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  ن شام من؟ یدر یدانیا میآ، گذردیچھ م

  بھ جام من  یآب، ختھیغم نر جز زھر

   نموده ام یشیدرد ملت ع من بھ جز گر

  . زده باشم حرام من ك نفسیآسوده 

  ؟زارمیبھا یک از
  . اما بھ سوگند شان پابند نمانده اند اند و یاد کردهبخانھ خدا قسم  بقرآن و، از آنان کھ بخدا

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

  . عادت دارند یرنگ دو 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

  . )ج(را 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

نیت ؤومص خواستار مصالحھ ی ملی بھ بخشش یکدیگر پرداختند و تنظیم ھا با تصویب منشور شماری از

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

ده یمردم رنجد. ده ھای کابل ریختندجا یرو کابلی مظلوم را بر پنج تا ھشتاد ھزار داخلی خون شصت و

سالح می ، پایگاه ھای یکدیگر را چور کردند، بھ یکدیگر کمین گرفتند، زدند خنجر وطن را از پشت سر

. پوھنتون ھای خارجھ مشغول آموزش اند فرزندان شان در با پول آن سرمایھ می اندوختند و فروختند و

کلبھ ھای گلین زندگی می  خری نداشتند و در "جھاد"اوایل  در. نان امروز صاحب آرگاه و بارگاه ھستندیا

. . .  بلند منزل ھا آباد سا ختند و کرده است و جاده را پر کروزرھا سرک و لند اما امروز قطار، کردند

ملوک . سوختاندند ویران کردند و، کردند چور، کشورھای ھمسایھ کشتند مھمات از با گرفتن اسلحھ و

  . ھزاران تن را آواره کردند سوختاندند و ھا کابل رایت خارجیبھ ھدا حاکم ساختند و راالطوایفی جاده ای 

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

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

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

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

ھمان ، یھاخالقی قض وجدانی و، اما بر ابعاد سیاسی، مانع نیست این تعریف جامع و. بحث مفصل دارد

فساد ھمواره این سؤال را بر می انگیزد کھ اشخاص با نفوذ . تأکید دارد، می دھد عمل ھم رخ گونھ کھ در

  . چھ طورمی خواھند پاسخگو باشند

مقابل  یک شخص حقیقی دری سو چیز ھای پرارزشی کھ از -معمول ترین شکل فساد رشوه خواری است

ارتباط نزدیکی  در اخاذی. ک مقام رسمی قرار داده می شودی عمال عدم انجام کاری در اختیار، تصمیم

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

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

  . است فعالیت ھای قانونی مشکل

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

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

  . کنند د ھزینھرھبران سیاسی اعتبار خود را از دست داده و برای کسب حمایت مردم بای - از



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

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

  . در خدمت منافع شخصی می گردند، ک رشتھ عملیات پشتیبانیی تبدیل بھ، احزاب سیاسی

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

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

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

بد  بروز، ادارات دولتی د اداری بھ شکل بی سابقھ آن درشیوع فسا. عاجر است و برنامھ عملی ندارد

ی جامعھ جھانی و روند بازسازی اھ بودن کمک غیرموثر ناکافی بودن و گسترش آن و ءزمینھ امنی ھا و

ند بازسازی و بد امنی عوامل فساد اداری و بحران و. کشور در ُ بودن  دلیل غیرموثر نوسازی و حرکت ک

سرانجام منتج بھ  کھ باعث بوجود آمدن روحیھ مخالفت علیھ نظام و بھ کشوری جامعھ جھانی اھ مساعدت

زمینھ رفع این عوامل کوچکترین اقدام عملی انجام نداده  دولت در، ی نظامی می گردداھ مخالفت بروز

 شرق و، جنوبغرب، والیات جنوب ستان دریی تخریبی تروراھ است کھ با گذشت زمان ساحھ فعالیت

، سایر والیات محسوس است مخالفت در یتی واانگیزه ھی نارض زمینھ ھا و، عھ یافتھتوس شمال کشور

الزم آن با توجھ بھ مبالغ ھنگفت بھ مصرف  نوسازی بطور بازسازی و، فساد اداری بھ اوجش رسیده

  . رسیده انجام نیافتھ است

 یگروپ و یفع شخصمنا است کھ بھ اساس ضرورت و زود گذر و یمصلحت ینان ھمھ زاده ائتالف ھایا

  . ندارند یپابند و یدلسوز مردم کشور و چکدام نسبت بھ کشوریھ رد ویگیم ماانج

ن یا قبل از و ن سالھایا یط، ده اندیقدرت لم یبھ کرس تو یپھلو ن اکنون درینان کھ ھمیا! یکرز یآقا یبل

، سمتی، مذھبی، ی ملیتیخونین نمودن تضاد ھا: مشت نمونھ خروار. را انجام داده اند یات فراوانیجنا

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

ساحھ  امالک و دارایی ھای اقلیت ھایی کھ در، غصب زمین، داخل کشور کردن دھھا ھزار فامیل در

 و نفر پنج تا ھشتاد ھزار ت با قتل شصت وویران نمودن کامل پایتخ، نفوذ قومندانان حاکم قرار داشتند

، اخذ جریمھ پاتک اندازی راه ھای عمومی و، چپاول تمام دارایی ھای مردم و دستبرد بھ ناموس مردم

کتاب سوزی  صد مراکز صحی و تعلیماتی و بین بردن ھشتاد در از، غیره ذکات و و عشر، زور پولی

مواد  صد از نود در یتیم و گدا؛ زرع و قاچاق بیش از، ھای بی نظیر تاریخ؛ پیدایش صد ھا ھزار بیوه

درین . . .  و "طالبان"مخدر جھان؛ مساعد نمودن زمینھ بھ قدرت رسیدن سیاه ترین نیروی تاریخ یعنی 

، چپاول ترانسفارمرھا، بخش چند مورد را با محاسبات تقریبی ای کھ صورت گرفتھ است بطور نمونھ



ھفت  غیره ملحقات آن بھ ارزش پنجاه و ماشین ھای مونتاژ و، بل ھاکی، سب استیشن ھا، شن ھایست

چپاول و . ارزش مصرفی بیشتری را تقاضا می نماید ست برابریامریکایی کھ بازسازی آن ب میلیون دالر

عراده ، تیلکس ھا، رادیو ریلی ھا، جنراتورھا، ماشین ھای اتومات، چینل ھا، سویچبوردھا، تاراج لین ھا

پنج میلون  پنجاه و و غیره بھ ارزش دوصد تعمیر ھای پستی و، امکانات مرکز تربیوی، یت ھاستال، جات

  . مصرف بر می دارد ست برابریمجدد شان حداقل ب ھم اعمار امریکایی کھ باز دالر

توت علوم یانست، سیپول یاکادم، پوھنتون کابل، کیتخن یپول، پشیمنھ بافی، غارت سیلوی کابل چپاول و

 یانتقاالت یورتھاپترانسی، مواد نفت یباربر یھا یتصد، افسوتر، کاماز یباربر یترانسپورتھا، یاجتماع

، رنگ و مواد کیمیاوی سازی، کابل فلز، کارخانجات جنگلکی، یھوا و یت دولتیامن س ویپول، اردو

ی، قبر یو بس ھا یشھر یبس ھای، افغان ترکان، پالستیک و اسفنج سازی، کارتن سازی، کشمش پاکی

مسلخ و دھھا کارخانھ خورد ، بوت آھو، جاکت بافی، جراب بافی، گوگرد سازی، یخ سازی، الکول سازی

ست برابر یمجدد شان حداقل ب نوصد میلیون دالر کھ باز ھم اعمار از و بزرگ دیگر بھ ارزش بیشتر

اتوار ھای البر، وسایل نقلیھ، کمپریسورھا، غارت دستگاه ھای برمھ چپاول و. مصرف برمی دارد

 ھارصد میلیون دالرچ و مرکز بھ ھزار غیره کھ مجموع خسارات تنھا در البراتوارھای محلی و، بزرگ

  . امریکایی می رسد

کنر و نورستان جریان دارد کھ چھل در صد جنگالت بکلی  قاچاق آن بھ طور متمادی در قطع جنگالت و

عالوتا معادن . وب بھ پاکستان قاچاق می گرددھفتصد متر مکعب چ و بین رفتھ و روزانھ حداقل ھزار از

  . پنجشیر و بدخشان بھ صورت غیر فنی بھ وسیلھ تفنگداران منفجر می گردند، نورستان

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

است یر، زلزلھ سنج فاکولتھ انجنیری، ھ ھالیلی، تعمیر ھای پوھنتون کابل و پولیتخنیک، لوازم آن

کتابخانھ ھا بھ ارزش ، سیستم ھای مراکز آبرسانی و برق، د عامھ واقع چھلستونیوزارت فوا یکیخانیم

ست برابر مصرف یمیلون دالر امریکایی کھ بازھم اعمار شان بھ ب دو ست ویب و صد بیشتر از دو

، غارت شفاخانھ ھا چپاول و، ویرانی رزش میلیارد ھا دالرعالوه بھ نمونھ ھای باال بھ ا. ضرورت دارند

، کتابخانھ ھا، موزیم ھا، شخصی ھوتل ھای دولتی و، وزارت خانھ ھا، ادرات دولتی، بانک ھا، سینما ھا

 بند ھا و، پل ھا، کابل بھ اضافھ سرک ھا پارکھا و کارخانھ جات بزرگ و کوچک خارج از، باغ وحش

رگیر ویران و بھ غارت رفتھ اند کھ یک محاسبھ غیررسمی ارزش این خسارات نھرھا بوسیلھ نیروھای د

امریکایی برآورد کرده و این مبلغ برای کشوری مثل افغانستان چھ کھ برای  میلیارد دالر یس و کصدیرا 

، جریان بھ قدرت رسیدن تنظیم ھا دولت مرکزی بھ وجود نیامد در. کشورھای پیشرفتھ کمرشکن می باشد



گروپ  ھر، ساحھ تحت تسلط ھر یک بھ مرگ منتھی می گشت از بین چندین گروپ تقسیم وعبورکابل 

میخ بھ ، شکنجھ کردن، اسیر گرفتن، مقرراتی داشت کھ جدا آن را عملی می نمودند خود قانون و از

عملکردھای روزانھ ی گروپ ھای  پستان بریدن از، خوراندن ادرار، کانتینر ھا داغ کردن در، سرزدن

بین رفت؛ ھیچ اداره ای در کشور فعال نماند؛ سراسر  بھ کلی از یمل یاردو، بھ حساب می آمد درگیر

بھ شکل ملوک الطوایف بوسیلھ ی جنگ ساالران  کشور را انارشیزم فرا گرفت؛ اکثر والیات کھ تا ھنوز

  . اداره می گردند میراث ھمان جنگ ھای تنظیمی است

كوچك و بزرگ  دھھا تعمیر. كابل نابودی مكمل كارخانجات جنگلك است دردناكترین ویرانی ھای یكی از

بزرگ كھ تعداد شان  ماشین ھای خورد و از. وسایل فلزی تكھ تكھ شده اند سوراخ سوراخ و صدھا موتر

صحن ادارات برباد رفتھ قدم می  وقتی در. صد ھا می رسید كوچكترین اثری نمانده است بھ دھھا و

جنگ ساالران ھیچ شرمی ازین ھمھ . آن می بینی در و دیوار ھالكو و چنگیز را بر گذاری نقش انگشتان

صرف  اینان مرتكب ھیچ ویرانی دیگری نمی شدند و اگر. حق مردم روا داشتھ اند گناھی ندارند كھ در

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

 دم از نامند و  یخود را مستحق حاكمیت و غمخواران مردم م و قھرمانی ھای خود یاد كرده آنان از

ما «عقد كھ  مجلس بھ اصطالح حل و بیانات یكی ازین دستور دھندگان در، زنندیم "مقاومت" و "جھاد"

اگر كدام دیواری باقیمانده باشد كلنگ را گرفتھ آنرا  یم و ا كابل را ویران كرده خاك آن را بھ توبره كشیده

اما آنان کابل ) میسازیم یدیخاک پاکستان کابل جد از ما را خاک کابل نجس شده ویز( » كنیم یم ھم ویران

  . نھ اعمار مگر ران کردند ویو را

  
ن یبر ناموس مظلوم. ریختن بھ پایتخت کشور عزت و شرف مردم را پایمال کردند جنگ ساالران با

را مجبور کردند کھ بھ خاطر حفظ عزت  یجوان خترد. پستان بریدند و میخ بر فرق کوبیدند، کردند تجاوز

  . مکروریان ھای کابل خود را بر زمین پرت کند ش ازیخو یابرو و



ونھا جلد یلیم با را نشر موسسات طبع و و کتاب ھا شلیک کردند و جشن کتاب سوزی بر پا کردند بر

قاچاق و  مخدر داشتھ و درجنگ ساالران کھ روابط تنگاتنگی با مافیای مواد . دندیکتاب بھ آتش کش

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

. بازارھای سیاه بھ حراج گذاشتند یا ھم در تحفھ دادند و نصیرهللا بابر و ل ھایبھ جرن آثار آنرا، کردند

با  ل نمودند ویتبد. . .  اعراب وی، ایرانی، پاکستان بھ خانھ کشور را، سقوط دولت نجیب پس ازنان یا

  . کارنامھ ھای خیانت آفریدند میان اقوام کاشتند و تخم کینھ و نفرت را در، افروختن تضادھای قومی

، بر دموکراسی باور ندارند، از دھشت افگنی حمایت می کنند، تروریزم می بینند نان بقای شان را دریا

 یاسباب باز گویی می شمارند و زنان را بازیچھ و آزادی بیان را معادل کفر، ھستند مخالف حقوق بشر

. میلھ ی تفنگ اتکا می کنند فقط بر ندارند و راه دموکراسی باور حصول قدرت از بر. خانھ می پندارند

، فساد می زایند، دزدی می کنند، اند یجامعھ جھان یکمکھا و یمل یچپاول ثروتھا و مصروف چور

  . برای حصول قدرت معاملھ می کنند، اند گر اختالس

 یکار زین یدولت فعل نان دریم ایبرگرد یت کنونیبھ زمان حاکم، ھ کشوریسرما ینابود و یرانیو از اگر

  . را انجام نداده اند یریخ

 نده دورید بھ آیام یمردم شده آنان را از روزنھ ھا یباعث نگران، كشور در یامن افزون نا توسعھ روز

 ییزور گو، مردم یچپاول شبانھ خانھ ھا غارت و، ات مختلفیوال متفرقھ در یھا یریدرگ. ندك یم

 یلیجملھ مسا از، گریدھھا مورد د ش ویآزاد اند بھ افراد روشنفكر و یاحترام یب، جنگ ساالران تفنگدار

. برد یگذشتھ ممبھم  و را بھ نقاط كور دن بھ صلح و آرامش در كشورید رسیام گرید كباری یاست كھ برا

گر باعث ید یكرده و ازسو یو خارج یداخل یك جھت مردم را وادرا بھ مھاجرت ھاین موضوع از یا

را نسبت بھ افغانستان بد  یجامعھ جھان، لین مسایا مھمتر از. گردد ین بھ كشور میعدم بازگشت مھاجر

 یھا یریات و درگیجنا یاصلعلت . خواھد ساخت دور یروند كمك بھ بازساز ز ازین ساختھ آنان را نیب

ن مسالھ یاست تنھا راه حل ا كشور یدیكل یمناصب و پست ھا حضور تفنگ ساالران در، كشور ر دریاخ

 . باشد یافغانستان م در یاسیو س یجنگ ساالر از صحنھ قدرت نظام یاحزاب و گروه ھا یبركنار

ن مھم برسند كھ استقامت و ید بھ اینان بایا ندارد و نداشت و جود و "جھاد"ھمگان ثابت شده است كھ  بر

ب ینص یگرید دیعا، ب چھره وطنیتخر نده ویآ یاھیس و یتباھ از ریغ، كھ قدرتیار شان بر یپافشار

نھ بھ قدرت یزم، بھانھ و ك اقدام شجاعانھ و بدون عذریاست كھ در  پس بھتر. ملت نخواھد شد آنان و

 كنار بروند و یدولت یپست ھا بھ نفع ملت از نگ ساالرمردم را فراھم ساختھ سران ج یدن واقعیرس

 . ندیشرا منحل نمایخو یم ھایظتن



 یگر بھ خارجیطرف د در گردد و یم بر "یجھاد"ھ بھ سران یك طرف قضی در، موجود یھا یامن نا

 ینم امروز، ده اندیرس یین مرز و بوم بھ نوایخون فرزندان ا كدام شان از كھ ھر یمیسران تنظ. ھا

 . را بھ نفع مردم ترك كنند یمناصب قدرت توانند پست ھا و

 یروھایت احزاب و نیحما د در درجھ اول ازیبا، دارند یبازساز بر یم جدیھا قصد و تصم یاگر خارج

رھنمون  یمیت و صلح دایامن یبت زده ما را بھ سویست برداشتھ جامعھ مصد یاسیس ینظام یداخل

 ریز. نندیافغانستان بب در ین زودیت كامل را بھ ایو امن یمیخواھند صلح دا یھا نم ید خارجیشا. باشند

دامن زدن  یعلت اصل یو تفنگ ساالران محل یان داخلیجنگجو كدام آنان از ل ھریبدون دل یت ھایحما

 "طالبان"سقوط  واضح است كھ بعد از ھمھ كامال روشن و بر. كشور بوده است در ریاخ یھا یامن بھ نا

 گرید كبار، یجان دوباره گرفتھ یتفنگ ساالران محل م ھا ویتنظ، ائتالف بھ افغانستان یروھایو با ورود ن

  . ت شدندیتقو یجھت مال ھم از و یحاتیھم از لحاظ تسل

 یكشورھا گان ویھمسا از یبرخ را اگریز. است یخارج یروھایعھده ن ھمچنان بر، مھم رین تقصیكھ ا

ن ھا را یا، كشور ن ھا ازیرون راندن تمام ایب و "انطالب"زمان حضور  در، امور افغانستان دخل دریذ

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

نشان داده  یشتریخود جرات ب کشور از در ین المللیب یروھاین الزم است تا نیا بنابر. میمردم کشور نبود

مردم ثابت  یلھ براین وسیتا بد. ندینما یجد برخورد قاطعانھ و، ردتفنگ ساالران نابخ ان ویبا جنگجو

 . افغانستان را دارند یھا واقعا قصد بازساز یشود كھ خارج

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

شت سالھا نھ تنھا گذ ر بعد ازکشو مطرح در یقدرتھا یپافشار کشورھا و از یبعض یوجود عالقمند

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

جنجال  و عرصھء دشوار، آر بھ دالیل فراوانی. دی. پروسھء کنونی دی، منابع بین المللی تصریح میدارند

با وجود آنکھ مراجع مربوط دولتی بھ یاری  .بھ وجود خواھد آورد برای کشور، آینده در آفرینی را

ھمھ  اما این امر، کارھای معینی را انجام داده اند، برنامھء توسعھ ملل متحد کشورھای کمک کننده و

برنامھء ، سوی دیگر کشور کاھش نیافتھ از یکسو بی امنیتی در مسلح را شامل نشده از گروه ھای تفنگدار

 ازین گذشتھ آنچھ تا. مقطعی روبرو گردیده است ی فراوان ویھابا کند، جمع آوری سالح ملکی سازی و

 کشور سراسر ھای مسلح در یکاھش قوتھا تأمین امنیت و بھ ھیچوجھ نتوانستھ است در، کنون انجام شده

 . سھم موثری را ایفا کند



دانان قومان نگرفتھ و برنامھء خلع سالح تمام تفنگداران را دربر، آنگونھ کھ منابع بین المللی تاکید میدارند

برای حفظ زمینھ  برای بقای قدرت خویش و، جات کشورھ یقر ھا و یعالقدار، ھا یولسوال، اتیوال در

ی، امالک دولت، قبضھ نمودن معادن، باستانی قاچاق آثار، جملھ قاچاق مواد مخدره سوء استفاده از

 آنچھ بیش. میرسد بھ نظر فعالتر وقت دیگر ھر از شخصی بیشتر و یتصاحب دارایی ھای مل جنگالت و

شیوه ھای قوماندان  ریشھ کن کردن سیستم و نھ تنھا در، اندیشھ است اینست کھ ھمھ قابل تأمل و از

تقویھء پایھ  غیرمستقیم در بلکھ بصورت مستقیم و، موثری صورت نپذیرفتھ حاکمیت تفنگ کار ساالری و

 . قدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشتھ شده است ھای سیاسی و

زنده گی  تسلط جنگساالران آدمکش بر تقویت و رنوشت حقوق بشرس سالحداران و ت سالح ویموجود

، استبداد طوالنی و تاریخی، برعالوه، جھت تحکیم آن تالش در و ییاد گرایمردم و موجودیت تفکر بن

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

سازمان . کشورمیگردد نع جوانھ زدن ریشھ ھای آزادی و دموکراسی درما، ھا عامل دیگرتعصب ودھ

بھ نشر رسانیده ، ارتباط بھ وضعیت حقوق بشر در کشور در گزارش مفصلی را حقوق بشر نظارت بر

تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی  - ن گزارش سھ نوع تخلفات ثبت شده عبارت اند ازیدر. است

مطبوعات و فعاالن  شعیات استخبارات ـ تعرض بر پولیس و، امیآدم ربایی توسط نیروھای نظ، مسلحانھ

اکثر  تخلفات علیھ اھالی فضای رعب و ترس در. نو نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا، سیاسی

 . حکمرفرماست مناطق کشور

طرف شب یورش برده و اھالی ملکی را تاراج  پولیس باالی خانھ ھای مردم از نیروھای نظامی و 

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

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

  . پسران فامیل نیز تجاوز میکنند

لھ جنگ ساالران یاست کھ وس کشور نی درام نا ھمچنان مواد مخدر یکی از منابع عمده ی بی ثباتی و

ھمچون  مواد مخدر. تباھی آفرین است و مواد مخدر سالح نسل سوز. گرددیقاچاق م و یورآجمع ، زرع

. تخریب میکند جامعھ تضعیف و قانون را در برگ ھای نظم و شاخ و بیماری سرطان تمام ریشھ ھا و

ھمآھنگی دارد  تروریزم ھمراھی و ھل ومواد مخدر با ج. تباھی میکشاند جامعھ را بھ فساد و مواد مخدر

مواد مخدر تروریزم را تقویت میکند چون مافیای . می گیرند حمایت متقابل قرار ھمکاری و ھریک در و

فعالیت می  قانون مجال حیات و ضعف نظم و بد امنی و بستر بی ثباتی و قاچاق مواد مخدر در تجارت و

  . ایجاد میکند اد مخدررا بھ مافیای مو این بستر کشتار تروریزم با وحشت و یابد و



 مورد معضل و آنچھ کھ در. از آن تغذیھ می شود مافیای مواد مخدر می گیرد و آنگاه پاداش خودرا از

 تجارت مواد مخدر گسترش تولید و کشور نگران کننده بھ نظر میخورد افزایش و مشکل مواد مخدر در

در سال  علیھ مواد مخدر مبارزه برنامھ ھای دولت در بھ افزایش تبلیغات و علی الرغم شدت وحدت رو

تولید مواد مخدر یک  برنامھ ھای مختلف دولت و حالیکھ می بائیست میان تبلیغات و در. گذشتھ است یھا

 برنامھ ھای دولت در گسترش فعالیت و بھ این معنی کھ با افزایش و. نتیجھ ی معکوس ایجاد می شد

اما چرا تمام . کاھش بعمل می آمدتجارت آن  افزایش کشت و در، تجارت مواد مخدر مبارزه علیھ تولید و

  نتیجھ ی معکوس داشت؟  بھ شکست انجامید و مبارزات دولت علیھ مواد مخدر تالش ھا و

بھ  اروپایی ھا بھ خصوص انگلیسھا مبارزه علیھ مواد مخدر را بدوش دارند و امریکایی ھا و، ھم دولت

آن گنھکار اصلی دھقانان  کھ دربا این معضل برخورد میکنند  این مبارزه صحبت میدارند و گونھ ای از

این مبارزه زارعین  نقطھ ی مرکزی نشانھ گیری آنھا در این رو از. زارعین تریاک وانمود میشوند و

 نیروھای امنیتی دولت بھ مزارع تریاک ھجوم میبرند و پولیس و. مزرعھ ی تریاک است تریاک و

. یزیون دنیا نمایش داده میشودپرده ھای تلو در بھ تکرار و سوی آنھا بھ تکرار تخریب مزارع کوکنار از

را مایھ  مبارزه علیھ مواد مخدر تشکیل شده بود زرع کوکنار بزرگترین جلسھ ی کھ در رئیس جمھور در

مالقات با خارجی ھا وقتی برایش میگویند کھ افغانستان  اظھار داشت کھ در ی شرمساری ملی خواند و

 شرمساری در با این اظھار خجالت و او. خجالت آب میشود بزرگترین تولید کننده ی تریاک است از

تھدید میخواھد کھ دیگر بھ کشت  کشت کنند گان تریاک با زبان التماس و زارعین و خارجیھا از برابر

کمتر مورد توجھ قرارمیگیرد  این میان آنچھ کھ بھ فراموشی سپرده میشود و اما در. تریاک پایان بدھند

  . مخدر استقاچاق مواد  تجارت و، کشت تریاک عوامل اصلی زرع و

 و ین المللیاردھا دالر کمک جامعھ بیلیمردم با درنظرداشت م، گرددیم یریجھ گین نتیفرجام چن در

 را داشتھ اند و شتریانتظارات بی، جامعھ جھان یفرھنگی، اقتصادی، اسیسی، نظام حضور و یبانیپشت

 یبعض یحت مانده و یادی باقیمشکالت ز. رسند یبنظر نم یرغم کارھای انجام شده چندان راضیعل

  . ش بوده اندینگران کننده ی رو بھ افزا افتھ بلکھ بطوریل نھ تنھا کھ کاھش نیمسا

 را نقض کرده اند با صراحت اعالن کردند کھ تا م ھا کھ گروھھای شان آشکارا حقوق بشریرھبران تنظ

  . شدند ز حملھ ورید آمیبطور تھد ون حقوق بشریسیکم بر درست بوده و ده ویکنون کارھای شان سنج

پولھای سرسام . ھ کارھای کھ مردم واقعا ناراضی اند مسئلھ بازسازی و کندی روند آن استجمل گر ازید

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



از امور  یکھ بخش یر دولتین موسسات غیھمچن. ده استیبھ اوج خود رس "دولت"دستگاه  فساد اداری در

 یکنترول چگونھ حساب ویچاره ما را بدون ھیر و بیغلب آنھا پولھای مردم فقبازسازی را برعھده دارند ا

ا و یدن ستمین سیر سابق وزارت پالن رمضان بشر دوست موترھای آخریکنند و بقول وز یل میم ف ویح

 یار داشتھ و خوش میاخت ن موسسات از پولھای کمک بھ افغانستان درین خانھ ھای کابل را ایلوکس تر

  . گذرانند

کشور  ت دریزان جرم و جنایر میسالھای اخ مخصوصا در. شده و مردم نگرانند شتریو خشونت ب یامن نا

ھ ید علیھمھ جا وجود دارند و تھد رمسئول دریگروھھای مسلح غ. باشد یار نگران کننده میباال رفتھ و بس

. د داردنھ وجوین زمیدر ا یدات و خطراتیھنوز تھد ل نشده ویپروسھ خلع سالح تکم. ت ھستندیامن

. ت دارندیسرنوشت مردم حاکم ان از جملھ جنگساالران ھنوز قدرت را در دست داشتھ و بریزورگو

پارلمان فنلند  نار افغانستان دریسم در، افغانستان ھ اروپا دریاتحاد ینده خاص قبلیس وندرل نمایفرانس

جنگساالران  و بشرن حقوق یم کھ ناقضیخواھ یم نقض حقوق بشر ری ازیاظھار داشتند کھ ما برای جلوگ

ن حقوق یناقض و یتکاران جنگیجنا شود کھ جنگساالران و یده میعمال د یول، قدرت نباشند سر بر گرید

تالش بخرج داده  "طالبان"آنھا مانند  گر ازیھمچنان برای شرکت عده ی د ک اند ویقدرت شر در بشر

 ین جانیھای سنگانیھر روز بھ کشورما ز خود بر نداشتھ و اتیجنا ھنوز ھم دست از "طالبان". شود یم

  . اندازند یرا بھ خطر م ینت ملیرسانند و ام یم یو مال

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

با  را بخود جلب کند و "طالبان"ده است تا یتالش ورز "دولت"ست کھ یحال ن دریا. نندیآفر یفاجعھ م

ان مردم خود یم ست کھ ازین یگروھ "طالبان"اما ، ده استیش کشیو تفاھم را با آنھا پ باب مذاکره ینرم

 آنھا حاضر. باشند ن مرز و بوم را خواستاریآرامش مردم ا و صلح و یجوش بوجود آمده باشد و منافع مل

. م نکنندین را تسلاسامھ بن الد ین المللیست بیترور یول، ش را ازدست بدھندیشدند تا حکومت خو

 یمیبھ تصم بوده و مستقال قادری ن المللیزم بیترور عوامل وابستھ بھ استخبارات پاکستان و "البانط"

  .ستندین

  
  . بھره برده ام یخبر یبخشھا از



 یاھدافشان را محقق و زنده گ یشتریت بیفیگردند تا با سرعت و ك  یم یموفق ھمواره دنبال راھكارھا ھدفمند و یھا انسان

  . ندینمایا میگاھش مھزاد یانسانھا یرا برا ییبایز

گردند   یو سعادت م یكھ بھ دنبال خوشبخت یافراد موفق و با نشاط است و یك زنده گیالزمھ  یزیر  برنامھ و یگذار  ھدف

ً با   . كنند یزه حركت میانگ با ھدفمند و، كرانین نعمت بیدن بھ ایرس ید برایقطعا

 ینیمع یھا و راھكارھا  كیست تاكتیبا  یدن بھ آن میرس یراموفق است كھ ب یك زنده گی یاھداف متعال نشاط از آرامش و

 . جاد نمودیآرام و با نشاط را ا یك زنده گیاساس آن  ن و بریتدو را

  

  : دیفرمایم یدانشمند
  !گذراندیم برای فردا امروزمان را

  و فردایمان دیروزی دیگر

  . . .  این است بازی پوچ ما انسانھا

  مان حسودینداشتھ ھا نسبت بھ بھ داشتھ ھایمان مغروریم و

  نکھ بھ طبیعت وجودی خود پی ببریمآبی 

  بھ سمت ھدف افرینش سوق دھیم یا حتی ذره ای ذھن خود را

  . . .  این است ذھن خالق ما انسانھا

  گران خشمگین میشویمیاز دروغھای د

  خشم اطرافیان نسبت بھ دروغھایمان غمگین و از

  نکھ صدای فریاد درونمان را بشنویمآبی 

  یینھ ی صداقت وجودمان گوش دھیمآکھ بھ صدای خورد شدن نآبی 

  . . .  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

  نکھ لحظھ ای بھ این بیندیشیم کھ زمان می گذرد و زمانھ نیز بھ دنبالشآبی 

  اندوھش نگاه کنیم یا دستھای گرمش را بگیریم از نگاه پرنکھ بھ آبی 

  اعتنا کنیم یدآعرش بھ فرش فرود می  رام و آھستھ ازآیا حتی لحظھ ای بھ قطره ی اشکش کھ 

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

 . ا نخواھیم دیدمی گذرانیم و فرداھا ر وما ھمچنان بھ دنبال دیروزھا امروزھا را
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