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                                 ! ن  اینجا است نستا افغا               

                                                           طیر نه ها واسا افسا دروغها،               
Afghanistan  is right  here! Lies, Myths and  legends              

نه در  کا بل  است ونه ، «ا فغا نستا ن واقعی  »که  اغلباً چنین به نظر میرسد         

 که به شد ت  به  کوهستا نهای  نی ستا با در روستا های   ونه هم درجالل آباد یا هرات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .شیب دار چسپیده است وجود دارد

                                                                      ن   نستاا فغ ی دراگ رانند ل نویسنده این مقاله در حا                 

ا فغا نستا ن  »کنون متقاعد شده اند که ن ها ا حتی خود افغا و خارجی هاری از  بسیا       

است که در روی صفحه  نمایش های  تلویزیونی  نشان داده شده  آن چیزیتنها  « واقعی

 دفن اریسپنیویارک و، نه ها درجاهای درلندن  بخا عمیقْا درارشیوهاوکتاکه  است یاآنچه

                                                                                                                                                                                     .است  شده

از یک فاصله راحت، ازیک تا ق  تنهاکشوررا  که فکرکنیم  طوری وسوسه انگیز است  

نشیمن مصون  یا ازکتا ب ها  ونشرات   داخل   از قفسچه های  تزین شده   گرد وخاک 



.                                                                                                  گرفته ومیز های قهویی  درسراسر  جهان  قا بل درک است 

به آنجا سفر کنید  پس چنین گفته میشود  که افغانستان  خطرناک است،  که اگر بخواهید 

، کسا نیکه  به افغانستان میخواهند  درفکر محافظت  هم باشید از دونفرشما یکی شما باید 

بروند باید ازهرنگاه  مجهز  و بیمه شوند  تا بتوانند  دراین کشورجنگ زده وفاقد قوانین 

                               .حتی برای یک روز یا فقط  برای چند ساعت کاری را از پیش ببرندوغیر مصون 

                                                                            ن کستا ن وپا نستا فغا درگیری درمرز بین ا               

غرب زده متعلق به اساتید « های عقالنیمغز»اغلباً با ن یکه به افغانستان می آیند وقت     

رژیم می نامند سر میخورند ویا با آنها ( دروازه با نا ن فکری) باز نشسته ویا آنها را که 

جرین طبقه باال ا مهاز« پتالوزیکی»ت های تخیلی مرضی درگیر میشوند حتی با آن ذهنی

باالترین سطح از مهاجرین ازنظراجتماعی در ن آنهاویا با افرادبا فرزنداوالبته «نخبگان»

انگلیسی صحبت میکنند، آنها قوانین  وتفاوت های ند که به زبان رسایی یمواجهه  می شو

 ر ودر ها ی بی شمادرکتاب« تعامالت  مولد»ازی را خوب میدانند که نتایج آن ظاهری ب

                                                                                                       .وتسجیل شده است ت منقوش  گذارشا

منابع   »همچو کتاب ها که به نوبه خود از آنها  استفاده میشودبه آسانی میتوان بعنوان     

ن  نستا فغا ا نند ن ما یک کشور ما یید شده  به نحوی که جها ویا ماخذ رسمی  تا «رسمی

فت  یی میکند که داشته ها ویا محتوی آن در حال نقل وتبدیل وقابل بازیا را درک وشناسا



                                                                                                                                   . ست  ا

شنیده ایم  افرادی که واقعاً ( حتی از مرد ما ن چپ اند یش )  م ی ن قد ما ازمرد چقد ر  

.                                                                                                            در گذ شته ها به د یگران احترام قا یل بود ند

شاید هم که  ا فغا نستا ن درزمان  حضور شوروی ها هولناک بود اما حد اقل  تعداد       

                                                                                                                            . زیا دی از دختران ا فغا ن آزادانه به مکتب میرفتند وبه تحصیالت د سترسی د ا شتند

                                                                              (تگنای ماهیپر)دره های عمیق ا فغا نستا ن                       

 

اکنون این موضوع از هیچکس پوشیده  نمانده است  ازاینکه  درسالیان قبل  بسیاری  از  

واقعاً   سی ین دستر آیا ا  داشتند  اما مل  کا  سترسی د پرورش آموزش و   دختران  به

 « افکار عامه » مانند این است  که درواقع بود؟حاالنکه کلیشه های بی پایه ( وحشتنا ک)



از اشکال  شکل مید هند  ویا تخد یر میکنند   که  این خود  به  نسبت  تبلیغات   لبه شکرا

                                                                   . اسا سی  بمراتب مخرب وتخریب کننده میبا شد

وی ها اکثر آن مربیون  وآموزگاران مذهبی  ودینی قدیمی  چه در دوران حضور شور    

ویا چه قبل از آن به افغا نستا ن  یا پا نگذ ا شته اند ویا با مرحله بعدی  هرگز  نه پیوسته 

اند  وتما م تجا رب واند وخته های آنها د ست دوم وسوم است  که عمد تاً  همراه با مفت 

ب همکا ری  کرده اند  ویا نت وبا غر خوری وتلحی  بوده  تا جایکه  با کشور خود  خیا

شان   فرزندانحا لت  درهم وبرهم بودن به نسبت   در پریشانی واختالالت روانید اقل ح

                                                                              . اند یشده ا ند  و یا تعمق نموده اند

یه های عجیب نظر  ویا نا شنا سا یی شده ،تا یید نشده «  واقیعت های » چنینس  براسا  

خراب شده است ،  « رسماً »افغا نستا ن   نظر آنها   آن اینکه به ن می آید و وغریب  بمیا

ن از لحاظ  نستا افغا  وتعمیر است ، وترمیم  نا امید کننده  وفاسد گردیده وفراتر از نجات

سرزمین ک ویا به حیث ی یک کشور به  نمیتواند  هرگز  که  تقسیم شده است....قومی و 

.                                                                                                                          سر بلند کند وجودی 

مه وهمه  با بی سپس لیبرالها  وفرزندان فاسد دیپلومات های افغانی  ونخبگان تبعیدی  ه  

ن  شاطر تخریب وویرانی کشور بخان را  کردن خویش  تمام جهاوتبره اراده گی وتنبلی 

                                                                                                 .ملزم ومقصور می پندارند

پس بطور طبعی  اگر همه مسول هستند پس در اینصورت هیچ کس صادق وراست         

واساسی اینست   ود نتیجه ګیری  عمده ه میشدرنا براین همانطور که انتظار آن بنیست ؛ ب

؛ فلهذ ا هرکسی که میتواند  وطن را باید ترک کند ؛ ( مطلق هیچ امیدی وجود ندارد)که 

چه کسی ذهناً آماده است  که خودرا  درچنین ضرب وشتم  ویا درچنین وضع وحالت در 

.                                                                                     امرار حیات نما ید مشکل سازد وبا این نوع  وطن مواجه 

را ببند یم ویکی  .....و  و نها دها  مکا ن ها  جاها ،  م  فقط  تما  که  بگذارید  پس    

 چونکه  هیچ  نیم  رسا  ن  یا از بزرگترین فرهنگ را دراین حیطه وروی زمین  به پا

ن ؛  نستا م دهیم  لذا خدا حافظ افغا نیم ویا انجا رساسربچیزی  را درمورد آن نمیتوانیم 

                                                            . ودوست داشتنی  قشنگ ای سرزمین زیبا و خدا حافظ 

برای کسانیکه  کشور را ترک کرده  و دروازه های عقب  بخصوص برای بعضی ها      

از مالحظه ونگاه  کردن  « آرام بخش »این یک روش  وسوسه انگیز و  -خودرا بسته اند

یزی کرد چنین نظریا ت را بپذ یریم ؛ پس نباید چپس اگروضیعت چیزها وحاالت است ؛ 

وصورت  بهبود    وجهه چراکه مهم نیست  وهرچیزی  به هیچویا کاری را از پیش برد 

نیکه  از هیچ کاری نفع بدست نمی  ری  وبویژه برای کسا لذا برای بسیا –نخواهد یافت 

هیچ کا ری   (حتی سازندگان مشاغل)آورند  ویا در افغانستان  از چیزی استفاده نمیکنند 

آنها  چنین  نظریات .را  برای نجات وبهبودی ا فغا نستا ن انجام نمیدهند چنین برخورد 



وبسیار کمی از آن چیزه ها  برای آنها اهمیت دارد  که تقریباً همه . ؟واقعاً کامل است 

 ؟. این ها ازبین رفته ویا تمام آنها زبا له هستند 

  

                                           «نویسنده این مقاله »ساحه ویا منطقه انفجار در نزدیک محل بود وباش من    

 Masschusetts Institute of)از این  ا ستا د ن   پوهنتو ن    من هیچ کدام           

Technalogy=MIT)  کورنیلپوهنتون (Cornell) خاک  و درنزدیکی جاده های گرد را

ویا من هرگز    نکردم مشاهده  میگردند قطع  ر ریکا مرخیل  وچاکه از طریق  ث  آلود

غربی را در میان عمیقترین قرا وروستا ها  نه های جمعی رساران  هیچ کدام از خبرنگا

چونکه .  که بین طا لبا ن ونیروهای دولتی همیشه د ست بد ست رد وبد ل میشود ند ید م 

آنچنانیکه آنها  درهنگام – شناسایی میکردم من آنها را دفعتاً   اگر آنها درآنجاها می بودند

با  پوشید ن کاله یمی گذ شته  ودلقک های قد  هاکدام جا  به سبک وروش لوده  سفر  به 

با داشتن  خال کوبی ها ولکه ها و رسم   «ضد مرمی)واسکت های زره های مضحک  ،

سوار به  ابل رویت صورت وبدن خودوغیر ق قابل رویت مت های  های مزخرف در قس

راپور ومذاکره  طر تهیه ت بخا می به جا ها ومحال با اسکورت نظاموترهای زره پوش 

به نظر آنها بدون همچو شرایط  مجال پنداشته میشود که دربین مردم   بامردم سفر میکنند

نیست   که حتی  از  چنین  افغانستان رفت وبا آنها مذاکره کرد؟  اما  درواقع   این چنین 

ویا  به کدام جاع  چنین است که آنها هنگا م سفروچشم آنداز دیده شود  بلکه موضوزاویه 

                                            .محل از قبل د ست بکار میشوند  وقتی که آنها بخواهند آنجا ویا اینجا بروند



 

                                                                                                     یکی از روش های فلمبرداری در ا فغا نستا ن              

وانند گان این گذارش تا خ کمی به عقب برگردمم نوشته های دهید  که  به بمن اجازه        

واز گذارش  درغرب ویا درهرجای دیگر سراسیمه نشوند  نهنگام خواندن ایومقاله  ام 

 شهر گردآلود خاکی است  ثمرخیل یک.  درکجا است ؟ خوب« رخیلثم» خود نپرسند که

                                                                                                                               درنزدیکی قرارگاه نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا دربگرامش   مزرعه خشخا    



ن کشته شده  م قبرستا که از قبل  بنا  که در شرق شهر جالل آباد واقع شده است ، شهری

به  یانا م گذاری  شده  ا ست    ن نستا فغا زان ارتش ملی ا گان سربازان شوروی وسربا

ین افغان   است که در دوران حضور نظامیان شوروی مجاهیدعباره دیگر شهر ویا محلی 

ن سعودی  روزانه  بیش  وکمک های  ما لی عربستا  تحت حمایت  ایاالت متحده امریکا

                                                                .شلیک وفیر میکردندمزایل یکی بعد ازدیگری به شهر جالل آباد « 0555»تا«055»از

چه چیز های خوب «  0895»دهه  دشوا به نظر می آید تصور شود که درطولر بسیا    

درجه سانتی گراد « 035»گرمای  بدون درنظرگرفتن حرارت } چیزهای نادرست وچه 

گردوغبار ، بدون  احساس مواجه دربیابان ها ودشت های  خشک ، بدون تنفس وجویدن 

با افرادی که   کردن   شدن  به کوه های لخت وعریان ومرتفع وخصمانه وبدون صحبت

طی آن روزها مردم درآنجا   وهمچنین  افرادی  که در رخداده { دراینجا زندگی میکردند

.                                           زندگی سخت ودشواری را  میگذرانند  وهمین اکنون  که درحال حا ضر دراینجا هستند

ن شوروی ها   ودرگیر شد   هیر شوروی د جما اتحا  است  که  این کاماًل غیر ممکن      

از  بعضی   نی ت پنها ازمحال  وبرخی ن  بدون سیر ورانندگی  به حومه ها  نستا فغا درا

 با یرپا و ل  آب د نا یک کا مثل  صورتگرفته باشد  نی خدا رهها شده  روستا های باستا

برج  ت با  تاسیسا  یند  که توام با نماه قبل  اعمار سین شوروی چند ده مهند که  را دوام

 قرار بیند گا ن  چشماندرجلور ژبلند وبا افتخا سیم های با ولتا کی وباونیهای بلند الکتر

                                                                                              .گیرد

 



                                                                                  بند ن دراینجا حضور یا لبا قبل از آنکه طا                    

میدانم ویا تصمیم  چنین است  که  دیگر  نمیخواهم  به نوشتن   کتا ب علمی  اکنون من   

واکاد میک دیگر بپردازم ، من تا حا ل دوعنوان کتا ب علمی  واکادمیک  یکی در مورد 

اندونیزیا  ویکی هم  درمورد  آن بند عظیم از آب  که  اکنون زنجیره از  جزایر  تشکیل 

ن باید  عین زما در   . وس آرام ویران شده است نوشته امشده از مرجان درجنوب اوقیا ن

وزمان زیاد ضرورت  به وقت اذعان کرد  که برای نوشتن  کتاب های علمی  واکادمیک

.                                                                  نیز میباشد  وتظاهر نه همچنان از بسیاری جهات دیگر خود خواهادیده میشود  و

داستان واقعی توام با پاورقی های از حوادث پوشیده وپنهان شده واعداد ونقل قول های    

خوانده  ب ها  هنگامیکه همچو کتا–بازیافته شده  تا اندازه ای خسته کننده به نظر می آید 

یش در قفسچه کتاب ها گذاشته شود که البته برای  هیچکس واقعاً خالی  به جاز   شود وبا

هیچکس  اماده گی   شد  ویا  نخواهد  نخواهد بود ویا هیچکس وحشت زده از الهام وخشم

                                                                             .ن نخواهد داد ن بردن موانع به مبارزه نشا ز میا خودرا در ا

ویا اینکه ایا کسی این کتا ب های  علمی  واکا د میک را از صفحه اول تا صفحه اخر    

                                                                                                                                               کتا ب  براستی  میخواند؟

را القا کند ویا که کسی من هیچ یکی از نکته ای را در متن ومحتوی کتاب نمی بینم       

کشور خود  مردم   وبرای ندفراش التی ب ا را علیه بیعدرزه  به آنها الهام دهد تا پرچم مبا

                                                                                                   .د نرزه کن ن مبا با شور وهیجا

تم من درافغانستان  برای جمع آوری  شاخص ها  وپاورقی ها کار نمیکنم  من اینجا هس   

زیرا که این کشور  خود  قربانی ویرانیترین ومدوام امپریالیست درتاریخ مدرن است  لذا 

فقط در پی جمع آوری اسناد نیستم (  internationalist)من بحیث یک شخص بین الملل

من اینجا هستم تا در مقابل کینه توزی استعمار  غرب  به مقابله بپردازم  واستعمار غرب 

                         .                                                                                                                            افغانستان نکوهش کنم وعاملین آنرا در

ا فغا نستا ن به نسبت درتحت  قرار گرفتن  حمالت وحشتنا ک دشمنا ن  اش  مجروح     

ون شده است ؛ لذا ضرورت آن دیده میشود که برای تجزیه وتحلیل وتوصیف وغرق درخ

  تاریخی   سرد  ب های بدون حسا  رزه شود البته آن مبا عوامل زیدخل وقایع ورخداد ها 

نوشته شده است   درباره این کشور هیچ متنی راکه از فاصله ایمن ومصون ومجزا ازهم ،

ددًا با غرور درنخواهید یافت  که به این کشور زیبا بتواند  کمک کند  تا که این کشور مج

                                                                                                                                          . ورد نیاست  کند  وهمان موقف ومقام شامخ قبلی خودرا بدنقد راست وسربلندی  دوباره 

ندارد ؛ برخالف  ا نتظا ر برای  (  Nihilism)این خود  نیا ز بیشتر به منفی  با فی         

                                                                                                                 .                                                              دوستا ن جد ید  ا فغا نستا ن  وبرای ا مید ا ست 

ن دوستان وهواخواهان  واقعی   نستا یکه اکنون افغا ن نیستند ؛ تا جا همه کشورها یکسا   

ربی از نظر ها  دور این واقیعت ها  توسط طرفداران غ؛ مهم نیست که چقدر زیادی دارد



افغانی طرفدار غرب   سعی والش بکنند  که «  نخبگان»که نیست مهم  –گذاشته میشود 

                                                                                                          . ارندواقیعت ها را  از مردم پنهان وپوشیده نگهد

زمان موجودیت نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان  آن چیزی را که شما در    

شوروی  جماهیر   طرات در دوران حضور  اتحاد ن آن را دارید ِ تمام خا ر خواند انتظا

وحتی ( منفی ) نی های برچسب ز  پسوس ( Boxed)  مشت زنی ن بجز از نستا فغا درا

یوان بخا طر آورد تا جا یکه حد اقل درمورد این چیزی دیگری را نم «هریزسمی ویا »

                                                                                    . درغرب ودرافغنستان  بحث به روی آن  مجاز نیست « محا فل اد با »خا طرات  در 

                                                                                  درا فغا نستا نقبرستا ن تا نک های اتحاد جماهیر شوروی             

ن خود دراین سرزمین فریب  با آمد  ا فغا نستا ن جا یی ا ست که اتحاد جماهیر شوروی

 ویا ا فغا نستا ن جایی است که ابر قد رت کمونیستی درآن ضربه ای نها یی خورد خورد

تخریب  موقت همه »یا « پیروزی سرمایه داری برکمونیزم»راویان  غربی  فریاد زدند 

تاً تحت  وگفتند عمد  دادند  پاسخ  به دیگران  «برای بشریت ما   گزین های  پیشرفته جا

                                                                                                                                                .رت ما  نیروی وقد

ک ، سبیعا نه و تحقیرآمیز  از اقایون میخایل  مداری  دوره وحشتنا بعد از دوران زما     

ایلتسین روسیه از نظرجغرافیایی وجمیعتی از بین رفت وازطریق آزار واذیت / گرباچف 

یزی مساعد شد که خودآنها درآن خون ریزی حمام غیر قابل توصیف زمینه چنان خون ر

کردند و غربی ها  جشن پیروزی  موقت خودرا  با رقص  وپای کوبی   در مقا بل  نقشه 

              .جها ن با تصور وبا رویا یی مجد دد تسخیر مستعمرات ازدست رفته ای خود برپا کردند



  ست آورد ره  بد مقام وجا یگاه خود را دوبا ند  ، یت امر زنده بما اما روسیه در نها       

وباردیگر به یکی از کشورهای مهم جهان تبدیل شد وبطورمستقیم درضدیت ومخالفت به 

                                                                                                         .طرح  پا لیسی های امپریالیزم  غرب قد برافراشت 

کشور   «0898»افغانستان بعد از آنکه نیروهای رزمی اتحاد جماهیر شوری درسا ل     

یک جنگ    بواسطه  وسا ل ها ا ست که  ید ، بهبودی را ند را ترک نمودند هرگز روی 

 ،حکومت مترقی آن توسط مجاهید ینستا گرفتهنه مورد سوئ استفاده قرارداخلی وحشیا 

تروریست تحت حمایه غرب وعربستا ن سعودی با افرادی مانند  اسامه وحشی وسفا ک و

.                                                                         بن الدن  سرکرده وفرمانده نسل کش جها دی  منقرض گردید 

دراتحادجماهیر لیستها،کمونیستها،سکوالرها وتقریباً همه کسانیکه  ن ،سوسیا یشا چپ اند  

بق ویا درکشورهای بلوک شرقی طی دهه های چند تحصیل کرده بودند کشته   شوروی سا

                                    .                                                                                                                            تبعید ویا خفه شد ند

واغلب کسانی دیگری که درغرب زندگی میکنند با رسم ورسوم غرب وغربی گری        

                                                               .  درآمیخته ویا مدغم شده اند 

حتی افرادی که تاهنوز ادعا میشود  که بخشی از  چپ اندیشان هستند آنها همچو طوطی 

:                                                                                  تایید وتکرار میکنند ار  دروغها وافتراءت  شان را اینچنین و

       ن وحتی غرب  بد وخراب لبا ین ، طا شاید اتحاد شوری به اندازه  مجاهید»          

                                               .« زهم بد وخراب بود  ر کافی با نبود اما واقعاً که بقد                   

ا فغا نستا ن   سد   فا«  نخبگان »ونقیض را از ده ها نفر از  همچو گفته های ضد من     

ابتدا  دراین مورد ومن از .جاهای دیگر آمده اند شنیده ام وفرزندان آنها که به لندن ویا به 

مشکوک بودم  وبه همین لحا ظ بود  که سفرهای ام  به ا فغا نستا ن آغا ز شد؛  من با ده 

صحبت  کردم ،  دقیقاً  همان  چیز را  که «  افغانستان»ها تن از افغانها درسراسر کشور

د  محافظ رانندگی درهمه جاها  بدون اسکورت  ویا گار: من نباید انجام میدادم انجام دادم 

توقف در وسط روستا ها  وقریه های آزاد خدا داد ، ورود  به  محله های  شهرستا نهای 

مرگبار وخطرناک الوده با مواد محدره ، نزد یک شد ن وصحبت کردن  با  روشنفکران 

                                                         .                                                واال وبرجسته درکابل ،جالل آباد ، وجاهای دیگر

شما از کجا ،ندرسیدمی پ از من  آنهان با افغانها درقدم نحست  من در مواجه شد      

                                                                                                 ؟ هستید

هستم  ودرلیننگراد که اکنون سنت « روسیه »اسخ میدادم  که من از پی گمن به ساده     

رگها یم مخلوط از  درپترزبورگ نامیده میشود  تولد شده ام حاالنکه بطور با ورنکردنی 

، چکی واتریشی  در گرد ش است  اما با زهم مقدم بر همه  بطور روسی  ، خون  چینی 

های ها ودشت  من بهر حال  در وسط بیابا نو –به زبا نم می آمد «  روسیه»طبعی نا م 

 مکان ها  وجاهای که  زندگی میکردم     در آن خاک وغبارسوزان افغانی الوده با گرد و

هر آن درحلقه ای نازک اویخته بود ولی با آنهم اگر  من را  به گفتن  اخرین کلمه حیا تم 



.                                     هستم « روسیه»من از در قید حیات اجازه میدادند با زهم بطورطبعی میگفتم که

نی  ناگها  میگفتم بصورتویا افغان ها  رکه درپاسخ پرسنده ن واظها اما بعدازهمچوبیا     

و با ربا رمی شنیدم   نرمش و سمپتی را مشاهده میکردم  درچهره  آنها وبطورغیرمنتظره

که بمن خوش امد ید میگفتند وازمن دعوت بعمل می آوردند که بخاطر نان ونمک  بخانه 

کمی  استراحت  کنید  یا فقط  یک گیالس آب   –های  ما تشریف آورید ومهمان ما شوید 

                                                                                            .                                                     بنوشید وخستگی خودرارفع کنید

چرا،  باالخره  موضوع اینگونه پیش آمد گرم مردم .چرا؟  من اغلباً  تعجب میکردم      

که دوست عزیز من شده بود   عارفافغانستان را از راننده موتر ویا ترجمان خود مستر 

  سیدم ؟  دلیل آن چیست  که دراین کشور؛  افغان ها  دوستداران  روس ها هستند؟می پر

افغان ها عاشق روس ها هستند؛ : دوست عزیزم اقای عارف به ساده گی چنین پاسخ داد 

با لبخند پاسخ داد بلی من وهمه  مردم ما نیز روس ها او  ایا تو هم ؟» من تعجب کردم  

                                                                                                                         . را دوست دارند

                                                 ر مربوط والیت ننگرها یپایپ لین آب  ساخت  شوروی ها در یک روستا     

کروزر  زره پوش  بق  شوروی دریک  لند تحصیل کرده سامن  دو روز بعد  با یک      

که امروزیک راننده عادی میباشد   وحید توریالیمربوط به یونسکو نشسته بودم با انجینر 

اوبمن اجازه داد تا من خودرا به اومعرفی کنم اوبدون ترس با من سرصحبت را باز کرد  

سخت ناراض بود ومیخواست چسان اما درسیمای اوخشم انبا ر شده بودوازسیستم موجود 

                                                                                                              .ازاین سیستم فارغ شود 



ی  از شوروی سا بق  را درخواب ها چیزمن گاهی اوقات  بعضی از ر نمود او اظها     

می بینم  اما وقتی که از خواب بیدارمیشوم  تقریباً برای مد ت کم وبیش یک ماه احسا س 

                                                                                                                 خوشی میکنم من تا همین اکنون آن چیزهای را که درشوروی دیده بودم   به یاد می آورم                                               

دارد   ر دوست را بسیا واقعاً  چه چیزی   وحید توریالیمن میخواستم بدانم که  انجینر     

اودر اینمورد دریغ نکرد  ویا ازچه چیزی به خوشی یا د میکندمیگرددکه باعث خوشی او

                                                                                                             : نین افاده کردوچ

هستند من   خوب  ن مهربان  وخیلی مادمر خوشم می آید چونکه...واوکراینی ها مرا از روس ها      

 کسانیکه  –ما است  فرهنگ  شبیهه آنها   میکردم ؛چونکه فرهنگ  وشیس خ احسادرآنجا وقتی بودم 

می فروختند  ، واینرا  ساده گی   ن را  اشغال کرده  اند  آنها خودرا  به نستا فغا امیگفتند شوروی ها 

ر  کرده اند  که شاهد عینی زحمات کار وعرق  زیاد کاروس ها برای افغانستان اند که  فراموش کرده

زی  یکه از خبا شد تا جا میبا..... ها وسیلو و  تهیه مسکن و خانه سازی ومکرویان پروژهریزی آنها 

                                                                       .ن روسی را خوش دارند  شوروی تا همین اکنون مردم کندهار نا ساخت   های

حومه خوب به یاد می آورم که از آن دراکثرلوله های آ ب ساخت دوران شوروی ها را من آن همه    

همچنین  کانال  های  آب روان در فارمها  واطراف  –عکس برداری میکردم های کم نظیرافغانستان 

                                                                                                         . شهر جالل آباد را 

؟                                             میگیرد  صورت  شوروی ها علیه  م  که چرا دراینجا  تبلیغات سو  پرسید لی وحید توریامن از      

 فقط  مجا هیدین  وهواخواهان غرب  وکسانیکه درخدمت آنها :  اقای وحید توریالی  چنین توضیح داد 

                                                                 . هستند به همچو تبلیغا ت سو می پردازند  واز روس ها نفرت دارند

مردم فقیر وحق شناس افغانستان هرگز  : به صحبت خود ادامه داده افزود  لی توریا  وحیدسپس         

  یک هستندمردم حکومتی  که اکنون با غرب نزداما . سزا نمیگویند  ره  روس ها  چیزی بد ونا در با

زندگی میکنند  ویا آنهایکه  درلندن که درحال حاضر دربیرون از کشور افغانستان « نخبگان»بشمول 

شوروی  واز وطنفروشی هیچ باکی ندارند همه وهمه زمین وخانه وملکیت می خرند .... .و دوبی  و 

                                                                                     . گویند ویا از روس ها نفرت دارندها را ناسزا  وبد می

آنچه را که  میخواست بگوید   هیچ مکث نمیکرد واودرهنگام صحبت وادای کلمات  لی وحید توریا     

ود نماینده گی از احساس درونی که این خ صریحاً افاده میکرد  چه که این گفته ها تلخ ویا شرین بود 

دوکتوران ومعلمان روسی چه قبل  ویا چه در دوران حضور : او به ادامه صحبت خود گفت .میکرداو

وزشی  کمک میکردند اما دمات صحی وآمشوروی ها درافغانستان بمردم افغانستان در راه عرضه خ

امریکا یی ویا انگلیسی را  در هیچ یک از گوشه وکنار افغانستان من اکنون یک دوکتورویا یک معلم 

روس ها درآنوقت در همه  محالت وشهر ودهات افغانستان  بودند   -مت کنند نمی بینم که بمردم ما خد

مت  خد دراینجا  نها را میشناسم ویا بخاطر دارم  که وبمردم خدمت میکردند  چنانچه  من بعضی از آ

شما بمن یک دوکتور اکنون ....  (Lyudmila Nikolayevna)نیکوالیوبا دمیال لومیکردند ازجمله او

ویا یک پرستار  غربی را نشان دهید  که دراینجا از ته دل بمردم ما خدمت کنند  حاالنکه دوکتورا و 

آنها نصف از معاش خودرا  –دراینجا کار میکذدند درسال های قبل  با معاش حد اقل ومعلملن روسیی 

اکنون مالحظه نماید  که  –ربا و نادار ها کمک میکردند ف زندگی خود ونصف دیگر آن را به غصر

 آمده اند    امریکا یی ها واروپایی ها  دراینجا چه میکنند ؟ همه ای آنها دراینجا بخاطر ثروت اندوزی

                                                                                                                       . کنند  خود تا از راه های مختلف پول به جیب



که من اخیرًا  با یک رزمنده گرجستانی  :  نویسنده این مقا له از چشم دید خود چنین حکایه میکند       

در پای گاه بگرام کارمیکند خاطراتی ازاو دارم وآن اینکه اوازجا ن گذشته    یدرتحت فرمانده امریکای

                                         :                                                                                                                 تجربه و خاطرات خودرا  بمن  چنین یاد آوری کرد 

من قبل از بگرام  به صفت  جز از افراد تفنگدار دریایی در والیت هلمند  خدمت میکردم  وقتیکه      

امریکا یی ها  هلمند را ترک  کردند  هیچ چیزی را درآنجا باقی نگذاشتند وبه سبیل شوخی گفت حتی 

به اینجا آمدیم  در آنجا هیچ چیزی  باقی  نجا ووقتیکه ما از آ. ند کانکریت را از زمین نیزبیرون کشید

آنها مارا اجا زه نمیدادند  که به اطفا ل گرسنه غذا وخوراک که ازما با قی . نماند ونخواهد باقی بما ند

می ماند به آنها بدهیم یعنی غذا وخوراک راکه ما مصرف کرده نمیتوانیستم یعنی که ازنظرمقدار زیاد 

من تا هنوز علت  وسبب آنرا درک  نکرده  ویا  نفهمیده ا م که چرا  -دهیم  بود به مردم نادار وفقرا  ب

جای تعجب دراینجا است که اشخاص .   آنها ما را نمیگذ ا شتند که بمردم غذای اضا فی خودرا بدهیم 

 مردم ینجا  به افغانستان  می آیند درنظرا  اروپای غربیازایاالت متحده  امریکا  ویا  از وافرادی که 

          .                                                                                                                            هوشیار وفهمیده جلوه میکنند 

                                                                                             .ویا ناهمگونی چه تضاد  ومخالفت      

نی  شوروی ها  بشکل ناگها میراث  که چگونه  به یاد می آورد ویا چنین افاده نمود   وحید توریالی    

                                                                                                                                                            .دراینجا ریشه کن گردید

                                            . خیابان ها ی کابل که بعد از انفجار بروی عبور مرور ترافیک مسدود شده است    

 نادار شده  بود یم    طا لبا ن همه  فقیر  و  د از سقوط افزود که ما بع لی وحید توریا       

زندگی مردم ما را تهد ید میکرد وما چیزی نداشتیم  که  توسط آن امرار حیا ت گرسنگی 

ویا  به اصطالح  به با د کردن پول   به پرتا ب نمایم  ؛ غربی ها به افغا نستا ن آمد ند و

که  و  هر آنچیزی را دوران ا«  نخبگان»ریس جمهور  و «کرزی»حامد  کردند ؛ آغا ز



  طوطی وار تکرارفتند  وهمچو گرست خود  بدتوان  داشتند   کهر  هر آنقدمیتوانستند ویا 

«  کرزی»دوران زمامداری حامد ؛دیپلومات های در است درتکرارگفتند که امریکا خوب

ختند حاالنکه  در  سا   قصر ها نه ها و خانیا  بریتا برای خود درامریکا ودر همه وهمه 

اتحاد جماهیر شوروی هرگز طبق  در  تحصیل کرده  افراد   «کرزی»مدحادوران تسلط 

 وحید. آورند   بد ست   نستند  نمیتوا را   خود وظیفه منا سب حا ل  ت وشغل خودمها ر

درلیست   کرده ها اتحاد شوروی  همهدرادامه صحبت خود گفت که ما تحصیل  لی توریا

مورد اعتماد ما ودولت غربی غربی ها میگفتند که تحصیل کرده های ؛ثبت نام شدیم سیاه 

،المان شرق   دراتحاد جماهیر شوروی ، چکسلواکیاپس اگرشما  تحت حمایه ما باید با شند

بنام کمونیست  می شناختند ویا شمارا کمونیست یا بلغاریا تحصیل  کرده بودید آنها شمارا 

ر ووظیفه شویم   اده اند  تا دربعضی  جا ها مشغول کامیگقتند اکنو کم وبیش  بما اجازه د

پاک ومنزه  بازهم  ما طبق  قبل  اما با بدست آوردن  وظیفه های نه چندان  مناسب حال 

.                                                               بوده دست ما به فساد  الوده نشده است و هرگز نخواهد شد

پرسیدم آیا مردم شما آنوقت های قبل را بخاطر دارند ؟ من تعجب  وحید توریالیمن از    

برای .  «!  البته که آنها آنوقت ها را بخاطر دارند » : میکنم ، وحید توریالی  پاسخ داد 

ت کشور او والی  بل درکا ها زار ویا به بااثبات گفته ام شما اگر بخواهد که به خیا با نها 

صحبت کنید وبه آنها بگوید عزیزم چطور هستید ؟  وخودرا معرفی نماید م بروید وبا مرد

که من روسی هستم  بعدًا خواهید دید که آنها شمارا بخاطر نان ونمک بخا نه خود دعوت 

                   .                                        خواهند کرد وطبق رسوم مهما نوازی افغانی از شما استقبا ل بعمل خواهد آورد

چندروزبعد من سعی کردم تا دروسط بازاربه همچو تمرینی د ست  زنم وبعدًا همچو       

براستی .اجراکردم ردست ودیگر شهرستانها دورتکراردر بازارهای تالش ها را تکرار د

ن که  لبا تحت تصرف طاجهه شدم تنها دریک ساحه وآنهم درکه با استقبال گرم مردم موا

دورافتاده بود نتوانستم کاری کنم  آنچه که میخواستم  کیلومتر ( 05)صله  هر کابل بفااز ش

                                                                                   . لذا بسرعت ازآنجا عقب نشینی وفرارکردم 



                                                                        روسی وتلف شده  ده  ازکار افتا تانک                        

وطنپرست  یک شخصاو قریه پل چرخی مالقات کردمرا در شاکر کریمی  من  اقای    

.                                              محلی بود که قباًل دریکی از اولسوالی های مربوط والیت ننگرها ر اولسوال بود

من ازاو پرسیدم  که به نظر شما  خوبترین ومدرن ترین  سیستم  برای افغانستان کدام     

                                                                                         .                                  سیستم میباشد

 یک رهبر چپ  از اما او بعدًا نی صحبت کرد   نخا او درابتدا به ارتباط  سلسله خا        

عالی مقام  بعد از ورود طالبان  که این رهبر وگفت با احترام  وقدردانی  یاد کرد نی افغا

توسط طالبان وحشی بشکل وحشیا نه وسبعا نه ودور ازکرامت « 0880»به کابل درسال 

.                                                                                                        انسانی  به قتل رسید 

دوکتور نجیب هللا را سر به نیست نمیکردند او این قدرت   ن  بال اگر آنها یعنی طا         

.                                                            وتوانا یی را داشت که درافغانستان صلح وآرامش را برقرار می ساخت

(  0898)باالی افغانستان که درسال  من از او  درمورد  تهاجم  اتحاد جماهیر شوروی   

                                                                                 صورت گرفت  پرسشی بعمل آوردم ؟ 

آنها امدند  چونکه آنها اطالعاتی را که درمورد افغانستان بدست آورده  –اوگفت »        

قیعت ها بود لذا اشتباه اول آنها این بود که چرا به افغانستان بودند همه اشتباه و دور از وا

رآنها این بود که چرا معضله افغانستان راحل ناکرده این کشور  آمدند ؟واشتباه دیگرمرگبا

                                                  .                                                                                                 «را ترک نمودند 

یی ها چه  من از او طی سوال دیگری پرسیدم  که در طول مشاغل روس ها و امریکا    

.                                                                           تفاوتی قابل مالحظه بین انها  دراین کشور وجودداشت 

او در جواب گفت که روس ها چه در قبل وچه در زمان حضور خود درافغانستان           

 -به مردم افغانستان کمک نموده اند....... اجتماعی و  –اقتصادی  درهمه بخش ها توسعه

روابط بین روس ها وافغان ها همیشه حسنه  ونیک بوده تا جا یکه یکد یگر در مهما نی  

.                                                                                                          ردندهای  شان باهم اشتراک میک



موارد  صحبت  ندادم تا در همه   زیاد  من بیشتر مزاحم اونشدم یعنی که اورا فرصت     

دیده میشود    احتبل بوض ن وبویژه در کا نستا میکرد چونکه بسا چیزی ها اکنون در افغا

قدرتمندان   نه های  وخا  زل منا  وطهمحبجا کردن دیوارهای عظیم کانکریتی در یعنی جا

آن عالی  جان ومال مصونیتطر بلند برقی باالی این دیوارها بخاژ و تمدید سیمهای با ولتا

 دی  تقسیم کرسی ها و مقامات دولتی فضای بی اعتما؛ درهمه جا اسلحه ،مقام وزورمند 

وسر انجا یک کشور بین اکثریت مردم فقیر افغانستان ستی در بین زورمندان ، فقر وتنگد

کس پنها ن وپوشیده نمانده چهیدرقاره اسیا  انچه  که  از نظر به تاراج برده شدهافسرده و

است  که عامل وعا ملین این همه نا بسا ما نی ها  همین قد رت های  مدعی  دروغگوی  

                                                                                  . بشر غربی با  شرکای مفسد افغانی شان میبا شددموکراسی وحقوق 

پرسیدم  آیا آنچه که در باال ازآن تذکر بعمل آمد  همه   عارفم اقای ا قفیبعدْا من ازر     

                                                                                                                                                           درست است ؟ اآنه

صد درصد  درست  است ،   چیزها  درپاسخ پرسش من گفت  البته که این  همه عارف   

همچو  افغان ها   ساختند  وبا  تب وسیلوها  برای افغان هاروس ها  جاده ها وخانه  ومک

حاالنکه  امریکا یی ها برای  ما افغان ها هیچ کار  سود مند   برادر رفتارو روش داشتند

                                                  .                                       ومثمری نه کرده اند ، آنها محضاً برای منفعت خود کاری را دراینجا به پیش برده اند 

اهی  با طرح این سوال  صورت یک رفرندم ویا یک نظرخو پس اگر درحال حاضر      

 ؟با امریکا واروپای غربیآیا شما میخواهید که افغانستان با روسیه متحد باشد ویا:گیرد

                                                                                                                          درآنصورت خواهید دید که همه خواهند گفت که با روسیه  وشما باید بفهمید که چرا ؟                                                 

چونکه من  افغان هستم  وقتی کشورم خوب باشد من نیز خوشحال میباشم  ولی اگر         

ورنج ام ازاین  سبب  است که !کشورم بد وخراب باشد  پس درآنصورت من رنج می برم

خود مردم را رده اند وبا پول های با د آورده مغزی کرا شستشوی غربی ها اکثر مردم ما

خوبی  میدانید   که روس ها  برای  مردم ما چه بود که فاسد ساخته اند  درحالیکه  شما ب

                                     . نکرده اند  واکنون مردم میدا نند که  غرب کشور ما را زخمی ومجروح ساخته  است 

البته این چیزی نیست  که تنها یک فرد افغان  درمورد آن چنین نظر دارد بلکه  قاطبه     

کشورشان توسط غربی ها مجروح  ساخته شده البته ه همین نظرومفکوره اند که فغانان با

 که شما میتواند  برای کسب معلومات خویش به این گوشه وآن گوشه ای از کشور بروید

وبزدل وبی رحم اکادمیسن پا بعوض اینکه درانتظارمعلوماتی از نوشته های بی سر وبی 

های دروغین  با شید که بشما  خاطر نشان میسازد که نباید مستقیما  نه ذارشات رساگها و

ویا حد اقل اگر . نزدمردم درمحالت این سرزمین بی قانون بروید وبا آنها درتما س شوید

شما لیبرال باشید  حد اقل انتظار برده میشود  که بگوید هیچ امیدی  نیست ، هیچ راه حل  

                                                                                                                 . درآینده وجود ندارد 

جنگ میان طالبان ونیروهای دولتی همچنان ( Gogal Menda)در روستای گوگامنده     

ظا می ودر سراسر این منطقه  دراینجا ودرآنجا  بقایایی  از وسا یل جنگی ن.  ادامه دارد 



زنگ زده شوروی ها  به چشم میخورد ودرکنا ر آن خا نه های ویران شده قدیمی  ناشی 

.                                                                 از جنگ  دوران شوروی ها  نظر شما را بسوی خود جلب میکند 

که این جنگجویان اشتند درداراین تپه ها قراعقب آنهامستقردر ونیروهای جنگیطالبان     

                                                                                  . روهای  مسلح افغانستان حمله میکردندحد اقل ماه یکبار باالی نی

روستا   این مردم   ن نستا فغا ل ا واشغا  «تو نا » س از حمله پ ل سا« 00»تقریبْا        

ما نند مردمان  هزاران روستا های دیگر ا فغا نستا ن  د سترسی  به برق  « گوگامنده »

وهیچ یک مکتب ویا مدرسه ای  درفاصله ء پیاده   روی وجود .  و آب آشامید نی ندارند

ندارد ؛ وهمچنان حتی  که یک مرکز خد ما ت صحی فرعی  حد اقل  از مردم  تا  پنج 

آنکه  نفری  برای( 0)در اینجا بطور متوسط یک خانواده   قیعت داردکیلومتر دورتر مو

د و آنهم در صورتیکه نبدسترس داشته باشدالر ( 035)زنده بمانند باید در طول سال مبلغ 

یکی ویا دونفر از اعضای خانواده مذکور در شهر  کار ووظیفه داشته باشند چونکه در 

                                                                                        .مردم وجود نداردروستا ها  زمینه کار واشتغاالت برای 

خویش در نزدیکترین  ی رحیم گل که در نزدیکی محل سکونتمن میخواستم که از اقا    

ا شهردریک مکتب به حیث معلم ایفای وظیفه می نماید بپرسم که آیا اوضاع این محله شم

در هنگام حضور  شوروی ها  آرام وبهتر بود ویا چسان ؟  او تقریباً   بعد  از یک دقیقه  

.                                                            سکوت بمن اینطور یک پاسخ مبهم داد

ی وقتیکه  در اینجا روس ها بودند ، فیر وتیراندازی ها  بیشتر بود وجنگ بشکل واقع»  

اش دوام داشت  که اکثر مردم  ناشی  از همچو تیراندازی ها  محکوم بمرگ  شد ند، در 

طول دوران جهاد  مجاهیدین دراینجا مستقر بودند  وآنها از همین تپه ها باالی روس ها 

تیراندازی میکردند درحالیکه تانک های  شوروی ها  درنزدیکی  رودخا نه قرار داشت  

                                                                       «.ی  درتبادل آتش طرفین  گیر مانده بودندواکثر مردم غیر نظام

              :                                                                 نم بمن اشاره نمود وگفت  دی بپرسم  ترجما نیکه من میخواستم از او سواالت زیا زما   

                                            .ن به اینجا می آیند لبا ل  طا بگذار که ازاینجا برویم چونکه حا

د معلوم میشود ولی  هنگامیکه  او یعنی ترجما نم که در ظاهریک شخص آرام وخونسر   

قابل گفته وفرموده او میشد من میدانستم  که با ید  هر حرف اورا  بپذ یرم  ودرم  یبعص

چیزی نگویم  همان بود  که ما از آنجا عاجاًل به حرکت افتا د یم  وخودرا  به جاده اصلی 

                                 .                                                                                                                            حرک سمت وسو دادیم 

دستم را محکم گرفت ومن   شویم  اقای وحید توریا لیاز آن به بعد  قبل از آنکه ازهم جدا 

                                                                                                                                                                                                                          :چنین احساس کردم که میخواهد بمن چیزی بگوید

باچهره برآشفته ؛ او گفته ای اورا فرموله کنمومن تظرماندم تا که او چیزی بگویدمن من   

وخشمگین ولی به زبان رسایی روسی  صحبت کرد  ومن دربعضی اوقات  درد ونارامی  

را  وخشم اورا  کاماًل  درک کرده میتوانستم  که او درمورد چنین گقت  چرا گرباچف  ما



تنها گذاشت ؟ اگر او با را  یم  پس او چرا ما تنها رهها کرد؟ چرا؟ ما که بهتر کارمیکرد

چونکه من   نت نمیکرد  من اکنون چرا راننده  موتر سازمان ملل متحد  می شدم   ما خیا

در آن   رگر نفر کا( 355)تعداد   ن پزی  بودم وبه نه بزرگ نا یر یک کارخا معاون مد

هیه قه تبسازیم به مردم خود نان واذونه کارمیکردند  ، ما داشتیم که کشور خودرا  کارخا

و دست ما را   ر ا بیبیند ما  وضیعت مملکت ل و اکنون حا پوتین کنم  پس امید وارم که

.                                                                                                                   بگیرد  وما را تنها نگذارد 

یم کمی غبار مستقیم به چشمانم دیده صحبت میکرد عینک هااو بعدا که روبرو وبطور    

را  ر مه وغبا د» روی  چشما نم بردارم وآن از خواستم تاعینک هایم را ه بودودمه گرفت

:                                                                                       پاک نمایم اودرهمین وقت بمن گفت

طفاً  به اقای پوتین  بگوید  که دست های مارا محکم نگه دارد  آنچنانیکه  اکنون من ل     

بگوید  که در کشور ما  چیزهای را   پوتین دست های شمارا  محکم وسفت گرفته ام  به

ر   اقل مردم بسیا فغان ها  حد که ما ا   به او بگوید   !ممکن دیده باشید  ویا باید که بیبیند

نی هارا که اکنون در کشور ما   ما بسا شیم  این همه نا دق وبا انصاف میبا راستگو وصا

یی ها واروپایی ها را دریک  فت  وما افغان ها بزودی  امریکا ن خواهد یا یا پامی بینید 

؛  د  این روند  خیلی زود اتفاق خواهد افتاد ن خواهیم فرستا بسته بندی  به کشورهای شا

ای یید  ما اینجا  آماده ومنتظریم لطفاً بر ن بیا نستا فغا عی ان واق اپس لطفاً با وطن پرست

                                                                                                      . نجات ما برگردید

گی میکند  از  افراطی افغا نی که درشهر لندن زند  بلند باالی«  نحبگان»یک پسر از     

شده    ینی  شناخته د مذهبی و  میکه من از یک  معلم هنگا   (hatsapp)تساپ  طریق وا

مخالف چپی های غربی وضد کمونیزم  انتقاد میکردم  درتماس بامن با آواز وفریاد بلند 

                                                                                                         :                                                                                                                            پرسید و گفت 

 وردید د بعمل آ از چیزی که شما بر این معلم مذهبی انتقامن کاماًل شگفت زده شدم »     

پس دراینصورت براستی که شما دوباره روسی  هستید  ویا روسی شده اید؟  روس ها یا 

که از آنها ناخواسته ودعوت بعمل نیاورده   وعجیب وغریب یک جمع  از کسا ن بلند باال

با وجودیکه ...... شده در صد د تسلط  برتمام  قاره آسیا  وافریقا د ست به مبا رزه  زدند 

زبا ن آن کشور ها را نمید ا نستند وضرورت آن چه  بود  که  به همچو فعالیت ها د ست 

                                                                                                    «                          بکار شد ند ؟

ن  درمورد روسیه  در شهر لند کن  ن سا فغا مرد ا  این حکم  دشوار وفتوای پوچ  آن     

ه وبه کسیکه درتمام زندگی اش  کار وفعالیتی نداشت -من بودهای لیت  ودرمورد کار وفعا

اصطالح عام خشتی برخشتی نگذاشته، شخصی که بطورکامل توسط یک خانواده متمول 

بداخالق وفاسد دیپلومات تحت حما یت بوده ودر دامن آن  خانواده  رشد کرده است  اورا 

کسیکه به نوشیدن وصرف مواد  –یک وقت دریک مراسم دیپلوماتیک با خود برد ش پدر



ریس جمهور داشت ولی درکنارآن از امپراتوری در مقابل  دره وبه رزم ومبارزه تنفرمخ

وریس جمهور  سوریه ( Madro)ریس جمهورونزویال ( Dutrete)وتریتفلیپین  اقای د

اقای  بشر االسد  دفاع میکرد  اوکسی بود  درسن وسال  ودر زمان بسیار سخت ودشوار  

ری خود  پا نگذ اشته  زمین پداز افغانستان با خانواده خود بیرون  شده  وهر گز در سر 

                                                                                                                     .است 

تمام دانش وآموخته  های او انباشته از تجارب دست دوم است، اما او درتصمیمگیری     

ان اخالقی  سریع وچابک قدم است ؛ و او در واقع  یکی وانجام دهی قضاوت های بی پای

 اینکه او یک افغان ازدرغرب میبا شد « اپوزیسیون»یر گذار از شخصیت های مهم  وتاث

ونتیجه گیری  ن انگلیسی صحبت میکند  کامل  به زبا و است ویا ازاینکه او با لهجه رسا

م  قابل پذیرش وقابل اعتماد حدی هم توسط رژیاست وتا«ل ومعقول  مستد»هایش تاحدی 

است او وما نند او دیگران  کا ماًل میدانند که برای پیشبرد کارومد یریت  بهتر خود با ید 

مورد نظرازاحسا سا ت ضد شوروی و ضد روسی را باید که ( خوراکه)یک مقداردوز 

نوزدهم   سده  ن  یا جنبشی بود  که درپا) نیکه انتخاب سندیکالی  زما نوش جان کنند ویا

بوجود  آمد،  وپلی بود  میان انارشیزم  وجنبش اتحادیه  کارگری  ؛ جنبشی  که درمیان  

برانگیز را    تحسین   (توسط این قلم ... ازویکی پیدیا ....پیروان با کوننین ریشه گرفت 

                                                       . ست آورند نسبت به آرامش  انقالب واقعی  بخواهند بد

که تا هنوز به رفتار چپ   بازهم درلند ن یک خا نم از دایره د یپلوما تیک ا فغا نستا ن   

در خد مت بغربی بودن خود مباهات وافتخار میکند او ( برغم تاریخ اخیر)د ست راست 

                                                                                    :خاطرات خود را  با غرور و نوستا لژی چنین افاده میکند

بغرض معا لجه وتداوی از کا بل  به پراگ  ر شدم  به معیتی  شوهرم  میکه بیما هنگا»  

( 0555)بود و برای مصا رف خود مبلغ ( 95)رفتیم سفر ما به پراگ مصا د ف به دهه 

دالر در چکسلواکیا  پول ( 0555)تیم  ، شما میدانید  که درآن زمان دالر را با خود گرف

.                                                                                                  «.که دوستان ما واقعاً درآنجا در زندگی خود ندیده بودندهنگفتی بود 

دایره دیپلوماتیک افغانستان گوش فرا دادم  وبعدًا در تفکر من به گفته های این خانم از    

یکی از  برو رفتم  وآن روزهای لعنتی  به خاطرم آمد  که دو عموی چکی ام  که  عمیق

وبرای کشورهای کا رخا نه فوالد سا زی کارمیکردنه شکروآن دیگری در رخا آنها درکا

اخت  من  مطمین  نیستم که آیاآنها جهان سوم  مثل  سوریه ، مصر، لبنا ن   توربین میس

نیز کار میکردند ویا کارکرده باشند که من دراینمورد چندان تشویش ندارم    درافغانستان

چونکه وظیفه بین المللی  آنها بود  واما آنها با وجود  این همه زحما ت وعرق ریزی ها 

یک دانشمند برجسته  کهحقوق ودستمزد پدرم  -عا ش نداشتنددالر م( 055)از ماها نه بیش

او نگهداری  ومصونیت  راکتورهای  ومسولیت رسمی   ای دربخش فزیک هسته ای بود

دالر نبود ولی ( 055)بیش از  له پول مروج  د نرخ تبا بود ماهوار  طبق ( WR)نیروگاه 



    . عموها وپدرم  با صداقت وراستی وظیفه خودرا  بخاطر رفاه بشریت  انجام میداندند 

ازکابل ازپایتخت یکی ازفقیر  (خانم ازدایره دیپلوماتیک افغانستان)حاالنکه یک کسی      

ی  بین المللی  از  هان  که  با دریا فت کمکترین کشورهای  آسیا یی  یعنی از ا فغا نستا 

مسخره ومضحک است که ند  تمام کشورهای بلوک شوروی چرخ زندگی اش را میجرخا

 دالر را اختصاص  میدهد( 0555)چند روزه خود در پراگ رف  ش ومصا برای بودوبا

                                      .                                                                                                                            وبا خود میآورد

وآن اینکه چکسلواکیا سوسیالیستی درآن روزها شد یدًا به جنبش ناگفته نبا ید ازیاد برد      

های انقالبی وضد استعماری کمک میکردوکمک های این کشوربه سراسر جهان ارسا ل 

تا جایکه ارنستو چوگوارا نیز دراینجا حضورداشت  وبه مبارزی درکانگو وبولیوی  میشد

                                                                                                            .                                کمک صورت میگرفت

                :                                                                                             وچنین گفت  بهرصورت داستان وقصه آن خانم  دوام داشت     

وقتیکه ما از مرز افغانستان عبورکردیم  و به سفر خود در سرزمین های شوروی          

دوام میدادیم شما تصور آنرا کرده نمیتواند که ما در قرا ودهات سراسر همرز با شوروی  

ندگی یم که با ز یم ویا با آنهاروبروشد ید بختی وفقرد روستا نشینان را درچه تنگدستی وبد

سخت ودشوارپنجه نرم میکردند اما  مسکو پا یتخت  ا تحا د جما هیر شوروی یک شهر 

.                                                                                                                  چراغان و زیبا  وواقعاً که قابل توجه بود

ین داستان وروایت  بگونه ید واقعاً که چنین بود ؟ ویا اینکه ا ید داین وضع راآنچه شما    

 ها توسط نخبگان خاین ترزیق شده بود ؟ طرف یعنی افغانها وخارجیذهن هردورسمی در

یت کننده نیست که داستان  دوست دارم وبرایم اذ ه ها راچونکه داستان ها وقصمن          

؟ من مودبانه به داستان گوش  از زبان کی میشنوم ویا من  ه ها را که روایت میکند وقص

ن   نستا به افغا زگشت  م با ودرهنگااز آن داستان را یاداشت کردم  فرا دادم وبعضی نقاط

واالت او سدرمیا ن گذاشتم   ودر  مورد  از  کریمکر  شاشت ها را با اقای   ا آن همه یاد

                                                                                   . بعمل آوردم چندی 

من از اقای  شاکر کریم  پرسیدم  از اینکه شما درحال سفر  از افغانستان به  شوروی      

سابق بودید زند گی  مردم درحومه های وروستهای که با شوروی همرز بود درمقایسه با 

رروستا ها ودهات ازبکستان وتا جکستان از چه  قرار بود ؟  اوشوکه شد زندگی مردم  د

بمن کمی خیره نظر کرد ووقتی که سوال من در ذهن او تاه نشین شد شروع به خند ید ن 

                                                                                                                                                                                                                    :  کرد

ثروتمند بودند البته که با روستاهای  اینطرف مرز به   مردم روستاهای شوروی  خیلی   

آب  –معشیتی را  اعم از  برق  هیچ وجهه قابل مقایسه نبود  انها همه امکانات  زندگی و

بهتر تنظیم شده  ومکاتب وپست وکلینیک های صحی  دراختیار داشتند  حمل ونقل عامه 

نمیتواند از آن   که هیچ کس....  تروموا و   -سرویس ها  –ای داشتند  از قبیل قطار ها 

یک شهر  ند پایتخت ازبکستانکالبته که شهر تاششی کند مگرآنکه اگر کورباشد ؛ چشم پو



ن ها  وپوهنتونه  بیمارستا  بزرگ وبویژه ایست که درآن سینما ها ،پارک ها ؛ موزیم ها 

ن  ن  شا ها  وجود دارد  حتی که روستا ها آن نیز تکان دهند  است ازاینکه روستا نشینا

فرهنگ اینطرف  که  وجودی نیز متمول وهمه وسایل زندگی را دراختیار خود دارند  با 

مصروف جنگ  ن  نستا فغا ز باهم کاماًل مشابه است  شوروها زمانیکه در اوآنطرف مر

به افغانستان در راه تکامل وتوسعه کشور کمک همه بودند درکنار آن تالش مینمودند  که 

                                                                                                              . جا نبه نما یند

اما چه کسی  به شاکر کریمی وبه سخنان او  درپل چرخی مربوط حومه کابل گوش        

واو چندان مهارت  فرا خواهد داد؟ او به سختی ومشکل  به زبان انگلیسی صحبت میکرد

نداشت  که چگونه باید به زبان دیپلوماتیک صحبت کند که مورد پذ یرش د یپلوماتیک ها 

ویا آنچه که او میگفت چیزی   نبود که از سوی افغا ن ها  . ونیویا رک قرارگیرد در لندن

                                                                                                    .انتظار آن برده میشد

یک دوستم  که یکی  بل بهاز طریق  تیلیفون  از کادرطی سفر قبلی خود درافغانستان  من

 که در تماس گرفتم وبه اوپیشنهاد نمودم افغانستان بود زن  تبعید شده«نخبگان »دیگری از

چند روزی تنفس یکجا خواهیم رفت ودرآنجا باهم سفر بعدی ام به افغانستان به معیتی من 

ا ر یسبهای مد ت با یک نوع ادعای مبالغه آمیزگفت که اوبه افغا نستا ن ازواوخواهیم کرد 

درپاسخ کوتاه با آنهم به نحوی  قابل پیش بینی بود که  ولی زیاد تا کنون سفر نکرده است

.                                                                      او شاید بخواهد به افغانستان سفرکند

که شما نمیدانید او گفت که برگشت من به کشور مثل یک ناشناسی خواهد بود ؟ زیرا چون

که خانواده ام  برایم  چقد رمهم  است  هنگا میکه  من  باالخره  بخواهم به وطن برگردم  

                                      .                                                                                                               درآنصورت یک معامله بزرگ وبزرگتر ی خواهد بود  

اما این طرز تفکر واین چنین گفته ها برایم بسیار عجیب وغریب بود  چونکه  افغانهای   

را که من ازافغانستان  می شناسم  کاماًل متفا وت ازکسا نی هستند که من آنها را دراروپا 

ا افغان های هستند که بطور روتین  وامریکالی شمالی دیده ویا با آنها مال قات نموده ام آنه

به کشور دوست داشتنی شان می روند ودرآنجا بامردم خویش به تماس می آیند ویا با آنها 

                    .                                                                                             درگیر میشوند 

د ید زدی با (Soraya)نم ثریا  با شهزاده خا در روم   که مناطر دارم خوب بخمن        

چپ اندیش   مربوط بود وآن اینکه من توسط چند نماینده داستان ازاینقرار. ومالقات کردم

به آن کشور دعوت شدم  ودریکی از روزها  از پارلمان ایتالیا «جنبش پنج ستاره ای»به 

در هنگام صرف طعام چا شت بعد از آنکه آن دوستا ن من را  درک  کردند  که  من  به 

مسایل واوضاع ومردم  افغانستان زیاد عالقمندی دارم ایشان  از من دعوت بعمل آوردند  

 شهزادهدوستان من بااز یکی. ازنزدیک بیبینم  افغان« ثریا»نم با شهزاده خا ید که من با 

واو یعنی شهزاده خانم ثریا که شصتمین  بهار زند گی  به تماس آمدهمراه  نثریا  با تیلیفو

اش بودسواربا دوچرخه خود بدون تکلف ویا کدام دغدغه بحرکت افتاد ومن اورا درمحله  



  قات کردم  اوبدون ترسمال در ساعت های نزدیک به عصر آن روز یهودی نشین قدیمی

ویابدون آنکه چیزی راپنهان وپوشیده نگه داردازمن خواست تا به تما شای یک نما یشگاه 

ن بود  که روز بعد  همایم  بازدید نما  ذار خواهد شدگبردریکی  از گا لریل ها هنری که 

خود  از اشغال درعین صحبت مالقات کردیم او نمایشگاهبازدید از درهنگام ر دوم باهم با

ویا نیازی اوکسی نبود که ازچیزی بترسد  – بعمل آورد  نا توسخت انتقادکشورش توسط 

من به اوگفتم که من  چند هفته بعد ازد نداشت که چیزی را دربازی های سیاسی پنهان س

بمن اطالع دهید  دکردیسفر   عزم  میخواهم  به قندهار  سفر کنم  اوگفت لطفاً  هروقتیکه

ازنزدیک  را درقندهار آن چیزها کنم  تا شما  وتنظیم  تا برای شما  چیزی های را ترتیب

                                                                                                                                  . شا کنید تما

تلخ  سرد  هوای ن به سرزمین زیبا وخیره کننده ، باداشتن  نستا فغا بهرصورت من به ا   

آن  که   نی وگرمای تا بشی ما ند گار واغراق آمیز به سختی قابل تحمل تا بستا نی زمستا

ن  گا هرگز به تمام آن پناهنداما من  -انسا ن همیشه یکبار درمعرض آن قرارمیگیرد آمدم

 بودند یا  ن را ترک کرده نستا همیشگی  افغا طبقه باال دسترسی نداشتم  افرادی که برای

  خیا نت کردند  مجد دًا   سپس  نت کردند و آنها خیا بعد آز کسانی وطن را گذاشتند  کهبه 

نه های غربی   به رسا  کردند  ن  منتشر شا ره  کشور لط ونادرست را درباواطالعات غ

کشوردست نشا نده درخارج از افغانستان خوش خدمتی کردند  بعنوان دیپلومات ها از یک

به زندگی پرجنب وجوش مملو از خیا نت ووطنفروشی خود  ادامه  دادند   واز  بد بختی 

نه رسیدم    من فکر نمیکنم  که من به آنها   هرگز   –ها ی مردم خود چشم پوشی کردند 

حد اقل به هما ن ا ندازه بد ومرگبارتر  هستند و یا( نا تو)بهرصورت آ نها حتی بد تر از 

                                                                                                                     . از طا لبا ن هستند

کند   میتواند  به کشور خود خیانت  راه های زیادی وجود دارد که یک شخص چگونه      

تاریخی    وجود دارد ازلحاظ مبه وطن ومرد  نت کردن برای خیا د موجه  زیا  دالیل ویا

 خودرا( محلی)  بومی  ران گذ  وخد مت  ران  ازهمکا  استعمار گران غربی شبکه های

ده گی خودرا  درسراسر جهان گسترش وتوسعه دادند که این افراد گوش بفرمان غرب  اما

وبعدآ   یی اروپا  ت هایسامپریالی  درتحت راهنمایی هاین  به انهدام وویرانی کشور شا 

کسب مقامات بلند باال ، عناوین  درتحت نظر امپبریالیست ایاالت متحده امریکا در آزای 

                                                                                      مستثنا نبود ه که افغانستان نیزازاین روند ن متاسفانشان دادند  به شخصیت خویش حتراموا

اله مطبوعات  کابل  مقتا جایکه حتی ( 0505)ماه جنوری سال ( 00)آنچنانیکه در         

میلیون ( 0،0)مان  به ارزش مبنی بر واگذاری یک اپارتای نفرت انگیز وننگ اوری را 

  لد دونا  متحد  در برج  در ملل «ظاهر طنین » ویا نماینده دایمی افغانستانبه سفیر دالر 

آنرا بزبان انگلیسی درقوس   متن کامل نید  که شما  هتن به چاپ رساترومپ واقع در من

                                                                                                                            .ذیل میتوانید بدون تصرف مطالعه نماید



}      Afghan UN Ambassador’s $4.2 million 

Manhattan apartment 

Luxury lifestyle of Afghan diplomats clashes with reality back home 

Thursday 21 January 2010, by Robert Maier 

Among the billions of dollars being spent propping up the Karzai 

government are some choice bits of New York City real estate. Number 1 is a 

2,400 sq. ft. 3-bedroom corner apartment in the Trump World Tower 

(http://www.trumpworldtower.com), one of the world’s most expensive 

addresses. It was chosen by Zahir Tanin, Afghanistan’s Ambassador to the 

United Nations, who lives there with his wife. 

The apartment features mahogany kitchen cabinets, 10-ft. ceilings, a library, 

huge kitchen, and “iconic views” of New York City through floor-to-ceiling 

windows with remote control curtains, all courtesy of the Afghan 

government. Amenities available to building residents include private Pilates 

and massage rooms, and a full-size swimming pool. 

 

The $4.2 million purchase price does not include monthly utilities and condo 

fees that reach $7,000+ per month, more than the rent of many luxury 

Manhattan apartments. A detailed description of the apartment, with photos, 

appears on the realtor’s website. 

http://www.warburgrealty.com/property/535811 

https://www.kabulpress.org/auteur414.html
http://www.trumpworldtower.com/
http://www.warburgrealty.com/property/535811


According to Kabulpress sources, eight other diplomats working in the 

Mission’s offices live about one hour away. The average rent for them is over 

$20,000 per month—extremely pricey even for Manhattan real estate. The 

previous Ambassador, Mr. Farhadi paid only $7,000 per month for all rent 

and expenses. 

“Other ambassadors, like Taib Jawad (Afghan Abmassador to the U.S.) are 

living in luxury residences, why not me?” our source quotes Tanin as saying. 

For more details on the apartment see this article from September, 2009, 

shortly after the deal was done: 

http://www.observer.com/2009/real-estate/afghanistan-mission-un-buys-

42-m-trump-condo-peacefulness-and-views 

Is Ambassador Tanin such a gifted and experienced international diplomat 

that he deserves such luxury coddling? According to staffers, expenses are 

kept very secret, especially the wheeling-dealing that enabled him purchase 

the apartment and his nearby $5 million office suite (that is so well stocked 

with expensive Scotch Whiskey and French wines.) 

 

Dr. H.E. Zahir Tanin, Afghanistan’s Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary to the United Nations 

Staffers say that despite the luxurious digs, the working environment is very 

uncomfortable, as if they were working in a “KGB office.” Employees neither 

trust nor respect the ambassador, and claim he is an “opportunist” 

unqualified and unwilling to properly carry out the duties of a representative 

http://www.observer.com/2009/real-estate/afghanistan-mission-un-buys-42-m-trump-condo-peacefulness-and-views
http://www.observer.com/2009/real-estate/afghanistan-mission-un-buys-42-m-trump-condo-peacefulness-and-views


of 25 million suffering Afghans who face daily bombings, kidnappings, and a 

decrepit infrastructure. 

Kabulpress will publish additional material about Ambassador Tanin and 

discuss his qualifications as a diplomat, and manager of an important 

Afghan governmental office. His official biography notes that he was a 

physician (graduate of Kabul University) and an executive producer for BBC-

TV. Other aspects of his education, employment history, and political 

activities and affiliations are being compiled by Kabulpress researchers.{ 

 

بسیاری از افغان ها  چه آنهایکه وطن شان را ترک نموده پس میتوان اذعان کرد که     
کب خیا نت  شده اند ویا چه آنهای که وطن را ترک نکرده اند  به درجا ت مختلف   مرت

.                                 شان از همدیگر جدا نشده اند  واز افتخارات خود یادآوری میکنند اند و بعضی  دیگر
قبلی خود  درافغانستا ن در جوار جاده ویا خیا با نهای نواحی سوم   من در طول سفر   

بل کارمیکردم وتالش ام این بود تا از معتا دا ن  به مواد مخد ره  تصویر  وپنجم شهرکا
                 .                                                                                             برداری کنم 

به کابل برگشتم  دراین بار  جرات آنرا داشتم  ( 2102)وقتیکه من در ماه جون سال    
که معتا د ین به مواد مخدره  که در ال ولوش وخاک  زیر پل ها  زند گی  میکردند  فلم 
های مستند ترتیب وتنظیم نما یم ، با درنظرداشت  این خواست  روزی   که  من  دریک 

پیاده شده بودم  وتالش میکردم  تا منظره های مختلفی را از زوایا یی  مختلف  رودخا نه 
دور دارد که مرا   بعدًا متوجه شدم  که کسی از فاصله های –در فلم که میساختم جا دهم 

من است    جستجوی ست در اسلحه بد  داشتن شخصی با   شدم که  ومتوجه تهد ید  میکند
بت مرمی او قرار  ودارد که برمن حمله کند لذا من دفعتاً درآب غوطه زدم تا مورد اصا

بلند  خنده آمیز را آواز   ؟ من این ید نه  خیلی خوش آمدم که میگفت  نگیرم  ومن شنید
                                                                                        .                        درعقب خود از دهن کسی  شنید م  که بزبا ن رسای انگلیسی حرف میزد 

من روی خودرا دور دادم وبا یک مرد خوبی نزدیک ومواجه شدم  بعد از آنکه چند     
ومن با خود گفتم  که من دراینجا شاید کاری کرده باشم که   ل شد کلمه بین من واوردوبد

.                                                                                                                    او فورًا متوجه من شده است ؟  
معاون شرکت (  سروان) او بعدًا بمن گفت  بگیر این کارت من است بنام محمد معروف 

 کارت خودرا برایم خواند وبعدًا  به صحبت خود ادامه داد( Duniya)ساخت وساز دنیا 

متعلق به شرکت خود  امده ام تا این ( warehouse)گفت من  اینجا به گدام وانبارهای
 من دیدم که شما فلمبرداری میکردید پس واقعاً که شما   انبار هارا کنترول ونظارت کنم 

اقی نمانده بود  اودستم شخص خوش چانسی هستید از اینکه درجعبه سالح من گلوله ای ب
صحبت   رو استاده بودیم گرفت  گفت  من میخواهم با شمارا درباالی پلی که باهم رو در
توضیح دا که  بعدًا  سید ویا حتی اسم من را نمیدانید  او کنم  وآن اینکه شما مرا نمی شنا

ت متحده امریکا اینجا درکابل  اجرای جم زبان انگلیسی  برای ارتش ایاالرمن بعنوان  مت



.                                                                            ل ادامه دادوسپس او به صحبت منسجم خود حسب معم یم  وظیفه مینما
مستقیم  با انگلستان وایاالت بطور  فیا مالهذا باید اذعان کرد که اینجا در افغانستان       

متحده امریکا بشکل زنجیری درارتباط است  غرب کاماًل دروغ میگوید ازاینکه میخواهد 
هرگز به  دادوستد وتجارت مواد مخدره را درافغانستان ممنوع ومتوقف وقدغن کند  آنها 

                                                                                                                     .                                 چنین عملی اقدام نخواهند کرد 
ودیگر وسایل  برادرم یک نویسنده بود  واو تصویر از تهیه وتدارک واتر پمپ ها       

ش ضرور  خشخا صالت  وابزاری توسط ارتش ایاالت متحده امریکا  که برای رشد حا
تهیه ویا فلمبرداری میکرد وحسب  گذارشات موثق  باید خا طر نشا ن  ساخت  که است 

ن  دولت انگلیس  نستا بزرگترین  حامی وپیشتیبان تولید وصادرکننده موادمخدره  درافغا
یکه حتی  تا جا  تنگ بوده  ارتباط تنگا  است  ، چنانچه که انگلیس ها  با مردم محل در

انگلستان خود نیز   برای مردم بخاطر تولید خشخاش  پول تشویقی میدهند واز سوی هم 
وقندهار میباشد که مواد یکی از بازارهای مهم وعمده صادرات  موادمخدره والیت هلمند 

والیات هلمند وقندهار توسط کارگران  انگلیس در میدان های هوایی  در طیاره  مخدره از
ستان وحتی ایاالت متحده امریکا فرستاده میشود  یکی از اقارب نزدیک من  حمل وبه انگل

به نسبت  مینمود   وظیفه   انجام    یی ها ن انگلیسی بود وبرای امریکا ن زبا که ترجما
                                                         .ل مواد مخدره به اروپا وامریکا کشته شد افشا گری اسرار  حمل وانتقا

صحبت میکردم درتعجب وتشوش افتادم که آیا صحبت ( سروان )من در موقع که با     
ترجمان من نیزدرظاهر قضیه تحت تاثیر قرار گرفته   ؟ هایم را ثبت وضبط نکرده باشد

آنچه را که بچشم سر خود دیده به ارتباط ما چه « ساروان»بود که اقای محمد معروف 
                                                                                     خواهد کرد؟   

خودرا  درمقابل هان کردن نداشتم  از اینکه آنها کشوررا برای پن زییولی من هیچ چ   
  ل اشغاآن ترسناک باشد ازپس چه چیزی میتواندمردم تخریب وویران میکنندمهای بازچش

را ازآن اگاه   دنیا  توسط غربی ها  افغانستان را بسوی نابودی سوق میدهد من میخواهم 
                                                                          .ق خواهد افتاد من هیچ  اهمیتی نمیدهم  که چه چیزی درآینده  برایم اتفا –سازم 
همه کسانیکه برای استقالل واقعی وارمانهای مترقی مبارزه و پیکارمی کنند مخا لف     

با رژیم  کنونی درکا بل نیستند،  چونکه بعضی از آنها  با غرب  وعده ای د یگر آنها با 
                                                         .                                                                مجاهید ین درارتباط تنگا تنک هستند

به کابل در « قدیر»ظاهر حاجی « تاخیز برای تغیررس»سخنگوی رامش نوری  من با  

دریک اردوگاه موقت نزدیک محل انفجار  ویرانگر که در ماه (  2102)ماه جون سال 

خت مالقات  سا  مجروحنفردیگر را ( 411)نفر را کشت وبیش از ( 01)می  حد اقل 
                                                                                                                             .کردم 

( 0111)حد اقل یک نیروی نظامی « قدیر»حاجی ظاهر« رستاخیز برای تغیر»نهاد  
ارزه  علیه داعشی ها  بشکل وحشیانه کشته شد  نفری است ، که یکی از اعضای آن درمب

که این نهاد دربدل گرفتن انتقام خون اوچندین جنگجوی تروریستی داعشی را دراقدامات 
                                                       .                                                                                                             تالفی جویا نه از پادرآورد

حین صحبت خود بشکل روشن بمن توضیح داد که هدف نهاد او «  رامش نوری»اقای  



حتی اگراین اتفاق به کمک و حما یت کشور مجبورساختن دولت کنونی به استعفا میباشد،
:                                                                                           اوگفت . ویا کشور های خارجی  نیزهم باشد

( 20)یم  وشش نفر  از معترضین  ما کشته  وتقریباً  ما درکا بل به گلوله بسته شد»    
اشرف  »عترضین ما زخمی شد ند ، واین کشت وکشتار توسط نیروهای حرفه ای نفر ازم
 صورت گرفت ،این دولت بعوض کشتن تروریست ها معترضین بی گناه را کشتند«غنی 

یگر را به نفر د( 01)وکشت وکشتار وحمالت وحشیانه تروریستی وبعد ازاین زدوخورد
از مقامات که بسیاری درواقع معتقد هستیم  اختند پس مابه زندان اندبهانه ای تامین امنیت 

که دولت به هماهنگ کردن حمالت دولتی مسول این کشتارهستند وماهمچنین فکرمیکنیم 
                                             .                                                                                                                        کمک میکندتروریست ها 

                                                                                  :یکی از معترضان  فریاد زد وگفت  سمیر اقای  
 «اشرف غنی »هردو یعنی  میخواهیم  که براین ما   وبنا دولت مردم خودرامی کشد،  
                                             استعفا بدهند،                        «  عبدهللا»و

ما یک سیستم کامل بازنگری  ازنظام  افغانستان رامیخواهیم  آنچه را که درسراسر      
 .کشور اتفاق می افتد  نظاره کند نظیر  قتل ،انفجار بمب ، وفساد اداری وچیز های دیگر

که در پشت    کردم  س اما زمانیکه  من آنها را تحت فشار سخت قراردادم  چنین احسا 
قا بل تعویض « جامعه مدنی»فقط  بحث  . سر آنها هیچ ایدیولوژی  صوتی وجود ندارد

                      .                                                 جغرافیاوی است  ویا شایدهم  برخی از حلقات مبارز قدرتمند
من  نمیدانم که چه کس ویا کسانی از آنها حمایت میکند اما آنها خود احساس میکنند       

اما این چگونه واقیعت .  که کسی قطعاً وجود دارد آنچه که آنها میگویند شاید درست باشد
                                                     .                                       است که موجب نگرانی من میگردد 

پرسیدم  او ناگهان  بعد ( ناتو)کشورش توسط درمورد  اشغال  «رامش نوری »من از   
 :کمی ناراحت کننده  گفت یک پاسخ کوتاه  با یک صدای  ازیک مکث ووقفه ای طوالنی

ده  هستیم که با او  همکار ما باهرکشوری که ازموقف و نظروموقیعت ماحما یت کند آما
.                                                                           شویم  وبا آن کشور مشترکاً کارکنیم

من پرسیدم ، آیا من میتوانیم دراینجا برای زمان طوالنی بمانم  ؟                                                                   
ما تاصبح دراینجا هستیم  وما انتظار آن را داریم  که مجا هیدین  ! اوگفت البته که چرا نی

                                                         .        ما درساعت های  اول صبح با ما بپیوندند
 مجا هید ین؟                                                                                   

                                                                            .دفعه بعد من درمورد بیشتر تحقیق خواهم کرد 
( انگلیس ها)اقامت خود درکابل  از قبرستان بریتانیاوی ها  یروزهامن دریکی از       
گار واویه کنجکاوی های ناساززبعمل آوردم البته که بازدیدم ازاین گورستان نه ازبازدید 

که  روسی بود  شه فرهنگیه درطول اخرین  دیدار من   با یک  ا تبود بلکه بخاطر اینک
                                                                                                                                                       .   داد بمنبخا طر معلومات بیشتر را قبرستان   گیزه بازدید ازاینان

چگونه  برمردم افغانستان  در «  انگلیس ها»ر روانی  اینک شما  بیبینید که یک بیما   
.                            انجام داده اندن ستمی که آنها دراینجا برمردم  نه ها  ستم روداشته است ؟  آنچنا آن زما

خوشحا ل شدم  که به آنجا رفتم  واز آن گورستا ن واز آن رویداد های  دوقرن  گذ شته  
                                                                                                                 .....ید م  یعنی به د ید گاه روشن انگلیسی رابگونه روشن از نزدیک د



ن این مکان  گا دیلی تیلگراف یک بار احساسات میهن پرستانه ای این بگور خفته شد    
                                                                     :وصیف کرده بود را به شرح زیرین  چنین ت

.                                                                             گوشه ای کابل که همیشه انگلستان است   »افغانستان      
آنها هرگز هیچ توبه نکردند، هیچ روحیه ای ، هیچ  سوالی مطرح  نشد   که  انگلیس ها  

هزاران ما یل دور از   دراینجا  چه میکردند  وبد نبا ل چه بودند  یا انگلیس ها  دراینجا
                                                                                              « دوباره ....ساحل  آن  د وباره  دوباره و 

                     : درباالی نام  سربازان  انگلیسی  به چنین  نوشته سنگی  چشم می افتد 
.                                                                                                       «شفاف اما تکرار نشدنی بود  تعهد»       
این یاد وبود  برای همه افسران  وسربازان انگلیسی که درجنگ های  افغانستان در      

بازسازی .  ختصاص داده شده است زندگی میکردند ا قرن نوزدهم وبیستم وبیست ویکم 
ل  بل  فبروری سا توسط  افسران وسربازان نیروهای  بین المللی  کمک به امنیت  درکا

«2112».                                                                                                                          
                             !                                                                                                                            ما باید  آنها وخاطرات آنها را به یاد داشته باشیم     

اری ونه هم  نقاشی ها  در این گورستان بخوبی نگهداری میشود درآنجا هیچ خرابک     
                                                             .دیوار های آن دیده میشود 

رجی ها  مورد  یر خا نوی ها وسا اسپا –انگلیس ها   ویامرده  نستان مرگ درافغا      
                                 .                                                     احترام است 

             .                                                                     متاسفانه که مرگ ویا مرده خود مردم  افغان  قابل احترام چه که حتی جالب هم نیست  
شته  قتل عام  گذ  قرن دو طول از اینکه چه تعداد از افغان های شجاع را انگلیس ها در

                                                                         کردند؟                      
ن سلحشور وآزادی پسند دریکی از  نای  مجلل  از یاد بود  آن مرد ماکه باید  یک ب     

امپریالیزم بریتانیا احترام  محالت کابل  وجود میداشت که از آن هزاران قربا نیا ن بدست 
                          . بجا میشد شا ید  که این آرزو روزی برآورده شود ولی  نه  دراین زودی ها 

من  مجد دًا به بگرام با رانندگی موتر رفتم تا از دیوارهای هیجان انگیز نیروهای       
.                                                                                  مبرداری نمایم هوایی اقامت گاه  قوت های نظامی امریکا اگربتوان فل

در راه عزیمت خود بسوی بگرام دوباره پسربچه ها را با اسلحه های اسباب بازی        
تماشاکردم که درحال اجرای تقلید ازهلیکوپترهای جنگی درهنگام فرود آمدن بودند،  من 

ار دیگر بد رفتاری ها را درست در کنار دروازه ی خانه ی نشیمن دید م  ،  زنا ن فقیر ب
آغوش شان کودک شان د و درونادار برقه برسر را که درآن سرتا پا خودرا پوشانده بودن

که بعضی از کودکان دست ویا پا نداشتد نشسته ودرگرمای غیر قابل  تحمل د ست گدای 
                   . شان را بسوی عابرین  درازمیکردند وضعی که هرسنگد ل را متاثر میساخت

نتیجه  این خود  با برداشتن چند قدم  دور چنین درمی یابم  که ستی تمام این فقر وتنگد   
که  یشرفته استپ  لر صرف تجهیزات نظامی وتکنالوزیاز به هدر رفتن  ده ها ملیارد دا

به شکست روحیه  میلون ها نفر ازمردم افغانستان انجا میده  است  ولی هرگز  این مردم 
از وضع تنگدستی وفقر نجات نه یافتند وهمچنان هرگز  به آزادی کشورشان از تروریزم 

                     .                                                                                  دست نیا فتند
قصه های  زیادی  درمورد کادرهای  جهادی  دراولسوالی پنجشیر  شتک د من  درقریه 



شنیدم ، یعنی دربا ره آن دسته از کا درهای  جها دی که درجریان جنگ با نیروی های 
                            .                                          اتحاد جماهیر شوروی  درا ینجا مستقر بودند

 من به نسبت درگیری های اخیر جنگ های مرزی بین افغانستان وپاکستان  درکابل      
 ر در روز توسط نیروهای امنیتی  بازداشت  وحتی تا ده بار ین با چندجالل آباد وبگرام  

زجویی  وبعضی  روزها بیش از ده با ر در یک روز درتحت نظا رت وباز  متوقف وبا
ومن  درهنگام این همه  بازجویی ها  متوجه شدم  که این ها یکه   - جویی قرار گرفته ام 

از من بازجویی میکنند آیا پولیس ملی ،ارتش ملی  نیروها امنیت محلی ویا شبهه نظامیان 
.                                                                       ص آنها دست نیا فتم تشخی که به  هستند ویا کی ها  هستند؟

روزی  من در روبروی فردوگاه  جالل آباد سعی کردم فلم یک هوا پیماب بدون سرنشین 
دردست داشته خود قبل از فرود آمدن امریکایی را با استفاده از روش های تکنالوژیکی 

پیما بگیرم ، لذا از راننده   اتومبیل خود  خواستم تا کمی از سرعت اتومبیل بکاهد  آن هوا
شته بود   نگذ   اما  وقفه ای –رو به جلو تابعه کنم  تا که من بتوانم  یک دوربین دیجیتا ل

با استفاده از سالح در .که یک نفر از منسوبین ارتش  موتر حامل مارا  متوقف ساخت  
خود مارا مجبور ساخت که از اتومبیل برون شویم  او بعدا دست هایم را دست داشته ای 

هویت ام  از    سیی به روی دیوار گذاشت  وتیلیفون همرایم را از من گرفت  بعد از شنا
ه دیروزدر همین ککابل به یکی ازسربازان توضیح دادکه این همان تویوتای کوروالاست 

                                                                                                                                                 زد ( U-Tur)درجه چرخش بابازگشت«081»دفعتاً تاجایعنی درکنارهمین دیواروجاده 
                                                   

                                                                                                                                     
 ( U-Turn)درجه بازگشت اتوموبیل درجاده ( 081)چرخش             

                                                                                               
جالل آباد درجریان یک حمله تروریستی بایک افسر پلیس زخمی شده  من روزی در     

صحبت میکردم وبه نظرم چنین رسید ( RTA)ن نستا تلویزیون ملی افغارادیوستگاه ی درا
زی دیگری نیست  چی( فراواقع گرایی)که  این همه احساسات محضاً  بیش از  سوریالیزم 

ولی  فصل واز هم می پاشد حل و چنین پنداشته میشود که این کشور  به نظر بعضی هاو
هنوز که هنوز است  این نظر ردمیشود یعنی که کشور  علی الرغم  ویرانگری ، مبارزه 

سقوط نمیکند  یعنی  هنوز هم  بر  بقای آ ن امید واری   «نخبگان»وبد بینی احمقانه ای  
                                                                                            .وحتی خوشبینی وجو دارد

                                                                                                                                       . من نیز درتالش آن هستم تا این واقیعت را درک نمایم    
 از کشور  خارج که در عده ای از افغانها:  دریور وترجما نم  توضیح داد وگفت رف عا

منتشرمیکنند که ما به پایان رسیده ایم  وهمه میخواهند ، شایعات غلطی را زندگی میکنند 
که  کشوررا ترک کنند اما این درست نیست ، بلکه بیشروبیشتر مردم میخواهند  که اینجا  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:U-turn.svg


چونکه   وفعالیت نمایندوبرای بازسازی وبهترشدن آن کار دروطن مادری شان باقی بما نند
                                                 این یک کشور زیبا است  ؛ آیا زیبا نیست ؟    

دوطرف آن       درحال عبور از یک جاده پرپیچ وخمی ودر عارف ما درحین صحبت     
خروشان با آب   در بین کوهای بلند وعظیم  که در فاصله ای نه چندان دور ازما دریای 

یک کشور   همانطور که ادعا میشود که این –زالل  وکرستلی درجریان بود قرارداشتیم 
                                                                                                   .زیبا است  براستی که زیبا وقشنگ است 

یک صخره بزرگ که نزدیک وددرنزدیکی یک مسجد کوچک درکنارخرما درادامه سف  
عارف که یک شخص ، ماه رمضان بود ، ما  به آن تماس کند توقف کردیم  بود اتومبیل 

من نیز از اتومبیل بیرون آمدم  وبه متدین وکوشا بود بخاطر ادای نماز داخل مسجد شد ، 
که یک ماشین ویا موتر  شته بود دیری نگذ ، میکردم  میق وخیره کننده نگاه یک دره ع

شین  یک اتومبیل ما  ایستاده شد وراننده آن  انجن مادیگر که اغلباً زره پوش بود در نزد
ند   رون آمدیخود ب  مسلسل های را خاموش ساخت  واز موتر مذکور  سه مرد مسلح با 
شتند  وبعد از شستن دست وپا  ا سالح های خودرا در نزدیکی دروازه ورودی مسجد گذ

                                                .           ند  ر ادای نماز داخل مسجد شدبخا ط( وضوکردن)
.                                        بصورت مودبانه نگاه کردیم  قبل از داخل شدن آنها به مسجد ما با آنها      

باید خاطر نشان سازم وآن اینکه به طرز شگفت آور  هر گز  من از مواجه شدن به این  
با . ید نکردم  یعنی به اصطالح ترس وجبن را بخود راه ندادم  تهدرویداد احساس ترس و

ر امریکای جنوبی  بخاطرم مناظمالحظه دره عمیق و خیره کننده ویا این منظره  یادی از
های  عظیم ، دره های عمیق  لهواقع در چیلی ،  یعنی ق  اً آن محالت ومناظر آمد خصوص

.                                                         ومارپیچی ورودخانه های خروشان  وپرموج که در حال جهش وطغیان سیر میکردند
من درافغانستان درمدت اقامت وگشت وگذر خود  همیشه خودرا درزندگی خوش         

یدانم که اکثر چیزها را دراین کشور به اشتباه گرفته اند  وتوانمند احساس کرده ام  ومن م
حاالنکه  همه چیز روشن  وهویدا است واصاًل  هیچ فریب ودغلکاری نباید مطمح نظر 

باشد وآن اینکه کوه ها ، کوها ، رودخانه ها رودخانه ها سرجای خودهستند  تهی دستی ، 
.  یخورند ویان بد  نیز  بچشم متهی دستی بوضوح قابل دید است جنگویان  خوب وجنگج

.                                                 ه ای این ها را  چونکه یک واقیعت انکار ناپذیر است دوست دارم من هم

 (CRUZ DE MALAT) خواستموقتیکه ما بکابل فریب شدیم  دراین وقت از عارف  

 فلزی  با نیچه ای  را همراه (jerba  mata)بنام  آن  بسته ای از چای نوع ارجنتاینی

از خشک   ی است که یک نوع چا Jerba mata)ن داشتیم بدهد یان که با خود درماش
نمونه ای این بسته  که   .کردن برگ های  درخت جیربا  تهیه میشود وطعم درشت  دارد

                                                                                                                                                 (.  در زیل قابل دید است 

                                                                                                                                     
      

http://yerbamateland.com/wp-content/uploads/2014/06/cruz-de-malta-500g-yerba-mate-tea.png


واروپایی ها  ، (  Yanks)فکر میکنید  که اگر ما  بتوانیم  که امریکایی ها   آیا شما  

رای مردم خود  جامعه مرفه  بطالبان وداعشی ها را  شکست دهیم  خواهیم توانست  که 

                                                                                           یم ؟  همچو بهشتی را بازسازی نما

من بعد از سپری شدن یک روز طوالنی  خسته شده از کار  درجالل آباد چنین شوخی    

بهرصورت  عارف به نظر  بسیار جدی وخیره کننده  نگاه  کرد  وما شین را به  -کردم  

تتدریج آهسته ساخت ،  وگفت  شما به این اندازه افغانستان کشور مارا دوست دارید؟  من 

(.                                                        بیشتر دوست دارم )ر دادن سر گفتم یلی با شو

نی  پس من فکرمیکنم که اگرما برنده شویم بشما اطمینان میدهم که به شما  تابعیت  افغا   

(Afghan Nationality ) میدهیم                                                 .             

ما تا هنوز ازبرنده شدن به فاصله ها دورهستیم  :وقتی که من رابه هوتلم آوردبمن گفت     

ودستمزد   من پول من دراین وقت خواستم برای عارف ازروزهای کار کرده گی اش با -

 وبا این کار  خودام  ازگرفتن  پول امتناع ورزید  اصرارخیلی جدی  آنرا بپردازم ولی با

بعدًا   .... جوانمردانگی   س واحسانه  س رفقیا ، احسادرمن چنین احساس را ایجاد کرد 

بروی تخت خواب ام  بخاطر رفع خستگی بخواب یم را تعویض نموده در اتاقم  س ها بال

    .                                                                                           رفتم 

بعدًا در نیمه های شب صدای دوانفجار که در زیر یک تپه در نزدیک هوتل رخ داد از    

                                                                                                                         .خواب مرا بیدار ساخت

که شما آن را دوست دارید ویا از آن متنفر هستید  یا هر ست  چه   ا فغا نستا ن  اینجا ا   

درا گول زنید،  وآنچه که دربین این دوگزینه است اما شما نمیتوانید چیزی تقلب کند ویا  خ

شما اگر اینجا هستید ویا اگر شما میتواند  که بفهمید  ویا آنکه درمورد چگونه احساس را 

آرامی  آغاز به درک ودانستن   ون سر وصدا وبهبخود راه میدهید  آنوقت است که شما بد

موجود   ها ییاحضورندارید پس  نمیوانید واقعیتدراینجا نیستید و ویا اینکه اگرشما میکنید

رادرست درک نما ید ویا درموارد قضاوت بیغرضا نه کنید  والبته  که  هیچ  کتا بی هم  

نما ید  و من   درتعجب ام   که  آیا نمیتواند افغانستان را آنطوریکه هست د قیقاً توصیف 

آنطوریکه میگویند افغانستان را توسط فلم ها ،  وتوسط شعر شاعران و توسط هنر مندان 

درتیا ترویا توسط روما ن روما ن نویسا ن میتوان دقیقاً توصیف ومعرفی کرد من هرگز  

.                                      درست با شد مطمین ومعتقد نیستم  که چنین ارزیا بی وتوصیف از افغانستان کامل و

اما آنچه که همه ما میدانیم  این است  که افغانستان زنده است  ودور ازآنست که پایان     

یافته باشد ویا ختم شده باشد  ، قلب اش درضربان  وطپش است ، بدن وصورت آن گرم 

دیگر نیست  به او اعتماد  شده است و ن تمام نستا است  اگر کسی به شما میگوید که افغا

                                                                   . ز خود ببین ، فقط نظاره وتماشا کن  وگوش فرا بدهید خودت با چشمان با -نکنید

فیلسوف  تچکاندره و  .چند سطر درمورد نویسنده این مقاله ویا گذارش   



ین  او در چند –ست  وپژوهشی ا   ر تحقیقی مه نگا روزنا  ، و فلمساز رومان نویس ، 

جنگ زده  به نوشتن گذارشات و حقایق ومقاالت پرداخته است  کشورهای درحال جنگ و

دواثر  و ( Aurora)  رمان  انقالبی»مجلد کتاب های اخرین طبع شده او شا مل  از سه 

علیه   ومبارزه  توری امپرا  دروغ های  معرض در ،سی  سیاوش از داستان غیر رپرف

 TeleSUREدرحال ساخت برای   اندره  :امپریالیزم ، کتا بهای دیگری را دراینجا بیبیند 

 - Al- Mayadeen  زمان دیده بان  روندا گامبیت ، مستند سازی  او درمورد  است  سا

ِ(Dr.Congo)نه   ورمیا درحال حاظر درشرق آسیا وخا  ویتچیک نوس ،  اوقیا ،افریقا و

شد  فعالیت های خود به سرار جهان درحرکت میبا  ر وانجام ساکن است  وهمچنان  بکا

                                                . صل نماید یت و تویتر اش تماس حا میتواند با او توسط  ویب سا
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