
 

 

  ان ندارد؟؟؟یجر کشور در یا چپاول واقعیآ
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 چیمپ چیچ برھیھ یچ برایھ یا     چیا ھمھ ھیچ و كار دنیا ھمھ ھیدن

  چیھ ھمھ یلطف ومحبت وباق     پس ازمرگ چھ ماند یكھ زآدم یدان

 

  فساد مبارزه نمود؟؟؟ چگونھ با سلطان سنجر
  

 فراوان و یظلم دچار دانست مردم شھر شد و یوارد شھر ،سلطان سنجر پادشاه دودمان سلجوقی

ھمھ گفتند  -دیپرس علت را ارانش را فراخواند ویدست ن ویان ھستند مشاوریپا یب یھا یسھل انگار

  .فھ خویش سوء استفاده می کنندیوظ از آورده و مردم شھر فشار بر یکارمندان دولت بسیاری از

 یبزرگان یکی از نزدیکانش بود و اینکھ ازبا  مقامش برطرف نمود و را از یسلطان بدون درنگ وال

ن یمامور ت مردم ازیگفتند شکا مده وآنزد سلطان  یتعداد .ف نمودیتوظ یوال یرا بجا رخواه شھریخ

  . شھر؟ یوال نھ از دولت بود و

 یب از یستم کارمندان ادار مردم آنقدر داناھستند کھ می فھمند علت ظلم و: سلطان سنجر خندید و گفت

  . بود یعدم کنترول وال و یسھل انگار و ییتوجھ 

 جفا ،دهیبت دیفالح کشور با مردم مص و ریخ و یسرسبز و یآباد ی،تعال و یسپس ادامھ داد، ترق

  .عملکرد دولت راه بھ جایی نخواھد برد ناخشنود از ده ویکش

 ی،روزگذران ، دریکارمندان دولت یغما گری چپاول و و یفسادگر فساد و ،ستم ریشھ ظلم و !یبل

  .ن ناتوان نھفتھ استیمسوول زمامداران روزگذران و یشھ گیفساد پ و یاشیع ،غفلت



 

 

  
ن سال ھا چھ خدمات یا ید کھ طیشیاند ین بیبھ ا با خود خلوت نموده و ییلحظھ  !یکرز یآقا

 یم خارجیلھ کمک مستقیلو متر سرک وسیچند ک ریق .د؟یھن انجام داده ایارزشمند را بھ ملت و م

دا یدار با کمک پھ یست و چند سرمایشما ن ون کاریزیو و تلویپخش اخبار، راد و صورت گرفت، نشر

 یاستفاده م ییلھ یث وسیھا از آن بحیکھ غرب یش دموکراسیبخاطر نما یغرب یو پنھان کشورھا

ت یوجوداگر منظور شما از مکاتب است با اندوه و درد کھ با م. زده اند ین اقدامیند، دست بھ چنینما

ده شده و اطفال وطن از رفتن بھ یز مکتب و مدرسھ بھ آتش کشیھنوز ن ان حدود چھل کشورینظام

ن یا یید کھ طیت، بفرمایافغان ت ویانسان یرو شود، ازیکبار ھم می یاگر برا اً لطف .شوندیمکاتب منع م

ان، ھمرزمان و یاطرافق یطر نیاز بھ باد فنا رفتھ و یمل ییو از دارا یخارج یمدت چقدر از کمکھا

کروز نشد کھ یترسند؟ چرا یشده اند؟ چرا از حساب و محاسبھ م ییدوستانت صاحب ثروت و دارا

فھرست .  . . ن پوھنتون کابلیر، محصلیقد یعبدالرحمان، حاج ن داکتریفانھ قاتلیصادقانھ و شر

ن بمباردمان و کشتار ی، عامل)از ھر قوم و ملت کھ باشند( یزم قومیان مواد مخدر، سران فاشیقاچاقچ

ر و سعادت دو ید؟ تا خینمای ینم یرا بھ ملت معرف.  . . یخیگناھان، قاچاقبران معادن و آثار تاریب

   .دیب گردیجھان را نص

گمان  .)کھ آزموده را آزمودن خطاست(: پس خوب گفتھ اند .دیرا ندار ین کاریکھ جرئت چن اً نیقی

گر بر گرده یرنگارنگ را بخورد و پنج شش سال د یرنگھایب رنگ و نیگر فریکنم کھ ملت دینم

شھ و ھدف یکدام کار؟؟؟ کدام اند .دیدھیمانده را انجام م یباق ینکھ کارھایملت سوار شده تحت عنوان ا

 ییراانت از چور و چپاول داینست کھ ھنوز اطرافیبھ ملت و مردم؟؟؟ اگر منظور تان ا یخدمتگزار

 ریچشم گرسنھ را خدا س(ند یگوید کھ میده اینشن. است یین موضوع جداگانھ یر نشده اند ایعامھ س

  )کند



 

 

ماند كھ ھر آن امكان دارد  یر خاكستر میھنوز بھ آ تش ز یرانیافغانستان رستھ از سھ دھھ بحران و و

ن یجنگ ساالر بھ ا یروھایر خاكستر شعلھ ور گردد و حضور نین آتش زیا یاطیاحت ین بیبا كوچكتر

جنگ ساالر تحت  یروھایدان دادن بھ نیو م یا با مسامحھ كاریشتر دامن زده است، اما آیت بیوضع

ن یتوان بر دامنھ ا یا نھ؟ بلكھ میكرد  یرین واقعھ جلوگیتوان از ا یم "مبارز"و  "مجاھد"عنوان 

نموده  یادیرات زییسپتامبر تغ ١١ر بعد از تحوالت یسال اخ یت افغانستان طیوضع. ز افزودید نیتھد

ن ید از این باورند كھ افغانستان بایبھ ا یو چھ شرق یاست و ھمگان چھ دوست و چھ دشمن، چھ غرب

  . شھ فنا خواھد شدیھم یگرنھ برا دا كند ویدن بھ ثبات پیرس یبرا یبرھھ از زمان كوره راھ

 یاست كھ اذھان ھمگان را بھ خود مشغول داشتھ و برا یسئوال ی،ط فعلیز از شرایگر یاما چگونگ

کابل  ران ویکھ وطن راو یروھاید بھ نینھ كھ باین گزیا ایاما آ. آن ھستند یبرا یافتن بھ دنبال پاسخی

 ینھ درستیند گزیات اشتباه گذشتھ خود را تكرار نمایدان داده شود تا تجربیم ،کسان نمودندیبخاک  را

ً یا ایانحصار قدرت ھمواره در دست قدرت مداران باشد ؟ و آد یا بایاست؟ آ ك فرصت را ین ھا قبال

  .خود از دست نداده اند؟ یھا یساختن افغانستان با خودخواھ یبرا

از  یل دوریجامعھ افغانستان بھ دل. آن بود یبرا ید بھ دنبال پاسخیھستند كھ با ین ھا سئواالتیھمھ ا

شتر داشت ھمان قدرت حاكم بھ یل شده است كھ ھركس زور بیجنگل تبدك یبھ  یقانون و قانونمدار

 ،و چپاول چور ،مرج ش خواستار ھرج ویخو ینظام یرویھ بھ نیتفنگداران با تك .رود یشمار م

ن یف جنگ ساالراپروژه خلع سالح و تضع .ن بھ صالح مردم است؟یا ایآ .اند یقانون یب و ییزورگو

ھمھ داشتھ ھا و  یران گریچون سھ دھھ جنگ و و .اند دت خواستاربلكھ مردم بھ ش ،را دولت نھ

از چنگ  ییرھا یرا بھ وجود آورد كھ مردم برا یتیما را نابود ساختھ است و وضع ینداشتھ ھا

  . ھ اندیدر قض یخارج یروھایجنگ ساالران خواستار مداخلھ ن

ن راه را تنھا راه اعاده یھستند، بلكھ ا جنگ ساالر یروھایمردم نھ تنھا خواستار خلع سالح و حذف ن

ھشت  ۀثاح ،بانیرق ل وین اسماعیھرات ب ۀثامانند ح یحوادث متعدد. دانند یکشور م ت دریامن

جنوب  جنوب و در دوامدار یھا یزیخونر ،فیمزارشر عطا در یھا یشاخ جنگ ،کابل شھر یجوزا

ك سوء تفاھم یمردم خاطرنشان ساخت كھ  ین جنگ ساالران را برایخطر ا یبھ خوب.  . . غرب و

 از مردم را در ھول و ترس فرو یادیز ای صد نفر شود و عده ش ازیتواند منجر بھ كشتھ شدن ب یم

ن یافغانستان تام یت را برایچ گاه امنیك جنگ ساالر ھیھ یر سایز یزندگ گرینكھ دیا یعنین یبرد و ا

وطن مھار  ت آنھا دریمواد مخدر تحت حما ییایماف یاگر قدرت جنگ ساالران و باندھا .نخواھد كرد

مردم  یرا برا یاریرا بھ مخاطره خواھد افكند كھ مشكالت بس ت کشورینھ تنھا امن یط فعلینشود، شرا

ازده یقبل از تحوالت  یکشور را بھ معضل منطقھ و فرامنطقھ ا گریك بار دیش خواھد آورد و یپ

 انت ویخ. دیایخواھد دوباره بھ وجود ب یچ كس نمیھ كھ یمعضل. ل خواھد كردیسپتامبر تبد



 

 

بود مملکت را  یخارج یکات پشت پرده قدرت ھایده تحریین جنگ ساالران کھ زایا یخودخواھ

 یگردنکش ؛ سردستھ وی؛ گروھ یھرگوشھ فرماندھ درآورده و در یفین ملک الطوایبصورت سرزم

ت خودرا بھ یحاکم ق قدرت وین طریا از کشتارگاه ساختھ زندان و پاتک و ش پوستھ ویخو یبرا

کدام باالنوبھ  ک از گروھھا ھریھر . افتیعامھ، آغاز  یھا یو چپاول دارائ چور .گذاشت یش مینما

بفروش  زیمت ناچیپاکستان بھ ق یھا بازار آنرا در غما بردند ویآنچھ در دست شان آمد بھ  ھر

حقوق زنان و باالخره ترقی كشور  ،دموكراسی ،آزادیدر اداره دولت كسانی ھستند كھ مانع . دندیرسان

   .روندیبحساب م

  بھ  یخارج  یھا كمك  اعظم  خورد وبرد قسمت. یكاریو ب  یستان  ، رشوت یداد فساد مالیگربیجانب د از

وفرماندھان   سران. آوراعمارمجدد  شرم  و كند بودن  یدولت  یھا گر ارگانیھا و د  وزارتخانھ  لھیوس

  مشغول  نیروئیھ  ی سابقھیب  د و تجارتیتول  و ناتو بھ  ییكایعسكر امر  ھزاران  ر چشمیدر زی روزید

ً در صدر لیم  كھ  بوده   یباوجود ادعاھا. اند قرار داده  نیروئیھ  د كنندهیتول  یكشورھا  ستیھن را مجددا

  ر سازشكارانھیغ  ابراز نظرات  جرئت  كھ  یگردند و آنان  یم  ادھا در گلو خفھی، فر انیب  یبر آزاد  یمبن

  اتیجنا  یبو  یگاھگاھ  كھ  نیباوجود ا. شوند ید روبرو میو تھد  و تفنگ  و شتم  را دارند با ضرب  شان

  ھا بدون  نیرد اما ایگ یز باال مین  یجھان  در مطبوعات  شان  ستانوھمد  و اقارب  قدرت  سران

نھ ھای مردم یخود باالی س  یاعمار قصرھا  خاطر بھ  و با آرامش  ییرسوا  نیا  بھ  یتوجھ  نیكوچكتر

  . دھند  یم  ادامھ

بر   خواھد بود كھ  كیانتخابات د موكرات و یحکومت مردم،  قانون ی،مالک دموکراس یافغانستان زمان

بر   یرا مانع  از دولت  نید  ییجدایی ادگرایبن  سران  چون. زم ـ استوار باشدیوالریـ سك  آن  یاساس  ركن

و   رھبران. بخشند  را تداوم  شیخو  تینامند تا حاكم  یم  یرا ضد اسالم  ابند، آنی  یخود م  سرراه

را   خود انتخابات  بر تفنگ  ھینگرند، با تك  یم  ارزش  یب  یسند  بعنوان  یاساس  قانون  بھ  كھ  قوماندانان

  . باشد  نخواھد داد آزاد و شفاف  ز ھرگز اجازهین

ک ی ندارد بلکھ در روشنفکران حضور ملت و ینده واقعینھ نھ تنھا نماین کابیجمع معاون سفانھ درمتا

را  یدیکل یھا یچوک و یادارات استخبارات یاست جمھوریر یت ھایمعاون یپست ھا یش پنھانینما

ش یخو ینھ ھایس دوات در كابییم کھ ریدید ما .شودیم میروز تقسید یمیاران تنظین یوزارت دفاع ب در

گر یکشور اكنون د حكومت بر ند كھ كرزى سال ھایبرخى مى گو. ادى بھ جنگ ساالران كردیتوجھ ز

نند عاقبت یل اكنون مردم منتظرند كھ ببین دلیبھ ھم. فرصت چندانى براى جلب اعتماد عمومى ندارد

 ،ه انددیلم یت ملیامن یاست عمومیر داخلھ و ،دفاع یوزارتخانھ ھا نھمھ تفنگ داران کھ دریدولت با ا

   .بھ کجا کشانده خواھد شد



 

 

ادارات  نھمھ تفنگداران کھ دریا ین المللیب یروھایت نیموجود ن ممکن دل بستھ باشد کھ بایبھ ا یکرز

ت یاذ و زارآ ،دولت مردم از یدلسرد یول ،را انجام بدھند یتوانند عملیگرفتھ اند نم سنگر فوق الذکر

 یروھایبھ ن "القاعده" و "طالب"گناه بنام  یافراد ب یمعرف دفاع و یمردم ب ببر ربزن ویدوامدار، بگ

غات یتبل ی،محل و یمتعدد شھر یت ھایحاکم ی،ادارات دولت در یرشوت ستان چپاول و ی،دزد ،گانھیب

د كم كم ین كرزى مى بایافزون بر ا .ابدیدوام م یچھ مدت تا.  . . و ی،ت ملیضد حاکم بر دوامدار

روھا را فراھم ین نیملى بھ جاى ا ینى اردویگزیروھاى خارجى از افغانستان و جایمقدمات خروج ن

  . رى كندین كشور جلوگیت و ثبات در ایآورد و در ھمان حال از مخدوش شدن امن

   .س جمھور خواھد توانست كشور بحران زده را در جاده ثبات و بازسازى قرار دھد؟ییا ریآ

 ،دینمایات اقدام میھ والیقوماندانان امنل والی ھا و یر و تبدییگر کرزی بھ تغید یشینما یک اقدامی در

ن یا با اما. ات کشور اعالن شدیشتر دولت در والیت بیت و حاکمین بھتر امنیمرات تایین تغیھدف از

تمام  در .گذشتھ نموده است از بدتر اش اوضاع را یتفرقھ انداز یاستھایس با و روز گذشت ھر با کار

ھمگان آشکار  یبرا یط فعلیشرا در. شودیپنداشتھ م یاصل مقصر یخشن شخص و و ناگوارحوادث 

چ مرجع یست کھ ھیبھ اندازه ا ات و چھ در مرکزیچھ در وال یو قانون شکن یزیاست کھ مرکز گر

شھ دار در کشور مانع ھرگونھ یزم ریامروز بوروکرات .کند یستادگیتواند در برابر آن ا ینم یقانون

متعدد و  یون ھایسیل کمیبا مواد مخدر، تشک مبارزه ،چون خلع سالح ییشرفت است، لذا برنامھ ھایپ

  . ت برسندیره نتوانستھ اند بھ موفقیغ

بھ نظر می  یات، سطحین در والیر مسئوولییچون تغ ییاست ھای، سیادیبن ین نا بسامانیدر برابر ا

 یاز سو. دیافزا یآن م یشود بلکھ بھ آشفتگ یاست ھا نھ تنھا باعث بھبود اوضاع نمین سیرسد، ا

 یمختلف ادار یدست اندر کاران امور و بخش ھا یت ھایت ھاو مسئولیصالح یختگیدر ھم ر گرید

چ کس یموثر است کھ ھ یز در صورتین یاصالحات ادار. گرددیاجرات مثبت و موثر م یسبب ناکام

با اتکا بھ  یک دولت مقتدر مرکزیجاد یدر ھر حال ا. بنشاند ینتواند بھ ناحق خواستھ خود را بھ کرس

مردم پاسخ مثبت بدھد، تنھا راه  یکھ بتواند بھ خواستھ ھا یت علمیریستھ ساالری و مدیل شااص

ر آن ھر شخصی با تجربھ ای ھم یدر غ. رود یبھ شمار م یو اقتصاد یبھبود اوضاع اجتماع یاسیس

 در کشور. ت چندانی نخواھد داشتیرد موفقیختھ قرار گیستم بھم آمیدر س ن حلقھ بستھ ویاگر درا

ً فرماندھان جناح ھاى  یتیس و افسران امنیاردو، پول تى ھم ازیارى از فرمانداران محلى و والیبس قبال

 و یستشدیتصرف قدرت پ در ٢٠٠١در اواخر سال  "طالبان"مختلفى بوده اند كھ براى سرنگونى 

   .کابل را اشغال نمودند یخالف توافق قبل

ا و سازمان ملل متحد قرار دارد، یتانیكا، بریرآم ی،ت کرزیاستى كھ مورد حمایكنون س از آن زمان تا

ده گرفتھ شود و ین جناح ھا در گذشتھ نادیرقانونى این اصل استوار بوده است كھ اعمال غیھمواره بر ا



 

 

اسى و خلع سالح افراد تحت كنترول آنھا ین جناح ھا در روند سیبھ جاى آن با شركت دادن رھبران ا

ن فرماندھان مى توانند یآن چھ كھ ا. دیرى بھ عمل آینده جلوگیر آز دیاز بروز برخوردھاى خشونت آم

آنھا ھنوز . انجام بدھند، استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر است

ن موضوع، مشكالتى را یار دارند و نفوذ گذشتھ خود را بر مردم حفظ كرده اند و ایاسلحھ در اخت

ت و ین امنیتام .ن مردم بھ وجود آورده استیزم و ییدارا ،رقانونى اموالیلھ ضبط غیژه بھ وسیبو

اسمای بی مسمایی است کھ از زبان مسوولین  سال ح امنیت یکی از ھمان اصطالحات و یجمع آور

اما  ،مود سال بدل گردیده خارج کشور بھ مود روز و دا خل و بلند گوھا در تریبیونھا و دولتی و

   .احساس میکنیم ینیم، میشنویم وواقعیت خالف آن است کھ می ب

ھزینھ  مسوولین امنیتی آن با اینھمھ تشکیالت وسیع و مردم این پرسش را مطرح میسازند کھ دولت و 

تاریخ کشور ریکارد قایم  گذشتھ در یجنایت کھ طی سال ھا برابر اینھمھ بی امنی و ھای گزاف در

لند باال و بھانھ ھای ناھمگون دربرابر د، مسوولین دولت با ادعا ھای بنکرده است، چھ استداللی دار

بیست و پنج سال : جھانیان چھ پاسخی دارند؟ آیا ھمین کفایت میکند کھ میگویند افکار پرسشگر مردم و

برای آن بیست و پنجسال وقت  و! ن چند سال برطرف نمیشود؟یدر جنگ درین کشور جریان داشتھ و

  ؟ ...ات الزم را نداریمامکان الزمست؟ یا ھمینکھ میگویند ما ھنوز وسایل و

و  ینیذات الب یت، جنگ ھای، قاچاق وحشت، بربرییکشتن، بستن، بردن، اختطاف، زورگو کشور در

در دست است کھ افراد  ییگزارش ھا .دینما یدا میبقھ پسا یبا گذشت ھر روز وسعت ب یمردم آزار

اعالم  یمقامات دولت ینکھ از سویت شھر نقش داشتھ اند، با ایس، در اخالل امنیفورم پولیونیملبس بھ 

ن یفورم استفاده کرده اند، اما ایونیس خارج بوده اند و تنھا از ین افراد از چوکات اداره پولیشده کھ ا

ت یسبب اخالل در امن یکاریش بیافزا یر ساخت اقتصادیست کھ با نبود زیموضوع بھ قوت خود باق

  . شود یم یاجتماع

ثر مناطق باالی خانھ ھای مردم از طرف شب یورش برده و اھالی اک نیروھای نظامی و پولیس در 

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

ساعتھا گروگان میگیرند، با اسلحھ تھدید میکنند، اشیای گرانبھای شان را دزدی مینمایند و گاھی بھ 

افغانھای کھ توسط سازمان مورد مصاحبھ قرار . پسران فامیل نیز تجاوز میکنند زنان، دختران و

ز قضایایی سخن گفتھ اند کھ در آن از گرفتاری، لت و کوب، گرفتھ اند، در مورد تعداد زیادی ا

نگھداری مردم برای اخاذی توسط نیروھای نظامی و پولیس و موجودیت زندانھای شخصی، مطالب 

  .یده استفراوانی ثبت گرد

ر كنار بگذارد و ین مسائل مھم و خطیش را نسبت بھ ایمحافظھ كارانھ خو ید برخوردھایدولت با

ن صورت، مردم را بھ مقابلھ با خود دعوت یر ایدر غ  بزند، ین مسائلیدست برخورد قاطع در قبال چن



 

 

است یھ سیدر سا یت شان بھ نوعیحاضر در افغانستان كھ مأمور یر كشورھاین سایھمچن. دینما یم

كا و ید با وارد ساختن فشار بر آمریمواجھ شده، با یكا با ناكامیانھ آمریك جانبھ و تجاوزگرای یھا

ن كشورھا از یا یان دنبالھ روین میدر ا. ح بكنندیخود را تصح یاست ھایس، از آن ھا بخواھند سیانگل

  .تان مواجھ خواھد ساختدر افغانس یشتریب یھا یكا، آن ھا را با ناكامیآمر یاست ھایس

گرفتھ  رفت رنگ خشونت ار زودتر از آ نچھ تصور مىیاسى بسیمتاسفانھ فضاى س گریجانب د از

ھا را  ھا و ھدف دیارى از امیات بھ دنبال خود بسیت در شھرھا و والیھاى امن ھیفروپاشى پا. است

ِ یباد داده است از جملھ امبر  "طالبان"جھانى سرود آن را باسقوط  ۀباثباتى كھ جامع د بھ تولد افغانستان

  .داد سر


