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 : ی این مجموعهسخن کوتاه در باره 

هایی است که در غربت و دور از وطن  یی بخشر از نوشته مجموعه  ها«»ديدگاه 

ون مرزی به نشر رسيده است. سلسله  مطبوعات و رسانه  نگاشته شده و در  های بی 

اولنوشته  جلد  به  ،  هایی  برگ که  در سه صد و هفت  مقاله  شامل یس و شش 

  زنده آغازين  های  سالاز  ،  نحوی باهم در پیوند اند 
ی

  1997اوايل سال  ،  در غربتگ

در   طالبان  رژيم  سقوط  اواخر ،  افغانستانتا  یم   2004سال    و  بر  در  د. را  گی 

  ایجاد حکومت وحدت میل   2014تا    2005های  سالجلد دوم سلسله  های  نوشته 

شامل و  بر گرفته  در  در    را  مقاله  و شش  سوم  برگ یم   312بیست  جلد  باشد. 

مقاله   62را در برگرفته و شامل    2020تا    2015های  سال های  نوشته  «هادیدگاه »

 باشد. صفحه یم  377و در 

ز  ده جلد اول چنی  ها به روی   که اين سياه مشق هایی سال»:  استآمده    در بیان فشر

ه ترين دوران  ،  اند آمده    کاغذ    زنده دشوارترين و تی 
ی

سازند.  را یم  افغانستانمردم  گ

همچنان ، های دراز برای زمانه، ی تاریخز و عميق اين برهه  سوز جانهای زخم آثار 

 «را آزار خواهد داد.  افغانستانم روح و روان مرد

این رویدادهای  ،  به هر صورت به  ارتباط  در  ندارد که منظرگاه وی  ادعا  نگارنده 

ده و همه جانبه است؛ رصف به اين باور است،  بار فاجعه را که وی    ، آنچهگسی 

درک کرده،  خوانده،  ديده يا  و  بیانگر  ،  شنیده  نحوی  به  و  یابد  بازتاب  صادقانه 

واقعيتهایی  گوشه شده  از  نمایش گذاشته  به  دیگر  زوايه  يک  از  هایی گردد که 

 از دید و برداشت شخیص نویسنده کرده که با تالش  ،  اين نظرگاه  است. 
ی

نمايندگ

س خواننده عزيز بگذارد یر ،  توانست ديد و درک کرد فراوان هر چه را یم ،  ريا به دسی 
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ت  ،  تا جایی که برای وی ممکن بودهها  دیدگاهها و بازتاب اين برداشت   و در  با بصی 

 برخورد کند. 

با استفاده از فن  ز در سه مجلد از طريق شبکه    های نوینآوری اين اثر  الملیل  بی 

نت به نشر رسیده و در سایت ،  کنند دیجیتایل را پیشکش یم  هایآبکتهای که  انی 

آن    به سهولت و بدون کدام هزینۀ اضاقز به،  کتابگذاشته شده تا عالقمندان  

یس یابند.   یی از تاري    خ غمبار کشور ما  واقیع اين برهه های  رويداد که به    آنایز دسی 

ورت از یم،  عالقمند هستند  استفاده کنند. به این امید که این  آن    توانند بنا بر رصز

خوایز داشته  نده هم مراجعه و برریس از يک ديدگاه ديگری که ممکن با نظرگاه خوان

در شناخت یک بخشر از تصوير پیچیده وضعیت رقتبار کشور ،  و یا نداشته باشد 

 ياری رساند. ، 2020تا  1997در برهه زمایز از 

بره این  فاجعه،  افغانستانمردم  ،  زمایز   ۀدر  انسایز که  شاهد  بزرگ  بسیار  های 

جنایت  از  ماهیت  و  داشته  را  نسل کشر  موارد  برخز  در  و   
ی

جنگ و  ی  بشر های 

استقرار حاکمیت بسیار خشن و متحجر گروه  ، میان تنظیم مجاهدین هایجنگ

قاطع"  "حمایت  و  مستدام"  "آزادی  نام  زیر  اشغال کشور  رسانجام  و  طالبان 

بوده اند و زیر هر نام  ، ادعای دموکرایس و آزادی را دارند رسدمداران کشورهای که 

و عنوایز به خاک و خون کشیده شده و هست  مادی و معنوی شان را از دست  

 داده اند.  

و تداوم    ها سال در جریان این همه    افغانستانتراژیدی بزرگ مردم  ،  با دری    غ و درد 

منطقه  هایقدرت نیابت     هایجنگ و  طبق  ،  یی جهایز  منسجم برنامهبر  های 

ز کامل آزادی،  آنها استعماری و استخبارای    تمامیت اریصز  ،  استقالل،  با نادیده گرفی 

وع مردم     همچنان ادامه دارد. ، افغانستانکشور و حقوق قانویز و مشر
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ان ناپذیر که  ،  های بيکرانها و غصهبا وجود اين همه رنج   و جیر
فراموش ناشدیز

مردم   گرف  افغانستاندامن  و  ،  تهرا  دوستان  وطن  که  است  ورت  رصز سخت 

که خی  و صالح وطن و مردم همواره در قلب و ذهن    آنایز ،  افغانستانخواهان  ترق  

ی های  وقربایز ها  رسبازیشاهد  آن    شان جا داشته است و بخاطر  ،  بوده اند   شمار یر

يفانه و انسایز که همانا    هرچه زودتر دست بدست هم دهند و در  يک مسی  رسر

بربنیاد آن،  ثبات است  امنیت و ،  استقرار صلح ، اقتصادی،  توسعه اجتمایع،  و 

 اين کشور یم
ی

و جسورانه گام بگذارند.  ،  مدبرانه،  متحدانه،  باشد سيایس و فرهنگ

های شهر به ماتم نشسته کابل صدای پای استبداد و  حاال که بار دیگر در دروازه 

سلطه و  وسطایی  قرون  نظامیان  گریتعصب  یم های  به گوش  ،  رسد پاکستایز 

استبداد و اشغال به سوی  ،  های ُپررنج و عذاب تحجر بایست در گذر از این گذرگاه 

،  بمردم ستمدیده کشور خویش به هر وسیله ممکن،  آزادی و رفاه اجتمایع،  ترق  

 ياری رسانند. 

با استقبال گرم و  ها دیدگاه که نشر جلد نخست و دوم کتاب دانم  یادآوری یمقابل 

دوستان بسیار ارجمند و ،  فرهنگ وادب،  صمیمانه شمار زیادی از بزرگان سیاست

قرار گرفته است. صدها نسخه از فایل این کتاب  ،  عالقمندان به کتاب و آگایه

س  های ارجمند گذاشته شده است. اضافه بر  شخصیتآن    بنابر تقاضا به دسی 

های صفحه،  وطندار ،  آریایی ،  مشعل،  در سایت های راه پرچم  ها کتاب نشر  ،  آن

،  کنند ل را به بایگایز دارند و پیشکش یمادیجیت  هایآبکتهای که  فیسبوگ و سایت

 از عالقمندان به کتاب به این آثار 
ی

این فرصت را مساعد ساخته که گرویه بزرگ

یس یابند.   ز نگارنده به گونه مجایز دسی   ناچی 

یم که به این   ابراز ،  عالقمندی نشان داده اند   ها کتاب از همه بزرگان و دوستان محی 

محمد قاسم    ،که به ویژه از دوست بزرگوارمدانم  یمسپاس و امتنان دارم. بایسته  

آسمایی این شخصیت ارجمند و پرکار که در عرصه نشر و پخش کتاب های دیجتایل  
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زحمت و مشقت ،  عالوه بر کارهای بسیار مفید دیگر ،  بازنشر آثار بسیار ارزشمند   و 

ز با  ها  دیدگاه سوم کتاب    دوم و ،  و جلدهای نخست،  کشند فراوان کشیده و یم را نی 

چنان هم  کنم. پایان  یر اظهار سپاس و قدردایز  ،  اند   مل و تحمل تدوین کرده أکمال ت

،  همواره کوشیده اند ،  ها این کتاب  از انتشارات راه پرچم که در باز پخش مقاالت و 

    نمایم سپاس جداگانه یم

 دستگی  صادق  

 1400سال  جوزایماه  / 2021جون سال ماه 

 دنمارک  - کوپنهاگن 
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ک کارمل!   یاد و بود از رفیق عزیز ما بیر

خامویسر   دست کم  از  دهه  اندیشهآن    دو  و  خرد  چهره ،  مرد  و  نستوه  ی مبارز 

تاری    خ معارص سیایس   ک کارمل،  افغانستاندرخشان  ز حزب  ،  رفیق بیر رهیر پیشی 

خلق   دموکراتیک    افغانستاندموکراتیک  جمهوری  جمهور  رییس  ،  افغانستانو 

ز استیم نبود مردی که با درایت سکان کشت  جنبش  ،  گذرد. چه دشوار و غم انگی 

توانایی    افغانستانخواهانه  ترق   آگایه و  را در دريای طوفایز در دست داشت و 

ُپرهيبت  امواج  با  و  آن    مبارزه  خود  در  ز  نی  را  دريا 

 همراهانش متمرکز کرده بود.  

، ها سالو اين  ،  که او با ما نيستهای  سالدر جریان  

وطنهای  سال برای  دشواری  و  ،  بسيار  مردم 

است  شرزمان هم بوده  ز  روز ،  نی  تناسب  به  روز  هر 

نبود  ،  گذشته احساس    تر عميق را    سوز جان اين 

افسوس یمیم و  در  کنیم  زيرا  و  ها  دشواری خورييم؛ 

ان مدبر و آگاهها  سخت   بيش ،  هست که نياز به رهیر

 . گردد یم برجسته  از پيش

همواره  ،  با وی بودند ،  که در فراز و فرود مبارزات بغرنج و پيچيده سيایسی کشو   آنایز 

ام به ياد یم ، دقيقتحليل ، وسعت نظر  آورند.  دور انديشر و شهامت وی را با احی 

و  های  ارزیایر و    ها تحليل  مسائل  از  وی  و  های  رويداد دقيق  سيایس  پيچيده 

و عمق نظر و بيان ساده و گويای وی موجب  بود  یم همواره گره گشاه  ،  اجتمایع

ت یم دليلحی  ز  روی همی  و  ،  گرديد.  ر ،  وی  رزمانهم همراهان  و  را که  راه  ویسر 
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آنچنان در ،  کشيد انسان زحمتکش افغاستان به پيش یم  هایآرمانبمنظور نيل به  

یی گرديد و پاره به عنرص مادی مبديل یمها  انديشهبردند که اين  خود به تحليل یم 

ز دليلاز شخصيت انسایز آنها یم  کارمل تنها يک  ،  برای بسياری ها ،  شد. بنا بر همی 

مکتتر بود در خدمت انسان و انسانيت ،  بود؛ بل اين کهشخصيت و مبارز سيایس ن

 . افغانستانو به ویژه انسان زحمتکش 

اين شخصيت ارجمند های  سال بنابر تشديد جنگ رسد و تبديل  ،  کار و فعاليت 

ميدان  افغانستانشدن   زمانرحمانه  یر مبارزۀ    به  قدرت  ابر  دو  همه گی   زیر  ،  و 

ز   ز الملیلهای  رسانهپوشش تبليغات سياه و زهرآگی  ،  يک رس و صد هزار زبان بی 

وارونه یم  و شايد هميکشه  ما ،  گرديد  بود که  ،  اين شخصيت عزيز  يگانه کش 

ين مطالب تبليغای    ز رسانه بيشی  عليه او به نشر  ،  وابسته به رسمایهالملیل  های بی 

   رسيد. یم

گوناگون ديپلماتيک  نهادهای  هر چند گایه که ورق  از بايگایز  ،  ها سال در جریان اين  

ز الملیلی  هاسازمانکشورهای مختلف و    و امنيت   ون کشيده  ،  بی  و پرده    شود یمبی 

ز اين بره های  رويداد از   از سيمای  یی  گوشه،  به نحوی،  دارد یمی تاريخز بر   ۀغم انگی 

و بر حقانيت   گردد یم   متجیل ،  با اوصاف عایل انسایز ،  زعامت خردمند آن    واقیع

 گذارد. وی صحه یم  موضع

جانب از  زيادی  آثار  این که  وجود  شده    هایشخصيت   با  ز شناخته  و  الملیل  بی 

شمول کشورهای  نهادهای    گرانپژوهش و  گران  تحليل  به  مطالعای   و  تحقيقای  

برهه  آن    در   افغانستانهای  رويداد آن    غریر و مخالفان دیروز به نشر رسيده و در 

و   است  شده  برریس گرفته  به  حقانيت  آن    در تاريخز  یموضعآثار  ی    گی  رهیر

ز اکنون هم  افغانستانجمهوری دموکراتیک   ی  ،  بازتاب دارد؛ ویل همی  پس از سیر

وظيفه ،  ها سال همه  آن    شدن يک  به  رصف  اندک کسایز که  هستند  هنوز 



ک کارمل!   یاد و بود از رفیق عزیز ما بیر

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

3 

و ،  نابخردانه اند  چسپيده  بيمارگونه  شخآن    بطور  ز  ساخی  آن    صيتکوچک 

 مرد آگاه یم باشد. بزرگ 

،  اين شخصيت آگاه و خردمند ،  افغانستانپیش از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق  

 پربار و هدفمند خود را در راه مبارزه عليه   در 
ی

ين دوران زندگ حدود پنجاه سال بهی 

فت  ،  دموکرایس،  و پيکار در امر دفاع از آزادیعدالت   یر تبعيض و  ،  ستم،  ظلم پيشر

ق  در   رصف و وقف   افغانستانو ترق  اجتمایع؛ بمنظور ايجاد جامعه ی نوين و می 

ز دوران شکل گرفت.    کرد. شخصیت سیایس ایشان در همی 

وطیت سوم با جنبش مشر از همرایه  را  راه دشواری  هنگایم که ،  این شخصیت 

ایس  و دشوارترین حیات سیترین  حساس،  افغانستانی مردم  نهضت دادخواهانه

را یم  اتحادیه صنفز محصالن  ،  گذرانید خود  ثمر در جنبش  پر  مبارزه  آغاز کرد. 

سلطنت  ،  دانشگاه کابل مخوف  زندان  سال  پنج  ی کردن  های  حلقهایجاد  ،  سیر

،  تدوین برنامه و اساسنامه آن،  سازمان سیایس جمعیت دموکراتیک خلق،  سیایس

پارلمان و  بلند نمودن صدای برحق و    جریان وکالت مردم شهر کابل در دو دوره 

نوشته ارزشمند پژوهشر   ها ده نشر جریده پرچم با ، عاالنه مردم از تربیون پارلمان

و سیایس برای بلند بردن آگایه مردم و پرورش نسل جدیدی از وطن پرستان را در 

 کارنامه درخشان خویش دارد.  

ک کارمل اصالحات  ،  در زمان حاکمیت شش ساله در قدرت دولت   دهبیر یی را  گسی 

تند حزب و دولت    هایسیاست دولت  وارد کرد. وی  نهادهای  حزیر و  های  برنامه در  

ز بار  ی حزب دموکراتیک خلق را تا حد زیادی مالیم کرد و برای نخستی  زیر رهیر

زیادی حدود  تا  و  مطرح کرد  را  دولت   نهادهای  در  میل  اجرا  آن    مشارکت  به  را 

ک کارمل قرار داشت  چه که همواره در صدر آن    گذاشت.  ایجاد یک  ،  اقدامات بیر

استحکام و استقرار قدرت دولت  و اعمار و  ،  سیستم منظم و قانونمند اداره دولت  
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شد  زده  قدرت کنار  از  وی  وقت   بود.  میل  شده  متالیسر  اردوی  یک  ،  استحکام 

ومند از او بجا ماند که    در آن    هایتوانایی سیستم منظم اداره دولت  و یک ارتش نی 

 آزمایش گردید.  ،  در جنگ رسنوشت ساز جالل آباد  1989سال 

ین ستان و صادقترین  آگاه ،  دولت  که از کارمل بجاماند متشکل از بهی  ترین وطنیر

یافته تحصیل  و  دیده  با،  آموزش  اقوام  تمام  از  برادر کشور متشکل  بدون   هم  و 

از همه مردم   بود و  تبعیض  ین   یم  افغانستانکوچکی 
ی

کرد. وی در رشد  نمایندگ

، افغانستانفرهنگ و برابری حقوق اقوام گوناگون کشور بسیار تالش کرد. مردم  

ز اکنون نبود همان به اصطالح های آگاه دیروز را که با دستان پاک  تکنوکرات  همی 

 کنند. به شدت احساس یم ، ن قرار داشتند و صادقانه در خدمت شا

ک کارمل ی ُپربار خويش همواره با شجاعت و رصاحت  بیر
ی

از  نظی  یر در طول زنده گ

آزادی است.  دفاع کرده  و عدالت  اریصز  ،  حق  تماميت  و  را   افغانستاناستقالل 

ز پيش رفته است. ،  و بارها ، هيچگاه از نظر دور نداشته    در اين راه تا رسحد مرگ نی 

خردمند  نيت،  این شخصیت  و صفای  و صداقت  پایک  در  ،  با  و  زيست  انه  فقی 

  زنده 
ی

و گ داشت  عشق  يک  زحمتکش  آنهم    رصف  انسان  و  انسان  به  عشق 

 های اوليه زنده بود. وی چنان ساده زيست که بيشی  از رفع نيازمندی   افغانستان
ی

،  گ

ی کشور کرد. حتا در زمان قدرت و  تقاضاي ديگری را مطرح نم  خوان  ،  رهیر دسی 

نداشت.  فاخر  لباس  و  رنگ  یم گویند طوری  آن  ُپر  دلیل که گویا  ،  که  اين  بنابر 

ز یم نيازمندی از جانب دولت تأمی  وری وی  ز معاش  ،  گرديد های رصز از گرفی  حتا 

 خودداری یمی کرد. همان است که
ز با آنهمه قدرت و صالحيت ،  قانویز خويش نی 

 و حزیر 
ایی از  ،  جز چند جلد کتاب و چند دست لباس کهنهاز مال دنيا ب،  دولت  می 

 خود بجا نگذاشت.  
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ز راه آزادی  از مبارزان راستی 
ی

اث عظیم وی نسیل بزرگ ترق  و عدالت  ،  استقالل،  می 

بلند یم دادخواهانه رس  در رستا رس کشور  روز  تا  روز  است که  و  اجتمایع  کنند 

  این مشعل را آنان   دارند. نگه یمی  همچنان فروزان، این آرمان را  یی مشعل برافروخته 

ل مقصود یم ز  رسانند. دست به دست تا میز

ک کارمل عزیز! راهت را ادامه یم دهیم و یادت را گرایم یم داریم.   رفيق بیر
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ه  ز وهای شوروی به های انگیر  ! افغانستانورود نیر

 ( به مناسبت ششم جدی)

ه به علل و    در ارتباط ز وهای شوروی به  های  انگی  های  دیدگاه،  افغانستانورود نی 

گوناگون ارائه و به برریسی گرفته شده است. از انتقام جویی شخیصی بريژنف در  

وی  مهمان  موصوف  آن    به خاطری که پیش از آنهم    و گ  نورمحمد تره برابر قتل  

ز در برابر  هشتاد درجه  و   چرخش يکصد ،  بود  ،  و سادات شدن ویها  شوروی یی امی 

امريکایی   افغانستاناشغال   توسط  رفته در  در عمل  از دست  ان مواضع  ها و جیر

يعتز رسيدن روس ،  ايران استعمار  دوران  روياهای  به  تا همان  و    هایآبها  گرم 

 همانند به آن.  

ی ،  با دقت و وسواس به برریس گرفته شود ها دیدگاه کدام از اين   اگر هر  پايه بودن  یر

آشکار   رسعت  به  همچو  گردد یمآنها  به  چسپيدن  جنها  تحليل.  به بيشی  

ذهن عالقه  مورد  و  دارد  آسانگ ژورنالستيک  درد  های  به  و  است  های سوژه ير 

معمول   علم. حسب  برریسی  يک  تا  خورد  اخباری یم  گران تحليلرسگرم کننده 

به محاسبه   افغانستان  ۀها با اهميت را رصف در محدودخيیل   مسألهاين  ،  افغایز 

فراموش  و سنجش یم  ند.  اين    گردد یم گی  ابرقدرت    مسألهکه  به دو  بطور عمده 

با متحدان  امريکا  اياالت متحده  اتحاد جماهی  شوروی و  جهان همان روز يعتز 

رصف يک    افغانستان،  های بزرگ سيایسگرفت و در شطرنج بازی شان ارتباط یم

 مهره بود. 

ق و غرب بنابر يک سلسله    شنج زدایی مياندوران سياست ديتانت و تآن    در  رسر
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ات درویز و فشار   ز در غرب و بخصوص امريکا که به اين روند  های  حلقهتغيی  معی 

های تهاجم  دانستند و طرفدار اقدامرا به نفع اتحاد شوروی یمآن    باور نداشتند و 

از  در حالت ضعف و کاهش قرار گرفته بود. طيف وسيیع  ،  در برابر شوروی بودند 

کنگره امريکا  ،  گذاشتند. از آنجمله  تأثی  و جهایز بر تصميم مداخله  یی  منطقهعوامل  

ی    هایطرحتوافق سالت دو را تصويب نکرد.   ميان های  موشکامريکا برای بکارگی 

ش  و کسب حمايت  ها موشک برد در اروپا و موافقت صدراعظم آلمان برای گسی 

دسمیر که اياالت    12اعالميه شورای ناتو در  ،  حزت سوسيال دموکرات در اين مورد 

تعداد   به  امريکا  و    464متحده   " هاواک  "تام  انداز    108موشک کروز  موشک 

شوروی را در وضعيت خيیل دشوار و  ،  کند یمرا برای استقرار آماده    "2  گ"پرشن

با اين اعالم دفی  سیایس )پوليت  های  اقداممواجه شدن با   اتژیک قرار داد.  اسی 

و    مسألهی( حزب کمونيست اتحاد شوروی در همان روز تشکيل جلسه داد و  بی 

ز جلسه به حل و فصل رسيد. تمام    افغانستانمداخله در   سابق  های  بحث در همی 

مکرر تقاضاهای  در باره اثرات منفز مداخله شوروی در غرب که نایسر از ارصار و  

به    افغانستاندولت   های شوروی  وی  نی  اعزام  ویژه سقوط    افغانستانبه  به  و 

ی شوروی بهشد یمهرات  ناگهان  ، مواجه گردیده بود آن  و با مخالفت قاطع رهیر

ده شد.   به فرامویسر سیر

ز  هم ترين  قوی امريکا  ،  برهه حساس تاریخز آن    در  پيمان در منطقه يعتز ايران را نی 

ابتدا با اين تغيی  موافق بود و در آنهم    از دست داده بود و    آن  به نحوی که در 

سهم داشت؛ ویل عواقب اين چرخش بزرگ را درست محاسبه  یی  گونه تغیی  به  

اعتبار شده شاه در ايران را يک رژيم بطور  که جای رژيم یر شد  یم نکرده بود. فکر  

د یم نستر میل و مذهتر  ز روابط معيتز  گی  و با برخز از گردانندگان اصیل انقالب نی 

ولآمده    رژيم به میان،  وجود داشت. برغم و خالف انتظار    پس از انقالت از کنی 

در  امریکا   رژیم  این  و  يک    هایسیاستخارج گرديد  به  عمل  در    موضع خویش 

وهای چپ و بخصوص حزب  آن    چون و چرا ضد امريکایی مبدل گرديد که در یر  نی 
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ای  و نظایم بدست گرفته بودند. در   توده ايران نقش عمده را به ویژه در عرصه نشر

های جدی امريکا که تا امروز همچنان ادامه يران به يک کانون عمده نگرایز نتیجه ا

های امريکایی در ايران به اسارت گرفته  دوران ديپلوماتآن    مبدل گرديد. در ،  دارد 

و   بودند  واقعه های  رسانه شده  اين  از  ده  بسیار گسی  و  شکل  بدترين  به  ايران 

. گذاشتند یم ه امريکا به گونه وسيع اثر  بر علي  کردند و در تهيج مردمیم سوءاستفاده  

ان موقعيت   آن   محافل خایص درامريکا به ویژه در قوای مسلح کشور در صدد جیر

به  ، حمله باالی ايران مسألهبودند که پس از سقوط رژيم شاه از دست رفته بود. 

کا  در دستور روز قرار گرفته بود. قوای واکنش رسي    ع امري  ها گروگانبهانه آزاد سازی  

و   امکانات  جابجا  های  توانایی با  فارس  خليج  در  تخنیگ  و  تسلیحای   بلند  بسيار 

 گرديده بود. 

ها  شوروی ،  نگارنده به اين باور است که عالوه بر تحوالی  که در اروپا رخ داده بود 

مستقيم و نظایم امريکا باالی ايران سخت در تشويش ،  از امکان مداخله رصی    ح

طريق   از  زمایز که  و  های  شبکهبودند.  اطمينان های  چينلاستخبارای   مربوط 

آنها موضوع هجوم باالی ،  حاصل کردند که امريکا در صدد حمله باالی ايران است

ی و مقابله با اقدام امريک  افغانستان   مسأله،  ا را رسعت بخشيدند و به عنوان پيشگی 

مخالفت داشتند  آن    در تمام سطوح با آن   را که پیش از  افغانستاناقدام نظایم در 

  ناپذير روی دست گرفتند. تأخی   بمثابه یک وظيفه ، کردند و رد یم 

ها محدود و   گذاشته شد و از ناتمام  عمليات نظایم امريکا برای نجات گروگان گی 

ی نشد و شوروی فريب اي  ن مانور را خورد و  عمليات بزرگ هم خیر
ا
داخل    عمل

از دست امتيازهای  گرديده بود. اگر امريکا برای بدست آوردن دوباره    افغانستان

رک در ايران اتی 
آن  يک حمله وسيع و همه جانبه را عليه  ،  رفته و خيیل بزرگ اسی 

یم  کشور  خاک   احتمالآنگاه  ،  داد انجام  از  بخشر  یک  داخل  شوروی  اين که 

يافت. بايد در نظر  خيیلی افزايش یم ،  طريق به بحر هند برسد آن    ز پاکستان گردد و ا
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در  نآن    داشت که  بزرگ  تحرکات  در ظزمان کدام  در خاک آن    ایم  طرف رسحد 

د و  آن    در مقابله با   بایستپاکستان به کمک امريکا که یم  اقدام نظایم صورت گی 

 وجود نداشت. ، را تهديد کنند  افغانستانامنيت 

در   چهل  اردوی  است که  داليل  ز  همی  اول  افغانستانبنابر  مرحله  وظيفه ،  در 

یم  تصور  ز  چنی  و  نداشت  محاربوی  در  مشخص  آنها رصف  ی هاپادگان شد که 

داخیل    هایجنگ گردند و در  آماده یم  تر بزرگ نظایم برای اجرای وظايف بعدی و  

نم  افغانستان با  سهم  چهل  اردوی  ساختار  و  تشکيل  ند.  بسيار  های  الح سگی 

ز و  ز منظور بوده باشد.   هایراکت سنگی  ز شاید به همی   دور برد و ميان برد نی 

اتوری   هایقدرت برای   ها" همواره اهداف و بزرگ  بزرگ يا بهی  است بگويم "امیر

مطرح است و هيچگاه رسنوشت يک شخص و يا گروه و ساير مسايل کوچک آنها  

  تا به عمليات بزرگ نظایم دست زنند و سازد  نم آورد و وادار  را به حرکت در نم 

سطح  آنهم   در  قوا  توازن  ايیطی که  رسر ز در  برای  آمده    بوجود الملیل  بی  باشد. 

دوران  هایقدرت در طول  اتوریبزرگ  امیر تاريخز همواره حفظ  و  ،  های  تقويت 

،  مطرح بوده است و هر از گایه که اين مولفه به خطر مواجه گرديدهآن    تحکيم

 های ملتاز موجوديت و حاکميت خود دفاع کرده اند و در این میان  رحمانه  یر آنها  

 زيادی قربایز داده اند. 

به نشر رسيده اثرهای فراوایز که  اين  ،  سندها و  اين است که  ها  امريکایی گواه بر 

تطبيق   با  دقيق  ها سياست بودند که  و  ماهرانه  خيیلی  مانورهای  اتحاد  ،  و  پای 

  افغانستان ،  جنگ فرسايشر و طوالیز در يک  کشانيدند و    غانستانافشوروی را به  

برای شوروی "پاشنه آشيل"   افغانستانرا به باتالق اين کشور مبدل گردانيدند.  

پاشنه مبدل گرديد. رسانجام اين  به  اين    اتحاد شوروی ،  نبود؛ ویل  های بازیدر 

و مردم ستمديده    افغانستاننظایم بازنده شد.    -بسيار پيچيده و ظريف سیایس  
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بزرگ گرديد و    هایقدرت گوشت دهن توپ منافع  ،  اين کشور در نتيجه اين بازی

اربابان کوچک منطقه به دست  اين بازی فراموش شد و  یی و وابستگان در ختم 

 داخیل شان به خاک سياه نشست. 

1394جدی   1برابر با   2015دسمیر  22



 

 ! احتمایلمنطقه در آستانه یک تحول 

روزها  این  در مجموع،  در  و  ،  منطقه  روابط سیایس  در  تحول  و  شاهد دگرگویز 

ز الملل یم  بزرگ جهان در کشورهای  باشد. به توافق رسیدن ایران با  اقتصادی بی 

به  ،  توافقآن    اثر که از  آن    کشور و رسانجام نهایی شدنآن    یی باره مشکل هسته

تمام   یم های  تحریم زودی  ز  بی  از  ایران  باالی  شده    زدایی تشنجدر  ،  رود تحمیل 

ز است.    ها تحریم یی اثر برجسته گذاشته و انسداد نایسر از  منطقه ز رفی  در حال از بی 

ز طوالیز بار دیگر به روی داد و گرفت  های  سال های ایران پس از  دروازه  الملیل  بی 

ز و هند این  ا. رو گردد یمباز  ،  کشور آن    بزرگ در های  گذاریو امکان رسمایه   بط چی 

در حال عادی شدن است و حتا در  ،  دو قدرت بزرگ جهایز که همواره متشنج بود 

ز   ز به انجام رسانیده اند و  ها  نزدیگ همی  ک را نی 
یک سلسله مانورهای نظایم مشی 

ز آغاز شده استهای  همکاری  ز هردو کشور نی  . پس از رسد شدن  بزرگ تجاری بی 

مناسبات   پاکستان  افغانستاننستر  رییس  ،  با  اک  اشی  به  آسیا  قلب  کنفرانس 

خارجه    افغانستانجمهور   وزرای  نمایندگان    14و  و  جهان  سازمان   11کشور 

ز  ز زمان رییس جمهور  الملیل  بی   افغانستان در اسالم آباد پاکستان برپا گردید. در همی 

جانبه    و همچنان اجالس چهار امریکا    اکستان و پ،  افغانستاندر جلسه سه جانبه  

ز و ،  پاکستان،  افغانستان ز معلوم  امریکا    چی  کت کرد. چنی  ز رسر و  امریکا    که  شود یمنی 

ز هر  این بار جدی تر و بیشی  از گذشته عالقمند گردیده اند تا با اثر گذاری  ،  دو   چی 

ز بردن تشنج منطقه یی و در گشودن فضای نزدیگ و همکاری میان  مثبت در از بی 

پاکستان  افغانستان راستا کم،  و  این  در  و  ند  بگی  سهم  ک 
مشی  سیون ی بصورت 

اک   اشی  به  و ،  پاکستان،  افغانستانچهارجانبه  ز  تا یما  امریک  چی  زمینه    کوشد 

مذاکرات مستقیم با طالبان را فراهم سازند تا از این طریق بتوانند در قطع جنگ  

آن    در تنور داغ   افغانستانست مردم  هاسال اعالم ناشده و سخت فرسایشر که  
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 همکاری کنند. ،  دهند سوزند و هست و بود خود را از دست یمیم

م انکشافات  با  پیوند  در  و  راستا  این  ی  ،  یی نطقهدر  رهیر به  هند  نقش جمهوری 

از همه برجسته تر  آن    نخست وزیر  ی یک دیپلمایس بسیار فعال  پیگی  با  کشور 

در گجرات متولد شده    1950ناراندی مودی در هفدهم سپتامیر  آقای    بوده است. 

ان حزب بهاراتیا جاناتا است. این حزب یک حزب میل  گرای هندو است و  و از رهیر

قدرت   به  و  های  نگرایز ،  حزبآن    رسیدنبا  افرایط  روش  به  ارتباط  در  فراوایز 

شد که شاید فضای آرامش و دوست   یم   بیتز پیش بود و  آمده    بوجود آن    گرایانهمیل 

ز نشد. آن    میان اقوام و مذاهب بسیار گوناگون در  کشور برهم بخورد؛ ویل چنی 

ایالت گجرا،  در گذشته مودی   توی رسوزیر  ن   بود.  ز  هند  پانزدهمی  خست وزیر 

تاری    خ  باشد  یم به  به    2014یم    26که  از حزب کنگره  سنگهه  منموهان  از  پس 

گرا است که  نخست وزیری هند انتخاب گردید. وی شخصیت پراگماتیگ و عمل

ز باور   باور دارد و بر بنیاد همی 
دیپلمایس هند را در  ،  به دیپلمایس اقتصادی بیشی 

 این زمینه بسیار پویا ساخته است. 

دسمیر از مسکو دیدار کرد. در جریان این    24و    23ناراندا مودی به روزهای  قای  آ 

این دو کشور در عرصه تکنالوژی تولید انرژی برق و همچنان  های  همکاریسفر  

ش داده شد. روسیه در   وگاه اتویم    6سال آینده دست کم    20تسلیحات گسی  نی 

وهای امنیت   . هند در حال حارصز مشغول عرص سازد یم در هندوستان   ز نی  ی ساخی 

ز بنابر   ش صنایع تولید انرژی اتم خود است. روسیه نی  های تحریم و همچنان گسی 

باشد. روابط هند و روسیه بربنیاد منافع  تحمیل شده به دنبال بازارهای جدید یم 

ده تر شده است. در این سفر مسایل  اقتصادی و در نهایت سیایس روز تا روز گسی 

ز  افغانستان  مورد مباحثه قرار داشت. نی 
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دسمیر وارد کابل گردید. وی   25آقای ناراندا مودی پس از سفر از مسکو به تاری    خ 

  220را که به هزینه   افغانستاندر این سفر ساختمان جدید و بسیار بزرگ پارلمان  

است تکمیل شده  دالر  در  ،  ملیون  هند  ملیارد    هایکمک افتتاح کرد.  دو  از  بیش 

ینه در    افغانستاندالری خویش به   صحت عامه و آموزش  ،  زیربنایی های  پروژه بیشی 

 :  و پرورش هزینه نمود است. سه پروژه بزرگ و زیربنایی عبارت اند از 

ميلیون دالر   300پروژه بند سلما در عرصه زراعت و انرژی برق که به قیمت  :  یک

یفعال آب   اعمار گردیده و ظرفیت   امریکایی  ميلیون می  مکعب آب    560آن    گی 

ز زراعت  را آبیاری و ساالنه    75بوده و     کند یم مگاوات برق تولید    42هزار هکتار زمی 

باشد. قرار که برابر با ظرفیت تولیدی قریب به یک سوم تولید برق فعیل کشور یم

 است این پروژه بزرگ در سال نو گشایش یاید. 

که این رسک  ،  دل آرام در عرصه حمل و نقل و تجارت  -پروژه رسک زرنج  :  دوم

را   افغانستانميلیون دالر ساخته شده و    85کیلومی  طول دارد و به مرصف    200

ایران طریق  به  ،  از  چابهار  وصل    هایآب بندر  جهان  عرصه    کند یم آزاد  در  که 

گذاری  مهم دارد. هند با رسمایه  العاده  فوقاقتصاد و تجارت کشور اثر  ،  ترانسپورت

از طریق    افغانستانتا    کند یم سازد و تالش  بزرگ بندر چابهار را آماده بهربرداری یم

 و دریایی به بندر چابهار ایران متصل گردد. 
 زمیتز

و  داری حکومت در عرصه تقویه ، پروژه ساختمان جدید برای پارلمان کشور :  سوم

که این ساختمان کم نظی  یگ از شاهکارهای معماری معارص در کشور    گذاریقانون

یم حساب  به  قانون گذاریما  عرصه کاری  در  را  ورت کشور  رصز و  ایجاد  ،  آید 

های بعدی فراهم  کاری برای وکالی ملت و ماموران مربوطه برای دهههای  سهولت 

طراخ و ساخته  سازد. این ساختمان توسط مهندسان و معماران هندی و افغان  یم

افغایز و مغویل استفاده شده  ،  های معماری هندیشده و در این طرح از شیوه 
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ین گنبد در  تر بزرگ،  گنبد این ساختمان،  مسؤول  هایمقاماعالم  اساس    بر است.  

 . گردد یم آسیا است و حاال به نام گنبد دموکرایس یاد 

های دویسر استیشن  سب،  یی کوچکصد پروژه توسعه،  در کنار این سه پرژه بزرگ

ز    -  افغانستانو چهاریکار و بند آب دوست    یف والیت هرات نی  هند در چشت رسر

ده شده است.    تکمیل و به بهره برداری سیر

ز کشور  ،  بریتانیا ،  بعد از امریکا ،  بزرگ  هایکمکهند با این   جاپان و آلمان پنجمی 

، اقتصادی،  سیایسهای  عرصهاست و در تمام    افغانستان بزرگ کمک کننده به  

 حضور فعال داشته است.   افغانستانآموزیسر و اجتمایع 

پارلمان   در گشایش  مودی  جناب  ایز  در   افغانستانسخیز ده  بسیار گسی  بازتاب 

در  ها  رسانه به خصوص  پهای  شبکهو  از سقوط حاکمیت اجتمایع داشت.  س 

ز و با به قدرت رسیدن مجاهدان که ممثل   پاکستان   هایسیاستجمهوری افغانسی 

آن    کشور در رسلوحهآن    نفرت از هند و دشمتز با آن    بودند و در   افغانستاندر  

به قدرت رسیدن طالبان که خود نماینده تمام عیار   ها سیاست قرار داشت و با 

جو تنفر و دشمتز نسبت به هند کبی  ریشه دارتر    این،  پاکستان بودند   انگر نظایم

ده بود که حتا هندوباوران افغان هم ناگزیر شدند که   گردید. این نفرت چنان گسی 

این گذشته خییل تلخ و   از  آبایی شان را ترک بگویند. جالب است که پس  وطن 

رهیر ،  ناگوار  بود که  بار  ز  نخستی  پارلمانآن    این  تاالر  در  بزرگ  مردم  به  ،  کشور 

ایز بسیار دقیق سنجیده شده و با احساس عاطفز    افغانستان خطاب کرد. سخیز

 ها  دوست  که دوران طوالیز  
ی

 دربر  و همبستگ
ی

های دو ملت را در فراز و فرود زندگ

ها را تسخی   ها نشست و دلبه دل ،  یی ژرف پیام دوست  داشتو به گونه گرفت  یم

ایز شان را از   جالل الدین محمد بلخز  ،  موالنای بزرگ ما کرد. جناب مودی سخیز

ک ،  ی جهان تعلق دارد که حاال به همه آغاز کرد. سی  تاری    خ و فرهنگ غتز و مشی 
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ات تاریخز که هردو کشور یگ بودند و   هر دو کشور را بیان داشت. از دوران تغیی 

در    انتهای تمدن بودایی های یر ند و اینها همه در نشانکردیم یک دیگر را تقویت  

در  ،  و در فرهنگ و هیز هر دو کشور ،  بامیان و در اماکن پرشکوه تاریخز در دهیل

و این همه  ،  های هر دو کشور بازتاب دارد زبان و ادب و حتا آداب غذایی و جشن

ت روابط فراتر از زمان و مکان را هویدا یم  از کمک   با گریم صحبت کرد. ، سازد تاثی 

د آزادی هند   ز دولت هند در تبعید  ،  کرد وری  یادآافغانان در نیر از تاسیس نخستی 

هللا در کابل سخن گفت. وی با درک عمیق  توسط مهارا مهندرا پرتاب و موالنا برکت 

،  شود یم در این کشور دامن زده    افغانستانمناقشات قویم که توسط دشمنان مردم  

 دعوت کرد. جناب مودی با رصاحت اظهار د
ی

اشت  افغانان را به اتحاد و همبستگ

و  »:  که میلیارد  یک  از   
ی

نمایندگ به  اینجا  شما   ۲۵۰من  هندی  دوست    میلیون 

ز کنم و از دوست  شما قدردایز کنم و برای   ایستاده ام که موفقیت شما را تحسی 

 و انسجام کنم. 
ی

 « آینده شما آرزوی همبستگ

خان( در  آقای  جالب است که  مودی از یک شخصیت معروف سینمای هند )شی 

ز یاد کرد.    من" نی 
ی

فلم زنجی  که رسوده بود "دوست  ایمان من است و دوست زندگ

به یک بهشت امن و مرکز تجارت و انرژی    افغانستانوی با امیدواری این که روزی  

تصاالت به ا، و رسمایه گذاری در منطقه مبدل گردد و کشورها با هم کامگار گردند 

 و دریایی به شمول چابهار در ایران بهبود یابد و پاکستان در این میان 
طریق زمیتز

 آسیای جنویر و  
ز ، افغانستاننقش پل ارتبایط را داشته باشد نه یک مانع در بی 

یی و در زمایز که انرژی آسیای میانه باعث استحکام رشد منطقه آن    حتا فراتر از 

تاگور آفریده  ،  گر همایز که شاعر و فیلسوف نامدار هند شود و یک کابیل واالی دی

 نگرد.  به آینده یم، های مردم هندوستان را مستحکم سازد بار دیگر دل ، بود 

یی باشد  وسیله تواند  نم نخست وزیر هند همچنان گفت که تروریسم و خشونت  

آینده   این  آن    را ترسیم و خواست مردم  افغانستانکه  به  برآورده کند.  ،  دلیلرا 
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روشن شده محدود به این کشور باق  نخواهد ماند. مردم    افغانستانآتشر که در  

که شهامت این را دارند که با همسایگان خود در صلح و آشت   طور  همان  افغانستان

  زنده 
ی

ز دارند. گ  کنند به همان اندازه شهامت دفاع از آزادی خود را نی 

سفر  این  جریان  در ،  در  هندوستان  وزیر  طیاره    نخست  فروند  سه  دن  سیر کنار 

 ام آی  
ی

وهای امنیت  کشور   35هلیکوپی  جنگ بورسیه تحصییل را به    500،  به نی 

وعده داد. صدراعظم هند با یادآوری از این که بیش    افغانستانفرزندان شهدای  

اند   10.000از   بوده  تحصیالت  مشغول  هند  در  حال  تا  افغایز  ابراز  ،  محصل 

طرح موجود یک هزار بورسیه  ،  موصوف همچنان اظهار داشتخرسندی کرد.  

تحصییل در هرسال برای محصالن افغایز جهت تحصیل در هند برای پنج سال  

ز  با امکان یک سال آموزش حرفه،  2017از سال    دیگر یعتز فراتر  یی و تکنیگ نی 

یاد آور شد که دوست   ام متقابل و حسن  ،  تمدید خواهد شد. نخست وزیر  احی 

و  هم هند  میان  بعدی  چند  روابط  از  محکم  بنیاد  تشکیل   افغانستانجواری  را 

از یک    دهد یم تداوم حمایت قوی هند  از  دارای  ،  دموکرات،  متحد   افغانستانو 

 امنیت و رفاه اطمینان داد.  ، حاکمیت

این دیپلمایس فعال از پیش  ،  در جریان  نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفر 

ز پر  پس از یک تماس تیلفویز با نواز  ، واز از کابل بصوب دهیل نو اعالم ناشده حی 

یف وارد الهور در پاکستان شد. این سفر مهم یف و  ،  رسر به بهانه روز تولد نواز رسر

بهروزی  سالح   آروزی  دارای  دو کشور  میان  تشنج  حقیقت کاهش  در  و  وی  به 

ب،  یی هسته هند  یک صدراعظم  سفر  ز  اولی  اخی   سال  ده  در  و  ه  صورت گرفت 

رفتار  و  داشتند  و صمیمانه  مالقات گرم  هم  با  دو طرف  هر  باشد.  پاکستان یم 

ز روابط رسد میان دو کشور    بیتز پیش ناشده و دیپلمایس شخیص مودی در شکسی 

اییط که در منطقه  آنهم    و  بسیار ارزنده و  ،  دهد یم جدید رخ  های  انکشافدر رسر

ابر معضل خییل پیچیده  قابل مالحظه است. فراموش نشود که این دو کشور بن
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ز معلوم  آنهم    کشمی  سه بار با هم جنگیده اند؛ ویل با  که هر دو طرف    شود یم چنی 

ز در آجندای مذاکرات سیایس شان  اند که معضله کشمی  را نی  توافق رسیده  به 

های هر دو طرف  . دیپلوماتکرد یم را که هند همواره مخالفت    ، آنچه داشته باشند 

اقتصادی آغاز خواهند    -رات شان را برای حل مسایل سیایس  در آینده نزدیک مذاک

 کرد. 

به روز یک شنبه ،  در زیر این تب داغ دیپلمایس و به سلسله این رفت و آمدها 

یف یکجا با رییس   ز اردو ی پاکستان راحل رسر بیست و هفتم ماه دسمیر لوی درستی 

وارد کابل گردید.   آی  اس  آی   سازمان 
 
معلوم    ظاهرا ز  حکومت   شود یم چنی  که 

اساس    بر مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت کابل را    مسألهخواهد  یمپاکستان  

ز و ،  پاکستان،  افغانستانز  کمسیون چهارگانه متشکل اهای  فیصله  مطرح  امریکا    چی 

ز  های  زمینهو   فراهم سازد. چنی  پاکستان  این مذاکرات در  تدویر  برای  را  مساعد 

در مذاکرای  امریکا    که فشارهای جدی دیپلماتیک به ویژه از جانب  شود یممعلوم  

ز  درستی  لوی  یف  رسر راحل  و  پاکستان  وزیر  نخست  یف  رسر نواز  با  آن    که  کشور 

داشتند   امریکایی   مقامات ز  در  ،  در واشنگی  تا  را وادار ساخته است  آنها  رسانجام 

ای  را بوجود بیاورند و موانیع که در   افغانستانهای شان در ارتباط به پالیش تغیی 

ش و   به تدری    ج رفع  ،  و انکشاف اقتصادی وجود دارد یی  گرایی منطقههم راه گسی 

 گردد.  

های که پاکستان مطرح ساخته است یگ هم این است که فضای  از جمله خواست 

ز  آمده    بوجود   افغانستانخصمانه در برابر پاکستان که در   را حکومت کابل از بی 

د. باید بدانند که این حال و هوا را   ز برد و افکار عامه را توان  م نبیر با دستور از بی 

همتوان  م ن از  پیش  و  بیش  داد.  تغیی    
ی

سادگ این  رفتار به  از  پاکستان  باید  ه 

 را که هر  آن    دست بردارد و   افغانستانخرابکارانه و دشمتز با مردم  
ی

ز جنگ ماشی 

افغانان   خون  ریزاند گناه  یر روز  یم  با  ،  را  مذاکره  هرنوع  ط  پیش رسر سازد.  نابود 
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باید  ملیشه را  )طالبان(  پاکستان  در  بس  آتش های  تشکیل   افغانستانرسارسی 

دو ساختمایز که نزدیک  ها  رسانه اجتمایع و  های  شبکه در    بدهد. جالب است که

دو نمادی از دوست  و دشمتز بازتاب یافته اند. ساختمان   به مثابه،  به هم قرار دارند 

جدید پارلمان کشور به مثابه سمبول دوست  با هند و ساختمان تخریب شده قرص  

 تنظیم به هدایت پاکستان.  هایجنگمان به نماد جنگ افروزی در ال دارا

دیپلمایس ما در  ،  یی دیپلمایس فعال منطقه  پرسش اسایس این است که در برابر این 

 کدام سطح قرار دارد؟  

ان سیایس   ،  مهارت،  توانایی   افغانستان »حکومت وحدت میل« و در مجموع رهیر

 و صالحیت استفاده از وضعیشایسته
ی

منافع میل  اساس    ت متغیی  موجود را بر گ

؟ و      کشور دارند و یا خی 
 
این منافع تا حال درست تعریف شده است؟ این  اساسا

در  میل  نام حکومت وحدت  زیر  موجود  اقتدار آن    ترکیب  و  قابلیت  از  سطخ 

 کند؟ آیا در   افغانستانرسیده است که به مثابه یک تیم واحد از مردم  
ی

نمایندگ

ز جمایع میل در ارتباط به حل مسایل میل و  ا  افغانستان و به خصوص  الملیل  بی 

پاکستان با  مسایل سیایس  تمام  نخبه گاناقل  حد ،  حل  آمده    بوجود ،  در سطح 

 است؟ 

یک بار دیگر  ،  صورت با دری    غ و درد آن    در ،  منفز باشد   ها پرسش اگر پاسخ به این  

 از دست خواهیم داد!  آمده   تاریخز بدست هایفرصت
ی

 را به چه سادگ
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ده   فساد سیایس و گسی 
 

 ! افغانستاندر آن  گ

سيایس است که در همه جوامع    - فساد در مجموع يک پديده ناهنجار اجتمایعی  

ی به   ز و مساعدی رشد  های  اندازه بشر ايط معی  متفاوت وجود داشته و تحت رسر

ده یم و گسی  موجوديت  و يابد.  اجتمایع  توسعه  به  نظر  ناهنجار  پديده  اين   
ی

  گ

اثر بخشر   تا  ،  اخالق    هایارزش اقتصادی و اغلب   يک جامعه 
ی

مذهتر و فرهنگ

  گردد یم مبتال    ها ارزشگایه که يک جامعه به بحران  آن    . کند یم جامعه ديگر فرق  

 يگ یر ديگری جای خود را به نفع ناهنجاری  هایارزش و  
های اجتمایع از اخالق 

مزمن  ،  دهد یمدست   بیماری  يک  به  و  شده  دامنی   دراز  روز  تا  روز  پديده  اين 

معه نهادينه شود.  در بخشر از فرهنگ جا تواند  یمگردد و حتا  اجتمایع مبدل یمی 

ی از رشد مزمن اين پديده ناهنجار به کار دشوار و زمان دراز و اراده قوی  جلوگی 

ی کننده از فساد سيایس با طرح و تطبيق قانون های جلوگی  پايه گذاری  ، ها و تدبی 

ز    اداره سالم و  با ارتقای سطح    توأم،  دموکراتيک و مردیمنهادهای  و توسعه  تأمی 

ی دارد. بيش از همهاخالق    هایارزش 
ی

ویل نخست بايد "رسچشمه"  ، جامعه بستگ

 
ی

رسيعی  گام برداشت  ، بتوان در اين رایه دشوار آن   ها پاک کرد تا پس از را از آلودگ

 و به هدقز رسيد. 

استفاد سوء  به  ارتباط  در  اينسو  به  هفدهم  قرن  از  اقتصادی"  "فساد    ۀ مقوله 

آوردن    هایارگانکارکنان   بدست  برای  موسسهدولت   از  شخیص  های  منافع 

خصویص بکار برده شده است. بنا به تعريف بانک جهایز فساد اقتصادی عبارت  

از سوی    از  منابع عمویم در جهت منافع و سود شخیص  امکانات و  از  استفاده 

باشد. فساد اداری و همچنان فساد مایل ها و نهادهای دولت  یم کارگزاران موسسه

اقتصادی   با فساد  ادف  درازی می  "فساد سيایس" عمر چندان  مقوله  اما  است. 
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ز اثرگذار ی  هاسازمانو    ها ارگانندارد و با ايجاد    های مقاممانند  ،  سيایس و نقش اراکی 

ی حکومت  و اعضای پارلمان در جريان تصميم   از آنها مروج  سوءاستفاده  و    ها گی 

  متنویعی با واژه فساد به وجود های  ترکيب ،  با پسوندهای ديگر ،  برعالوهشده است.  

را به يک معضله و مشکل عمده در سطح جهایز مبدل کرده است. بايد  آن    و آمده  

و دار حتا دامن   ز ی  هاسازمان در نظر داشت که در اين گی  ز آلوده شده  الملیل  بی  نی 

 است. 

مایل معامالت   
ی

دگ نهادهای  ،  بنابر گسی  از   
ی

بزرگ انبوه  ميان  خدمای   و  تجاری 

ز  ،  و کشورها و کسب منافع هرچه بيشی  و پيشی  نایسر از اين داد و ستدها لملیل  ابی 

به رشد  رو  با کشورهای  ناهنجاری،  بخصوص  ابعاد  اين  است.    تر بزرگها  يافته 

مربوط به ملل متحد و اسامبله عمویم ملل متحد در تالش اند تا  های  موسسه

م ز  ساخی  دقيق  و  معامالت  در  فساد  از  ی  جلوگی  زمينهبمنظور  اين  در  ،  عيارها 

ز های  اعالميه ها و ميثاق به شمول اعالميه اسامبله عمویمی ملل متحد در  الملیل  بی 

در    1996سال   ارتشاء  و  فساد  باره  ز تجارت  های  موسسهدر  ميثاق  الملیل  بی  و 

ز  تدوين و تصويب  ،  را طرح  2003اکتوبر سال    31مبارزه عليه فساد در  الملیل  بی 

 کردند.  

ی روی  
ان سيایسدهد  یمی فساد سيایس زمایز قانون را با قربایز کردن منافع  ،  که رهیر

از يک اصل حقوق   به نفع خود نقض کرده و بمنظور کسب ،  اجتمایع حاصله 

گرویه يا  شخیص  آنها    هایمقامو  ها  صالحيتاز  ،  منافع  به  شده  اعتماد 

ديگر سوءاستفاده   تعبی   به  منافع  سوءاستفاده    ،کنند.  نفع  به  عمویم  قدرت  از 

 فساد سيایس نام دارد. ، خصویص

اثر   همه  باالی  سيایس  )اعضای  گذارد یم فساد  و سياستمداران  احزاب سيایس   .

ساير  ،  حکومت و  اميد    هایارگانپارلمان  و  باور  اين  به  مردم رصف  را   ) انتخایر
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د. مردم به آنها از طريق  منافع عامه عمل کنناساس    کنند که آنها بر انتخاب یم 

 ،  انتخاب کردن
 
ی که الزاما یس به منابع عامه و قدرت تصميم گی 

و    امکانات دسی 

  زنده در مجموع باالی  
ی

دهند. اعطای اين موقعيت  یم   یگذارد راهمه مردم اثر یم گ

ان سيایس  ،  استثنایی و دستيایر به قدرت منابع و امکانات وسيع اين زمينه را به رهیر

خواهند استفاده برند. در صورت  که یمی طوری  آن  سازد تا از اين موقعيتیممساعد  

زيایز که ممکن است از اين طريق ،  از موقعيت سيایس به نفع خود سوءاستفاده  

ی ،  به جامعه وارد گردد    زنده های  عرصهتمام  ، و به نحوی  گردد یم کران  یر
ی

مردم را  گ

د. بنابر آندر بر یم که مردم در تمام جهان از سياستمداران  تعجب آور نيست  ،  گی 

احزاب سيایس نده و ،  و  برگی   که در 
اخالق  از اصول  وی دقيق  پی  ز    پيوسته  تأمی 

برند تا فساد سيایس  و همواره توقع یم ،  کنند کننده منافع عامه باشد را مطالبه یم

احزاب  ها شخصيت  در  خدمتگزار جامعه،  و  نهادهای  و  ،  منحيث  محدود گردد 

شی  هازمينه  بر چيده شود. آن  گسی 

و   نشده  نهادينه  هنوز  دموکراتيک  نظام  و    هایارگاندر کشورهای که  بازدارنده 

فساد  از  ول کننده  ندارند طوری  آن  کنی  وجود  بايد  ،  تقلب،  ستایز رشوت،  که 

خوری"  يکجا با حایم پروری و به اصطالح "خويش ،  داریاختالس و نبود امانت 

دهند. حایم پروری نویع از فساد است را تشکيل یم  های مهم فساد سيایسمصداق

که به نصب غی  قابل توجيه دوستان و يا خويشاوندان به مناصب دولت  يا نشان 

ی حایم يک پوست دولت   
ز نسبت به آنها اشاره دارد. وقت  دادن رفتار تبعيض آمی 

فساد  حمايت و  ،  کند یم دارد و از کسایز که مشاغل دولت  دارند منافیع دريافت  

 شوند. برهم منطبق یم 

پديد   ی 
وقت  سيایس  در  آيد  یم فساد  اتخاذ  ،  گذاریسياست،  گذاریقانونکه 

و  تصميم  ز  قوانی  اجرای  يا  اجرایی  ويژه ،  موجود   هایسياست های  برای  امتياز  یی 

های خاص در نظر گرفته شود. وقت  اين گونه امتيازها از طريق فشار و چانه  گروه 
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فساد سيایس محقق  ، گذاران و حاکمان به دست آيد ذينفع با قانون های گروه زیز  

مجوزها و  ،  ها معافيت،  ترجيخ های  گذارینرخ ،  ها بندی سهميه،  . بنابر اينشود یم

ذينفع باشد. اين  های  گروه به منافع    معطوف تواند  یم ها  حت  بسياری از ممنوعيت 

گونه اقدامات حسب معمول رقابت آزاد واحدهای اقتصادی و نياز و کار بازار را 

ز معاملهدهد یم ومنفعت عمویم را کاهش    کند یممختل   های سودجويانه  گری. چنی 

مرصف   زيان  و  ندارد  اقتصادی  تنها کارآیی  نه  بسيار کوچک  اقليت  يک  نفع  به 

وعيت  ،  بل این که به بدبيتز عمویم،  آورد در یر یم   کنندگان را  صدمه زدن به مشر

 . شود یمانحطاط اخالق  و رسانجام رفتار ضد اجتمایع منجر ، دولت

سازد. اين اثر  را کند یمآن    فساد باالی رشد اقتصادی از چندين مسی  اثر گذاشته و 

؛ به تخصيص  دهد یمسطح رسمايه گذاری را کاهش  :  بیشی  عبارت اند از ها  گذاری

ز نجامد؛ منابع مایل  امنابع ناکارآمد و استعدادها یم کمک  های  پروژه را از  الملیل  بی 

ی حکومت را کاهش  رسایز دور یم 
؛ کيفت خدمات  دهد یم سازد؛ درآمدهای ماليای 

 زند. های دولت  را برهم یم ؛ ترکيب هزينه کند یم زيربنایی و عمویم را تضعيف 

حدود واقیع فساد در يک جامعه بسیار کم قابل شناخت است. اما در هر زمان با  

اين  ،  اخالق    هایارزش  بازتاب   
ی

چگونگ و  جامعه   
ی

فرهنگ و  در    ها ارزش مذهتر 

ز و مقرره   دارد. قوانی 
ی

 ها وابستگ

ز    اخی  برای های  سالدر   از  آن    نقش پول در ،  هزينه گزاف مبارزات انتخابای  تأمی 

های تبليغای   اهميت خایص برخوردار گرديده است. مصارف متنوع از جمله هزينه

انجام  ،  ها و محافلآیی تنظيم گردهم ،  گرویههای  رسانهبه شمول استفاده وسيع از  

جلب و فريب افکار عامه و ،  های مختلف ها و محلهبه منطقهشمار  یر سفرهای  

ني فراوان  پول  به  مجموع  در  آرا  خريداری  دارانحتا  از رسمايه  شماری  دارد.  ، از 

بزرگ اقتصادی و تجاری و حتا سنديکاهای جنايتکاران همواره منتظر  های  موسسه



ده ایسیفساد س  و گسی 
ی

 آن در افغانستان!  گ

 )جلد سوم(  دادها یو رو  ها لی  تحل ها دگاهید 

23 

در  تا  ز    اند  امروز تأمی  جهان  در  ند.  بگی  سهم  گزاف  بسيار  مصارف  ز  ،  چنی 

بخاطر ،  بزرگ اقتصادی خارخر و حتا حکومت کشورهای عالقمند های  موسسه

امکانات و ظرفيتنفوذ سيایس در حاکميت و م از  های يک کشور  ستفيد شدن 

و  ،  دهند یم سيایس و اشخاص معيتز را زیر حمايت خویش قرار  ی  هاسازمان ،  ديگر 

کنند. کمک  ی مصارف مبارزات انتخابای  آنها را تمويل یميک بخش قابل مالحظه 

 در مجموع توقع دارند از حمايت و امتيازات سيایس  ها دهو مساعدت کنن  ها دهکنن

های برای دموکرایس ،  همچو معامالت متقابل بر بنياد فساد   تأثی  برخوردار گردند. 

و کشنده یم  بسيار مخرب  متنوع یم  ها دولت باشد.  نوپا  در  با وسايل  پول  توانند 

نگذراند که   و  نظارت کنند  و  ول  را کنی  سيایس  منافع  بخاطر  قرار گرفته  جريان 

سيایس در جيب کمک کننده گان شان سقوط کنند. ویل    هایشخصيت  احزاب و 

ان سيایس که خود در اين مرداب غرق اند   تأسف با   گذارد تا در اين  نم،  منافع رهیر

 طرح و عمیل گردد. مؤثر  های اقداما و همسی  قانون

پویلی که در فساد سيایسی رسمايه گذاری   ين 
های موسسهاز جانب    شود یمبيشی 

تمويل   اقتصادی  رسمايه  گردد یم بزرگ  اين  قراردادها ها  گذاری .  عقد  ،  بمنظور 

ز مساعد و کسب امتيازات اضاقز صورت گرفته و يگ از سکتورهای   تدوين قوانی 

  -عرصه انرژی  آن    . متعاقب دهد یم عمده در اين عرصه را تجارت سالح تشکيل  

شناخته   سيایس  فساد  تغذيه  منبع  بمثابه  است که  و گاز  ان  شود یم نفت  رهیر  .

از   که  ی  فقی  کشورهای  دولت   کارگزاران  و  گاز  سيایس  و  نفت  رسشار  منابع 

اين معامله  به جيب یم،  ها برخورداراند در  تنها در بهبود  پول گزاقز را  نه  زنند که 

يت بزرگ مردم سطح زنده   اکیی
ی

بل این که در اين عرصه اثر  ، شود م واقع نمؤثر گ

ز بجا یم   نی 
 گذارد. بسيار منفز

ان   رهیر نامحدود  قدرت  و  تعقيب عدیل  از  از مصونيت  برعالوه  ،  سيایسترکيتر 

مانع آشکار شدن قضايای بسيار بدنام  ،  مستبد مبتتز بر فساد های  نظام  موجوديت
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 . گردد یم کننده 

خشن از  است که  يگی  مستقيم  رشوه  از  عبارت  سيایس  فساد  ظواهر  ترين 

یم دهندگان  رای  به  راه  سياستمداران  اين  در  سيایه که  و  بادآورده  پول  دهند. 

ا،  گردد یممرصف   جنایی بیشی   منابع  طريق  و ،  اختالس،  ز  مخدر  مواد  تجارت 

آيد. اين نوع اثر گذاری و  ها" به دست یمو همچنان به اصطالح "اعانه،  قاچاق

ز  ،  از توزي    ع مواد غذایی و لباس:  ارتشاء اشکال گوناگون دارد  خدمات عامه تا  تأمی 

ز های موسسات  تاديه مستقيم پول. ارزيایر   مردم فقی   یم الملیل  بی 
رساند که بیشی 

ز داد و ستدها قرار یم ان در معرض چنی  ند. پس از کسب قدرت از طرف رهیر گی 

سودآور به مساعدت کنندگان وعده داده شده و يا به متقاضيان   هایمقام،  سيایس

قيمت ،  جديد  عرضه  به  در  گردد یمهای گزاف  قدرت  با کسب  سيایس  ان  رهیر  .

ی کرده و به  حقيقت منابع دولت  را د
ر مجموع ملکيت شخیص و گرویهی خود تلف 

ان  ،  برند. به اين ترتيباستفاده یمآن    هر نحوی که یم خواهند از   از رهیر
ی

شمار بزرگ

اساس    در ظاهر بر ،  ( در کشورهای مختلف جهانهاشخصيت   سيایس )احزاب و 

دموکرایس عمل یم  فساد سيایساصول  تروي    ج  با  در حقيقت  چهره  ،  کنند؛ ویل 

 گذارند. سيار زشت  از دموکرایس را به نمايش یم ب

به يک چالش بزرگ  ،  فساد در مجموع ز بخصوص فساد سيایس  مبدل  الملیل  بی 

؛ نهادها و  کند یمثبات و امنيت کشورها را تهديد  ،  گرديده است. اين ناهنجاری

؛ رشد و توسعه کند یماخالق  و عدالت را تخريب    هایارزش ،  دموکرایس  هایارزش 

 و نقش قانون را در جامعه به مخاطره یم اندازد. ، اقتصادی -مایعی اجت

 
ی

های فساد سیایس به این نتیجه با در نظرداشت مطالب گفته شده در باال و ویژه گ

این فساد سیایس است که روز تا روز دامن  ،  بیش از همه  افغانستانیم رسیم که در  

از طریق سیاستیم اند و  فاسد گسی  به  ،  گران  وابسته و مزدور داخیل و خارخر 
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ز شمول نهادهای   دواند و  ریشه یم،  به اصطالح کمک کنندهکشورهای  و  الملیل  بی 

هست و بود مردم را تهدید و ثبات و امنیت در کشور را ،  به مثابه رسطان کشنده

ده است که اجازه  برهم یم  ز فساد سیایس گسی  بندوباری کامل  با یر   دهد یم زند. همی 

با   چور و  ین گایم در مبارزه  یابد و کوچکی  ادامه  ز  آن    غارت  برداشته نشود. همی 

نهادینه ساخته است و    افغانستانفساد سیایس است که فساد را در مجموع در  

،  را در دو دور انتخابات ریاست جمهری زمان حامد کرزیآن    بسیار بارز های  نمونه

انتخ در  همچنان  و  جمهوری  ریاست  اخی   انتخابات  میلدر  همه  ،  ابات شورای 

انتخابات   در  دالر  ملیون  صد  دو  تخصیص  و  بانک  رسوایی کابل  بودیم.  شاهد 

های بسیار زشت و ناهنجار فساد سیایس  ریاست جمهوری کرزی از جمله نمونه

ی  و به پنجه  مسألهحراست از قانون را برای برریس این  هایارگاناست که توانایی 

دن متهمان ناممکن ساخته است. پرداخت منظم مقادیر هنگفت پول   قانون سیر

عایل دولت  و حتا به شخص اول    هایارگاناستخبارای  به  های  موسسهاز جانب  

ان تنظیمآن    و از آن    مملکت و دفی  شورای امنیت میل ها و متنفذین  طریق به رهیر

یچگاه این رسوایی مورد برریس قرار نگرفت و  قویم را همه دیدند و شنیدند؛ ویل ه

پرداخت معاش  ،  با خویسر استقبال گردید. نمونه بسیار زشت دیگر آن    در عوض از 

ز دولت  از جانب     خارخر است که تازه ترین  هایسفارتماهانه برای شماری از اراکی 

در صحبت به ارتباط به فساد در شورای عایل صلح از جانب یگ از اعضای آن  

امنیت  خارخر و    هایارگانهای وابسته به  ن شورا بیان گردید. استخدام سوگیلای

پوست  در  داخیل  متنفذین  معاش خویشاوندان  با  دولت   و  های  بلند  بسیار  های 

قانویز که چند نمونه ز  ،  اجتمایع به نشر رسیدههای  شبکهدر  آن    غی  ز شامل همی  نی 

دهگردد یمفساد سیایس   ز گسی   فساد سی. همی 
ی

ایس است که با وجود ادارات و گ

وری به اصطالح مبارزه با فساد   هایکمیسیون رصز ین عمل  ،  موازی و غی  کوچکی 

رسد و همه رصف برای  مثبت و موثری در راه مبارزه واقیع با فساد به مشاهده نم 

کنند. شورای عایل مبارزه با  عوام فریتر و پوشاندن فساد در سطح بلند عمل یم

بیشی   تواند  نم ،  اواخر به ریاست رییس جمهور منظور شده است   فساد که در این 
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راستا کردند   هایارگانچه  آن    از  این  در  ز فساد  ،  دیگر موظف  نماید. همی  عمل 

را در جمله فاسدترین کشورجهان در فهرست سازمان   افغانستانسیایس است که  

ز شفافیت   زند.  جا داده و انحطاط اخالق  را در جامعه دامن یمالملیل بی 

ده سیایس این چهره  این  ،  های سیاه و بدنامباید منتظر بود و دید که فساد گسی 

با خون مردم معامله یم  چه وقت و  ،  کنند سیاستگران فاسد و فروخته شده که 

ز داخیل و  های  رسانهچگونه افشا و در   ر حال مردم  یابد. به هبازتاب یم الملیل  بی 

که    آنایز شناسند و از گذشته و امروز شان آگایه دارند.  ها را به خویر یماین چهره 

افیت جدید را به نمایش یم با کمال یر  یم ارسر   زنده گذارند و  رسر
ی

پر زرق و برق شان  گ

ز صدها  یم  افغانستانفالکت زده و فقی   ،  را به رخ مردم مظلوم کشند و با داشی 

قانع  ،  قرصهای افسانوی و وسایط موتری چند صد هزار دالری  ،ملیون دالررسمایه

ها دیر یا زود باید در برابر مردم پاسخگو باشند و جواب این همه خیانت ،  شوند نم 

 را پس بدهند.  

وهای   ، مستقل،  واحد   افغانستان و وطن دوست که به  خواه  ترق  رصف بسیج نی 

راتیک و میل و حاکمیت قانون  ایجاد یک دولت دموک،  آزاد و شگوفان باور دارند 

زمینه مبارزه با این هیوالی کشنده را فراهم ساخت و دامن فساد سیایس توان  یم

 را برچید و سیاستگران فاسد را به عدالت کشاند.  افغانستاندر 
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! کاستاد میر ا یادی از   یر خییر

گذرد و زخم ناسور  سال از شهادت مظلومانه استاد می  اکیر خییر یم  یس و هشت

آزارد. این  دوستان و خانواده وی را یم،  رزمانهماین ترور خاینانه همچنان روان  

از   پس  وارسته  خییل  ، محرومیت  ها سال شخصیت  برهه  یک  در  مبارزه  و  کار 

به خون غلتید و تبعات   به دستان ناپاک دشمنان مردم  افغانستانحساس تاری    خ  

ترور  این  از  سیایس  ،  نایسر  و  اجتمایع  وضعیت 

صفحه   افغانستان و  ساخت  دگرگون  کاملن  را 

تاری    خ   در  را  یی  گشود. صفحه  افغانستانجدیدی 

کمی  و نشیب فراوان داشت و در این دوران    که فراز 

دشوار  مبارزه  ستمدیده    هایآرمان،  و  خلق 

رنج  غانستاناف و  نگردید  آنها  برآورده  بیکران  های 

ترور  این  از  پس  یافت.  ادامه  مردم  ،  همچنان 

های زیادی را متحمل شدند و هزاران سپایه  قربایز 

خاطر  به  خلق  دموکراتیک  این    حزب  تحقق 

ین شان را از دست دادند و هنوز هم پس از این همه  جان،  ها آرمان   ها سالهای رسر

غارتگر و متحجر همچنان بر رسنوشت مردم حکم  ،  ارتجاع ستمگر   و   دهند یم قربایز  

 یم راند.  

این فرصت از  تکان دهنده،  با استفاده  این صحنه بسیار  از  با    چشمدید خود را 

یک یم سازم.    دوستان عزیز رسر

من و خانمم پس از بازگشت از خانه خشم  ،  شب نامیمونآن    از تصادف روزگار در 
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ز متوجه  به سواری موتر به طرف م ل در مکروریان کهنه روان بودیم که دفعی  ز یز

گردیدم که جسدی در کنار رسک پهلوی مطبعه دولت  افتیده و شماری از افشان  

ایستاده اند . من سخت تکان خوردم و رسعت موتر را بسیار آن  و رسبازان در کنار 

دند که  با خشم به من اشاره کر آنان    آهسته کردم تا ببینم که چه رخ داده است. 

زودتر  هر چه  و  توقف  چاررایه  آنجا    از   بدون  پیش  از  ز کردم؛ ویل  بگذرم. چنی 

مکروریان برگشتم و رسک به طرف صحت عامه را ادامه دادم تا بتوانم باردیگر از 

از   چاررایه صحت عامه داخل این  آنجا    این دورسکه شده و  به رسک اصیل که 

که در رسک حضور داشتند و بخشر    آنایز برگردم. این بار شمار  ،  حادثه رخ داده بود 

ز    شده بود. من شماری از اراکی 
از آنها به دور جسد حلقه زده بودند بسیار بیشی 

امنیت  دولت را دیدم که با هم مباحثه داشتند. به هر حال من   هایارگان بلند رتبه

خشونت دستور دادند که هر  اجازه نیافتم که موتر را متوقف سازم و بار دیگر با  

 را ترک بگویم. آنجا  چه زودتر 

از دیدن این صحنه سخت متاثر و متالم شده بودم و درک کردم که این پیکر در  

کدام شخص عادی نیست و حتمن تروری صورت گرفته و یگ از  ز  خون خفته ا

 برجسته این وطن کشته شده است. های شخصیت

،  جلوه دهند اهمیت  یر امنیت  برای این که این ترور را    هایارگانمقامات حکومت و  

ز وانمود یم   دانستند که در کردند که گویا از حادثه قتل آگایه نداشتند و نمچنی 

کردند.  قتل را بمثابه یک قتل عادی وانمود یم آن    خییر ترور شده است و ،  شبآن  

ز منوال جسد را  توسط پلیس محل و  آن    پس از تا ،  گذاشتند و رفتند آنجا    به همی 

اساس    از طریق یک عضوی از خانواده مقتول و یا دوستانش شناسایی شود و بر 

ز بزرگ دولت  را به  آن  ز هم کردند. در حایل که من خود این اراکی  عمل کنند و چنی 

  با همان موتر فولکسواگون مخصوصش در ،  قدیر خان  شمول وزیر داخله وقت

فراموش ناشدیز دیدم که باالی پیکر به خون تپیده و به خاک خفته ی  صحنهآن  
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رام. البته این بدان معتز نیست که گویا آاستاد حارصز بودند و سخت رساسیمه و نا 

یافتم که اند. فردا صبح آگایه  ترور نقش داشته  این  جسد در خون  آن    آنها در 

میمون دوبار از کنار جسد شب نا  آن    یر خییر بود و من در کخفته از استاد ما می  ا 

 وی گذشته بودم.  آلودهن به خو 

من با استاد شهید می  اکیر خییر در ،  سوز جانچند روز پیش از این حادثه ی بسیار  

همان   با  ارجمند  و  فرهیخته  شخصیت  این  و  داشتم  مالقات  وعده  شان  ل  ز میز

همیشه مهربایز  و   صمیمت 
ی

تو ،  گ و  دقت  با کمال  و  پذیرفتند  را  به  نگارنده  جه 

ز من گوش دادند.  هایحرف   ناچی 

 راه شان همیشه گلگون و رهروان شان رس افراشته باد.  ، روان شان شاد 

 *** 

بازتاب یافته  ها  رسانهدر ارتباط به قتل روان شاد می  اکیر خییر مطالب زیادی در  

م دو حزیر  
ز  از کتاب »کمونی 

ی
  -  افغانستاناست. بنابر تقاضای دوستان چند برگ

و  آرنولد   خلق  آنتویز  نوشته  ستانفورد  ،  پرچم«  دانشگاه  هوور  انستیتوت  نارسر 

ز انگلیش برگردان که به نشر رسانیده شد. امریکا  کالیفورنیای  *را از می 

آنتویز ارنولد بحيث كارمند مجرب سازمان استخبارات مركزى اياالت متحده امريكا  

مانند   متفاوت  در كشورهاى  و  ،  برما ،  سويدن،  جرمتز ،  افغانستان)سيا(  جاپان 

یم  شوروى  مسايل  كارشناس  اصل  در  و  کرده  وظيفه  ايفاى  باشد.  انگلستان 

اره در كابل بود و در اين  ادآن    مسؤولكارمند  ،  موصوف در جريان حوادث قيام ثور 

، افغانستانايجاد و رشد حزب دموكراتيك خلق  هاى  زمينه اثر خود در ارتباط به  

معلومات مفصل ،  حزبآن    ى برجستههاشخصيت  و همچنانآن    كار و فعاليت

 ارائه داشته است. 
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ی آرنولد در اين كتاب در ارتباط به قتل رفيق شهيد ما
ز  ،  آنتویز می  اکیر خيیر چنی 

 : مينويسد 

اين   )  مسأله»معهذا  شوروى  است كه گويا  حزب كمونيست اقل  حد مشكوك 

دست   شوروى( مستقيم  بصورت  خيیر  اکیر  می   قتل  و  ثور  حوادث كودتاى  در 

خيیر  باشد.  خلق    اگر ،  داشته  دموكراتيك  حزب  اساسگذاران  فهرست  در  چه 

ن نظريه پردازان و  از سابقه دارترين و برجسته تري  ویل،  نام برده نشده  افغانستان

دو نفر به خانهٴ   1978ها بود. در شب هفدهم اپريل سال  پرچم   هایايديولوگ 

که از خانه خارج شده و به جاده برآيند؛ و سپس    خيیر آمدند و از وى خواستند 

 وى را به قتل رسانيدند.  ، آنها 

امريكایی  ضد  بزرگ  تظاهر  يك  با  در كابل  خيیر  اینكه،  جنازهٴ  دليل  اين  گويا    به 

  توسط ده تا پانزده هزار نفر ،  توسط یس آى اى به قتل رسانيده شده  موصوف

پاراگراف    تشيع گرديد.«  افغانستانو هواخواهان حزب دموكراتيك خلق  اعضاء  

   57چهارم صفحه 

 » گ خيیر را به قتل رسانيد؟

ز معلوم  اساس    بر  ز :  كه  شود یم شواهد موجود چنی      شايد ،  امی 
 
پالن قتل  شخصا

شهادت يگ از منابیع كه با جناح خلق در  اساس    خيیر را طراخی نموده باشد. بر 

ز دو جوان خلف  را بمنظور اجراى اين امر موظف کرده بود. اين  ،  ارتباط بود  امی 

محمد صديق عالميار و محمد عارف عالميار. رژيم  ،  دو عبارت بودند از دو برادر 

  بيت کرد؛ ویل  داوود يگ از اين دو نفر را بحيث قاتل تث 
 
وى را عضو سازمان اشتباها

ز ناميد.   اخوان المسلمی 
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برخوردار   بلندی  مقام  و  زياد  امتيازات  از  ز  امی  قدرت  زمان  در  برادر  دو  هر  بعد 

صديق بحيث وزير پالن و عارف بحيث رئيس ترانسپورت زميتز ايفاى    گرديدند. 

 وظيفه کردند.«

 »اين ادعا به اين دليل كه خيیر  
 
به رسعت به )شخص فراموش  ،  از كودتا پس  ،  بعدا

مبدل گرديد  سال  قوت یم،  شده(  در  پرچم  رسيدن  قدرت  به  زمان  تا  وى  د.  گی 

جانب    1980 از  ارائه شده  اسناد  تمام  در  ماند.  باق   ابهام  و  تاريگ  در  همچنان 

رصف يك توضيح مخترص در ارتباط به قتل ،  ها به خاطر خلع قدرت داوود خلف  

قتل خيیر كه ارتباط مستقيم با حوادث   مسأله، حتا در اين سند است. آمده  خيیر 

در اين سندها و ساير  ،  ثور داشت بطور واضيح بيان نگرديده است. عالوه بر آن

به مربوط  م،  دورهآن    سندهای  خيیر ظاهرانه  جنازه  تشيع  به  مربوط  بل  ،  ت 

ان حزب و بر طبق دلخواه ترسيم  ،  جهت داوود منحيث يك عمل یر ،  گرفتارى رهیر

 شده است.  

ز در واقعیت مسؤول قتل خيیر باشد  ه   مشكل نيست كه به،  اگر امی  ز  درویز هاى  انگی 

 یر برد. آن 

توانست  یم ،  خيیر بحيث عضو كميته مركزى حزب متحد شده:  در مرحله نخست 

 پس از كودتا بدست آورد؛ و    يك مقام بسيار با اهميت را در دولت حزیر 
ا
  احتمال

ز را پس زند. با اوتوريت  وى بحيت يك سياستمدار سابقه دار ا توانست  خيیر یم،  می 

بطور عام عليه خلف   ز وانمود  تهديدى سيایس  امی  ها و بصورت مشخص عليه 

با خلق ناپذيرى وى  به  ،  گردد. آشت   انتشار سندهای مربوط  از  بخصوص پس 

ی 
خلف  جانب  از  براى ،  ها تاريخچه حزب  ز  امی  است.  درك  از    قابل  شدن  آسوده 

ين حريف  داليل كاقز در دست داشت. ، تهدیدی از جانب خطرناكی 
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هٴ موفقانه قيام حزب دموكراتيك خلق  ،  ثانيا ز به درست   ،  افغانستانقتل خيیر و انگی 

گ بحيث عالمت و يا ماشه  ه تر آن    آورد كه پیش از اين واقعه ضمتز را بميان یم 

 گرفتارى شخص وى .  :  كودتا مشخص ساخته بود 

  ها  پرچم در اين فرصت كه يك حريف اسایس در ميان  
ی

كنار زده شده و پرچم آمادگ

خلق آماده بود تا  ، را داشتآمده   بسيار كم براى بهره بردارى از موقعيت بوجود 

ی داشتند   هم آن    اعضاى مستقل نظایم خويش را كه پیش از 
ی

فعال سازد.  ،  آماده گ

مبتكر عمل بحيث  ز  زدۀ خود  ،  البته،  امی  ت  به حريفان حی  نسبت   
ی

بزرگ تفوق 

ز نم توانست تغيی  رسي    ع رويدادهاى پيش را در زمان تنظيم  آمده    داشت. امی 

ز بردن خيیر   پالن بی  از وضعيت ،  از  باشد؛ ليكن وى در استفاده  در نظر داشته 

 تعلل نداشت. آمده    بوجود 

ز تفوق ديگرى هم داشت. يگ از افشان ،  استخبارات نظایم داوود   بلند رتبه  امی 

خلف  و شاید اجنت شوروى بود و در موقعيت  قرار داشت كه  ،  ن پاچا رسباز ړ جگ

ز را از عمل و نيت دولت آگاه سازد  بلكه شايد هم در ارتباط به تأخی   ،  نه تنها امی 

ز  ز تأثی  گذاشته باشد. اين تأخی  از اهميت جدى برخوردار  انداخی   گرفتارى وى نی 

ز دستور خود را براى رفقاى نظایم بنويسد و از سيدمحمد  بود؛ زيرا ا  جازه داد كه امی 

به شكل  را  زوى دستور  ... گالب  استفاده کند  دهنده  انتقال  بحيث  زوى  گالب 

ز سؤظن وجود دارد كه اسناد در سفارت  فوتوكایر به آدرس  د. چنی  ز سیر هاى معيی 

بود  فوتوكایر گرديده  در ،  شوروى  در  آن    زيرا  از  ،  كابلزمان  يگ  سفارت شوروى 

 اسناد را كایر نمايد... محدود محالی  بود كه یم 
ز  توانست در زمان بسيار كوتاه چنی 

اين عقيده را كه گويا اتحاد شوروى  ،  بسيارى از ناظرين،  بعد از خلع قدرت داوود 

ها را بدوش  تمام مالمت  ، برخز ديگر ، کنند... ویلرد یم، در اين امر دخالت داشت

ز ادعا یموى یم شور  ز نبود گذارند ؛ و چنی  بلكه گالب زوى بود كه  ،  كنند كه اين امی 
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 .« انداخت بر طبق دستور سفارت شوروى عمل كرد و كودتا را براه 

م دو حزیر   59و  58صفحات * 
ز  خلق و پرچم ( - افغانستانكتاب ) كمونی 

1395حمل  28برابر با  2016اپریل   16



 

 بزرگ میل متوقف گردد! های پروژه سیایس با های بازی

ز چند روز  انتقال برق توتاپ پنج    مسأله،  اخی  و پس از گویا تصویب کابینه  در همی 

صد کیلو وات ترکمنستان از طریق شاهراه سالنگ رسوصدای زیادی را برپا کرده  

در   فیصله  این  منفز  واکنش  در  های  حلقهکه  بویژه  و  اجتمایع  و  سیایس  ز  معی 

و  های  شبکه التیماتوم  یک  جایی که  تا  است.  داشته  ده  بازتاب گسی  اجتمایع 

ب ز رصز نی  ساعت  دو  و  هفتاد  ز گردیده  االجل  تعیی    
ی

آمادگ و    تظاهراتبرای  ها  و 

ده در داخل و خارج از های  پیمایی راه ز به مشاهده یم افغانستانگسی   رسد. نی 

و  یادآوری  باید   شمال کشور  از  برق  انتقال  پروژه  سه  حقیقت  در  نمود که 

که  آن    های آسیای میانه در نظر گرفته شده و تا اکنون رصف یک پروژه جمهوری 

های برریس تطبیق شده و دو پروژه دیگر که مطالعه و ،  یز به کابل استبرق رسا

همچنان  ،  گردید یمتخنیگ و اقتصادی آنها تکمیل گردیده و باید هر چه زودتر آغار  

یی که انرژی برق کشورهای  بالتکلیف مانده است. این دو پروژه بزرگ میل و منطقه

:  عبارت اند از ،  دهد یم یا انتقال  به جنوب آس  افغانستانآسیای میانه را از طریق  

پروژه انتقال برق کاسا هزار با ظرفیت پنج صد کیلو ولت برق مرده و دیگری توتاپ  

کت کانادایی   با ظرفیت پنج صد کیلو ولت برق قابل استفاده. پروژه کاسا هزار را رسر

  . پروژه توتاپکند یم را تمویل آن  یس مطالعه و برریس کرده و بانک جهایز آن  یس

کت فیشیز آلمایز مطالعه و برریس کرده و بانک انکشاف آسیایی  را تمویل  آن  را رسر

ز برق فشار قوی  اساس    نماید. بر یم می  فضا    ۲۵۰این مطالعات برای انتقال سه لی 

کت فیشیز برای این که   الزم است که این ظرفیت در مسی  سالنگ وجود ندارد. رسر

مطالعه   و  برریس  انتخاب کند  توتاپ  برق  ز  لی  انتقال  برای  دیگری  مسی   بتواند 

ریس خویش را از مسی  بامیان انجام داده که بر اساس ین مسی   های  یر
کت بهی  این رسر
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ز برق از شمال از   میدان وردک به کابل و سپس والیات    -مسی  بامیانبرای انتقال لی 

 غریر و جنوب غریر تشخیص داده شده است. ، جنویر 

دالیل فراوایز برای انتخاب  ،  مصارف بیشی  آن    با وجود دوری فاصله و بر مبنای

پست   ،  این مسی  ذکر گردیده است؛ به شمول تنگ بودن مسی  انتقال در سالنگ

ورت نصب د  قطع برق کابل برای    احتمال ،  های بسیار قویکلو بلندی مسی  و رصز

 در جریان کار ساختمان این مسی  از طریق سالنگ 
و از همه مهمی   ،  مدت طوالیز

بهره برداری دو معدن بزرگ آهن حاخر گک و مس عینک و  ،  زمینه استخراج و 

معادن ذغال سنگ دره صوف و بامیان )اشپشته( را فراهم نموده و برق تولیدی  

 . کند یمفراهم  افغانستانبه شبکه رستارسی برق   آنها را 

منطقه و  میل  پروژه  دو  این  بزرگ  اهمیت  نیست که  درک  جای شک  همه  را  یی 

و  یم موقعیت  دانند  یمکنند  پروژه  دو  این  داده  افغانستانکه  تغیی   و  ،  را  داد  در 

باعث اشتغال و درآمد زایی  ،  برد اهمیت این کشور را باال یم ،  یی های منطقهگرفت 

ز  را به انرژی برق  افغانستانهای نیازمندی و  ، شود یم  . کند یم  تأمی 

این طرف به  از چندین سال  این است که چرا  اسایس  آوایز که  ،  پرسش  حتا در 

بزرگ میل موانع  های  پروژه همواره در برابر طرح و ساختمان    - طالبان خلق گردید  

و نقش    شود یم ها سنگ اندازی  گوناگون در این زمینه ی  هابهانه و به    گردد یم ایجاد  

ر   تا چه اندازه    گردد یم و دست کشورهای که منافع شان با تطبیق این پروژه مترصز

 است؟

که این پروژه "خط قرمز ماست" در این مدت سه سال  کنند  یم که امروز ادعا    آنایز 

یف داشتند؟ این پروژه  کجا  ،  گذرد در کابینه حامد کرزی یم آن    که از تصویب تشر

های نه چندان جدی و دایر نمودن جلسات نمایشر که حتا نماینده  پس از مخالفت 

کت نه نموده بود آن    معاون دوم رییس اجراییه در  ز رسر یط مراحل گردید و در  ،  نی 
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هواخواهان شان حاال به اصطالح در دقیقه   سوخته و های  شخصیتاین میان  

اند و یم  ،  نود  یکبار دیگر موج سواری کنند و  بیدار شده  از    آنچهخواهند  را که 

 دوباره به دست بیاورند؟! ، دست داده اند 

ها و اداهای انقالیر دیدیم  را در این یگ دو روز با ژست آنان    برخز از های  صحبت

ز بکوبند و در تمام جهان غوغا برپا  آنان    و شنیدیم.  یم خواهند آسمان را به زمی 

ز حکومت موجود و  آنان    دم نقش و سهمکنند! در حایل که مر  را در ایجاد همی 

پای صندوق   ها دهکشاندن   به  این وطن  انسان  های رای و خیانت به آرای  هزار 

که امروز همه به ماهیت و ظرفیت اصیل آنها  های  شخصیتمردم و بلند نمودن  

 دانند. بخویر درک کرده و یم ، آشنا شده اند 

بدون آگایه مردم و به  ، پروژهای بسیار با اهمیت از همه جالی  این که چرا همچو 

ز  حالت  های  رسانه در  آن    بحث گذاشی  به  یت  اکیی اجماع  رسانجام  و  جمیع 

مطرح   جلسه کابینه  آجندا  از  خارج  وزرای کابینه که   گردد یماضطراری  حتا  و 

ز یم نمایند با خامویسر این طرح را تایید یم  از یک بخش معی 
ی

 کنند؟ نمایندگ

پالن بیست ساله برق  در اصل یم کت فیشیز    افغانستانبایست ماسی  که توسط رسر

ز جز  ،  استآن    آلمایز طراخ و تدوین شده بود به صورت کل که پروژه توتاپ نی 

ز کابی   افغانستاناختصایص برریس و در کابینه    هایکمیسیوندر   یی وجود  هن)اگر چنی 

و ادارات  ها  وزارتتا    گردید یم گرفت و تصویب  ( مورد برریس دقیق قرار یمداشتیم

ز نشد و از این  کارهای بعدی شان را تنظیم یم آن   مربوط بر طبق کردند؛ ویل چنی 

ز انتظاری داشت.   "حکومت وحدت میل" با این ظرفیت و توانایی نباید هم چنی 

که دست معامله گران و  پس این وظیفه روشنگران و وطن دوستان واقیع است   

با و  عرا که با استفاده از  آنایز سیاست بازان را از یخن و دامن مردم کوتاه سازند و 

،  یکجا با چاکران دریشر پوش آنها ،  سوار اند آنان    یهاده قبا و تحمیق مردم بر گر 
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میل را متوقف سازند و  های  پروژه سیایس با  های  بازیدور اندازند و به این وسیله  

 انه و به موقع مبتتز بر منافع میل عمل کنند! آگاه

 1395ثور 15برابر با   2016یم  4



 

" حماسه آفرید!   "جنبش روشنای 

یکبار   2016مطابق شانزدهم یم    1395کابل به روز دوشنبه بیست و هفتم ثور    

" نامیده اند. نماد  آن    حماسه دیگر بود کهدیگر شاهد   را برحق "جنبش روشنایی

بل  ،  شود م مسی  خالصه نآن    روشنایی تنها به انتقال انرژی برق واردای  از این و یا 

" به معتز دقیق کلمه پیام آور "روشنایی " را که    این که  ز هست. این "روشنایی نی 

ز  هایگام  . داشتیم گراباید  ،  شود یمگذاشته آن    نخستی 

هزار شهروند کابیل را که خییل دقیق و خوب تنظیم شده بود باید    ها ده راه پیمایی  

الیهآن    به گردانندگان از  مردم  ده  اک گسی  اشی  شادباش گفت.  و  یک  های  تیر

کودک و جوان و حتا زنان ،  مرد و زن،  جنسیت،  های متفاوتگوناگون و اندیشه

، این راه پیمایی با کمر خمیده و شعار برافراشته کهنسایل که با افتخار در پیشاپیش

از دیدنتوان  م نرا هیچگاه    گذاشتند یم با وقار و متانت گام   آن    نادیده گرفت و 

ای تا  آمده    با قد خمیده ات  مادرم! »:  اشک شوق نریخت. دوست  نوشته بود که

 ... تاری    خ مرا راست کتز پیمایی و گردهم   «قامت  این راه  از   آنچهآیی  در  بود همه 

انکشاف رسارسی و بیش از همه  ،  رشد متوازن،  مساوات،  از عدالت،  وحدت بود 

ک برای همه و پرچم بلند و بر افراشته  افغانستان   به مثابه یک کشور واحد و مشی 

از بود. ،  که در هر گوشهآن   ز   در میان و پیشاپیش جمعیت بزرگ در حرکت و اهی 

های شان پیچانیده بودند. نه از تصاویر  شماری هم این نماد فرخنده را به دور گردن

ق  ان سنت  و بی  ی بود و نه هم از رهیر که موجب  آن شعارهای    های تنظیم خیر

ز  گردیدیم نفاق و تفرقه   ند. همه و همه نشانگر بلوغ و بیداری سیایس بود. در چنی 

ز وجود کاست  ،  آیی بزرگگردهم  ، گردانندگان و نخبگانبایست  یم داشت که  های نی 

ها در آینده تالش کنند. این  در همچو گردهمایی آن    را با دقت بیابند و در رفع آن  
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را در سینه  آن    موج عظیم انسایز و مردیم به یک حماسه مبدل گردید که تاری    خ

ز چند سال اخی  ما دو بار همچو حماسهکند یم   دارینگهخود با حرمت   ها  . در همی 

ده مردم در انتخابات ریاست  را شاهد بودیم. بار نخست در سهم ی بسیار گسی  گی 

جمهوری و بار دوم در "جنبش تبسم" که با دری    غ هر دو به بار و ثمر دلخواه و  

ین نه نشستند. از درون حماسه نخست   موجب رس ،  بوجود آمد   آنچه  شی 
ی

افگندگ

بزرگ دست آوردی دیگری در میان شده است و از حماسه دویم جز یک آزمون  

ثمر خواهد نشست؟ دستان  به  این حماسه سویم چگونه  دید که  باید  نیست. 

معامله گر و استفاده جو که در این خوان عظیم جز منافع شخیص و گرویه شان  

ز دیگری را نم  ویل    پرسش دیگر.   ها ده چگونه کوتاه خواهد شد؟ ... و  ،  شناسند چی 

ندیشمند و وطن دوست کشورم که به آینده با نگاه عدالت  ا ،  من به نخبگان جوان

 باور دارم.  ، فراست و تدبی  یم نگرند ،  خوایه و به آگایه

 1395ثور  28برابر با   2016یم  17

 



 

 بار کودکان افغان! روز جهایز کودک و زندگایز فالکت

همه ساله از اول جون مطابق یازدهم جوزا به عنوان روز  ،  افغانستاندر کشور ما  

به عمل یم به  جهایز کودک بزرگداشت  این روز را کودکان جهان  های شیوه آید. 

کنند؛ ویل جوامع برگزار یمآن    گوناگون و با در نظرداشت سطح رشد و انکشاف

توجه بیشی  قرار بایست در این روز مورد  در هر صورت این کودکان است که یم 

ند و   زندگایز آنها به نحوی به برریس گرفته شوند . های دشواری گی 

ز هاسازمانکشورها و   در تقویم شان روزهای متفاوی  را به  ،  مختلفالملیل  ی بی 

ند. سازمان ملل متحد را جشن یم آن    عنوان روز کودک اعالم کرده اند و  بیستم  ،  گی 

ز نوامیر را روز جهایز کودک اعالم   کرده است. مجمع عمویم سازمان ملل در چنی 

ز کنوانسیون حقوق    1989اعالمیه حقوق کودک و در سال    1959روزی در سال   نی 

سال   در  هم  جون  اول  روز  تصویب کرد.  را  اتحادیه    1949کودک  نشست  در 

ز  دموکراتیک زنان در پاریس به عنوان روز کودک اعالم شد و در بسیاری  الملیل  بی 

ز گردیده و از   افغانستان از جمله  از کشورها و     این روز به عنوان روز کودک تعیی 

 آورند. تجلیل به عمل یمآن 

کودکپیمان حقوق  کنوانسیون  ،  نامه  ز یک  مدیز الملیل  بی  حقوق  که  ،  است 

 کودکان را بیان  ،  اقتصادی،  سیایس
ی

یی که این  هادولت .  کند یماجتمایع و فرهنگ

به  آن    راجع به ها  شکایتهستند و  آن    موظف به اجرای ،  معاهده را امضا کرده اند 

نومیر    30شوند. این کنوانسیون در  کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم داده یم 

قرار گرفت و از تاری    خ سوم    مورد پذیرش مجمع عمویم سازمان ملل متحد   1989

ه  کشور این سند را امضا کرد   193الزم االجرا شده است. تا کنون    1990سپتمیر  
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ین سند حقوق  ،  و به این ترتیب  گردد یم کشور در عمل اجرا    140اند و در  مقبولی 

 بشر در تاری    خ به شمار یم رود. 

سال   18ماده یک پیمان نامه حقوق کودک به هر انسان کمی  از اساس   کودک بر 

ی را  ، که قانون قابل بکاربرد در مورد کودکآن   ؛ مگر شود یمگفته  سن قانویز کمی 

ز کر  ماده و دو پروتوکول اختیاری بوده که    54ده باشد. این کنوانسیون شامل  تعیی 

 :  دهد یم را سمت و سو آن ، اصول چهارگانه زیرین

د.  −  هیچ کودگ نباید از تبعیض رنج بیر

ین   −  که در رابطه با کودکان تصمیم گی 
آنان    باید منافع عالیه،  شود یم زمایز

د.   در راس قرار گی 

 داشته و باید رشد کنند. کودکان حق حیات  −

این  − ابراز کنند و  را  نظرهای خویش  آزادانه عقاید و  دارند  کودکان حق 

باید مورد توجه قرار ،  شود یم نظرها در تمایم اموری که به آنها مربوط  

د.    گی 

مجمع عمویم سازمان ملل  ،  بعد از جنگ جهایز دوم  1946در یازدهم دسمیر سال  

نام یونیسف  س ،  منظور حمایت از کودکانبه ایجاد کرد که    UNICEFازمایز را به 

ز  ،  1953الملیل ویژٔه کودکان سازمان ملل« نام گرفت. در سال  نخست »انجمن بی 

بصورت   و  مبدل گردید  متحد  ملل  سازمان  در  دایم  بخش  یک  به  یونیسف 

یا    به فعالیت خویش آغاز کرد. این سازمانمادران  اختصایص در زمینه کودکان و  

دراز مدت  های  مساعدتو    ها کمک ،  طراری ملل متحد برای کودکانصندوق اض

ی و انکشاقز را برای اطفال و   رو به انکشاف فراهم  کشورهای  شان در  مادران  بشر

 سازد.  یم
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ز سازمان   ه جهایز کار کودک و اقدام   2002از سال  ،  ILOکار  الملیل  بی  ها و  بر گسی 

برای محو های  تالش  نیاز  ز آن    مورد  بر همی  است.  همان اساس    تمرکز کرده  در 

روز دوازدهم جون به عنوان روز جهایز مقابله با کار کودک اعالم شد که  ،  سال

ها  ونملیجامعه مدیز و  ،  کار ی  هاسازمانکارفرمایان و  ،  مستلزم همکاری دولت ها 

انسان از رسارس جهان است تا بتوان به این وسیله اقدام موثری را برای کمک و  

 به کارگران کودک فراهم گرداند.    یاری رسایز 

ز در نظام  ز تعریف کرده اند الملیل بی  کار کودک به معتز کاری  :  "کار کودک" را چنی 

ز اقل  حد زیر  ،  کودکان  است که  معی 
کار کنند و یا به  ،  برای انجام آن،  سن قانویز

ایط خاص  کار برای کودکان غی  قابل پذیرش و ممنوع باشد. آن  ،  دلیل ماهیت یا رسر

یا کارگران کودک  215،  امروز در رسارس جهان شناسایی شده  ،  ملیون کودک کار 

مدرسه   این کودکان  دارند.  اشتغال  وقت  تمام  به کار  انها  از  بسیاری  است که 

ز وقت  ندارند. این کودکان   روند و وقت کم برای بازینم  دارند و یا هیچگاه چنی 

از تغذیه و مراقبت مقتیصز برخوردار نیستند و در کل از امکان و فرصت کودک  

این کودکان از  نیم  از  بیش  هستند.  محروم  معرض  ،  بودن  های فعالیتدر 

ز مشارکت در مخاصمت نی  قاچاق مواد مخدر و فحشاء و  مانند   
قانویز های غی 

 قرار دارند. مسلحانه 

 بدون مزد یا با مزد در خانه فرد  ،  در جهان
ی

شمار زیادی از کودکان در مشاغل خانگ

ثالث یا کارفرما مشغول هستند. این کودکان نسبت به استثمار بسیار آسیب پذیر  

است.   نگاه جامعه مخفز  از  اغلب  آنها  دارد همچو کودکان   احتمالهستند. کار 

وی شوند و آنها در موارد   ز بسیاری از خانه و خانواده خود جدا به رس یم برند.  میز

م تلخز است که   واقعیت 
ی

آزار کودکان در کار خانگ اذیت و  انه رواج تأسفموارد 

 فراوان دارد. 
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مهم  از  ز برخز  بی  سازمان  اقدامات  با کار کودک  ترین  مقابله  زمینه  در  الملیل کار 

 :  عبارتند از 

جهایز کنوانسیون − تصویب  برای  زمینه کار  های  تالش  در  سازمان  این 

 کودک.  

دها و برنامه  − ز تمرکز جدید بر راهیر های میل برای ارتقای رویکردی  تضمی 

 جامع در زمینه اصول و حقوق بنیادی کار. 

 یی کار کودک. های مبارزه با عوامل ریشهتوسعه زمینه  −

ز سن آموزش اجباری.  −  تثبیت حداقل سن پذیرش برای استخدام و تعیی 

از لحاظ اقدامات ،  و سالمت محیط کار برای همه کارگرانتوسعه امنیت   −

ز میان حداقل سن استخدام و سن   حفاظت  ویژه برای کودکان در سنی 

 سال و ارائه فهرست جامیع از کارهای خطرناک برای کودکان.  18

م  − ز مکانی  و  نهادها  عملکرد  توسعه  و  دادگاه ارتقا  )مانند  نظاری   ، ها های 

ه( بر  اعمال مؤثر حقوق بنیادی در محیط کار از جمله    ادارات پلیس و غی 

 حمایت علیه کار کودک. 

ز  − بی  در سطوح  فعال  و  دی  راهیر و  ،  الملیل توسعه مستمر مشارکت  میل 

 محیل و ارتقای جنبش جهایز علیه کار کودک. 

 اند. مطلوب که واجد نتایج پایدار بوده های روش توسعه و انتقال  −

یهآحاال باید به برخز از     مارهای کلیدی که از جانب یونیسف در تازه ترین نشر

ز موسسه آن   :  مکث نماییم، نشر رسیده است بهالملیل  بی 

ی و معالجه  − پیشگی  اثر قضایای قابل  از  همه روزه شانزده هزار کودک 

ند. یم  می 
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  د گردم ملیون کودک کمی  از پنج سال هیچگاه ثبت ن  230تولد دست کم   −

 و آنها از حق نام و ملیت تثبیت شده محروم یم گردند. 

یس به سنیتیشن محروم اند و از   2.4 −   946جمله  آن    بلیون نفر از دسی 

 ملیون نفر مجبور اند در فضای آزاد رفع حاجت کنند. 

ز   − رسدچار اند و بیش از    HIVملیون نفر به اچ ای وی    35بصورت تخمی 

ز ده تا نزده سال عمر دارند و پنجاه و شش در صد آن   دو ملیون آنان    بی 

ان اند.   دخی 

یک بر سوم زنان به عمر بیست تا بیست و   در سطح جهایز روی  همرفته −

 چهار سال در طفولیت ازدواج کرده و دارای طفل شده اند. 

د. اثر خشونت یم در هر ده دقیقه در هر گوشه ی جهان یک کودک به   −  می 

نزدیک به نصف مرگ اطفال زیر سن پنج سال نایسر از سوء تغذیه است.   −

 این رقم نشان دهنده مرگ سه ملیون کودک در سال را یم رساند. 

جان توان  یم که تنها با اختصاص پنج دالر برای هر کودک  ،  یونیسف اعالم داشته 

ند نجانود در صد از کودکایز را که ساالنه یم ت داد و برای بهبودی چشمگی   می 

  سوم کاقز است که همان مبلغ در یک سال خرج شود و این زندگایز کودکان جهان

 مبلغ تنها معادل بودجه شش هفته یی تسلیحای  جهان است. 

وضعیت در کشور فالکت زده ما که از امراض مزمتز به شمول استبداد ریشه دار  

کم و بیش چهل سال    برد و سوز رنج یمخرافات و فقر جان  ،  جهل،  و تاریخز حاکم

اجتمایع نهادهای  تمام  را که  تحمییل  خانمانسوز   ،  جنگ 
ی

فرهنگ و  را  آن    مدیز 

ین سطح  ،  دگرگون ساخته  هایشاخص بطور کامل بگونه دیگر است و در پایانی 

ز ارایه شده موسسات   د یمقرار  الملیل  بی  با اطفال    ها ده خانوا،  ها سال . در یط این  گی 

 خود را به اجبار  ناگزیر شده اند مناطق زنده   زیر آتش جنگ سوخته و یا   شان در 
ی

گ

 خود را از دست  ات اولیه زنده تأمینترک بگویند؛ آواره و رسگردان شوند؛ تمام  
ی

گ
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، جهادی در ظاهر متخاصمهای تنظیم بدهند و عزیزان شان را در زیر آتش جنگ  

اربابان منطقه ببینند.  ،  یی و جهایز ویل مزدور  و صدها هزار    ها دهبه خون خفته 

ین حمایت و پشتیبایز مادی و کودک آواره و یر جا شده  ی هم وطن بدون کوچکی 

 در داخل و خارج کشور یمهای زنده در طوفان مدهش نامالیمت ،  معنوی
ی

لولند.  گ

بلند   اند و به مجرد رس  کودکایز که در حقیقت هیچگاه "دوران کودگ" نداشته 

به شکل  نان  ،نمودن تمام مشقت و خواری و  با  این کودکان  اند.  آور خانه شده 

ز باقز ،  های خشت پزی ظالمانه در کوره موتر  ،  ریخته گری،  نجاری،  کارگاه های قالی 

ه تریاک،  ها و حمایلجمع آوری فاضله ،  شویی  ،  کار در مزارع کوکنار و جمع آوری شی 

و رسانجام از روی ناچاری با گدایی روز  کنند  یممانند یک برده قرون وسطایی کار  ه  ب

ز شده اند.  آنان    ز اشمار زیای  ،  و در زیر این ستم،  گذرانند یم  معتاد به مواد مخدر نی 

ن بخش  مسؤوالمحمد بالل صدیف  یگ از  ،  گزارش رادیو دویچه وییلاساس    بر 

بشر   در کمسیون مستقل حقوق  در  ،  افغانستانحقوق کودک  وضعیت کودکان 

گوید که هم اکنون پنج ملیون کودک در  خواند و یمرا »درد آور« یم  افغانستان 

ی خود که عبارت از حق آموزش است  افغانستان یس  ،  به حق اسایس بشر دسی 

تعلیم و تربیه یگ از حقوق اسایس برای رشد شخصیت  »:  ندارند. صدیف  یم گوید 

توجیه والدین و  یر ،  فقر ،  امتز نا این کودکان به دلیل    تأسفیک کودک است که با  

کمسیون حقوق    مسؤولاین    «ضعف حاکمیت قانون از این حق مسلم محروم اند. 

یم  بر بشر  شدهاساس    گوید که  انجام  نهاد  این  سوی  از  حدود  ،  تحقیف  که  در 

دهقایز و  ،  چوپایز گوید  یمشصت در صد کودکان افغان مرصوف کار هستند. او  

انج این کودکان  اند که  دهند و هشت درصد کودکان  ام یم دست فرویسر کارهای 

 افغان برای ادای قروض والدین شان به کار مشغول اند.  
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 فالکتباری  که زنده   این روز را برای این کودکان عزیز هموطنم،  گفته شد   آنچهبا  
ی

گ

آیا گذرانند  یم را   و  گفت؟  شادباش  باید  هرگز  آنان    چگونه  را  روزی  ز  چنی 

 شناسند؟یم

بر کنوا پیمان  نسیونبا مروری کوتاه  و  یا  نهادهای  برنامهنامه حقوق کودک  های 

ز  فالکتبار الملیل  بی  وضعیت  نظرداشت  در  با  و  به کودکان  ارتباط  در  آنان    در 

کودکان رسمایه آینده  :  باید متذکر شد که،  افغانستانجنگ زده همچون  کشورهای  

ی را یم  خود آنان    سازند و جامعه بشر
ی

تر  نیازها و در مفهوم دقیق ،  برای رشد و بالندگ

  آن    حقوق  دارند که باید به درست  به
ی

پرداخت. برای رسیدن به این حقوق و بالندگ

و    گردد یمشخصیت کودک بیش از همه نقش خانواده و سپس جامعه برجسته  

ز ی  هاسازماندری    غ جامعه جهایز و  های یر و مساعدت  ها کمکالبته بدون   الملیل  بی 

ز این گل از نه ش توان  م ن ی کرد.  ،  شوند پرپر یم رحمانه  یر های آرزو که  گفی  جلوگی 

هایش درک کرد و برای ورود به این جهان  باید جهان کودکان را با همه تنوع و شادی 

هزینهآماده حایل که  در  داشت.   
ی

انواع  گ تولید  رصف  تصوری  قابل  غی   های 

 ن  کاکود ،  شود یمیی  غی  هسته  یی و هستههای  سالح
ی

نبود ابزارها  ،  بسیاری از گرسنگ

ول و رفع شدیز یم  ها دهسوء تغذیه و  ،  بهداشت    هایو داشته ند.  عامل قابل کنی  می 

جان نود در  توان یمبا اختصاص تنها پنج دالر برای هر کودک  : باید تکرار نمود که

ند نجات داد و برای بهبودی چشمگی   صد از کودکایز را که ساالنه یم   زنده می 
ی

  گ

مبلغ تنها    سوم کاقز است که همان مبلغ در یک سال خرج شود و این کودکان جهان

 معادل بودجه شش هفته یی تسلیحات جهان است. 

 روزی که تمام کودکان جهان به درست  از حق زنده آن    به امید 
ی

،  مسکن،  سالمت  ،  گ

طرح   با  رصف  برخوردار گردند.  سالم  و  مصون  فضای  و  پرورش  و  آموزش 

ز  و تدویر جلسه ها  برنامه ،  ها ونکنوانسی صدها  توان  م نها و برپایی روزهای معی 
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ملیون کودک این کره خایک را که سخت از "محرومیت" به معتز واقیع این کلمه  

 نجات داد.  ،  رنج یم برند 

 1395ثور  8برابر با   2016یم  28

ز در این جستار از منابع یونیسف و سازمان   کار استفاده شده است.  الملیل  بی 



 

 بازد! مآبانه اردوغان رنگ م های سلطانبلند پروازی

خالفت اسالیم  سلفز دنبال بازگرداندن  های  گروه ،  از چندین دهه پیش به اینسو 

  کرده اند. مبارزه یم   مأمول خود بوده اند و برای رسیدن به این  های  دیدگاه اساس    بر 

 و بهار عریر   هایب در آوایز که انقال ،  ها این آرزومندی سلفز 
ز ق میانه را  ، رنگی  رسر

با ثبات و سکوالر را برچید های  دولت درنوردید و گلیم   ایجاد  های  زمینه ،  مرکزی 

ا همکاری و مساعدت کشورهای مقتدر جهان که به این منطقه  خالفت اسالیم ب

مساعد گردانید.   بیشی   را  بودند  دوخته  طمع  چشم  ز  بزرگ    هایقدرتزرخی 

اتژی   اسی  بنیاد  بر  میانه  ق  در رسر تحوالت  این که گویا  با تصور  استثمارگر جهان 

 آنها 
ی

ق میانه بزرگ« و در نهایت پارچه شدن و از هم گسیختگ جهان    به نفع،  »رسر

ومند   رسمایه خواهد بود و  های و موسسه   ها قدرت آن    به این امید که دست نی 

هر چه بیشی  بر ،  بزرگ چند ملیت  غارتگر که بوی نفت آنها را مست ساخته بود 

یاری  ،  ها این هیوالی وحشر زمانبه سلفز ،  تقدیر این کشورها بلندتر خواهد گردید 

آ از  تاریخز  فرصت  این  در  تا  مددرسایز  رسانیدند  و  همکاری  این  برند.  بهره  نها 

ک   زمینه ایجاد داعش و سپس دولت اسالیم را  ،  ها سلفز بزرگ با    هایقدرتمشی 

مانند عراق نتیجه کشورهای  در  و  و  ،  یمن،  لیبیا ،  سوریه،  فراهم گردانید  بحرین 

 به ظاهر داخیل و   هایجنگرا به خاک و خون کشانیده اند. در این    افغانستان

و یا از روی ناگزیری  شوند  یمهزار شهروند این کشورها کشته    ها ده نابرابر هر روز  

 آواره و در بدرد یم ها  ملیون
ی

 گردند.  نفر با منتهای ذلت و بیچارگ

منطقه غمبار  فضای  ز  چنی  پویا  ،  یی در  اقتصاد  همچنان  و  نستر  ثبات  از  ترکیه 

برخوردار بود و این کشور در زمره بیست کشور بزرگ اقتصادی نقش قابل توجه  

ال به  درجهان بازی یم  کرد. به رژیم سکوالر ترکیه با هویت اسالیم و دموکرایس لییر
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یک نمونه قابل پذیرش برای کشورهای آماده به تحول در جهان اسالم نگریسته 

های اخوایز  اندیشهتأثی   شد. ویل رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه زیر  یم

اتوری عثمایز دچار گردیده و در صدد برآمد   و خالفت اسالیم به توهم احیای امیر

را بطور کامل در اختیار خود  آن    تا به شکل مستبدانه قدرت دولت  را متمرکز سازد و 

قانون اسایس را پیش کشید؛ مخالفان طرح اصالح  ،  قرار دهد. در عرصه داخیل

فتح هللا گوالن واعظ و رهیر مذهتر و متحد دیروز خود را    سیایس بویژه هواداران

حزب   همچون  سیایس  مخالفان  سایر  برابر  در  پاکسازی کرد؛  سیایس  از صحنه 

جمهوریخواه خلق از کارت دین استفاده برد؛ افشان نظایم بلند رتبه را به اتهام  

؛ روزنامه نگاران آزاد را تهدید و حتا  انداختکودتا محکمه و به زندان    سازماندیه

تحمیل کرد؛ از مذهب به گونه  ها  رسانه به زندان افگند؛ سانسور و اختناق را بر  

با رزمندگان کرد را فسخ کرد و جنگ  بس  آتش ابزاری و عوامفریبانه استفاده کرد؛  

در جنگ با    ترکیه همچنان در عرصه خارخر با »یر ک ک« را از رس گرفت. رژیم  

بیشی  گرفته و  وهای ویرانگر و متحجر  آن    سوریه سهم  نی  به  را شدت بخشید؛ 

داعش یاری رسانید؛ روابط در گذشته دوستانه با ارساییل را برهم زد؛ هواپیمای  

حمایت   از  عملیات  این  داعش که  با  جنگ  جریان  در  را  رویس   
ی

ز جنگ الملیل  بی 

اتژیک با روسیه را  ،  ود برخوردار ب  نابخردانه سقوط داد؛ و روابط بسیار پر ثمر اسی 

 به بحران کشانید.  

ی ترکیهماجراجویانه و بلندپروازانه های  روش این   ناگزیر این کشور را در  ،  ی رهیر

ز آستانه یک بحران بزرگ قرار داده و بیش از همه به اعتبار   و اقتصاد رو  الملیل  بی 

 نیده است. صدمه رساآن   به رشد 

با    هایسیاست تأثی   زیر   ی و جهادیهای  گروه همکاری و مدد رسایز  این  ،  تکفی 

ها در ترکیه ریشه دوانیده اند و حاال با حامیان خویش یعتز دولت مرکزی در  گروه 

و استانبول و کشتار مردمان   انقرهعمل جنگ را آغاز کرده اند. انفجارهای پیایر در  
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جدید است. با توجه به این که حدود سه ملیون سوری به  آغاز این مرحله  گناه  یر 

به   وابستگان  از  زیادی  شمار  و  دارند  حضور  ترکیه  در  پناهنده  های گروه عنوان 

میان در  از  آنان    تروریست   زیادی  شمار  همچنان  و  هستند  ز  های  تروریستنی 

روزه بر  ام،  رسانیدند کشورهای دیگر که از طریق ترکیه خود را به عراق و سوریه یم 

های توانایی و  ،  گشته اند   تروریست  به ترکیه باز های  گروه های پیایر این  اثر شکست

مجموع  آنان    مهاجرت در  همه  این  است.  محدود گردیده  رسارس  ز  نی  اروپا  به 

ومندی را یم  سازد که ترکیه را با یک خطر بزرگ امنیت  مواجه  پوتانشیل بسیار نی 

و   وضعیت  ز  چنی  با  حاال  سازد.  ویران  را  منطقه  تمام  ممکن  و  است  ساخته 

ی و جهادیهای  گروه موجودیت   ز باید  ها ر های کردها و علوینارضایت  ،  تکفی  ا نی 

ایط مشابه سوریه و عراق قبل از جنگ داخیل در  در نظر داشت. امروز ترکیه با رسر

 مواجه گردیده است. ، این دو کشور 

یه فارین پالیش دولت ترکیه برای استحکام قدرت خود و برای  اساس    بر  گزارش نشر

ول  « خود  اجتمایعهای رسانه »ارتش  ، اجتمایعهای شبکه و به ویژه ها رسانهکنی 

هزار کارشناس   از شش  بیش  استخدام  با  اندازی کرده  های  رسانه را  راه  اجتمایع 

امروز کارشناسان رسانه از دو  است.  بیش  اجتمایع حزب عدالت و توسعه  های 

ز به راه  اردوغان ربات،  هزار نفر ارتشر   ها ده برابر شده و با وجود   ی را نی 
های تویی 

مذهب  ،  است که افزون بر ارعاب رسانه ها   آمده  ه است. در گزارش مذکور انداخت

رود. در حایل که مقامات برای اردوغان یگ از عوامل استحکام قدرت به شمار یم

یم تاکید  توسعه  و  عدالت  تحمیل   هایارزش کنند که  حزب  جامعه  به  را  خود 

... در سال  شود یمکنند؛ اما سیستم آموزش و پرورش ترکیه هر روز مذهتر تر نم 

نزدیک به هفتاد هزار مدرسه مذهتر »امام خطیب« در ترکیه مشغول به    2002

ها بالغ بر یک ملیون نفر اند که نیم از انها  فعالیت بود. امروز فارغان این مدرسه

تشکیل یم  زنان  ز را  همچنی  و  آنان    دهند.  دارند  قرار  دولت   استخدام  اولویت  در 

بلیغای  دولت مبدل شده اند. اردوغان طبعت  است که مسجدها به پایگاه دستگاه ت
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و حزب عدالت و توسعه با استفاده از این دو ترفند به خودکامگان قرن بیست و  

 ( 2015اگست   24 -یک مبدل گردیده اند. )کیهان لندن 

بکاربرد   و  عظیم  دستگاه  ز  چنی  و  آن    ایجاد  مردم  عامه  افکار  ول  منظور کنی  به 

ی را  های  فعالیت د بنیادگرایی و  رشهای  زمینه،  استفاده سوء از آن جهادی تکفی 

 روز تا روز در ترکیه بیشی  مساعد گردانیده است. 

کشور را از این  تواند  نم ارتش ترکیه به تنهایی  ،  اگر جنگ داخیل در ترکیه آغاز گردد 

همکاری   جلب  به  ناگزیر  و  دهد  نجات  داخیل  خانمانسوز  ز جنگ  و  الملیل  بی 

ز وضعیت داخیل پیچیده و تشدید بحران با کشورهای  یی نیاز دارد. در  منطقه چنی 

و   روسیه که  منطقهمؤثر  مقتدر  با  اتژیک  اسی  همکاری  ویژه  به  های  تحریم یی 

این کشور  های  ،  اقتصادی  نارضایت   و  رسانیده  صدمه  سخت  را  ترکیه  آقتصاد 

آورده بار  به  را  روسیه  به  شان  اموال  صادر کننده  صنعتگرایز  و  ،  کشاورزان 

ترکیه در اصالح  ،  ایست هر چه زودتر بیم ی  نادرست و متاثر    هایسیاسترهیر

 کننده خارخر و داخیل خویش اقدام کند.  

ز هم شد و رس انجام وضعیت داخیل و   ز چنی  اردوغان را مجبور ساخت  الملیل  بی 

پروازی  بلند  با  سلطانتا  عثمایز  های  اتوری  امیر رویاهای  از  و  بگوید  وداع  مآبانه 

 بگذرد و 
ی

ز از روسیه بخاطر سقوط هواپیمای جنگ کشور و آن    با معذرت خواسی 

ان خساره مناسبات با روسیه را عادی سازد و  ،  حادثۀ ناگوار و نابخردانهآن    جیر

دازد.  ، ها با ارساییلدر جهت ترمیم مناسبتبرعالوه  ز بیر  ایران و حتا سوریه نی 

ی ترکیه پا به پای تغیی  در سیاست خارخر و روا ز بط  رهیر ناگزیر است تا  الملیل  بی 

وضعیت متشنج  ،  احتمایلبرای نجات ترکیه از جنگ خانمانسوز داخیل و فروپایسر  

ز بهبود ببخشد و فضای محدود شده رسانه یی و به ویژه  و دکتاتورمآبانه داخیل را نی 
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اجتمایع را هر چه بیشی  باز نماید تا بار دیگر محیط سالم برای رشد  های  شبکه

 ک جامعه فراهم گردد. دموکراتی
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 یت پذیری! مسؤول نبود فرهنگ  

سوز تحمییل و نیابت  چند دهه اخی  نه تنها هست  مادی کشور خانمان  هایجنگ

   هایارزش را برباد داده که  
ی

ز سخت صدمه رسانیده و حتا  آن    معنوی و فرهنگ را نی 

است.   نابودی کشانیده  در   هایملتبه  فرسایشر    هایجنگگرفتار  و  طوالی 

 میل در  توانسته اند بربادی
ی

 ناپذیر و همبستگ
ی

های مادی را با سیع و تالش خستگ

ویل   ان کنند؛  جیر  
طوالیز چندان  نه  شدن های  آسیبزمان  نهادینه  و   

ی
فرهنگ

ان کرد. با دری    غ بهتوان  م نضد فرهنگ را    هایارزش  آن    حتا در یگ دو نسل جیر

آوردیم  شمار یمرا شامل فرهنگ اجتمایع خویش به  آنان    بالیدیم و که یم  هایارزش 

خایل کرده است.    ها ارزش جایش را به ضد    ها ارزش آن    گردیم و دیگر کمی  مواجه یم 

،  صداقت،  یت پذیریمسؤول،   همچون آزادی خوایههایی ارزش شمار بودند  آن    از 

از خانواده  ،  ترحم،  گذشت،  محبت،  رواداری،  وفاداری آنها که  پایک و هم مانند 

رسید و در جامعه شکل یم گرفت. احساس  مکتب یمو به مدرسه و   گردید یمآغاز 

پروریدند  خانواده و جامعه را والدین در فرزندان شان یم،  یت نسبت به خود مسؤول

 رشد 
ی

کردند. کار خوب و یا کار زشت تعریف  را در فرزندان نظارت یم آن   و چگونگ

  راجع به خویر و یا آن    نشست و بر بنیاد مشخص داشت و در ذهن فرزندان یم

 . گردید یم بدی فرزندان داوری 

 که برادر یخن برادر را یم آنهم    ها است و جنگ که مادر همه بیماری
ی

درد و  جنگ

مال  ،  کند م کشاند و بر فرزندان شان و ناموس همدیگر رحم نیکدیگر را بخون یم

را جهاد  آن    و با رضایت کامل و وجدان )!( راحت  کند یم و منال یکدیگر را تاراج  

برد و با رضایت و افتخار  نامد و از تکه و پاره کردن هم میهن خویش گویا ثواب یم یم

در خدمت منافع آزمندانه دشمنان وطن به صفت مزدور جاهل و فریب خورده  
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ز جنگ و تداوم  گفت؟توان  یمچه  ،  کند یمعمل   ست  به عناوین گوناگون اآن    همی 

 را به ضد  هایارزش که 
ی

 . کند یممبدل  ها ارزش فرهنگ

ی نیست. نه  مسؤولاز فرهنگ  ،  آمدها یر با این همه   ز خیر یت پذیری در کشور نی 

وجدان شخصت  وجود دارد که خود را مقرص داند و محکوم کند و نه هم نهاد میل  

و کارکردهای امور   
ی

چگونگ به  دولت  که  اشخاص صهای  اداره   و  و  ادقانه دولت  

یت پذیری را تروی    ج دهد. با  مسؤولنظارت نماید؛ و نه هم سیستم آموزشت  که  

هیچ کس مقرص نیست و   افغانستانگو این که در ،  سوز جانهای این همه بربادی 

ز وجود ندارد. همه با دستان پاک و وجدان راحتگنه ین  ،  کاری نی  بدون کوچکی 

گذرانند. شاید این وضعیت نایسر از یک  یمروز و روزگار  ،  تشویش و احساس گناه

ز تصوری بوجود آید که هر  بدبخت  که بر  آن    اعتقاد مسخ شده دیتز باشد و چنی 

ز حکم  ،  گردد یم این مردم نازل     کند یم رصف به رضای خداوند است و تقدیر چنی 

ز باشد! اگر   ،  شوند و صدها نفر به خاک و خون کشانیده یم  ها ده و باید هم چنی 

  را رضای خداوند یم آن    و دانند  م مقرص ن  کش را 
ی

که  گویند  یمانگارند و به سادگ

که از این بازار مکاره و دریای خون به جاه و جالل    آنایز به رضای حق پیوست.  

ز خوشحال اند از این که را خدا داده است! و مردم ساده لوح که  آنان    رسیده اند نی 

ز به این ب  اور اند. در تنور جهالت یم سوزند همچنی 

نگ،  ترفند   ها دهاگر از   های  و خیانت ها  بازی ها و دغلدروغگویی ،  ها فریبکاری،  نی 

ز دولت  که با کردار و گفتار و فساد شان عوام فریتر یم کنند و در نتیجه رسوا  اراکی 

ز قرار یم شوند یم هم  ند و در نهایت خم به ابرو نم و مورد تحقی  و توهی  آورند  گی 

ین واکنشر نشان نمو   خونبار رویدادهای بگذریم رصف حوادث و ، دهند کوچکی 

که امید فردای    جوانایز ،  رسبازان و افشان وطنآن    کشور را از نظر بگذرانیم که در 

اطفال و کهنساالن به طرز وحشیانه به خاک و خون کشانیده  ،  زنان،  این کشور اند 

کم و حقیف  و نه هم هیچ نهادی  شویم که نه کدام شخص حمتوجه یم،  شوند یم
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د م ها را به عهده نها و فاجعهیت این ناهنجاری مسؤول ز فاجعه بسیار گی  . در همی 

خونبار اخی  در دوم اسد سال روان در کابل که بیش از هشتاد نفر کشته و بیش از  

شویم که رصف با محکوم نمودن فاجعه  باز هم متوجه یم ،  دوصد نفر زخم شدند 

یگ با    و ابراز  شهدا اکتفا شده است. حاال که جریان  ی  هاده خانواتسلیت و غم رسر

ها عه پراگتز یشا،  با وجود پخش ضد اطالعاتآن    رویداد پیش از دوم اسد و پس از 

ز ذهنیت  های  تا جایی نگاه آنهم    با ،  سخت آشفته شده است،  ها و منحرف ساخی 

 ها نگاه بازتاب یافته است. مجموع این  ها  رسانهمتفاوت به برریس گرفته شده و در  

بیانگر  طرفآن    بخویر  دو  هر  در  روشنایی ،  است که  جنبش  ان  رهیر و  ،  دولت 

های جدی دیگر وجود  نبود مدیریت سالم و بسا کاست  ،  کفایت  یر ،  یت  مسؤولیر 

تحمل و انعطاف پذیری و با به پیش  ،  ملتا،  با تدبی  توانستند  یم داشته است. آنها  

جلوی  ،  موجود های  واقعیت بردن مانورهای سنجیده شده و دقیق سیایس بر بنیاد  

ان و   ند. ای کاش رهیر به بحران کشانیده شدن جنبش و این قتل عام مردم را بگی 

ز   ین آزمون را در نخستی 
شان به   تظاهراتفعاالن جوان جنبش روشنایی که بهی 

بیست   ثور  روز  ماندند 2016)شانزدهم یم    1395و هفتم  یادگار  به  در کابل   )  ،

را کوتاه   معامله گران  و  ماجراجویان  ماجراجوساختند  یم دست  از  دست  یی و   

جنبش را به یک جنبش واقیع میل  ،  کشیدند و با استفاده از این فرصت تاریخز یم

 کردند.  مبدل یم 

اییط که دستگاه  یی با همکاری  یی و فرا منطقهنطقههای بزرگ استخبارای  مدر رسر

دست بکار اند تا امنیت نستر را بطور  ،  عمال داخیل در دولت و خارج از دولت

ش دهند و فرزندان این   ند و بحران را بیشی  از این در کشور گسی  ز بیر کامل از بی 

ز دارند که حتا آن  هایتوانایی و امکانات و ، وطن را به خاک و خون کشانند  در  را نی 

بنابرآن نباید احتیاط از دست یم رفت  ،  ها دهشت افگتز کنند ون ترین محل ئمص

  و زنده 
ی

ایط  ه یمانداختجوان آرزومند به مخاطره  صدها  گ ز رسر شد. در تحت همی 

ان سنت  و دولت  به عوض یک عراده موتر زره در چندین عراده موتر   است که رهیر



 ! یر ی پذ تی نبود فرهنگ مسوول

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

56 

نم  جای  قافلهزره  و  ند  و گی  از  مسلحیی طوالیز  افراد  با  مختلف  را آنان    سایط 

را به روی مردم    ها دهکنند و بیشی  جامحافظت و همرایه یم   ها دهجا  همواره در 

فرزندان مردم عادی و بیشی  نادار کشور ،  وطن  جوانانبندند. در عوض  عادی یم

،  را گوشت دهن توپ داعشآنان    دوامدار دعوت کردن و   مظاهراترا گروه گروه به  

ز   این دشمن ز نشسته ساخی  غی  قابل بخشایش است. شگفت این که هیچ  ،  به کمی 

احساس  صورت گرفته  عایم که  قتل  به  نسبت  اشخاص  و  ز  اراکی  این  از  کدام 

خواهند و در مقابل  شهدا معذرت نم ی  هاده خانواکنند و از مردم و  یت نم مسؤول

شهیدان هردم  و  شهیدان  بهای خون  به  همیشه  یم،  مانند  معامله  و  به  نشینند 

ریخته شده به    هایخونآورند! با دری    غ و درد این همه  امتیازات تازه به دست یم 

ده   فرزندان یتیم  ،  سوگوار ن  ا در پ،  داغدار ن  ادر . این ماشود یم زودی به فرامویسر سیر

 و زنان بیوه اند که باید بار عظیم این فاجعه بزرگ را برای همیش به دوش بکشند. 

 چیست؟یت پذیری مسؤولاما 

پاسخگویی و به عهده  ،  یت پذیری در معنای عام به معنای قابلیت پذیرشمسؤول

ز کاری است که از فرد خواسته شده است.   بودن به معنای پاسخگو   مسؤولگرفی 

احساس   و  انجام کار  مقابل  در  به صفت شخص  یت یم مسؤولبودن  باشد. وی 

نرساند مورد بازپرس قرار    اگر کار مورد نظر را درست به انجام،  پاسخگو و جوابگو 

د یم    . گی 

یت  مسؤول،  محول شده استآنان    یی نسبت به اموری که بهن جامعهمسؤوالاگر  

یک ضد ارزش  ،  گذارد برجای یم   مسألهبه علت اثرات سویی که این  ، پذیر نباشند 

 ایجاد    و از   شود یم به ارزش تبدیل  
ی

به نحوی که    کند یم طرقز دیگر مشکل فرهنگ

را توجیه  آن ، و برریس علل ناکایم ها ها دشواری جهت رفع  افراد به جای تالش در 

گردند تا خود را پاک و الیق نشان دهند. بدین کرده و به دنبال مقرص دیگری یم
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ی رفتارهای نادرست در جامعه بوجود یم  آید که این خود عامل  ترتیب زمینه یادگی 

 
ی

 و درماندگ
ی

 . گردد یم کشور در حوزه های مختلف ن  آ عقب ماندگ

انسایز   گرانپژوهش   ،  امور 
ی

مشخص  مسؤولافراد  های  ویژگ ز  چنی  را  پذیر  یت 

 :  ساخته اند 

ز اعتماد به نفس  −  داشی 

 فعال بودن و پویایی  −

یا  ها  شکست قبول   − دیگران  ز  دانسی  مقرص  جای  به  ناکایم  صورت  در 

 ها  شکستتوجیه  

ان ناکایم −  ها تالش جهت جیر

 انعطاف پذیر بودن در صورت لزوم  −

 گو بودن نسبت به امور محوله  پاسخ −

 هافعالیت هدفمند کردن  −

ز شده   − یس به اهداف از قبل تعیی   برنامه ریزی جهت دسی 

 
ی

ویژه گ این  را  آیا  وجود  توان  یم ها  تمام  مسؤوالدر  در  دولت   و  میل  نهادهای  ن 

 ی عمودی و افف  دریافت؟هاده ر 

 بنابر نبود توانایی و یا ناکایم در مسؤولآیا کش به یاد دارد که یگ از  
ز امور دولت  ی 

ز این اجرای امری و با به د ی کرده باشد؟مسؤولوش گرفی   یت از وظیفه کناره گی 

در  یم اهمیت  با  موضویع  این  میان کشیدن  به  از  استفاده  با    زنده خواهم 
ی

گ

 و سیایس،  اجتمایع
ی

یک  آن    دو رویدادی را که شاهد ،  فرهنگ بودم با دوستان رسر

 سازم. 
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مناسبت  حزب سوسیال دموکرات  به  را   
ی

بزرگ دنمارک جشن   آمادههای 
ی

برای    گ

این حزب که یک جوان بسیار مستعد   جوانان  مسؤولانتخابات بر پا نموده بود.  

شب  ،  پس از ختم محفل،  نایسر از مست  و جوایز تأثی   زیر  ،  درخشان بود آینده    و با 

ی    جوان پانزده ساله سیر
خودش این موضوع را به  آن    . فردایکند یمرا با یک دخی 

حزیر گزارش  مسؤول بلندتر   
ز ی    دهد یمی  وظیفه کناره گی  از  در  کند یمو  چون   .

ن امور مسؤوالآن    دنمارک سن قانویز برای روابط جنش پانزده سال است بر بنیاد 

کدام جریم را مرتکب نشده و نباید استعفا   جوان یاد دهایز کردند که ویآن    به

منده است و  داشت که وی از انجام    دهد؛ ویل جوان موصوف ارصار  این کار رسر

 حزیر را نه پذیرفت. مسؤولداند و تقاضای خود را شایسته مقام حزیر نم 
ز  ی 

م  ال دنمارک که شخصیت بسیار محی  آگاه و شناخته ،  باری رهیر حزب چپ لییر

خود برنامه ریزی    آنچهشده در این جامعه است در انتخابات کشوری نتوانست بر  

بود  اکیی کر ،  کرده  و  یابد  چند وی  یسدست  هر  آورد.  دست  به  را  پارلمایز  های 

با ایجاد بالک آیر به نخست وزیری برسد؛ ویل با شهامت و رصاحت  توانست  یم

ی حزب استعفا کرد. رهیر جدید با استفاده  مسؤول یت شکست را پذیرفت و از رهیر

نمونه  ز  آیر نخست وزیر شد. چنی  ز بالک  بارها  از همی  ها در کشورهای متمدن 

ز درجه اول مسؤولده و بیش از همه در فرهنگ جاپان نهادینه شده و  دیده ش آن    ی 

ر سازد با کمال فروتتز   کشور همواره در برابر هر کمبود و هر عیتر که مردم را مترصز

 و بار بار معذرت یم خواهند. کنند یم کمر خم 
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 های دولتمردان! های طالبان و همیارینمای  قدرت 

از    
ی

بزرگ بخش  در  پاکستان  استخبارات  لشکر  این  نفوذ طالبان  و  نقش  حاال که 

آید که چگونه این  این پرسش به میان یم،  گردد یمتر  روز تا روز برجسته  افغانستان

وی سخت متحجر و ضد انسانیت و دور از مدنیت که هر روز دست به کشتار  نی 

های عامه را  و دارایی   کند یم زند و دار و ندار شان را نابود  یم گناه  یر فجیعانه مردم  

ز یم  یف    و ،  برد از بی  ز ندارد   افغانستانهیچ پیوندی با مردم رسر ها  توانایی این همه  ،  نی 

یم  بدست  از کجا  را  ابزارها  یم و  چگونه  آنها  جغرافیای  آورند؟  تمام  در  توانند 

   افغانستان
ی

ز فعال  آنهم    حضور داشته باشند و آن    هایبا تمام پیچیدگ حضور چنی 

بزرگ    هایمقامبا این همه مانورهای بسیار اثر گذار و غافل کننده که در نهایت  

متحده ایاالت  یم   امریکا   امنیت   اف  اعی  این  به  ز  نی  در  را  جنگ  کشاند که گویا 

به صلح رسید؟ به عباره دیگر توان منبه بن بست رسیده و از این راه  افغانستان 

ز همانند با دیگر    آنها توافق کرد و نقش    آنها طالبان شکست ناپذیر اند و باید با   را نی 

ان جهادی و یا بیشی  از ،  همقطاران دیروز شان  مردم فالکت زده  ندهدر ز آن    رهیر
ی

گ

اف سخت تکان دهنده است.   ز نمود. این اعی   کشور تضمی 

دور از تصور ما و حاکمیت مطلق هوایی  های  توانایی ناتو با این همه ساز و برگ و  

فرار  شان  ز  بی  ذره  زیر  از  هم  جنبنده  ین 
اصطالح کوچکی  به  در کشورمان که 

پیهم و با دقت مورد تعقیب قرار داد و اگر خواسته  تواند یم را  آن    و ،  کرد تواند  نم 

ستان  باشند حتا خط سی  رهیر سابقه طالبان را از پاکستان به ایران و از ایران به پاک

ز تعقیب کرد و   نی 
ز برد آن    در یک مسافرت بسیار مخفز چگونه  ،  را بموقع از بی 

 آماده این همه لشکر کشر پر زرق و برق طالبان و تواند نم 
ی

ها برای حمله باالی  گ

خیر باشد؟ ویدیوهای که از این لشکر  یر آن    شهرهای قندز و یا لشکرگاه را نبیند و از 
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که آنها با شور و شوق    دهد یمبه نشر رسیده نشان  اجتمایع  های  رسانهکشر در  

وهای  ،  تمام ز بدون هراس از کدام حمله هوایی از جانب نی  ، باالی شانالملیل  بی 

وهای بزرگ و مجهز خود را برای همچو تعرض سازند و با  های بزرگ منسجم یم نی 

ی عمده شمار زیادی از پوسته ها را  مترصف    مورال بسیار بلند و بدون کدام درگی 

وهای  و فشار سنگیتز را باالی شهر بوجود یم شوند  یم ی با نی  آورند. پس از درگی 

مردم و ایجاد فضای ُپر  رحمانه یر کشتار ،  عامه دولت  و تخریب تاسیسات دولت  و 

ی و آواره   بخش بزرگ از اهایل شهر از جنایت بشر
ی

گردند و گویی  یکباره ناپدید یم،  گ

ز فشوند  یمآب   همه ساز و برگ  آن    رو یم روند. نه از جمع شدن شان با و به زمی 

ی   امکانات و وسایل    شود یم نظایم جلوگی  ز  با به دست داشی  ز شان  از رفی  و نه 

بار و گیچ کننده است. در  آید. این وضعیت خییل رقت بیشی  ممانعت به عمل یم

ز وضعیت و ستمدیده کشور اند که در این معرکه هست و گناه  یر این مردم  ،  چنی 

های دیگر  ها آواره دهات و شهر یی دهند و بدون کدام توانابود شان را از دست یم

ز به گوش هیچ زمامداری نم رسد. یم  گردند و صدای مظلومانه شان نی 

از  نظر  بزرگ  آن    رصف  مقاصد  برای  مزدور  لشکر  این  از  پاکستان  دولت  که 

اتژیک خود استفاده یم  وهای  ،  برد اسی  ز نی  ، در راس ناتو همانند با پاکستانالملیل  بی 

جنگند  و با یک دست با این لشکر یم،  رند بیک بازی غی  اخالق  دو گانه را به پیش یم 

با دست دیگر   برای مقاصد    آنها و  فاسد و  یاری یم   تر بزرگ را  رسانند؛ زمامداران 

ز بدترین نقش را در این جنگ تحمییل و نیابت  که در  افغانستانمزدور  خون  آن  نی 

ای آنها  هملکیت ،  برباد یم شوند   ها ده خانواو    شود یم هزاران فرزند این کشور ریخته  

 بازی کرده اند.. ،  گردد یم نابود 

ان تنظیم یی این بربادی سلسله ساالر همه ها و فرماندهان جهادی  ها به شمول رهیر

یک اند  شخیص در ظاهر دانش آموخته و سوکوالر بنام حامد  ،  که در این بازی رسر

کرزی رییس جمهور سابق است که همواره در خدمت این لشکر مزدور قرار داشته 
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ومندی آنها از هر وسیله ممکن استفاده برده است. این همکاری   و برای حفظ و نی 

ه  خواستند به صفت نمایندکه جناب شان یم  افغانستاندر آغاز سلطه طالبان در  

تا هم اکنون ادامه دارد.  ، دایم این رجاله در سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کند 

از گوانتانامو و زندان بگرام که زیر نظر   از زندانیان طالب   
ی

آزاد سازی گروه بزرگ

بود امریکایی  بودند ،  ها  داده شده  آنهایی که خییل خطرناک تشخیص  ،  به شمول 

ان ز   کابل و   در آنان    حضور رهیر  مجلل از بودجه دولت  برای  زنده   تأمی 
ی

و از    آنها گ

زمایز که عملیات نظایم پاکستان در وزیرستان آغاز گردید و بخش  آن    همه مهمی  

با   القاعده  و  طالبان  از   
ی

به  ی  هاده خانوابزرگ آوردند   افغانستانشان  با  ،  پناه 

در  آنها  اسکان  برای  امنیت میل  بودجه شورای  از  دالر    تخصیص دو صد ملیون 

مختلف  های  بهانهآزاد سازی زندانیان طالب از محابس والیات به  ،  مناطق مرزی

اکیی   اند و د  آنها که  پیوسته  خصم  لشکر  این  به  سلسله  توان  یم را  ،  باره  این  در 

ساخت.   وی  آنچهبرعالوه  برجسته  زعامت  زمان  در  شد  های دروازه ،  گفته 

به    افغانستان مناطق جنوب  از  باز گردید و جنگ  پاکستان  استخبارات  روی  به 

دست   افغانستان رسارس   در  ضعیف  مهره  یک  صفت  به  یافت. کرزی  ش  گسی 

های وی و  استخبارات پاکستان قرار داشت و این ارگان با استفاده از بلند پروازی 

 
ی

قبیله ویژه گ ویهای  بازی،  یی  چه  طالبان  نام  مسخره به  شمول  ب،  یی های  ه 

آنانتماس  جانب  از  مستقیم  غی  و  مستقیم  به  ،  های  از کویته  دکانداری  جازدن 

ان   ز و آشت  جویانه از نام رهیر ان طالبان و یا مبادله دروغی    آنها صفت یگ از رهیر

ز شده ز وی از مسی  تعیی 
ز دوران  ،  و منحرف ساخی  وی را فریب داده اند. در همی 

ین تولید  تر بزرگ اک مبدل گردید و به صفت  به مزرعه تری  افغانستان،  زعامت وی

تا اروپا و آن    کننده تریاک و قاچاق ویز  شناخته شد. زیر  امریکا    به کشورهای بی 

ز زعامت به فاسدترین کشور جهان مبدل گردید و شیوه بسیار   افغانستان،  همی 

یی احیا و تعمیم بخشیده شد  کهن خان ساالری و فرهنگ پوسیده این تفکرقبیله

ز همچنان ادامه دارد..  که با  اث ننگی   دری    غ تا اکنون این می 
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پولیس والیت لوگر در جنوب کابل از :  بود کهآمده    باری در یک خیر یر یر یس 

انهدام یک مرکز بزرگ عملیای  و آموزیسر گروه طالبان خیر داده که به گفته آنها  

ز این کشور ،  حامد کرزی عملیات علیه این مرکز  مانع انجام  ،  رئیس جمهوری پیشی 

احمدی داوود  ال  جیز بود.  مصاحبه،  شده  در  لوگر  پولیس  به  فرمانده  تلفتز  یی 

" به حدود  یر یر  این مرکز مربیان "پاکستایز و چچتز عضو    ۲۰۰یس گفت که در 

انتحاری  عملیات  طالبان  شیوه،  گروه  و  چریگ  جنگ  را  تاکتیک  تبلیغای   های 

در انتقال و سازماندیه  ،  مرکز عالوه بر آموزش  . او گفت که ایندادند یم آموزش  

علم پل  و  شهر کابل  در  طالبان  انفجاری گروه  هم  ،  عملیات  لوگر  والیت  مرکز 

ال احمدی گفت که حامد کرزی ز  ،  فعالیت داشته است. جیز رییس جمهوری پیشی 

اجرای هیچ نوع عملیای  را در منطقه    در زمان ریاست جمهوری خود ،  افغانستان

ر اجازه نم داد و به پولیس لوگر و ارتش به صورت کتتر دستور داده  زرغون شه

 عملیات  احمدی گفت که به تازه آقای    عملیات نکنند.   بود که علیه این مرکز 
ی

گ

پولیس وهای  نی  ک 
در  ،  مشی  امنیت میل  دستور شورای  به  میل  امنیت  و  ارتش 

گروه طالبان   عضو   27آن    منطقه زرغون شهر به اجرا گذاشته شده که در نتیجه

ز و سبکهای  سالح نفر دیگر زخم شدند. در این عملیات    33کشته و   ،  سنگی 

کیلوگرام مواد منفجره و سه وسیله نقلیه مملو از    170از جمله ، انبارهای مهمات

 است. آمده  مواد منفجره از این مرکز بدست 

ز صحبت از همه چرب  تلویزیون یر یر یس  های اخی  جناب کرزی با رادیو  تر همی 

که طالبان هم افغان اند و ما هم افغانیم.  گویند  یموی با رصاحت  آن  است که در 

ز   ز به صفت افغان حق دارند یک رسزمی  اگر ما حق داریم جایی را اشغال کنیم آنها نی 

! در مورد تدویر لویه جرگه عنعنوی  ! را به دست داشته باشند... آن    را اشغال کنند و 

نگرایز حا  امکان استفاده کرزی در و  به قدرت  آن    کمان کنویز کشور و  فرصت و 

ز تمایل را رد  ؛ ویل از سیما و لبخند پرتزویر  کند یمرسیدن دوباره وی با این که چنی 

 دید.  توان یم وی این اشتیاق را 
ی

 به ساده گ
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نقش ستون پنجم در ارگ و  آن    ها را با هم یکجا کنیم و بهلفهؤ حاال اگر این همه م 

با صدها بازیگر فروخته شده دیگر و از جمله  ،  محیل  هایارگانامنیت  و    هایرگانا

اتژی منطقهامریکا    دوگانههای  بازی ز یی و  بر طبق اسی  ز  آن    الملیل بی  و در نظر داشی 

سیایس و  ،  مغلق اوپراتیفز های  بازی یکجا با  ،  آنها منابع غتز آسیای میانه از جانب  

یماستخبارای  سایر بازی   انگاه شناخت وضعیت بسیار رقتبار  ، کنان را در نظر بگی 

 
ی

 درک کرد.  توان یم های امروزی را بهی  کنویز و پیچیدگ

ان  18برابر با   2016اکتوبر  9 ز  1395می 



 

 ! اعتبار یر و کفایت یر ملیاردها دالر اعتبار برای حکومت  

اکتوبر سال  در نشست تاری    خ چهارم و پنجم ماه  به  نام  ۲۰۱۶بروکسل که  م زیر 

کت کننده در ،  دایر گردید   افغانستانمشارکت برای رفاه و صلح برای   کشورهای رسر

را  افغانستانزی  ملیارد دالری در جریان چهار سال آینده برای بازسا  ۱۵اعتبار  ،  آن

  م( برگزار گردید که در ۲۰۱۲متعهد شدند. این نشست در ادامه کنفرانس توکیو )

تعهد نمودند که ساالنه چهار ملیارد دالر تا    افغانستانگان خارخر  تمویل کننده آن  

کمک کنند. این نشست همچنان دو سال پس    افغانستانبرای توسعه    ۲۰۱۶سال  

 افغانستان رییس جمهور  آن    برگزار گردید که در   غانستانافاز کنفرانس لندن در باره  

تر و متگ به خود بسازد. همان کنفرانش  مستقل  افغانستانمتعهد شده بود تا یک  

کشور با ملکه انگلستان در یک محفل آن    که نشر صحبت خصویص نخست وزیر 

ساز شد. ، افغانستان در ارتباط به فساد در   بسیار خیر

ست هاسال  افغانستاناگر چه  »:  آستانه این کنفرانس گفتند   مقامات اروپایی در 

اتژیک   ها نبوده؛ اما حمایت مایل برای ایجاد یک تغیی  اسی  که در رسخط عمده خیر

وری است. دیگر هیچ  احتمایلنو به سمت ثبات و صلح   در این کشور حیای  و رصز

دوباره  یر تواند  نم کس   کند.   افغانستانثبای   تحمل  کنفرانس  «را  این  ، در 

خود به خصوص در مورد اصالحات و مبارزه    آوردهایی دست و  ها  دیدگاه  افغانستان

  افغانستان با فساد اداری را پیشکش نمود و جامعه جهایز هم که از پانزده سال در  

تاکید کردند و تمرکز    افغانستاندر مورد تمویل دراز مدت حکومت  ،  حضور دارد 

آینده بهی  برای  ،  توسعه،  دولت سازی:  روی نکات زیر متوجه شده بود   اصیل شان

مبارزه با فساد و  ،  توانمند سازی زنان، کاریایر ،  توقف فرار مغزها ،  افغانستانمردم  

و پاکستان. در میان    افغانستانیی به خصوص میان  منطقههای  همکاری ترغیب  
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ز متعهد    افغانستانمردم  پاکستان این دوست دیرینه )!(  ،  کمک کنندهکشورهای   نی 

ملیون دالر کمک مایل همراه با در    ۵۰۰شده که در جریان چهار سال آینده مبلغ  

به  پاکستان  شاید کمک  تحصییل کمک کند!  بورسیه  هزار  سه  ز  اختیار گذاشی 

ز تعهد باشد  زیرا تا اکنون کدام  ،  طالبان این لشکر استخبارات پاکستان شامل همی 

 ساخته نشده است.  افغانستانکشور در آن    اقتصادی از جانبپروژه مهم 

اییط برگزار گردید که   ه فساد    افغانستاننشست بروکسل در رسر همچنان در چنیر

اداره دولت   نهادهای قدرت و  ی  نظام و    ساختارهای فسادپرور ،  سیایس در رهیر

در تمام  زند. فسادهای که  فساد های کالن و سیستماتیک دولتمردان دست و پا یم 

جامعه را آلوده و بحران ، این پانزده سال بدنه نظام را بطور کامل فرسوده ساخته

را مزمن کرده است. ماهیت و رسچشمه این همه فسادها در قاعده بازی سیاست  

نهفته است و همه بزرگان و عایل جنابان به نحوی به این    افغانستانو قدرت در  

و فرهنگ   کند یمرا نابود   ها ارزش ، درد هم یم مرض مزمن که تار و پود جامعه را از 

سازد و در نهایت روح وطن دوست  و خدمت به وطن را از فساد پرور را نهادینه یم 

د یم مردم   فریادهای که در عرصه موجودیت  ،  گی  از همه  نظر  اند. رصف  آلوده 

ها  رسانه و در  ،  شود یم فساد سیایس دولت  و فساد اقتصادی روز تا روز بلند و بلندتر  

ز بازتاب دارد و مردمهای  شبکهو   را با گوشت و پوست خود احساس  آن    اجتمایع نی 

ین کمک کننده خارخر یعتز ایاالت متحده  تر بزرگاینجا برای ارزیایر کار  ،  کنند یم

از نگایه یم ،  امریکا  برخز  به  بازسازی  امریکا    بازرس ویژه  هایگزارش   اندازیم  برای 

رب  ع   افغانستان و  سیستماتیک  گونه  به  که  سیگار  از  یا  استفاده   
ی

چگونگ وار 

 . کند یم را برریس و نشر  افغانستانبه امریکا  هایکمک

ده اداری در  :  استآمده    ها گزارش   در این نه تنها باعث شده    افغانستانفساد گسی 

  بل این ،  که دولت این کشور نتواند تمام درآمدهای ساالنه خود را جمع آوری کند 

فت اقتصادی و   ز با موانع روبرو  ها  تالش که پیشر ... سازد یم برای حسابدیه را نی 
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ز حاال از فرصت باق  مانده برای اقدام جدی در رابطه به فساد اداری ،  اگر ما همی 

های را که در این  آن    تمام،  استفاده نکنیم ز جنگ خود به دست  ترین  طوالیز چی 

ز   ها گزارش   خواهیم داد. برعالوه در در خطر ناکایم قرار  ،  آورده ایم است  آمده    چنی 

در    ها ده :  که دالر  مواد    افغانستانملیون  قاچاق  به    شود یم رصف  مبلغ  این  که 

درآمدهای دولت این کشور را دو برابر سازد... این دولت  تواند  یم صورت بالقوه  

ز دسمیر   از    ملیارد دالر   ۴،  ۲نتوانسته است  ۲۰۱۳تا دسمیر    ۲۰۱۲در فاصله بی 

به   نزدیک  ی  ز چی  رقم  این  آوری کند که  جمع  را  خود  از کل    ۱۲درآمد  درصد 

رود این رقم در سال جاری به  و انتظار یم   دهد یمدرآمدهای این کشور را تشکیل  

ملیارد دالر برسد. گزارش افزده است که با این حساب    ۵،  ۲درصد یعتز    ۲۰حدود  

ز   قادر به  افغانستاندولت   ملیارد دالری    ۵،  ۷تنها یک سوم از بودجه ساالنه   تأمی 

ز های  کمکبه  آن    خود خواهد بود و مابف   وابسته خواهد ماند. در گزارش  الملیل  بی 

هراس  های  گروه به دلیل فعالیت    افغانستاندر  امریکا    است کهآمده    تازه سیگار 

ده شکست خورده است.  ،  افگن شکست نخورده بل به دلیل وجود فساد گسی 

است که  افغانستانثبات سیایس و توسعه در ، ساد چالش بزرگ در برابر امنیتف

ده در   افغانستانهنوز هم گریبان  ها سال با گذشت  را رها نکرده است. فساد گسی 

ز خود تا  امریکا    را برای بازسازی در این کشور تضعیف کرده و ها  تالش  افغانستان نی 

از روند تدارکات  امریکا    نظارت ضعیفحدودی در رشد فساد نقش داشته است.  

داده است و این  به فساد پیشه گان اجازه رفتار فساد آلود را یم،  و توزی    ع قرار دادها 

دالر  ها  ملیون،  امریکا های  کمکموضوع سبب شده است که بدون نظارت کاقز از  

هدر برود... وجود فساد سبب نارضایت  شهروندان کشور   افغانستانبرای بازسازی  

هراس افگن قرار داده است...  های  گروه شده و در عوض امکانات مایل را در اختیار  

  زنده های  عرصه فساد بر تمام  
ی

ز تأثی   ها  افغانگ   گذاشته است. در گزارش دیگر چنی 

داده   افغانستان  هایوزارت در حایل به    امریکایی دالر  ها  ملیون است که ساالنه  آمده  

را ندارند. در این برریس افزوده    ها کمک نایی مدیریت این  که آنها قابلیت و توا   شود یم

ز  هایکمک شده است که اداره   های ( یافته USAID)امریکا  ایاالت متحدهالملیل بی 
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پنهان نگهداشته است. بازرس  ،  تنظیم بودجه است  مسؤولخود را از کانگرس که  

متحده ایاالت  خانهامریکا    ویژه  وزارت  ناتوایز  از  بار  بر    افغانستانهای  این  پرده 

خانهگوید  یم و    دارد یم وزارت  دیه    افغانستانهای  که    هایکمک توانایی حساب 

  هایکمکتواند  نم  افغانستانیی ایاالت متحده را ندارند... حکومت  اداره توسعه

اداره  آنهم    با وجود ،  صورت حساب مناسب ارایه کند آن    مایل را درست تنظیم و از 

داد    با امریکا    توسعه قرار  خود  اصول  داشت  نظر  با  های  کمک در  را  مستقیم 

پنتاگون را از ،  افغانستانبرای بازسازی  امریکا    . بازرس ویژه کند یمعقد    افغانستان

وی "ناموجود" در میان ارتش و پولیس   ها ده در باره وجود  ها گزارش   بابت هزار نی 

مورد انتقاد  ،  کنند که به رغم عدم وجود فزیگ آنها حقوق دریافت یم   افغانستان

تا کنون بیشی  از    ۲۰۰۲قرار داده و بازخواست نموده است .امریکا از آغاز سال  

وهای امنیت   ۶۸ ز نی  هزینه کرده است.   افغانستان ملیارد دالر برای تقویت و تجهی 

وهای امنیت   ،  آخرین آمار اساس    بر  هزار نفر است.    ۳۲۰نزدیک به    افغانستاننی 

بازرس کل ویژه بازسازی  امریکا    جان ساپکو  نامه  افغانستانبرای  به وزارت  در  یی 

ایز از پول تعهد شده از سوی حامیان  امریکا    دفاع ز ز هشدار داده که می  به  الملیل بی 

وهای  به سبب پرداخت پول به رسی منصب   افغانستان های ناموجود در میان نی 

است  غانستانافامنیت    نوشته  ساپکو  است.  رفته  هدر  میان سطح :  به  تفاوت 

وهای امنیت    ز و منصوب شده در میان نی  وی تعیی  و تعداد واقیع   افغانستاننی 

ز است و باید پرسید   پرسنیل که در عمل مشغول به خدمت هستند پرسش بر انگی 

ی از خرچ شدن پو امریکا    آیا وزارت دفاع  برای جلوگی 
گان ل مالیات دهنده تدابی  کاقز

؟    امریکایی  یا خی  است  اتخاذ کرده  را  موجود"  نا  پرداخت حقوق "رسبازان  برای 

مقام ها در والیت  :  یی نوشته استرسانه   هایگزارش   ساپکو در نامه خود با اشاره به

وهای که روی کاغذ هستند   افغانستانهلمند   وجود  ،  گفته اند که حدود نیم از نی 

دست   به  آنها  حقوق  و  ندارند  یم   هایمقامفزیگ  در فاسد  از   ها گزارش  رسد. 

داری   دالری    ها ده کالهیر کت میلیون  از   یهارسر پرده    افغانستاندر  امریکا    خارخر 

ز  در   ها دهکه ساالنه  آمده    برداشته شده و همچنی  امنیت     میلیون دالر  نهادهای 
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استاندارد شده است. دفی    افغانستان ات غی  ز ساپکو گزارش  آقای    رصف خرید تجهی 

به ارزش    افغانستانهواپیمای حمل و نقل کمک شده به ارتش    ۱۶کرده بود که  

هزار دالر فروخته شده است. جان   ۳۲اوراق شده و به مبلغ  ،  میلیون دالر   ۴۸۶

هم از نظر جایز و هم  ،  افغانستان"هزینه ها در  :  گوید یم   ها گزارش   ساپکو در این 

"اگر ما از فرصت استفاده نکنیم  :  نهایت هنگفت است." او یم افزاید ،  از نظر مایل

ز حاال جدی نباشیم شکننده را که  آوردهای  دست همه  ،  و در مورد فساد از همی 

در کنار    ازیم."سدر این جنگ طوالیز به دست آورده ایم با خطر ناکایم مواجه یم

خیایل   و وزارت  بایست  یمرسبازان  معارف  در وزارت  خیایل  پرسونل  و  نهادها  به 

توجه داشت که رقم  ها  وزارتخانهخیایل در اکیی  های  پروژه صحت عامه و همچنان  

ز وجود دارد.    ها گزارش  دهند و بسیار درشت  را تشکیل یم ،  برعالوهدر مورد آنها نی 

  بنابر نبود نظارت بر عقد قرادادها و  ،  ته شده اند پروژه هایی که ساخآن  
ی

چگونگ

فت کار ساختمان پس از مدت  ،  به هیچ وجهه معیاری و استندرد نبوده،  ها پیشر

رو به خرایر نهاده و از استفاده مفید ها  ساختماناین  ،  زمان بسیار کوتاه از آغاز کار 

ده مؤثر  و   فشر بود  این  اند.  فساد بازمانده   
ی

چگونگ از  حکومت    یی  ناکارآیی  و 

کشور  آن   به شمول وزارت دفاع امریکایی توجیه نهادهای و همچنان یر  افغانستان

)سیگار(   افغانستانبرای بازسازی  امریکا    بازرس ویژه   هایگزارش   در این زمینه که در 

 بازتاب دارد.  

  
ی

چگونگ از  بهی   شناخت  برای  ظرفیت ها  توانایی حاال  ادارات  ها  وزارتهای  و  و 

تا وضعیت  نظری یم،  افغانستان آنها  انکشاقز  بودجه  تطبیق  به صورت  اندازیم 

است که در  آمده    در یک گزاریسر از کلید گروپ:  کنویز را بهی  درک نموده باشیم 

سالهای  ارزیایر  اول  ماه  از    ۱۰تنها    ها وزارتخانه روشن گردید که  ،  شش  درصد 

د و در هشت ماه این مصارف به یس  مجموع بودجه انکشاقز را مرصف کرده ان

جدید به منظور  های  تالش درصد رسیده است. هر چند سخنگوی وزارت مالیه از  

اما  ،  دهد یمانکشاقز و افزایش سطح مصارف بودجه خیر  های  پروژه تطبیق بهی   
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اقتصاد که    هایمقام ارزیایر  مسؤولوزارت  به  های  پروژه یت نظارت و  انکشاقز را 

ها بر رس راه مصارف بودجه انکشاقز و تطبیق  از موجودیت دشواری،  دارند عهده  

عوامل انکشاقز سخن یمهای  پروژه  است که  باور  این  به  اقتصاد  وزارت  گویند. 

تطبیق  انکشاقز و  به  آن    مختلفز که در سال گذشته سبب عدم مرصف بودجه 

ت خود  در سال جاری به حال،  شکل قناعت بخش از سوی حکومت گردید بود 

امنیت نبود  وزارت  این  باور  به  است.  مانده  تطبیف   ،  باق   ظرفیت  بودن  ز  پایی 

کت نبود  ،  سیستم مغلق تدارکات بانک جهایز ،  ساختمایز و ماموران دولت    یهارسر

 هم
ی

ز عدم    آهنگ  هم میان ادارات دولت  و همچنی 
ی

و    ها ده در میان کمک دهن  آهنگ

تط در  است که  مواردی  ترین  عمده  از  و مرصف  های  پروژه بیق  دولت  انکشاقز 

سطح مرصف  ،  دارد. مطابق به ارقام ارایه شده از سوی وزارت مالیهتأثی   آن    بودجه

امور خارجه در  انکشاقز وزارت  بوده    بودجه  از هشت ماه اول سال صفر  بیشی  

کت برشنا یک درصد از بودجه انکشاقز اش را به مرصف رسانیده است.   است. رسر

اسیون سه درصد ریاست آبرسایز و   ز ،  وزارت اطالعات و فرهنگ پنج درصد ،  کانالی 

،  اداره میل حفاظت از محیط زیست هفت درصد ،  وزارت دفاع میل شش درصد 

،  وزارت اقتصاد پانزه درصد ، وزارت معادن دوازده درصد ، وزارت تجارت نه درصد 

وزارت تحصالت عایل بیست و یک درصد و وزارت فواید عامه بیست و دو درصد  

این وضعیت سخت  ا اند.  به مرصف رسانیده  را  انکشاقز شان  بودجه  ز مجموع 

تکاندهنده است. رصف به وزارت اطالعات و فرهنگ با مرصف پنج در صد بودجه  

اعمار موزیم بزرگ و کتابخانه عامه مجهز با   مسألهانکشاقز توجه نمایید که بارها 

 های طرح یل نه تنها از این  وسایل و امکانات کنویز در شهر کابل مطرح گردیده؛ و

ه  های  نیازمندی بزرگ اثری نیست؛ بل این که به عمده ترین   آرشیف میل این ذخی 

تعویض   بازسازی و  به شمول  تاریخز  اهمیت  با  اسناد بسیار  ارزشمند  بسیار  گاه 

تخیگ  نامساعد  آن    وسایل  بسیار  ایط  رسر در  آثار  این  و  نشده   دارینگهتوجه 

 شوند.  یم
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اداره دولت  نمادین است و قابلیت و  های  ارگاناست که اکیی  آن    این ارقام بیانگر 

از  ها  توانایی  بخش کوچک  انکشاقز که یک  بودجه  از  استفاده   
ی

مورد چگونگ در 

ز های  مساعدت  قرار دارد. عرصه انکشاف  در چه سطح نازیل ،  سازد را یم الملیل  بی 

ز این  مسؤول اقتصاد میل و توسعه کشور به طور کامل مورد توجه   قرار   ها ارگان ی 

مردم  های نیازمندیندارد. این وضعیت یم رساند که حکومت در مجموع در برابر 

کشورها و موسسات کمک کننده ،  بوده و در برابر مطالبات جامعه جهایز تفاوت  یر 

ز های  کنفرانس تمام  و تعهدای  که در   ده بود   افغانستاندر ارتباط به  الملیل  بی  ،  سیر

و   میل  اصطالح وحدت  به  این حکومت  است.  مانده  ناکام  بیخز  و  نکرده  عمل 

 افغانستان در  آمده    فرصت بسیار نادر و تاریخز را که وضعیت پیش،  حکومت قبیل

و ها  گروه نزاع دایم بر رس قدرت میان  ،  بوجود آورده بود با تروی    ج فساد و غارت

حلقات و کشمکش برای توزی    ع منابع قدرت و کسب امتیاز هدر داده اند. نبود  

ی و مدیریت،  تعهد نسبت به مردم باجدیه به جنگساالران و تداوم  ،  ضعف رهیر

رس کسب قدرت و ثروت    های سیایس درون حکومت  و جنگ و جدال بر اختالف 

 و نبود توانایی و ظرفیت الزم برای استفاده از این  
آمده    بدستهای  فرصت بیشی 

و   افغانستاننگذاشت که  ،  تاریخز  از رشد  پانزده سال  این مدت  توسعه    در یط 

    سوز جانفقر  ،  مطلوب برخوردار گردد و در نتیجه حد اقل
ی

موجود که بخش بزرگ

 و   هایارزش ریشه کن شود و بار دیگر ، اند گی  گریبان آن   از مردم به
ی

واالی فرهنگ

 انسایز کشور زنده گردد.  

م مردمهای خواستهتوجیه نسبت به این همه یر  آن   رسنوشت و آینده، بسیار میر

گردیده است که  آن    موجب  اعتبار یر و  کفایت  یر در وجود یک حکومت سخت  

ایط امنیت  کشور هر چه بیشی  وخیمی  گردد  ده تر شود و وضعیت  ،  رسر فساد گسی 

تر گردد.  بحرایز  مردم  نظرداشت    اقتصادی  در  این حکومت  ،  گفته شد   آنچهبا 

جهایز  ،  اعتبار یر و  کفایت  یر  جامعه  دالری  ملیارد  چندین  اعتبارات  همه  این  از 

 کشور و بهبود  ،  به نفع رشد اقتصادیتوان  یم چگونه  
ی

 زنده اجتمایع و فرهنگ
ی

گ
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بهره برد؟ در حایل که فساد سیایس و اقتصادی در  آن  و فقی  مردم سخت نیازمند 

ده  مجموع با همه گسی 
ی

 یر آن    گ
و از حکومت و    کند یم داد  در تمام سطوح دولت 

اثری به نظر نم  ز  نی  کفایت  یر زمامداران فاسد و    آنچهرسد.  حکومتداری خوب 

جز عوام فریتر    گویند یمخوب  داری  حکومت کنویز در ارتباط به مبارزه با فساد و  

ز مردم   ز دیگری نیست. به یقی  های جامعه جهایز  از این لک بخشر   افغانستانچی 

یم یر  به  بهره  مافیایی  فاسد  عنارص  از  مشت   و  شان افسانه  هایثروت مانند  یی 

   افزایند. یم

ان   26برابر با  2016اکتوبر  17     ز 1395می 



 

 ها! های ما و این همه شایعه پراگتز خوشباوری

،  همه رسکاریها  رسانهآوایز که جامعه افغایز بسته بود و  آن    در ،  پیش از این  ها سال

رسایز  اطالع  چشمه  شایعه،  ها یگانه  ز  »آواز همی  بنام  بودند که  رسچوک«    ۀها 

ز آوازه  هم نویع مبارزه با رژیم  ،  هم اطالع رسایز بودند ،  ها شهرت داشتند. همی 

برای    ها دولت،  های جامعهها و برریس ذهنیت مستبد و همچنان ذهنیت سازی

ز و برریس ذهنیت ها در این بازار پر جمع جوش گرفتند و  سهم یم ،  منحرف ساخی 

یم  پخش  آوا،  کردند آوازه  این  به  ز  نی  این    و گایه  دادند یم ها گوش  زه خود  شکار 

ز یم آوازه   شدند. ها نی 

پیش از این که  ،  زیاد امی  عبدالرحمن خان  احتمالشنیدم که یگ از پادشاهان و به  

ببینید که در بازار چه  ،  پرسید از حواریون خویش یم،  ها سفری کند به یگ از والیت

به  ،  اه شدن از آوازۀ بازار آوازه است؟ و من به کجا سفر خواهم کرد؟ پس از آگ

سفر   والیت  آغازین  کرد یمهمان  در  باری  آمد  های  سال !  آمد  چهل که  دهه 

ز بدی  ،  در شهر آوازه پیچید که گویا عرویس،  شد دموکرایس زمزمه یم  خشش را چی 

 یر خورانده و به وی یر 
ز به خر تغیی  شکل داده  ،  حرمت  حرمت  نموده و از اثر همی 

شاهد انبویه از مردم بودم که سخت  ،  در پل باغ عمویم،  روزاناست. در همان  

ز آوازه پخش شده بود که گویا   منتظر بودند تا "عروس خر شده" را ببینند. چنی 

 حاال از شفاخانه عیل آباد به کدام جایی یم برند.  ،  همان "عروس خر شده" را 
ز همی 

ز صحنه  کردند و منتظر بودند  با اشتیاق کامل لحظه شماری یم  مردم که شاهد چنی 

ی باشند! آنها برای چندین ساعت همچنان منتظر ماندند؛ ویل این   ز هیجان انگی 

ز دید. شاید  ،  هدف از پخش این آوازه در همان برهه،  "عروس خر شده" را نتوانسی 

باشد. شایعهبرریس سطح ذهنیت و خوشباوری بوده  فریبنده و  های مردم  های 
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ز  های عامه را که شدند و ذهنیتپخش یم ،  ناگونها و مقاصد گو به شیوه ،  دروغی 

 ند. داشت یم رایصز نگه ، ساده پسند و اغراق پذیر بود ، سخت خوش باور 

آوازه  و  بود  ز  چنی  زود یم ،  ها دیروز  چند  در  هر  را  محله  یک  یا  و  شهر  و  پیچید 

ینه انفرادی یم نوردید و از دهن به گوش و یا از گوش به دهن راه یم یافت؛ بیشی 

و  نفوذ   بود  همه  آن    ساحه  این  از  استفاده  با  حاال  ویل  ده؛  چندان گسی  نه 

یس به آنها  های  شبکههای بسیار پیش رفته به شمول  وری آفن اجتمایع که دسی 

آوازه ها را در رستارس  توان  یم و با رسعت برق  ،  همگایز آن  تأثی   بسیار ساده است و  

 این آوازه ها همه گی  شده اند و اهمیت جهایز یافته اند.  ، گیت  پخش کرد 

ویگ  استآمده    پیدیا در  عبارت  شایعه  و گمایز که ،  است که  ویژه  یک گزاره  از 

 در آنمالک
ی

وجود نداشته باشد و بر طبق معمول  ،  های اطمینان بخش رسیدگ

شایعه را ، اتیابد. در علم ارتباطبه صورت شفایه از فردی به فرد دیگر انتقال یم 

دانند  یماطالعات واریس ناشده  ،  غی  رسم و نامعتیر و در نتیجه نهایی   هایگفتمان

پرورانده شده  ،  که در چند مرحله ارتبایط  نظام  است. هنگایم که  در چارچوب 

ی هستند  ز به شدت مشتاق کسب خیر درباره چی  توانند اطالعات اما نم،  افراد 

آورند  بدست  پذی،  موثف   شایعه مستعد  یم رش  شایعهها  رواج  ،  ها شوند. 

ز نشان تلقی  به  دادن  تن  برای  آنها  و ظرفیت  مردم  زودباوری  ز    دهندٔه  همچنی  و 

همیشه خیر ،  همرایه با جمع است. هیچکس از شایعه در امان نیست و شایعه

 دروغ نیست. 

جا ،  ها انسان همه  و  اما  ،  همیشه  اند.  داشته  عالقه  پراگتز  شایعه  و  شایعه  به 

اند؛ تا بتوانند  به ابزارهای شایعه پراکتز مجهز نبوده ،  ی امروز چوقت به اندازه هی

قابل تصور خود را در نشر دروغ و اکاذیب و مطلبهای  توانایی  معتیر غی  ،  های غی 

ند. این روزها خیر ها رسشار از بازتاب های شبکه های کاربران  ها و واکنش به کار بگی 
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است.   نظر ،  یی که هویتمجموعهاجتمایع  ها ،  تخصص،  دانش ،  دقت  ه  ز ،  انگی 

 
ی

های آنمؤثر  گرافیک  و دمهای  ویژگ  شفاف و مشخص نیست. ،  و بسیاری از پارامی 

نا مناسب و به عبارت دیگر خیر واقیع با خیر  ،  در جهان ما  اطالعات مناسب و 

واقیع   نشر    زمانهمغی  پیهم  توانایی  شوند  یمویا  تفک  ها انسانو  یک کسب  برای 

گفته    چنانچهبسیار اندک است.  ،  اطالعات مناسب و حذف اطالعات نامناسب

یک مغز بزرگ را ساخته اند. مغزی  ،  یی جامعهدر هر  ،  اجتمایعهای  شبکه ":  شود یم

دو ،  های مغز ورونهستیم. ن  آن    های عصتر یک سلول از سلول ، که هر یک از ما 

های دیگر  دریافت  را به نورون های  پیام یگ این که بخشر از  :  وظیفه کلیدی دارند 

دریافت  را حذف و فیلی  کنند... مغز  های  پیام بخشر از  :  انتقال دهند. دیگر این که

)که  آن    هایزمایز در صحت و سالمت خواهد بود که تک تک سلول ،  اجتمایع ما 

، ات نا مناسبنشر اطالعات مناسب و حذف اطالع،  ما هستیم( از هر دو هیز 

 بهره مند باشد." 

ی و دارای  :  به دو دسته تقسیم یم شوند ،  در برابر هر خیر   ها انسان بدون جهت گی 

ی هم به دو نوع است  ی. جهت گی  .  :  جهت گی  به مذاق ما    آنچهمثبت و یا منفز

 را زودتر و بدون تفکر پذیرفته و در تروی    ج و اشاعهآن  ،  برابر و خوش آیند است

 بیاندیشیم. آن   بدون این که در مورد درست  و یا نادرست  ،  کوشیمیمآن 

تحت  تواند  یم بینش و نگرش ما به آسایز  ،  اجتمایعهای  شبکه در فضای بیکران  

د. شما با عضویت در یک شبکه  اشتباهتأثی    های عامدانه یا سهوی دیگران قرار بگی 

پیوند بخورید  ،  فردی و گرویهتوانید به دنیای بیکرایز از روابط میان  اجتمایع یم 

؛ اما چه  شود یمهر لحظه نشر و بازنشر  ،  حجم عظیم از اطالعاتآن    که در دل

ز بدهد که این اطالعات درست،  تواند کش یم  موثق و قابل اعتماد  ،  به شما تضمی 

که اطالعات را طبقه بندی    کند یم هستند؟ رصف درایت و هوشیاری خود ما کمک  
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و   نیسترا که    آنچهکنیم  اعتماد  قابل  و  در ،  موثق  مان  روزانه  و کار  ذهن  از 

 اجتمایع بزداییم. های شبکه

ز اواخر در  زنیم به شایعهرسی یم ،  گفته شد   آنچهبا در نظرداشت   های که در همی 

به ویژه فیسبوک دست به دست گشته و بارها باز نشر شده است؛ حتا  ها  شبکه

ز شک  نی 
ی

 شده اند. آن  ار تحلیگران سیایس و نخبگان فرهنگ

ز رسانه گزارش  اساس    بر  مجله »فارین پالیش« گزارش داده است که  الملیل  های بی 

ز دادگاه   جمهوری الملیل  بی  ریاست  انتخابات  از  پس  »الهه«  امریکا    کیفری 

 این کشور)امریکا( در  
ی

را آغاز    افغانستانتحقیقات جامیع در مورد جنایات جنگ

ز را به الهه کشاند. این مجله در گزارش خود نگاشته    هایمقامکه    کند یم واشنگی 

در هفته آینده قرار است تحقیقات ،  است که »فاتو بنسودا« دادستان کل الهه

انسایز   جنایات  و   
ی

جنگ جنایات  باره  در  وهای  احتمایل جامیع  نی  در    امریکایی  

آزار زندانیان  را آغاز کند. دادگاه الهه بارها در خصوص سوءاستفاده و   افغانستان

وهای   ز    امریکایی افغان توسط نی  ی میالدی موضع   2005تا    2003های  سال بی  گی 

 نشده است. به  
ی

ز رسیدگ بنسودا  ،  فراوان  احتمالکرده که به درست  توسط واشنگی 

،  به ساختمان پزشکان بدون مرز در شهر کندز امریکا    در خصوص حمالت هوایی 

ی خواهد کرد. مجله   نوشته که هنوز مشخص نیست که   مریکایی اتحقیقات بیشی 

تحقیقات انجام  از  پس  الهه  ز  ،  دادستان  دادگاه    امریکایی   احتمایلمجرمی  به  را 

 .  خواهد کشاند یا خی 

ال   نشر این خیر ذهن شایعه سازان بسیاری را فعال ساخت و پس از پرخاش جیز

با حکومت وحدت میل  آنها های  شبکه ،  دوستم  به حواریون  اش،  مربوط  تیاق با 

تمام نا  شوق  و  شور  و  میل  ،  فراوان  امنیت  شورای  بخش کردند که گویا  شایعه 

ال دوستم را به الهه فرستاده است! این کاقز   افغانستان  جیز
ی

دوسیه جنایات جنگ
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ال دوستم برای رفع بن بست در یط ده  آن  نبود و جالبی  از  این که تقاضاهای جیز

ن این که وی  به شمول  امی  حبیب هللا کلکایز دچار  به  خواهد  م ماده  رسنوشت 

ز به نشر رسید و در بند چهارم ز آن    گردد نی  "پرونده ای که برای  :  است آمده    چنی 

باز شده   افغانستانبنده در دادگاه الهه توسط رییس جمهور و شورای امنیت میل  

ز دروغ پردازی ها به منظور فریب اذهان عامه نه تنها بازار باید بسته شود."!؟ چنی 

ز سخت مرصوف آن    شایعه سازان را گرم ساخت که "تحلیگران سیایس" مان نی 

 شدند.  

نمونه ز  همی  مانند  دست  ،  به  به  دست  روزه  همه  بهتان  و  دروغ  شایعه  صدها 

پسندند  شوند. افراد زیادی آنها را یم های فیسبوگ باز نشر یمگردند و در صفحهیم

شاخ برگ آن    به  های خویش تبرصه   با   ها را تایید نموده و و بخش دیگری این شایعه

 بخشند. یم

به شنیدن اخبار  ،  ما   هاست که مردم ساده دل و ماجراجویانآن    این وضعیت بیانگر 

ساری،  باورنکردیز  مرض  این  و  اند  مشتاق  مردم ،  سخت  روان  در  باز  دیر  از 

ز ف،  جا باز کرده و در این بازار ُپر از ازدحام  افغانستان ریب  حتا نخبگان جامعه نی 

راه برای عوام فریتر  ،  خورند. درفرجام به این نتیجه یم رسیم که در میان افغانانیم

بیشی  از ،  ها همچنان باز است و از این فضا و زمینه،  گرایانهعوام  هایسیاستو  

 برند.  بهره یم ، همه سیاستبازان عوام فریب

 فریبانه نشد؟محیالنه و عوام های بازی شکار این توان یمچگونه 

 1395عقرب  16برابر با   2016نومیر  6



 

و  ! اسطوره، فیدل کاسی  ز  ی  از امریکای التیر

2016  - 1926 

، استعمار ،  های جانبازانه در برابر استبداد در دامن تاری    خ پر فراز و نشیت مبارزه  

 رس بلند کرده اند و تمام دوران زنده،  عدالت  ستم و یر ،  استثمار 
ی

 شان مردان بزرگ
ی

گ

افتمندانه وقف نموده اند و با دری    غ  را قهرمانانه و شجاعانه ،  در این راه انسایز و رسر

وزی  آن    ها پیش از بسیاری که شاهد به پی 

بسیار    هایآرمانرسیدن   راه  این  در  شان 

باشند  اند. جهان ما را ترک گف،  دشوار   ته 

جهان مان را ترک گفته اند و خاموش  آنان  

پس از خود  های  نسل  شده اند؛ ویل برای

اند که   شده  مبدل  درخشایز  مشعل  به 

 بود. تواند یم روشنگر این راه تاریک و پر از خطر 

و ،  در میان این مردان بزرگ تاری    خ یک استثنا است.  ،  رهیر انقالب کوبا ،  فیدل کاسی 

مصمم گردیدند که برای آزادی کوبا و رسنگویز  ،  چه گوارا   از جملهوی و یارانش  

فساد  با  ادف  می  نامش  حکومت  که  مبارزه کنند؛  باتیستا  فاسد  و  مستبد  ،  رژیم 

نژادی شدید  نابرابری  و  در ،  انحطاط  اقتصادی  و  به  آن    اجتمایع  و  بود  کشور 

دیل  قمار و قاچاق مواد مخدر تب،  بهشت ثروتمندان عیاش و به نهادی از فحشا 

همدست    به  و  مافیایی  تبهکار  باندهای  توسط  عمل  در  این حکومت  بود.  شده 

ایط سخت دشوار اداره یم ،  مافیای امریکا  ز رسر مردم کوبا در زیر یوغ  ،  شد. در چنی 
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شدند و  خورد و خمی  یم ،  ستم این رژیم فاسد و حامیان شان در ایاالت متحده

 بردند. سخت رنج یم 

فیدل کاسی    1952در سال   و و چه گوارا در یک کشت  کوچک  ،  و که  راول کاسی 

وزی انقالب  ی از سواحل فلوریدا به سوی کوبا مسافرت کردند و پس از پی  مایه گی 

ین و  آن  ،  امریکایی مطبوعات  ،  کوبا    تر بزرگ کشت  کوچک را خطرناکی 
ی

ین کشت  جنگ

سال   در  و  فیدل کاسی  نهادند.  نام  یک    1953تاری    خ  در  نقشش  کودتای  بخاطر 

نافرجام به زندان افتاد. بعد از آزادی از زندان به مکزیک رفت و سپس همراه با  

حدود صد نفر از یارانش با قایق به کوبا بازگشت. بیشی  این همراهان به محض  

به فرار  از آنها موفق  نفر  یا کشته شدند. رصف ده  به ساحل دستگی  و  رسیدن 

از موفق ترین مبارزات چریگ تاری    خ را آغاز کنند  ها پناه بردند تا یگ  شدند و به تپه

وزمندش به  ،  و پس از شکست و فرار باتیستا ،  و در کمی  از دو سال او و یاران پی 

با ورود  وزی رسانیدند.  به  آنان    سوی هاوانا رسازیر شدند و انقالب کوبا را به پی 

  بودند و از مده  آ  ناقوس همه کلیساها به صدا در ،  ریختند   ها ده هاوانا مردم به جا

 همه شادمان بودند. ، لحظه استثنایی و آزادی کامل آن

و در حدود پنجاه سال در قدرت بود. )از اول ژانویه   تا فوریه    1959فیدل کاسی 

و واگذارد کرد(. مردم کوبا در دوران   2008سال  که قدرت را به برادرش راول کاسی 

ی به    نایل گردیدند کآوردهای  دست این رهیر
ی

خدمات    بهتوان  یمجمله  آن    ه از بزرگ

سطح مرگ  آن    در سطح بسیار بلند و با کیفیت عایل که از اثر آنهم    درمایز رایگان و 

فته جهان قابل مقایسه است محو ،  و می  نوزادان این کشور با اکیی کشورهای پیشر

در سطح عایل که موسسات آنهم    گایز آموزش و پرورش رایگان و همه ،  سوادییر 

نام  ،  کشور در موارد مهم در سطح جهایز از نام بلند برخوردارد اند ن  آ  پژوهشر 

برد. در دوران این زمامداری در کوبا صنایع و تجارت میل سازی شد و اصالحات  

به صفت   برای دو دوره  و  آمد. کاسی  اجرا در  به  سوسیالیست  در رسارس جامعه 
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ایفای وظی ز  نی  کل جنبش کشورهای غی  متعهد  این دوران فدبی  ه کرد. در جریان 

ز های  ناگوار در مناسبت  بسیار رویدادهای  بسیار طوالیز و پس از آنهمه   ،  الملیلبی 

رسانجام سقوط اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیش و با وجود آنکه این کشور  

بود های  دشواری با   اقتصادی روبرو  به گونه ،  بزرگ  انقالیر اما وی  به زعامت  یی 

 مردم کوبا ادامه داد که نظم و اداره عامه و دولت  برهم نخورد و از هم نپاشید. 

ی سوسیالیست  داشتند و در  با وج ات شگرف در کشورهای که سمتگی  تغیی  ود 

مواجه گردیدند   هایسیاست با شکست  یک  ،  شان  نماد  به  بود که  و  این کاسی 

علیه   مبارزه  و  ماند  باق   قدرت  در  و  زنده  همچنان  استوار  و  انقالیر  شخصیت 

  د این که دولت را به شدت ادامه داد. با وجو   صنعت  رسمایه جهایز   - مجتمع نظایم  

بسیار پیچیده و با در های  برنامهبه صدها حیل و  آن    استخبارای  های  اداره و  امریکا  

ز  ان نزدیک به    638  اجرا گذاشی  و و دیگر رهیر
بار ترور نافرجام کوشیدند که کاسی 

ند؛ ویل بیداری نهادهای امنیت  کوبا و مردم  ز بیر و همچنان ،  کشور آن    وی را از بی 

 و وحدت سازمایز حزبیک  
ی

هم  آن  ،  شومهای برنامهشد که این  آن    مانع، پارچگ

در عمل  ،  ید طوال و تجربه وافری دارد ها  شخصیتاز سوی کشوری که در ترور  

 تطبیق گردد.  

ز که برای بسیاری    هایسیاستتغیی  در   اتحاد شوروی در دوران گرباچوف و یلسی 

  زنده بود و آنها را از گردونه    ر بافاجعهدولت  آن    وابسته بهکشورهای  از  
ی

خارج  گ

کشور کوبا را هم سخت زیانمن    -  افغانستانبه شمول حاکمیت جمهوری  ،  ساخت

،  گردانید. این کشور با بیش از پنجاه سال تحریم کامل و ظالمانه اقتصادی امریکا 

ز از دست داد. مسکو   یگانه منبع عواید خود که صادرات شکر به شوروی بود را نی 

بحران کشنده   در عمل اقتصاد کوبا را به،  خرید شکر از کوبا را قطع کرد و با این کار 

های جدی مواد اولیه  مردم به کمبودی ،  حیای  شورویهای  کمک کشانید. با قطع  

ایط آن،  و دارو  این همه فشارها را  ،  مواجه گردیدند؛ ویل با درک دقیق دالیل و رسر
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تحمل زیاد  باری  برده  و  خونشدی  مردم    با  این  ماندند.  زنده  همچنان  و  کردند 

ی خردمند   قهرمان هیچگاه به این فشار ها تسلیم نشدند. کوبای قهرمان و رهیر

همچنان به  ،  های بسیار بزرگه ئها و توطدسیسه،  این همه فشار ها تأثی   زیر  ،  آن

 پر افتخار خویش ادامه داده اند.  خواران به زنده مثابه خار چشم جهان
ی

 گ

 کوبایی است. او کاسی  
ز   و در اوایل تاکید داشت که ایدیولوژی وی پیش از هر چی 

م نیستیم. بجای: موقع یم گفتآن  ز م یا مارکسی  ز دموکرایس آن  "ما به دنبال کمونی 

یم  اجتمایع  عدالت  برنامه."آن  ،  خواهیمو  با  اقتصاد  چارچوب  در  بعدها    هم 

و به عنوان ویزم شناخته شد. در    اندیشه های اجتمایع و سیایس فیدل کاسی  کاسی 

ز  چنی  آزاد  ه :  استآمده    دانشنامه  ز آمی  ویزم 
سنت" کاسی  از  انقالیر  های  های 

م است. جنبش انقالیر کوبا که از   ز ز و ایدولوژی کمونی  ، آغاز شد   1953امریکای التی 

وع مبارزه تنها رسنگویز رژیم  آن    ایدیولوژی یا نظریه روشتز نداشت و هدف،  در رسر

از  فاسد   م  ز با کمونی  چریگ  جنبش  ش  ز آمی  بود.  و   1961باتیستا  آمد  آن    پدید 

م  بود  یمهنگا ز و به مارکسی 
م روی آورد و   - که کاسی  ز را ایدیولوژی رسم کوبا  آن    لنینی 

ز یک روش انقالیر خاص ، کرد. اهمیت این ایدیولوژی بیشی   از نظر در پیش گرفی 

این روش بنابر  انقالیر ،  است.  آهنگان  پیدایش  آن    جای  به ،  پیش  انتظار  در  که 

انقالب کامل   برای یک  لنینیست    » ایط »ذهتز مارکسیست  و رسر  » ایط »عیتز رسر

بنشینند  و ،  عیار  روستایی  مناطق  از  چریگ  جنبش  آغاز  با  را  ایط  رسر این  باید 

،  کوهستایز که خارج از چی  امنیت  رژیم حاکم است به وجود آورند. به عبارت دیگر 

ز ما ویزم نی 
مکاسی  ز م و مایویی  ز

وزمند در یک کشور را  ، نند لینییز روش یک انقالب پی 

و و هم ،  . با این مدلکند یمبه عنوان مدل برای کشورهای دیگر عرضه   هم کاسی 

های مارکسیست  و لنینیست  در باره مراحل انقالب را که تحول  اندیشه،  چه گوارا 

ز کننده  تعیی 
  ."گذارد یمکنار ،  استآن  طبقای 
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ز محدود نماند و اندیشه،  رگ مرد انقالیر این بز  ها  تنها به کشورهای امریکای التی 

از    
ی

بزرگ بخش  و  درنوردید  را  تمام جهان  اثر گذار وی  و  و شخصیت کریزمتیک 

دموکرایس و  ،  را در مبارزه بخاطر آزادیآنان    زحمتکشان جهان را بیدار ساخت و 

استواری انقالیر و مبارزه طوالیز به یک  عدالت اجتمایع یاری رسانید. وی با این  

رهیر   و  فرمانده  حاال که  است.  مبدل گردیده  ناشدیز  فراموش  و  ُپرافتخار  نماد 

خاموش گردید    2016انقالیر کوبا با این عمر ُپر بار و دراز در بیست و پنجم نومیر  

 مقاومت یر نظی  وی  آموزه ،  ها ایدیه،  و جهان مادی را ترک گفت
ی

برای  ها و چگونگ

آزادی و عدالت و در برابر یر داد و ستم و استثمار همچنان الهام بخش زحمتکشان  

 ماند. جهان باق  یم 

ز  یت  ،  مردم کوبا و امریکای التی  یاد این  ،  و زحمتکشان جهانخواه  ترق  و تمام بشر

 دارند. مبارز نستوه را همواره گرایم یم 

 1395جدی  7برابر با  2016نومیر   27



 

 تشدید تشنج! ، و پاکستان  افغانستان، هند 

تا روز شدیدتر   این سه کشور همسایه روز  میان  ابعاد جدید    شود یمتنش در  و 

ها و بنیادگرایان  یابد. مداخله و تجاوز رصی    ح پاکستان با استفاده از تروریستیم

آموزش   پاکستان  اتژیک که در مراکز رسم در خاک  اسی  مثابه سالح  به  اسالیم 

ات کاقز نظایم اکمال یم شوند  یم تمویل  ،  بینند یم ز امنیت منطقه را  ،  گردند و با تجهی 

مواجه گ جدی  خطر  ز  به  همی  طول  در  است.  برخورد  های  سال ردانیده  جنگ 

های واقعیتها و مسامحه و ندیدن  بزرگ با پاکستان از روی ندانم کاری   هایقدرت

بوده و موجب قدرت منطقه این کشور گردیده  نمایی یی خییل سطخ  بیشی   های 

 است. 

های  برنامهیگانه کشوری که به درست  یم داند با پاکستان چگونه برخورد نماید و  

رصف  ،  زیر فشار دایم قرار دهد   را   کشور آن    کشور را چگونه خنثا سازد و آن    تخریتر 

از  دقیق  شناخت  با  هند  است.  هند  دولت کنویز    جمهوری  ساختار  و  جامعه 

آن   دوگانه استخبارای  و اوپراتیفز  هایبازی نظایم گرایانه و  هایسیاست، پاکستان

محیالنه  های بازیهمواره با مهارت کاقز در برابر این ،  کشور و زمامداران فاسد آن

 دقیق و بموقع کرده است.  ، برخورد مناسب

یم و از  برای اثبات این امر رصف رویدادهای اخی  میان دو کشور را به برریس یم گی 

دو کشور که به شکست مفتضحانه پاکستان  آن به وقوع پیوسته میان هایجنگ

 :  گذریمیم ، انجامیده

وزیر  نخست  شخص  و  هند  و  آن    حکومت  صمیمیت  با  مودی  ناریندا  کشور 

تا تنش دیپلمایس فعال و تماس  به های شخیص تالش کرد  ها میان دو کشور که 
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ر مردمان آنها یم  کاهش یابد و روابط دوستانه میان دو کشور برقرار  ،  انجامد رصز

این مطالبه زمان و دوست  با هند را نادیده گرفت  ، پاکستان  گر نظایمگردد. دولت 

حمالت   آی  اس  آی  به  وابسته  اسالیم  تندروان  و  افراط گرایان  تحریک  با  و 

 تروریست  به خاک هند را سازماندیه و تطبیق کرد.  

ز اواخر  حمله به یک پایگاه نظایم ارتش هند در منطقه کشمی  که  از اثر  ،  در همی 

بار دیگر ،  تن دیگر گردید   35نظایم هندی و زخم شدن    18منجر به کشته شدن  

تشنج میان این دو کشور دارای سالح اتم بیشی  گردید. هند از یک سو با حمالت  

ز بردن پایگاه  از جانب    های تروریستان و هدفمند به داخل خاک پاکستان و از بی 

و   ترور  صادر کننده  یک کشور  مثابه  به  پاکستان  ز  ساخی  وی  ز میز مورد  در  دیگر 

ه و برخورد مناسب نظایم  انداختاقدامات موثری را به راه  ،  دهشت در سطح جهان

ز دیپلمایس فعال موجب گردید  دیپلمایس فعال را به پیش یم  زمانهمو   برد. همی 

با تحریم  ،  بود در اسالم آباد دایر شود   که کنفرانس کشورهای جنوب آسیا که قرار 

 چهار کشور عضو لغو گردید.  

ز به   آن کشور  هایآب هند دیپلمایس استفاده از آن   افزون بر  توسط پاکستان را نی 

تواند  نم "آب و خون  :  گوید یم پیش کشیده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند  

گاه از که هند گاه و یر   جاری باشند." منظور وی از خون حمالی  است  زمانهم

گناه  یر و خون مردمان    گردد یمگماشته شده پاکستان مواجه  های  تروریست جانب  

 استفاده از  را یم
ی

جاری هند توسط    هایآب ریزد؛ و اشاره مودی به آب چگونگ

راه  به  را  دو کشور  میان  منازعه  از  جدیدی  فصل  اقدام  این  است که  پاکستان 

ز    شود یم ه و تا کنون سابقه نداشته است. این فصل مربوط  انداخت  بی 
به توافف 

چناب و سند در مناطق تحت قلمروی  ،  این دو کشور در مسی  رودخانه های یلوم

شده و رودخانه بزرگ سند این کشور را تشکیل هند که پس از ورود به پاکستان یگ  

بندهای جدید  دهند. رودخانه یم با احداث  یی که شاهرگ حیای  پاکستان است. 
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که دریای کابل  طور  همان   . گردد یمپاکستان به قحیط آب دچار  ،  باالی این دریاها 

اب    افغانستان  هایآبریزد و پاکستان از طریق  به رود سند یم  ز سی  و  ؛  شود یمنی 

بسیار  ،  داشتهم یک دولت میل و خدمتگزار مردم وجود یم   افغانستاناگر در  

ها  مداخله، ها جلوی خودرسی،  توانست با استفاده از پالیش فعال آبموثرانه یم 

د.  و حمله   های تخریبکارانه پاکستان را بگی 

ه  پاکستان را نگران ساخت  گر نظایم سخت دولت  ،  این دیپلمایس و اقدام جدید هند 

کل  آن    است و حکومت  کشور به رسعت به هر در و دروازه مراجعه کرده و از دبی 

سازمان ملل متحد خواسته تا در رفع تشنج میان دو کشور یاری رساند. نخست  

ین ام یا انبه پاکستایز به همتای هندی  وزیر پاکستان با ارسال بسته های از میوه شی 

ین سازد.  ر آمده    خود خواسته تا فضای متشنج بوجود  ا رفع و کام تلخ مودی را شی 

یر  اقدام  یک  با  مهمی   همه  جوان از  ان  دخی  از  نفری  بیست  یک گروه  سابقه 

ز به هند فرستاده است!!   را به مثابه پیام آوران صلح نی 
 پاکستایز

نمایی بزرگ نظایم و اقتصادی هند اثر مثبت گذاشت. حاال  دیپلمایس فعال و قدرت 

 از کشور ما را تحت فشار قرار که لشکر ملیشه  
ی

پاکستان به نام طالبان بخش بزرگ

بسیار ، داده و با غم و اندوه شهرهای کندز و لشکرگاه در حالت سقوط قرار دارند 

پالیش  میان  نیست که  و عاجل  و  حتم  هند  اقدامات  و  همکاری   افغانستانها 

ک از سالح آب بر علیه  مؤثر  کشور استفاده  آن    بیشی  به میان آید و بصورت مشی 

هم  از و  دست  پاکستان  است که  ز صورت  همی  در  د؟ رصف  آهنگ صورت گی 

 و ماجراجویی خواهد کشید 
،  هر نوع سیاست غی  فعالآن    و در غی  ،  دهشت افگتز

ز پسیف و بدون پشتوانه قوی میل و   ز در حقیقت الملیل  بی  ع آمی  به ویژه ترصز و 

 تسلیم شدن به دشمن است. 

ان  19برابر با   2016اکتوبر  10 ز  1395می 



 

 از یاد مان
 

 با محمود بریایل!  ها ده چند برگ

 سال پرواز یر برگشت وی
ز  به مناسبت دهمیر

آموزش در لیسه عایل حبیبیه در  های سال از  ، ما از دوران جوایز با هم آشنا بودیم

آن    آغاز دهه چهل خورشیدی. این مکتب مشهور شهر کابل در اواخر دهه یس و  

هایش بسیار متفاوت شده حال و هوای دیگری پیدا کرده بود و با گذشته   ها سال

سه سایل نسبت به ما پیشی  بود؛  ،  بود. هرچند دو 

نقش وی در   تغیی   های  فعالیتویل   و در 
ی

فرهنگ

هم    جوانانسیمای فکری مکتب با شمار دیگری از  

 سن و سال برجسته بود.  

ز   همی  برازنده،  ها سال در  شخصیت  یگ  ،  دو 

الدین تهذیب به  محمدطاهر بدخشر و دویم نظام

اندیشه با  آموزگارایز  نو صفت  مشغول  ،  های 

ز روزی که  آن    آموزش در  لیسه گردیدند. در نخستی 

،  بدخشر با چهره سفید رنگ و خوش منظر طاهر  

خجالت   لباس ،  کم  و  بدخشر  برک  های کری  

آغاز به تدریس کرد را هیچگاه  ،  دوخته شده از تولیدات وطتز و اغلب از بدخشان

ز تصور یم توان  م ن ز رس و وضع غی   فراموش کرد. چنی  شد که گویا موصوف با چنی 

شاگر  اذیت  و  آزار  قابل  موضوع  یک  به  یر معمول  و  شوخ  قرار  دان  مکتب  باک 

ز نشد. وی پس از زمان بسیار کوتاه  در  ،  خواهند گرفت؛ ویل چنی 
ی

چنان شایستگ

ها و شخصیت بلندی از خود به نمایش گذاشت که  محتوای درس ،  شیوه تدریس



 
ی

ز مناسبت دهم به ! ایلی ها با محمود بر مانده اد یاز  چند برگ  ی برگشت و  سال پرواز یر  ی 

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

86 

های از ساخت. این معلم اخالق و اقتصاد با درس  همه شاگردان را مجذوب خود 

   یهادیدگاهفلسفه و با چنان  
ا
نو و نامانوس از جمله گذار از منطق ارسطویی    کامل

به یک شخصیت محبوب و به دوست و  ،  در محیط مدرسه،  به منطق دیالتیک

ز با رس و سیمای شسته و روفته ، رفیق صمیم شاگردانش مبدل گردید. تهذیب نی 

اهن سفید و نکتایی سیاهی رسمهدریشر بسته،  لباس منظم صفت  به  ،  یی رنگ و پی 

مدرسان و معلمان این  را شوکه کرد. بر طبق معمول  جوانانما ، معلم تفسی  قران

ها که با چنان دوره آن    ها بدوش داشتند و برای ما شاگردانرشته را مالها و مولوی 

منتظره ویل خییل جالب و جذاب  ، های مسجدی آشنایی داشتیمقیافه سیمای غی 

ز همه را شگفت زده ساخت. حال و  زمان  آن    هوای لیسه عایل حبیبیه در   وی نی 

ات جدی بود. نقش مدیر مکتب نعمت هللا معروف )پژواک( و سمت   ز تغیی  آبسی 

از هر لحاظ برجسته ،  به سوی یک موسسه تعلیم زنده و فعالآن    و سو دادن

 بود. 

  گردید یم دایر  خواهانه  ترق  بزرگ و با محتوای  های  کنفرانس،  در لیسه عایل حبیبیه

اراک سایر  و  و  معارف  وزارت  ز  یمهای  موسسهی  دعوت  این  تعلیم  شدند. 

بردند؛  را شماری از شاگردان الیق و پرشور صنوف دوازدهم به پیش یم ها  کنفرانس

ز کنفرانس  ها بود که استعداد و توانایی چشمگی  برخز از آنها را به نمایش  و همی 

 گذاشت. یم

این  محمود بریایل بیشی   آنان    از میان بریایل  بود. محمود  مورد توجه قرار گرفته 

کرد که برای اکیی  یی دایر یمها را با چنان حال و هوای پرشور و پر جاذبهکنفرانس

چهره  آن    به منبع الهام و تفکر تبدیل شده بود. من   ها سال آن    و شاگردان  جوانان

عینک،  جدی،  جوان با  را  شور  پر  و  و کاله کاسکیآگاه  بیتز  ذره  در های  ت که 

یمکنفرانس هیجان  به  را  همه  یمها  قرار  ز  تحسی  مورد  و  هیچگاه  ،  گرفتآورد 

 کنم. فراموش نم 
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ز شماره جریده پرچم  آن    چند سایل گذشت و بار دیگر وی را در   که نخستی 
آوایز

غر )چهاررایه صدارت( مقابل دواخانه ُرنا  صدر چهاررایه ملک ا،  نشر گردیده بود 

گ اخبار را در زیر بغل داشت و با شور و شوق فراوان و  دیدم که یک بسته بزر 

.  کرد یم جریده جلب  آن    رهروان وعالقمندان را به خریدن،  صدای بسیار رسا و بلند 

دکتور  آن   من از وی چند شماره خریدم و برای مدی  در کنار دواخانه ُرنا که مالک

  ایستادم و ناظر تالش خسته،  غالم رسول رسویل مامایم بود 
ی

ناپذیر وی برای  گ

خود شده بود و رس از پا نم شناخت و با چه  فروش جریده پرچم شدم. او گویی یر 

کرد.  یی عمیق برای فروش هر چه بیشی  این جریده سیع و تالش یم احساس و جذبه

  و ،  توسط شاگردان مکتب  ها ده فروش اخبار و جراید در روی جا،  ها زمانهآن    در 

 نه تنها نادر که ، های شناخته شدهلکابیل از فامی  جوانانآنهم 
ا
 معمول نبود. اصل

آغاز دهه هفتاد میالدی در وزارت پالن مقابل هم   رسنوشت یکبار دیگر ما را در 

قرار داد. در این زمان هر دو کارمند وزارت پالن بودیم و مدی  باهم بسیار صمیمانه  

ت داشتیم؛ تا زمایز که وی برای ادامه   تحصیالت عایل عازم اتحاد جماهی   معارسر

ها با وی به  بورس آن    شوروی شد. بسیار ارصار داشت که اگر من هم با استفاده از 

ز معذرت  شوروی بروم؛ ویل بنا بر اینکه نم توانستم همشم را تنها بگذارم از رفی 

 خواستم.  

ای  که در کشور و جامعه نایسر از کودتای بیست و ش شم  پس از تحوالت و تغیی 

بنابر دوری مشاغل و عرصه  ،  قیام ثور و تحول ششم جدی به وجود آمد ،  رسطان

یت کمسیون عایل  مسؤولدیدیم. آنگاه که وی از جانب حزب  با هم به ندرت یم ،  کار 

ز اداره مرکزی احصاییه بودم و بنابر   ز به عهده گرفت و من معی  سوادآموزی را نی 

شامل ز  نی  در کمسیون  وظیفه  و  ورت      وظیفه،  رصز
ی

چگونگ مورد  در  تا  گرفتم 

در   سوادآموزی  با  ،  افغانستانوضعیت  جامع  این گزارش  تهیه کنم.  را  گزاریسر 

نفوس   رسشماری  ز  نخستی  از  شده  ه  ذخی  معلومات  از  ،  افغانستان استفاده 
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 و های  فعالیتاحصاییه های جمع آوری شده از  
ی

سکتور های اجتمایع و فرهنگ

سوادآموزی   هایگزارش   همچنان مجرب  اداره  همکاری کارشناسان  ،  ادارهآن    به 

و ارایه  ها  گذاریترتیب گردید و به صفت یک سند پایه و اسایس برای سیاست  

ز میل و  نهادهای  معلومات به   در این عرصه بکار یم رفت. این زمینه و  ،  الملیلبی 

رصف در چوکات وظایفز که  آنهم    های ما را بیشی  ساخت و فرصت بازهم تماس 

 رسید. بایست به انجام یم یم

ی نمودن جنجال  های درون حزیر )پلینوم هژدهم( و روزهای تلخ نایسر  پس از سیر

به حبس  آنهم  ،  ها که رسانجام به زندایز شدن وی برای شش ماهاز این جنجال 

پلچرخز  درزندان  قفیل(  )کوته  و  ،  انفرادی  جمهور  رییس  شخص  هدایت  به 

  خواست  یم که گویا وی    به اتهام اینآنهم    مشاورانش و 
ی

وحدت میان بخش بزرگ

ز   ها را ها و خلف  پرچم  از  روابط ما رنگ دیگری گرفت. وی پس  ،  انجامید ،  کند   تأمی 

به صفت  ،  سیایس و دولت  های  عرصه از آزادی از زندان و بازگشت دوباره به کار در  

داره امور  زمان من به عنوان معاون اول اآن    معاون اول صدراعظم مقرر گردید. در 

ک در شورای وزیران و فضای  شورای وزیران اجرای وظیفه یم  کردم. این کار مشی 

ز زمان بنابر  ،  دورانآن    سیایس ملتهب  ما را با هم بسیار نزدیک ساخت. در همی 

  - مسلح مجاهدین باالی ترانسپورت موتری راه کابل  های  گروه فشار بسیار جدی  

شماری که مواد غذایی روزمره شهریان کابل  های یر چهاریکار و تخریب و غارت الری

فیصله بعمل آمد تا راه جدیدی از رسک پلچرخز به بگرام احداث  ،  دادند یم را انتقال  

تالش و سازماندیه دقیق و همه روزه بریایل و  ،  گردد. این رسک جدید با پشتکار 

کمسیون همکاران وی به رسعت تکمیل گردید. نقش و مدیریت وی در سازماندیه  

و  وزیران  ز   ترانسپوری  شورای  از    تأمی  مردم  نیاز  مورد  اولیه  مواد  منظم  اکماالت 

تان به کابل های بهانه اساس    بر ،  بسیار برجسته بود. با وجود این همه مسایع،  حی 

از  ،  وایه و خودساخته این سطور  نگارنده  امنیت  شورای وزیران و  با مشاور  وی 

دارم که بریایل بخاطر سبکدویسر من تا چه حدی  وظیفه سبکدوش گردیدند. به یاد  
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ک برای زمان بسیار ، رفیقانه و صمیمانه میان ما ، ناراحت شده بود. همکاری مشی 

تا ترک   تا درگذشت  زنده آن    و پس از   افغانستانطوالیز   در غربت و رسانجام 
ی

گ

من   شناخت، با این نزدیگ صمیمانه و رفیقانه همچنان ادامه یافت. ،  نابهنگام وی

وی   بزرگ  تر  عمیق از  رویدادهای  بسا  شاهد  دوران  این  در  تر گردید.  ده  و گسی 

 تاریخز بودم که باید روزی و روزگاری گفته شود. 

 و کار بیشی  را  با اندوه و درد فراوان که بیماری کشنده رسطان به وی مجال زنده
ی

گ

  رفقایش را ترک گفت؛ دوستان و  ،  نداد. خییل زود و بصورت غی  منتظره خانواده

زمانآنهم   و  فرصت  پسند    در  ترق   و  خواه  آزادی  وهای  نی  دشواری که  بسیار 

چنان    افغانستان موجودیت  به  میل  و  دموکراتیک  چپ  جنبش  مجموع  در  و 

 سخت نیازمند بودند.  ، شخصیت  اثر گذار 

 ناپذي های  سالزنده ياد محمود بريایلی در جریان  
ی

رش  طوالیز کار و فعاليت خسته گ

ی 
واال و انسایز مردم و    هایآرمان خواهانه کشور و در جهت تحقق  در جنبش ترق 

همواره در ذهن و روان بخش  ،  از خود بجا گذاشته  ، آنچهافغانستانزحمتکشان  

 از رهروان اين راه
ی

ام باق  یم ،  بزرگ ز  با احی  ومند در تأمی  ماند و بحيث يک تکانه نی 

 رساند. را ياری یم واهانه خترق  جنبش و نهضت ، ها آرمان اين 

آگاه شخصيت  رفيق،  دلسوز ،  متواضع،  مدبر ،  اين  و  و  ها  سخت    در ،  مهربان 

اجتمایع و سيایس  هایدشواری  افتخار  ،  مبارزۀ  با  ايستاد و  متانت  با شهامت و 

فرهيخته زنده  شخصيت  چنان  وی   کرد. 
ی

جهت کسب  گ در  همواره  بود که  یی 

 و ادیر ،  اجتمایع،  های بيشی  سيایسآگایه
ی

کرد و  سیع و تالش یر دري    غ یم،  فرهنگ

گذاشت. وی با دلسوزی فراوان در ها را به اختيار ديگران یمصميمانه اين آگایه

مجموعهجمع  از    یی آوری   
ی

 های  عرصه  هایباکتبزرگ
ی

فرهنگ حيات  ،  مختلف 
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ينۀ  اين گنج  تأسفهای مختلف کوشيد که با  اجتمایع و سیایس کشور و به زبان

اث ،  تنظيم  هایجنگ عظيم در    و تاريخز با ساير می 
ی

 کشور برباد رفت.    های فرهنگ

آگاه و  ارجمند  شخصيت  اين  ديگر  و  ،  حاال  وی  ياد  ویل  نيست؛  ما  با  عمل  در 

 همواره با ما خواهد بود.  ، وی هایآرمان

 یادش را گرایم یم داریم و راهش را روشن و ُپر رهرو و پایدار. 

 1395قوس   14برابر با  2016دسمیر  4



 

 زندهآخرین روز و شب 
 

! گ ز  امیر

 به مناسبت ششم جدی

به رویدادهای مهم که در  ارتباط  م  1979دسمیر سال    27روز و شب )آن    در 

داد 1358مطابق ششم جدی سال   رخ  در کشور  نوشته ،  خ(  نشر  و با وجود  ها 

ز رسانهگفتگوهای اختصایص در   مهم که  های  شخصیتو داخیل با  الملیل  های بی 

و   بودند  صحنه  را  همه گفتتز بایست  یمناظر  مال  ها  واقعیت تا    گفتند یم ها  بر 

ز نشد و آنها ُمهر سکوت بر لب زدند و خامویسر ،  ؛ ویل با دری    غگردید یم اختیار    چنی 

اثر  از  و  ها  واقعیتآن    کردند 

همچنان در پرده ابهام باق  ماندند و  

بنیاد  گمانآن    بر  و  و  حدس  ها 

اشاعه  بیشی   نادرست  معلومات 

 یافتند.  

جلسه  همان  منظور  همه  از  بیش 

تپه   قرص  در  سیایس  بیوروی  نهایی 

ی در هم  هایحرف جلسه چه  آن    تاج بیگ است که در  ان زده شد و برداشت رهیر

از وضعیت عمویم در کشور و آمدن قشون نظایم شوروی چگونه بود؟ و   روز 

ز از طریق رادیو   ارایه نماید حاوی کدام مطالب    افغانستانبیانیه که قرار بود امی 

)هجوم    آ   بود؟ خوشبختانه با نشر کتاب ارزشمند "چگونه ما به بیماری وایروس 

مبتال  افغانستانبه   از گرهیم"  گردیدیم(  اثر مذکور  بسیاری  باز گردیده است.  ها 

سیایس و تاریخز شامل حوادیی است که اغلب در یط    - نوشته مفصل تحقیف   



 روز و شب زنده نیآخر 
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اخی     1977های  سال دو    افغانستاندر    1979ایل  از طرف  و  پیوسته  وقوع  به 

در مسکو به چاپ رسیده است. نویسندگان   2011نویسنده روس تبار در بهار سال  

ز با حوادیی که در کتاب بازتاب یافته کتاب والدیم یوف و والری ساموونی  ی  سنیگی 

مستقیم داشته اند و از منابع معتیر  استخبارای  و نهادهای ارتباط مستقیم و یا غی 

 دیپلماتیک شوروی بهره کاقز برده اند. 

خواننده  بهی   آشنایی  بهبرای  ارتباط  در  عزیز  ز کننده  آن    گان  تعیی  بسیار  برهه 

نگارم تا  کتاب ارزشمند را یم آن    294و    290جستارهای از صفحه های  ،  تاریخز 

 به میان آید و بهی  درک گردد. ،  آنگونه که رخ داده است، ها بخشر از واقعیت

دسمیر باالخره کوچ کشر رییس حزب و دولت به اقامتگاه جدید در    20به تاری    خ   

 
 
د یم بیگ" صورت  یم شده "تاج متر   قرص مجددا ز    . گی  که در  مهمانایز  یگ از اولی 

ز آمد  مستشار سفارت شوروی واسییل سافرونچوک بود.  ،  قرص نو به دیدن امی 

در   ماموریتش  مدت  ز    افغانستانسافرونچوک که  امی  از  بود  رسیده  پایان  به 

با   و  را کنار گذاشته  روزمره  ز کارهای  امی  رفیق  بپذیرد...  را  او  تا  خواهش کرد 

تاالرهای باشکوه  :  سافرونچوک اقامتگاه جدید خود را نشان داد مندی به  رضایت

موبل قیمت  جابجا  آن    های نشیمن که در و اتاق،  دفاتر ،  های رسمبرای مالقات

ز به سافرونچوک حت  اتاق حمام را که در  از سنگ اونیکس  آن    گردیده بود. امی 

ز پس ا ز رنگ به طور وافر کار گرفته شده بود نشان داد. امی  علم"  سیر ز ختم "سی 

"اگر رفیق بریژنیف بیاید و ما از او در  :  در اقامتگاه خطاب به سافرونچوک گفت

ی پذیرایی نماییم :  کم نخواهیم آمد؟" مستشار با اطمینان گفت،  همچو یک تعمی 

ز این تعمی  مطابق بلندترین معیارهای  ،  " التبه که یز  اعمار گردیده است."  الملیل  بی 

ز از فرط رضایت  خوشبینانه  های  پالنبرق زد. او بشاش به نظر یم رسید و ُپر از    امی 

ز با فخر  ز مانند پادشاه اسبق    کرد یم تو گویی تاکید  ،  بود... امی   افغانستان که او نی 

شما  ،  "رفیق واسییل:  یک چهره بزرگ تاریخز است به سافرونچوک یاد آور یم شد 
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هللا خان طرح و ق  ما امانیم دانید که قرص "تاج بیگ" مطابق آرزوی پادشاه می  

 اعمار گردیده است؟"

ز در جلسه شورای وزیران از افزایش قابل مالحظه   اتحاد  های  کمکهمان روز امی 

ز با صدای بلند خطاب به یاران خود گفت " رفقای شوروی  :  شوروی خیر داد. امی 

و واحد های نظایم برای دفاع از   باالخره به خواهشات ما مبتز بر اعزام قطعات

ین از شنیدن خیر مذکور کف زدند.  آوردهای  دست انقالب ثور گوش دادند." حارصز

ز یعقوب فریاد زد  " خدا را شکر! باید تابستان قوای اتحاد شوروی  :  لوی درستی 

این شورشیان،  شدند داخل یم  از دست     ورنه من 
ا
شدم." وزیر  رس سفید یم   کامل

 ":  میثاق به نوبه خود پیشگویی نموده گفت  مالیه عبدالکریم
ا
ها به  امریکایی   احتمال

   ما کمک کردند؟ تهدید آنکه قوای آنها در قلمروی ایران پیاده شود 
ا
در قوت    کامل

داد  توضیح  ز  امی  است."  مانده  باق   به  :  خود  را  قوا  اعزام  شوروی  ی  "رهیر

" یم نامد." ، افغانستان ناسیونالیست   ادای "دین انی 

ز یاران نزدیک خود را از قبیل اعضای بیوروی    27شنبه  پنج دسمیر حفیظ هللا امی 

از   برخز  دعوت کرد.  اقامتگاهش  به  چاشت  غذای  برای رصف  وزرا  و  سیایس 

خانم  با  خویش مدعوین  غذا آمده    های  جداگانه  های  ز می  در  آنها  برای  و  بودند 

سیایس بیوروی  عضو  ز  برگشی  ضیافت  این  فورمالیته  بهانه  دستگی   چیدند.   

ز برای   ز یک دلیل مهم دیگر نی  ی از سفر به مسکو اعالم شده بود. اما امی  پنجشی 

هر چه زودتر اقامتگاه جدید خود  خواست  یم طاقت   داشت. او با یر مهمان  دعوت  

تعریف کند. قبل از آن    های نشیمنرا به همه نشان بدهد و از دفاتر رسم و اتاق 

ز  ،  رصف غذای چاشت را به صفه وسییع که در برابر دفی  کار او قرار مهمانان  امی 

یی داشت دعوت نمود و بدین ترتیب منظره منطقه را به آنها نمایش داد. در تپه 

کردهای گل و درختان کاج شانده شده و در عمارت ،  که قرص را محاط نموده بود 

ل که در همجوار ساخته شده بود رستوران عرصی برای محافل   ز رسور و  بلند میز
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به پایه اکمال  آن    های آینده اعمار گردیده بود. در رسباز خانه که هنوز تعمی  خویسر 

محافظت   شوروی  اتحاد  خاص  واحدهای  دیگر  و  نظامیان گارد  بود  نرسیده 

 ند. کردیم

ز توضیح داد  امنیت :  امی  اما  اینجا نیستند.  "دیوارهای حصارگونه مانند ارگ در 

ز  ز ت  قرص توسط چند حلقه محافظی  ."  تواند نم. مگس هم داخل شده  شود یم   أمی 

 و تحی  به این شکوه و زیبایی یم
ز نگریستند. اینکه  اعضای بیوروی سیایس با تحسی 

رصف به  ،  کردند لحظه آنها در مورد خود منشر عمویم حزب خر فکر یمآن    در 

ها جا گرفتند. رصف غذای چاشت  ز خدا معلوم است. اندگ بعدتر همه عقب می 

با خوشنودی  در یک ف بالتکلیفز صورت گرفت. صاحب خانه  ضای دوستانه و 

    تمام
 
ی به دلیل توصیه اکید  شخصا ز بود. وقت  که دستگی  پنجشی  مراقب همه چی 

ان مبتز بر مراعات رژیم غذایی از رصف سوپ گوشت خودداری نمود  ز  ،  داکی  امی 

ز عادت  "شاید تو در مسکو به غذاهای کر :  با او دوستانه شوخز نموده گفت ملی 

ز تبسم مالی ی نی  ." همه با صدای بلند خندیدند. پنجشی  ه و به  کردم کرده بایسر

ی با دستمال کاغذی لب   یر برد. پنجشی 
هایش را پاک نموده و یکبار معتز شوخز

هایی را که  
ز  دیگر چی 

ا
ز گفته بود به همه تکرار کرد   قبل ی شوروی از  :  به امی  "رهیر

روایت مرگ تره گ و جابجایی حاکمیت در کشور که به آنها ارائه نمودم رایصز بوده  

و سفر اینجانب به مسکو روابط میان دو کشور را هر چه بیشی  استحکام بخشید."  

اتحادشوروی   که  نمود  عالوه  هکذا  ی  به  های  کمکپنجشی  را  نظایم  وسیع 

خواهد کرد. صاحب  افغانستان  را   اعطا  ین  حارصز همه  وزمندانه  پی  نگاه  با  خانه 

ز اکنون در راه رسیدن به اینجا قرار دارند.  :  نگریسته گفت "فرقه های شوروی همی 

.  گذارد م من به شما همیشه یم گفتم که همسایه کبی  هیچگاه ما را در بدبخت  ن

ها بسیار عایل پیش یم  ز ار دارم  روند. من در تماس دایم با رفیق گرومیکو قر همه چی 

نظایم  های  کمککنیم که چگونه به شکل بهی  موضوع  کار یمآن    و ما یکجا روی

 برای جهانیان بیان داریم."   افغانستاناتحاد شوروی را به 
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آورد  یاد  به  ی  ز ،  "بیل:  پنجشی  امی  حزب کمونیست ،  رفیق  مرکزی  ی کمیته  رهیر

سالم   شما  به  تا  خواهش کرد  آنها برادرانه  شوروی  آنها    و کمونیست   برسانم.  را 

 کنند." همچنان سهم شما را در داعیه انقالب نهایت بلند ارزیایر یم 

ز به نوبه خود یاد آور شد   "من  :  امی 
 
این موضوع را در خطابه رادیویی خود به    حتما

راست    افغانستانمردم   نشان یم سازم.  پخش خواهد شد خاطر  امروز شام  که 

 کارمندان تلویزیون اینجا استند؟" 

داد  توضیح  شوید :  جانداد  بیکار  شما  تا  استند  منتظر  اول  ،  "آنها  ل  ز میز در  ز  پایی 

 استند. با آنها رییس عمویم سیایس اقبال قرار دارد."  

ز قرار بود در خطابه خود عنوایز مردم علل حضور عساکر اتحاد شوروی را در   امی 

  ،  بیان دارد   افغانستانقلمروی  
 
داشت که عساکر  اعالم یماو باید با رصاحت  ضمنا

بر  ی  اساس    مذکور  رهیر اریصز   افغانستانخواهش  تمامیت  از  دفاع  ،  بخاطر 

 اند. آمده  حاکمیت میل کشور در برابر تهاجم خارخر 

رفتند.  ،  چای را آماده نموده بودند آنجا    پس از رصف پلو همه به تاالر دیگری که در 

ز    با اشاره به کارهای عاجل در شهر مهمانان  برخز از   قرص را ترک گفتند. در همی 

 غی  قابل توضیخ رخ داد.  
  اثنا اتفاق 

 
احساس بدی کردند. همه    زمانهم همه  تقریبا

 خواهند بخوابند فرا گرفته بود.  سابقه و وحشتناک اینکه یم را احساس یر 

ز پرسید  ی  :  وزیر مالیه میثاق با تشویش از امی  ز "شاید غذا خوب نبوده باشد؟ و چی 

 ط کرده باشند؟"  مخلو آن  در 

ز جواب داد  ان رژیم غذایی اتباع شوروی استند. ،  "تشویش نکن:  امی 
ز و داکی  آشیر

ول بعمل یم ز بگذارند کنی   آروند." آنها هر خوراکه قبل از آنکه آنرا روی می 
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 یگ یر  مهمانان  در داخل قرص در این وقت حوادث غی  عادی جریان داشت.  
ز امی 

 مستقیمها یا هم  دیگر در کوچ 
 
   ا

 
ز یم غلطیدند و فورا ند.  گردیدیم هوش  یر   باالی قالی 

ز داخل قرص که از ترس  بعیصز  ها را خنده عصتر دوامدار فرا گرفته بود. محافظی 

ها حمله بردند تا از سفارت شوروی و شفاخانه  به وحشت افتیده بودند به تلفون

ان را بخواهند. بیماری عصتر همه را از کار  
ه بود. رصف  انداختقوای مرکز داکی 

ز   ی به حال خود باق  مانده بود و با تعجب به یاران خود یم نگریست. امی  پنجشی 

ز   ز را محکم گرفته بودند در حایل که  استثنا نبود. محافظی  به    جسم نرم شده امی 

کت صاحب خانه   به چیر به مجرد رسیدن  برسد.  کت  به چیر تا  وی کمک کردند 

ز پس از چند ساعت یر  ،  هویسر بالفاصله به خواب عمیق رفت... حفیظ هللا امی 

ان پرسید   :  چشمانش را باز نموده با تعجب از داکی 

 "چرا این همه در خانه من اتفاق افتید؟ اینکار را گ کرد؟"  

شام    7: 30داد. اما خامویسر دیر دوام نکرد. درست ساعت م کش به او جواب ن

ز  عقب کلکی  در  زمستان  تاریگ  تر گردید وقت  که  غلیظ  مهیب  ،  ها  انفجار  چند 

 دیوارهای قرص را به لرزه درآورند. 

ز با افتخار آنرا به مهمانانش نشان یم داد  ، ساعت  بعد در عقب همان باری که امی 

پارچه اصابت  با  بم وی  و    های  جسد  شناسایی  از  پس  رسید.  هالکت  به  دست  

گچه باالی  ناز تفها  افغانیگ از  ،  های که با خود آورده بودند با عکس آن    مطابقت

و "قوماندان" انقالب ثور    افغانستانصورت کش که لحظات پیش رییس دولت  

 بود فی  کرد. 

شور  سفارت  به  قرص  داخل  از  و  بود  خود  اوج  در  هنوز  جنگ  وی  هنگایم که 

کریوچکوف به وسیله مخابره مخفز با بوگدانوف  ،  رسید معلومات ضد و نقیض یم 

ز زنده را   تماس گرفت. او با وضاحت تمام به بوگدانوف خاطرنشان ساخت که امی 
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. یر شوروی با رمز تاکید کرده بود  "خط  :  کار ندارند. رییس کشف خارخر گ. خر

 اول" را باید ختم کرد." 

به وقت محیل    8:  30حوایل ساعت   به مسکو خیر    زمانهم شام  از چند چینل 

 "نفر اسایس ختم گردید.": دادند 

ز بود رسنوشت شخیص که باالی همه اصول اسایس و پذیرفته شده     زنده چنی 
ی

گ

و  ،  سیایس باور  قابل  غی   نگ  نی  و  زیرگ  با  و  پا گذاشت   
ی

فرهنگ و  اجتمایع 

حامیانش را به  ،  هایش را از میدان بدر برد حریف ،  های ماهرانه و شیطایز دسیسه

ف و    هایمقام بازی گرفت و به بلندترین   حزیر و دولت  رسید؛ هزاران فرزند با رسر

ز  رحمانه  یر خدمتگزار وطن اعم از حزیر و غی  حزیر را   به شهادت رسانید و به همی 

ز ر   سلسله حتا باالی حم نکرد. کاش  "استادش" که با افتخار دستش را یم بوسید نی 

وزی و رضایت کامل  ها و لحظه دانستیم که وی در آخرین ساعتیم ها و در اوج پی 

فروریختهایآرمانکه کاخ   خر  ،  ش  به  مخوف  بازی  این  پایان  در  انجام  رس  و 

ز اندیشهیم  یی را نیافت!؟اندیشید!؟ شاید هم فرصت چنی 

  1395جدی   4برابر با   2016دسمیر  24



 

 فراز و فرود جریان دموکراتیک و 
 
 خلق! خواه ترق

گذرد. اول جنوری  یم  افغانستانبیش از نیم قرن از ایجاد حزب دموکراتیک خلق  

نشایز گردیده    به مثابه یک نقطه عطف  افغانستاندر تاری    خ سیایس    1964سال  

از شخصیت شماری کم  پیشتاز است.  به  ،  های  و کشور  مردم  به  دلسوز  و  آگاه 

ی منسجم سیایس منظور پایه گذاری این حزب دورهم جمع شده بودند تا مبارزه 

ستم  مقابل  در    را 

در   ستگمر  افیت  ارسر

یک جامعه فیودایل و  

عقب   فیودایل  ماقبل 

در  ،  قر فآن    مانده که 

،  عدالت  یر ،  سوادییر 

یر  ستم  و  داد  ظلم 

 آغاز کنند. ،  کرد یم

رایه دشوار  آنان    این  یک    هایگام در  به  به رسعت  برداشتند و حزب  استواری 

ومند سیایس مبدل گردید که از رسارس کشور و از اقوام گوناگون  سازمان و گردان نی 

 یم نماینده آن 
ی

ز حرکت جدی خ، کرد. این حزبگ توانست چند نفر از  ، ود در اولی 

میل شورای  دوازدهم  دوره  در  نماینده  عنوان  به  را  حزب  پارلمان ،  اعضای  وارد 

در   افغانستان  ک کارمل،  انتخاباتآن    کند.  اد ،  بیر ز راتیر و  ،  آناهیتا  نور  نوراحمد 

 الحق فیضان توانستند به شورا راه پیدا کنند.  فیضان
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در دوران آغاز آزمون  آمده    بوجود این حزب با استفاده از فضای کم و بیش باز  

تاری    خ  ،  افغانستاندموکرایس در   ای  خود را در  ز ارگان نشر حمل سال    22نخستی 

افکار  ،  خورشیدی  1345 نارسر  نام »خلق«  به  تشکیل حزب  از  ماه پس  شانزده 

ز شماره آن ز و دومی  مرام دموکراتیک خلق  ،  دموکراتیک به نشر رساند. در نخستی 

به نشر رسید. طرح و تدوین نظریه  »بخاطر رنج یی  رسنامه   با  بیکران خلق«  های 

 
ی

ویژه گ و  ایط  رسر با  انطباق  در  دموکراتیک  و  میل  و    افغانستانهای  انقالب 

یی  و خارخر در این برنامه  با در نظرداشت عوامل داخیلآن    های مردم نیازمندی

دول تشکیل  یافت. طرح  بازتاب  ده  بطور گسی  و  تنظیم  علم  و  و  مدون  میل  ت 

دموکراتیک بر پایه تحقق دموکرایس میل و جبهه متحد فراگی  متشکل از نمایندگان  

تا رسمایه داران میل برای   از کارگران  اقشار اجتمایع و روشنفکران کشور  سیایس 

کت در یک پارلمان میل و در دولت ک کارمل بود که به صفت  ،  رسر از اندیشه های بیر

 کننده مرامنامه جمعیت موظف شده بود.    در کمیته تدوین و ترتیب مسؤول

حزب در  تحمییل  انشعاب  از  پس  یکسال  به  ،  درست  »پرچم«  شماره  ز  نخستی 

ات    1968مارچ    14تاری    خ   با رسلوحه "نارسر اندیشه های دموکراتیک خلق" به نشر

حزب بعد از انشعاب با  هایسیاستو ، وظایف، آغاز کرد. در این جریده اهداف

ی از    گردید یمو روشنی  بیان  بازتر  های  دیدگاه  وانه بار های  روشو با کناره گی  چیر

و    مسألهدیگر   ایط عیتز  نظرداشت رسر با در  و مرحله جنبش میل و دموکراتیک 

 مسلط در ذهتز جامعه و خصوصیت 
ی

گردانید. در بیش  را مطرح یم آن    های فرهنگ

گردانندگان  های  دیدگاهو  ها  برریس ،  ها تحلیل ،  ها از صد شماره این جریده نوشته 

به   راجع  برجسته حزب  و کادرهای   جزنده های  دشواری جریده 
ی

و  گ افغایز  امعه 

ون رفت از راه ز و  بگونه دقیق و عمیق به برریس گرفته یمآن    های بی  شد. نخستی 

با چه شور و شعفز   ز شماره جریده خلق و شماره های پیهم جریده پرچم  دومی 

 . گردید یم محصل و شاگردان مکاتب داوطلبانه در شهر کابل پخش    جوانانتوسط  
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ای  این    هایارگانبا آغاز کار   ،  ادبیات سیایس نوین،  حزب یعتز خلق و پرچمنشر

 و حزیر  
ای  ق  و تحقیف  و فرهنگ نو به میدان آمد که بر روند کار نشر م می  ز ژورنالی 

اثر عمیق بجا  ،  و پس از خود   زمانهم ،  سیایس موافق و مخالفی  هاسازمانتمام  

 گذاشت. 

ز فکری و معنوی و    ها سال نقش این حزب در جریان این همه   در ایجاد رستاخی 

عدالت  تشکل و  دموکرایس  جنبش  تکامل  و  تکانه  در  و  اجتمایع  و  سیایس  های 

در جریان این  ،  بزرگ و انکار ناپذیر است. با دری    غ  افغانستاناجتمایع در جامعه  

دولت    -   ها سال همه   حاکمیت  در  و  حاکمیت  از  و گسست،  پیش  پیوندها  ،  ها با 

،  خواهاین حزب پیش آهنگ و ترق  ،  ها ها و توطئهخیانت ،  ها ها و دشمتز دوست  

در رسلوحه وظایف خود گذاشته بود    آنچه فراز و فرودهای زیادی را پیمود و به  

ز و  و فشار جدی عوامل  تأثی   زیر  آنهم    نرسید. عدول و انحراف از برنامۀ نخستی 

و  خارخر  شده  تحمیل  عوامل  و  حزب  درون  در  بآنهم    داخیل  منافع  مبتتز  ر 

اتژیک   اجتمایع   هایقدرت اسی  ذهتز  و  عیتز  ایط  رسر ز  گرفی  نادیده  و  بزرگ 

وی،  افغانستان چیر با  جنبش  بچه تازاندن  و  ،  گانههای  ماجراجویانه  و  سطخ 

 مردمرحمانه باالی زنده فشارهای بسیار یر ،  های لجام گسیختهخودخوایه 
ی

این  ،  گ

های بیشی  خارخر فراهم  و زمینه را برای مداخله   انداختگردان رسافراز را از نفس  

این   به  ثور  قیام  از  ان حزیر پس  بودند که جامعه    مسألهگردانید. رهیر چسپیده 

فته سوسیالیست    افغایز از لحاظ عنعنوی و ساختاری برای ایجاد یک جامعه پیشر

  آماده بطور طبییع  
ی

توانند کشور را در جریان دو تا سه سال  ها یم کامل دارد و آن گ

ی ارتقا دهند و حتا در محافل رسم و  آینده به این مرحله  یی از تکامل رشد بشر

ان شوروی با بسیار خوشبیتز طفالنه ادعا یم ز مذاکرات با رهیر کردند که زودتر  حی 

روند    خواهند رسید!!   افغانستاناز اتحاد شوروی به ایجاد جامعه کمونیست  در  

 زنده رحم یر 
ی

در زمان بسیار کوتاه این حماقت سیایس را به آزمایش گرفت که از  گ

ان و جامعهآن    اثر  را به بربادی و بحران    افغانستانی دست نخورده و عنعنوی  رهیر
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و   تحقق دموکرایس میل  پایه  بر  کشانید. طرح تشکیل دولت میل و دموکراتیک 

نمایندگ از  متشکل  فراگی   متحد  روشنفکران جبهه  و  اجتمایع  اقشار  سیایس  ان 

کت در یک پارلمان میل و در دولت   کشور از کارگران تا رسمایه داران میل برای رسر

ده شد. ، مدار قانون  بطور کامل به فرامویسر سیر

ز برنامه حزب دموکراتیک خلق    هایآرمانها و  اندیشه،  به هر حال که در نخستی 

بود  یافته  بیانگر  های  مدت برای  ،  بازتاب  مردم  های  خواستهطوالی  واقیع 

این  ،  افغانستان نخواهد گردید.  فراموش  هیچگاه  و  ماند  خواهد  باق   همچنان 

 مردم  ،  ها آرمان
ی

همواره  ،  و پیکار شان برای عدالت خوایه  افغانستاندر امتداد زندگ

ها  اندیشهآزادی و عدالت طلتر که در این  ،  خوایهزنده خواهد ماند. تخم ترق  

ده پراگنده و بذر گردیدهنهف ز بطور گسی  ،  ته است و در بسی  این جامعه و رسزمی 

، یی از این کشور از هر گوشهآن    هایبا قوت زنده خواهد ماند و دیر یا زود جوانه 

 رس خواهد زد و بار دیگر به درخت تنومندی مبدل خواهد گردید. 

 . افغانستانمردم و دموکراتیک خواهانه ترق   هایآرمانفرخنده باد جنبش و 
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 ! افغانستانبحران در تطبیق قانون اسایس 

ز قانون اسایس زیر عنوان نظام نامه اسایس   دست کم بیش از نود سال از نخستی 

گذرد  ( یم1303و پغمان    1301جالل آباد  های  جرگه)لویه    افغانستاندولت علیه  

تاری    خ تا حال این کشور پس از هر رویداد تاریخز مالک یک قانون اسایس  آن    و از 

ه قانون اسایس  ،  تازه گردیده
ُ
د یم های کم متفاوت را در بر  با نام که در مجموع ن  . گی 

شایه،  نادری،  امایز های  نظام را  ،  داوودی،  ظاهر  خود  اسایس  قانون  هر کدام 

ز سه   داشتند. پس از رویداد هفتم ثور دردوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق نی 

ز ،  قانون اسایس ،  (1359)  افغانستاناصول اسایس جموری دموکراتیک  آن    نخستی 

دموکراتیک   اسایس جمهوری  تعدیل1366)  افغانستانقانون  و  زیر عنوان  آن    ( 

بنیاد  1369در سال )  افغانستانقانون اسایس   حزب دموکراتیک  های  برنامه ( بر 

با به    شده بود. در زمان حاکمیت مجاهدان و طالبانریزی  یر خلق و حزب وطن  

هر  اسالیم  یعت  رسر نام  زیر  و  اسایس  قانون  ز  خواستند  یم  آنچه  تعلیق گذاشی 

   کردند و مردم در مجموع از هر نوع مصونیت قانویز محروم بودند. یم

از سقوط رژیم طالبان در سال    افغانستانقانون اسایس جمهوری اسالیم  ،  پس 

ز منظور دعوت شده بود به تصویب رسید. در لویه جرگه  1382  یی که به همی 

از یک قرن این همه قانون اسایس    شاید کمی  کشوری را بشناسیم که در جریان کمی  

ز اسایس را به اصطالح لویه    داشته بوده باشد.  ینه قوانی 
جالبی  از همه این که بیشی 

به دعوت  جرگه مردم  هادولتهای سنت   نام  به  حاکم  برریس    افغانستانی  گویا 

 کرده و به تصویب رسانیده اند!  
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تر از  ز ها  جرگهاین که برخز به اصطالح مورخان در میان این لویه  آن    شگفت انگی 

وع یم دانند! حتا حضور جنگ  ،  تفاوت گذاشته وع و دیگری را نا مشر یگ را مشر

ز همراه آن  در تاالر سالم خانه کابل را که در  آوران رسحدی از جنوب و برخز اراکی 

نگ  وع    نادر خان با نی  های و لویه جرگه به قدرت رسانیده شد را لویه جرگه مشر

از مردم و الیه   
ی

بزرگ از بخش  را که  های دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق 

 یمگوناگون جامعه نماینده 
ی

وع یم ،  کردند گ  دانند!  نامشر

ها در این نبشتار حرقز وجود ندارد؛ زیرا بسیاری آن    و ماهیتها  جرگه در مورد لویه  

ز تا آخها جرگه که این دانند  یم چگونه و با چه شیوه و مرکب از  ، رین آناز نخستی 

ها  رصف بر طبق اراده حکومت ،  ارائه شده  هایطرحکدام اشخاص بوده و همواره  

ترتیب و به تصویب رسانیده شده است. البته باید در نظر داشت که اجتماع رسان  

جامعه و  آن    هاینیازمندیو بزرگان یک جامعه فیودایل و نیمه فیودایل بر طبق  

اسایس همان مرحله،  زمان باالی مسایل  ی  از رشد جامعهو تصمیم گی  یک  ،  یی 

ا در یک جامعه کم و بیش انکشاف  ر آن  توان  م ن؛ ویل  گردد یم حرکت مثبت تلف   

 یافته و در جهان امروز مورد تطبیق قرار داد.  

وهای نظایم از یورش نی  قانون اسایس موجود است که پس  ز  باالی همی    حرف 

سخت افرایط و  ،  و ناتو در حمایت جامعه جهایز و سقوط رژیم متحجر امریکا  

رسیده   افغانستانردم  خودکامه طالبان تدوین و به تصویب لویه جرگه عنعنوی م

ده سال یم گذرد و هنوز هم این قانون هم از لحاظ آن    است. از  ز تاری    خ بیش از سی 

تطبیق ،  ماهوی نگاه  از  و همچنان  و درک  با  آن    شناخت  و  ها  دشواری در عمل 

 مواجه یمچالش 
ی

که قانون اسایس چه  دانند  م هنوز ن،  باشد. همه مردمهای بزرگ

ها  وظایف شان در برابر دولت و از دولت در برابر مردم کدام ها و  است و مکلفیت

 اند.  
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 نخست باید بدانیم که قانون اسایس چه است؟، برای درک بهی  و بیشی  موضوع

ز  آزاد چنی  دانشنامه  عایل »:  استآمده    در  اسایس  یک  قانون  حقوق   سند  ترین 

قانون   است.  دیگر  ز  قوانی  تنظیم  برای  راهنمایی  و  تعریف کنندٔه  کشور  اسایس 

و حدود قدرت سیایس دولت یک  ،  جایگاه،  سلسله مراتب،  ساختار ،  اصول سیایس

ز کنندٔه حقوق شهروندان کشور است. ، کشور  ز و تضمی   «و تعیی 

قانون  ،  با قانون اسایس مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر   هیچ قانویز نباید  

ز کنندٔه نظام حاکم است؛ قان قدرت در   کند یمویز که مشخص  اسایس قانون تعیی 

ها و حقوق افراد ملت چگونه  کجا متمرکز است؛ روابط این قدرت حاکم با آزادی 

قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدار و  ، است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه

قانون اسایس اصول حاکم بر  ،  هایی در برابر ملت دارند. عالوه بر اینیت مسؤول

 و روابط خارخر کشور را مورد توجه  برنامه ،  تصادیاق  هایسیاست
ی

های فرهنگ

 . دهد یمقرار 

م نوشته شده  1600در سال    شود یم ترین قانون اسایس میل که هنوز اجرا  قدیم 

تاریخز  متون  به گواه  است.  اروپا  در جنوب  مارینو  به جمهوری سان  متعلق  ،  و 

ز  ،  فیلسوف شهی  یونایز ،  ارسطو  ز قانون اسایس و قوانی  ز کش است که بی  نخستی 

»جایگاه   کنندٔه  ز  تبیی  را  اسایس  قانون  وی  است.  شده  قائل  تفاوت  عادی 

یم دستگاه  » دولت  آثهای  و  داند.  آتن«  اسایس  »قانون  مانند  ارسطو  مشهور  ار 

قانون برریس  به  اسایس»اخالق«  دولت  آن    های  اسایس  قانون  ویژه  به    - دوره 

های ها و بدی خویر ،  پردازد. ارسطو در این آثار اسپارت و کارتاژ یم،  شهرهای آتن

ی  نتیجه  سازد و ها را مشخص یم هریک از قانون ین قانون اس  کند یمگی  ایس  که بهی 

ز سلطنت  اف، طلبانهدر حقیقت ترکیتر است از قوانی   گرایانه. گرایانه و مردم ارسر
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از سال   اروپا و در طول چهل سال  چندین    1800تا    1750در عرص روشنگری 

گذار ظهور پیدا کردند. قانون  رس  قانون اسایس مدرن و تأثی 
ُ
های اسایس جمهوری ک

ز نمونه ،  و کشور سوئد  یس مدرن پس از دوران روشنگری  های قانون اسانخستی 

ز اسایس اکیی کشورهای مدرن جهان بر بنیاد معیارهای پذیرفته   هستند. حاال قوانی 

ز شده   ز حقوق و آزادی های اسایس انسان مندرج در الملیل  بی  و با در نظر گرفی 

ها و منشور سازمان ملل  اعالمیه،  ها میثاقاعالمیه جهایز حقوق بشر و بر طبق  

 شده است. ی  ریز یر متحد 

از تصویب  افغانستانقانون اسایس جمهوری اسالیم   لویه  آن    به زودی پس  در 

هجری شمش مورد پرسش قرار گرفت و    1382جرگه مورخ چهاردهم جدی سال  

از موردها   ز تصویب شده در شماری  با می  ز توشیح شده  ادعا گردید که گویا می 

 افغانستان   در »:  اده سوم متفاوت بوده است. تناقض در متون اسایس از جمله م

با ماده    «مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشدتواند  نم هیچ قانون  

ز ،  منشور ملل متحد ،  "دولت:  هفتم ز میثاق،  الدولمعاهدات بی  الملیل که  های بی 

 جهایز حقوق بشر را رعایت  ملحق شده آن    به  افغانستان
ٔ
، «کندیم است و اعالمیه

ق  بر »وجود دارد. در ماده هفتم    مرفه و می 
ٔ
اساس    دولت به ایجاد یک جامعه

انسایز ،  عدالت اجتمایع ، تحقق دموکرایس،  حمایت حقوق بشر ،  حفظ کرامت 

ز  ز همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در ه،  وحدت میل  تأمی   مناطق  برابری بی 
ٔ
مه

آیا این مکلفیت قانویز از جانب رسدمداران پس از تصویب    .«باشد کشور مکلف یم

اگر درک  آن    درک گردیده و در واقعیت بهاقل  حد این قانون بگونه   باور دارند؟ 

پس در این راستا کدام اقدام موثری تا کنون انجام  ،  باورمند اند آن    گردیده و به

 داده اند؟ 

کوچگ در تطبیق قانون اسایس گذاشته شده و برخز  های  گام باید اذعان نمود که  

به شمول تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شورای میل و ایجاد  ها  مکلفیت از  
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های شبکه نهادهای اداره دولت  و محیل و باز شدن فضای اطالع رسایز یا رسانش از  

را  ،  تصویری اخباری  و  تقلببرجسته  توان  یمصوی   چه  این که  و ساخت.    ها 

ز اصول اسایس این قانون اسایسفریتر ها و عوام تخلف  در  ،  ها و در کل زیر پاگذاشی 

 و زمینه ها بکار برده شده خود بحث جداگانه است. نهادها ایجاد این 

قانون )حامد کرزی( خود بارها احکام رصی    ح   این  از  ز رییس جمهور پس  نخستی 

فته و بر طبق میل خود مانند یک خان و ارباب عمل قانون اسایس را نادیده گر 

هم   بسیار  منفز  پیامدهای  اسایس که  قانون  نقض  از  مورد  ز  اولی  است.  کرده 

انتخابات در سال  ،  داشت به موقع  بود. دادگاه عایل مدت   1388برگزار نشدن 

شهرداری  انتخابات  نشدن  برگزار  تمدید کرد.  را  جمهور  رییس  و  ماموریت  ها 

ز موارد دیگری از نقض قانون اسایس است که از همان موقع  شوراهای و  لسوایل نی 

ز اکنون این بخش خییل مهم که پایه اسایس ایجاد تدویر لویه جرگه های  تا همی 

همچنان دست نخورده باق  مانده است. باری از جانب نهادهای  ،  سازد یم قانویز را  

کمیت کرزی ثبت گردیده  هفده مورد نقض قانون اسایس در زمان حا ، نظاره کننده

 است. 

ز کمیسیون انتخابات و شکایات انتخ ی نمودن  آنهم    بای  و ابا وجود تعیی  پس از سیر

دادن و چانه،  زمان طوالیز  در ،  مورد یر های  زیز باج  بنیادین  باالی اصالحات  کار 

 تدویر انتخابات آنچنان که باید صورت نگرفته و اقدامات  
ی

 و چگونگ
ی

زمینه آمادگ

ز در   با هدر دادن زمان اساس    این زمینه نمایشر و غی  قناعت بخش است. بر همی 

هنوز هم تاری    خ انتخابات مجلس نمایندگان مشخص نگردیده و این  ،  بسیار طوالیز 

بطور کامل در تناقض با احکام قانون اسایس کشور یم باشد. تمدید کار ولش جرگه  

افت در مغایرت با  نهادها  مند این  و بخشر از اعضای سنا را شماری از اعضای رسر

 قانون اسایس دانسته و از حارصز شدن در مجلس خودداری کرده اند. 
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در گزارش تحقیف  خود اعالم  ،  که یک نهاد غی  دولت  است  افغانستانخانۀ آزادی  

از سوی    افغانستانمورد قانون اسایس    92بیش از  ، کرده که در چند سال گذشته

مجریه قوه  بر قانون گذاری  ،  سه  است.  شده  نقض  این کشور  قضایی  اساس    و 

به  یافته و  مجریه  قوه  توسط  اسایس  قانون  نقض  موارد  ین  بیشی  نهاد  این  های 

ین    افغانستانخصوص از سوی روسای جمهور   صورت گرفته است. این نهاد مهمی 

است برشمرده  ز  چنی  را  ریاست  :  موارد  انتخابات  برگزاری  زمان  نشدن  رعایت 

ز شدهجمهوری و مجلس نم تعیی  و  ،  ایندگان در زمان  ز  قوانی  توشیح  از  اجتناب 

عایلآن    ارسال دادگاه  جمهور ،  به  رییس  توسط  ز  قوانی  شدن  ،  گروگان گرفته 

بر  نفوس که  احوال  ثبت  قانون  هم  آن  اساس    همچون  هنور  توزی    ع    مسألهتا 

و شناسنامه ونیک  الکی  دالر آنهم    های  ملیون  صد  از  بیش  مرصف  عمل  ،  با  در 

 تطبیق نگردیده است.  

کارشناسان امور به این باور اند که حکومت در عرصه تطبیق قانون اسایس ناکام 

تنها در   نه  به درست  اجرا کند. حکومت  قانون اسایس را  نتوانسته است  بوده و 

و  تسامح  با  نکرده که  محاکمه  را  قانون گریزان  و  ایستاده  نه  قانون گریزان  برابر 

بر  در  بر آنان    ابر تساهل  است.  این  اساس    عمل کرده  اول  در گام  سیایس  عرف 

به قانون عمل کنند و در مرحله بعد با قانون  بایست  یم حاکمان دولت هست که  

شکنان برخورد کنند. حکومت باید چهره هایی را که از هر لحاظ مثبت هستند را  

هد نقض قانون  های کالن بگمارد تا در آینده شابه عنوان مجریان قانون در پست

 اسایس نباشیم. 

)مراقبت و نظارت( قانون    سه مرجع برای تطبیق،  مطابق به احکام قانون اسایس

شده  ز  تعیی  ماده  اسایس  صالحیت  64است.  عنوان  تحت  اسایس  و قانون  ها 

ها و وظایف  وظایف رییس جمهور”مراقبت از اجرای قانون اسایس” را از صالحیت

مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اسایس    121ه  است. ماد رییس جمهور دانسته
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ز . در این ماده آمده کند یمبیان   ز تقنیتز ،  است که “برریس مطابقت قوانی  ،  فرامی 

ز الدول و میثاق  ز معاهدات بی  اساس    بر   آنها الملیل با قانون اسایس و تفسی   های بی 

محاکم یا  محک،  تقاضای حکومت  ه  سی  از صالحیت  قانون  احکام  به  مه  مطابق 

برای نظارت از تطبیق قانون    157باشد.” مرجع سوم که قانون اسایس در مادۀ  یم

 باشد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اسایس یم ،  ذکر کرده

که  گویند  یم  افغانستانبرخز از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اسایس  

نقش   افغانستاندر   و  شده  مبدل  فرهنگ  یک  به  شکتز  در    قانون  دولت 

ده بنیادی در دولت  شکتز قانون ابتدا اصالحات گسی  باید  یافته و  ها هم افزایش 

ین ناقضان قانون  تر بزرگ رجال برجسته دولت  را  ،  آورده شود. معاون این کمیسیون

کمیسیون نظارت بر تطبیق  ،  گزارش اخی  اساس    یم خواند. بر   افغانستاناسایس در  

یادداشت  را روی  ، بهانه بزرگداشت از هفته قانون اسایسبه آنهم   قانون اسایس و 

در  جمهور گذاشت که  رییس  ز  ز  آن    می  همی  در  میل  یادداشت حکومت وحدت 

دوران کوتاه موجودیتش نزده مورد نقض قانون اسایس را مرتکب شده است. در  

ز راستا  سلب صالحیت شماری از اعضای کابینه توسط ولش جرگه    مسأله،  همی 

دلیل به مرصف نرسانیدن بیشی  از هفتاد در صد بودجه انکشاقز آنها و   بهآنهم   و 

ین   از مهمی  به دادگاه عایل یگ  این تصمیم  ز رییس جمهور و فرستادن  پذیرفی  نه 

موارد نقض قانون اسایس است که تا حال رسنوشت این وزرا همچنان مبهم باق   

بطور   قانویز  مانده و  ادامه یمغی  نباید کرد که شخص  دهند. فرابکار شان  موش 

ز مالقات با هییت اداری و شماری از وکال از آنها خواسته بود تا   رییس جمهور حی 

استیضاح  ،  وزرای را که بودجه انکشاقز شان را به گونه درست مرصف نکرده اند 

 نمایند.  

ز   نی  دانان کشور  از حقوق    گویند  یمبرخز 
ی

بدترین فرهنگ اسایس  قانون  که نقض 

ترین دلیل  کنند مهم معه باب شده است. این کارشناسان تأکید یم است که در جا
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قانون  اساس    باشد. بر کشور عدم مجازات قانون شکنان یم  افزایش قانون شکتز در 

در تطبیق نه  در حایل که  باشند  اسایس تمام شهروندان دارای حقوق مساوی یم

نون را دور زده و  تنها این امر مشاهده نشده که زورمندان و برخز حلقات خاص قا

 اند. منافع شخیص را بر مفاد قانویز ترجیج داده 

ز    افغانستاناز مجموع عوامل نقض قانون در  :  کارشناسان به این باور اند که دو چی 

انه رییس  تأسفبسیار مهم بوده است؛ یگ نبود فرهنگ قانون و قانون پذیری که م

ته و قانون در نظر او  جمهور خود فرهنگ کاقز برای حفظ حاکمیت قانون نداش

نماید. عامل یا مانع دیگر  نقض یم   ارزش جلوه نموده؛ لذا به صورت مکرر آنها را یر 

فراراه تطبیق قانون این بوده که اجرای قانون منافع سیایس و اقتصادی بسیاری از  

ز رییس جمهور   سازد یم افراد را با خطر روبرو   پیشگام قربایز کردن  ،  که در این مورد نی 

 های قویم و… بوده است. عصبیت،  منافع شخیصاساس  قانون بر 

سیا امور  ه یس  آگاهان  ز در  های  انگی  قانون  حاکمیت  نارسایی    افغانستانعدم  را 

،  های شخیصسلیقه،  تمایالت گرویه،  های سه گانهناکارآمدی قوه ،  ساختار دولت

اداری،  زراندوزی،  تحجر ،  تمامیت خوایه ها و محافل خاص  نقش حلقه،  فساد 

یت دولت  عدم حما،  رهایی طالبان از محاکمه قانویز ،  جهایز در گزینش زمامداران

در  ،  افزایند که با عفو ناقضان حقوق بشر یم آنان    دانند. یم آن    از قانون و همانند به 

ز دلیل قانون حکم یک  ،  ابتدای کار  عدالت انتقایل در جامعه تطبیق نشد و به همی 

 کاغذ باطله را به خود گرفت. 

برخز از آگاهان به این باور اند که ایجاد حکومت وحدت میل هم بنیاد قانویز ندارد  

ام نشده و  های  دشواری و دلیل عمده   به قانون اسایس احی  این است که  کنویز 

اما   است.  شده  اسایس گذاشته  قانون  جدید خالف   های مقامتهداب حکومت 
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ورت و برای  حکومت  و حامیان خارخر شان ایجاد حکومت وحدت میل  را یک رصز

ز به سوی یک جنگ داخیل عنوان یم ی از تشدید بحران و حتا رفی   کنند. جلوگی 

بر  حکومت  این  اند که گویا  باور  این  به  میل  وحدت  حکومت  در  اساس    برخز 

قانون اسایس و باید به  اساس    و نه بر آمده    موافقت سیایس میان دو تیم بوجود 

،  ه به احکام قانون اسایس. جالب این جاستن، این سند سیایس اعتبار داده شود 

ز مراسم تحلیف و  ز ادعا دارند شاهد بودند که خود حی  ز اراکیتز که چنی  در    همی 

ز قانون اسایس ماده شصت و سوم حسب ذیل سوگند  اساس    آغاز کار شان و بر  می 

کنم که دین مقدس اسالم را  »به نام خداوند بزرگ )ج( سوگند یاد یم :  یاد نمودند 

ز را رعایت و از تطبیقآن    ت و از اطاع آن    حمایت کنم. قانون اسایس و سایر قوانی 

حراست و    افغانستانمواظبت نمایم. از استقالل حاکمیت میل و تمامیت اریصز  

بارگاه پروردگار    افغانستان حقوق و منافع مردم   با استعانت از  را حفاظت کنم و 

به   افغانستاندت و ترق  مردم  مسایع خود را در راه سعا،  متعال و پشتیبایز ملت

که دست بر قران گذاشته سوگند یاد کردند که قانون اسایس و سایر    آنایز کار برم.«  

ز را رعایت و از تطبیق کرد  توان  یم پس چگونه ادعا  ،  نمایند مواظبت یمآن    قوانی 

اراده  اساس    سند سیایس معتیر است که بر آن    که در ایجاد حکومت وحدت میل

ز   چنی  اگر  اسایس؟  قانون  نه  آماده گردید  تیم  تدویر  بود  یم دو  به  روت  پس رصز

و  اسایس  قانون  تطبیق  از  رعایت  به  سوگند  و  هر کدام  برای  تحلیف  مراسم 

 به چه معتز بوده است؟، مواظبت از آن

بیداد   افغانستانبا وجود این که کمبود معرفت و نبود فرهنگ قانون مداری در  

ق  کند یم اکیی  و  و  است  شده  مبدل  تاریخز  سنت  یک  به  های  نظامانون گریزی 

سیایس استبدادی مبتتز  های  نظام حاکم بوده اند    افغانستانسیایس که در تاری    خ  

ز اثر یم یی  قبیله بر فرهنگ     گذاشته اند؛ ویل با بوده که باالی طرح و تطبیق قوانی 

بحرایز موجود و  درجه یک وضعیت    مسؤولنوشت که  توان  یم با رصاحت  آنهم  
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بحران در تطبیق قانون اسایس بدوش دو رییس جمهور اخی  و رییس اجراییه کنویز  

شانه خایل  توان  من ،  یت بزرگ تاریخز مسؤولبه هیچ وجه از این  آنان    باشد کهیم

 کنند.  

یم  آنچهبا   باور  این  به  شد  با  نگاشته  اجراییه  رییس  و  جمهور  رییس  رسیم که 

ها  مکلفیتآن    این وثیقه میل که در ،  ستماتیک قانون اسایسشکستاندن پیهم و سی 

و همچنان حقوق و وظایف شهروندان تسجیل و رعایت  ،  دولتهای  صالحیت و  

،  ماهیت حقوق  مبدل کرده اند. بنابر آنارزش و یر گردیده را به یک کاغذ پاره یی یر 

این   احراز  برای  قانویز  وعیت  مشر و  فاقد صالحیت  دولت     هایمقامآنها  بزرگ 

ی هاسازمان،  عدیل و قضایی ،  نهادهای حقوق  ،  مردمبایست  یم شوند.  شناخته یم

از این مقام ها را بر بنیاد  آنان    کنار زدن و سلب صالحیت   مسألهسیایس و اجتمایع  

ز معیار های  ،  احکام قانون اسایس در دیگر کشورها  آن    و رفتارهای مشابه با الملیل  بی 

) مورد برریس قرار بدهند و در این راستا تدابی   ،  )رویدادهای اخی  در کوریای جنویر

 به عمل آورند. مؤثر های اقدامو 

 که به این سهولت و ساده   آنایز 
ی

گذاراند و سوگند  قانون اسایس کشور را زیر پا یم،  گ

ند یم بر قران را نادیده  قانویز و همچنان منافع کشور ، دیگر معیارهای حقوق  ، گی 

 و مردم برای شان چه ارزیسر خواهد داشت؟  

1395حوت   4برابر با   2017جنوری  23



 

ز های باز هم در رس خط اخبار رسانه  افغانستان  ! الملیلبیر

بار دیگر یک ریکارد تازه در سطح جهایز به  ،  این کشور ماتم زده،  افغانستاندر  

ز های  ثبت رسیده و این کشور یکبار دیگر در رس خط اخبار رسانه  جهان  الملیل  بی 

از   حرف  حاال  است.  مخدر تر بزرگ قرار گرفته  مواد  تولید کننده  فاسدترین  ،  ین 

دورنمای روشن نیست؛ جنگ یر ترین  طوالیز ترین دولت جهان و  کفایت  یر کشور و  

  افغانستان در  آنهم    ین بمب غی  اتویم در جهان و تر بزرگ استفاده از  ،  ن بار حرفای

 است!  

اعالم نموده است که در عملیای  علیه مواضع گروه موسوم به  امریکا    وزارت دفاع 

اپریل در ساعت هفت    13به روز پنج شنبه   افغانستاندولت اسالیم )داعش( در  

ین بمب غی  اتویم خود معروف به "مادر ر تبزرگ ،  و یس دقیقه عرص به وقت محیل 

 ها" را به کار برده است. همه بمب

ز گفته است که در نتیجه این حمله    افغانستانسخنگوی وزارت دفاع   وی    36نی  نی 

موسوم به دولت اسالیم یا داعش کشته شده اند. این حمله در روستای "مومند  

ز والیت ننگرهار  صورت گرفته است. بنابر    دره" در ساحه اسد خیل ولسوایل اچی 

سه  ،  در این حمله یک مرکز مهم داعش  افغانستانگفته سخنگوی وزارت دفاع  

ز رفته است و گویا در این   محل پنهان شدن آنها و اندازه زیاد سالح و مهمات از بی 

نظامیان حمله به   هیچ آسیتر نرسیده است. غی 

ز آزمایش کشنده ترین سالح غی  اتویم با   تن    10ی  طول و حدود  م  9این نخستی 

یم،  وزن بکار  دشمن  اهداف  از  وسییع  منطقه  تخریب  برای  روایز  که  اثر  و  رود 

وهای دشمن یم  زیادی را مطرح ساخته است.  های  پرسش ،  گذارد وحشتنایک بر نی 
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از  پس  روز  دو  یگ  آزمایش  این  این که  د یمصورت  آن    نخست  پنتاگون   گی  که 

 مساعدت پنج صد و پنجاه ملیون دالری به اردوی پاکستان را ابالغ نموده است. 

در    پاکستان است که ،  افغانستانتهدید اسایس و اصیل  لشکر مزدور  یا  طالبان 

پراگنده شده اند و این کشور را در یک   افغانستانحاال در تمام ساحه جغرافیای  

 قرار دادخطر جدی مرگ و زنده 
ی

  گ
ی

ه اند. چرا یک گروه کوچک داعش با این بزرگ

به قرار   د یمو شدت مورد رصز ز مذاکره دعوت    گی  و گروه اصیل یعتز طالبان به می 

ام حذف یم   شود یم با احی  از لست سیاه  ان شان  گردند و زمینه مسافرت  و رهیر

به کشور  به مثابه یک دولت  در سایه فراهم  شان  ؟  گردد یمهای گوناگون جهان 

ز و سوق و اداره طالبان،  تا در تمویل  شود یمت پاکستان آزاد گذاشته  دس این  ،  تجهی 

اتژیک ین مزاحمت  از  آن    رسمایه اسی  کشور در خاک خودش عمل کند و کوچکی 

د؟امریکا  جانب ز صورت نگی   و ناتو نی 

ز بخاطر خوشنودی پاکستانتوان  یم ل زیاد  احتمبه اآن    بنابر  ، گفت که این بار نی 

مناطف  مورد هدف قرار گرفته اند که مربوط به طالبان پاکستایز خواهند بود  آن  

ختم جنگ و    آورند. های را در داخل پاکستان به وجود یم که گاه نا گاه مزاحمت 

ز بمب   افغانستانبرقراری صلح در   پرتاب نمودن چنی  با  با  ،  های مهیبرا نه  بل 

ز دست این دشمنان تحت فشار قرار دادن جدی نظامیان پاکستان و کو  تاه ساخی 

ز  توانیم افغانستان مکار و گماشتگان شان از گلوی مردم  کرد و بس.   تأمی 

این ،  و در نتیجه  گردد یمگذشت و خودفریتر عمل  ،  با دری    غ در این راستا با تساهل

دهند  مزورانه آنها قربایز یم   هایسیاستاست که هر روز بخاطر    افغانستانمردم  

ز شان به   .  گردد یم بسیار کشنده مبدل های سالحآزمایشگاه و رسزمی 
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 یک کمربند و یک جاده! ، راه ابریشم جدید 

   ( روزه  دو  باشکویه  با    15و    14کنفرانس  پکن  در  ابریشم  جدید  راه   ) یم  ماه 

کت کننده   موفقیت به پایان رسید. در این کنفرانس رسان بسیاری از کشورهای رسر

اک داشتند. نمایندگان   ز را در این    68اشی  کت کننده سند همکاری با چی  کشور رسر

آز  تجارت  با  را  موافقت خود  و  امضا کردند  با  زمینه  مخالفت  و    هایسیاستاد 

ز  حمایت گرایانه را اعالم داشتند. آنها تاکید کردند که خواستار  "اقتصاد باز و   تأمی 

ز  بیانیه همچنی  این  در  ده" هستند.  آزاد و فشر "راه  آمده    تجارت  است که طرح 

.  کند یمحمایت  ،  سود برند آن    از اعضاء    ابریشم جدید" از جهایز سازی باز که همه

ز   این کنفرانس هدف   افریقا و اروپا  ،  روابط بهی  اقتصادی میان کشورهای آسیا   تأمی 

 در امر زیرساختهای  گذاریباشد. به این منظور رسمایه  یم
ی

های اقتصادی  بزرگ

ین راه اتصال تجاری آسیا  افریقا و  ،  در مسی  تاریخز جاده ابریشم به عنوان مهمی 

 ون وسیط به مرصف خواهد رسید. در عرص باستان و مراحل آغازین قر ، اروپا 

ز که در چند سال اخی  موضوع بحث کارشناسان   طرح "جاده ابریشم جدید" چی 

ژیوپلتیک  حوزه  و  اقتصاد سیایس  ز های  استها  رسانه در  الملیل  بی    ،  بوده 
 
اساسا

ز  شود یم شامل دو شاخه اصیل آیر و خایک   . این جاده از شهر کهن »یسر آن« چی 

ز  پشت با    و   شود یمآغاز   از  های  راه رس گذاشی  چندگانه  و  بسیار  فریع  و  اصیل 

اروپا و افریقا را با هم  ،  سه قاره آسیا ،  و در نهایت کند یم کشورهای پیش رو عبور  

ز و دهد یم پیوند  ز در اقتصاد  امریکا  . عرصه رقابت چی  ز  ، الملیلبی  افزایش نفوذ چی 

ز در افریقا در  های اقتصادی و تدر اقتصاد آسیا و رشد چشمگی  فعالیت جاری چی 

سایر   با  متحده  ها قدرت مقایسه  ایاالت  با    دهد یمنشان  ،  به خصوص  ز  چی  که 

یس به بازارهای جهایز را  ، احیای جاده ابریشم و ترسیم یک کمربند اقتصادی دسی 
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ش یک کریدور حمل و نقل   ز تسهیل و گسی  های مقرون  و قابل اتکا با هزینهالملیل  بی 

 ای منافع میل خود تدوین کرده است. به رصفه را در راست

ق آسیا را به آسیای مرکزی ز که رسر آسیای مرکزی را  ،  جاده ابریشم مورد نظر چی 

با اروپا  یی  منطقهفرا گرایی  هم ،  کند یمبه غرب آسیا و غرب آسیا را به اروپا متصل  

ز رقم یم  ز از سوی برخز از    هایطرحکه  آنجا    زند. از را نی  مانند  کشورها  دیگری نی 

که برخز از کشورها به شمول  های  نگرایز مطرح شده بود و  امریکا    ایاالت متحده

ز در منطقه دارند  ز نیاز به هزینه ،  هند نسبت به جاه طلتر های چی  های همچنی 

های در آینده روبرو گردد؛ ویل  رسد این برنامه عظیم با دشواری به نظر یم ،  گزاف

ه   ز است که با بیش از سه هزار ملیارد دالر ذخی  باید در نظر گرفت که این تنها چی 

ون از مرزهای خود را دارد و    های هنگفتارزی خود توانایی رسمایه گذاری  در بی 

ز  اتژیک را تمویل کند. ز ب های پروژه آماده است تا چنی   رگ استی 

 با دو گونه خشگ و دریایی 
ز ق آسیا  آن  بر   طرح جاده ابریشم جدید چی  است تا رسر

انه و  ،  را به آسیای مرکزی  آسیای مرکزی را به غرب آسیا و غرب آسیا را به مدیی 

 جاده ابریشم دریایی 
ز ق اروپا متصل سازد؛ همچنی  است تا دریای جنویر  آن    بر ،  رسر

»جاده   عنوان  با  خود  ابتکار  ز  چی  دولت  متصل کند.  انه  مدیی  دریای  به  را  ز  چی 

مطرح کرد. در سپتامیر همان سال    2013« را در اکتوبر    21ن  ابریشم دریایی قر 

ز طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را که با هدف ایجاد زیر ساخت های الزم   چی 

منطقه همکاری  دریای  برای  تا   ) ز چی  غریر  شمال  )بخش  چیانگ  ز  شی  از  یی که 

د یم بالتیک را در بر   آغاز کرده بود.  ، گی 

ز از اصطالح »یک کمربند و یک جاده« برای دو طرح استفاده   . کند یم دولت چی 

ز که بدون مالحظات ایدیولوژیک و بر مبنای   های واقعیت طرح جاده ابریشم چی 

اتژیک احیای جاده ابریشم قدیم و  ،  سازماندیه شده است،  ژیوپولتیک و ژیواسی 
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اعمال  آن    توسعه با هدف  دارد. طرح  مدنظر  قبال    هایسیاست را  در  دوستانه 

و   منطقه  همه کشورهای  برای  متقابل  مفاد  بازده  ارائه  و  همسایه  کشورهای 

ز جهان معرقز شده است.   همچنی 

منطقههای  پروژه  همکاری  ایجاد  طرح  در  ابزاری  جدید  ابریشم  ایجاد  ،  یی جاده 

سیایس اقتصادی،  انعطاف  رشد  رسمایه  پ،  بهبود  و  تجارت  سازی  تنوع  یشنهاد 

های معدن و انرژی هستند. همه اینها یک فرصت  بخش ،  گذاری در حمل و نقل

 یر 
تا به بازیگران    دهند یم سابقه را برای جمهوری های آسیای مرکزی ارائه  تاریخز

دو جانبه و چند جانبه  های  پروژه ،  مهم در اقتصاد جهایز تبدیل شوند. به تبع آن

های بزرگ و کوچک وجود دارند که هدفشان بازسازی و احیای  در مقیاسبسیاری  

 تجارت و سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است.  

ز وعده داده است که   ملیارد دالر برای طرح    124در این کنفرانس رئیس جمهور چی 

ایز مراسم افتتاحیه   عظیم جاده ابریشم جدید اختصاص خواهد داد. وی در سخیز

ز ت  نشس  "از هر کشوری که بخواهد  :  "یک کمربند یک جاده" تاکید کرد الملیل  بی 

ی برای صلح و امنیت  ،  به این طرح ملحق شود  استقبال خواهد شد. این طرح مسی 

 در جهان خواهد بود."  

درصد جمعیت جهان و حدود    60که    شود یمکشور    65این برنامه بزرگ شامل  

ز برای  دهد یم یک سوم از تولید نا خالص داخیل دنیا را تشکیل   . بانک توسعه چی 

 ملیارد دالر اختصاص داده است.  890پروژه در قالب این طرح مبلغ  900انجام 

ز باستایز که اکنون به نام   به مثابه یک حوزه بسیار ،  شود یمیاد    افغانستانرسزمی 

های مادی در داد و گرفت   تاریخز در مسی  راه ابریشم قدیم قرار داشت و با اهمیت  

ق به غرب و از شمال به جنوب نقش برازنده داشت.  ،  و معنوی دنیای باستان از رسر

ز معلوم   ز  کفایت  که از اثر یر   شود یم چنی  های دولت بیکاره موجود و مرصوف ساخی 
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ز منطقه و در نتیجه تشدید بحران یی و خارج انیابت  منطقههای  جنگاین کشور به  

در مسی  جاده ابریشم جدید قرار ندارد و این امتیاز بزرگ تاریخز   افغانستان،  امنیت  

همسایه به دست آورده اند. اکنون این جاده جدید از مرزهای کشور  کشورهای   را 

با عبور از آن    و مسی  دوم  شود یم و با گذر از پاکستان به بحر وصل    کند یمعبور  

 رسد. رس انجام به اروپا و افریقا یم  افغانستانکشورهای شمال 

ز فرصت سوزی توان یم آیا  ان کرد؟چنی   های بسیار بزرگ تاریخز را جیر

 1396ثور  26برابر با   2017یم  16

 

 



 

ش جنگ و بحران در   ! افغانستانتداوم و گسی 

تاریخز و موقعیت  ،  سیایس،  بنابر عوامل گوناگون اجتمایع،  افغانستانکشور ما  

اتژیک ی از  ،  بسیار حساس جیواسی  ی به رس برده و دامنه   ها بحرانهمواره در بسی 

ش یافته و زمایز هم،  های جداگانهمولفهتأثی   زیر    ها بحراناین   تا حدی  ،  گایه گسی 

ایط  ،  کاهش؛ ویل هیچگایه این کشور بطور کامل فارغ از بحران نبوده است. رسر

ده  افغانستانموجود و مسلط بر اوضاع     از بعد داخیل و خارخر و از لحاظ گسی 
ی

گ

ش  ،  ابعاد بحران است.  مانند  ، یر در مقایسه با دوران های گذشته  آنها تداوم و گسی 

واقیع معتز  به  بحران  را  تهدید  ،  کلمه  این کشور  یک عرصه مشخص  در  رصف 

این که مجموعهکند م ن بل  از  ؛  امنیت    ها بحرانیی  بحران سیایس و  ینه  بیشی  ،  و 

دامنگی  مردم فالکت زده و کشور جنگ زده ما شده که عوامل گوناگویز بر شدت  

 افزوده است. آن  و دامنه

 برخورد    ها بحران باید این  
ی

را مشخص ساخت و ریشه های آنها را دریافت و چگونگ

 و مقابله با آنها را آموخت. 

داشته باشیم. در   افغانستاننظری به گذشته نزدیک تاریخز  بایست  یم پیش از این  

مرحله  تاری    خ که  یک  از  موافقت    افغانستانیی  زمان   های قدرتبنابر  استعماری 

ه حایل پذیرفته شده بود و در حقیقت به حال  )بریتانیا و روسیه( به صفت منطق

یی کم گردید و دست امرای  ی داخیل تا اندازه هابحراناز شدت  ،  خود گذاشته شد 

ز باز گذاشته شد. برای   های سال مستبد و خودکامه برای ایجاد نظم با مشت آهنی 

ز    ی هاقدرت طوالیز بنابر کم شدن مداخالت مستقیم خارخر و در تقابل قرار نگرفی 

ده ،  بزرگ ایط و نیازمندی و همچنان رس سیر  امرا با پذیرش رسر
ی

های یک منطقه  گ
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ز   داشی  مدنظر  و  توافقات  های  خواسته حایل  به  زمان  استعماری  قدرت  دو  این 

یی شکل گرفت که امرا با خاطر آرام بدون کدام دغدغه بسیار  فضا به گونه ،  باهم

و دامنه سلطنت مستبده رسیدند  یم تهدید کننده به کار و بار خویش )غارت مردم(  

قلمرو  این  در  را  ش  ،  خود  امارت  دادند یم همچنان گسی  آغاز  از  وضعیت  این   .

اعالم   از  یافت و پس  ادامه  قتل رسیدن حبیب هللا خان  به  تا  عبدالرحمن خان 

استقالل و فرمانروایی شاه امان هللا برای مدت زمایز کوتاه برهم خورد که موجب  

ویل با به قدرت رساندن نادر شاه و تداوم سلطنت ظاهر شاه زیر  اغتشاش گردید؛  

یر  سیاست  فعالعنوان گویا  قرار به گونه ،  طرقز  بر  دوباره  نظم کالسیک  این  یی 

های استعمارگر خارخر بنابر توافق  هایقدرتگردید. به عبارت دیگر هر زمایز که 

وضعیت داخیل نایسر از  ،  بخشیدند را کاهش یم   افغانستانمداخله در امور  ،  باهم

ز مداخله  ایط پذیرفته شده در موافقتنامهنبود همی  ویز ها و رسر به آرامش  ، های بی 

اصل پذیرفته شده در ارتباط به حایل بودن    ها قدرتگرایید و هر باری که این  یم

اغتشاش   جنگ و ،  بحران،  شدند را نادیده گرفته و مزاحم کار یکدیگر یم  افغانستان

ز بطور کامل برهم یمرس بلند یم  افغانستاندر    زد. کرد و همان آرامش گورستان را نی 

در گرو توازن روابط زمامداران این کشور با    افغانستانگو اینکه آرامش نستر در  

توافق    هایقدرت امور    هایقدرت بزرگ و همچنان  در  بزرگ در کاهش مداخله 

 نهفته بوده است.  افغانستان

ب و  با  منطقه  اتژیک  جیواسی  در  تغیی   و  مناسبات  و  توازن  این  خوردن  رهم 

اتژی  هم و بصورت اخص پس از سقوط نظام    بزرگ در برابر   هایقدرتهای  اسی 

ها برای  زمینه ،  سلطنت و به ویژه قیام ثور و برهم خوردن توازن در روابط سیایس

یگر فراهم گردیده و این  ها بار د و اغتشاش  ها جنگ،  مداخله و باز گردانیدن بحران

ز وضعیت سخت  ،  طوالیز های  سالکشور را در جریان این همه   دستخوش چنی 
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آن    را سوختانده و مردمآن    ناگوار قرار داده و گاه گایه آتش جنگ و اغتشاش دامن

 را به خاک و خون کشانیده است. 

رسیم که عامل اصیل جنگ و بحران را مقابله  به این نتیجه یم،  نگاشته شد   آنچهبا  

بخاطر  ،  افغانستانبرای نفوذ در  ،  یی و ماورای منطقهمنطقه  هایقدرتو تقابل  

یم شان  اتژیک  اسی  اهداف  به  )رسیدن  آنها  فرا  منطقه  هایقدرت سازد.  و  یی 

(منطقه اتژیک شان را نادیده  ،  یی نگرفته و از هر  هیچگایه اهداف دورنمایی و اسی 

ز شدهآن    پیوسته برای رسیدن به،  الزم  وسیله و امکان هم  یی  ، لحظهاهداف تعیی 

ین امکان و زمینه هم بهره برده اند.  ،  اغفال نگردیده و رسسختانه و پیگی  از کوچکی 

ز دست آنها از  و یا محدود   افغانستانپس نباید فراموش کرد که برای کوتاه ساخی 

ز   این کشور   هایتوانایی ساخی  در  نظم  و  امور  زدن  برهم  در  تمام  ،  انها  از  باید 

ز داخیل و  هایامکانها و وسیله ین وجه بهره برد. الملیل بی   به بهی 

ز چند دهه اخی  ،  از لحاظ بعد خارخر  عامل اصیل بحران و تداوم  ،  در یط همی 

در   اغتشاش  و  متحده ،  افغانستانجنگ  ایاالت  شده که  امریکا    اداره  شناخته 

در  ، را با رصاحت بیان داشته اند. این ادارهآن  کشور   استمداران و نخبه گان آنسی

همه   این  اخی    ها سال تمام  ز چهل سال  در همی  ویژه  به  در  ،  و  معرکه  بیار  آتش 

با  های  اداره بوده است.    افغانستان تبایز  در  ز کشور   همی 
استخبارای  اطالعای  و 

همکار اداره  مماثل کشورهای  و  ،  های  ویتنام  شکست  از  انتقام  بخاطر  نخست 

ز   برای اتحاد شوروی ملیاردها دالر هزینه کردند و در نتیجه   افغانستانباتالق ساخی 

با   جهاد  نام  زیر  و  مغزی  شستشوی  با  را  آنها  و  آوردند  بوجود  را  فرانکیشتایتز 

 و افتخار و کسب ثواب  "اوهایم"
ی

وطن خویش  ،  مجهز ساختند که با بسیار ساده گ

وایه و تغیی   های  بهانه کردند. پس از رفع تمام  ا برباد و مردم خویش را قتل عام یمر 

د وضعیت  بزرگادر  قدرت  ز  همی  نفع  به  بسیار ،  خیل کشور  حضور  با  هم  باز 

ده در   آتش جنگ و بحران را همچنان ،  در این شانزده سال اخی  ،  افغانستانگسی 
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پس از جنگ و برقراری صلح و  های  خرایر شعله ور نگهداشته و زمینه برای بازساز  

ز   آرامش و  آن    رفاه برای مردم سخت نیازمند و ستمدیده ما را برهم زده اند.   تأمی 

با تغیی  نام ویل  آن    هیوالی خون آشام را گردانندگان اصیل و سازماندهندگان واقیع

به  ،  آرایند تا بیشی  از گذشتهپرورانند و یمهمچنان یم  ،با همان هویت جنایتکارانه

الزم برای  های  زمینهتا به این وسیله  ،  خون ریزی و بربادی کشور مان عمل کنند 

ز معلوم   اتژیک شان در منطقه فراهم گردد. چنی    شود یم تحقق اهداف نهایی اسی 

این   در    هایقدرت که  اتژیک شان  اسی  نهایی  اهداف  به  برای رسیدن  استعمارگر 

ی نیاز دارند.   منطقه به زمان بیشی  و بربادی بیشی 

چندگانه )نم گویم دو گانه( هم به میخ   هایسیاستبا امریکا  اداره ایاالت متحده 

ور را با  جاهای  و هم به  ،  و هم به نعلزند  یم دیگر؛ هم پاکستان این همسایه رسر

سازد و  ثبای  منطقه مجهز یم دری    غ مایل و تسلیحای  به صفت منبع یر یر   ایهکمک

را با استفاده از مناطق کوهستایز    آن کشور رشد هر چه بیشی  تروریزم در  های  زمینه

یی و بسیار عقب مانده ماورای رسحد و مردم خرافای  و دور از علم و دانش و قبیله

از جانب دیگر بنام مبارزه با تروریزم و دهشت  و هم  ،  گرداند فراهم یم ،  سایر مناطق

تا تنور منطقه همچنان داغ بماند و در این  ،  کند یملشکرکشر  ،  افغانستانافگتز در  

سازد؛ تا وانمود نماید که  ناتو و چهل کشور جهان را بسیج یم،  لشکرکشر به اضافه

اتژیک جهایز است.   با این  جنگ در برابر تروریزم و دهشت افگتز یک هدف اسی 

ز های  تالش همه   دهشت افگنان به هر نام و عنوایز نه تنها  ،  مذبوحانه و دروغی 

قربایز   افغانستان رسکوب نگردیدند که جنگ و خونریزی و اغتشاش همچنان در  

د یم ده تری کسب  گی   ! کند یم و روز تا روز ابعاد تازه و گسی 

تر از همه این که ز ز بیش از یکنیم دهه به گونه    آنایز :  شگفت انگی  که در جریان همی 

د در  ی افغانستانمستقیم در جنگ و نیر ز سهمگی  ،  شامل بوده اند و به پاس همی 

کنند که این جنگ به بن بست  حاال ادعا یم ،  ی نایل گردیده اند تر بزرگبه مدارج  
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های  گذاریو رسمایه  آوردها  دست یی  به زودی همه ،  زود نجنبد آنان    رسیده و اگر 

ز یم  افغانستانشان در   ! رود از بی 

ال جیمز ماتیس وزیر دفاع کنویز   افغانستان و از سابقه داران جنگ در  امریکا    جیز

شمار رسبازان   ز  تعیی  برای  الزم  اختیارات  رییس    افغانستاندر    امریکایی که  از  را 

در جنگ  امریکا    کشور بر شکست  در کنگره آن،  دریافت کرده  آن کشور جمهور  

وهای    افغانستان نی  تاکید کرد که  و  جنگ    امریکایی اذعان  وز   افغانستاندر  پی 

وهای   در واقع اظهارات    افغانستاندر    امریکایی نیستند. وی با اذعان به شکست نی 

وهای نی  )فرمانده  نیکلسون  ال 
بن  افغانستاندر  امریکا    جیز موجودیت  بر  مبتز   )

کرده و این وضعیت را غی  قابل قبول دانسته  را تایید    افغانستانبست امنیت  در  

ترامپ دولت  است که  همچنان گفته  وی  در  اشتباه ،  است.  را  های گذشته 

اتژی جدید جنگخواهد یمتکرار نخواهد کرد و   افغانستان وضعیت ، با طرح اسی 

رصف با افرایش چند هزار رسباز دیگر  خواهد  یمرا تغیی  بدهد. وی    افغانستاندر  

یک  ، ین جنگ بسیار طوالیز را از بن بست موجود برهاند!؟ به اضافها، در جنگ

وهای   ال بسیار شناخته شده و فرمانده قبیل نی 
، و ناتو   افغانستاندر    امریکایی جیز

ز در یک مصاحبه تلویزیویز با تایید افزایش رسبازان   ویس نی  ال دیود پی    امریکایی جیز

و    گردد م ی شدن چند سال حل نبا سیر   افغانستان  مسألهاظهار داشته است که  

وهای   ور است تا نی  برای مدت بسیار طوالیز در این کشور باق  بمانند.    امریکایی رصز

االن و سیاستمداران این کشور مدت  فراموش ننماییم که باری در گفتار برخز از جیز

وهای   بیش از پنجاه سال گفته شده است.  افغانستاندر  امریکایی اقامت نی 

از  مناسبات  حاال که  روسیه  امریکا    یکطرف  برای  های  تالش الرغم  عیل با  روسیه 

رو به رسدی و تشنج نهاده و همچنان مخاصمت با ایران ابعاد  ،  ها بهبود مناسبت

یافته و حتا   آیا  ،  مطرح گردیده است  آن کشور تعویض نظام در    مسألهجدیدی 
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و توان  یم اتژی کارا  اسی  یک  در آنهم    شاهد  بست کنویز  بن  شکست  بمنظور 

؟   افغانستان  و دورنمایی روشن برای این کشور بود و یا خی 

مردم و کشوری به  آنهم   تداوم و افزایش تشنج در منطقه رصف یک قربایز دارد و 

این تشنج منطقه  افغانستاننام   افزایش  کشورهای شامل در قضایای  ،  یی است. 

منازعه و میدان جنگ در این کشور ترغیب  را بیشی  در دخیل شدن در    افغانستان 

ز کشور  همی  داخل  از  سوخت  برای  آماده  م  ز هی  از  هر کدام  و  که  ،  خواهد کرد 

ز  بهره ،  بدبختانه فراوان است ها خواهند برد و جنگ نیابت  شان را در این رس زمی 

ز منابع هر چه بیشی  داغ نگه خواهند داشت.   با استفاده از همی 

از راه جنگ و افزایش  توان  م نرا    افغانستان  مسألهکه  دانند  یم در حایل که آگاهان  

 حل کرد و یگانه راه درست رسیدن به صلح و آرامش در این کشور 
ی

وهای جنگ نی 

ز های  ضمانتاساس    یی بر اجماع منطقه کشورهای منطقه آن    است که در الملیل  بی 

وع شان را در کنار منافع دیگران بیابند و  افغانستانو  را صادقانه در  آن   منافع مشر

 عمل پیاده کنند. 

موجود  اداره  در  امریکا    حاال که  جنگ  جدید  اتژی  اسی  تطبیق  و  طرح  صدد  در 

شان در این کشور  آوردهای  دست است و برای گویا در خطر افتیدن    افغانستان

ز  نگران و بیمناک اند؛ آیا بهی  نیست پیش   از همه به یک دست آورد بسیار ننگی 

شان توجه کنند و دست این دولت به اصطالح وحدت میل دست نشانده را که  

ده و نا کارایی شهره  روزگار مردم را روز تا روز سیاه تر یم
سازد و در فساد بسیار گسی 

ماجراجویی  به  خود  پوشایل  قدرت  برای حفظ  حتا  و  اند  شده  ز  آفاق  ننگی  های 

با یر ز دست یم  عدالتخواه هموطن   جوانانخون  ،  مانند پروایی و قساوت یر نند و 

ز یم   ؟!  از گریبان مردم کوتاه سازند ، ریزند شان را به زمی 
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اث شوم که نظام مافیایی و خانساالری را یر ریخته خود عامل اصیل تداوم ،  این می 

اتژی جدید دولت  افغانستانبحران و جنگ در  قرار است  که امریکا   است. در اسی 

مدنظر   افغانستانو اگر در واقعیت حل منازعه در ، تا نیمه ماه جوالی نهایی شود 

   برخورد قاطع با فسادگران و غارتگران داخیل و ،  یم بایست،  باشد 
ا
کفایت  یر   کامل

ز مدنظر گرفته شود. ، در امور مربوط  زیر نام حاکمیت موجود نی 

ی  مسایل اصیل  شمار،  یر های  و قربایز   ها سال با گذشت این همه  آن    دولت  که رهیر

بار   ها ده ،  با وجود سفرهای پیهمآن جمله  و از    کند م کشور را به درست  درک ن

خصویصنشست امضای  ،  های  حتا  و  جانبه  چند  و  جانبه  های موافقتنامهدو 

نم ،  محرم هم  یم هنوز  چه  وی  از  پاکستان  و داند که  در  آن    خواهد  اجالس  را 

دارد. در حایل که یک فرد عادی این کشور که  »پروسه کابل« با رصاحت بیان یم

خواست  ،  در جریان چندین دهه جنگ اعالم ناشده از طرف پاکستان بزرگ شده

یر را به درست  درک   . باید با یک بلند گوی بسیار قوی کند یمواقیع این همسایه رسر

ز و نزدیک به گوش جناب عایل فریاد زده شو   افغانستان د که پاکستان تمام رسزمی 

جهادی و ملیشای نظایم شان به نام  های  تنظیم در حاکمیت    چنانچه؛  خواهد یمرا  

این کهآن    طالبان به یا  بودند. و  یافته  افتضاح و شکست و  ،  دست  این همه  با 

ی این دولت فاسد از »اجماع  ،  ریخت که رستاپای این اداره فاسد را در بر گرفته رهیر

که گویا پا    کند یمو سخت در »توهم« به رس یم برد و تصور  گوید  یم میل« سخن  

امان پای شاه  نگارانهللا یم جای  تاری    خ  و  باره  ،  گذارد  در  بعد  یا صد سال  پنجاه 

با   این دوره را  به گونه دیگری قضاوت خواهند کرد و رویدادهای  افتخارات وی 

عالیم از جنون  ،  خواهند نوشت! در حقیقت با این تصورات وایه   خطوط طالیی 

ویی قابل اعتماد  مالیخولیایی را به نمایش یم  گذارد که دیگر برای هیچ قدرت و نی 

 و تحمل نیست. 



ش جنگ و بحران در افغانستان!   تداوم و گسی 

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

125 

اتژی جدید دولت   افغانستان در حل جامع مسایل مربوط به  امریکا    آیا تدوین اسی 

اینکآن    و اطراف یا  با گذشتهیاری خواهد رساند و  را   افغانستان،  ها ه هم مانند 

اتژیک خود مبدل خواهد کرد؟  همچنان به قربانگاه نیازهای اسی 
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 خصویص سازی جنگ با استفاده از رسبازان مزدور! 

ترامپ  اداره  اتژی  مسألهی  از مدت   افغانستاندر قبال  امریکا    طرح جدید اسی  را 

های ، گزینه ن امور مسؤوالطوالیز به این سو مورد برریس قرار داده و بنابر گفته  

تا خصویص سازی جنگ در این کشور    آن کشور متفاوت از خروج کامل رسبازان  

ز کار شان گذاشته اند. در   عمل تیم ترامپ در قرص سفید به  جنگ زده را روی می 

 دچار گردیده
ی

ز با  ،  دو دستگ اتژیک وی استفن بیز به این معتز که مشاور ارشد اسی 

در   به خصویص سازی جنگ  ینه  بیشی  ترامپ جرد کوشیز  ارشد  مشاور  و  داماد 

فشارند و مک ماسی  مشاور امنیت میل قرص سفید و جیمز متیس  پا یم  افغانستان

دفاع معلوم    کشور آن    وزیر  ز  چنی  ندارند.  موافقت  این طرح  که طرح    شود یم با 

دولت  برای  کمی   بسیار  مصارف  بنابر  سازی  کاهش  امریکا    خصویص  و 

امریکا    بیشی  مورد توجه و عالقمندی شخص رییس جمهور ،  های جنگیت مسؤول

اتژی جدید آن    قرار گرفته است. بنابر  و  ناتمام  در ارتباطه به جنگ  امریکا    در اسی 

نه همه،  افغانستاندر    آن کشور به گونۀ شکست خورده   بل یک  ،  یی جنگاگر 

بزرگ بسیار  مزدور  آن    بخش  )رسبازان  کتبه سکتور خصویص  (    یهارسر امنیت 

ده خواهد شد.    سیر

بلک واتر که حاال   کت خصویص  بنیانگذار رسر نقش  راستا  این  در  تأثی   در  زیادی 

 سیاست سازی
ی

 دارد و  امریکا    های جنگ
ا
،  در پنتاگون وظیفه مشاوری  گرفته  عمل

  5500با  توان  یماریک پرنس به این باور است که  آقای    باشد. بسیار برجسته یم

مزدور  موجود    8500،  رسباز  آموزش  را    امریکایی رسباز  و  رهنمایی  وظیفه  که 

وهای میل امنیت     350000 تعویض کرد. با این  ،  را بعهده دارند   افغانستاننفر از نی 

ساالنه بیش  امریکا    را که برای ایاالت متحده  افغانستانحساب مصارف جنگ در  
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بلیون دالر کاهش داد. برعالوه ساختار اجرایی    10به    شود یمبلیون دالر تمام    42از  

وهای سیایسرا به گونه  رزیم و امنیت  و حمایه وی زیر  ،  یی تغیی  داد که تمام نی 

نماینده خاص نفر  استعماری  امریکا    اداره یک  نمونه »وایشای« دوران  بر طبق 

رونالد نیومن این    افغانستاندر امریکا    در آورده شود. سفی  سابق،  بریتانیا در هند 

ز با این طرح مخالفت    افغانستانطرح را احمقانه خوانده و شماری از سیاستگران   نی 

اما دولت   اند.  تا هنوز بصورت    افغانستانورزیده  این طرح  اینکه  بنابر  اکنون  تا 

که در  دانند  یم . شاید  کند یم خودداری  آن   از ابراز نظر در باره ،  رسم مطرح نشده

اتژی ز اسی  این به اصطالح دولتمردان کابل چندان ، افغانستاندر قبال امریکا  تعیی 

 نقشر نخواهند داشت و رصف به یک مجری ساده مبدل خواهند گردید. 

 که این رسبازان را های  موسسهبرای شناخت بهی  از ماهیت رسبازان مزدور و  
ی

بزرگ

 قرار دهیم. را کم بیشی  مورد برریس  مسألهبهی  است این ،  کنند استخدام یم

ویی نظایم یا شبه نظایم گفته    Mercenaryرسباز مزدور یا   که بدون    شود یمبه نی 

ه  ز     - میل  های  انگی 
ی

میهتز و فقط در برابر دریافت دستمزد بصورت پیمانکار جنگ

رود. در  . این شغل در زمره قدیم ترین مشاغل تاری    خ بشر به شمار یم کند یمعمل  

ز خدمات  حتا  ،  ها طول تاری    خ جنگ  گایه مزدوران در مقابل کشور مطبوع خویش نی 

ینه ارتش بیشی  امروزه  اند.  ارائه کرده   
ی

از رسبازان حرفهجنگ یی که در های جهان 

ه آیند و  واقع به استخدام ارتش در یم  ز  کنند. استفاده یم ،  میل و میهتز دارند های  انگی 

داخیل تحمیل شده و تداوم    یهابحران در اواخر قرن بیستم و تا اکنون بنابر تشدید  

خورده برهم  شان  ثبات  از کشورهای که  شماری  در  کت  ،  جنگ  رسر صدها  به 

که در    آنایز اند که رسبازان مزدور فرامیل را از جمله  آمده    خصویص امنیت  بوجود 

جنگ پرورده شده اند و با کشتار و خونریزی عادت کرده اند و از این عمل لذت  

ز از رستارس جهان استخدام کرده و از آنها در در برابر یک مقد،  برند یم ار پول معی 
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برند. نقش این رسبازان مزدور های مخالفان استفاده یمو رسکوب   ها جنگ تداوم  

 کنویز روز تا روز بسیار بزرگ و با اهمیت تر شده است.   هایجنگ در بازی 

با بروز    یک مقوله ایست که فقط،  یی شدهپدیده ارتش مزدور که حاال زیاد رسانه

درون  اختالف  و    هایقدرت های  عراق  در  مثال  به گونه   افغانستان استعماری 

کنند و از  ست که فعالیت یمهاسال مزدور  های  ارتشوگر نه این  ،  برجسته گردید 

ند.  با اسم و رسم مشخص مورد استفاده قرار یم   ها سازمان و    ها دولت طریق   گی 

کت های عمده عملکرد  یوگسالوی یگ از مثال  های جنگ مزدور در جریان    یهارسر

نیوگیتز   آن کشور داخیل   پاپوا  الیون،  بود.  عریر ،  سی  منطقه  و  ،  جنوب  کویت 

نمونه امریکای مرکزی  مناطق  کشورهای  این  در  فرامیل  مزدوران  دخالت  از  های 

که    اینآن    های مزدور برای اجاره کنندگان یک نفع بزرگ دارند و هستند. این ارتش

رسد و  هزار نفر یم 20ها که امروز تنها در مثال عراق به  کشته شده گان این ارتش 

ش  افغانستاندر   این کشته  نیست  ها دهشمار  معلوم  به ،  هنوز  مربوطه  آمار  در 

و جنگ به گونه پنهایز جریان  شوند  م ذکر ن،  کشور آن    های رسبازانکشته شده

از این بابت خیالشان   ها دولت روشن نیست. از سوی دیگر  آن    یابد که وسعتیم

راحت است که هیچ واکنشر از طرف مردم کشوری که این مزدوران را برای مقاصد 

کت . این  کند م بروز ن،  کنند خویش اجاره یم اجناس و خدمات گوناگویز را    ها رسر

یم جمله،  کنند عرضه   :  از 
ی

جنگ هواپیماهای  برای  با  رسبازان کار ،  خلبان  کشته 

ز  سنگی  تانک،  اسلحه  با  همراه  افزارها  جنگ  ین  هواپیماهای  ،  مدرنی  و  هلیکوپی  

 
ی

 های کمک ،  جاسویس و ضد جاسویس،  کمک به شورشیان و ضد شورش،  جنگ

ز منوال شمار زیادی از تدارکای  و سیستم های ارتبایط و هم مانند به آن. بر همی 

ی  ها دولت  درگی  حل  شابرای   که کشور 
ی

جنگ یر های  را  این  ن  با  ساخته  ثبات 

کت یا    یهارسر تدارکای   های  کمکمزدور و فرامیل برای حفظ ثبات یک منطقه و 

برای این که در کشور دیگری عمیل را    ها دولت کنند. همچنان  قرار داد منعقد یم 

از   انجام برسانند  کتاین    هایکمک به  بهره مند    یهارسر بر طبق قرار داد  مزدور 
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خصویص سازی جنگ پا به پای  ،  نامند. بنابر قویلا پیمانکار یمر آنان    و شوند  یم

ش یم  یابد.  جهایز شدن به پیش یم رود و گسی 

وس در مورد نقض حقوق   یک گزارشگر سازمان ملل متحد بنام انریک برنا بالسی 

از   ی  و جلوگی  یک کشور  در  آنها  ی  بکارگی  در هنگام   
ی

توسط مزدوران جنگ بشر 

د یمانجام وظایف محوله به ارتش قانویز از دولت مزبور که انجام   :  نگارد یم ،  گی 

کت این   ر   یهارسر تبلیغ رسویس خود  فرامیل   مزدور 
ی

استدالل کارآیی جنگ با  کم  ،  ا 

آوران شان و با استفاده از یک بخشر از سازمان  ی باالی جنگتجربه ، خرج بودن

ز و یا   دارند. وی یم افزاید که این  صلح عرضه یم   دارینگهملل گویا برای بر پا داشی 

کت محیط عرصه  ها رسر و  یم ها  قرار  دخالت  مورد  را  همه  های  از  قبل  دهند که 

فحوزه  باشد.  هادولت عالیت  ی  داشته  قرار  آنها  قیمومیت  تحت  بایست   و  ست 

ز بازار رسمایه داری حسایس    مسألهچون عرضه و تقاضا و یا تولید ارزان با  ،  قوانی 

ز رسنوشت یک ملت امنیت میل و یا حقوق بشر در یک کشور در ،  چون حق تعیی 

قرار   د یمتضاد  یم گی  وی  ضمانت  .  چه کش  کت که    دهد یم پرسد که   یهارسر

ایط به دست استفاده نکرده و جنگ را به  آمده    سازماندیه شده بر پایه سود از رسر

ی ها را در سطخ نگه دارند که از ،  درازا نکشند   بیشی  پول در آورند؟ آن   یا درگی 

ز  امریکا    در ایاالت متحده کت شمار زیادی از این چنی  وجود دارد که خدمات    ها رسر

پرسونل خود را در مناطق  ،  بال هزار دالر برای هر نفر دهند. در قنظایم ارائه یم

 دشوار گذار گسیل یم
ی

 Brown             دارند که یگ از آنها برون و کیالگجنگ

& Kellogg    کت است که ریچارد چیتز معاون سابق    Halliburtonکه شعبۀ از رسر

کترا بعهده داشت.  آن    ریاست،  ریاست جمهوری ایاالت متحده  دیگری    یهارسر

یا    Dyn Corpبه شمول داین کارپ   که در تبلیغات شان اشاره به این    MPRIو 

ال   مسأله کت "در هر می  مرب  ع بیشی  از پنتاگون جیز ها  دارد که در راهرو های این رسر
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ز نیست. خییل از افشان معروف بازنشسته ارتش  در تردد اند"   در واقع مبالغه آمی 

 کنند. از این شانس برای پولدار شدن استفاده یمامریکا  ایاالت متحده

کنند تا  را کمک یم امریکا    دولت ایاالت متحده،  خصویص بیش از همههای  ارتش 

ند. بدین سان  اعمال نظایم خویش را به انجام رسان،  بدون ایجاد اشکال در کنگره

بدون اینکه  ،  داد شکور را آموزش یمدر کلمبیا ارتش آن امریکا    ارتش ایاالت متحده 

وی های چپ گرا و  های ویژه خویش را به گونه مستقیم در جنگ علیه چریکنی 

باشند؛  ،  ارتش مافیای مواد مخدر  کت داده  مایل خود را در اختیار    هایکمک رسر

 برای اجاره رسبازان مزدور به مرصف رسانند. تا  دادند یم رژیم کلمبیا قرار 

نود دولت کلینتون با روش مشابیه سیع نمود تا به کمک دولت  های  سالمیانه    در 

ماموریت    MPRIها از جنگ مستقیم دوری جوید و  کروایس برای جنگ با رصب

 مواجه سازد. 
ی

 یافت تا رژیم میلوسوی    چ را به شکست بزرگ

کت ز در ارائه خدمات شخیص فعال هستند. افراد   یهارسر خصویص قبل از هر چی 

محافظت رییس  امریکا    قرار دادی با دولت اساس    بر   Dyn Corpنگهبان داین کارپ  

فظت فرماندار  حامد کرزی را به عهده گرفتند. محاآقای  افغانستانجمهور سابق 

ک بلک واتر   Paul Bremerعراق پاول برایمر    امریکایی    Black Waterبدوش رسر

 گذاشته شده بود.  

کت داین کارپ در بوستز در کنار   ز رسر درآمد کوچک جنتر  ،  نظایمهای  فعالیت همی 

ز کشف کرد  های اختصایص فحشا و فروش زنان و تدویر محفلآن  و ، دیگری را نی 

ان یر 
تا  جا  دخی  ان  ز سازماندیه    12شده در جنگ و حتا فروش دخی  نی  ساله را 

کت کنندگانیم ن ملل متحد  مسؤوالتعقیب قضایی بهمراه نیاورد و  ،  کرد که برای رسر

ز  کت که این  را نادیده یم آن    در محل نی  گرفتند. رصف دو نفر از کارمندان این رسر
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رسانه به  را  بودند رسوایی  داده  ی گزارش  خیر طر ،  های  اخراج  مسؤولف  از  ز  ی 

 گردیدند. 

کت هیچ  یهارسر به  امنیت   به   خصویص  و رصف  نیستند  جوابگو  ارگایز  و  کس 

کت دهند. این  سهمداران شان گزارش یم های  پابند هیچ نوع قانون و مقرره   ها رسر

ز میل و  ز نظایم در ارتش منظم  الملیل بی  ز نیستند. وقت  برای عدم رعایت دسپلی  نی 

دادگا به  احضار  دارد امکان  نظایم وجود  کت در  ،  ه  به  توان  یمخصویص    یهارسر

 از 
ی

 چشم پویسر کرد. آن  سادگ

اکادیم   نام  به  بلک واتر که حاال  کت  کت  ،  شود یمشناخته    Academiرسر یک رسر

ریسک  امریکایی خدمای    مدیریت  زمینه  در  لوجیستگ ،  است که  خدمات  ، ارائه 

وهای مسلح خصویص فعالیت  رسویس  آماری  اساس    . بر کند یم های امنیت  و نی 

کت با دولت    که در نیویارک تایمز انتشار یافته مجموع ارزش قرار دادهای این رسر

فعالیت در عراق بیش از یک ملیارد دالر بوده است. این  های  سال در طول  امریکا  

کت جز   کت امنیت  خصویص فعال در جنگ عراق بود   60رسر . پس از حادثه  رسر

از سال  ،  یازدهم سپتمیر  ارائه خدمات    2001بلک واتر فعالیت جدی خود را  با 

آغاز کرد و سپس با حمله به عراق این    افغانستانامنیت  و لوجستیگ در جنگ  

با وزارت   دالری  ملیارد  قراردادهای  با  بزرگ  امنیت   پیمانکار  با جایگاه یک  کت  رسر

سندی که روزنامه نیویارک تایمز  اساس    ا کرد. بر و یس آی ای ارتقامریکا    خارجه

که "کارکنان  آمده   امریکا   های وزارت خارجه یگ از مکتوب اساس    منتشر کرده و بر 

کت از صدر تا ذیل خود را فراتر از قانون یم دانستند" تا جایی که یک مدیر  ،  این رسر

ای  در بغداد  ارشد بلک واتر در یک مورد رسبازرس وزارت امور خارجه را در مالق

تواند  نم او را "در دم بکشد" و کش هم  تواند  یمتهدید به قتل کرد و گفته بود که  

 "چون در عراق هستند". ، کاری بکند 
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کت امنیت  بلک واتر    2007در سال   وهای رسر نظایم  فرد    17نی  ب غی  عراق  را به رصز

بغداد کشتند  نیسور  تهدید  ،  گلوله در میدان  این  در حایل که هیچ نوع  از جانب 

نظایم  افراد   کت نشده بود. جریم ریجوی یگ از متهمان غی  وهای این رسر متوجه نی 

این فاجعه در محکمه اظهار داشت که "او و چهار مامور دیگر بلک واتر به روی  

گریختند  ها برای نجات جان خود هر کدام به سویی یمعراق  ،  مردم آتش گشودند 

کردند  محافظت یمآن  کاروایز که ماموران بلک واتر از و هیچ یک از آنها به سوی  

نظایم  نیامده بودند." این تی  اندازی به شهروندان   به نقطه عطفز در  ،  عراقغی 

متخاصم های  گروه بنابر بیداری مردم و نقش  امریکا    تاری    خ اشغال عراق به دست

این    کشور گردید و عامیل شد برایآن    های بسیاری در که موجب بروز خشونت 

مقرر شده بود در عراق  آنچهیک سال بیشی  از امریکا  که عراق موافقت نکند که

قانویز  ،  بماند  تعقیب  پارلمان عراق مصونیت از  این حادثه  از  مبدل گردید. پس 

کت تبعیض و یر رسر لغو کرد.  را  امنیت   به مسایل  های خصویص خدمات  توجیه 

مالحظه مواد نشه نوشیدن یر ،  ه اند کارکنان خارخر که اغلب از یمن و پاکستان بود

های مکرر با مالقات کنندگان زن و تدویر محافل عیایسر در اقامتگاه آور و مهمایز 

کت ثبت شده است.   ز در کارنامه های این رسر  ها نی 

کت   است که کارمندان رسر فاش کرده  تایمز  نیویارک  در  شده  منتشر  یک گزارش 

بلک واتر در ش  امریکایی خصویص   به  از  موسوم  های عملیاتترین  حساسماری 

کت داشته اند. در   افغانستانیا سیا در  امریکا    سازمان اطالعات مرکزی و عراق رسر

و بلک واتر  امریکا  است که ارتباط میان سازمان اطالعات مرکزیآمده  این گزارش

به اندازه تنگاتنگ    2006تا    2002های  سالهمواره نزدیک بوده و این همکاری در  

ز  شده   ز رفته بود. همی  بود که حت  مرزهای اداری میان دو سازمان کمابیش از بی 

امنیت   وهای  نام پیمانکاران ارتش و نی   زیر 
ی

این مزدوران جنگ امریکا    اکنون شمار 

 است.  افغانستانشور در ک  بیشی  از شمار اصیل رسبازان رسم آن
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امریکا    آن  اشت و از اثر یی و جهایز دآن جنایای  که در عراق گذشت و بازتاب منطقه

به مراتب مدهشی  و  ،  ها سال در جریان این همه  ،  کشور گردید آن    ناگزیر به ترک

از بار فاجعه یافته است. فجایع زندان  یر در و یر   افغانستان در  آن    تر  انجام  پیکر 

به عناوین گوناگون  گناه  یر تر از زندان ابو غریب بود. قتل عام مردم  بگرام مدهش 

ز کشور هیچگایه بازتاب    در رستارس  نیافت و مورد بازپرس و یر گرد قانویز  الملیل  بی 

وهای مزدور از مصونیت قانویز در برابر جنایات   قرار نگرفت؛ زیرا از یکطرف این نی 

با تداوم   افغانستانشان برخوردار اند و از جانب دیگر حیات و زندگایز شهروندان 

 بطور کامل یر ارزش شده است.   ،چندین دهه جنگ و خونریزی در این کشور 

اتژی جدید دولت ترامپ در قبال   دست این جنایتکاران   افغانستانحاال که در اسی 

 و مشتاق برای خونریزی و آدم کشر در  
ی

و در  ،  گردد یمبیشی  باز    افغانستانجنگ

ز   این خونریزی و کشتار جمیع در رس زمی  تداوم  حاصل    افغانستانحقیقت جز 

با جدیت ایستاد و مقاومت کرد و دست این جانیان  آن    ید در برابر دیگری ندارد؛ با

 قرن را از دامان مردم و کشور عزیز مان کوتاه ساخت. 

 1396اسد  26برابر با   2017اگست  17

 



 

های زمامداران های نظامیان پاکستان و فرصت سوزیقدرت نمای  

 ! افغانستان

ز ترین و ُپر تلفات  در جریان  افغانستان ترین روزهای  یگ دو هفته اخی  یگ از خونی 

ز   ها و  با شیوه آن   های نظایم و امنیت  و قرارگاه  ها پادگانخویش را با آماج قرار گرفی 

ی کرده است. در جریان این ، دشمنمؤثر های بسیار پیچیده و تکتیک  ،  روزها سیر

االن و   امریکا    امنیت  پاکستان در مقابله و تالقز با فشارهای دیپلوماتیکنهادهای  جیز

ی  ر تی 
  برای جنوب آسیا که گویا در امریکا  و به ویژه پس از معرقز یک بخشر از اسی 

اتژیک  آن   اسی  یک  رسر ین  مهمی  بمثابه  هند  دیرینه    آن کشور به کشور  رقیب  و 

نظایم شان را در  های  فعالیت عملیات و  ،  شده اند   پاکستان اهمیت استثنایی قایل

خواهند به این وسیله نشان  افزایش داده اند و یم یی  سابقهیر به گونۀ    افغانستان

  زنده های  عرصهبدهند که دست نظامیان و ُعمال پاکستان در تمام جغرافیا و  
ی

گ

در   ومند و دراز است که یم  افغانستانمردم  نی  ز چنان  بسیار  توانند در یک  مان 

 وارد کنند.  افغانستانین تلفات را به نهادها دفایع و امنیت  تر بزرگ کوتاه  

یعتز طالبان رصف در یک هفته بیش  ،  نظامیان پاکستان توسط لشکر مزدور خود 

ه اند و با این  کردمرا کشته و یا زخ  افغانستاننفر از مردم ملیک و نظایم    500از  

د  خونبارترین برههعمل دهشتناک یگ از   و قتل عام   افغانستانهای تاریخز در نیر

علیه نمایش قدرت  این  زنند.  رقم  را  پوشایل  امریکا    مردم  دولت  به   افغانستانو 

و  گونه  محاسبات  تا  خورد  رقم  ملیشهها  ارزیایر یی  مقام  و  جاه  برای  های بعدی 

ا در هر نوع معامله تروریست  وابسته به آن( ر های  گروه پاکستایز )طالبان و دیگر  

برجسته تر و مستحکم تر سازند. به این  ،  های پشت پردهو داد و گرفت   سیایس

ز کننده پاکستان در حل مسایل ز    افغانستان  معتز که بدون قبول نقش تعیی  و گرفی 
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های بسیار پیچیده کشور زیر نام »طالبان« در معاملهآن    سهم بسیار برجسته برای

بجایی رسید و هر کوشش و تالیسر  توان  م نیی و جهایز  هسیایس و دیپلماتیک منطق

زمینه این  قدرتنمایی یر ،  در  این  ماند.  خواهد  در نتیجه  پاکستان  نظامیان  های 

پاکستان  آن    نشاندهنده  افغانستان والیت  تواند  یماست که  و  شهر  هر  در 

وهای افغانستان و   امریکایی  حتا در هر قرارگاه نظایم و امنیت  و با وجود استقرار نی 

و حمایت هوایی   به  عملیات کوبنده و هالکتب ،  آنها ناتو  و  اندازند  راه  به  را  اری 

ند.   هایمیدانعبارت دیگر ابتکار در   جنگ و محاربه را بطور کامل در دست گی 

  نظر کوتایه به  
ی

ز برهه    افغانستانعملیات و تلفات قوای امنیت   چگونگ در همی 

 :  سازد یم ها را برجسته ژرفا و پهنای این قدرت نمایی ،  کوتاه

منفجره کار  از مواد  ُپر  از چهار موتر  پکتیا  پولیس والیت  قوماندایز  بر  در حمله 

وهای امنیت  گرفته شده بود. در این حملهآن    گرفته شد که دو موتر  ،  از نزد نی 

ا منفجر گردید و  نخست یک موتر باربری در برابر قرارگاه قوماندایز پولیس پکتی 

و موتر رنجر  شوند  یم سپس یک رنجر و یک خودرو زرهدار نوع هاموی وارد قرارگاه  

ز غر منفجر    303در نزدیک ساختمان قوماندایز زون   یک  آن    . پس از گردد یمسپی 

. سپس زرهدار هاموی  شود یم منفجر  ،  موتر دیگر در نزدیگ محل انفجار نخست

پولی  قوماندایز  . جایی که  شود یممنفجر  آنجا    رود و در س یم به سوی ساختمان 

و   دوست  وطن  شخصیت  یک  عبدیایز  توریایل  ال  جیز پولیس گردیز  قوماندان 

ز به شهادت یم  افغانستانوابسته به ترق  خواهان   رسد. نی 

 در حمله بر پایگاه اردوی میل در کمپ چشموی ولسوایل میوند در والیت قندهار 

برند. در  تنها دو رسباز جان سالم به در یم ،  کمپاز جمله شصت رسباز موجود در  

ز نخست دو حمله کننده انتحاری زرهدارهای هاموی مملو از مواد   این حمله نی 

 کنند. پایگاه را قتل عام یمآن  منفجره را در محل منفجر کرده و سپس رسبازان
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،  خمنظایم ز   18نظایم کشته و    28باید از حمله بر ولسوایل اندر والیت غزیز با  

وی دروازه اکادیم نظایم با   نظایم کشته    25حمله بر محصالن وزارت دفاع در پیشر

ز نام برد. اضافه بر ،  نظایم زخم  4و   سابقه برای بار دوم حمله بر  به گونه یر آن    نی 

نظایم کشته و    60مسجد امام زمان در دشت برخر کابل با   نظایم    55غی  ،  زخمغی 

نظایم    20دو لینه والیت غور با  حمله بر یک مسجد در ولسوایل     10کشته و  غی 

نظایم   نظایم  زخم و صدها  غی  های نظایم جداگانه در پایگاه های  حمله زخم در  غی 

ز باید  کرد که در مجموع همه یک رقم بسیار درشت  را تشکیل  یادآوری  و امنیت  نی 

یی هردم  نواده صدها خا،  ها ها و غی  نظایمهای عام نظایم و از اثر این قتل   دهد یم

سو   شهید  خانوا   گبه  آور  نان  دادن  دست  از  با  و  اند  این  ،  ها دهنشسته  ازه  شی 

و در نتیجه به یک فاجعه بزرگ میل مبدل   گردد یمگسلد و پاره  ها از هم یم خانواه 

 .  گردد یم

ان ناپذیر است؛   با توجه به این که کشته شدن حتا یک انسان در ذات خود جیر

میان   در  همهویل  یر ،  این  و  تلفات  نگران کننده  بسیار  امنیت   وهای  نی  سابقه 

زخم تنها در پنج روز سیاه حاکمیت یک    300کشته و    225باشد.  یم  بار فاجعه

وع است. تنها در    بار فاجعهبسیار تکان دهنده و  ،  کاره و فاسد یر ،  دولت غی  مشر

نزدیک به سه صد    بیش از چهار صد و هشتاد رسباز ارتش و ،  ماه سپتمیر امسال

امنیت    قوای  از  تن  بیست  روزانه  ز  میانگی  به گونه  یعتز  اند.  باخته  پولیس جان 

کشور کشته شده اند. در این فرصت اگر به گذشته نزدیک بنگریم بایست به یاد  

ز در بلخ ز قول اردوی شاهی  در شفاخانه رحمانه  یر کشتار  ،  آوریم که حمله خونی 

زا اولنگگناه  یر کشتار اهایل  ،  چهار صد بسی   ز در خاکریز قندهار ،  می  ،  یورش خونی 

بدخشان و والیات دیگر که  ،  ننگرهار ،  فاریاب،  کندز ،  هلمند ،  چهارایه زنبق کابل

همه یگ یر دیگری اتفاق افتاده است. اگر موتر باربری پر از مواد منفجره و با دو  

موله کشف  کرد و این محبمب پنجصد کیلویی از روی یر احتیایط تصادف نم 
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ز در مرکز شهر کابل صدها  باید شاهد  ،  شد نم  نی  دیگر  و هزاران کشته و زخم 

 بودیم. یم

وع ز حال و هوا حکمرانان این دولت نا مشر بیکاره و فاسد چه یم کنند؟  ،  در چنی 

ز  آن    کشتار عام مردم را با لحن شدید تقبیح یم کنند! و  را به معتز شکست مخالفی 

ز اول  مسؤولهای شهدای بلند پایه را یکجا با  یم دانند!؟ جنازه  امنیت  و  نهادهای  ی 

بدوش یم قدرت  مست   از  یر رسشار  از  و  برنامهکشند.   
ی

ان  کفایت   یر گ رهیر کامل 

آورند. برای  حرقز به میان نم،  در این نهادها مؤثر  امنیت  و نبود مدیریت  نهادهای  

یگ با آنها   ! جنابان  عایل اک در سوگ مردم و غم رسر ز رسخ فرش  ،  بخاطر اشی  قالی 

ام یم   گردد یم ام  و گارد احی  م و  ،  ! اینها کند یم ایستد و ادای احی  ین رسر بدون کوچکی 

بازپرس مردم از  ترس  بسیار ،  حیا و  یفات  این تشر  )!( بلند  از غرور و رس  رسشار 

گذارند که گویا مقام و به نمایش یم   کشند و مسخره و مضحک را به رخ مردم یم

لت آسمایز آنها همچنان پابرجاست!؟ در حایل که در هیچ کشور دنیا این رسم   ز میز

بینیم که روسای دولت  و حکومت  در کشور  مزخرف اصلن وجود ندارد و همواره یم 

 و رصف برای انجام کار و اجرای وظیفهخود با کمال ساده 
ی

ز مسافرت، گ های  چنی 

 وجود ندارد و اگر فاجعه یی رخ  آن   دهند که در را انجام یم کاری 
یفای  هیچ نوع تشر

ند یمداده باشد با غم و اندوه و رس افتیده در مقابل مردم خود قرار    .  گی 

ز مصیبت  استخوان سوز دچار گردیده و هست و  این کشور را چه شده که به چنی 

 ؟کند یم را تهدید آن  بود 

اتژی  در باره جنوب آسیا و افزایش سفرهای دیپلماتیک و  مریکا  ا  حاال اعالم اسی 

کشور به منطقه و مسایع برای سهیم آن    نظایم نهادهای امور خارجه و امنیت  

ز بیشی  دولت هند در مبارزه با دهشت افگتز ونقش موثرتر   در   آن کشور ساخی 

پاکستان را در تنگنا و هراس قرار داده است. طرح  ،  افغانستانوضعیت موجود  
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های امن برای هراس افگنان در خاک پاکستان ها و پناهگاهموجودیت پایگاه   علتز 

پایگاه  این  بردن کامل  ز  بی  از  برای  تعهد  و گروه و  از  ها  هوشدار  و  تروریست   های 

ه بگونه  از جمله مساییل است ک،  گردد یمخطرهای بعدی که متوجه خود پاکستان  

جانب   از  پایه    هایمقامرسم  با  گردد یم مطرح    امریکایی بلند  چند  هر  ،  تأسف. 

ها همواره دوگانه و چند پهلو بوده و این سیاست در در این زمینه امریکا    سیاست

در   ثبات  و  صلح  آنهم  افغانستانبرقراری  با  ویل  است؛  ز  برانگی  با  ،  پرسش  آیا 

میل و  موجودیت این به اصطالح دولت متحد م متحد و غی  یل و در حقیقت غی 

م آور این همه شکست و ریخت  هایی پیهم که همه روزه شاهد  و آبروریزی ،  های رسر

و در نبود کامل یک اداره سالم دولت  و دیپلمایس بسیار فعال از این فرصت ، آنیم

 تاریخز استفاده کاقز صورت خواهد گرفت؟ 

معلوم   ز  مهمی    شود یم چنی  دولت  این  برای  و    مسألهین  که  ان  رهیر سازی  آزاد 

 ،  باشد پاکستان یم  هایزندانفرماندهان طالبان از  
ی

ز جنگ ز ماشی 
نه خاموش ساخی 

با   افغانستانملیشه های پاکستان )طالبان(. در آخرین مالقات مشاور امنیت میل  

ز   ز برای    مسألههمتای پاکستایز اش باز هم همی  مطرح گردیده است. در گذشته نی 

  های  تالش   ها زندانطالبان در زندان بگرام و دیگر    یهاآزاد سازی زندایز 
ی

خستگ

ین سوژه مذاکرات   ان    ها مقامناپذیر صورت گرفته بود و مال برادر به مهمی  و رهیر

بسیار   ها و حتا مهره هایدو کشور مبدل شده بود. آیا با آزاد سازی این همه زندایز 

ز اکنون در کابل زنده   آنها درشت    یم که همی 
ی

کنند و حتا بزرگان آنها که از زندان  گ

  شان در قطر زندهی  هاده خانواگوانتانامو آزاد شدند و با شان و شوکت یکجا با  
ی

گ

ی در وضعیت جنگ در  ،  کنند یم است؟ آیا با  آمده    بوجود   افغانستانکدام تغیی 

ی حزب اسالیم   یفات  انستانافغآمدن رهیر قبول  ،  و دار و دسته اش با آنهمه تشر

چه تغیی  مثبت  در وضعیت جنگ  ،  های عوام فریبانههای رسسام آور و وعده هزینه

 است؟  آمده  و بهبود اوضاع عمویم کشور به عمل
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ده  در باال نگاشته شد که جنگ روزتا روز ابعاد جدیدتر  آن    همه روزه شاهدیم و فشر

ده تر یم رصف برای رسیدن   افغانستانپاکستان در جنگ  های  نظایمیابد و و گسی 

اتژیک   اسی  اهداف  یم  آن کشور به  فکر  اتژی«  اسی  »عمق  همانا  تا  و  و  کنند 

هند. داین جنگ خانمانسوز و افغانکش را همچنان ادامه یم،  یایر کامل به آندست

ناکام   پایواز و خدمتگزار    افغانستاندولت  به مثابه   هایسیاستدر عمل رصف 

ش    کند یمپاکستان عمل   ی همه جانبه در  هابحران و روز تا روز به تشدید و گسی 

ز زند. هر باری که پاکستان پس از رسوایی کشور دامن یم زیر فشار شدید  ،  های ننگی 

ز جامع  کشورها وم،  افکار عامه جهایز  به  افغانستانحکومت ، قرار گرفتهالملیل بی 

)پاکستان(   آن کشور دست همکاری پیش کرده و  ،  فرصت ها آن    عوض استفاده از 

از مهلکه یاد آوریم رسوایی موجودیت و قتل  را  به  های بزرگ نجات داده است. 

  های مقامانکار با قاطعیت    ها سالپس از  آنهم    اسامه بن الدن در خاک پاکستان را و 

آن در کنار یک پایگاه بزرگ نظایم  آنهم    از موجودیت وی در پاکستان و   آن کشور 

ز راه و روشکشور  اتژی جدید ،  . به همی  ،  برای جنوب آسیا امریکا    و با اعالم اسی 

ز پاکستان به کابل و دعوت از رییس جمهوری و قبویل این دعوت ،  آمدن لوی درستی 

نخست حقیقت  سیایس  در  پیچیده  وضعیت  شکستاندن  در  ز گام  نظایم که    -ی 

 .  گردد یمتلف  ، مواجه گردیده استآن  پاکستان به

چهار جانبه و چندین جانبه و  ،  سه جانبه،  دو جانبههای  نشستمگر این همه  

ان به پاکستان و قول و قرارهای گوناگون در عمل چه دست  ،  بارها مسافرت رهیر

   آوردی داشته است؟

ی میل و با اقتدار و در سیطره خودفروختگان و معامله گراندر ن تأثی   زیر  ،  بود رهیر

با  ، یی و ارتباطات مشکوک و مزدور صفتانه با آنسوی مرز های قویم و قبیلهتمایل 

ز یم های  فرصت این    دری    غ   بر   افغانستانروند و جنگ و برادرکشر در  تاریخز از بی 
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استیالگرانه پاکستان همچنان ادامه    هایسیاستو بخاطر منافع آزمندانه و  اساس  

 یابد.  یم

 1398عقرب  8برابر با   2017اکتوبر  30



 

 خودشی
 

 ! فتگ

آزموده  ما  به  دوستان  آنها  میان  از  به  های  شیوه اند که شمار کوچگ  و  گوناگون 

یی را  و از خود شخصیت خودشیفته شوند  یماجتمایع ظاهر  های  شبکه نحوی در  

که برای دیگران بسیار آزار دهنده است. این خود بزرگ بیتز  ،  گذارند به نمایش یم 

 به  
ی

ز تصاویر  گردد یممتفاوت ظاهر  های  گونه و یا خود شیفتگ شمار یر ؛ از گذاشی 

حالت در  شان  خود  جناب  موقعیت شخص  و  رخ کشیدن ،  های گوناگونها  به 

علم و  ،  کارکردهای شان به شکل افرایط و حتا تحمیل القاب خود ساخته دولت  

ز رفتارها کار  اکادمیک که گایه این القاب از یک سطرهم یم  گذرد. تحمل کردن چنی 

برای مدی  برده بار بود و حتا خندید؛ ویل برای زمان دوامدار   ود شیمآسایز نیست؛  

 . گردد یمهای فراوان موجب ناراحت  ، و پیهم

 
ی

  رسی به سایت روانیار کام زدم و در ،  برای شناخت اختالل شخصیت خودشیفتگ

ز خواندمآنجا    :  چنی 

توجه   به خودشان  بیشی   توصیف کسایز که  برای   عباری  است که 
ی

خودشیفتگ

یم یم کار  به  دیگران  تا  شخصیت  کنند  دارای  که  کسایز  ز  بی  تشخیص  رود. 

و   هستند  یمآنهاخودشیفته   
ی

خودشیفتگ اختالل شخصیت  دچار  ،  باشند یی که 

خودپسند  اوقات  اغلب  دارند  خودشیفته  شخصیت  دارد. کسایز که  ،  اهمیت 

یم،  متکیر  نظر  به  خودمحور  و  ز  اختال،  آیند مطمی  به  همانند کسایز که  ل  اما 

 دچارند 
ی

ز و بلند پروازانه نسبت  ،  شخصیت خودشیفتگ دارای تصورات مبالغه آمی 

 های خود نیستند. به توانایی 



 یخودش
ی

 ! فتگ
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ی

یک نوع    Narcisstic Personality Disorderاختالل شخصیت خودشیفتگ

مشخصه است که  فراگی   محوریآن    اختالل  با  ،  خود  همدیل  احساس  کمبود 

اختالالت  مبالغه و حس  ،  دیگران دیگر  همانند  است.  پنداری  مهم  را  خود  ز  آمی 

ز باعث به وجود آمدن یک الگوی پایدار رفتاری  ،  شخصیت   گردد یماین اختالل نی 

 مانند روابط اجتمایعکه بر روی بسیاری از جنبه 
ی

 و  ،  های مختلف زندگ
ی

خانوادگ

 گذارد. منفز یم تأثی  کاری 

خود   اختالل شخصیت  به  دچارند افرادی که   
ی

زیر  ،  شیفتگ ایط  دارای رسر بیشی  

 : هستند 

ی نسبت به توانایی حس مبالغه − ز  خود؛   آوردهایدست ها و آمی 

ز دیگران؛ ، نیاز مداوم به توجه −  تأیید و تحسی 

 تخیالت ماندگار درباره کسب موفقیت و قدرت؛  −

ز دیگران برای کسب موفقیت شخیص؛بهره  −  کشر و به خدمت گرفی 

؛ خود را مستحقق برخورد  − ز  ویژه دانسی 

 کمبود احساس همدیل نسبت به دیگران؛ −

ز انتقاد به عنوان  − حساسیت زیاد نسبت به انتقاد شدن و در نظر گرفی 

 حمله شخیص؛ 

باق  ماند و  تفاوت  یر بهی  است  گویند  یمدر مقابل همچو اشخاص چه باید کرد؟  

این یر  از  بیشی  داشته  تفاوی  رنج یم آنها  این مورد آگایه  برند. شاید دوستان در 

ز شخصیت های نمونه باشند و   از چنی 
 برخورد با  متفاوی 

ی
ها را بشناسند و چگونگ

 های شان در میان گذارند. آزموده ،  آنها را بدانند که امید 

وری    1396حوت   12برابر با  2018اول فیر



 

 ! ها "وحدت میل" و این همه رسوای  حکومت 

یم از  همه  پس  میل  وحدت  اصطالح  به  حکومت  بسیار  های  رسوایی دانیم که 

نگ و فریب در انتخابات ریاست جمهوری ، مشهود نایسر از تقلب و  افغانستاننی 

ی وزیر خارجه شکل گرفت. این  امریکا    وقتآن    با پا درمیایز و وساطت جان کی 

ز روزها یی شکلنهاد از نخستی  به عنوان این که گویا جلوی یک انقطاب آن    گی 

مسلحانه   رویارویی  و  میل  وهای  بزرگ  و  نی  امکان هالکت  متخاصم که  و  درگی  

ده مردم در  وزی داشتند آن    کشتار گسی  به نحوی  ،  متصور بود و هر کدام دعوای پی 

ن نهاد  در ظاهر پذیرفته شد؛ ویل در عمل تا حاال که بیش از سه سال از عمر ای

بنیاد یم   دو دستهآن  ،  گذرد سست 
ی

به چندین دستۀ  گ ادامه یافته که  تنها  نه  ها 

ز پارچه پارچه شده است. تصور عام این بود که ایجاد حکومت   متخاصم دیگر نی 

نامه سیایس در  وحدت میل به مثابه یک حکومت ائتالقز و بر بنیاد یک موافقت

تواند  یم ،  تیم واحد کاری مبدل گردد صوری  که هر دو تیم رقیب در عمل به یک  

  نماینده از بخش بسیار بزرگ آرای مردم  
ی

ک و گ کرده و با پشتوانه این آرای مشی 

دری    غ با  میدان گذارد.  به  پا  میل  مقتدر  یک حکومت  به  ها  خوشبیتز این  ،  بزرگ 

 امیدیزودی جایش را به نا 
ی

ز ،  اعتمادیها داد و این روال یر ها و رسخوردگ ییخی    گی 

اییط که دشمن از  آنهم    و زد و خورد درویز و  ز جنگ و در رسر در زیر سایه سهمگی 

دست و پاچه    افغانستانها و امکانات خود برای نابودی کشوری به نام  تمام توانایی 

نگ و فری همچنان ادامه دارد. این رفتاری فاقد خرد  ،  برد  بهره یم تر برزده و از هر نی 

مؤثر  فاسد و  ،  حکمرانان این نهاد یر کارهدید میل    سیایس و  یی کامل  توجه که از یر غی 

،  گردد یم یی ما نایسر  های عام مردم و کشور جنگ زده آنها به مسایل اسایس و چالش 

موجب شده است که اعتبار و اقتدار حاکمیت موجود بطور کامل بر هم بخورد و  

مردم روز تا روز فراخی  و    دولت  و میان دولت و   های ارگانفضای یر اعتمادی در  
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ده تر شود  اقتصاد  های  عرصهمایل و اداری در تمام  ،  و در نتیجه فساد سیایس،  گسی 

 هنجار میل مبدل گردد. و نابه سوز جانمیل بیداد کند و به یک فرهنگ  

 رسوایی کاخ نشینان ارگ و سپیدار پس از شمارش  توان  یم پس  
ز گفت که نخستی 

ز سیایس  که    افغانستان آرای مردم   ایط بسیار ناگوار و سهمگی    - زن و مرد در زیر رسر

ی تمام به مراکز رای رفتند و حتا در    و با دلی 
نظایم و اقلیم به امید یک آینده بهی 

همانا خیانت  ،  این راه کشته دادند و شماری انگشتان دست شان را از دست دادند 

ده در  سازمان داد،  سیستماتیک  به آرای پاک مردم و تقلب بسیار  ه شده و گسی 

مضحک گرویه و سیایس  های  بازیو همچنان ادامه  آن    روند انتخابات و پس از 

ویز در دادوگرفت  بوده است. بوی  آن    ها از خوان بیکران دولت خدا داد و منابع بی 

سیایس   فضای  در  امروز  تا  نشینان  رسوایی کاخ   
ز نخستی  این  اجتمایع    - گند 

و   افغانستان پیچیده  از مردم  آن    چنان   
ی

بزرگ را مسموم ساخته است که بخش 

 این زمامداران یر کاره و فاسد را که گایه با خشم و    افغانستان
ز هر ادعای دروغی 

ند و به ریش ، گردد یمت  مطرح و زمایز هم با زاری و گردن پ، فریاد  آنان   نادیده بگی 

سوژه  ین  بهی  همواره  آنها  هست که  همان  و بخندند.  نویسان  ز طیز برای  را  ها 

به دست یمکارتونیست ما  به  های ماهر  را  تاریخز  تلخ  ز  دهند و همیشه یک طیز

 گذارند. نمایش یم

است به شمول    رسوایی دیگر که در جریان بیش از سه سال اخی  رخ داد   ها دهاز  

میدان هوایی  امریکا    مسافرت وزیر خارجه نشینان در  این کاخ   
ز پذیرفی  به کابل و 

ایم  بوده آن    که همه شاهد آن    بگرام و از همه بدتر تقلب در نشر اخبار مربوط به 

ز دو سه هفته اخی  دامن  یم گذریم و رصف به سه رسوایی بزرگ امنیت  که در همی 

قرب موجب  و  را گرفته  های  آنها  بر ،  شدهشمار  یر ایز  و  نموده  تاکید  آن    بسنده 

 نماییم.  یم
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و بسیار دقیق و پالن شده دشمن و با  رحمانه  یر های  ها نایسر از حملهاین رسوایی 

بوجود  در شهر کابل  امنیت   بزرگ  مدیریت و خالءهای  از ضعف  آمده    استفاده 

امنیت  در سطح کشور و    - است که بر خاسته از نبود کامل اراده و برنامه سیایس  

که بیش از    شود یمباشد. زمایز که ادعا  شهرهای مهم و به ویژه در شهر کابل یم

دارد و  قرار  نفوذ دشمنان کشور  یا  و  زیر تسلط  افغانسان  ز  هفتاد درصد رسزمی 

اف شخص رئیس حکومت کابل در یک مصاحبه با یک ر  وزنامه نگار خارخر اعی 

نباشد این حاکمیت  امریکا    مایلهای  کمک که شهر در محارصه قرار دارد و اگر    کند یم

است که بحران حاکمیت  آن    این خود بیانگر ،  بیش از چند ماه ادامه نخواهد یافت

یاوه   از  نظر  دارد. رصف  قرار  عمف   و  سطح  در کدام  در کشور  میل  اقتدار  و 

  و   گردد یم ریبنده و عوام فریبانه که از جانب وی همواره بیان  های سخت فرسایی 

ز وانمود   ین وضعیت در منطقه  افغانستانکه گویا    شود یم چنی  قرار دارد و    در بهی 

ق و غرب   و شمال و جنوب مبدل گردیده ،  به شاهراه تبادل داد و ستدها میان رسر

وی  آن    و در مقابل دشمنان ز وک گردیده است! به ویژه پاکستان روز تا روز میز  و می 

ی مستقیم ای اس آیی و به  رصف در یک ماه گذشته ملیشه های پاکستان زیر رهیر

داعش   و  در شهر های  های  حملهنام طالبان  را  انجام   افغانستانبسیار خونیتز 

اخی  در کابل و  های  حمله اند. وزارت داخله اعالم نموده است که در نتیجه  داده

نفر از شهروندان    237را گروه طالبان به عهده گرفته  آن    یتمسؤولننگرهار که  

از   بیش  به    300این کشور کشته و  اند. در حایل که همه  نفر دیگر زخم شده 

نگرند و شمار امنیت  به شک و تردید یم  هایممقاو آمار ارائه شده از جانب    ها دهدا

   دانند. یم،  شود یمگفته   آنچهها را بسیار بیشی  از و زخم  ها دهکشته ش

ین هوتل  های شهر کابل که  حمله باالی هوتل انی  کانتیننتال به عنوان یگ از مهمی 

محفل  چند    زمانهمداخیل و خارخر اقامت داشتند و    هایمقامشهروندان و  آن    در 

ز برپا شده بود را باید با دقت بیشی  به برریس گرفت. یگ از کارشناسان   رسم نی 
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مجرب امنیت  به این باور است که حمله کنندگان توسط دو موتر زره انتقال یافتند  

ها خراب شده بود و کار ن . همچنان پس از آمدن  کرد م و از یک ساعت قبل اسکیز

ز زمان شوند  یم ها خاموش  دقیقه برقموترهای زره برای بیشی  از یک   و در همی 

ل چهار یم انتحاری ز رسند و در صالون غذا  ها داخل هوتل شده و دو نفر شان به میز

که آماده    شود یمکنند و پس از لحظای  در مخابره شان صدا  خوری غذا رصف یم 

. در  شود یمو صدای رگبارها از دروازه ورودی شنیده    گردد یمعملیات آغاز  ،  باشید 

ز جستجو در هوتل مقدار زیاد مهمات و اسلحه از  که پیش  آمده    بدستآنجا    حی 

تروریستآن    از  و  بود  راهجابجا شده  لها  ز میز در  را  فریع  بلد  های  مختلف  های 

 به این معتز که ، بودند 
ا
پروا یا تمرین کرده بودند. یگ از اعضای گروه آنجا  در  قبل

از دفی  تحقیق در هوتل یم  مهمات و  ،  رییس هوتل مقادیر بمب دست    گوید که 

ز است   ز یافت شده است. سخت شگفت انگی  چند میل ماشیندار کالشینکوف نی 

فاجعه این  از  پیش  هفته  سه  به  مسؤول،  که رصف  پولیس  از  هوتل  امنیت  یت 

کت خصویص امنیت  کابل    و آگایه    -رسر
ی

امنیت  بطور  های  اداره بلخ بدون هم آهنگ

پرداخت ساالنه  العاده  فوق بنابر گفته  800با  های هزار دالر واگذار گردیده بود. 

ون کابل ز آنها از جریان این معامله آگایه نداشتند. در ،  وزیر داخله و قوماندان گارنی 

ی در این هوتل ک خصویص امنیت   ،  نزدیک به پانزده ساعت درگی  کارمندان این رسر

ته و جریان رویدادها را از دور یکجا با اهایل شهر  در دفاع از هوتل هیچ سهم نگرف

که یک بخش از دیوار    دهد یمکردند! یک گزارش تلویزیون طلوع نشان  تماشا یم 

ها قبل به احاطه هوتل نزدیک حوض آببازی برای رفت و آمد آسان مردم از مدت

د  رفت و آمآن    توانست از اندازه بزرگ سوراخ شده بود که هر کس به آسایز یم 

است که بازریس امنیت  از وضعیت هوتل بر طبق موازین  آن    کند. این نشان دهنده

اصول نم  و  سیستماتیک صورت  بگونه  منجمنت خطر  و  این  اداره  با  و  گرفته 

 کامل برخورد شده است.  تفاوی   یر با  مسأله
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خارجه ،  ها گزارش برخز  اساس    بر  وزارت  چهار امریکا    سخنگوی  شدن  از کشته 

و زخم شدن دو تن دیگر خیر داده بود؛ اما چند روز پیش یک مقام وزارت    امریکایی 

تایمز گفته که هفت شهروند  امریکا    خارجه اینی     امریکایی به  هوتل  به  در حمله 

از کشته شدن   امریکایی های  رسانه کانتیننتال در کابل کشته شده اند. حتا برخز از  

ها  »گلن سلیگ« که برای تهیه گزاریسر موفقیت، سخنگوی ستاد انتخابای  ترامپ

ز خیر  ،  مبارزه با تروریسم به کابل سفر کرده بود آوردهای  دست و   در این حمله نی 

ز نوشته است که سفی  یم  نی 
  دهند. از سوی دیگر »اشپیگل« رسانه مشهور آلمایز

را ترک کرده بود. با وجود این  آنجا    ،حمله به هوتل  در کابل لحظای  پیش از امریکا  

ش  شود یمکه گفته   واقیع کشته   24  ها دهشمار کشته  شمار  ویل  اند؛  بوده  نفر 

کانتیننتال تا هنوز مخفز    ها ده ها و ناپدید شزخم ،  ها شده در حمله باالی هوتل انی 

بر  است.  شده  ن،  ها گزارش اساس    نگهداشته  جانب  از  خساره  ین  وهای  بیشی  ی 

وهای امنیت    امنیت  به هوتل وارد شده است. انفجار در باالی بام هوتل توسط نی 

تروریست به  حمله  و  سقف  ز  شکسی  بردن  برای  ز  بی  از  برای  و  شده  انجام  ها 

های  نفر مسلح بکار گرفته شده که با استفاده از بمب   800ها بیشی  از  تروریست 

ها و ا،  زا دست  و دیگر وسایل آتش  ز طاق های هوتل را بطور کامل تخریب کرده  دهلی 

 اند. 

با    هایمقام را  رسوایی  این  ار   
نایسر تا گند  مذبوحانه کوشیدند  امنیت   و  دولت  

خاک بپاشند. این  آن    پایه بپوشانند و بر های یر های عوام فریبانه و تحلیلحراقز 

ده   از چشم هیچ شهروند با هوش کشور مخفز نمانده  رسوای با این همه گسی 
ی

گ

 است. 

م آور  به روز شنبه هفتم دلو حمله دیگری  ،  حدود یک هفته پس از این حادثه رسر

شفاخانه جمهوریت و تعمی  سابقه وزارت داخله با  ،  در نزدیگ چهاررایه صدارت

اقل حد موجب کشتار  ،  بمب گذاری شده بود آن    ه یگ استفاده از دو امبوالنس ک



 !  ها یی همه رسوا نی" و ا حکومت "وحدت میل

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

148 

نفر و تخریب یک ساحه بزرگ ساختمایز گردید.    235شهروند و زخم شدن    103

وهای پولیس شامل این کشته ش اند و شمار دیگر ناپدید    ها دهشمار زیادی از نی 

  گوید که امبوالنس دویم که بمب گذاری شده یم  افغانستانشده است. وزیر داخله  

زمایز که تالش داشت  ،  پس از دقایف  توقف در پارکینگ شفاخانه جمهوریت،  بود 

ون وزارت داخله شود  ز پیش از ورود از سوی پولیس توقف  ،  وارد ساختمان گارنی 

 داده شده و سپس منفجر گردیده است. 

پنج مهاجم انتحاری  ،  صبح روز نهم دلو ،  بسیار وحشتناکهای  حملهبه تعقیب این  

فرقه   رویداد   111به  این  در  و  حمله کردند  نظایم  دانشگاه  نزدیگ  در  دو  ،  کابل 

امنیت  کشور  وهای  انتحاری و دو مهاجم دیگر توسط نی  اثر عملیات  مهاجم بر 

ز دستگی  گردید. تصاویر   که    دهد یم نشان  ها  رسانه کشته شدند. یگ از مهاجمان نی 

،  دیوار نه چندان بلند احاطهاین مهاجمان با سهولت و با استفاده از زینای چویر از  

و   امنیت  کشته  وهای  نی  از  نفر  یازده  حمله  این  در  اند.  پادگان گردیده  این  وارد 

 اند. شانزده نفر زخم شده 

با هم  بار فاجعهاین سه رویداد   نزدیک  بسیار  ده که جان  ،  و  بسیار فشر به گونه 

ی  آن    مطلب در  نهفته است بیان گردید تا ضعف مدیریت و برخورد سطخ رهیر

قرار   هایمقامدولت  و   زمینه برجسته گردد.  این  در  ، ها رسانه   هایگزارش   امنیت  

پاکستان یم این رویدادها صدراعظم  از  با رییس جمهور  پس   افغانستان خواسته 

ن در نظر  تیلفویز صحبت و اظهار همدردی کند که از جانب رییس جمهور بدو 

بایست خشم و نفرت  داشت عرف دیپلماتیک و بدون استفاده از این فرصت که یم

،  گردید یم بیان  ،  دهندگان این تروریست ها از حامیان و پناه   افغانستانمردم  پایان  یر 

ان آن یک  ،  پذیرفته نشد. در مقابل این غفلت دیپلماتیک و شاید هم بخاطر جیر

اشی   به  امنیت   پایه  بلند  پاکستان هیات  به  میل  امنیت  رییس  و  داخله  وزیر  اک 

ی آن    ها از خاکرهسپار گردید تا شواهد کاقز در مورد این که تروریست  کشور رهیر



 !  ها یی همه رسوا نی" و ا حکومت "وحدت میل

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

149 

کشور تسلیم نماید. هیات پس از مذاکره  آن    دولت    هایمقامبه  ،  شدند و حمایت یم 

به    بشاش و رس حال ،  های خنداندولت  پاکستان با چهره   هایمقامو نشست با  

پاکستان   هایمقامکابل بر گشت و در یک مصاحبه مطبوعای  اظهار داشت که  

دهند و پس شواهد و اسناد را گرفته و پذیرفته اند که به زودی مورد برریس قرار یم

آید و از نتایج کار شان به طرف یم  افغانستاناز یگ دو روز هیای  از پاکستان به  

شدهد یماطمینان    افغانستان این  سفارت ادمایز .  نپایید که  دیری  طفالنه  های 

اعالمیه در کابل یط  قبال  پاکستان  در  تعهدی  هیچ  پاکستان  داشت که  بیان  یی 

ز وزارت خارجه پاکستان   افغانستانپاسخگوی به   ی معی   که به رهیر
ندارد و هیای 

مسایل  برریس  شاید صالحیت  بود که  دیپلوماتیک  هییت  یک  ز  نی  آمد  به کابل 

ز نداشته بوده باشد. هنوز چند روزی از این سفر نگذشت که پاکستان امنیت  را  نی 

و همچنان انکار از موجودیت شبکه    افغانستانراکت باالی خاک    180با پرتاب  

کشور به تمام حسن نیت کاذب و آن    حقایز و پناهگاه های امن طالبان در خاک

 افغایز خط بطالن کشید.  هایمقامهای خود فریتر 

بایست در نبود اراده سیایس در مبارزه با تروریزم و  پیهم را یم های رسوایی این همه 

ی سیایس در کشور جستجو ،  ایجاد وفاق میل ضعف مدیریت سیایس و اقتدار رهیر

،  سلطه طلبانه قویم  هایسیاست ی سیایس و  کرد و منتظر بود که با ادامه این رهیر 

های بیشی  باشند و هر از گایه فرزندان شان را بخاطر هیچ در  مردم شاهد رسوایی 

بخویر   مردم  ببینند.  خون کشته  و  و دانند  یم خاک  فشار  زیر  سیایس  ی  رهیر که 

امنت  را برکنار کرده  نهادهای  تقاضای حکومت پاکستان کادرهای مطرح و ورزیده  

بسیار کم را مقرر نموده است.  های  توانایی ه جای انها افراد نفوذی یا اشخایص با  و ب

ی زیر نام و بهانه اصالحات در   امنیت  و نظایم با کادرهای بسیار های  ارگاناین رهیر

ه و  کردیمسمت  و قو ،  گرویه،  گزینشر ،  یی برخورد سلیقه ،  ها ارگانورزیده و میل این  

دولت گردیده و در نتیجه نابودی اعتماد اجتمایع را  موجب فاصله میان مردم و  

 بار آورده است.  
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ی سیایس   نهفته است. وی عاجز   افغانستانبه باور نگارنده ضعف اسایس در رهیر

های  بازیاز فهم وضعیت بغرنج و پیچیده امنیت  و جیوپولتیک منطقه است و با 

قدرت   توهم  در  ی  رهیر این  است.  ساخته  تر  پیچیده  را  این وضعیت  نابخردانه 

که عقل کل است و پا جای پای شاه امان    کند یم چنان فرو رفته که گایه تصور  آن

و گویا وظایف ناتمام وی را تکمیل یم نماید و گایه هم با رصاحت    گذارد یمهللا  

بعد به  های  نسل و   کند م ز درک نوی را نسل امرو آوردهای  دست دارد که  بیان یم

تاری    خ   در  را  وی   )!( شامخ  مقام  و  خواهند کرد  درک  و  برریس  را  آنها  درست  

 همانند با شاه امان هللا برجسته خواهند نمود!  افغانستان

مغز   طراوش  رصف  وایه  تصورات  ز  محصول  چنی  و  خودشیفته  و  بیمار  های 

 تفکرات مالیخولیایی است و دیگر هیچ. 

و  12  1396حوت  23برابر با  2018ری  فیر



 

ان در عیش و نوش!  سوز جان مردم در فقر   و این گویا رهیر

گردیده   افغانستانسخت گریبانگی  مردم ستمدیده  ،  های نایسر از آنفقر و فالکت 

ازه های اجتمایع  و  ،  است و نه تنها در کاهش این هیوالی ویرانگر که شی 
ی

فرهنگ

بل اینکه دامنه این  ،  گام کوچگ برداشته نشده،  گسلد سیایس کشور را از هم یم 

ده تر ، هیوالی وحشتناک  .  گردد یمروز تا روز گسی 

نشسته   فقر  به  مردم  از  شهرها   افغانستانتصاویری که  ،  ها ده جا،  روستاها ،  در 

از گداها پارک ،  ها رسک  
ی

انبوه بزرگ و همچنان   پی  و جوان،  مرد ،  شامل زن،  ها و 

به اصطالح دل  ،  شود یم به نمایش گذاشته  ،  کودکان نیمه برهنه و سخت تکیده

را آب   زاد؛ ویل دل سنگ گونه،  کند یمسنگ  به آدیم  ی رسدمداران و چه رسد 

 و یر رحم این کشور را هرگز نه!  حاکمان خود شیفته 

   سوز جاناین فقر مطلق و  
ی

را بطور کامل در رساپای این کشور و بخش بسیار بزرگ

ز وضعیتتوان  یمآن    از جمعیت جر گردید.    آشکارا دید و از چنی  ز سخت متاثر و میز

ز پایتخت کشور   یکاقز است تا تصویری از یک گوشه شهر کابل را ببینیم و  ،  همی 

فقر   در   سوز انجاین  را  فراگی   از  آن    و  انبویه  دیدن  مالحظه کنیم.  با رصاحت 

قلب هیچ کش  ،  بارد زنان و کهنساالن گرسنه که از رس و روی شان فقر یم،  کودکان

 مافیایی متشکل از غارتگران
دزدان و  ،  را در دستگاه حاکمه موجود که از یک قشر

جاه و جالل شان را به رخ این ،  گایهو هر از  آمده    جنایتکاران بسیار مرفه بوجود 

و اشگ را به رخسار آنها نم آورد! آنها    دهد م تکان ن،  کشند مردم فالکت زده یم 

ز   در فکر   و کسب امتیاهر چه بیشی  و بهی  تمام نعمت های زنده   تأمی 
ی

هر چه   ز گ
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خانواده و یاران شان در داخل و خارج از کشور ،  فرزندان،  رصف برای خود ،  بیشی  

 اند و کدام مرصوفیت میل و وطتز ندارند.  

یک نگاه بسیار کوتاه به سیمای بسیار تکیده و گرسنۀ مردم به گونۀ عام در شهرها  

کاقز است تا عمق این فقر مطلق را در رساپای جامعه درک کرد و شناخت و نیاز  

داخیل و خارخر نیست. واقعیت  نهادهای    گرانپژوهشهای  به مراجعه به تحلیل 

شدتعی و  با رصاحت  جامعه  سخت  ،  تز  وضعیت  ز  چنی  عادالنه  بیانگر  و  غی 

است. رصف  اینظالمانه  از  ز ،  کهنظر  بی  در الملیل  نهادهای  جهایز   هایگزارش   و 

به شدت فقر و   ارتباط  این وضعیت وخیم و    -  افغانستاندر  عدالت   یر شان در 

مسؤول    هایمقامنگاشته اند و توجه    ،بار فاجعه ز دولت  و  غی  را  الملیل  نهادهای بی 

د یم گرفته است و نه اما جایی را نه، در این زمینه جلب کرده اند   . گی 

ز اواخر یک گزارش تکان دهند از وضعیت اجت   افغانستان اقتصادی    -ایع  مدر همی 

 و سازمان برنامه غذایی جهان به نشر رسیده است و در 
آن   توسط بانک جهایز

شده ک در  نگاشته  افرادی که  شمار  ده    افغانستانه  ز سی  به  ندارند  غذایی  امنیت 

ملیون نفر رسیده است. این رقم در حدود بیش از چهل درصد جمعیت این کشور  

ده ملیون تندهد یم را تشکیل  ز  و فقر  آن   هشت ملیون، . از میان این سی 
ی

با گرسنگ

ز  غذای بعدی آنها چگونهدانند م مطلق روبرو اند که ن  خواهد شد.    تأمی 

 برنامه غذایی جهان در این باره یم گوید  
میلیون    30»ما اکنون از میان  :  مدیر اجرایی

عاجل  های  کمکبا هشت میلیون شهروند این کشور که نیاز به    افغانستانجمعیت  

غذایی دارند روبروهستیم و ما برای سال جاری تنها برای کمک به دومیلیون و هفت  

برنا تن  هزار  این  صدوپنجاه  های  ازهزینه  درصد  تنها یس  ایم که  ریزی کرده  مه 

ملیون نفر    9اکنون در اختیار ما است.« سه سال پیش این رقم حدود  ،  ها برنامه 

در صد جمعیت   40ملیون نفر    13ملیون نفر رسیده است. این    13بود و حاال به  
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قیاس کل کشور که به زبان ساده از هر ده نفر چهار نفر و در م  سازد یمرا    افغانستان

با فقر و نبود مصونیت غذایی دست در گریبان اند.  آن    کم کمی  از نصف جمعیت

 از به  
ی

توجه باید کرد که در جریان این سه سال با وجود رسازیر شدن سیل بزرگ

ان جمعیت ،  افغانستانهای جهایز و کشوری به  و مساعدتها  کمکاصطالح   ز می 

  ده زنگرسنه و مردیم که در زیر خط فقر  
ی

ده ملیون  یم گ ز کنند از نه ملیون نفر به سی 

 نفر رسیده است!!  

ان فقر در طول   ز مدیران ارشد برنامه غذایی جهان در ارتباط به عوامل افزایش می 

یم اظهار  سال گذشته  اقلیم،  خشکسایل،  جنگ،  ثبای  یر دارند که  سه  ،  تغیی  

شکننده   از    افغانستانوضعیت  مهاجران  برگشت  این  ،  دیگر کشورهای  و  علت 

 عاجل افزایش بوده است. آنها هشدار داده
ی

اند که اگر به این موضوع رسیده گ

های های جدیی  و مهاجرت موجب ایجاد چالش تواند  یم نبود امنیت غذایی  ،  نشود 

 گردد.   افغانستانبیشی  در 

که نزدیک    دهد یمنشان  ،  ه شدهارائ  افغانستانصخ    هایمقامآمارهایی که از سوی  

این آمار  اساس    درصد جمعیت این کشور فاقد امنیت غذایی هستند. بر   70به  

از   در    50بیشی   پنج سال  زیر  رنج    افغانستاندرصد کودکان  در رشد  اختالل  از 

ز کمبود وزن دارند که این هر دو نایسر از عدم    30برند و بیشی  از  یم درصد آنها نی 

 ناسب است. تغذیه سالم و م 

یس همگان،  بنابر تعریف بانک جهایز  در همه وقت  ،  امنیت غذایی به معنای "دسی 

ز یک   زنده به غذای کاقز و متنوع برای داشی 
ی

 سالم" است. گ

ز این   ز وضعیت رقتبار توجه نمالملیل  نهادهای بی  کنند و ریشه  به علل اصیل چنی 

عادی این وطن به خویر    نمایند. در حایل که یک فرد های اصیل را جستجو نم 

هیچ کار بنیادی برای رشد و توسعه کشاورزی و    ها سال داند که در جریان این  یم
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هم  ،  شد مصونیت غذایی در کشور انجام نیافته است و اگر در این بخش کاری یم

 از مردم گرسنه نم 
ی

 شدند.  خوابیدند و به فقر مطلق دوچار نم اکنون بخش بزرگ

قابل یاددهایز است که امنیت غذایی یگ از اهداف مهم سند توسعه هزاره سوم  

ز تشکیل    . دهد یمسازمان ملل متحد را نی 

 ( هزاره  توسعه  حقیقت Millennium Development Goalsاهداف  در   )

ک در سازمان ملل متحد بر رس آنها توافق    2000اند که در سال    هشت هدف مشی 

ز   2015بایست تا سال  شده است. این اهداف یم ند. اعالمیه هزاره  گردیدیم  تأمی 

کشور   147کشور پذیرفته شد و رسان    189توسط  ،  2000در ماه سپتمیر سال  

 را امضا کرده اند.  آن  جهان

 :  این هشت آرمان عبارت اند از 

 : ولآرمان ا
ی

ز بردن فقر شدید و گرسنگ  از بی 

 به آموزش ابتدایی همگایز : آرمان دوم
ز  دست یافی 

ش و تروی    ج برابری جنسیت  و توانمندسازی زنان:  آرمان سوم  گسی 

 کم کردن مرگ کودکان :  آرمان چهارم

 نادر بهبود سالمت ما: آرمان پنجم

 هابیماری توبر کلوز و دیگر ،  ماالریا ، مبارزه با ایدز : آرمان ششم

ز پایداری محیط زیست : آرمان هفتم  تضمی 

ش مشارکت جهایز برای توسعه:  آرمان هشتم  گسی 

 

  ۲۰۲۰این سند را امضا کرده و متعهد شده که تا سال    ۲۰۰۴در سال    افغانستان

در آنجا    از   افغانستاندست یم یابد. پنج سال اضاقز برای  آن    گانه  ۸به اهداف  

این کشور  شده که  نابسامایز   نظر گرفته  در  با  زیادی  و  های  عرصههای  اقتصاد 
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ز برای    بهداشت و تجارت روبرو بوده است. در ضمن شاخص   افغانستان نهم نی 

 باشد. منظور گردیده که عبارت از امنیت پایدار یم

فت  در ،  در ده سال گذشته  افغانستان،  با این حال ز   نه تنها هیچ پیشر اهداف    تأمی 

ویژه   به  و  سوم  ینهزاره  ز   کهآن    مهمی  یم  تأمی  مردم  برای  غذایی  ،  باشد امنیت 

ز شده  است. این بدتر شدن وضعیت  نداشته؛ بل اینکه وضعیت روز تا روز بدتر نی 

در   سهولت  به    زنده را 
ی

مردم  گ در توان  یم روزمره  همچنان   هایگزارشدید که 

ز  ت. بدین معتز  تا حدی بازتاب یافته اس،  که در باال بیان گردیدهالملیل  نهادهای بی 

ده ملیون   ز که افزایش سطح نبود امنیت غذایی و فقر مطلق از نه ملیون نفر به سی 

باال رفته است. باید در نظر ،  دهد یمنفر که چهل درصد جمعیت کشور را تشکیل  

دانشگاه  استادان  جانب  از  آمار  این  حتا  داشت که  و  ز  های  ارگانها  نی  دولت  

 دانند. یمآن  و وضعیت واقیع مردم را بسیار بدتر از  گردد یم بینانه تلف  خوش 

چند   ز هر  بی  اقلیم،  جنگ،  ثبای  یر الملیل  نهادهای  تغیی   از  نایسر  ،  خشکسایل 

شکننده   از    افغانستانوضعیت  مهاجران  برگشت  بودن  ،  دیگر کشورهای  و  باال 

ان بیکاری و رشد کند اقتصادی را از عوامل مهم و اثر گذار باالی این وض ز عیت  می 

 به اربابان شانیم
ی

دگ به ،  دانند؛ ویل بنابر حسن نیت به رسدمداران کابل و رسسیر

وع و کارآمد است  ،  دولت مقتدر ،  عامل اصیل که همانا نبود یک حاکمیت میل مشر

ده شدن فقر  اشاره نم  ز و گسی  کنند. عامل اصیل وضعیت کنویز و شدت یافی 

و همچنان نبود  ،  متگزار و وطن دوستخد،  کارا ،  مطلق را باید در نبود دولت میل 

اتژی دقیقها  عرصهبرنامه مدون و علم در تمام   همه جانبه و برنامه  ،  و فقدان اسی 

ون رفت از فقر مزمن و وضعیت سخت   ریزی شده برای رشد اقتصاد میل و بی 

 ناهنجار موجود دانست. 
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به سال   تا رسیدن  نیم سال  از یک و  این  2020کمی   ز    باق  مانده که  نی  مدت را 

مبارزه  رصف  دولت   و  حکمرانان  قدرت  حفظ  برای  انتخابای   اصطالح  به  های 

ین برنامه  ز   یی در غارتگری بیشی  خواهند کرد و در حقیقت کوچکی  آرمان های    تأمی 

ساخته اند و در این راستا هیچ  مطرح نه ، استآن    هزاره سوم که دولت متعهد به 

 شده است. گام عمیل برداشته نه

همانند  ،  همان است که این اربابان و حکمرانان موجود و دار و دسته مافیایی شان

 یمبا شان و شوکت و عیش و نوش زنده   امریکایی ملیونرهای اروپایی و  
ی

کنند و  گ

ایط در خارج از کشور به رس یم  ین رسر برند و در نتیجۀ این  فرزندان شان در بهی 

از نصف جمعیت کشور در فقر مطلق و بیش ، یت پذیریمسؤولکفایت  و نبود  یر 

ز یک روز  اقل  حد برند و و محتاج یک لقمه نان بش یم   سوز جان غذای بسیار ناچی 

ز به درست  بدست آورده نم   ؟ ! توانند شان را نی 

ز وضعیت خییل  ها ناهنجار موجود و شگاف عظیم طبقای  در کشور را چگونه  چنی 

 در هم شکست؟! توان یم
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الیا در   ! افغانستانرفتار فاشیست  نظامیان آسی 

الیا   وهای ویژه اسی  به نقل از »جمهور« گروه دیدبان حقوق بشر گفته است که نی 

ز  ،  در والیت ارزگان نظامیان  برای کشی  و بزرگان قویم که برای خرید به  گناه  یر غی 

 داده اند. با همدیگر مسابقه یم، رفتند یم ها دکان

یشیا گروسمن؛ با انتشار    افغانستانبان حقوق بشر در مورد  پژوهشگر گروه دیده   پی 

در  مقاله حضور  ز  حی  الیا  اسی  ویژه  وهای  نی  از  بسیاری  که  است  نوشته  یی 

از پیگرد عدیل مصون آنان    اند که گویا )والیت ارزگان( طوری عمل کرده  افغانستان

این مقاله برای نشان دادن  آمده    هستند. در  الیا  تازه وارد اسی  است که رسبازان 

کردند از همدیگر سبقت  لمانه که کوشش یم توانمندی شان در "یک مسابقۀ ظا

قتل یم،  جویند  به  را  ملیک  ادعا افراد  این  بربنیاد  شده،  رسانیدند".  ،  افراد کشته 

اند که بوده  بزرگان مستنمد قویم  اینکه  بل  نه؛  برای خرید مواد    سالح یر   دشمن 

 کردند. غذایی و آرد به دکان ها مراجعه یم

اخی   است که  این  تأمل  قابل  نازینکته  نشان  ی  ا  رهیر به  آلمان  نژادپرست  های 

الیایی در  
وهای اسی  ات مربوط به نی  ز ز در تجهی  مشاهده ،  افغانستانآدولف هیتلر نی 

وها به مأموریت  های  بحث شده که   وسییع را در خصوص رویکرد و نگاه این نی 

 ه است. انداختبه راه  افغانستاننظایم جاری شان در 

اییط ر  ی  دهند یم خ این رویدادها در رسر وهای خارخر به رهیر و ناتو در  امریکا  که نی 

از مصونیت مطلق و همه جانبه قضایی برخوردار اند و حت  اگر مرتکب    افغانستان

نظایم  گناه  یر ترین جنایت ها علیه مردم  بارترین و ضد انسایز فاجعه کشور ما  غی 
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عادالنه آنها بر پایه  دولت و دستگاه قضایی حق پیگرد کیفری و مجازات  ،  شوند 

ز داخیل کشور را ندارد.   حقوق و قوانی 

الیایی و نقل قول از برخز  های  رسانههمچنان بر پایه گزارش  
نظایم    هایمقاماسی 

گزارش داده شده که این اقدام بدون دخالت  ،  اند که نام آنها را ذکر نکرده  آن کشور 

اقدام بوده اند هشدار داده   این مسؤولفرماندهان نظایم رخ داده و به افرادی که 

 شده است. 

الیایی درحایل بر روی یگ از  اساس    بر 
ه شده شماری از رسبازان اسی  تصاویر منتشر

که پرچم گروه نازی های آلمان بر ،  نشسته اند   افغانستانخودروهای نظایم در  

 نصب شده است. آن  روی

الیا به نقل از برخز منابع ناشناس اهای  رسانهیگ از   الیا  اسی  ز فرماندهان ارتش اسی 

  که اطالعات طبقه بندی شده:  پیشی  در ماه جاری گزارش داده اند 
ی

یی که به تازگ

الیا در   دهد یمآشکار شده نشان  آن    بخشر از  وهای ویژه نظایم اسی   افغانستان که نی 

 شده
ی

 اند. متهم به ارتکاب جنایات جنگ

،  حضور دارند   افغانستاندر  طبق این گزارش گروههای ویژه ارتش این کشور که  

ی   بشر ضد  اقدامات  های  ،  مرتکب  خشونت  اعمال  و  مجاز  غی  و   
قانویز غی 

انسایز علیه مردم   اند. گردیده   افغانستانغی 

این گزارش هولناک یکبار دیگر پرده از جنایت های تکان دهنده مدعیان حقوق  

رهنگ و تمدن مبتتز  پیام آوران آزادی و مبلغان صلح و مدارا و طالیه داران ف ،  بشر 

وهای خارخر به مردم    دهد یمدارد و نشان  بر انسانیت بر یم ، افغانستانکه نگاه نی 

های خونریز و سفایک های فاشیست و نژادپرست وابسته به دیکتاتوری با نگاه ارتش 
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برتری نژادی و نگاه تفوق طلبانه قویم و تباری بنا  ،  که در گذشته بر پایه آپارتاید 

 هیچ تفاوی  ندارد. ،  بودند شده 

 

مهم این  است که  سبک  ،  بدییه  به  وع  مشر غی   سلطه  و  اشغال  با   
فرق  هیچ 

ز ندارد و در این میان  هایقدرت رصف نظر از اینکه چه نام و  ،  استعماری پیشی 

و  ناتو  نظایم  مأموریت  به  در  امریکا    عنوایز  الیا  اسی  ،  شود یم داده    افغانستانو 

وهایی که نشان رژي ز افراد م هیتلر را حمل یم نی  نظایم کنند و برای کشی  و مردم  غی 

کنند و متهمایز را که هنوز در هیچ دادگایه  مسابقه برگزار یم،  و یر سالحگناه  یر 

اندازند و سپس با  مجرم شناخته نشده اند را با دستایز بسته از صخره به زیر یم 

همان نظامیایز هستند که  دقیقا از سنخ و جنس ، کشند شلیک مستقیم آنها را یم 

مسؤول  در خدمت دیکتاتورهای   و خون آشایم قرار داشته اند که ما پیشی  نام  غی 

 شان را فقط در کتاب های تاری    خ و افسانه های کهن شنیده بودیم. 

میل وحدت  اصطالح  به  بشر  ، پارلمان،  حکومت  حقوق  و   افغانستانکمسیون 

وضعیتنهادهای   ز  چنی  قبال  در   
مدیز ی    سمبولیک  بشر حقوق  و  انسایز  ضد 

اییط   ز رسر ،  از آزادیتوان  یمساکت مانده اند و جرئت ابراز نظر را ندارند. در چنی 

 ؟ ! حرقز به میان آورد   افغانستاناستقالل و حاکمیت و اقتدار میل در کشوری به نام  
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 ! ز  بازنگری بر پیمان امنیت  میان کابل و واشنگی 

 

ز به یک بحث    مسأله در این روز ها   بازنگری بر پیمان امنیت  میان کابل و واشنگی 

مجلس سنا این  ،  غی  منتظره ویل بسیار جدی مبدل گردیده است. پیش از همه

را مطرح نموده بود و برخز از سناتوران خواهان بازنگری این پیمان تا رسحد    مسأله

از آن    لغو  پس  بودند.  بحراآن    شده  تشدید  بنابر  نمایندگان  با  مجلس  امنیت   ن 

یت آرای حارصز در جلسه تایید کرد که باید بند های پیمان امنیت  میان کابل و  ،  اکیی

د. از مجموع اعضای حارصز در مجلس در ظاهر   ز مورد بازنگری قرار گی  واشنگی 

رصف چهار نفر با این طرح مخالفت داشتند. هرچند بعدها شماری از نمایندگان 

تکم  داشتند که نصاب مجلس  این  اظهار  نباید  نبود و  به رای گذاشته   مسألهیل 

 شد. یم

از   شماری  تصمیم  سلسله  به  است که  این  ارتباطگان  نماینده جالب  این  ،  در 

های جهادی و سیایس اثر گذار در وضعیت کنویز از طیف  یی از شخصیت جلسه

ت صبغت هللا مجددی گردهم یم  ل حرصز ز آیند و  های گوناگون و متناقض در میز

ز مطرح    مسألهآیی  دهم در این گر  . شاید هدف  گردد یمبازنگری بر پیمان امنیت  نی 

های برون رفت از بحران  اصیل این گردهمایی را برریس اوضاع عمویم کشور و راه 

ان را با همه اختالف  تشکیل یم آن    کنویز  داده است که این همه به اصطالح رهیر

وده باشد؛ ویل با استفاده  نظرها و مواضع متفاوت و متناقض شان دور هم جمع نم

را جناب کرزی مطرح  امریکا    بازنگری بر پیمان امنیت  با   مسألهممکن  ،  از این فرصت

شمول  به  اک کننده گان  اشی  از  شماری  و  باشند  این  آقای    نموده  ز  نی  مجددی 
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 جریان این جلسه
ی

،  پیشنهاد را استقبال و مورد تایید قرار داده باشند. تا حال چگونگ

آیی حضور  توسط اشخایص که در این گردهم آن  مربوط به های فیصلهو ها بحث 

 بازتاب نیافته است.  ها رسانهداشتند به گونه دقیق و مستقل در 

ده ، با آنهم ز است، بازتاب یافتهها رسانه در  آنچه ی فشر  :  چنی 

یت رای   کابل و  تایید کرد که باید بند های پیمان امنیت  میان  ،  ها ولش جرگه با اکیی

ز خواهان تجدید   ز نی  ز تجدید نظر شود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشی  واشنگی 

ز شد. اما ارگ این کار را به سود    – نظر جدی موافقت نامه امنیت  کابل   واشنگی 

 هراس افگتز خوانده است. 

ز هفته بود که برخز از قانون   گذاران با جمع آوری امضا به دلیلروز دوشنبه همی 

پیمان  آن   نداشته  چه  امنیت  کشور  ز موثریت  در وضعیت  با واشنگی  امنیت  کابل 

در ،  است تجدیدنظر  در آن    خواستار  چهارشنبه  امروز  خواست  این  اند.  شده 

یت آرا از سوی قانون گذاران مهر  با اکیی نشست مجلس به رای گذاشته شده و 

 تایید گرفت. 

پیمان   تاکید کرد که  این نشست  در  نخست مجلس  یکمعاون  ر اتی 
با  امریکا    اسی 

به کمیسیون  ،  افغانستان و  نداشته  جنگ کشور  در  موثریت   و  هیچ  امنیت   های 

پیمان آغاز کنند. واکنش  این  برای برریس  تا کارشان را  دفایع مجلس دستور داد 

که این تصمیم مجلس ارگ را نگران کرده    دهد یمی نشان  ریاست جمهوری تا اندازه 

برای  است. معاون سخنگوی ریا ز را  با واشنگی  امنیت  کابل  پیمان  ست جمهوری 

به سود هراس  ،  تقویت نظامیان کشور مهم خوانده پیامد تجدیدنظر مجلس را 

 افگنان عنوان کرد. 
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امروز چهارشنبه در گردهمایی    
ز نی  ز  پیشی  از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور 

یش انتقاد  از تعهدهاامریکا    حزب های سیایس و جهادی به شدت از چشم پویسر 

،  مخالف بودهامریکا    کرد. حامد کرزی که همواره با امضای موافقت نامه امنیت  با 

نامه عمل ها به تعهدات شان در این موافقتامریکایی اکنون تاکید کرده است که  

یک یا   ر اتی 
نکرده اند. اما گفتتز است که حامد کرزی در زمان حکومتش پیمان اسی 

دی را با اوباما رئیس  ز  راهیر  امضا کرده بود. امریکا  جمهور پیشی 

ز بار در سال   ز را امضا    ۲۰۱۴کابل برای نخستی  میالدی پیمان امنیت  با واشنگی 

نخست باورمندی را برای تغیی  جنگ در کشور روزهای  کرد. این پیمان هرچند در  

گذشت  بل با  ،  نه تنها که جنگ در کشور پایان نیافتآن    اما پس از ،  رونما کرده بود 

ش یافته است. ،  هر سال وضعیت بد امنیت  در کشور   گسی 

نماینده گانها  خواسته این   جلسه  فیصله  های  ،  به شمول  چهره  و  مجلس سنا 

با واکنش های گوناگویز روبرو  امریکا   سیایس جهادی برای بازنگری پیمان امنیت  با 

 شده است. 

 

ز از    گوید که پیمانفرماندۀ پولیس کندهار یم،  از این میان امنیت  کابل با واشنگی 

پنج  برای سوی  از کسایز که  برخز  و  است  شده  تأیید  جرگه  لویه  عضو  هزار 

خواهان بازنگری و  ،  کنند کشورهای همسایه به شمول روسیه کار یم   هایسفارت

ز حال وی با نشر اعالمیه ای گفته که فیصله ولش  یا لغو این پیمان شده اند. در عی 

  بر بلکه این تصمیم  ،  نیت  و دفایع مطابق خواست مردم نبودهجرگه درباره سند ام

 منافع شخیص و حزیر صورت گرفته است. اساس 
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حال ز  همی  نماینده ،  در  مجلس  اعضای  ماده،  گانبرخز  از  برخز  پیمان   در  های 

وهای    -امنیت  کابل   ز   در   امریکایی واشنگن در بارۀ کمک نی   افغانستان امنیت    تأمی 

ها به  که در این پیمان امنیت  باید برخز تعدیلگویند  یمبینند و  هایی را یم کوتایه 

ز   را مجبور بسازد که در امریکا    میان آید تا ایاالت متحد  امنیت کشور بیشی    تأمی 

د.   سهم بگی 

کنیم  یی را پیشنهاد یم »ماده :  گوید گان یمعضو مجلس نماینده ،  مخ الدین مهدی

متحده ایاالت  خاک  امریکا    که  بر  خارخر  تجاوز  را  موجود   افغانستان وضعیت 

 تعریف کند.« 

هم سویی  خانوا،  از  با  دیدار  هنگام  سخنانش  در  جمهورغتز  جان هاده رییس  ی 

برد  نم امریکا    هرچند نایم از پیمان امنیت  با ،  گان رویدادهای هراس افگنانهباخته

چاما یم  است که  ی  ز ز چی  واشنگی  آسیای  جنوب  د  راهیر مردم  گوید که  سال  هل 

ز عالوه یم آن    انتظار   افغانستان هایی در منطقه  نماید که تالش  را داشتند. وی نی 

ز برود. "بعیصز   خواهند    ها در منطقه یمادامه دارد تا رابطه این کشور با جهان از بی 

ز که ارتباطات   ند الملیل  بی  ز بیر ی را که با عقل و قربایز بدست  آن  ،  ما را از بی  ز چی 

 را از دست دهیم." آن  با احساسات چرا آورده اید 

ز یم امریکا    سفی  ،  جان بس،  با این حال وهای  در کابل نی    امریکایی گوید که حضور نی 

به چالش برای رسیده  افغانستاندر    
ی

نیاز استگ این کشور یک  در  بزرگ  :  های 

ز رو ایاالت متحد های بزرگ روبه  با برخز از چالش   افغانستان»   رو است از همی 

وهای امنیت   ،  و هم پیمانانشامریکا   ایستاده   افغانستانشانه به شانه در کنار نی 

چالش  این  به  تا  رسیدهاست  یم ها  فکر  ما  شود.   
ی

است که  گ مهم  این  کنیم که 

رشد نماید و کارهای تازه ایجاد  ادامه دهیم تا اقتصاد    افغانستانرا به مردم    ها کمک

ز کیفیت زنده   تمایم مردم شود و نی 
ی

 بهی  شود.«  افغانستانگ
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امنیت  کابل   ان    -پیمان  ز می  ماه  در  ز  منظور  ۱۳۹۳واشنگی  به  خورشیدی  هجری 

ز ، بهبود روند صلح فت ،  امنیت  تأمی  های بهبود نهادهای دولت  و پشتیبایز از پیشر

ز تشویق  های اقتصادی امضا شد. همکاری  اقتصادی و اجتمایع و نی 

ز   :  استآمده  در ماده دوم پیمان زیر عنوان مقاصد و ابعاد چنی 

ز برای تقویت امنیت و ثبات در  1 ی سهم ،  مبارزه با تروریسم،  افغانستان. طرفی  گی 

ثبات منطقه ز در صلح و  بی  توانمندی  یی و  ارتقای  برای دفع   افغانستانالملیل و 

وحدت میل و  ،  تمامیت اریصز ،  امنیت،  علیه حاکمیت  تهدیدات داخیل و خارخر 

های نزدیک با یکدیگر  به تقویت همکاری،  نظام مبتتز بر قانون اسایس این کشور 

در ادامه یم را  نظایم  و   
ی

جنگ عملیات  هیچگونه  متحده  ایاالت  وهای  نی  دهند. 

ز طوری دیگری توافق کنند. ، کنند اجرا نم افغانستان  مگر اینکه طرفی 

 هم. ایاالت متحده در همکاری و  2
ی

با  ،  افغانستانتوافق  اساس    نزدیک و بر   آهنگ

تو  افغان و سعه ظرفیت هدف کمک به  امنیت  میل  وهای دفایع و  نی  ز   های    تأمی 

ک،  افغانستانامنیت تمام مردم   های حمایت   به انجام فعالیت،  طبق توافق مشی 

 :  پردازد زیر یم 

ز ،  آموزش،  مشورت وهای دفایع و امنیت  میل  ،  تجهی  حمایت و تقویت پایدار نی 

های کنار جاده و  سازی بمبخنتی ،  یی های مهندیس منطقهافغان به انضمام بخش 

وهای دفایع  سایر مواد منفجره؛ ایجاد و ارتقای سیستم تدارکای  و حمل  ونقیل نی 

ش ظرفیت  (؛ تقویت  و امنیت  افغان؛ گسی  یک اطالعات )اطالعات امنیت  های تشر

هوایی   وهای  نی   
راهافغانستانتوانایی سایر ؛  و  نظایم  ک  مشی  تمرینات  اندازی 

وهای دفایع    های مورد فعالیت ش نی 
ز روی جزئیات گسی  توافق دو طرف. طرفی 

" مصوب  افغانستانی ریکارد  و امنیت  میل افغان بر مبنای برنامه موسوم به "برنامه 
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میالدی و در مطابقت با "مجمع مشوری  امنیت" به    2012نشست شیکاگو سال  

 دهند. کارشان ادامه یم

ز همچنان در ماده ششم پیمان امنیت  میان کا ز چنی  ز نی 
 :  استآمده  بل و واشنگی 

 ماده ششم تجاوز خارخر 

متحد 1 ملل  منشور سازمان  برخالف  تجاوزات    افغانستان،  .  همواره دستخوش 

توسط   و  نی  استفاده  و  بیگانه  و گروه هادولت کشورهای  خارخر  مسلخ ی  های 

ون از مرزهای این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت   شده است که در بی 

وی  ،  اند. مطابق این قرارداد قرار داشته  ها دولت این   ز با هرگونه استفاده از نی  طرفی 

اریصز  تمامیت  علیه  تهدید  یا  سیایس  ،  مسلح  انضمام  ،  افغانستاناستقالل  به 

ز   های مسلح از جملهوه حمایت از گر  پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور    تأمی 

 مقابله یم ، های مسلح دیگر خارخر و یا گروه 
 
ز توافق یم قویا کنند تا در  کنند. طرفی 

،  در برابر تهدیدات علیه حاکمیت میل  افغانستانهای دفایع  زمینه تحکیم قابلیت 

 هم همکاری کنند. با ، تمامیت اریصز یا استقالل سیایس این کشور 

استقالل  ،  . ایاالت متحده هرگونه تجاوز خارخر یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت2

را موجب نگرایز شدید خود پنداشته و باور دارد که    افغانستانو تمامیت اریصز  

ز تجاوزی   ز را در رابطه با ثبات  تواند یم چنی  ک طرفی 
صلح  ،  افغانستانمنافع مشی 

 هدید کند. و ثبات منطقه و جهان ت

ز تجاوزی علیه  3 ز تجاوزی و یا تهدید به چنی  ،  افغانستان. در صورت وقوع چنی 

بالقوه سیایس اقدامات  اتخاذ  به منظور  ز  اقتصادی،  دیپلماتیک،  طرفی    نظایم و 

ها کنند. این مشورت باهم به گونه منظم مشورت یم ،  برای تشخیص پاسخ مناسب
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اقدامات الزم   از  ایجاد فهرست   اقتصادی  ،  دیپلماتیک،  سیایسبا هدف  نظایم و 

د یم صورت   . گی 

علیه 4 خارخر  تجاوز  به  تهدید  یا  و  خارخر  تجاوز  ز  چنی  وقوع  صورت  در   .

ز با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش  ،  افغانستان طرفی 

آن   فهرستنظایم و اقتصادی که ،  دیپلماتیک، مناسب عالوه بر اقدامات سیایس

ز اسایس هر دو  در بند سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعمل  های مندرج قوانی 

 پردازند. یمبه مشورت  ، طرف

دستورالعمل 5 ز  مشورت . طرفی  ز  چنی  مؤثر  تحقق  منظور  به  را  جامع  های های 

 :  دهند ترتیب یم ،  منظم و فوری

این دستورالعمل:  الف به  و    افغانستاناع  وزرای خارجه و دف،  های جامعمطابق 

دی ز  واشنگی  و  در کابل  دو کشور  هر  سفرای  و  متحده  عنوان ایاالت  به  یس 

ز   مجراهای اصیل وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارخر و یا تهدید به چنی 

دازند؛ به مشورت ، تجاوزی  های فوری باهم بیر

ایجاب کند :  ب و فوریت موضوع  اهمیت  ی  هااین دستورالعمل،  در صوری  که 

متواند  نم جامع  ز ز برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و مکانی  ها  توانایی طرفی 

 سازد. محدود و متأثر  

همکاری 6 دارند که گروه کاری  توافق  ز  دفایع  . طرفی  و  امنیت    -  افغانستانهای 

متحده ماده،  ایاالت  این  مؤثر  تطبیق  زمینه  تا  دارد  ترتیب  ،  وظیفه  انضمام  به 

( این  3ای جامع یاد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج بند )هدستورالعمل

 ماده را افزایش دهند. 
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ز و توجه به   با مالحظه ماده دوم و ششم موافقتنامه امنیت  میان کابل و واشنگی 

با پاکستان یم  افغانستانکه در    آنچه گذرد و در عمل با یک جنگ اعالم ناشده 

هزار فرزند این وطن به    ها ده جنگ که  های  سالمواجه است و در جریان این همه  

خاک و خون کشیده شده و دارایی های عامه و مردم برباد رفته اند و هر روز دامنه  

ده  و با وضاحت به این که در این میان نقش بسیار برجسته   گردد یمتر جنگ گسی 

ریزی برنامه  در  و ،  تمویل،  تداوم ،  پاکستان  ز  ز   تجهی  لوژیستگ    تأمی  ملیشه عقبه 

به   به خصوص  و  به همه  دارند  بنام طالبان شهرت  ،  امنیت  نهادهای  هایش که 

دیپلماتیک و  استامریکا    اطالعای   متحده،  روشن  ایاالت  خالف  امریکا    چرا 

اتژیک با پاکستان نداشته طوری  آن  موافقتنامه امنیت   که باید برخورد قاطع و اسی 

و چند پهلو بوده    افغانستانمیل  و سیاستش در این زمینه همواره خالف منافع  

ز   ها افغاناست؟ ایاالت متحده این جنگ فرسایشر بسیار طوالیز را که در رسزمی 

د یم دست کم  ،  برد و به قیمت هست  مادی و معنوی مردم این کشور به پیش یم    گی 

منطقه اتژیک  اسی  منافع  به  یعتز  و  اتژیک خود  اسی  یک  ندادن رسر از دست  و  یی 

بیشی   توسعه    هایسیاستقربایز    افغانستاناندیشد. مردم و کشور  یم  پاکستان 

ز  امریکا    طلبانه ایاالت متحده  موجب برهم زدن اجماع    ها سیاست گردیده اند. همی 

ز یی و  منطقه و به عوض    گردیده   افغانستاندر ارتباط به مسایل مربوط به  الملیل  بی 

اجماع منطقه زده  ،  یی همکاری و حفظ  دامن  بیشی  در منطقه  تشنج هر چه  به 

رسارس   در  امنیت   وضعیت  شدن  بدتر  تمام   افغانستاناست.  ماندن  ناکام  و 

دالر  امریکا    هایبرنامه  ملیارد  میل صدها  و  حیف  و  این کشور  آن  های  کمکدر 

رسم "سیگار"    هایگزارش   در آن    بسیار زشت و تکاندهندههای  نمونه   کشور که

ین  امریکا    است کهآن    نشان دهنده،  بازتاب یافته در تطبیق موافقتنامه امنیت  کمی 

 موفقیت نداشته است.  

و  کشورهای   این  منطقه  هایقدرت منطقه  ادامه  به  نسبت  دارند که  حق  یی 

در    ها سیاست های خویش  ریزرف  و  امکانات  تمام  از  و  بنگرند  تردید  و  با شک 
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ز حق دارند از   افغانستانبهره برند. مردم  امریکا    علیه  افغانستان بخواهند  امریکا   نی 

فت  ،  صلح و آرامش ،  رفاه اجتمایع،  که به هست  مادی و معنوی مردم ترق  و پیشر

 ،  اجتمایع
ی

ام بگذارد و  ،  فرهنگ اش را در  های  برنامهاقتصادی و سیایس کشور احی 

متمرکز سازد  راستا  با حلقه،  این  وبند ها  زد  با  بس نه  بدنامهای  و ،  یار  متعصب 

تشنج قویم و رویا روی خصمانه میان اقوام با هم    کهآن    قومگرا در ارگ و خارج از 

زنند و برای پایان بخشیدن به جنگ در  روز تا روز دامن یم   برادر و برابر کشور را 

ز ندارند  کفایت  و فساد  و در مجموع غرق در یر ،  کشور کدام برنامه قاطع و روش نی 

 کنند. به مثابه مافیای دولت  عمل یم استخوان سوز 

پرسش اسایس این است که این بازنگری به چه منظوری مطرح گردیده و هدف  

در پشت این بازی چه اهداف دیگری نهفته است؟ با    باشد؟چه یم آن    اصیل از 

  ،  این بازنگری
ی

؟ جالبی  از همه    شود یمبیشی   امریکا    به  افغانستانوابستگ و یا کمی 

امنیت   نهادهای  جهادی و سیایس که آشکارا به دستگاه ها و  های  خصیتشاین که  

اند امریکا    غریر و کشورهای   به چه جرای   ،  وابسته  به    مسألهچگونه و  بازنگری 

ز  ساخی  متهم  با  را  مفاد امریکا    موافقتنامه  تطبیق  عدم  ت  آن    به  ل حرصز ز میز در 

شناخته شده با دیدن  صبغت هللا مجددی مطرح نموده اند؟! شاید این ذوات  

ز از جانب اک نموده باشند؟! امریکا    چراغ سیر و یا هم این    در همچو گرد هم ایی اشی 

 با طالبان در پیوند بوده باشد!؟  امریکا  بازنگری به نحوی با مذاکرات

 خطرناک روشن خواهد گردید. های بازیبه زودی اهداف پشت پرده این  

 1397سنبله  26برابر با  2018سپتمیر   17
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ز و دوم ست یمناسب ب به  مرد وطن آن بزرگ  سال خامویسر  یر

ی آن بزرگ مرد خرد و اند  ستی ب  درست
مبارز نستوه و    شه،یو دو سال از خامویسر

ک کارمل، رهیر    قیخواهانه افغانستان، رفنهضت ترق    خی    درخشان تار   یچهره  بیر

ز ش ی پ   کیدموکرات  ی جمهور، جمهور   سیی خلق افغانستان و ر   ک یحزب دموکرات  ی 

ز است که د  ار ی. بس گذرد افغانستان، یم  یهاهمه سال   نیا  انیجر   ر دشوار و غم انگی 

   که طوفایز 
ی

تهد  بزرگ را  مان   قیعم  یو بحران ها  کند یم   د یهست و بود کشور 

   ،اجتمایع
ی

.  میرا با خود ندار   ی است، و   ده یکشور را درنورد  یرستاپا  ایسیو س  فرهنگ

ا  یمرد   و سکان کشت    کرد عمل یم  تیدشوار با درا  ار یبس   طیرا که در هر نوع رسر

  یداشت و رهیر   در دست   یی  افغانستان را با متانت و دل  یخواهانه  جنبش ترق  

ز . نبود جانسوز چنکرد یم دشوار،    یهاهمه سال  نیا  انیو آن هم  در جر   یرهیر  ی 

ز سخت اندوه گ  است.  ی 

ی 
بودند، همواره    یکه در فراز و فرود مبارزات بغرنج و پيچيده سيایسی کشو، با و   آنایز

ام به ياد یم  یو شهامت و  وسعت نظر، تحليل دقيق، دور انديشر  .  آورند را با احی 

ارز تحليل  و  و   یها  ایر یها  رويدادها  یدقيق  و  مسائل  و    یاز  سيایسی  پيچيده 

، همواره گره گشاه یم  موجب    ،یو   یو عمق نظر و بيان ساده و گويا  بود اجتمایعی

ت یم رو گرديد حی  دليل،  ی.  ز  و   همی  و همرزمان  و رویسر   ،یهمراهان  را که    راه 

آنچنان در   کشيد،انسان زحمتکش افغاستان به پيش یم  یهابمنظور نيل به آرمان

یم  تحليل  به  انديشه  بردند خود  اين  مادکه  عنرص  به  یم   یها  جزء    شد مبدل  و 

ز دليل، براد یگردیم  آنان  شخصيت انسایز  ها، کارمل تنها يک  یبسيار   ی. بنا بر همی 
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و  انسان  خدمت  در  بود  ی  مکتتر  ، اين که  بل  نبود؛  سيایسی  مبارز  و  شخصيت 

 انسان زحمتکش افغانستان.  ژهی انسانيت و به و 

و در آن    دولت    تی پس از جدا شدن از قدرت و سقوط حاکم  یهاسال  انیجر   در 

رهیر    نیا   بار   نیکه چند  د یگرد   ش ی فرصت م  ن ینگارنده ا  ی دشوار، برا  ار یبس   یروزها

که به نظارت خانه شباهت    را در مسکو و در آن به اصطالح مهمانخانه دولت    ز یعز 

را در   یو   یهادگاهید  مانهیصم  و   قانهیرف  ار یبس   یداشت، مالقات کنم و در فضا

رو  به  جر   یدادهایارتباط  دشوار   ایسیس  یهاانیکشور،   یو 
ی

چگونگ و    ها 

 در کشور و خارج از کشور را  بشنوم.  حزیر  یهاتیفعال

ز از هم  گ ی  در    ادداشتیشان را    یهادگاه ید   خطوط کیل  دارها،ی ها و د نشست  ی 

ده  و فشر نخست  یکردم  س  در دسی  را  ز آن    حزیر   ف ینام کلکت  ر یز   هسته حزیر   ی 

ز دنمارک گذاشتم و از هم   میمق  یهاافغان که    یاز رفقا  یگر ی به بخش د  ق یطر   ی 

ز بودند ن  دهیدر اروپا اقامت گز   . د یرس ی 

ز و دوم   ستی استفاده از ب  با  رهیر بزرگ و همچنان هشتاد و    نیسال درگذشت ا   ی 

ز نهم  ده 1929  ی جنور   6)  یفرخنده و   الد یسال م  ی  آنچه که پس از سقوط    ی( فشر

حزب، در    خ ی    و درج در تار   شی  ی ب  آگایه  یبرا  ده،یگرد  ادداشتیدر مسکو    تیحاکم

 .  شود یمگذاشته   ز یدوستان و عالقمندان عز  ار یاخت

 *** 
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ده  ح. د. خ. ا. )حزب وطن(  یها  حزیر  یرهنمود ها برا فشر

ى کردن بحران و فاجعه   است كه    یافغانستان كشور عزيز ما در حال سیر
ی

بزرگ

مداخالت رصي    ح كشورها و محافل   ژهییی از عوامل داخیل و به و نایسر از مجموعه

دهه اخی  آزادى، استقالل،    انیگوناگون خارخر در امور آن  بوده است. در جر 

، حاكميت میل، و وحدت میل مردم افغا به    ی جد  یی به گونه   نستانتماميت اریصز

ش يافته است. هاى  مخاطره افتيد و رنج   بيكران مردم افغانستان هرچه بيشی  گسی 

در نظر داشت وضعيت جديد و با توجه به نقش تاريخز آزادى خواهان و مبارزان   با 

میل و وطن دوست افغانستان در امر مبارزه عليه استعمار، استبداد و ارتجاع، و با  

و بمنظور    -اجتمایعآزادى، دموكرایس و عدالت    - هاى واالى انسایز الهام از آرمان

رفقاى   سازماندیه  تجديد  و  افغانستان   -حزیر انسجام  خلق  دموكراتيك  حزب 

، مراتب آی  يادداشت   )حزب وطن(  و تنظيم بهی  كار ميان آنان و در مرحله كنویز

 : گردد یم

ما   .1 عزيز  در كشور  وضعيت  انكشاف  به  نسبت  نبايد  و  نميتوانيم  ما 

بمانيم. برخورد مسووالنه، میل و تاريخز نسبت افغانستان یر تفاوت باق   

در صدر وظايف عاجل هر افغان وطن پرست قرار دارد.    تیبه اين وضع

ايط كنویز  ك هر افغان وطن دوست را در رسر بنابران برنامه واحد و مشی 

فاجعه از  افغانستان  از جنگ   ٴنجات  نایسر  ز  انگی  دراز  غم  تحميیل  هاى 

 .  دهد جر بنيادگرايان مذهتر  تشكيل یممدت و حاكميت استبدادى و متح

 

،  از طريق دوست  با وطن و نجات آن از استبداد، فقر و عقب  ما 
ی

ماندگ

ز كننده  تأمی 
ق  عدالت اجتمایع رفتيم؛ بنابران    ٴبسوى انديشه هاى می 
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و   سيایس  عامل كار  و  ه  ز انگی  ترين  عمده   ، پرست  وطن  اصل  همواره، 

 اهد ماند. عقيدی  ما بوده و همچنان باق  خو 

تشكيل    نیر یكار سيایس ما را مراتب ز   ٴخلل ناپذير و خطوط اسایس برنامه  آرمان

 : دهد یم

ز و تحكيم آزادى، استقالل، تماميت اریصز و استقرار حاكميت میل،    -   تأمی 

ز واستقرار صلح پايدار، دموكرایس و عدالت اجتمایع،   -   تأمی 

مليت  -   اقوام و  ميان  تحكيم دوست   تفاهم میل و  استقرار  ز و  هاى  تأمی 

مردم   و وحدت میل  اتحاد  روند  تقويت  و  ايجاد  بخاطر  در كشور  ساكن 

 افغانستان،  

ز نظم و ثبات، ايجاد حكومت وحدت میل و حل مسايل و مشكالت   -  تأمی 

اك مساويانه تمام افغاناسا ها بدون تمايز از  یس افغانستان از طريق اشی 

 نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب و همچنان  عقايد و نظريات سيایس شان،

، مبتتز بر اعالميه جهایز حقوق  دفاع از آزادى   -  هاى اسایس و حقوق بشر

ز بشر و ساير ميثاق  الملیل،هاى بی 

آهنگ اقتصاد میل، علم و  ناسب و همتالش در جهت احيا و رشد مت  - 

 تكنولوژى، و بارورى فرهنگ میل،

وهاى تجدد طلب، میل و دموكراتيك،  -   جلب تفاهم و همكارى با تمام نی 

ز و تحكيم روابط دوستانه و همكارى مفيد اقتصادى با تمام ملل و   -  تأمی 

 دول جهان، بخصوص كشورهاى همسايه،

ى و همكارى با سازمان  -   ز هاسازمان ملل متحد و ساير    سهمگی  الملیل  ى بی 

ز زمينه ز هاى تطبيق ميثاقو مساعد ساخی  الملیل و ساير تعهدات  هاى بی 

ز  ز بی  بی  حيثيت  و  اعتبار  بردن  بلند  و  ديدهالملیل،   ٴالملیل سخت صدمه 

ز   الملیل. دولت افغانستان در مجامع بی 
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كنویز افغانستان  با در نظرداشت دشوارى هاى خاص، نایسر از وضعيت   .2

ور است   یهاو نظريه  جداگانه و متفاوت رفقا در داخل و خارج كشور، رصز

آهنگ با كار سيایس متگ بر اصل ترصد و انتظار، سكوت  تا اکنون هم 

ز موجود را ماهرانه و به تدري    ج درهم شكست. بنابران متناسب  غم انگی 

رسر  زمينه،  ايط با  اين  در  داشته  بدست  امكانات  و  هاى گام  هر كشور 

ز به پيش گذاشته شود.   سنجيده شده، استوار و متی 

 

رسانه  با  از  ز استفاده  بی  برون  هاى گرویه  و  خارخر  مطبوعات  الملیل، 

، در توضيح و دفاع از آرمان هاى واالى حزب ما كه در ماده  مرزى افغایز

ا بينانه  ادداشتی  نیاول  واقع  برریس  و  تحليل  مسايل   ٴدرج گرديده، 

وع مردم افغانستان  افغانستان،   جلب افكار جهایز در دفاع از حقوق مشر

ز و   هاى اسایس و حقوق بشر در اين كشور، افشاى مداخالت آزادى  تأمی 

مانه هاى خارخر در امور داخیل كشور و در نتيجه وضعيت دولت   ٴبيشر

از اين مداخله ها در افغانستان، توضيح داده  آمده    خيیل رقتبار بوجود 

رژي ماهيت  و  ،  شده  ز ستی  تمدن  میل،  وى ضد  نی  يك  منحيث  حاكم  م 

متعصب،   سنت  مستبد متحجر،  مخالف  مردم  و  میل  پسنديده  هاى 

اين سنت در  ويژه  افغانستان كه  تساهل جاى  و  ، مدارا  انديشر آزاد  ها 

ز امكانات، مساله نشر   د. در صورت بدست داشی  دارد، اقدام صورت گی 

اژ بزرگ، ن  با تی 
ای  ز يك ارگان مشخص نشر  برریس گردد.  ی 

 

در آن كشورها و    نشان یمی گردد كه ادامه سياست ترصد و انتظار   خاطر 

به معتز پسيف بودن در    -   کند مصلحت ايجاب یم  یمحالی  كه از رو 

بايست با دقت، هر يك    . یم گردد سياست، كار و فعاليت روزانه تلف  نم 

انكشاف صد  می  باشيم.    فعاالنه  جهان  و  منطقه  در كشور،  وضعيت 

و انتظار و انتقال گام به گام آن به يك سياست   ترصد تعقيب سياست  



ک کارمل و خطوط کیل  ! حزیر  فیکار کلکت  بیر

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

174 

برخوردار است، و بايد بخاطر  مشخص و فعال، از دشوارى هاى خایص

ضايعه از  ى  بدفهم جلوگی  و  ها  سوءتعبی   ، وضعها  همواره  را    تیها، 

 بادقت زير نظر داشت  و با احتياط عمل کرد.  

 

ها  یی آينده    در  حلقه  با  تفاهم  با  و  دور  چندان  در   ینه  رفقا  مختلف 

جريان    برریس  همچنان  و  داخل كشور  رفقاى  و  جداگانه  كشورهاى 

آن در كشور، منطقه و جهان، سياست و   اوضاع و دورنماى  انكشاف 

ها بيشی  روشن و مشخص موقف حزب در مجموع، و در پرتو اين ديدگاه

 گردد.   یم

 

ى كرده  یی از آن جا .3 محافل   از   -كه حزب چندين برنامه و پروگرام را سیر

كوچك سيایس قبل از تأسيس حزب تا سقوط حاكميت دولت  جمهورى  

ايط، اوضاع و احوال    -افغانستان و از اين طريق  تجارب كاقز كار در رسر

داشت وضعيت  نظر  در  با  بنابرآن  را كسب کرده،  متفاوت  و  گوناگون 

داخل كشور و خارج از آن و بخصوص جابجا شدن شمار زياد   ر كنویز د

ارج از كشور و محالت متفاوت، بهی   است تا ساختار تشكيالی   رفقا در خ

هاى اوليه حزیر مانند  اصل عدم مركزيت استقرار يابد. هستهاساس    بر 

مختلف بوجود آيد. در ايجاد    یهاجزاير جداگانه در كشورها و در محله

بايد آرام،    ايطها، رسر هسته محيیط و كشورى در نظر گرفته شود. كار 

د. در قدم نخست،   ش ی ا و بدون كدام نمارس و صدیر  و تظاهر صورت گی 

هاى حزب، در حلقات حزیر در  جلب اعضاى با ايمان و معتقد به آرمان

اصل دموكراتيك استوار  اساس    ها بر نظر گرفته شود. فعاليت در هسته

 
ی

چگونگ مورد  در  هسته  گردد.  ،  كار  تشكيالی  و  سازمایز  لحاظ  از  ها 

ق  هاسازمان  ٴقبول شدههاى معيارها و نورم  در نظر گرفته    سيایس ى می 

 شود. 
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اصل را هيچگاه نبايد از نظر دور داشت كه هدف اسایس ما را ايجاد   اين

يك سازمان رستارسى، متشكل و واحد سيایس بر بنياد منافع علياى مردم  

و   تجارب  بر  متگ  مردم،  و  كشور  ايجابات  و  ايط  رسر افغانستان، 

ز اندوخته  بی  اندوختهالملیل، تشكيل یمی هاى میل و  اين  بربنياد  ها،  دهد. 

سيایس حزب بصورت مفصل ترتيب و در يك مجمع بزرگ حزیر    مه برنا

 . گردد )كنفرانس و يا كنگره( برریس و تصويب یم

 

 رفقا بايد:  .4

خطوط اسایس برنامه كار سيایس را مالك عمل خويش قرار داده، و در   - 

 مبارزه کنند. ها جهت تطبيق اين آرمان

يگ   -   با هم غم رسر باشند.  داشته  و صميمانه  رفتار صادقانه  يكديگر  با 

ها كه اغلب  نموده، به يكديگر معاونت و مساعدت رسانند. از شكررنخر 

 
ی

دلتنگ از  زندنایسر  و   ه ها 
ی

یم  گ وضعيت كنویز كشور  و  غربت    باشد، در 

ر و مبارزات هاى قبل از قيام ثو خوددارى نموده، صميمت رفيقانه سال

هاى پسنديده میل و تاريخز مردم افغانستان را رعايت را احيا، و ارزش   فز مخ

ام کنند.   و احی 

هادهاى خويش را در مورد اينكه:  چگونه بايد كار كرد،  نظريات و پيشن - 

هاى بعدى كار  به كدام مطالب رجحان داد و كدام مطالب بايد در برنامه 

ز اولويت   سيایس در نظر گرفته شود؟  و  هاى بعدى را  ها در پروگرام تعيی 

 ارائه نمايند. حزیر هاى مربوط  ترتيب و به ارگان

ند كه ما با هيچ كس خصومت نداريم و هر   د یاين اصل را با -  در نظر بگی 

كند، ما آغوش خويش را بروى وى باز   كه دست خود را بسوى ما دراز یم

 . میکنیم



ک کارمل و خطوط کیل  ! حزیر  فیکار کلکت  بیر

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

176 

، مسایع الزم   ٴخارج هستهبمنظور جلب و جذب ساير رفقاى    -  حزیر

هاى بخرچ داده و سیع بعمل آرند كه هيچ يك از اعضاى معتقد به آرمان

ك باهم، دور نمانند.   حزب و وطن از كار و فعاليت مشی 

فعاليت   ۀحلق  -  در  و  داده  توسعه  را  حزیر  غی  و  دوستان  اجتمایع  هاى 

ند.  ده سهم بگی 
 بطور گسی 

ی
 فرهنگ

ند. از نيات تالش نمايند تا از لحاظ سيایس  -   مورد سوءاستفاده قرار نگی 

كه در ظاهر   یهامحافل و برنامه   ٴهاى پشت پردهو اهداف تنظيم كننده 

 آگاه بود.  شی شاپی پ ستیبا  يابد،تدوير یم  ایسیبمقاصد گوناگون س

ز و مقرره   -     ی كشور مقيم را به گونه جد  یهادر كار و فعاليت خويش قوانی 

 رعايت کنند. 

 *** 

ده بود ف  نیا ک کارمل پس از سقوط حاکم ق یرف یهااز فرموده  یی شر   تیبزرگ ما بیر

   افغانستان در زمایز   ی جمهور   دولت  
ی

ز از رسزم  که بخش بزرگ سلطه    ر یافغانستان ز   ی 

ها  از حزیر  یادیقرار داشت و  شمار ز  و طالبایز  یجبارانه و متحجرانه تفکر جهاد

  ده یگرد  ادداشتی بودند، و توسط نگارنده  شدهدر داخل و خارج از کشور پراگنده 

 است. 

  را همواره گرایم   یو   اد یو    میخواهکشور مان را شاد یم  خی    مرد تار بزرگ   نیا  روان

 . میدار یم
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برابر به پانزدهم ماه ثور سال     1989سال     چهارم ماه یم  خ ی    به تار   فوق  یر یتصو 

دولت    1368 مهانخانه  اصطالح  به  همان  ماه   هیروس  در  را    تیکه  نظارتخانه 

 داشت، گرفته شده است. 

 2018دسمیر سال   دوم

 



 

ز روز   جناب متفکر! پدرانه مبارزه با فساد و نصایح الملیل بیر

ز داخیل و  نهادهای  تمام   ز چند سال اخی  با برریسالملیل  بی   های گزارش   ها و در همی 

اند که   رسیده  نتیجه  این  به  شان  فاسدترین   افغانستانتحقیف   از  یگ  کماکان 

تمام  کشورهای   ینه فساد سیایس در  بیشی  انواع فساد و  و    ها مقامجهان است. 

های دولت  به شمول دفی  ریاست جمهوری و حتا به اصطالح دفی  بانوی اول  نهاد 

ز نمایان شده و موجب آبرو ریزی مردم شده است.  ساالنه سازمان   هایگزارش   نی 

ز شفافیت     افغانستان برای بازسازی    امریکا   سیگار یا اداره بازریس عمویم،  الملیلبی 

ده این بیماری خانمان سوز را    افغانستانو همچنان دیدبان شفافیت   ابعاد گسی 

شان برجسته ساخته و رهنمودهای را برای کاهش این بیماری    هایگزارش   بارها در 

ز پیشکش نموده   اند. ساری نی 

)سیگار( اعالم   افغانستانبرای بازسازی  امریکا    در گزارش اخی  اداره بازریس عمویم

ده "یر تفاوت" عمل کرده است. در   افغانستانگردیده که 
در مبارزه با فساد گسی 

است که به علت "فقدان اراده سیایس" بسیاری از موارد  آمده    این گزارش همچنان

ی امریکا   مبارزه با فساد نتیجه نداده است. این نهاد به یک گزارش وزارت دادگسی 

در  قانویز   افغانستانعیت  وضآن    اشاره کرده که  غی   اغلب  دولت  با  ،  "سازگار 

شفافیت  دیدبان  از  نقل  به  سیگار  است.  شده  توصیف  آمد"  ناکار  و  ضعیف 

ز  گفته است که با توجه به روابط قدرت دست کم در تمام نهادها از جمله  الملیل  بی 

 است. این کشور به یگ از فاسدترین کشورهای جهان مبدل شده  ،  افغانستانارتش  

ده   ز است وضعیت عمویم در کشور که رصف یک بخشر از این فساد گسی  چنی 

ز ؛ ویل در مراسم تجلیل از روز  گذارد یم را به نمایش    افغانستاندر   مبارزه  الملیل  بی 
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آقای    ،قوس( در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد   18با فساد اداری که )یکشنبه  

ف غتز که به نام رییس جمهور   ز گفته اند   گردد یمیاد    افغانستانارسر "اراده  :  چنی 

این است که ریشه این حرکت دوام  من و حکومت  های فساد خشکانیده شود. 

در اینجا نقش  ،  این تنها وظیفه رئیس جمهور و حکومت نیست،  خواهد داشت

غتز گفت که آقای    جامعه مدیز و علما و همه اقشار مهم است."،  ها رسانه ،  مردم

ورت است؛ تا باورمندی به این کار   برای ایجاد اصالحات در  ساختار حکومت رصز

،  طرح مشخیص با توجه به تحلیل واضح مشکالت تدوین شود ،  وجود داشته باشد 

وری است،  نقشه راه تدوین شود ،  اهداف مشخص باشد  ،  اراده برای اصالحات رصز

برای بهآن    راهکار واضح  تا مردم  باشد  نتایج  بر  مبتتز  باشد و  داشته  آن    وجود 

در  اع هزینه فساد  او گفت که  این کشور   افغانستانتماد کند.  فرزندان غریب  را 

برای  یم فت  یگانه راه پیشر او گفت که  ز بردن فساد در    افغانستانپردازند.  بی  "از 

 باید به عقب برگردیم." ، کشور است و در غی  آن

توجه نموده اند    "داهیانه"ی  هاده گمان به نکات ظریفانه این فرمو خواننده عزیز یر 

!! ببینید این آقا  کند یم پدرانه دولت  نصایح   هایمقامکه یک شخصیت مصلح به 

"برای ایجاد اصالحات در  :  گوید یم  شود یم یاد    افغانستانکه بنام رییس جمهور  

ور است طرح  ،  تا باورمندی به این کار وجود داشت باشد ،  ساختار حکومت رصز

،  اهداف مشخص باشد ،  الت تدوین شود مشخص با توجه به تحلیل واضح مشک

وری است،  نقشه راه تدوین شود  آن   راهکار واضح برای،  اراده برای اصالحات رصز

 اعتماد کنند."آن  وجود داشته باشد و مبتتز بر نتایج باشد تا مردم به

ی نهاد   هایمقامآیا کش در اطراف جناب متفکر و در   های دولت  و غی  دولت   رهیر

بل این که ،  ان بفهمانند که وظیفه جناب نصحیت کردن نیستاست که برای ش

و نتایج کار خود گزارش  ها  برنامه بایست به صفت بلندترین مقام اجرایی کشور از  

نصایح  ،  بدهد  با  این که  شخصیت  پدرانه  نه  یک  صفت  به  مسؤول  و  از غی 
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،  شده استیت های بسیار بزرگ تاریخز و بدنایم که دامنگی  کشور و مردم  مسؤول

 شانه خایل کند!! 

 1397قوس   18برابر با  2018دسمیر  9



 

 صلح هنوز هم رسایر بیش نیست! 

چهار  مظلوم    درست  مردم  معنوى  و  مادى  هست   فرسايشر كه  جنگ  از  دهه 

گذرد؛ ویل هنوز هم استقرار صلح و ثبات پايدار به  یمی ،  را به يغما برده   افغانستان

 مردم 
ی

مبدل نگرديده است. هر باری كه نهال آرزومندى   افغانستانواقعيت زندگ

  آلودى براى نابودى دستان ناپاك و غرض  ،  یی جوانه زدهبراى برقرای صلح از گوشه 

افتمندانه مردم  از هر سو دراز شده و نم آن   گذارند اين آرزوی بسیار انسایز و رسر

همه    افغانستان این  جریان  در  برسد.  ثمر  متواتر  ،  ها سال به  و  پيهم  تكرار  با 

 
ی

موافقتنامه،  ها نشست،  ها طرح،  ها آمادگ و  عقد  ز  زيرپا گذاشی  رسانجام  و  ها 

ز آنها  از هر اقدایم در اين راستا بطور کامل    افغانستانن نشسته  مردم بخو ،  شكسی 

مضحک  های  بازیديگر از این    افغانستاناند. مردم ستمديده  خسته و نااميد شده 

خواهانه كشورها و موسسه  ز های  و مسایع به ظاهر خی  ار شده و آنرا  الملیل  بی  ز بی 

مضحک چهره واقیع  های  بازیکنند؛ و در پشت این  نه واقعیت بل رساب تلف  یم 

 بینند. دشمنان خود را بخویر یم 

یی که یم توانسته راه را برای یک صلح  یگانه موافقتنامه،  ها سال در جریان این همه  

 و شگوفایی کشور بگشاید و دست بیگانگان را در امور داخیل  ،  ثبات،  دایم
ترق 

  1988یل سال  همانا موافقتنامه ژنیو بود که در چهاردهم اپر ،  کشور کوتاه سازد 

و اتحاد  امریکا    و به ضمانت ایاالت متحده  افغانستانپاکستان و  های  دولتمیان  

ی و مسایع طوالیز ،  شوروی   زیر نظر مستقیم رسمنشر ملل متحد و با سهمگی 

ز سازمان به امضا رسید و به صفت یک سند  آن    نماینده خاص در ملل  الملیل  بی 

ز جمهوری  متحد ثبت گردیده است. این سند معتیر ش امل موافقتنامه دو جانبه بی 

به ویژه    افغانستان  پاکستان در مورد اصول روابط دو جانبه  و جمهوری اسالیم 
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مداخله ز ،  عدم  تضمی  ز های  اعالمیه  جمهوری  ،  الملیلبی  جانبه  دو  توافقتنامه 

و جمهوری اسالیم پاکستان در مورد بازگشت داوطلبانه پناهندگان و   افغانستان

های متقابل جهت حل و فصل مسایل مربوط به  مربوط به مناسبت توافقتنامه  

ز باشد. اما دیدیم که این چهار سند تاریخز و با اعتبار  یم  افغانستان به چه  الملیل  بی 

بنابر   و  مواجه گردید  همسایههای  بازیرسنوشت   خصمانه  طماعبسیار  ، های 

غی  میل و فاقد دور  ،  بزرگ و از همه مهمی  رفتار ضد وطتز   هایقدرتتفاوی   یر 

ان جهادی و کادر های سیایس وابسته به آنها  ده شد  ،  اندیشر رهیر به فرامویسر سیر

ز   افغانستانو در نتیجه مردم   در یک روند طوالیز به خاک و خون  آن    و رسزمی 

و روند به    کشانیده شدند و هست و بود خود را از دست دادند. این بازی کثیف 

این همه   بربادی کشور در جریان  ادامه    ها سالخون کشانیدن مردم و  همچنان 

 دارد. 

  توسط ایاالت متحده   افغانستانحاال پس از هفده سال جنگ مستقیم و اشغال  

  مردم ستمدیده شمار  یر های  و ناتو و هزینه نمودن صدها ملیارد دالر و قربایز امریکا  

 از جمعیت کشور اره به شمول زنان و اطفال و آو 
ی

 بخش بزرگ
ی

  یک بار دیگر زنگ،  گ

 ختم جنگ و برقراری مصالحه میل به صدا درآمده است.  

دونالد ترامپ به این باور رسیده است که گویا دیگر  امریکا    این بار رییس جمهور 

بیانگر  با گروه طالبان  آن   جنگ بس است. و سخنان وی در مورد مذاکره صلح 

ز به توافق  امریکا    است که دولت با تمام توانایی و به طور جدی در یر دست یافی 

است.    افغانستانبا این گروه و به منظور پایان دادن به جنگ طوالیز و ُپرتلفات  

  افغانستان " ما در حال مذاکره بسیار بسیار قوی در  :  وی با رصاحت اظهار داشت

"ما نم دانیم  :  تاکید کرد کهنم دانند." وی  آن    هستیم که خییل از مردم در باره 

ی اتفاق  ،  که این روند موفق خواهد شد یا نه. شاید نشود  ز کش نم داند. اگر چی 

 عایل خواهد بود و من بسیار خوشحال یم شوم." ، بیافتد 
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میان نمایندگان طالبان و زلم خلیلزاد نماینده  ،  در جریان چند ماه اخی  تا کنون

بار در قطر   نافغانستابرای صلح  امریکا    ویژه پاکستان ،  چند  امارات و شاید هم 

امیدواری  های  نشست و  خوشبیتز  ابراز  با  خلیلزاد  زلم  است.  برگزار گردیده 

ز به یک توافق صلح اکتفا کرده و جزییات بیشی  در این   "محتاطانه" به دست یافی 

گزاری های مخ تلف  مورد ارائه نداده است. اما منابع گروه طالبان در گفتگو با خیر

ز جدول  ها  نشستدر مورد جزییات این   مطالتر گفته اند که از جمله شامل تعیی 

آزادی زندانیان این گروه و خروج  ،  افغانستانزمایز برای خروج نظامیان خارخر از  

ان طالبان از فهرست   بوده است. تاخی  انتخابات ریاست جمهوری  ها  تحریمرهیر

مورد بحث  ها  نشستی است که در این  موضوع دیگر ،  هم به نقل از منابع طالبان

یت ژورنال هم با اتکا به منابع دولت   گزارش  امریکا    قرار گرفته و روزنامه وال اسی 

 داده که گروه طالبان خواهان تعویق برگزاری انتخابات هستند. 

برگزاری   امیدواری کرد که  ابراز  در کابل  ش  اخی  ی  خیر نشست  در  خلیلزاد  زلم 

ریاست  بجمانتخابات  برای دولت  هوری "رصز برای   افغانستاناالجیل"  و طالبان 

 رسیدن به یک توافق صلح باشد. 

های زیادی را به وجود آورده که ممکن  و طالبان نگرایز امریکا    مذاکرات مستقیم

های صحبت در یر سازش با طالبان باشد.    افغانستانبا دور زدن دولت  امریکا    است

که دونالد ترامپ برای    کند یمزیز را تقویت    این گمانهامریکا    تازه رئیس جمهوری 

های خویش  به دنبال اجرای برنامهامریکا    ترین جنگ تاری    خپایان دادن به طوالیز 

با طالبان و  های  تالش است.   ز برای تماس مستقیم   در مورد  هایی گزارش واشنگی 

با رئیس جمهوری  "یر  " ترامپ برای دیدار 
ی

هایی را به زیز گمانه،  نافغانستاعالقگ

قیمت  یم  هر  به  ترامپ  دونالد  دولت  آورده که  به  وجود  طالبان  با گروه  خواهد 

توافق این  اگر هزینه  انتخابات،  توافق برسد. حت   ایجاد دولت موقت و  ،  تاخی  

وعیت دولت   باشد.  افغانستانصدمه رساندن به مشر
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یر  اذعان  و  ترامپ  دولت  از سوی  دیپلمایس صلح  مقام  تشدید  بلندترین  سابقه 

دهنده    نشان،  خورد به اینکه گویا طالبان در جبهه جنگ شکست نم امریکا    نظایم

مورد   در  ترامپ  دولت  و  نظامیان  مواضع  است که  حال   افغانستاناین  در  هم 

ز  های یر در یر در میدان جنگ و از دستنزدیک شدن است. در اثر شکست رفی 

ز یی و  جماع منطقها  ٬ی سیایساجماع میل در عرصه  افغانستان حکومت  ،  الملیلبی 

بیشی  در موضع انفعایل قرار گرفته و در معادالت کنویز صلح به یک مهرۀ خنثا  

است.   شده  سفی    مورد یر تبدیل  سابق  نیومن«  »رونالد  در  امریکا    نیست که 

تازه   افغانستان به  این کشور در  که  باره وضعیت  در  به کابل سفر کرده است   
ی

گ

"دولت در حاشیه شهرها ضعیف  :  انه انتخابات ریاست جمهوری یم نویسد آست

ی وزیر دارایی و  ،  است و با خروج اعضای کلیدی از کابینه غتز  از جمله کناره گی 

رسد که حکومت وحدت  معاون وزیر خارجه و مشاور امنیت میل غتز به نظر یم 

ست نوشت که مشاور امنیت    میل در حال ذوب شدن است.  نیومن در نیشنل اینی 

ز رقیب    افغانستانمیل و معاون وزیر خارجه   پس از استعفا به اپوزیسیون و همچنی 

ی    زمایز :  انتخابای  غتز تبدیل شده اند. وی یم نویسد  ز که در کابل حضور داشته چی 

ان سیایس از جناح رند این  اتفاق نظر داآن    بر   افغانستانهای مختلف در  که رهیر

وز شود."   ف غتز نباید در انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده پی  بود که ارسر

"اختالفات قویم بطور جدی در دوران ریاست جمهوری غتز  :  وی افزوده است

ق   های میلعمیق شده و بسیاری وی را از پشتون که دیگر اقوام  دانند  یمگرای رسر

د یمرا نادیده   ." گی 

صلح میان حکومت کابل و طالبان تقاضا  های  مذاکره زلم خلیلزاد برای پیش برد  

نموده بود تا دولت یک هیات معتیر و همه شمول مذاکره کننده را که نماینده همه  

ایجاد کند؛ زیرا طالبان هم هیات مذاکره کننده خود را تغیی  داده  ،  باشد ها  افغان

ات بیشی   احتمال اند و به  خلیلزاد در آقای   ی هم در راه است. در ظاهر قوی تغیی 

های هم نمایندگان گروه ،  کنندهتالش است که با ایجاد این هیات جدید مذاکره  
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مختلف سیایس و قویم در مذاکرات مشارکت داشته باشند و هم به این نگرایز  

به نحوی پرداخته شود که تاکید دارد مذاکرات باید مستقیم میان   افغانستاندولت  

د.   افغانستانولت د  و طالبان صورت بگی 

،  که توسط خلیلزاد مطرح گردیدهامریکا    برخالف و بر ضد پیشنهاد وزارت خارجه

یک تیم مذاکره کننده دوازده نفری از جمله ماموران حکومت     افغانستانحکومت  

پیشنهاد  آنهم    را  در  اصیل  معیارهای  این که  بدون  خود  دفی   رییس  ریاست  زیر 

ها افغانه همانا "هیات معتیر و همه شمول مذاکره کننده مشتمل از همه  خلیلزاد ک

  نماینده و به  
ی

معرقز کرد که نه  ،  مختلف سیایس و قویم" بوده باشد های  گروه گ

ز  ها و شخصیتبل این که اکیی نهاد ، تنها به مخالفت جدی طالبان های سیایس نی 

ز شخیص به صفت رییس داراالنشاه ،  مواجه گردیده است. پس از این اقدام تعیی 

منطقه در ارتباط کشورهای  شورای عایل صلح و نماینده خاص شان در مذاکره با  

ه  
ُ
به صلح و حاال هم تشکیل بورد مشوری  صلح متشکل از یس و یک عضو و ن

ان جهادی و گویا سیایس که همواره دست شان در خوان  کمیته کاری شامل رهیر

زیر ریاست شخص خود شان منظور نموده اند که این بورد به  دولت دراز بوده را  

. این بورد با این همه طول و  تواند نم هیچ وجه جای تیم مذاکره کننده را گرفته  

اک زنان وظیفه دارد    جوانان،  مدیز نهادهای  عرض و در غیاب   و کمرنگ بودن اشی 

است  آن    ندهتا برای هیات مذاکره کننده رصف مشوره بدهد. این همه نشان ده

معمول و در ظاهر ساده لوحانه و به گفته عوام  های  بازی غتز با همان  آقای    که

ی ز یم که هدف  ساختار سازی،  بازار تی  ز های مشابه و موازی و چسبیدن به فورملی 

ینه فریب دادن افکار عامه و جهانیان یمآن    از  خواهد  از یک طرف یم،  باشد بیشی 

نده واقیع این  جریان رصف خودش باشد و از جانب دیگر طرح و    یگانه تصمیم گی 

را سبوتاژ و آن  را به بازی گرفته و به هر نحوی که ممکن استامریکا  برنامه صلح

ها و مرصوف  ها و بارگاهتخریب کند. این ساختار سازی ها و بوجود آوردن آرگاه 

اک در جلسه ز شماری از ناراضیایز که اشی  یاز و  های ارگ را برای خود امتساخی 
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یم  تلف   بازی ،  کنند اعتبار  ز  همی  بنیاد  عمل  بر  در  و  طمطراق  پر  ظاهر  در  های 

غتز برای  آقای    خاصیت شکل گرفته و تنها به درد تبلیغات و کمپاین انتخابای  یر 

 یم خورد و بس.  ، انتخابات سال آینده ریاست جمهوری

خلیلزاد ناگزیر  آقای  افغانستاندر رابطه به صلح امریکا  مشاور وزارت امور خارجه 

دهد  هوشدار  مورد  ،  گردید  در   افغانستان در  امریکا    صلح های  تالش افرادی که 

ز امیدوار باشند. موصوف اضافه  ،  میل اند یر   واشنگی 
ی

نباید به پشتیبایز همیشگ

متوقف شود. این    افغانستان"ما نیاز داریم جنگ و خشونت در  :  نموده است که

امریکا    صلح که توسطهای  تالش یک فرصت کم پیشینه برای هر بازیگر است تا از  

پشتیبایز کنند. هر کش در دولت   این    افغانستاندر جریان است  به  که نسبت 

در  امریکا    نباید به حضور دوامدار نظایم،  میل باشد و مذاکرات صلح یر ها  تالش 

ز معلوم    افغانستان   ن هوشدار بیش از همه متوجه که ای  شود یم حساب کند." چنی 

فت در این زمینهآقای   رس انجام  ،  غتز است که یم داند در هر پروسه صلح و پیشر

،  وی ناگزیر است از مقام پوشایل خود دست بکشد و قربایز صلح گردد. با دری    غ

همیشه آن    دولت  و از دست ندادن  هایمقامصلح بخاطر چسپیدن به  های  تالش 

ز روند آغاز آقای    اکام گردیده است. به مخاطره افتیده و ن غتز بدون در نظر گرفی 

ی  در ،  شده و متمرکز شدن باالی آن برای نامزد  های  تالشها و  جستجوی یار گی 

زعامت بسیار ناکام و سخت خواهد  یم شدن در انتخابات ریاست جمهوری است و  

 آبرو شده خویش را در اذهان عامه همچنان تداوم بخشد! یر 

 به جایی نم آقای    ساده لوحانه از جانب های  بازی به این باورم که این  
رسد و  غتز

با به دست آوردن یک اجماع نستر  امریکا    خواهد گردید کهآن    در نهایت موجب

پذیرش  منطقه و  نفع  های  واقعیت یی  به  سخت  دیپلمایس که  و  جنگ  میدان 

االن پاکستایز است این لشکر مزدور پاکستان به  بطور یک جانبه با طالبان یا ، جیز

ز حالت    افغانستانتوافق برسد و رسنوشت   را با پاکستان به معامله گذارد. در چنی 



 ! گر یفاجعه بزرگ د کیاز بروز  یی  جلوگ 

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

187 

تکرار   نود  دهه  اوایل  در  دولت   حاکمیت  سقوط  این  مسؤول.  گردد یمتجربه  یت 

فاسد و   ز رسدمداران  بدوش همی  بطور کامل  موجود است که  کفایت  یر سقوط 

ایط عیتز و ذهتز کشور   ،  کنند و به جز منافع شخیص و گرویه خود را درک نم رسر

نم مردم  و  علیای کشور  منافع  همه  به  اتژیستدانند  یماندیشند.  اسی  و  که  ها 

بارها    ها سالنخبگان نظایم و دیپلمایس دور اندیش پاکستان در جریان این همه  

 خود را در عمل به نمایش گذاشته و با مهارت 
ی

بزرگ جهایز را   هایقدرت شایستگ

را همواره مطابق منافع میل    افغانستاناند و روند برقراری صلح در  به بازی گرفته 

سبوتاژ کرده  و  تخریب  خود  دیپلمات  کشور  و  االن  جیز این  و  ،  ها اند.  االن  جیز

آماتور  دیپلمات  بازی    افغانستان های  به  خود  انگشتان دست  نوک  با  همواره  را 

باشند. ها هیچگاه با هم قابل مقایسه نملحظ ظرفیت و توانایی   گرفته اند که از 

بپذیریند و در    را بدانند و آن    نهایت تلخز است که همه باید این یک حقیقت یر 

ان از هر    ها سال که در جریان این همه    آنایز برآیند. و بیشی  از همه  آن    صدد جیر

پاکستان باق  مانده و    ایهسیاستخدمتگزار وفادار  ،  دانسته و نه دانسته،  قماش

و عدالت پسند خصومت ورزیده و به کشور خود  خواهانه  ترق  با هر نوع جریان  

 جفا نموده اند. 

و  ها  افغانیک جنگ نیابت  است نه جنگ میان    افغانستان باید بدانیم که جنگ  

ز  ها  افغان ز  تواند  نم رصف ابزار جنگ اند؛ بنابرآن صلح نی  ها  افغانیک صلح بی 

ز حکومت پوشایل موجود به  ، باشد  ی همی  چه رسد به این که این پروسه زیر رهیر

در   جنگ  ختم  برای  شود.  برده  است که    افغانستانپیش  ور   های قدرت رصز

ز یی و  منطقه ی و مدیریت یم الملیل  بی  ه توافق برسند و  کنند ب که این جنگ را رهیر

وع آنها و مردم  آن    برای برقراری صلح به یک اجمایع که در   افغانستانمنافع مشر

ز  ،  گنجانیده شده باشد  ز  کشورهای  نیابت  در دیگر    هایجنگدست یابند. چنی  نی 

این که   اند.  پایان رسیده  ز گونه به  ادامه خواهد  گویند  یم به همی  تا زمایز  جنگ 

ند که بهداشت که طالبان تصمیم بگ یک عوام فریتر محض  ،  پایان بدهند آن    ی 
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ی طالبان را نه  دانند  یماست. زیرا همه   های پاکستایز و  که کرنیلها  افغانکه رهیر

ین یر آن    استخبارات نظایم
ان طالبان با کوچکی  گفت   کشور به عهده دارند. رهیر

به قتل  حمانه  ر یر زندایز شده و به شکل  ،  اذیت و شکنجه قرار گرفته،  مورد آزار 

 رسیده اند. 

در کشور   صلح  آوردن  در  و صالحیت   نقش  ین  صلح« کوچکی  مشوری   »بورد 

به وسیله دارد و  پاکن  نمایشر و دست  ماهیت  بیشی   برای  نخواهد داشت و  یی 

کمپاین تبلیغای  انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مبدل خواهد گردید؛ حاال  

ز است ایط فعیل به گونه دقیق درک  بهی  نیست موقعیت  ،  که چنی  شان را در رسر

شده از خود شهامت نشان داده و با استفاده    برای یک بار اگر هماقل  حد کرده و  

ز فرصت در قدم نخست از  غتز بخواهند که به این بازی مضحک  آقای    از همی 

،  خاتمه داده و از کاندید شدن دوباره برای مقام ریاست جمهوری رصف نظر نماید 

سالم و عادالنه تا حد ممکن باز  ،  برای یک انتخابات رسارسی  این طریق راهتا از  

 گردد. 

االن و دیپلمات  وز  حاال که جیز های کار کشته پاکستان در میدان جنگ و سیاست پی 

وزیاند و بطور قطع نم  ان عوام فریب  خواهند این پی  ها را فدای گل روی رهیر

 کشور است تا هم،  این وظیفه نخبگان سیایس،  کابل سازند 
ی

صدا  اجتمایع و فرهنگ

ک از وضعیت بوجود  ،  آزادی،  به نفع دموکرایسآمده    شده و در یک عمل مشی 

باید   اینها  کوچک سیایس را  های  بازی استقالل و عدالت اجتمایع استفاده برند. 

نگذارند یکبار دیگر  ،  کنار گذاشته و یک بازی بزرگ میل و رسارسی را سامان داده

ول کامل پاکستان قرار گرفته و تحجر طالبایز در رسارس کشور   نافغانستا زیر کنی 

 حکمفرما گردد. 

  1397قوس  25برابر با   2018دسمیر  16
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ی از بروز یک فاجعه بزرگ دیگر!   جلوگیر

ی زلم امریکا    با وجود مذاکرات یک تیم بزرگ از ایاالت متحده  و  زاد  خلیل به رهیر

اک   یس آی ای و دیگر  ،  وزارت خارجه،  وزارت دفاع،  قرص سفید گان  نماینده به اشی 

االن  گان  نمایندهکارشناسان حوزه مربوط با   طالبان در قطر که توسط شماری از جیز

دیپلمات  ز همرایه  و  نی   
پاکستایز این  شوند  یم های کارکشته  اکنون  در  و  مذاکرات 

ز از رس گرفته خواهد   به زودی در سطح نخستی  ادامه دارد و  سطح کارشناسان 

شد؛ ویل بنابر نبود اجماع در داخل کشور و به ویژه در حکومت وحدت میل با  

نظایم   -تژی مشخص سیایس  اگذار و نبود یک اسی  نخبگان سیایس و اجتمایع اثر 

و  آن    گردیده که خطر از هم پاشیدننه تنها این پروسه "صلح" به موانع مواجه  

ز روز تا روز برجسته تر   .  گردد یم بروز یک فاجعه دیگر نی 

" افغانستانخواهد از "باتالق  یمامریکا    که ایاالت متحده  دهد یمروند کنویز نشان  

بزرگ   بخش  زودتر  چه  هر  دارد  تالش  و  شود  خارج  آبرومندانه  نحوی  به  گویا 

به یک "مصالحه جامع و همه قبول"  ها  افغانداند. اگر  رسبازان خود را به خانه برگر 

تشکیل  ،  باق  بماند امریکا    برسند و حکومت  مطابق حال شان را که همچنان دوست

خوب و اال تا معامله نهایی با طالبان و در نهایت تکرار تاری    خ و به نحوی  ،  بدهند 

ز پیش خافغانستاندیگر تا رسحد قبول فاجعۀ "امارت اسالیم     واهند رفت. " نی 

ان سیایس  دری    غ،  افغانستان  رهیر یاوه گویی های  فرصت ،  با  با  را   
تاریخز ،  ها بزرگ 

ایی و  که تصور یم  هایمقامها و چسپیدن به هر قیمت به خود بزرگ بیتز  کنند می 

اییط نباید   هست و به هیچ رسر
ی

سازند  ضایع یم،  را از دست داد آن    یا غنیمت جنگ

با   صلح  و  آشت   میل"  "مصالحه  نام  زیر  حارصز  ،  نارایصز برادران  و  حقیقت  در 
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ین قربایز را و شوند  م ن متقبل شوند  ،  هم در موقع مناسبآن    در این راه کوچکی 

داد و گرفت و مصالح میل و  اساس    نه بر ،  لح پایدار و عادالنهص   آنها و از دیدگاه  

 و سیایس و   گردد یمبل به این مفهوم افاده    کشوری
ی

آنهم    که همه مخالفان جنگ

برادر کشر  از چهل سال جنگ  از بیش  در زیر چی  زعامت خود شان قرار ،  پس 

ند. تاری    خ و  ان خ  گی  ود کامه و  زمانه ثابت ساخته است که همچو به اصطالح رهیر

  . و دیدیم انداختبا جراخ و با خشونت از قدرت بر  توان  یمخود شیفته را رصف  

ایز را که تا آخرین لحظه حیات تصور  آن   ند که گویا همه مردم "عاشق"  کردیم رهیر

ز تصور و اوهام ساده لوحانه به گونه فجیع کشته شده اند. آنها   شان اند و در همی 

نداشتند که درک کنند که فرصت سوزی دیگر امکان ندارد و  درایت و جرأت این را  

است که باید با قدرت و مقام وداع گفت. سیاستمداران و دولتمداران  آن    موقع

صحنه   به  وقت  چه  بدانند  و  سازند  خود  آویزه گوش  بایست  را  پند  این  عاقل 

نه بدانند که در کدام زمان این صح،  و مهمی  از آن،  سیاست و قدرت داخل شوند 

 را ترک گویند.  

ز  اتژی    دهد یم دست کم هژده سال اخی  نشان  ،  تجربه همی  که بنابر نبود یک اسی 

،  یک گروه سخت بدنام،  نظایم و بحران در مدیریت سیایس کشور   -دقیق سیایس  

وی مسلیط   کند یم فراری و مضمحل شده دوباره رسبلند ، شکست خورده و به نی 

د. گویا    هایدانمیکه ابتکار عمل در    شود یممبدل   نظایم و سیایس را بدست گی 

ز گروه بدنام به بیش از شصت در صد جغرافیای کشور تسلط دارد و با ارتباط   همی 

ز برخوردار گردیده است.  کشورهای  تنگاتنگ با   همسایه و منطقه از حمایت آنها نی 

وی  با آنها به مثابه یک  امریکا    جالبی  از همه این که در نهایت ایاالت متحده نی 

سیایس نظایم رسگرم مذاکره و داد و گرفت است. در این مسی  چنان پیش یم رود  

به نمایش   با دو دولت را  به مذاکرات  بیشی  شباهت  این مذاکرات  گذارد.  یمکه 

ضمانت   پاکستان  مزدور  لشکر  این  یا  طالبان  خاک    کند یم آنجایی که  از  که 
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آنها   افغانستان با  از عقد موافقتنامه  ایاالت متحده  دیگر کشورها ،  پس  امریکا    و 

د!   مورد تعرض قرار نگی 

و   آمد  بوجود  چگونه  ناگوار  سخت  وضعیت  عهده گ آن    یت مسؤولاین  ها  به 

 است؟

 از آگاهان  
ی

یت کامل این وضعیت  مسؤولکه  دانند  یمبه این باورم که بخش بزرگ

ان ز هژده سال اخی  کشور است.    سخت مایوس کننده به دوش رهیر سیایس همی 

فراری و بسیار بدنام که جنایات شان شهره آفاق  ، ها بودند که این گروه مزدور این

ور نیست تا همه   وی مسلط سیایس نطایم مبدل ساخته اند. رصز است را به یک نی 

  یک به یک بشماریم و ،  نابخردانه و ضد منافع میل آنها را در این راستا های  اقدام

 . کند یمرا مرور  آنها گمان ذهن بیدار هر خواننده به آسایز یر 

ز زعامت ناکام مردم را به دو رایه این که یا باید از حکومت غتز حمایت  ،  حاال همی 

د و یا این که از حاکمیت خشن طالبان استقبال به عمل آید  قرار داده  ، صورت گی 

برداشت  با  دیگر  بار  معرکه  این  در  و  نادر اند.  و  های  تاریخز  رویدادهای  از  ست 

 دهند. مردم را فریب یم ، گرایانه و عوام فریبانهاداهای میل 

اگر زعامت موجود   نگارنده  عالقمندی و دلچستر به  ،  هوشیاریاقل  حد به نظر 

باید با رصاحت بیان دارد که از نامزدی انتخابات  ،  آینده مردم و کشور داشته باشد 

ریاست جمهوری سال آیند انرصاف یم ورزد و تا تدویر انتخابات و انتخاب رییس  

پروسه   پایدار و همچنان  و  پروسه صلخ عادالنه  فت  پیشر راه  آینده در  جمهور 

انتخابات سالم و شفاف ریاست جمهوری تمام تالش هایش را متمرکز خواهد کرد.  

با   مذاکره  برای  را  همه شمول  و  با صالحیت میل  هیات  یک  اقدام  ز  نخستی  در 

ز کند و از   که تا به  های  بازیطالبان در تفاهم با نخبگان سیایس و اجتمایع تعیی 

ز اقدام هم   حال در این زمینه انجام یافته بطور کامل خودداری بعمل آورد. با چنی 
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آید که موجب تکرار تاری    خ و فاجعه  و خالء قدرت بوجود نم   گردد م نظام ساقط ن

ان ناپذیر گردد و هم برای خود اعتبار بزرگ کمایی خواهد کرد.   جیر

 دیده شود که این زعامت کدام راه را انتخاب خواهد کرد؟  

ور است تا در جهت تحقق این امر بزرگ همه نخبگان و جریان های سیایس  رصز

  صدا شوند و به نحوی در تحققجمهوری هم اثر گذار به شمول نامزدان ریاست  

 سهیم گردند. آن 

وری  3  1397حوت  14برابر با   2019فیر

 

 



 

 ! ها صلح و امید ، بهار 

  ها ده آید. در این هیاهو صدای نوروز را پس از سآمد آمد بهار است و بوی بهار یم

ز  پیچد و همه ساله و  شنویم که همچنان در گوش زمان یمیم همواره رسم و آیی 

ز باستایز را که مردمان ز این رسزمی  نیک  ،  نیک اندیشر ،  به پاک فطری  آن    دلنشی 

آورد.  به یاد یم ،  گفتاری و نیک رفتاری باور و ایمان داشتند و شهرۀ آفاق بودند 

ز طبیعت،  بهار  را یم شکوفاند  آن    دمد و به جان و جهان روح تازه یم،  این رستاخی 

های وحشر  های رنگارنگ و گلدلپذیر نسیم بهاری و شگوفه   و عطر مست کننده و 

و به این    کند یم تو گویی دنیا را از نو خلق  ،  صحرایی که در دشت و دمن یم رویند 

مند  های خویش بهره های بیکران و زیبایی بتز آدم را از تمام نعمت ،  طبیعت،  ترتیب

 سازد. و برخوردار یم

ز و    شود یمطبیعت متحول  ،  استآن    با آغاز فصل نو که نوروز نماد  و با شگفی 

ی دشت و دمن ز دل  ، ها استمهربایز و همدیل، تعادل،  که حامل شگوفایی ،  رسسیر

ز تازه و بهاری   ز نوروز بر پایه بیداری گل گردد یمو دماغ انسان نی  ها و  . خجسته آیی 

ان و غزل رسایی شاعر ،  قرار ی آواز بلبالن رسمست و یر درختان و رس آغاز هنگامه

همواره همراه بوده است. این چرخش و رسم  ،  عاشق و قلم فرسایی ادیبان مشتاق

ن  ن،  گردد مالیزال طبیعت هیچگاه کهنه  و همه ساله در یک زمان    کند م تغیی  

ز به ثمر یم  ز معیی  باز  ، نرم و نازک بهار های گام صدای  ، نشیند. نفس تازه کردن زمی 

ز شدن برگ ز با رنگ ، ها درختان و بتهها و به شگوفه نشسی  ت انگی  ،  ها و الوان حی 

جان و دل هر انسان با احساس را ویرایش  ،  همراه با هوای مالیم و نم نم باران بهاری

ایش   . دهد یم و پی 
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ز طبیعت و دیدن این همه ،  با شنیدن صدای پای نوروز و آمد آمد بهار  با شگفی 

یر زیبایی  طبیعت  دمن که  و  دشت  در  فرزندها  را ریا  برگاین گل،  انش  و  های  ها 

گذارد و به این وسیله  های انسان یمبسیار زیبای بهاری را در برابر دیدگاه   نوشگفته و 

ز مهربایز ،  دهد یم روحش را نوازش   ها و پاشیدن بذر محبت در جا دارد با شگفی 

ز چشمها و دلچشم این آمد آمد را گرایم و پاس  ، ها و جور دیگر دیدنها و شسی 

 ریم. بدا

ز ما با این همه باورها و اعتقادها هاسال به نوروز و به بهار  ،  ست که مردم رسزمی 

ز طبیعت با امیدواری نگریسته اند    شان به این رستاخی 
و بخاطر بهی  شدن زندگایز

آرامش و صلح پایدار  ،  و همواره آرزو نموده اند که سال نو برای شان خوشبخت  

ر لب و امید گرم و انسایز در دل به پیشواز بهار رفته  آورد. با لبخندی بیم به ارمغان  

ست که تی  این آرزومندی و امید به  هاسال ،  ه اند. ویل دری    غداشتیم را گراآن    اند و 

های بیکران مردم ما  به درد و غم و رنج ،  گذرد خاک نشسته است و هر سایل که یم

 . شود یمافزوده 

بیاوریم  یاد  ز نهادهای  های  تالش همه  آن    به  خواههای  شخصیت،  الملیلبی  ،  خی 

با  کشورهای  زمامداران   را که  شان   هایطرحو  ها  برنامه دوست  عمیل  و  منطف  

کوشیده بودند تا دروازه صلح و آشت  را به روی مردم جنگ زده و ستمدیده کشور  

ز   آن   و مسایع آغاز گردیده و رسوصدایها  تالش مان بگشایند. هر باری که چنی 

ون از کشور و یا در وطن پیچیده است در سیمای مردم رنجدیده و جنگ  ،  در بی 

یی از امید به فردا و آمد آمد صلح و آشت  درخشیده است. بارها و  بارقه ، ی ما زده 

ز تصوری  بارها این امیدها و آرزومندی  ها به یاس و ناامیدی مبدل گردیده و چنی 

ز است که گویا در این رسزمآمده    بوجود  ها و استعداد پرورش فضای صلح  زمینه ،  ی 

در حایل که این تصور بیخز نادرست است. هر باری که تالش  ،  و آشت  وجود ندارد 

به زودی و دیری نه پایده که بار دیگر آتش  ،  برای برقراری صلح و آشت  گرم گردیده
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را برباد  ها  شعله ور شده و همه امید ،  رحمانه جنگ و بربادی رسزدهخانمانسوز و یر 

 داده است. 

یی که یم توانسته راه را برای یک صلح  یگانه موافقتنامه،  ها سال در جریان این همه  

 و شگوفایی کشور بگشاید و دست بیگانگان را در امور داخیل  ،  ثبات،  دایم
ترق 

  1988همانا موافقتنامه ژنیو بود که در چهاردهم اپریل سال  ،  کشور کوتاه سازد 

و اتحاد  امریکا    و به ضمانت ایاالت متحده  افغانستاناکستان و  پهای  دولتمیان  

ی و مسایع طوالیز  ،  شوروی زیر نظر مستقیم رسمنشر ملل متحد و با سهمگی 

ز سازمان به امضا رسید و به صفت یک سند  آن    نماینده خاص در ملل  الملیل  بی 

جمهو  ز  بی  جانبه  دو  موافقتنامه  شامل  معتیر  سند  این  ثبت گردید.  ری  متحد 

به ویژه    افغانستان  پاکستان در مورد اصول روابط دو جانبه  و جمهوری اسالیم 

مداخله های  ،  عدم  ز  تضمی  ز اعالمیه  جمهوری  ،  الملیلبی  جانبه  دو  توافقتنامه 

و جمهوری اسالیم پاکستان در مورد بازگشت داوطلبانه پناهندگان و   افغانستان

ل و فصل مسایل مربوط به  های متقابل جهت حتوافقتنامه مربوط به مناسبت 

ز باشد. اما دیدیم که این چهار سند تاریخز و با اعتبار  یم  افغانستان به چه  الملیل  بی 

بنابر   و  مواجه گردید  طماعهای  بازیرسنوشت   های  همسایه  خصمانه  ، بسیار 

غی  میل و فاقد دور  ،  بزرگ و از همه مهمی  رفتار ضد وطتز   هایقدرتتفاوی   یر 

ان تنظیم  ده شد  ،  ها و کادرهای سیایس وابسته به آنها اندیشر رهیر به فرامویسر سیر

ز   افغانستانو در نتیجه مردم   در یک روند طوالیز به خاک و خون  آن    و رسزمی 

یف و روند به  کشانیده شدند و هست و بود خود را از دست دادند. این بازی کث

این همه   بربادی کشور در جریان  ادامه    ها سالخون کشانیدن مردم و  همچنان 

داشته است. به یاد بیاوریم که با وجود این موافقتنامه تاریخز و به ویژه موافقتنامه 

جمهوری   ز  بی  جانبه  اصول    افغانستاندو  مورد  در  پاکستان  اسالیم  جمهوری  و 

داخله و همچنان توافقتنامه مربوط به مناسبات  روابط دو جانبه به ویژه عدم م 

هرگز حکومت پاکستان ،  افغانستانمتقابل جهت حل و فصل مسایل مربوط به  
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را به رسمیت بشناسد و روابط اش را    افغانستانحارصز نگردید تا دولت جمهوری  

و    افغانستانبا   تاریخز  ز یک سند  موجودیت چنی  در  ز عادی سازد.  که  الملیل  بی 

ین ت  ز سووان  ،  نشد آن    وجه بهکمی  خواهانه بییز بودند اشخایص که به مسایع خی 

چشم دوخته بودند و امید رسیدن به صلح را به دل یم پرورانیدند! یک خیال ساده  

خصومت   انجامید.  دولت   حاکمیت  سقوط  به  به گام  باطل که گام  و  لوحانه 

و به قدرت    نافغانستانظامیان پاکستان تا سقوط کامل دولت جمهوری    سوز جان

آنها  عمال  و  مزدوران  نگ،  رسیدن  نی  همان  یافت.  ادامه  و ،  همچنان  توطئه 

  افغانستان های پاکستایز با دولت کثیفز که هم اکنون طالبان این ملیشههای  بازی

و بر طبق همان نسخه قدیم در پیش گرفته اند و حارصز نیستند به هیچ قیمت  با  

 مذاکره بنشینند. دولت بطور مستقیم به گان نماینده 

ز داخیل و  های  رسانه با طالبان به رسلوحه  امریکا    صلح   مسألهحاال هم   الملیل  بی 

اتژیکتواند  یمبا طالبان  امریکا    مبدل گردیده است. آیا صلح ،  ضامن یک صلح اسی 

 پایدار و عادالنه گردد؟ 

ز دور و  امریکا    هایبه سلسله مذاکره  که دو  آن    دور ترین  طوالیز با طالبان پنجمی 

هفته پیش آغاز شده بود به تاری    خ دوازدهم ماه مارچ در دوحه پایتخت قطر به  

به  ،  نویس موافتنامهپایان رسید. در این آخرین دور هر دو طرف روی یک پیش 

هیات  و  افغانستانبرای صلح امریکا  فرستاده ویژه ،  توافق رسیدند. زلم خلیل زاد 

مذاکرات   این  در  که  است  گفته  قطر  نشست  در  کشور  این  کننده  مذاکره 

فت بدست»پیشر واقیع«  صلح  آمده    های  »توافق  نموده که  عالوه  وی  است. 

ز از مبارزه بر ضد دهشت افگتز  ،  خروج قوا ،  مستلزم چهار موضوع است؛ تضمی 

ز  .« او همچنان گفته استبس  آتش االفغایز و  گفتگو های بی  که مذاکرات    فراگی 

ز  رسبازان  بی  خروج  بندی  زمان  جدول  روی  توافق  از  پس  از    امریکایی االفغایز 

نویس توافقنامه  هنگایم که پیش،  اضافه کردهزاد  خلیلآغاز خواهد شد.    افغانستان
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مؤثر و اقدامات    افغانستاناز    امریکایی در مورد جدول زمان بندی خروج نظامیان  

نهایی   تروریزم  از جمله دولت وارد  ها  افغانگروه طالبان و دیگر  ،  شود یمبر ضد 

ز  بی  های  »برقراری  گفتگو  و  صلح«  »توافق  برای  رسارسی«  بس  آتشاالفغایز 

تا زمایز که روی تمام مسایل توافق نشده  ،  تاکید کرده زاد  خلیلآقای  خواهند شد. 

و وزارت خارجه  امریکا    ارجههیچ توافف  صورت نخواهد گرفت. وزارت خ،  است

فت مذاکره  است  آمده    ها گزارش  ها ابراز خوشبیتز کرده اند. در پاکستان هم از پیشر

فت در مذاکره  ز از پیشر ز است. وی در پیایم به  که مال برادر نی  های صلح خوشبی 

ون از کشور نروند  آنان    که امید استگوید  یم چهره های سیایس و جهادی   به بی 

های سیایس و جهادی  این چهره ،  زیرا به گفته مال برادر ،  مقابل نیستند و در صف  

که نظام    کند یمگرفته اند. وی اضافه  ،  و هم طالبان تجربه های زیادی از گذشته

در   و    افغانستانآینده  بود  نخواهد  هیچ کس  ر  رصز کشورهای  با   افغانستانبه 

با هم دارند. این پیام به  دیگر  کشورهای  که  خواهد  یمیی را  رابطه،  منطقه و جهان

 است.  افغانستانیی نشاندهند توافق بر تغیی  نظام در گونه 

 جریان مذاکرات پشت پرده ،  در این گی  و دار 
ی

با  امریکا    حکومت کابل از چگونگ

را  آن    به هر وسیلۀ ممکن  کند یماطالع و سخت نگران است و تالش  طالبان یر 

حال موفق نشده یک اجماع میل را در    سبوتاژ و تخریب کند. این حکومت که تا 

ده مذاکره کننده با طالبان   این زمینه بوجود آورد و یک تیم میل همه شمول و گسی 

زند و تالش  هنوز هم سنگ مذاکره مستقیم با طالبان را بر سینه یم،  را شکل دهد 

فق  دارد تا در دور بعدی طالبان به گونه مستقیم با حکومت کابل مذاکره کند. از توا

ز معلوم  آمده    بوجود  که مذاکره با حکومت رصف به عنوان یک بخشر    شود یم چنی 

ز  اجمتایع و مدیز  ، سیایس ی هاسازماناالفغایز که متشکل از از مذاکره کنندگان بی 

 نه مذاکره مستقیم با حکومت کابل. ، مدنظر است، دیگر خواهد بود 
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گی  خواهد  پروسه و روند خییل زمانیابد این  های که بازتاب یم با وجود خوشبیتز 

های زیادی موجه خواهد گردید. باید منتظر  و چالش ها  دشواری بود و همچنان با  

های که در باال  بود و دید که این کاروان صلح خوایه و صلح طلتر همانند با کاروان

اتژیک و جیو به یر ،  از آنها نام بردیم ایط جیواسی  پولتیک  راهه یم روند و یا این که رسر

یی در حال تغیی   منطقه و همچنان توجه بیشی  به رشد و توسعه اقتصاد منطقه

و   در  کشورهای  است  جنگ  و  صلح  برقراری  در  منافع   افغانستانمتخاصم که 

اتژیک دارند   بینند و به چه توافف  خواهند رسید؟در نهایت آینده را چگونه یم ،  اسی 

از چهار دهه است که مردم بیش  تحمییل  افغانستان  به هر حال  ،  با یک جنگ 

ز  تباه کن و ویرانگر که خون فرزندان یر ،  خییل مدهش شمار این کشور را بر زمی 

ین و حیای  ترین  ،  ریخته رسدچار بوده اند و سخت رنج یم برند. برای این مردم مهی 

ایط کنویز برقراری صلح پایدار   مسأله ایط  ،  در رسر ز رسر ثبات و امنیت است. در چنی 

دانند  یم . مردم  شود یمنها کاسته  آروند و از اهمیت  ایل دیگر به حاشیه یم همه مس 

نه جنگ نه صلح  هاافغانجنگ میان  ،  که  تنهایی صلح میان  تواند  یمست و  به 

 باشد. ها افغان

وست  آمد آمد بهار را به فال نیک یم یم و با امید فراوان به بهاری که در پیشر گی 

 را نمادی از  آن   نگریم و یم
ی

ی یم ،  شگفتگ ز کنیم  پنداریم و آرزو یم شگوفایی و رسسیر

همدیل و همدگر  ،  صلح و صفا ،  در شهر و دیار شان با آرامش  افغانستانتا مردم  

ند تا روز و روزگار شان بهاری گردد. ،  برادری و برابری،  پذیری  نوروز را جشن بگی 

 1397حوت   28برابر با   2019مارچ   19



 

 از رویدادهای روز بیاموزیم! ، آموزیم اگر از تاریــــخ نم 

نگ و فریب  آنایز همواره رسنوشت  آن   بخاطر کسب قدرت و حفظ،  که با صد نی 

 و عوامو با خودکامه ،  به هر شیوه و وسیله ممکن دست یازیده اند 
ی

فریتر بر تدوام  گ

بار  ،  اند ی خود سیع ورزیده  قدرت به غنیمت گرفته شده  ز و سخت ذلت  ننگی 

برگ  در  است.  نمونهبوده  همچون  ما  و کشور  جهان  تاری    خ  وفرت  های  به  را  ها 

دریافت و به خوانش گرفت. دور نرویم و اگر رصف به حافظه نسل زنده  توان  یم

این پدیده رسوا را با به قدرت رسیدن شماری از زمامداران به  ،  کنویز مراجعه شود 

یم. اگر  آنان    بینیم و از رسنوشت شومیموضاحت   سیایس روز در رویدادهای  باخیر

رصف چندی روزی از سقوط زمامداران الجزایر و سودان  ،  جهان را تعقیب کنیم

  زنده نم گذرد.  
ی

که از   آنایز یک زمایز پر افتخار بوتفلیقه که با ارصار نزدیکان و  گ

حتا با فلج  ،  و پس از چهل سال  بردند یم  این زمامداری بهره سیایس و اقتصادی

چه   به  رسانجام  و  یافت  ادامه  قدرت  و  چوگ  حفظ  عطش  ز  نی  شدن کامل 

 کههای  رسوایی 
ی

ز کمی  از بوتفلیقه   بزرگ انجامید. داستان عمر البشی  در سودان نی 

ها و نادیده گرفته  عوام فریتر ،  سوز جاننیست. مردم در نهایت از این همه فساد  

ستوه   به  شان  زدند ،  رسیدند شدن  اض  اعی  به  دو  ،  دست  این  و  قیام کردند 

در  را  فروبردند.    شخصیت  رسوایی  و  ذلت  تصور یم  آنایز کام  توهم  که  و  کردند 

ز رسیده بوده اند  داشتند که ملت و مردم پشت   بان آنها اند و حتا به این توهم نی 

 که گویا ملت به آنها عشق یم ورزند!!  

های تاریخز نادیده گرفته شده و پیهم  ن همه آزمون در کشور عزیز ما ای،  با دری    غ

زنند به ویروس بسیار مزمن  که به قدرت تکیه یم   آنایز . شمار زیادی از  شود یم تکرار  

های اطراف و ماحول خود را  تمام رویدادها واقعه،  گردند قدرت طلتر رسدچار یم
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بینند و این رویدادها از نگاه و دید نادرست و مریض چند مشاور فاسد  بیمارگونه یم

د یمو چاپلوس شکل  و ناچار به گفته مشهور مردم که »ارگ یا مرگ« بر تداوم   گی 

کنند تا رس انجام به رسنوشت شوم  فرصت سوزی یم ،  ورزد قدرت خویش ارصار یم 

ان ناپذیر دچار نگردند  شوند. این مقطع حساس  فلت بیدار نم از خواب غ،  و جیر

و رسنوشت ساز کنویز کشور مستلزم خرد ورزی سیایس و اتخاذ تصامیم عقالیز  

باشد که رصف با شکل دادن نستر یک  مبتتز بر منافع و مصالح علیای کشور یم

ز و  یی  منطقه،  اجماع میل نه خود محوری و خود  ،  آمد تواند  یمبه وجود  الملیل  بی 

 و خود 
ی

.   کامگ
ی

 شیفته گ

ز معلوم  غتز که برای کشور  آقای   سیایس و عوام فریبانههای بازی که   شود یم چنی 

حفظ و تداوم قدرت شخیص وی  آن    و رصف در   و مردم بسیار گران تمام شده

بوده یم ،  مطرح  شان  جناب  باید  است.  رسیده  خط  پایان  ز  به  چنی  دانستند که 

ز   هایقدرترا که    هایطرح آن    برند و سناریوهای مربوط بهبه پیش یمالملیل  بی 

نیست ز  گوناگون در حالتهای  برنامهبل شامل  ،  ساده و خیط  نی  متفاوت  های 

ز و یا شدن یگ یم کشند. این دیگری را به پیش یم،  باشد که در صورت ناکام ساخی 

 فریب داد. جا دارد توان  م نمارگی  های سخت آب دیده شده را  
ی

یکبار    به سادگ

ز با روس های بازی نگایه به   آموخت. آن   و از  انداختها حفیظ هللا امی 
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ش روز افزون داعش در   ! افغانستانگسی 

های رسحدی بیشی  به منطقه، گروه افرایط داعش پس از شکست در خاورمیانه  

ق   انتقال داده شده و جابجا گردیده است. این گروه به خاطر    افغانستانو شمال رسر

اتژیقابلیت  سابقه و کشتار ب،  ایجاد رعب و وحشت،  های پیچیده نظایم و اسی 

نظامیانرحمانه  یر  از  ،  غی  جدیدی  سبک  پرچم  زنده تروی    ج  زیر  بربرمنشانه   
ی

گ

بنیادگرا  اسالم  از  قرائت سلفز  به  اتکا  با  و  تدوین یک  ،  برعالوه،  خالفت اسالیم 

اتژی خاص و جهایز و تطبیق یعت ناب اسالیم در یک حوزه  آن  اسی  زیر عنوان رسر

از آنکشورهای  بسیار بزرگ   بیشی   از و جدی  تر بزرگخطر بسیار  ،  اسالیم و  تر 

 گذارد. نمایش یم  طالبان را به

متحده  ایاالت  استخبارای   مقام  گزاری    افغانستاندر  امریکا    یک  خیر به 

برای    » مقدمای  »آزمایش  در کابل  داعش  اخی   حمالت  اسوشیتدپرس گفته که 

است. این مقام که به دلیل حفظ  امریکا  در اروپا و ایاالت متحده تر بزرگ حمالت 

»این گروه در مدت بسیار :  گفت،  امنیت عملیای  اش نخواست نامش فاش شود 

از   تهدیدی  ماموریت  کشورهای  برای    افغانستانکوتاه  افزوده که  او  است.«  ما 

است. »این  امریکا    های خارخر در اروپا و ایاالت متحدهاصیل داعش انجام حمله 

 زمایز است. این بسیار ترسناک است.« مسألههاست. فقط یک آن  هدف

را   افغانستان،  مطالعات امنیت  در دانشگاه جورج تاونبروس هوفمن رییس مرکز  

 داعش پس ار شکست این گروه در عراق و سوریه  احتمایل به صفت پایگاه جدید  

ق یم گوید یم »دولت اسالیم  : داند. او با اشاره به »مقدار زیاد انبار اسلحه« در رسر

 کرده است.«   متمرکز  افغانستانها و منابع زیادی را به در عراق و سوریه توجه 
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ابراز وجود کرد که  آن    اندگ پس از   2014گروه داعش در سال    افغانستانشاخه  

این گروه مناطق وسییع را در سوریه و عراق به ترصف خود در آورد و »خالفت  

شاخه   اعالم کرد.  را  خودخوانده  »والیت    افغانستاناسالیم«  را  خود  این گروه 

ایران ،  افغانستانرون وسیط به مناطف  از  نایم که در ق،  خواند خراسان« داعش یم 

یم اطالق  مرکزی  آسیای  در  و  ابتدا  این گروه  محدودی   افغانستان شد.  شمار 

شان های  پایگاه جنگجو داشت که بیشی  جنگجویان طالبان پاکستایز رانده شده از  

شاخه   جنگجویان  بودند.  افغان  طالبان  نارایصز  افراد  همچنان  و  مرز  امتداد  در 

 رهیر این گروه بیعت کرده اند. ، داعش به ابوبکر البغدادی انافغانست

وی هوایی ایاالت متحده امریکا  ز فرماندهان داعش توسط نی  ،  با هدف قرار گرفی 

به های سخت  را متحمل شد. اما زمایز دوباره تقویت یافت  این گروه در ابتدا رصز

اساس   پیوست. بر آن    جنگجویان جنبش اسالیم اوزبکستان به 2015که در سال 

رسانه در  شده  منتشر  زده  ،  ها اطالعات  ز  تخمی  در   شود یم امروز  داعش  که 

ینه از آسیای میانه اند   افغانستان اما برخز شان از  ،  هزاران جنگجو دارد که بیشی 

ز کشورهای  ز یم ، هند ، چچی  ز نی   باشند. بنگله دیش و همچنان اویغور های چی 

ابتدا در بخشر کوچگ از والیت  افغانستانشاخه   های کیز و  گروه داعش که در 

این   تدری    ج  به  آغاز کرد  فعالیت  به  پاکستان  با  به  ها  فعالیت ننگرهار هم مرز  را 

ده تر و کوهستایز به شمول چهار والیت ننگرهار منطقه ،  کیز ،  نورستان،  های گسی 

ق   گزارش  اساس    بر توسعه داده است.    افغانستانلغمان و همچنان به شمال رسر

وله یم گوید ،  دویچه  ننگرهار  والیت   شورای  عضو  عمر  در کیز :  اجمل  »فعال 

داعش در سمت  ،  وضعیت طوری است که در طرف راست رسک طالبان قرار دارند 

:  قرار دارد.« این عضو شورای والیت  یم افزاید آن   چپ رسک و حکومت در وسط

،  نفر بودند   150شاید حدود  ،  ز کرد به فعالیت آغا  افغانستان»زمایز که داعش در  

 حاال شمار آنها به هزاران و هزاران نفر یم رسد.«  
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که وی این ویدیو را در یگ    دهد یم نشر ویدیوی اخی  ابوبکر البغدادی آشکارا نشان  

ضبط و ثبت کرده و به نشر رسانیده است. این خود    افغانستاناز مناطق رسحدی  

اتژیک این ش    اهمیت بسیار مهم اسی  مناطق کوهستایز و دشوارگذار را برای گسی 

عملیاتفعالیت و  بعدی  ها  تخریبکارانه  نشان  آهای  فراموش    دهد یمنها  نباید  و 

ز مناطق ز از همی  ین استفا،  گردد که اسامه بن الدن نی     را برده بود.  ها دهبیشی 

:  افراید آمد یم که در باال از وی ذکری به عمل  امریکا    مقام استخبارای  ایاالت متحده

به ترصف   را  ارتفاعات مخفز  و  مناطق کلیدی  این گروه  است که  این  بد  » خیر 

یس آزاد به پول،  آورند یم  اسلحه و تجیهزات داشته و در ،  جایی که یم توانند دسی 

یم توانند آموزش دیده و حمالت خود را طراخ و راه اندازی کنند و تسهیل آنجا  

ش مناطق  ،  ت که اولویت نظایم شماره یک آنها بخشند.« وی به این باور اس گسی 

ق  ق و شمال رسر ول شان در رسر  باشد. یم افغانستانزیر کنی 

استخبارای   مقام  با  یمامریکا    این  مبارزه  تهاجم  اتژی  اسی  نبود یک  افزاید که در 

 را در    افغانستانشاخه  ،  تروریسم
ی

گروه داعش قادر خواهد بود که حمالت بزرگ

متحدهآیندهای  سال ایاالت  در  یمامریکا    ه  او  اندازی کند.  راه  اروپا  گوید که  و 

در   داعش  شده  بازداشت  دیگر    افغانستانجنگجویان  در  این گروه  اعضای  با 

اند.   ارتباط داشته  به    هایمقامکشورها  پیوند  تن را در  امنیت  دست کم هشت 

ز عزیزی  بازداشت کرده انامریکا    داعش در ایاالت متحده  افغانستانشاخه   د. مارتی 

گفته است که از  ،  یی را طراخ کرده بود ساله از تکزاس که حمله   18جوان  ،  یرند 

بپیوندد.   افغانستانداعش الهام گرفته و قصد داشت به جنگجویان این گروه در  

ساله    38سال زندان محکوم گردید. رحمت عقیلوف مرد    20او در ماه اپریل به  

ز با جنگجویان  ،  اکهلم موتر خود را بر عابران راند در است  2017اوزبک که در سال   نی 

، افغانستاناستخبارای  در داخل    هایمقامارتباط داشت. به گفته    افغانستاندر  

ی که با فن  هاافغان،  باشند ها یماین گروه در تالش جلب دانشجویان در دانشگاه
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  ،  و تخنیک آشنا بوده
ی

های رسانهبه خارج سفر کنند و با استفاده از  توان  یمبه سادگ

 در برنامه ریزی حمالت به آنها یاری رسانند. توان یماجتمایع 

  افغانستان داعش در  های  فعالیتاز  ،  دیگر کشورهای  و برخز  امریکا    روسیه همراه با 

ابراز تشویش و نگرایز کرده و این زنگ خطر را به صدا در آورده است. وزیر دفاع  

ستانروسیه   ز « داعش پس از شکست    افغانستان،  در دیدار از قرغی  ز را »تخته خی 

آسیای  کشورهای  رویس و    هایمقاماین گروه در خاور میانه عنوان کرده و دیگر  

،  ها میانه همواره از این ناحیه ابراز نگرایز جدی داشته اند. در آخرین گزارش رسانه

  افغانستان روند اوضاع در  رییس جمهور روسیه گفته است که وی با دقت خاص  

 را زیر نظر دارد. 

و   جنویر  آسیای  در  داعش  افرایط  ش گروه  مدهش گسی  بسیار  و  بالقوه  خطر 

ز بیشی   ،  تاجکستان،  افغانستان،  به ویژه پاکستان،  میانه اوزبکستان و بخشر از چی 

این کشورها  در  است.  متصور  دیگری  مکان  و  جا  هر  برای ،  از  مساعدی  بسی  

ش اینپیدایش و گس   اجتمایعویروس کشنده فراهم بوده و بنابر عقب مانده  ی 
ی

،  گ

 
ی

اقتصادی و فرهنگ ها و  موجودیت الیه،  پسندیتعصبات مذهتر و خرافه ،  فقر 

و آرمانگرایی برای برقراری عدل اسالیم زیر  عدالت   یر ،  گرا اقشار زیر ستم و عقب

اسالیم ه ،  پرچم خالفت  ز سازند که  های  انگی  این  را یم  مردمان  از   
ی

بزرگ گروهای 

سازد و از آنها  جوامع را برای جلب و جذب در صفوف رزمندگان داعش آماده یم

 با درنده خویی و بربریت و گویا قز سبیل  تا آخرین رمق حیات بهره یم 
ز برد. آنها نی 

 رزمند. هراس یمیر ، هللا

درک کرد که چرا  به آسایز  توان  یم ،  با موجودیت این خطر بالقوه و بسیار مدهش

ز و دیگر کشورها ،  روسیه،  امریکا  همه با اشتیاق کامل به سوی طالبان روی  ،  چی 

و   اند  اند.   مسألهآورده  جدی گرفته  را  طالبان«  با  بان    »صلح  ز می  بار  دو  مسکو 
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اک داشته    افغانستانهای سیایس  طالبان و چهره آن    یی بوده است که در جلسه اشی 

خار  نماینده خاص وزارت  با  زاد  خلیل زلم  امریکا    جهاند.  مذاکرات  دور  ز  هفتمی 

آغاز   دوحه  در  آلمان  خاص  نماینده  اک  اشی  به  را  فت    کند یمطالبان  پیشر از  و 

ز یی و  اجماع منطقه،  رسد و در این روند مذاکرات با آنها رایصز به نظر یم  الملیل  بی 

ز بدست آورده است. اجالس سه جانبه ز  ،  امریکا ،  را به گفته شان نی  روسیه و چی 

ک شان به نشر رسیده ،  و توافق بر یک سلسله مسایل کلیدی که در اعالمیه مشی 

ز این   ز هم تالش  کشورهای  راه را برای تفاهم بی    کند یم باز ساخته است. دولت چی 

ابتکار عمل را در روند صلح در   از معاون سیایس   افغانستانتا  د و  در دست گی 

ی طالبان و هیات مذ اکره کننده این گروه در دوحه به دیدار از پکن دعوت رهیر

 کرده است تا در باره مذاکرات صلح با این گروه رایزیز کند.  

سیایس افغایز  های  گروه و توافق  ها  افغانمشکل اسایس را حاال آغاز مذاکره میان  

ک و همه شمول در مذاکره با طالبان و چگونه   و حکومت به ایجاد یک تیم مشی 
ی

گ

 . دهد یمتشکیل ،  اد یک ساختار قدرت و اداره دولت  همه قبول برای آیندهایج

شکست خورده داعش در عراق و سوریه و  های  گروهپرسش اسایس این است که  

ی شان شخص ابوبکر البغدادی و دیگران مدهش    هایجنگچگونه از  ،  حتا رهیر

  رسحدی و از در این کشورها به سالمت مانده و چگونه صحیح و سالم به مناطق 

شمال  آنجا   زمینه  افغانستانبه  اینجا  در  و  اند؟  شده  داده  ش انتقال  های گسی 

فراهم  های  فعالیت آنها  ادعا  گردد یمتخریبکانه  وسیله    شود یم .  به  آنها  که 

مناطق امن    هواپیماهای اختصایص در میدان های جنگ نجات یافته و سپس در 

جابجا گردیده اند. بدون شک صلح با طالبان یک بخش مهم از گروه طالبان را  

ش بیشی  آنها را فراهم یمبه دامن گروه داعش یم سازد و با درک  افگند و زمینه گسی 

که »پروژه داعش سازی« همانند با    گردد یم ش مطرح  باز هم این پرس   مسألهاین  
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های گذشته برای ایجاد ثبات و برقراری  »پروژه طالب سازی« وبا استفاده از تجربه

 منفز خواهد گذاشت؟ تأثی  تا چه حد   افغانستانصلح و آرامش در 

ی این رویداد ها به این نتیجه یم رس انجام در یر  تداوم  ثبای  مرسیم که بحران و یر گی 

   وارد یک مرحله جدیدی خواهد گردید.  افغانستاندر 
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 ! به سوی پاکستان دویدند ، با یک اشاره انگشت 

آن   نهادهای بدنامبا پاکستان و آنان  گرایز که تار و پود برخز از شماری از سیاست

با شتاب و بدون درک و آشنایی از برنامه اصیل گردانندگان  ،  کشور پیوند خورده

الهور یک گردهم  سوی  به  مشکوک  این گردهم ،  آیی  دویدند.  یا  پاکستان  آیی 

ز االفغایز صلح« مطرح گردید و بعد ها ،  کنفرانس آن    نخست زیر نام »نشست بی 

ند. شاید این مشتاقان پاکستان به تصور این  « نامیدافغانستانرا »کنفرانس صلح  

فراهم  را  با طالبان  با کنفرانس مسکو زمینه مالقات  مانند  این کنفرانس هم  که 

این  یم در  طالبان  آی شورای کویته  اس  آی  لطف  اثر  از  بار  این  و شاید  گرداند 

اک داشته باشند  کشور سفر کردند. این  آن    رس از پا نشناخته به،  کنفرانس اشی 

تاب و عجله به حدی بود که این سیاستگران حت  با محتوی و مواد کنفرانس  ش

 پیشاپیش آشنا نگردیدند.  

جنابان عایل  ا،  این  به    ز پس  دریس  صنف  یک  در  ز  نشسی  و  الهور  به  رسیدن 

 گوش  با شیفته  آن کشور ی آموزگار پاکستایز شان جناب وزیر خارجه  هاده فرمو 
ی

گ

و آینده این کشور    افغانستانفرادادند و از نیت های نیک )!( پاکستان در ارتباط به  

 کردند. را تایید یم آن  ها باخیر شدند و با رس شور دادن 

ی بود و نه از   ، سیاستمداران،  پاکستایز   هایمقامدر این کنفرانس نه از طالبان خیر

 ! ! آن کشور نگاران و نامه گرانپژوهش 

اطالعای  و امنیت  پاکستان ثابت کرده  ،  استخبارای  نهادهای  بارها دولت و به ویژه  

در دهه هشتاد و نهادها  که دست آموز این    آنایز و    افغانستاناند که سیاستگران  

گذارند و این  آنها نم   هایسیاست یک گام هم در مغایرت با  ،  بوده اند آن    پس از 
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ده است   که اینها رصف به بازیچه معمویل در نوک  پیوندها آنقدر عمیق و گسی 

ند. قرار یمنهادها آن  انگشتان  گی 

نیابت  و تحمییل چهل ساله پاکستان در های  جنگیک هموطن ساده که شاهد  

درک  ،  بوده  افغانستان درست   به    کند یمبه  ارتباط  در  پاکستان  اتژی  اسی  که 

ی نیامآن    ثابت و پایدار است و در   افغانستان ده و آنها رصف با مهارت  هیچ تغیی 

نگ بیشی  با اذهان عامه در هر دو  ها را عوض یمتکتیک  کنند و با فریبکاری و نی 

که در تالش حفظ قدرت و    آنایز کنند. ویل سیاستگران وابسته و  کشور بازی یم 

درک  خواهند نم این اصل بسیار روشن و دقیق را نادیده گرفته و  ، منافع خود اند 

 کنند. 
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 با طالبان! امریکا  احتمایلدر حاشیه موافقتنامه 

این بازی محیالنه و مضحگ  ،  و طالبانامریکا    پنهایز و بسیار محرم میانهای  مذاکره 

و هیات  زاد  خلیلزلم  ،  که در جریان دست کم یک سال میان نماینده خاص امریکا 

 مال برادر در دوحه قطر جریان داشت
ی

رس انجام به بن بست  ،  طالبان به رسکردگ

جمهور  رییس  جانب  از  و  یافتهامریکا    رسید  شد.  ،  خاتمه  های رسانه پنداشته 

تصمیماصیل   ریکایی ام دلیل  اختالف آقای    ترین  را  در شورای  ترامپ  داخیل  های 

میل  مخالفت  آن   امنیت  و  بولتون  جان  و  پمپیو  مایک  میان  اختالف  و  کشور 

  عنوان کرده اند. نظر رییس جمهور امریکا    های قدرتمند جمهوریخواه و نظایمچهره 

جنگ  امریکا   به  ارتباط  روش  افغانستاندر  به  است    نبسیار  بارها  های  شیوه و 

ترامپ یک جنگ مسخره  آقای    را بیان داشته است. این جنگ برایآن    گوناگون

وی انسایز اش را  ،  در این جنگ منابعامریکا   هوده است و نه باید و یر  رسمایه و نی 

دکتورین ز  بنیاد همی  بر  شاید  دهد.  به  زاد  خلیل آقای    ، از دست  طالبان  با گروه 

تلفات رسبازان رصف خروج آبرومندانه و یر آن    مبتتز بر توافف  دست یافت که  

ز و فراهم گردد. سایر مطالب که در برنامه چهار فقره  امریکایی  یی وی بازتاب  تضمی 

ها و با پافشاری هیات طالبان اهمیت خود را از دست  در جریان مذاکره ،  داشت

خایص برخوردار   و مذاکره میان افغایز که در این مرحله از اهمیت بس  آتش دادند.  

 به بعد موکول گردید. ، بود 

موافقتنامه   حقیقت  اسالیم  امریکا    احتمایلدر  »امارت  نام  زیر  طالبان که  با 

ز این گروه تروریست  به مثابه دولت و  افغانستان  « نشایز شده به رسمیت شناخی 

اریصز   تمامیت  و  میل  حاکمیت  کامل  این  گردد یمتلف     افغانستاننقض  با   .

اسالیم    موافقتنامه موجود »جمهوری  و دست  افغانستاندولت  « که محصول 
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اتژیک،  استامریکا    پخت و دولت پذیرفته شده در  امریکا    به صفت متحد اسی 

ز سطح   وز    گردد یماز اعتبار ساقط  الملیل  بی  و نظام جدید سیایس را هم جناح پی 

وهای افغایز در مذاکره  اک دیگر نی 
های میان افغایز به میان  یعتز طالبان با اشی 

ز یم آورند. تا جایی که محتویات موافقتنامه درز نموده است در حقیقت عقد چنی 

وزی کامل طالبا افغانستاندر امریکا  یی به معتز پذیرش شکستموافقتنامه ن و پی 

 رود. و به عبارت دیگر نظامیان و حکومت پاکستان به شمار یم 

در   افغانستانپژوهشگر مسایل  ،  های مایکل سمپلدر این راستا بهی  است به گفته

ز   بریتانیا که نخستی  ای شش  ام  از کارمندان  به گفته طالبان  بلفاست و  دانشگاه 

ان طالب  2008کش بود که در سال    با رهیر
برد و  ان را به پیش یم گفتگوهای پنهایز

دازیم.   زمان به گونه  آن    وی در های  فعالیتوظیفه میانخر را به عهده گرفته بود بیر

ی موجب مزاحمت اداره کابل گردید و در نهایت دولت کرزی ناگزیر او را   چشم گی 

حاال به صفت مشاور شورای عایل   شود یماخراج کرد. گفته    افغانستانبا شتاب از  

در   بر کند یماجرای وظیفه    ستانافغانصلح  از  اساس    .  یگ  وی  ها  رسانهگزارش 

مذاکره"مذاکره :  گوید یم روند  از  قطر  در  طالبان  بسیار  کنندگان  انتظار  ها 

   بلندپروازانه داشتند و رویکرد 
ا
  باخت را دراین روند دنبال کردند که نتیجه  -برد  کامل

برای زلم خلیلزاد چه در کابل و چه  آن   یی بود که دفاع از نویس توافقنامهپیش آن 

ز دشوار شده بود. وی اضافه   آقای    که در روزهای پیش از توییت  کند یمدر واشنگی 

و پاکستان به او گفته بودند که این توافق "چنان   افغانستانافراد طالبان در  ،  ترامپ

  برای آنها دشوار است. این توافق در ،  به نفع طالبان است که حت  باور کردنش

 حقیقت تضمیتز برای برقراری دوباره امارت اسالیم طالبان است."

اتژیک ما  گرا" به او گفتهافزاید "طالبان مصلحت آقای سمپل یم  اند که اشتباه اسی 

وهای   متمرکز   افغانستاناز    امریکایی این بود که بیش از حد روی طرح خروج نی 
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  افغانستان نباید دولت    شد و در حایل که این طرح در هر صورت عمیل یم ،  شدیم

 گرفتیم. را نادیده یم

ها یک سال گذشته روشن شد این  "موضویع که از مذاکره :  گوید مایکل سمپل یم

وهای خود را از  امریکا    است که خارج کند با    افغانستاننشان داد که قصد دارد نی 

وهایش از  نم امریکا  ،  وجود این تصمیم را این کشور    افغانستانخواهد خروج نی 

وهای   به ورطه جنگ داخیل سقوط دهد. به گفته او همه موافقند که خروج نی 

است   امریکایی  بهی   و  د  بگی  صورت  مسئوالنه  خروج  امریکا    باید  طرح  بار  این 

وهایش را با دولت   مورد مذاکره قرار دهد. گروه طالبان هم بهی  است    افغانستاننی 

باخت   -ر داشته باشند و از رویکرد بردتها برخورد واقعبینانهدر دور بعدی مذاکره 

 در مذاکرات دست بکشند." 

آید که چرا هیات  با در نظر داشت تحلیل دقیق مایکل سمپل این پرسش به میان یم

ف غتز  چند روز پیش از سالگرد  آنهم  و  زمانهم طالبان و رییس حکومت کابل ارسر

بود که موافقتنامه در یازدهم سپتمیر به کمپ دیوید دعوت یم شوند؟ اگر قرار  

چه اهداقز  آن    قطر امضا شود این دعوت به چه منظور ترتیب یافته و در پشت

بنابر مشوره   باید روزی روشن گردد. شاید  این معما  بود؟  به  زاد  خلیلنهفته  که 

ز گفته شد  را  ها  افغانبه این معتز که  ، نحوی در مصاحبه وی با تلویزیون طلوع نی 

بزرگ با هم به توافق رساند و در نهایت با یک دعای خی   در یک نشست  توان  یم

ان طالبان و حکومت کابل را ،  به نتیجه رساند  ترامپ در آقای    یم خواستند که رهیر

ک با هم آشت  داده و در نتیجه اعالمیه صلح را امضا و   بس  آتش یک اجالس مشی 

 جنگ زده را برقرار سازند.   افغانستاندر 

ز نگرایز داشته اند. شاید   ها گزارش   بنابر برخز  آقای    اعضای طالبان در این مورد نی 

ز شیوه عنعنوی افغایز و بسیار ساده یک  ، ترامپ قانع ساخته شده بود که با چنی 
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نظایم چهل ساله را حل کرده و به افتخار بزرگ    - معضله بسیار پیچیده سیایس  

 سیایس دست یابد. دعوت از طالبان به مثابه یک گروه دهشت افگن که 
ا
در   عمل

غی  قابل باور بوده و خییل حساسیت  ،  رزمد در کمپ دیوید یم امریکا    میدان جنگ با 

ز در کنگره ینگر« نماینده الیونی  ز
ز شد. باری »آدام کییز   افغانستان در  که  امریکا    برانگی 

ز خدمت کرده در تویت  نوشته است   »هیچ عضوی از طالبان نباید هرگز پا به :  نی 

رد  آنجا   یازدهم سپتمیر  با  را  ارتباطش  تروریست  که  یک سازمان  ان  رهیر بگذارد. 

ارت    نباید به کشور ما اجاره داده شود. هرگز.« ، کند یمنکرده است و همچنان رسر

ک   افغانستان  مسألهحل سیایس    با پذیرش این که دیپلمایس و  یک حقیقت مشی 

و معاون برنامه »موسسه    افغانستان»اندرو ویلدر« کارشناس  ،  و پر طرفدار است

»از این واقعیت غافل نشویم که  :  گوید صلح ایاالت متحده امریکا« برای آسیا یم 

وهای  واضح است که شکست نظایم طالبان توسط  ،  پس از هجده سال تالش نی 

 و افغان گزینه واقع بینانه یی نیست.« امریکایی 

متحده  ایاالت  اتژی  اسی  شامل  طالبان  نظایم  شکست  و  امریکا    حاال که  نیست 

پس باید صلح کرد و صلح هم دشمنان قسم خورده و  ،  گردد م واقعبینانه تلف  ن

و خارج از این کشور دارد که همواره و در جریان    افغانستانبالقوه خود را در داخل  

این روند را تخریب و سبوتاژ کرده اند و در نتیجه جنگ و برادر    ها سال این همه  

مه یافته و اهداف و مقاصد شوم دیگران همچنان ادا،  بخاطر منافعها  افغانکشر  

 یابد. یم

ز مذاکره بر خواهند گشت؛ ویل باید به  امریکا  ،  دیر یا زود  با طالبان بار دیگر به می 

ها افغانیت رسید که در نهایت این گره کور رصف به دست خود  مسؤولاین درک و  

 . گردد یمباز  افغانستانو با یاری دوستان 
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و   جنگ  سال  چهل  شدن  ی  سیر وجود  با  ما  و آیا  ظرفیت  این  به  برادر کشر 

 خواهیم رسید؟ شایسته
ی

 گ

 1398سنبله  31برابر با  2019سپتمیر   22

 



 

! تفاوی  یر انتخابات و ،  افغانستانتدوام تراژیدی   جامعه جهایز

همچنان ادامه دارد    افغانستانکه جنگ و خونریزی در    شود یم بیش از چهل سال  

در  ،  در جهان  افغانستان. شاید  دهد یم و هست  مادی و معنوی این کشور را برباد  

این کشور دربسا موارد   تراژیدی  بوده باشد.  ابعاد یک استثتز  این  با  این زمینه و 

ین خصوصیت این جنگ نیابت  و استخبارای  این  یر  سابقه و کم نظی  است. مهمی 

مردم   شمول    افغانستاناست که  به  دیگران  جنایتکارانه  و  شوم  اهداف  بخاطر 

منطقه  هایقدرت و  نام بزرگ جهایز  به  متفاوتهایی  لواهای  زیر  و  ،  ی گوناگون 

یم  را  خود  یکدیگر  ینه  یمبیشی  قربایز  و  جنگ  کشند  این  اصیل  م  ز هی  دهند. 

کشور خود    ها سالاست که در جریان این همه    افغانستانرصف مردم  ،  خانمانسوز 

اند  داده  برباد  مدیز ،  شهر ،  قریه،  ده،  را  صنعت  ،  نهادهای  و   
ی

،  زیربناها ،  فرهنگ

ز به خاک یکسان کرده اند.  اه ها و حتا آبده و شاهر   ها دهجا های تاریخز خویش را نی 

تاریخز   افغانستان و   
ی

فرهنگ بزرگ  های  اث  می  همه  این  در  ،  با  موقعیت  بنابر 

باستان های  تمدن  تمدن ،  چهارراه  مهد  ز  نی  ادوار خود  در  ناشدیز  فراموش  های 

یز و بسیار غتز به این کشور باستا ،  مختلف تاریخز بوده است. حاال از این منظر 

های پرافتخار تاریخز  یی وهشتناک مبدل گردیده و گو این که از گذشتهیک خرابه 

ز  ایی باق  نمانده است. ، این رسزمی  به نظر  آنجا  شمار اندگ که اینجا و آن  هیچ می 

در معرض توقان حوادث قرار دارد که یا بوسیله خشم طبیعت و جنگ و  ، رسد یم

اث   ها ارگانتفاوی   یر یا هم با   نابودی قرار دارند. می  ناآگاه در حالت  های  و مردم 

ک این حوزه تمدیز را تا هنوز در    مشی 
ی

همسایه کشورهای  بزرگ تاریخز و فرهنگ

ز ،  آسیای میانهکشورهای  ،  افغانستان ایران و پاکستان که بدرست   ،  بخشر از چی 

 دید. توان یم ، محافظت شده است
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ز هست  مادی و معنوی  افغانستانتراژیدی   .  شود م تمام نآن    رصف به برباد رفی 

ین عنرص تشکیل دهنده این کشور  که در درازنای این  آن    یعتز عنرص انسایز ،  مهمی 

 از این تراژیدی را یم،  جنگ ناتمام از هست  ساقط گردیده اند 
ی

سازد که  بخش بزرگ

جریان   در  است.  ناپذیر  ان  تحمییلهای  سالجیر همچنان ،  جنگ  و  نیابت  

هر کدامملیون،  استخبارای   این وطن که  انسان  بودهآن    های  تولید  واحد  ،  یک 

ملیون ،  کشته اند.  بدوش گردیده  خانه  یا  و  محل  زخم  از  وطن  این  انسان  ها 

خانه پدری را ترک گفته و از وطن آبای خود  ،  جا شدهسکونت اصیل خویش یر 

سخت  های  راه به کشورهای همسایه و دوردست پناه برده اند. در این  ،  فرار کرده

عزیزان شان ناپدید گردیده اند  ،  برباد شده اند   ها دهخانوا،  دشوار گذار و پرمخاطره

سخت   و  فشار  زیر  در  طاقتو  زنده های  در  فرسای   
ی

مسخ  ،  بیگانهکشورهای  گ

 گردیده اند. 

یازدهم سپتامیر   از  اکتوبر   افغانستاناشغال  هجوم و سپس  ،  2001پس  ماه  در 

ز نهادهای    هایگزارش اساس    و بر ،  زیر نام آزادی مداومآنهم    همان سال و  ،  الملیلبی 

ی و نهاد هاسازمان نظایم  هزاران  ،  افغانستانهای مدیز در  ی حقوق بشر کشته غی 

هزار تن دیگر زخم شده اند. پس از رویکار آمدن دولت ترامپ و اعالم    ها ده و  

ز در   د جدید واشنگی  حمالت هوایی پنتاگون در این کشور دو برابر ،  افغانستانراهیر

وهای ائتالف   ز شده است. جنگ و حمالت هوایی نی  یالملیل  بی  را  امریکا    به رهیر

الت متحده دانست. در واقع جنگ بدون وقفه« تاری    خ ایاترین  طوالیز »توان  یم

وهای در  امریکا    نی  ناتو  پا    افغانستانو  زیر  آشکارا  را  بشر  حقوق  اسایس  اصول 

نظامیان ،  افغانستانگذاشته اند و در طول این هژده سال حضور نظایم آنها در   غی 

بارها هدف حمالت هوایی کورکورانه و عملیات جستجوی شبانه منازل قرار گرفته  

 زیادی  نظایم و سیایس به این باور اند که اگر چه جنایت   اند. کارشناسان
ی

های جنگ

ارتش رسبازان  نظامیان  علیه  امریکا    توسط  گرفته  افغانستانغی  اما  ،  صورت 
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در کنار   تالش کرده  همواره  ز  حوادث ضد  های  رسانه واشنگی  این  روی  بر  غریر 

ی رسپوش گذاشته و   را در نطفه خفه کند. آن  بشر

پیشنه تلفات ملیک در  شده توسط یوناما مبتز بر افزایش یر گزارش نشر اساس    بر 

قتل  ،  افغانستان به  ناتو  و  افغان  وهای  نی  های  عملیات  در  ملیک  افراد  بیشی  

)یوناما( با نشر یک گزارش    افغانستانرسند. دفی  معاونیت سازمان ملل متحد در  یم

سال   نخست  ماه  در شش  است که  و  ،  2019نوشته  افغان  وهای  متحدین نی 

ز  افراد زیاد ملیک را  ،  شان نسبت به گروه طالبان و دیگر گروهای تروریست  الملیل  بی 

ز بار است که تلفات افراد ملیک در   به   افغانستانبه قتل رسانیده اند. و این نخستی 

 این حد افزایش یافته است. 

ز سال هر روز    دهد یمهای یک تحقیق یر یر یس نشان  یافته که در ماه اگست همی 

و   نظامیان  جمله  از  نفر  چهار  و  هفتاد  ز  میانگی  نظامیان  بطور  رسارس  غی  در 

کشته شده اند. منابع گوناگون قابل اتکا به یر یر یس تایید کرده اند که    افغانستان

نفردیگر مجروح   1948نفر کشته شده و   2307حادثه امنیت    611در این ماه در 

این آمار تلفات یک تصویر اجمایل از وضعیت سخت ناهنجار جاری در   شده اند. 

باور اند که آمار واقیع  دهد یمرا نشان    افغانستان این  به  آگاهان سیایس نظایم   .

که در جریان  گویند  یم هست که در گزارش بازتاب یافته است. آنها  آنچه بیشی  از 

وهای امنیت  شصت هزار   قربایز گرفته شده است. به  پنج سال گذشته تنها از نی 

وهای  گفته آنها شمار زخمیان   امنیت  در جریان پنج سال گذشته به صدها هزار نی 

ف غتز در ماه دلو پارسال اذعان کرده بود که از   نفر رسیده است. پیش از این ارسر

د ها کشته  ،  او داری  حکومت آغاز   وهای امنیت  در نیر چهل و پنج هزار نفر از نی 

 شده اند. 

در عمل قتل عام    افغانستاناست که در  آن    ن وضعیت اسفبار نشان دهندهای
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ینه   بیشی  عایم که  قتل  دارد.  جریان  نظامیانمردم  و    جوانان،  اطفال،  زنان،  غی 

قربایز   را  د یم کهنساالن  دیگری گی  در گزارش  مردم  آمده    .  ترین  ناامید  است که 

موسسه نظر سنخر و تحلییل گالوپ نشان های  برریساند.   افغانستانمردم  ،  جهان

زنده   دهد یم  در  که وضعیت 
ی

از    افغانستانگ گذشته شده است.  های  سالبدتر 

زنده   افغانستانمردم   امنیت   و  اقتصادی  بد  بسیار  ایط  رسر یم در   
ی

ز  ،  کنند گ یافی 

مردم   برای  و کار  بسیار سخت   افغانستانوظیفه  یافته  تحصیل  بخصوص قشر 

 ارزیایر یمزندهآنان    شده و 
ز  خود را بدتر از هر کس دیگری در این کره زمی 

ی
کنند.  گ

تحمل قابل  ایط غی   این رسر اند که هر چه آن    خواهان  افغانستاناکیی مردم  ،  با 

 زودتر از کشور آبایی خویش فرار کنند. 

ایط بسیار دشواری که   ز رسر هفتاد  ،  گذرانند از رس یمآن    و مردم  افغانستاندر چنی 

ز نش  ست مجمع عمویم سازمان ملل متحد به روز سه شنبه بیست و  و چهارمی 

بر  آغاز کرد.  نیویارک  در  ملل  سازمان  مقر  در  را  خود  سپتمیر کار  اساس    چهارم 

ان  ،  یی سازمان ملل متحد بیانیه کت در  کشورهای  امسال رهیر جهان عالوه بر رسر

ی در  هاها با هدف تقویت اقدام یی از نشستدر مجموعه، مباحث مجمع عمویم

ات اقلیم« کت  ، »رشد پایدار«، زمینه »تغیی  ز رسر « نی 
»سالمت« و »صلح جهایز

پایدار برگزار  ها  نشستخواهند کرد. این   ی اهداف برنامه توسعه  در ادامه پیگی 

ان کشورهای جهان تصویب شده    2015که در سال    شود یم میالدی توسط رهیر

 
ی

ورت مبارزه با فقر و گرسنگ ش  ،  است. هفده هدف این طرح تاکید بر رصز گسی 

یس به خدمات پزشگ  ز زمان حفاظت از  ،  آموزش،  دسی  اشتغال و عدالت در عی 

ز است.  ی از تخریب کره زمی   محیط زیست و جلوگی 

:  آنتونیو گوترش در سخنان افتتاحیه خود گفتآقای    د دبی  کل سازمان ملل متح

ز را به ما   که همانا مردم هستند. مردم  گوید  یم "منشور سازمان ملل متحد همه چی 

افزود های  تالش در کانون   او  دارد."  قرار  ما  روزه  ز  :  هر  بی  همکاری  "امیدوارم 
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د. بحران  جهان افزایش یابد و دخالت در امور دیگر کشورها متوقف شو های  دولت 

"هر اشبتاه کوچگ ممکن است  :  سوریه باید هر چه رودتر پایان یابد." وی گفت

ی بزرگ در منطقه شود و ما باید برای تشویق طرف ها به خویشتنداری  باعث درگی 

 دبی  کل هیچ حرقز نسبت به  
ایز و تداوم تراژیدی    افغانستانتالش کنیم." در سخیز

آه و ناله ،  افغانستانهای بیکران مردم  اد رنج این کشور گفته نشد و پژواک و فری

پناه و آواره در تاالرهای این سازمان داغدار و در خون نشسته و اطفال یر مادران  

 جهایز هرگز بازتاب نیافته است. 

ز در بیانه اش خاطر نشان ساخت کهامریکا    آقای ترامپ رییس جمهور  به  امریکا    نی 

ز ادامه    افغانستان  مسألهکار خود برای حل و فصل   .  دهد یم بطور مسالمت آمی 

او در صدد  پایان  یر های  جنگ هرگز طرفدار  امریکا    وی ترصی    ح کرد که نیست و 

ز به آینده روشن  آقای    است. این در حایل است که  افغانستانتر برای  دست یافی 

الیا گف ی با صدراعظم آسی  خواست  یمته بود که اگر  ترامپ در یک نشست خیر

اما این کار او منجر به کشته ،  را به یکباره پایان دهد   افغانستانجنگ  توانست  یم

 شدن ده ملیون تن یم شد! 

اک در اجالس عمویم   جالب این است که صدراعظم پاکستان با استفاده از اشی 

ال هیچ  مطالتر را گفته که تا حآن    و پیشینه  افغانستاندر نشست  در ارتباط به  

از  پشیمایز  ابراز  با  وی  است.  نکرده  بیان  این رصاحت  با  پاکستان  رسم  مقام 

اهم با  جنگیاپیمایز  در  نباید  ما  متحده گفت که  به   افغانستاندر  امریکا    الت 

وهای  کشور یم آن    ائتالف   افغانستان از    امریکایی پیوستیم. وی بر لزوم خروج نی 

جنگ   در  ما  و گفت که  را  تر بزرگ   افغانستانتاکید کرد  تاری    خ کشور  اشتباه  ین 

در نیویارک گفت امریکا    مرتکب شده ایم. وی با رصاحت در شورای روابط خارخر 

آی اس  آی  و  پاکستان  ارتش  در  ،  که  جنگ  برای  را  آموزش    افغانستانالقاعده 

 موجود بوده است.  پس همیشه یک رابطه میان القاعده و آی اس آی ، دادند 



 ! جامعه جهایز   تفاوی  افغانستان، انتخابات و یر  یدیتدوام تراژ 

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

219 

ان و نخبه  گان سیایس و قویم کشور چه  در داخل کشور و در میان به اصطالح رهیر

یم گذرد؟ آنها زیر نام انتخابات ریاست جمهوری و در حقیقت برای حفظ و یا  

به هر معامله بسیار ،  یی کثیفکسب قدرت سیایس  تروی    ج  افکار عامه و  فریب 

دۀ فساد سیایس دست یم های سیایس را گرم سازند.  ا بازار داد و گرفتزنند تگسی 

آگاهان   است که  حایل  در  شکل دانند  یماین  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  که 

های دموکراتیک با نمایش   هایارزش ُپر از تقلب و تخیط و مغایر  ،  مهندیس شده

ده و ،  های شاخدار و خاک زدن به چشم مردمدروغ ،  عوام فریبانه   استفاده گسی 

از قدرت و حاکمیت دولت  غی   بی ،  قانویز  میل  پول ت حیف و  های گدایی المال و 

ای    ها و خرید  معامله،  های نامتجانسایجاد ائتالف ،  خارخر کشورهای  شده و خی 

گرم ساخته و به این وسیله با پررویی کامل    های سیایس این میدان رقابت را و فروش 

های انتخابای  به پایان  ال که مبارزه بازی یم کنند. حا  افغانستانبه رسنوشت مردم  

به صندوقرسیده و رای ،  ها ریخته شدههای مردم به هر شیوه و وسیله ممکن 

نگ  این  ،  های دقیق و برنامه ریزی شدهها و تقلب تخلف ،  ها دیده شود که با چه نی 

آراء مورد دستکاری قرار گرفته و رسانجام از صندوق جادویی انتخابات همان چهره  

 ا رسبلند خواهد کرد. آشن

اییط قرار داده اند که    افغانستانآنها مردم ستمدیده و جنگ زده  ،  با دری    غ را در رسر

 ها باید میان »کولرا و طاعون« یگ را انتخاب کنند. به باور برخز 

ایط برای رای دیه   باید خاطرنشان گردد که در ارتباط به شمار جمعیت واجد رسر

آمده    ای دادن در انتخابات سوءتفاهم بوجود و شمار جمعیت ثبت شده برای ر 

بنیاد آن بر  بر شمار جمعیت ثبت شده  ،  است.  تاکید  بیشی   از دوستان  شماری 

بر  این درست نیست.  انتخابات شورای میل در  اساس    برای رای دادن دارند که 

  انتخابات ثبت نام کرده بودند؛ ویل بر آن    حدود نه ملیون و دو صدهزار نفر برای

انتخابات  اساس   قانون  رصی    ح  باشند  آنایز حکم  تکمیل کرده  را  هژده  سن  ،  که 
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مطابق کتاب حقایق جهان از  ،  شوند. بر این اساسمستحق رای دادن شناخته یم 

،  افغانستان )یس آی ای( فصل  امریکا    سازمان استخبارات مرکزی ایاالت متحده

نفر ثبت شده است. نفوس    34.94مجموع نفوس کشور   از لحاظ ستز  ملیون 

. متباق  نفوس  سازد یم درصد جمعیت را    41ملیون یا    14.2صفر تا چهارده ساله  

پان تعداد  ز از  به  باال  به  نفر    20.64ده  این محاسبهشود یمملیون  بنابر  نفوس  ،  . 

ز   ایط رای دیه د رمجموع بیست ملیون نفر تخمی  . حاال که شمار  گردد یم واجد رسر

در این صورت  گویند  یممهوری را دو ملیون نفر  رای دهندگان انتخابات ریاست ج

کت کرده اند. اگر   ایط در انتخبات ریاست جمهوری رسر ده درصد نفوس واجد رسر

د در آنصورت این رقم برای نامزد   کاندید برنده پنجاه جمع یک در صد آراء را بیر

ل   ز ده به پنج در صد تیز د  و در حقیقت رییس جمهور آینده از پنج در ص  کند یم نامیر

  نماینده نفوس کشور  
ی

کرد. وی به هیچ صورت حق ندارد خود را رییس  خواهد گ

 بداند!  افغانستانجمهور منتخب مردم 

اک در انتخابات ریاست جمهوری را به نمایش یم  ین سطح اشی  گذارد  این آمار پایانی 

اک نکردن  تواند  نم و به هیچ وجه   وعیت حقوق  و اخالق  داشته باشد. اشی  مشر

 از جمعیت کشور بخش ب
ی

در این انتخابات آن    یعتز نود درصد نفوس ،  سیار بزرگ

به معتز تحریم و بایکوت مطلق مردم است که ریشه در ناامیدی کامل مردم از این  

 حکومت به اصطالح وحدت میل دارد.  

فساد  ،  کاملکفایت   یر ،  های اسایس این حکومت را نبود مدیریت سالممشخصه

ده   اقتصادی،  سیایسبسیار گسی  و  و عوام  ،  مایل  فریبکارانه  بسیار  و کردار  رفتار 

انسایز  های  خواست  به  اقیل  حد  توجه  عدم  و  مردم  ،  فریبانه  قانویز  و  اسایس 

 را مردم بسیار به درست  شناخته و درک کرده اند.  آنها سازد که هویت زشت  یم
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 و یر 
ز انتخابات کذایی و آنچنایز تر عمیقبحران در کشور  آن    آمدهای نایسر از با چنی 

ش یافته و در نتیجه تراژیدی مردم  ،  جنگ و خشونت،  شده  افغانستان ادامه و گسی 

 یابد. همچنان تداوم یم 

ان  8برابر با  2019سپتمیر   30 ز  1398می 



 

 کذای  برای تداوم و یا کسب قدرت! بازی با انتخابات   

ما   سیاست که حکومت دانند  یمآگاهان  و  یا    افغانستانگران  گران  و  برای حفظ 

به هر معامله بسیار ،  یی کثیفکسب قدرت سیایس  تروی    ج  افکار عامه و  فریب 

ده فساد سیایس و اقتصادی دست یم  های سیایس را  زنند تا بازار داد و گرفتگسی 

 از مردم به خویر  همچنان گرم نگه
ی

که انتخابات  دانند  یم دارند. حاال بخشر بزرگ

شده مهندیس  شکل  به  جمهوری  مغایر ،  ریاست  و  تخیط  و  تقلب  با  همراه 

 دروغ ،  های عوام فریبانهدموکراتیک و با نمایش  هایارزش 
ُ
، دار م های شاخدار و د

قانویز رویه و استفاده یر ، خاک زدن به چشم مردم ،  قدرت و حاکمیت دولت  از  غی 

ای  کشورهای خارخر و پول المال  بیت حیف و میل   ایجاد  ،  های گدایی شده و خی 

این میدان رقابت را  ،  سیایسهای  روش معامله و خرید و ف،  های نا متجانسائتالف 

مردم    آنها کنند.  بازی یم  افغانستانگرم ساخته و با ُپررویی کامل به رسنوشت مردم  

اییط قرار داده اند که میان یک دولت ناکام  انافغانستستمدیده   یر کاره  ،  را در رسر

ها میان »کولرا یا طاعون« یگ را  و فاسد و یا امارت اسالیم طالبایز و به باور برخز 

 انتخاب کنند. 

اک کنندگان در انتخابات اخی  ریاست جمهوری   را در رسارس    افغانستانشمار اشی 

 کشور رسم
 
م  ا از  تا یک اعشاریه هفت  این رقم کمی   اند که  ز زده  لیون تن تخمی 

ی در انتخابات تنها در شهر کابل که    سهمگی 
ایط قانویز شمار شهروندان واجد رسر

یم باشد. نفوس مجمویع  ،  قوی بیش از پنج ملیون نفر جمعیت دارد   احتمالبه  

ز یم ز سییل کشور را تا یس و پنج ملیون نفر تخمی  اک یر نهایت ناچی 
  کنند. این اشی 

  زده شد و   افغانستانکه به روی حکومتداران و سیاستگران فاسد در  بود  ممحک

نفرت و یر  این  عمق  برابر  نمایش  های  بازی اعتنایی مردم در  به  را  بسیار مسخره 
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اصلن  ،  که به اصطالح پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری اند   آنایز گذاشت.  

نیم نگایه اندازند و موقعیت شان را ،  معادلهبه این اصل اسایس و رخ  خواهند  نم 

در میان مردم و جمعیت یس و پنج ملیویز کشور بسنجند. فردا با رس بلند خود را  

اک    افغانستانمردم    ! رییس جمهور منتخب یم نامند و در حایل که این سطح اشی 

وعیت حقوق  و اخالق  وی را سخت زیر پرسش یم  برد. مشر

حاال میان تیم های انتخابای  و تیم دولت  ،  یار با اهمیتبس   مسألهعالوه بر این  

ز جنجال به میان  یک شده نی  یک شده و غی  بایومی    ساز بر رس شمارش آرای بایومی 

خواهد به هر قیمت  که شده شمار آرای شان را با استفاده  و تیم دولت ساز یم آمده  

تقلتر که   ز آرای  این  های  نمونه از همی  از بخش  در سوءاستفاده  زیاد  های کشور 

ند.  ، ها به نشر رسیدهطریق رسانه   بلند بیر

کمیسیون انتخابات و حتا به اصطالح  های  فیصله ، بنابر رصاحت قانون انتخابات

ز دوستان   ز تایید کرده  امریکا    و سفی  ایاالت متحده   افغانستانالملیل  بی  در کابل نی 

یک قابل اعتبار است و بس. اما گوش   که به ویروس    آنایز اند که رصف آرای بایومی 

ناشنواست و سخنگویان شان با عالم از   لکشنده قدرت مبتال شده اند بطور کام

 زنند. بیحیایی به چشم مردم خاک یم 

کنند و  عالم یمادعا داشتند که در ظرف چهل و هشت ساعت نتایج ابتدایی را ا

، قرار بود مطابق به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در تقویم دومآن    پس از 

،  عقرب اعالم شود   ۲۳شنبه  نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به روز پنج 

ز  ن در این کمیسیون تایید یم مسؤوالاما   کنند که اعالم نتایج انتخابات برای دومی 

با تاخی  روبه  تاری    خ جدیدی برای همه   رو شدهبار  نتایج  گایز است. هنوز  ز  ساخی 

 ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعالم نشده است. 
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 مسألهیک  آمده   رسو صداها و تشنجای  که بوجود ، ها در پهلوی این همه نارسایی 

ز رسزبان ده یافته است. نامه  ها  رسانه ها افتاده و در  بسیار مهم دیگر نی  بازتاب گسی 

برای   متحد  ملل  سازمان  دبی  کل  خاص  رییس کمیسیون   افغانستاننماینده  به 

ان به رفتار و اظهارات تهدید آن    انتخابات که در  ز علیه یگ از  آیک تن از کمیشیز می 

به   نامه  این  در  است.  ساخته شده  متهم  انتخابات  مستقل  کارمندان کمیسیون 

 وی را سبکدوش سازد. تواند  یماست که گویا کمیسیون انتخابات  نحوی اشاره شده  

بیستم عقرب در یک نشست  ،  این کمیشیز کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه

برای   متحد  ملل  سازمان  کل  دبی  ویژه  نماینده  ی گفت که  روز   افغانستانخیر

ده است. او در ادامه گفتیک :  شنبه یک نامه را به دفی  ریاست این کمیسیون سیر

ی است که گویا خدای نخواسته من به مذهب ز خانواده و  ،  »محتوای این نامه چی 

بنیاد رد   از  را  این گپ  ز کرده باشم و دشنام داده باشم که من  ملیت کش توهی 

 دروغ محض و مطلق است.« ، کنمیم

«های که در  کمیسیون مستقل انتخابات از یوناما خواست که به »چینلاین عضو  

دفی  هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل ایجاد شده و به نفع یک یا چند  

ی یوناما را »تهمت  گوش نسپارد. وی ادعای مطرح شده در نامه ،  کنند نامزد کار یم

های اجتمایع یش در شبکهچندی پ، هایی عنوان کرد که به گفته او و دروغ« چینل 

 نمایان شد.  

ز و قابل پرسش است که دفی  یونوما در جریان این همه     ها سال سخت شگفت انگی 

کشور شامل اطفال گناه  یر کشتار مردم  ،  با وجود صدها فاجعه بسیار بزرگ انسایز 

ینه خصوصیت قتل عام را دارد و این همه فساد مایل و   مردان که بیشی  و زنان و پی 

دهعدالت  یر ق  و  اخال ماند؛ ویل در مورد عمل گویا اهانت  تفاوت یمیر ،  های گسی 

 ؟!  کند یم با چنان جدیت برخورد  به یک کارمند کمیسیون انتخابات
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ده شده است که دفی  یونوما را هم با   آیا دامنه کودتای انتخابای  تا این حد گسی 

ف غتز  ، انتخابات تعلل کند خود یکجا ساخته اند؟ اگر کمیسیون  شاید جناب ارسر

در روز آزاد سازی سه تروریست مربوط به شبکه    ، چنانچهبا یک فراخوان دیگر 

 با معاونان تیم انتخایر اش به شمول
اکش در آقای    حقایز جلسه آن    صالح که اشی 

نداشت مناسبت   اعالمیه،  هیچ  با پخش  و  بلند شود  ر  روی ستی  دیگر  ،  یی به  بار 

اعالم کند! اگر انتخابات    افغانستانرا رییس جمهور منتخب مردم    د شخصن خو 

برای   افغانستاندر آنصورت مردم جنگ زده و ستمدیده  ،  کذایی به دور دوم برود 

 ها خواهند بود. کم بیشی  از یکسال دیگر شاهد این مسخره بازی 

قانویز  آزاد سازی    مسألهبگذریم از این که   که حقایز  سه تروریست مربوط به شبغی 

ی   به رهیر ی فجایع در شهر کابل و دیگر شهرها  کشنده،  آنها که  ترین و هولناکی 

در کابل نشان   امریکایی در برابر آزادی دو استاد دانشگاه  ،  سازماندیه گردیده بود 

به قدرت تداوم  امتیاز  ز  با تصور گرفی  و   و عجله 
ی

با شیفتگ ،  داد که جناب غتز 

قانویز  دست به این کار     وضعیت و حالت،  زده باشد. در حایل که از موقعیتغی 

استادان هیچ گونه آگایه وجود نداشت و حتا حاال این پرسش که شاید زیر  آن  

ایط بسیار ناگوار درگذش ز مطرح گردیده است. شکنجه و رسر  ته باشند نی 

آی اس آی پاکستان از طریق طالبان چندین بار در همچو موارد    وریم کهابیاد بی

نگ مسخره زده و در نتیجه حکمرانان کابل را یر  های  بازیفریب و  ،  دست به نی 

های ضد و نقیض و عدم رهایی این سه نفر در بیانیه  آبرو ساخته است. پس از 

به دو ح لوگر و دیگری در کابل  مله متواتر و پیوند  حاال یر یر یس  ،  اخی  یگ در 

پمپئو گوید  یم مایک  با  غتز  تلفتز جناب  از صحبت  پس  نفر  سه  این  وزیر  ،  که 

 آزاد شده و به قطر رسیده اند. امریکا  مشاور امنیت میل ، خارجه و رابرت اوبراین
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،  آنها قانویز مردم و نقش یر اثر  های  خواستهمسخره بدون رعایت  های  بازیاین  

م آور است.   بسیار مضحک و رسر

 شما چه فکر یم کنید؟

 1398عقرب  28برابر با  2019نومیر   19



 

 قانونمند و مردم! ، ی دموکراتیکتالش در ایجاد اداره

ز ،  ها در جریان سده ه شکل های  دولتهای آسیای میانه و  رسزمی  که در این گسی 

و   داشتند  قرار  مستبد  بسیار  امرای  و  شاهان  نفوذ کامل  و  اقتدار  زیر  اند  گرفته 

یافت و وی مالک جان و مال  زعامت مطلقه شان در وجود یک شخص تبارز یم 

ز ز ،  مردم بود. این شخص شاه یر اداره  سلطان و یا امی  بمثابه حاکم مطلق رسزمی 

به  عمل یمخواست  یم  آنچههر  ،  خود  هجوم  و  ز  این رسزمی  ش  در گسی  و  کرد 

ز  اهایل  رسزمی  برابر  در  تعدی  و  ظلم  هیچ  از  ثروتمندتر  و  نو  ز های  های رسزمی 

نم ،  مفتوحه و  دری    غ  ثروت  آوردن  بدست  منظور  به  زمامداران رصف  این  کرد. 

ز  ساختند و دقدرت حاکمیت خود را بیشی  متمرکز یم  ر حقیقت مالک اصیل رسزمی 

ز خود بودند و   ز را یمهای  زمی  توانستند به خواست خود به شخص و یا  این رسزمی 

دوباره  ، کرد یافتند و منافع آنها ایجاب یماشخاص دیگری ببخشند و اگر تمایل یم

دیگری یم  ثالث  اشخاص  به  و  اختیارات  از وی گرفته  دند که  این    آنها سیر باالی 

ز  ز   موقت  ها  زمی  ز  ،  بود. این تغیی  در استفاده از زمی  مالکیت پادشا و سلطان بر زمی 

ز نم   برد. پادشاه سایه خدا بود و بر جان و مال مردم حاکم. را از بی 

 که با شیوه تولید آسیایی ارتباط داشت
ق  ،  اندیشمندان این نظام را دیکتاتوری رسر

و  اند  حکومتآن    نام گذاشته  مطلقهبه  استبدادی  با   شود یمگفته  یی های  که 

در  نداشت.  مطابقت  چندان  کشورها  دیگر  در  دیکتاتوری  معمول  تعریف 

ق  دکتاتوری  اف استقالل نداشت و شاه یا سلطان، های نوع رسر اف  ، طبقه ارسر ارسر

از تمام امتیازها محروم سازد و حتا به قتل برساند. در ،  توانست تغیی  دهد را یم

ق  حایل که در تعریف   اف،  دکتاتوری غی  رسر شاه را مورد حمایت قرار ،  قشر ارسر

فئودال   دادند یم بمثبه  بزرگو  ز مالک  ،  های  در  یر های  زمی  بودند.  حرص  و  حد 
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ق  بر حسب معمول با تغیی  یک سلسله شایه اف  ،  سیستم دکتاتوری رسر طبقه ارسر

جامعه شیوه تولید آسیایی و  ،  کرد. مارکس در یک سلسله آثار خود هم تغیی  یم

ایط اقلیم:  جمله یم نویسد آن    و از   دهد یم  کهن آسیایی را مورد تحلیل قرار  ،  "رسر

ز  زمی  و  ،  وضع  ایران  و  عربستان  تا  افریقا  صحرای  از  بیابایز که  عظیم  فضای 

است ممتد  آسیا  فالت  ارتفاعات  تا  تاتارستان  و  آبیاری  ،  هندوستان  سیستم 

ق  کرده است و  ،  یها و تاسیسات آبیار مصنویع را به کمک کانال  پایه زراعت رسر

قدرت   مداخله  ناگزیر  ق  در رسر  ... آب  از  استفاده رصفه جویانه  بدییه  ورت  رصز

وظیفه اقتصادی یعتز به ویژه وظیفه سازمان آن    متمرکز دولت را یم طلبید. منشاء

ز جاست." ،  آسیایی مجبور بودند اجرا کنند های  دولت دادن امور عمویم که    از همی 

ز دو سده اخی  عوامل دیگری هم    افغانستاندر  ،  گفته شد   آنچهبا وجود   و در همی 

فشار  است.  داشته  برجسته  خییل  خارخر کشورگشایاننقش  این  ،  های  تداوم 

ز به  ،  ها فشار  ز نیاز به عبور از این رسزمی  جنوب و شمال و در نهایت  های  رسزمی 

و   ها قدرتسیایس   وابسته و متگ بودن بر حمایت مایل و ، حایلهای دولتایجاد 

ین خصوصیتیک نظام پوشایل را بوجود یم، ُپر نفوذ   هایقدرت ابر    آورد که مهی 

ز و  های  جنگ نبود استفرار و ثبات دایم بوده و این نبود زمینه  آن   بسیار خونی 

یم  فراهم  رسارس کشور  در  را  خانواده  های  جنگ گردانید.  ویرانگر  دو    -ویرانگر 

در میان خود شان و با یک دیگر برای تصاحب قدرت   -ا  هها و محمد زایی سدوزی

ثروت برد و ،  و  ز  بی  از  را  بود مردم  ابزار و سپاهیان وفادار و  آنان    هست و  به  را 

مبدل  ،  های پیهم که هیچ سودی به مردم نداشتدر پادشاه گردیشر ،  خدمتگزار 

 ساخت. یم

نادر خان تقسیم گردید  برادران  کشور و دولت میان  ،  در ختم دهه دوم قرن بیستم

ی شدن    که در جهان و منطقه به   ها سالو رس انجام پس از سیر
ی

و تحوالت بزرگ

یک  آن    ( که در 1964ناگزیر گردید که به طرح قانون اسایس )،  شاه،  وجود آمد 
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یم  قانونمد  بالنسبه  داکی   دولت  انتقایل  حکومت  زمان  در  و  د  توانست شکل گی 

لبیک گوید و هر چند خود و اطرافیان بسیار نزدیک  ،  وسف خان تدوین شده بود ی

وی به یک مانع بزرگ در برابر تطبیق قانون اسایس مبدل شده بودند و از اثر این  

 ارزش مبدل گردید.  قانون گویا به یک سند یر آن ، ها ها و سنگ اندازی مداخله

نیده شدن سلطنت و دموکرایس  ( نایسر از به ابتذال کشا1357کودتای رسطان )

موجب ایجاد دولت متمرکز محمد داوود خان در وجود یک شخص و دور  ،  تاجدار 

ه خطاب به مردم وعده داده شده بود و بیش از همه  یشدن از اهداقز که در بیان

 و یر 
ز طرقز عنعنوی در مناسبات  برهم زدن توازن تاریخز و به ویژه دوری  الملیل  بی 

ین تکیه از همسایه بزرگ ش ،  دوست  افغانستانگاه دولت که به یک  مایل بمثابه مهی 

ایران با  نزدیگ  بود و  باورمند  ق   ثبات و می  به ،  پاکستان و غرب،  با  را  وضعیت 

اثر گونه  از  داد که  تغیی   و  بحران کشانید  به  رسید.  آن    یی  وزی  پی  به  ثور  قیام 

ز که خود به  با ماجراجویی ،  حکومت پس از قیام خونتای ستمگر مبدل  های امی 

اندیش   سالم  و  میل  بخش  فراهم گردانید.  را  خارخر  مداخله  زمینه  بود  گردیده 

وهای   خلق  خواه  ترق  نی  دموکراتیک  حزب  درون  در  قوای    افغانستانکشور  و 

ک کارمل  افغانستان مسلح   بیر شادروان  ی  رهیر تاری    خ  ،  به  در  را  جدیدی  صفحه 

 گشود.   افغانستانپرماجرای 

زمینه برای  ،  گشوده شدن این صفحه جدید که بنام ششم جدی معروف گردیدهبا  

ات اسایس در ساختار دولت  و عملکرد دولت بوجود آمد و راه به سوی ایجاد   تغیی 

ی و نظارت دقیق شادروان   باز گردید. زیر رهیر قانونمند و دموکراتیک  اداره  یک 

جمهوری   اسایس  اصول  طرح  ک کارمل  تصویب  ریخ  افغانستانبیر به  و  شد  ته 

 رسید.  افغانستانشورای انقالیر جمهوری دموکراتیک 
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انقالیر  شورای  اعالمیه  دمکراتیک  :  است کهآمده    در  جمهوری  انقالیر  شورای 

 از تمام مردم مسلمان زحمتکش    افغانستان
ی

اراده  اساس    و به  افغانستان به نمایندگ

کارگران منافع  و  کاران،  دهقانان،  واقیع  سایر  ،  نکوچیا،  کسبه  و  روشنفکران 

وهای دموکراتیک و وطن پرست تمام ملیت ها  اقوام و قبایل  ،  زحمتکشان و کلیه نی 

ام عمیق و رعایت جدی به عنعنات تاریخز ،  کشور   و دیتز  ،  میل،  با احی 
ی

فرهنگ

افتمند   ز اسالم    -  افغانستانمردم رسر از دین مبی  وی قاطعانه  ام به    - با پی  با احی 

وی از سیاست صلح جویانه  - ق بشر  اعالمیه جهایز حقو  دوست  و همکاری  ، با پی 

،  به منظور دفاع از استقالل میل و حاکمیت میل  -های منطقه و جهان  با تمام خلق 

به منظور تحکیم    -  افغانستانتمامیت اریصز و نظام مردیم جمهوری دموکراتیک  

اتحاد خلق  برادری و  تمام ملیت وحدت و  اقوام و قبایل ساکن در وطن  ،  ها ها و 

،  آزادی و عدالت،  و به منظور ایجاد جامعه نوین صلح و کار   -  افغانستانواحد مان  

 افغانستان اصول اسایس جمهوری دموکراتیک  ،  دموکرایس و ترق  ،  برادری و برابری

 دارد. اعالم یم  1359را از تاری    خ اول ثور نشر و انفاذ آن، را تصویب

دموکراتیک    جمهوری  اسایس  اصول  اجتمایع،  افغانستاندر  نظام  ، اساسات 

اقتصادی   اتباع    - سیایس و  لویه جرگه )شورای    - حقوق اسایس و مکلفیت های 

انقالیر    -عایل(   اداره    هایارگان  - شورای وزیران    - شورای  نظام    - محیل قدرت و 

 .  سارنوایل بیان گردیده است  -محاکم های فعالیت قضایی و 

ز  ،  دولت برای رفاه و سعادت مردم خدمت نموده:  است آمده    در ماده دوم چنی 

ز   صلح آمی 
ی

آرام ،  زندگ افراد ،  مصون و  ،  ملکیت،  حفظ حقوق،  رشد همه جانبه 

را ،  حیثیت ایشان  میل  عنعنات  و  ز   رسوم  دموکراتیک  کند یم   تأمی  جمهوری  در   .

یم  افغانستان ده  و  شهر  زحمتکشان  به  متعلق  دولت   توسط  قدرت  و  باشد 

   هایاورگان
ا
تاسیس    کامل دموکراتیک  طریق  از  محیل که  و  عمیل    شود یمدولت  

 . گردد یم
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ز  سیاست تساوی   افغانستان جمهوری دموکراتیک  :  استآمده    در ماده هفتم چنی 

و قبایل اعم از خورد    اقوام ،  ها و رشد همه جانبه تمام ملیت برادرانه  دوست   ،  حقوق

 زحمت  ،  را عمیل ساخته  افغانستانو بزرگ ساکن در وطن واحدمان  
ی

به همبستگ

ها و اقوام و قبایل کشور در مبارزه به منظور تحقق اهداف و  کشان تمام ملیت 

ایشان  هایآرمان قانویز  و حقوق  ثور مساعدت کرده  ز   را انقالب  ز    تأمی  تضمی  و 

امحای عدم تساوی در سطح رشد    افغانستان. هدف جمهوری دمکراتیک  کند یم

تمام مناطق کشور یم،  اقتصادی  
ی

باشد. جمهوری دموکراتیک  اجتمایع و فرهنگ

 و عنعنات تمام ملیت   افغانستان
ی

اث فرهنگ ین و گرانمایه ترین آثار می 
اقوام  ،  ها بهی 

 . دهد یمو قبایل کشور را حفظ و انکشاف 

دهم  ماده  دموکراتیک  :  استآمده    در  جمهوری  خارخر  بر   افغانستانسیاست 

ز وسیع  های  همکاری انکشاف  ،  تحکیم صلح عام و تام و حفظ منافع دولت   الملیل  بی 

است.  استوار  دموکراتیک  اساس    کشور  جمهوری  خارخر  سیاست  فعالیت 

ز و سیاست عدم انسالک مثبت و فعال    افغانستان را اصول همزیست  مسالمت آمی 

 . دهد یمل تشکی

دهم در  ز برای حل عادالنه و   افغانستانجمهوری دموکراتیک :  استآمده  ماده سی 

ز تمام مسایل حل ناشده موجوده  ز    صلح آمی    همسایه در منطقه بر کشورهای  بی 

ز رصف مسایع اساس   . کند یماراده نیک و اصول همزیست  مسالمت آمی 

ز  در مقابل قانون    افغانستان تمام اتباع  :  استآمده    در ماده بیست و هشتم چنی 

،  قبیلوی،  میل،  بدون در نظرداشت تعلق نژادی  افغانستانمساوی اند. تمام اتباع  

اقامت،  جنس،  زبان دارایی و موقف  ،  نسب،  تحصیالت،  دین،  محل سکونت و 

های مساوی دارند. تساوی حقوق اتباع در تمام شئون اجتمایع حقوق و مکلفیت 

 اقتصادی
ی

ز   اجتمایع و کلتوری، سیایس، زندگ  .  گردد یم  تأمی 
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ایجاد یک    افغانستاناصول اسایس جمهوری دموکراتیک  اساس    بر  به منظور  و 

قانون شورای وزیران ج.د.ا به  ،  کامل و بهم پیوسته اداره در کشور ،  سیستم واحد 

 از جانب شورای انقالیر ج.د.ا. تصویب گردید   1360سنبله   31تاری    خ 

بمنظور  قانون  ز   این  جدید   تأمی  اجتمایع  نظام  و حفظ  دولت   قدرت  تحکیم  ،  و 

ی امور سیاست داخیل و خارخر  بهبود  ،  تکامل فعالیت شورای وزیران در جهت رهیر

بتز بر تطبیق پالن های رشد اقتصادی و اجتمایع فعالیت دستگاه شورای وزیران م 

اداراتها  وزارت توسط    افغانستان و  ،  و  تشکیل  در  دموکراتیک  اصول  تعمیم 

تکامل تشکیل و فعالیت شورای وزیران در جهت اجرای  ،  فعالیت دستگاه دولت

وظایف خویش وضع گردیده بود. برمبنای این قانون شورای وزیران عایل ترین  مؤثر  

 شناخته شده بود.  افغانستاناجرائیوی و اداری قدرت دولت  ج.د.  اورگان

ز مشخص گردیده بود    : در ماده هفتم این قانون فعالیت شورای وزیرا ج.د. چنی 

ز  نوین  تأمی  اهداف مرحله  به  اجتمایع مطابق  اقتصادی و  ز ،  تحوالت  رشد    تأمی 

ز ،  پالن شده اقتصاد میل ام عمیق و  اساس    وحدت میل بر   تأمی  رعایت جدی  احی 

ز و عنعنات تاریخز   ،  میل،  سیز
ی

ز اسالم،  فرهنگ ،  مذهتر مردم متگ بر اصول دین مبی 

اتحاد کلیه ملیت ،  تحکیم وحدت ارتقای ،  افغانستاناقوام و قبایل  ،  ها برادری و 

مردم فرهنگ  و  رفاه  امر ،  سطح  در  تدابی   ز   اتخاذ  آسایش  ،  امنیت   تأمی  و  نظم 

،  اداره دولت  هایاورگانتکامل سیستم    -تباع  حفظ حقوق و آزادی های ا،  اجتمایع

و   آنها  های  شیوه طرق  قوای    -فعالیت  سازماندیه  و  دفایع کشور  امور  ی  رهیر

دفاع از منافع   -حاکمیت میل و تمامیت اریصز کشور  ،  دفاع ازاستقالل میل  -مسلح  

دولت   ،  دولت ز  دسپلی  و  دموکراتیک  قانونیت  ول    -تحکیم  کنی  و  ی  رهیر

فعالیت    - محیل    هایاورگاناجرائیوی  های  فعالیت ول  و کنی  ی  و  ها  وزارت رهیر

تنظیم و اجرای سیاست خارخر کشور در جهت اهداف تحکیم صلح عام    -ادارات  
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انکشاف همکاری وسیع  ،  وتام ز توسعه و  سیاست همزیست  مسالمت  ،  الملیلبی 

ز و عدم انسالک مثبت و فعال.    آمی 

ز  شورای وزیران در فعالیت خود بر اصل رعایت  :  بود آمده    در ماده هشتم چنی 

ز   قانونیت دموکراتیک با در نظر داشت ست   تأمی  منافع کلیه طبقات و اقشار وطنیر

 :  دهد یمان متگ بوده و مبت  بر اساسات ذیل امور خود را سازم افغانستانجامعه 

ز   هم   تأمی 
ی

ابتکارات  ،  آهنگ توسعه  و  دسته جمیع  ی  اداره    هایاورگانرهیر محیل 

ارائه    -دولت   وزیران  شورای  به  مسائیل که  جمیع  دسته  فصل  و  حل  و  برریس 

ز    گردد یم یت فردی اعضای حکومت در تطبیق مصوبات اتخاذ شده  مسؤولو تعیی 

ی اجتمایع در هاسازماندولت  و    هایاورگان مطالعه پیشنهادها    - در ساحه مربوط  

و ادارات مرکزی مبتز  ها  وزارت برریس پیشنهادهای    - حل و فصل مسایل مربوط  

استفاده از   -موسسات و دوایر  ،  ها تجدید تاسیس و انحالل تصدی،  بر تاسیس

 علم برای حل مسایل اداره دولت ... آوردهای دست

ز ترصی    ح گردیده  شورای وزیران دهای  صالحیت وظایف و   ر ماده یازدهم قانون چنی 

 :  بود 

ز جهات عمده رشد اقتصاد میل  یتع ز   -  افغانستانی  رشد پالن شده سکتور    تأمی 

اقتصاد میل   و    -دولت  و کوپراتیفز  تدابی  جهت تشویق سکتور خصویص  اتخاذ 

حل و فصل مسایل مربوط به حفظ و   -جلب رسمایه خصویص در اقتصاد میل  

ز مؤثر و  استفاده معقول  نباتات و حیوانات.  ، جنگالت، منابع آب، معادن،  از زمی 

و   وظایف  قانون  این  انکشاف  های  صالحیتدر  ساحه  در  جداگانه  و  مشخص 

 
ی

در ساحه امور  ،  گزاری رشد اقتصادی و اجتمایعدر ساحه پالن،  اجتمایع و فرهنگ

در  ،  علم و تخنیکدر ساحه  ،  کار و معاشات،  در ساحه کادر ،  کریدت و قیم،  مایل
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ز   ساحه ز   در ساحه،  نظم اجتمایع و قانونیت دموکراتیک  تأمی  امنیت و قدرت    تأمی 

مناسبات  ،  دفایع کشور  ساحه  ز در  ساحه  الملیل  بی  در  امور  ی  رهیر جمله  از 

ز مناسبات   ز ی  هاسازمانبا دول خارخر و  الملیل  بی   از جمهوری  ،  الملیلبی 
ی

نمایندگ

ز ی  هازمانسادر دول خارخر و    افغانستان  انجام مذاکرات راجع به عقد  ،  الملیلبی 

قرارداد های   الغای  ز و  ز ،  الملیلبی  ا   تأمی  در ساحه روابط  دولت   ول  تصادی  قکنی 

امور گمرکات و  خارخر  تجارت  از  اعم  برای  ،  خارخر  بود.  شده  و  ها  وزارت داده 

ز وظایف و  اورگان ز در ماده بیست و سوم و بیست و چهارم نی  های اداره دولت  نی 

ز گردیده بود. های صالحیت  مشخص تعیی 

وزیران شورای  جنب  اجرائیوی،  در  بر آن    کمیته  ز  نی  رئیس  اساس    شورا  پیشهاد 

و این    گردید یمشورای وزیران از طرف هیات رئیسه شورای انقالیر ج.د.ا. منظور  

ب  خالل  در  دوره کمیته  ز  دایر  ی  ماه  دو  هر  در  وزیران که  شورای  جلسات  های 

به استثنای برریس  ،  گردید یم کلیه مسایل شامل صالحیت شورای وزیران ج.د.ا. 

 شورای انقالیر و هیات رئیسه
ز ز و فرامی   قرار یمآن    طرح قوانی 

ی
داد.  را مورد رسیدگ

 . گردید یم جلسات کمیته اجرائیوی شورای وزیران در هفته یکبار دایر 

آجندای جلسات مطابق به  ،  تدویر جلسات شورای وزیران و کمیته اجرائیوی آن

ول منظم از تطبیق مصوبات  ،  پالن کار  تهیه مسایل جهت برریس در جلسات و کنی 

آن اجرائیوی  و کمیته  وزیران  فعالیت  ،  شورای  د  پیشیر در جهت  الزم  خدمات  و 

رای وزیران )اداره امور شورای  شورای وزیران توسط ریاست عمویم تنظیم امور شو 

 گرفت. وزیران( صورت یم 

ز کار و فعالیت  برای هم  محیل    هایاورگانو ادارات مرکزی با  ها  وزارتآهنگ ساخی 

 فعالیت،  قدرت و اداره دولت  
ی

، ها ارگانآن    هاییتمسؤولها و  صالحیت،  و چگونگ
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تاری    خ اول رسطان    هایاورگانقانون    1364محیل قدرت و اداره دولت  ج.د.ا. از 

 :  نافذ و بمنظور تطبیق اهداف زیر وضع گردیده بود 

محیل قدرت    هایاورگان تحکیم و تنظیم اساسات دموکراتیک تشکیالت و فعالیت  

کت در اداره امور   افغانستانجلب و جذب وسیع مردم    -و اداره دولت    جهت رسر

محیل قدرت و اداره دولت  در    هایاورگانارتقای نقش    -محیل    دولت و حل مسایل

تحکیم قدرت حاکمه دولت  که متعلق  ،  امور تحقق وظایف اقتصادی و اجتمایع

ز    - باشد  یم  افغانستانبه مردم جمهوری دموکراتیک    هایاورگان تنظیم مناسبات بی 

. باالیی قدرت و اداره د هایاورگانمحیل قدرت و اداره دولت  و   ولت 

،  شهرها ،  ها ولسوایل،  محیل قدرت دولت  در محالت به شمول والیات  هایاورگان

شورا عالقداری،  نواخ را  قرا  و  تشکیل  ها  مردم  نمایندگان  اورگان  دادند یم های   .

محیل قدرت    هایاورگان.  دادند یمها را کمیته های اجرائیه تشکیل  اجرائیوی شورا 

و اداره دولت  در ساحه خود تمام مسایل دارای اهمیت محیل را حل و فصل کرده  

امور دولت   با درنظر داشت  ،  اقتصادی،  و  و  نموده  ی  را رهیر  
ی

اجتمایع و فرهنگ

ز ،  منافع دولت و مردم حفظ امنیت و نظم اجتمایع و حقوق اتباع  ،  رعایت قوانی 

ز   را  قابلیت    تأمی  تقویت  به  و    هایارگانکردند.  دفایع کشور مساعدت یمنموده 

کار  ،  محیل قدرت و اداره دولت  فعالیت خود را متگ بر اصول مرکزیت دموکراتیک

 . دادند یمقانونیت دموکراتیک و عدالت اجتمایع انجام  ،  جلب وسیع مردم،  جمیع

کت در آنان    در ماده هشتم این قانون هر گونه تحدید حقوق اتباع در رابطه با رسر

مستقیم با    هایاورگانعالیت  ف محیل قدرت و اداره دولت  به صورت مستقیم یا غی 

ایجاد یا راه دادن به امتیاز و برتری یا تبعیض ممنوع گردیده بود. بر طبق مواد این  

قریه،  قانون انتخاب کنندگان  طرف  از  قریه  مردم  نمایندگان  شورای  ،  شورای 

نمایندگان قراء مربوط عالقه داری  های  جرگهنمایندگان مردم عالقه داری از طرف  
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ز ترتیب و شورای نمایندگاه مردم شهر یا مرکز عالقه داری انتخاب یم  شدند. به همی 

شورای  ،  ها شورای نمایندگان مردم ولسوایل از طرف شورای نمایندگان عالقه داری 

مردم شهر  مربوط ولسوایل  ،  نمایندگان  قراء  همچنان شوراهای  و  ولسوایل  مرکز 

یمان نمایندگان  تخاب  شورای  طرف  از  والیت  مردم  نمایندگان  شورای  شدند. 

 شدند.  ها و قرای مربوط والیت انتخاب یمشهر ، ها داریعالقه، ها ولسوایل 

شورا های محیل نمایندگان های  صالحیت ماده یس و چهارم این قانون وظایف و    در 

ز گردیده بود  ز تعیی  امنیت و آرامش در ساحه  ، قانونیتدفاع و تحکیم  : مردم چنی 

به شورا   ز   - مربوط  اسالم  تأمی  ز  مبی  دین  رعایت و حفظ  ام و  آزادی سایر  ،  احی 

 اقتصادی در ساحه مربوط  -های مذهتر  کیش
ی

رشد صنایع  ،  محو عقب ماندگ

 ،  محیل
ی

 و کار تمام گروه،  ارتقاء سطح زندگ
ی

ایط زندگ های زحمتکشان بهبودی رسر

تحوالت دموکراتیک در زراعت به نفع دهقانان زحمتکش و  اتخاذ تدابی  جهت    -

اک فعال  فرهنگ و آموزش  ،  باالبردن سطح تعلیمات،  محو بیسوادی  - آنان    به اشی 

الصحه   رشد حفظ  و  مردم  ز   -مسلیک  حقوق  تأمی  و  ،  تساوی  و  تحکیم وحدت 

ملیت ،  برادرانهدوست    تمام   
ی

زندگ در ساحه  ،  ها ارتقای سطح  قبایل که  و  اقوام 

به   ارتباط  در  جمله  از  پنجم  و  یس  ماده  در  دارند.  سکونت  شورا  مربوط 

های پالن بود که اجرای  آمده    شوراهای محیل قدرت و اداره دولت  های  صالحیت

بودجه عایدات و مصارف ،  دهند انکشاف اقتصادی و اجتمایع دولت  را سازمان یم

اخذ مالیات را طبق احکام  ،  سازند را عمیل یم آن    ی ساالنه را تصویب کرده و اجرا

ز   قانون جمع،  کنند یم   تأمی  یمبکار  مساعدت  احصائیوی  معلومات  کنند. آوری 

،  های دولت  را که تحت اثر آنها قرار دارند همچنان فعالیت موسسات و تصدی

یم  ی  دارند کمک  ،  کنند رهیر قرار  آنها  مربوط  ساحه  در  باالیی که  موسسات  به 

کت ها و موسسات و  به امر انکشاف تصدی،  کنند یم مختلط و خصویص    یهارسر

کنند و اتحاد  به فعالیت کسبه کاران و صنایع دست  کمک یم،  کنند مساعدت یم

ق اصالحات اریصز و آب  ی کنند. در تطبها را تشویق یمدر کوپراتیف آنان    داوطلبانه
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آال   ت به دهقانان جهت دریاف،  کنند مساعدت یم ز و  های تخم ،  ت زراعت  ماشی 

فروش محصوالت و مواد خام زراعت  مساعدت ،  کود کیمیاوی ،  بذری اصالح شده

ماسی  پالن اعمار شهرها و سایر مراکز زیست را مورد تصویب یا توافق  ،  کنند یم

دولت  ،  دهند قرار یم تجارت  انکشاف  ز ،  کوپراتیفز و خصویص،  جهت  مواد    تأمی 

انکشاف ،  کنند؛ تدابی  جهت محو بیسوادیغذایی و خدمات معیشت  مساعدت یم 

ها را اتخاذ وعمیل  مکاتب تعلیمات عمویم و مسلیک و ایجاد کتابخانه های  شبکه

ی مردم و انکشاف هیز میل مساعدت و همچنان ،  سازند یم به رشد خالقیت هیز

 را ،  حفظ و مراقبت و ترمیم آبدات تاری    خ
ی

ز   فرهنگ جهت انکشاف  ،  کنند یم   تأمی 

امراض ساری و محو   از  امور وقایه  الصحه و  ز   و   آنها سیستم دولت  حفظ    تأمی 

سازماندیه تعلیمات و آموزش  ،  در مراکز مسکویز آن    الصحه و مراقبت از حفظ

صخ مردم تدابی  اتخاذ و جهت انکشاف تربیه جسمایز و سپورت به خصوص  

رسپرست  ظبت از اطفال یر برای موا،  کنند های میل مساعدت یمانکشاف سپورت 

 کنند. و همچنان اشتغال اتباع به کار تدابی  الزم اتخاذ یم آنان    و رشد تربیت درست 

د اجالسیه شورا از جمله نمایندگان رئیس و منشر انتخاب   .  گردید یمجهت پیشیر

شورا در اجالسیه خود کلیه مساییل را که بر طبق قانون در حدود صالحیت انها  

برر  دارد  فصل یمقرار  و  حل  و  و ،  کرد یس  اجرائیه شورا  انتخاب کمیته  جمله  از 

آن ترکیب  در  ات  ریاست،  تغیی  مدیریت ایجاد  و  و کمیته ها  آنها ها  اجرائیه  ،  های 

آمرین   سبکدویسر  و  تقرر  فعالیت  ،  آنها منظوری  به  راجع  گزارشات  برریس 

اجرائیهکمیته آن.  ،  های  اجرای  بر  مبتز  راپورهای  و  بودجه  شورا  منظوری 

یت رای نمایندگان حارصز صادر های  فیصله  با اکیی ی علتز  خود را از طریق رایگی 

اجرای  یم صالحیت های  فیصله کرد.  شامل  مسایل  در  تمام  آن    شورا  طرف  از 

ز  ها سازمان، ادارات، موسسات ز امور و اتباع که در ساحه شورا  مسؤولو همچنی  ی 

ز اجالسیه  بود. کمیتهحتم یم،  قرار داشتند  های اجرائیه از طرف شوراها در اولی 

شدند. انتخاب یم اعضاء    منشر و ،  معاون و یا معاونان رئیس،  به ترکیب رئیس  آنها 



 ! قانونمند و مردیم ک،یدموکرات یاداره جاد یتالش در ا

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

238 

انتخاب   مذکور  شورای  به  مردم که  نمایندگان  جمله  از  اجرائیه  اعضای کمیته 

نبود مذکور  شورای  عضو  اشخایص که  همچنان  و  بودند  انتخاب ،  ند گردیده 

های  ند. کمیتهگردیدیم از طرف کمیته های اجرائیه باالیی منظور  آنان    شدند و یم

،  شورای شان بود های  صالحیت توانستند کلیه مساییل را که در حدود  ئیه یمااجر 

به استثنای برخز مواردی که رصف در اجالسیه شورا مورد حل  ،  حل و فصل کنند 

کمیته یگ هم سازماندیه  های  صالحیت ز جمله  توانست. او فصل قرار گرفته یم 

تطبیق پالن دولت  و بودجه عایدات و مصارف ساالنه در سطح حوزه مربوط و  

ی ریاست ها و شعبات کمیته اجرائیه و همچنان ادارات و موسسات تحت اثر  رهیر

اساس    ها از طرف کمیته اجرائیه بهها و مدیریت بود. تقرر و عزل آمران ریاست 

ین    هایاورگانموافقه   نزدیکی  در  بعدی  منظوری  با  دولت   اداره  و  قدرت  باالیی 

 گرفت. اجالسیه شورا صورت یم 

منشر ،  معاونان،  های رئیس کمیته اجرائیه یت مسؤولها و  در این قانون صالحیت 

  اعضاء    و 
ی

و همچنان نحویه کار شورا ها بصورت مشخص بیان گردیده بود. نمایندگ

شو  در  مردم  دموکراتیک  از  جمهوری  تبعه  برای  و   افغانستانراها  عایل  افتخار 

محسوب  مسؤول فصل  گردید یم یت  در  مردم  نماینده  های  مکلفیت  و  حقوق   .

هشتم قانون رصاحت داشت. نمایندگان مردم در شورا وظایف خود را بصورت  

اک در دوره اجالسیه و جلساتدادند یم افتخاری انجام    . نماینده مردم هنگام اشی 

کمیته اجراییه از انجام کار تولیدی یا امور وظیفه معاف و از سفریه و مصارف بود  

 . گردید یموباش و دریافت مکمل معاش خود از محل وظیفه اصیل مستفید 

وظایف   و  تشکیل  عمده  اصول  قانون  سلسله  ز  همی  نافذ  ها  وزارت به  و  تدوین 

ز مقرره و ها  وزارتکار و فعالیت    های که خطوط اسایسگردید. بر بنیاد این قوانی 

،  ساخترا مشخص یم  آنها های  صالحیت ادارات مرکزی را و همچنان وظایف و  

ز و مقرره  ها زمینه حقوق  و قانویز فعالیت  طرح و نافذ گردید. مجموع این قوانی 
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تمام  هم این    هایاورگانآهنگ  فراهم گردانید.  و محالت  مرکز  در  را  دولت   اداره 

ز و مقرره  فعال و بهم  ،  ها به گونه ستندرد تدوین و به ایجاد یک سیستم کارا قوانی 

ز بار دولت به مثابه یک سیستم   بسته دولت  یاری رساند. در حقیقت برای نخستی 

بازتاب    نها آهای  نقش مردم و خواستهآن    بهم بسته و خدمتگزار که در تشکیل

در ارتباط آن    بوجود آمد. سیستم به این معتز که تمام عنارص متشکله،  یافتیم

  
ی

ک در هم آهنگ متقابل با همدیگر قرار گرفته و جهت رسیدن به یک هدف مشی 

 کردند. با هم عمل یم

در   مدیریت  بازدیه  و  سطح کار  ارتقای  ایجاد    هایاورگانبرای  با  دولت   اداره 

تحصیالت فتز   موسسات  و  ظرفیت ،  عایل  و کادریافزایش  و  ،  های کاری  بهبود 

ساحه   ش  صورت گرفت.  ،  مذکور نهادهای  های  فعالیتگسی  سیستماتیک  کار 

دانشگاه کابل و انستیتوت پولیتخنیک  ،  انستیتوت علوم اجتمایع پایه گذاری شد 

ش یافتموسسه ،  توسعه یافت های داخل خدمت  کورس ،  های تربیه معلم گسی 

ها با استفاده از تجارب پیشتازان علم و ام کارمندان دولت در تمام عرصهبرای تم

دوست  کشورهای  های  تخنیک تاسیس گردید. صدها دانشجو با استفاده از بورس 

کشورها اعزام گردیدند. در نتیجه و در زمان کوتاه  آن    های تخصیص بهدر رشته

ایط دشوار زمان و رویه کمبود یک بخش بزرگ از کادرهای میل و علم که بنابر رسر 

 رفع گردید.  ، بود آمده  بوجود ،  آنها و فرار رحمانه یر کشتار   نامناسب و حتا 

ز شده در اسناد تقنیتز  ،  به منابع انسایز ،  برای رسیدن به اهداف مدیریت و تعیی 

روابط ساختارها )چگونه کار ها باید انجام  ،  یی های کاربردی و رسمایهابزارها و داشته 

در  ،  یابد( بود.  توجه  مورد  همواره  د(  شکل گی  روابط  )چگونه   
سازمایز فرهنگ 

ز کار سخت مراعات   و دسپلی  بود  رفیقانه   فضای کار 
.  گردید یمفرهنگ سازمایز

 در کنار هم قرار داشتند.   ها انسانتوانایی و مهارت دربرقراری روابط  ،  ابزارها ،  تجربه
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دوره این  مردم ،  در  هیز  هزار از  این  داری که  غتز  بسیار  ادبیات  در  پیش  سال  ان 

ز بازتاب داشت به شمول باب هشتم گلستان سعدی در نصیحت ملوک  ،  رسزمی 

ی بزگ  هادهاخالق نارصی و سایر بازمان،  نامهسیاست،  نامهقابوس ،  یا پادشاهان

ز را مدنظر داشتند و آنها را به مردم داری   ادیر که جلب عواطف ملوک و سالطی 

گذاری مدیریت علم و اداره بر شالوده فلسفه گذشته و بر پایه  ،کردند دعوت یم

مدیریت و ایجاد نظام قانونمد و دموکراتیک توجه صورت گرفته است. با شناخت  

ایط داخیل و خارخر  طرح و تدوین  ،  گذاری مسی  واحد پایه ،  عمیق وضعیت و رسر

اتژی  ز اهداف و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف ،  ها اسی  مدیریت علم    ،تعیی 

دی تصمیم ،  تدوین،  رهیر متواتر  ارزیایر  و  به  اجرا  رسیدن  بخاطر  چندگانه  های 

اتژی ،  اهدف بلند مدت تحلیل  ،  شناخت،  همواره مدنظر بود. در مرحله تدوین اسی 

اتژی و  آن    ضعف و تهدیدهای خارخر و پس از ،  و ارزیایر نقاط قوت اجرای اسی 

یم قرار  توجه  مورد  اتژی  اسی  وجود  ارزیایر  با  ،  بزرگهای  دشواریگرفت. 

خارخر مداخله ان،  های  از  نایسر  بدامتز  و  ناشده  اعالم  و  خرابکاری،  جنگ  ها 

ون نظامکارشکتز  در یک زمان کوتاه یک سیستم کارا و عاری از  ،  ها در داخل و بی 

اوم نیافت. این ادعا مطرح هست که زمینه سازی  فساد بوجود آمد؛ ویل با دری    غ تد 

ز   محکم   هایگامبرای ایجاد یک اداره قانونمند و دموکراتیک بوجود آمد و نخستی 

و   قانونمند  اداره  یک  به  رسیدن  است که  درک  قابل  شد.  راه گذاشته  این  در 

یک کشوریآنهم    دموکراتیک بلند    در  بسیار  با سطح  و  شده  نگهداشته  عقب 

بسیار ،  تبعیض،  عدالت  یر ،  فقر ،  عمویم  سوادییر  خراقز کاریست  اعتقادات  و 

از قرن  بود. حکومت در دهه هشتاد زیر  طوالیز و دشوار که  اث مانده  ها به می 

ان و رهروان وطن  ک کارمل و دیگر رهیر ی خردمندانه و خالقانه زنده یاد بیر رهیر

ک اداره ستمگر به سوی  توانست مرحله به مرحله و به تدری    ج اداره را از ی،  پرست

بسیار دشوار  راه  این  در  د و  بیر اداره »قانونمند و دموکراتیک«  صادقانه و ،  یک 

انه با   ناپذیر گام بگذارد.  های تالش پیگی 
ی

 خستگ
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معامله با  و  رفت  دست  از  سهولت  به  تاریخز  بزرگ  فرصت  ، ها گری این 

ها و بیش از همه بازی آزمندانه با رسنوشت کشور و مردم مان از جانب  طلتر قدرت

،  بربریتآن    یی این سیستم درهم شکست و بجایبزرگ جهایز و منطقه  هایقدرت

م ز  تبعیض و ستم نشست. ،  استبداد ، انارشی 

های جامعه جهایز یک سیستم تا امروز با رصف ملیاردها دالر مساعدت،  با دری    غ

و خدمتگزار دولت  بوجود نیامد. مشخصه اداره موجود که ضد سیستم  مؤثر  ،  کارا 

بدنام،  کند یمعمل   سخت  حکومت  فساد  ،  یک  به  ،  سیایس  سوز جانآغشته 

 و اخالق  رسدچار ،  اقتصادی
ی

مایل و اجتمایع که جامعه را به انحطاط کامل فرهنگ

   باشد. یم، ساخته

،  انسایز و قانویز آنها های  خواسته و    شاید نسل دیگری رسبر آرد تا باردیگر مردم

کار شان را تشکیل دهد و اورگان های قدرت و اداره دولت  در مرکز و  اساس   بنیاد و 

 کنند.  ها خواسته والیات بر بنیاد شورا های دموکراتیک مردیم از این 
ی

 نمایندگ

 1398عقری  28برابر با  2019نومیر   19



 

 المال یا کیسۀ خلیفه؟! بیت ، بودجه میل

های مساعدترویه و خالف قانون از منابع دولت  و همچنان  یر ،  حیف و میل کامل

و به هیچ مرجیع پاسخگو  دانند  یم جهایز توسط زمامدارایز که خود را مافوق قانون  

ز میل و  های  رسانهدر  ،  نیستند  این  الملیل  بی  یافته است.  بازتاب  ده  به گونه گسی 

اک به اصطالح  ت ناهنجار و رقتوضعیت سخ بار حتا در محافل رسم و به اشی 

ها و آمران نهادهای  توسط دیپلمات، ن دولت  مسؤوالن و در حقیقت غی  مسؤوال

ز  از  الملیل  بی  با رصاحت بیان  ،  کنند های جهایز واریس یم و مساعدتها  کمک که 

به است رصف  است. کاقز  خاص  هایگزارش  شده  اداره  امور  کا  امری  منظم  در 

ز های  کمک به    )سیگار( در ارتباط  افغانستانبازسازی   که به گونه منظم  الملیل  بی 

ز رسانیده شده استامریکا    ها به نشر رسیده و به اطالع کانگرسدر رسانه توجه  ،  نی 

 گردد.  

تاری    خ شانزدهم دسمیر   به  آخرین محفیل که  روز جهایز    2019در  در کنفرانس 

القضات قایصز ،  معاون رییس جمهور ،  در حضور رییس جمهور مبارزه علیه فساد و  

ز دایر شده بود  سابق ،  و روسای مجلسی  جان باس با رصاحت گفت که  امریکا    سفی 

ز های  کمک یمالملیل  بی  نفر  چند  جیب  به  از رصف  مردم  و  مستفید آن    ریزد 

ز وضعیت ادامه یابد نم    ،یاری رسانکشورهای جامعه جهایز و  ، گردند و اگر چنی 

 قطع خواهند کرد.  افغانستانشان را به های کمک

 استفاده از  در این نوشتار از برریس چگونه 
ی

گذرم و رصف به  جهایز یمهای  کمک گ

   استفاده
ا
قانویز    کامل پردازم که در این روزها رسوصدا های  از بودجه دولت  یم غی 

 زیادی را برپا کرده است.  
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شفافیت  های  یافته اساس    بر  دیدبان  اخی  ،  افغانستانگزارش  دهه  یک  ،  در 

دهای احتیاط  هزینه
ُ
ز شده در    267های تمایم ک  از حدود تعیی 

ملیارد افغایز بیشی 

نشان  بودجه  این گزارش  است.  بوده  دها 
ُ
این ک دورۀ    دهد یمهای  تمام  در  که 

میل احتیاطهزینه ،  حکومت وحدت  دهای 
ُ
ا  148،  های ک بیشی   افغایز  ز ملیارد 

های ساالنه در نظر گرفته شده بود. یک پژوهشگر  بوده اند که در بودجه   آنچه

ماده یس و دوم قانون مصارف و  اساس    "بر :  یم گوید   افغانستاندیدبان شفافیت  

د ،  عواید عامه
ُ
های احتیاط سه درصد است؛ اما هیچگایه  حد اکیی استفاده از ک

نکرده و این افزایش تا بیست در این ده سال گذشته حکومت به سه در صد اتکا  

د  هزینه  درصد هم رسیده است."
ُ
از یک میلیارد و سه  ،  در سال گذشته  91های ک

افزایش داشته است. به  ،  صد ملیون افغایز تا سه میلیارد و بیست ملیون افغایز 

نمایندگان هزینه د  گفته رییس کمسیون مایل و بودجه مجلس 
ُ
های سال جاری ک

ز بیش از دو بر   91 در بودجه تصویب شده امسال  ،  ابر شده اند. بنابراین گفتهنی 

د  
ُ
رساند که تا  یم  هایگزارش   اما ،  یک ملیارد افغایز اختصاص داده شده بود   91ک

د به دو م
ُ
 لیارد و شش صد و یس ملیون افغایز رسیده است.  یکنون هزینه این ک

پرداخته    مسألهروزنامه اطالعات روز در دو گزارش تحقیف  خویش به جزئیات این  

 چگونه،  و با نشر اسناد و احکام رسم
ُ
 مصارف از ک

ی
های احتیاط را به تفصیل  دگ

د    ها گزارش   مستند ساخته است. بنابر این
ُ
پالیش    91بودجه تصویب شده ی ک

اما وزارت  ،  فغایز بوده استمیلیون ا   300یک ملیارد و    1397بودجه میل سال  

دها در جریان سال مایل بودجه  
ُ
مالیه بنابر دستور رییس جمهور با تعدیل سایر ک

د را به سه میلیارد و یس ملیون افغایز رسانده است. بر 
ُ
اساس    مرصف شده از این ک

د    1397این روزنامه مقدار قابل توجه از بودجه میل سال  های  یافته
ُ
به    91از ک

،  دولت    هایمقامشخیص به  های  کمکو به اهداف نامشخص شامل    گونه مبهم

ان حکومت وحدت میل مرصف شده است.  ی  هاسازمانافراد و   منسوب به رهیر

اداره انجام شده    20حکم رییس جمهور و رییس اجراییه در    280این مصارف با  
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یس  رییس جمهور و ری،  حکم جداگانه  97ها دست کم در  این یافتهاساس    است. بر 

دولت     هایمقامافراد منسوب به  ،  دولت    هایمقامملیون افغایز را به    29اجراییه  

اند  به گونه مبهم »مستحق« دانسته شده  افرادی که  مساعدت نقدی کرده  ،  و 

ز به اهداف گوناگون از جمله کرایه   اند. سایر احکام رییس جمهور و رییس اجراییه نی 

مصارف  ،  خریداری موتر ،  بهای تکت پرواز   ،سفر خرج،  تداوی افراد ،  خانه و دفی  

د  ی  هاسازمانمصارف  ،  سفر هیات های دولت  
ُ
  91شخیص و حزیر در مرصف از ک

ریاست  ،  اداره امور ریاست جمهوری،  صادر شده است. ریاست عمویم امنیت میل

ین  ،  اجراییه بیشی  ترتیب  به  امنیت میل  ریاست دفی  ریاست جمهوری و شورای 

د مرصف  
ُ
 بوده اند.   91کنندگان بودجه میل از ک

افغایز را از    978هزار و    897ملیون و    923،  حکم جداگانه  141رییس جمهور در  

د  
ُ
سال    91ک میل  بودجه  ریاست    1397پالیش  امور  اداره  عمویم  ریاست  به 

جمهوری مرصف کرده است. این شمار احکام بیشی  به هدف مساعدت نقدی و 

خوان ،  مصارف برق،  ه خانه و دفی  کرای،  تشویف  افراد  تکت  ، سفرخرج،  خرج دسی 

، دولت  و افراد منسوب به آنان  هایمقامبرای    خریداری موتر ،  تداوی افراد ،  هواپیما 

امتیازی نقدی ،  معاشات  رسدست  ،  تحفه  تحکیمات  ،  مصارف کنفرانس،  وجه 

 . های دولت  صادر شده استامنیت  اقامتگاه های شخیص و مصارف سفر هیات

پالیش    91افغایز را از کد    488هزار و    431میلیون و    259رییس جمهور در مجموع  

ز به هدف   ان پول نی  ز به ریاست دفی  ریاست جمهوری مرصف کرده است. این می 

افراد  تداوی  های های بست معاش،  نقدی و تشویف  های  کمک،  مصارف سفر و 

های نامعلوم مرصف شده  گونهبرگزاری برخز از مراسم و در مواری هم به  ،  جدید 

  مبلغ   1047است. از جملۀ عجایت یگ هم این که رییس جمهور در حکم شماره  

دو میلیون و شش صد هزار افغایز را برای تدارکات و قربایز چهل راس گاو در قندهار 

پالیش تخصیص داده است و معلوم نیست که این قربایز به چه منظور    91از کد  
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بنابرآ است!  د  بوده 
ُ
از ک استفاده  مجموع  در  ریاست   91ن  مقام  برای  پالیش 

جمهوری زیر عنوان ریاست اداره امور و ریاست دفی  ریاست جمهوری مبلغ یک  

بیش از یک  ،  . به عبارت دیگر شود یم افغایز    466هزار    329ملیون    183ملیارد  

وری و سلیقهبرای مصارف غی  ،  های جاریملیارد افغایز خالف قانون  رصف  ،  یی رصز

 ! ! در مقام ریاست جمهوری به مرصف رسیده است

 :  کنمتوجه خواننده عزیز را به این ارقام جلب یم 

برعالوه  اجرای صد ملیون افغایز برای سفرهای داخیل و خارخر رییس جمهور    -

منظور شده   و    140بودجه  دفی   ریاست  بودجه  از  افغایز  میلیون    100میلیون 

ه امور که در مجموع سه صد و چهل میلیون افغایز  افغایز از بودجه ریاست ادار 

 . شود یم

محافظ جدید یگ از معاونان   40میلیون افغایز برای بودجه    14اجرای بیش ار    -

  30است که با توجه به وضعیت امنیت  کشور  آمده    اداره امور. در این پیشنهاد 

ز   محافظ برای  40ت و به  امنیت معاون ریاست عمویم اداره امور کاقز نیس   تأمی 

ورت است. این اسناد نشان   که در مجموع هفتاد محافظ    دهد یممحافظ دیگر رصز

ز  برای امنیت معاون اداره امور از جمله رسبازایز که برای دفاع از کشور آماده  تأمی 

 توظیف شده اند. ،  شوند یم

کارمندان  میلیون افغایز برای معاش و امتیازی سه ماهه    120اختصاص بیش از    -

 دفی  بورد مشوری  عدیل و حقوق  ریاست جمهوری. ، دفی  بانوی اول، اداره امور 

میلیون افغایز برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان   20بیش از    صاختصا  -

 معاونیت دوم. 
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میلیون افغایز برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان   85اختصاص بیش از    -

 شاوران ریاست جمهوری. دفاتر وزیر مشاوران و م

اختصاص بیش از دو میلیون افغایز برای کرایه یازده ماه موتر زریه مشاور مایل    -

 و بانکداری ریاست جمهوری. 

میلیون افغایز برای معاش و امیتازات سه ماهه کارمندان   708اختصاص بیش از    -

 اداره امور و ریاست دفی  ریاست جمهوری. 

 میلیون افغایز برای مصارف خانه و دفی  گلبدین حکمتیار.   167اختصاص بیش از    -

خوان فضل فضیل    400اختصاص ماهانه    - هزار افغایز برای معاش و خرج دسی 

این سوگیل  برای  ریاست جمهوری.  به  مشاور  بنابر عالیق خاص   های مقام ها که 

ز گردیده اند  مصارف  ، کرایه خانه،  امتیازها ، ها اگر مجموع معاش، بلند دولت  تعیی 

محافظ محاسبه    ها ده خریداری موترهای بسیار لکس زره و توظیف  ،  سفرها ،  برق

ماهانه بیش از یک تا دو ملیون    ها ده زیاد برای هر یک از این آغازا  احتمالبه  ،  شود 

ین بازدیه و موثریت  در کارها و امور  گردد یم افغایز هزینه   . در حایل که اینها کوچکی 

نفع   به  خوشگذرایز مربوط  برای  و  روش  ز  چنی  با  ندارند.  و کشور  های مردم 

های شان در حقیقت جناب رییس جمهور از کیسۀ خلیفه یم بخشند! این  سوگیل

منظوری   عدم  بهانه  به  دولت   عادی  ین کارمندان  بیشی  برای  است که  حایل  در 

ز پرداخت نشده است. ،  بودجه سال مایل جدید  ز شان نی   سه ماه معاش ناچی 

د  ساس  ا  بر 
ُ
د    91گفته های کارشناسان اقتصادی ک

ُ
د پالیش و    92و ک

ُ
به عنوان ک

دهای احتیاط نام گذاری شده اند و هدف از ایجاد این  
ُ
د اضطراری که در کل ک

ُ
ک

دها این بوده است که ادارات دولت  در حاالت اضطرار و کمبود بودجه در جریان 
ُ
ک

دها مستفید 
ُ
گردند. به گفته یگ از کارشناسنان   سال با حکم رییس جمهور از این ک
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یر  مرصف  و  ایط کنویز  رسر به  توجه  با  سیحون(  الدین  )سیف  رویه اقتصادی 

دها  
ُ
این ک از  نام گذاشت. آن  توان  یم حکومت  عامه  دارایی  »غارت«  دهای 

ُ
را ک

یم فراهم  میل  بودجه  از  را  میل  و  حیف  زمینه  تنها  دهای که 
ُ
به گفته  ک کنند. 

واقیع   مفهوم  میلموصوف  بودجه  در  برای  ،  »پالیش«  بودجه  مرصف 

در   اما  است؛  برنامه سازی  و  فریب  این مفهوم   افغانستانسیاستگذاری  برای  ها 

مردم ناآگاه  ،  مردم است و بس. این وضعیت ناامید کننده است. از پارلمان ناتوان

نم انتظار  سمبولیک  مدیز  جامعه  مرتکبانو  و  شود  فساد گرفته  جلو  آن    رود 

 ه گردند. محاکم

 برریس قطعیه بودجه میل سال  چگونه   مسأله
ی

در مجلس نمایندگان رس    1397گ

این   باید  تا هنوز هیای  که  برپا کرده و  خطی  و سایر    مسألهو صداهای زیادی را 

یی قانویز و عادالنه به برریس  به گونه آن    را با تمام جوانبآن    مسایل مربوط به

ند  ت آور و موظف نشده است. در جریان  ،  گی  ماورای    این هیاهو یک اقدام حی 

درز کرد. بنابر این سند رییس  ها  رسانهقانویز دیگر از جانب ریاست جمهوری به  

میلیارد افغایز را از    15دادگاه عایل به هدایت شفایه رییس جمهور دستور انتقال  

مرکزی این  بانک  ،  بنیاد سندها   بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده است. بر 

  مقدار پول راپیش از پایان سال مایل به وزارت مالیه انتقال داده است. چگونه 
ی

گ

از سوی وزیر   از بانک مرکزی در یک نشست ارگ ریاست جمهوری  انتقال پول 

مالیه مطرح شد و رسپرست بانک مرکزی از رییس جمهور خواست که در این باره  

شده و به رییس دادگاه عایل و معاون حکم صادر کند؛ اما رییس جمهور برآشفته  

دوم ریاست جمهوری دستور داد تا در یک ورق غی  رسم دیدگاه شان را در باره 

و   نمایندگان  مجلس  بودجه  و  مایل  بنویسند. کمیسیون  پول  انتقال  بودن  قانویز 

قانویز  این کار دادگاه عایل و بانک مرکزی را  ،  شماری از حقوق دانان دانند.  یمغی 

ز وزارت مالیه هفت ملیارد افغایز را از بانک مرکزی  ،  یاد گزارش ها بربن  پیش از این نی 

بانک  ،  به عواید وزارت مالیه انتقال داده بود و با انتقال این پانزده میلیارد افغایز 
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مرکزی بیست و دو میلیارد افغایز را به خزانه دولت انتقال داده است. انتقال این 

ها چگونه  بانک مرکزی زیان بار خواهد بود و از این پول   پول تا چه اندازه بر خود 

تا هنوز معلوم نیست. برخز کارشناسان به این باور ، استفاده شده ویا خواهد شد 

برخورد  ز  چنی  با  بانک  اند که  به رسنوشت کابل  ز  نی  مرکزی  بانک  فراقانویز  های 

 مواجه خواهد گردید. 

یا روز  نشست  در  نمایندگان  اعضای مجلس  و  ،  زدهم قوسبرخز  رییس جمهور 

رییس اجراییه را با »حیف و میل« ملیاردها افغایز به »خیانت میل« متهم کردند  

و گفتند که بنابر نبود شفافیت در مرصف بودجه و عدم پاسخگویی وزارت مالیه  

با تایید دو ثلث از اعضای  آن    یی که در ماده ،  قانون اسایس تطبیق شود   69باید ماده  

نمایندگ فاصله  ،  انمجلس  اش  وظیفه  از  د یمرییس جمهور  مراحل    گی  با یط  و 

 . شود یمقانویز به محکمه خاص معرقز  

نمایندگان مجلس  در  با  ،  آیا  دارد که  وجود  بسازند  را  یت  اکیی این  نمایندگایز که 

ها و صداقت و وطن دوست  و بر بنیاد قانون اسایس و دیگر قانون ،  وجدان پاک

را بخاطر   دولت    هایمقاممچو موارد که روسای جمهور و  بمانند سایر کشورها در ه

های عامه به محاکمه قانویز و حیف و میل دارایی های  صالحیت از  سوءاستفاده  

با قاطعیت عمل کنند؟ و آیا دادگاه عایل  ،  سبکدوش و زندایز ساخته اند ،  کشانیده

مآبان را به  جاللت و با صالحیت است که این  طرف  یر مدار  هم یک دادگاه قانون

 محاکمه بکشاند و مورد بازپرس قانویز قرار دهد؟ 

ده،  در کشور جنگ زده ما ،  با دری    غ افیت  ،  از اثر فساد استخوان سوز و گسی  ارسر

ان و فرماندهان   اقز تر از دوران سلطنت و متشکل از رهیر نویتز که به مراتب ارسر

به    هایمقام،  جهادی وابسته  اشخاص  و  و   آنها دولت   سخت  آمده    جود به  که 
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مرصوف عیش و نوش و زراندوزی اند و برای حفظ این موقعیت باد آورده به هر  

 یی ممکن و ناممکن دست یم یازند. وسیله

ز حالت  ؛  شود یم روز تا روز بدتر    افغانستانروزگار مردم فقی  و جنگ زده  ،  در چنی 

ند و با قدر ویل به هر حال روزی فرا یم  ز ومند و  رسد که مردم به پا خی  ت و اراده نی 

   ها را به محاکمه و به دار عدالت بکشانند. این انگل، خلل ناپذیر 

 1398جدی  23برابر با   2020جنوری  13

 



 

 و ایران! امریکا  های سیایس ایاالت متحدهبازی

و جمهوری اسالیم ایران که منتج به امریکا    های سیایس میان ایاالت متحدهبازی

های  همچنان ادامه دارد. روابط مخفز و بازی،  تشنج جدی در منطقه گردیده است

با وجود نمایش  آن    دو کشور از آغاز انقالب اسالیم تا اکنون که در آن    سیایس میان

عیار و  های آشت  ناپذیر ظاهری و حت  رسیدن تا پرتگاه یک جنگ تمام  مخاصمت

یی روابط پنهایز شان را طوری تنظیم ساخته  خانمانسوز پیش رفته اند؛ ویل به گونه

ی بعمل آید. ، های نایسر از آناند که از بروز یک جنگ بزرگ و بربادی   جلوگی 

حکومتهای  بازی سیایس  از امریکا    دو گانه  یکدیگر  با  ایران  آخوندی  دولت  و 

این  ،  دامه داشته است. گویا در پس پردهسقوط دولت رضا شاه تا کنون همواره ا

ین وضعیت آمده    رسند و مشکل بوجود بهم یم ،  دو قدرت و حاکمیت در حساسی 

ی کارمندان سفارترا رفع یم  در تهران را به یاد داریم که  امریکا    سازند. گروگان گی 

ا   444پس از   را  ن  آ  روز و تماس با تیم انتخابای  رونالد ریگان و معامله ایران کانی 

 چگونه به ثمر رسانیدند.  

ز معلوم    و تشنج بیشی  برای هر دو طرف   شود یم چنی 
ی

که تداوم این فضای جنگ

دولت   دو  هر  در  و  دارد  داخیل  مرصف  این  های  گروه تنها  افرایط  و  ماجراجو 

پندارند.  وضعیت را به نفع ادامه کار خویش و فریب هر چه بیشی  افکار عامه یم

نواختند و این تصور را در افکار  شدی  که به طبل جنگ یم آن    آخوندهای ایرایز با 

را سخت تنبهه کرده  امریکا    امام زمایز   هایقدرت عامه خلق کرده بودند که به یاری  

ز از نقشه خاور میانه محو خواهند کرد  لگد کشنده  آن    ویل دیدیم که،  و ارساییل را نی 
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های  و در پس پرده به معاملهو کوبنده را تنها با چند مشت هوایی جواب دادند  

 دست یازیدند که گویا جنگ بس است و بیشی  از این نباید خطر کرد. 

اتژیک یر    و استقرار شش بمب افگن اسی 
ی

با وجود حفظ وضعیت آماده باش جنگ

وهای نظایمر یز پنجا و دو و یر دو در ج  ه دیگوگارسیا در اقیانوس هند و تقویت نی 

همه نشان دهنده زیر فشار قرار دادن ،  های نظایم در منطقهپایگاه کشور در  آن  

دولت و تداوم بحران آن    از امریکا  های  خواسته هر چه بیشی  ایران و تحمیل کامل  

داند که جنگ در این منطقۀ بسیار حساس و  به خویر یم امریکا    در منطقه است. 

ناپذی ان  جیر تلفات  و  خسارات  موجب  جهایز  اتژیک  اسی  انسایز مهم  و  مادی  ر 

ز در قبال خواهد داشت که نباید این    گردد یم و خطر بسته شدن تنگه هرمز را نی 

 ریسک بسیار بزرگ را بازی کرد.  

را با این همه فالکت و شکست و  امریکا  ایران هم به خویر یم داند که قدرت قهار 

فراوان مردم  های  های که در داخل کشور بوجود آورده و موجب نا رضایت  ریخت 

 مهار کرد. شدت بخشیدن هر چه بیشی   به ساده توان  م ن،  گردیده
ی

های تحریم گ

رسانجام ایران را فلج  ،  مایل و سیایس،  جدید اقتصادیهای  تحریم اقتصادی و وضع  

بازنده اصیل  ،  سازد و در نهایت در این بازی خطرناکو از درون منفجر یم   کند یم

را آن    و مردم  افغانستانبه هر صورت  ،  ه این وضعیتمردم ایران خواهد بود. ادام

شیطایز و سیایس خواهند  های  بازی که خواسته و یا ناخواسته مهره و یا قربایز این  

سازد. هر دو کشور )ایران و امریکا( تالش دارند که جنگ را  یمثبات  یر شد سخت  

ز خود دور نگهدارند و تا یم ز توانند در  از رسزمی  ز  های  رسزمی  دیگر و به قربایز گرفی 

ز مردمان این   به زنند و ادامه  ها  رسزمی  و به گونه یی با جنگ نیابت  به یکدیگر رصز

ز یگ از  افغانستاندهند که با دری    غ   است. ها رسزمی 
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بسیج کننده و مردم  ،  دور اندیش،  کارا ،  مدبر ،  یک اداره صادق  افغانستانآیا در  

منافع میل و مصالح  ،  بسیار خطرناکهای  بازیم این  دوست وجود دارد که در تداو 

از یر  ی بعمل علیای کشور را در نظر گرفته عمل کند و   کامل کشور جلوگی 
ثبای 

 آورد؟ 

 1398دلو  7برابر با   2020جنوری  27



 

 ها! امیدها و بیم  -" افغانستان"موافقتنامه آوردن صلح به 

به   صلح  آوردن  »موافقتنامه  دیگر  عباره  به  یا  و  صلح  موافقتنامه  حاال که 

وری  افغانستان  « رسانجام پس از فراز و فرودهای زیاد به تاری    خ بیست و نهم ماه فیر

زاد  خلیل  در دوحه پایتخت قطر میان زلم  1398برابر با دهم حوت سال  2020

ویژه  صلح  امریکا    نماینده  سیایس   افغانستانبرای  معاون  برادر  عبدالغتز  مال  و 

شاه محمود قریشر  ،  تحریک طالبان در حضور مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا 

ز ی  هاسازمانو    نمایندگان یس و پنج کشور ،  وزیر خارجه پاکستان در حایل  الملیل  بی 

به امضا رسید؛ و با وجود این  ، دعوت بعمل نیامده بود  افغانستانکه از حکومت 

های شخصیت ها و رسانه ، زیادی از جانب محافل گوناگون هایگمانکه حدس و  

است  آن    گویا آشنا و مطلع از جریان این مذاکره ها به نشر رسیده و نشان دهنده

جا دارد تا این  ،  افته چندان همخوایز ندارد که در سند بازتاب یهای  واقعیتکه با  

 به برریس گرفته شود. ، های نایسر از آنموافقتنامه و همچنان امیدها و بیم 

این توافقنامه روی چهار بخش عمده متمرکز است؛ ضمانت گروه طالبان در عدم 

و متحدان آن؛ ارائه جدول زمایز خروج  امریکا    علیه امنیت  افغانستاناستفاده خاک  

وهای  کا وهای خود و  امریکا    آن  که در   و ناتو   امریکایی مل نی  متعهد شده که تمام نی 

دیپلماتیک غی   ملیک  پرسونل  جمله  از  ائیتالف  وهای  نظایم،  نی  ،  پیمانکاران 

وهای حمایت  ظرف چهارده ماه از ، آموزگاران ،  خارج کند  افغانستانمشاوران و نی 

ز االفغایز در دهم مارچ و بحث روی یک   همه جانبه  بس  آتشبرگزاری مذاکرات بی 

ز االفغایز مدنظر است.    135شده که ظرف    متعهد امریکا    در جریان مذاکرات بی 

وهای  روز   وهای خود را ظرف    8600خود را به سطح  نی  نفر کاهش دهد و بقیه نی 

وهای  ،  و ایتالفآن    متحدان،  کا خارج کند. امری  افغانستاننه و نیم ماه آینده از   نی 
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پایگاه در   پنج  از  خارج خواهند کرد. همچنان آزادی پنج هزار   افغانستانخود را 

و یک هزار تن از کسایز که در دست   افغانستاندولت  هایزندانزندایز طالبان از  

  امریکا  است که آمده  طالبان اسی  اند تا ده روز آینده در این توافقنامه ذکر شده و 

ظرف سه ماه تمایم زندانیان یکدیگر را    افغانستانتا طالبان و دولت    کند یم کمک  

ز االفغایز  امریکا    آزاد کنند.   همچنان تعهد کرده که با آغاز مذاکرات بی 
ا
ها تحریم   عمل

تحریم علیه اعضای   2020اگست    27تا    علیه اعضای گروه طالبان را برریس کند و 

برداشته شود.   این موافقتنامهاین گروه  است که  آمده    همچنان در بخش سوم 

مورد تایید  امریکا    درخواست اساس    شورای امنیت ملل متحد این توافقنامه را بر 

موافقتنامهدهد یمقرار   این  سوم  ماده  در  متحده آمده    .  ایاالت  امریکا    است که 

ه  ک  افغانستانخواهان همکاری اقتصادی برای بازسازی با حکومت جدید اسالیم  

ز  بی  مذاکرات  و  دیالوگ  از طریق  تفاهم سیایس  از  آید بعد  میان یم  به  ،  االفغایز 

 . کند م مداخله نآن  و در امور داخیل باشد یم

در حایل که در دوحه پایتخت قطر مراسم امضای توافقنامه صلح در حال برگزاری  

تاریخز به  و رهیر طالبان در مورد لزوم استفاده از فرصت امریکا  بود و وزیر خارجه

مارک اسیر وزیر  ، گفتند سخن یم افغانستانبرای دستیایر به صلح در آمده   دست

ف غتز در امریکا    دفاع ک دبی  کل ناتو به کابل رفت و همراه با ارسر و ینس استولتیر

کت نمود و به حمایت شان از   ی رسر تاکید کردند. در    افغانستانیک کنفرانس خیر

ز به نشر رسیده که محتوای کیل موافقتنامه گ نی 
با  امریکا    این زمینه اعالمیه مشی 

 به نحوی بازتاب دارد. آن  طالبان در 

ک میانامریکا    افقتنامه صلح با امضای مو  و  امریکا    با طالبان و نشر اعالمیه مشی 

نیاز و آرزوی حیای   تر بزرگ برای آمدن صلح که    افغانستانجمهوری اسالیم   ین 

ها در  که این خوشبیتز آمده    ها بوجود خوش بیتز ،  مردم جنگ زده افغانسان است

و همچنان ترس    جریان یک هفته کاهش خشونت در رسارس کشور برجسته گردید 
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و هراس از آینده مبهم و خطر مسلط شدن کامل طالبان در قدرت و نظام طالبایز  

نتیجه   در  از مردم گردیده است و   
ی

بزرگ دامنگی  بخش  ز  را در یک   افغانستاننی 

 در راه
ی

ز   آزمون واقیع و خییل حیای  قرار داده است. موانع بسیار بزرگ صلح    تأمی 

وها و محافل جنگ  ،  ها کشر وجود دارد و گروه   و آرامش و ختم جنگ و برادر  نی 

اتژیک و حفظ    افغانستانافروزی که تداوم بحران و جنگ را در   ورت اسی  یک رصز

آغاز ،  کنند قدرت خویش تصور یم از  نواخت.  به طبل جنگ خواهند  همچنان 

میان صلح  طالبانامریکا    مذاکرات  غتز  ،  و  ف  ارسر جناب  راس  در  رژیم کابل 

ابتکارهای در    رسسختانه تالش به اصطالح  با  این پروسه را برهم زند و  کرده که 

انتخابات کذایی ریاست جمهوری که  ،  ظاهر دلچسپ به شمول لویه جرگه صلح

امریکا    موانیع در راه عقد موافقتنامه،  کند م تا امروز دامن مردم را رها نآن    افتضاح

اخی   های  صحبتت. از  با طالبان بوجود آورد که تا حال چندان نتیجه نداده اس

معلوم   شان  اجازه    شود یم جناب  جمهوری  ریاست  مقام  در کسوت  هنوز  که 

های طالبان بر طبق موافقتنامه آزاد گردند. بگذریم از این که  دهند که زندایز نم 

ی گردید و تا هنوز هم فهرست هیات همه شمول و میل مذاکره  ماه ها وقت سیر

را بطور کامل در انحصار خود قرار داده  آن    نگردیده و کننده با طالبان مشخص  

ف غتز این   مکارانه را همچنان ادامه خواهند داد و در  های  بازیاست. جناب ارسر

راه تطبیق موافقتنامه موانع ایجاد خواهد کرد و تا هنوز وی و حواریون شان از 

کنند  یم  استفادهآمده    ادبیات خصمانه و تحریک کننده در برابر وضعیت بوجود 

است میل  اجماع  ایجاد  از  عبارت  را که  وظیفه  ترین  عمده  یم ،  و  ند. نادیده    گی 

وری در یک کنفرانس    25به روز سه شنبه  امریکا    فراموش نکنیم که وزیر خارجه فیر

ی در مقر  "در آستانه یک فرصت بزرگ سیایس قرار داریم و  :  وزارت گفتآن   خیر

ای دارند  باور  هیچ گروه کوچگ که  یم به  تضعیف کرده  را  روند  اجازه  ،  توانند ن 

ز   را به    آنچهکنند  وجود دارند که تالش یمها  گروه نخواهیم داد. شمار زیاد چنی 

ز شود."،  دست آورده ایم دونالد ترمپ    آسیب برسانند. اجازه نخواهیم داد که چنی 
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ز عنوان کمذاکرات با طالبان را موفقیتامریکا  رئیس جمهور ایاالت متحده رده  آمی 

ان طالبان مالقات خواهد کرد.   گفت که در آیندۀ نزدیک با رهیر

در   میان    افغانستاندر جریان چهل سال جنگ  ژنیو  معتیر  بسیار  موافقتنامه  از 

و دولت اسالیم پاکستان به میانخر گری نماینده خاص    افغانستاندولت جمهوری  

تا پیمان مکه به میانجیگری ملک  امریکا    سازمان ملل متحد و به ضمانت شوروی و 

یف صدراعظمآن    فهد پادشاه  وقت پاکستان آن    وقت عربستان سعودی و نواز رسر

و  بود  شده  تا  آن    ترتیب  امضا کردند  جهان  مسلمانان  شهر  ترین  مقدس  در  را 

توافق دیگر    ها دهموافقتنامه حکومت وحدت میل و  ،  وافقتنامه بن اول و بن دومم

قرار   موفقانه  و  تطبیق کامل  مرحله  در  هیچ کدام  و  ماندند  روی کاغذ  به  همه 

نگرفت. چه ضمانت  وجود دارد که این موافقتنامه در نهایت گره رسدرگم و بسیار 

 را به صلح و آرامش رساند؟را باز کند و مردم  افغانستانپیچیده جنگ در 

برای  ها تالش اینکه این همه آن  برجسته ساخت و توان یم یک دلیل بسیار مهم را 

در   صلح  متحده  افغانستانآوردن  ایاالت  حکومت  و  امریکا    را  سبوتاژ کرده 

در  مسؤول بحران  و  جنگ  تداوم  دارد.  آن    را   افغانستانیت  بردوش  حکومت 

هر نوع سیع در این راستا را پیش از آنکه  مریکا  ا  های استخبارای  حکومتدستگاه

به برقراری صلح و  امریکا    جوانه زند در نطفه خفه کرده است و آیا حاال حکومت 

،  ؟ پس از امریکا کند یم را ضمانت  آن    رساند و یاری یم  افغانستانثبات واقیع در  

تکنوکرات فناتیک جهادی و  ان سخت  به  های فاسد  گماشتگانش به شمول رهیر

شمول کرزی و احمدزی و حواریون شان که زمام قدرت و امور را در این مدت کمی   

فساد بسیار ،  از بیست سال به دست داشته اند و کشور را در منجالب فالکت

ده و ژرف  و یر برنامهیر ،  امنیت  یر ،  گسی 
ی

 کامل گرفتار کرده اند و با توهم و  اداره گ
ی

گ

 بیمارگونه مردم را یر 
چاره ساخته اند و به یک تماشاخر زخم و ساده  بزرگ بیتز

اند  اینمسؤولاین  ،  مبدل کرده  زعامت  زیر  در  دارند.  به عهده  را  تاریخز  ،  ها یت 
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اند. بر صدها هزار هموطن ما کشته و زخم شده و ملیون  نفر آواره گردیده    ها 

ز ده سال اخی  صد هزار  اساس   نظایم  گزارش ملل متحد رصف در همی  جان غی 

بودند که با اعمال و کردار بسیار ناشایست و ضد اینها  ن را از دست داده اند.  شا

چسپیدن ،  غرق شدن در فساد مایل و اخالق  ،  عوام فریبانه  هایسیاست ،  مردیم

شخیص منافع  و  قدرت  یک گروه  های  فرصت،  به  و  دادند  دست  از  را  تاریخز 

بزرگ سیایس   قدرت  یک  به  را  مبدل    - شکست خورده و مضمحل شده  نظایم 

در جریان این همه  اینها  کردند و آنرا در سطخ ارتقا دادند که امروز ما شاهد آنیم.  

ها برای  نظامیان بسیار کارکشته پاکستان از این زمینه   زمینه سازی کردند و   ها سال

منطقه  قدرت  و تحکیم  ز   یی  و  آرزوی   تأمی  بطور کامل  خویش  اتژیک  اسی  های 

ند. ماهرانه بهره بردند و جا  وزی بزرگ را جشن بگی    دارد که این پی 

 را افزایش  ها امید به زنده هر چند قطع آتش و خاموش شدن سالح
ی

و    دهد یم گ

آرامش و توسعه ،  استقبال کرد و آرزوی صلحآن    که باید از   گردد یم موجب مشت  

ز ،  پایدار  ی خواست اسایس  آزادی   تأمی  و جوامع    ها انسانهای اسایس و حقوق بشر

ی این    افغانستاناست و مردم    بشر به  ز مستحق رسیدن  اند؛ ویل در   ها ارزشنی 

امروزی ناپایدار  و  پیچیده  بسیار  و  ،  موجودیت وضعیت  مبهم  آینده  از  بایست 

ز باستایز به دست دشمنان سوگند خورده و در  آن    بازیچه شدن کامل این رسزمی 

 نتیجه سقوط دوباره به تحجر طالبایز سخت ترسید.  

،  و دیگر بازی گران داخیلامریکا    باید منتظر ماند ودید که وضعیت جدید از جانب

ز و  یی  منطقه در برابر تعهدات  امریکا    و حکومت  شود یم چگونه مدیریت  الملیل  بی 

،  اه جناب ترامپو یا شاید هم روزی با یک تویت بسیار کوت  کند یم اش چگونه عمل  

   ها بار دیگر پنبه خواهند شد؟! همه رشته 

 1398حوت  12برابر با  2020مارچ  2



 

 و اضطراب 
 

 ! سوز جانمردم در آشفتگ

فضای سخت مضطرب و آشفته که جسم و جان  افغانستاندر کشور عزیزم مان 

سوزاند حکمفرما گردیده است. این فضای رعب و وحشت  پوسد و یم مردم را یم 

ستمدیده   مردم  است که  نیابت   و  تحمییل  جنگ  سال  چهل  حاصل  ینه  بیشی 

م سوخت  افغانستان ز های آتشر که دیگران با استفاده  بوده اند. در این شعلهآن    هی 

اند آسوادی  جهالت و یر ،  نادایز ،  از خرافه پسندی افروخته  از  ،  نها   
ی

بخش بزرگ

ازه  نتیجه شی  اند. در  از دست داده  بود شان را  های مردم و جامعه ما هست و 

 اجتمایعزنده 
ی

ز  ،  گ  در این کشور از هم گسیخته است. از بی 
ی

اقتصادی و فرهنگ

ازه  ز و صدمه دیدن جدی شی   اجمتایعهای زنده رفی 
ی

 موجب  ،  گ
ی

اقتصادی و فرهنگ

 که به آنها یم   هایارزش گردیده تا  
ی

دهند.    ها ارزش جایش را به ضد  ،  بالیدیمبزرگ

ت،  دیگر از صفا و صداقت  و همهم،  همت و غی 
ی

،  صمیمیت و مهربایز ،  دیلبستگ

دست  و مانند آنها کمی  رساغ داریم و در مقابل  یاری و همهم ،  صله رحم و تسامح

تنها حاکمیت  ،  سوزاند را یم آن    شور مسلط شده است و تار و پود در این ک  آنچه

تردید "زر و زور" است. این حاکمیت را تسلط کامل لشکر قدرتمند  شک و یر بدون

ناتو و متحدان شان و به بهانه گویا مبارزه با  ،  جهان رسمایه در وجود ارتش امریکا 

را پروریده و  آن    ها سال همه  بوده اند و در جریان این  آن   "تروریزم" که خود خالق

اند به بوده  این  ،  مثابه یک هیوالی خونخوار مبدل ساخته  بوجود آورده است. 

های بنیاد همه دشواری ،  برخاسته از آن  هایسیاسترقیب زر و زور و  تسلط یر 

یم را  در کشور  مروج  کنویز  و  ساده  زبان  با  اصطالح  ،  ها امریکایی سازد.  به  این 

هر اسپ وحشر را به سهولت  توان  یمآن    ق" است که با سیاست "زردک و چما

 رام ساخت. 
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شاهد  خود  در آن    ما  شان  موجودیت  سال  بیست  این  جریان  در  ایم که  بوده 

ز همه گروه   آنها ،  افغانستان ان شان با چه سادهبرای رام ساخی  ز  ها و رهیر  از همی 
ی

گ

های ُپر از دالر و با  ها و صندوق سیاست استفاده برده اند و با پیشکش کردن بکس 

ین مخالفت و مخالف را از  ،  و ساز و برگ نظایم  52نشان دادن چماق یر   کوچکی 

براه مبدل ساخته اند. در این را به گوسفندان آرام و رس   آنها میدان برداشته اند و  

مردم  ،  میان یت  زخم  افغانستاناکیی تن  و گرسنه،  همچون  تحرک  ،  بیمار  فاقد 

ز و خاموش این ماجراها بوده اند.  ، اجمتایع  ناظر خشمگی 

های جامعه جهایز  و مساعدت  ها کمکملیارد دالر به اصطالح    ها دهبا رسازیر شدن  

که ایجاد قشر رسمایه داران بزرگ    آنها مشخص  و بربنیاد سیاست  امریکا    و به ویژه 

اقز ،  و وابسته بوده است افیت جدیدی بمراتب ارسر آمده    ها بوجود تر از سلطنتارسر

تمام عیار  اند و یک دولت  با نظام کنویز  افیت جدید که وابسته  این ارسر است. 

یک نظام مافیایی اداره  های  روش معیارها و  اساس    مافیایی را بوجود آورده اند و بر 

،  ن و شوکت شان در قرصهای افسانوی و بسیار مجللابا برخ کشیدن ش،  شود یم

  آنها ترین شمار زیاد خودروها و یا وسایط موتری زره دار با آخرین مدل و ُپر هزینه

ها ظاهر چشم و رقابت با یکدیگر در روی پرده تلویزیون فروشند و در هم فخر یم 

م و حیا از جاه و جالل شان یم  و بدونشوند  یم م و حیایی که دیگر به  رسر
گویند. رسر

  آنها و حرص قدرت طلتر از  ،  حراج گذاشته شده است و اعتیاد به زر و زراندوزی

و   فاسد  استخوان  مغز  تا  و   اعتبار یر موجودای   عمیق  فساد  این  است.  ساخته 

ده تمام الیه  را آلوده  آن  هایه سلولهای این نظام مافیایی را درنوردیده و همگسی 

 ساخته است. 

 از نظام مافیایی 
یت قاطع مردم توانایی ،  در مقابل این جاه و جالل سلطایز نایسر   اکیی

ز  غذای خود و خانواده را ولو برای یک روز هم ندارند. این وضعیت بسیار   تأمی 

ز نهادهای  های  برریسناهنجار و رقتبار همواره در  و به  و میل بازتاب دارد  الملیل  بی 
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در زیر خط    افغانستانکه بیش از شصت در صد جمعیت    شود یموضاحت گفته  

ز   فقر دارد و از  ز  اقل  حد   تأمی  مواد غذایی روزانه شان عاجز اند. بر بنیاد گزارش همی 

یم  افغانستان،  نهادها  بشمار  جهان  ین کشور  و  بدبخی  رهمنودها  وجود  با  رود. 

ز های  مصوبه بی  فقر  الملیل  نهادهای  با  مبارزه   
ی

چگونگ در کشور   سوز جانو 

گونه تدبی  جامع که منتج به کاهش فقر در کشور گردد رویدست گرفته نشده  هیچ

به روی    گردد یمیی که با طمطراق تبلیغ  و یا هر برنامه   شود یم گفته    آنچهاست. هر  

. وضعیت ظاهری و حالت کنویز مردم  گردد م ماند و در عمل پیاده نکاغذ باق  یم

  ،  در رسارس کشور 
ی

و گرسنگ فقر  از  سوز جانبیانگر   
ی

بزرگ بخش  در  است که  ی 

 را دید. آن توان یمجامعه به روشتز 

  و جنگ تحمییل که پس از چهل سال هنوز هم امیدی  سوز جاندر کنار تداوم فقر  

موجودیت یک اداره فاسد  ،  در آینده نزدیک وجود ندارد آن    برای پایان بخشیدن

ش  19و حاال هم شیوع بیماری عالمگی  کویید  کفایت  یر و     که روز تا روز سطح گسی 

ها و ابزارها اند بیشی  از دیگران  و از مردیم که فاقد همه توایز   شود یمبیشی   آن  

د یم قربایز   مردم و ناامیدی و اضطراب هر چه بیشی  در جامعه بر درد و غم  ،  گی 

 افروده است. 

ز اداره فاسد و   است که انتخابات نام نهاد ریاست  کفایت  یر در موجودیت همی 

ز انتخابات مفتضحانه ریاست جمهوری   جمهوری به رسوایی کشانیده شد. از همی 

ده و آشکار همراه که با تقلب سازمان یافته و تخیط بیش از  ، بود های بسیار گسی 

وعیت حقوق  و هفت ماه یم اک مردم مشر ین سطح اشی  گذرد. انتخابای  که با کمی 

ها ها و تخیط اخالق  اش زیر پرسش جدی رفت و ویدیوها و سندهای این تقلب

ز های  های اجتمایع و رسانه در شبکه ده یافت و دست  الملیل  بی  و میل بازتاب گسی 

ز انتخابات مضحک موجود    آن  گشت و همه شاهد به دست هم یم  بودیم. از همی 

دو قلوی متولد گردید که بهی  است این دو قلو را بنام "رییس جمهور خود خوانده"  
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را به گروگان    افغانستانمردم  ،  و "رییس جمهور خود ساخته" بنامیم. هر دو مدیع

  و جناب گویند یم گرفته اند. جالب این است که هر دو از آرای پاک و سفید مردم 

وزی خود را به مردم    رفته و پی 
ف غتز از این هم پیشی  یک"   افغانستانارسر "تیر

تا به تعلیق  امریکا    گوید! حاال زیر فشار جدی دیپلماتیک و اقتصادی حکومتیم

وی های امنیت  کشور و تهدید   قرار دادن یک ملیارد دالر کمک و مساعدت به نی 

ک اتحادیه اروپا باید این دو جناب با  و همچنان فشار دیپلماتیآن    به تعلیق بیشی  

چانه   دهند.  تشکیل  را  اصطالح "حکومت مشارکت میل"  به  و  متحد شده  هم 

ز زیز  یکدیگر کوفی  به رس  با  میل"  مشارکت  "حکومت  این  تشکیل  برای  های ها 

نا آگاه و خودخواه شان را مردم با خون جگر به تماشا نشسته ، حواریون ماجراجو 

برای ایجاد یک دولت مشارکت  امریکا    زیاد طرح  احتمالستند. به  فر اند و نفرین یم

 میل به زودی به ثمر خواهد رسید. 

سواد برای برون رفت از وضعیت  گرسنه و یر ،  فرد فقی  ،  عادی ترین فرد این جامعه

دارد و با خشم و نفرت این "جاللت مآبان" را که ادای سلطایز  کنویز فریاد بر یم

ازند تا دست از رس مردم بردارند و به این بازی مضحک و  سمخاطب یم،  دارند 

م میل مبدل شده و روز تا روز   ،  شود یمتر  بار فاجعهوضعیت ناهنجار که به مایه رسر

خاتمه بخشند. کجاست گوش شنوا و چشم بینا؟ کجاست احساس میل و وطن  

؟  دوست 

دوستهای  شخصیت یم،  آگاه،  وطن  را  یم  محی  و  از  بینیم که  دلسوز  بخشر 

ها و  رسانه،  ها های گوناگون تلویزیونظرفیت میل را یم سازند و هر روز در برنامه 

دقتشبکه با  اجتمایع  برریس  ،  های  به  را  در کشور  موجود  حالت  و  وضعیت 

ند و با پیش یم های برون رفت از این فاجعه  راه ،  دقیق و سازنده خویشنهادهای  گی 

این همه خوارا نشان یم زیرا برای  ،  ماند یمنتیجه  یر ها  تالش ها و  ستهدهند؛ ویل 

ان سیایس چنان بیمارگونه در  آنان    شنیدن حرف گوش شنوایی وجود ندارد. رهیر
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ز را   خود فرو رفته اند و مسخ شده اند و غرق این توهم اند که گویا خود همه چی 

پیشنهاد دانند  یم به  با و  آنها  ندارند!؟  نیازی  دیگران  سازنده  و  دقیق    های 

تیهشعارهای  ،  گرایانهعوام  هایسیاست شاخدار دروغ،  میان  تالش  ،  های  در 

کنند که مردم مارگزیده و  ذهنیت سازی و تداوم قدرت خویش اند و فراموش یم 

در حدی از رشد فکری   ها سالدر جریان این همه ، ی ما گرم و رسد روزگار چشیده

ساده  به  اند که  زشت رسیده  و  واقیع  چهره   
ی

یم آنان    گ قضاوت  را  به  و  بینند 

 نشینند. یم

 و اضطراب جان سوز به رس یم برند 
ی

ان سیایس در چانه  ،  مردم در آشفتگ ویل رهیر

های قارویز شان و بخاطر برای حفظ رسمایه،  زیز برای حفظ و کسب قدرت بیشی  

ز یم ، کسب زر و زور  زنند و به  شب و روز مشغول اند و دست به هر معامله ننگی 

بسیار مهلک و کشندهطوف تهدید  ان  را  بود مردم  راه است و هست و  یی که در 

  افغانستان توجه ندارند. این طوفان خانمانسوز با بیماری ویروس کرونا در  ،  کند یم

ش یم،  در نبود یک مدیریت سالمآنهم    و  یابد و  با اعتبار و با وقار به رسعت گسی 

از ،  قرنطینه به شدت  درب کلآن    قحیط و بیکاری نایسر  به ویران هر هموطن را 

های ما با آمدن کرونا تکمیل  کوبد. به گفته یک شهروند عزیز کلکسیون بدبخت  یم

 با مرگ دست به گریبان اند و در اوج  
ی

ز اکنون از اثر گرسنگ شده است. مردم همی 

ملیون دالر از بانک   124ناامیدی دست به خودکشر یم زنند. در حایل که تاکنون 

ملیون دالر بانک انکشاف آسیایی    40ملیون دالر از اتحادیه اروپا و    117،  جهایز 

کمک و مساعدت   افغانستانآمدهای ویروس کرونا به  برای مقابله و مبارزه با یر 

بیش از شش ملیارد افغایز با تعدیل بودجه میل به این  آن    شده است. اضافه بر 

آ فساد  با  تدابی   ویل  شد؛  خواهد  داده  اختصاص  برای  منظور  حکومت   لودۀ 

و   خانوار  هر  برای  چهار کیلو گندم  تا  دو  توزی    ع  و  جنازه  موترهای  خریداری 

ستاناختصاص دادن دشت محدود گردیده  ،  یی بیش نیستها که مضحکهها به قیر

تدابی  مسخره یم بالند و یم الفند. در برابر این به  آن    مسخ شده به   هایمقامو  
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گندم به مستحقان ویدیوهای به نشر رسیده است    اصطالح تدابی  مدبرانه! توزی    ع

در گزارش یر یر یس بازتاب دارد. در این ویدیو مرد میان سایل را نشان  آن    که یگ 

یی در شهر کابل ایستاده و با ظرف  که کنار یک کیسه گندم در وسط کوچه   دهد یم

ز یم . او با لحن کنایه آمکند یم گندم توزی    ع  ،  یا کاسه کوچگ به مردم محله :  گوید ی 

این مقدار گندم را برای مرصف خود ما داده اند و یا مرغ های ما؟ سهم  دانم  م"ن

ز است؟ در کدام آسیاب این گندم را آرد   مردم از ملیون ها دالر که کمک شده همی 

یت   اکیی دولت   مافیای  اند که  درک کرده  بخویر  را  این  مردم   هایکمک کنم؟" 

ز  ی نم کنند و به مردم چرا مانند گذشته غارت یمالملیل  بی  ز رسد. مردم در زیر تیغ  ی 

 و قحیط قرار گرفته اند. 
ی

 دو دم مرگ با ویروس کرونا و یا گرسنگ

ایط بسیار پیچیده و خطی  کنویز  کاش و ای کاش که جریان های سیایس ،  در رسر

استقالل و عدالت ،  که معتقد به آزادی  آنایز ،  میل و ترق  خواه،  چپ دموکراتیک

 از گذشته را بر دوش دارند   اجتمایع در کشور بوده اند و 
ی

اث بزرگ با هم متحد  ،  می 

آوردند تا در  بودند و یک سازمان رسارسی میل ویا جبهه بزرگ وطتز را بوجود یم یم

 را بدوش یمیت مسؤول،  این برهه بسیار حساس تاری    خ
ی

گرفتند. با دری    غ  های بزرگ

از   ترق  و کادرهای که یم  ها سازمانبخشر  اعتماد   خواهان کشور توانستند مورد 

بیماری   به  آلوده  و  پوسیده  لحاف  در  آهنگ عمل کنند  پیش  همچون  و  باشند 

کشنده ویرویس پیچیده اند و در خدمت نظام مافیایی موجود قرار گرفته اند. کاش  

شعارهای  انرژی و وقت شان را که در راه تطبیق  ،  این همه توانایی ها  شخصیتاین  

در راه انسجام یک ،  کنند ازی هزینه کرده و یمعوام فریبانه و به اصطالح دولت س

عدالت خواه  ترق  ،  میل،  سازمان سیایس رسارسی ز  پسند رصف یمو  چنی  کردند. 

گاه و تکانه قوی برای جنبش آزادی خوایه و  دری    غ به یک تکیهسازمان سیایس یر 

مبدل   در کشور  اجتمایع  یم   گردید یم عدالت  بجا  را  اش  تاریخز  رسالت  آورد.  و 

در عمل در خدمت یک نظام فاسد و مافیایی بود و در نظر از عدالت توان  م ن
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وهای پیشتاز حرقز به میان آورد.  ،  برابری،  ترق  ،  اجتمایع  و وحدت نی 
ی

همبستگ

 این بازی دوگانه دیگر بازار ندارد. 

 1399ثور  1برابر با  2020اپریل   20



 

! ، جنگ   تداوم تراژیدی و فاجعه انسایز

ز کشورهای مختلف جهان است که    افغانستان،  بنابر گفته دوست   تجربه گاه خونی 

اتژی خود ،  هر کدام بر طبق میل های  شهروندان این کشور را به شیوه،  برنامه و اسی 

حامله  مادران  افگنند و حتا به نوزادان و  به دریا یم ،  کنند یم نابود  ،  کشند گوناگون یم 

،  . این تراژیدی و فاجعه بزرگ انسایز را که هم اکنون ادامه دارد کنند نم هم رحم  

آزمایند و بازهم  سال به این سو مردم ستمدیده و جنگ زده کشور ما یمهای  سالاز  

و گو یم قر   یا آزمایند  برای  صبور  مردم  این  آزمندیاین که   های قدرت های  بایز 

های نابکار و خصم و به یاری حکمرانان  خودکامه و حریص جهایز به شمول همسایه

 فروخته شده خلق شده اند.  

ز یگ دو هفته به وقوع پیوسته رصف به سه   اگر از مجموع کشتاری که در همی 

یر به ایران  که برای کاریا  جوانایز و نو   جوانانرویداد تکاندهنده یعتز زجر و شکنجه  

ایران بودند و رسبازان رسحدی  به دریای  آنان    رفته  با دستان شکسته و بسته  را 

کشتار شمار زیادی ،  ه اند و گویا به گفته خودشان رد مرز کرده اند انداختهریرود  

ان  ،  کودکان نوزاد ،  حاملهمادران  از   پرستاران و دکتوران شفاخانه صد بسی  داکی 

این کشور مبدل  بدون مرز در دشت   تاری    خ  به یک فاجعه استثنایی در  برخر که 

،  شده است تا کشتار شمار زیادی از نمازگران یک جنازه در ننگرهار را مکث نماییم

 کنیم. گذرد را بیشی  و بهی  درک یم یی دوامداری که در این کشور یمعمق فاجعه

اتژیک دولت  امریکا    از یکسو  با گرویه که در    تانافغانس این حایم به اصطالح اسی 

موافقتنامه ،  را تروریست یم نامید و در غیاب مردم و مطالبه های آنانآن    گذشته

رساند تا با جنگ با  و برای آنها )طالبان( مساعدت و یاری یم  کند یمصلح امضا  
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داعش بیشی  مرصوف شود و این مشکل را از رس راه شان بردارد و از جانب دیگر  

گذارد تا با حمالت بیشی  از پیش به کشتار مردم ملیک به  دست طالبان را باز یم

ز بازی مسخره یک حکومت  ها  شیوه ترین  بدترین و ظالمانه  دست یازند. در همی 

یم ،  کارهیر ،  فاسد ،  پوشایل قدرت  به  را  اقتدار  فاقد  و  از مافیایی  و  با  آن    رساند 

ز   هایسیاست  . کند یم بایز پشت  کج دار و مریز نی 

اتژی ز با آنهمه بلند پروازی   افغانستاندر جنگ  امریکا    اسی  مبهم و  ،  های نخستی 

ز معلوم   اتژی  شود یم چند پهلو بوده است و در حقیقت چنی  تداوم  ،  که در این اسی 

در   را  بنیان  افغانستان بحران و جنگ  به  دارند و هیچگاه  ،  گزار و منطقه مدنظر 

ارت پیشه گان یک و حایم اصیل این رسر چه  ،  چه طالب،  زیر هر عنوایز که اند ،  رسر

ز در تشکیلنهادهای  داعش و   نه  ،  سهیم بلند داشته اند آن    زیاد دیگر که خود نی 

بر  است.  نکرده  برخورد  قاطعیت  با  و  و  اساس    پرداخته  اتژی  اسی  ز  همی 

،  ریخته شده است  افغانستانکه در مغایرت با منافع و مصالح میل    هایسیاست

روشتز برای آینده کشور مد    دهند و هنوز هم هیچ روزنه مردم هر روز قربایز یم

 نظر نیست. 

و  آن    بنابر  اتژی  اسی  ز  چنی  متحدان امریکا    هایسیاستاز  نتیجه آن    و  در  و 

وع و فاقد اقتدار که   را یک روز یک شعبه آن    سفی  موجودیت یک حکومت نامشر

احضار   آباد  اسالم  در  آی  اس  رسدسته    کند یمای  بخاطر گرفتاری  دیگر  بار  و 

به وزارت خارجه یم  خراسایز  به  داعشیان  باید  را  وی  این که  عنوان  زیر  و  طلبد 

،  دهند پاکستان بسپارند و در حقیقت اظهار نگرایز از گرفتار شدن وی را تبارز یم

انتظار بهبودی در وضعیت فالکت بار کشور را داشت و در نتیجه هر کدام  نباید  

ند. به شیوه و طریق خود از این مردم قربایز یم   گی 
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ور است تا در این راستا هر چه بیشی  روشنگری  ،  برای نجات از وضعیت کنویز  رصز

های تلخ ویل بیدار کننده به خورد مردم داده شود تا متحدانه و  شود و واقعیت 

 آگاهانه دست بکار شده و از این بدبخت  و فالکت رهایی یابند. 

 1399ثور  31برابر با   2020یم  20

 



 

 و ،  فقر 
 

ده در کشور!  احتمالگرسنگ  قحیط گسی 

ز گزارش دفی   اساس    بر  ،  نشر رسیدهحمایت از کودکان که چند ماه پیش به  الملیل  بی 

به شمول بیشی  از هفت میلون کودک    افغانستانکه یک سوم مردم    شود یمگفته  

است که   این سازمان گفته  روبرو هستند.  مواد غذایی  مواد  های  قیمت با کمبود 

به ویژه کودکان    ها ده خانوادر حایل روبه افزایش گذاشته که    افغانستانغذایی در  

یس به غذای کاقز برای مقابله  در مقایسه با گذشته بیشی  به تغذ یه مناسب و دسی 

ورت دارند. دفی  حمایت از کودکان تاکید کرده که قرنطینه و  با ویروس کرونا رصز

ز ،  اقتصادیهای  فعالیت متوقف شدن برخز از   ورت   تأمی  های اولیه برای خییل  رصز

ز را دشوار ساخته است. نهاد   ها ده خانوااز   که وید  گیم حمایت از کودکان  الملیل  بی 

 قرار دارند.   افغانستانبیش از هفت ملیون کودک در 
ی

 در معرض خطر گرسنگ

در گزارش به استناد به برآورد سازمان »برنامه جهایز غذا« گفته شده است که در  

مواد غذایی به شمول  های  قیمت ،  جریان ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا 

آرد و گندم در بازار ها بسیار افزایش یافته که توانایی مایل کارگران دست مزد روزانه  

برای خرید مواد غذایی را رو به کاهش گذاشته و آنها به دلیل محدودیت های وضع  

ز شده نم توانند کار کنند. این نهاد   از جامعه جهایز به ویژه کشورها و  الملیل  بی 

به  ی  هاسازمان غذایی  مواد  رسانیدن  برای  تا  است  خواسته  کننده  کمک 

کودکان و زنان باردار در مناطق دور افتاده به ،  آسیب دیده،  نیازمند ی  هاده خانوا

 افغانستانگونه فوری اقدام کنند تا از خطرات سوء تغذی و بیماری کودکان در  

ی شود.    جلوگی 

)یونیسف( اعالم کرد که هفتصد    صندوق وجیه ملل متحد برای اطفالآن    پس از 
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مبتال به سوء تغذیه حاد گردیده اند و به درمان عاجل    افغانستانهزار کودک در  

 علیه بحران غذایی گفته بود  
نیاز دارند. یونسیف با استناد به گزارش شبکه جهایز

ز    افغانستانکه   ز  ،  ملیون کودک  3،  11با داشی  از نظر بحران غذایی در رده سومی 

بد برنامه غذایی جهانکشور  ،  یمن در رده اول،  ترین جهان قرار دارد. در گزارش 

در جایگاه سوم قرار گرفته   افغانستانجمهوری دموکراتیک کانگو در جایگاه دوم و 

 است. 

« نشر شدهاساس    بر 
ی

امسال در ،  گزارش آکسفام که تحت عنوان »ویروس گرسنگ

مختل شدن  ،  کرونا مانند بیکاری توده وار اثر پیامدهای اجتمایع و اقتصادی بحران  

میلیون نفر در جهان به   ۱۲۱،  پویل  هایکمک غذایی و کاهش  های  کمک یا توقف  

 کشیده خواهند شد. ماریتا ویگرتاله
ی

امور زراعت  آکسفام گفته   هآگا،  بحران گرسنگ

ی دیگری مانند  هابحرانها تن در جهان پیش از پاندیم کرونا از  است که میلیون

های شدید آسیب دیده اند. به گفته بحران اقلیم و نابرابری  ،  ها مسلحانهمنازعه

متحد یمحکومت ،  او  ملل  سازمان  درخواست کمک  به  ز  لبیک گفی  با  توانند  ها 

 انسانزنده 
ی

 را نجات بدهند. گ
ی

 های مواجه با گرسنگ

امنیت    افغانستاناست که یک سوم جمعیت  آمده    همچنان در گزارش آکسفام

غذایی ندارند و از این میان چهار میلیون نفر تنها یک گام از قحیط فاصله دارند.  

در   افغانستانآکسفام افزوده است که در نتیجه پاندیم کرونا شمار کسایز که در  

 شدید قرار دارند 
ی

  ۲۰۱۹میلیون نفر در سپتمیر    ۵،  ۲از  ،  آستانه قحیط یا گرسنگ

،  این گزارشاساس    بر افزایش یافته است.    ۲۰۲۰میلیون نفر در ماه یم    ۵،  ۳به  

»فقر خودش یک مرض و مانند ویروس خطرناک است.  :  یک زن افغان گفته است

ز گونه در خانه بمانند   خواهند  ی  هاده خانوا،  اگر مردم همی 
ی

زیادی در نتیجه گرسنگ

 مرد.« 
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در   را بصورت جدی آسیب های  فعالیت  افغانستانویروس کرونا  پذیر اقتصادی 

نفر در یر شیوع  حایم کارگران نشان یمنهادهای  کرده است.   ه ملیون 
ُ
ن دهند که 

کرونا کار های شان را از دست داده و به جمعیت افراد بیکار در کشور پیوسته اند.  

ان بیکاری،  برطبق معلومات این نهادها  ز   18در حال حارصز  ،  با دو برابر شدن می 

ان رشد فقر را هفت درصد افزایش  ملیون   ز نفر در کشور بیکار اند. این وضع می 

درصد    7،  61داده است که به این ترتیب از حدود یس و دو ملیون نفوس کشور  

 اکنون زیر خط فقر قرار گرفته است. 

وع ویروس کرونا و وضع محدودیت بر گشت  ،  ها گزارش رسانه اساس    بر  در یر رسر

ان فقر در کشور افزایش یافته است؛  ،  تانافغانس و گذار در شهرهای   ز   چنانچه می 

 شهرهای دیگر حتا توانایی خرید نان خشک را ندارند  
شماری از فقرا در کابل و برخز

نان »قاق«   به خوردن  فرزندان شان  ماندن خود و  برای زنده  اند  ناچار  نان    -و 

  - شد یمهای دیگران است و در گذشته به موایسر داده خشگ که باق  مانده سفره 

 هم برای شان کمیاب شده است.  آن   روی آورند و حتا 

ز  یگ از نیازمندان در شهر پلخمری یم گوید که از ده روز بدین سو برای سی  ساخی 

ز شده است. فروشنده  شکم هفت فرزندش نان قاق یم خرد و از این بابت بدهکار نی 

،  که شمار خریداران نان قاق در این روزها بیشی  شدهگوید  یممری  نان قاق در پلخ

شب با اوالدهای خود در آب  ،  یک سی  نیم سی  نان قاق را یم برند ،  آیند مردم یم 

بضاعت در یر ی  هاده خانوااست که شماری از  آمده    ها گزارش  . در دهند یم تر کرده  

 ه اند. حتا فرزندان شان را به فروش گذاشت، منتهای ناچاری

از   بخشر  یک  سیمای  است  ز  به های  واقعیتچنی  ارتباط  در  در کشور  موجود 

 مردم که هیچگاه  
ی

چهره واقیع و مکمل این آفت  تواند  نم وضعیت فقر و گرسنگ

و   مدهشی   بمراتب  واقیع  چهره  گذارد.  نمایش  به  را  در کشور  بزرگ  بسیار 
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هست که بیان گردیده و مردم همه روزه با گوشت و پوست    آنچهتر از  بار فاجعه

 کنند. را درک یمآن  خود 

ی را    در کشور این رسدمداران فاسد و تبهکار چه تدابی 
ی

برای کاهش فقر و گرسنگ

 رویدست گرفته اند و به چه اقدایم متوصل شده اند؟ 

ز اقدام با استفاده از ذخایر گندم در سیلوها که در جریان   قبل  های  سالنخستی 

از  مقداری  و  بود  شده  ه  خریطه آن    ذخی  مردم  در  به  چهار کیلویی  تا  دو  های 

ی شدن زمان بسیار  آن    شد بخشر از بضاعت توزی    ع گردید که گفته یمیر  بنابر سیر

اقدام مضحک مورد آبروریزی  ها فاسد شده بود که این عمل و  طوالیز در گدام

ز بارها   ز آمی  گردید و انتقادهای زیادی را در یر داشت و به صفت یک برنامه توهی 

ز در شهرها  ها  رسانهدر   بازتاب یافت. اقدام بعدی توزی    ع نان خشک برای مستحقی 

ده لکه  آن    و بخصوص در شهر کابل بود که ز از اثر سوء مدیریت و فساد گسی  نی 

 بر پیشایز  
ی

این زمامداران فاسد گذاشت. گزارش تحلییل روزنامه هشت صبح  ننگ

ملیون افغایز بیشی  از هشت صد   150که از مجموع یک ملیارد و    دهد یمنشان  

افغایز  های مواد  اتحادیه،  ن شهرداریمسؤوالاز سوی  ،  در شهر کابلآن    ملیون 

اختالس یاف،  ارتزاق  و خبازان شهر کابل  این  در  تهو حیف و میل شده است.  ها 

های نتیجه محاسبه بهای نان خشک باق  مانده به خبازان و تفاوت در بهای بوخر 

 همآرد خریداری شده از سوی اتحادیه مواد ارتزاق  و عالفان در  
ی

با شهرداری    آهنگ

است. نه تنها این اختالس و حیف و  آمده    به دست،  کابل در مقایسه با نرخ بازار 

از کار و فعالیت   اینکه  ن مسؤوالمیل در حکومت مورد برریس قرار نگرفت؛ بل 

ز بعمل آمد!   شهرداری کابل ستایش نی 

خوان میل« است که  ف غتز در مراسم افتتاح  آقای    اقدام بعدی برنامه »دسی  ارسر

ن برنامه قرار است در  ( به تصویب رساند. ای2020جوالی    18این برنامه در ارگ )
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روغن و صابون  ،  لوبیا ،  برنج،  به نیارمندان آرد آن    دو مرحله عمیل شود و در جریان

ملیون دالر و مرحله    86دستشویی کمک شود. این برنامه در مرحله اول با هزینه  

هزینه   با  یم   158دوم  قرار  تطبیق  مورد  دالر  مجلس  ملیون  طرف  از  گرفت که 

یگان نماینده   ت مطلق آراء رد گردید.  با اکیی

ز دولت  گفته بودند که با تطبیق هر دو مرحله بیش از نود درصد تمام  ،  مسئولی 

 از    افغانستاننفوس  
ی

از این برنامه مستفید خواهند شد. در حایل که بخش بزرگ

محله زمینه  این  ینه  بیشی  و  است  دولت  ول  از کنی  خارج  های سوءاستفاده ها 

ده را در قدمه   آنایز ،  سازد. با ابالغ کمک بانک جهایز وناگون مساعد یمهای گگسی 

ز   چنی  از  سال  بیست  این  جریان  در  ین های  مساعدتو  ها  کمک که  بیشی 

 کنند. زمینه سازی یمآن  اند و برای غارتآمده   را کرده اند به وجد سوءاستفاده 

ز نشست اف  آقای    ،جالب است که در همی  غتز پس از پنج سال حکومتداری اعی 

:  که نود در صد جمعیت کشور زیر خط فقر رفته اند. وی با مباهات گفت  کند یم

احساسش از  ،  »این ملت رس از این که نود فیصدش زیر خط فقر دو دالری است

یی بیان داشت که  یک ملت تواناست.« جناب شان این »نود در صد« را به گونه 

ز  شود یمآورد های بزرگ دوره حاکمیت شان شمرده    گویا یگ از دست ! در چنی 

ایط چگونه این ملت گرسنه و قحیط زده   احساس یک ملت توانا را  تواند  یمرسر

ز جلسه فرمودند   تبارز دهد؟ این را شاید رصف خود جناب شان بدانند! در همی 

»لینگ کشال«   از  را  وی  سوء کند  استفاده  میل«  خوان  »دسی  از  اگر کش  که 

گفتند که به عوض از »لنگ کشال کردن« اجازه  ! کاش برای جناب شان یمکند یم

تا دوسیه   را که حامیان شان در های بسیار ضخیم فساد دهند 
ی

های بسیار بزرگ

ز اند  مورد  ، دوران این حاکمیت مرتکب شده اند و نزد مردم بسیار شناخته شده نی 

نخواهد  ز  چنی  د.  قرار گی  قضایی  و   
قانویز و    پیگرد  حواریون  مقابل  در  و  شد 

 . گردند های بیشی  مستفید یمهای شان از امیتازات فراقانویز و لک بخشر سوگیل
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 افغانستان فالکت و بدبخت  جمیع که مردم  ،  به گفته یک آگاه سیایس این همه فقر 

وعروبرو اند پیامد حکومت آن    به نا مشر شعارهای فساد سیایس و پیامد  ،  داری 

ز   منافع  دروغی  بخاطر  ندارند و فقط  باور  کسایز هستند که به رسنوشت جمیع 

،  را قمار کرده اند. بر بنیاد آمارها   افغانستانهمه حیات امنیت  و سیایس مردم  ،  شان

شد  ایجاد  میل  وحدت  حکومت  مردم  ،  هنگایم که  صد  در  هشت  و  یس  تنها 

  زیر خط فقر زنده  افغانستان
ی

های حکومت وحدت  ند. این آمار در میانهکردیمگ

غتز به صفت بلندترین مقام دولت  و  آقای    شش درصد رسید. اما   و ه  میل به پنجا

 گوید که نود درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.  درجه یک کشور یم مسؤول

فقر دانند  یم مردم بخویر   زیر خط  نود درصد جمعیت در  ز  پیامد  ،  که قرار گرفی 

وع و فساد سیایس  داری  حکومت  در ارگ ریاست جمهوری است. تا زمایز که  نامشر

وع و غی  میل ادامه یابد  کاره موجود  و اداره بسیار فاسد و یر ،  این حاکمیت نامشر

اندیشد و مردم در که رصف به منافع بسیار آزمندانه شخیص و گرویه خویش یم 

هیچ بهبودی در وضعیت کنویز و به ویژه کاهش فقر و  ،  مجموع فراموش شده اند 

 
ی

  بوجود نم آید. گرسنگ

معتقد است که یگ ، اجتمایعهای شبکه نگار و چهره پرشور تاری    خ ، روتخر برگمان

 های انسان این است که  از خارق العاده ترین ویژه 
ی

م  تواند  یم گ "بالقوه احساس رسر

 برای حفظ ساختار جامعه بسیار مهم است. به گفته وی "انسان کند. این ویژه 
ی

گ

.  شود یمجانوری است که صورتش از روی خجالت رسخ  های  گونهیگ از معدود  

تا به دیگران اعتماد کنیم و   کند یم چرا که به ما کمک  ،  این توانایی خییل مهم است

ها و  ی کنیم." اما مردم بیاد ندارند که با این همه آبروریزی بتوانیم با یکدیگرهمکار 

 غتز از خجالت رسخ شده باشد. آقای  های پیوسته چهرهافشاگری
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! های جرگه بازی با رسنوشت مردم زیر نام   فرمایشر

برقراری صلح سایه  زیر  در  نباید  آزادی یم ،  مردم  اییط  هیچ رسر تحت  و  خواهند 

مردم  ها  آزادی شهروندی  حقوق  شده    افغانستانو  پذیرفته  معیارهای  طبق  بر 

جهایز و زیرنام به اصطالح ختم جنگ به معامله گذاشته شده و در برابر از دست 

وع مردمدا  به طالبان باج داده شود. ، دن حقوق مشر

در   برگرفته  افغانستانجنگ  در  را  سال  دو  و  چهل  از  بیش  حقیقت  ،  که  در 

بر  ترین  طوالیز  تحمییل  نیابت  و  این جنگ  تاری    خ معارص جهان است.  در  جنگ 

اتژیک   آن    یی ادامه یافته و در بزرگ و منطقه  هایقدرت طبق منافع آزمندانه و اسی 

ها انسان این وطن به خاک و خون کشانیده شده اند؛ آواره و دربدر گردیده  ملیون

اند. هیچ   این جنگ خورد و خمی  شده  زیر فشار کوبنده  اند و چندین نسل در 

نداده باشد و    افغانستانیی در  خانواده  این جنگ فرسایشر قربایز  نیست که در 

 افغانستان ست که مردم  هاسال عزیزان شان را از دست نداده باشند. در حقیقت  

 برباد شده شانعزا دار اند و بخاطر عزیزان از دست رفته و زنده 
ی

یند.  خون یم،  گ گی 

خواهند  جویی نم مردم انتقام،  های بسیار بزرگ انسایز با وجود این همه فاجعه 

وهر روز ناله و فریاد شان بلند است که "جنگ بس است!" کمر مردم را این جنگ  

بخاطر برقراری  آنان  ،  و تحمییل شکستانده است وبیش از هر یک دیگر   طوالیز 

ز بلند کرده اند و  ، صلح و آرامش در کشور  ع و التماس به آسمان و زمی  دست ترصز

 یاری یم خواهند. 

های  بازی، ی کشور در این فضای آغشته از دود و آتش و فریاد مردم بجان رسیده 

یابد و بیش از یک سال  مچنان ادامه یمسیایس زیر نام برقراری صلح در کشور ه
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" گویا  که  امریکا های  فعالیتاست  و  ،  طالبان،  دیپلماتیک"  جهایز  جامعه 

ز  یی برای منطقه هایقدرت   شود یماین منظور در جریان است. حاال که گفته   تأمی 

وهای نظایم اش را تا ماه یم سال آینده از  یم امریکا   خارج کند    افغانستانخواهد نی 

وهای استخبارای  اش همچنان در کشور باق  خواهد    احتمال  و به قوی بخش نی 

حکومت   راس  در  شان  حامیان  و  طالبان  برای  جنگ  و  سیاست  میدان  و  ماند 

ترس و  ،  کشور بیشی  باز گردیدهآن    پاکستان و دستگاه جهنم استخبارات نظایم

تا روز بیشی  شده  روز  ،  حراس مردم از به قدرت رسیدن کامل گروه بدنام طالبان

 رود. خودکامه و خون آشام بیشی  شده یم، حاکمیت متحجر آن   وسایه شوم

" چهره اصیل  افغانستاناین بازی سیایس زیر نام "آوردن صلح در ، حاال به تدری    ج

ز معلوم    دهد یمخود را نشان   که ادامه این بازی در حقیقت "تداوم    شود یم و چنی 

وها    افغانستانری صلح در  جنگ" است. مخالفان رسسخت برقرا هم در میان نی 

ز یی و  منطقهنهادهای  برخز  ،  طالبایز نهادهای  و   و از همه مهمی  در میان الملیل  بی 

ز   وجود دارد که   افغانستاندولت   منافع آزمندانه و بیمارگونه  ،  و برقراری صلح  تأمی 

 اندازد.  شان را به مخاطره یم 

ز  ف غتز به اصطالح  آقای    همی  ین مانع در برابر  تر بزرگخود به  ،  رییس جمهور ارسر

نگ  های گوناگون از جمله تدویر  ها و ترفند برقراری صلح در کشور قرار گرفته و با نی 

که به هر قیمت ممکن    کند یمتالش  ،  های فراقانویز فرمایشر و اقدم های  جرگه لویه  

به زعامت پوشایل و   افش و مردم کشور ، و با به قربایز دادن بیشی  از هزاران رسباز 

نگ  های  سال بدنام خود برای   سال همچنان ادامه دهد. خواننده عزیز به این نی 

 ها آشنایی کامل دارد. 
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وع و ایستادن در برابر پروسه صلح زمینه را برای  ،  تداوم این زعامت بدنام و نا مشر

ز کامل طالبان و حامیان شان در   و   سازد بیشی  مساعد یم  افغانستانمسلط ساخی 

 در زیر سایه صلح و آزادی را برای مردم بالکشیده کشور ناممکن یم زنده 
ی

 گرداند. گ
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!! اوج خودکامه 
 

 ! گ

ی   که قدامت بیش از شصت سال را   -سینما پارک به صفت یک مرکز هیز
ی

فرهنگ

ین توجه و مرمت به آن،  مظلومانه و زخم،  داشت در جریان این  ،  بدون کوچکی 

خاموشانه خودنمایی یم های  سال همه   پارک شهرنو  در  این  جنگ  کرد. رسانجام 

شهردار ک اصطالح  به  پیشنهاد  به   
ی

فرهنگ و  تاریخز  تعقیب یادگار  و  تایید  و  ابل 

انه معاون اول رییس جمهور که حاال داروغه شهر کابل شده و این فرصت را   پیگی 

 بتازاند و خودنمایی کند 
بطور  ،  بدست آورده است که در قلمروی این شهر باستایز

 کامل و به رسعت غی  قابل انتظار تخریب گردید. 

اض صدها و هزاران باشنده شهر کابل و شهر  وندایز که این ساختمان را صدای اعی 

بلند  ،  دانستند یم  افغانستانبه نمادی از تاری    خ سینما در کشور در داخل و خارج از  

نت  و دیگر سایت ، اجتمایعهای شبکهدر ، و بلندتر گردید  بازتاب  ها رسانه های انی 

ع و التماس خواستار  باشنده  گردیدند که این یادگار عزیز که هر  آن    یافت و با ترصز

از  به نحوی  این شهر را یم های دارد و صفحهخاطره آن    شهر  تاری    خ  از  ،  سازد یی 

تخریب نگردد. مگر گوش حاکمان شهر کر و چشم شان نابینا شده است. تجربه  

نشان داده است که این حاکمان شهر در یگانه کاری که جدیت و مهارت دارند همانا  

 که یک بخشر از حافظه ویرانگری و تخریب است. در برابر نهاده
ی

ی ای فرهنگ

در ماهیت  اینها  اند.  نفرت و تعصب عمل کرده ،  تاریخز شهر کابل است با کدورت

،  ی باستایز و تاریخز کشور هاده با طالبان ویرانگر تندیس های بودا و هزاران بازمان

ارتباط ندارند و اهمیت  آن    به شهر کابل و فرهنگ اینها  هیچگونه تفاوی  ندارند.  

 کنند.  ها را بدرست  درک نم اریخز همچو بنا ت
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ناآگایه از اهمیت تاریخز و  در گذشته های دور بسا بناهای مهم در شهر کابل با 

 آنها تخریب شده اند که حاال با تاثر 
ی

نگریم  تالم و افسوس به تصاویر آنها یم ،  فرهنگ

ز زده بودند نفرین یم   آنایز و به   ز عمل ننگی  م. از جمله بازار  فرستیکه دست به چنی 

 داشت و بنای منحرص به فرد در  هچ
ی

ارچته کابل که سابقه بسیار تاریخز و فرهنگ

ها بود که توسط علیمردان خان اعمار گردیده و از  و یادگار زمان بابری   افغانستان

مرکز شهر کابل قدیم بود. هر قدم  آنجا  رفت. شهکارهای عرص خویش به شمار یم

ین برای مردم کابل قدیم داشت.  خاطرهآن    هر دکان و هر خشت های تلخ و شی 

مندی خاص آیینه کاری چوب  ،  چهارچته کابل توسط معماران و صنعت گران با هیز

بندی و کندن کاری شده بود که در زمستان از برف و باران در امان و در تابستان 

در هنگام    رفت و اثری از گرما نبود. چهارچته از جمله آبادات تاریخز به شمار یم

سال   در  بریتانیایی  قشون  قتل کیوناری    1879یورش  از  جویی  انتقام  بخاطر  و 

ز بردن مبارزان آزادی خواه کابل که برابر استعمار  نماینده بریتانیا در کابل و از بی 

ز به آتش کشیدند.  ،  انگلیس قیام کرده بودند  نه تنها باالحصار بل چهارچته را نی 

ز یورش سوزانده شد. مبارزان میل تمام  بخش بزرگ بازار چهار چته  در هنگام همی 

ز بازار یم خورشیدی   1343گرفتند. در سال تصامیم خویش را در گرد و نواح همی 

تا بازار کهنه فرویسر یا   که نقشه شهر کابل تدوین یافت در نظر گرفته شده بود 

ز احداآن    چهارچته مشهور کابل بطور کامل تخریب شده و بجای ث  یک ساحه سیر

گردد. همچو بازارهای رسبسته و گنبد دار با تزینات خاص به خود تا هنوز هم در  

سیای میانه و غریر وجود دارد که از گذشته بسیار پر افتخار آشماری از کشورهای  

ز ترتیب کوی    تاریخز آنها و همچنان یک جاذبه گردشگری برخوردار اند. به همی 

ت بسیار زیبا در کنار دریای کابل و در لندیز یک بنای بسیار ظریف که در موقعی

شد و  استفاده یم آن    نزدیک به پل آرتن اعمار شده بود و به صفت قهوه خانه از 

ز استیشن رادیو کابل در  اولی  به کار کرد آن    بعدها  بنابر همان دالیل ساده ،  آغاز 

رمیم  بنای تاریخز را ت آن    توانستند لوحانه بطور کامل تخریب گردید. در حایل که یم

ز رسنوشت شویم رسدچار شده اند.  ها ده و محافظت کنند.   بنای تاریخز به چنی 
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اض ها در داخل   از اعی 
ی

ز موج بزرگ در پیوند به این عمل نابخردانه و نادیده انگاشی 

ده   : یی از چند دیدگاه را بازتاب یم دهمو خارج از کشور رصف فشر

   : شاعر نامدار رضا محمدی در فیسبوکش نوشته است 

م ما بود که از چشم شکا ،  "صحرا جان های نگران تو ریخت...  های تو عرق رسر

برای کش که صاحب هفتاد فیصد  ،  اهمیت  ندارد ،  اشک های تو برای امرهللا خان

مگر باق   ،  بیند های کابل است و هر بنایی را جایی طالیی برای تانک تیل یمتانک تیل 

ز  قبیل شان خراب نکردند؟! امراهللا خان نه  ها در دوره زورمندی  سینماها را همی 

نه به خواهش  ،  های تو نه به شعرهای ما نه به فیلم   دهد یم های تو اهمیت  به اشک 

هم   فرهنگ  و  از کوچه فضیلت  اینها  فرهنگ.  اهل فضیلت و  و  مند  اینهمه هیز

یر  مردیم  ما  اند.  بر گرده نگذشته  اینها  ایم که  به خاطر عرضه  سوارند؟  ما  های 

ز  ؟! مگر کوچه های شهر  دهند یم شویم کجا اهمیت  که ما کشته یم،  شان  گذشی 

ها و هم باندهای اینها دیوارهای سمت  نگرفته اند؟! به بالی اینها که  را هم وندی 

نفس  ،  ها شوند. این دیوار ها زیر موتر یم پیاده رو مردم است و اطفال و کهنسال

اند  نکرده  حبس  را  و ،  شهر  بهارستان  سینمای  مگر  است.  حبس کرده  سینما 

هواکش   را  شهر  نفس  ل  ز میز بلند  نساختند؟!  ل  ز میز بلند  را  بریکوت  و  شهرکهنه 

تابلیت دهد یم و  تازند؟ مواد مخدر  بیتز چطور یم  اینهاست. نم  های ...! شهر 

را فکر یم  برای همانروانگردان  ل  ،  ها کتز چه کسایز پخش یم کنند؟!..  ز میز بلند 

فرهنگ و فضیلت  مثل امرهللا خان و خان زوی و  های یر سازند. این شهر آدم یم

 سلطان زوی و شاه زوی است... 

 های تو تنهایید.. با دل های ناتوان و عاجز ما..." در طرف مقابل تو و اشک 
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 : شاعر توانا راحله جان یار یم نویسد 

ز هر روز  ی که به گریهآنها"از  ین رحم    ها دهخانوا  و ن  ادر پ،  مادرانهای خوننی  کمی 

اضآن    کنند چنان که دیدیم با نکردند و نم  های که با اشک و التماس  همه اعی 

ز فرزندان ما را از   حرمت   ،  رها نکنید   ها زندانفریادهای دلخراش برآوردند که قاتلی 

 ،  نگذاشتند 
ی

 داشته باشند؟ آیا  آن    انتظار داریم که به آثار فرهنگ
ی

ز دلبستگ رسزمی 

ها زدن نوارهای صوی  آوازخوانان و شکستاندن و به آتش کشیدن تلویزیوندار  

 توسط طالبان با ویران کردن سینماها فرق  دارد؟ 

ز این مس  خواهند از احساسات مردم در مورد قتل  له یمأبه نظر من با داغ ساخی 

  قتل عام دانش آموزان،  و کودکان نوزاد در شفاخانه )زایشگاه ( بیمارستانمادران  

ز دانشگاه کابل و به قتل رسانیدن سه فرزند برومند  ، کوثر دانش قتل عام محصلی 

به سمت سینما و   را  بکاهند و حواس همه  اندگ  یما سیاوش  انفجار موتر  حاثه 

 ویرانگری تازه مشغول سازند..."

،  بانوی عزیز و سینماگر مشهور صحرا کریم که رییس اداره افغان فلم نی  هست

ی   بود و  برای جلوگی  این سینما تحصن کرده  به داخل  پارک  از تخریب سینمای 

زاری   و  التماس  با  را که  وی  تکیده  و  اشک  از  پر  این  خواست  یم چهره  جلوی 

د  ون  ،  دیدیم،  تخریبکاری را بگی  وهای پولیس به زور و با خشونت وی را بی  اما نی 

 :  آوردند. فردای پس از تخریب بانو کریم در صفحه فیسبوکش نوشت

 !  "ویرانت کردند و تو فروریخت 

،  تاریک و سقوط تو در هیاهوی خفاشان شب گم شد. به تو حمله کردند ،  شب بود 

ز  ،  دریدند تو را ،  تجاور کردند  این همه فروریخی  از  را  نتوانست  خودت  و تو حت  



 اوج خودکامه
ی

 !!! گ

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

281 

دیه دیگر؛  ،  نجات  نداشتند  دوست  را  تو  کابل.  خسته  شهر  حافظه  ای 

 د. ویرایز ات تسلیت."های دیگری یافته انمعشوقه

ز  مند پرآوازه نی 
ز نامه رس  فرهاد دریا هیز شاده  گاز تخریب سینما پارک با ارسال دومی 

ی ما سینمای پارک و سینماهای پارک نیست؛ : به امر هللا صالح نوشت ر "نوستالی 

ی ما نبود! قربان رس  ر  صدها سینما قربان رستان! حتا بودای بلند قامت هم نوستالی 

ی ما گریهدیگران!  آن   ر هایی است که یک عمر در گلو "صحرا"ها تلنبار شده  نوستالی 

است که   هویت   ما  ی  ر نوستالی   ... دارند ،  هم خونبرادران  اند  ما  آن    تالش  از  را 

ند!"   بگی 

 و خصومت با تاری    خیی از یر خردانه نشانه این اقدام یر 
ی

هیز و فرهنگ مردم  ،  فرهنگ

 کامل در عمل پیاده شد و به یک ننگ  است که بسیار لجوجانه و با  
ی

خودکامه گ

!" : به حاکمان کابل مبدل گردید. باید با تکرار گفت  "ویرانت کردند و تو فروریخت 

م شان باد!   رسر

ان  19برابر با   2020اکتوبر  10 ز  1399می 



 

 تشنج در روابط پاکستان و عربستان سعودی! 

دهدر  یی که در وخامت رابطه میان های سه گانهعامل، ظاهر و به گونه بسیار فشر

بحران ،  بحران کشمی  :  عبارت اند از ،  گذاشتهتأثی   عربستان سعودی و پاکستان  

کرونا و رابطه با ایران. هند حدود یکسال پیش وضعیت خودمختاری ایالت جامو  

اض  ن منطقه را رسکوب کرد. پاکستان های مسلمانان ایو کشمی  را لغو نمود و اعی 

ول   و در گی  یک مناقشه مرزی طوالیز مدت    کند یم که یک بخشر از کشمی  را کنی 

اسالیم  های  همکاریبه شدت با این تصمیم مخالفت کرد. سازمان  ،  با هند است

اض به اقدام هند صادر کرد؛ اما حارصز  بیانیه،  که زیر نفوذ عربستان است یی در اعی 

  مسأله رخواست پاکستان جلسه وزرای خارجه سازمان را برای برریس این  نشد به د

 از موضع پاکستان در قضیه کشمی  حمایت  
برگزار کند. عربستان و امارات که زمایز

 سال گذشته از انتقاد از اقدام هند خودداری کردند. ، کردند یم

از   اسالیم  همکاری  سازمان  "کوتایه  از  پاکستان  خارجه  وزیر  از  انتقاد  حمایت 

ی ز کشمی  از تدابی  اقتصادی نومید کننده ریاض علیه اسالم آباد    ها گزارش   ها" ونی 

 موجب ناخشنودی ریاض شده است. 

عربستان   است که  یادآوری  و تر بزرگ شایان  پاکستان  به  نفت  صادر کننده  ین 

یی برای محصوالت پاکستان است. حدود دو ملیون شهروند  همچنان بازار عمده 

عربستان کار یمپاکستان   پاکستان در  به  عربستان  از  ارسایل  خارخر  ارز  و  ،  کنند 

نظایم  های  همکاریساالنه معادل چهار و نیم میلیارد دالر است. عربستان همچنان  

جهان را داراست و تنها  های  ارتش با پاکستان دارد. پاکستان یگ از قدرتمندترین  

 باشد.  یم یی کشور اسالمیست که دارای توانایی سالح هسته
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ش بیماری  ،  با وجود این پاکستان گرفتار یک بحران شدید اقتصادی است که گسی 

ولیعهد  سفر  جریان  در  است.  ساخته  شدیدتر  را  وضعیت  این  ویرویس کرونا 

سال گذشته وری  فیر در  آباد  اسالم  به  به  موافقتنامه،  عربستان  اقتصادی  های 

ز تصور یم و    ها کمکشد که  ارزش بیست میلیارد دالر با پاکستان امضاء شد. چنی 

بحران  مساعدت رفع  جهت  در  پاکستان  به  خلیج  و کشورهای  عربستان  های 

 کشور یاری رساند. آن   اقتصادی

با  نباید در نظر داشت که م تاریخز  با هند که دشمتز  اسبات عربستان سعودی 

بخصوص  ،  یی برخوردار شدهاخی  از تحرک قابل مالحظه های  سال پاکستان دارد در  

وری سال گذشته که در  از دهیل در فیر دیدار ولیعهد عربستان سعودی  از  پس 

ز دو  آن    جریان موصوف عالقمندی خود را به توسعه روابط تجاری غی  نفت  بی 

ی کشورش در هند یط دو  کشور نشان داد و ابراز امیدواری کرد که رسمایه گذار 

سال به صد میلیارد دالر برسد. چند روز پس از تصمیم هند برای لغو موقعیت  

کت نفت آرامکوی عربستان سعودی توافقنامه،  ویژه کشمی   یی با هند به ارزش  رسر

ها شد که در  ها موجب خشم پاکستایز پانزده میلیارد دالر امضا کرد. این توافقنامه

دادن ح نشان  بیانیه وزارت  انتظار  در  بودند؛ ویل  از کشور شان  مایت عربستان 

شد. در این  خارجه عربستان سعودی نشایز از برآورده شدن این انتظار دیده نم 

بیانیه "دو طرف درگی  مناقشه" ترغیب شده اند که صلح و ثبات را حفظ کنند و  

ز بر  ز های  قطعنامهاساس    برای دستیایر به حل و فصل صلح آمی   کار کنند. لیل  الم بی 

یی میان ریاض و تهران که با جنگ در یمن و سایر های توسعه طلبانه منطقهتنش

ق میانه گره خورده است ز  ،  کشورهای رسر نی  با ریاض  آباد  ز مشر اسالم  تعیی  در 

ی بحران در روابط تهران  تأثی   یر  نبوده است. ارتش پاکستان از همان ابتدای اوجگی 

یی به مداخله ندارد. اسالم آباد از همرایی با ریاض  القهو ریاض نشان داد که هیچ ع

ی این که پاکستان در هیچ  به بهانه   در ائتالف نظایم برای جنگ با شورشیان حویی 
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ن ،  کند معملیات نظایم بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد مشارکت 

یف(    2015خودداری کرد. بدین ترتیب از سال   با تصویب  که دولت وقت )نواز رسر

روابط دو  ،  طرف" استپارلمان این کشور اعالم کرد که پاکستان در جنگ یمن "یر 

ز وضعیت در پایان سال که تا مدتشد  مکشور دچار تالط ها ادامه یافت. همی 

خارق   2015 شکل  به  فراوان  و  با رسوصدای  ریاض  وقت  که  شد؛  تکرار  العاده 

اک پاکستان  کشور اسالیم را    34تشکیل ارتش متحد   برای مبارزه با تروریسم به اشی 

نگاران حارصز شد   اعالم کرد. قایم مقام وقت وزارت خارجه پاکستان در مقابل خیر

ت زده" شده است. این ماجرا یک روز بعد کم تعدیل شد   و گفت از این خیر "حی 

به    و وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه یی اعالم کرد که این کشور پذیرفته تا 

یف ائتالف بپیوندد. و سپس راحل رسر این  به  ،  شکل محدود به  بازنشسته  ژنرال 

وی نظایم نوظهور معرقز گردید. در نهایت جنگ یمن بدون   عنوان فرمانده این نی 

د فرسایشر تبدیل شده که هنوز هم حاکمان ریاض   حضور ارتش پاکستان به یک نیر

ها و در حقیقت با حمله حویی را به هدفشان نرسانیده است. ائتالف بزرگ هم  

 اعتبار این ائتالف را سخت خدشه دار ساخت. ،  ایران به تاسیسات نفت  آرامکو 

یر  و  پاکستان  دولت  بودجه  وضعیت کشی  زمان  این  این کشور که  در  پویل 

وبه ویژه اینکه ایاالت  ،  پنهایز نبوده  مسأله،  هاست به کمک خارخر نیاز دارد دهه

حتا این    2018و در سال    ش کاستههایکمک ال به سال از  متحده به شکل علتز س

امریکا ها  کمک خارجه  به گفته وزارت  تا  متوقف شد  به شکل کامل  مدی   ،  برای 

 اسالم آباد دست از حمایت از طالبان بردارد.  

اتژیک میان عربستان ، عوامل گوناگویز ،  طوری که در باال تذکر داد شد  اتحاد اسی 

بایست در نظر داشت که  ،  ه است. اما انداخته مخاطره  سعودی و پاکستان را ب

اتژیک و جیواکنامیک منطقههای  انکشافعامل اصیل   یی و جهایز است  جیواسی 

مختلف جهان با در  کشورهای  و    گردد یم های تازه و نوین  که موجب قطب بندی
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این تحول  با دقت زیر نظر گرفته و  نظر نداشت منافع و مصالح میل شان  ها را 

اتژیک نوین به  ش یمتال  کنند تا موقعیت و موقف شان را در این جابجایی های اسی 

جابجا این  در  دریابند.  و  درک  منطقهیی درست   اتژیک  اسی  و  های  ز یی  الملیل  بی 

ز   متمایل به چی 
ترکیه و شماری از کشورهای دیگر  ،  ایران،  روسیه،  پاکستان بیشی 

در این جابجایی ها تا هنوز روش نیست و خطر    افغانستاناست و اما موقعیت  

به ابزاری در دست پاکستان و با به قدرت رسانیدن کیل و یا قسم  آن    تبدیل شدن

 طالبان در آینده متصور است.  

 1399سنبله   17برابر با   2020هفتم سپتمیر 



 

وهای   ؟ ! افغانستانو ناتو از  امریکای  خروج نیر

 بازی تاج و تخت! 

اشغال   از  ایاالت متحده   افغانستانبیست سال  نظایم  وهای  نی  و  امریکا    توسط 

ی   جنگ خانمانسوزی دامنگی   ،  ها سال. در جریان این همه  گردد یممتحدانش سیر

مردم   و  و  کشور  متحجرانه  حاکمیت  سقوط  به  نخست  مراحل  در  گردیده که 

یی را بوجود آورد.  ستمگرانه طالبایز نقطه پایان گذاشت و امیدهای دلگرم کننده 

ز تصور یم مادی و  ،  های بسیار بزرگ مایلبا توانایی امریکا    شد که موجودیتچنی 

برباد رفته و اجتمایع در این کشور    -نظایم زمینه و بسی  یک نظم نوین سیایس  

اث نکبت  بار طالبایز را بوجود خواهد آورد. با دری    غ این تصور به  برجا مانده از می 

تحمییل پیوست. جنگ  نه  ز و جغرافیای  ،  واقعیت  نیابت  و فرسایشر در رسزمی 

یافت.   افغانستان  ادامه  اعتماد آن    همچنان  قابل  همکاران  به  دیروز  تروریستان 

ترو  اند.  شده  مبدل  شان  آنها کوچامروز  ماهیت  در  ی  تکریستایز که  تغیی  رین 

  افغانستان بوجود نیامده و هنوز هم شمشی  و شالق شان بر رس مردم ستمدیده  

ز پیمایز به منظور آوردن صلح در و رعب و دهشت یم،  آید فرود یم  آفریند. بسی 

کامل  و طالبان این گروه متحجر و بدنام را که زیر دستور  امریکا    میان  افغانستان

دارند  قرار  پاکستان  ز اعتبار  ،  نظامیان  آوردن  الملیل  بی  موافقتنامه  تایید  بخشید. 

به این  آن    توسط شورای امنیت ملل متحد و تطبیق گام به گام  افغانستانصلح در  

 هر چه بیشی  افزوده است. ، اعتبار 

وی های مسلحاساس    بر  ز موافقتنامه قرار بود که نی    تا ماه یم سال امریکا    همی 

آزادی پنج هزار  ،  را ترک بگویند. پیش از آن  افغانستانبگونه کامل خاک    2021
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و  بس  آتش کاهش خشونت و  ،  آغاز مذاکره و دیالوگ میان افغانان،  زندایز طالب

ایجاد یک نظم نوین سیایس و قابل قبول برای همه مدنظر گرفته شده  آن    در ادامه

با   با تاخی  آغاز گردید و  این دیالوگ  از لحاظ  های  دشواری چالش و  بود.  جدی 

ین مهمی  است که  روبرو گردیده  ارزیسر  موافقتنامه آن    مسایل  دادن  قرار  مبنا   را 

د مذاکره امریکا   سازد که برای طالبان خییل های میان افغانان یمو طالبان برای پیشیر

ز بر  ز دیالوگ میان افغانان نی  شکل گرفته است.  آن  اساس    مهم است و گویا همی 

 بخویر یم داند که با پذیرش   افغانستانی حکومت  رهیر 
ز باید به  ،  موافقتنامهآن    نی 

ترک حاکمیت و قدرت تن دردهد و راه را برای یک حکومت نو اسالیم باز سازد. 

ی به هر وسیله ممکن و ترفندهای گویا حقوق  و قانویز دست  ،  بنابرآن این رهیر

یازد تا از مهلکه سقوط نجات یابد و شعار » یا ارگ و یا مرگ « را هر چه بلندتر  یم

که رس یم دهم ویل این چوگ  گویند  یم و جدی تر رسدهد. جناب شان با رصاحت  

 را نم دهم! 

ز لجاجت،  بگمان غالب های میان افغانان ها و به بن بست بردن مذاکره بخاطر همی 

به مجرد  امریکا    رییس جمهور ،  بوده باشد کهآن    و به درازا کشیدن هر چه بیشی  

" ما باید شمار اندگ از مردان و زنان  :  بهبودی از بیماری کوید نزده در تویت  نوشت

کنند تا کرسمس به کشور برگردانیم."  خدمت یم  افغانستانکه در    را   شجاع خود 

تو  واکنشیاین  از  جدیدی  موج  و  برپا کرده  را  غوغای  و  ام،  ها یت کوتاه  یدها 

 های زیادی را بوجود آورده است. نگرایز 

ت،  امریکایی   هایمقام قابل انتظار گفتهتوییت ترمپ را یک اقدام حی  ز و غی  اند. انگی 

ز نام خود ابا ورزیده   امریکایی   هایمقامبسیاری از   های این  به روزنامه ،  اند که از گفی 

منتظره و یک آرزوی ش کشور گفته ترمپ غی  توییت  تحریف    خیصاند که  برای 

های ترمپ در مقابله با ویروس کرونا و خالف منافع  افکار عمویم به خاطر ناکایم

ز در یک نشست مطبوعای  روز  ایاالت   ز حال دبی  کل ناتو نی  متحده است. در همی 
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از این  امریکا    شده و همراه با   افغانستانوارد  امریکا    شنبه اذعان کرد که ناتو با پنج

و ناتو حضور خود در    امریکایی   هایمقام. هرچند قبل از این  شود یم کشور خارج  

بر   افغانستان توافق اساس    را  ایط و  ایاالت  رسر طالبان گفته   – متحده  نامه صلح 

 بودند. 

ک ارتش ال مارک مییل رییس ستاد مشی  ان در گفتگو    ۲۰شنبه  روز یک امریکا    جیز ز می 

جنگ  امریکا    بنام “ان یر آر” گفته است که ایاالت متحد   امریکایی با یک رادیوی  

با    افغانستان وهای  مسؤولرا  یت پذیری و آگاهانه خاتمه خواهد داد و خروج نی 

ایط" خواهد بود. او تاکید کرده است که  افغانستاناز    امریکایی  امریکا    "مبتتز بر رسر

منافع ایاالت  آن  س  اسا  نه برای پایان دادن به جنگ دارد که بر مسؤوال ی  برنامه 

ز در آینده هیچ تهدیدی از آدرس    متوجه امنیت  افغانستانمتحد حفظ شود و نی 

همچنان گفته است که با  امریکا  نگردد. این مقام ارشد نظایمآن  و متحدانامریکا 

اوضاع   تماس است و  نزدیک در  از  ترمپ  با دقت    افغانستانرییس جمهور  هم 

 . شود یم برریس 

  احتمال و  امریکا    گروه طالبان در واکنش به توییت رئيس جمهوری،  از سوی دیگر 

»امارت :  گفته است  افغانستانکشور تا دو ماه دیگر از خاک  آن    خروج رسبازان

اعالن   این  از  نمودن  آن    و   کند یم  استقبالاسالیم  عمیل  مورد  در  مثبت   را گام 

ه همه مندرجات توافقنامه  داند. امارت اسالیم بیمامریکا    توافقنامه امارت اسالیم و 

با همه   آینده خواهان روابط مثبت  امریکا    به شمولکشورها  متعهد است و در 

 است.«

از دیپلمات  ز همچنان گرویه  گ که در  امریکا    های ارشد پیشی  در یادداشت مشی 

از دولت  ،  صفحه شورای اتالنتیک منتشر شده است و در اندیپندنت بازتاب دارد 

را تا کریسمس پیش رو از   امریکایی اند که نباید تمام رسبازان ه ایاالت متحده خواست
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این اقدام ،  افغانستانآشنا با    هایمقامچرا که به گفته این  ،  خارج کند   افغانستان

ناگواری بر حقوق زنان افغان تأثی   توازن قوا را به نفع طالبان تغیی  خواهد داد و  

 خواهد داشت. 

ز  پیشی  ان  سفی  خروج    افغانستاندر  امریکا    این  به  ترامپ  عجوالنه  تصمیم  به 

وهای   پس از انتخابات ریاست  روزهای  در آستانه یا در    افغانستاناز    امریکایی نی 

اند که اجرایی کردن طرح  توضیح داده آنان    اند. ابراز نگرایز کرده،  امریکا   جمهوری 

برای مذاکره با طالبان امریکا    دو سالههای  تالش آب رسدی بر  ،  خروج پیش از وقت

 ریزد. در یک روند مورد تایید جامعه جهایز یم   افغانستاننه جنگ مسؤوال و پایان 

وهای  نه  مسؤوال گفته است که آماده خروج    افغانستان حکومت   پس    امریکایی نی 

ز    ۱۹از   ون رفی  هیچ    افغانستاناز خاک    آنها سال جنگ در این کشور است و بی 

ی روی اوضاع نخواهد گذاشت. این بلوف و یاوه گویی که رصف زمامداران  تاثی 

ز روزها ، سازد ارگ و حامیان شان را خوشحال یم که بینیم  یم اما در عمل و در همی 

بسیار   حمالت  و  حمایت  بدون  لشکرگاه  و  هلمند  والیت  در  هوایی  مؤثر  جنگ 

وهای "حمایت قاطع" به چه رسنوشت  دچار   دانند  یم به خویر  آنان  ؟گردید یم نی 

اردوی   طبق    افغانستانکه  بر  اوپراتیفز  و  اتژیک  اسی  مدرن  تسلیحات  فاقد 

حرقز از  توان م باشد که بدون آنها نهای امروز یم و معیارهای پذیرفته شده در ارد

یس یر به یر   افغانستاندفاع مستقالنه زد. یوناما یا هیات معاونیت ملل متحد در  

 آواره   ۳۵حدود ، که در سه روز جنگ هلمند گفته است  
ی

هزار نفر از مناطق جنگ

اند. شاید این شمار تا حال چندین  مرکز والیت هلمند پناه آورده ،  و به شهر لشکرگاه

نظایم  و صدها نظایم و    ها دهبار بیشی  شده باشد و برعالوه   به شمول اطفال و  غی 

دیگر   والیت  چندین  در  جنگ  و  جنگ  این  در  باشند.  زنان  رسیده  هالکت  به 

 را طالبان و اوباشان محیل به غارت برده اند.  ها جنگتاسیسات بجا مانده در این 
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کننده حکومت کابل برای رسیدن به توافق با طالبان به    اکنون که هیات مذاکره 

مستقیم تأثی   در این زمینه  امریکا    هر اقدام،  زیز در دوحه است  شدت رسگرم چانه 

ز   ز خواهد داشت. نزدیک به یک ماه از آغاز مذاکرات بر می  مذاکره و مواضع طرفی 

ز  فت قابل مالحظه اما دو طرف نتوانسته،  گذرد افغایز در دوحه یم بی  یی  اند به پیشر

 آغاز روند صلح هم چنان ادامه دارد. 
ی

 دست یابند و مذاکرات برای چگونگ

دیپلمات   یک  از  نقل  به  تایمز  نیویورک  حال  ز  همی  ایاالت :  نوشت  امریکایی در 

آغاز    افغانستانهای کوچک و بزرگ نظایم خود را در رسارس  متحده تخریب پایگاه 

پایگاه نظایم را در این کشور از  ۴۰۰کرده و قرار است تا پایان سال جاری میالدی 

د. از قرار معلوم و   ز بیر ز اکنون  آمده    که در شورای میل به عملهای  بحث بی  همی 

پایگاه  بزرگتخریب  پایگاه  افغانستاندر  امریکا    های  شمول  در  به  بزرگ  های 

 این تخریب در    هایمیدان
ی

هوایی قندهار و بگرام آغاز شده و نوارهای از چگونگ

ها سالح و وسایط نظایم شانرا به پاکستان انتقال  امریکایی درز کرده است.  ها  رسانه

 امریکایی   هایمقامها ملیاردها دالر هزینه در یر داشته و  دهند. ساخت این پایگاه یم

ول این    را ندارند. ها پایگاه ادعا دارند که دولت کابل توانایی و ظرفیت کنی 

ترمپ با این  ،  های انتخابای  برخز از تحلیگران به این باور اند که افزون بر بحث 

منتظره اهداف چندگانه در  توییت . بحران  کند یمرا دنبال    افغانستان  مسألههای غی 

در صدد است تا این  امریکا    های جهایز است. ها و چالش یگ از دشواری  افغانستان

چگونه بحران  امریکا    تر تشدید کند تا برای جهان نشان دهد کهبحران را هرچه بیش 

حل   در کنار   کند یمرا  متوجه  ،  افغانستانهای  حکومت آن    و  را  روسیه  و  هند 

یت را از دوش خود کم کرده  مسؤولشان بگرداند تا فشار  هایت یمسؤولتهدیدها و  

ایاالت   اند که  این باور  به  این تحلیلگران  بیفزاید.  این کشورها  به  برای  و  متحده 

ی از هژمون   خود و جلوگی 
به همان ،  در حال ظهور   هایقدرتشدن    حفظ هژمویز

نیازمند   محتاج   افغانستاناست که    افغانستاناندازه  این کشور  با  روابط  به 
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یعتز  امریکا    بدون  افغانستانها به این باور اند که  امریکایی گونه که  باشد. همانیم

یعتز جنوب   افغانستانکه امریکای بدون دانند  یم این را هم ، ومرجهرج افغانستان

ز منظور آسیا و آسیای   ز و روسیه و بدون امریکا. به همی   چی 
با هژمویز   ،مرکزی 

آینامریکا   در  در  هاده حداقل  خود  نفوذ  نزدیک  هم  افغانستانی  حفظ را  چنان 

ن،  خواهد کرد  رییس  کند م فرق   باشد امریکا    جمهور   که  هر  ،  ترمپ  یا  و  بایدن 

اقدام  دیگر.  توییت شخص  و  مقطیع  بر  های  ی که  تاثی  تنها  منتظره  غی  های 

ست تا حکومت و جامعه  افزایش فشار روایز ا، دارد  افغانستانحکومت و جامعه 

 وا دارد. ، وکاستبدون کم،  خواهند ها یم امریکایی  آنچهرا به قبول 

،  اندگ فرو کاسته بود ،  ی صلح ایاالت متحدهنامهها پس از تفاهمهرچند خشونت 

ی این گروه زیر فشار پاکستان به جنگ ی  به گونه،  جویانشویل پس از هدایت رهیر

جن کم و  یافته  افزایش  و گسابقه  شهروندان  از کشتار  دست  این گروه  جویان 

دفایع وهای  بر کالن- نی  و حمالت  نداشتهامنیت   بر  جنگ شهرها  این  جویان اند. 

ی نامهریزند. پس از موافقتیم،  بر رس مردم خسته از جنگ،  هرچه در بساط دارند 

« را که با هزینه ک،  طالبان-امریکا  م منافع بزرگ  گروه طالبان نقش »بلک واتر افغایز

ز  را در منطقهامریکا  ایاالت متحده  کنند. ایفا یم، کند یم  تأمی 

است که باید همچنان قربایز بدهند.   افغانستاناین مردم  ،  در این بازی تاج و تخت

مردم در میان دو سنگ آسیاب قرار دارند؛ یگ سنگ امارت اسالیم و دیگری سنگ  

. از یک  تعصب و تریس که ایجاد  ،  همه تحجر آن    سو طالبان با جمهوریت قالیر

اند و از سوی دیگر حامیان جمهوریت قالیر که مردم  کرده و جنایای  که انجام داده 

ده و سیستماتیک  آنها ن از  تا اکنو  تعصب  ،  و ناکارآیی کفایت   یر ،  جز فساد بسیار گسی 

یر  برتری و  و  قانونعدلت   و  ندیده خوایه  دیگری  ی  ز ی چی  ز و غم  ،  اند ستی  درد  به 

 مردم افزوده است.   سوز جان
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چگونه به پیش خواهد  آن    و روند   افغانستانی صلح  داند که آینده کس نم هیچ

،  و مدعیان امارت و جمهوریت   افغانستانیی و جهایز صلح  نطقهگران مرفت؟ بازی

مسلم است اینکه در این بازی تاج و    آنچه خواهند کرد؟ ویل   چگونه با هم تفاهم

از دست   افغانستاناین مردم  ،  تخت بیشی   بود شان را هر چه  اند که هست و 

 واهند داد. قربایز خ، که تا حال از دست داده اند   آنچهدهند و بیشی  از یم

ان  28برابر با   2020اکتوبر  19 ز  1399می 



 

 در حاشیه قتل فجیع یک آموزگار فرانسوی! 

بنام عبدهللا ابویزیدوی    چ هجده    ماه  16بتاري    خ   اکتوبر سال جارى جوان چچيتز 

" با  ،  ساله در مالى عام در حومه شهر پاريس داعش گونه با بيان كلمه "هللا اکیر

ساله معلم فرانسوی جدا کرد. وی که معلم تاری    خ    47چاقو رس از تن ساموئل پت   

بود  جغرافیا  جلسه،  و  بدر  آزادی  باره  در  بود  قرار  صحبت کند یی که  ،  یان 

ت محمد پیامیر اسالم را به  "کارتون یه شاریل ابدو در باره حرصز های جنجایل" نشر

پت  با انزجار افکار عمویم در فرانسه  آقای    دانش آموزان نشان داده بود. قتل فجیع

هزار نفری را در شهرهای عمده در دفاع از آزادی بیان    ها ده   تظاهراتهمراه بوده و  

یه "شاریل ابدو"  داشت. کارتون در یر   های نشان داده شده که انتشار شان در نشر

آن    نفر کارمند   12و به قتل رساندن  آن    با حمله تندروان به دفی    2015در سال  

یه به همراه بود  ز تلف  شده اند و در  ،  نشر ز آمی  از سوی برخز از مسلمانان توهی 

 را در فرانسه و در جهان 
ی

 برپا کرد. همان سال غوغای بزرگ

باخت. یک مرد   پولیس جان  وهای  نی  اندازی  تی  نتیجه  در  ساله    48فرد مهاجم 

متهم شده اند. تظاهر  ، پت  آقای  همراه با یک روحایز افرایط به صدور فتوا علیه

پاریس :  نوشته شده بود آن    پالکاردهایی در دست داشتند که روی،  کنندگان در 

کت کرده    تظاهراتنسه هم در این  »من هم یک معلم هستم«. نخست وزیر فرا رسر

 فرانسه هستیم.«  :  نوشته شده بود آن    کرد که رویو پالکاردی حمل یم 
ی

»ما همگ

 های یک  رییس جمهوری فرانسه گفت که این حمله تمام ویژه ،  امانویل مکرون
ی

گ

آزای   "آموزش  به خاطر  مدرسه  معلم  و  دارد  را  اسالمگرایانه"  تروریست   "حمله 

رسیده است. رئيس جمهور فرانسه در مراسم وداع با ساموئل پای   بیان" به قتل  

ورزید  که به کار خود و به کتاب و دانش عشق یمبود  م "ساموئل پای  معل:  گفت



 ! یآموزگار فرانسو  کی عیقتل فج هیدر حاش

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

294 

و حاال او به "نماد و سیمای جمهوری فرانسه" بدل شده است. به ساموئل پت   

اپلیون بناپارت در  نشان "لژیون دونور" که باالترین نشان افتخار فرانسه است و ن

 اعطا گردید. ، را بنیاد نهاد آن   1802یم  19

،  مکرون از سکوالریسم فرانسوی و انتفاد از اسالم گرایی افرایطآقای    دفاع قاطع

خشم برخز از مسلمانان را برانگیخته است. رییس جمهور ترکیه تا کنون دوبار در  

دا نیاز  فرانسه  جمهور  رییس  که  است  گفته  تند  بخاطر  اظهارای   که  رد 

هایش در قبال مسلمانان از نظر روایز برریس شود. فرانسه در واکنش به سیاست

ش را برای مشورت از ترکیه فراخوانده است. از جانب دیگر و   این اظهارات سفی 

محصوالت فرانسوی از شمار  ،  از برخز از کشورهای جهان عرب  ها گزارش اساس    بر 

بایکوت و تحریم کاالهای    احتمالاردن و قطر برداشته شده و  ،  های کویتمغازه

اتحادیه بزرگ خرده فرویسر دستور  آمده    فرانسوی بوجود  است. در کویت یک 

دولت  تعاویز  های مرصف تحریم کاالهای فرانسوی را صادر کرده است. اتحادیه غی 

ز مکرر" علیه پکننده یامیر اسالم  گان گفته که این بخشنامه را در پاسخ به "توهی 

 صادر کرده است.  

ش نایسر از نشان دادن این کاریکاتورها زیر نام آزادی بیان را در  تبعات رو به گسی 

ان سیایس جهان  تفاوی   یر در حایل که  ،  ها شاهدیم فرانسه و دیگر کشور  کامل رهیر

ز و   به قتل عام مردم و جنایتالملیل  نهادهای بی  ارتباط  ی در  های  و حقوق بشر

ز هر روز ناظریم. مداوم   آنها را نی 
ی

 جنگ

و   ی  بشر دعوای حقوق  از کشورهای که  زیادی  چند گانه شمار  و  دوگانه  برخورد 

در همچو موردها سخت زجردهنده و تکاندهنده است.  ،  عدالت اجتمایع دارند 

ز    گردد م فراموش ن نهادها و حرکت های افرایط زیر نام دین و  ،  ها سازمانکه همی 

ز  ی  هاسازماندست پرورده    دست پخت و ،  مذهب  همی 
اطالعای  و استخبارای 
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های شان از اعتبار زیاد برخوردار گردیده و  کشورها بوده اند که حتا در پایتخت

دری    غ  یر های کمکگرفته اند. در کنار مساعدت و  قرار یمبایز پشت  مورد حمایت و 

ملیون دالر اعانه برای تقویت مایل این نهاد  صدها  جمع آوری  های  زمینه ،  دولت  

ان و کادر های برجستۀ  فراهم    شد. هر چه بیشی  اعتبار داده یم  آنها گردیده و به رهیر

بینیم که  یم ، نگایه داشته باشیم افغانستاناگر از سطح جهایز بگذریم و رصف به 

 به راچه هنگامه ،  زیر نام "جهاد" و مبارزه در راه دین
ی

ه افتید و در بخش  یی بزرگ

ده ، تر بود و آشت  ناپذیرتر با انسان و انسانیتی از جهان هر آنکه متعصبگسی 

 و شگوفایی 
گان سواد و رفاه و به گفته خود شان شمار بزرگ ملیویز از شیفته،  ترق 

جنونزده  حرفه و  جنایتکاران  و  دیتز  و  گان  عظیم  بسیار  برنامه  یک  زیر  در  را  یی 

ی  استثنایی و تحت ر  جهنم استخبارای  جمع کردند و به جان و  ی  هاسازمانهیر

کشور  آن جمله  مال شماری از کشورها و مردمان ستمدیده و عقب نگهداشته از  

کشند یم ،  درند یورش بردند. آنها بیش از چهل سال است که یم  افغانستانو مردم  

ن شان این همه  گردانند؛ ویل رسدمداران و حامیابلعند و به ویرانه مبدل یم و یم

 کنند. ینند و خامویسر اختیار یمب بخواهند  نمفجایع را در خارج از کشور خود شان  

ز    ها سالاگر از فجاییع که در این همه   گذشت بگذریم و رصف به رویدادهای خونی 

یم را  باالیی  بلند  بسیار  فهرست  خود  دازیم  بیر هفته  دو  یگ  ز  در  همی  سازد که 

یک گوشه نمایش  حقیقت  به  را  ناهنجار کنویز  و  رقتبار  سخت  وضعیت  از  یی 

 گذارد.  یم

ان که در حمالت طالب  دارد یم وزارت امور داخله در آخرین خیر اعالم  :  از آنجمله

نظایم    188مسلح دریک هفته گذشته   در    آنها کشته و زخم شده اند. به گفته  غی 

نظایم    51این حمالت طالبان   تن دیگر زخم شده اند. جنگجویان    173کشته و  غی 

ز یک هفته   به شمول    52حمله تهاجم و    356طالبان در همی  انفجاری  حمله 
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بخش  در  انتحاری  اندازی  حمله  راه  مختلف کشور  ین  های  بیشی  اند که  کرده 

نظامیان قربانیان این حمالت  پس از آغاز ،  گزارش رسانه ها اساس   بوده اند. بر غی 

ز  بی  پاسگاه ،  االفغایز مذاکرات  بر  طالبان  به  حمالت گروه  امنیت   وهای  نی  های 

ی افزایش یافته است. در جریان این حمالت بر پاسگاهگونه  های امنیت   یی چشمگی 

و  ز زخم شده اند. این تلفات بیشی   در حدود صد نی  ی امنیت  کشته و شماری نی 

وهای امنیت  وارد شده است. افزون  ،  های تخار در والیت  نیمروز و بدخشان به نی 

نظایم  صدها  که    شود یمگفته  آن    بر  یغی  ز در جریان این درگی  ها کشته و زخم  نی 

ی    200لمند بیش از  های اطراف شهر لشکرگاه مرکز والیت ه شده اند. در درگی 

وی امنیت  کشته شده و صد نفر دیگر زخم شده اند.    های مقامبه گفته  برعالوه  نی 

شمار تلفات جایز در حمله شبانه طالبان به نظامیان دولت در روستای    افغانستان

ی شهر تالقان ،  مسجد سفید در ولسوایل بهارک والیت تخار و در پانزده کیلومی 

به   ادعا    50نزدیک  امنیت     شود یم نفر رسیده است. حتا  وهای خاص  این نی  که 

ز رف  ته اند که خییل پرسش  توسط فی  موشک از هوا با شماری از وسایط شان از بی 

ز است و تا حال در این مورد معلومات الزم به نشر نرسیده است. آخرین   برانگی 

ز به روز شنبه سوم عقرب در حمله انتحاری به مرکز آموزیسر »کوثر   رویداد خونی 

نفر   57نفر کشته و    24دست کم  آن    دانش« در غرب کابل صورت گرفته که به اثر 

ز   جوانایز کشته و زخم شده گان نو   دیگر زخم شده اند. بیشی   ساله   20تا  16بی 

کت در کالس    آماده های اند که برای رسر
ی

 کنکور به این مرکز یم رفتند.  گ

متمادی  های  سالهای که در جریان  ها و ویرانگری خونریزی ،  ها این همه جنایت 

وهای خارخر  وهای دولت  صورت گرفته،  القاعده،  طالبان،  توسط نی    ،داعش و نی 

یا جنایت،  شامل نسل کشر  یت  بوده که یم جنایت علیه بشر  
ی

بایست های جنگ

ز توسط دیوان   د؛    ICCکیفری )  الملیل  بی  ( در شهر الهه هالند مورد برریس قرار گی 

حکومت    هایقدرت و  امریکا    ویل و  اند  قضایا گردیده  این  برریس  مانع  بزرگ 

 یر  افغانستان
ز  تفاوت و ساکت مانده است. نی 
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و صدها هموطن سخت رنجکشیده ما به خاک و خون    ها ده هر روز و هر هفته  

ها  ها و غصه گردند؛ ویل این همه رنجصدها هزار نفر آواره یم ،  شوند کشانیده یم 

های   ز دهلی  ز نهادهای  در  سیایس  ،  الملیلبی  نهادهای  و  ی  بشر نظایم    - حقوق 

که انسان رسزمیتز به نام  بازتاب مثبت ندارد و گو این   مختلف جهانکشورهای  

اما    افغانستان نیست.  انسان  اصل  در بینیم یمدر  نفر  دو  یگ  شدن  که کشته 

ی را با خود به همراه  آمدهایر و چه    کند یم کشورهای اروپایی چه غوغایی را برپا  

یک افغان است. هر تر از خون  تر و بسیار با ارزش پررنگاینها  آورد؛ زیرا خون  یم

نشانگر ،  آموزگار تاری    خ که درس آزادی بیان یم داد آن    چند رسبریدن ساموئل پای  

را باید به شدت محکوم و نکوهش  آن    وحشت و بربریت قرون وسطایی است و 

 کرد. 

ز نگاشته است،  در بازتاب این رسبریدن ها خییل  فرانسوی:  یک نویسنده آگاه چنی 

بینند.  را یمآن    حاال خودشان و همه دنیا تبعات،  ن زدند تاری    خ را گرد،  پیش از این

 دیروز باد کاشتند و امروز طوفان درو یم کنند.  

ان  28برابر با   2020اکتوبر  26 ز  1399می 

 



 

ز بود!   او گروگان کرملیر

 :  یادداشت

یف با روان شاد    1991پیش از این در اواخر سال    ها سال گفتگوی والدیمی  سنیگی 

ایط بسیار خاص و پیچیده صورت گرفت. »در  ک کارمل در رسر ال  آن    بیر زمان جیز

دولت  شوروی در کابل « در    -ورینیکوف منحیث یک مقام بسیار با قدرت نظایم  

را   افغانستانکشور در  آن    یک مصاحبه با مجله “اگنیوک”عامل ناکایم و شکست

ک کارمل شمرده بود و به این وسیله خواست که از وی به صفت    افغانستانرهیر   بیر

بال و گریزگاه استفاده کند.  ک کارمل را ناراحت و عصبایز  آن    سیر مصاحبه سخت بیر

ک کارمل با شدت از   شوروی و حزب کمونسیت شوروی    هایمقام ساخته بود. بیر

اییط مساعد گردد که از خود دفاع کند و که برای  خواست  یم ز رسر   ها مقامآن    وی نی 

ایط مساعد نگردد  وی ناگزیر خواهد بود که جواب  ،  را تهدید کرده بود که اگر این رسر

ز خود را از طریق وسایل دیگر و رسانه  هایمقامالملیل به نشر برساند. آنها )های بی 

ک کارمل ( بسیار تالش کردند که بیر  و حزیر
را متقاعد سازند تا از خواست    دولت 

ک کارمل به هیچ وجه    مسألهخود رصف نظر کند و این   د؛ ویل بیر را زیاد جدی نگی 

ی شدن مدی  چند و فشارهای زیاد موافقت نم  مربوط    هایمقام،  کرد. پس از سیر

ک کارمل فراهم سازند تا   شوروی ناگزیر گردیدند که زمینه یک مصاحبه را برای بیر

الوقت و زمان  ها به نحوی از تاثر وی کاسته شود و همچنان با دفعاراحت  با بیان ن

ک کارمل  آن    گذرایز از نشر  خودداری گردد. رسانجام به اثر فشارهای که از جانب بیر

مصاحبه موافقت صورت گرفت که در روزنامه ترود  آن    شد ناگزیر به نشر وارد یم

به نشر رسید.در همان   1991ر سال  یا کار چاپ مسکو به تاری    خ بیست و دوم اکتوب

پیوست بطور کامل آگایه فرصت من در مسکو بودم و از رویدادهای که بوقوع یم 
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ز فاریس این مصاحبه را که بگونه  بعدها به  ،  یی قلم فوتوکایر شده بود داشتم. می 

بار   ز  نخستی  برای  و  دارد  فراوان  تاریخز  ارزش  مصاحبه  این  چون  آوردم.  دست 

ک کارمل در ارتباط به رویدادهای تاریخز بهای  دیدگاه  ،  دهد یم برهه را بازتاب  آن    یر

،  افغانستان را پس از تایپ و ویرایش به منظور آگایه عالقمندان مسایل تاریخز  آن  

ز  ،  مردم پنجاه و ششمی  مناسبت  به  آنرا  داشته و  تقدیم  دوستان و رفقای عزیز 

خلق   دموکراتیک  حزب  تاسیس  یم   افغانستانسالگرد  خاطرنشان نشر  نمایم. 

نویسنده  گردد یم نهایی  ی  نتیجه گی  واقعیت  ،  که  با  و  است  وی  خود  برداشت 

 سازگاری ندارد. 

 1399قوس    2020دسمیر   -دستگی  صادق  

 *** 
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ک کارمل صحبت   :  کند یم بیر

ک کارمل با روزنامه ترود "کار"  ز مصاحبه بیر  می 

 1991اکتوبر  22چاپ مسکو مورخ 

  تکانه جدید یافت. اتحاد شوروی و  افغانستانچندی قبل اخگر دلچستر موضوع 

ز درگی   از آغاز سال نو عیسوی توافق کردند که تحویلامریکا   دیه سالح را به جانبی 

و  نویسان  تاری    خ  توجه  همسایه کماکان  رخدادهای کشور  قطع کنند.  مناقشه 

مروز امکان اظهار نظرهای یگ دارد. اژورنالیستان را به خود معطوف و مجذوب یم 

ان سابق   . گردد یم را فراهم آورده ایم که پیشکش  افغانستاناز رهیر

 *** 

یف    والدیمی  سنیگی 

کت هواپیمایی »آریانا«  او در جون سال روان عیسوی بوسیلۀ پروازهای عادی رسر

بدرقه وی  ،  از مسکو رهسپار کابل گردید. هرگاه برای  تن جوان مهیج  اگر صدها 

رفت که وی منحیث یک مسافر عادی پنداشته شود.  داشتند امکان یم ر نم حضو 

ز نبود. اندک زمان پیش از این به افتخار وی در فرودگاه ها  گارد  ،  اما در گذشته چنی 

و   یفات صف یم کشید  ما های  شخصیتتشر تبه  به ،  عالی  ام کامل  احی  با  را  وی 

جمله بودند…  آن    چرنینکو و گرباچف از ،  اندروپف،  کشیدند. بریژنفآغوش یم 

ز ویل حاال حتا مریر شعبه روابط   که در سابق از روی ،  کمیته مرکزی همالملیل  بی 

یف فرما نگردیده  ،  کرد بکس خانمش را حمل یم،  الطاف یر پایان هیچ یک از    -تشر

ترتیب اثر سوء و درد آور در او داشت. به وی ، نیامده بودند. این عملها شوروی
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،  ایفا کند خواست یم نقشر که پنج سال قبل مسکو آن   یانت ورزیدند؛ زیرا او بهخ

 یعتز نقش رفع تعلقیت به “گذشته” موافق نبود و تسلیم نشد. 

تابستان که گذشت آغاز  در  ک کارمل  الحق  ،  بیر مدت که  طوالیز  تبعید  از  پس 

 نامید ه آنرا بازداشت خانتوان  یم
ی

نور چشمان یر دوباره به میهنش برگشت. در  ،  گ

روح او درخشش و قاطعیت هویدا گردید؛ پشتش راست شد و صدایش محکم  و یر 

 و رسا. 

 در مسکو که برای بدرقه و وداع با رهیر شان جمع  
محصالن و دانش آموزان افغایز

بودند  یم،  شده  را  سابق  ک  بیر دیگر  در  بار  روزه  همه  اش که  فوتو  با  دیدند که 

نیکو آشنا بودند. هرچند کنون وی بطور کامل  ،  رسید یم ها به نشر  صفحات روزنامه

 دگرگون شده و تغیی  کرده است. 

ت آور همپا و آمیخته با آوازه ،  بیوگراقز این انسان های ارزیایر نظریات و  ،  های حی 

بیانگر   آنها  از  برخز  که  زیاد  های  واقعیت است  شمار  به  متعلق  عیتز  عام 

یمها  شخصیت ز  از  نی  ما  عساکر  عودت  از  پس  مثال  بگونه  ، افغانستانباشد. 

ال معلوم  جیز ز را  های  سال الحال ورونیکیوف که  سی  درستی 
زیاد گروپ اوپراتیفز سی 

ی یم  ضمن مصاحبه با مجله “اگنیوک” تالش ورزید تا کم از کم  ،  کرد در کابل رهیر

رمل بیفگند. )فعال  را در آنطرف آمو دریا بدوش کا  40یت شکست اردوی  مسؤول

ز در کودتای اگست شوروی زندایز است.م(  ورینیکوف به اتهام دست داشی 

ال مذکور با قوماندانان چند   معلوم نیست بخاطر   -قابل یاددهایز است که جیز

کدام خدمت سپهساالرانه مورد تفقد قرار گرفته و به اخذ ستاره طالیی قهرمان 

در خاک   ان   افغانستانشوروی  شده  در  نایل  خود  نقش  مورد  در  ، افغانستاند. 

شواهد مختلف مواردی وجود  اساس    هرچند به،  ورینیکوف لب به خامویسر بسته

اف کند.   دارد که وی خود باید بدان اعی 
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ده فرضیه ک کارمل با گ خر یر همکار  در غرب به گونه گسی  یی وجود دارد که بیر

بود. بدون شک معلول تصور در این راستا افراد خدمات مخصوص و جواسیش  

ی یم افغانستانبودند که تمام امور  ده و نزدیک با هم” رهیر کردند.  را “به هم فشر

ک کارمل   دولت  را عهده دار بود و مشاور نزدیک  عایل حزیر و    هایمقامدر آنزمان بیر

 او شبانه روز بدون وقفه در جوار وی قرار داشت.  

 این آوازه سفی  ما در بنگله دیش  کند یمگفتند وی زیاد باده گساری  یم
. حتا قربایز

  ” ز گردید. وی چندی قبل در هفته نامه “ماسکو فسکییه نووست  نوف نی  و. سمی 

سیاری از دوستان خوب شوروی را به باده نویسر  ب ،  ما »:  های زیر را نوشتحرف 

 «کردیم. آغشته یم

بررغم آنکه به این نکته اعتماد و اعتقاد   شود یم مربوط به شخصیت افغایز  آنچه

اطرافیان کارمل از :  دانم تا یک نکته را ترصی    ح نمایم کهبازهم الزم یم   کامل دارم 

ی او اعم از نظامیان ها در  چکیست، ها دیپلومات ،  “رفقای شوروی” در زمان رهیر

متفاوت بودند. اتفاقای  وجود داشت که آنها  ،  های مغرضانۀ یم نویسر زیاده روی 

کردند؛  صبحانه را همراه با یک گیالیس دیگر برای بلند بردن “شهامت” آغاز یم

ویل مکروب آنها خوشبختانه به کارمل رهیر رسایت نکرد. من این حرف را به صفت  

 اظهار یم دارم. ، در حالت های گوناگون با وی مالقات کرده ام انسایز که بارها 

اختالف ز  نگهداشی  فروزان  به  را  متهم  او  ز  امی  و  تره گ  از  پس  فرکسیویز  های 

سازند. به من مشکل است که با این طرز تفکر موافق نباشم. مدت زیادی در یم

از رده ،  های هندوکش بودمکوه پایه  افرادی  باالیی مالقات کردم که همه  های  با 

 است…  افغانستانهای بیمارگونه فرکسیویز گردیده بودند. این بازنده مبارزه 

پس از تفکر  ،  پس از آموزش اسناد بسیار ،  ها قهرمانپس از مباحثه های زیاد با  ،  نه

اندیشه اخی   و  ساله  ده  تاری    خ  ۀ  گسی  در  دشوار  توانم  نم،  افغانستانهای 
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ز بیافگنم. رسنوشت  ،  گران به جانب کارمل پرتاب کرده اند های را که دیسنگ من نی 

  زنده وی همانا تراژیدی انسایز است که  
ی

خود را بخاطر روشنگری اندیشۀ آزادی  گ

اعتماد نموده به "همسایه کبی  شمایل" خود  ویل "دوست  ،  وقف کرده و سپس 

 عزیز" محیالنه به وی خیانت ورزیده است. 

یگ از فعاالن جنبش احیای حقوق دموکراتیک بود  ،  صیلمحهای  سال او هنوز در  

ز قرار داشت. بارها زندایز شد و در تنگنای فشار و تحریم درافتاد؛   و در راس مخالفی 

های "مغرضانه" قرار گرفت؛  چندین سال را در بازداشت بش برد؛ مورد استنطاق

اک کرد. او خر یم های  خواستهخواست؟  لت و کوب شد و در اعتصاب غذایی اشی 

ی متمدنانه و دموکراتیک دولت  :  او خییل ساده بود. به این معتز  سمتدیه و رهیر

از فقر حتم  ریفورم،  انهدام ستم میل،  افغانستان را  ق  ارایصز که کشور  های می 

 نجات دهد. 

ال دگرجیز پش  بزرگ  ،  برای کارمل که  های  والیت  از  یگ  نظایم  فرمانده  و  وایل 

ز )پکتیا( آزادی هیچگاه مفهوم طبقای  نداشت. هرگاه دقیقی   ،  بود   پشتنون نشی 

شود  مذهب های  راههنوز  ،  گفته  متقاطع  جاده  از  افغان  جوان  دموکرایس 

های ما و همچنان کسایز که در عقب گذشت. اگر چه دیپلومات کمونیست  نم 

ز این مذهب  ،  رفتند یم  افغانستانآنها در   یا مبلغی  بودند.  به صفت مسیونرها و 

فاضل و  ،  کنم که در عمق روح و اندرون این انسان خوب تحصیل کردهفکر یم

م  ،  کند یممتبحر که بر سه زبان خارخر سلیس صحبت   ز م   -ایدیولوژی مارکسی  ز لینییز

ایط  آن    الفت و آموزش نیافت تا  بکار بندد. وی با نظر اندازی    افغانستانرا در رسر

آرام  ،  س از آنکه تخت کابل را نصیب گردید پ،  سیایسهای  بازی های تحمییل  قاعده

" و  یوتیپ  آرام در بیانات خویش از سحر اعتقاد به "نظریه طبقای  های  سایر سی 

 سخن راند. ، ایدولوژیک که برای ما مانوس است
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در همجواری    اخی  به اجاره گرفته امهای  سالیی اییالق  فریع را که من در  خانه

رسوصدای حصار مخصوص قرار دارد که در اختیار رهیر دولت  یر گوشۀ خاموش و  

  زنده آنجا    کسایز که پیش از وی در ،  گویند سابق همسایه گذاشته شده بود. یم
ی

گ

ان تبعیدی احزاب کمونیست یمن،  داشتند  ز و اسپانیه بودند. در عمارت  ، رهیر چی 

حتا  آن    فریع داشتند که  قرار  دولت   امنیت  ز  محافظی  روز  لحظه  شبانه  در 

گذاشتند. آمدند و وی را از نظر دور نم های خصویص هم از عقب کارمل یم گردش 

ز در  شد. آگایه  مرصوف کار بود که از حوییل همسایه بخویر دیده یم آنجا    خدمه نی 

ز زیر به تار آویخته شده بود نامه ز خوب کار و کیفیت عایل  :  یی به می  "باید دسپلی 

ز  خدمات  گردد."   تأمی 

رفتم  از کنار نگهبانان رد شده و نزد کارمل به مهمایز یمها  دشواری  که بدون  هر زمایز 

چای خوب با کلچه برایم تعارف  ،  یی یاد شدهخدمه با توجه و رعایت آگایه نامه -

 کشید. ها طول یم ما ساعتهای صحبت کرده و 

 همه یی  ،  با دری    غ
ز امکان نشر  ،  کردیمرا که در باره آنها صحبت یم   آنچهحتا حاال نی 

فرانرسیده است." مطالتر را کارمل نه  آن    "وقت:  گوید که وی یم طوری  آن   ندارد. 

   گفت و برخز را هم خواهش کرد تا من بیان نه نمایم. من هم وعده دادم …

 *** 

یف والدیمی  . ک   -]س   ک[   -سنیگی   کارمل بیر

امروز   -س   دیدگاه  از  به سقوط رژیم    1978خدادهای سال  ر ،  شما  را که منجر 

 ؟نمایید یم چه گونه درک و ارزیایر ، محمد داوود و انقالب اپریل گردید 

 یم پندارم.  افغانستانرا یک جنایت بزرگ در مقابل مردم  1978من رخداد  -ک 
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کت کننده  -س   های فعال و حتا یگ از پیشوایان کودتای اپریل  مگر شما یگ از رسر

 نبودید؟ 

یم   -ک   اگر   . بدانید نخی  و  ،  خواهید  من  ارادۀ  برخالف  انقالب  بگویم که  باید 

ان حزب ما صورت پذیرفت.   بسیاری از رهیر

به    خر گونه؟ مگر کمیته مرکزی ح. د. خ. ا. تصمیم سقوط داوود را نگرفت؟  -س  

کمیته  گویا در  ،  که من از بسیاری سابقه داران حزب تان شنیده ام  آنچهگمان غالب  

بدون وقفه باید  ،  مرکزی توافق شده بود که هرگاه خطر انهدام ح. د. خ. ا. پدید آید 

وری و مناسب در برابر رژیم دست یازید. در اخی  اپریل  به اقدام    1978های رصز

ی حزب زندایز شد  یعتز خطر به واقعیت مبدل گردید و این عمل فرجام و  ،  رهیر

ها موافق  و هم خارخر ،  ر هم تاری    خ نویسانغایت کار را رسعت بخشید. با این نظ

ز نبود؟  و معتقد اند. مگر آیا چنی 

ز فرضیهدانم  یم من    -ک   دارند؛ ویل واقعیت که حاال وقتچنی  آن    های وجود 

ز   چنی  مرکزی  نداشت. کمیته  وجود  داوود  سقوط  پالن  اینست که  فرارسیده 

ی جناح "پرچم" مخالف اقدام   مسلحانه بودند و  تصمیم اتخاذ نکرده بود. رهیر

 کردند که هنوز وضعیت انقالیر در کشور زایش نیافته است. ثابت یم 

ی کمیته مرکزی زندایز شدند…   1978اپریل  25درست است که در    تمام رهیر

ز در  - س   زندایز شد؟ … آن جمله آیا حفیظ هللا امی 

. او هژده ساعت پس از دیگران در زندان افتاد. اینکه در   -ک   ها تساعآن    نخی 

ی نم ،  کجا بود  ز  به تنهایی تصمیم گرفت که  هیچکس چی 
ز داند. در حقیقت امی 

که جناح "خلق" قسم که شما    شود یم علیۀ داوود اقدام مسلحانه نماید. معلوم  
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ی یمیم ز رهیر در این تصمیم مشارکت داشت؛ ویل  ،  شد دانید توسط تره گ و امی 

 هیچ پرچم از پالن کودتا آگاه نبود. 

و بدین گونه قسم که شما تاکید یم ورزید انقالب برای شما غی  منتظره بود.    -س  

در   شد؟  چگونه  بعد  و  است!  آور  سایر    27تعجب  با  همراه  را  شما  اپریل 

 ح. د. خ. ا. از زندان پلچرخز رها نمودند…های شخصیت

. ما در نظارتخانه والیت بودیم . این محل در مرکز شهر در  ،  یز   -ک   کنار وزارت یز

ها  ما را به وسیله زرهپوش ،  معارف است. حوایل ساعت دو و یا سه پس از چاشت

تمام  ه  ب با  در کابل  بردند. جنگ  قیام  فرماندیه  یعتز محل  تلویزیون  رادیو  مرکز 

 جریان داشت. حوادث به سود قیام کننده گان در حرکت بود. آن  شدت و حدت

اش در قرص ریاست جمهوری قرار داشتند. داوود همراه با فامیل و اعضای کابینه  

زیرا حتا در گارد محافظ وی شمار زیادی از طرفداران  ،  او محکوم به شکست بود 

ز افشان قیام کننده فعالیت  یی انجام های پیچیده و شجاعانهما موجود بودند. و نی 

در دادند یم اختالفساعتآن    .  جناحها  میان  و  ها  اتحاد  بود.  فراموش شده  ها 

آگاهانهو  " مخالفحدت غی  ی "خلف   بودند. آن   یی پدید آمد که رهیر

ی حزب خر یم  - س  ز به اتفاق عمل یمآنان  کرد؟ویل رهیر  کردند؟نی 

   -ک  
ا
اختالف  کامل . بخصوص که  مناقشه،  ها یز بود.  ادامه  های مستمر گذشته 

بیمارگونه  مباحثه  ما  نزد  پدیدار گردید. خلف  آنزمان  به  یی  داوود  ها  فوری  انهدام 

ز یم همراه با تمام خویشاوندان و نزدیکان او پافشاری یم  کوبیدند.  کردند و پا بر زمی 

اض یم انقالب در حایل که من به شدت اعی  ز لکه کردم. در  های ها همیشه چنی 

ماند. من پیشنهاد نمودم تا برای داوود به قرص تیلفون گردد )آنزمان  سیاه باق  یم 

ارتباط   به  هنوز  بلندگوها وی را دعوت  از طریق  یا  بود( و  تیلفویز مختل نشده 
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ز و طرفداران شان تصمیم گرفتند که همه،  تسلیم شدن نماییم. ویل تره گ یی  امی 

ز شد. نه تنها داوود را به قتل رسانیدند بلکه خانم ، فرزندان،  آنها نابود گردند و چنی 

ز نابود کردند. تکرار یم کنم ها حتا دو تن از وزرای را که همراه وی نواسه  :  بودند نی 

ز است که به  ،  من مخالف بودم. مصداق صحت این گفته من سخنان بعدی امی 

ها مانور تکتیگ  "اتحاد ما با پرچم:  ها را به آدرس من گفتنشر رسید. او این کلمه 

در مخالفت به اعدام داوود  آنان    بود. کارمل و رفقای وی ضد انقالبیون بودند. 

ز  گرفتند. بدین لحاظ خودشان محکوم به مرگ اند. ما یم   قرار  خواستیم در نخستی 

طرح مخالفت کرد.  آن    شب انقالب کارمل را به قتل برسانیم؛ ویل رفیق تره گ به

 ضد انقالب را باید فوری در محل نابود کرد."

مباحثه در مورد مسالۀ شورای  ،  های میان حزیر ما گام دیگر در تشدید اختالف 

هن است که فقط این ارگان در راس    - یم  نظا انقالیر بود. تاری    خ نویش رسم میر

کودتای اپریل قرار داشت؛ ویل در اصل ارگان مذکور رصف به روی ورق باق  ماند.  

ی یم  ز شب  تمام امور را کمیته مرکزی رهیر ز که در نخستی  کرد. پالن محیالنه امی 

عایل دولت  را در شکل شورای   ایجاد ارگان،  انقالب توسط خودش پیشکش گردید 

ز فکرهای دور و درازی در رس یمانقالیر مطرح یم   - نظایم   پرورانید. او  ساخت. امی 

انقالیر تره گ را نصب کند. با آگایه از نفوذ    -در راس شورای نظایم  خواست  یم

را  ز در عمل وضع  امی  بود(  شخیص خویش در محیط نظامیان )که خییل قوی 

یم  ول  حاکمیتکرد.  کنی  باره  در  مرکزی  جلسۀ کمیته  جریان  در  بعد  ز  ،  روز  امی 

جهت تایید ارائه کرد.  ،  تن بود   50انقالیر را که متشکل از    -فهرست شورای نظایم  

تشکیل   نظامیان خلف   را  یت  اکیی یادشده  فهرست  یا سه  دادند یم در  دو  . رصف 

ز در  ز در صحبت شفایه درون  آن    پرچم نی  جلسه از اظهار شامل بود ویل امی 

ز فاکت طفره رفت. اما من که پهلوی تره گ نشسته بودم فهرست را مکمل   چنی 

 دیدم. 
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ز  ،  آری قدرت را در دست خویش متمرکز سازد. او چنان وقیحانه و  خواست  یم امی 

دد یم محاسبه شده عمل یم  ساخت و  کرد که برخز از اعضای کمیته مرکزی را می 

ست عقب نشیتز کرد. تره گ به این طرح موافقه نه  نمودند که بهی  اآنها فکر یم 

ز درک یم   هایطرحکرد؛ زیرا او خطر   ز را برای خودش نی  جلسه  آن   کرد. من در امی 

ز را به اهتمام در جهت ایجاد رژیم نظایم    کردم و امی 
ایز تروریست  متهم    -سخیز

 ساختم. 

وز گردید. تره گ شخص اول در ح شورای  ،  کومتدر نهایت امر نقطه نظر ما پی 

ز شد و من در تمام   مذکور معاون وی.  هایمقام انقالیر و حزب تعیی 

اراده شما صورت  ،  من آماده هستم،  خوب  -س   انقالب خالف  نمایم که  تکرار 

وزی ح. د. خ. ا. بود. در  روزها شما چه  آن  پذیرفت؛ ویل نتیجه کودتا عبارت از پی 

 ناراحت  یا اضطراب؟   ،گذشتاندید؟ رسور و شادیحالت  را از رس یم 

هیچگونه رسور و شادی وجود نداشت. من احساس تلخ بدبخت  را از رس    -ک  

خواهم بازهم تاکید ورزم که مخالف تشدد در غصب حاکمیت گذشتاندم. یمیم

ومند گردد و پیوند محکم با مردم پیدا کند.  آن    بودم. موضع من بود تا حزب نی 

های وسیع مردم  در میان آنها حل شود. تودهبایست به سوی مردم رفته و  حزب یم

باید جو دموکرایس سیایس حاکم آوردند و در کشور یم باید آگایه سیایس بدست یم

 . گردید یم

کنند و  از ما حمایت نم   ها ده تو ،  که در صورت تصاحب حاکمیتدانستم  یممن  

ز   داشی  از  "پرچم"  توانیم کرد.  نم  حفظ  را  قدرت  حالت  ز  چنی  مناسبات  در 

اسالم به  نسبت  مانه  عنعنهسنت،  محی  و  حمایت یمها  مردم  ز  های  تی  لبۀ  کرد. 

وی  ،  پیش از همه علیه ارتجاع راست بود. در سیاست خارخر ،  مبارزه ما  طرفدار پی 

از اصول عدم انسالک مثبت و فعال و امکان بیان آزادانۀ نظر در مورد مسایل 
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ل در سنگ پایه های فعالیت جاری ما  جاری پروسه های جهایز بودیم. این اصو 

 نهفته بودند. 

ها( که  )شوروی  شما  مردمان  از  یمآن    بسیاری  در کابل کار  باالی  زمان  کردند 

ز معلوم یم ها زیاد حساب یمخلف   آنها بیشی  ،  ها شد که برای شورویکردند. چنی 

یم جلوه  خلف  مارکسیست  را کردند.  ودکا  بوتل  ز  نخستی  خودشان  ،  ها  اگر 

بارک  ،  "آفرین:  گذاشتند را از روی خوش خدمت  برای شما یم آن    دوم،  نوشیدند یم

 بروید رفقا!"، اینطور نگهدار! دوست وفادار ، هللا

ز بسیار زود شما را از رس راه خود دور ساخت. او تره گ را متقاعد کرد تا    -س   امی 

میدانم شما    کارمل را به حیث سفی  به چکسلواکیا بفرستد. سپس تا جایی که من

تا  چون  بیافگنند.  زندان  به  احضار کردند که  وطن  به  دوباره  تمام  آن    را  زمان 

ی برکنار و بسیاری از   هایمقامها از  پرچم  رایه زندان شده بودند. شما  آنان   رهیر

ز از  دستور رسپیخر کرده و مدت یکسال به عنوان مهاجر سیایس باق  ماندید.  آن    نی 

،  گویند را بخاطر آوردند و قسم که بسیاری در کابل یمباز شما    1979در خزان  

ز است؟ پندار شما در شما باالی تانک  های شوروی داخل کشور شدید. آیا چنی 

 برگشتید؟  1979و چگونه در دسمیر  باشد یممورد برگشت تان از چکسلواکیا خر 

در  برای پاسخ به این پرسش الزمست تا به گذشته عقب گرد نمایم. حزب ما    -ک  

همراه با رفیق  ،  زمان که جوایز بیش نبودمتاسیس شد. من آن 1965اول جنوری 

ز   سالمند خویش تره گ که دوست دیرینه شوروی بود کار را آغاز کردیم. در نخستی 

کنگره حزب تره گ را منشر اول و مرا منشر دوم کمیته مرکزی حزب انتخاب کردند.  

  هفت عضو کمیته مرکزی و چهار کاندید   دفی  سیایس هنوز ایجاد نشده بود و رصف

 وجود داشت.  آن 
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ایدیولوژیک و سازمایز اختالف  ،  بعد از دو سال من با تره گ روی مسایل سیایس

حزب عبارت است از انقالب اقل حد نظر پیدا کردیم. تره گ معتقد بود که برنامه 

لحظه تمام  با  دیکتاتوری  آن    های سیالدموکرایس خلف   برقراری  او  تا  پرولتاریا. 

م برسد. ده سال اختالف  خواست  یم ز وری به سوسیالی  با جهش از تمام مراحل رصز

ما ادامه یافت. رسانجام تا هشت ایل نه ماه قبل از رویداد اپریل ما توافق کردیم  

باز دوباره شخصیت   پیوست. من  بوقوع  انقالب  که دوباره متحد شویم. سپس 

کومت  گردیدم. سپس تره گ را طرفدارانش به  دولت  و ح،  دوم در تمام امور حزیر 

وع به خیانت به منافع عام ما کرد. به نظر شما حزب باید   ز رسر قتل رسانیدند و امی 

 خواست؟دوخت و گ را یم به گ چشم یم 

 اراده حزب من بود.  آن  از هر رایه که من به کابل رفتم 

ز را گرفت؟ - س  ز امی 
 پس گ تصمیم دور ساخی 

ز باید برود و حزب زنده بماند. ما طبییع بو   -ک  تصمیم برکناری    زمانهم د که امی 

وهای سالم حزب و شوروی  ز را گرفتیم. یعتز نی   ها. امی 

ز و یا انهدام فزیگ وی را؟  - س  ز امی 
 برکنار ساخی 

از رس   -ک   مستبد  ز  قتل   برداشی  به  را  افغان  هزاران  ستمکاری که  انهدام  و  راه 

در  ،  رسانیده را  قوای شوروی  بود. من  ام.    افغانستانامر حتم  نه کرده  دعوت 

بودند. من مقابل عمل  آنجا    قطعات عساکر شما ،  زمایز که من به کشور برگشتم

ز کمک نظایم تقاضا کرد و حتا او   در این  خواست  یمانجام یافته قرار گرفتم. امی 

 د که به قتل رسید.  باره اطالعیۀ را در همان شب از طریق تلویزیون پخش نمای

 به هر حال از نظر فتز شما چگونه برگشت خود را توجیه یم کنید؟ - س 
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توانستیم بوطن عودت نماییم. ما  البته که ما از طریق پاکستان و یا ایران نم   - ک  

جزییای  است  ،  پرواز نمودیم و به وسیله خر چگونه  از راه مسکو پرواز کردیم. اینکه  

 را ابراز بدارم. آن  خواهمکه من حاال نم 

ز وجود دارد که من نم توانم آنرا مطرح نه سازم. شاید به    - س  یک سوال دیگر نی 

ز   28نظر شما مودبانه نباشد.   شما را در رادیو  ،  دسمیر یعتز یک روز پس از قتل امی 

در حایل  ،  انتخاب شما صورت پذیرفتچگونه  به حیث منشر عمویم اعالم کردند.  

 هم پلینوم دایر گردیده بود؟که نه کنگره و یا 

دها   -ک   مالقات  ،  ویل قیام مسلحانه صورت پذیرفته بود. در آستانه و در جریان نیر

ی حزب را تشکیل  آن    با رفقا انجام یافت که پیش از  و در زمان    دادند یمهسته رهیر

ز مخفز بودند. در جریان این مالقات  ها و نشست کمیته مرکزی حزب تصمیم  امی 

م.    اتخاذ گردید تا من باید در راس حزب قرار گی 

ک کارمل را رهیر  ها  شوروی که  گویند  یم در غرب و کشور شما   ساختند   افغانستانبیر

ز به تکرار خواهم  بازهم تکرار کنم و در آیخواهم  یم و بعد برطرفش کردند. من   نده نی 

م. نم مسؤولخواستم  من نم :  گفت که ی کشور را به عهده گی  خواستم!  یت رهیر

به شدت ،  شوند یم  افغانستانبخصوص زمایز که دانستم عساکر شوروی داخل  

ی ساختند. راه و   مخالفت کردم. ویل مرا از هر طرف متقاعد به کسب مقام رهیر

ناتیف دیگر وجود نداشت.   الی 

 چه وقت شما دانستید که پالن وسیع مداخله نظایم شوروی در میان است؟  -  س

برای من  ، عایل  هایمقام در آستانه آغاز آن. و سه یا چهار ماه پس از کسب    - ک  

فوری پس از قتل تره گ در اکتوبر همان خواست  یمروشن گردید که اتحاد شوروی  

داخل   را  خویش  قوای  این  طوری  آن  بسازد.   افغانستانسال  درک کردم  من  که 
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امریکا  تحریم  امکان  تعقیب  به  اتخاذ    تصمیم  ایران  ترس  گردید یم علیه  مسکو   .

پس  ،  الباب کنند. آریدق  افغانستاندر پشت مرزهای    امریکایی داشت که عساکر  

دریافتم که در واقعیت  ،  اطالعات را با هم پیوند دادم  اه زمایز که منچهار م،  از سه

ی اتقاق افتاده است.  ز  امر خر چی 

ز داخل شما یم   -س   ز تقاضای امی 
خواهید بگویید که عساکر ما بدون در نظر گرفی 

 رویارویی دو ابر قدرت گردید که مناسبات   افغانستان شده اند؟    افغانستان
قربایز

 بود؟ آنها پرتنش شده 

ها امریکایی جریان داشت؛ ویل  آن    بیل درست است. جنگ رسد با تمام شدت  -ک  

 زیرا آنها عساکر خویش را به ایران نفرستادند. ، عاقل تر از شما بودند 

مارکس   1979تا دسامیر  گویند  یم   -س   فوتوهای  تمام کابل  ز  ،  در  لینی  و  انگلس 

 نصب شده بود…؟ 

یی آنها جمع گردند.  رسیدم فوری امر نمودم تا همهزمایز که من به قدرت    - ک  

دسته از رفقای ما که در آن    کرد. حتا ها این تصمیم منفز جلوه یم برای بسیاری 

ز پرسش  ،  حزب آموزش دیده بودند  " این خر کاری است که صورت  :  ند کردیم چنی 

د یم ان آموزش کمونیست  تعجب یم  آنها ؟"  گی  ند؛  کرداز جمع کردن فوتوهای رهیر

 ویل من قاطع بودم. 

ام یم آن    البته ما در  م بدیده احی  ز م و لینی  ز و  زمان به مارکسی  نگریستیم؛ زیرا این نی 

م را مغلوب ساخت و در عقول ملیون  ز انسان جا گرفت. مسکو برای ما  فاشی  ها 

بود. گ   انسان  نماد خوشبخت   ز  توانست  یم مرکز صلح و  تصور کند که همه چی 

 در کشور شما اتفاق یم افتد حتا در خواب هم نم آمد.  آنچه؟ گردد یم وارونه 
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ز شما به گ خر یر    -س   . کرده  K.G.Bژورنالیستان غریر بارها اشاره به پیوند داشی 

 اند … 

های که مرا متهم نکرده اند. جاسوس  ،  بیل  -ک   ز من در این باره شنیده ام. به چه چی 

 پوچ و یر 
ز ! من پیش از انقالب اپریل در زمان سلطنت مفهوم استگ خر یر یک چی 

با   از دوست   بودم و همیشه رک و راست  پارلمان  برای مدت هشت سال عضو 

؟  دهد یم یی این خبط را انجام  مالحظهم. کدام جاسوس یر کردیمشوروی حمایت  

ز حالت او باید فوری مخفز   . گردید یمدر چنی 

ده  - س   آمدند. مشاور  از مشاوران یم  معلوم است که به کابل یک حلقه بهم فشر

. شماری یم،  مشاور در امور شورای وزیران،  حزیر  آمدند  مشاور در شورای انقالیر

ز وظیفه ،  رفتند. یگ از آنها را از نزد شما دستبند زدهو عده دیگر یم  بررغم داشی 

 به شوروی فرستادند. او در کارهای جنایی دست داشت و محکوم به  
مهم دولت 

یی مشاوران قسم که من بارها دیده بودم به خاطر  مدت گردید. همه   حبس طوالیز 

کوبیدند.  کردند و سنگ وفاداری را به سینه یمدوست  با شما سوگند یاد یم  عشق و 

آیا آنها  ،  جالب است حال که شما به این وضع بد یعتز گروگان سیایس افتاده اید 

 آیند؟یم دهند و به عیادت شما به شما عالقمندی نشان یم

من بیش از چهار سال است که در اینجا یم باشم؛ ویل هیچ یگ از آنها نزد    - ک  

یی آنهایی که در کابل در باره "دوست  خلل من نیامده اند. از من رو برتافته اند. همه 

" سخن یم ک انقالیر
راندند. همه! رصف مامورین  ناپذیر و مبارزه دوشادوش و مشی 

ز رتبه از کمیته م دهند که من خر بکنم  یابند و دستور یمرکزی اینجا حضور یمپایی 

 و خر نکنم. 

،  خدمات امنیت  ،  شما حق به جانب هستید. مشاورین شما همه جا بودند. در اردو 

دولت   جمیع،  ادارات  اطالعات  مراکز  ،  ترافیک،  اجتمایعی  هاسازمان،  وسایل 
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دولت اشغال شده   خالصه همه جا. من رهیر کشور مستقل نبودم. این،  تحصییل

ال ورینیکوف با صدای بلند  را اداره یم آن    بود که در حقیقت شما  کردید و حاال جیز

متهم یم  بیلمرا  است؟  عادالنه  این کار  آیا  مشاورین شما  ،  سازد.  بدون  من گایم 

 توانستم. برداشته نم 

جزیره کوچک یم چند  دارای  دارد که  شباهت  اقیانویس  به  ما  باشد.  حاال کشور 

همانا ارایصز اطراف شهرهای بزرگ است که توسط حاکمیت  ،  های یاد شدهزیره ج

ول   کابل و جالل  ،  . توجه کنید. گ موفقانه از شهرهای کندهار گردد یم دولت  کنی 

دفاع   ال آنان    ؟کند یم آباد  جیز منهمان  خواست  مغایر  هستند که  عایل ،  های 

 نبودند. قایل آنان  گونه ارزیسر بههای نظایم شما هیچرتبه

 کردند؟پس باالی گ حساب یم - س 

قابل  ،  سواد ! من تاکید یم ورزیدم که وی یک شخص یر تز  طور مثال باالی ت  -ک   غی 

باال ارتقا دادند.    هایمقام امید کننده است. ویل مشاورین شما وی را به  ااعتماد و ن

ز و سپس وزیر دفاع ساختد و   که شهنواز تتز به    گفتند یماز او نخست لوی درستی 

" است. همه به کجا خاتمه یافت. شما  اینها  یی  اصطالح "مارشال ژوکوف افغایز

 خود یم دانید. 

 
ا
 توانایی سازماندیه عملیات تهاجم را    کامل

واضح است که کابل در حال حارصز

تری و یا ثبات از راه نظایم در رسارس کشور ندارد. تنها یک راه باق   جهت کسب بر 

انتخاب دیگر وجود  یم امکان مصالحه را جستجو کرد.  و  نی  تمام  با  باید  ماند که 

 های وسیع ایجاد گردد. ندارد. باید حاکمیت با پایه 

معلوم    - س   قسم که  اهتمام کامل  نجیب ،  شود یم ویل  هدف  این  بخاطر  هللا 

 رزد؟ و یم
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در    -ک   یم  افغانستانهنوز  است.  حکمفرما  پولیش  واضح  دموکرایس  خواهم 

حزب ما    موضعبلکه از  ،  گویم نه از نقطه نظر مخالفرا که من یم   ، آنچهبسازم

 باشد که سیاست جدید را اعالم کرده است. یم

یک    -س   این  میدانم که  آمدید؟  مسکو  به  شما چطور  بگویید که    مسألهلطفا 

ظریف و حساس است و اگر خواسته باشید در زمینه با شما کمک یم نمایم. بدین  

که تصمیم گرفت تا هم پیوند با خروج    شود یم معلوم    1986طریق مسکو در سال  

ای  را در سیاست داخیل ، عساکر شوروی آورد. الزم گردید تا  پدید  افغانستانتغیی 

ز گردد. تا  هللا  نجیب دکتور  ،  زمان برای نقش اولآن    در حاکمیت شخص دیگر تعیی 

سپس  و  بودند  ساخته  آماده  و  تربیه  را  )خاد(  دولت   اطالعات  خدمات    رییس 

 که بارها شده پلینوم را جمع و رای دادند … طوری  آن

ی در مورد رسنوشت من "شخص بزرگ"    -ک   از مسکو به طور  برای تصمیم گی 

 وی را یاد نمایم. شما یم توانید خودتان  خواهم  م خاص آمد. من ن
ی

نام خانواده گ

 حدس بزنید. 

کریچکوف؟! )آنزمان رییس اداره خارخر و معاون اول گ خر یر بود و بعد ایل    -س  

شوروی به حیث رییس گ خر یر ایفای وظیفه    1991کودتای اخی  ماه اگست  

 کرد.(یم

من برای شما هیچ نایم را یادآور نشدم. خوب این "شخص بزرگ" دستور   ویل  -ک  

داد که برای شما رفیق کارمل الزمست به شوروی رفته تفری    ح و معالجه نمایید و  

بر   تان  وطن  به  را  شما  لحظه  همان  ما  برگردید؛  بوطن  دوباره  خواستید  هرگاه 

رفیق کارمل برای شما  " حاال  :  "شخص بزرگ" گفتآن    گردانیم. مضاعف بر یم

الزم است تا بسیار محتاط باشید؛ زیرا دشمنان امکان دارد شما را به قتل برسانند."  

 "نه. حاال رصف دوستانم یم توانند مرا بکشند." : من گفتم
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 دوستان قدیم؟  - س 

 اش “کنت  آن    او 
ی

” را پیوسته  KENTبار هیچ سختز نگفت و تنها سگرت همیشه گ

ه تر شده و زیر  ،  رد با بیتز چنگ اش پس از آخرین مالقاتکرد. چهره گدود یم تی 

چشمانش ورم کرده بود. من از نزدیکان وی دانستم که دست کم یک سال است  

اض خود را در برابر طوالیز شدن   ون نشده و بدین گونه اعی  که کارمل از خانه بی 

ه میهن  بازگشت  وی مبتز بر ب تقاضاهای  دارد. به تمام  اسارتش در شوروی ابراز یم

"هنوز  : عنوایز کمیته مرکری ح. ک. ا. ش. جواب متحدالمال و یک سان یم رسید 

یی تحمل نمایید!" فرجام هر مالقات ما برای من به عذابگونه ،  فرانرسیدهآن    وقت

و وی را  . او بارها یمگردید یممبدل   ی شوروی با تمام نی  پرسید تا بداند که چرا رهیر

ان سخن از کذب و دروغ علیه وی را  مز گرفته است؛ و همدر مسکو محکم اسی   

سپارند. او از من تقاضا کرد تا در این راستا کمک اش نمایم؛  در مطبوعات به نشر یم

 توانستم بکنم؟…ویل من چه یم 

اندیشه یابد.  یم  تغیی   عجیب  با رسعت  ما  ماحول  مثابه  جهان  به  های گذشته 

شوند. کارمل با اشتیاق و عطش دایز ریخته یم   بالهز قاطعانه به  ،  های پایدار دگم 

ی را تعقیب  ها را یم زیاد روزنامه ات نزدیک    کند یم خواند. تمام اطالعات خیر و تغیی 

ویکا  :  . بارها آه یم کشید و یم گفتکند یمدر کشورش را احساس   "ای کاش پروسی 

آنگاه ما به راه دیگری یم رفتیم." هر روز و هر لحظه  ،  سال قبل اتفاق یم افتاد   20

  زنده 
ی

مسی  گ ویالی  را  ی    در  وی  بود که  عذایر  و  شکنجه  مثل  مسکو  اطراف  ح 

ز داده  یم اینکه او را تسکی  برای  کوبید. بخاطر دارم که در میانه زمستان گذشته 

نه هر کجا  ها زمان تغیی  خواهد کرد وشما آزادادر این زودی،  "باشید :  گفتم،  باشم

باشید  خواسته  بروید." گ  ،  که  توانید  ز  تواند  یم یم  چنی  یی  مسألهتصور کند که 

 افتد … اتفاق یم ، شد که در باره اش فکر هم نم   آنچهزودتر از 
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بقول منابع موثق در یک شب ماه جوالی زنگ تیلفون سکوت ویال را شکست. از 

که مقام معاون اول صدراعظم کابل از عقب گویسر تیلفون برادر وی محمود بریایل  

را عهده دار بود حرف یم زد. مثیل که در آنوقت بریایل با رییس جمهور   افغانستان

گرفت و گفت  هللا  نجیب در فضای خوب نهار رصف نموده بودند. سپس گویسر را  

ام بزرگ قایل است و خوش خواهد   ک کارمل ارج و احی  که وی به تجربه انقالیر بیر

کابل دوباره ببیند. کارمل بدون هر گونه احساس هیجان فرمان عفو    بود که او را در 

ا که مدت ها انتظار  شنید. )نزدیکان وی که در یک اطاق ،  را یم کشید آن    خویشر

.( کارمل در  کند یمندانستند که کارمل با گ و در باره خر صحبت  ،  نشسته بودند 

تر به صلح در کشور و  پاسخ به رییس جمهور اظهار آرزومندی نمود تا هر چه زود 

ی اتفاق افتاده و  یک پارچه  ز وهای وطن پرست توفیق یابد. او فهمید که چی   نی 
ی

گ

 به خانواده خود اظهار نمود که باید به راه بیافتند. 

در میدان هوایی کابل به    افغانستانپس از چند روز هواپیمای حامل رهیر سابق  

ز فرو نشست. روز بعد محمود بریایل از مقام عایل معاون صدراعظم برکنار  زمی 

برادرش یم ها  افغانشد و   بازگشت  به  قابل  آنرا مرتبط  ،  استیادآوری  دانستند. 

بریایل را برای  ،  نجیب به عوض کارمل به قدرت نشست  1986زمایز که در سال  

  زنده ین یک  مدت زیاد زندایز کرد. ا
ی

عادی افغایز است. ویل مجاهدین تهدید  گ

" را برپا خواهند کرد  ،  کنند که هرگاه با هجوم کابل را مسخر سازند یم ز "شب خونی 

 ورزد. و مسکو از سال نو عیسوی از تحویل دیه سالح امتناع یم 

در  ،  حاال آیا کارمل ویالی راحت مسکو را که در جزیره گک آرام موقعیت داشت

 کنم که هرگز نه. یم بیند؟ فکر یم خواب 

در   این شخص  میهن  مسؤولآیا  تا حال  افالیک که  تراژیدی  آتشیت  در  آن    اش 

 سهیم است؟ فکر یم کنم که آری.  ، سوزاند یم
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،  ارزیایر نماییم  افغانستانشش ساله وی را به حیث رهیر اول در  های  فعالیتهرگاه  

توان  م نرا آن  یی که همه ،  ا جستجو کرد مسامحه و اشتباهات زیاد ر توان یمآن  در 

تقرص   یر  تاری    خ  روز  نیم  روشنایی  مقابل  در  ک کارمل  بیر افگند.  مشاوران  بدوش 

آن    نیست. ویل شخصیت سیاست  را به من نشان بدهید که اشتباه نکند و در باره

 به گونه دیگر حرف بزنند. 

 **** 

 پذیرفته بود. صورت  1990این مباحثه در تابستان سال  −

ی کرد   − شهنواز تتز کودتای نافرجام نظایم را علیه حکومت نجیب اله رهیر

 و پس از شکست به پاکستان متواری شد. 

 



 

 

 

  بخش دوم

 رویدادها 

 

 

 

 

 

 



 

 ی نامراد! شهادت فرخنده 

 منصور وار شکنجه و به آتش کشیده شد.  ، ی نامراد فرخنده ، شهید ما بانوی 

گ. چه جانگداز است دیدن همه صحنه، آه  های این فاجعه سی 

 ، یر پناه و مظلوم، و وحشیانه زن تنها رحمانه یر ی زجر و شکنجه 

 ،  یی رحمانه یر این همه سنگ و چوب و آنهمه لگد  

 ،  بسنده نبود 

 ،  شد در زیر عراده موتر آغازاده یی مثله و به آتش کشیده یم جسد پاک  آن  بایست  یم

ز یک آخند هرزهآنهم  و   ، مکار و فریبکار ، به اتهام دروغی 

 قاتل و جالد منش.  ، یر روح، بواسطه آنهمه آدمان مسخ شده

 چه یم بینم؟، آه

 ،  سقوط هولناک یک جامعه در برهوت مدهش

 . دهد یم از دست  انسایز خویش را  هایارزش ی که همه جامعه

ز : یم گویند   ،  ها و اراذل بودند اوباش، مردان خشمگی 
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ز نبود.  ! نه  چنی 

 ، که در صحنه حضور داشتند   آنایز ی همه

نو   جوانان بدست  جوانانو  آیفون  و  آموخته  را  ،  تعلیم  فردای کشور  نسیل که 

 ،  سازد یم

 ،  مردان و سالمندان پر شور و پرباور به عقاید خراقز 

ف مردم باشند   نایز اپاسب  و رسر
ی

 ،  که باید نگهبان زندگ

و در این فاجعه هولناک سهم گرفتند  ز و با تمام نی   آتشی 
 ،  همه با چه شور و شوق 

 تا » ثوایر « بدست آرند! 

به نحوی چهره واقیع جامعه موجود  ،  با چنان روان ستمگر ،  آیا این جمعیت خشن

 ؟گذارد م را به نمایش ن

 ترسید... آن  امروز و فردایی که باید از جامعه

عدالت و دموکرایس به  ،  همواره زیر نام آزادی  آنچهآیا ظواهر و شواهد صحنه و  

 ،  شود یم رخ مردم کشیده 

 نمایش فریبینده یی بیش نبوده است؟... ،  این همه زرق و برق

ایز  بایست یم  دستان پرخون و روان جنایتکارانه و جالدانه امامان و رهیر
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ز به گمرایه برده اند   ،  که نسیل را این چنی 

 ،  یی هولنایک را خلق کرده اند و چنان فاجعه

 های سیاه رسوا شوند!!... چهره آن    از دامان مردم کوتاه گردد و 

 گویم ؟  چه یم ، آه

 1394رسطان  1برابر با   2015مارچ   24

 



 

 برگزاری انتخابات پارلمایز در دنمارک! 

  

های  ها روز پنج شنبه هژدهم جون در انتخابات پارلمایز به پای صندوقدنمارگ 

 رای رفتند. 

یت کریس  ها دنمارک دارای یک مجلس بوده و دولت از میان حزب یا احزایر که اکیی

نماینده دارد که از   179. پارلمان دنمارک  شود یم برگزیده  ،  کنند را در مجلس کسب  

تعداد   دارند. کریس   4این  حضور  پارلمان  در  فارائو  جزایر  و  از گرینلند  های  نفر 

ز احزاب سیایس که بیش از دو درصد آرا را کسب کنند تقسیم   .  شود یم پارلمان بی 

سال حق رای و    18د باالی  چارسال یکبار انجام و افرااقل  حد انتخابات پارلمایز  

 مجلس دارند. در سیستم سیایس دنمارک مجلس  
ی

کاندید شدن را برای نمایندگ

باشد. پارلمان داخیل و خارخر دارا یم   هایسیاستباالترین قدرت را در زمینه ایجاد  

عضو داشته و هر کمیته از شمار اعضای   17. معموال کمیته ها  دارد م کمیته دای  24

ین کمیته  جایگزین )عیل ز برخوردار است. مهمی  کمیته سیاست خارخر  ،  البدل( نی 

ین تصمیم  ها مربوط به حوزه سیاست خارخر در این کمیته اتخاذ  است و مهمی 

 . گردد یم

توانند یا  یی که شهروندان یمبه گونه ، سیستم انتخابای  یک سیستم مختلط است

به یک حزب مورد عالقه خویش رای بدهند. چون    به کاندید مشخص و یا هم 

شهرت مکمل و آدرس شهروندان در دیتا بیس یا بانک اطالعای  ثبت احوال نفوس  

و کمون است  ی  درج  رهیر اداره  یا  و   هایارگانها  جمعیت  به  ارتباط  در  محیل 

کارت  ،  بنابران رصف چند روز پیش از انتخابات،  آگایه کامل دارند آن    مشخصات
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محل رای  ،  کارتآن    و در   شود یم د فرستاده  انتخابات به نام و آدرس هر شهرون 

( مربوط نوشته یم ،  دیه ز باشد. با مراجعه به همان دسک ورقه  زمان و دسک )می 

رای دیه به اختیار وی گذاشته شده و به شیوه معول و مخفز در مقابل شخص و  

سپس و  شده  عالمت گذاشته  حزب  یمآن    یا  رای  صندوق  به  تدابی   را  اندازد. 

ز انتخابات دست کم سه هفته وقت را در    برای تدویر منظم و کامل همی 
مقدمای 

بر گرفت. آرا پس از ساعت هشت شب شمارش گردیده و پیش از نیمه شب نتایج  

 .  گردد یم انتخابات اعالم 

ند و از  ده حزب سیایس در مبارزات انتخابای  سهم یم  حزب سوسیال  آن جمله  گی 

ال،  حزب چپ دموکراتیک،  دموکرایس حزب  ،  حزب مردیم دنمارک،  حزب چپ لییر

ین احزاب شناخته ، سوسیالیست مردیم که در مجموع دو  شوند  یماز جمله مهمی 

دهند. بالک رسخ متشکل از احزاب چپگرا و بالک آیر متشکل بالک را تشکیل یم 

تنهایی   به  زیرا هیچ حزب  راستگرا؛  احزاب  پاتواند  نم از  یت  را بدست  اکیی رلمایز 

 آورد. 

د یم مبارزات انتخابای  بشکل بسیار ساده و بدون کدام هزینه هنگفت صورت  . گی 

ز  آنهم    رصف تصاویر کاندیدان و  یک می  در پنجاه    - به یک اندازه و مقیاس معی 

و گایه هم کاندیدان با    گردد یم های عمویم نصب  ها و برخز محله در پایه  -سانت   

برنامه به اشخاصتقسیم  تقدیم یک شاخه گل  ده حزیر و 
بسیار فشر توجه ،  ی 

از اهمیت زیاد برخوردار است عبارت از   آنچهکنند.  شهروندان را بخود جلب یم

تلویزیونمناظره در  انتخابای   احزاب آن    باشد که در های دنمارک یم های  ان  رهیر

اک یم اک کنندگان در  های  پرسش دام به  ورزند و هر کاشی  گرداننده و گایه هم اشی 

 مردم ارتباط 
ی

ینه به زندگ ارتباط به مسایل و موضوعات بسیار با اهمیت که بیشی 

د یم هفتهدهند یمپاسخ  ،  گی  سه  ز  تاکید  . کمپی  مهم  موضوع  سه  بر  انتخابای   یی 

اقتصاد  دولت  ،  داشت؛  رفایه  هزینه،  امکانات  افزایش  و  از   مهاجرت  بایز  ز می 
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ی نخست  ،  جویان. دو رقیب اصیل انتخاباتپناه  ائتالف چپ )بالک رسخ( به رهیر

دنمارک به  ،  وزیر کنویز   ) آیر )بالک  راستگرا  اپوزیسیون  و  اشمیت  تورنینگ  هله 

ال بودند.  ی الس لوکه راسموسن رییس حزب چپ لییر  رهیر

ز آن    نتایج نهایی انتخابات بیانگر  در صد آرا در    51.3  است که بالک آیر با گرفی 

ز    در صد آرا برنده انتخابات شناخته شده است.  48.7مقابل بالک رسخ با گرفی 

به این معتز که شمار چوگ های  ،  بازنده  - حزب سوسیال دموکرایس بمثابه برنده  

ین حزب را  تر بزرگپارلمان این حزب در مقایسه با انتخابات گذشته بیشی  شده و  

؛ ویل بنابر شکست بالک رسخ  دهد یم درصد آرا در پارلمان تشکیل    26.3با کسب  

شده پیشبیتز  اهداف  به  نرسیدن  ی ،  و  وزیر کنویز  آن    رهیر نخست  حزب که 

ی  -با وجود اینکه اقتصاد دنمارک را بهبود بخشیده    -دنمارک است   آن    از رهیر

 حزب استعفز کرد. 

ی راسموسن بمثابه بازنده   ال به رهیر حزب  آن    برنده که نتایج آرای  -حزب چپ لییر

در صد در مقام    19.5درصد و کسب    7.2به تناسب انتخابات گذشته با کاهش  

زیاد به صفت نخست وزیر جدید از جانب بالک آیر    احتمالبه  ،  ار دارد سوم قر 

 معرقز خواهد گردید. 

ز تولسن دال با   ی کرستی  برنده اصیل در این انتخابات حزب مردیم دنمارک به رهیر

بمثابه  ،  در صد به تناسب انتخابات گذشته  8.8در صد آرا و رشد    21.1کسب  

دنمارک یم سیایس  ز حزب  سیدومی  پناهباشد.  مقابل  در  این حزب  گزینان است 

 از پناهندگایز که در این اواخر بسوی اروپا روی  
ی

انه بوده و موج بسیار بزرگ سختگی 

پناهندگان از هجوم  ی  پیشگی  این حزب در زمینه  تبلیغات  اند و  موجب  ،  آورده 

 گردید تا آرای بیشی  مردم دنمارک را بسوی خود جلب نماید. 



 در دنمارک!  انتخابات پارلمایز  یبرگزار 

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

326 

ایط سهم گرفتند که به تعداد    85.5در این انتخابات   در صد شهروندان واجد رسر

 .  دهد یم نفر را تشکیل   3.517.787

 1394جوزا  29برابر با   2015جون  19

 



 

 نگایه خاموش! 

ز رسانه بی  اکادیم  الملیل  های  ز جشنواره  و هشتمی  را  نامزدان جوایز هشتاد  اسکار 

ین فلم خارخر به  آن    معرقز کردند که در  دو فلم از دنمارک یگ برای دریافت بهی 

نام "نگایه خاموش"   به  فلم مستند  ین  بهی  برای دریافت  نام "جنگ" و دیگری 

های  زمینه نامزد شده است. این کشور به ظاهر کوچک پنج و نیم ملیویز در تمام

ی،  ادیر ،  علم آوردهای  دست گام بوده و در سطح جهایز  فتز و ورزیسر پیش ،  هیز

 داشته است. هر دو فلم یگ به گونه مستقیم و دیگری به گونه غی  مستقیم 
ی

بزرگ

 ارتباط دارد.  افغانستان در  سوز جانبا فاجعه 

جنگ   دربارۀ  درایم  لیندهولم  توبیاس  ساخته  "جنگ"  و گرفتار    افغانستانفیلم 

وهای طالبان در شدن دسته است.   افغانستانیی از نظامیان دانمارگ به وسیله نی 

افشی دانمارگ به نام کالوس پدرسن است که فرماندیه  ،  شخصیت اصیل فیلم

هلمند  دسته والیت  در  را که  نظایم  یم  افغانستانی  طالبان  وهای  نی  ،  جنگد با 

وهای طالبان  ،  شاناز ماموریت های برعهده دارد. کالوس و گروهش در یگ   با نی 

که تصمیم دراماتیک    گردد یممجبور  ،  و او برای نجات خود و افرادششوند  یم درگی   

صحنه د.  بگی  سازی  رسنوشت  جای  و  به  فیلم   
ی

جنگ ترکیه    افغانستانهای  در 

داری شده و جز   نقش بیشی  افراد نظایم را رسبازان ،  اصیلهای  شخصیتفیلمیر

 ایفا کرده اند. ، جنگیده اند  افغانستاننمارگ که در واقیع دا

خاموش"  "نگایه  هوپنهایمر    The Look of Silence  فلم  جوشیا   Joshuaرا 

Oppenheimer    امریکایی یک شهروند    
ی

کارگردایز  ،  کند یمکه در دنمارک کار و زندگ

 The Act of  زیر نام "نمایش قتل"آن    کرده است. این فلم که بخش نخست
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Killing    ز جایزه معتیر    ها ده تا اکنون  ،  تهیه شده بود   2012در سال ز  الملیل  بی  را نی 

یا بش برد و با افرادی که   ز بدست آورده است. وی مدت هشت سال را در اندونی 

مصاحبه نموده است. بنابر اهمیت و سوژه این فلم  ،  کشتار سهم داشته اند آن    در 

ز بیان    افغانستانان  فاجعه کشور م،  که به نحوی شدم که در  آن    بر ،  دارد یم را نی 

به معرقز و پس منظر  با دوستان خواننده به  آن    ارتباط  مطالتر چند بنویسم و 

اک گذارم.   اشی 

مردم   عام  قتل  از  است  مستندی  خاموش"  "نگایه  خواه  گناه  یر فلم  آزادی  و 

یا که در سال   ز رحمانه یر بسیار  به بهانه "کمونیست" بودن به شکل    1965اندونی 

این  کشته یم یایی که برادرش را در 
ز اندونی  این فلم یک مرد میانه سال  شوند. در 

و با پدر بسیار کهنسالش که   گردد یم به زادگاهش بر  ،  کشتار از دست داده است

ش مواجه   . وی به  گردد یمبینایی و شنوایی اش را از دست داده و همچنان مادر پی 

 که بینایی شان کم شده با شماری از اوباشان و قاتالیز  بهانه آزمایش چشم کسایز 

ز به مکالمه   که به گونه مستقیم در قتل عام سهم گرفته اند و حتا با قاتل برادرش نی 

از یم و  برادرش  آن    نشیند  قتل  ویژه  به  و  مردم   کشتار 
ی

چگونگ و  بزرگ  فاجعه 

این قاتالن با  نیم  بی یم است زمایز که    ه آورد. خییل تکان دهندمعلومات بدست یم 

از  و شوق   فجیع حرف یم آن    چه شور  فلم  کشتار  ز  دوربی  مقابل  در  حتا  و  زنند 

 به قتل رساندن هم دیاران خود را به نمایش یم ،  برداری
ی

،  گذارند. این قاتالنچگونگ

حتا خواهر و  ،  عضوهای خانواده خود را ،  هم ده و هم قریه خود را ،  هم شهری

زیر   را  خود  مسخ کنندهتأثی   برادر  تبلیغات سخت  ترین طرز  رحمانه  یر با  ،  یک 

برای این که در  : گوید کشتند. یگ از این قهرمانان )!( کشتار مردم با رضایت یم یم

خون  همه  این  نشویمقابل  دیوانه  دو  آنان    باید خون،  ریزی  بنویسر و رصف  را 

بدون   تا  بود  هر گیالس خون کاقز  به کشتار   
ی

دیوانگ از  تعدادی که آن    تشویش 

ی. پاداش نقدی و حتا سفر به امریکا. وی   خواست  یم بکشر ادامه دیه و پاداش گی 

ز یک تا دو  گوید  یماز مزه خون انسان   ین است. در این قتل عام بی  که شور و رسر
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به  توجه خواننده را  آن    منظر نیم ملیون انسان کشته شدند. برای روشن شدن پس 

 مطالب زیر جلب یم کنم. 

ز دهه های پنجاه و شصت میالدی و در دوران حاکمیت احمد  در همان دوران بی 

بزرگ   اعتبار  از  یا  ز اندونی  ز سوکارنو  بسیار الملیل  بی  نقش  و  بود  برخوردار گردیده 

منسلک ایفا یمکشورهای  برجسته در جنبش   های میل و سوسیالیست  کرد. ایده غی 

یا که در حدود سه ملیون عضو   تیسوکارنو از حما ز وسیع حزب کمونیست اندونی 

توده  و  شهری  روشنفکران  میان  در  حزب  این  بود.  شده  برخوردار  های  داشت 

دهقایز ی  هاسازمان،  روستایی دارای بنیاد قوی بود؛ صدها اتحادیه توده یی کارگران

ی نهادهای  و   یا تحت رهیر ز  و زنان در رستارس اندونی 
ی

ضد    هایسیاستاز  آن    فرهنگ

طرفداری   سوکارنو  دولت  یالیست   برای  اینها  ند.  کردیم امیر جدی  خطر  همه 

یالیست  به شمار یم رفت و از این رو دست به اقدام فوری زدند و    هایقدرت امیر

کودتای ضد کمونیست  را سازمان دادند. سوکارنو از  ،  ها به بهانه کودتای کمونیست

ز رفت و به عوض سوهارتو ب  ه قدرت رسید. مارگرت تاچر صدراعظم انگلستان بی 

،  کرد که نقش مادر را برای تمایم دیکتاتوران و جنایتکاران دوران جنگ رسد بازی یم 

ین و ارزشمندترین دوستان مان« نامید.    سوهارتوی جالد را »یگ از بهی 

یا حاکم گردید و ،  بعد از کودتای سوهارتو  ز یط    دیکتاتوری نظایم در رستارس اندونی 

از یک سال ) بیش  و  انسان کشته  1966-1965کم  میلیون  نیم  دو  تا  ز یک  بی   )

یت . این  دادند یمو هواداران حزب کمونیست تشکیل  اعضاء    را آنان    شدند که اکیی

یم قتل صورت  یا  ز اندونی  ارتش  توسط  سوهارتو  مستقیم  دستور  به  گرفت.  عام 

کت داشتند. های بنیادگرای اسالیم و مسیخ هم دگروه،  ملیشیاها  آنان    ر کشتار رسر

رفتند و برچسب کمونیست  یم،  کرد کش که با رژیم جدید مخالفت یم   به رساغ هر 

از کمونیست هواداری  یا  و  بر بودن  را  روییم آنان    ها  اعضای زدند.  همرفته 

زناناتحادیه و  کارگری  و ،  محصالن،  معلمان،  دهقانان،  های  روشنفکران 
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یایی 
ز قتلهای چیتز اندونی  بودند.  این کشتار  اصیل  قربانیان  جاکارتا االصل  در  عام 

ق   رسر جاوه  مناطق  در  فاجعه  وسعت  اما  آغاز گردید  یا  ز اندونی  جاوه  ،  پایتخت 

ها در این نقاط نفوذ بیشی   زیرا کمونیست،  بایل و سوماترا شمایل فراخی  بود ،  مرکزی

 داشتند. 

استخبارای   اف کرد که  1968در گزارش سال    امریکا   سازمان  اعی  نظر  :  خود  »از 

از دهشتناک،  شدگانشمار کشته یگ  بیستم کشر ترین نسلاین کشتار  قرن  های 

 است.«

نهایی   این قتل عام ریشه  هایقدرتهدف  ایغریر در   
ی

ی هادهکن کردن همیشگ

یا بود  ز ی که،  سوسیالیست  در اندونی  ز ا به هراس  اش ر و سایر متحدان غریر امریکا    چی 

بود. انداخت »غتز آنان    ه  نبودند که  حارصز  عنوان  هیچ  طبییعبه  منابع  ، ترین 

« )توصیف ریچارد نیکسون رییس جمهور تر بزرگ  ق    ین غنایم آسیای جنوب رسر

حیطهامریکا   از  خارج  یا(  ز اندونی  »بانک    از  و  پول«  جهایز  خواست »صندوق  و 

در کل یابد.  توسعه  و  عمل کند   » در نم آنان    جهایز را  شان  منافع  توانستند 

ق آسیا بیشی  از جنوب  ز با راه   آن در مخاطره قرار دهند؛ بنابر آن  رسر  حمام  انداخی 

 کشور را به مستعمره شان مبدل کردند. آن  ، خون

ای با رادیو »دموکرایس  در مصاحبه  2013جوالی    19جوشوا اوپنهایمر به تاری    خ  

که هدف این نیست که تنها دنبال چند  این بود  امریکا    »پیام از سوی :  نو« گفت

برویم که مخالف رژیم   ان کمونیست  مثال رهیر به عنوان  یا  احزاب سیایس  رهیر 

اند  پایه ،  جدید  تمام  دنبال  توده باید  هر که  یی گروه های  بنابرآن  های چتر رفت. 

ها  عضویت یگ از احزاب دموکرات را داشت اعدام و کشته شد و یا به بازداشتگاه 

ی بود که در  تانداخ ز یا اتفاق افتاد با کمک و پشتیبایز   1965ه شد. این چی  ز در اندونی 

 ها.«جانبه غریر همه
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الیایی در کتابش "اربابان جدید جهان" یم
 : نویسد جان پیلجر روزنامه نگار آسی 

یا  ز اندونی  توده ،  »نه قیایم مسلحانه توسط حزب کمونیست  این  که محبوبیت  یی 

یا هم   -  انداخترا به هراس یمامریکا    حزب بود که ز مانند  هراس از این که اندونی 

 “ممکن است کمونیست بشود.”« ، ویتنام، اششمایل  همسایه

یا این کشور را به  32سوهارتو بعد از   ز فاسدترین    سال حاکمیت مستبدانه بر اندونی 

دالر را به  میلیارد    15استعفا داد. او    1997مکان دنیا مبدل ساخت و باالخره در  

با  فرزندانش  حاال  برد که  خود  با  قدرت«  از  انفصال  »حق    زنده آن    عنوان 
ی

گ

اند  درست کرده  خود  برای  بار  ،  افسانوی  زیر  ملت  دالر    262درحالیکه  میلیارد 

هرگونه  قرضه بدون  تمام   
ی

مندگ رسر با  سوهارتو  است.  شده  خارخر گور  های 

در  جواب  جنایاتش  برابر  در  اثر رس   1998گویی  به کمک  به  سوهارتو  ُمرد.  طان 

یا را از دم تیغ کشید که دو صد    امریکایی اربابان   ز و انگلیس خود نه تنها ملت اندونی 

عملیات   جریان  در  ز  نی  را   
ق  رسر تیمور  کشور  جمعیت(  سوم  )یک  تن  هزار 

 گرانه کشت. اشغال

یا با   ز باط چه ارت  افغانستانشاید نزد خواننده عزیز پرسشر به میان آید که اندونی 

با   به نحوی دیگر ویل  یا  ز اندونی  نگاشت که سناریوی فاجعه  باید  پاسخ  به  دارد؟ 

در    افغانستانهای کامل در  شباهت پیاده شده است.  ز  نام    افغانستاننی  زیر  ز  نی 

و   مظلوم  مردم  از  نفر  ملیون  دو  از  بیش  الحاد  و  با کفر  مبارزه  و  جهاد  فریبنده 

 با یر   افغانستانستمدیده 
ز رحم کامل و خشونت  کشته شده اند. در این کشتار نی 

ز رتبه  ،  آموزگار مدرسه،  انتها در هر شهر و ده به نام شاگرد مکتبیر  کارمند پایی 

،  کهنسال،  جوان،  طفل،  رسباز دوره مکلفیت،  آموزی  شاگرد کورس سواد ،  دولت

زن و مرد کشته شده اند و هست  مادی و معنوی مردم برباد رفته است. فاجعه در  

یا بوده است  افغانستان  ز ده تر از فاجعه در اندونی 
زیرا در این کشور رصف به  ،  گسی 
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نشده اکتفا  مردم  م،  کشتار  در  و  مردم  معنوی  و  مادی  این که هست   جموع  بل 

یا با افتخار از گذشته  دارایی  ز  در اندونی 
ی

های عامه غارت شده است. جنایتکاران جنگ

 در  یاد یم
ی

ز   افغانستانکنند و جنایتکاران جنگ همه فجایع را جزء افتخارات  آن    نی 

اتژیک  یمآن    و هنوز هم بهدانند  یم خود    هایقدرت بالند. همان گونه که منافع اسی 

یا را به،  غرب ز ز منافع  ،  خاک و خون کشید   اندونی  ز در این چهل    افغانستانهمی  را نی 

آینده همچنان به خاک و خون بکشد.  های سال و شاید هم برای ، سال و تا اکنون

ده تر در   ده رژیم سوهارتو در مقایسه با فساد بسیار گسی  و   افغانستانفساد گسی 

تر باشد. عمال غرب های اندوخته   توسط سوگیل های غرب شاید به مراتب بیشی 

یا به شکل فجیع شان را از درس  ز در چندین  آن    و پس از   افغانستانتر در  های اندونی 

ز پیاده کردند.    کشور دیگر نی 

نت  کانال یک تلویزیون دنمارک با زیر نویس  توان  یماین فلم مستند را   در صفحه انی 

ز به زبان همان کشور   احتمالزبان دنمارگ مشاهده کرد. به   زیاد در سایرکشورها نی 

س خواهد بود. آنگاه به گوشه یی از فجاییع که  ،  با دیدن این فلم مستند ، در دسی 

این   در  "آزادی"  و  "دموکرایس"  نام  خورده  کشورها  زیر  آشنا  ،  استرقم  بهی  

 شویم. یم

 1395جوزا  30برابر با   2016جنوری  19



 

« نم  د! »نورایز  میر

با دری    غ و اندوه فروان خیر مرگ یگ از فرهنگیان بسیار شناخته شده و پرکار را که   

جریان   میهنهای  سال در  از  خارج  و  داخل  در  و  ،  طوالیز  ز  نوشی  از  هیچگایه 

فرهیخته این شخصیت  دریافت کردیم.  را  نکشید  نورایز  ،  پژوهش دست  جالل 

 آشنایی  کآن    رسیده و هر   پاست که از وی آثار فروایز به چا
ز ه با ادبیات و طیز

 بهره نبوده است. و آثار وی یر ها اندیشهوی را یم شناسد و از ، دارد 

م در شهر کابل به دنیا آمد و پس از  1948ش مطابق  1327جالل نورایز در سال  

م از  1972ش مطابق  1351در سال  ،  آموزشهای دوره ابتدایی و لیسه در شهر کابل

ف دانشکاه کابل  حقوق  در  دانشکده  آوان  ز  همی  در  وی  های  حلقهارغ گردید. 

در   آثارش  و  شد  شناخته  استعداد  با  نویس  ز طیز عنوان  به  شهر کابل  مطبوعای  

به نشر رسید. پخش انیس  به ویژه در روزنامه  های  نمایشنامه  مطبوعات کشور 

ز   ی وی در نخستی  ز دهه پنجاه شمش مطابق دهه هفتاد میالدی از های  سال طیز

 برای وی شهرت زیادی به همراه داشت.   افغانستانرادیو 

به   ارتباط  در  و  برگشت  به کابل  شوروی  اتحاد  در  عایل  تحصالت  از  پس  وی 

نویش و ترجمه آثار کشورهای دیگر جهان کوشش فراوان کرد. در دهه شصت   ز طیز

میالدی هشتاد  دهه  مطابق  نورایز گزیده ،  خورشیدی  و  جالل  ها  ز طیز از  های 

ی خو ترجمه  ز توان  یم آن جمله  د را به گونه مستقل منتشر کرد که از  های آثار طیز

ز     ها سال "ای همو بیچاره گک اس" و "چه کنم عادتم شده" را نام برد. وی در همی 

ها زیر نام "مربای مرچ"   ز های از منابع بلغاریایی را ترجمه کرد و بعدها این طیز
ز طیز

های از چهار گوشه  آن    منتشر گردید. اضافه از  ز ز آوان برگردان کتاب "طیز در همی 
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ه  ز در گسی  ی را در طیز ز ز بار عالقمندان به آثار طیز جهان" است که برای نخستی 

 جهان بخود جلب کرد. 

مدته نورایز  مدیر  جالل  "د   مسؤولا  انیس"  مجلۀ  و  ،  کمکیانو  "ژوندون"  مجله 

روزنامه "انیس" بود. جالل نورایز در دهه شصت خورشیدی مطابق دهه هشتاد  

امور شورای وزیران اجرای وظیفه  اداره  به مثابه یک کارشناس ارشد در  میالدی 

همکاران خاطرات فراموش ناشدیز برجا مانده است و    ها سال کرد. از وی در این  یم

 کنند. از وی بسیار به نیکویی یاد یم، همان دوران از جمله نگارنده

سال   هژده  از  پس  نورایز    زنده جالل 
ی

مشغول  گ و  برگشت  وطن  به  الیا  آسی  در 

نمایشنامه نویش و شخصیت سازی در نمایشنامه در ،  تدریس ادبیات دراماتیک

ز مدت   ز به زیور    یهاب اکتدانشگاه کابل مرصوف بود. در جریان همی  فروانش را نی 

 آراست.  پچا

ز پردازی"    کتایر است به نام "هیز طیز
یگ از برجسته ترین آثار پژوهشر جالل نورایز

منتشر شده است. وی در این  ،  که در دو جلد و در شش صدو هشتاد و هفت برگ

ز نویش را از نگاه اکادمیک به برریس گرفته و معلوما ز و طیز ت  اثر بسیار ارزشمند طیز

خییل ارزنده در ارتباط به این عرصه ادبیات را به رشته تحریر در آورده است. این  

در  است که  پردازی  ز طیز هیز  زمینه  در  پژوهشر  و  علم  ز کتاب  نخستی  کتاب 

  به نشر رسیده است. جالل نورایز این کتابش را برای نگارنده هدیه داده   افغانستان

 :  نگاشته است کهآن  و در برگ نخست

الیا است." همچنان کتاب وی  "این   کتاب محصول ده سال تحقیق من در آسی 

از   یگ  باب  در  های شیوه زیر عنوان "پرودی و پرودی سازان" که گفتاری است 

ز پردازی ز سخت آموزنده است. ، بسیار معمول در طیز  نی 
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است مانده  باق   نورایز  جالل  از  آثار گرانبهایی که  همه  این  شخصیت  ،  با  این 

فرهیخته در دل تاری    خ و فرهنگ کشور مان همچنان نفس خواهد کشید و هر گز 

د.   نم می 

 ! روانش شاد باد و یادش همیشه گرایم

 1396حمل   7برابر با   2017مارچ   27



 

 یادی از ميخائيل شولوخف

 خالق "دون آرام" 

گان آرام " را نه تنها هموطنانش بل شيفتهیاد ميخائيل شولوخف خالق " دون  

جهان گرایم یم دارند. "دون آرام" از آثار جاويدانه ادبيات    ادبيات مردیم در رسارس 

م اجتمایعی به نگارش درآمده و رويدادهای  جهان بشمار یمی  ز رود که به شيوه ريالی 

ين طرز و عاليی   بهی  به  تاري    خ مردم روسيه را  با اهميت  بيان  يک دوره بسيار  ين 

 دهد. بازتاب یمی 

ز واقع در بخش    1905ماه مه سال    24ميخائيل شولوخف در   در روستاي كروژلی 

ز وشنسكايا پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش يك دهقان خرده مالك    قزاق نشی 

ابتدا در دبستان روستا و سپس در ،  كرد تحصيل    1918بود. شولوخف تا سال  

ستان شهر به تحصيل پرداخت؛ ویل   جنگ داخیل كه در آنزمان آغاز گرديده  دبی 

مشغول كار شد. در مدت پنج سال    1918بود وی را از تحصيل بازداشت و از سال  

هاي شولوخف در مطبوعات نوشته   1923او بارها پيشه خود را تغيی  داد. از سال  

كت   نگار در جنگ رسر ی شولوخف به عنوان خیر
به چاپ رسيد. در جنگ دوم جهایز

 داشت. 

رشد و تكامل ادبيات شوروی به    به خاطر خدماتش در زمينه،  يل شولوخفميخائ

ز دريافت عایل، میل لقب نويسنده ،  مدال قهرمان كار سوسياليست  ، ترين نشان لنی 

موفق شد. او به عنوان آكادميسيتز كه آثار   1965دولت  و جايزه نوبل سال    جايزه 

نادبيش داراي شهرت جهانيست و نويسنده ام وی برتارك ادبيات شوروی  یی كه 
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مردم را به خود جلب    های خود عشق و عالقه شناخته شده و با نوشته،  درخشد یمی 

 کرده است. 

 و اخالق انسایز را بگونه استادانه  
ی

شولوخف با قلم توانای خويش مناظری از زندگ

بخشيده تجسم  و  كرده  موجب   خلق  است.    که  گرديده  وی  ی 
جهایز شهرت 

»شاهكارهای قرن« و    هاي شولوخف آنها را تفسی  كتاب  مطبوعات جهان ضمن

« و »فرهنگ شكوهمند قرن بيستم« ناميده »صخره ی
 اند . های ادبيات جهایز

یی است    »شولوخف نويسنده:  او نوشته است  فرانسوي درباره   ژان كاتاال نويسنده 

ش چنان در آميخته كه   اخت و  يگ را از ديگری جدا ستوان  م نكه افكار او با هیز

 یی كه خالقيت او عبارتست از بيان زندگایز و انسانيت.«نويسنده

برخز از آنها مانند »رسنوشت    ی بسياری نگاشته كههاناميخائيل شولوخف داست

ز نوآباد « و »آنها برای ميهن پيكار  »،  »دون آرام «،  »كره اسب«،  يك انسان « زمی 

به فاریسی ترجمه شده است و  یمی  به  ها و مقالهيادداشت كردند«  ز  نی  های بسيار 

و    او به بيش از هفتاد زبان ترجمه گرديده   هایبا تحرير در آورده است. كت  رشته

ز تهيه و ساخته  ها نسخه منتشر شده و از روی برخز از آنها فيلمنامهدر ميليون ها نی 

 شده است. 

فرد   هر  است كه  مردم گرایم  براي  سبب  بدين  شولوخف  در  واند  تیم ميخائيل 

نكته   هایباكت داستاو  تمام  بيابد.  خود  زندگایز  از  بسيار  اوليه كه هاناهای  ي 

و   » آرام  آثار حمایس »دون  بندی  استخوان  و  واقع طرح  در  نوشته  شولوخف 

ز است.  ی با واقعيت اعجاب انگی  وی هیز ز نوآباد « بوده كه از نظر تلفيق نی   »زمی 
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. اين سه مرحله در »دون دهد یما بازتاب  آثار شولوخف سه مرحله تاری    خ روسیه ر 

ز نوآباد« و »آرام « و »   گر شده است. جنگند « جلوه شان یمی آنها براي ميهن زمی 

ت قهرمانان داستان و از  رمان » دون آرام « از نظر توصيف عميق زنده   و كیی
ی

گ

و   انقالب  وقايع  به  افرادی كه  و رسنوشت  جامعه  مختلف  نظر وصف طبقات 

اندازه داخیلی جلب شده   هایجنگ تا  لئو    اند  یی همانند رمان »جنگ و صلح « 

عميق و  بارزترين  روس  ادبيات  در  شولوخف  است.  بيان كنندهتولستوی    ترين 

بشمار یم  روحيه مردم  های  رمقشر در  دهقانان  زندگایز  در  تحول  او  هانارود.  ی 

تاثی     ين موفقيت ادبيات معارص روس است و تر بزرگمتجیل است و اين   چنان 

 در حيات اجتمایع مردم به جا گذاشته كه یمی 
ی

ومند  آن    توانبزرگ را با تاثی  ندای نی 

 مقايسه کرد. ، لئو تولستوي در مردم روسيه

الهام از احساسات درویز آنها نوشته    از زبان،  رمان »دون آرام« مردم و گویی با 

هنگایم كه  ، اول جوایز شده است .گريگوری ملخوف قهرمان اصیل رمان از همان 

كند رفتاري رسكشانه از  اش قطع رابطه یمبه خاطر عشق به آكسينيا با خانواده 

ايط پدر ساالری كه كودكان  ،  ها رويداد در محيط قزاق  . ايندهد یمخود نشان   در رسر

وی كنند یک واقعه بايد یر  باشد. منحرص به فردي یم   چون و چرا از والدين خود پی 

نمايد كه او به عنوان يك قزاق یم  تر بزرگملخوف بويژه از اين لحاظ    گناه گريگوری

پدری خود را ترك كرد و به عنوان دهقان مزدور به كار  به خاطر زن شوهردار خانه 

 پرداخت. 

او مورد خشم شديد پدر و تحقی  دهقانان قرار گرفت. ویل هنوز بسيار جوان بود  

ی   یر
ز ز به خانه او ب  تفاوت بود. و برای او همه چی   كه از پرچی 

ی همسايه  ا همان رشادی 

ز شوهرش استپان دفاع كند پريد تا از آكسينا در برابر مشت  اش  خانواده ،  های آهنی 

ز ترك یم  كند و به اتفاق آكسينيا فقط با لبایسی كه در تن داشت از زادگاهش  را نی 
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ون شده و به ملك يگ از مالكان یم  رود. براي شلخوف استقالل و شبی 
ی

ايستگ

ي پر  ز ی ثروت پدری فقط به اسب اكتفا تر است و او از همهارزش انسان از هرچی 

 
ی

دانست كه پيدا كردن  اعتماد بسيار به خود داشت و یم ،  كرد. او در اين دوران زندگ

 دارد. اعتماد مبهم او نسبت به  
ی

راه به سوی سعادت فقط به خود انسان بستگ

راه   كه در انديشههایی سال وری گرديد. او در هم باعث بسياری از اشتباهات گريگ

بل اینکه  ، درست به سوی حقيقت اجتمایع بود نه فقط از ملت خويش جدا شد 

ز گام برداشت. عليه منافع بنيایز قزاق   ها نی 

جنگيد؛ اما بعد در رایه كه برگزيده بود  گريگوري با شمشی  عليه ارتش رسخ یم

اين هنگام جاه طلتر او باعث غروری گشته  دچار شك و ترديد بسيار گرديد. در  

و   استقالل  خاطر  به  منصوب گشت كه گويا  لشكري  فرماندیه  به  زيرا  بود 

 جنگيد در حاليكه وجدانش از اين كار در عذاب بود. خودمختاری دون یمی 

ی كه در نهاد وی مكتوم  آن    رسد كهفرا یمی یی  لحظه ویلی در زندگایز گريگوری   ز چی 

ز و خانه يجان یماست نضج يافته به ه  ی پدری كه  آيد. عشق صادقانه به رسزمی 

آندو را پشت رس گذاشته بود و كودكایز كه يتيم شده بودند و آكسينيای محبوب 

 گشت. روز به روز شديدتریم 

ت   حی  دچار  را  انسان  عيتز  حقيقت  نظر  از  است كه  عميف   اثر  آرام«  »دون 

وی برای اين اثر شولوخف ارزش  . ماكسيم گورگی بنيان گذار ادبيات شور سازد یم

بود  ز گفته  قائل شد. گورگی چنی  اثر  :  بسيار  با جنگ و صلح  را فقط  »اين رمان 

درباره توان  یم تولستوي   ز  نی  لوناچارسگ  بود   سنجيد.«  نوشته  ز  چنی  رمان  :  اين 

و تصويری  مؤثر  اثری است  ،  »رمان دون آرام شولوخف كه هنوز به پايان نرسيده

ين پديده در تاري    خ ادبيات روس یمی است از   ی بهی   باشد.«زندگایز مردم و از نظر هیز



 از ميخائيل شولوخف  یادی

 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

340 

ها .كتاب ی دوم خالقيت شولوخف عبارت است از انعكاس دوران تعاویز مرحله 

ز نوآباد « كه به تشكيل تعاون دسته جمیع و تحول مربوط است گویی دنباله   »زمی 

روسيه دوران انقالب را هنگایمی كه كشور  كه رسنوشت  ،  رود »دون آرام« به شمار یم

 منعكس یم كند.  دارد یمی در راه جديدی گام بر 

ز فصل »آگانيوك« و بعد هم در    در مجله   1954هاي اين رمان در سال  نخستی 

ی منتشر گرديد. در آخرين  صفحات روزنامه ی »پراودا« و در مجالت ادیر و هیز

هنگام  آن    اثر به پايان رسيد و در آخرين فصل اين    1959روزهای ماه دسامیر سال  

در حضور نويسنده با صدای بلند در دفی  مجله »آگانيوك« خوانده شد. ميخائيل  

یمی  خاطر  به  ز  چنی  را  واقعه  اين  مذكور  مجله  /  :  آورد سافررونوف رسدبی   او   «

های سفيد و خرمایی خود  در حاليكه به سبيل،  شولوخف / كنار ما نشسته بود 

كرد از  داد و گاه لبخندی یم زد گویی تعجب یمدقت گوش یم  با ،  كشيد دست یم 

شد با دقت  ای را كه ادا یماين كه به قهرمانانش چه گذشته و مثل اين كه هر كلمه

 سنجيد.«یمی 

ز نوآباد« شيوه  »دون آرام« برای توصيف    ای سوای شيوه شولوخف در رمان »زمی 

در عرصه  اقهرمانان خود  است.  پيش گرفته  به طور كیل  ی جهان  را  اين عمل  و 

ز قزاق كه به    قهرمان خود ماكارنا   دو   بوسيله  گولنوی و پولوتف افش ارتش پيشی 

ديد انجام یم داد. او در دستور متحدين گارد سفيد عليه شوروی تدارك شورش یم 

ز اثر شهرت جهایز يافت.   پرتو همی 

ز بوسيله  ز نوآباد« در واقع در آباد كردن زمی  كالخوز گريمياچينسك    در رمان »زمی 

وی ادراك دهقانان یم باشد.   گفتگو شده است؛ ویل هدف اسایس باالبردن نی 
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ز مرحله خالقيت شولوخف به  شان یمی »آنها به خاطر ميهن جنگيدند« كه سومی 

رود به همان نسبت آثار ديگر او جالب است. نوآوري اين اثر مقدم بر  شمار یم

مندایز وقايع غم   ز سال مخوف  همه در تجسم هیز دوران عقب نشيتز ،  1942انگی 

وی روخ   وهای شوروی در زمان جنگ دوم جهایز نهفته است. در واقع چه نی  نی 

عالقه و  عشق  چه  دشوارترين  و  مردیم كه  در  ی 
ی

زندگ به  نسبت  نشدیز  محو  ی 

یم  را  خود  رسنوشت  روزگار لحظات  ز  چنی  در  ی 
حت  داشت كه  وجود  گذراندند 

ز یمگاهگاه به شوخز ،  سخت    پرداختند. و طیز

 چشم از جهان فروبست  1984فوريه  22پرآوازه رسانجام روز  اين نويسنده 

نت استفاده شده است.   در تدوین این جستار از انی 

 1396قوس  20برابر با   2017دسمیر  11



 

ی بر نوروز و جشن آن  و ، سیر
 

اث فرهنگ  معنوی بشر این میر

بزرگ  اث  می  قرن  این  را  و معنوی   
ی

ز فرهنگ بسیار هاست که مردمان رسزمی  های 

ی طبیعت جشن یم ز ده آسیایی به مثابه آغاز بهار و رسسیر
ند و بهگسی  به  آن    گی 

اث بزرگ نیاکان شان ارج یم ز  ،  گذارند. این جشنمثابه می  جشن نوزایی و رستاخی 

ُپرشکوه طلوع  جشن  و  طبیعت  حیات    ، ساالنه  ساز  دگرگون  و  شونده  دگرگون 

 رود.  طبییع به شمار یم

ماه است.   یا فروردین  اول حمل  با  برابر  ز روز سال خورشیدی  "نوروز" نخستی 

ز کهن ما بوده که هنوز هم مردم مناطق گوناگون این   خاستگاه نوروز در رس زمی 

ه جامانده از ترین جشن های باین روز را به عنوان یگ از کهن،  حوزه بزرگ تمدیز 

شناسند. زمان برگزاری نوروز در آغار فصل  دوران آریاییان باستان و خراسانیان یم

به امروزه  یمآن    بهار که  اکیونوس  یا  بهاری  در  ،  گویند برابری  نوروز  باشد.  یم 

نو بشمار یم  افغانستان آغاز سال  ایران  مانند  و  از کشورها  دیگر  برخز  رود و در 

ستان ،  روسیه،  تاجکستان ز ، قزاقستان،  آذربایجان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  قرقی 

ز ،  آلبایز ،  گرجستان از این جشن باستایز بزرگداشت به  ،  پاکستان،  هند ،  ترکیه،  چی 

 آید. عمل یم

به درست  معلوم نیست. برخز  ، دایش نوروز منشا و زمان پی، ها دانشنامهاساس  بر 

،  دهند. بر طبق این روایتآغاز نوروز را به بابلیان نسبت یم ،  های تاریخز از روایت 

قبل از میالد یعتز زمان حمله کوروش    538  رواج نوروز در ایران باستان به سال

باز   بابل  به  روایت گردد یم بزرگ  از  برخز  در  ز  همچنی  عن،  ها .  به  زرتشت  وان  از 

های در تخت جمشید نمادی از  نگاره بنیانگذار نوروز نام برده شده است. سنگ
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نشان   را  زرتشتیان  نگاره دهد یمنوروز  سنگ  این  در  روز  .  در  بهاری  اعتدال  ها 

د برابر با هم نشان  ،  نخست و و توان شی  و گاو را در حال نیر . شی  نماد  دهد یمنی 

ز است. در برخز  ز خورشید و گاو نماد زمی  های کهن از جمله شاهنامه فردویس   از می 

ی تاری    خ طیر ز ،  و  از می  دیگر  پایه،  ها جمشید و در برخز  به عنوان  گذار کیومرث 

نوروز معرقز شده است. پدید آوری نوروز در شاهنامه بدین گونه روایت شده  

ز از آذربایجان:  است که ارگ    -بر روی تخت جمشید  ،  جم )یما( در حال گذشی 

فرود آمد و با تاخر زرین بر روی تخت نشست؛ با رسیدن نور  آنجا    در   -جمشید  

روز را روز  آن    جهان نورایز شد و مردم شادمایز کردند و ،  خورشید به تاج زرین او 

ین چهره های اسطوره  سیاوش  ،  یی مانند جمشید نو و جم را جمشید نامیدند. مهمی 

وزی بزرگ جمشید بر دیوها  پیوند  ،  و کیخشو  نزدیک با نوروز دارند. نوروز روز پی 

پلید نماد  رسما ی است که  چون  عروج  ،  تاریگ ،  یی  بودند.  خشونت  و  جهالت 

ز روز اتفاق افتاد که تفاسی  گوناگون را به همراه   جمشید و عروج کیخشو در همی 

کرد. همچنان  دارد. در این روز جمشید جهان غیب را در جام جهان نما مشاهده  

ن را مشاهده کرد و رستم را به دنبال او فرستاد.  ، کیخشو آن   جایم که در  ر  جای بی 

از فاریس میانه )آوانویش( است که برگرفته از زبان اوستایی بوده و  ،  واژه نوروز 

اوستایی ،  مورخان یم   navaka raocahرا  آن    معادل  این    زنند. حدس  مردمان 

ز باستایز از   کردند و در  نوروز به عنوان »ناوا رسدا« به معتز سال نو یاد یم رسزمی 

به معنای سال  ،  نوروز را نوسارد و نوسارخر ،  های سغدیان و خوارزمشاهیاندوره 

 نامیدند.  نو یم 

یی به  بطور مستقیم اشاره،  های بجا مانده از دوران هخامنشیاندر سنگ نبشته

  دهند یمها نشان  بر روی این سنگ نبشتهها  برریس برگزاری نوروز نشده است. اما  

جشن با  هخامنشیان  دارند که کوروش  که  برخز گمان  بودند.  آشنا  نوروز  های 

جشن میل اعالم کرد و در این روز  ،  پیش از میالد   538نو روز را در سال  ،  بزرگ
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رسبازانهای  برنامه  مکان،  برای  خانه پاکسازی  و  همگایز  و  های  شخیص  های 

ز ،  نمود. به این گماناجرا یم بخشش محکومان   ها در زمان پادشاهان دیگر این آیی 

ز برگزار یم  مراسم نوروز  ،  که در زمان داریوش یکم  شود یمشد. گفته  هخامنشر نی 

کردند. داریوش  و جشن نوروز را با شکوه برپا یم  گردید یمدر تخت جمشید برگزار  

ب زد که در یک سو اول هخامنشر سکه رسبازی در حال  آن  ی یی از جنس طال رصز

اندازی نشان داده شده است.   تی 

نوروز گرا ز  نی  ساسانیان  و  اشکانیان  زمان  یم داشتیمدر  دورانه  این  در  ، شد. 

ین شماری در طول یک سال برگزار یمهای یر جشن نوروز و مهرگان  آن    شد که مهمی 

چند روز )دست کم شش روز( طول  ،  بود. برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان

بزرگ تقسیم  یم نوروز کوچک و  به دو دوره  یا  گردید یمکشید و  نوروز کوچک   .

شد و روز ه یمداشتیم از یکم تا پنجم فروردین گرا،  نوروز عامه به مدت پنج روز 

شد. در هر جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا یم ،  ششم فروردین )خرداد روز(

روز  این  از  عامهیک  نوروز  )دهقانانطبقه،  ها  مردم  طبقات  از  ، روحانیان،  یی 

اف( به دیدار شاه یم،  سپاهیان و شاه به سخنان آنها گوش    آمدند پیشه وران و ارسر

شاه که ،  کرد. در روز ششمدستور صادر یمآنها    هایدشواری داد و برای حل  یم

کرد و  ن خاص برپا یمجش ،  های گوناگون مردم را ادا کرده بود ها و طبقهحق الیه

   آمدند. تنها نزدیکان شاه به حضور وی یم ، در این روز 

مردم هدایای  ز  پذیرفی  برای  نوروز رصف  جشن  از  عباسیان  زمان  استقبال  ،  در 

جشن نوروز با  ،  سامانیان و آل بویه،  کردند. با روی کار آمدن سلسله طاهریانیم

ده ی برگزار یمگسی   بیشی 
ی

شاعران دربار ، با فرارسیدن نورزو ، دوره ها شد. دراین گ

گفتند. فرارسیدن نوروز را شادباش یم،  رسودند و به شاهشعر یمآن    در ستایش

بیهف  از شکوه مراسم نوروز در دربار غزنویان نوشته است و شماری از زیباترین  
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منوچهری و سعد سلمان در ستایش  ،  آثار شعری از شاعران درباری چون فرخز 

 اند. رسوده شده  نوروز 

در دوران سلجوقیان به دستور جالل الدین ملک شاه سلجوق  شماری از ستاره  

بهسازی گاه برای  ویز  بی  ریحان  ابو  و  خیام  جمله  از  ایرایز گرد  شناسان  شمار 

آمدند. این گروه نوروز را در یکم بهار )ورود آفتاب به برج حمل( قرار دادند و هم

،  شمار که به تقویم جالیل معروف شد این گاه اساس    ساختند. بر را ثابت  آن    جایگاه

مقرر شد که در حدود هر چهار سال یکبار  ،  برای ثابت ماندن نوروز در آغاز بهار 

روز در    366،  روز   365سال را به جای  روزهای  تعداد  ،  و گایه هر پنج سال یکبار 

ند. این گاه   هجری آغاز شد.   393شمار از سال نظر بگی 

ز و در دست کم دو قرن  این   جشن بزرگ باستایز پس از حمله اعراب به این رسزمی 

بنابر   این کشورها  از  شماری  در  است.  آزموده  را  فراوایز  فرودهای  و  فراز  اخی  

تجلیل از نوروز ممنوع گردید؛ اما  ،  های متفاوت مذهتر و یا تعصبات میلدیدگاه 

مردیم که در مخالفت با تجلیل  غی  های  نظامکه حساسیت  ،  مردم در خفا و پنهایز 

ند بر نه  نوروز قرار داشتند را  ز ،  این جشن باستایز را با عناوین گوناگون دیگر ،  انگی 

ها و گویا در دشت و  پارک، را در منازلآن  متفاوتهای گونه داشتند و به  گرایم یم

 کردند.  دمن و صحرا تجلیل یم 

ز روز اول   افغانستانطوالیز در  های  سال برای   سال را به عنوان روز دهقان جشن   نی 

شد و این نام به  های مذهتر نایم از "نوروز" برده نمگرفتند و بنابر حساسیتیم

تنگ نظر تا هنور  های حلقهشد و با دری    غ در بسیاری از مثابه یک تابو شناخته یم 

ز است. مردم این روز را به عنوان روز اول سال و  مانند  های دیگر  با نام  هم چنی 

ت عیل در شهر  ،  میله نهال شایز ،  میله گل رسخ ز پرچم در زیارتگاه حرصز بر افراشی 
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ز به   یف و یا باال نمودن جهنده در مندوی کابل و زیارت سخز کابل و رفی  مزار رسر

 داشتند. ها به مثابه جشن بهاری گرایم یمزیارتگاه 

میالدی هشتاد  دهه  اوایل  دموکراتیک  ،  در  جمهوری  برای    تانافغانس دولت 

ز بار در یط یک سند تقنیتز )مصوبه شورای وزیران( روز نوروز را به عنوان   نخستی 

دولت   نهادهای  یک جشن باستایز در سطح دولت  به رسمیت شناخت و به تمام  

ده  ،  تصویریهای  رسانهدر مرکز و والیات و همچنان   گفتاری و نوشتاری وظیفه سیر

 و تاری
ی

ورند. حاال  آ  عملخز به گونه با شکوه تجلیل به شد تا از این رویداد فرهنگ

ه خوار با وجود مخالفت  ز و مالهای جی  ده  ، های متعصبی  این جشن به گونه گسی 

ز    افغانستانو خارج از    افغانستاندر رستارس   ز های    ها ده خانواو در بی  بر طبق آیی 

رگزار ب،  ی تر کردههفت میوه و میوه ،  چیدن سفره های نوروزی،  باستایز و سنت  

 .  گردد یم

جهانگی  شده است.  ،  به معنای واقیع کلمه،  اخی  نوروز های  سال در  ،  خوشبختانه

  21روز  ،  با تصویب قطعنامه یی  2010مجمع عمویم سازمان ملل متحد در سال  

و زیر عنوان فرهنگ صلح به   49مارچ برابر با اول فروردین را در چهار چوب ماده 

نوروز« به تصویب رسانید و در تقویم خود جا داده است. یط  عنوان »روز جهایز  

ز بار در تاری    خ این سازمان نوروز به عنوان یک مناسبت ،  این اقدام برای نخستی 

ز  ز به تصویب رسیده  الملیل  بی  وری    23به رسمیت شناخته شد. در می    2010فیر

دارد و    نوروز که قدامت  بیش از سه هزار سال،  توسط مجمع عمویم سازمان ملل

ند را جشن یمآن  ملیون نفر  300امروزه بیش از    توصیف شده است. پیش از ،  گی 

، م به پیشنهاد اوزبیکستان  2009مطابق یس سپتمیر  ،  خ   1388مهر    8در تاری    خ  آن  

اث   می  عنوان  به  )یونیسکو(  متحد  ملل   
ی

فرهنگ و  علم  سازمان  توسط  نوروز 

ز با، معنوی  رسیده بود. نخستی 
( را در  2012) 1391نوروز سال ، ر به ثبت جهایز
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صحن عمویم سازمان ملل متحد و همچنان در مقر یونسکو جشن گرفتند و دبی   

ز پیایم به این مناسبت صادر کرد.   کل سازمان ملل نی 

ز حاال که نوروز باستایز ما به روز    ه ی بسیار    نوروز تکامل یافته و الملیل  بی  در گسی 

توانیم  ؛ با اطمینان گفته یمگردد یم ح جهایز برگزار  پهناورتر از پیش و گویا در سط

به عنوان جشن این روز خجسته  ز ساالنه طبیعت و جشن    که  نوزایی و رستاخی 

دگرگون شونده و دگرگون ساز حیات طبییع بر طبق قانون طبیعت  ،  طلوع ُپرشکوه

یت  و معنوی بشر
ی

اث بزرگ فرهنگ در    ماند و برای همیش پایدار یم،  و به مثابه می 

برا ی همزیست  در صلح  و مردیم 
ی

به یک جشن فرهنگ ،  رفاه،  آزادی،  واقعیت 

نقش کشورهای شامل   . گردد یممبدل  ،  و شگوفایی مردمان جهانگرایی  هم ،  همدیل

 آنها بیش و  گرایی  هم ،  حوزه تمدیز نوروز که در اوضاع و احوال کنویز 
ی

و همبستگ

ورت است تبدیل نمودن نوروز به یک فرهنگ  در راستای  ،  پیش از همه سخت رصز

 و آرمان بزرگ جهایز بیش از همه برجسته خواهد بود. 

   سال نو و بهاران به همه دوستان عزیز خجسته باد. ، نوروز 

 1397حمل   4برابر با   2018مارچ   24



 

ز سالروز   انقالب کوبا را گرام م داریم! شصتمیر

با فروتتز از  ،  مردم قهرمان این جزیره آزادی،  های سال نو ترسایی در آغازین روز 

ز سالروز انقالب کشور شان تجلیل به عمل آوردند. این کشور در جریان  شصتمی 

همه   چه    ها سال این  محدودیت های  تحریم با  و  انسایز  های  کشنده  قابل غی  و 

آن    مردم قهرمان و دولت مردیم،  ها و فشار   ها تحریمبوده است. این  تحمیل روبرو ن

  زنده را خسته و فرسوده نساخت و از  
ی

مذبوحانه  های  تالشساقط نکرد. برخالف  گ

یالیست  که هدف غایی آنها را نابودی این جزیره آزادی    هایقدرتمحافل و   امیر

های خاص امریکای  شخصهاین کشور راه پر افتخار انقالیر را که از م،  ساختیم

بوده برخوردار  ز  و ،  التی  مردم  میان  از  برخاسته  و  بزرگ  ان  موجودیت رهیر در  و 

ان با متانت پیموده و همچنان یم  پیماید. اعتماد خدشه ناپذیر مردم به این رهیر

سیایس و اقتصادی این کشور را هیچ نهاد پژوهشر  ،  بزرگ اجتمایعآوردهای  دست

ز و   کتمان کرد.  توان  م نالملیل  بی 

جلب  آوردها  دستتوجه خواننده عزیز را به یک گزارش بانک جهایز در مورد این  

 کنم. یم

ات اجتمایع برتر از تأمینتحصیل و  ،  های بهداشتکوبا در عرصه   آوردهایدست»

یت کشورهای توسعه یافته و در برخز موارد قابل قیاس با کشورهای »جهان   اکیی

شناخته  اول«   برسمیت  جهایز  سطح  سال  شود یم در  در  انقالب کوبا  زمان  از   .

و برقراری حاکمیت حزب کمونیست در کشور یک نظام خدمات اجتمایع    1959

یس همگایز به تحصیل و بهداشت را امکان،  ایجاد گردید  پذیر نمود. کوبا  که دسی 

رسی    ریشه یک  ،در اثر کاربست این قالب موفق شد سواد آموزی را عمویم نموده
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ایط اولیه  ،  ها را بطور کیل بخشکاند بیماری  یس همگایز به آب آشامیدیز و رسر دسی 

ز  ان مرگ و می  نوزادان در منطقه بهداشت را ممکن سازد و به یگ از پائی  ز ترین می 

 دست یابد.« هایشاخص و یگ از باالترین 
ی

 امید به زندگ

ز کشور    2015سازمان جهایز بهداشت در سال  آن    افزون بر  کوبا را بعنوان اولی 

ی از همه موارد انتقال بیماری ایدز و سفلیس از مادر  جهان شناخت که به جلوگی 

یس همگایز   به کودک موفق شده است. کارشناسان سازمان جهایز بهداشت دسی 

 به طب و درمان و همه جانب 
ی

 را عامل کلیدی این موفقیت دانستند. آن  گ

دیگری   :  استآمده    در گزارش 
ی

»زندگ به سهم خود  و سالمت   ،  کوبا  غمخواری 

 پزشکان کوبایی در  کندیمصادر  
کشور جهان به کار طبابت    67«. در حال حارصز

قرن   نیم  از  بیش  کم  مدت  در  هستند.  مأموریت    600مشغول  هزار 

ناسیونالیست  در   از    164انی  آنها بیش  در  انجام گرفته که  هزار کادر   400کشور 

کت داشته است. افزون بر آنپزشگ کوبا    138هزار دانشجو از  35کوبا برای  ،  رسر

از   اینها  ایط تحصیالت پزشگ رایگان را فراهم کرده است. همه  کشور جهان رسر

خلق  سایر  از  حمایت  هستند.  انقالب کوبا  همواره  ثمرات  ناسیونالیسم  انی  و  ها 

ه ز « معتز  ها »میهن  بوده است. برای اینکه برای کوبایی آن    صفت ممی  یعتز نوع بشر

 دارد. 

ز است ؟ شاید  تمام توان در ،  چرا چنی  با  ان کوبا  باشد که رهیر این  از دالیل  یگ 

ان صادق و خدمتگار خویش حمایت و   خدمت مردم بودند و مردم آگاهانه از رهیر

ز    افغانستانکه در    آنچهکرده اند.  بایز  پشت   کشور جنگ زدۀ ما نداریم و به چنی 

 ایم. آمده  ر و ناهنجاری گرفتار رسنوشت  نکبتبا
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 ین افشاگر تاریــــخ! تر بزرگ جولیان آسانژ 

ین افشاگر تاری    خ و موسس سایت ویگ  تر بزرگ ساله    47رسانجام جولیان آسانژ  

پنج   روز  به  اکوادور    11شنبه  لیکس  سفارت  در  لندن  پولیس  توسط  اپریل  ماه 

  بازداشتگاه منتقل گردید. آسانژ به دلیل درز مسایل امنیت  و اطالعای    دستگی  و به

نظایمامریکا   عملیات  اردوگاه    افغانستاندر  امریکا    همچون  ایط  رسر و  عراق  و 

مجازات مرگ در امریکا    متهم به خیانت گردیده و برخز معتقد اند در ،  گوانتانامو 

روز و به    24ماه و    9سال و    6انتظار وی است. این افشاگر بزرگ تاری    خ پس از  

 در زندان انتخایر خودش در سفارت اکوادور  روز زنده  487هزار    2عبارت دیگر  
ی

گ

کشان کشان توسط  ،  در حایل که کتاب "تاری    خ امنیت امریکا" را در دست داشت

ون کشیده شد. آسانژ اطالعات سال  آن   پنج مرد از ساختمان سفارت در لندن بی 

امریکا    را با همکاری چلش منینگ که یگ از کارمندان سازمان امنیت میل   2010

در سال  ،  بود  منینگ  آورد.  به    2013به دست  این کار  سال حبس    35به جرم 

آخرین   در  اوباما  باراک  اما  شد؛  جمهور  روزهای  محکوم  رئیس  عنوان  به  کارش 

 دستور آزادی او را صادر کرد. ، یکا امر 

و اما در لندن   کند یمدر ظاهر امر این شخصیت تاری    خ ساز را خطر مرگ تهدید  

های او از فساد قدرتمندان باعث  ها و افشاگریاقدام،  حامیان آسانژ که معتقدند 

ز شفافیت سیایس در جهان شده است حمایت خود را از او با حضور  ،  اهمیت یافی 

اعالم  ،  بود آن    بل سفارت اکوادور و دادگایه که محل حضور آسانژ در خود در مقا

ز   الیا نی 
الیایی االصل استتظاهرای  کردند. در آسی 

،  در حمایت از آسانژ که آسی 

برگزار شد و اتحادیه روزنامه نگاران این کشور حمایت خود را از او اعالم کرد. بجز 

افشاگرا،  این ین  مهمی  از  یگ  اسنودن  آسانژ    امریکایی ن  ادوارد  ز همچون  نی  او  که 
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 )جلد سوم(  ها و رویدادها ها   تحلیلدیدگاه 

351 

  زنده 
ی

در صفحه توئیی  خود به  ،  به روسیه فرار کرد امریکا    در غربت را برگزید و از گ

  با تاری    خامریکا    را »رویارویی دولت بریتانیا و آن    بازداشت آسانژ واکنش نشان داد و 

ز ها  رسانه »زمان سیاه آزادی  :  دانست.« و نوشت رهیر حزب  ،  است.« جریم کوربی 

داد آسانژ را به دلیل افشاگری،  کارگر  ز اسی  هایش  حزب مخالف دولت انگلیس نی 

اشتباه دانست. روسیه هم در واکنش به بازداشت آسانژ ابراز ،  در باره جنگ عراق

سخنگوی وزارت خارجه  ،  امیدواری کرد که حقوق وی حفظ شود. ماریا زاخارووا 

دی به دست موکرایس« توصیف کرد.  روسیه بازداشت آسانژ را »خفه شدن آزا

نزدیک   از  دقت  به  آسانژ  پرونده  اعالم کرد که  هم  اروپایی  سخنگوی کمیسیون 

ز اکوادور که در زمامداری او به  ،  . رافایل کوره آ شود یم دنبال   رئیس جمهور پیشی 

 اعطا شده بود 
ی

بازداشت او را محکوم کرده و رئیس جمهوری کنویز  ،  آسانژ پناهندگ

ر  و  اکوادور  انگلیش  سیاستمداران  از  بسیاری  مقابل  در  متهم کرد.  خیانت  به  ا 

 از بازداشت آسانژ ابراز خوشحایل کرده اند.  امریکایی 

یا چیتز  ،  هرگاه جولیان آسانژ  ز رسنوشت  دچار بود  یم شهروند رویس و  وبه چنی 

بودیم که این به اصطالح  حاال ما چه هیاهوی عظیم را در جهان شاهد یم ،  شد یم

یک رس و صد هزار زبان زیر نام دفاع از آزادی بیان و حقوق نهادهای  ها و سازمان

 نامیدند!! ند و وی را قربایز بزرگ تاری    خ یم انداختبشر به راه یم 

جولیان آسانژ و ادوارد سنودن را تاری    خ  ،  به هر حال این دو شخصیت تاری    خ ساز 

 .  کنند نم هرگز فراموش  ، و مردمان آزادی خواه جهان
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مند همواره زنده! یادواره   های  از احمد ظاهر این هیز

های ناب صدای ملکوی  احمد ظاهر را هر بار که بشنوی تازه است واین آهنگ 

پژواک  گاه کهنه هیچ بازتاب و  ندارند.   
ی

برای  آهنگ گ مبتکرانه وی  های جذاب و 

پیچد و نجوا دارد و در روان آدیم سی  و سفر  شنونده یم  در گوش و هوش  ها مدت

مندی را در فرهنگ پربار خویش  کند یم . چه افتخار بزرگ برای ملت  که همچون هیز

 جاداده است. 

 کشورمان را از  ،  من احمد ظاهر 
ی

ی و فرهنگ ز هیز دوران این شخصیت شگفت انگی 

  هرگز ،  های این انسان استثنایی و منحرص به فرد شناسم. یاد و خاطرهنوجوایز یم 

؛ زیرا او یکجا با مردم نفس یم کشد و با آنها زنده است.  گردد م فراموش خاطر ن

ای او با آهنگ همه روزه صدها بار به وسایل  ،  های ماندگارشآواز پرکشش و گی 

ها  رادیو ها و تلویزیون  -جمیع  های  رسانهف در  مختلهای  برنامه گوناگون از طریق  

در منازل و حتا در موترهای شخیص  ، ها فروشگاه ، ها رستوراندر   نوارهای صوی    -

های فراموش ناشدیز مانند  . این آهنگ گردد یم و ترانسپورت عمویم همواره پخش  

 دهند.  وزند و روان خسته مردم رنجدیده اش را نوازش یم نسیم خوشگوار بهاری یم 

ده خواهم  یم  یی را که از سه مرحله زنده یادواره   رصف سه،  به گونه بسیار فشر
ی

گ

مند بزرگ دارم و برایم خییل عزیز است با شما دوستان ارجمند    خویش با این هیز

 در میان گذارم. 

ز بار در آوان نوجوایز آهنگ زیبایی را از شادروان احمد  آن    نخست که ما برای اولی 

زمان ما شاگردان مکتب ابتداییه مسعود سعد در  آن    شنیدم و دیدیم. در   ظاهر 

زیرا پدرش داکی  ظاهر خان  ،  شهر کابل بودیم و احمد ظاهر تازه به کابل برگشته بود 
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ز   در کراخر پاکستان ماموریت داشت. روزی از روزها در صحن مکتب برای نخستی 

اهن و پتل ون کوتاه به رنگ جیم و در حدود  بار احمد ظاهر نوجوان را آراسته با پی 

و با همان شور و شوق  و    هشت یا نه ساله دیدیم که با اکاردیون کوچگ در گردن

همیشه یماداهای   که 
ی

آهنگ  گ یک  زیاد  به گمان  را که  زییای  آهنگ  شناسیم 

نواخت و رسود و ما شاگردان مکتب ابتداییه را به وجد آورد و بار ها  ،  انگلیش بود 

 ( 1957ن سال  احتمالدید. ) تکرار گر 

 *** 

مند شناخته شده مبدل شده بود و  آن ، در دوران جوایز  هنگایم که وی به یک هیز

ل یک دوست  شتر از شب،  از شهرت زیادی برخوردار بود   جواناندر میان   ز ها در میز

یحیایی  رفیق  یاد  زنده  ارجمند  یمیم،  بسیار  و  قصهگفتیم  از  و  و خندیدم   ها 

یی ساخته هار داشت که آهنگ تازه ظبردیم. وی ااحمد ظاهر لذت یمهای  شوخز 

آله آن    خواهد یمو   از کدام  استفاده  نماید. وی بدون  ثبت  به زودی ضبط و  را 

 را که پسان ها بسیار مشهور 
ی

ز این آهنگ ز به روی می  ب گرفی  موسیف  رصف با رصز

ز کسایز   بودیم که این آهنگ  شد برای ما زمزمه کرد و بارها زمزمه کرد و ما نخستی 

ز بود آن  را شنیدیم و از   :  سخت لذت بردیم. این آهنگ چنی 

 تو گر هست  به پایک شهره شهر 

 مرا رسوا و بد نام آفریده اند 

 به کس خر به کس خر ، اگر یم خواره و مستم

 به کس خر به کس خر ،  اگر آواره و مستم

 به کس خر به کس خر ،  اگر پیمانه بشکستم

 به کس خر به کس خر ،  مستماگر آواره و 

 به کس خر به کس خر ،  اگر بایسر تو امشب لییل من
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 به کس خر به کس خر ، چون مجنون عاشقت هستم

 به کس خر به کس خر ، اگر بایسر تو امشب ساق  من

 به کس خر به کس خر ،  دیه پیمانه به دستم

 *** 

نده مردم و  در دوران کهولت و غربت با دل شکسته و در بسا موارد نا امید از آی

برای بایست  یمپشم کاوه جان صادق  سفری را برایم تدارک دید که  ،  کشور مان

ی و به انتالیا و االنیا بروم و دور از همه غوغای،  یگ دو هفته به ترکیه  های خیر

احت کنم )احتآنهم   (. وی  2007  الن سالماخبار همواره منفز کشور مان کم اسی 

استفاده برم و از  آن    برای من تحفه داد که از   یک کست کوچک را   آن  افزون بر 

م. من نم آن    شنیدن موسیف   دانستم که در این کست بیش از صد آهنگ  لذت بیر

  در ،  های مسافرتروزها و شب   آن  از احمد ظاهر ثبت و ضبط شده بود. من در 

انهآن   ه مدیی   ها را بارها و بارها شنیدم و از این آهنگ ،  طبیعت زیبا و ساحل بحی 

سخت لذت بردم؛ زیرا هر آهنگ احمد ظاهر برای ما قصه و داستان خود را  آن  

 داد. داشت و ما را با خاطره های زیادی پیوند یم 

ز سفر بار دیگر کشف کردم و با زمزمه  ها و  در حقیقت من احمد ظاهر را در همی 

از  آهنگ بخشر  پیدا کردم که  ناپذیری  پیوندی گسست  چنان  وی    زنده های 
ی

گ

روح و روان مرا درخشش یم بخشد ودگرگون  ،  ها سازد. این آهنگ روزمره مرا یم 

 . کند یم

 *** 

مند یر ،  یاد این یار قدیم و ندیم
فناناپذیر است. با دری    غ که وی عمری  ،  نظی  هیز

کت  که چندین نسل را با هم پیوند  کوتایه داشت؛ ویل چه عمر پر فیض و پر بر 
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ز سال درگذشت او یادآوری  آورد. با  و به وجد یم   دهد یم  است میالد  ی  به،  از چهلمی 

 و تاریخز گرایم بداریم. 
ی

 وی را بمثابه یک رویداد فرهنگ
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 !  نوروز باستایز زیر سایه شوم ویروس کرونای 

 ما و همچنان در همه جهان
ی

ز فرهنگ ه بزرگ رسزمی  جشن ،  نوروز باوران در گسی 

جا دارد    نوروز را در زیر سایه شوم ویروس کرونایی با ترس و دلهره تجلیل کرده اند. 

 مردم و این جشن  این هیوالی بزرگ باالی زنده تأثی   پیش از این که در مورد  
ی

گ

در ارتباط به نقش و اهمیت تاریخز نوروز که بخش  ،  عنعنوی مطالتر نگاشته شود 

 از فرهنگ باستایز ما را یم 
ی

به گونه بسیار ،  دهد یم سازد و امید به فردا را شکل  بزرگ

ده مطالتر نگاشته شود   . فشر

 و معنوی را قرن،  نوروز 
ی

اث بزرگ فرهنگ ز این می  های  هاست که مردمان رسزمی 

ی طبیعت جشن یم ز ده آسیایی به مثابه آغاز بهار و رسسیر
ند و به بسیار گسی    گی 

ارج یمآن   نیاکان شان  بزرگ  اث  می  مثابه  این جشنبه  و  ،  گذارند.  نوزایی  جشن 

ز ساالنه طبیعت و جشن طلوع ُپر   دگرگون شونده و دگرگون ساز ،  شکوهرستاخی 

 رود.  حیات طبییع به شمار یم

ماه است.   یا فروردین  اول حمل  با  برابر  ز روز سال خورشیدی  "نوروز" نخستی 

ز باستایز ما بوده که هنوز هم مردم مناطق گوناگون این   خاستگاه نوروز در رس زمی 

ین ج،  حوزه بزرگ تمدیز  های به جامانده از  شناین روز را به عنوان یگ از کهنی 

و ایران آغاز    افغانستانشناسند. نوروز در  دوران آریاییان باستان و خراسانیان یم

یم شمار  به  نو  تاجکستانسال  مانند  از کشورها  دیگر  برخز  در  و  ، روسیه،  رود 

ستان ز ز ،  آلبایز ،  گرجستان،  قزاقستان،  آذربایجان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  قرقی  ،  چی 

 آید. از این جشن باستایز بزرگداشت به عمل یم، اکستانپ، هند ، ترکیه



 ! یی کرونا  روسی شوم و  هیسا ر یز  نوروز باستایز 
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  ،  سامانیان و آل بویه، با روی کار آمدن سلسله طاهریان
ی

ده گ جشن نوروز با گسی 

ی برگزار یم    شاعران دربار در ستایش ،  با فرارسیدن نوروز ،  شد. دراین دوره ها بیشی 

گفتند. بیهف  از شکوه  فرارسیدن نوروز را شادباش یم ،  رسودند و به شاهشعر یمآن  

از   آثار شعری  از زیباترین  مراسم نوروز در دربار غزنویان نوشته است و شماری 

منوچهری و سعد سلمان در ستایش نوروز رسوده  ،  یی چون فرخز شاعران درباری

 شده اند. 

ز و در دست کم دو قرن   این جشن بزرگ باستایز پس از حمله اعراب به این رسزمی 

فر  و  فراز  بنابر  ود اخی   این کشورها  از  شماری  در  است.  آزموده  را  فراوایز  های 

تجلیل از نوروز ممنوع گردید؛ اما  ،  متفاوت مذهتر و یا تعصبات میلهای  دیدگاه 

غی  مردیم که در مخالفت با تجلیل  های  نظامکه حساسیت  ،  مردم در خفا و پنهایز 

ند   نوروز قرار داشتند را  ز ،  باستایز را با عناوین گوناگون دیگر این جشن  ،  بر نه انگی 

ها و در دشت و زیارتگاه،  را در منازلآن    های متفاوتداشتند و به گونهگرایم یم

 کردند.  دمن تجلیل یم 

ز روز اول سال را به عنوان روز دهقان جشن   افغانستانطوالیز در  های  سال برای   نی 

شد و این نام به  " برده نمگرفتند و بنابر حساسیت های مذهتر نایم از "نوروزیم

تنگ نظر تا هنور  های حلقهو با دری    غ در بسیاری از شد یم مثابه یک تابو شناخته 

ز است. مردم این روز را به عنوان روز اول سال و  با نام های دیگر مانند    هم چنی 

ت عیل در شهر  ،  میله نهال شایز ،  میله گل رسخ ز پرچم در زیارتگاه حرصز بر افراشی 

ز به  مزار رسر  یف و یا باال نمودن جهنده در مندوی کابل و زیارت سخز کابل و رفی 

 داشتند. زیارتگاه ها به مثابه جشن بهاری گرایم یم

میالدی هشتاد  دهه  اوایل  دموکراتیک  ،  در  جمهوری  برای    افغانستاندولت 

ز بار در یط یک سند تقنیتز )مصوبه شورای وزیران( روز نوروز را به عنوان   نخستی 
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دولت   نهادهای  جشن باستایز در سطح دولت  به رسمیت شناخت و به تمام  یک  

د ،  تصویریهای  رسانهدر مرکز و والیات و همچنان   گفتاری و نوشتاری وظیفه سیر

 و تاریخز به گونه با شکوه تجلیل به عمل آورند. حاال با  
ی

تا از این رویداد فرهنگ

ه خوار وجود مخالفت  ز و مالهای جی  ده در   ،های متعصبی  این جشن به گونه گسی 

از    افغانستانرستارس   خارج  خانوا  افغانستانو  ز  بی  در  ز   ها ده و  آیی  های  بر طبق 

آن    هفت میوه و میوه تر کرده و امثال ،  چیدن سفره های نوروزی،  باستایز و سنت  

 .  گردد یمبرگزار 

جهانگی  شده است.  ،  به معنای واقیع کلمه،  اخی  نوروز های  سال در  ،  خوشبختانه

  21روز  ،  با تصویب قطعنامه یی  2010مجمع عمویم سازمان ملل متحد در سال  

و زیر عنوان فرهنگ صلح به   49مارچ برابر با اول فروردین را در چهار چوب ماده 

عنوان »روز جهایز نوروز« به تصویب رسانید و در تقویم خود جا داده است. یط  

ز بار د نوروز به عنوان یک مناسبت ،  ر تاری    خ این سازماناین اقدام برای نخستی 

ز  ز به تصویب رسیده  الملیل  بی  وری    23به رسمیت شناخته شد. در می    2010فیر

نوروز به عنوان این که قدامت  بیش از سه هزار ،  توسط مجمع عمویم سازمان ملل

ند یم را جشن  آن    ملیون نفر   300سال دارد و امروزه بیش از   توصیف شده  ،  گی 

ز بار اس ( را در صحن عمویم سازمان ملل  2012)  1391نوروز سال  ،  ت. نخستی 

ز پیایم   متحد و همچنان در مقر یونیسکو جشن گرفتند و دبی  کل سازمان ملل نی 

 به این مناسبت صادر کرد.  

ز حاال که نوروز باستایز ما به روز   ه نوروز تکامل یافته و الملیل  بی  ی بسیار  در گسی 

توانیم  ؛ با اطمینان گفته یمگردد یم و گویا در سطح جهایز برگزار    پهناورتر از پیش

به عنوان جشن این روز خجسته  ز ساالنه طبیعت و جشن    که  نوزایی و رستاخی 

شکوه ُپر  قانون  ،  طلوع  طبق  بر  طبییع  حیات  ساز  دگرگون  و  شونده  دگرگون 

یت بشر معنوی  و   
ی

فرهنگ بزرگ  اث  می  مثابه  به  و  پا،  طبیعت  همیش  یدار  برای 
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در صلحیم برا ی همزیست   مردیم  و   
ی

فرهنگ یک جشن  به  واقعیت  در  و  ، ماند 

 . گردد یممبدل  ، و شگوفایی مردمان جهانگرایی هم ،  همدیل،  رفاه، آزادی

در  آن    با درد و دری    غ در سال روان بنابر آفت عالمگی  ویروس کرونا و سایه شوم 

« شده و جشن،  جهان ز به  های  نوروز ما هم »قرنطی  نوروزی و سال نو سخت 

بار تعطیل شده  از جهان کارو 
ی

و اماکتز که    رسدی گراییده است. در بخش بزرگ

 بودند حاال به خاطر محدودیت زمایز پر از شور و زنده 
ی

 روزمره  های که به زنده گ
ی

گ

ها شامل منع آمد و  به شهر ارواح مبدل شده اند. این محدودیت ،  انجام گردیده

ها و  بار ،  ها مغازه ،  های تعلیم و تحصییلها و موسسهمکتب بسته شدن  ،  رفت

آخرین آمار یر یر  اساس    باشد. بر ممنوعیت سفر و تجمع پرشماریم،  ها رستوران

یس شمار مبتالیان به ویروس کرونا در رسارس جهان از سه صد هزار نفر گذشته و  

ا از روز شنبه نزدیک  هزار نفر رسیده است. در ایتالی  13مار مرگ و می  به بیش از  آ

ین آمار قربانیان نایسر از ابتال به   800به   نفر جان باخته اند و اسپانیا یگ از بیشی 

نفر در   394ساعت گذشته    24ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرده است. در  

نفر    1700آمار رسم بیش از  اساس    این کشور جان خود را از دست داده اند. بر 

آمار وزارت  اساس    ر به دلیل ابتال به کرونا در گذشته اند. بر تاکنون در این کشو 

عامه در  ،  صحت  به کرونا  شده  شناسایی  مبتالیان  نفر   ۳۴به    افغانستانشمار 

ش لحظه به لحظه ویروس در رسارس جهان پیهم   رسیده است. این آمار بنابر گسی 

 . کند یمتغیی  

به شمول مکه و مدینه و دیگر  ز  زیارتگاه  اماکن مقدس مسلمانان  نی  های مشهور 

زیارت کنندگان   شدید روایز باالیتأثی   مسدود گردیده که هیچگاه سابقه نداشته و  

داشته است. همه ساله هزاران نفر از والیات مختلفب برای تجلیل نوروز به شهر  

یف یم  آمدند. در این مراسم علم  رفتند و در کنار زیارت سخز گرد هم یم مزار رسر

ی از شیوع کرونا  ( برافراشته یم نوروز )جهنده شد. برخالف معمول و بخاطر جلوگی 
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این زیارتگاه از  ،  و هجوم مردم به  جهنده سخز حوایل ساعت ده شب و به دور 

 برافراشته شده است. ، چشم رسانه ها 

آغاز سال نو و روزهای  آن    و مردم ستمدیده و جنگزده  افغانستانکشور عزیز ما  

ی یم کنند. بازگشت  نوروز را در زیر سایه شوم بیماری نایسر از ویروس کرونا سیر

زیاد شمار زیاد آنها به این مرض مهلک    احتمال هزار نفر پناهنده از ایران که به    ها ده

ز روز سال دست کم یس نفر از  ،  آلوده اند  ادامه جنگ و برادر کشر که در نخستی 

ی رسبازان و افشان   وهای امنیت  در زابل توسط طالبان کشته شدند و درگی  های نی 

سیایس    ثبای  یر نظایم در شانزده والیت کشور همچنان ادامه یافته واز همه بدتر  

خدمتگزار و دلسوز مردم این فاجعه را هر چه بیشی   ،  متحد ،  و نبود یک دولت کارآ 

ایط ُپر از اضطراب و دلهر  ز رسر ش داده است. در چنی  دالالن و معامله گران  ،  هگسی 

سیایس برای حفظ و کسب قدرت به هر شیوه ممکن حتا تا سقوط کشور به یک  

ز آماده اند و به پیش بروند.  یت تاریخز شان را در این  مسؤول آنان    جنگ داخیل نی 

  برهه حساس و خطی   
ا
ز وضعیت سخت ناگوار  درک نم اصل کنند. بر بنیاد همی 

  World Happiness Report،  سازمان ملل متحد   است که در تازه ترین گزارش

به صفت بدبخت ترین کشور و افشده ترین مردم جهان شناخته شده   افغانستان

   هایشاخص است. در این گزارش  
ی

فساد ،  حمایت اجتمایع،  مانند امید به زنده گ

 . شود یم و دیگر موارد برریس 

،  باالی کشور ما تحمیل شده استهای که  ها و بدبخت  با وجود این همه فالکت 

کنند  مردم جشن های باستایز و عنعنوی شان را به نحوی با دل ُپر غم تجلیل یم 

اند و بر طبق فلسفه وجودی نوروز  ،  که خویسر و غمدانند  یمو   همزاد یکدیگر 

 بایست به فردای روشن همچنان امیدوار بود. 

13حمل 4برابر با   2020مارچ   23
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 ی کتاب: نویسنده  ۀدر بار 

جیالیز   غالم  فرزند   
 
صادق دستگی   یر غالم  و   

 
به  صادق  

 
صادق زهرا  یر 

ماه حمل سال   باغ عیل  1323تاری    خ هژدهم  مردان شهر کابل متولد  در 

سال   در  حبیبیه  عایل  لیسه  از  فراغت  از  پس  ادامه    1341گردیده،  و 

در داخل کشور تا سطح    خویش  تحصیل در دانشگاه حریر به تحصیالت

ی کارشنایس ارشد و دیپلوم  علوم  ز انستیتوترشته اقتصاد سیایس ا ماسی 

 

 

 

های مختلف دولت  کشور  های طوالیز در ادارهموصوف در جریان سال
پالن   مدیر  صفت  به  پالن  وزارت  در  آنجمله:  از  است.  خدمت کرده 
کولمبو، در وزارت مالیه به حیث مدیر عمویم اداری تصدی میل بس، در  

انسجام و سپس   و  توحید  به صفت رییس  احصاییه  ز  اداره مرکزی  معی 
اداره مرکزی احصاییه، در شورای وزیران به عنوان معاول اول اداره امور  

 شورای وزیران در دهه هشتاد میالدی. 

پس از سقوط حاکمیت دولت  جمهوری افغانستان   1992در جریان سال 

های خانمانسوز تنظیم، ناگزیر میهن را ترک گفت و به  و تشدید جنگ

هم اکنون به صفت کارمند متقاعد با  کشور دنمارک پناهنده شده است و 

نرگس   و  صادق   نیلوفر   ، صادق  فرزند، کاوه  سه  و  صادق   زکیه  خانمش 

 یمصادق  در دنمارک زنده
ی

 کند. گ

 

در   همچنان  و  رسانیده  پایان  به  اجتمایع کابل 

در کانادا،   عامه  اداره  رشته  در  از کشور  خارج 

اقتصاد   و    میلپالنگذاری  اداره  و  مسکو  در 

آور  فن  با  در    معلومای    نی نو   یها یمنجمنت 

 دنمارک ادامه داده است. 

 


