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  ؟یا سالحکراسیاست  یدموکراس کشور در
  )صباح( :پژوھش ق ویتحق

  
  ن شام من؟ یدر یدانیا میآ، گذردیچھ م

  بھ جام من  یآب، ختھیجز زھرغم نر

   نموده ام یشیگرمن بھ جزدرد ملت ع

  .شم حرام من  زده با ك نفسیآسوده 

  زارم؟یبھا یک از

  . اما بھ سوگند شان پابند نمانده اند ه اند وخدا قسم خورد نۀخابھ  قرآن وبھ ، از آنان کھ بخدا

  . داده اند نوش قرار ش ویلھ عیوس ن رایاز آنان کھ د

  . عادت دارند یدورنگ از آنان کھ با

  .گناھان آلوده است  یاز آنان کھ دست شان بخون ب

  . رنگ عادت کرده اندین رنگ و، توطئھ، سھیدس، اتھام، نان کھ بھ دروغآاز 

  .دارند قرار یجاسوس یخدمت سازمانھا در یحق طلبی، ت خواھیمل، نینام د رینان کھ زآاز 

  . مردم اند ینایب و خود نان کھ کورآاز 

  .كشند یبھ بند م یبار بند و یاسارتگاه ب را در یاز آنان كھ آزاد

  .است یظالم عالمت تساو ن مظلوم ویذھنشان ب یاز تمام آنان كھ در لغتنامھ ھا

  . معاملھ کرده اند یآزاد استقالل و زنند اما خود با یم یاستقالل و آزاد دم از یمكان ھر از آنان كھ در

  . دلشان را بھ درد شكمشان فروختھ اند از آنان كھ درد

  .را) ج(وند نھ خدا كنند و یقدرت را احساس م پول و از آنان كھ حضور

  ) .ج(ھم خدا  اند و ش ھم نزد مردم شرمندهین خویننگ و از آنان كھ با اعمال شرم آور
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 خواستار مصالحھ ی ملی بھ بخشش یکدیگر پرداختند و تنظیم ھا با تصویب منشور شماری از

 در خیانت چیزی دیگری نکرده اند و این عده کھ بھ مبارزه برحق مردم ما جز. مصونیت قانونی شدند

. ه ھای کابل ریختندجاد یرو کابلی مظلوم را بر پنج تا ھشتاد ھزار جنگ ھای داخلی خون شصت و

پایگاه ھای یکدیگر را چور ، بھ یکدیگر کمین گرفتند، زدند خنجر ده وطن را از پشت سریمردم رنجد

پوھنتون ھای خارجھ  فرزندان شان در با پول آن سرمایھ می اندوختند و سالح می فروختند و، کردند

 خری نداشتند و در "جھاد"اوایل در . نان امروز صاحب آرگاه و بارگاه ھستندیا. مشغول آموزش اند

بلند  کرده است و جاده را پر اما امروز قطارلندکروزرھا سرک و، کلبھ ھای گلین زندگی می کردند

ویران ، کردند چور، کشورھای ھمسایھ کشتند مھمات از با گرفتن اسلحھ و. .. منزل ھا آباد سا ختند و

سوختاندند  ھا کابل رایت خارجیبھ ھدا کم ساختند وحا ملوک الطوایفی جاده ای را. سوختاندند کردند و

  .ھزاران تن را آواره کردند و

  
اما منافع . مقامات رسمی بھ ھزینھ منافع عمومی می دانند آن را منفعت طلبی، فساد تعریفی از در

شاید بھترین . پیامدھای آن موضوعی دیگراست، فساد ھرچھ باشد و، خود مبھم تر بوده، عمومی

، باشد برای منفعت خصوصی استفاده از نقش و منابع عمومی سوء تعریف فساد بھ منزلھ ،رویکرد

استفاده ھر کدام  مھمتر از ھمھ سوء منفعت و، خصوصی، البتھ باید بالفاصلھ اضافھ نمود کھ عمومی

، اخالقی قضیھ وجدانی و، اما بر ابعاد سیاسی، مانع نیست این تعریف جامع و. جای بحث مفصل دارد

فساد ھمواره این سؤال را بر می انگیزد کھ . تأکید دارد، می دھد عمل ھم رخ مان گونھ کھ درھ

  .اشخاص با نفوذ چھ طورمی خواھند پاسخگو باشند
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چیز ھای پرارزشی کھ ازسویک شخص حقیقی درمقابل  -معمول ترین شکل فساد رشوه خواری است

درارتباط نزدیکی  اخاذی. ی قرار داده می شودک مقام رسمیعمال عدم انجام کاری در اختیار، تصمیم

اما اشکال . پول می کنند کھ مقامات رسمی در خواست ھدایا و مبالغی، با رشوه خواری قرار دارد

گاھی تشخیص فعالیت ھای مفسده  .مثل دزدی علنی از سوی مقامات، زیاد دیگری نیز وجود دارد

  .جویانھ از فعالیت ھای قانونی مشکل است

خارج کردن  از آن جا کھ مقامات فاسد بھ - ت منفی فساد بر دموکراسی شامل صدمات اقتصادی تأثیرا

صدمات سیاسی . است و سیاسی - مردم از سرمایھ گذاری دلسرد می شوند، پول از کشور می پردازند

   .کنند رھبران سیاسی اعتبار خود را از دست داده و برای کسب حمایت مردم باید ھزینھ -عبارتند از

   .نھ نیاز ھای جامعھ، پیشنھاد کنندگان باالترین قیمت تعیین می کنند، قوانین را

   .و عملکرد ادارات بی اعتبار و بی نتیجھ می شود، اجرای قانون، احساس مسئولیت

   .در خدمت منافع شخصی می گردند، تبدیل بھک رشتھ عملیات پشتیبانی، احزاب سیاسی

   .ا از راه سیاست دستکاری نموداحکام قضایی را می توان خرید و

قدرتمندان را  مطبوعات و جامعھ غیر نظامی بھ قدری تضعیف می شود کھ قدرت نظارت بر اعمال

امنیت رو بھ وخامت می گرید و دولت درراستای حل مشکالت کشوری ، فساد اداری بیداد میکند.ندارد

بروزبد ، سابقھ آن درادارات دولتی شیوع فساد اداری بھ شکل بی .عاجر است و برنامھ عملی ندارد

امنی ھا وزمینھ ھی گسترش آن وناکافی بودن وغیرموثربودن کمکھی جامعھ جھانی و روند بازسازی 

ند بازسازی ونوسازی ودلیل غیرموثربودن . درکشور ُ بحران وبد امنی عوامل فساد اداری وحرکت ک

مخالفت علیھ نظام وسرانجام منتج بھ  مساعدتھی جامعھ جھانی بھ کشورکھ باعث بوجود آمدن روحیھ

دولت درزمینھ رفع این عوامل کوچکترین اقدام عملی انجام نداده ، بروزمخالفتھی نظامی می گردد

شرق وشمال ، جنوبغرب، ستان دروالیات جنوبیاست کھ با گذشت زمان ساحھ فعالیتھی تخریبی ترور

فساد ، لفت درسایر والیات محسوس استزمینھ ھا وانگیزه ھی نارضیتی ومخا، کشورتوسعھ یافتھ

بازسازی ونوسازی بطورالزم آن با توجھ بھ مبالغ ھنگفت بھ مصرف رسیده ، اداری بھ اوجش رسیده

   .انجام نیافتھ است

 یوگروپ یوزود گذراست کھ بھ اساس ضرورت ومنافع شخص یمصلحت ینان ھمھ زاده ائتالف ھایا

  . ندارند یوپابند یردم کشوردلسوزچکدام نسبت بھ کشورومیرد وھیگیانجلم م

ن ین سالھاوقبل ازایا یط، ده اندیقدرت لم یتوبھ کرس ین اکنون درپھلوینان کھ ھمیا! یکرز یآقا یبل

، سمتی، مذھبی، خونین نمودن تضاد ھای ملیتی: مشت نمونھ خروار. را انجام داده اند یات فراوانیجنا

ر افغانستان؛ مھاجرت بیش از یک میلیون نفر دیگر و لسانی و تخم نفاق کاشتن بین ملیت ھای براد

امالک و دارایی ھای اقلیت ھایی کھ ، غصب زمین، بیجا کردن ده ھا ھزار فامیل درداخل کشور
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ویران نمودن کامل پایتخت با قتل شصت وپنج تا ھشتاد ، درساحھ نفوذ قومندانان حاکم قرار داشتند

پاتک اندازی راه ھای عمومی ، دستبرد بھ ناموس مردم ھزارنفروچپاول تمام دارایی ھای مردم و

ازبین بردن ھشتاد درصد مراکز صحی و تعلیماتی ، عشروذکات وغیره، زور پولی، واخذ جریمھ

یتیم و گدا؛ زرع و قاچاق بیش ازنود ، وکتاب سوزی ھای بی نظیر تاریخ؛ پیدایش صد ھا ھزار بیوه

نھ بھ قدرت رسیدن سیاه ترین نیروی تاریخ یعنی درصد ازمواد مخدر جھان؛ مساعد نمودن زمی

، درین بخش چند مورد را با محاسبات تقریبی ای کھ صورت گرفتھ است بطور نمونھ... و "طالبان"

ماشین ھای مونتاژ وغیره ملحقات آن بھ ، کیبل ھا، سب استیشن ھا، ستشن ھا، چپاول ترانسفارمرھا

ست برابرارزش مصرفی بیشتری را یازسازی آن بارزش پنجاه وھفت میلیون دالرامریکایی کھ ب

، جنراتورھا، ماشین ھای اتومات، چینل ھا، سویچبوردھا، چپاول و تاراج لین ھا .تقاضا می نماید

تعمیر ھای پستی وغیره ، امکانات مرکز تربیوی، ستالیت ھا، عراده جات، تیلکس ھا، رادیو ریلی ھا

ست برابرمصرف یکایی کھ بازھم اعمارمجدد شان حداقل ببھ ارزش دوصدوپنجاه وپنج میلون دالرامری

   .بر می دارد

توت یانست، سیپول یاکادم، پوھنتون کابل، کیتخن یپول، پشیمنھ بافی، چپاول وغارت سیلوی کابل

 یترانسورتھای، مواد نفت یباربر یھا یتصد، افسوتر، کاماز یباربر یترانسپورتھا،  یعلوم اجتماع

رنگ و مواد کیمیاوی ، کابل فلز، کارخانجات جنگلکی، وھوا یت دولتیس وامنیپول، اردو یانتقاالت

و بس  یشھر یبس ھای، افغان ترکان، پالستیک و اسفنج سازی، کارتن سازی، کشمش پاکی، سازی

مسلخ و ده ، بوت آھو، جاکت بافی، جراب بافی، گوگرد سازی، یخ سازی، الکول سازیی، برق یھا

گ دیگر بھ ارزش بیشترازنوصد میلیون دالر کھ باز ھم اعمارمجدد شان ھا کارخانھ خورد و بزر

، وسایل نقلیھ، کمپریسورھا، چپاول وغارت دستگاه ھای برمھ .ست برابر مصرف برمی داردیحداقل ب

البراتوارھای محلی وغیره کھ مجموع خسارات تنھا درمرکز بھ ، البراتوار ھای بزرگ

  .می رسد ھزاروپھارصد میلیون دالرامریکایی

قطع جنگالت وقاچاق آن بھ طور متمادی درکنر و نورستان جریان دارد کھ چھل در صد جنگالت 

عالوتا . بکلی ازبین رفتھ و روزانھ حداقل ھزاروھفتصد متر مکعب چوب بھ پاکستان قاچاق می گردد

  .دندپنجشیر و بدخشان بھ صورت غیر فنی بھ وسیلھ تفنگداران منفجر می گر، معادن نورستان

مطابع دولتی با تمام ، کتب درسی، البراتوار، میز، چوکی، چپاول وتخریب تعمیرھای مکاتب، چور

است یر، زلزلھ سنج فاکولتھ انجنیری، لیلیھ ھا، تعمیر ھای پوھنتون کابل و پولیتخنیک، لوازم آن

انھ ھا بھ کتابخ، سیستم ھای مراکز آبرسانی و برق، د عامھ واقع چھلستونیوزارت فوا یکیخانیم

ست برابر مصرف یست ودومیلون دالر امریکایی کھ بازھم اعمار شان بھ بیارزش بیشتر از دوصدوب

چپاول وغارت شفاخانھ ، عالوه بھ نمونھ ھای باال بھ ارزش میلیارد ھا دالرویرانی .ضرورت دارند
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، موزیم ھا، ھوتل ھای دولتی وشخصی، وزارت خانھ ھا، ادرات دولتی، بانک ھا، سینما ھا، ھا

، پارکھا و کارخانھ جات بزرگ و کوچک خارج ازکابل بھ اضافھ سرک ھا، باغ وحش، کتابخانھ ھا

بند ھا ونھرھا بوسیلھ نیروھای درگیر ویران و بھ غارت رفتھ اند کھ یک محاسبھ غیررسمی ، پل ھا

ی کشوری مثل میلیارد دالرامریکایی برآورد کرده و این مبلغ برا یکصدوسیارزش این خسارات را 

درجریان بھ قدرت رسیدن تنظیم ھا  .افغانستان چھ کھ برای کشورھای پیشرفتھ کمرشکن می باشد

کابل بین چندین گروپ تقسیم وعبورازساحھ تحت تسلط ھر یک بھ ، دولت مرکزی بھ وجود نیامد

اسیر ، ھرگروپ ازخود قانون ومقرراتی داشت کھ جدا آن را عملی می نمودند، مرگ منتھی می گشت

پستان بریدن ، ادرارخوراندن، درکانتینر ھا داغ کردن، میخ بھ سرزدن، شکنجھ کردن، گرفتن

بھ کلی ازبین رفت؛ ھیچ  یمل یاردو، ازعملکردھای روزانھ ی گروپ ھای درگیربھ حساب می آمد

بھ شکل اداره ای در کشور فعال نماند؛ سراسر کشور را انارشیزم فرا گرفت؛ اکثر والیات کھ تا ھنوز

  .ملوک الطوایف بوسیلھ ی جنگ ساالران اداره می گردند میراث ھمان جنگ ھای تنظیمی است

دھھا تعمیركوچك و . یكی ازدردناكترین ویرانی ھای كابل نابودی مكمل كارخانجات جنگلك است

ازماشین ھای خورد وبزرگ كھ . بزرگ سوراخ سوراخ و صدھا موترو وسایل فلزی تكھ تكھ شده اند

وقتی درصحن ادارات برباد رفتھ . داد شان بھ ده ھا وصد ھا می رسید كوچكترین اثری نمانده استتع

جنگ ساالران ھیچ شرمی . قدم می گذاری نقش انگشتان ھالكو و چنگیز را بردر و دیوارآن می بینی

نمی شدند اگراینان مرتكب ھیچ ویرانی دیگری . ازین ھمھ گناھی ندارند كھ درحق مردم روا داشتھ اند

  . وصرف جنگلك را بھ این روز می انداختند بازھم سزاوار محاكمھ بودند

نامند ودم ازجھاد  یآنان ازقھرمانی ھای خود یاد كرده وخود را مستحق حاكمیت و غمخواران مردم م

ما كابل را « بیانات یكی ازین دستور دھندگان درمجلس بھ اصطالح حل وعقد كھ ، زنندیومقاومت م

یم واگر كدام دیواری باقیمانده باشد كلنگ را گرفتھ آنرا ھم  كرده خاك آن را بھ توبره كشیدهویران 

اما آنان کابل ) میسازیم یدیخاک پاکستان کابل جد از ما را خاک کابل نجس شده ویز( » كنیم یویران م

  . نھ اعمار مگر ران کردند ویو را
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ن یبر ناموس مظلوم. رف مردم را پایمال کردندجنگ ساالران باریختن بھ پایتخت کشور عزت و ش

را مجبور کردند کھ بھ خاطر حفظ  یدخترجوان. پستان بریدند و میخ بر فرق کوبیدند، تجاوزکردند

  .ش ازمکروریان ھای کابل خود را بر زمین پرت کندیخو یعزت وابرو

ونھا جلد کتاب یلیامبرکتاب ھا شلیک کردند و جشن کتاب سوزی بر پا کردندوموسسات طبع ونشرراب

جنگ ساالران کھ روابط تنگاتنگی با مافیای مواد مخدر داشتھ و درقاچاق و ترافیک . دندیبھ آتش کش

موزیم کشور را غارت . ن مدرک بھ دارایی ھای افسانھ ای رسیده اندیمواد مخدر دست دارند از

نان یا .زارھای سیاه بھ حراج گذاشتندل ھاونصیرهللا بابرتحفھ دادند ویا ھم دربایآثار آنرابھ جرن، کردند

ل نمودند وبا افروختن یتبد... اعراب و ی، ایرانی، کشور رابھ خانھ پاکستان، پس ازسقوط دولت نجیب

  .تخم کینھ و نفرت را درمیان اقوام کاشتند وکارنامھ ھای خیانت آفریدند، تضادھای قومی

، بر دموکراسی باور ندارند، نی حمایت می کننداز دھشت افگ، نان بقای شان را درتروریزم می بینندیا

 یآزادی بیان را معادل کفرگویی می شمارند و زنان را بازیچھ واسباب باز، مخالف حقوق بشرھستند

 .برحصول قدرت ازراه دموکراسی باورندارند وفقط برمیلھ ی تفنگ اتکا می کنند. خانھ می پندارند

، فساد می زایند، دزدی می کنند، اند یامعھ جھانج یوکمکھا یمل یمصروف چوروچپاول ثروتھا

  . برای حصول قدرت معاملھ می کنند، اختالسگراند

نان یم ایبرگرد یت کنونیبھ زمان حاکم، ھ کشوریسرما ینابود و یرانیو از اگر! س جمھوریئر یآقا

  . را انجام نداده اند یریخ یکار زین یدولت فعل در

نده ید بھ آیام یمردم شده آنان را از روزنھ ھا یباعث نگران، دركشور یتوسعھ روزافزون ناامن

 ییزور گو، مردم یغارت وچپاول شبانھ خانھ ھا، ات مختلفیمتفرقھ دروال یھا یریدرگ. كند یدورم

ازجملھ ، گریش وده ھا مورد دیبھ افراد روشنفكر وآزاد اند یاحترام یب، جنگ ساالران تفنگدار

دن بھ صلح و آرامش در كشوررا بھ نقاط كورومبھم گذشتھ ید رسیرامگیكباردی یاست كھ برا یلیمسا

 یكرده و ازسو یو خارج یداخل یك جھت مردم را وادرا بھ مھاجرت ھاین موضوع از یا .برد یم

را نسبت  یجامعھ جھان، لین مسایمھمتر ازا .گردد ین بھ كشور میگر باعث عدم بازگشت مھاجرید

ات یجنا یعلت اصل .دورخواھد ساخت یز ازروند كمك بھ بازسازیان را نن ساختھ آنیبھ افغانستان بد ب

كشوراست تنھا  یدیكل یحضور تفنگ ساالران درمناصب و پست ھا، ر دركشوریاخ یھا یریو درگ

 یاسیو س یجنگ ساالر از صحنھ قدرت نظام یاحزاب و گروه ھا  ین مسالھ بركناریراه حل ا

 .باشد یدرافغانستان م

ن مھم برسند كھ استقامت و ید بھ اینان بایگر جھاد وجود ندارد وایبرھمگان ثابت شده است كھ د 

ب ینص یگرید دیعا، ب چھره وطنینده وتخریآ یاھیوس یرازتباھیغ، كھ قدرتیشان برار یپافشار

 نھ بھ قدرتیزم، ك اقدام شجاعانھ و بدون عذروبھانھیپس بھتراست كھ در  .آنان وملت نخواھد شد
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كنار بروند  یدولت یمردم را فراھم ساختھ سران جنگ ساالربھ نفع ملت ازپست ھا یدن واقعیرس

 .ندیشرا منحل نمایخو یم ھایوتنط

بدل  یدیاس وناامین عزم بھ یم كھ اینكن یكار، دارد یبربازساز یعزم جد یاكنون كھ جامعھ جھان 

، داشتند یكشور نقش اساس یپارجگت و چند یدرتخر یخارج ید ھمانگونھ كھ دست ھاییایب .شود

آنان  یآنان فراھم نموده بھانھ اختالفات درون ینھ رابرایزم، خواھند جبران كنند یامروز كھ م

گردد ودرطرف  یبرم یھ بھ سران جھادیك طرف قضیدر، موجود یھا یناامن .میدركشور خود نباش

ده یرس یین مرز و بوم بھ نوایا كھ ھركدام شان ازخون فرزندان یمیسران تنظ. ھا یگر بھ خارجید

 .را بھ نفع مردم ترك كنند یتوانند پست ھا ومناصب قدرت یامروزنم، اند

شوند تا  یباعث م، دست داشتھ یوعدم ترك قدرت ھا یكوچگ داخل یھا یریجاد درگیدولتمردان با ا 

 یجناح یھا یریبھ درگ یگانگان داده آنان را ازروند بازسازیدركشوررا بدست ب یبھانھ ناامن

  .ندیب ینده كشور میب را مردم و آین آسیشتریفقط و فقط ب، انین میكھ درا، بكشانند یونظام

ت احزاب و ید در درجھ اول ازحمایبا، دارند یبربازساز یم جدیھا قصد و تصم یجدآ اگر خارج

 یمیح دات و صلیامن یبت زده ما را بھ سویست برداشتھ جامعھ مص د یاسیس ینظام یداخل یروھاین

درافغانستان  ین زودیت كامل را بھ ایو امن یمیخواھند صلح دا یھا نم ید خارجیشا .رھنمون باشند

 یعلت اصل یو تفنگ ساالران محل یان داخلیل ھركدام آنان ازجنگجویبدون دل یت ھایرحمایز .نندیبب

كھ بعد ازسقوط  برھمھ كامال روشن وواضح است .ردركشور بوده استیاخ یھا یدامن زدن بھ ناامن

، جان دوباره گرفتھ یم ھا وتفنگ ساالران محلیتنظ، ائتالف بھ افغانستان یروھایو با ورود ن "طالبان"

  .ت شدندیتقو یوھم ازجھت مال یحاتیگرھم از لحاظ تسلیكباردی

 یگان وكشورھایازھمسا یرا اگربرخیز .است یخارج یروھایھمچنان برعھده ن، رمھمین تقصیكھ ا 

ن ھا را یا، ن ھا ازكشوریرون راندن تمام ایوب "طالبان"درزمان حضور ، امور افغانستاندخل در یذ

ھا و بھ  یازخارج ین ھا بھ نفع برخیامروز شاھد رشد و جان گرفتن دوباره ا، كردند یكمك نم

 یشتریدرکشور ازخود جرات ب ین المللیب یروھاین الزم است تا نیبنابرا .میضررمردم کشور نبود

 یلھ براین وسیتا بد. ندینما یبرخورد قاطعانھ وجد، ان وتفنگ ساالران نابخردیه با جنگجونشان داد

  .افغانستان را دارند یھا واقعا قصد بازساز یمردم ثابت شود كھ خارج

، ت شدیھدا یا بھ کندی متوقف و یزمان یمصلحت ھا یمتاسفانھ رو زین کشور برنامھ خلع سالح در

شت سالھا نھ گذ کشور بعد از مطرح در یقدرتھا یپافشار ورھا وکش از یبعض یبا وجود عالقمند

ھمانگونھ کھ . جھات آن رسیدگی الزم صورت نگرفت بلکھ بھ ھمھ ابعاد و، تنھا نافرجام باقی مانده

عرصھء ، آر بھ دالیل فراوانی.دی.پروسھء کنونی دی، برخی ازمنابع بین المللی تصریح میدارند

با وجود آنکھ مراجع مربوط دولتی . برای کشوربھ وجود خواھد آورد، دشواروجنجال آفرینی رادرآینده
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اما این ، کارھای معینی را انجام داده اند، بھ یاری کشورھای کمک کننده وبرنامھء توسعھ ملل متحد

، امرھمھ گروه ھای تفنگدارمسلح را شامل نشده ازیکسو بی امنیتی درکشور کاھش نیافتھ ازسوی دیگر

ازین . با کند یھای فراوان ومقطعی روبرو گردیده است، ازی وجمع آوری سالحبرنامھء ملکی س

ھای مسلح  یبھ ھیچوجھ نتوانستھ است درتأمین امنیت وکاھش قوتھا، گذشتھ آنچھ تاکنون انجام شده

 . درسراسرکشورسھم موثری را ایفا کند

تفنگداران را دربرنگرفتھ برنامھء خلع سالح تمام ، آنگونھ کھ منابع بین المللی تاکید میدارند

برای بقای قدرت خویش وبرای ، جات کشوریھا وقر یعالقدار، ھا یولسوال، اتیوقوماندانان دروال

امالک ، قبضھ نمودن معادن ، قاچاق آثارباستانی، حفظ زمینھ سوء استفاده ازجملھ قاچاق مواد مخدره

آنچھ . دیگرفعالتربھ نظرمیرسدوشخصی بیشترازھروقت  یجنگالت وتصاحب دارایی ھای ملی، دولت

نھ تنھا درریشھ کن کردن سیستم وشیوه ھای قوماندان ، بیش ازھمھ قابل تأمل واندیشھ است اینست کھ

بلکھ بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتقویھء پایھ ، ساالری وحاکمیت تفنگ کارموثری صورت نپذیرفتھ

 . ستھای سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشتھ شده ا

تسلط جنگساالران آدمکش برزنده گی  تقویت و سالحداران وسرنوشت حقوق بشر ت سالح ویموجود

استبداد طوالنی و ، عالوه بر، جھت تحکیم آن تالش در و ییاد گرایمردم و موجودیت تفکر بن

 فقر شدید و، از ھم گسیختگی تاریخی و اجتماعی، نظام مرد ساالرانھ و پدرساالرانھ، تاریخی

 مانع جوانھ زدن ریشھ ھای آزادی و دموکراسی در، ھا عامل دیگردھ تعصب و جھل و ،خانماسوز

ارتباط بھ وضعیت حقوق بشر  در گزارش مفصلی را حقوق بشر سازمان نظارت بر. کشورمیگردد

تعرض  -ن گزارش سھ نوع تخلفات ثبت شده عبارت اند ازیدر. بھ نشر رسانیده است، در کشور

پولیس وشعیات استخبارات ـ ، آدم ربایی توسط نیروھای نظامی، حانھخشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسل

تخلفات علیھ . و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن، تعرض برمطبوعات و فعاالن سیاسی

 .اھالی فضای رعب و ترس دراکثر مناطق کشورحکمرفرماست

ھالی ملکی را تاراج نیروھای نظامی وپولیس باالی خانھ ھای مردم ازطرف شب یورش برده و ا 

اعضای فامیل را برای ساعتھا گروگان ، آنھا بھ وسایل گوناگون وارد خانھ ھای مردم میشوند. مینمایند

دختران و ، اشیای گرانبھای شان را دزدی مینمایند وگاھی بھ زنان، با اسلحھ تھدید میکنند، میگیرند

  . پسران فامیل نیز تجاوز میکنند

لھ جنگ ساالران یاز منابع عمده ی بی ثباتی وناامنی درکشوراست کھ وسھمچنان مواد مخدر یکی 

مواد مخدرھمچون . مواد مخدر سالح نسل سوزوتباھی آفرین است. گرددیوقاچاق م یجمع اور، زرع

. بیماری سرطان تمام ریشھ ھا وشاخ وبرگ ھای نظم وقانون را درجامعھ تضعیف وتخریب میکند

مواد مخدر با جھل وتروریزم ھمراھی وھمآھنگی دارد . وتباھی میکشاندمواد مخدرجامعھ را بھ فساد 
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مواد مخدر تروریزم را تقویت میکند چون مافیای . وھریک درھمکاری وحمایت متقابل قرارمی گیرند

تجارت وقاچاق مواد مخدر دربستر بی ثباتی وبد امنی وضعف نظم وقانون مجال حیات وفعالیت می 

  . وکشتاراین بستررا بھ مافیای مواد مخدرایجاد میکند یابد وتروریزم با وحشت

آنچھ کھ درمورد معضل . آنگاه پاداش خودرا ازمافیای مواد مخدر می گیرد واز آن تغذیھ می شود

ومشکل مواد مخدر درکشور نگران کننده بھ نظر میخورد افزایش وگسترش تولید وتجارت مواد 

یغات وبرنامھ ھای دولت درمبارزه علیھ مواد مخدردر مخدرعلی الرغم شدت وحدت روبھ افزایش تبل

درحالیکھ می بائیست میان تبلیغات وبرنامھ ھای مختلف دولت وتولید مواد . گذشتھ است یسال ھا

بھ این معنی کھ با افزایش وگسترش فعالیت وبرنامھ ھای . مخدر یک نتیجھ ی معکوس ایجاد می شد

اما . درافزایش کشت وتجارت آن کاھش بعمل می آمد، مخدر دولت درمبارزه علیھ تولید وتجارت مواد

  چرا تمام تالش ھا ومبارزات دولت علیھ مواد مخدربھ شکست انجامید ونتیجھ ی معکوس داشت؟ 

امریکایی ھا واروپایی ھا بھ خصوص انگلیسھا مبارزه علیھ مواد مخدر را بدوش دارند وبھ ، ھم دولت

ند وبا این معضل برخورد میکنند کھ درآن گنھکار اصلی دھقانان گونھ ای ازاین مبارزه صحبت میدار

ازاین رونقطھ ی مرکزی نشانھ گیری آنھا دراین مبارزه زارعین . وزارعین تریاک وانمود میشوند

پولیس ونیروھای امنیتی دولت بھ مزارع تریاک ھجوم میبرند . تریاک ومزرعھ ی تریاک است

. ھ تکراروبھ تکراردرپرده ھای تلویزیون دنیا نمایش داده میشودوتخریب مزارع کوکنار ازسوی آنھا ب

رئیس جمھور دربزرگترین جلسھ ی کھ درمبارزه علیھ مواد مخدر تشکیل شده بود زرع کوکناررا 

مایھ ی شرمساری ملی خواند واظھار داشت کھ درمالقات با خارجی ھا وقتی برایش میگویند کھ 

اوبا این اظھار خجالت . ی تریاک است ازخجالت آب میشودافغانستان بزرگترین تولید کننده 

وشرمساری دربرابرخارجیھا اززارعین وکشت کنند گان تریاک با زبان التماس وتھدید میخواھد کھ 

اما دراین میان آنچھ کھ بھ فراموشی سپرده میشود وکمتر مورد . دیگر بھ کشت تریاک پایان بدھند

  .تجارت وقاچاق مواد مخدر است، وکشت تریاکتوجھ قرارمیگیرد عوامل اصلی زرع 
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 ین المللیاردھا دالر کمک جامعھ بیلیمردم با درنظرداشت م، گرددیم یریجھ گین نتیدرفرجام چن

شتررا داشتھ اند یانتظارات بی، جامعھ جھان یفرھنگی، اقتصادی، اسیسی، وحضورنظام یبانیوپشت

. کرد ین کاروتالش میشترازید بیدولت با. رسند یبنظر نم یرغم کارھای انجام شده چندان راضیوعل

افتھ بلکھ بطورنگران کننده ی رو یل نھ تنھا کھ کاھش نیمسا یبعض یمانده وحت یادی باقیمشکالت ز

  . ش بوده اندیبھ افزا

دولت درامر مبارزه با مواد مخدر تاکنون موفق نبوده و کشت و قاچاق مواد مخدرھمچنان رو بھ 

ن یم دارد کھ ایده گرفتھ و تصمیون مستقل حقوق بشر را نادیسیدولت گزارش کم .ش بوده استیافزا

م ھا کھ گروھھای شان آشکارا حقوق بشررا یرھبران تنظ. کامل سپرده شود یگزارش مھم بفراموش

ون یسیده ودرست بوده وبرکمینقض کرده اند با صراحت اعالن کردند کھ تاکنون کارھای شان سنج

  . ز حملھ ورشدندید آمیحقوق بشربطور تھد

پولھای . ناراضی اند مسئلھ بازسازی و کندی روند آن است جملھ کارھای کھ مردم واقعاً  گر ازید

  . نشده است یدرقسمت باز سازی کاری چندان یول، سرسام آوری وارد کشور شده

امور  از یکھ بخش یر دولتین موسسات غیھمچن. ده استیفساد اداری دردستگاه دولت بھ اوج خود رس

چگونھ حساب یچاره ما را بدون ھیر و بیبازسازی را برعھده دارند اغلب آنھا پولھای مردم فق

ن یر سابق وزارت پالن رمضان بشر دوست موترھای آخریکنند و بقول وز یل میف ومیح یوکنترول

ار ین موسسات از پولھای کمک بھ افغانستان دراختین خانھ ھای کابل را ایا و لوکس تریدن ستمیس

  . گذرانند یداشتھ و خوش م
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ت درکشور یزان جرم و جنایر میمخصوصا درسالھای اخ. شترشده و مردم نگرانندیو خشونت ب یناامن

د یرمسئول درھمھ جا وجود دارند و تھدیگروھھای مسلح غ. باشد یار نگران کننده میباال رفتھ و بس

نھ وجود ین زمیدر ا یدات و خطراتیدل نشده وھنوز تھیپروسھ خلع سالح تکم. ت ھستندیھ امنیعل

ت یان از جملھ جنگساالران ھنوز قدرت را در دست داشتھ و برسرنوشت مردم حاکمیزورگو. دارد

نار افغانستان درپارلمان یدرسم، ھ اروپا درافغانستانیاتحاد ینده خاص قبلیس وندرل نمایفرانس. دارند

ن حقوق یم کھ ناقضیخواھ یوق بشرمری ازنقض حقیفنلند اظھار داشتند کھ ما برای جلوگ

تکاران یشود کھ جنگساالران وجنا یده میعمال د یول، گربرسرقدرت نباشندیبشروجنگساالران د

گر ازآنھا مانند یک اند وھمچنان برای شرکت عده ی دین حقوق بشردرقدرت شریوناقض یجنگ

ر نداشتھ وھر روز بھ خود ب اتیھنوز ھم دست ازجنا "طالبان". شود یتالش بخرج داده م "طالبان"

  . اندازند یرا بھ خطر م ینت ملیرسانند و ام یم یو مال ین جانیانھای سنگیکشورما ز

شان ھر روز  یان خارجیت حامید قوا کرده و با حمایستان دو باره تجدیترئر. جنگ ھنوز ادامھ دارد

خود جلب کند وبا را ب "طالبان"ده است تا یست کھ دولت تالش ورزین درحالیا. نندیآفر یفاجعھ م

ان مردم یست کھ ازمین یگروھ "طالبان"اما ، ده استیش کشیباب مذاکره و تفاھم را با آنھا پ ینرم

آنھا . ن مرز و بوم را خواستارباشندیو صلح وآرامش مردم ا یخود جوش بوجود آمده باشد و منافع مل

م ین را تسلیسامھ بن الدا ین المللیست بیترور یول، ش را ازدست بدھندیحاضرشدند تا حکومت خو

بھ  بوده و مستقال قادری ن المللیزم بیترور عوامل وابستھ بھ استخبارات پاکستان و "طالبان". نکنند

  . ستندین یمیتصم

اھدافشان  یشتریت بیفیگردند تا با سرعت و ك یم ییھدفمند وموفق ھمواره دنبال راھكارھا یھا انسان

  .ندینمایا میزاد گاھش مھ یانسانھا یرا برا ییبایز یزنده گ را محقق و

و  یكھ بھ دنبال خوشبخت یموفق و با نشاط است وافراد یك زنده گیالزمھ  یزیر وبرنامھ یگذار ھدف

ً با یسعادت م   .كنند یزه حركت میھدفمند وباانگ، كرانین نعمت بیدن بھ ایرس ید برایگردند قطعا

ھا و  كیست تاكتیبا یدن بھ آن میرس یموفق است كھ برا یك زنده گی یعالآرامش ونشاط ازاھداف مت

  .جاد نمودیآرام و با نشاط را ا یك زنده گین و براساس آن یراتدو ینیمع یراھكارھا

  : دیفرمایم یدانشمند

  !گذراندیم برای فردا  امروزمان را

  و فردایمان دیروزی دیگر

  . ..  این است بازی پوچ ما انسانھا

  مان حسودینسبت بھ نداشتھ ھا شتھ ھایمان مغروریم وبھ دا

  نکھ بھ طبیعت وجودی خود پی ببریمآبی 
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  یا حتی ذره ای ذھن خود رابھ سمت ھدف افرینش سوق دھیم

  . ..  این است ذھن خالق ما انسانھا

  گران خشمگین میشویمیاز دروغھای د

  و ازخشم اطرافیان نسبت بھ دروغھایمان غمگین

  اد درونمان را بشنویمنکھ صدای فریآبی 

  مان گوش دھیم یینھ ی صداقت وجودآنکھ بھ صدای خورد شدن آبی 

  . ..  این است پاسخ ما انسانھا

  دیگران برای بھ قدرت رسیدن خود استفاده می کنیم از

  اوج قدرت فقط غریزه ی شھوت را سیراب می کنیم در و

  نیز بھ دنبالشنکھ لحظھ ای بھ این بیندیشیم کھ زمان می گذرد و زمانھ آبی 

  اندوھش نگاه کنیم یا دستھای گرمش را بگیریم از نکھ بھ نگاه پرآبی 

  اعتنا کنیم یدآرام و آھستھ ازعرش بھ فرش فرود می آیا حتی لحظھ ای بھ قطره ی اشکش کھ 

  و بدانیم کھ دوست داشتن و یقین کردن بھ دوست داشتھ نشدن چھ سخت است

 .ا رامی گذرانیم و فرداھا را نخواھیم دیدما ھمچنان بھ دنبال دیروزھا امروزھ و
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