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 یحرفھا، د درد دلیبا را شمایز، شود؟ینشانھ گرفتھ م چرا انگشت ملت بطرف تو! جمھور رئیسمحترم 

جنگ  زورمندان و یھا یگریوحش تاراج و، دهیمشقت مردم ستمد بت ویمص، اندوه ملت غم و، ناگفتھ

 کشتار قتل و، انیزورگو یبار و بند یب و یستمکاری، زیقانون گر و فسادی، چپاول مل و چور، ساالران

م یصم کھ ازیزمان تا. دیبدھ بازخواست قرار مورد بازپرس و را ن حقوق بشریناقض جنگ افروزان و

قضاوت  از و ملت شمارا رھا نخواھد کرد د وییننما یگ دهیت رسین جنایبھ ا، ایر و بدون تظاھر قلب و

  . دید انجام بدھیخواھیت با شماست کھ چھ میاکنون صالح. بود یامان نخواھ در زیخ نیتار یفردا

  واقعھ ای مخوف خون می ریزد در

  از زخم تن حروف خون می ریزد

  تن پوش تمام کلماتش زخم است

   .اوف خون می ریزد ینالھ  ھر از

بھ  دولت حاضر یاکنون دھھا اعضا شم کھ تایاند یم خود محاسبھ و شھ بایھم، جمھور رئیسجاللتمآب 

مدارک  بدون اسناد و چرا و، دیرفتھ اینپذ را تقاضا ھا چکدام ازیھ قدریشخص جناب عال یاستعفا شده ول

 بھ استعفا وادار میمستق ریب غیترغ ق ویتشو را مواد مخدر مبارزه با ریوز یقادر یآقا قناعت بخش

 و یالت عالیتحص یدارا یو نھ ھمچویکاب یاعضا از دولت چند نفر در ایآ. ساختھ اند ای د ویساختھ ا



 انجنیر، نوشتھ اند» یقادر« یآقا یوگرافیمورد ب درگون  گونا یھ ھاینشر. اند؟؟؟ یتجارب فراوان کار

ان یبھ پاھند  تحصیالت عالی را در گردیده وفارغ  قندھار رلیسھ احمد شاه بابا د از »قادری«حبیب هللا 

، مھاجرین ھمچنان عضو کمیسیون سھ گانھ افغانستان مشاور وزارت امور سر -  یپستھا در رسانده و

دوازده  یو وبی جا شده گان  رئیس مجالس گروپ مشورتی بازگشت کننده گان و، ایران و ملل متحد

 ریوز زین ریاخ بار و کایآمردانشگاه نبراسکا  استاد در و ار –سی  –اچ  –ان  –ھمکاری با یو  سال

دولت  سالحداران بر ان ویزورگو و ان مواد مخدریقاچاقچ فشار اثر اند کھ دربوده  مواد مخدر مبارزه با

اداره تان  رینظام ز در ھوا دو ک بام ویاست یچرا س. دنشویرون میب کشور از بھ استعفا و مجبور

، اشخاص ھمچوننده یآ در نوشتھ ام و را یقادر یآقا نمونھ خروارحکمفرماست؟؟؟ من مشت 

رزاق  پوھاند داکتر، وردگ یموس داکتر سوریپروف، پارلمان ل درینده قبآل وکیراحمد جویم، بشردوست

کنم سالھ ی رین سفید لودیجاو، حکومت موقت صحت عامھ در ریق وزیال صدیسھ جنرال داکتر، اوشیس

موصوف  تقرر ین مقطع زمانیھم در وخالق صحت عامھ  و یانرژ با ریوز یفاطمن ید امیس، کانادا در

 دلسوز و یت ملیصدھا شخص دھھا و، بودند؟یصحت عامھ م ریا وزی د است ویجاپان مف در ریث سفیبح

 شما توقع دارد تا ملت از. خواھم نوشت مفصلتر، اند یمسلک و یکار امور تجربھ در با کھ متخصص و

ھم د تا یبدھ ینداشتھ باشند آشت یمیروابط تنظ و یچگونھ وابستگیکھ ھ یمل یبا کادرھا را ینظام کنون

  . نرنجد اریھم دل  د ویلعل بدست آ

  مردم  مواظبت از و حاکم کشور
 میدان روزی در .نمود یصفازنده گ صدق و با ساده زیست و انھمی گویند یعقوب لیث صفاری جوانمرد

احقاق حقوق  اقدامات الزم را درباره ھا و شکایات مردم را می شنید و درد دل شھر گردش می کرد و

از یعقوب خواست بھ شکایت ، بود نیغمگ کھ بھ شدت گرفتھ و شھرساکنان  یکی از .ایشان انجام می داد

  . دبدھتنھایی گوش  بھ او

مرد با ناراحتی  .مشکل خود را بگو خود دور کرد و بھ مرد گفت یعقوب ھمھ سربازان و درباریان را از

در ضمن ما را . شود من می آید و مزاحم او می شبانگاھان بھ خانھ دختر یکی از فرماندھان تو :گفت

  . صورت شکایت ما را می کشد در، تھدید کرده

 بھ محض. او را در جایی مخفی کن. من یک نگھبان بھ خانھ تو می فرستم! بسیار خوب: یعقوب گفت

  .دیخبر بدھ، کھ من فرستاده ام یشخصو ایجاد مزاحمت فقط ورود او را بھ فرمانده ورود آن 

  .پنھان شد جایی روی پوشیده بھ منزل آن مرد رفت و در و با سر یره داریپشب  آغاز آنگاه در



 و رونیگاه ب یمخف از یث صفاریفرستاده ل، خود را تکرار کرد بدتقاضای  آمد و فرماندهوقتی آن 

  . دیبر سر خطاكار را متجاوز وفرمانده 

  .كند یكھ خود را معرف ث بھ شدت تقاضا نمودیفرستاده ل از یشاک مرد

كھ شخصا  عقوب بودیخود  فرستاده آن !یبل. ث بودیلعقوب یآن شخص ، نقاب از چھره برداشت یوقت

من ی، من مطرح كرد یت را براین شكایتو ا یوقت: عقوب گفتی. بستھ بود متجاوزكمر بھ مجازات 

اكنون . ب و غذا نزنمآلب بھ ، تا از تو رفع ستم و مزاحمت نكنم خواب و خوراك را بر خود حرام كردم

  .تا بخورم اوریآب و غذا ب یكم

 د؟؟؟یگذاریت سرپوش میجنا ھمھ جرم و بر! یکرز یچرا آقا

  
آرام  یزنده گ و م کشوریمق یان خارجیبرگشت ابرومندانھ نظام، نیت مطمین امنیتام، آگاھان متعقد اند

 ده اند ویلم یآغوش کرز کھ در یتکارانیکطرف کوتاه ساختن دست جنای از، کایآمر مردم اروپا و یبرا

بدون  گریجانب د از ت ویوال ت وینیمع، وزارت یداشتن پستھا اریاخت در برسرنوشت ملت مظلوم ما با

مولوی حقانی ، نظرمال عمر پاکستان کھ زیر در، آنسوی مرز القاعده در پایگاه ھای امن طالبان و کوبیدن

نامھ ای بھ  اوباما در بھ ھمین دلیل رئیس جمھور. امکان نخواھد داشت، و گلبدین حکمتیار فعال اند

این  بیش از شورشیان را از این کشور در عناصر حلقات و رھبران پاکستان نوشت کھ حمایت برخی از

پاکستان  با آصف علی زرداری رئیس جمھور این سوال را نیز، بریتانیا نخست وزیر. تحمل نمی کند

اسامھ ، نخ و رد پایی از دو رھبر تحت تعقیب القاعده گذشتھ سر یسال ھا یط مطرح کرده است کھ چرا

  .بن الدن و ایمان الظواھری بھ دست نمی آید



ان یھزارنظامت صدوپنجاه یک دھھ باوجود موجودیک بھ یافغانستان سرزمین دودوآتش باگذشت نزد

قوم ی، چپاولگری، مردم آزاری، بندوبار یبیی، زورگوی، عدالت یب، فساد، مختلف جنگ یکشورھا

و  ین المللیاردھا دالرکمک جامعھ بیلیملت بادرنظرداشت م. کندیداد میھمچنان درکشورب.. . یزیست

تررا داشتندواما دولت شیانتظارات بی، جامعھ جھان یواجتماع یاقتصادی، اسیسی، وحضور نظام یبانیپشت

. د وسرخورده نموده اندیعمآل ھمھ راناام یوروزگذران یباکم کار یوگروپ یمیون تنظیوائتالف یکرز

افتھ بلکھ بطور نگران کننده ی رو بھ یل نھ تنھا کھ کاھش نیمسا یبعض یادی وجود داردوحتیمشکالت ز

موفق نبوده و کشت و قاچاق مواد مخدر دولت درامر مبارزه با مواد مخدر تاکنون . ش بوده اندیافزا

رود کھ  یده گرفتھ و میون مستقل حقوق بشر را نادیسیدولت گزارش کم. ش بوده استیھمچنان رو بھ افزا

 . کامل سپرده شود ین گزارش مھم بھ فراموشیا

و  دهیآشکارا حقوق بشر رانقض وبا صراحت اعالن کردند کھ تاکنون کارھای شان سنج یمختلف یگروه ھا

ازجملھ کارھای کھ مردم واقعا ناراضی . نندیچیسھ میبندند ودسیون حقوق بشراتھام میسیدرست بوده وبرکم

در قسمت باز  یول، پولھای سرسام آوری وارد افغانستان شده. روند آن است اند مسئلھ بازسازی و کندی

  .نشده است یسازی کاری چندان

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

ف یح یچگونھ حساب وکنترولیچاره را بدون ھیر و بیبازسازی را برعھده دارند اغلب آنھا پولھای مردم فق

ن خانھ یا و لوکس تریدن ستمین سیر سابق پالن رمضان بشر دوست موترھای آخریل نموده و بقول وزیوم

و  یناامن. ش وعشرت اندیار داشتھ ومشغول عیاز پولھای کمک بھ کشوردراختن موسسات یھای کابل را ا

 یمیوتنظ یگروھھای مسلح شخص. دینمایداد میشترازگذشتھ بیربیشتر شده و در سالھای اخیخشونت ب

ان یخ سپرده شدوزورگویپروسھ خلع سالح بھ تار. شوندیمحسوب م ید بزرگیدرھمھ جا وجود دارند و تھد

س یفرانس. شوندیکنند وبرسرنوشت مردم حاکم میدا میشتردست پیباگذشت ھرروزبھ قدرت بو جنگساالران 

نار افغانستان درپارلمان فنلند اظھار داشتند کھ ما یدرسم، ھ اروپا درافغانستانینده خاص اتحادیوندرل نما

ت گربرسرقدرین حقوق بشرو جنگساالران دیم کھ ناقضیخواھ یری از نقض حقوق بشرمیبرای جلوگ

ک ین حقوق بشردرقدرت شریو ناقض یتکاران جنگیشود کھ جنگساالران و جنا یده میعمال د یول، نباشند

طالبان ھنوز ھم . شود یگر از آنھا مانند طالبان تالش بخرج داده میاند و ھمچنان برای شرکت عده ی د

را  ینت ملیرسانند و ام یم یو مال ین جانیانھای سنگیکشور ز خود بر نداشتھ وھرروزبھ اتیدست از جنا

حزب ، طالبانی، ن المللیتان برئیسترو. خوانندیدولت آنان رابرادرم رئیس یول، اندازند یبھ خطر م

  . نندیآفر ید قوا کرده و ھرروز فاجعھ میشھ ومنفعت طلت دوباره تجدیوافراد فساد پ یاسالم



 یبا زرق و آسمانخراش ھا می گویند کھ خانھ ھای بزرگ، خستھ ازجنگ وتاراج شده، مردم مظلوم

در دولت می باشد وقصرھای  یمل یر فساد اداری وچپاولگریات نمونھ انکارناپذیتخت ووالیدرپا مجلل

ره کننده درکشور بنام قصرھای چوروچپاول یاد می شوند و بھ نظر ینات خیشاھانھ وچند منزلھ با تزھ

اکثریت این خانھ ھا در  .ی دست دارندن قصرھا اند کھ درجنایات و فساد اداریمردم کسانی مالک ا

کھ با چنین یک فرھنگ . کھ مردم آن راشیرچور وچورپورمسما نموده اند، شیرپور اعمار شده اند

. مردم چھ گونھ می توانند ازاین دولت حمایت کنند، ومعافیت در رده ھای باالی حکومت یچپاولگر

تیشھ طالبان را دستھ می دھد و ، بھ گفتھ مردمغصب زمین ھا و اعمار خانھ ھای مجلل و بلند منزل ھا 

   .آنھا مردم را تشویق می کنند کھ از چنین یک حکومت فاسد متنفرباشند

 یداخل یت شرکت ھای امنیتی و انجوھایکجانب و حاکمیشھ وچپاولگر از یثروتمند شدن تعداد فساد پ

، برای مردم امکان پذیر نیستداشتن خانھ شخصی ، وخارجی شرایط را برای مردم ناممکن ساختھ است

تا اکنون یعنی بعد از سقوط  یالدیک میازسال دوھزارو. زیرا نرخ خانھ ھا بیش از حد بلند رفتھ است

لیارد دالر کمک بھ کشور سرازیر شده کھ صدھا ملیون آن برای مصارف خارجی یچھل م، نظام طالبان

ن یباوجود ھمھ ا. ال حیف و میل شده استھابھ مصرف رسیده و مقدار زیاد دیگر آن بھ شکلی از اشک

حقوق  تھیشمار و مكرركمیب یراپور ھا٫ یان جنگین قربانیات وارثیانت ونظربھ شكایفساد وخ

چ نوع یازھ ان درازبا قدرت تفنگیسال یكھ ط یو انان یو تفنگساالر یكاران جنگیدرارتباط با جنا بشر

 . دندینورز ابا كشتار ملت یچوروچپاول وحت یوظلم ومردم ازار یزور گوھ

ات یان جنایقر بان لھ اقارب و بازمانده گانیوس یو زبان یشخص یھا یریازانتقام گ یریبخاطر جلو گ

قرآن و  كھیوآنھان یتكاران جنگیجنا ده درارتباط با محاكمھیمردم درد د ادیو ھمچنان بخاطرداد وفر یجنگ

ونھا دالرپول جھاد ینھ تنھا مل یا كاریب و دروغ وریفر قدرت وچپاول ملت قرارداده و با لھیاسالم را وس

ا یدن یونرھایختھ و امروز درقطارملیب ریبھ ج ونھا انسان وطن بودیمل ومقاومت را كھ حاصل خون

ز ین یب باداران خارجیوترغ قیوتشو یشگیانت پیوخ یوزراندوز یبخاطر قدرت طلب ستاده اند وبلكھیا

 ٫ده اند یگناه ما گرد یفاع و بد یب صد ھاھزارھموطن قتل سبب

 یبی، ریراه گ، شھرھا یمحاصره اقتصاد ٫ات یراکتباران شھرکابل ووال، نان با قتل عام مردم مظلومیا

، پول و ثروت یپناه بھ اعراب برا یوه وبیفروش ھزاران از خانم ب، وتجاوز بھ ناموس مردم یعفت

خ كو یم، ن شھریا دفاع یب یاھشتاد ھزار اھالكا بل وشھادت مظلومانھ شصت وپنج ت یبایب شھرزیتخر

رقص مرده ولواطت ، دنھایخ کشیچھارم، ھا یزاب پاشیت، نرسوختاندنھایدرکانت، دنھاینھ بریس، دنھایب

تکاران یك ازجنایھر ین عدالت اجتماعیتام ید برایدولت با، گریات دیاطفال معصوم مظلوم وصدھا جنا



شکش یوبرعکس باپ دادهیقرارم ییوقضا یگردعد لیداده اند مورد پ ات كھ انجامیا نتھا و جنایرابخاطرخ

   .ده رابھ چنگال خون آلوده انان سپرده استیبت دیسرنوشت مردم مص، نمودن پول وقدرت

ت سالح وسالحداران وسرنوشت حقوق بشر تقویت و تسلط جنگساالران بی رحم بر زندگی مردم یموجود

نظام مرد ، استبداد طوالنی و تاریخی: بر عالوه، درجھت تحکیم آنو تالش  ییاد گرایو موجودیت تفکربن

جھل و تعصب و ده ھا ، فقر شدید وجانسوز، از ھم گسیختگی تاریخی و اجتماعی، ساالرانھ و پدرساالرانھ

  . درکشورمیگردد یمانع تحقق حکومت مردم ساالر، عامل دیگر

پولیس و شعیات ، ربایی توسط نیروھای نظامی اخاذی و آدم، تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانھ

و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن ، استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات وفعاالن سیاسی

نیروھای نظامی و پولیس باالی خانھ ھای مردم از طرف شب . است یبت باراداره فعلیگرعوامل مصیازد

اعضای ، آنھا بھ وسایل گوناگون وارد خانھ ھای مردم میشوند. یورش برده و اھالی ملکی را تاراج مینمایند

اشیای گرانبھای شان را دزدی مینمایند و ، با اسلحھ تھدید میکنند، فامیل را برای ساعتھا گروگان میگیرند

  .دختران و پسران فامیل نیز تجاوز میکنند، ی بھ زنانگاھ

و  یاد در دستگاه حكومتیگل بھ فساد زیاشپ یبا مجلھ آلمان یا جمھوردرمصاحبھ سیقبل بود رئ یچند

کشور ناچار است  یبقا و اداره نسب یبا صراحت اعالم كرد كھ دولتش برا یول، اش اعتراف كرد  یادار

  : دگاھش گفتیھ دیدرتوج یكرز. درحكومت ببندد یجار یفسادھا یبرخ یچشم خود را رو

ل یتحو یخود را بھ دولت مركز یھا شد سالح یچ وجھ حاضر نمیھ بھ یاز فرماندھان قدرتمند محل یكی

در  یا چ چارهیما ھ. وجود آورده بود تحت كنترول خود بھ یرا درنواح یفراوان یھا یامن دھد وعمال نا

ن شد كھ دولت یجھ مذاكره ایم و نتیم بھ مذاكره با اوگرفتیتصم، مینداشت یبرابرآن فرمانده قدرتمند محل

ز یپرھ یامن جاد نایمذكورازھرگونھ ا یروھایبپردازد و درعوض ن یھزار دالر بھ و یماھانھ س یمركز

د درنواحیدرواقع از ا. كنند خورند كھ دولت  یبھ چشم ممختلف کشورفراوان  ین نوع فرماندھان متمرّ

 . ونددیپ ین صورت آنھا بھ دشمن میرایبھ آنھا ندارد و درغ یدھ جز باج یا چاره یمركز

. كند ینده دور مید بھ آیام یمردم شده آنان را از روزنھ ھا یباعث نگرانی، توسعھ روزافزون ناامن 

ک یشر یگروپھا ییزور گو، مردم یغارت و چپاول شبانھ خانھ ھا، اتیدومدار دروال یھا یریدرگ

است  یلیازجملھ مسا، گریبھ روشنفكران وکارمندان رسانھ ھا و ده ھا مورد د یاحترام یب، قدرت دردولت

ك جھت ین موضوع از یا .ل نموده استیاس تبدیدن بھ صلح و آرامش را ید رسیگر امیكبار دی یكھ برا

ن بھ یگر باعث عدم بازگشت مھاجرید یز سوكرده و ا یو خارج یداخل یمردم را وادرا بھ مھاجرت ھا

   .گردد یكشور م



را نسبت بھ وطن  یوضعف رطس دولت جامعھ جھان ینظم یبی، روزگذرانیی، توجھ  یب، مھمتر ازھمھ

 یھا یریات و درگیجنا یعلت اصل .دورخواھد ساخت یز ازروند كمك بھ بازسازین ساختھ آنان را نیبد ب

ن مسالھ یكشوراست تنھا راه حل ا یدیكل یساالران در مناصب و پست ھاحضور تفنگ ، ر در كشوریاخ

 .باشد یشده اند ازبدنھ دولت م یت وچپاولگریجنا، کھ درگذشتھ مرتکب قتل یاحزاب و گروه ھا  یبركنار

د ییایب .مبدل شود یدیاس و ناامین عزم بھ یم كھ اینكن یكار، دارد یعزم بربازساز یاكنون كھ جامعھ جھان 

 یامروز كھ م، داشتند یكشور نقش اساس یت و چند پارجگیدر تخر یخارج یانگونھ كھ دست ھاھم

 .میآنان دركشور خود نباش یآنان فراھم نموده بھانھ اختالفات درون ینھ رابرایزم، خواھند جبران كنند

تفنگ ساالران ، كایآمر یروھایبرھمھ ما كامال روشن و واضح است كھ بعد ازسقوط طالبان و با ورود ن

 یروھایھمچنان برعھده ن، ر مھمین تقصیا .ک قدرت شدندیگرشریكبار د، یجان دوباره گرفتھ یمحل

امروز شاھد ، كردند ین ھا را كمك نمیا، دخل یذ یگان و كشورھایازھمسا یرا اگر برخیز .است یخارج

ن الزم یبنابر ا .میمردم نبودو بھ ضرر  یخارج یازکشورھا ین ھا بھ نفع برخیرشد و جان گرفتن دوباره ا

برخورد ، نشان داده با تفنگ ساالران وچپاولگران یشتریازخود صداقت ب ین المللیب یروھایاست تا ن

  .را دارند یھا واقعا قصد بازساز یمردم ثابت شود كھ خارج یلھ براین وسیتا بد. ندینما یقاطعانھ و جد

بلکھ بھ ھمھ ابعاد وجھات ، ھا نھ تنھا نافرجام باقی مانده برنامھ خلع سالح وملکی سازی بعد ازگذ شت سال

پروسھء ، ھمانگونھ کھ برخی از منابع بین المللی تصریح میدارند. آن رسیدگی الزم صورت نگرفتھ است

برای کشور بھ وجود ، عرصھء دشوار وجنجال آفرینی را درآینده، آر بھ دالیل فراوانی.دی.کنونی دی

ن روند ھمھ گروه ھای تفنگدارمسلح را شامل نشده ازیکسو بی امنیتی یا متاسفانھ. خواھد آورد

با کند یھای فراوان ومقطعی ، برنامھء ملکی سازی وجمع آوری سالح، درکشورکاھش نیافتھ ازسوی دیگر

بھ ھیچوجھ نتوانستھ است در تأمین امنیت وکاھش ، ازین گذشتھ آنچھ تاکنون انجام شده. روبرو گردیده است

 . وتاراجگردرکشورسھم موثری را ایفا کند ییزورگو مسلح یاروھین

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

، برای بقای قدرت خویش وبرای حفظ زمینھ سوء استفاده ازجملھ قاچاق مواد مخدره، درکشور یمحل

جنگالت وتصاحب دارایی ھای دولتی وشخصی بیشتر ازھر وقت دیگر فعالتر بھ نظر  ،قاچاق آثارباستانی

نھ تنھا درریشھ کن کردن سیستم وشیوه ھای قوماندان ساالری ، آنچھ بیش از ھمھ قابل اندیشھ است. میرسد

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

 . وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشتھ شده است



، بازسازی وقانون مندی، درحالیکھ دراوضاع کنونی این انتظار موجود بود کھ درعرصھ ھای تأمین امنیت

کارھای بزرگی انجام میشد اما این مامول ھا تحقق نیافتھ باقی مانده  یمنف یده ھایمحوفساد اداری وسایرپد

اد یک دولت قوی ونیرومند وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامھ دھندهء وخواست ملت برای ایج

ن ھمھ سالح یکشوربا ا. شودیتأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن بھ یأس تلقی م، بازسازی

ر ین آتش زیا یاطیاحت ین بیماند كھ ھر آن امكان دارد با كوچكتر یر خاكستر میوسالحداربھ آتش ز

ت ین وضعیبھ ا یاسیوس یتیجنگ ساالردرادارات مھم امن یروھایعلھ ور گردد و حضور نخاكستر ش

 یروھایجنگ ساالر تحت عنوان ن یروھایدان دادن بھ نیو م یا با مسامحھ كاریاما آ، شتر دامن زده استیب

. ز افزودید نین تھدیتوان بر دامنھ ا یا نھ؟ بلكھ میكرد  یرین واقعھ جلوگیتوان از ا یمقاومت و مبارز م

شتر داشت یل شده است كھ ھركس زور بیك جنگل تبدیبھ  یازقانون وعدالت اجتماع یل دوریکشوربھ دل

، ش خواستار ھرج ومرجیخو ینظام یرویھ بھ نیتفنگداران با تك. رود یھمان قدرت حاكم بھ شمار م

 . اند یقانون یوب یزورگو، چوروچپا ول

ت تفنگ یک دھھ درحاکمیشترازیب یکھ ط ید آورد مردمیرا پد یھایدواریآغاز شدو ام، پروسھ خلع سالح

ن یدر، دندید ین میسبک و سنگ یم انواع سالح ھایشگاه عظیدادند و کشورخود را نما یھزارا ن قربا ن

ابد  ین را برایت ننگین حاکمیده وایسرشا ن ند یاه تفنگ وتفنگدار را برباالیھ سیسا یآرزوبودند کھ روز

 یدرظاھرارقام ھا یول، ون ھا دالررا بھ بادفنا دادیلین مورد میدولت در. ندیخ دفن نمایتار بھ گورستا ن

، اختطا ف، بردن، بستن، اما کشتن. دھدید میرا بھ مرد م نو یب کاذ یھا ید واریگردد کھ ام یھ میارا

سا  یبا گذ شت ھرروزوسعت ب یو مرد م آزار ینیذات الب یجنگ ھا، تیبربر، قاچاق وحشتیی، زورگو

  . دینما  یدا میبقھ پ

  تیو امن  و صلح  از ثبات  ینشان  چیدرکشور حضوردارند اما ھنوز ھ  نیكا ومتحد یامر  كھ  ھاست  سال

د نھ یگردیاسلحھ ا قدا م م ید بدون درنگ بھ جمع آوریبا،  طالبان  ازسقوط  را پسیز، میندار  دركشورسراغ

و   یقوم  اختالفات  زدن  دامن،  زنان  حقوق، بشر  حقوق  درنقض تفنگدارا ن   بلکھ دستنشد  یتنھا اقدام

  كھ  است  ا آشكار گشتھیدن  بر اكثر مردم  ما بلكھ  نھ تنھا بر مردم  حال. با زگذاشتھ شد  چور و چپاول،  یمذھب

  عنوان  کشوربھ  ھنوز ھم، دولت  یبلند باال  یوادعاھا یخارج یصدوپنجاه ھزار  یروھایحضور ن  با وصف

د یتھد ، شمار تجاوزیب  حوادث،  زنان  ھیعل  خشونت  ادامھ، است  مانده  یبشر باق  حقوق  عیازمراكز فجا  یكی

ھا تا  لید فامیتھد،  زنان  یوخود سوز  یخود كش  سابقھ یب  شیافزا،  افراد مسلح  توسط  یاجبار  وازدواج

،  از خانھ  رونیدركار ب  زنان  یناامن  احساس،  خترانھ د  مكاتب  سوزاند ن، نفرستند  مكتب  خود را بھ  دختران



جز   یا چاره  كھ  ییھا وهیو ب  زنان  شیافزا،  ونیزیو و تلویدر راد  زن  آواز خوانان  ظاھر شدن  تیممنوع

 ... فحشا ندارند و  بھ  آوردن  یو رو  ییگدا

ت ین راه را تنھا راه اعاده امنیبلكھ ا، جنگ ساالر ھستند یروھایوحذف نمردم نھ تنھا خواستار خلع سالح 

لھ افراد مسلح جمعھ خان یکشتارمردم مظلوم شبرغان وس، خوادث ھشت جوزا شھرکابل. دانند یدرکشور م

خطرجنگ  یرنقاط کشوربھ خوبیھرات وسا، دربلخ ین محلیمسوول یھا ییوزورگو یگروپ بند، ھمدرد

ش یتواند منجر بھ كشتھ شدن ب یك سوءتفاھم میمردم خاطرنشان ساخت كھ  یگر برایاردك بیساالران را 

چ یك جنگ ساالرھیھ یر سایز یزندگ، ازمردم را درھول و ترس فروبرد یادیازصد ھا نفر شود وعده ز

مواد مخدر تحت  ییایماف یاگرقدرت جنگ ساالران و باندھا. ن نخواھد كردیھن تامیم یت را برایگاه امن

را  یاریت کشوررا بھ مخاطره خواھد افكند كھ مشكالت بسینھ تنھا امن یط فعلیشرا، ت آنھا مھار نشودیحما

ھم اكنون دھھا . خواھد کشاند یستیگروطن را بھ کام نیك بار دیش خواھد آورد ویپ یخارج یروھاین یبرا

 یاگر سالح جمع اور. دركشور ھستند یامن مسلح وجود دارد كھ عامل نا یل سالح نزد گروپ ھایھزار م

حزب  یم ھاین حاال تنظیھم. افتند یت چگونھ اتفاق میقتل و جنای، ریدرگیی، نھمھ زورگویپس ا، شده باشد

كامالً .. . و یومحسن یحرکت انوری، وحدت اكبر، افیاتحاد س، نظار یشورای، ت ربانیجمع، نیگلبد

 یسرگروپ ھا وبعض. ار دارندیل سالح دراختیك دھھا میھر یمیھ تنظیان و قوماندانان امنیوال، مسلح بوده

خود را حفظ كرده  یسالحكوت ھا یز شركت داشتھ ولیم ھا دردولت نین تنظیازفرماندھان و مسووالن ا

 . اند

، بدخشان، ابیفار، غور، سیبادغ، ھرات، ندندیش یگذشتھ درجنگھا یكھ سال ھا یل سالحیھزاران م

كجا رفت؟ و چھ وقت در آن مناطق خلع سالح صورت ، كنر وھلمند استعمال شد، رستاننو، لغمان، مزار

سالح ، درننگرھار و لغمان یقوماندان حضرت عل یسالح ھا، ل سالح عطا درمزاریھزاران م، گرفت؟

، ریمھمات پنجش یپوھایل درھرات وسالح کوتھا ود یسالح ومھمات اسماع، درزابل یومھمات سالم راکت

كھ در  ین قوماندانانیا ھمیكردند؟ وآ یرا چھ وقت جمعاور... اف ویطوفان وس یزلم، رعلمیش یسالح ھا

در صد  ٨٠ا یل داده اند؟ آیدر صد سالح خود را تحو ٢٠، وستندیآر پ ید ید یبھ پروسھ  یقعطات نظام

كنند؟  یچپاول نمن امروز غارت و ین سالحھا ھمیا با ھمینكرده اند و آ یروز مبادا نگھدار یآنھا را برا

اختطاف ھا و قتل در شھرھا ، ھا یریراه گ، ھا یریدرگ، ن مقدارمواد مخدر بھ خارج ازكشوریانتقال ا

  . رند؟یگ یتخت با كدام سالح صورت میدر پا یحت

رمحمد و یمالش، ن محمد درننگرھارید یو حاج یحضرت عل، عطا درمزار، قوماندانان دربدخشان

قوماندان ، رام قل دركندزیگ و پیمطلب ب، در تخار یر چاه آبیر و بشیكب یقاض، عبدالرحمن جان درھلمند



م جنگل باغ یقس، رغفار درننگرھاریانجن، ل درھراتیاسماع، ندندیامان هللا درش یروھاین،، سالم درغور

، منھیسرپل وم یسالح ومھمات، دربغالن یربغالنیبش، نیدرنھر یجبھات عبدالحی، وامان هللا گذردرشمال

شتر ازسھ یسال جنگ ب ٢۵ان یخلع سالح شده اند؟ درجر.. . ردركنر ویكشم، زیپادشاه خان زدران درگرد

است كھ ورود  ین درحالیا وارد کشور شده است وایل ازچھارگوشھ دنیف وثقیل سالح خفیون میلیم میو ن

ر سالح و مھمات كماكان ادامھ داشتھ ھر روز بر انبا یسالح از پاكستان توسط طالبان و حزب اسالم

  . گردد یدركشورما افزوده م

اند مى  كھ تراژدى بازگشت ناامنى و دھشت بھ کشور را باز گو كرده یھا ناظروگزارشگر  ازدهھمچنان 

: سدیاو مى نو. ن جنگ اشاره كردیادین از میسى گاردیت خبرنگار اعزامى روزنامھ انگلیتوان بھ روا

ا در عراق و یتانیكا و بریھاى آمر دولت«د كردند كھ یتأك وگوى شان اغلب شھروندان افغان در گفت

زه یانگ  ن گزارشگرازافولیا» .اند  ھاى ھماھنگى گفتھ  ادى شده و دروغیھاى ز افغانستان مرتكب اشتباه

نده افسران یھ ترس فزاید حمالت طالبان بر پاین كھ دور جدیدھد و ا ن خبر مىیجنگ در اردوى متحد

ن ناتو برآورد كرده است كھ حدود یبھ نوشتھ گارد. ى طراحى شده استیكایرى و آمیوسربازان اروپا

اما كسى بھ درستى نمى داند كھ چھ ، ت دارندیدر داخل افغانستان فعال، ھزارعضو طالبان٨ھزار تا ۶

، ف و پر اشتباه فرانسھین سپس بھ عملكرد ضعیگارد .در انتطار ورود بھ افغانستان ھستند، گریتعداد د

از كارنامھ ، كند ارزگان و قندھار اشاره مى، كى مانند قندوزیو كانادا در جبھھ ھاى استراتژآلمان 

ى یكایروھاى آمرین. اد مى كندیك فاجعھ یت ھلمند بھ عنوان یژه در والیى بویایتانیروى بریھزار ن ھشت

سنده ینو .اند ل شدهیر وشكننده جنگ تبدیپذ كى از جبھھ نفوذیبھ ، ھم كھ درشرق افغانستان مستقر ھستند

د مى كند كھ دامنھ شكست اكنون فقط دامان سران یش تأكیرى خویجھ گیى در نتیایتانین روزنامھ بریا

. ت جنگ را در افغانستان آزمونى براى ناتو مى شماردیس را نگرفتھ است بلكھ مأموریکا وانگلیامر

ط مى توان بھ ین شرایحال درا. اند دوختھجھ آن چشم ین بھ نتیھ تا چیبان ناتو از روسیآزمونى كھ ھمھ رق

  .دیشیعواقب مذاكره جبھھ ائتالف با طالبان اند

زه كردن بحران افغانستان یا فرار ازعراقین نگاه روشن است كھ مذاكره با طالبان ھدفى جز فرافكنى یاز ا

را استنباط كرد كھ ن نكتھ ین طرح دارند مى توان ایرى ایگیھا بر پ  ىیكایحتى از اصرارى كھ آمر. ندارد

ان شورشى یبراى مذاكره با شبھ نظام» فرصت مقتضى « ن كشور نمى خواھندیلگران ایر تحلیآنھا بھ تعب

ست بلكھ یروزى نظامى نیك پین اعترافنامھ فقط یر بھره طالبان از ایبھ ھر تقد. ھمانند عراق فوت شود

  . ابندی ى دست مىاسیق مھم سیك توفیم بھ قول كرزى بھ ین تصمین گروه با ایا



ن نھاد بھ مذاكره با یار ایورود تمام ع. ن گروه كرده استیژه سازمان ملل ارزانى ایق را بوین توفیا

جالب است كھ  .ت شناختھ شده استین گروه بھ رسمیت این مفھوم خطرناك را دارد كھ موجودیطالبان ا

ن یمتحد با اعالم ا سخنگوى سازمان ملل، ن ادواردیدر. م كابل نمانده استیز منتظر تصمیسازمان ملل ن

ت یھاى محلى و طالبان در ولسوالى موسى قلعھ وال م ان مقایھم اكنون گفت وگو م: دیگو موضوع مى

   .ان داردیھلمند جر

دند در یب دیاه طالبان بر كابل آسیت سیمردم افغانستان و جامعھ جھانى كھ ھر كدام بھ نحوى از حاكم

اند وآن نجات كشور از چنگ   ك ھدف مقدس كرده، یار آوردن دولت كرزىش براى روى كیاجماع خو

افراطى گرى كھ نماد آن طالبان بوده ، ن استین سرزمیگرى ازا  ون و زدودن رسوبات افراطىیافراط

دن خبر تالش حكومت كابل براى سازش با ین معماى ذھنى مردم رنجور پس از شنیب تریعج. وھست

افت و برقدرت یت یان افراطى ھوین جریدولتى كھ با رسالت طرد و مھار ان بود كھ چگونھ یطالبان ا

رى از بازگشت طالبان در منشور یتا بھ امروز جلوگ. كندیھ زد و خود جاده بازگشت آنھا را ھموار میتك

دن یست كھ برخى محافل کشوردرشنیھا بود و چندان جاى تعجب ن حكومت افغانستان سرلوحھ ھمھ ھدف

  . المللى و مردم را شكستھ است نیطالبان گفتند كھ كابل عھد بزرگ خود با جامعھ بخبر سازش با 

ھاى   مردان كابل و طرف، سازش با طالبان نقض ھمھ غرض و مقصودى است كھ ازسال ھا جنگ 

ن سؤال است كھ براستى اگر قرار بود با یبان آنھا در چنگ ایاند و گر ن داشتھین سرزمیالمللى در ا نیب

ً چھ نیازى بھ ایاز در آشتى وارد شوند پس چھ ن طالبان ازى بھ ین ھمھ جنگ و آوارگى بود و اساسا

ك ین جنگ كھ تاكنون نزدیھمھ گردانندگان ا. ن افغانستانین المللى و اشغال خونیروى بین ھمھ نیحضور ا

ان كابل تاكنون ان مردیدرم .ن سؤال پاسخ دھندید بھ ایر بایناگز. ھزارھا كشتھ و زخمى دربرداشتھ است

ن ین سرزمیھمھ کس در آزادى ا. مصالحھ ملى و آشتى ملى داراى ابعاد و چھارچوبى روشن بوده است

ن نكتھ ختم مى شد كھ یھا در باب تفاھم بھ ا از چنگ طالبان در پى آشتى ملى و تفاھم بودند اما ھمھ سخن

گناه  اند ودست شان بھ خون مردم بى پراكندهشھ ترور ونفرت قومى را یتكاران و كسانى كھ ھم اندیجنا

  . شان برسند ن كشور بھ سزاى اعمالید در محاكم ایرون بمانند و بایآلوده است از گردونھ عفو و آشتى ب

 یچارد لوگار جمھوریر، برگزار شد یاست جان كریسنا كھ با ر یون روابط خارجیسیر كمیدر جلسھ اخ

، چارد ھالبروكیز ریو ن" ستیمشخص ن"كا یاھداف جنگ امراظھار داشت كھ ، انایندیخواه از ا

از  یعالئم مشخص"كھ  یح كرد در حالیتصر، خاص دولت اوباما در افغانستان و پاكستان فرستاده

" ییچ راستایرا در ھ ینقطھ عطف مشخص"ھنوز  یو، میدار  "ھا از حوزه یاریحركت رو بھ جلو در بس

  .ده استیند



را خاطرنشان  ینكات یاظھار داشت كھ كرز یكر، انجام شد یبا حامد كرز یدار جان كرین دیدر اول

ھا دركشور و تقبل  ییكایكا بھ ان توجھ كند از جملھ كم رنگ كردن نقش امریخواھد امر یساختھ كھ م

بر  یتر و د و ازھمھ مھمیا یكھ خود دولت افغانستان از پس ان بر م یموسسات یھا و كارھا نكردن برنامھ

دولت امده است  یمنتشر شده از سو  ھیانیب یط. د كردیخود از دخالت پاكستان در افغانستان تاك  ینگران

كا نوشتھ است و اظھار داشتھ كھ یس جمھور امریرئ، خطاب بھ بارك اوباما یا نامھ یبھ تازگ یكھ كرز

بھ پاكستان  یا اشارهچ ین نامھ بدون ھیدر ا یكرز. دارد یاز بھ بازنگریجنگ در افغانستان ن یستراتژ

ھا و  شھیر یشتر بر رویاز است بیم و نیافغانستان دنبال نكن یھا ھا و دھكده فقط جنگ را در خانھ: نوشت

  .میم خارج از افغانستان متمركز شورئیسترو یھا پناھگاه

را در مرز پاكستان  یكھ حمالت یانیاز شورش یكرز یھا یكا در نگرانیح كرد كھ دولت امریتصر یكر

م كھ یھست یافراد یدھایبا تھد ییاروید ما ھنوز ھم در حال سركوب و روینیبب. م استیكنند سھ یت میھدا

از آنان  یبرخ - م كھ آنھا آنجا حضور دارند یدان یک بھ ما حملھ كردند و ما ھنوز ھم میدر سال دوھزارو

ره عرب و یازانھا در شبھ جز یبرخم یشتر انھا در غرب پاكستان و تا انجا كھ اطالع داریب، در افغانستان

ن بھ ید و بنابرایبگذر ید از ان بھ سادگیتوان یدھند و شما نم یخود ادامھ م یدھایو انھا بھ تھد -قا یافر

  .مینجا ھستین علت است كھ ما ایھم

  كرده ؟ فتنھ نید ر گلزا ر ما ا  كھ

  گل غم خا نھ کرده ؟ یبھ ھرشا خھ 

  خو نست؟ یبو یمیچرا در ھر نس

  سر نگو نست؟ زلف بنفشھ چرا

  بان؟یچرا سر برده نرگس در گر

  بان؟یچون غر یچرا بنشستھ قمر

  را پر شكستھ ؟ پروا نگان چرا

  تنھا نشستھ ؟ یچرا د ر گوشھ 

  ؟یخواند سرود یچرا مطرب نم

  ؟ید د رودیگوی نمی چرا سا ق

  ھا مون گرفتھ ؟ یرھ چرا د رد ھا

  دشت خاكش خون گرفتھ ؟ نیچراا

  ن خانھ فروخفت؟ید دریرشچرا خو



  نوروز نشكفت ؟ گل، بھا ر آ مد

  د و گل را كس چھ گفتست؟یمگر خورش

  ن لب بستھ و آ ن رخ نھفتست؟یكھ ا

  مرد ه ؟ی شو، مگر گل نو عروس

  از سوگ غم در پرده برده ؟ یكھ رو

  نست؟ید در سوگ زمیچرا خورش

  نست؟یارا ن شرمگیچرا ا ز خون 

  ت یزگلھا، بھاران دا من افشان شو

  را غرق گل كن مزا ر كشتگان 

  ی، ش آیزوپیخ، نیبھاران تلخ منش

  یگره وا كن زابروچھره بگشا 

  یابر سبكرو یزوز ایبھاران خ

  یسبزه و جو یبھ رو یز آبیبر

  ا سمن بخشیبھ سرو و  ییسرو رو

  )؟؟؟. (بخش نو بھ مرغان چمن یینوا
  

 . مان دارندیان ایب ده ویعق یآزاد و یکھ بھ دموکراس یھ ھایبھ تمام نشر یکاپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

