ﻋﻄﺎ ﻧﻮر دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؟؟؟
)در ﻣورد ﭼور و ﭼﭘﺎول ﮐﺷور و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﮭﺗر ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺗﻘدﯾم ﺣﺿور ﺧواھم ﻧﻣود(
)اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح(

rg

t.o

ﻣن ﺑﺎرھﺎ ﺑﺧﺎطر ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾق و دردھﺎی ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ی ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده – ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن ﺷده و ﺑﮫ دﺳﺎﯾس و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﻣواﺟﮫ ﺷده و ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣرگ ﺗﮭدﯾد ﺷده ام و ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﺑﺎری از ﻏم و اﻧدوه از زادﮔﺎه ام ﺑﯾروﻧم ﮐردﻧد،
وﻟﯽ ھرﮔز ﻣﺗوﻗف ﻧﺷده ام و ﻧﺧواھم ﺷد و ﻣﺗﻔﮑری ﻣﯾﮕوﯾد) :اﮔر روزی دﺷﻣن ﭘﯾدا ﮐردی ،ﺑدان در رﺳﯾدن ﺑﮫ

la

ھدﻓت ﻣوﻓق ﺑوده ای! اﮔر روزی ﺗﮭدﯾدت ﮐردﻧد ،ﺑدان در ﺑراﺑرت ﻧﺎﺗواﻧﻧد(.
ﻧﮫ ھراﺳﯽ ﻧﯾﺳت
ﺗﯾرﺑﺎران ﺷده ام
و ھزاران ﺑﺎر
دل  . . .ﻣرا از دار آوﯾﺧﺗﮫ اﻧد

es
a

ﻣن ھزاران ﺑﺎر

و ھزاران ﺑﺎر
ﺑﺎ ﺷﮭﯾدان ﺗﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧون ﺟوﺷﺎن ﻣرا
ﺑﮫ زﻣﯾن رﯾﺧﺗﮫ اﻧد
ﺳرﮔذﺷت دل ﻣن
زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﻟﺑش دوﺧﺗﮫ اﻧد
زﻧده اش ﺳوﺧﺗﮫ اﻧد
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و ﺑﮫ دارش زده اﻧد . . .
آری از ﻣرگ ھراﺳﯽ ﻧﯾﺳت . . .
ﭘﯾش ﻣﺎ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﻣرگ اﺳت
ﻣرگ ﻣﺎ ﺳﮭل ﺗر از ﮐﻧدن ﯾﮏ ﺑرگ اﺳت
ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎغ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺷت درش ﺑﺎ ﺗﺑری ﻧﯾز ﮐﻣﯾن ﮐرده اﺳت
دوﺳﺗﺎن ﮔوش ﮐﻧﯾد
ﻣرگ ﻣن ﻣرگ ﺷﻣﺎﺳت
ﻣﮕذارﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮑﺷﻧد
ﻣﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎر دﮔر

rg

در ﺷﻣﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوم) .ﺳﺎﯾﮫ(

اﯾﻧﺎن آﮔﺎھﺎﻧﮫ و در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻓزﯾﮑﯽ ﻧﺎﺗو ،آﯾﺳﺎف و ادارات ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻘوق ﺑﺷر،

t.o

ﮐﺷور را ﭼﭘﺎول و ﺗﺎراج ﻧﻣوده اﻧد :ﻓﮭﯾم ﻣﻌﺎون اول ﻗﺑﻠﯽ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور و ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﭘﯾﺷﯾن ﮐرزی ،ﺑﺳم
ﷲ وزﯾر دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﻗﺑﻠﯽ ،دﺑل ﻋﺑدﷲ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﺎﺑق و ﻓﻌﻶ رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ ،اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ رﯾﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳﯾﺎف ﻣﺳوول و ﻣوظف ﺣﻘوق ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﺗﻔﻧﮕداران و ﻓﺗوا دھﻧده ﺟﮭﺎد ،ﺷﯾﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ،

la

ﺿﯾﺎ و وﻟﯽ ﻣﺳﻌود ﺑرادران اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﻋﺗﯾق ﷲ ﺑرﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎون وزارت دﻓﺎع ،ﻗره ﺑﯾﮓ ﺳﺎﺑق رﯾﯾس
ﺳره ﻣﯾﺎﺷت ،ﮔل آﻗﺎ ﺷﯾرزوی واﻟﯽ ﺳﺎﺑق ﻧﻧﮕرھﺎر ،ﺣﺎﺟﯽ ظﺎھر و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺣﺎﺟﯽ ﻗدﯾر ،رﯾﯾس وﻟﺳﯽ

es
a

ﺟرﮔﮫ و ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﻓﻌﻠﯽ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل وزﯾر ﻗﺑﻠﯽ آب و ﺑرق ،اﻧوری ﺳﺎﺑق واﻟﯽ ھرات ،ﺳﯾد ﻣﻧﺻور وﮐﯾل وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ و ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﭘﺳرش ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق ﻣﻌﺎون و ﯾﺎر و دﺳﺗﯾﺎر ﻋﺑدﷲ ،ﮔﻼب ﻣﻧﮕل آﺧﻧد زاده واﻟﯽ ﻗﺑﻠﯽ
ھﻠﻣﻧد ،ﻋﻣر زاﺧﯾل وال ﻣﺷﺎور ﻏﻧﯽ ،اﺣدی ﯾﺎر ﻏﻧﯽ ،ﻓﺎروق وردگ و رﺣﯾم وردگ ،ﺑرادران و ﭘﺳران ﮐﺎﮐﺎ و
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻧزدﯾﮏ ﮐرزی ،اﮐﺑری وﮐﯾل وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟص ،ظﺎھر اﻏﺑر ﻗﺑﻼ رﯾﯾس اﻟﻣﭘﯾﮏ،
ﻣﺣﻣود دﻗﯾق ﻗﺑﻶ ﻟوی eﺎرﻧوال ،اﻟﮑو ﻟوی eﺎرﻧوال ﻓراری و ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ،وزﯾران ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ھﻣﮫ،
رﯾﯾس اداره اﻣور رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،واﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ وﻻﯾﺎت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻧظﯾم اﻧد ،ﺑﺻﯾر ﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ،اﻣﺎن ﷲ ﮔذر،
ﻗﺳﯾم ﺟﻧﮕل ﺑﺎغ ،ﮐرام اﻟدﯾن ﮐرﯾم ﮐﻧوﻧﯽ و eﺎرﻟوال ﮐرام ﺳﺎﺑﻘﮫ ،ﻋﺎرف ﻗﺑﻶ رﯾﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﮐﻼﻧﮭﺎی
ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﻣﺣﺎذ ﮔﯾﻼﻧﯽ ،ﺟﺑﮭﮫ ﻧﺟﺎت ﻣﺟددی ،ﻣﻼ ﻋزت و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺗﻧظﯾم اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎف . . . ،و ﮔروﭘﮭﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﺣﻠﻘﮫ وﺻل اﻧد و ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑرده اﻧد و زﻣﯾن و اﻣﻼک دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ را ﻏﺿب
ﮐرده اﻧد و ﻧﯾز اﻣروز اﮔر طﺎﻟب ﺗرورﯾﯾﺳت اﺳت ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل ھﻣﯾن ھﺎ ﺗرورﯾﯾﺳت ﺑودﻧد ،آدم ﻣﯾﮑﺷﺗﻧد ،ﺗرور
ﻣﯾﮑردﻧد ،اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯾدادﻧد ،ﭘل و ﭘﻠﭼﮏ و ﮐﻠﯾﻧﮏ و ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮑﺗب را اﻧﻔﺟﺎر و ﻣﯾﺳوﺧﺗﺎﻧدﻧد.
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ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻧواع ﺑﺣراﻧﮭﺎ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺑﺎﻋث و ﻋﻠت ﺷده ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﻣﺗﻧوع و ﮔوﻧﺎﮔون .ﺑﺣران اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺑﺣران
ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑدﺗر و ﺧطرﺧﯾز ﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺣران ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎر ﺗر از ھﻣﮫ زور ﮔوﯾﯽ ،ﭼﭘﺎوﻟﮕری و ﻧﻘض ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎس و ھوﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣردم ﻣﺎ را ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣروز ﭼﮭﺎر دروازه ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑر روی ورود ھرﭼﮫ ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی
ﺑﺎز ﺑﺎز ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت و ھﯾﭻ ﻧﮭﺎد و ﯾﺎ ارﮔﺎن دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر آن وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ در ﺑراﺑر اﯾن
ﻣذﮐور اﺳتِ ،
ھﺟﻣﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن و ﺑﻧﯾﺎد ﺑراﻧداز ﮔوﻧﺎﮔون ،ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد!.
طﯽ اﯾن ﻣدت ﺟﻧﮓ و ﺳﺗﯾز ،اﺟﻧﺑﯽ و اﺟﻧﺑﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ،ﭼور و ﭼﭘﺎول ،ﺧود ﺑﯾﻧﯽ و ﺧود ﺑزرﮔﯽ ،ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻧﺎﯾت،
وﺣﺷت و ﺑرﺑرﯾت ،ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ،دزدی و ﻓﺳﺎد  . . .ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾد و اﯾن ﭘدﯾده ھﺎی ﺷوم و
ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز ﺗﺎ ﺟﺎی ﭘﯾش رﻓت ﮐﮫ ﻋﻣﻶ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟﺗﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣود و ﻓرزﻧدان
ﻧﺷﺎﻧد.

rg

وطن را آواره و ﺳرﮔردان ﻧﻣود و اﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﺑﺎه ﮐن و ﻧوﮐری و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ﮐﺷور را وﯾراﻧﮫ و ﻣﻠت را ﺑﺧون

t.o

ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ و ﺳوﮔﻣﻧداﻧﮫ ﻣردم ﻣظﻠوم ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻣﯾﺎل و ھوﺳﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎﻣﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در زﻧده ﮔﯽ ﺳراﺳر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺷﻘت ﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣﻧﺗﮭﺎ ھرﮔﺎه
ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻗدرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺿرر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ

la

ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐوران ﺣوادث ھﻣواره ﺑﺎﯾد ﺗﺎوان ﺧود ﺧواھﯾﮭﺎ و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ھﺎی ﻣﺷﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر
و اﺟﻧﺑﯽ را ﺑﭘردازﻧد .ﻣردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﻣﺷﮑل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد ،ﻧﮕران اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗداوم

es
a

ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﺧدای ﻧﺎﮐرده ھﻣﺎﻧﻧدﻋراق ھﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از وﻻﯾﺎت ﻧﯾز ،رﺧت ﺑرﺑﻧدد و ﺟﺎن و ﻧﺎﻣوس
ﻣردم ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھوﺳﮭﺎی ﻗدرت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗد.

ھﻧوز ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣﻌﺎدن ،اﻧﺑﺎرھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ،ﭼور و ﭼﭘﺎول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ،رﺷوت و رﺷوت
ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻗﺗل و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻧده ،دزدی و اﺧﺗﻼس ،ﺧوﯾش ﺧوری و ﻗوم ﭘرﺳﺗﯽ  . . .ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ،ﺑﺎ اﻧدوه ﻓراوان ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز وﺳﻌت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﯾدا ﻧﻣوده و ﻗﺎﻧون و دوﻟت را زﯾر ﺳوال ﺑرده
اﻧد.
از ﯾﮑطرف ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎى ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻓزاﯾش ﺧطر طﺎﻟﺑﺎن ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش رﻓت ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ ا ز ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺣﺗﯽ ا ز اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎزﮔﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دوران ﺳﯾﺎه ﮔذ ﺷﺗﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓزاﯾش ﺧﺷوﻧت طﺎﻟﺑﺎن
و ﮐم ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد .ﻓﺳﺎد اداری ،ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺗرورﯾزم ،ﻓﻘر ،ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،ﻓﻘدان
اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران و ﻧظﺎﯾر آن ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻧظﺎم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھم ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ ﻣوردی ﺑر ﺧورد ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧﯾز از طرﯾق ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ
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ﮔردد .ﺗﻘوﯾﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ و اردوی ﻣﻠﯽ ،ھﻣﯾن و ﺑس .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣوادث ﺗرورﯾﯾﺳﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود
ﻣﺻﺎرف زﯾﺎد و وﻋده ھﺎ ی زﯾﺎد ﺗر ،ﻧﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ دارﯾم و ﻧﮫ اردوی ﻣﻠﯽ.
ﮐوﺷش در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد اردوی ﻣﻠﯽ و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آن اﺣﯾﺎی ﻣﻠﯾﺷﮫ ﺑﺎزی و در ﭘﮭﻠوی آﻧﮭﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺎﮐﺎم
ﺟرﮔﮫ ﺳﺎزی .ﭘذﯾرش ﻣﺻﻠﺣت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر ﮐدام دارﻧد ھﻣﺎن ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ را در ﺑر دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل داﺷﺗﮫ اﺳت و
ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﻠﺣت و روزﮔذراﻧﯽ اﺳﺎس ﮐﺎر و ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ھﺳت ،ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺑﮭﺑود را ﻧﺧواھﯾم دﯾد.
دوﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﮔروه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ داﻧد و ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس روزاﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺎ
ﻗدرﺗﻣﻧدان درون دوﻟت ،ﺑﺎ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و  . . .و ﺑرآﯾﻧد آن ﻧﯾز ھﻣﯾن
اﺳت ﮐﮫ ھﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن آﻧﮑﮫ ھرﮔز ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻘﺷﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود اﮐﺛرﯾت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ از ﻓﻘر و ﻣرض و ﺑﯽ ﺳر ﭘﻧﺎھﯽ و ﺑﯾﮑﺎری رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻟﻘﺎﻋده ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ،ﭼﺎﻟش ﻧﺧﺳت در ﺑراﺑر آﯾﻧده اﺳت و ﭘس از آن ،وﺟود

rg

ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ﭘﯾش روی ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد و ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺎﻟش
دﯾﮕر در ﺑراﺑر دوﻟت ﻗرار دارد و ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ دوﻟت ﻧﯾز ﺑﺧﺎطر ﺑﯾرون رﻓت از ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود راه ھﺎی ﺑﯾرون

t.o

رﻓت را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﮑرده و ﺧود ﻧﯾزﻋﻣﻼً در ھﻣدﺳﺗﯽ و ھﻣﯾﺎری ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﻗدرت طﻠب و ﭘول ﭘرﺳت ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟوده ﻣﯽ اﻓزاﯾد.

دوﻟت در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺣﺳﺎب دھﯽ از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺟذب اﻋﺿﺎی ﮔروه ھﺎی
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"ﻣﺟﺎھدﯾن" در ﺗﺷﮑﯾﻼت اردو و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﺧدام آﻧﺎن در ﺗﻣﺎﻣﯽ ادارات دوﻟت در داﺧل و ﺧﺎرج،
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻋﻠﯾﮫ "ﺟﮭﺎد" و "ﻣﻘﺎوﻣت" .اﮔر اﯾن ﺷروط ﮐﺎﻟﺑد ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮔردد ﻗﺑول آ ﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ای ﺟز
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ﭘذﯾرﻓﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋده ای ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت.

اﮔر ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و ﮔروﭘﮭﺎی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﺎم "ﺟﮭﺎد" و "ﻣﻘﺎوﻣت" ﺳﺗﻣﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﻠت روا داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﻛﮫ ﻣرﺗﻛب ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﯾز ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﻛﺷﯾده ﻧﺷده و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ داﻟری
ذﺧﯾره و اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ اﻧد از ﺣﻠﻘوم ﺷﺎن ﺑﯾرون ﻧﺷود در واﻗﻊ ھﯾﭻ ﻛﺎری ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎن ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻗﺎدر ﺧواھﻧد
ﺑود ﺑﺎ ﭘول ﺑﯽ ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑﮫ ھر رذاﻟت و ﺗرور و ﺗوطﺋﮫ و ﺗﻘﻠب دﺳت ﺑزﻧﻧد .وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎ ﻧﮫ ﺳﺎزش و ﺳﺎزﺷﻛﺎری
ﭼون ﮔذﺷﺗﮫ اداﻣﮫ ﭘﯾداﮐرده اﺳت.
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﺧود ﺑﯽ اﻧدﯾﺷﯾم ﮐﮫ طﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮏ ﻗرن از اﺻول اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎ ﺑﮫ وطن و ﻣردم وطن ﭼﮫ ﮐرده اﯾم و ھﻣﯾن
اﮐﻧون ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣدودی ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺷور و ﺻﺎﺣب اﺳﺗﻘﻼل و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم.
ﭼﻧدﯾﺳت ﺗﻌدادی از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣورد ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﺧﺑرھﺎی ﺿد و ﻧﻘﯾﺿﯽ ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح وی را ﺳوژۀ ﺧﺑری ﺧود ﻗرار داده اﻧد؛ در اﯾﻧﮑﮫ ﻋطﺎء ﻧور ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﺷﻧﯽ ھﺎی ﻣﮭم و اﯾده
آل ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ اﺳت ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾﻧﮑﮫ ﻋطﺎ ﻧور ﻧﻘطﮥ ﻗوت ﺗﯾم ﻋﺑدﷲ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود
ھم ﺟﺎی ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد؛ وﻟﯽ آﯾﺎ واﻗﻌﯾت ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ از ﻋطﺎء ﻧور ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ،
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ﻣﻐرور ،زورﮔو ،ﺧﺷن و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و آﯾﺎ واﻗﻌﺎ وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و اراﮐﯾن ﻗدرﺗﻣﻧد
ﻓﺗﻧﮥ ﺟدﯾد ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود؟
در ﭼﻧد دھﮥ اﺧﯾر ﮐﻧﺷﮭﺎ و واﮐﻧش ھﺎی ﻋطﺎ ﻧور ھﻣواره ﺧﺑرﺳﺎز ﺑوده و ﺗﻌدادی از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑطور ﺧﺎص ،دﻧﺑﺎل
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردارﻋطﺎ ﺑوده اﻧد و از وی ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار در روﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﺷور ﺳﺎﺧﺗﮫ و از ﺿﻌف ﺑرﺧورد ﻋﻣﻠﯽ ادارۀ اﺟﯾر در ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﺧﯽ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧود ﺳراﻧﮫ و ﺧود ﮐﺎﻣﮥ ﻋطﺎء ﻧور
ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻗدرت و ﻧﻔوذ ﻋطﺎء ﻧور را ﻣﮭم ﺟﻠوه دادﻧد ﮐﮫ از وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﺦ ﯾﺎد ﮐرده اﻧد
و ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻋطﺎء ﻧور ﺑﺎ ﻗدرت و ﻧﻔوذی ﮐﮫ دارد و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺳﻔت و ﺻرﯾﺢ ﮐﮫ از ﺳوی ﺑرﺧﯽ از
ﮐﺷورھﺎ ﺑرﺧوردار اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗدرت ﻣرﮐزی ادارۀ ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮑﺷد و در طول ﻣدت ﺣﮑوﻣت ﮐرزی
در ﻣورد اﻗداﻣﺎت دﯾﮑﺗﺎﺗوراﻧﮥ وی ھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟرﺋت اﺳﺗﺿﯾﺎح وی را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت؛ و ﺑﺎ ﺟرﺋت ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﮐﮫ
ﻋطﺎ ﺗﻧﮭﺎ واﻟﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﮐرزی ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ وی ﺷﺎخ ﺑﮫ ﺷﺎخ ﺷود ﻧﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑدﯾن ﺧﺎطر واﻟﯽ

rg

ﺑﻠﺦ دﺳت ﻧﺧورده ﻣﺎﻧده و ﺗﺷﯾﮑﻼت اداری وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده ﮐﮫ وی ﺷﺧص ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﯾﻊ ،ﻣﺗﻌﮭد و اﺻوﻟﯽ
ﺑوده اﺳت ،ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﻋطﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐوﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ در ﺑﻠﺦ ﺑﮫ
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ﺻورت ﯾﮏ ادارۀ ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ واﻟﯽ زﯾر دﺳت ﺗﺣت ﺣﮑم ﯾﮏ ﻣﺎﻓوق ﺑرﺗر .در ﺗﺣوﻻت اﺧﯾر و
ﭘس از آﻧﮑﮫ در ﺳرطﺎن ﺳﺎﻟﺟﺎری ،ﻧﺗﺎﯾﺞ دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﯾم ﻋﺑدﷲ اﻋﻼن ﻧﺷد؛ ﻧﻘش ﻋطﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرد
ﺟﻧﮕﯽ ﺗﯾم ﻋﺑدﷲ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻋﻼن ﺷده را ﺗﻘﻠب آﻣﯾز ﺧواﻧده و ﻧﭘذﯾرﻓت و ﺿﻣن اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﻋدم

la

ﺑﯽ طرﻓﯽ ﺣﮑوﻣت در ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﺎﺑل را ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﻧﺎﻣﺷروع اﻋﻼن ﮐرد
و ﻋﺑدﷲ را ﺑﮫ ﺣﯾث رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺷروع ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و از ﺣﮑوﻣت ﻣوازی ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد؛ در دﻧﯾﺎ
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ﺷﺎﯾد اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ در دﻣوﮐراﺳﯽ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدت ﻏرب ،ﺻﻼﺣﯾت واﻟﯽ از ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی رﺋﯾس
ﺟﻣﮭوری ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ ﺑود و ﯾﮏ واﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور را از ﻗدرت ﺧﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾد؛ ﻟﯾﮑن اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟرا
ﻧﺑود و اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت آﺗﺷﯾن ﻋطﺎ ﻧور ﻣدﺗﯽ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺳرورش ﻋﺑدﷲ ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺟﺎن ﮐری ﺗن داد و ﻣﻠزم
ﺑﮫ دﺳﺗورات ﻻزم اﻻﺟرا اﻣرﯾﮑﺎ ﺷد ،ﻓروﮐش ﮐرد و ﻋطﺎ ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕری ﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺷدﯾد و دو دﺳﺗﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺳر ﺗﻘﺳﯾم ﻗدرت ﺑﯾن ﺗﯾم اﺷرف ﻏﻧﯽ و ﻋﺑدﷲ و ظﺎھرا ﺑﮫ ﻋدم ﺗﻣﮑﯾن اﺷرف
ﻏﻧﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﮭم ﻋﺑدﷲ ،ﺑﺎز ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻋطﺎ ﺳﺧن از زور و زورﮔوﯾﯽ زد و طﯽ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﮥ واﺷﻧﮕﺗن ﭘوﺳت ﺗﮭدﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎﺷد دﺳت ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ و ﺗﺻرف ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺣﺳﺎس دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ زﻧد؛ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﮫ ﺳرﺧط ﺧﺑرھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷد و اﻗﻼ ﺑرای
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﭼﮭرۀ ﻧور رﺳﺎﻧﮫ ای ﺷد و اﯾن ﺧﺑر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ )ﺟﯾﻣز ﮐﻧﻧﮕﮭم(
ﺳﻔﯾر اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﯾدارﻋطﺎ رﻓت و وی را ﺑﮫ ﭘرھﯾز از ﺧﺷوﻧت و ﺻف آراﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دﻋوت داد و ﺑﺎ ﺑﺎﯾدھﺎ و ﻧﺑﺎﯾدھﺎی ﺧود ﺑﮫ وی ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا دﺳت از ﭘﺎ ﺧطﺎء ﮐﻧد و ﺑﮫ وی ھﺷدار داد ﮐﮫ زورش
را ﺑرای ﺧودش ﻧﮕﮭدارد و ﮔرﻧﮫ اﻣرﯾﮑﺎ از ﺗﮭدﯾد ﮐﺳﯽ ھﯾﭻ اﺑﺎﯾﯽ ﻧدارد!
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ﺟﺎی ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻋطﺎ ﻧور اﯾن ﻣرد ﺟﻧﮕﯽ ﺗﯾم ﻋﺑدﷲ زور دارد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺧن از زورﮔوﯾﯽ ﻣﯽ
زﻧد ﯾﺎ دﻧﺑﺎل زورآزﻣﺎﯾﯽ اﺳت و ﻣﯽ ﺧواھد در ﻣﯾدان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده زورش را ﻣﺣﮏ ﺑزﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ
واﻗﻌﺎ ﭼﻘدر زور دارد و آﯾﺎ زورش ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎداراﻧش ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ اﺳت ﺑر دﺳﺗرﺧوان آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ و از ﭘوﻟﮭﺎی ھﻧﮕﻔت
و ﺑﯽ ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﺗﺟﻣﻼﺗﯽ ﺑرای ﺧوﯾش در داﺧل و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﻣﯽ رﺳد ﯾﺎ ﻧﮫ ؟؟؟
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋطﺎ ھﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﺗﻔﻧﮕﺳﺎﻻران ﻓﻘط زورﺷﺎن ﺑﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﻣظﻠوم ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳد و در ﺣق ﻣردم
ﻏرﯾب ﺑﯽ ﭼﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زورﮔوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﺎم ﻋطﺎ ﻧور و ﻏﯾره در ﻣﻘﺎﺑل
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ ﺟز ﻻف و ﭘوف ﭼﯾزی دﯾﮕری ﻧﺑوده و ﺧدا ﺑﯾﺎﻣرزد آن زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﯾن وطن ﻓروﺷﺎن
از ﻧﺎم ﺟﮭﺎد و اﺳﻼم ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﺎ وﻋده ھﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن ﺷﺎن ،ﻣﻠت ﻣوﻣن و ﻏﯾور را ﻓرﯾب ﻣﯽ
دادﻧد و از وﺟود ﻣﻠت در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﮭره ﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ ﻣﻠت ﻏﯾور دﯾﮕر ﺑﺎر ﻓرﯾب
اﯾن دروﻏﮕوﯾﺎن را ﻧﺧواھﻧد ﺧورد و از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻌﻠﯽ درس ﻋﺑرت ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻠت ،اﯾن
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وطﻧﻔروﺷﺎن ﺧﺎﯾن اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻓﺗﺿﺎﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﺑﺎر آوردﻧد و ﺑﺎزھم ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و ﻧﮫ
ﻣﻠت ﻣظﻠوم و ﺳﺗﻣدﯾده ،دم از ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ و وطن دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد!؟!
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واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ھﻣﭼﻧﯾن وزﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺗﺎد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﺑدﷲ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗدرت و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود در اﯾن وﻻﯾت
ﺑزرگ ،ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ ﺑر آرای درو ﺷده از ﻣزارﺷرﯾف و وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ھﻣﺟوارش در ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﯾم اﺻﻼﺣﺎت و
ھﻣﮕراﯾﯽ داﺷت .ﮔرﭼﮫ ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌددی از اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾت وی در ازﺑﮑﺳﺗﺎن ،ﻓرار ﺑﺧﺎطر رﺷوت ﺧواری
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ھﺎ و اﺧﺗﻼس ھﺎ ،ﻧﮕراﻧﯽ از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣد ﮐرزی و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن اﺷرف ﻏﻧﯽ
اﺣﻣدزی و از اﯾن ﻗﺑﯾل وﺟود دارد اﻣﺎ  . . .اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗردﯾد وی ﺑﺎ ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺗوان داﺷت و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳت در
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ﮐﻧﺎر ھرﭼﮫ ﺑرای ﺧود اﻧدوﺧت.

ﺑﻠﺦ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺿور ﻧداﺷﺗن طﺎﻟﺑﺎن دارای ﺛﺑﺎت و آراﻣش ﺑود ﻧﮫ واﻟﯽ ﯾﮏ وﻻﯾت .واﻟﯾﺎن دﯾﮕر وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻧﯾز
ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﺧدﻣت ﮐردﻧد و اﻣﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن اﯾن ﻓرﺻت را از دﯾﮕر وﻻﯾﺎت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟذب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار
ﺑﺗواﻧد ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﺑﮑﻧد .ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺷﮑﻣش ﭘر ﺷده و زﯾﺎده ﺧواھﯽ دﯾﮕر ﺑرای او ﺑس اﺳت .ﻣطﻣﺋﻧﺎ اﮔر
داﮐﺗر ﻋﺑد zھم رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﯾﺷد ﺑﺎز ھم ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﮑﺷﯾدﻧد و ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد و دﯾﮕر زورﮔوﯾﺎن ﺑﯽ
ﻣﻧطق ﻟﮑﮫ ﻧﻧﮕﯽ ﺑر ﻋﺑد zﺑود .اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺳراﻧﮫ وی دﯾد ﻣردم را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺑد zﺗﻐﯾﯾر داد و اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺷﺧﺻﯾت ﺟﻧﮓ طﻠب و زورﮔو ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ﭘس ھﻣﺎن ﺑﮭﺗر ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻓراد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺟﻧﮓ را راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد
و ﺧودﺷﺎن اوﻟﯾن اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺟﻧﮓ ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد و ﻣردم را ﺑﮫ ﺟﺎن ھم ﻣﯽ اﻧدازﻧد در ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر دروغ ﻣﯾﮕوﯾد؟؟؟

ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و ﺟﻧﮓ و ﺗوپ و ﺗﻔﻧﮓ
زدﻧد ﺑر ﺷﯾﺷﮫ ﯾﯽ ﻣردم ﻣﺎ ﺳﻧﮓ
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻗﺻﮫ ﯾﯽ ﻓرﯾب و رﻧﮓ اﺳت
ﺑﮫ ھر رﻧﮕﯽ ھزاران ﭼﺎل و ﻧﯾرﻧﮓ.
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روزﻧﺎﻣﮫء واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت ﻣﻘﺎﻟﮫء ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد از ﭘول ھﺎی واﻓر ﺧود ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧوﺷﺗﮫء اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﮐراﯾﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﮭﺎر ﻣﻧزﻟﮫ واﻗﻊ در ﺷﯾرﭘور ،دوازده ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
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اﺳت .ﺷﯾرﭘور ﻣﻧطﻘﮫء ﻣورد ﻋﻼﻗﮫء ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭼﻧدی ﻗﺑل وﯾﻠﯾﺎم ﭘﯾﺗﯽ ﺳﻔﯾر ﻓوق اﻟﻌﺎده ای
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ ﻓﺳﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﮔرﯾز و ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻗﺎﻧون ،ﻣﺎﯾﮫ
ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﺷورش در اداﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت وی ﮔﻔت :ﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐردن ھﺳﺗﯾم .اﻣﺎ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ
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ﻣﺷروط اﺳت ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول ﺣﮑوﻣت دارای ﺧوب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﭘﯾﺗﯽ از روﻧد ﻓﻌﻠﯽ اوﺿﺎع در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺎراﺿﯽ اﺳت و ﻓﺳﺎد ﻣوﺟود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ،ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯾدن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت.
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ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗذﮐره دروغ و ﯾﺎ راﺳت ﻣﯾﮕوﯾد و درﯾﻧﺟﺎ ﺟﺎﯾدادھﺎی ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور واﻟﯽ ﺑﻠﺦ را
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر )ھزار ﻣﯾﻠﯾون داﻟر( ﻣﯽ رﺳد .اﯾن
داراﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ از ﭘدرش ﺑراﯾش ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده و ﻧﮫ ھم از ﻣﺟرای ﺗﺟﺎرت ﺑدﺳت آورده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ده ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺳت دوﻟﺗﯽ ﺑدﺳت آورده اﺳت.

ﭘدر ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف ﯾﮏ دوﮐﺎﻧدار ﺳﺎده ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻔﺎد ﺳﺎﻻﻧﮫ وی ﺑﮫ ﺑﯾش از ھزار داﻟر
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ،اﻣﺎ اﻣروز ﭘﺳرش )ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور( ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .در ﺳﺎل
ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ واﻟﯾﺎن و وزﯾران دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺣﯾف ﻣﯾل ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد واﻟﯽ ﺑﻠﺦ
ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﮫ از ﺳوی دوﻟت و ﻧﮫ ھم از ﺟﺎﻧب رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑرادران رﺋﯾس
ﺟﻣﮭوری ھر ﯾﮏ ﻣﺣﻣود ﮐرزی و اﺣﻣد وﻟﯽ ﮐرزی و  ، . . .ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل در ھوﺗل ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﻣزدوری ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،اﻣﺎ در دوره ی ﺣﮑوﻣت ﺑرادرش )ﺣﺎﻣد ﮐرزی( ﻣﯾﻠﯾوﻧر ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧودش ﯾﮏ ﻣﺛﺎل آﺷﮑﺎر از ﻏرق
ﺑودن ﺣﮑوﻣت ﻗﺑﻠﯽ در ﮔودال ﻓﺳﺎد اﺳت.
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ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﮐﮫ ﻟﻘب ﻣرد ﻣﻌﺎرف و ﻣرد ﺻﻠﺢ را در وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﺧودش ﺑﮫ ﺧود داد ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣﺎﺗﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﺧون ﻣردم را رﯾﺧﺗﺎﻧد و ﻣﮑﺗب ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،ﭘل و ﭘﻠﭼﮏ را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾد .ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد
از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕری ﻧﻘل ﻧﻣﺎﯾد ﯾﻌﻧﯽ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕر ﺑرود وی را ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه ﻣوﺗر ﺗﻌﻘﯾب
ﺳﮑورت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎل ﻣﻠت اﻧد .وی در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯾش از ده ھﺎ ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ
از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود و ﯾﺎ زن ،ﻓرزﻧدان و اﻗﺎرب ﺧوﯾش ﺧرﯾداری ﻧﻣوده اﺳت .ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد واﻟﯽ ﺑﻠﺦ اﺿﺎﻓﮫ از
 ۵٠٠ﻗﺑﺎﻟﮫ ﺷرﻋﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺟﺎﯾداد ھﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺎﻧم و دو ﭘﺳران و دﺧﺗرش در اﻣﻼك ﺛﺑت ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر ﻣﻌروف ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ،ﻣﺗﮭم ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﭼور و ﭼﭘﺎول ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ
داﻟر از داراﯾﯽ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت دارد ،ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺷﺑﮑﮫ اﻟﺟزﯾره ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
طﺎﻟب ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮭﺗر از ﺟﻧﺎﯾﺎت دوﺳﺗم اﺳت .ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور اﯾن را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗرار ﮔرﻓﺗن
ﺟﻧرال دوﺳﺗم ﺑﺟﺎی او ،در وﻻﯾت ﺷﻣﺎل اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر ،در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری از

rg

ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر دﯾﮕر دﺑل ﻋﺑدﷲ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده ﺑود .ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﺑل
ﻋﺑدﷲ ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ و ﻓﺷﺎرﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

t.o

ﻓﺷرده از ﺟﺎﯾدادھﺎی ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور :

ﭘروژه ﺧﺎﻟدﺑن وﻟﯾد ﻛﮫ از طرف واﻟﯽ ﺗوزﯾﻊ ﮔردﯾده ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۶٠٠٠ھزار ﻧﻣره اﺳت ﻛﮫ ﻗﯾﻣت ﻓﯽ ﻧﻣره آن ﻣﺑﻠﻎ
 ٨٠٠٠ھزار اﻟﯽ  ٢٠٠٠٠ھزار داﻟر ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾده و در ﭘروژه ﻣﺗذﻛره ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٢٠٠ﻧﻣره در ﻗﺳﻣت ﻓوق

la

اﻟﻌﺎده ﺑرای ﺧود ﻏﺿب ﻧﻣوده اﺳت.

ﻣﺎرﻛﯾت ﻋﺻری ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﺧﺗر ﻛﮫ در آن ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٢٠٠ﺑﺎب دوﻛﺎن.

es
a

ﻣﺎرﻛﯾت ﺑﺎدام در ﭘﮭﻠوی ﺳﯾﻧﺎ اﺳﺗدﯾوم ﻛﮫ اﻛﻧون ﻣﻠﻛﯾت ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻣﺎرﻛﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺟب ﺧﺎن ﻛﮫ اﻛﻧون ﻛﺎر ﺗﻌﻣﯾرات و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آن ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾده.
ﺳﻧﺗر ﺑزﻧس ﻧور ﻛﮫ ھﺷت طﺑﻘﮫ ﺑوده و ﺑﺎ ﺗﻌداد  ١٠٠ﺑﺎب دوﻛﺎن.
ﻣﺎرﻛﯾت ادوﯾﮫ ﻓروﺷﯽ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣزار.
ﻛﻠﻧﯾك ﻻﯾزر ﻧور.
ﺷرﻛت ﺗﯾل ﻧور دروازه ﺑﻠﺦ.
ﻣﻧزل رھﺎﯾﺷﯽ ﭼﻧدﯾن طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺗرا ﻧور)دﺧﺗرش(  ۴٠٠ﺑﺎب اﭘﺎرﺗﻣﺎن دارد.
ﻣﻧزل ده طﺑﻘﮫ ﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣزار.
ﺷرﻛت ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﻣﺗرا ﻧور ﻛﮫ ﺑﯾش از  ٣٠٠ﻧوع ﻣوﺗر در آن ﻓﻌﺎﻟﯾت دارد.

ﻣﺎرﻛﯾت ﺟدﯾد ﻛﮫ ﺑﺟﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣزار اﻋﻣﺎرﮔردﯾده ،ﺣدودآ  ١٠٠٠ھزار دوﻛﺎن دارد.
ﭘﻣپ اﺳﺗﯾﺷن ھﺎی ﺧﺎﻟد ﻧور ﻛﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر ﻣزار ﻣوﻗﻌﯾت دارد.
ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ اش در ﭼﮭﺎر طﺑﻘﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﭼوﻏدك ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺻرف دو ﻣﻠﯾون داﻟر.
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ﯾك ﺑﺎب ﺳرای ﺣدودی ﺳﮫ ﺟرﯾب زﻣﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣوﺗرھﺎی وﻟﺳواﻟﯽ ﺷوﻟﮕر.
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ﻋﻘب ﺗﻌﻣﯾر وﻻﯾت.
ﺻﺎﻟون ھﺎی ﻋروﺳﯽ آرﯾﺎﻧﺎ در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف.
ﺗﻌﻣﯾر ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ﻋﻘب ﻟﯾﺳﮫ ﺳﻠطﺎن راﺿﯾﮫ ﺑﻧﺎم ﺧﺎﻧﻣش و ﻓﻌﻶ ﮐﻠﯾﻧﮏ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت.
ﻣوﺳﺳﮫ آﻣوزش ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آرﯾﺎ در ﺷراﮐت ﺑﺎ اﺣﻣد ﺿﯾﺎ.
دو ﺑﺎب ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾن و اﻟﻔﻼح.
ﻣﻘﺎﺑل ﭘوھﻧﺗون ﺑﻠﺦ ﻣﺎرﻛﯾت ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﯾﻧﺎ ﮐﮫ داراﯾﯽ  ۴٠٠ﺑﺎب دوﻛﺎن ،در ﺷﮭرك ﺣﯾرﺗﺎن ذﺧﯾره ھﺎی ﺗﯾل
و ﺟﺎﯾداد ﻣﺗﻌدد ﺑﺎ ﺷرﻛت وارداﺗﯽ اﻧﺗرﻧﯾﺷﻧل ،و ﻣﺎﻟﮑﯾت وی و ﻛﻣﺎل ﻧﺑﯽ زاده ،دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
آرزو. . .
ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﮐﮫ ﺧود را ﻧور ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ،ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﮑری ﮐﮫ در ﻋﻣﻠﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾﺎه او از روزﮔﺎر

rg

ﻣﮑﺗب ﺳوزی و زن ﺳﺗﯾزی درج ﮔردﯾده اﺳت ﺑر ﺑﻠﺦ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ راﻧد .اﯾن ﻣرد ﺳﯾﺎه ﮐﺎر و ﺳﯾﺎه دل و ﯾﺎران دﯾﮕر
ﺗﻧظﯾﻣﯽ او ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ داراﯾﯽ ھﺎی دوﻟت و ﻣردم ﻣظﻠوم را ﻏﺎرت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺷﻣﺎر ﻗﺻر ھﺎ و ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ھﺎی اﯾن

t.o

ﻓروﻣﺎﯾﮫ ﮔﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم از ﺣﺳﺎب ﺑﯾرون اﺳت ،ﺑﮕوﻧﮫ ﻧﻣوﻧﮫ از ﭼﻧد ﻣﺎرﮐﯾت و ﻗﺻرﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ﺳرﺑﺎﻧد
دزدان در ﺑﻠﺦ ﯾﺎد آور ﻣﯾﺷوﯾم ﺗﺎ ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﻏﻔﺎر ﭘﮭﻠوان و رﺳول ﭘﮭﻠوان ﮐﮫ اﺳﻼف اﯾن وطﻧﻔروﺷﺎن در
ﭼﭘﺎول و ﺛروت اﻧدوزی ﺑودﻧد روی ﺳﻔﯾدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دھﻧد .اﮔر از روﺿﮫ ﻣزار ﺷرﯾف ﮐﮫ در وﺳط ﺷﮭر ﻗرار دارد

la

ﺑطرف ﻏرب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد در ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺗﻣﺎﺷﺎ ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺳﺎﺑق ﻣزار ﻧﻧداری ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐﯾت واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾده اﺳت و در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻣﺎرﮐﯾت دﯾﮕر او ﺧﺎﻟد ﻧور ﻗد ﺑراﻓراﺷﺗﮫ و ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺷﺗر ﻗﺻر

es
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ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن وی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺻر ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎرﺑری و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﺧﺎﻟد و طﺎرق ﺑﺎ ﺻد ھﺎ ﻣوﺗر ﻗرار دارد
و ﻣﺗﺻل آن ﭘطروﻟﯾم طﺎرق ﻧور ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻏرﺑﯽ اﻧوار ﭼراﻏﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺧﺷﯾده اﺳت و ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
اﻟﻔﻼح ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﺟﮫ ﺧود ﻣﯾروﯾس رﯾﯾس ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﻠﺦ ﺗﺎزه ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﻣوده اﻧد .در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم زﯾر
زﻣﯾﻧﯽ دروازه ﺷﺎدﯾﺎن واﻟﯽ ﭼﻧد ﻗﺻر و ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯾﺑﻧﯾد ﺗﺎ ﮐوه ھﺎی ﺷﺎدﯾﺎن ﮐﮫ ﭘروژه ﺧﺎﻟد ﺑن وﻟﯾد ﺑﺎ
ھزاران ﻧﻣره رھﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎ ﻏﺿب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ھﻣﮫ را واﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﻏﺿب ﻧﻣوده اﻧد .و
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳرای ﺳﺎﺑق ﻋﺟب ﺧﺎن و ﮐﺎرﺗﮫ آرﯾﺎﻧﺎ ﭼﻧدﯾن ﻗﺻر و ﺗﻌﻣﯾر ھﻣﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت واﻟﯽ ﺑﻠﺦ اﺳت ،در ﺳﻣت
ﺷﻣﺎل ﻣﺎرﮐﯾت ﺗرﮐﺎری ﺳﺎﺑق ﺣق ﻣﺳﻠم اﯾن ﻣﺟﺎھد و ﻣﻘﺎوﻣت ﮔر ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺳت و دھﮭﺎ ﺟﺎﯾداد ﻏﯾرﻣﻧﻘول دﯾﮕر ﮐﮫ
درﯾن ﻣﺧﺗﺻر ذﮐر آن ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺟﺎھدﯾن ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ واژه ﺟﮭﺎد را ﺑﮫ رخ ﻣردم ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و
ﭘﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﯾﺎران ﻏرﺑﯽ را ﻣﯾﺑوﺳﻧد ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ ﺻد ھﺎ ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ را ﻏﺿب ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ
ﺷﮭرک ھﺎی ﺧﺎﻟد ﺑن وﻟﯾد و ھﻣدرد ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﭼﯾز آن ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد .ﺑﺎﻧد ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ واﻟﯽ ﭼون ﭘﺎدﺷﺎه ﮐل
اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻠﺦ ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﻏراض ﺧود ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﺑﯽ ھراس ﮔردن ﻣﯽ زﻧﻧد و ﭘروا از ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﯾز
اﺳت .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳﺎﺣﺎت ﻣرﮐز ﺷﮭر را ﻋطﺎ ﺧرﯾداری ﻧﻣوده؛ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﻟﻔﻼح و ﻣوﻻﻧﺎ ،ﺷﮭرک ھﺎی
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رھﺎﯾﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘروژه ﺧﺎﻟد ﺑن وﻟﯾد ،ﻣراﮐز ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻧور ،ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل طﺎرق ﻧور ،ﻣﮭﻣﺎﻧﺳرای ﻣزار ،اﭘﺎرﺗﻣﺎن
زرﮔری ھﺎ ،رﺣﻣﺎن ﻣﺎرﮐﯾت ،ﺑﺎزار ﺑﺎﺧﺗر ،اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻋﻠوم ﺻﺣﯽ ﻣوﻻﻧﺎ و اﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ  MTNواﻗﻊ
در ﺷﮭر ﻧو ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺣدود  ٢۵٠ﻗﺑﺎﻟﮫ رﺳﻣﯽ ﺛﺑت ﺷده در ﻣﺣﺎﮐم ﺑﻧﺎم ﺧود و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮑش
دارد .در ﺳﺎﯾر ﺑﻠﻧد ﻣﻧزﻟﮭﺎ ،ﺗﺟﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﺎرﮐﯾت ھﺎی ﻟﺑﺎس ﻓروﺷﯽ ،اﻧﺟو ھﺎ ،ﺷﮭرک ھﺎ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﻓﯾﺻدی ﻣﻌﯾن ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ اﺳت و ﯾﺎ از آﻧﺎن ﺣق ﻣﯾﺳﺗﺎﻧد .ﮔﻧدﮔﯽ ﺑﺎج ﺧواھﯾش ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯾده ﮐﮫ در ﻣﺎه ﺣوت ﺳﺎل ) (١٣٨٨ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧوروز ﺳﺎل ﻧو ﮐﺳﯽ در ﺗﺎﺷﮑﻧد از ﮐﻣﺎل ﻧﺑﯽ زاده رﯾﯾس ﺷرﮐت
ﻧﺑﯽ زاده و ﺗﻠوﯾزﯾون »آرزو« ﮐﮫ دوﺳت ﻧﮭﺎﯾت ﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﺎر و ﺑﺎرﻋطﺎ اﺳت ﻣﯾﭘرﺳد ،ﭼرا ﺑﺎ وﺟود »اﻣﻧﯾت« در
ﻣزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد؟ در ﺟواب ﻣﯾﮕوﯾد »ﻧﻣﯾﺧواھم ﺑرای زﻧم ﺷرﯾﮏ ﺑﮕﯾرم«! ﻣﺧﺗﺻر ﺗرﯾن ﺟواب از
ﯾﮏ ﺑورژوا ﮐﻣﭘرادور ﭼﯽ ﻣﻌﻧﯽ دارد ﻏﯾر ازﯾﻧﮑﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣور ﺑﺎ اﺳﺗﺎد ﺷرﯾﮏ اﺳت.

ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد؟؟؟

rg
ﭼﭘﺎول ﻣﯾﮑﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را(

es
a

ﮔﻣﺎﻧم ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ

t.o

زدﻧد ﺑﺎ ﺗﯾر ﺑﻠﺦ و ﺑﺎﻣﯾﺎن را

la

)ﺧدا رﺣﻣت ﮐﻧد ﭼﻧﮕﯾزﯾﺎن را

ﺗﺎ اﯾن دزدان ﻣﯾﻠﯾون داﻟری ﺑﮫ ﭘﻧﺟﮫ ﻗﺎﻧون ﺳﭘرده ﻧﺷوﻧد ھﯾﭻ ﺣرف و ﺳﺧن زﻣﺎﻣداران را ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرﯾب
ﻣﯾدھﻧد  -ﻣﺣﻣود ﮐرزی ،ﺧﻠﯾلﷲ ﻓﯾروزی ،ﺣﺻﯾن ﻓﮭﯾم ،ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود ،ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺑﯽ ،ﻓﺎروق
وردگ ،ﺿرار اﺣﻣد ﻣﻘﺑول ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،رﺣﯾم وردگ ،ﺗﺎج ﻣﺣﻣد وردگ ،ﮐرﯾم ﺧرم ،اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد ،دﺑل ﻋﺑدﷲ ،ﻋﻣر
زاﺧﯾﻠوال ،ﻗدﯾر ﻓطرت ،اﺑراھﯾم ﻋﺎدل ،ظﺎھر ﻗدﯾر ،ﺑﺳم ﷲ ﻣﺣﻣدی ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ،ﺗورن
اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﻗﺎﺳﻣﯽ ،ظﺎھر اﻏﺑر ،زﻟﻣﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﮐرام اﻟدﯾن ﮐرﯾم ،ﻋﺗﯾق ﷲ ﺑرﯾﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎون ﻗﺑﻠﯽ وزارت
دﻓﺎع ،ﻋﻣر داوودزی ،اﺷراق ﺣﺳﯾﻧﯽ ،ﻣﺣراب اﻟدﯾن ﻣﺳﺗﺎن ،ﯾوﻧس ﻧواﻧدﯾش ،ﻧﺎدر آﺗش ،اﺣﻣد ﺿﯾﺎ ﻣﺳﻌود ،ﺻدﯾق
ﭼﮑری ،ﺳﯾد ﺣﺳﯾن اﻧوری ،ﻣﺣﻣد اﮐﺑری ،ﺧﺎﻧواده ﮐرزی ،اﺣدی ،ﻋﺑداﻟروف اﺑراھﯾﻣﯽ ،وﮐﯾﻼن ﭘﺎرﻟﻣﺎن و دهھﺎ ﺗن
دﯾﮕر از اﯾن ﻗﻣﺎش.
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ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻧﺎن را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد ،در زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻓﻘﯾر و ﺳﺗم دﯾده ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری روﻧﻣﺎ ﻧﺧواھد
ﺷد .ﭘس ﻻزم اﺳت ﺗﺎ وطن ﭘرﺳﺗﺎن و ﻓرزﻧدان اﺻﯾل اﯾن ﺳرزﻣﯾن و آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ وطن و ﻣردﻣش اﯾﻣﺎن دارﻧد،
ﻓﺷﺎرھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ی را ﺗﺷدﯾد و دﯾن ﺧوﯾش را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدروطن ادا ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻋﻼم ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺎﻣورﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﺗل ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﻧﯾز اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ داده اﺳت.
دراﯾن ﻧﺷرﯾﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗو در ﻟﯾﺳت ﻗﺗل ھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﺧود اﺳﺎﻣﯽ ﺳرﺑﺎزان ﻣﺗﮭم ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗن
ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن را دارﻧد و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر را دارد.
ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ،ﺳرﭘرﺳت وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﻧﯾز ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺳﺎل دوھزارده
ﻣﯾﻼدی وارد اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل دو ھزار و ده ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ظن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓراوان ﻧور
وی را در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻗرار داده اﺳت ،زﯾرا ﻧﺎﺗو ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧد اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ از طرﯾق ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ دﺳت

rg

آﻣده اﺳت.

ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﺳرﭘرﺳت وﻻﯾت ﺑﻠﺦ در واﮐﻧش ﺑﮫ ﮔزارش ﺗﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن

t.o

ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺧﯾرا ﮔزارﺷﯽ را ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾرﯾم"
زورﻣﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺻوون از ﻣﺟﺎزات ھﺳﺗﻧد ،اﺳﺎﻣﯽ ھﺷت ﻧﻔر را ﮐﮫ در ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ،رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و
ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ و دﯾﮕر ﺳﻣت ھﺎی دوﻟﺗﯽ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻗﺗل ﺷﮑﻧﺟﮫ و دﯾﮕر ﺟراﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،

la

ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت.

ﻋﺑداﻟﺣﻛﯾم ﺷﺟﺎﻋﯽ ،ﺧﯾر ﻣﺣﻣد ﺗﯾﻣور ﻗوﻣﺎﻧدان ﺳﺎﺑق اﻣﻧﯾﮫ ﺗﺧﺎر ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﺳرﭘرﺳت وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ،اﺳدﷲ ﺧﺎﻟد

es
a

رﺋﯾس ﭘﯾﺷﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﻣﯾر ﻋﻠم ﻗوﻣﺎﻧدان ﺟﮭﺎدی ،ﻋزﯾز ﷲ ﻗوﻣﺎﻧدان ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ در ارﮔون ،ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺟﯾب ﷲ
رﺋﯾس ﺳﺎﺑق اﻣﻧﯾت ﺗﺧﺎر و ﺟﻧرال ﻋﺑداﻟرزاق ﻗوﻣﺎﻧدان اﻣﻧﯾﮫ ﻗﻧدھﺎر در ﻣﺣور ﮔزارش دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻗرار
دارﻧد.

اﯾن ﮔزارش اﻓراد ﻓوق را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻣوارد زﯾﺎدی از ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺣﻣﺎﯾت از اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾر ﻣﺳوول ،ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﺑﺷر و اﺧﺗطﺎف اﻓراد ﮐرده اﺳت .ﺑﺎاﯾن ﺣﺎل ،ﻧور در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗراﺿﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﻣﻧﺗﺷره
اﺧﯾر ﺳﺎزﻣﺎن دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘوﻗﯽ و رﻋﺎﯾت اﺻل ﺑﯽطرﻓﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺷﮑوک ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻧور ،در اﯾن ﮔزارش ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﮔﻣﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣدارک ﻋﺎری از ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻣرﮐز ﺷده اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ
ﺷﺧﺻﯾت وی اھﺎﻧت ﺷده اﺳت .ﺳرﭘرﺳت وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت -ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درون ﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾن ﮔزارش و ﺑر
اﺳﺎس اﺻول ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺧواھم ﺿﻣن رد اﺗﮭﺎم ھﺎی وارده ﺑر ﻣن ،دﻓﺎﻋﯾﮫ ﺧود را ﭘﯾﺷﮑش و در
ﻋﯾن ﺣﺎل اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ام را از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،روی دﺳت ﮔﯾرم .ﻣن
ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺣﺗوای ﺑﯽ اﺳﺎس اﯾن ﮔزارش و اﺗﮭﺎم ھﺎی وارده ﺑر ﻣن ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣﯽ ﮐﻧم
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وﺻورت دﻋوای ﺧود را از طرﯾق وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﯾﺷﮑش
ﺧواھم ﮐرد .در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد» :ای ﯾﺎر ﺑﺎ وﻓﺎ ﺗو ﺑوﮐس ﮐو ﻣﮫ دﻓﺎع«.
در اطﻼﻋﯾﮫ ی از زﺑﺎن ﻋﺑدﷲ ﻧﻘل ﺷده ﮐﮫ ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور؛ واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﺟزء اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﮔزارش ﻣﺗﮭم
ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق دارد ﭼرا ﮐﮫ وی ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﺑوب و
ﻣوﻓق ﺣﮑوﻣت اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾش از ﺳﮫ دھﮫ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت .وی ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد
ﻧور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﻣوﺛر ،وطن ﭘرﺳت و ﺑﺎ وﺟدان ﮐﮫ در ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﻓردی ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧدﻣت ﻣورد اﺣﺗرام ﺣﮑوﻣت ﺑوده و از ﭼﻧﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﺑرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻋﺑدﷲ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺻرف اﻓﺷﺎی ﻧﺎم ھﺷت ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﻣوﻓق
ﺑوده اﻧد ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺻﻼح اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﯾز ﮔزارش دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧﺗن ﭼﻧدﯾن ﻓرد ﺳرﺷﻧﺎس را ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای اﯾن ﮔزارش ﭼﮑﯾده ﻓﮑری
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اﻓراد ﺧﺎص ﺑرای ﺑرھم زدن اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
ﺣﻘوق ﺑﺷر درﯾن ﮔزارش اﺷﺗﺑﺎھﺎت دارد و ﺗﻧﮭﺎ در ﭼﭘﺎول و ﺟﻧﺎﯾت ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﺳﮭﯾم ﻧﯾﺳت و اﯾن ﭼﮭره ھﺎ ﻧﯾز
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ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل در ﭼور و ﭼﭘﺎول وطن ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻗوﻣﺎﻧدان ﮔدا ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد رﯾﮕﺳﺗﺎﻧﯽ،
ﺟﻧـرال ﻋﺗﯾق ﷲ ﺑرﯾـﺎﻟﯽ ،اﻧﺟﯾﻧﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﺳروری ،اﻣﺎن ﷲ ﮔذرe ،ﺎرﻧوال ﻣﺣﻣود دﻗﯾق ،ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد
ﺷﺗﻠﯽ ،ﺧواﺟﮫ ﻧﺑﯽ ،ﺟﺎن اﺣﻣد ،ﺟﻧـرال دﯾن ﻣﺣﻣد ﺟرأت ،ﻓرﯾد ﺷﻔق ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻗﯾس ﻗرﺑﺎﻏﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم،
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ﻗوﻣﺎﻧدان ﺷﺎه ﺣﺎﺟﯽ ،اﻧور ﺧﺎن ﻗره ﺑﺎغ ،ﺧواﺟﮫ رﺣﻣت ،ﻋﺑداﻟﺑﺻﯾر ﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ،ﻣﺣﻣد اﯾوب ﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ،ﻓﺿل اﻟدﯾن
ﻋﯾﺎر ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻧور ﺣﺑﯾب ،ﻓﺿل اﺣﻣد ﻋظﯾﻣﯽ ،داﮐﺗر ﺣﻘﺑﯾن ،ﻣوﻟوی ﻏﻼم اﯾﺷﺎن ،اﺳﺗﺎد ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎن ،اﺣﻣد ﺿﯾﺎ
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ﻣﺳﻌود ،اﺳﺗﺎد ﻧﺟﯾب ﻓﮭﯾم ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ،ﺣﺎﺟﯽ ﺻﻔﯽ ﻗره ﺑﺎﻏﯽ ،ﺟﻧـرال ﻋﺑداﻟوﻟﯽ ،اﺣﻣد وﻟﯽ ﻣﺳﻌود،
ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻋﺑدﷲ رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ ،ﺑﺳم ﷲ ﻣﺣﻣدی ،اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﺎری ﻣﺣب ﷲ ،ﺻوﻓﯽ رزاق ،ﺧواﺟﮫ
ﺻﻔﯽ ،ﮔل ﭘﺎﭼﺎ ،ﺟﻧـرال ﻋﺎرف ،ﺣﺎﺟﯽ اﻟﻣﺎس ،ﺣﺎﺟﯽ ﺑری ،ﺣﺎﺟﯽ داوود ﮐﻠﮑﺎن ،ﭘﮭﻠوان ھﺎﺷم ،ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ
اﺳﺗﺎﻟﻔﯽ ،ﺻوﻓﯽ ﺷرﯾف ،ﭘﮭﻠوان ﻣﻌروف ،آﻣر دوﺳت ﻣﺣﻣد ،زﻟﻣﯽ طوﻓﺎن ،ﺟﻧـرال آﻏﺎ ﮔل ،ﻣﻼ ﻋزت ،ﺳﯾد
اﺳﺣق ،ﻣﺣﻣد ﺧواﺟﮫ ﺣﺳن ،ﺳﯾد ﻣﻧﺻور ﻓرزه ﯾﯽ ،ﺟﻧـرال رﺳﺗﻣﯽ ،ﺟﻧـرال راﻏب ،ﻋزﯾز ﻣﺟروح ،ﺟﻧـرال ﻣﺣﻣد
رازق ،ﺟﻧـرال ﻗﻠﻧدر ﺑﯾﮓ ،ﺟﻧـرال ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ،ﺟﻣﯾل ﺗﺗﻣدره ،ﺳﯾد اﻗﺑـﺎل ،آﻏﺎ ﺟﺎن ﺳﻧﺟﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟﮭﺎدی ﺻﺎﻓﯽ،
آﻏﺎی ﺧﺎﻧﻘﺎه ،ﺟﻧـرال ﺣﻠﯾم ،ﺟﻧـرال دوران ،ﺟﻧـرال اﻣﯾر ﺟﺎن ،ﺟﻧـرال ﻋﺑداﻻﺣد ،ارﺑﺎب ﺟﻣﯾل ﻓرﻧﮓ ،ﺟﻧـرال
ﺟﻼل ﻏﻧﯽe ،ﺎرﻧوال ﺣﺳﯾن ،ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف ،ﻣﻼ ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ،ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯾرﻋﻠم ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،ﺟﻧـرال ظﺎھر
ﻋظﯾﻣﯽ ،ﺳﯾد ﻧﺻﯾر ﻋﻠوی ،ﻋﻠم ﺧﺎن آزادی ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﺻﺎدق ،ﺟﻧـرال ﺳﯾد وﺛﯾق ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﺳﯾد
ﮐﺎﻣل ،ﻣﺣﻣد اﺳﺣق رھﮕذر ،ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد وﻓﺎﯾﯽ ،اﺣﻣد ﺧﺎن ﺳﻣﻧﮕﺎﻧﯽ ،ﮔل ﻣﺣﻣد ﭘﮭﻠوان ،ﺟﻧـرال ﻣﻠﮏe ،ﺎرﻧوال
ﻋﺑداﻻﺣد دھزاد ،ﺧـﺎل ﻣرزا ﺻﺑوری ،ﻋﺎﻟم ﺳﺎﻋﯽ ،ﺟﻧـرال ﺑﺎﺑﮫ ﺟﺎن ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻧﺟﯾم ﺧـﺎن ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﮔل ﺣﯾدر،
ﻗوﻣﺎﻧدان ﻋظﯾم ،ﻣﻌﻠم ﻓﻘﯾر اﺣﻣد ،ﻣﯾرزا رﺣﯾم ،داﮐﺗر ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ،ﺟﻧـرال ﻋزﯾز ﻏﯾرت ،ﺟﻧـرال ﮐﺑﺎر ،ﺟﻧـرال ﻣﺣﻣد
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اﺳﺣق ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣوﻣن ،ﻣوﻻﻧﺎ ﻗرﺑﺎن ﻓرﯾد ،ﻧﺻﯾر اﺣﻣد ﺿﯾﺎﯾﯽ ،ﻗوﻣﺎﻧدان رﺟب ﺧﺎن ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻼ ﺻﺑور ،ﻗﺳﯾم
ﺟﻧﮕل ﺑﺎغ ،اﻣﺎن ﷲ ﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ،ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﯽ ﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ،وﻟﺳوال ﮐﺑﯾر ،ﻣوﻟوی ﻣﺣﻣد ظرﯾف ،ﺣﺎﺟﯽ رﺣﯾم ﺳﺎﻧﭼﺎرک،
ﺳﯾد آﻗﺎ ﺣﺳﯾن ﺳﺎﻧﭼﺎرﮐﯽ ،ﺣﺳن ﻓﮭﯾﻣﯽ ،ﺟﻧـرال ذواﻟﻔﻘﺎر ،ﺟﻧرال ﮔل ﻣﺣﻣد ﭘﮭﻠوان ،داﮐﺗر ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﺗﯾوره،
ﻏﻼم ﯾﺣﯾﯽ ﭼﺎرﺳده ،اﺣﻣد ﺧﺎن درۀ ﻣرﻏﺎب ،ﻋﺎدﻟﯽ ﺑﻠﺧﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق ،ﺳﯾد ﺣﺳن ﺻﻔﺎﯾﯽ ،ﮐرﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ،
ﻣﺣﻣد اﮐﺑری ،ﺳﯾدﺣﺳﯾن اﻧوری ،ﺳﯾدﻋﻠﯽ ﮐﺎظﻣﯽ ،ﻗرﺑﺎن ﻋﻠﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﺎز ﻣﺣﻣد ﺟوھری ،ﺟﻧـرال ﻣراد ﻋﻠﯽ ،ﺳﯾد
اﻋﻠﯽ رﺣﻣﺗﯽ ،ﺟﻧـرال ﺧﻠﯾل اﻧدراﺑﯽ ،ﺟﻧـرال ﮐﺑﯾراﻧدراﺑﯽ ،ﺟﻧـرال ﻣﺻطﻔﯽ ،ﺟـﻼل ﺑﺎﺟﮕﺎه ،ﻗوﻣﺎﻧدان رﺳول،
ﻗوﻣﺎﻧدان ﺷﮑور ،آﻣرﻣﯾرﻋﻠم ﮐﻧدز ،ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻧﮕﯽ ﻣﺣﻣد ،ﻣوﻟوی ﺿﯾﺎ اﻟﺣق ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﺷﺎه ﻋﺎﻟم ﺧوﺳت ،ﺳﯾد
ﻣﻧﺻور ﻧﺎدری ،ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﻧﺎدری ،ﺳﯾد ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ،ﻋزﯾزاﻟرﺣﻣن ﮔداﻣدار ،ﻋزﯾز ﺑﻼل ،ﺟﻧـرال اﮐرم ،ﭘﯾر ﻣﺣﻣد،
ﭘﯾرام ﻗل ،ﺳﺑﺣﺎن ﻗل ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﻣد ﮐﺑﯾر ﻣرزﺑﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺣﺳن ،داﮐﺗر ﺟﻧﯾد ،ﺑﺷﯾرﻗﺎﻧت ،ﺳﯾد اﮐرام اﻟدﯾن ،ﺣﺎﺟﯽ
آﻏﺎ ﮔل ،اﮐرم ﺧﺎن ،ﺳﯾد اﺣﻣد روﯾﯾن ،داﮐﺗر اﺣﻣد ﻣﺷﺎھد ،ﺟﻧـرال اﻣﺎم اﻟدﯾن ،ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﺗﻘوا ،داﮐﺗرﻣﺣﯽ اﻟدﯾن
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ﻣﮭدی ،ﺳﯾد ﻧﺑﯽ ،داﮐﺗر ﻗدم ﺷﺎه ،ﺟﻧـرال ﻓﯾﺻل ﺑﯾﮓ ،ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اورﻧﮓ ،ﺑﺎز ﻣﺣﻣد اﺣﻣدی ،ﺳﻣﯾﻊ ﷲ ﻗطره،
ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎدی ،ﺻﻼح اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺻﯾر ﺑﻧﮕﯽ ،ﻣوﻟوی ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻧور ﺧواھﺎﻧﯽ ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﺳردار
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ﻣﺣﻣد ،ﻣﺧدوم ﻓﺿل ،ﻋﺑداﻟوﻟﯽ ﻧﯾﺎزی ،ﺳﯾد ﻗدﯾر ﺻﯾﺎد ،دﮔروال ﻧذﯾر ﻣﺣﻣد ،ﺑﺻﯾر ﺧﺎﻟد ،ﺳﯾد اﻣﯾن طﺎرق ،ﻣﺣﻣد
طوﯾل ،ﺟﻧـرال ﻣﺣب ﷲ ،ﻗوﻣﺎﻧدان داﻧﺷﯽ ،ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ ،آﻣر ﻟطﯾف ،ﻓﺿل ﮐرﯾم اﯾﻣﺎق ،ﺟﻧـرال داوود
اﺑراھﯾﻣﯽ ،ﻣﺣﻣد اﻧور ﺟﮕدﻟﮏ ،ﻣﻼ ﻓﺿل ،ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﻗﻧدھﺎری ،ﻣوﻟوی ﻧﯾﮏ ﻣﺣﻣد ،ﻣوﻟوی ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏرﯾب،
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ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﻧورزی ،آﻣرﻻﻟﯽ ،ﷲ ﯾﺎر ،ﮐرﯾم ﺑراھوی ،ﺳﯾد اﺳﺣق ﮔﯾﻼﻧﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ راز ﻣﺣﻣد دﻟﯾﻠﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ
ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ،ﺣﻣﯾد ﷲ ﺗوﺧﯽ ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻋﺑداﻟرزاق ،وﺣﯾد ﷲ ﺳﺑﺎوون ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﻣد اﻣﯾن وﻗﺎد ،ﺳﯾد اﺷراق

es
a

ﺣﺳﯾﻧﯽ و  . . . . .ﻓﺳﺎد در ﮐﺷورﻣﺎ دوﺷﺎدوش دوﻟت ﮐرزی و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻔﻧﮕداران ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز و ﮔﻣﺎﺷﺗن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر و اﺳﺗﻔﺎده ﺟو ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭼور و ﭼﭘﺎول ﮐﺷور وﺳﯾﻠﮫ
اﻓراد ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﺑﯾﺳواد ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﭘدﯾده ﺷوم ،دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد .ﺑدون ﺷك
وارد ﻛردن ﺿرﺑﺎت ﮐوﺑﻧده و ﭘﯾﮭم ﻓﺳﺎد و اﺧﺗﻼس ﺑر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دوﻟت ،ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮔردﯾده و
ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی و ﮔﻣراھﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ طﯽ اﯾن ﻣدت در آﺗش ﺧون و ﻧﻔﺎق ،دار و ﻧدارش را از دﺳت داده ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی
ﺑروﮐراﺳﯽ و ﻓﺳﺎد اداری و زورﮔﯾری را ﺑﮫ دوش آﮔﻧده از ﺧون ﺧوﯾش ﺗﺣﻣل ﮐﻧد .ﻣﻠت ﻣظﻠوم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ
اﻋﻣﺎل آﻧﻌده ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺗﻔﺎده ﺟو ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗواﻧﯾن ﺑﺟز ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﻧدارﻧد ،ﻗﺎﺑل ﻋﻔو و
ﺑﺧﺷش ﻧﺑوده و ﻧﺧواھد ﺑود و ﺷﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﻓﺳﺎد اداری ھرﮔز ﺑﺧﺎطر ﻧﻣﯽ آورﻧد ﺗﺎ ﻣدت
طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺧﻼف اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻋﺳل زھرآﻟودی را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ در ﮔﻠو ﻓرو ﺑرﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دوره ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻋﻣﺎل و ﮐردار اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ،آﯾﯾﻧﮫ وار ﺑروی ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺿﺎوت ﺧواھد ﮐرد
و ﮐﺗﻣﺎن ﺟﺎی ھﯾﭻ ﺧﺎﯾن ﻣﻠﯽ را ﺑدون ﭼﺎﻟش ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓﺳﺎد اداری وﭼﭘﺎوﻟﮕری را ﺑراه ﻣﯽ اﻧدازﻧد
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وﯾﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را دراﯾن ﺟﮭت ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯾﺳﺎزﻧد دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺧﻔﯽ و آﺷﮑﺎر ارﻣﺎن ﻣﻠﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻠت ﻣﺎﺳت.
ﻓﺳﺎد اداری و زورﮔﯾری ﻧﺎﺷﯽ از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗدم ﻧﺧﺳت ھﻣﯾﺎران ﺗﻧظﯾﻣﯽ و دوﺳﺗﺎن
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را در ﺷﻌﺎع ﻗدرت ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﺑﻌدا ﺑﻧﺎم ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ﺑﮫ دﺳﺗﺑرد داراﯾﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ
ﻣﺗوﺳل ﻣﯾﮕردﻧد.
ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ از ﻋﻣر اداره ﻓﻌﻠﯽ و ﻣوﺟودﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯾﮕذرد ،اﻣﺎ ﻣردم ھﻧوز ھم در ﺳﺎﯾﮫ ﺗﻔﻧﮓ،
ﻓﺳﺎد ،ﭼور و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ،اﺳﺗﺑداد و آدﻣﮑﺷﯽ ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﺑﺳر ﺑرده و زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻣردم ﻓﻘﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺎر و
دردﻧﺎک اﺳت .ﻓﻘط ﺗﻔﺎوت اﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﻗﺑل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﯾش و ﭘﮑول و ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺎﻧﻧد »دﻣوﮐراﺳﯽ«،
»اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت« و ﻏﯾره را ﻧﯾزﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮭﺎ و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻏﺎرﺗﮕر و آدﻣﮑﺷش
ﮐﮫ از راه رذاﻟت و ﭼﭘﺎول و ﻓﺳﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧرھﺎ ﻣﺑدل ﺷده اﻧد.
طﯽ دوازده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﻌﻧﯽ از ﺳﺎل دوھزار دو ﺗﺎ ﺳﺎل دو ھزار و ﭼﮭﺎرده ﻣﯾﻼدی ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد
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داﻟر را در ﺟرﯾﺎن ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور وﻋده و ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .اﯾن ﭘول ھﺎ در
ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺗوﮐﯾو ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﻧدن ،ﮐﻧﻔراﻧس رم ،ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺎرﯾﯾس ،ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎگ،

t.o

ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﻧدن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺎﺑل ،ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﯾزﺑون ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن دوم و ﻧﺷﺳت ﺗوﮐﯾو را ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن
ﮐﻧﻔراﻧﺳﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﻌﮭد و ﺗﺎدﯾﮫ ﮔردﯾده و اﻣﺎ اﯾن ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﮐﻣﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ طﯽ اﯾن ﺳﺎل ھﺎ در
ﮐﺟﺎ ﻣﺻرف ﺷده اﺳت؟ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﮔزاف ﭼﻘدر ﺑﺎﻋث رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﮔردﯾده اﺳت؟ ﭼﻧد درﺻد از
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اﯾن ﮐﻣﮑﮭﺎ ﺻرف ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻋﺎدی و ﭼﮫ ﻣﯾزان در ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺳران ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ و
زور داران ﺗﻧطﯾﻣﯽ و دوﻟﺗﯽ وارﯾز ﺷده اﺳت؟ .و اﮐﻧون ﺑﯾش از ﭼﮭل ﮐﺷور در وطن ﺣﺿور ﻓزﯾﮑﯽ دارﻧد .اﻣﺎ
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ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ و ﺳوﮔﻣﻧداﻧﮫ ﻣردم ﻣظﻠوم ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻣﯾﺎل و ھوﺳﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧطﯾﻣﯽ ،دوﻟﺗﯽ
و ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺳراﺳر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺷﻘت ﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣﻧﺗﮭﺎ
ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻗدرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺿرر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐوران ﺣوادث ھﻣواره ﺑﺎﯾد ﺗﺎوان ﺧود ﺧواھﯾﮭﺎ و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ھﺎی ﻣﺷﺗﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر و اﺟﻧﺑﯽ ﭘرﺳت را ﺑﭘردازﻧد .ﻣردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﻣﺷﮑل روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد ،ﻧﮕران اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗداوم ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﻐﻣﺎن ،ﺗﻔﻧﮓ ﮐﺷﯽ در ﺧﯾﻣﮫ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ در ﺳﺎﻟروز ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺳﻌود و زورﮔوﯾﯽ
و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺧدای ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣوس ﺷﺎن ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھوﺳﮭﺎی ﻗدرت طﻠﺑﺎﻧﮫ
ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗد.
ھﻧوز ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣﻌﺎدن ،اﻧﺑﺎرھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ،ﭼور و ﭼﭘﺎول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ،رﺷوت و رﺷوت
ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻗﺗل و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻧده ،دزدی و اﺧﺗﻼس ،ﺧوﯾش ﺧوری و ﻗوم ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻏﺻب زﻣﯾﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و
اﻣﻼک ﺷﺧﺻﯽ . . .در ﮐﺷور ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻧوز ﺳران ﮔروﭘﮭﺎی اوﺑﺎش و ﭼﭘﺎوﻟﮕر ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ و ﻣﺎﺷﯾﻧدار در
ﺷﮭرﮐﺎﺑل ﺑر ﻣردم ظﻠم روا ﻣﯾدارﻧد .ﮐﺟﺎﺳت دوﻟت ،ﻗﺎﻧون ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﻧﯾروھﺎی ﺷراﻧداز آﯾﺳﺎف؟؟؟ ﺗﺎ ﻣﻠت
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را ازﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد .ﻏﺻب زﻣﯾن و اﺣداث ﺑﯽ روﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ھﺎ ﺗوﺳط اﻓراد
زورﻣﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺿﻼت ﺑزرگ در ﮐﺷور ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری ﻣﯾﮕوﯾد :ﻣﺎﻓﯾﺎی
زﻣﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻏده ﺳرطﺎﻧﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ رﯾﺷﮫ دواﻧده اﻧد و در ﺣﺎل ﺑﻠﻌﯾدن و ﻏﺻب زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﺳوی وزارت اﻣور ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺷﮭرداری ھﺎ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾدﺧل ،ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﺑرﺧورد ﺟدی
و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،ﺷﮭرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺎﺳﯽ و زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت .اﺷﺧﺎص و
ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻏﺻب زﻣﯾن دﺧﯾل اﻧد ﺑﺎﯾد از ﺳوی ارﮔﺎن ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﻣردم و دوﻟت ﻣﻌرﻓﯽ
ﺷوﻧد.
ﻣﺳووﻟﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻏﺎﺻﺑﯾن ﮐﯽ ھﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از طرف ﮐدام ﻣرﺟﻊ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ
ﺷود و ﭼرا ﻏﺻب زﻣﯾن ھر روز ﺟرﯾﺎن دارد و ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾد؛ ﺑﺎﯾد اﻋﻼم ﺷود ﭘﺷت اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد؛ اﮔر دوﻟت اﺳت ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﮐﻧد ،اﮔر ادارات ذﯾدﺧل اﺳت ﺑﺎﯾد روﺷن ﺷود و اﮔر ﻣﺎﻓﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘل
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ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد روﺷن ﺷود.

از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑری ﺑﮭره ﮔرﻓﺗﮫ ام.
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ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﺻﺎوﯾر ﺟﺎﯾدادھﺎی ﻋطﺎء ﻧور ﺑﮫ اﯾن آدرس ﺑروﯾد:
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http://youngdemocrats.blogfa.com/post/18
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)اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح(

thesabah@gmail.com
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