هدر دهد. حتا شرق شهبری را هم با رویاوقت آن ر

و افغانستان شناسان با نام و مشهور آن دیاررا در برابر رهبری شوروی 

آن  بهت زده و خجالت زدههای چهرهبه آزمون گیرد. در این موقع 

الل قادرخان شرق شناسان که در مقابل پرسش )شوربازار کجاست؟( 

 د! این همه بیانات و خیالو گنگ مانده بودند، باید بسیار دیدنی بوده باش

های خیلی شگفت انگیز را چگونه میتوان باور کرد! بگذریم از پردازی

این که در همان حالت روانی پس از آزاد شدن در مقابل رهبر جدید 

کشور هم با صراحت در افشانی می کند و کسانی را که در آن جلسه 

لب بگشایند و از  بودند و زنده اند فراموش می کند که ممکن است

 ند و آنگاه برای جنرال قهرمان ما چیزی باقی نمی ماند.بگویها گفتهنا

آشنایی دارند میدانند که رفتار قادرخان و اخالق  که با روحیات آنانی 

کامل چیز دیگری بوده است. وی زمانی با شور بطور وی در آن موقع 

حضور اعلیحضرت ظاهر شاه را می بوسید  هایدستو اشتیاق فراوان 
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)زمانی که به صف پیلوت هلیکوپتر در خدمت پادشاه بود( و همچنان 

سایر رهبران از سردار محمد داوود تا تره کی و کارمل را  هایدست

می بوسید. دریشی جنرالی داکتر نجیب هللا شهید را نیز خودش از پول 

 418شخصی خود تهیه نموده بود. برگه 

جله و شتاب زده توضیحی، من فکر می کنم هدف از این سفر خیلی با ع

 دو چیزمی تواند بود: 

های محصالن نظامی و نارامیجلوگیری از ناراحتی و  :یک

نظامی که در اتحاد شوروی مصروف تحصیل بودند با به وجود غیر

آمدن تغییر و تحول جدید، و آشنا ساختن و اطمینان دادن آنها از 

سط اعضای برجسته انکشافاتی که در کشور به وقوع پیوسته بود، تو

های تیک خلق. این روش و دید و بازدیدجناح خلق حزب دموکرا

 بعدی نیز همچنان ادامه داشت.  هایسالتوضیحی در

های و انکشاف رویدادهابه ارتباط  دوم: توضیح موقف رهبری شوروی

های د پروازیجدید. مقامات شوروی با شناختی که از کرکتر و بلن

داشتند و آزردگی وی را نیز درک کرده بودند، می خواستند قادرخان 

به وی وانمود کنند که رهبری شوروی از حاکمیت حزب دموکراتیک 

از قادرخان کنند. چنانچه  ت مییرهبری ببرک کارمل حما زیرخلق 



جنرال عبدالقادر یاسیبر خاطرات س ینگاه     

243 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

حاال دیگر با کارمل  »زبان اوستینوف وزیر دفاع شوروی می گوید:

از کارمل حمایت کردیم. او را به  همکار شو. به کارمل کمک کن. ما

رسمیت شناختیم. تو با اردو شناخت قوی داری. ما می دانیم که در بین 

جامعه محبوبیت داری. سعی کن با مردم خلط شوی و از محبوبیت خود 

 364برگه « .به نفع حزب خود و به نفع کارمل استفاده کنی

دیگر و حتا به گونه استدالل قاطعیت، هردر مورد توضیحاتی با این 

چه  ؛گردید که گستاخی تلقی می یبحث کشانیدن آن نه تنها ماجراجوی

ستراتژیک و سرنوشت ارسد به این که این استدالل مخالفت با تصمیم 

با دو مقام بسیار بلند پایه دولتی و حزبی  ساز رهبری اتحاد شوروی

ت ندارد که دیگر نیز همچنان لجوجانه ادامه یابد. این ادعا نه تنها واقعی

 بسیار مسخره هم است.

ها های بی حد قادر خان، بارمین خصلت بلند پروازی و خودخواهیه

 بگونه مشمئیز کننده در خاطرات وی بازتاب یافته است.

در کودتای سرطان با داوود خان وفاداری نداشت و به  از آن جمله،

به قدرت گفته خودش هدف بعدی از بین بردن آن سردار کهنه کار بود و 

تر خاطرات انباشته از رسیدن شخص خودشان. در قیام ثور نیز، دف

های است که جناب شان به مثابه رهبر قیام به عهده داشتند. قدرت نمایی
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از امر و نهی و تقرر کارمندان عالی رتبه و اعطای رتبه های جنرالی 

 گرفته تا مالقات با سفرا به شمول سفیر امریکا. وی با شور شوق از

های شان و نزدیکی با ها با سفارت امریکا و اشتراک به دعوتتماس

. در این کندتشه نظامی آن سفارت حتا قبل از قیام نیز، یاد آوری می آ

 مسألهمرحله رهبران حزبی همه در خدمت قهرمان انقالب قرار داشتند. 

حکومت نظامی گویا برای شش ماه نیز توسط جناب شان صورت  طرح

این طرح که در پشت آن حفیظ هللا امین قرار  .239برگه می گیرد 

داشت در حقیقت ایجاد یک خونتای نظامی بود که دست شان را برای 

کشتار بی دریغ و قلع و قم کوچکترین مخالفت بیخی باز می گذاشت. 

شادروان نور محمد تره کی با این طرح مخالفت کرد؛ ولی امین با 

سیاست و خونتای نظامی  نظامیان وابسته و هواخواهان خویش همان

را به بدترین شکل و شیوه ایجاد و ادامه داد. این تأسف و تأثر که گویا 

چرا رهبری حزبی را در همان روز اول قدرت که آسمان و زمین 

کشور زیر سلطه و امر وی قرار داشت، از بین نبرد، تا حال وی را 

 آزار میدهد.

رداشت این که گویا روزگار جنرال قادر پس از آزادی از زندان با در نظ

بدی را در زندان سپری کرده بود و همچنان روابط عمیقی که با 

را مستحق می دانست تا در اطالعاتی شوروی داشت خود هایارگان
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موجودیت قوای شوروی، بمثابه دوست و سرسپرده آن کشور، در 

اساس گفتار خودش، سه بار  بلندترین مقام دولتی قرار گیرد. بر

وف بخاطر آن که امین وی را نکشد به کابل سفر نموده بود. ولی یرمااپن

جنرال چنین مقام دلخواه را به دست آورده نتوانست. سخت آرزومند 

بود که حد اقل وزیر دفاع شود ولی صرف عضو هیات رییسه شورای 

انقالبی گردید و جنرال رفیع به صفت وزیر دفاع مقرر شد. پس از 

رکزی به صفت منشی عدل و دفاع تعیین گردید. تشکیل اپارات کمیته م

این وضعیت برای وی غیر قابل تحمل بود و فکر میکرد که نسبت به 

وی بی عدالتی صورت گرفته است. و همین بود که در نخستین مسافرت 

کوهش هر مقامی که در تماس می شد، با نبه شوروی و پس از آن، با 

، یاد می کرد و در از رهبری حزب و دولت جمهوری دموکراتیک

صدد مغشوش ساختن چهره آن راد مرد می گردید و وی را شایسته 

چندین باردر خاطرات نگاشته  مسألهمقام رهبری نمی دانست. همین 

شده است. در حالی که در ظاهر و در حضور وی مانند یک سرباز 

مطیع و فرمانبردار عمل می کرد. این عقده را در سرتا پای خاطرات 

همواره  بود کهقادرخان  این ی توان به وضاحت دید. در مقابلوی م

 مورد احترام و حمایت ببرک کارمل قرار داشت.

 و کردهجنرال قادر در گفتگوی آزاد با پرویز آرزو، سلیقه یی برخورد 
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های ذهنی خود را به شکل درهم و برهم و بیشتر آن بخشی از یادواره 

متناقض برجسته ساخته که بتواند آن را مطابق شرایط امروز به بررسی 

انباشته شده و تحلیل گردیده  هاسالگذارد و آنچه را که در طی این همه 

خود به خورد خواننده بدهد. گویا  را منحیث تفکر شخصی و آن زمانی

وی در همان وقت بطور کامل درک  شود،گفته می این که آنچه امروز 

می کرد و در این راه مبارزه نموده و قربانی نیز داده است. غافل از 

های از و پرسشگر از البالی سطور به گوشهخواننده کنجکاو  آن که

واقعیت می رسد، و در نهایت چهره و نیات واقعی وی را بهتر درک 

 می کند.

های رویدادر طی چند دهه اخیر و در من به این باورم که جنرال قادر د

سرنوشت ساز کشور یک شخصیت کلیدی بود و با وجود بازتاب برخی 

از حقایق در گفتگویش، ای کاش با شهامت و صداقت و بدون خود 

گذاشت و  ها را در میان میگ بینی و خود محوری، تمام واقعیتبزر

افشاگری، سیمای پرده از روی آن حوادث خونبار بر می داشت و با این 

با تأسف و دریغ که هنور هم با  دیگری از خود به نمایش می گذاشت.

اشخاصی روبرو می باشیم که تشنه مقام اند و به جنون کسب قدرت 

گرفتار. در این همه گفتگوی طوالنی این آرزومندی که اگر به جنرال 

 توجه شود و با استفاده از درک و تجارب بزرگش یکبار دیگر و قادر

این بار در خدمت دوستان ناتو و امریکای دموکرات قرار گیرد را 

 کرد!میتوان بخوبی استشمام 

 1392جدی  24برابر به  2014جنوری  14
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 در افغانستان "سیاسی"فوتبال 

جهانی فوتبال در برازیل دوستداران این در این روزها مسابقات جام 

هان سخت مشغول ساخته است. ورزش بسیار جالب را در سراسر ج

های شان به هول را گذاشته و در پای تلویزیونها، صد کار بسیاری

 هیجان انگیز مصروف شده اند و از آن لذت میهای بازیتماشای این 

زنند و  برخواسته فریاد میها برای پیروزی تیم شان به پا برند. برخی

کنند و دیگرانی هم با افسوس و اندوه باخت تیم مورد  خوشحالی می

نظر شان را می پذیرند. به هر حال مسابقات جام جهانی فوتبال فرصتی 

سازد تا در میان مردم سراسر جهان یک نوع همبستگی  را میسر می

 و عالقمندی مشترک بوجود آید. 

با هر بازی دیگری دارای قواعد و مقررات است بازی فوتبال هم مانند 

به شمول قواعد جزایی مانند کارت زرد، سرخ، پنالتی و غیره. میدان 

کدام کنان و وظایف هرشخص و خطکشی شده است. شمار بازیبازی م

 کنند شان پیشاپیش تعیین گردیده و داوران بازی با جدیت تام تالش می

فته شده به پیش برده شود و در نهایت پذیر ۀتا بازی برطبق روال و قاعد

  برنده و بازنده تیم نیز مشخص گردد.
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سپانیه که قهرمان ادر همین یکی دو روز دیدیم که تیم بسیار نیرومند 

های بازیجهان بود و افتخارات بزرگ دیگری را نیر با خود داشت در 

نخستین شکست خورد و سر افگنده از میدان خارج شد و کپتان تیم به 

سپانیه اخاطر این باخت و خارج شدن از مسابقات جام جهانی از مردم 

کنند که برنده شوند و برای برنده شدن  معذرت خواست. همه تالش می

کنند؛ ولی در نهایت یکی می بازد  کشند و تمرین می زحمت می هاسال

 می برد.و دیگری 

در فوتبال سیاسی افغانستان وضعیت کاملن به گونه دیگر است. در این 

در مسابقه یی  و دوست دارند تا کنندسخت آرزو می « رهبران»بازی 

باید ها بازیشرکت کنند که تیم مقابل اصلن وجود نداشته باشد! بلی، 

 یک جانبه باشند و کسی مزاحمت نکند! میدان بازی وجود داشته باشد،

ها نشسته باشند تا با ابراز احساسات انبوه تماشاچیان مشتاق در دندانه

سرشار آنان، تیم بهترین بازی را به نمایش بگذارد. در چنین حالت تیم 

وارد میدان گردیده وجناب امیر بزرگوار رهبر تیم چند قدم پیشتر از 

کند و همراهان با وجد و شعف  بازیکنان، بازی با توپ را آغاز می

کنند. امیر با شوق  بیکران جناب رهبر تیم را صرف بدرقه و تشویق می

، و هبا توپ بازی نمود همراهان، و با غرور بی پایان ۀفراوان و بدرق

و در نهایت  با حرکات جالب از این طرف به آنطرف میدان میرود
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دربانی  هرگز ضربه یی به توپ زده و آن را به دروازه تیم مقابل که

شور و شعف این گول در استدیوم  کند!لی است وارد می ندارد و خا

زنند و هورا میگویند و بازی پیروزمندانه  می پیچد و تماشاچیان کف می

 در افغانستان خاتمه می یابد! این آرزوی بسیاری از رهبران سیاسی

 .وداست؛ ولی در حقیقت و در شرایط کنونی نمی توان چنین ب

حاال باید رهبران و نخبه گان سیاسی آموخته باشند که در بازی سیاست 

و این بازی هم مانند هر بازی دیگر  کنندنیز تیم های فراوان شرکت می 

و قواعد خاص خود را دارد که باید با جدیت در نظر گرفته  هاهمشخص

شود. مردمی که با دلیری و شهامت بی نظیر و در اوضاع و شرایط 

شوار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و با این بسیار د

نخبگان سیاسی شان  اشتراک حماسه آفریدند، سخت منتظر اند بدانند که

؟ آنان جان شیرین و کنندبا این دست آورد بزرگ چگونه برخورد می 

انگشت دست شان را بخاطر این اشتراک بزرگ از دست دادند تا چیزی 

ار زمی تواند باشد جز این که حکومت خدمتگچه  ،بدست آورند. آن چیز

برای همه در خانه مشترک شان  همردم، قانونیت، امنیت، آرامش و رفا

افغانستان عزیز برقرار گردد. آنان می ترسند که اگر دشمنان سعادت 

مردم افغانستان جان شان را گرفت و معیوب شان ساخت حاال این به 

 بینی  ،انه و ماجراجویانه خویشاصطالح نخبگان سیاسی با رفتار ناشی
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 شان را نبرند!

کاش ممکن می بود که بند اول انگشت شهادت هر دو کاندید ممتاز به 

گردید تا  یاد آنانی که انگشتان دست شان بریده شده است نیز قطع می

و بدانند که مردم چرا و تحت چه  کنندهیچ گاه مردم را فراموش ن

 شرایطی به آنان رای داده اند! 

خیانت ملی  ،به آرای مردم بازی کردن و از آن استفاده سوء نمودن

نه کشور جنگ زده مان را یکبار دیگر به بحران بهااست و به این 

 نیز است.  نابخشودنی بزرگتر کشاندن برعالوه، جنایت

من به این باورم که جدا کردن آرای پاک از ناپاک زیر نظر نمایندگان 

دو طرف و با در با صالحیت هر اناشتراک ناظردفتر یونیما و به 

باط به کارت های رای دهی در نظرداشت این که همه معلومات در ارت

بیس کمسیون انتخابات وجود دارد و تشخیص برگه های رای دهی دیتا

با صداقت و جدیت سالمت آنها، کار بسیار دشوار نیست، اگر  ظاز لحا

، این مشکل بوجود آمده به شودمقدس ملی پیگیری  فۀو بمثابه یک وظی

 . سهولت حل می گردد

امیدوارم که این روند با آرامش و شفافیت کامل هر چه زودتر به پایان 

رسد و حکومت جدید برخواسته از اراده مردم به وظایف شان آنچنان 

  که وعده داده اند بپردازند.

1393 جوزا  31برابر با  2014جون  21
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 در ارتباط به رویدادهای پیش از سقوط

 بر دوستان عزیز! سالم و درود

رفیق گرامی نبی عظیمی و بویژه  ۀن بحث جالبی را که بر پایه نبشتم

چرخش در سیاست خارجی جمهوری افغانستان  حتمالادر ارتباط به 

در یکی دو سال اخیر دوره زعامت نجیب هللا شهید مطرح بود و گویا 

الت متحده نزدیک سازند و در صدد آن بودند که روابط شان را با ایا

یی حمایت آن کشور را از دولت افغانستان تامین کنند، با به گونه

دوستان عزیز و از جمله های اهدیدگعالقمندی تعقیب کردم. به نظر و 

، احترام می گذارم. های محترمی که در کوران حوادث زیسته اندرفیق

های داغ های بی مورد بگذریم که با تأسف همواره بحثاگر از کامنت

ها را منحرف می سازد و موجب دلسردی در اشتراک همچو گفتمان

ون به یک رویداد می گردد، هر کدامی از این دوستان از زوایای گوناگ

 بزرگ تاریخی همان برهه با دقت نگریسته اند.

تاریخی تا  ۀدیگر را در ارتباط به همین بره مسألهمی خواهم یک 

آن به نحوی شامل بودم، برجسته ساخته و  هایبخشانجایی که در 

و یا پرسش اساسی این  مسألهخدمت دوستان عزیز پیشکش نمایم. این 
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بن »وضعیت سیاسی ـ امنیتی افغانستان در یک  است که در آن برهه

جدی قرار گرفته بود و نمی شد که آن را یکجانبه برطرف کرد. « بست

ی که پیش از پلینوم هژده تا سقوط حاکمیت از جانب دولت هایتالشهمه 

شوروی صورت گرفته است همانا بخاطر شکستاندن همین بن بست 

را تا جایی که بخاطر دارم  مسألهسیاسی ـ نظامی بود. می خواهم این 

 و بدون مراجعه به اسناد بنویسم و توضیح بیشتر را به آینده واگذار کنم.

افسران ارشد نظامی و امنیتی که مخالف تغییر در گرباچوف زیر فشار 

پذیرفت که پالیسی آن کشور در ارتباط به افغانستان بودند در نهایت 

نظامی در سراسر افغانستان بویژه مناطق  ۀعملیات گسترده و کوبند

شرقی و جنوبی برای درهم شکستن مقاومت مخالفین دولت عملی گردد. 

شکست. ناگزیر باید به زعم خودشان چنین هم شد ولی مقاومت درهم ن

از این زخم ناسور نجابت یابند و تغییراتی در سیاست و رهبری بوجود 

ی شان به آن کشور نآورند. شخص زنده یاد ببرک کارمل در سفر طوال

پذیرفته بودند که از سمت رهبری حزب صرف نظر کنند و شرط 

د با برگشت به گذاشته بودند که نخست نباید عجله صورت بگیرد تا خو

را به نتیجه برساند و همچنان  مسألهافغانستان به شیوه معقول و آرام این 

این موضوع نباید قبل از برگشت به کشور با سایر رهبران حزب و 

این توافق را نادیده گرفتند و ها شورویدولت در میان گذاشته شود. اما 
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ا می بایست تا پیش از با امریک هاتوافقخیلی عجله داشتند تا مطابق به 

را یکطرفه سازند. آنها دست  مسألهآغاز دور جدید مذاکرات ژنیو این 

آماده  بکار شدند تا نخست ذهنیت رهبران را برای تغییر در زعامت

سازند. حزب دموکراتیک خلق آماده این تغییر آنی نبود. جالب است 

بری حزب یادآوری گردد که کاندید زنده یاد ببرک کارمل برای ره

 یشخص داکتر نجیب هللا شهید بود در حالی که نظامیان شوروی کس

 هایسیاستدیگری را مدنظر داشتند. بنابران این تغییر در رهبری و 

حزب و پیش کشیدن سیاست مصالحه ملی بطور کامل زیر فشار و 

ـ امنیتی ها شورویرهبری  بخاطر شکستن بن بست در وضعیت سیاسی 

 .طرح و عملی گردید

مشی مصالحه ملی، تغییرات در قانون اساسی و تغییر در نام دولت و 

جناب داکتر غیرحزبی ابتکار دیگر به شمول حکومت ها دهحزب و 

های پایهحسن شرق و مرحوم خالقیار سودی نبخشید و در عوض 

حاکمیت را بیشتر ضعیف ساخت؛ حزب و دولت را به بحران برد؛ ولی 

نتوانست درهم شکند. حاال که این همه ابتکارات بن بست سنگگ شده را 

نتیجه نداد می بایست کاردیگری صورت می گرفت. فکر میکنم کودتای 

و شکستاندن بن  شهنواز تنی در تبانی با نظامیان شوروی برای تغییر

بست و بوجود آوردن دولتی که در آن منافع شوروی و پاکستان تامین 
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یک موضوع خیلی پیچیده است و آن را  مسألهگردد طرح شده بود. این 

دیگر بطور جداگانه به بررسی خواهم گرفت. به هر حال این  یدر زمان

کودتا هم به اثر شهامت و از خودگذری برخ بزرگی از افسران و 

سربازان درهم شکست و بن بست همچنان ادامه یافت. کودتا کمر دولت 

حزب و  را درهم شکست. آن نصف کیک شیرین قدرت که سهم

طرفداران شوروی در نظر گرفته شده بود با سقوط اتحاد شوروی بطور 

کامل از دست رفت و معامله با دولتی که حامی مقتدر خویش را از 

دست داده بود سودی نداشت. سرانجام حاکمیت حزب و دولت ناگزیر 

سقوط کرد و بن بست به نفع امریکا، پاکستان و به نیابت آنها مجاهدین 

کست. کادرهای ملکی، افسران و سربازان ما با شهامت درهم ش

توانستند با استفاده از وضعیت بوجود آمده از خونریزی برنامه ریزی 

شده که شامل حال اعضای حزب دموکراتیک خلق می گردید، 

 جلوگیری کنند. 

 هایشخصیتهای متواتر حاال به نکته اساسی بر می گردم. چرا تماس

حزبی و دولتی با نمایندگان امریکا، پاکستان و ایران حتا با پا در میانی 

ملل متحد بخاطر ایجاد یک دولت مشترک با مجاهدین به نتیجه نمی 

رسید و به آن ارزش داده نمی شد؟ آنها حاضر بودند برای بخشی از 

حزب و حکومت در دولت آینده به اشتراک مجاهدین سهم بدهند ولی 



از سقوط شیپ یدادهایدر ارتباط به رو     

255 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

شتند. از نظر آنها دولت می بایست قیمت این معامله را شرایطی دا

قربانی بدهد تا تغییر  بپردازد و برای رسیدن به این معامله و مصالحه

خانمانسوز منطق و مفهومی  هایجنگنهم پس از این همه آو تحول و 

پیدا میکرد. آنها می خواستند گوسفند قربانی این تغییر شخص دکتور 

ر نهایت چنین هم شد. زنده یاد ببرک کارمل چه در نجیب هللا باشد و د

کودتای شهنواز تنی و چه پس از آن به هیچ وجه حاضر نشد که بپذیرد 

 گردد. ها معاملهتا رهبری حزب قربانی همچو 

به نشر رسیده است.  و واکنش هاها دیدگاهبرگه  در 2014اکتوبر  8 

 1393میزان  16برابر به 
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 و نگرانی های ناشی از آن« دولت متحد ملی»ایجاد 

 21اریخ امیدی، دلهره و تشویش امروز در تها ناماه زسرانجام پس ا

میان دو تیم انتخاباتی « دولت متحد ملی»سند ایجاد  2014سپتمبر 

و همگرایی( به  اصالحاتریاست جمهوری افغانستان )تحول و تداوم ـ 

ی این توافقنامه مردم امضارسید. جای شک نیست که از  امضاء

افغانستان که زیر تیغ برنده تهدید و ترس و کشاندن کشور به بحران 

قبال کردند. در رنج می بردند، دمی به راحت نفس کشیدند و آن را است

و آنهم در این شرایط بسیار « دولت متحد ملی»ماهیت و نفس امر ایجاد 

و به نفع کشور تمام شود.  موجود، می تواند گامی به پیش باشد ۀپیچید

ولی این که کار در این عرصه چگونه به پیش می رود و این دو تیم 

همکاری  پس از این همه یخنگیری ها، زیر یک نام واحد چگونه با هم

خواهند کرد؟ پرسشی است که باید در مورد آن اندیشید و جوانب 

 گوناگون آن را به بررسی گرفت.

های پیهم وزیر خارجه نخست باید یاد آوری کرد که در جریان مسافرت

امریکا جناب جان کیری سنگ پایه و بنیاد یک تفاهم در ارتباط به 

متواتر شکل گرفت. به های و آنهم پس از بن بست« دولت متحد ملی»

دو تیم زیر فشار جامعه یم که در همان وقت نیز رهبران هریاد دار
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نمودند و یک  امضاءو بویژه ایاالت متحده امریکا سندی را المللی بین

های تلویزیون و به مانه و با خوشحالی در برابر کمرهدیگر را صمی

نمود می شد که محضر سایر رهبران دولتی به آغوش گرفتند و چنین وا

گویا بن بست رفع شده و مسایل بعدی نیر با تفاهم میان رهبران هر دو 

فرایندی  تیم به گونه یی حل می گردد؛ ولی چنین نشد و این جریان و

 در ظاهر ملی بار دیگر به بن بست کشانیده شد. 

های ناشیانه و بن بست بسیار جدی گردید و برخوردخطر این 

مدن که ادعای پذیرفته شده یک جامعه مت هاینورمنابخردانه، خالف 

به نمایش می گذارد، های این چنین جامعه را لفهمؤدموکراسی می کند و 

دید مسلحانه های شواسته منقطب گردانید. خطر برخوردخجامعه را نا

ر مردم و نابودی آن جز بربادی کشور و کشتا ۀبه وجود آمد که نتیج

های این رنگ و آن رنگ ی زیر عنوان گویا قیامتاسیسات و بنیادهای مل

تنظیمی مردم افغانستان آن را با  هایجنگ هایسالکه در جریان 

گوشت و پوست و استخوان خود آزموده اند، نمی توانست چیز دیگری 

دولتی و خصوصی را که های موسسهو نهادها باشد. مگر مردم اشغال 

هدف دیگری نداشتند، فراموش جز غارت آن و به غنیمت گرفتن آن 

 وضعیت متشنج، باردیگر ملل متحد وچنین  !کرده اند ؟ هرگز نه

دست به کار شوند و در  کشورهای حامی افغانستانرا مجبور ساخت تا
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رفع این تشنج و جلوگیری از بحران از هر وسیله ممکن استفاده برند؛ 

 توجه الزمهای مکرر رییس جمهور امریکا نیز زیرا حتا به خواهش

صورت نگرفت. پس باید فشار هر چه بیشتر و تطمیع هم اضافه تر می 

گردید. استفاده از این وسایل موجب شد که در آخرین دقایق و به نحوی 

رسد و مهمتر از همه این که  امضاءبه « دولت متحد ملی»سند ایجاد 

رییس جمهور کرزی، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان و سفیر 

کرده و به  امضاءبیر امریکا در کابل نیز به صفت مشاهد این سند را ک

جلسات سران هر دو تیم به گونه  !آن به اصطالح مشروعیت بخشیده اند

متواتر در سفارت امریکا و زیر نظر مستقیم آنها دایر می گردید. آگاهان 

مسایل سیاسی به خوبی می دانند که چنین نوع برخورد، نشاندهنده آن 

است که افغانستان هنوز هم به یک کشور مستقل و برخوردار از 

حاکمیت ملی مبدل نگردیده است. هنوز هم یک کشورتحت الحمایه 

است. نخبگان سیاسی کشور و یا بهتر است گفته شود سیاستگران و 

سیاست بازان موجود، صالحیت و شایسته گی حل مسایل ملی را 

نار هم بنشانند و مسایل شان را حل کنند! باید آنان را کها بیگانهندارند. 

هنوز هم طفل صغیری بیش نیستیم و باید تحت  هاافغانما  گو این که

 قیمومیت بزرگان قرار داشته باشیم!

 هایرسید با مشاجره ها و کج بحثی امضاءبرای ترتیب سندی که به  
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بیانگر آن  انتخاباتی زمان طوالنی صرف گردید. این سندهای دسته 

و غیرضروری  اضافی و  هایمقاماست که در آن تنها به ابجاد 

اکثر استفاده از آن توسط اعضای ارشد و حد هامقامچگونگی اشغال این 

اسانه نیز می تواند هر دو تیم مدنظر بوده است. یک دید حتا غیر کارشن

های فراوان، به شمول تداخل در وظایف و تناقض و در آن کمبودی

م در عبارات را دریابد. این سند از لحاظ متن و محتوا ماهیت یک بهاا

را  سند تقنینی سنجیده شده و مستند با احکام قانون اساسی افغانستان

ها و اشخاص هیچگاه ماهیت احکام همچو سند میان تیم امضاءندارد. 

 قانون اساسی افغانستان را خدشه دار نمی سازد.

که های است که این دو تیم با چنان ماجرااین  به هر حال پرسش اساسی

هم همکاری خواهند کرد و دولت متحد از سر گذشتانده اند، چگونه با

م یا ملی را خواهند ساخت؟ فراموش نکنیم که حکومت عبارت از تی

های گوناگون است که در جهت گروهی از افرادی دارای تخصص

دورنمایی و نزدیک و  هایسیاسترسیدن به اهداف مشترک بر بنیاد 

 یک برنامه تنظیم شده علمی با یک دیگر همکاری می کنند.

اگر از حکومت چنین برداشتی وجود نداشته باشد، آنگاه مردم در نشست 

 ها وشاهد موی کنی های شورای وزیران، هم مانند با پارلمان کشور،
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 ها خواهند بود.ها و باالخر بوتل جنگیکنی ریش 

یت کامل به مثابه یک تیم مسئوولامید چنین نباشد و هر دو تیم با درک 

ر جهت حفظ موجود دهای دشواریو شناخت  واحد و با دسپلین کاری

تدار ملی، صلح و آرامش، ثبات و بهروزی، رشد و ترقی قحاکمیت و ا

فقیر جامعه، کار و همکاری  کشور، بویژه توجه بیشتر به مردم بی نوا و

 کنند.

 1393سنبله  30برابر به  2014سپتمبر  21
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 "نییزمهای واهمهجستاری در رومان "

می است که در تابستان ینبی عظن اثر داستانی ینی" دومیزمهای واهمه"

ر صفحه به نش 513وند در کابل در یاز طرف انتشارات م 1382سال 

یش از شان های هول" نام دارد که پهیده است. رومان اول او "سایرس

 در پشاور نشر شده است.

 هایسالان یمی در جرینبی عظ

ر، آثاری ارزشمند و در خور یاخ

لی یتحلی، اسیسهای عرصهدر  تأملی

 و ادبی به نگارش درآورده است. وی

در محافل و حلقه های روشنفکری 

سندۀ پُرکار مورد یکشور بمثابه نو

آثار وی دست  اد قرار دارد.یتوجه ز

به دست می گردند و با شور و شوق 

فراوان به خوانش گرفته می شوند. 

ر بار شوم یسندگان نامدار کشور زین فرصتی که شماری از نویدر ا

 پُرکار که از باغ های چهرهده اند، موجودیت ییبت به خاموشی گراغر
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 ه شادمانی و شادکامی است.ید، مایو بر شان هردم سمنی می رو

ن کار، یرا "نقد" کند. ا ینیهای زمواهمهم ندارد تا ینگارنده، تصم

سی و آنهم نقد ینونقد و نقدهای وهیشنقادانی است که با اسلوب و  ۀفیوظ

سنده و یله به نوین وسیی کامل دارند، و می توانند به ایادبی آشناآثار 

 :ده اند کهین عقیسی به اینونقد ۀاری رسانند. آگاهان عرصینده اثر خوان

ل، سنجش و یو تحل هیی، تجزیدانشی است برای شناسا ینقد ادب»

ک یل یوأل و تیر، تحلین دانش امکان تفسیهای ادبی. ادهیآفر یابیارز

کردن رد، و ابزار مناسبی است برای بازرا فراهم می آو یادب ف یتأل

دگی های آن، آشکار یچیح پیح و تشریک متن ادبی، توضیگره های کور 

کناهای آن. یبر تار ده و پنهان آن، و پرتو افگندنیهای پوشساختن جنبه

ک یها، نقد ادبی روشی است برای سنجش ارزش و مقام نیاضافه بر ا

ها، و ها و ضعفتقوها، ها و حسنبیز عیص و تمیتشخ اثر ادبی، و

های مثبت ی سرچشمهیهای ادبی و شناسادهیهای آفرییبایها و ززشتی

ت و یل مقبولین و دالین، موازین نقد ادبی قوانیآنها. همچن یو منف

قت هنری را در یدهد، حقیت آثار ادبی را مورد مطالعه قرار میمطرود

نهفته و نامکشوف  هایارزششناساند؛  یشناسد و م یک اثر ادبی می

ف یسازد، سره را از ناسره، و قوی را از ضع یآن را کشف و آشکار م

 « 12سازد. یدر آثار ادبی جدا م
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ند و صرف یب ین توانایی را نمیبنا بر آنچه گفته آمد، نگارنده در خود چن

ی هااشتبرد و به نحوی خواهد جستارهایی در رومان داشته باشد یم

در همه آثار  معموالا های آن که بیان دارد، و به عین اثر بیاز ا خود را

 پردازد. یفت و درآن اندک است، نمایتوان دریم

 آنها یپرسناژها و خاستگاه اجتماع

رومان  هایتیشخصت پردازی کامل می شود. یطرح رومان با شخص

جامعه انتخاب شده اند.  نییهای پاهیان افراد عادی و از الیتر از مبیش

دهد و یعادی قرار مریهای غتیعادی را در موقع هایتیشخصن یاو ا

عرصه داستان به بازی  ز آنها را دریشخندی و نگاهی طنزآمیبا ن

 دارد. یوام

فه غالم رسول سلمانی، مامور ین دختر خلیپرسناژهای رومان را شیر

افضل  ین، باشیشیر، بی بی صفورا مادر یسبحان کارمند بانک مل

ل جوان عاشق و ین سماوارچی، صمد نانوا، جلینجم الد یکارگر، صوف

  هاشخصیترمان،  گران می سازند.یمبارز، داکتر اشرف و د

ن برای ادای این داستا ۀگوناگونی دارد که هرکدام در سفرن وقهرمانا

ت یاز آن جمله به دو شخص فرینی کرده اند.آنقشی نشسته و حادثه 

 پردازم: یشتر میاساسی داستان ب
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د در دکان پدر یفراوانی که باکارهای ن پس از ین: شیرینخست شیر

در پشت پنجره دکان می ایستاد و با حسرت و اندوه به »داد یانجام م

ست. ینگر یره میره خیاه پوشی که به مکتب می رفتند، خیدختران س

 یرود. اما دلش م یز به مکتب نمین نمی دانست که چرا او نیشیر

اه یخواست که مانند آن دختران شاد و خندان و خوشبخت، او هم لباس س

د، یش را بشویو رو د، سرکن یش را چوتید موهایل سفم  لبپوشد با چادر م  

بکس زرد کوچکی داشته باشد و پا به پای آن دختران به مکتب برود و 

ب یهای غرهدانست که مکتب برای دخترها و بچاو نمی «  13برگردد.

ن دختر یانجام بدهد. هم یست و اگر مکتب برود کارهای پدر را کین

های مات و ناهنجاریی، و نامالیزنده گدر فراز و فرود بعدها معصوم 

در » گردد.یگری مبدل میک موجود دیکه دامن همه را گرفته بود به 

گشت، حالت ین به خانه اش برمیآن بعد از ظهر روز پنجشنبه که شیر

و شادمان  یده در اضطراب. راضیچیتی پیرضا ،ی داشتیتازه  یروح

م یپانزده بسته ن ،ده بودیها را به مقصد رسانبخاطر آن بود که بسته

ده بودند، یچرمی کوچکی چ کیی را که در بیهای را، بستهیلویک

طالبان  ین از خط دفاعید رنگی را که اگر شیریکی سفیپالست هایبسته

ن یشد... هم یک بندل پول میتوانست، صاحب  یبرده مبه آنسوی خط 

کل ینی بزرگ و قوی هین مرد بیپول بود که حاضر شده بود با ا مسأله

.. در آن روزها ماجرا و اتفاق در .ش درازی داشت همراه شودیکه ر
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های زی پنهان بود و واژهیدر پشت هر چن بود. یهر گوشۀ شهر در کم

دن دست و پا، سخت متداول و یشالق و برزندان، اعدام، سنگسار، 

 «14گذشت. یمروج آن روزگاری بود که با بی رحمی و درد م

ت کرده بود یکاری طوری تربکوین ۀبعد مامور سبحان: اورا پدر خواند

ا »که   ،ش وقعی نمی گذاشت. او از زنیز جوانیها و غرابه خواسته غالبا

ی یر غبارآلود و مه گرفته یاز همخوابه شدن با جنس مخالف، تصو

.. .آمد یره به سراغش میی تهابری که به ندرت در شیداشت، تصو

چ دختری هم با نگاه شهوانی یسبحان هرگز عاشق نشده بود و به ه

ی که در دفترش یهاسته بود، از چشم به چشم شدن با دخترها و زنیننگر

ن یکه به زمز می کرد، عادتش بود یکار می کردند پره یو در بانک مل

، می خواست جرأتها نگاه کند، نگاه کردن به روی دخترها و زن

ر، یف و سر به زین انسان شریهم «15ی که مامور سبحان نداشت.جرأت

مشهور به  یکش بنام استاد موسیمرد هرزه و دوست نزد ریتأثر یز

کی در آستانی که جامعه یچر هاسازمانموسی بز به آموزش وکار در 

ر" مبدل می یر و بصیک خبیک چری"  به سوزد یاروی میرو در تب

روز اول که آدم کشته بود، هنوز شام نشده بود، هوا گرگ و »گردد. 

ی بود خوش لباس و یش بود، کسی که کشته می شد مرد سی ساله یم

نی داشت، بکس را در دست راست خود گرفته یوز بلند باال، بکس دستی



یزمین یهادر رومان "واهمه یجستار   " 

269 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

ن که آدم یشد، مثل ا یل میرفت به طرف راست متما یبود و راه که م

ا چ وجه نبود، یی بود، زشت رو که به هیخوش چهره  بود،  یقاض حتما

د هم عضو حزب حاکم، ولی هر کس بود برای مامور یل دعوا، شایا وکی

پس از آن روز که به مامور سبحان دستور  «16سبحان تفاوتی نداشت.

چ یداد، هیتوجهی به رهگذران نشان نمچ یکشت، ه یدادند بکش، م یم

ل نبود. وی حتا دوست یشد قا یکه کشته م یتی هم برای کسیاهم

ذی یی می کند و خوان لذیرایمت از او پذیهمکارش را که با صفا و صم

رساند.  یبودن به قتل م یز صرف بخاطر حزبیش می گستراند، نیبرا

ده یو چه نوش ن چه کسانی، چه خوردهیمهمان چه کسی و همنش.. .»

ن حماقت، مالمتش ید که بخاطر ایرت کرد. صدای وجدان خود را شنیح

های سبعش به وحشت افتاد. اضطراب با دندان می کرد، مضطرب شد،

چ کمکی به او نمی یغ و درد هیمانی و درید و پشیگز یروح او را م

داشت و انگشتان  یمی را که رنگ آبی.. برگشته بود بالشت ضخ.کرد

ه های آن سوزن یف زنی چند ساقه گل را در وسط و حاشیو ظرک یبار

رهللا گذاشته بود، و یدوزی کرده بود، برداشته بود، بالشت را بر دهن خ

ی برخواسته یهای خفه کبار، دوبار صدایفشار داده بود، تفنگچه اش را 

 د بالشت رایله تفگنچه... با خون دهنش گلهای سپیبود و دودی از م

  «17.بود گلگون نموده
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 ط رومانیمح

ا داستان  آن شهر، های کوچهو پسها کوچهدر شهر کهنه کابل، در  عمدتا

که های کوچه ابد.ی یان میتنگ و پُرسر و صدای آن، جربازارهای در 

مت خود یاران نامداری را در فضای پُر از صفا و صمیزمانی ع

فراوان دارد. شهر کهنه کابل،  هایحرفخ یپرورانده بود و در دل تار

غ یت جا داده بود، و با دریدر تنگی و محروم ن نفوس شهر رایشتریب

نمانده است. در زمان وقوع داستان،  یاثری باقها کوچهکه حاال از آن 

دی که چند لحظه قبل یباران شد»گری داشت. یکوچه رنگ و بوی د

ود. از کوچه بوی لوش، بده بود، کوچه را پُر از الی و لوش ساخته یبار

گی و کثافت بر می خواست. دهیزها، بوی گندیها و آبربوی مستراح

  «18کرد.یکه می شد لبخند را فراموش مر و عبوس بود و شام یکوچه دلگ

 زبان رومان

کوتاه و سنجیده شده ، هاجملهاست و  تکلف یو ب روان ،نثر رمان ساده

شغل و  سطح سواد و رمان متناسب با پیشه و درگفتگوها و روشن. 

که نویسنده  پیشه پرسناژها پیش می رود و خواننده احساس نمی کند

زبان  .می گذاردهای داستانش خودش را به دهن شخصیت هایحرف

زبان نوشتاری است نه گویشی و البد به خاطر این که برای  ،گفتگوها
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عت و برخی حاالت یف طبی. با آنهم در توصهرکسی قابل فهم باشد

 گردد: ین زبان شاعرانه میگر، ایدخاص 

های کوچک برف گرفته، شهیرنگ آفتاب از پشت ش یینور طالرشته »

ش به سوی یهای نازک و نامرئده بود و با پایبه داخل اتاق خز دزدانه

ش یهاش بوسه زند. شانهیهاده می شد، تا بر زالل شانهین کشیبستر شیر

اق یان شد و آفتاب با اشتین غلتی زد، صورتش نمایشرد، یرا که بوس

د یهای خورشز بوسه باران کرد. بوسهیشنگ را نفراوانی آن صورت ق

ش را باز یتوانست چشم ها ین نمیر بود که شیریچنان لذت بخش و دلپذ

بستر را ،دن لبخندییا دیدن سالمی و ینکند و بگذارد که آفتاب بدون شن

 « 19ترک کند.

ناک درد یا تلخ و ،دلپسند داستان آمیزه یی از خوب یا بد، شیرین و 

های باور ها و منبعث از اعتقادها وها و آموختهاز تجربه ؛نویسنده است

و اعتقادات جامعۀ عقب گرا و به شدت گی زندهخودش از فلسفه یی 

در داستان اگرچه جلوه های تند ریالستیک از حوادث و  پسمانده اش.

در آن  کامالا فراوان به چشم می خورد ولی عنصر تخیل نیز وقایع 

خویشتن را در دنیای رازناک و خواننده در بسا موارد  ،برجسته است

وضوح مشاهده می کند. در نگاه نخست  ی که نویسنده می آفریند بهو ذهن

اما پس از  ،باشد "شیریننظرمی رسد که شخصیت مرکزی رمان "به 

شنا می شود، پی می برد که قهرمان آبا مامور سبحان  آن که خواننده

داستان همین شخص است. چرا که نویسنده سعی کرده است از این آدم 
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شخصیت چند بعدی بسازد. از آدمی که به آسانی آدم می کشد و لی قلب 

پاکدل  و ساده، دمی که سخت خوش قلبآ .رووف وکریمی نیز دارد

یا  ی به همان آسانی انتقام می گیرد.است. به آسانی فریب می خورد ول

نویسنده در بازتاب  تیز هوش هم هست و... ،و گیچ هست گنگساگر 

و مداهنه کار  کردار و گفتار مامور سبحان با سخنانی آمیخته به طنز

یکنواختی و ماللت داستان جلو گیری می کند؛ هر چند این  گرفته و از

می شود. رمان سرشاراز طنز تلخ در سر تاسر رمان نیز پی گرفته 

محدوده  حوادث است. واقعه پشت واقعه اتفاق می افتد و خواننده در

افکار فلسفی و یا شعاربافی هایی که امروزه در قالب داستان ارائه می 

 کنند، در گیر نمی ماند.

های تلخ و نی" ماجرایهای زمواهمهد گفت که رومان "یدر فرجام با

جامعه سنتی  کی یهای درونهیته الهای ناخواساروییرو دردناک

ت از فوران یاست؛ حکا یو انحطاط اخالق هاارزشاست؛ قصه سقوط 

د؛ و ینما یک جامعه تحت ستم میهای فروخفته در و خشونتها دهعق

 خ معاصر کشور ماست که دو سه نسلی از آن،یک برهه تاریبرشی از 

 ن حوادث بوده اند.یشاهدان زنده ا 

 1383جدی  26برابر به  2005جنوری  15
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 رینه و تصوییدشت آ

متشکل از پنجاه و هفت قطعه ی یمجموعه« رینه و تصوییدشت آ»

سروده و در  ،یرازق فانشعراست که شاعر توانا و محبوب کشور، 

ش در یهانشر رسانده است. شاعری که سروده کا بهیای امریفورنیکل

زمزمه می  هالبند و بر ینش یدل م

ن اثر را به مردم صبور و یگردد، ا

آماج  هاسالسرافراز افغانستان که 

ر دوستان و دشمنان شده اند؛ ولی یت

شان و  هالبهنوز گل لبخند بر 

های شان فروزان د در دلیچراغ ام

 است، اهدا نموده است. 

استاد واصف باختری در وصف 

 سد:ین اثر می نویا

ر، ناگهان ینه و تصویین برگ دفتر نبشته است: دشت آیدم بر نخستید»

نا و حافظ یی و عطار و مولیشها سنایاد ملکوت اندیاز برهوت غربت به 

گر افتادم که گفته اند اگر زنگار از دل ینه افروختگان دیو عارفان و س
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ی در دست یجام جهان نما ،یینه ییی آیها بپاالشیی و آنرا از آالیبزدا

نی. یداشت که در آن جان جان و جان جهان را به تماشا بنش یخواه

ن راه برای من دشوار است و راه و رسم آنرا یدن اینورد غا که دریدر

شم، بر یشتن خویی شناسای خویکه تا اندازه ،بکار بستن از چون منی

دانم که در ین را میدانم. اما ایزی نمیافزونتر چن باب ید و در ایآ ینم

نه شده اند، ییهن من برای من دشت آیهای من دشتین هفت سال پسیا

های سوزان گیهای سوخته و رتوانم خاک یرا نمینه، زییآری دشت آ

ارت آنها یمار خود را به زیآنها را لمس کنم، بر آنها بوسه زنم و چشم ب

را در آن یتوان گام نهاد. زیم ،امآرها با چه آرامش و ببرم. برآن دشت

ن از توست، از خود تو و در آنها ین همه زمیکنی ایها احساس ملحظه

کنی کوزه گران شهرها و روستاها از خاک یاحساس م ،شه دارییر

خته است، کاسه و یکان تو با آن درآمیم نیها، که عظام رمن دشتیهم

ر بهازبان یها هر سال مدت کوتاه مدشت کوزه ساخته اند. هر چند آن

 استند و بعد عطشناک، چشم به آسمان می دوزند که بقول سعدی بر

و آسمان ان کند یی چند نثار خاک و خاکیبنات نبات رحمت آرد و قطره 

ن متن انباشته از یالکرام آگاهی ندارد. در ن کاسییعاطفه هم از آ یب

ن و یریپر از غصه، دوست د ۀن قصیادی و در فرازگاه یو ناام اندوه

ره دست غزاالن یی که رام کننده چیمن و شاعر توانا ۀیگرانما

 برد. درست مقارن برگزاری یم« هنییدشت آ» یغزلهاست، مرا به مهمان
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ن پله ین شاعر بر شصتمین دوست و ایرازق فانی ا ،رییاث ین مهمانیا

 «ش، قدم نهاده است... یخوگی زندهنردبان 

ک ینوشته اند خود « نهییدشت آ»ه یچه استاد واصف باختری در حاشآن 

ا یقی و ادبی است که بایاثر ناب تحق  ست آنرا جداگانه نشر کرد. عجالتا

 م:یگویاز قول وی م

 م: یگویفشارم و به او م یرا با محبت م یمن دست فان» 

 ای فرزند بارانه! ،ای برادر ،ای دوست

و  هاسالباران شعر تو کشتزار ذهن مردم را ز یدوارم نم نم دل انگیام

  «شاداب سازد. هاسال

ز دعوت ین شاعر عزیهای ادهو شما را به خوانش نمونه هایی از سرو

 می کنم.

 هنیم

 ای درسفر و حضر هم آواز دلم

 ای از تو سرانجام و سر آغاز دلم

 میدور از تو به هر کران که پر بکشا
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 دلماد توست پرواز یبا شهپر 

 انهیزبان تاز

 ،نه امیا وطن که سیا

 ،پُر است از هوای تو

 ،تپد یدلم هنوز م

 تو،های کوچهاد یب

 ،اگر چه شاد شد دلم

 ،ی خون رفتگانبهاکه در 

 زچنگ اهرمن رها شدی،

 ،چو پور زال ناگهان یول

 ،ها شدیویر دست دیاس

*** 

 ،وطن! مرا ببخش

 ،من خجالتم

 ،اه تو خجالتمیش هر گیبه پ

 ،ی ستاده امیکه بر فراز قُله 
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 ،ی ترایو لحظه های مرگبار و شوم هست

 ،نگاه می کنم هادستز دور 

 ،ستنیاگر چه شرم لحظه های از تو دور ز

 ،تن فشرده مرا زخجلت آب می کند

 ،الین خیو ا

 ،مرا ییتار و پود و هست

 ،خراب می کند ،ده اتیغم رسهای کوچهچو 

 ،قسم به گور مادرم یول

 ،ن خواهرمیکه نقش بسته بر جبین ُغصه ایچبه 

  ،ده باز می کنمیبه هر چه د

  ،شه در برابرمیی همیتو

 ،شودیان که بر فراز شاخسار تو خراب میهر آش

 ،کندیمرا خراب م

 ...دلم خراب می شود
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 رینه و تصوییدشت آ

 ،از موج بگو یگفت

 ،ستییموج هم معجزه 

 ،همه ذرات تنش اعجاز است

 ،شکند یبه قدم م گاه، سر تا

 ،گاه، پا تا سر او پرواز است

*** 

 ،دشت بزرگ است یکی ،بحر

 ،رینه و تصوییدشت آ

 ،گونه تماشادشت صد

 ،ل غزاالن وی اندیها خموج

 ،ن دشت بزرگیکه در ا

 .ندیبه چرا می آ

*** 

 ،دمیامشت از موج شن

 ،که به اندوه بزرگ
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 ،ت می کردیکی سنگ حکایدر بُن گوش 

   ،آن سوی آب

 ،در آن ساحل دور

 ،ستییران شده یباغ و

 ،د بهش می گفتندیک زمان خانه خورشی

 ،ن باغیدرا

 ،الب کشودهیکسی بر رخ س

 ،دگر آنجا

 ،اهست و نه گلینه گ

 ،دگر آنجا

 ،ست نه سروینه چنار

 ،زیباغبان حلق آو

 ،دزدان شده است ۀزیب سر نیغنچه اش ز

 ،چمنش سرد و خموش

 ها خاکستر،سبزه

 ،دیخورشمرغ 
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 ،زان شده استیاز آن النه گر

 ،ف آن باغیح

 ران شده است.یکه و

 خزف و گهر

 دیطعنه بر خسته رهروان نزن

 دیبوسه بر دست رهزنان نزن

 ریچون کمان کهنه شد کمانکش پ

 دیر ازان کمان نزنیت به هدف

 د ای قومیه بر زندگان کنیتک

 دیتاج بر فرق مردگان نزن

 خزف گهر نشود یچگاهیه

 دیدر چشم مردمان نزن خاک

 دیچون خود از همرهان قافله ا

 دیکاروان نزن ،دزد همرهِ 

 دیان چو خوریباده با دوست در ع

 دیر درنهان نزنیلقمه با غ
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 بال سحر

 ست که فردا نمی شودین شب ز بخت کیا

 دا نمی شودیبال سحر که بسته که پ

 ه کنیر تکیای دل صبور باش و به تدب

 درد مدوا نمی شود ،از آه و ناله

 ر کم طلبیشاد کار خود از غگگر ید

 ن عقده جز به دست خودت وا نمی شودیا

 شود بلند یم که موجید بهم رسیبا

 ا نمی شودیحده دریعل ییهر قطره

 زاهد دعا مخوان به سر کشتگان عشق

 حا نمی شودیف مسیهر بلهوس حر

 آزاده گی به خون جگر غوطه خوردن است

 صحرا نمی شود ۀالل ،دهیهر داغ د

 ن شودیدل را بسوز تا سخنت دلنش

 انشای شعر خوب به دعوا نمی شود
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 یهمزبان یدر آتش ب

 دلم باز از غم غربت به خاموشی فغان دارد

 ان داردیشانم هوای آشیپرستوی پر

 شین و آسمان خوید دمی دور از زمیاساین

 ن و آسمان داردینجا هم زمیداند که ا ینم

 همزبانی سوخت جانم را یشرار آتش ب

 ف همزبان داردیخوش آن رندی که صحبت با حر

 ر خرامش رایچشمم تا ندزدد خواب تصو ز

 چشمم زمژگان پاسبان دارد خانۀتماشا

 ن بست کس را من کجا گفتمیبهتانی که بر د ز

 ب شهر ناحق در حق من گمان داردیخط

 دیست در حقم دعا خوانیخ جنگی نیمرا با ش

 م در امان داردیدل کافر خدان ین سنگیکز

 تییپهنه گ« یفان» عشق است  هنگامۀپُر از 

 ک قصه درهر جا دگرگون داستان داردین یهم
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 د یبه آن عاشق خورش

 وستید و به ستارگان پیها رزمرگییکه با ت

 خاموش مباد ،ارب جرس نبردی

 ه پوش مبادیدر سوگ سحر، شفق س

 ن قافله رفتید کزیآن عاشق خورش

 گان فراموش مبادذهن ستارهاز 

 1384حمل  20برابر به  2005اپریل  9
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 !پدرود ماندال، دوست خلقهای جهان

نیلسون ماندال، این نماد مقاومت و مبارزه، شخصیت بزرگ مردم 

میراث ارجمند مردم جهان زحمتکش افریقا که حاال به یک اسطوره و 

مبدل شده است، پس از یک عمر زندگانی پر افتخار و فراموش ناشدنی، 

نیای پراز بی عدالتی ها، و طوالنی، د ی ناپذیرگکار و مبارزه ی خست

 .های ما را با وجدان راحت ترک گفتها و ستمگریزورگویی

اندوه و غم ناشی از 

درگذشت این چهره 

صمیمی و دوست 

بر روان آزادی  داشتنی،

خواهان جهان، مردم 

افریقا، دوستداران و خانواده عزیز وی سایه افگنده و آن را تیره و تار 

 . گردانیده است

پر افتخار و میراث گی زندهولی این اندوه کاهش می یابد زمانی که به 

معنوی که از وی به جا مانده است، نظر اندازیم. میراثی که برای 

ا در راه مننمت بزرگ است، بل بمثابه مشعل رهبشریت نه تنها غی
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اجتماعی قرار می گی زندههای دشواریمبارزه و مقاومت در برابر 

 .گیرد

مشعلی را که ماندالی بزرگ، این شخصیت برازنده تاریخ معاصر 

ست جهان، در راه دشوار آزادی بر افروخته است، همچنان دست به د

بلند و شامخ پیروزی های بیشترو های آزادی خواهان میگردد و تا قله

 .بزرگتر، به پیش برده می شود

تابناک این بزرگ مرد و مبارز راه آزادی، استقالل و  هایآرمانیاد و 

عدالت اجتماعی در ذهن و روان مردم و تاریخ جهان، همیشه درخشان 

 .و ماندگار باقی می ماند

 1392قوس  15برابر به  2013دسمبر  6
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 افتخار به دکتورس اناهیتا راتبزاد!

این بانوی ارجمند یک شخصیت استثنایی تاریخ معاصر افغانستان 

ر خود، میراثی با این همه است. وی در بیش از هشتاد سال عمر گهربا

گی و پهنا و افتخارات گسترده

بزرگی بجا گذاشته که وی را 

به یک شخصیت نمونه مبدل 

 کرده است. 

این زن دلیر و پیشکسوت در 

زه بخاطر حق و راه مبار

یی عدالت در یک جامعه

مردساالر و نیمه فیودالی که 

حتا اندیشیدن به آزادی و 

برابری در آن جامعه یک 

تابوی گرانسنگ بود، بی 

هراس در راه شکستن این تابو گام گذاشت و این راه بسیار دشوار را 

بزرگ و های دشواریبا متانت و استواری کامل همچنان پیمود. 

انی و اخالقی به پیش آمده نامالیمات جانسوزی که در راه این تعهد انس
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بود را به جان خرید. از نفس نه افتاد، از مبارزه خسته نگردید، مطابق 

ذوق زمانه تغییر مسیر نداد و در هیچ یک از معامالت غیر اصولی که 

 مترقی و انسانی وی بود، سهم نگرفت.های اندیشهدرمغایرت با 

ایان به مردم و دکتورس اناهیتا راتبزاد با شور و شوق و عشق بی پ

و جهان و با درک عمیق پیچیده  وطن و بویژه زحمتکشان افغانستان

که در جامعه وجود داشت، برای رسیدن به راهی هایی دشواریها و گی

 که به آن باور داشت، و در آن آزادی و خوشبختی مردم را نهفته می

  دید با افتخار و سربلندی کامل کار و مبارزه کرد.

دکتورس اناهیتا راتبزاد از آغازین روزهای خدمتگزاری در مکتب 

نرسنگ، دکتور طب معالجوی، آموزگاری در دانشکده طب کابل، 

اجتماعی و سیاسی، های عرصهتداوی بیماران دردمند کشور، کار در 

وکالت مردم کابل در دوازدهمین دوره شورای ملی به صفت یکی از 

اری سازمان دموکراتیک زنان ذر، بنیانگدر پارلمان کشو اننخستین زن

های ان اجتماعی برای بلند بردن آگاهیافغانستان بمثابه یک سازم

سیاسی و اجتماعی زنان در بند افغانستان، عضویت کمیته مرکزی و 

ن، وزیر معارف، سپس بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستا

کبیر و نماینده  اجتماعی، وزیر صحت عامه، سفیروزیر کار و ا مور

رییس سازمان صلح و  فوق العاده جمهوری افغانستان در بلگراد،
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های نشست و گردهماییها دههمبستگی و دوستی خلقها و اشتراک در 

 را در کارنامه پر افتخار خود دارد.المللی بینملی، منطقه یی و 

این افتخارات بزرگ تاریخی را که دکتورس اناهیتا راتبزاد در دوران 

و کار پرثمر خویش بدست آورده است، هیچگاه تاریخ و مردم گی زنده

 آزاده و ترقی خواه افغانستان فراموش نمی کند.

در سوگ و اندوه درگذشت این بانوی مردم دوست، ترقی پرور، 

شریک  به شدتاستوار خود را مهربان، صمیمی، مهذب، آگاه، متین و 

دانسته و برای خواهر مبارز مان زرغونه جان ناهید، عبدهللا جان، 

کنشکا جان، رومان جان و مریم جان، تمام زنان افغانستان که وی با 

متانت از آنان نمایندگی کرد و خانواده بزرگ سیاسی که این بانوی پر 

 افتخار به ان تعلق داشت، تسلیت می گویم.

 دکتورس اناهیتا راتبزاد را مردم و تاریخ افغانستان فراموش نمی کند. 

 !روانش شاد باد

 1393 سنبله 17برابر به  2014سپتمبر  8



...بمناسبت هفتمین سال روز پرواز     

289 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 رازق فانی بمناسبت هفتمین سال روز پرواز شاعر آزاده 

در ساندیاگوی امریکا و  2005مارچ سال  21درست نه سال قبل در 

دوری از هم، در منزل دوست مشترک مان جناب محترم  هاسالپس از 

شامل که بانوی گرامی شان خوان مفصلی آراسته بودند، شبی  اسد جان

را با این دوست 

عزیز، رفیق و 

همکار شایسته خود 

 روانشاد رازق فانی

ر آن سپری کردیم. د

شب از فیض دیدار 

ها لذت خندان و صمیمی اشهمیشه و سخنان شیرین و آموزنده و سیمای 

که « دشت آیینه و تصویر»هایش را زیر نام بردیم. وی کتاب سروده

نخست آن با بزرگواری  ۀتازه به نشر رسیده بود و در برگ هاسالدر آن 

فراوان عنوان من مطالبی نگاشته بود را به گونه خاطره به من هدیه 

خوانش این اثر، خاطرات فراوانی را که در جریان  با داد که همواره

زه می تا طوالنی کار و زنده گانی از این دوست عزیز دارم، هایسال

 و ارزشمند، یادداشت های این اثر برجسته گردد. با استفاده از سروده
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 به گونه فشرده نگاشته شده است.  نبود وی هفت سال زیر در سوگ

*** 

نه ن شاعر فرزایا یغ و درد، هفت سال از نبود شادروان رازق فانیبا در

 ر وی، که پُر از درد ویهای فناناپذسروده و بزرگوار می گذرد؛ ولی

مردم مان، هن و یگان مدر دل سوخته جوش و خروش است، همواره

 شود. یآنان زمزمه م هایلبماند و بر  یماندگار م

ر دوستان و یآماج ت هاسال، که یهنیاد مردم صبور و سرافراز می

از خاطر این سرودگر عزیز ما دور  ،ییدشمنان شده است، لحظه 

ه بهمراه بوده، و دلش  هن هموارهیاد میپرواز دلش با شهپر  نبوده، و

 ده است.یتپ یم همیوطن پهای کوچهاد ی

ستن، زخجلت آب یهای دور از وطن زشرم لحظه تن فسردۀ وی را،

د، یگردی که بر فراز شاخسار وطن خراب م یانیکرده است؛ و هر آشیم

 کرد. یخراب منیز را و دلش را  یو

د یرزم یها م یره گیه تیش علیهاد بود، و با سرودهیعاشق خورش یو

 :زد کهیاد میو فر

 ارب جرس نبرد خاموش مباد ی 

 ه پوش مبادیدر سوگ سحر شفق س 

 ن قافله رفتید که ازیآن عاشق خورش 

 از ذهن ستارگان فراموش مباد. 
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رام کننده چیره دست به فرموده استاد واصف باختری " که یرازق فان

از  یاد پیکر زخمی جادۀ میوند کابل که نمادی ها " بود، بهغزاالن غزل

د و از زخم یریگ یمجاهدین در کابل است، م هایجنگویرانگری های 

           د:یگوی داد میب

 های مردم 

 ردیم یجاده م 

  ردیم یآن رگ جنبنده شهر خوش و آزاده م 

 یک روزیجاده 

 ران بود یگرم غوغای دل یگلو 

  بهاجاده ش 

 معبر خاموش مردان بود...  

 د:یترس یوی م

 که مبادا روزی 

 ن ساحل دوریاندر 

 دل من سنگ شود 

 نه من کوچ کند یو غم از س 



...بمناسبت هفتمین سال روز پرواز     

292 
 

هاجلد دوم کتاب دیدگاه  

 آسان است یچاره تنگ دل 

 چاره ندارد! یغمیب 

و همچون می سوزد  فانی از غربت می گوید و از آتش بی همزبانی

 پرستوی پریشان می نالد: 

 فغان دارد یخاموش دلم باز از غم غربت به

 ان داردیشانم هوای آشیپرستوی پر

 شین و آسمان خویدور از زم ید دمیاساین

 ن و آسمان داردینجا هم زمیداند که ا ینم

 سوخت جانم را یهمزبان یشرار آتش ب

 ف همزبان داردیخوش آن رندی که صحبت با حر

 ر خرامش رایزچشمم تا ندزدد خواب تصو

 چشمم زمژگان پاسبان دارد خانۀتماشا

 ن بست کس را من کجا گفتمیکه بر د یزبهتان

 ب شهر ناحق در حق من گمان داردیخط

 دیست در حقم دعا خوانین یخ جنگیمرا با ش
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 م در امان داردین دل کافر خداین سنگیکز

 یتیپهنه گ« یفان» عشق است  هنگامۀپُر از 

 ک قصه درهر جا دگرگون داستان داردین یهم

ش ین شاعر آزاده و مردم دوست ما که همواره به راه و آرمان خویا

گذرگاه  "ده باز به یو با ددوار بود یو به فردا امگی زندهدار ماند، به یپا

 ن آسمان" و از بالی که بر سریندامن خوست. اگر از"ینگر یق" میشقا

ولی همچنان  ؛گفت یداد میو ب یاهینور فروشان " آمده بود، و از س"

 داد که:یغام میپ

 دارم یغام بزرگیباش که پ یراست 

 تا هنوز از دل خاک  

 شه گل بته ها گم نشدهیر 

 سوخت  یکه در آتش م یباغ وقت 

 خواند  یچه دالور م ینو نهال 

 ش ماست یگری از رویسوختن مرحلۀ د 

 د.ید از سر روئیبا 

 هاسالکشتزار ذهن مردم را  یز باران شعر فانیدوارم "نم نم دل انگیام

اد یوسته است، یپ یدانگیبه جاو یشاداب سازد" و حاال که و هاسالو 
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و  ،یو اجتماع یت پیشتاز و ارزشمند فرهنگیک شخصیبمثابه  وی

 شتر ماندگار ماند.یشتر و بیب ،نده گانیر در دل آیشاعر آگاه و دل

 خواهم ویادش را همیشه گرامی. یروان آن بزرگوار را شاد م

 1393ثور  15برابر به  2014ل یاپر 25

پایان جلد دوم
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نویسنده کتاب: ۀدر بار  

غالم دستگیر صادقی فرزند غالم جیالنی صادقی به تاریخ هژدهم ماه حمل سال 
در باغ علی مردان شهر کابل متولد گردیده، پس از فراغت از لیسه عالی  1323

حربی به تحصیالت خویش در و ادامه تحصیل در دانشگاه  1341حبیبیه در سال 
داخل کشور تا سطح کارشناسی ارشد و دیپلوم 
ماستری در رشته اقتصاد سیاسی از انستیتوت 
علوم اجتماعی کابل به پایان رسانیده و همچنان 
در خارج از کشور در رشته اداره عامه در کانادا، 
پالنگذاری اقتصاد ملی در ماسکو و اداره و 

نوین معلوماتی در منجمنت با فن آوری های 
 دنمارک نیز ادامه داده است.

موصوف در جریان سالهای طوالنی در اداره های 
مختلف دولتی کشور خدمت کرده، از آنجمله: وزارت پالن به صفت مدیر پالن 
کولمبو، وزارت مالیه به حیث مدیر عمومی اداری تصدی ملی بس، در اداره 

سجام و سپس معین اداره مرکزی مرکزی احصاییه به صفت رییس توحید و ان
احصاییه، در شورای وزیران به عنوان معاون اول اداره امور شورای وزیران در 

 دهه هشتاد میالدی.

سقوط حاکمیت دولتی جمهوری افغانستان و تشدید  زپس ا  1992ان سال یدر جر
نده خانمانسوز تنظیمی، میهن را ناگزیز ترک گفت و به کشور دنمارک پناه جنگهای

شده است. هم اکنون به صفت کارمند متقاعد با خانم و سه فرزندش در دنمارک 
 زنده گی می کند.

 


