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مردی که جاودانه با تاریخ زند گي خواهد کرد
زندگي چیدن سیبي است که باید چید و رفت
زندگي تکرار پاییز است که باید دید و رفت
زندگي رودي است جاري هر که آمد
کوزه اي شادمان پر کرد و مشتي آب نوشید و رفت
قاصد هم ،این کولي خانه به دوش
روزگار کوچه گردیهاي خود را زندگي نامید و رفت.
زندگی یعنی هیاهو ،زندگی یعنی تکاپو ،زندگی یعنی شب نو ،روز نو ،اندیشه نو
زندگی یعنی غم نو ،حسرت نو ،بیشه نو .زندگی باید سراسر تکان و تازگی باشد.
زندگی باید یک کالم ،حتی یک نفس ز جنبش وا نماند .گرچه این جنبش برای
مقصدی بیهوده باشد  ...زندگی همچنان آب است ،آب اگر راکد بماند ،چهره اش
افسرده باشد....
انسان از آندست موجوداتي است که عمر کوتاهي دارند .متوسط عمر انسان عصر
ما حدودًا  ۶۰سال است .تفاوت  ۶۰سال با  ۹۰۰میلیون سال تفاوت قابل مالحظه
است .البته عمر انسان هم در دوره هاي مختلف تاریخ داراي نوسانهاي جالب
توجهي بوده است .هرچقدر از مبدأ حیات انسان بر روي این کره خاکي فاصله مي
گیریم ،عمر کوتاه شده و از فرصت حضورش در دنیا کاسته مي شود .پس انسان

موجودي است با فرصت بسیار کم باید نقش شایسته خودرا ایفا کرده و سپس
بساط حیات خویش را برچیند و به خارج از محیط زمان و مکان کوچ کشي
نماید .هر موجود جسماني بخشي از زمان را براي ایفاي نقش و حضور در صحنه
زندگي در اختیار دارد .این فرصت زماني را عمر مي نامند .فرصت موجودات براي
ابراز وجود و نقش آفریني در صحنه هستي باهم تفاوت دارد .برخي از عمرها
بسیار طوالني است و بعضي خیلي کوتاه .موجوداتي هستند که فرصت یك روزه و
حتي کمتر از یك روز در اختیار دارند .یك غنچهء زیبا تنها چند روز فرصت دارد تا
هنرنمائي و افسونگري کند.
زندگي مثل پیانو است .دکمه هاي سفید براي شادي ها و دکمه هاي سیاه براي
غمها اما وقتي میتوان آهنگ زیبایي نواخت که دکمه هاي سیاه و سفید را با هم
فشار دهي!.
زندگی یک پدیده جدی نیست  .اگر آن را جدی بگیری ،در واقع از کَفَش می
دهی  .درک زندگی تنها از طریق خنده ممکن است.
زندگي عرصه یکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود .
صحنه پیوسته به جاست .اي خوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
زندگي شاید همین باشد یك فریب ساده و کوچك
آن هم از دست عزیزي که تو دنیا را بجز با او و براي او نمي خواهي.
من گمانم زندگي باید همین باشد.
طراحي شخصیت انسانها به دست خودشان است انسان هر نقشه اي را که در
پهنه زندگي خود اجرا کند تا ابد در همان خانه زندگي خواهد کرد  .محصول
زندگي و رفتار انسان در این دنیا تا ابد جاودانه و ماندگار است .ویژگي یاد شده
یکي از مهمترین و سرنوشت ساز ترین خصوصیات انسان مي باشد  .زیرا حیات
انسان با مرگ پایان نمي پذیرد و بلکه هرکس پس از مرگ داراي حیاتي جاودانه

است .و بستگي دارد ﮐ ﻪ عمر و شخصیت خود را چگونه معماري کرده باشد .هر
شخصیتي که براي خود انتخاب کند تا ابد با آن زندگي خواهد کرد .
اگر کسي بخواهد تصوري اجمالي از آن جاودانگي داشته باشد باید آن زمان را با
عمر آسمانها و زمین مقایسه کند ،یعني تا آسمان و زمین وجود دارد ،تا آفرینش
در جریان است او نیز همراه شخصیتي که خود معمارش بوده زندگي خواهد کرد.
سخن از پرنده ایست که درتمام زندگیش دلیرانه و دردمندانه مي خواند .
آوائی دلنشین و بيهمتا  .از آن لحظه که آشیانه را ترک مي کند در جستجوی
درختی است با شاخه های پرخار و تا یافتن از تالش باز نمي ماند  .آنگاه با آوائی
جادویی از البالی شاخه های وحشی درخت َپر مي کشد ،اوج ميگیرد ،و بر
بلندترین و تیز ترین خار ،تن به تصلیب مي سپارد  .در لحظه واپسین و با آوائی
دل انگیزتر از ترنم کاکلی وُبلبل از احتضارش فراتر مي رود  .آوائی طرب انگیز که
زندگی بهای آن است …)کالین مک کالو(
نوشتن درباره کارمل براى من یادآورى یك شخصیتي است که با اراده متین،
تصمیم قاطع ،شجاعت و درایت سیاسي ،دانش و خردمندي بي پایان ،رهبر عزیز و
دوست داشتني ،نهایت صادق و مهربان ،با عظم راسخ و صدایی قاطع و … که
عمر گرانمایه اش را در راه خدمت به کشور و مردم سپري و درین تصمیم تا
آخرین دقایق عمر استوار و ثابت قدم باقي ماند .
کارمل شخصیت بود که حضورش و نفس هایش ،موجب می شد تا بسیارى از
همرزمانش ،در راه خدمت به وطن و مردم وطن تا مرز خودگذري و شهادت به
پیش بروند و حماسه جاودانه شوند که تپه شهدا در کابل و در سراسر کشور شاهد
این ادعاي ماست .
کارمل در زمان زمامداریش چنان پاک و صادق زمام امور را پیش برد که حتا
هنگام بزیرکشیدن از حاکمیت مالک کوچک ترین سرمایه نبود  .وي سال هاى
سخت خفقان و درد ،شاید تنها کسی بود که دیگران را آرام کرده و اجازه می داد

تا فریاد هایشان از گلوى او باشد؛ گلویی که چندین سال از مرگش می گذرد ،و
هنوز هم سپاهي عظیمي از انسانهاي پاک و با نجابت راه جاودانه کارمل را
شجاعانه ،بي باکانه ،مردانه ،قهرمانانه و دردمندانه فریاد میکشند .
کارمل بتاریخ  ۶جنوری سال  ۱۹۲۹در قریهء کمری واقع در شرق کابل متولد
گردید و بتاریخ  ۳دسمبر سال  ۱۹۹۶در شهر مسکو وفات یافت.او یک
سیاستمدار افغانی بود که از سال  ۱۹۷۹تا سال  ۱۹۸۶در دوران مداخلهء شوروی
سومین رئیس جمهور افغانستان بعد از قیام ثور بود .کارمل در سال  ۱۹۴۷پس از
فراغت از لیسهء عالی آلمانی زبان امانی شهر کابل شامل فاکولتهء حقوق
دانشگای کابل گردید.
درینجا او برای بار اول با فعالین سیاسی در تماس شد .کارمل بزودی رهبر جنبش
دمکراتیک محصلین )ویش ځلمیان( گردید .کارمل در اواسط دههء ۱۹۵۰
بدلیل فعالیتهای ضد رژیم زندانی شد .در سال  ۱۹۵۶از حبس رها گردید و به
حیث کارمند در وزارت پالن مقرر گردید .کارمل در سال  ۱۹۵۷تحت نام مستعار
مرید یک پالتفورم سیاسي را تاسیس کرد .بتاریخ اول جنوری سال  ۱۹۶۵همراه
با  ۲۹نفر رفقایش حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بنیانگذاری کرد .در
سالهای  ۱۹۶۵و  ۱۹۶۸هربار برای چهار سال وکیل در پارلمان انتخاب گردید .در
سال  ۱۹۶۷حزب دموکراتیک خلق افغانستان به دو فرکسیون» ،خلق« و »پرچم«
که نام نشریه دو فرکسیون بود و به همین نام معروف و منشعب گردید .کارمل
رهبر فرکسیون معتدل »پرچم« شد.
حزب در سال  ۱۹۷۷دوباره متحد گردید.پس از قیام  ۲۷اپریل سال  ۱۹۷۸حزب
دموکراتیک خلق افغانستان نقش حزب حکومتی را به عهده گرفت  .کارمل به
حیث معاون شوراي انقالبي و معاون صدراعظم تعین گردید .بعد از آنکه
فرکسیون »خلق« چرخ مبارزات درون حزبی برای کسب قدرت را به نفع خود
برگرداند ،اعضای »پرچم« در ماه جوالی سال  ۱۹۷۸از وظایف شان در دستگای

حکومت کشور سبکدوش شدند .کارمل به حیث سفیر به پراگ اعزام گردید .وي
در ماه اگست سال  ۱۹۷۸همرا با  ۵نفر سایر اعضای حزبش به اساس توطیه
خاینانه و دودمنشانه حفیظ الله امین از حزب دموکراتیک خلق افغانستان اخراج
و به کشور فراخوانده شد .او با این دستور مخالفت کرد .حزب دموکراتیک خلق
افغانستان تالش نمود کشور را بر بنیاد اندیشه های مترقي و مردم ساالري،
عصری سازد اما نسبت جنایت کاري بنیادگرایان افراطي داخلي و مداخالت
بي شرمانه و دوامدار امپریالیزم خونخوار آمریکا و همدستانش نتوانست ثبات را
در افغانستان تامین کند .کارمل بتاریخ  ۲۷دسمبر سال  ۱۹۷۹پس از کشته شدن
حفیظ الله امین به حیث رئیس جمهور منصوب گردید.

بعد از آنکه

گرباچف منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی گردید و
وی سیاست خود را در مورد افغانستان تغییر داد .شورویها برای خروج قوای خود
آماده گی میگرفتند .برای مفاهمه با بنیادگرایان ،کارمل که تحت فشارهای
سیاسی قرار داشت ،بتاریخ  ۴می  ۱۹۸۶از مقام منشی عمومی کمیته مرکزی
حزب دمکراتیک خلق افغانستان سبکدوش و نجیب جانشین او گردید .و بعدًا
بتاریخ  ۲۱نوامبر  ۱۹۸۶بوسیلهء نجیب از مقامش به حیث رئیس جمهور نیز
برکنار شد.
کارمل به جبرًا جبرآ به مسکو اعزام میگردد و در اواسط سال  ۱۹۹۱دوباره به
افغانستان بر میگردد.
با تصرف کابل بدست تشنگان قدرت و مزدوران اجنبي وي رهسپار شمال کشور
میگردد و کارمل چندین سال واپسین عمر را در شهرک حیرتان بسر میبرد اما
دوباره به مسکو بر میگردد.
بتاریخ سوم دسامبر سال  ۱۹۹۲در آنجا به علت مریضی جگر وفات کرد .و جنازه
موصوف با بدرقه بي نظیري در شهرک حیرتان محترمانه بخاک سپرده میشود .

حزب دمکراتیک افغانستان که با نفوذ ترین سازمان سیاسی در افغانستان بود
سرنوشت بسیار غم انگیزی داشت .در اولین کنگره حزب »تره کی« به عنوان
منشی اول و ببرک کارمل به عنوان ﻣﻨﺸ ﻲ دوم انتخاب شدند .بالفاصله پس از
کنگره وحدت ،اختالف میان تره کی و کارمل بشدت پیش از کنگره وحدت اوج
گرفت و تره کی که بطور غیر قابل تصوری جاه طلب بود ادعا کرد که او به عنوان
منشی اول حق دارد بدون نظر منشی دوم دیگر اعضای و مسئولین شعب
کمیته مرکزی را تعیین کند .در پایان این اختالف نظرها دو بخش ،یعنی بخش
»خلق« تره کی و بخش »پرچم« کارمل برای مدتی منشعب گردید.
تره کی جاه طلبی و شهرت طلبی بیمارگونه ای داشت و همین "بیماری" را
ماموران ﺁمریکائی و دست نشاندگانشان در افغانستان مورد بهره برداری قرار
دادند و حفیظ الله امین که سر سپرده ﺁمریکائی ها بود تره کی را ابتدا در رسانه
ها ....به عرش رساند و وي را با لقب هائی نظیر ،نابغه شرق ،رهبر خردمند،
تیوریسن معروف و ...زیر نفوذ خود گرفت و به شخص مورد اعتماد وي تبدیل
گردید .حفیظ الله امین در قدم نخست تصفیه اردو را از کلیه فرماندهانی که قیام
را به پیروزی رسانده بودند آغاز کرد و به جای آنان افسران طرفدار خویش را
جابجا نمود .شوروی ها که این جریان را دقیق ًا زیر نظر داشتند چند بار سربسته
به تره کی تذکر دادند ولی تاثیر نکرد .تره کی دراین زمان برای شرکت در
کنفرانس کشورهای غیر متعهد از راه مسکو به خارج سفر کرد و از همان راه عازم
افغانستان شد .در مسکو مقامات شوروی با مدارک غیر قابل تردید به او فهماندند
که امین عامل ﺁمریکاست و او قول داد که پس از رسیدن به افغانستان او را برکنار
کند.
ظاهرًا آمریکائی ها از این جریان آگاه شدند و پس از رسیدن تره کی به کابل،
پیش از آنکه او دست بکار شود؛ حفیظ الله امین پیش دستي نمود و تره کی را در
اتاق خوابش زندانی کرد و اعالمیه داد که تره کی سکته کرده و پس از مدتی او را

بدست دو افسر هوادار خود با گذاشتن بالشت روی دهانش خفه کرد .یکی از این
دو افسر پس از کشته شدن حفیظ الله امین در بازجوئی همه جریان را اعتراف
نمود .باین ترتیب اتحاد شوروی که برایش سازش با این واقعیت که افغانستان
کامال بدست ﺁمریکا افتاده است ،تصمیم گرفت نیروهای خود را به افغانستان
بفرستد .این تصمیم به پیشنهاد رهبر آن زمان اتحاد شوروی »لئونید برژنف«
گرفته شد.
سرانجام شوروي پس ازبقدرت رسیدن گورباچف ارتش خود را از افغانستان
بیرون برد.
پس از بیرون رفتن ارتش شوروی ،اردوي افغانستان توانست علیرغم همه کمک
های مالی و جنگ افزار که گروه های بنیادگرا از کشورهاي غربي و عربستان و
پاکستان دریافت می کردند حاکمیت ملي را سرپا نگهدارد اما در اثر خیانتها و
سازشهاي معین وضع ﺑ ﻪ چالش کشانده شد و حاکمیت در ثور  ۱۳۷۱سقوط و
کشور عمآل به چندین پادشاهي تبدیل گردید .
همیشه سعی کنید درسهایی که از زندگی می آموزید اینها باشد:
آنچه روی میدهد چندان مهم نیست،مهم کاری است که هنگام روبرو شدن با آن
اتفاق انجام می دهیم .تو باید همیشه به افرادی که دوستشان داری عشق بورزی
زیرا شاید امروز آخرین باری باشد که آنها را می بینی .تو با بهترین دوستت می
توانی بهترین کارها را انجام دهی و یا هیچ کاری انجام ندهی و بهترین لحظات را
با هم داشته باشید
گاهی اوقات از کسانی که انتظار داری در هنگام شکست تو را یاری کنند سخت
ترین ضربه را خواهی خورد .گاهی اوقات حق داری که عصبانی باشی اما این حق
را نداری که ظالم و ستمکار باشی .هر چقدر که اتفاقات بد بیفتد و یا امروز روز
بدی باشد زندگی می گذرد و فردا روز بهتری خواهد بود.
زنده بودن با زندگی کردن بسیار متفاوت است.

زندگی هراز گاهی یک شانس دومی جلوی پایت می گذارد.
هر گاه با دل ذالل و روشن تصمیم بگیری تصمیمت درست خواهد بود.
حتی وقتی در بیماری و رنج به سد می بری تنها تو نیستی.
مردم آنچه را که تو در حق آنها انجام داده ای و یا از تو شنیده اند فراموش می
کنند،اما هرگز احساسی را که در دلشان بر انگیخته ای فراموش نمی کنند.
برای یافتن آنچه که همیشه در آرزویش هستی هیچ وقت دیر نیست.
در اینجا بي ارتباط نخواهد بود تا گوشه ی از خیانت و جنایت افراطیون بنیادگرا
را بعد از سقوط دولت افغانستان بصورت فشرده مورد مطالعه قرار بدهیم.

فاجعه افشار
بنیادگرایان جنگ ساالر طي سالهاي نخستین زمامداري خویش جنگ را تاسطح
کوچه هاى کابل ،درجمال مینه و چنداول ومنطقه افشارو دیگر نقاط شهر
گسترش دادند ،و در این فاجعه بیش از چهار هزار انسان بی گناه ) ازملیت
مصیبت دیده هزاره( را درکابل بوسیله توپ و تانک و بمبارد مان بی امان قتل عام
کردند که این شهکاري آنان به ) فاجعه افشار( مسما گردید  .این جنایت جنگی
یکی از شواهد انکار ناپذیرى است که مردم کابل آنرا فراموش نخواهند کرد .
کشتار مردم هزاره و شیعه ي منطقه ا فشار در  ۲۲دلو  ۱۳۷۱خورشیدی لکه ننگی
است که تا همیشه بر دامان تفنگداران به اصطالح فاتحه کابل باقی می ماند .در
نیمه شب این روز که با سالروز انقالب در ایران هم زمان بود ،نیروهای دولت که
عبارت بودند ازقوتهاي :
شوراي نظار ،جمعیت ،اتحاد سیاف ،حرکت اسالمي و حزب وحدت شاخه اکبري
به فشاریورش برده ودر این حمله  ،منطقه به تصرف نیروهای یادشده درآمد.
نیروهاي متعرض به مدت  ۲۴ساعت ،افزون بر کشتار مردم  ،دست به ویراني،
غارت  ،آتش زدن خانه ها و تجاوز به زنان و ربودن کودکان و جوانان سرگرم

بودند .همین رویداد بارها در هجوم های نیروهای فاتحه درچندا ول ،دهمزنگ،
کوته سنگي وغرب کابل تکرار شد.

موزیم ملی
پس از ) (۸ثور ) (۱۳۷۱که قدرت دولتی به دسته های به اصطالح مجاهدین
منتقل گردید  ،درنتیجه مبارزه دسته های مسلح برای تصرف قدرت دولتی ،دولت
مرکزی عمأل ازبین رفت وبه چند ین مرکز قدرت )کابل ،شمال ،هرا ت ،جالل آباد،
کندهار ،بامیان( و شهر کابل به بیش از ده ها حاکمیت تبد یل شد .زیربنای مادی
ومعنوی دولت نابود گردید وتقریبأ هشتاد درصد بناهای شهر کابل بخاک یکسان
شد .درحالیکه ده ها هزار انسان بیگناه بقتل رسیدند  ،موج تازه مهاجرت تحصیل
یافته ها وکارآزموده های کشور وملیون ها نفر دیگر به خارج آغاز گردید  .این
موج خیلی سهمگین کوچ دسته جمعی افغانها که تقریبأ یک دهه ادامه یافت
کشور را عمأل ازوجود افراد مجرب وکارآزموده خالی نمود .
باتصرف کابل شقاق ونفا ق وچند دستگي بین آ نها نمایا ن ومردم ستمدیده؛
پریشان وکشوربه ویرانه مبدل گردید  .خیانت وخودخواهي این جنگ ساالران که
زاییده تحریکات پشت پرده قد رت هاي خارجي بود مملکت را بصورت سرزمین
ملک الطوایفي درآورده و درهرگوشه فرماندهي؛ گروهي ؛ سردسته و گردنکشي
براي خویش پوسته و پاتک و زندان و کشتارگاه ساخته ازاین طریق قدرت و
حاکمیت خودرا به نمایش مي گذاشت  .و با سقوط کابل در هشت ثور  ۱۹۹۲یکبار
دیگر به اوج خویش رسید ،چور و چپاول دارائي هاي عامه ،از جمله موزیم کابل
آغاز یافت .هر یک از گروه ها هر کدام باالنوبه هرآنچه در دست شان آمد به یغما
بردند و آنرا در بازارهاي پاکستان به قیمت ناچیز بفروش رسانیدند .
ساختمان موزیم کابل دراثرجنگ هاي ذات البیني تخریب گردید .حکومت رباني
در ماه مي همان سال ،هوتل کابل را جهت نگهداري آثار باقیمانده تاریخي برگزید
و آنچه را که بیست درصد باقیمانده مجموع آثار تاریخي موزیم کابل محسوب

میگردید بدانجا انتقال داد و نگهداري میشد .نیروهاي شکست خورده هنگام
فراراز کابل درسال  ،۱۹۹۶بسیاري ازین آثار ارزشمند را و بخصوص آنچه
درزیرزمیني هاي د افغانستان بانک بود با خود برده و بمرور زمان به خارج انتقال
دادند و بفروش رسانیدند .یک صومعة بودائي در گلدره لوگر وجود داشت که آنهم
در سال هاي اخیر آسیب دیده است .منارچکري که در عصرکوشانیان که آئین
بودائي در منطقه ترویج گردید ،ساخته شد .این منار استوانة که داراي  ۲۰متر
ارتفاع بود ،توسط سنگ ها بنا یافته که بطرز خیلي ماهرانه قطع و تراشیده شده
بود .این صنعت سنگ تراشي گلدار نامیده میشد.
عصر کوشاني ها بخاطر این صنعت شهرت خاصي داشت .در ماه حمل سال ۱۳۷۷
این منار مورد اصابت راکت قرار گرفت و بعدا فروریخت .تعداد زیادي از دالالن
پاکستاني با حیله و تذویربه یک تعداد قوماندانان محلي پول دادند و آ نها را
تشویق کردند تا بخاطر منفعت شخصي وبدست آوردن پول در بعضي نقاط کشور
دست به حفریاتي بزنند .از جمله از آي خانم  ،هرات  ،از نواحي قیصار مربوط
والیت فاریاب ،آثار بدست آمده به پول ناچیز خریداري و به پاکستان انتقال داده
شد .گفته میشود که در نواحي قیصار یک حمیل بزرگ که داراي دانه هاي بزرگ
از الماس و زمرد به وزن  ۴،۵پوند بدست آمده است و به پاکستانیها به فروش
رسانیده شده است .در قریه للمه والیت ننگرهار ،آثار گرانبهاي تاریخي ما توسط
بلدوزر ها و تراکتور هاي پاکستاني به کمک قوماندانان منفعت طلب محلي بیرون
کشیده شده و فروخته شد.
موزیم ملی ا فغانستان یکی از غنی ترین موزیم ها در سطح منطقه بشمار میرفت
که این کانون بزرگ فرهنگی توانست درطول ادوار مختلف هزاران اثر باستانی را
حفظ و آنرا بصورت قسمی به نمایش بگذارد .این کانون با عظمت در سال  ۱۹۱۹م
درتعمیر باغ باال گشایش یافت و آثاریکه جمع آوری شده بود مشتمل بود بر

مجموعه های تاریخی – اسلحه باب – البسهء زر دوزی خامکدوزی– نسخ خطی
وغیره .
درسال  – ۱۹۲۵م این مجموعه به قصرکوتی باغچه ) ارگ( انتقال یافت ،
قصر کوتی باغچه نسبت ضیقی جای جوابگوی نیازمندی های موزیم نبوده بار
دیگر این مجموعه ها درسال  ۱۹۳۱م به تعمیر موجوده واقع داراالمان منتقل گرد
ید  .ازآنجائیکه حفریات غیر قانونی در ساحات باستانی کشور انجام میگرفت
قاچاقچیان دزدانه اثار گرانبهای باستانی را بخارج کشور انتقال میکردند که این
پروسه تا سال  ۱۹۱۹م ) ختم جنگ جهانی اول ( ادامه داشت  .ولی خوشبختانه
درسال  ۱۹۲۲م دولت آنوقت نخستین بار در بخش حفریات علمی قرار دادی بین
دولتین افغانستان وفرا نسه عقد نمود که به این ترتیب باساس کاوشهای قانونی
مطابق به قرار داد در تعداد گنجینه های فرهنگی و تاریخی موزیم ملی افغانستان
فزونی بعمل آمد.
موزیم ملی از بدو تأسیس تاسال  – ۱۹۹۲م یکصد هزار قلم آثار باستانی کشور را
حفظ وحراست مینمود که این مجموعه ها شامل بود به حوزه های مختلف و ادوار
مختلف – که از جمله میتوان از حوزه های سرخ کوتل – ای خانم – بگرام –
کاپیسا – هده – مندیگک  -طال تپه شبرغان شورتوغی – فندقستان – بامیان –
حوزهء باختر – شترک – پایتاوه – دلبر جین تپه تپهء فلول – تپه خزانه –
تپه مرنجان – هزار سم سمنگان و ده ها حوزهء دیگر را نام برد  .که این مجموعه
ها ادوار مختلف  ،از قبل التاریخ آغاز و تاقرن بیستم رادربر میگرفت  .باتأسف
فراوان طی سالهای  ۱۹۹۵ -۱۹۹۲دست نابکار جنگ قسمیکه درهمه عرصه های
اجتماعی – اقتصادی وفرهنگی خسارات جبران ناپذیری به بار آورد موزیم ملی
نیز از گزند این حوادث دلخراش مصئون نمانده دزدان و دشمنان فرهنگ این
خاک ،ازین حالت جنگی استفاده اعظمی نمودند .

موزیم ملی تقریب ًا هفتاد فیصد اثار ناب و منحصر بفرد خویش را در طول این مدت
زمان از دست داد .موزیم ملی نه تنها آثار باستانی خویش را از دست داد بلکه
تمامی آثاثیه – تجهیزات – مفروشات – ویترین های نمایشی – اسناد آرشیفی –
البوم ها – کارت ها و تعداد زیادی کتب و باالخره حریق منزل فوقا نی موزیم ملی
در ماه می سال  ۱۹۹۳م به اثر اصابت راکت ها و خمپاره ها انجام پذیرفت .
ده ها اثرعاج بگرام که در ماه اپریل سال  ۱۹۹۴میالدي در ا سالم اباد دیده شده
بود وقیمت آن به بیست میلیون پوند برتانوي مي رسید .زمانیکه این عاج ها از
پاکستان کشیده شدند ،قیمت آن به چهل میلیون پوند باال برده شد! در پهلوي
آثار دیگر نسخه اي از قرآنکریم که گفته مي شد به آ ب طال نوشته شده بود و در
جهان نظیر نداشت نیز دزدیده شده و به قیمت هشتاد هزار کلدا ر در منطقه
باجور پاکستان به فروش رسیدند  .به تعداد  ۳۴مجسمه که قیمت آ نها میلیون ها
کلدار تخمین زده میشدند و  ۱۶شمشیر عصر مغول ها ،شمشیر احمد شاه ابدالي
و تفنگچه غازي وزیر اکبرخان و غیره که  ۲۳میلیون دالر قیمت داشت در یك
دکان واقع یکي از زیر زمیني هاي کوچي بازار پشاور غرض فروش به نمایش
گذاشته شده بود .دشمنان فرهنگ با آنهم به این ویرانی ها و غارتگری ها بسنده
نبوده چنانچه دردورهء سیاه طالبان به این کانون فرهنگی ضربهء دیگری وارد آمد
که همانا شکستاندن تعداد بیش از دو هزار مجسمه ها پورتریت های دورهء
اسالمی و قبل از اسالم وغیره بود که به شکل بیرحمانه تخریب نمودند.

کارخانجات جنگلك
یکي از دردناکترین ویراني هاي کابل نابودي مکمل کارخانجات جنگلك است.
دهها تعمیر کوچك و بزرگ سوراخ سوراخ و صدها موتر و وسایل فلزي تکه تکه
شده اند .از ماشین هاي خورد و بزرگ که تعداد شان به ده ها پایه مي رسید
کوچکترین اثري نمانده است .وقتي در صحن آن قدم مي گذاري نقش انگشتان
هالکو و چنگیز را بر در و دیوار آن مي بیني .جنگ ساالران هیچ شرمي ازین همه

گناهي ندارند که در حق مردم روا داشته اند .اگر اینان مرتکب هیچ ویراني
دیگري نمي شدند و صرف جنگلك را به این روز مي انداختند بازهم سزاوار
محاکمه بودند .آنان از »قهرماني« هاي خود یاد کرده و خود را مستحق حاکمیت و
»غمخواران« مردم مينامند .بیانات یکي ازین دستور دهندگان در مجلس به
اصطالح »حل وعقد« که »ما کابل را ویران کرده خاك آن را به توبره کشیدهایم و
اگر کدام دیواري باقیمانده باشد کلنگ را گرفته آنرا هم ویران ميکنیم« در
کارخانجات جنگلك مصداق واقعي خود را پیدا کرده است.
این ویرانگران تاریخ اگر در تمام زمینه ها تزویر ،دروغ و دورویي داشته اند این
بیان صادقانه ترین اعتراف شان بوده است .نیاز محمد »حامز« معین اداري
کارخانجات جنگلك چنین توضیح مي دهد :کارخانجات جنگلك در سال ۱۳۳۳
توسط آلمان بخاطر ساختن پرزه جات فابریکه نساجي گلبهار بوجود آمد .در
 ۱۳۳۹به شرکت سهامي مبدل و در سال  ۱۳۵۹دوباره دولتي شد .در ۱۳۷۲
غارتگران حرفوي آنرا به این روز انداختند .حزب اسالمي گلبدین ،وحدت و
جنبش درین منطقه حضور داشتند .در  ۱۳۷۴وقتي درگیري ها فروکش کرد به
همت کارگران و انجنیران فابریکه توانستیم بخشهایي از آن را دوباره احیا نماییم.
جنگلك در اوج فعالیت خود  ۹۰پایه ماشین ۱۸۰۰ ،نفر کارگر و  ۹بخش تولیدي
داشت .ضمن ًا کورس هایي را جهت آموزش کارگران همیشه بر پا مي کرد .حال که
خصوصي سازي سیاست اقتصادي دولت است ،جنگلك هم بزودي به بخش
خصوصي فروخته خواهد شد .ازین ناحیه کارکنان و کارگران کارخانه بشدت
نگرانند زیرا بعد از فروش ،بیکاري عدهي زیادي از آنان را تهدید خواهد کرد.
ما طرحي داریم که بشکل سهامي با بخش خصوصي بمانیم .چیزي که هنوز معلوم
نیست مورد قبول قرار میگیرد یا خیر .متشبثین خصوصي باید تمامي تکنولوژي و
ضمایم آنرا از نو بسازند چون فقط ساحه و تعمیر هاي سوراخ سوراخ و غلتیدهي
آن باقي مانده است .تنظیم هاي درگیر ماشین هاي سبك را مکمل و ماشین هاي

بزرگ را با اره توته توته کرده به پاکستان بردند .اکسیجن که یکي از ضروریات
جدي کشور بود درین کارخانه بقدر کافي تولید ميشد .حال تمام این گاز از
پاکستان وارد مي شود .همچنان در بخش هاي فلزکاري و ریخته گري ،ما تمام
فرمایشات بخشهاي خصوصي و دولتي را بر آورده ميساختیم درحالیکه اکنون
پاکستان تهیه کننده این همه ضروریات ماست .بخوبي روشن است که پاکستان از
ویراني افغانستان چه منافعي را پیش بیني کرده بود .معاون تولیدي کارخانجات
جنگلك که از انجنیران ماهر کشور مي باشد توضیح مي دارد :حال سه بخش
خرادي ،ساختمان فلز و ریخته گري با  ۲۳۷نفر کارگر و پرسونل در جنگلك بکار
اشتغال دارند که معاش آنان از عاید همین تصدي پرداخته ميشود .ماشین هاي
ریخته گري و ذوب فلز که تمام ًا برقي و از کار آیي خوبي برخوردار بودند با آهن
هاي ضمایم آن بوسیلهي تنظیم ها به پاکستان برد ه شد .ما ماشین ذوب چدن از
کار افتادهي داشتیم که توته توته شده و تا گلباغ انتقال یافته بود.
این توته ها را کارگران بوسیله خرگادي دوباره جمع و وصل نموده حال از آن
جهت ذوب و ریخته گري استفاده ميکنیم که با کُوکس کار مي کند .محمد هاشم
کارگر  ۶۲ساله در بخش خرادي که عمرش را بپاي ماشین در چند فابریکه
گذرانده با عصبانیت مي گوید» :تمام این ماشین ها را گلبدین بیدین دزدي کرد و
به پاکستان برد و از چار طرف در و دیوارش را چنان کوفتند که جایي سالم باقي
نماند .ما درینجا از کوچکترین امکاناتي برخوردار نیستیم ۲۶۰۰ .افغاني معاش
دارم ،شهر بدست جنگ ساالران است هر طور دل شان بخواهد نرخ را تعیین
ميکنند .آینده ما هم ناروشن است که بخش خصوصي با ما چه برخورد خواهد
کرد .ما درین بخش سنگ هاي اوزان متریك را ریخته گري کرده بعد خرادي
میکنیم.
این کارخانجات در منطقه نام داشت حال بجز چند دیوار سوراخ شده چیز دیگري
از آن باقي نمانده «.عبدالمنان کارگر بخـش ساختـمان فلز مي گوید :من یك

کارگر فني هستم و  ۲۲سال است که به پاي ماشین کار ميکنم .در گذشته ما از
در و پنجره تا چوکي ،میز ،الماري ،چپرکت و دهها تولید دیگر داشتیم .فرمایشات
بخش هاي خصوصي و دولتي را برآورده ميساختیم .حال چون امکانات تخنیکي و
پولي نداریم صرف میز ،چوکي و دروازه ميسازیم .ما کوچکترین وسیلهاي جهت
انتقال نداریم .نان چاشت نداریم ۲۴۰۰ .افغاني مشکل ما را حل کرده نميتواند
چون کار دیگري نیست مجبور هستیم با همین مقدار پول بسازیم .اگر بخش
خصوصي این کارخانه ها را گرفت معلوم نیست سرنوشت ما چه خواهد شد؟
تا حال قانوني براي کار و کارگر وجود ندارد .ما اتحادیهاي داریم که آقاي پوپل در
راس آن قرار دارد .
او شخص خوبي است و به مشکالت ما رسیدگي ميکند .ما کلینیکي هم داریم که
در مواقع ضرورت ميتواند زخم هاي کوچك ما را تداوي نماید .دولت هیچ گونه
سرمایه گذاري موثر برین فابریکه نکرده است ،فقط یکبار در سال  ۱۳۷۴مبلغ
 ۲۰۰لک افغاني امتیاز داده که بسیار ناچیز بود .انجنیران و کارگران جنگلك معتقد
اند که در چپاول این کارخانجات پاکستان و مزدوران داخلي آن دخیل بوده و
سیاست این کشور نابود کردن تمامي دارایي ها و ضعیف و ناتوان کردن ما بوده
ال جنگلك تامین میکرد
ال همان بخشهاي تولیدي بازار داخلي را که قب ً
است .فع ً
تمام ًا از طریق پاکستان مرفوع ميگردند.
سیاست پاکستان نه تنها از بین بردن آثار فرهنگي مثل بت هاي بامیان و دیگر
یادگار هاي فرهنگي ما بوده که از لحاظ اقتصادي بخصوص تکنولوژي هم
ميخواسته تا افغانستان را ضعیف و ناتوان سازد .تعدادي از کارگران جنگلك در
جنگهاي خاینانهي تنظیمي به شهادت رسیده اند و تعدادي هم در اثر غیرفعال
شدن بخشهاي دیگر فابریکه بیکار مانده اند .ماشین هاي کارخانه جنگلك فروخته
شد و از بین رفت ولي ننگ ابدي آن داغي بر جبین جنگ ساالران باقي ماند.

کتابخانه پوهنتون کابل

کتابخا مه مرکزي پوهنتون کابل ا زجمله کتا بخا نه هاي بزرگ کشوربه شما
رمیرفت  .عال وه ا زکتا بخا نه مرکزي پوهنتون فاکولته هاي چها رده گا نه مختلف
آن ،اکثرآ کتا بخا نه هاي مستقل داشته که به ) (۶۲با ب مي رسید  .د ررابطه به
تعداد دقیق و مکمل این کتاب ها معلومات بدسترس قرا ر ندا رد  ،ولي تعداد
مجموعي آ ن ا زد ومیلیون جلد بیشترا ست  .انستیتوت طب کابل نیز کتابخانه
هاي مشابه داشت که تنها از کتابخا نه مرکزي آن به تعداد ) (۵۰۰۰۰جلد کتاب
دزدي وبه آتش کشید ه شده ا ست  ،عال وه ا زکتا بخا نه مرکزي طب هزاران جلد
کتابهاي مختلف تحصیلي ومسلکي وعلمي محصلین که به منظورپیشبرد
پروگرامهاي د رسي آ نها د راین انستیتوت موجود بود ا زبین برده شده اند .
پولیتخنیک کابل نیزدچارهمین سرنوشت شد  ،کتابهاي موجود در کتابخانه
مرکزي آ ن ا کثرآ چورو سرقت شد ند  .همچنا ن د روزارت خا نه هاي خارجه ،
داخله ،امنیت دولتي ،امورسرحد ات  ،تعلیم وتربیه  ،تحصیال ت عالي ومسلکي،
عودت مها جرین  ...که تقریبآ همه آ ن دزدي وچپا ول شد ه ا ند  .با وجود اینکه
برآورد تعداد کتابهاي تاراج شده وزارت خا نه هاي متذ کره کارد شوا ر است ولي
به اساس تخمین دانشمند ان از یک میلیون جلد تجاوز مي کند .

کتابخانه ارگ
کتابخانه زیبا ومجهزد ربین سا ختمان هاي تاریخي و قشنگ ارگ نیز وجود
داشت که از سالهاي متمادي به اینطرف تعداد زیاد کتابهاي تاریخي ،سیاسي،
علمي ،ادبي و هنري به زبانهاي دري ،پشتو ،انگلیسي؛ فرانسوي ،روسي ،آلماني
و ...وجود داشت  .درپهلوي کتاب هاي چاپي تعداد زیادي نسخه هاي خطي دري و
پشتو نیزموجود بود ،نسخه هاي خطي که با داشتن ارزش و اهمیت فراوان
درخصوص رشد و غنا مندي ادب و فرهنگ کشور تا اکنون موقع چاپ نیافته
بودند نیزنگهد اري مي گرد ید  .د راثرجنگها وبرخورد هاي مسلحانه که در سال

 ۱۳۷۱خورشیدي – صورت گرفت و چور و چپاول افراد جنایت پیشه این سرمایه
فرهنگي ملي ما نیز به سرنوشت باقي دار و ندار کشور دچارشده به تاراج رفت .
بعد از سال  -۱۳۷۱چندین بمباردمان و انفجار در داخل ارگ صورت گرفت و
هزاران راکت به آن اصابت نمود که در نتیجه اکثر تاسیسات و ساختمان هاي آن
شدیدًا خساره مند گردیده و کتاب هاي این کتابخانه نیز به بازار هاي کباري
پشاور بفروش رسید  .کتابخانه ارگ از حیث ظرافت و داشتن امکانا ت وافر داراي
ارزش فراوان بود  .همچنا ن این کتابخانه یگانه کتابخانه در سطح کشور بود که نه
تنها محققین وطن به منظور تحقیق و ریسرچ از آن استفاده به عمل مي آوردند
بلکه یک منبع و ماخذ معتبر مطالعه براي شخصیت هاي برجسته سیا سي و
حاکمان قدمه اول دولت و حکومت نیز محسوب مي گردید .

موسسه کتاب بیهقي
افغا نستا ن ا زنظرطبع ونشرکتا ب ا زبسیاري کشورها عقب مانده بود  ،ولي طي
نیم قرن گذ شته بهبود قابل مال حظ به چشم مي خورد وبا گذ شت هرروز روبه
ترقي وانکشا ف بود  .به وجود آمد ن سیستم طبع ونشرعصري ونیازمندي هاي
جامعه تاثیربه سزایي د رنشرکتا ب  ،اخباروجراید داشت  .تیرا ژ کتا ب هاي چاپ
شده در مطابع افغا نستا ن نیزد رسطح پا هین قرارداشته تعدا دی از کتابهاي
تاریخي

چون

شاهنامه

فردوسي،

تاریخ

بیهقي،

افغانستان

در مسیرتاریخ …کتابهاي هنري وداستاني  ،ادبي  ،تعلیمي وسیاسي مخصوصآ بعد
از سا ل ۱۳۵۹هـ .ش  -که تیراژ عنوا ن کتا بها ي چا پ شده ) -۲۰۰۰ -۱۰۰۰ -۵۰۰و
) ۵۰۰۰جلد مي رسید  .کتابهاي تعلیمي وقسمآ سیا سي د راین سا لها معموآل
رایگا ن ویا ا زطریق غرفه هاي فروش بیهقي به قیمت خیلي نازل بد ست خوانند
گا ن قرارمي گرفت وکتابهاي دیگرا زطریق گردهمایي ها ي علمي وسیمینا رها ي
که د رموار د مختلف تدویر مي گردید رایگا ن تو زیع میگردید .

موسسه کتا ب فروشي بیهقي بزرگترین موسسه طبع ونشروفروش کتا ب در
افغانستان بود این موسسه که قبآل بنا م موسسه چاپ کتا ب بیهقي د رچوکات
ریاست مطابع دولتي فعا لیت داشت د رسا ل  ۱۳۵۷به حیث یک تصدي مستقل
تا سیس شد  .چون موسسه مذ کو ربحیث یک تصدي مستقل به فعالیت آغازنمود
بنآ ر وابط رسمي آ ن با تما م موسسا ت ومنابع داخلي چا پ کتا ب وبعضي
از منابع چا پ کتا ب اتحاد شوروي سابق تامین مي گردید که آنها کتب مربوط
خویش را غرض فروش به این موسسه ا رسا ل داشته ود راینجا ا زطریق نمایند
گي هاي کتا بفروشي بیهقي در مقابل کمیشن معین به فروش رساند ه میشد .
موسسه کتاب فروشي بیهقي قبل ا زسا ل  ۱۳۵۷خورشیدي  -تنها درشهرکابل
داراي ) (۲۵با ب نمایند گي بود .
همچنا ن موسسه متذکره به تعد ا د ) (۱۸با ب نمایند گي هاي خویش را در والیت
نیزفعا ل نموده بود که ا زین طریق انواع واقسا م مختلف کتا ب را به خوانندگان
عرضه مینمود  .بعد ا زسا ل ۱۳۷۱تما م این همه نمایند گي ها ا زفعا لیت بازما نده
مانند دیگرموسسا ت وادارا ت فرهنگي به تاراج برده شد .
آقاي <ستا نکزي < یکي ا زمعا ونین وقت موسسه کتا ب فروشي بیهقي به مولف
اثري ارزشمند ) خسارات وارده به فرهنگ افغا نستا ن ( مي گوید  :ا زسال ۱۳۵۷
به اینطرف کم وبیش به تعد ا د )  (۲۵۰۰عنوا ن کتب مختلف به این تصدي تسلیم
داده شده و د راوا یل سا ل  ۱۳۷۱د رحد و د ) (۱۵۰۰عنو ا ن کتا ب که تعداد
مجموعي آ ن تقریبآ به د ومیلیون جلد میرسید د رفروشگا ه هاي تصدي مذ کور
موجود بو د  .بتاریخ ) (۱۰ -۸ثورسا ل  ۱۳۷۱خورشیدي تقریبآ یک میلیو ن جلد
کتا ب ا زنمایند گي هاي فروش کتب بیهقي کشید ه شد ه وبه بها نه کتب سیاسي
طعمه حریق گرد ید ه به خا کسترمبد ل گردید ومتباقي یک میلیو ن جلد کتاب
دیگرطي جنگها وچپا ولها غارت وا زبین برده شد.

با تخمین تقریبي ا ر زش ما لي د وملیو ن جلد کتا ب فوق الذ کرد رمي یا بیم که
کشو رما د رپهلوي خسا را ت معنوي ا زین نا حیه خسا را ت هنگفت ما لي را نیز
متحمل شد ه است  .د رصورتیکه ار زش ما لي في جلد کتا ب را طورا وسط دو
دالر آمریکا یي تخمین نمایم مجموعآ بالغ به چها رمیلیون دالرخواهد شد  ،تعیین
ارزش معنوي وعلمي آنرا بجا مي گذ اریم زیرا محا سبه وسنجش ا رزشهاي معنوي
با استفاده ا زمعیا رها ومیزانها فوق خارج ا زامکا ن است  .عال وتآ فروشگا ه ها
وسا ختما نها ي تصدي نیزشد یدآ خسا ره مند گردیده وعد ه ا زآنها به کلي ازبین
برده شده اند ،میز ،چوکي  ،دفا تر  ،لوازم دفتر داري  ،وسا یط نقلیه و… همه
یکسره ا زبین رفته ا ست  .یکي ا زکا رمند ان تصد ي گفته :کم ا زکم د ومیلیون
دالر آمریکایي ضرورت ا ست تا فروشگا ه هاي تصدي مذ کورمجد دآ اعمار و
وسایل دیگر تخنیکي آ ن تکمیل گر دد .

کتابخانه حزب وطن و سازمان جوانان
کتابخانه مرکزي حزب وطن از جمله بزرگترین کتابخانه هاي کشور بود ،این
کتابخانه در نتیجه مساعي چند ساله حزب مذکور به غنامندي اش افزوده بود .
تعداد زیاد کتابها و کلکسیون هاي اخبار و مجالت گونا گون داخلي و خارجي
درآن حفاظت مي شد ،با آنکه درین کتابخانه اکثرآ کتابهاي داراي مطالب و
مضامین چاپ شده مطابق اندیشه و روند سیاسي حزب مذکور جمع آوري شده
بود )هرکتابي به یک بار مطالعه مي ارزد( با آنهم تعداد فراوان کتابهاي علمي،
ادبي ،تاریخي و هنري در آن موجود بود که حلقات علمي مي توانستند از آن
استفاده نمایند  .ساختمان فزیکي ،وسایل و وسایط کتابخانه که بصورت مجهز و
عصري ساخته شده و مصارف زیاد مالي درآن صورت گرفته بود .
این کتا بخا نه طي جنگها ي سا ل  ۱۳۷۱با هزارا ن عنوا ن کتا ب  ،مجال ت ،
اخبار ،وسایط وسایل ودفا ترمجهزیکسره چور ،غارت وا زانظا رنا پدید شد  .در
کتابخانه سازمان جوانان نیز تعداد قا بل مالحظه ي کتا بهاي علمي  ،تاریخي ،

ادبي  ،اخبار  ،جراید ومجال ت موجود بود که د راثرجنگهاي قد رت طلبا نه سال
 ۱۳۷۱ما نند تعمیر کمیته مرکزي سازما ن جوانا ن افغا نستا ن د یگرد رنقشه
وجود ندارد  .این ا ست خد مت به فرهنگ وتاریخ پرباروطن .

کتابخانه عامه
کتا بخا نه عا مه ا زجمله کتا بخا نه هاي بسیاربزرگ د رافغا نستا ن بو دکه تا سا ل
 ۱۳۴۵خورشیدي – درچوکات وزارت تعلیم وتربیه فعالیت نموده وبعدآ به و زارت
اطال عا ت وکلتورمربوط گردید  .این کتا بخا نه طي پروسه فعا لیت هاي بعد ي
خود به تعد ا د ) (۲۸با ب نمایند گي د رشهروولسوالي هاي کا بل تا سیس وافتتاح
نمود که درمجموع به تعد ا د ) (۱۰۳۰۹۵عنوا ن کتب مختلف د رین نمایند گي ها
نگهداري مي شد  ،وبعدآ به تعد ا د) (۵۱با ب نمایند گي ها د روال یا ت وشهرهاي
بزر گ کشور نیزایجاد نمود که به تعد ا د ) (۱۰۴۹۷۱عنوا ن کتا ب به منظور
مطالعه د رین نما یند گي ها گذ اشته شده بود.
کتا بخا نه عا مه تا سا ل  ۱۳۷۱به تعد ا د) (۷۹با ب کتا بخا نه د رسطح کشور
داشت که به تعدا د ) (۲۰۸۰۶۶عنوا ن کتا ب د رآ نها نگهد اري وغرض مطا لعه
درخد مت هموطنا ن ما قر ا ردا ده شد ه بو د  .د رسا ل  ۱۳۷۱کتا بخا نه عا مه نیز
ما نند سایرمراکزفرهنگي کشورخسارا ت سنگین را متحمل گردید  ،تقریبآ کلیه
بخشها وشعبات کتا بخا نه عا مه ا زبین برده شد واکثر کتا بهای آ ن چورو چپا ول
گردید  .به اسا س اخباربي بي سي درآنوقت( رازق برق سرویس پشتو بي بي سي
سال  ) ۱۳۷۵به تعد ا د ) ( ۶۷۰۰۰عنوا ن کتا ب ا زکتا بخا نه عا مه سرقت شده
است  ،ولي عده ا زمسوولین کتا بخا نه عامه اظهارمیدا رند د رمجموع بیشتر از
یکصد هزارعنو ا ن کتا ب ا زکتا بخا نه عا مه سرقت شده ا ست .
عال وه ا زچوروغارت کتا ب؛ خساراتي زیادي به ساختما ن کتا بخا نه هاي مذکور
که درساحات مختلف کشوراعما رگردید ه بود نیزوا رد شده ا ست این ساختما نها
یا بکلي ا زبین رفته ویا قسمآ تخریب گر دیده است  .تعمیر مرکزي کتابخانه عامه

نیز د راثراصابت راکت شدیدآ خساره مند وهمچنا ن از شعبه مجال ت و اخبار
بعضي ا ز کلکسیونها ي اخبا ربه سرقت رفته ا ست .
تثبیت اندازه تما م خسارا ت وا رده به کتا بخا نه کاربسا دشوا را ست،مسوولین
کتابخانه اظهار مي دا رند که بیشترا زهزا رمیلیو ن افغا ني )به پو ل قبلي ( خساره
مالي به کتا بخا نه وارد گردیده ا ست  .با محا سبه تخمیني تعد ا دیکصد هزار
عنوان کتابهاي مختلف موجود د رکتا بخا نه که ممکن بیشترا زین رقم با شد  ،در
صورتیکه قیمت هرجلد کتا ب را به نرخ روز چهاردالرآمریکا یي تخمین نمایم
صرف از درک کتا ب مبلغ چا رصد هزا ردالرخساره به کتابخا نه عا مه وارد
گردیده  ،وقتي خسارات وارده به وسایل  ،وسایط وسا ختما نها ي آنرا که متجاوز
از پنجصد هزا ر دالر است نیز با آ ن جمع نمایم مجموع خساره وا ر ده مالي
تخمینآ یک میلیون دالر که د رسا ل  ۱۳۷۶معا دل به بیست وچا رهزا رمیلیون
افغا ني به نرخ آ ن زمان بالغ مي شد .

گالري ملي
گالري ملي دربرج ثورسا ل ۱۳۶۲خورشیدي افتتا ح شد درمرا سم افتتاحیه گالري
به تعد اد ) (۲۰۰قلم آثارهنري وتاریخي ا زوالیت کندهار ،موزیم کابل
وقصرسلطنتي انتقال و به نمایش گذاشته شده بود  .این موسسه در منزل
غالم نبي خان چرخي واقع آسمایي وات ایجاد و بعدآ به وزارت اطالعات
وکلتورمربوط گردید  .با وجود آنکه تعمیر مذکور محل منا سب به منظورنگهداري
آثارگالري ملي نبود با آنهم آثا رفوق الذ کرد رآنجا به نمایش گذ اشته شد  .گا لري
ملي طي فعا لیت خویش با د رنظرداشت پال ن وبو د جه همه سا له اثرهنرمندا ن
معا صرکشور را خریداري مي نمود که طي این پروسه به تعد اد ) (۵۹۶قلم
آثارنقاشي  ،میناتوري ،مجسمه ها و آثار ظریفه خریدا ري و به گا لري ملي تحویل
دا ده شده بود .

قسمت بیشتر این آثار را اثرهاي غال م محمد میمنه گي  ،عبدالغفور برشنا،
استاد عبدالعزیز ،استاد غوث الد ین ،ا ستاد یو سف کهزاد  ،ا ستاد عطایي،
استاد خیر محمد یاري ،ا ستا د کریم  ،ا ستا د قربا نعلي عزیزي ودیگرا ن تشکیل
مي دا د .وقتي افرا د مسلح تما م وسایل و وسا یط قیمتي وزارت اطالعات وکلتور
از قبیل قالین ها  ،فرش ها  ،موترها  ،باد پکه وکولرها را بغارت بردند حراس و
خطر از بین رفتن گالري ملي نیزمحسوس شد  .بتاریخ  ۲۳سنبله سال  ۱۳۷۱به
تعداد چهار تابلوي ا ستاد غوث الد ین ودیگرهنرمندا ن توسط پهره دارا ن به
سرقت برده شد  .افراد مسلح مقیم گالري بتاریخ  ۵ثورسا ل  ۱۳۷۲به تعد اد ۳
قلم آثار هنری دیگر را نیزدزیدند ولي ا زجا نب مسوولین وزارت کوچکترین
عکس العمل د رین مورد صورت نگرفت وبه منظورنگهداری باقي ماند ه آثارها
کدام تصمیم اتخاذ نگردید  .بتا ریخ  ۱۳ثورسا ل  ۱۳۷۲به تعدا د  ۲۹قلم آثارهنري
ونقاشي توسط محافظین امنیتي بار دیگرنیزربو ده شد وبا قي ما نده آثار نیز به
چنین سرنوشت مواجه گردید .

آرشیف ملي
بعضي وزارتخانه ها وموسسا ت دولتي ا زچند ین دهه بد ینسو بمنظور حفظ و
نگهداري اسناد مربوط شا ن آ رشیف هاي د رچوکات ادا رات مربوط تهیه وترتیب
دا ده بود ند که به گما ن اغلب آ رشیف وزا رت خا رجه قد یمي ترین آ رشیف
باشد  .عال وه ازآ رشیف هاي وزارتخا نه وادارا ت دولتي  ،آ رشیف ملي یکي
ازمهمترین وبا ار زش ترین آ رشیف هاي کشورا ست  .نظریا ت بیا نگر آ ن اند که
مفکوره ایجاد آ رشیف ملي درزمان ریا ست جمهوري سردار محمد داوود در سال
 ۱۳۵۲به میا ن آ مده ا ست .
تعمیرآرشیف ملي درین زما ن مجد دآ اعما رومزین سا خته شد  .اسا س آ رشیف
مذ کور را کتا بخا نه خطي وزارت اطال عا ت وکلتور تشکیل مید هد که د رماه
هاي اخیردولت سردا رمحمد دا وود به تعمیرجدید آ رشیف انتقا ل وبه همین

ترتیب کارتشکیل آ رشیف ملي آغازیافت  .د رخزا ن سا ل  ۱۳۶۰آ رشیف ملي
توسط ببرک کارمل رسمآ ا فتتاح ونسخه هاي خطي  ،ا سنا د تا ریخي  ،نوشته
هاي خطي  ،کتا ب هاي چا پ شده قد یم  ،عکس هاي تاریخي  ،کلکسیونها
وشماره هاي متفرقه مطبوعا ت قد یم وغیره مواد گونا گون جا بجا گردید .
همچنان انتقا ل نسخه هاي خطي کتا بخا نه غزني وکتا بخا نه ظا هرشاه به
غنامندي آرشیف افزود وبه همین گونه یک سلسله اسنا د دیگرا زباقي وال یات
انتقا ل ومقداري هم خریداري وبه آرشیف تسلیم گرد ید  .با گذ شت زمان هزاران
نسخه خطي به زبا ن هاي د ري ،پشتو  ،عربي ،ترکي  ،اویغوري  ،اردو ،
سانسکریت وهندي د رآ رشیف جمع آوري وقراراظهارا ت مسوولین مربوط تعدا د
مجموعي اسناد فو ق الذ کر بیشتر از ده هزار نسخه میرسید .
بعضي ا زین نسخه ها ا زنظرهنرخط ومینا توري ا زجمله آثاربا ا رزش وعا لي به
شمارمي رود  .دوجلد کتاب نسخه خطي طي دهه شصت توسط ادا ره آ رشیف
ملي به چا پ رسید که نسخه هاي خطي آ رشیف د رآ ن معرفي شده بود  ،به
همین ترتیب طي این مد ت براي آ رشیف ملي قا نو ن نیز سا خته شد .
خوشبختانه که در دوران حکو مت تنظیمي به تنا سب مراکزفرهنگي دیگربه
آرشیف ملي خسارات فراوا ن وا رد نگردیده با وجودآ نکه طي این مدت چند ین
بارمورد حمالت چپاولگرانه دزدان قرار گرفته ولي چپاولگران بطورگسترده
نتوانستند د ست برد بزنند  .بعضي ا زآثا رآ رشیف نسبت عد م امکا نا ت تخنیکي
وکمبودوسایل خساره مند شده وکمي سرقت نیزممکن شده با شد  .مشکال ت
وکمبود هاي تخنیکي آ رشیف ملي تا برج سرطا ن سا ل  ۱۳۸۰برطرف نگردیده
بود ونه امکا نا ت ووسایل به منظور حفظ ونگهد اري آ ثا ر.

برج ها و منار هاي تاریخي
کشورمرد خیزوحما سه آفرین ما د رطو ل تا ریخ مورد تجا وزبیگانه ها
ومعامله گري هاي عقب پرده قرارگرفته به استقال ل ملي  ،تما میت ا رضي

وحاکمیت مرد مي آ ن خد شه وا رد کرد ه ا ند ولي فرزند ان دلیر آ ن هربار پوز
دشمن را بخا ک ما لید ه ومتجا وزین را د رس عبرت دا ده اند  ،بخا طرقد رداني
وگرامي دا شت استقال ل وغازیا ن  ،مرد م آزاد ه ما با اعما رمنا رها وبرج هاي
تاریخي یا د آنا نرا عزیز دا شته اند  .سا ختا رسرنوشت خو ن آ لود ه کشو رما
چنین ا ست  ،بیگا نه ها به بها نه مختلف ویا زورآ زمایي با آنها ا سب هاي شا نرا
ازمزرعه سرسبزاین سرزمین عبو ردا ده آرا مش وسکو ن کرسي قد رت مرد م ما
را قربا ني اغرا ض خود خواها نه  ،خو دپرستا نه وهوسرانیهاي خویش نموده
وهیچگا ه ما را راحت نگذ اشته اند که د رنتیجه همین بحرانا ت  ،ثروت هاي ما
دي ومعنوي کشو رما تا سرحد نا بو دي رسیده ا ست .
فا جعه وبید ا دگري د رکشو رما با د هه ا ول برج ثورسا ل  ۱۳۷۱خورشیدي –
آغازود رجریا ن وزش این طوفا ن خونین وتبا ه کن تعد ا د زیا دا زآثا رتا ریخي ا
زبین رفت ،درین حوا دث فال کت با ر برجها ومنا رها یا به طورکا مل ویا نیمه ا
زبین برد ه شد ند .
مناریکه د رچها ررا هي پل محمود خا ن بنا م برج سا عت شهرت داشت د رقدم
اول مورد ضربات سالحهاي ثقیل و توپخانه قرار گرفت و نیمه تخریب شد که بعد
ها به کلي روي زمین هموار گردید  .منار مبارز نامور راه استقالل )عبدالوکیل خان
نورستاني( که د رسه راه دهمزنگ و درمقا بل ریاست ترافیک موقعیت داشت،
منار مذکور که بصو رت خیلي زیبا از سنگ مرمر ساخته شده بود با اندوه فراوان
در جنگ هاي قدرت از چند طرف مورد خشم و غضب راکت هاي تشنگان قدرت
و دشمنان ملت قرار گرفته و هنوز نیز نقش زنجیر وسایط زرهدار در خرابه هاي
آن باقي مانده است .
در گوشه شرقي با غ وحش کا بل منا ریا د گا ري قهرما نا ن وشهید ا ن ا ستقالل
کشور موقعیت دا شت که نامهاي غازیان و شهیدان در آن تحریرگرد یده بود ،منار
فو ق الذ کرقسمآ خسا ره مند وزخم هاي اصا بت مرمي سال ح خفیف روي بدن آن

باقي ماند ه است  .منار یادگاري سناتوریم کابل در مقابل دروازه شمالي پوهنتون
کابل به شکل بسیار زیبا جلوه گر بود  .درسال )) ۱۳۱۲ – ۱۳۱۰خورشیدي – براي
اولین بار شفاخانه توبرکلوز به منظور جلوگیري از این مرض تاسیس گردیده و این
منار یادگار همان شفاخانه است که با دیزاین و ساختمان خیلي جالب از سنگ
مرمر اعمار گردیده بود .منار مذکور با تاسف که دست خورده و بعضي از سنگ
هاي آن از محل اصلي تغیر و مورد اصابت مرمي نیز قرار گرفته است .
مقبره نابغه بزرگ شرق و متفکر دانا سید جمال الدین افغان در قلب پوهنتون
کابل واقع است که منارزیباي بر فراز آن اعمار گردیده بود ،با اندوه فراوان که
هزاران مرمي ثقیل و خفیف بر منار و مقبره سید افغان اصابت و این آرامگاه چون
قلب شهریان بي دفا ع کابل غارغار و خساره شدید به آن وارد کرده ا ند  .زمانیکه
داخل پوهنتون شده غرض بازدید و دعابه مزار سید سر بزنیم با دیدن این همه
جفا در حق دانشگاه کابل و مقبر ،اشک ا ز چشمان هر بازدید کننده میریزد و به
عاملین این جنایت نفرین مي کند .
منار پیروزي قهرمانانه مردم افغانستا ن )فتح میوند( به شکل بسیار زیبا و اساسي
در قسمت چوک جاده میوند کابل اعمار و در بخش تحتاني منار این )لندي یا تک
بیتي به زبان پشتو( مشهور که توسط ماللي زن نامور افغان و قهرمان پر افتخار
میوند گفته شده است تحریر یافته بود که :
که په میوند کي شهید نه شوي

خدایه ژو اللیه بي ننگي ته دي ساتینه

این منار نیز در جریان جنگ مورد ضربات توپ و تانک واقع شده که دیگر در
نقشه آثارش نیست .تنها جاي آن روي زمین به نظر مي رسد که بیا نگروحشت و
فاجعه بزرگ گذشته و بازگو کنند ه جنایت انسانهاي وحشي و قاتل است  .به
همین ترتیب برجها و منارهاي تاریخي که طي ادوار مختلف تاریخ در مراکز بعضي
از والیات کشور و محالت دیگر اعمار گردیده بود نیز بطور مکمل و یا قسمآ
تخریب گردیده اند که میتوان از منار آزادي در پغمان )طاق ظفر( دروازه تاریخي

لشکرگاه و منار جام هرات که از آثار باستاني به شمار مي رود؛ یاد نمایم  .منار
جام هرات که داراي  ۶۸مترا رتفا ع بو ده وتوسط یونسکو در لیست آثار مشهور
جهان شامل گردید ه است .

اکادمي علوم
اکادمي علوم د رحا کمیت ح  .د  .خ  .ا – د رسال ۱۳۵۷ازبخش هاي پشتوتولنه؛
انجمن تاریخ ؛ مرکزتحقیقات بین المللي پشتووانجمن دایرة المعارف در چوکات
شوراي وزیرا ن آن وقت تشکیل شد .درترکیب اکادمي علو م اکاد میسین ،
کاندید اکادمیسین و اعضاي افتخاري شامل بود  .اکادمي علوم داراي رتبه هاي
چهار گانه ذیل میبا شد - :معاون محقق  -محقق  -معا ون سرمحقق  -سرمحقق
پژوهش هاي علمي د ر رشته هاي مختلف علوم ؛ پیش برد تحقیقات طویل المدت
علمي به منظور تقویت اقتصاد ملي وغناي فرهنگي و ارزیا بي منا بع آ ب  ،خاک ؛
حرارت ؛ انرژي ؛موا د خام و غیرمنابع طبیعي ؛ تعیین ذخایروجستجوي راه هاي
موثر براي استفاده ا زآنها ؛ جستجوي راه ها وامکانا ت به منظوراستفاده ا زد ست
آوردها وپیشرفت هاي جد ید علمي ؛ تخنیکي د راقتصاد کشور؛ رشد اقتصادي
واجتماعي وتهیه ؛ ترتیب وتحقق پال نهاي درازمد ت وکوتاه مد ت ؛ سهمگیري در
جهت تقویه و حمایه بنیاد هاي اقتصادي وفرهنگي در پرتو اهداف عالي و انساني؛
ارتقاي سطح دانش و علم در افغانستان؛ تعیین ورهبري تحقیقا ت علمي د ربخش
هاي مختلف علم و...
اکا دمي علوم غرض برآورده شد ن اهداف فوق الذکرتال شهاي موفقانه وپیگیر به
خرچ دا ده وتعدا د زیاد محققین ودانشمندا ن را به سطح کشورتربیه نموده
است .اکادمي علو م د رسا حه علوم بشري به شمول تحریر کتا بها ورسا له ها
) (۲۶۵پروژه علمي را الي سا ل ۱۳۷۱اکما ل نموده ا ست ؛ ده ها گرد همایي
وسیمینار هاي علمي خورد وبزرگ وده ها عنوا ن کتاب تحقیقي ؛ تاریخي وادبي
که تعدا د مجموعي آن به صد ها هزارجلد میرسید به بهترین شکل چاپ وبه

نشررسانده ا ست  .اکادمي علوم سهم بارزي د رسطح کشورد رغنا مندي فرهنگ
ما ادا نموده است  .اکادمي علوم بیش ا زده سمینار وگرد همایي بین المللي
تدویرنموده که از جمله سمینار راجع به کوشانیان؛ دهمین سالگرد بین المللي
تحقیقات پشتو؛ ابوعلي سینا بلخي؛ خوشحال خان ﺧټﮏ ؛ امیر کروړ و
ناصر خسرو قابل یاد آوري است .
باحوادث خونبار سا ل  ۱۳۷۱خسارات فراوان وسنگیني به ساختمان هاي این
اداره وارد و از جمله ساختما ن مرکز بین المللي زبان پشتو؛ دفتر زبان و ادبیات
پشتو؛ مجله کابل وتعد ادی ا زادارات دیگربه قرارگاه نظامي تبد یل گردیدند از
کتاب هاي کتا بخا نه آن بحیث مواد سوخت استفاده نموده وزمانیکه ذخیره کتابها
به پا یا ن رسید نیروهاي فا تح)!( به کند ن وحریق کلکین ود روا زه هاي عمارت
آغازنمودند که تعداد ا زدا نشمندا ن با دیدن چنین حالت وحشت وبربریت به
تکالیف گونا گون وبخصوص تکلیف قلبي دچارگردید ند که ا زجمله مي توان از
سرمحقق دوست شینواري نا م برد .
جاه طلبي وامراض سا د یستي تعداد ا زرهبرا ن وفرماند هان نیروهاي مقا ومت
تنها اهرم مصیبت باربودکه استعمارمي توا نست درین راه ا زآن بهره برداري
نماید .باتصرف کابل شقاق ونفا ق وچند دستگي بین آ نها نمایا ن ومردم
ستمدیده؛ پریشان وکشوربه ویرانه مبدل گردید  .خیانت وخودخواهي این سپاه
ساال را ن که زاییده تحریکات پشت پرده قد رت هاي خارجي بود مملکت را
بصورت سرزمین ملک الطوایفي درآورده و د رهرگوشه فرماندهي ؛ گروهي ؛
سردسته وگرد نکشي براي خو یش پوسته وپا تک وزندان وکشتا رگاه سا خته
ازاین طریق قدرت وحاکمیت خودرا به نمایش مي گذاشت .

اتحادیه نویسند گان
اتحادیه نویسندگا ن افغا نستا ن به مثابه یک سازمان اجتماعي درسال
۱۳۵۹خورشیدي تاسیس ود رتشکیل دولت گنجانیده شد .این اتحادیه تا سال

۱۳۷۱موفق به برگزاري بیش ا زصد گردهمایي خوردوبزرگ علمي وادبي شده
وتوانست دفاترونماینده گي هاي دروالیات وشهرهاي بزرگ کشورایجاد
نماید .اتحادیه نویسندگا ن افغا نستا ن طي دوازده سا ل فعالیت پربارخویش
مجموعآ )(۱۵۰عنوا ن کتاب علمي  ،ادبي  ،تاریخي وهنري رابه زبان هاي د ري
وپشتو به چاپ رسانیده ونیزمجله ژوندون وبعدها قلم را دراوقات معین به سطح
باال به زبانهاي پشتوود ري به نشربرساند  .تعدا د مجموعي آثارمنتشرشده از
جانب اتحادیه نویسندگا ن افغا نستا ن تقریبآ به ) (۲۵۰۰۰۰میرسید که ا زجمله به
تعد اد ) (۱۵۰۰۰۰جلد آن د رکتا بخانه ها وکتا ب فروشي هاي آ ن نگهداري مي
شد که د ر جنگهاي ثورسال ۱۳۷۱د ر کابل تمام این کتابها چوروچپا ول ویا طعمه
آتش گردید .اتحادیه نویسندگا ن افغانستان عالوه ا زکتابهاي چاپ شده صا حب
کتابخانه بسیارمجهزدیگري نیزبودکه درمقراین اتحادیه اعماروساخته شده بود ،
در مجموع در حدود ۳۰۰۰عنوان کتب بسیارمفید وحایزاهمیت علمي  ،ا دبي ،
تاریخي  ،سیاسي وهنري که به زبانهاي مختلف داخلي وخارجي تحریر و تالیف
گردیده بود در آنجا موجود بود و این کتابخانه مانند سایرادارات وموسسات
تولیدي وفرهنگي چوروچپاول وبه تاراج برده شد  .تعیین خسارات این کتابخانه
کارمشکل ا ست ولي اگرارزش مالي هرجلد کتاب را ) (۲دالرآمریکایي تخمین
کنیم  ،مصارف مالي تعداد ) (۱۵۰۰۰۰جلدکتاب ا زبین رفته تحویلخانه ها ومحال ت
نگهداري کتب اتحادیه نویسند گا ن افغا نستان به مبلغ )(۳۰۰۰۰۰دالربالغ مي
گردد.
همچنان اگرمصارف و ا رزش مالي تعداد ) (۳۰۰۰عنوان کتب مختلف در کتابخانه
اتحادیه نویسند گا ن راباوسایل دست داشته دیگرآ ن في جلد کتاب ) (۸دالر
تخمین نمایم قیمت مجموعي آ ن به ) (۳۴۰۰۰دالرخواهد رسید  .همچنان
خسارات شدید به ساختمان اتحادیه نیزوارد گردیده که اعمارمجدد ویا ترمیم
اساسي آ ن نیازبه صدها هزا ردالردارد .

شیرپور
در حالیکه عبدالسالم با شش تن از اعضاي فامیلش صبحانه صرف مي نمود،
خانهاش توسط پولیس بوسیله بلدوزر تخریب شد .عبدالسالم که  ۳۵سال دارد و
کارمند ملکي ميباشد به  IRINگفت» :ما فکر کردیم که انفجار بمب و یا زلزله
بود «.او افزود که دو تن از کودکانش زماني که ميخواستند از کلکین فرار نمایند
زخمي شدند .سالم یکي از  ۳۰فامیل مسکون در منطقه شیرپور وزیراکبرخان
کابل بود که از خانهاش رانده شده و بعد با ترس و وحشت شاهد تخریب آن بود.
در جریان عملیات تخریب ،بسیاري از افراد رانده شده زیر آوار خانههاي شان
جراحت برداشتند .بنابر اظهارات ساکنان و شاهدان ،رییس پولیس کابل
بصیر سالنگي شخص ًا عملیات را رهبري ميکرد .سالم اصرار ورزید» :پولیس
شدیدًا باشند گان محل را لت و کوب ميکردند .حتي آنان به دو زني حمله کردند
که مانع لت و کوب شوهرا ن شان شدند«.
سازمان ملل متحد در مورد حادثه نگرانياش را ابراز کرد .میلون کوتري یکتن از
گزارشگرا ن کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه بعد از مال قات
با خانوادههاي بيخانه در محل تخریب به  IRINگفت» :چیزي که اینجا اتفاق
افتاده است نه تنها نقض شدید حقوق بشر است بلکه همچنان خالف تعهدات و
وظیفه دولت افغانستان ميباشد «.به گفته کوتري آناني که خانههایشان تخریب
شده است باشند گان فقیري اند که از  ۳۰سال به اینسو در این محل زندگي
ميکردند .وي عالوه کرد» :به نظر ميرسد اشخاصي که باید مسئول تأمین حقوق
مردم و حفظ نظم و قانون باشند خود متخلف اند «.میلون کوتري از وزیر
دفاع قسیم فهیم و وزیر معارف یونسقانوني به صفت متخلفان نام برد .او به
گزارشگران گفت» :اساس ًا چیزي که ما بد ست آورده ایم اینست که وزیران و
افراد ردههاي باال در اشغال زمین و تخریب اماکن مرد م فقیر د ست دارند«.
کوتري هشدار داد که منازع برسر ملکیت ميتواند افغانستان را بار د یگر به

»دهها سال کشمکش« فرو برد .او گفت» :باید تغییري ایجاد شود و وزیراني که
مستقیم ًا د خیل اند برکنار شوند«.
ال از تعمیرات کهنهي شیرپور ،قطعات نظامي استفاده ميکردند ولي درین اواخر
قب ً
به مثابه قشله عسکري متروکه فقط در چند تعمیر آن پوستههاي عسکري
قرارگاه داشتند .به اساس حکم » مارشال« فهیم ساحه متذ کره از وجود نظاميها
پاك و امر تخریب آن داده شد .در جوار این پوستهها تقریب ًا ۳۰۰خانهاي غیرنظامي
از دهها سال بد ین سو موقعیت داشتند که در دوران جنگ طالبان در شمالي و
سرازیر شدن مهاجرین از آن مناطق ،به آن ها افزوده شد .اخیرًا  ۳۰۰نمره زمین
چهار بسوه یي که مساحت مجموعي آن به  ۱۲۰۰۰۰متر مربع )۶۰جریب( ميرسید
براي اراکین بلند رتبه دولتي شامل وزرا ،قومندانان ،جنرالها ،معاونان وزرا،
والیان ،روساي دوایر امنیت ،تجار وابسته به فهیم ،قانوني و بسم الله لوي درستیز
و همچنان خانوادههاي فهیم ،قانوني ،عطا ،جنرال داوود قومندان قندوز و د یگران
توزیع گردید و اکثریت خانههاي مهاجرین زیر نقشه آمد .به تاریخ  ۱۳سنبله
 ۱۳۸۲قومانداني امنیه کابل تحت قوما ندهي عبدالبصیر سالنگي که در آن ساحه
زمین گرفته بود ،به منطقه هجوم برده و به تعداد  ۳۰منزل را توسط بلدوزر به زور
ویران کردند.
آنان براي مردم فرصت جمعآوري اموال شان را هم ندادند و چندین کودك درین
جریان زخمي شد .ساکنان منطقه مقاومت کرده و در اعتراضي که داشتند عمال
دولت و شخص سالنگي را افشا کردند و او را با پرتاب خشت و کلوخ از آن جا دور
ساختند .خانمي که نام خود را فاش نکرد در صبحتي که بین مردم داشت
گفت» :او مردم این خاین جهادي که قوما ندان امنیه کابل است از خون ما و شما
صاحب  ۶ ،۵خانه شده .اینان به اسالم خیانت کرده اند و دروغ ميگویند و دزدي
ميکنند .حاال آمده اند که ما را از خانههاي گِلي که سي سال است در آن ها
زندگي ميکنیم بیرون کشند تا براي خود قصرها آباد کنند.

ما باید به روي این سگها سنگ پرتاب کنیم«.
محمد حنیف یکي از اهالي آنجا گفت» :ما از سمت شمالي که خانههاي ما توسط
طالبان سوزانده شد درین جا مهاجر شد یم و سرپناه گِلي براي خود اعمار کردیم.
بدبختانه که این زورمندان ساحه را بین خود تقسیم کرده و ما را اخراج مينمایند.
من چند تن آنان را ميشناسم که چند ین خانه دارند و این جا را هم تصاحب
کردند «.فرداي آن روز پولیس کار تخریب خانههاي مردم را از سر گرفت .مردم
محل مکررًا مقاومت کردند .شخصي که صاحب منصب بود با فامیل خود از خانه
خارج نشد و ميگفت » :بگذارید این جهاديها و تیکهداران ملك که وطن را
خراب کرده اند خانه مرا هم خراب کنند و فامیلم زیر خاك شود«.
محمد محسن یکي از باشند گان ضمن خطاب به مردم گفت» :ما مردم بیچاره در
هیچ جاي شهر کابل خانه نداریم .ما مهاجر هستیم و نان خوردن خود را نداریم.
بصیرسالنگي ما را به زور از خانههاي ما بیرون ميکند ،دولت هم عرض ما را قبول
نکرد .کرزي ما را به حضور نپذ یرفت و از پشت دروازه رد شد یم ،مقابل دفتر
"یونما" اعتصاب کردیم «.بعد از آن که بوي موضوع از طریق راد یوهاي جهاني
بلند شد ،یونسقانوني و انورالحقاحدي کنفرانس مطبوعاتي را ترتیب دادند .آنان
گفتند که کدام نقض حقوق بشر را در این رابطه نميبینند و این جنایت را
»قانوني« وانمود کردند .دولت تا روشن شدن قضیه ،اعمار منازل جدید را ممنوع
اعالم کرد و کمسیوني را در رابطه توظیف نمود که کمسیون در کارش ناکام بود .از
حبیبالهاصغري معاون شاروالي کابل در این رابطه پرسیده شد که بیشرمانه گفت:
» شاروالي از قضیه آگاهي ندارد «.در حالیکه محمدانور شاروال کابل زیر نام
رییس المپیك و امیرالد ین سالك معاون شاروالي و شخص اصغري در آن ساحه
زمین گرفته اند .براي باقي ساکنان آن جا سه ماه وقت داده شده که ساحه را
تخلیه کنند .تهد یدها وجود دارد .بیم آن ميرود که  ۲۵۰خانه د یگر در همین
روزها تخریب گردد .روزنامه »آرمان ملي« اقدام و حرکت حقخواهانه مردم را

نامعقول گفت و عمل افشاگرانه حقوق بشر را نکوهش کرد زیرا میرحیدر مسئول
روزنامه خود یك نمره زمین در آن جا تصاحب شده است.
رییس ناحیه دوم گفت » :توزیع زمینهاي شیرپور که به اساس وابستگيهاي
گروهي و شخصي صورت گرفته غیرعادالنه است چرا که در شاروالي بیش از
دههزار تقاضانامه براي گرفتن زمین وجود دارد که از چند ین سال به این طرف
روي هم انبار شده و کسي به داد شان نميرسد «.در سندي که از شاروالي کابل
به دست آمده در مورد توزیع زمینها چنین تذ کر رفته است ...» :زمینهاي توزیع
شده به مساحت چهاربسوه براي في نفر تحت این شرایط که تعمیر دو منزله،
پختهکاري و داراي چاه سپتیك باشد ،اعمار گردد .ساحهاي که مربوط
وزیراکبرخان است ،قیمت آن بلند تر ميباشد«.

لیست تعدادي از کساني که این زمین ها براي شان داده شده:
ـ  ۲۰جنرال جهادي و غیرجهادي بلندرتبه.
ـ  ۴۸قوماند ا نان مسلح بر حال جهادي.
ـ  ۸معاون وزیر
ـ  ۵معاون والي
ـ  ۲۲تاجر وابسته به فهیم ،قـانوني ،عتیقالهبریالي قبآل معاون وزیر د فاع
پسرخاله قانوني و بسم الله فعآل لوي درستیز وزارت دفاع .
ـ جنرال عارف رییس عمومي امنیت ملي و پنج تن از اقاربش.
ـ روساي امنیت دولتي و داخله.
ـ امیرالد ین سالك معاون شاروالي
ـ انجنیرعبدالطیف رییس اسکان
ـ مال تاج محمد والي کابل
ـ احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود
ـ مفتاحالد ین کارمند عالي رتبه امنیت دولتي

ـ انجنیرمحمداسحق رییس رادیو و تلویزیون
ـ بابهجلندر قوماندان شوراي نظار.
ـ نوریهزینبانوري رییسه کودکستانها ،خانم انوري وزیر زراعت.
ـ بسماله لويدرستیز براي پسرانش عنایتاله و هدایتاله .و…

افرادي که در شیرپور زمین گرفته اند و خانه هاي قبلي شان افشا شده
ـ قانوني وزیر معارف که در حصه اول خیرخانه ،وزیراکبرخان ،هند ،لندن و معلوم
نیست که دیگر در کجاها قصر دارد.
ـ فهیم سه خانهاي بسیار مجلل در پروان دوم ،کارتهپروان و وزیراکبرخان و
چندین منزل دیگر در تایمني ،خیرخانه و پلباغعمومي دارد .وي حاال هم زمیني
را در شیرپور قبضه نموده است.
ـ دامادهاي فهیم هر کدام در کارته پروان ،مقابل لیسه نادریه خانه دارند.
ـ عبدالحسین ،حاجي مقیم ،عبدلامین و عبدالقدیم برادران فهیم زمینهاي
شیرپور توزیع گردید که هر کدام برعالوه در پروان دوم ،پروان سوم مقابل باغ باال
و کارته پروان خانهها داشته و مصروف تجارت و تیکهداري تعمیرات آیساف در
ساحات پلچرخي و داراالمان مي باشند.
ال هم
ـ حاجي محمدعثمان کاکاي فهیم در شیرپور زمین غصب نمود کـه قبـ ً
مـالك دو خــانه در بهارستان کارتهپروان و پروان سوم بود.
ـ به عتیقاله ،نجیباله ،حاجيفرید پسران کاکاي فهیم و ثریا دختر کاکایش که
همه داراي دو سه حویلي در شهر کابل بودند ،زمینهاي شیرپور داده شده.
ـ قره بیگ رییس سره میاشت که داراي سه خانه ميباشد.
ـ نظري رییس اداري وزارت حج و اوقاف دو خانه دارد.
ـ عطا قوماندان مزار یك خانه در کارته پروان و یك خانه در حصه اول خیرخانه
دارد.

ال
ـ عبدالبصیر سالنگي سابق قوماندان امنیه کابل که سه خانه و  ۳۰باب دکان قب ً
در شهر کابل داشت.
ـ جنرال ظاهراغبر ازپنجشیردر ساحه خیرخانه قصر اعمار کرده بود.
ـ محمد شریف شریفي برادر قانوني که در خیرخانه خانه دارد.
ـ جنرال محمدعارف رییس امنیت دولتي که سه خانه را در کارته پروان تصاحب
کرده و سرك عمومي را مسدود ساخته است.
ـ عبدالمحمود لوي ثارنوال که در خیرخانه خانه دارد.
ـ حاجي شیرعلم قومندان سیاف که در تایمني خانه دارد.
ـ قوماندان مالعزت که در کارته پروان خانه دارد.

چپاولگري هاي بیشتر
تاراج معادن پنجشیر و بدخشان جنگساالران قاتل با استخراج ،قاچاق و فروشي
سنگهاي قیمتي مانند لعل والجورد بدخشان و زمرد پجشیر و سایر احجار کریمه
بیست وپنج سال شد که بي شرمانه وخبیثانه به این دزدي خویش ادامه میدهند .
اینها با قاچاق الجورد و زمرد به سرمایه هنگفت دست یافتند  .اما از آنجایی که
هنوز هم هزاران مشکل از فقر اقتصادی تا گرسنگی ،تهیدستی ،خشکسالی،
آوارگی و مهاجرت های درونمرزی و بیرونمرزی موج فزاینده داشته و رنجهای
بیکران مردم همچنان ادامه دارد ،با تاسف مردم مجال آن را به این زودی نخواهند
یافت تا قاچاقبران اموال عامه ومخصوص ًا رهزنان و چپاولگران آثارقیمتي و معادن
کشور را به استنطاق بکشند و از آنها حساب بگیرند .اکنون از یکطرف با سو
استفاده از شرایط جنگ و دشواری های جاری مملکت و از سوی دیگر با استناد بر
اینکه در افغانستان هنوز نیز دولت مرکزی و مسلط بر اوضاع سراسری وجود
ندارد ،آنها باز هم به همان اشتهای سابقه دارایی عامه را مانند گذ شته حیف و
میل نموده و به حسابهای جاری و پس انداز در بانکهای شرق و غرب افزودند .

تعدادي ازمقامات بلند پایه کنوني نمایند گي فروش این سرمایه ملي را تا چند
قبل درکشورهاي غربي بعهده داشته وبا استقراردولت کرزي بادیده درایي وبي
حیایي صاحب کرسي ومقام گردیدند  .وهنوزکه هنوزاست اینها با فکرآرام به این
وظیفه ننگین یعني دزدي وقاچاق سرمایه ملي ادامه میدهند  .دکتر رنگین دادفر
سپنتا مشاور رئیس جمهور کرزی درمزار میر غالم محمد غبار و عبدالرحمن
محمودی  ،از سنگ فروشها سخن گفت که مطمینا منظور ایشان شورای نظار بود
که به هدایت احمدشاه مسعود ،معادن لعل ،الجورد و زمرد را به تاراج بردند و
فروختند .او در ادامه حرف هایش گفت ما به عبدالرحمن محمودی و غبار باید
قهرمان ملی بگوییم نه به آن کسی ما را کشتند.

مواد مخدره
مواد مخد ره مخوف تر از سالح کشتار جمعی  ،سالحی در افغانستان تولید انبوه
می شود که در پایان قرن بیست در آمد حاصل از آن بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰میلیارد دالر
تخمین زده می شد  .تجارت بینالمللی مواد مخدر که سود ساالنه آن به ده ها
میلیارد دالر سرمي زند به اندازه تجارت نفت اهمیت پیدا میکند .از این لحاظ
کنترول ژئوپولیتیك شبکه های مواد مخدر به همان اندازه کنترول لوله های نفت و
گاز اهمیت استراتژیك دارد.
از درون همین تجارت مرگ و رخوت حکومت های مرتجع مذهبی سر برآوردند و
جنبش های اسالمی از درآمد حاصل از آن ارتزاق کردند.

قدرت گرفتن

سالحداران بنیاد گرا درافغانستان در سال  ۲۰۰۱تولید تریاك را به شدت افزایش
داد و شبکه قاچاق مواد مخدر را بازسازی نمود .کشت خشخاش به طور قابل
مالحظه ای افزایش پیدا کرد .بازارهای تریاك به سرعت احیا شدند ودر آغاز سال
 ۲۰۰۲بهای هر کیلو تریاك به دالر ده برابر بهای سال  ۲۰۰۰بود .براساس ارزیابی
صندوق توسعه ملل متحد – آنکتاد -تولید تریاك در سال  ۲۰۰۲نسبت به تولید آن

در سال  ۲۰۰۱حدود  ۶۷۵درصد افزایش نشان مي دهد .کشت خشخاش در
افغانستان :
زمین زیر کشت به هکتار  ---سال ---------- ۵۳٫۷۵۹ ۱۹۹۴ ---------- ۷۱٫۴۷۰
---------- ۶۳٫۶۷۴ ۱۹۹ ---------- ۵۸٫۴۱۶ ۱۹۹۶ ---------- ۵۶٫۸۲۴ ۱۹۹۵
۲۰۰۱---------- ۷٫۶۰۶ ۲۰۰۰ --------- ۸۲٫۱۷۲ ۱۹۹۹ --------- ۹۰٫۹۸۳ ۱۹۹۸
.۶۵۰۰۰
سران جهادي در زیر چشم هزاران عسکر امریکایي و ناتو به تولید و تجارت
بیسابقهي هیروئین مشغول بوده که افغانستان را مجددًا در صدر لیست کشورهاي
تولید کننده هیروئین قرار دادهاند .سازمان رسمی مبارزه با مواد مخدر آمریکا
معتقد است که در سال ۲۰۰۰هفتاد درصد تولید تریاك جهانی و هشتاد درصد مواد
مخدر مشتق از تریاك در اروپا ازطریق افغانستان تامین شده است .درسال  ۲۰۰۰و
پس از آن که طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرد تولید تریاك نود درصد کاهش
یافت .در همین سال " تفنگ ساالران " به نیروی اصلی سیاسی حمایت کننده از
تولید و تجارت تریاك خام تبدیل شد.
جنگ واشنگتن برعلیه افغانستان در سال  ۲۰۰۱و استقرار حکومت کرزي تولید
تریاك را به شدت افزایش داد و شبکه قاچاق مواد مخدر را بازسازی نمودند .
با نفوذ جنگ ساالران دردولت موقت کشت خشخاش به طور قابل مالحظه ای
افزایش پیدا کرد .بازارهای تریاك به سرعت احیا شدند و از فردای یازدهم
سپتامبر قیمت تریاك در افغانستان سه برابر شد .در آغاز سال  ۲۰۰۲بهای هر کیلو
تریاك به دالر ده برابر بهای سال  ۲۰۰۰بود .براساس ارزیابی صندوق توسعه
ملل متحد – آنکتاد -تولید تریاك در سال  ۲۰۰۲نسبت به تولید آن در سال ۲۰۰۱
حدود  ۶۷۵درصد افزایش را نشان مي دهد.

معامله و زر اندازي

جنرال تامی فرانکس  :فرمانده پیشین نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان
درخاطرات خویش بنام )سرباز امریکایي ) چنین مینویسد  … :فهیم روی میز
قاتکی در مقابلم در بطن یک طیاره ترانسپورتی C-17نشسته بود .او کاله پکول
کشمیری بسر داشت و ریشش را به خوبی پیراسته بود .مگر فهیم هنوز هم مانند
مُجری مافیا به چشم میخورد .ساعات اخیر روز سه شنبة اخیر اکتوبر بود ،یک
شب سردی در دوشنبه تاجکستان .این طیاره غول پیکر به تنهایی در یک گوشة
میدان هوایی ملکی ایستاده بود .فهیم و شخصیکه منحیث مالی اش معرفی شد،
با موتر مرسد س گردآلود رسیدند … .افغانستان شاید دوباره در منجالب خانه
جنگی میافتاد و این وضع گروه های شمال را در مقابل اکثریت پشتون قرار میداد.
این ا ز پاسخ فهیم واضح بود  .وقت آن رسیده بود که درباره قیمت قالین « یعني
معامله برسرجنگ » صحبت شود من از فهیم پرسیدم  ”:بیشتر از این از ما چی
میخواهی؟” به چی ضرورت داری ؟ در اینوقت متوجه شدم که جان مل هولند
چهره فهیم را می خواند …فهیم از هینک پرسید ”:چه نوع کمک های لوژستیکی
و مالی با ما فراهم کرده میتوانید؟”  Hankیک لست کمپیوتری  ،مخابرا ت و
تدارکات ادویه را بیرون کشید ،فهیم با تبسم شایسته گفت ”:من یک میدان
هوایی بزرگتر جهت استفاده  ۱۳۰ -Cها میخواهم C- 130 .های شما طیاره
مشهوریست و با توپ های خود روحیه طالبان و عرب ها را شکستانده ا ست”.
هینک پرسید ”:شما تدارکات خود را داشته باشید؟ ” فهیم شروع کرد:
“ اگر من تالقان و میدان هوایی آنرا در تصرف درآورم ”،و بعدًا رو به مسؤول پولی
خود کرد و در گوشش زمزمه کرد و بعدًا ادامه داد  ”:من در ماه به سه میلیون دالر
امریکایی ضرورت خواهم داشت .من پرسیدم “ :شما  ۳میلیون دالر جهت راه
اندازی عملیات میخواهید و اگر مزار شریف را بدست آورید؟” هینک و من برای
این آماده گی گرفته بودیم .او سرباز خوبی و من سرباز بدی بودم .هردوی ما
منتظر پاسخ ماندیم ،فهیم گفت ”:اوه ! نه خیر ،برای تمام عملیات! من در ماه به

هفت میلیون دالر ضرورت خواهم داشت ”.من به پا خواستم و بطرف ترجمان
دیدم و گفتم این یاوه سرایی و چرند گویی است !This is Bullshitو ترجمان
را گفتم  ،ترجمه کن! من بطرف زینه های پیشروی ) طیاره ( به قدم زدن آغاز
ال تمرین کرده
کردم ،دور خوردم و سگرتی روشن کردم » .این عمل را ما قب ً
بودیم «.در تونل روشن کارگوی طیاره Hankبرای فهیم لکچر میداد که" جنرا ل
فرانکس خیلی عصبانی است.
” من دوباره به داخل طیاره آمدم و روی میز نشستم Hank .سری تکان داد و
بعدًا با فهیم حرف زد :درست است ،موافقه شد .پنج میلیون دالر برای تمام ماه.
خودت باید مزار شریف را قبل از فرا رسیدن ماه رمضان تسخیر کنی و تا زمانیکه
اجازه دخول به پایتخت برایت داده نشده  ،بیرون کابل توقف میکنی  ”.فهیم
گفت  ”:بلی! “ زمانیکه فهیم و مسوول مالی ا ش از طیاره بیرون میرفتند و بوجی
های را که با میلیون ها دالر پر شده بودند و در موتر مرسد س ) بنز ( جهت حمل
بارگیری میشدند دیده میتوانستم.
امیدم بران شد که موترش اسپرنگ های قوی جهت حمل بوجی های نوت های
صد دالری که بارش را گران ساخته بودند داشته باشد .من فهمیده نتوانستم که
آیا ما اسپی سودا کردیم یا قالینی خریدیم »!«.
اما این یک حرف یقینی بود که جنرال فهیم و واحد های اتحاد شمال ،با ما در
جنگ همراهی میکنند...

مشکالت روز افزون اسماعیلیه ها
ا ز سقوط طالبان به اینسو ا ز حدودپنجاه هزارفامیل که دردره نیک پي زند گی
داشتند اکنون قسمت زیادآنان بعذازمهاجرت ازظلم طالبان به مناطق خویش بر
گشته اند .بعضی هاى شان در عالم عدم اطمینان نسبت به آینده ,در میان ویرانه
هاى منازلی زند گی میکنند که زمانی خانه هاى توانگران بود .وقتی طالبان
بقدرت رسیدند رهبر اسماعلیه هاى افغا نستان سید منصور نادرى که در دره

کیان زندگی داشت به تاشکند رفت .رقابت هاى سیاسی میان دسته هاى قدرت
طلب در کشور همچنان در خرابی وضع نقش داشته است.
مامورین محلی که منسوب به شوراى نظار که عمدتا از پنجشیر اند و زمانی در
تحت رهبرى احمد شاه مسعود قرار داشت  ,سعی د ارند تا نفوذ نادرى را که
زمانی متحد رقیب شان جنرال دوستم بود ,کاهش دهند و ا ز بر گشت موصوف در
دره کیان جلوگیرىنمایند .فر مانده محلی جالل اندرابي به اشاره مالفهیم سید
حسا م الدین وعال الدین شاه دوبرا در را بحیث رهبر مذهبی تعین نموده است .با
وصف تال شهاى آ نها مردم عوام هنوز از سید منصو ر نادرى پیروى میکنند واز بر
خورد خشن سید حسام الدین و عالوالدین با ریش سفیدان محل انتقاد
مینمایند.دراثرظلم وجنایت ,دست و پاى موى سبیدان رادر زیر لت شکستانده
است.
وضع در زماني بر گشت سید منصو رنادرى ا ز تبعید بوطن یقینی شد حالت
انفجارى بخود گرفت .یك گروپ  ۱۷۰نفرى موتر ها را کرایه نمودند تابراى استقبال
و مالقات سید منصو رنادرى بکابل بروند اما جال ل وحسا م الدین راه شانرا قطع
کرد وآ نها را متهم نمود که گویا بدون اجازه تظاهرات سیا سی راه ا ندازى مینمود
ند ,دستگیر ودوباره به دره کیان فرستاد و در آنجا به زندان انداختند و تعداد
ازافرادسرشناس اسماعیلیه چون سید غیبي شاه وسید زمان به هدایت فهیم وبه
امر ریس عمومي امنیت ملي بدون کوچکترین جرم وجنایت درزندان کوته قلفي
صدارت انداخته شدند وموترهاي شخصي آنان مصادره وتااکنون ده هانوع توطیه
ودسیسه را علیه سید منصورنادري که درکابل زند گي دارند براه انداخته وداراي
وامالک میراثي موصوف وسیله شوراي نظاردروالیت بغالن وولسوا لي دوشي
تصرف گردیده است وچندین بارازجانب کرزي هدایت واوامرمتعددي
بخاطرمسترد جایداد سید منصورصادراما چون قباله  ...آنرکسي نمیخواند .

هندوها و مشکالت موجوده

هندو ها و سیك هاى افغا نستان که یگانه اقلیت هاى قابل مالحظه در کشور اند
ادعا دارند که حاال که سه سال از سر نگونی طالبان میگذردآموزش و پر ورش
اطفال شان در مکاتب هنوز با تعصبات و مشکالت رو برو است .نفو س هندوهادر
این کشوریکه قاطبه ملت مسلمان است در زمان حکومت داکتر نجیب الله به
 ۲۰۰۰۰۰نفر میرسید و اکنون این رقم به چند هزار نفر کاهش یافته است .زیرا
یکدهه قبل هزاران نفر هندو در نتیجه جنك و تعصبات مذهبی مجبور به فرار و
مهاجرت به هندوستان شدند .حاال عده اى میخواهند به کشوریکه از قرنها زندگی
نموده اند بر گردند .اما بسیارى شان بخاطر نبودن خانه و سر پناه به اصطالح در
میدان مانده اند .زیرا خانه هاى شان در نتیجه جنك ها میان تنظیم هاى جهادى از
بین رفته است .اوتار سنگ مدیر یکانه مکتب هندو هاو رهبر هندو ها در کابل
میگوید ) اطفال ما نمیتوانند در مکاتب عادى درس بخوانند زیرا اطفال مسلمان
بخاطر مو ها و کره دست شان آنها را مورد آزار قرار میدهند.
به این سبب اطفال ما فقط در معبد خود ما میتوانند درس بخوانند .در آنجا
مضامین ریاضی ,انگلسی ,زبان خود ما و مسایل دینی تدریس میشود (.وى افزود
) ما  ,در غرب کابل از  ۳۵سال به اینطرف در یك معبد مکتب داشته ایم ..قبل از
جنگها  ۵۰۰۰شاگرد در آن درس میخواند ند و دیگران در مکاتب عادى حکومتی
یکجا با مسلمانها در س میخواند ند .حاال که مسلمانها بر ضد یکدیگر قد
برافراشته اند ,ما چه چانسی خواهیم داشت (.تعصب بر ضد هندو ها با بمیان
آمدن گروپهاى مجاهدین ظهور نمود و در سال  ۱۹۹۲بس ازانکه افراطیون هندو
مسجد بابرى راکه در قرن شانزدهم اعمار شده بودودر شهر آیودیا در ایالت
اوتراپرادیش هند موقعیت داشت به این ادعا که گو یاآنرا بر روى ویرانه معبد
هندو ها اعمار نموده بودند ,تخریب نمودند ,به اوج خود رسید .خانه ها و معابد
هندو ها و سیك ها را در سراسر افغانستان تاراج و به آتش کشیدند.

در ا فغا نستان هر دو فر قه هندو و سیك را هندو میگویند .رژیم تند رو طالبان
که در سال  ۱۹۹۶به قدرت رسید فیصله نموده بود که هندو ها باید یك نشان
مخصوص را به تن میکردند تا از مسلمانها فرق میشدند که سیاست نازى ها بر
ضد یهود ها در جنگ جها نی دوم را بیاد می آوردکه با عکس العمل خشم الود
مردم در سراسر جهان مواجه گردید .ازاوتار سنگ پر سیده شد که چرا مشکل
شانرا با وزارت آموزش و پر ورش مطرح ننموده ا ند .وى در پاسخ گفت )ما
میخواهیم که اطفال ما با مسلمانها یکجادر مکاتب عادى به کمك وزارت آ موزش و
پرورش درس بخوانند .اما در لحظه کنونی حتی زبان مادرى خود شان را بخوبی
بلد نیستند .به این سبب براى شان د شوار است که زبان درى یا پشتورا فرا
بگیرند .ثانیا اطفال ما میدانند که موها ,کره دست و اسم شان آ نها را با همصنفان
شان فرق میدهد.
بهمین سبب همصنفان مورد استهزا قرار خواهند داد (.کمال جیت  ۱۰ساله است و
در معبد مصروف فرا کرفتن تعالیم دینی است .وى میگوید ) اگرما یکجا با
مسلمانها درس بخوانیم آ نها ما را مورد ریشخند قرار میدهند (.یك خانم هندو که
نخواست نامش فاش شود گفت) قبل از جنگ ها من در یك مکتب محلی در
نزدیك معبد مان درس خواندم .آنوقت بین مسلمانها و هندو ها معضله اى نبود.
حاال نفوس ما کاهش یافته و اطفال مانمیتوانند با مسلمانها یکجا درس بخوانند.
افزون بر آن مشکالت زبان نیز دارند (.امر پر کاش ,یك هندو از والیت غزنی که
براى تجارت به کابل آمده است میگوید) در غزنی ,ما حتی یك مکتب هم نداریم و
بسیارى اطفال ما خواندن و نوشتن بلد نیستند (.وى افزود ) در جر یان جنگ ها
در حق ما زشتی هاى زیاد نمودند.
اطفال ما هنوز میترسند و نمیتوانندحتی براى خرید تر کارى به بازار بروند.ما
میخواهیم که مثل گذشته همه ما یکجا زند گي کنیم و یکجادرس بخوانیم(.
طوریکه پیداست در بعضی مکاتب همین حالت است .در لیسه غازي ایوب منیش

کمار  ۱۳ساله ,یگانه هندو در مکتب مسلمانها  ,میگوید که با همصنفانش هیچ
معضله ندارد .او به افتخار میگوید ) که من در وقت هاىفارغ آهنگ هاى هندى را
براى شان ترجمه میکنم (.وى مي گوید ) یکسال قبل وقتی من به این مکتب
آمدم با هیچ معضله اى روبرو نشدم .در ساعات دنیات ) تدریس مسایل دینی( من
از صنف می بر آیم .ما همه افغان هستیم و همه ما باید به کشور خود خد مت
کنیم(.
استفاده ازمنابع خبري وتحلیلي .
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