ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل اش در اﺛر ﻏﺻب اﻣﻼک اش ﺑﯾﺟﺎ ﺷده اﺳت

ﻏﺼﺐ اﻣﻼک زراﻋﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم
ﻧﯾﺳﺗم ﻣﯾرزا ﻗﻠم ﻧﺎ ﭼﺎرﻣﯾراﻧ م ﻗﻠـــم
ھرﮐﮫ را دردی رﺳد ﻧﺎﭼﺎر ﮔوﯾد وای و ای
ﺑر ھﻣﮫ آﮔﺎھﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻋداﻟت ﺧواھﺎن و ﻓرﻧدان راﺳﺗﯾن وطن ﻗﮭرﻣﺎن ﭘرور ﻣﺎ
ﭘوﺷﯾده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺧﺎص و ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧ وﻧﯽ  ،ﻣﻠت ﻣﺎ ﺧواھﺎن
ﺗﺷﮑﯾل ادارۀ ﺳﺎﻟم ﻣﻠﯽ در ﻣﯾﮭن ﻋذاب ﮐﺷﯾده ﺧوﯾش اﺳت  .ﺗﺎ ﺑواﺳطﮫ اﯾن اداره
ﺳﺎﻟم و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﻣﻠﯽ ﻣردﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﺧواﺳت ھﺎی ﻧﮭﺎد ﯾﻧﮥ ﺧوﯾﺷرا ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از
ﺗطﺑﯾق ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﺗﺣﮑﯾم ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﻣﻠﯽ ) وﺣدت ﻣﻠﯽ  ،اﺳﺗﻘﻼل ،

ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ  ،ﺗﻘرب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان ھﻣﮫ ﻣذاھب در ﮐﺷور  ،اﺻل ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ﺳﺎﻻری در ﺑطن ﻣردم ﺳﺎﻻری  ،ﺳﭘردن ﮐﺎر ﺑﮫ اھل ﮐﺎر  ،ﺳﮭم و اﺷﺗراک ﻓﻌﺎل
ﻓرزﻧدان ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ھﻣﮫ اﻗوام و ﻣﻠ ﯾت ھﺎ در رھﺑری و ادارۀ ﻗوۀ اﺟراﺋﯾﮫ  ،ﻣﻘﻧﻧﮫ و
ﻗﺿﺎﯾﮫ ( ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺧره اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻌﻘول
ﻋﺻر و زﻣﺎن ﮐﻠﺗور و ﻓ رھﻧﮓ ﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرآورده ﺳﺎزﻧد .
از ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ھﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧرﯾزی ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر در اﺛر ﻣداﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧوﮐران آﻧﮭﺎ درﯾن ﺧطﮥ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ روﻧﻣﺎ ﮔردﯾده در
ﻓﺿﺎی ﺻﻠﺢ و ﺑرادری ﻋداﻟت و ﺗرﻗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .و درﻋوض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﻠﮑت آﻧﮭﺎ
ﻣﯾدان رﻗﺎﺑت ھﺎی آزﻣﻧداﻧﮥ ﻣﻧﻔﻌت ﻗدرت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺗﺟﺎری ﺧﺎرﺟﯽ و
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷد از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﯽ ﻏرﺿﺎﻧﮫ و ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮥ ﮐﺷورھﺎ ﮐ ﮫ ﺑﺎ ﻋث ﭘﯾﺷرﻓت و
ﺗرﻗﯽ ﺷﺎن ﻣﯾﮕردد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده از ﺗﻣدن ﻧوﯾن ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم ﺑﺷرﯾت ) ﻣﺷرق و ﻣﻐرب (
ﺑﮭره ور ﮔردﯾده ﺑﺎ ﺗﻣدن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣروج ﮔردﻧد و ﺑﺎ ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ
ھﺎی ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻏﯾره ﻧﮭﺎدھﺎی ﺿروری زﯾﺳت وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﮔردﻧد
ﮐﮫ در ﻗطﺎر ﻣﻠل ﻋﺎﻟم ﮔﺎم ﺑﮕ ذارﻧد .
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﺛر ﻧﺑود اداره ﺳﺎﻟم ﻣﻠﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ – و ﻣﺷﺗﻌل ﮔرداﻧﯾدن ﺟﻧﮓ و
ﺧوﻧرﯾزی ﺑواﺳطﮫ اﺟﺎﻧب و ﻧوﮐران آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﻓﻘط وﯾراﻧﯽ ﺑﻣﺎ و ﺗرﻗﯽ
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺻﯾب دﺷﻣﻧﺎن و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﺎن ﺷد  ،ﻣﺎ از ﮐﺎروان ﺗﻣدن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﻧﺎن
ﻋﻘب اﻓﺗﺎده اﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﺟت ﺑﮫ ﺷرح دﯾﮕر ﻧد ارد  ،رﯾﺷﮫ ء اﯾن ﺑد ﺑﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﻠﮑت را
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺑود اﮐﻧون ﺗوﺳط اﮐﺛر داﻧﺷﻣﻧدان  ،ﻣﺣﻘﻘﺎن  ،ﻣﺑﺎرز و
ﻓرزﻧدان آﮔﺎه و ﺑﺎ رﺳﺎﻟت وطن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎن در ﮐورۀ اﯾن ﺣواد ث ﭘﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷوﻧد  ،و از ﻧظر ﻣردم ﻗﮭرﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣﺎﻧده اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن و دوﺳت را ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد .
ﭼﺷﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾن ﻣﻠت ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص طﯽ ﺳﮫ دھﮥ اﺧﯾر ﮐﺷﻣﮑش ھﺎ و وﯾراﻧﯽ ھﺎ
دﯾده ﺑودﻧد  ،ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن و ﻣدھش ﺗرﯾن ﻋذاب ھﺎ  ،ﺟﻔﺎ ھﺎی ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ را اﻗﻠﯾت ھﺎی
ﻗوﻣﯽ ﻣذھﺑﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﮔردﯾده اﻧد ﻟذا در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﻣﻠت زﺟر ﮐﺷﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد
آﻧﮭﺎ را ﺳ ﺗﻣدﯾده ﺗرﯾن ﺳﻣﺗدﯾده ھﺎ ﻣﺣﺳوب داﺷت  ،ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ھﻣواره از ﻧﮕﺎه ﻣﻧﺎﻓﻊ

ﻣﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯾرات ﻓرھﻧﮓ ﺻﻠﺣدوﺳﺗﺎﻧﮫ و اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺳﻠط ﺑر ﺧود در ﭘﮭﻠوی ﺗﻘوﯾﮥ
اداره ﺳﺎﻟم ﻣﻠﯽ ﻣرﮐزی وﺣدت ﻣﻠﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺧواھد داﺷت .
ً:
ﻣﺛﻼ
ﭘﺎﻣﯾری زﺑﺎن ھﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﻣذھب ﺑدﺧﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﻘوﻗﯽ ﺧودرا در
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷور ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮔرﭼﮫ وﯾراﻧﯽ و ﺑﯾداد ﮔری و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﺳراﭘﺎ وطن ﻋزﯾز ﻣﺎرا ﺑدون زﺧم ﮐﺎری در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎت اﺟ ﻣﺗﺎﻋﯽ ،
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻏﯾره ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت  ،ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑرای درﻣﺎن و ﻣداوای آن ﻣﺟﺑورﯾم ﺑﺳﺎ
دردھﺎی دﯾﮕر را ﺑد وش روح و ﺗن ﺗﺣﻣل ﻧﻣوده ﺑﺎ ﮐوه ﮐوه ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ ا ز وﺿﻊ
ﻣﺎﺿﯽ و ﺣﺎل ﺳرﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت و زﻧدﮔﯽ آن ھﻣراھﯽ
ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮏ ﻣﻠت در ﺻﻔﺣﮥ روزﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم .

ﺑﯾت
زﻧد ﮔﯽ ﺑر ﮔردﻧم ﺑﺎرﯾﺳت " ﺑﯾدل " ﭼﺎره ﭼﯾﺳت
ﭼﺎره ﺑﺎﯾد زﯾﺳﺗن ﻧﺎ ﭼﺎر ﺑﺎﯾد زﯾﺳﺗـــــ ن
ﻟذا ﺑر ﻣﻌﺗﻘدان رﺳﺎﻟت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎن ﺑرﮐف ﮐﺷور ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ اﯾن وظﯾﻔﮫ
وﺟداﻧﯽ  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭼون ﻓرﯾﺿﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﯾداد ﮔری و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت و اﯾﻣﺎن راﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای اﻓﺷﺎء و
ﻓﻠﺞ ﻧﻣودن آن دﺳت ھﺎی ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺳﺗﻣﮕر و ﺳﻠطﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣرﻣوز رﻧد و
ﭼﺎﻻک آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺿﺎھر ا ً دم از اﯾﺟﺎد ﻋﺎدﻻﻧﮥ ادارۀ ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾزﻧﻧد ﻣﺑﺎرزه
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺷﮑﺳت ﮐﺎﻣل ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻓﯾﺎﺋﯽ اﯾن واﺑﺳطﮫ ﮔﺎن ﻣداﺧﻼت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾون
ﻧوﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﻋﻣل آﻧﮭﺎ ﺟز ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﻓرﺻت طﻠﺑﺎن اوج ﻓﺳﺎد
اداری ﺑﺎ رژﯾم ارﺑﺎب رﻋﯾﺗﯽ  ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﮭل ﺳﺎﻻری ھﺎی زﯾر ﻧﻘﺎب ﻣردم
ﺳﺎﻻری ﺑﮫ ﻣﻧﻔﻌت ﺧود  -ﺗﮭدﯾد و ﻣﺣروم ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﻣذھﺑﯽ از
اﺷﺗراک و ﺳﮭم ﻓﻌﺎل در اداره دوﻟت و اداﻣﮥ ﺟﻧﮓ و ﺧ وﻧرﯾزی – ﺗﺧرﯾب وﺣدت
ﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎﻧدھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدره و ﺛروت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﭼﯾزی دﯾﮕرﯾﮑ ﮫ از آن ﺑﮫ
ﻣﻠت ﺧﯾری رﺳﯾده ﺑﺎﺷ د ﻧﺑوده اﺳت  ،ﻗﺎطﻌﺎﻧ ﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯾرﻧﮓ و ﻋوام
ﻓرﯾﺑﯽ ﻧﺗواﻧﻧد ﺗﺣت ﭘوﺷش ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺣﯾﻼﻧﮫ از ﮐﯾﺳﮥ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘول

ﺑدرآورده ﺑﺎ ﺗﻘوﯾ ﮥ ﻗﺷر ﮐوﻻک ﺧون آﺷﺎم ﻗرﯾﮫ ھﺎ – ارﺑﺎﺑﺎن ﺗﻔﻧﮓ داران ﻏﯾر
ﻣﺳوول در ﻣﺣﻼت ﺑﮫ ﻏﺻب ﻣراﮐز و ﻣﻧﺎطق ﭘ رﻣﻧﻔﻌت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻔ ﻊ ﺧود و ﺿرر
ﻣﻠت ﺑﭘردازﻧد و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﻧﺎ ﮔوار ﻣردم را ﺑﮫ ﮐﺷت ﺧﺷﺧﺎش وادار ﮐرده از
ﻣﺣﺻوﻻت آن ﺗرﯾﺎک ﺗوﻟﯾد ﺷده و ﻏﯾره ﻓﺎﮐت ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ ﺑرای ﺑ ﮫ زﻧﺟﯾ ر ﺑﺳﺗن
ھوش و ارادۀ اﻓراد ﺑﺎ اﺻطﻼح ﺑﯾﮏ ﺗﯾر ﭼﻧدﯾن ﻓﺎﺧﺗﮫ ﺷﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﭼون ﻣﮑروب
در ﺑدن اداره و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت دوام دھﻧد  ،ﻣﻠت اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرازﯾر ﺷدن
ﻟﺷﮑر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺧطرات اﯾن ﻣﮑروب ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑدﺧﺷﺎن
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرارﯾﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﺷﻧﯾده اﯾد ﺑﯾداد ﮔری ﺑﺧﺻوص در
وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﭘﺎﻣﯾری زﺑﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھرﺟﺎی دﯾﮕر اﯾن وﻻﯾت ﺑﺎ ﺷ دت ﺑﯾﺷﺗری
ﺟرﯾﺎن دارد .

ﺗﻘ ر ﯾﺑﺎ ً ﻣدت  ٧ﺳﺎل از ﺣﮑوﻣت " ﺣﺎﻣد ﮐرزی " ﺳﭘری ﻣﯾﮕردد وﻟﯽ در ﺑدﺧﺷﺎن
ﭘﺎﻣﯾری زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺑدﺧﺷﺎﻧﯽ از ﺣﻘوق ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧوﯾش ﭼﮫ در ﻋرﺻﮥ – ﺳﯾﺎﺳﯽ –
اﻗ ﺗﺻﺎدی – اداری ﻣﺣروم ﺑوده و ﻋﻣ ﻼ ً ﮔوﺋﯽ درﯾن ﺣﺎﻟت ﭘﺎﻣﺎل ﺷدن ﺣﻘوق ﺷﺎن
ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد .
ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻗﺗ ل ھﺎی وﺣﺷت آور ھﻣﭼﻧﺎن درﯾن ﻣﻧﺎطق ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼون در ﻗوۀ
اﺟراﺋﯾﮫ  ،ﻣﻘﻧﻧﮫ از ﮐدرھﺎی ﻓﻌﺎل و ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ آن ھﺎ ﻣﺛﻼ ً در ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﯾﺎ ﭘﺳت ھﺎی
ﺑﺎﻻﺋﯽ ادارۀ وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﻣﺣﻼت ﺷﺎن ﭼون وﻟﺳوال  ،ﻗوﻣﻧدان اﻣﻧﯾﮫ و ﻏﯾره ﮐﺳﯽ

ﻣﻘرر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗوﺳط
ﺳﺗﻣﮕران ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﭘﺎﻣﺎل ﻣﯾﮕردد ﭘول ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺿرب اﻟﻣﺛل
وطﻧﯽ از ﮔرگ ﺧورده ﺑ ﮫ ﻣردم ﭘوﺳت ﻣﯾرﺳد؛ ز ﯾرا ﺣﻘﯾﻘت را ﮐﮫ ﺗﻔﺗﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﺣﺎﻻﻧﮑﮫ ﺑﺎﺳﯾﻣﯾﻧﺎر و ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎزی و ﮐﺎرھﺎی ﭘﺎی در ھوا ﻣوﺳﺳﮫ و ﻣردم را
ﻓرﯾب ﻣﯾدھﻧد  ،ﻗﺗل ھﺎی ﺑدون ﺑﺎزﺧواﺳت ﺗﻘ رﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺷﮑل دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری
در ﻗرﯾﮫ ﻏﺎران اﺷﮑﺎﺷم  ،ﺗﺟﺎوز ﺑ ﮫ ﻧﺎﻣوس ﻣظﻠوم ﺗرﯾن اﻧﺳﺎن در ) ﻓطور ( واﺧﺎن -
اﻧداﺧﺗن دﻋواھ ﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔ ت ھﺎ در ﻣﯾﺎن اھﺎﻟﯽ ﻗرﯾ ﮫ ﺟﺎت – ﻋدم
ﮐﻧﺗرول ﻧرخ و ﻧوا – ﺗﻘﺳﯾم ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﻣرﮐز وﻟﺳواﻟﯽ اﺷﮑﺎﺷم ﮐﮫ ﺑﺧود
ﺻﺎﺣﺑﺎن آ ن ﯾﻌﻧﯽ اﺷﮑﺎﺷﻣﯽ ھﺎ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دﮐﺎن داده ﻧﺷده و اﮐﺛر آن ﺑﺎزار ﺗوﺳط اﻓراد
ذﮐر ﺷده ﮐﮫ از دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﻠﺢ و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ اﺷﮑﺎ ﺷم آﻣده ﻏ ﺻ ب ﮔردﯾده –
ﻏﺎرت اﺳﺑﺎب و ﻟوازوم ادارات در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺷﻣول ﻗطﻊ درﺧﺗﺎن
ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻏﺻب ﺳﺎﺣﮥ آن ﮐﮫ اﮐﻧ ون ﺳرا ی ھﺎی اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ در آن ﺑﻧﺎ ﻣﯾﺷود و
ﻏﯾره را ﻣﯾﺗوان ﻧﻣوﻧﮥ ﻣﺛﺎل آورد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس از آن ﭼﺷم ﭘوﺷﯾده ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﯾد
ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮕوﯾﻧد اﯾن ﻣﺳﺎﯾل در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﮐﺷور وﺟود دارد؟
وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧده اﮐﻧون راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
از طرف ﻣردم ﻣﺣﻼت اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﻣﯾر ﺑدﺧﺷﺎن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت
اﻣﻧﯾﺗﯽ  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻧظﺎﻣﯽ وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن
ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ درﯾن وﻟﺳواﻟ ﯽ ھﺎ اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن ﺑر اﻗﻠﯾ ت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ
وطﻧداران ﺑدﺧﺷﯽ ﺧوﯾش ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده ﺳﺗم روا ﻣﯾدارﻧد  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮐﺛر اﯾن
اﻋﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧود ﺑدﺧﺷﺎﻧﯽ اﻧد  ،از ﺑرادران ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻧﯾ ر ﻧﮓ و ﺟﻔﺎ و ﺑﯾداد
ﮔری ﺑﺷﯾوۀ ﻗﺎﻧون ﻣﺎﮐﯾﺎوﻟﺋﯽ ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل ﺑدﺳت ﻣﯾﺎورﻧد  .ﺗﺎ در راه اﺑرﯾﺷم ﻣﺎرﮐﯾت
ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﺧود را اﻋﻣﺎر ﻧﻣوده و ﺑﺎﻵﺧره ﺧوﯾش را ﺣﺎﮐم ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ و ﻧﻔوس اﻗوام ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد زﯾرا اﺷﮑﺎﺷم و واﺧﺎن و ﺳﺎﺋر ﭘﺎﻣﯾرات
در ﺳرﺣدات ﺟﯾ و اﺳﺗ راﺗﯾژﯾﮑﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﻗرا ر دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ آﮔﺎھﺎن ا ز اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی آن ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد  ،و ﮔرﻧ ﮫ اﯾن ﭼﮫ ﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﺎرت و ﺑﺎغ ﺣﮑوﻣت

ﺳرای ﺗﺟﺎرت ﺷود وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑل  ،زﻣﯾن ﯾﮏ دھﻘﺎن ﻧﺎ ﭼﺎر ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺑﮫ او ﺣﺑﮫ و
دﯾﻧﺎری ﯾﺎ زﻣﯾﻧﯽ داده ﺷودﻏﺻب ﮔردﯾده ﺗﻌﻣﯾر ادارۀ ﺣﮑوﻣت ﺷود ؟

ﭼﻧﯾن ﻗﺿﯾﮫ را در اﺷﮑﺎﺷ م ﻣﯾﺗواﻧﯾ د ﺑوﺿﺎﺣت ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد  .و ﯾﺎ ﺗﺣت ﻧﺎم ﺷﮭ رک
ﺳﺎزی زﻣﯾن ھﺎی ﻣردم اﺷﮑﺎﺷم ﺑدون رﺿﺎﯾت اھﺎﻟﯽ ﮔرﺳﻧﮫ و ﻓﻘﯾر آن ﻧﻘﺷﮫ زﻧﯽ
ﺑرای ﻣردم دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﺑﯾرون از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﭘﺎﻣﯾ ر ﺑدﺧﺷﺎن ﮔردد  .در ﺑﺎزار
ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﺛر دﮐﺎﮐﯾن ﺑدﺳت ھﻣﯾن ﺣﺎﮐم ھﺎ اﻓﺗﺎده و ﺗوﺳط اﻗوام ﺷﺎن ﺗﺻﺎﺣب ﺷده ﺑﮫ
اﺷﮑﺎﺷﻣﯽ ھﺎ ﮐدام ﺳﮭم و دﮐﺎن ﻋﺎدﻻﻧﮫ داده ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑﺎز اﯾن ﻧﻘﺷﮥ ﻣﺎھراﻧﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ اوﻻد ﺷﺎن ﻓردا ﺟﺎی ﻧ ﺷ ﯾﻣن ﺑرای ﺧود ﻧﯾﺎﺑﻧد ؟ و درﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﻓﻌﻼ ً ﮐم ﻋﺎﯾد و ﮐم زﻣﯾن در ﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻧﻔوس ﭘﺎﻣﯾرات ﺑدﺧﺷﺎن ﮐ ﮫ اﺳﺎس
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم آﻧرا زراﻋت و ﻣﺎﻟداری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد و ﺑﺎ ﮔذﺷت ھرﺳﺎل ﻧﻔوس آن
در ﺗزاﯾد اﺳت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟﻔﺎھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻧﺎﯾت ﻧﺎ ﺑﺧﺷودﻧﯽ و ﺳﺗم واﻗﻌﯽ ﻗوﻣﯽ ،
ﻣذھﺑﯾﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋدۀ از وطﻧداران ﻗدرﺗﻣﻧد در ادارۀ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل ) ( ١٣٧٠
ھـــ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح و ﺗ ﻘرر از ﺟﺎﻧب ﯾﺎران ﺧود ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗﺻرف
ﮐرده اﻧد ﺑرﻣردم ﭘﺎﻣﯾرات اﻋﻣﺎل ﻣﯾﮕردد  .اﯾن اﻋﻣﺎل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑدﺧﺷﺎﻧﯾﺎن ﺻدﻣﮫ رﺳﺎﻧﯾده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﻋدم ادارۀ ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻠﯽ درﯾن ﻣﻧﺎطق
اﺳت  .آﯾﻧدۀ آﻧرا ﻓرزﻧدان راﺳﺗﯾن و ﺧﻠف ﺑدﺧﺷﺎن ﻧﮕران ﮐﻧﻧده و ﺧطرﻧﺎک ﺑ رای
وﻻﯾت ﺧوﯾ ش ﻣﯾداﻧﻧد  .زﯾرا دﺷﻣﻧﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻗوﻣﯽ  ،ﻣذھﺑﯽ ﺟوی ھﺎی ﺧون
را ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺧودﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ ﺟﺎری ﮐرده اﻧد .

اﻣﯾدوارﯾم ﺑﺎ ﺧواﻧش اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھﺎ آ ﻧﻌده دوﻟﺗﻣردان آ ﮔﺎه و وطن دوﺳت ،
ﻋداﻟﺗﺧواھﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن از ﻗدرﺗﻣﻧدان ﮔروه ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﻣﻧﻔﻌﺗﺟوی در ادارۀ دوﻟت ﺟدا
اﺳت ﺑﺎ ﻗدرت و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ دردﺳت دارﻧد ﺑﺧﺎطر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت و ﭘﯾوﻧد ھﺎی ﻣﻠﯽ و
اﻋﺎدۀ ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ  ،ﻣذھﺑﯽ ﺑﺧﺻوص ﺑدﺧﺷﺎن ﻋزﯾز ﺟﻠو اﺳﺗﺑداد و ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ را ﮔ رﻓﺗﮫ وظﯾﻔ ﮥ اﯾﻣﺎﻧﯽ  ،وﺟداﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻠت ﺟﻔﺎ
ﮐﺷﯾدۀ ﺧوﯾش ادا ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﻗدرت اداره در ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮔردد ھﻣﮫ اﻗوام ﺳﺎﮐن
ﺑدﺧﺷﺎن ﺗوﺳط ﻓرزﻧدان ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﻻﯾق ﺧود ﺑﺎﯾد ﺳﮭم ﺧود را دراداره دوﻟﺗﯽ اﯾن
وﻻﯾت ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣوده  .ﺗﺎ ھﯾ ﭻ ﻗوﻣﯽ در ﭘﻧﺟﮥ ﮔروﮔﺎن ﻣﺷ ت ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل ﻣﻧﻔﻌﺗﺟوی
دﺳت و ﭘﺎ ﻧزﻧد .
ﺑﮫ ﻗدرت اﺳﺗﺑدادی و ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺗﻘﻠب ﮐﺎران در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺎق اﻓﮕﻧﺎن
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑﮭﺗرﯾن ارزش ﻣﻠﯽ  ،اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺛروت
ﺣرام و ﻗدرت ﺣرام ﺗر از آن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷ ود  ،ﻣﯽ ﺗرﺳم از ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻧﻣﯽ
ﺗرﺳد ازﺧدا !
اﻣﻼک زراﻋﺗﯽ و ﻏﯾر زراﻋﺗﯽ ﻣردم ﺻﻠﺢ دوﺳت  ،ﻋداﻟت ﺧواه و ﻣﻌرﻓت ﭘرور
وﻟﺳواﻟﯽ اﺷﮑﺎﺷم و ھﻣﮫ ﭘﺎﻣﯾرات ﺑدﺧﺷﺎن ) ﺷﻐﻧﺎن  ،واﺧﺎن  ،زﯾﺑﺎک  ،ﻣﻧﺟﺎن و ﺷﯾوه (
ﺑﺧود ﺷﺎن ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﺗﺎ اﯾن ارزش ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی  ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ

ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ ﺗﻌﻠق دارد  .ﮐﺛﯾراﻟﻣ ﻠت ﺑودن ﺑﺎﻋث ﺿﻌف ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎرا ﻗوی
وﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯾﺳﺎزد .
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺗﻠف وﻟﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﺗﺣ داﻧﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻧﻣﺎﺋﯾم ﺑﮫ ﺷرطﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ھﻣدﯾﮕر اﺣﺗرام ﺑﮕذا رﯾم .

دوﺷﻧﺑﮫ ١٨ ،ﻣﯽ ٢٠٠٩

ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت !
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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