
 

 

  ملت به باد فراموشی  پی معامله سیاسی و چپاولگران در
 )صباح پژوھشی از(

  
  وطن تنھا ماند با بیقراری      دل من خستھ شد از بی بھاری  

  خدایاتابھ کی چشم انتظاری     صدای زنگ چورخاموش نگردید  

  
اه آبادی جوامعی کھ زمامداران ومردم بھ یکدیگراعتماد وا طمینان دارند بھ سرعت وباقدرت ر

درسایھ ھدف مشترک ، دراین گونھ جامعھ ھا. وشکوفایی و اقتداروعظمت وپیشرفت راطی می کند

تعاون دلھا ودستھا ، ھمکاری و بسیج اندیشھ ھا، ھماھنگی نیروھا وامکانات، مردم و دولمردان

اگر بین دولت مردان ومردم ازنظرزندگی تفاوت . شکل می گیرد یقیودریک سخن مشارکت حق

لوازم زندگی و امکانات رفاھی با مردم فاصلھ داشتھ ، موتر، لباس، اوان باشد وزمامداران درخانھفر

. آمد یدراعتما د مردم بھ آنان جدآخلل پدید م، باشند وعمال یک طبقھ اقتصادی برتر را تشکیل دھند

توده ھای  زمامداران درجذب. اخالق وعادات ملت و دولتمردان ناھمگون باشد، فرھنگ، وقتی زبان

توان جلب اعتماد آنان رانخواھند ، زبان مشترک وفرھنگ واحد ندارند، مردم و اکثریت قاطع ملت

 . داشت

انسان با ریشھ و فرھنگ یکسان برای خود محدوه ومرزساختھ است و نام آن را وطن نامیده است، 

ن خاک پاکی است کھ لحظھ وط. وطن یا میھن مکانی است کھ فرد خود و اجداد اودرآنجا بدنیا آمده اند

بھ لحظھ گام انسان را بر خود احساس می کند وطن جای است کھ انسان درآن زندگی می کند، کارمی 

  . کند، تولید می کند، شادی می کند وغمگین می شود

 برخی این افراد را. چھ کسانی وطن فروشند؟ سوالی است زیبا کھ برای آن پاسخھای بسیاری داده اند 

وطن فروش کسی است کھ راھھای تزلزل . ، برخی جاسوس و برخی بی ھویت می نامندخیانتکار

منافع ملی نداشتھ باشد، بی ھویت  ت ویکشورش را برای بیگانگان فراھم نماید خائن کسی است کھ ھو

جاسوس کسی است کھ . کسی است کھ با حفظ منافع خود یا عده ای ثروت دیار خود را بھ تاراج دھد



 

 

وطن فروش . اختیار بیگانگان قرار دھد اطالعات کشورش را در ورش را نخواھد وسربلندی کش

با بیگانگان . کسی است کھ با بیگانگان کھ می نشیند خاک و آب سرزمین خود را بھ می فروشد

  . بنفع مردم خود نشان می دھد تاب آن را با آب و قراردادھای استعماری می بندند و

 ینژادی، ل زبانیمسا خاک کشورش نامھای مجھول می گذارد و و وطن فروش کسی است کھ برآب 

 ھنش انجام دھدیبھ دشمنان م یخواھد خدمتیق میطر نیاز مبدل نموده و بھ موضوع داغ روز را یمل و

ھویت  یب. )پشتون ھزاره و، ک، ترکیتاج و یجنوب و یشمالی، افغانستان کشورما مانند، افغان و در(

نوش خود است  کیف عیش و در نوش اند و بھ جای عزت کشورش یکسی است کھ مصروف ع

را  دردمندان داخل کشورش را نمی بیند و سرمایھ ھای کشور، کشورش را بھ بھای ناچیز می فروشند

وطن . سازدیم یخیتار و یادبی، فرھنگی، م ھنریفاقد غنا کشورش را خارجی می ریزد و یبانکھا در

حوزه کاری خود بھ ھمگان نشان دھد  یشھ زنده نگاه کند، درپرست کسیست کھ نام خاک خود را ھم

 جاودانھ انعکاس دھد و نوشتھ ھای خود نام کشورش را در. سرزمینی است کھ بھ آن می بالد کھ از

 در. دیتالش اند قد علم نما در یھنیم و یافتخارات مل نام و ینابود یپ کھ دریآنان تکاران ویناجبرضد 

  . عزت وطنش را نفروشد ونام  یازیچ امتیبدل ھ

  کنند؟یچگونھ عمل م یگانھ کراسیب و یستیونالیناس یدولتھا

این طایفھ ھا با ھم  جامعھ بھ چند طایفھ تقسیم شود و، ف وناکارامدیضع یدولت ھا در ھمچنان اگر

ا جامعھ اکثریت می تواند ب. ندیت راچاق نمایت واقلیل اکثریدارای تضادھا ومخالفت ھایی باشند ومسا

توسل بھ آرای مردم برگرده قدرت سوارشود واقلیت را درمعرض محدودیت ھای مطلوب خویش 

. درچنین اوضاع و احوالی اعضای اقلیت از تعدادی آزادی ھای خویش محروم می شوند. قراردھد

الکسی دو تاکویل درچنین . دراین صورت نمی توان گفت با آنھا بھ صورت برابررفتارمی شود

دراینجاست کھ تباین وتفاوت میان دموکراسی و . تبداد اکثریت را بھ کار گرفتوضعی تعبیراس

اگر دموکراسی درحقیقت امرعبارت است ازدیکتاتوری . دیکتاتوری رفتھ رفتھ ازمیان می رود

اکثریت، دراین صورت نمی توان پذیرفت کھ این گونھ دموکراسی بتواند بھ پیشبرد آزادی وبرابری 

  . مدد رساند

بھ جای اندیشیدن خدمت بھ ، افراد وگروھھا، معھ ای کھ اعتماد واطمینان متقابل وجود ندارددر جا

و شبھھ زدایی ازذھن ، بخشی از نیروھاوامکانات خویش را صرف مقابلھ با بخشی دیگر، وطن

دیگران می کنند و پاره ای دیگر از امکانات صرف نظارت ومراقبت ھرچھ بھتر وبیشتر بررقیب می 

، عدم اعتماد دولت وملت در برابردشمن. بخشی صرف نظارت برخود کنترول گران می گرددشود و 

حرکت را کندو گاه متوقف ی، قدرت دفاع نظامی را شدیدآ کاھش می دھد ودرعرصھ پیشرفت و ترق



 

 

و بدین سان بی اعتمادی کھ آفت . ملت ازدولت بیم می برد ودولت از ملت می ھراسد. می سازد

  . دامنگیردولت و ملت می شود، فرھنگی واقتصادی است، وسعھ سیاسیبزرگ ھرگونھ ت

کتمان قراردادھای خارجی وسانسورخبرھا، مولود بی اعتمادی درروابط دولت وملت است کھ بی 

وحشت و دلھره و اضطراب ، خفقان، درجو بی اعتمادی ملی. اعتمادی افزون تر ھم می آفریند

ازیک سو واتھام و بدبینی  یومنفعت خواھ یو خوش گذراندروغ ، تملق، گسترش می یابد، روانی

وکارشکنی ویاس ونفرین ونفرت ازسوی دیگر بھ چشم می خورد ویکی از ضروری ترین نیازھای 

  . امروزکشورباتقویت وارتقاء اعتماد ملت ودولت است

صر وعوامل عنا. ندیآنچھ ملت و دولت را ازھم دور می کند و بین زمامداران و مردم جدایی می افر

اگر بین دولت مردان و مردم ازنظر . گوناگونی است کھ بھ دو سوی دولت وملت مربوط می شود

لوازم زندگی و امکانات رفاھی با مردم ، موتر، لباس، زندگی تفاوت فراوان باشد وزمامداران در خانھ

ردم بھ آنان جدآخلل در اعتما دم، فاصلھ داشتھ باشند و عمال یک طبقھ اقتصادی برتر را تشکیل دھند

زمامداران . اخالق و عادات ملت و دولتمردان ناھمگون باشد، فرھنگ، وقتی زبان. آمد یپدید م

توان جلب اعتماد ، زبان مشترک و فرھنگ واحد ندارند، درجذب توده ھای مردم و اکثریت قاطع ملت

  . آنان رانخواھند داشت

  
 یب و ییزورگو، ولچپا و چور، مرج تار ھرج وش خواسیخو ینظام یرویھ بھ نیزورمندان با تك

ف قانون شکنان را دولت نھ، بلكھ یپروژه خلع سالح و تضع. ن بھ صالح مردم است؟یا ایآ. اند یقانون

 و بند یب و یزورگو یروھایمردم نھ تنھا خواستار خلع سالح و حذف ن. اند مردم بھ شدت خواستار

 كھ در ین قوماندانانیا ھمیآ. دانند یم کشور ت دریتنھا راه اعاده امن ن راه رایبار ھستند، بلكھ ا

 در ٨٠ا یل داده اند؟ آیصد سالح خود را تحو در ٢٠وستند، یآر پ ید ید یبھ پروسھ  یقعطات نظام

غارت و  ن امروزین سالحھا ھمیا با ھمیآ نكرده اند و یروز مبادا نگھدار یصد اسلحھ خود را برا

ھا، اختطاف  یریھا، راه گ یریخدر بھ خارج از كشور، درگن مقدار مواد میكنند؟ انتقال ا یچپاول نم

 از فراوان بعد یلیبا اندوه خ رند؟یگ یتخت با كدام سالح صورت میدر پا یھا و قتل در شھرھا حت

چپاولگران قرار  ان، اوباشان ویقاچاقچ، دزدان اریگر تفنگ در اختید بار یخارج یروھاین استقرار



 

 

 یتفنگداران ب.  . . و یریو راھگ یو چپاول و دزد از چور یاخبار دردناک  روز گرفتھ و ھر

ازواقعات دلخراش  یو خارج یرسد و خبرنگاران داخل یت از گوشھ و كنار كشور بگوش میمسئول

بود  ین میاگر چن. ستیت انسان تفنگ نید بدانند كھ محك شخصیبا یجامعھ جھان. دھند یراپورم

 یکرز یپھلو شخاص کھ در ره ایو غ.  . . ،نیدگلب، "طالبان"زمان حکومت  ییھ یافرادبلند پا، افیس

  . بودند یم یبزرگ و یدوست داشتن یتھایده اند شخصیلم

توان خود را  اقتدار و، وابستھ ف ویضع یھا  م كھ ھرگاه دولتیا  خ كشوربارھا شاھد بودهیتار در

 ی اند، توده  ف و ناتوان ظاھر شدهیضع یصورت  اند و بھ  دست داده مردم از دادن امور  سامان یبرا

بھ سرانجام  اند و  دهیانزوا خز بھ خلوت و اند و  د شدهیخود ناام یمردم ابتدا از بھبود اوضاع زندگ

ل یدال  بھ یوابستگ و یدنبالھ رو ی البتھ تجربھ. ده استیلغز یدامان اجنب در اشکال کشور از یشکل

ن یا یت برایبربر ظلم و، تاس یشدن سنت دارند، تكرار در ییپا كھ ھنوز ییكشورھا در یمتعدد

ف و یضع یھا  ھر دوره از ظھور دولت بالقوه است كھ پس از یگونھ كشورھا ھمواره خطر

  . دھدیدندان نشان م ناكارامد، جنگ و

 ی  مشكالت جامعھ ببازد و  اش رنگ  ییتوانا و ك دولت معقول و معتدل اجازه بدھد كھ اقتدارید ینبا

ت ھمچون یبربر و یکتاتوریا دیم ین شد، فاشسیشود و اگر چن تر  فزون یتش از حدیریتحت مد

اد داشت كھ خود علت ی  د بھیاست، اما با یار خطرناكیبس یده بالین پدیا. انتظار آن است سم دریفاش 

سم را در دل یك دولت، فاشی یناكارامد. مد استآف و ناتوان و ناكاریضع یست بلكھ معلول دولتین

است كھ در  یا  ن نكتھیم، اید كارامد شویم بایھراس یسم میاگر ازفاشپس . دھد یخود پرورش م

كھ  یم تا از عملیبر  یشتر لذت میب نیدروغ بنده ویرا ما از سخنان فریشود، ز  یكشورما درك نم

 م كھ ازیدھ  ین خود پرورش میآست را در یرو ناخواستھ، دشمن  نیاز كار جامعھ باز كند، از ا یگرھ

مشکالت اجتماعی و سیاسی کھ ، گذشتھ از مشکل اقتصادی یمتیق و فقر. میافت  یم بتش بھ وحشتیھ

کند، تبعات ناشی از آن سالمت روحی و جسمی قشرھای آسیب  ھا و مردم فراھم می برای دولت

  . کند پذیرجامعھ را ھم تھدید می

بازارھای  بحران جھانی کمبود مواد غذایی نھ تنھا باعث کاھش عرضھ و افزایش قیمت ھا در

ھا درممالک مختلف از جملھ افغانستان را بھ دنبال داشتھ  المللی گردید، بلکھ نگرانی مردم و دولت بین

میلیون نفرنفوس کشورنیاز شدید  یبراساس گزارش سازمان ملل حدود ده تادوازده میلیون ازس. است

  . نگی شدید رو بھ رو ھستندھای غذایی دارند کھ از این تعداد حدودآ شش میلیون نفربا گرس بھ کمک

ده وطن را تھدید می کند، ییکی ازمھم ترین عواملی کھ نظام ومردم ستمد، آنچھ کھ گفتھ شد یدرپھلو

ی بحث ھا صرف نظر از، فساد اداری تعاریف مختلفی بھ عمل آمده است از. فساد اداری است

ً ، یا سازمانی تأیید می کنیمھنگامی کھ وجود فساد اداری را در اداره . ک از فساد ادارییوریت معموال



 

 

بھ . اجرا نمی شود و یا بھ صورت گزینشی اجرا می شود، بھ این معناست کھ قانون بھ خوبی

این . بھ اھداف سوء خود شان برسند، تا افراد، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، عبارتی

در . ی کردن غیر معقوالنھ ی دیگران باشداھداف می تواند مادی ومالی باشد ومی تواند شامل راض

بھ افراد بھ عنوان یک مھره وابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ، فرھنگ فساد اداری

  . ضعیف است

ً آن چھ بھ نام مناسبات انسانی دراین موارد دیده می شود بسیار متظاھرانھ و ریاکارانھ است ، معموال

بلکھ بر اساس ، در می یابیم کھ این مناسبات نھ تنھا انسانی نیست، ددقیق نگاه شو، و اگر بھ مسائل

اگر می بینید . باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد، یعنی قوی برای ماندن. راز بقا بنا شده است

متحد ھستند این اتحاد ھمان اتحاد مذموم و ناپسند ، كھ افراد در یک مجموعھ با چنین ویژگی ھایی

  . است

 یا تشنگان قدرت وکرسین ویای بقای خودشان با ھم متحد می شوند و مانند برخی ازسارقآن ھا بر

چاپلوسی و قوم . درکشور، ھنگام تقسیم اموال وپول وقدرت، قصد کنار زدن رقیب را دارند

راز پیشرفت و پریدن . این حرکت از رسوم کار است. ازاصول اولیھ ی راز بقا دردولت است یپرست

کان یانتخاب مقامات و نزد. کوشا باشند، التردراین است کھ درجذب قلب مقاماتبھ سکوھای با

ً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و بھ جا ی این کھ مھارت ھا و توانایی ھای  دولتمردان غالبا

فرد پیشنھاد . قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب استی، انگیزه ھای زبان، مالک انتخاب باشد، فرد

ً برای بقای خود، ی پست دھنده یعنی مھم این . افرادی را برمی گزیند کھ با او ھماھنگ باشند، غالبا

بلکھ یک ، است کھ با شخص وی ھماھنگ باشند و ھماھنگی با قوانین و مقررات نھ تنھا مھم نیست

، در چنین سیستم ھایی، پس کسی کھ صد درصد تابع قانون باشد. مانع بزرگ بھ شمار می آید

  . گاھی نداردجای

و خشونت بھ  یناامن تر شده، یقو "طالبان" افتھ،یت قانون گسترش نیحاكم ،یر پرچم دولت فعلیز در

، ردیگیگوناگون جان ھزاران انسان را م یھا یماریب دا كرده،یت پیفقرعموم ده،یخود رس یحد اعال

 یتیوامن یوادارات نظام محاکم، اراده یاداره وب یپارلمان ب، ران دولتیو وز یاعتماد مردم بھ کرز

اوضاع افغانستان با وجود گذشت . كند یداد میھمچنان ب یفساد ادار ده،یت بھ حد صفر رسیکفا یب

کننده است وناامنی ھا ھمچنان ادامھ  و حضور نیروھای خارجی، نگران "طالبان"سقوط  از سال ھا

تر از وظایف شان انجام ھراقدامی کھ بخواھند فرا نیروھای خارجی برای تامین امنیت خود. دارد

ائتالف ودولت باعث شده تا مردم بیش از پیش بھ کشت  یقوا یبدبختانھ عملکرد دوپھلو. دھند می

ھای مالی  باره باعث شده تا کمک این ھای سازنده در خشخاش روی بیاورند و ھمچنین نبود برنامھ

تخت یبسیاری از مناطق ازجملھ پا. اقتصادی نداشتھ باشد ای بھ بازسازی و بھبود اوضاع درعمل فایده



 

 

روابط بر ضوابط ارجحیت  فساد موج می زند،. بھره ھستند ھنوز از شبکھ آب آشامیدنی و برق بی

مھ جان یکھ برجسد ن یدرچنگال گروپ دوتا سھ صد نفر یاقتصاد یھا یوکرس یدولت یدارد وپستھا

  . قراردارد، کشورباچنگ ودندان مصروف خوردن وبردن ھستند

درگزارش . است "طالبان"سد،افغانستان درآستانھ سقوط بھ دست ینویم ین درگزارشیروزنامھ گارد

رغم حضورده ھا ھزار سرباز یمی دارند وعلیدر پنجاه وچھاردرصد کشور حضور دا "طالبان"آمده 

ازقدرت رانده شدند،  یالدیک میان طالب کھ در حملھ دوھزارویاردھا دالر کمک، شورشیلیناتو وم

ھا و راه ھای  یبرخی از مراکز ولسوال، جات ھیاز جملھ مناطق وقر، ار گستردهیمناطق بس اکنون

  . ارتباطی را بدون ھرنوع چالشی تحت کنترول خود گرفتھ اند

شود، حاوی اخبار بازھم تکان دھنده تری است کھ یده مینام, Senlis Council,گزارش مذکور کھ 

ران کرده وعامل اساسی شکل یھای دمکراسی در کشور را وھ یدھد چگونھ جنگ با ترور، پاینشان م

ن گزارش یا در. انداختھ است "طالبان"ن اقشار توده ای را بھ بغل یع تریعنی وسیری دمکراسی یگ

ش یمردم را دردست دارند وھرروز ب, ان طالب بھ نحو موثری کنترول روانشناسییآمده است شورش

نده ای بھ ید خط مقدم جبھھ بھ نحو فزایگزارش می گو. شوندیش دراذھان مردم مطرح میاز روز پ

د افغانستان یگویداند کھ مین منطبق با گزارش سازمان ملل میرا گارد ن ھشداریا. شودیک میکابل نزد

  . شودیل میتبد "no go"ک منطقھ ورود ممنوع یشتر برای مددکاران غربی بھ یھرچھ ب

ن است کھ یابی تاسف بار ازاوضاع جاری افغانستان ایارز: دیگویش رفتھ است کھ میگزارش تا آنجا پ

بھ کابل باز خواھند گشت، بلکھ  "طالبان"ا یست کھ آین نیگر ایم دیمسالھ ای کھ اکنون با آن روبروئ

کند اگر جامعھ ید میو گزارش تاک. ن امر صورت خواھد گرفت و بھ چھ صورتین است کھ کی ایا

، بھ کابل "طالبان"دن یر ندھد، رسییک خود را تغیستراتژرشود، طرح اینکھ دین المللی قبل از ایب

زھشدار ین Oxfamن اکسفام یبھ نوشتھ گارد. رسدیر بھ نظر میگر امکان پذیش ازھرزمان دیاکنون ب

ک نھاد حقوق بشری است ین المللی وابستھ بھ مجلس عوام کھ یتھ توسعھ بیکم. مشابھی داده است

تی ید خرابی اوضاع امنیدرتشدی مرکزی و حکومت ھای محلدھد فساد گسترده دردولت یزھشدار مین

ت فالکت یون ھا نفر درافغانستان در وضعیلیدر گزارش آمده است م. ری داردیر چشمگیافعانستان تاث

. قا استین بخش ھای آفریر تریاس با فقیت فاجعھ بار انسانی درآن قابل قیباری بھ سرمی برند و موقع

افت کرده ولی یارد ھا دالر کمک دریلیم یالدیک میال دوھزارون درحالی است کھ کشورازسیا

ا صرف یاز دارند نمی رسد ین کمک ھا بھ دست مردمی کھ بھ آن نیشتر ایبنابرگزارش اکسفام ب

اگرچھ گزارش با . دارکھ بتواند وضع زندگی مردم را بھبود ببخشد نمی شودیپروژه ھای توسعھ پا

ن یق بزرگ تریدھد جنگ باترور حداقل از دو طریآن نشان م اتیھ شده، اما محتویگری تھیھدف د

  . ادگرا ارائھ داده استیروھای بنیخدمت را بھ ن



 

 

  
ن سال ھااین انتظار موجود بود کھ درعرصھ ھای تأمین امنیت، بازسازی و قانونمداری، یدر طی ا

ا این مامول ھا تحقق طرد فساد اداری و دولتی و سایر نابسامانی ھا کار ھای بزرگی انجام میشد ام

نیافتھ باقی مانده و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند و پاسدارقانون و تأمین کنندهء 

در . شودیامنیت و ادامھ دھندهء بازسازی، تأمین کار و رفاه اجتماعی در حال بدل شدن بھ یأس تلقی م

و خشونت بھ حد  یتر شده، ناامن یقو "طالبان"افتھ، یت قانون گسترش نیحاكم ن دولت،یر پرچم ایز

ده، یآن بھ حد صفر رس ییدا كرده، اعتماد مردم بھ دولت و كارآیت پیده، فقر عمومیخود رس یاعال

بھ بازارفروش  یت تجارت خارجیك ماركیكند، افغانستان مانند  یداد میھمچنان ب یفساد ادار

ل یت تبدیخاص یصرف كننده بصد میگر بھ كشورصد فیو بعبارت د یخارج یمحصوالت كشورھا

 یكنند، كار بازساز یشده، مھاجرت ھا از سرگرفتھ شده و جوانان گروپ گروپ ازكشورفرارم

ً در پروژه ھا ، متوقف، یگریش از ھرزمان دیوعام المنفعھ، درحال حاضر ب ییربنایز یمخصوصا

 یا دهیكابل بھ پد یھا ابانیت در خیخشونت و جنا. ده استیك ارمان فراموش شده مبدل گردیوبھ 

  . دیآ  ین شھر بھ شمار مین مشخصھ ای، نخستیكاریو ب یماریل شده و فقر، بیروزمره تبد

  
نقض  یاصل یزه ھایگفت انگ یان نقض حقوق بشرسخن میقربان یس جمھوربمناسبت روزملیر

 یازكشورھا یاسیاز حلقھ ھا و احزاب س یدانست و گفت كھ ھنوز ھم برخ یحقوق بشر راخارج

بوده است اما در  ییشرفت ھایگذشتھ شاھد پ یافغانستان درسال ھا. رندیگ یپول و امكانات م یرونیب

از بخش ھا  یدربرخ یحقوق بشر یھا یازتخط یریبخش حقوق بشردولت ھنوزھم قادر بھ جلوگ

  . نبوده است

 ییاھات ندارند و ھوزھم جیھستند كھ مصون یل ھایمردم ما ھنوزھم در معرض خطرھستند و فام

ن یھنوز ھم در ا. د شودیان بازخواست كند ومانع تھدین را ندارد كھ ازخاطیھست كھ حكومت توان ا

ر از یغ ین عناصر كسانیكھ ا. كنند یر پا میتمام قانون را ز ییپروا یھستند كھ با ب یوطن كسان



 

 

 یع میرا ضا ن مردمیھستند كھ بھ كمك پول و تفنگ حقوق ا یھنوز افراد. زم و طالب ھستندیترور

 . كنند

 یگرین راه دیدانستھ گفت كھ ما بجز ا یناچار ید خالت دادن گروه ھا را در دولت ازرو یكرز

خود  یھا ین احزاب بود كھ با كمك خارجینصورت دوباره سپردن افغانستان بھ ھمیر ایم در غینداشت

ون ھا دالر پول وكمك یلحھ و ملنھا پول، اسیم و ایچ نداشتیماھ. دادند یكشتن مردم را دوباره ادامھ م

رون ازنظام ھمان یا دربیم درداخل نظام خود ویاورد ینھا را میا اید یرا با خود داشتند وما با یخارج

در این محفل کھ در تاالر . ش شروع كرده بودندیدادند كھ سال ھا پ یشان را ادامھ میھا یظلم

ی سھ دھھ گذشتھ عزیزان شان را در جنگ ھا رادیوتلویزیون ملی برگزار گردید، درد انانیکھ در ط

درد ما دری کھ . آنان بھبود نمی یابد، از دست داده اند، با یاد اوری یابھ میز محاکمھ کشاندن مجرمین

تنھا زمانی بھبود می یابد کھ دیگر مادری فرزندانش را ، سھ فرزندش را در جنگ از دست داده است

 یکرز. ھرکسی بھتر درد یک مادر دیگری را درک می کندچرا کھ ما دراز. در جنگ از دست ندھد

عوامل اصلی : با طرح این سوال کھ کی ھا عوامل اصلی این ھمھ فجایع درکشور ما استند ؟ گفت 

. این فجایع از مداخلھ شوروی سابق اغاز گردید. این فجایع مداخلھ خارجی درافغانستان بوده است

 "طالبان"فغانستان مداخلھ نمودند و بعدا این مداخلھ در ھیئت سپس ھمسایھ ھا بھ نام جھاد درامور ا

گفت کھ مداخلھ بیگانگان با تاسف بھ ھمکاری ھمکاران  یو. شکل گرفت و تا بھ امروز ادامھ دارد

ظلمی کھ از امدن شوروی سابق اغاز شد تا بھ امروز ادامھ دارد ، .داخلی انان صورت می گیرد

 . شکی نیست کھ دشمن اسالم و بشریت استند، غانستان روا داشتھ اندکسانی کھ این ظلم را برمردم اف

اما این دشمنان را کی . بدون شک دشمن خداوند استند، انانی کھ دست بھ کشتن مردم بیگناه می زنند

تربیھ می کند، کی ھا برای انان پول و اسلحھ و دیگر امکانات را میدھند؟ مردم افغانستان از مداخلھ 

کسانی برای جاه و ، ی کھ از خارج می اید رنج می برند، کسانی برای کسب قدرتخارجی و پول

جالل و کسانی دیگر ازروی جھالت و دشمنی با بشریت با دشمنان مردم افغانستان ھمکاری می 

بھبود قوه قضایھ، توانبخشی سارنوالی، امنیت ملی، پولیس، تقویت ، نظام بھتر، قانونیت بھتر... نمایند

حقوق بشر ونھاد ھای جامعھ مدنی برای اینکھ انانی کھ دست بھ تخطی از حقوق بشر می کمیسیون 

ظلم در افغانستان با پول و تفنگ بیگانگان صورت . ضروری است، زنند ھراس بیشتری داشتھ باشند

بعضی از احزاب و گروه ھا ازخارج پول بھ دست می اورند کھ این روند باعث نقض ، می گیرد

با بیان این کھ ھنوز ھم پول فراوان برای تخریب و نا امنی بھ  یکرز. شور میشودحقوق بشر درک

در پیاده کردن عدالت انتقالی باید ازاحتیاط و حوصلھ کار بگیریم تا : کشورما سرازیر میشود، گفت 

ده سال رابا  یکرز. سروصدای عدالت انتقالی باعث تخطی ھای بیشتر ازحقوق بشر در کشور نگردد



 

 

نموده  دایگذشتھ ادامھ پ روز از شتریت بیجنا روز باگذشت ھر ینمود ول یھانھ ھا وگفتنھا سپرن بیھم

  . گرددیم یمصالحھ و ین فدایحقوق مظلوم حق و و

قبل تلویزیون خصوصی لمر، مصاحبھ ای داشت با یکی از سران جھاد بھ نام عبدالرب رسول  یچند

ھ نظر می رسید، اما وقتی صحبت بھ اودر ابتدا حاکم ب. سیاف کھ نماینده در پارلمان است،

آنجایی  از. بھ خواندن آیات متوسل شد وارخطا و پاچھ و محاکمۀ شان رسید، دست و جنایتکاران و

کھ این ریاکاران دین ھمھ چیز را از زیر عینک فریبکاری دینی می بینند، بھ این لحاظ اظھار نمود 

   .کھ فھم قانون اساسی بھ فھم دین ضرورت دارد

. خدا است کھ اگر مسلمانان با ھم درگیر شدند، شما بین آنھا صلح کنید، خداوند از ما می خواھدامر 

شان  یروزیاره بست دشمن دیط ده ویقدرت لم آن سال ھایی کھ بر این جنایتکاران قرن چرا در

از  آن وقت خداواند نان خون می ریختند، بین خود صلح نکردند؟ آیا دریا فرستاد ویپول م) روسھا(

آتش جنگ ھای خاینانھ می سوختند، امر خداوند کجا بود؟  ایشان تقاضای صلح ننمود؟ وقتی مردم در

جنگ را دیگران دامن زدند و ھنوز ھم خواھان جور آمد بین ما نیستند اما بالفاصلھ متوجھ می شود 

  !ما آنقدر گنس و گول نبودیم کھ دیگران از ما استفاده کنند: و می گوید

این فیصلھ را رد می کنند، سر این ملت دل شان یخ نکرده است، باز می خواھند این ملت  کسانی کھ

مردم کھ یک بار بدست گرگ صفتان تشنھ بھ . )چون امرهللا صالح وعبدهللا(بھ خاک و خون بغلتد 

کھ دل شان بھ این ملت یخ ) جز ویرانگران سھ دھۀ اخیر(خاک و خون غلتید، این کدام افراد اند 

بھ  یاز غالم. تنظیم ھای بنیادگراھا برھیچکس پوشیده نیست یمزدوری ومزدورمنش. رده است؟نک

  . کستان وکشورھای دیگریعربستان سعودی، سی آی ای، ایران، فرانسھ وتاج یآی اس آی تا نوکر

نزد ملت یک جنایتکار  تو در. من پیش ملت یک مجاھد ھستم و گروھی را رھبری کردم: اف گفتیس

زاران انسان بی گناه ھستی، تو یک جاسوس حلقھ بھ گوش آی اس آی، عربستان سعودی قاتل ھ و

تو ھمان گروھی را رھبری کردی کھ این ملت را بھ روز سیاه نشاند، ھمان ! افیس. ھستی... و

گروھی کھ دختران افغان را پیش پای عرب ھا انداخت، ھمان گروھی کھ خون مردم مظلوم ھزاره 

کھ اکنون ھم زمین  یمی برید، توھمان ھرھزاره را بھ نام حزب وحدت، سر و را مباح می دانست

وقتی از زندان برآمدم، یک عصا چوب در دستم ، گفت یو. یھای مردم پغمان را قبضھ نموده ا

  . نبود

موتر و زمین  چاکر و و اما این ملیون ھا دالر، آرگاه و بارگاه، نوکر. بھ این می گویند اعتراف جانانھ

آن وقت مانع از جنگ نشدید، در جواب  سیاف پرسیده شد کھ چرا در ؟ وقتی ازیاه جا کردرا از ک

بھ تعبیر سیاف، پس این خدا بود کھ . تنھا خدا است کھ ھر چیزی را بخواھد کرده می تواند: گفت

جنگ ھا را در کابل شعلھ ور نمود، خانھ ھای مردم را ویران کرد، زنان را بی سرپرست و کودکان 



 

 

اره نمود، برفرق مردم میخ می کوبید، آنان را زنده زنده در کانتینرھا کباب نمود، برعفت زنان را آو

 یحزب اسالمی، نظار، حزب اسالم یشورا، تیجمع، محاذ، اتحاد یتجاوز نمود، نھ تنظیم ھا

  .  . . وی خ آصف محسنیش و یمحمد یمحمد نب یمولو یحرکت ھا، خالص

ت ھای کرزی یحما ، در"طالبان"خود، بعد از سقوط ت ھای یادامھ ی جنا اف، دریرسول س

. ن زده استیبا کمک و مشوره ی افراد تجارتی خود، دست بھ غصب گسترده ی زم، قرارداشتھ

 . باغ و و رھای مجلل با قصریت وبازار، تعمیاف، ساختن مارکین ھا، گروه اقتصادی سیباغصب زم

. اطراف آن صورت گرفتھ است ل وشھرکاب ن ھا از دو استقامت درین زمیغصب ا. ساختھ اند.  .

ر یز وزیاستقامت دوم ن. رخانھ آغاز و بھ چمتلھ، پغمان الی ارغندی می رسدیاستقامت اول از کوتل خ

درمرکز شھر . در خان الی ارغندی می باشدیاکبرخان، باغ باال، خوشحال مینھ، بازار کمپنی، قلعھ ح

ا با پول بدست آورده از یی را غصب ویھا نیرات و زمیاف و گروه اقتصادی وی تعمیز، سیکابل ن

 . س دولت برخوردار استیغ ریت ھای بی دریاف ازحمایس. داری کرده استین تجارت خریا

چ اقدامی برای یی ھای مردم وجوددارد،اما تاکنون ھیادی ازغصب اموال و دارایت ھای زیشکا

ی بھ یکایروھای آمرین یالدیھفت م و تنھا در ماه مارچ دوھزار. مھارنامبرده صورت نگرفتھ است

تی و ارتباطات احتمالی وی با یل امنیشتر مسایورش بردند کھ علت آن بیاف در پغمان یخانھ ی س

ی یکایروھای آمریل حملھ ی نیاف بدلیکرزی بارھا ازس ین حادثھ، آقایپس از ا. زم بوده استیترور

شتری برای یاف مجال بیاز آن سپس . تکرار نشود گرین مواردی دیپوزش خواستھ و قول داده کھ چن

شان و ین ھایمردم در پغمان بارھا نسبت بھ غصب زم. افتھ استیر مشروع یت ھای تجارتی غیفعال

ت و مقابل یس جمھورشکاییاف بھ دفتر رین زندانی شدن وابستگانشان درزندان شخصی سیھمچن

ھ آنان یاف و افرادش علیسد ھا از جانب یضھ و مظاھره، تھدیعر پارلمان مظاھره کردند اما با ھر

اف را روی دست یھ ی ھای غصب توسط سیچگاه دوسیکشور ھ محاکم و یارنوال . شتر شدیب

  . اد می کندیکی یاف، با نیبھ عنوان استاد س یو شھ ازینگرفتھ و ھم

  . یخبر یبخشھا از

 


